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ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان ()CLV

(مورد مطالعه :شعب بانک ملی-شهر چالوس)
*2

محمدرحیم اسفیدانی ،9فاطمه توپااسفندیاری

9استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
2کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشکده مدیریت ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
تاریخ پذیرش9311/22/21 :

تاریخ دریافت9311/22/91 :

چکیده
امروزه مسأله چگونگی برقراری ارتباط با مشتتریان و حفت درازمتد ایت ارتبتاط ،یکتی از
مهمتری مسائل مؤثر در دوام و ثبا شرکتها در عرصه رقابت و سودآوری است .بانکهتا
برای باقی ماندن در عرصه رقابت ،عالوه بر اینکه نیازمند جذب مشتریان جدید هستتند ،بتی
از آن باید هرچه بیشتر سعی در حف مشتریان ارزشمند خود نمایند .جهت تحقق ای امر ،در
ابتدا بانکها نیازمند ابزاری هستند تا بتوانند مشتریان ارزشمند خود را شناسایی کنند .ارزش
طول عمر مشتریان ( )CLVابزاری است که میتواند ای امکان را برای بانتکهتا فتراهم نمایتد.
هدف از پژوه

حاضر ،ارائه مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بتر CLVبانتک ملتی متیباشتد.

دادههتتا از  218نفتتر از مشتتتریان شتتع بانتتک ملتتی -چتتالو

جم ت آوری گردیتتد و تتتأثیر

ساختارهای چند بعتدی تعهتد (اعتم از تعهتد عتاطفی و تعهتد حستابگرانه) ،وفتاداری (اعتم از
وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری) و همچنی هزینتههتای تعتوی

(ستوئیچین ) بتر

CLV

بانک ملی مورد بررسی قرارگرفت .بهمنظور تحلیل دادهها و تست متدل پیشتنهادی پتژوه ،
روش حدأقل مربعا جزئی ( )PLSمورد استتفاده قرارگرفتت .نتتایا حتاکی از تتأثیر م بتت و
معنادار «تعهد عاطفی»« ،تعهد حسابگرانه»« ،وفاداری رفتاری» و «هزینههای تعوی

» بر

CLV

بانک ملی میباشد .در پایان ،پیشنهادهایی برای پژوه های آینده فراهم شدهاست.
کلما کلیدی :ارزش طول عمتر مشتتری ،بانتک ملتی ،تعهتد ،وفتاداری ،هزینتههتای تعتوی
(سوئیچین )
* -نویسنده مسئولEmail: s.toopaesfandiari@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه مشتریان نق
افزای

کلیدی و بسیار مهمی در عرصه اقتصتادی دنیتا ایفتا متیکننتد.

آگاهی همته جانبته آنهتا نستبتبته بتازار ،دسترستیبته اطالعتا فتراوان و

کانالهای متنوع توزی سب شدهاست تا وفتاداری کمتتری نستبتبته تتأمی کننتدگان
نشان دهند .بتههمتی علتت ،مستأله چگتونگی برقتراری ارتبتاط بتا مشتتریان و حفت
درازمد ای ارتباط ،از جمله مهمتتری مستائل متؤثر در دوام و ثبتا شترکتهتا در
عرصه رقابت و سودآوری بی تر است .همچنی شرکتها بتهمنظتور رشتد و بقتا در
عرصه رقابت اقتصادی در جهان کنونی ،باید برای مشتریمداری اهمیت ویژهای قائل
شده و ارتباط خود را با خریداران کاال و خدما شان در طول دوران عمرشتان بتی
از پی

افزای

دهند .ارزش طول عمر مشتری ،)CLV( 9یکتی از موضتوعا مهتم در

مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( 2است که کاتلر 3در حدود پنجاه سال قبل بهعنتوان
« ارزش فعلی جریان سود آتتی متورد انتظتار در یتک افتق زمتانی مشت ا ناشتی از
معامال مشتتری» تعریت

کترد (کتاتلر ،CLV .)9111 ،ستازمان هتا را در شناستایی

کاربران سودآور کمک میکند.
پیرو سند چشمانداز  9121مبنی بتر توانمندستازی ب ت هتای خصوصتی و تعتاونی
به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاه

تصدی دولت همراه با حضور کارآمتد

آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل  11قتانون اساستی و
با ورود بانکهای ب

خصوصی ،ای صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شتدن قتدم

بر متیدارد .تغییترا تتدریجی کته در صتنعت بانتکداری کشتورمان بته دلیتل ورود
بانکهای ب

خصوصی بوجود آمده است ،باعث افزای

مکرر انتظتارا مشتتریان

در تمام زمینههای مربوط به خدما مشتتری شتدهاستت .بتا توجته بته فعالیتتهتای
بانکهای خصوصی ،سطح رقابت در میان بانکها افزای

یافته و چیتزیکته بتی

از

هر چیز کانون توجه بانکها در کشور قرار گرفتهاست ،جتذب مشتتریانی بتا بتاالتری
سودآوری میباشد (صادق فیضی .)9118 ،بانتکهتای دولتتی بترای بتاقی مانتدن در
صحنه رقابت ،عالوه براینکه نیازمند جذب مشتتریان جدیتد هستتند ،بتی

از آن بایتد

1- Customer Life time Value
2- Customer Relationship Management
3 - Kotler

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (08 )CLV

سعی در حف مشتریان ارزشمند خود نمایند .جهت تحقق ایت امتر ،در ابتتدا بانتکهتا
نیازمند ابزاری هستند تا بتوانند مشتتریان ارزشتمند ختود را شناستایی کننتد .ارزش
طول عمر مشتری ابزاری است که می تواند ای امکان را برای بانکها فراهم نماید .بته
همی منظور ،ای پژوه

بر اتصال میان فعالیتهای بازاریابی و بهویژه بر رفتارهای

مشتری و رابطه آنها با  CLVتمرکز میکند.
هدف از پتژوه

حاضتر ،ایجتاد درک بیشتتر از عوامتل متؤثر بتر  CLVدر صتنعت

بانکداری میباشد CLV .بهعنوان ارزشی که مشتتری بترای شترکت ایجتاد متیکنتد
تعری

میشود و شامل جم ارزش فعلی خالا جریانا نقدی در طول دوره ارتباط

با مشتری است (برگر و همکاران .)9188 ،9حف ارتباط با مشتری ،اصتل اساستی در
 CLVمیباشد که ای مهم با درنظر گرفت جنبههای م تل

بازاریابی رابطهای ،قابتل

دستیابی است .بازاریابی رابطتهای متشتکل از جتذب ،توستعه و حفت مشتتری استت
(بری 2و همکاران .)9119 ،بهنظر میرسد تعهد عامل مهمی برای حف مشتتری استت.
اک ر بازاریاب ها بر وفاداری و حفت مشتتری تمرکتز دارنتد کته ایت موضتوع باعتث
میشود درک حف مشتری ،وفاداری و  ،CLVب ت
دهد .در پژوه

حاضر سعی شد که تأثیر ساختارهای چند بعتدی تعهتد ،وفتاداری و

هزینههای سوئیچین (تعوی
در شهر چالو

اصتلی ایت پتژوه

را تشتکیل

) بر ارزش طول عمر مشتری در شع بانک ملی واقت

بررسی گردد .درواق ما در ای مقاله به پرس

پژوهشی زیر پاستخ

خواهیم داد که «:عوامل مؤثر بر  CLVبانک ملی کدامند؟»
در ادامه به مروری بر ادبیا پژوه

در مورد  CLVو عوامتل متؤثر بتر آن اعتم از:

«تعهتتد عتتاطفی»« ،تعهتتد حستتابگرانه»« ،وفتتاداری نگرشتتی»« ،وفتتاداری رفتتتاری» و
«هزینههای تعوی

» خواهیم پرداخت .در ب

سوم ،روششناسی پتژوه  ،جامعته

و نمونتته آمتتاری و نحتتوه گتتردآوری دادههتتا بیتتان متتیشتتود .در ب ت

چهتتارم ،از

مدلسازی معادال ساختاری مبتنی بر  PLSو نترمافتزار  SmartPLSنست ه  3بترای
ارائه و تست مدل استفاده نموده و سپس میزان تأثیر هر یک از عوامل مورد اشاره را
بر  CLVبانک ملی ،مورد بررسی و تحلیل قترار ختواهیم داد .در خاتمته نیتز نتتایا و

1- Berger
2- Berry
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یافتههای پژوه

و نیز پیشنهادهایی برای مطالعا آتی پتژوه گتران ارائته خواهتد

گردید.

مبانی نظری
ارزش طول عمر مشتری ()CLV
ابزار اصلی مدیریت ارتباط با مشتری برای پاستخ دادن بته سؤالهای اساسی
درمورد جذب ،حف

و ارتقای مشتتریان را متیتتوان CLVدانستت .مفهتوم ارزش

 CLVتوانستهاستت علتیرغتم متد

زمتان انتدک از ظهتور ختود در ادبیتا

بازاریابی ،کمک شایان توجهی به ارتقا و غنای بازاریابی در قرن بیست و یکم کند.
ظهور مفهتوم CLVرا میتوان محصول تغییر پارادایم در بازاریابی در دو دهه اخیتر
دانستت (گوپتا9وهمکاران CLV .)2221 ،از معیارهای اساسی سودآوری برای
محاسبه سود بتالقوه مشتتریان در طتول زمتان استتفاده میکند .نکته مهم ایت استت
کته تعریت

واحتدی از  CLVدر دست نیست و هر یک از محققان با توجه به صنعت

موردنظر و همچنی باتوجته بته دادهها و اطالعا
سپس طراحتی چتارچوبهتایی بترای ستنج

در دستر  ،اقدام به تعری

و

 CLVنمودهاند .برخی از ای تعاری

در جدول  9ارائه شدهاست.
جدول  -8تعاريف رايج در حوزهی CLV
تعری
ارزش کنونی خالا سود تمام همکاریهای آینده.
ارزش کنونی خالا سودی که از جریان مشارکت آینده مشتری انتظار میرود.
سود مورد انتظار از مشتتری بتدون در نظتر گترفت هزینته هتای مترتبط بتا مدیریت مشتری.

نویسنده

سال

رابر و برگر

9181

جکسون

9111

بلتبرگ و دیتون

9111

بیتران و مونتچون

9111

پیرسون

9111

سود یا ضترر خالصتی کته شترکت از مشتتری در طتول حیتا داد و ستتد مشتری با شرکت بهدست میآورد.

بارگر و نصر

9118

ارزش کنونی تمام سودهای آینده که به وسیله مشتری حاصل میشود.

کوپتا و لهمون

2223

بهدست آوردن سودهای خالصی که یک مشتری در طول دوره حیتا ختود تولید میکند.
ارزش کنونی خالصی که از تعامتل بتا مشتتری و تمتا

وی بتا شترکت بتهدست میآید.

تعهد عاطفی و تعهد حسابگرانه
تمایزی میان دو نوع تعهد وجود دارد :تعهد عاطفی2و تعهد حسابگرانه .9تعهد عاطفی
تمایل به حف

یک رابطه دارد و برمبنای وفاداری و وابستگی میباشد (گاندالچ 2و
1- Gupta
2- Affective commitment

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (09 )CLV

همکاران .)9111 ،بت کور  )9111( 3بیان میکند که تعهد عاطفی رابطه م بتی با رفتار
اختیاری مشتری دارد .درمقابل تعهد حسابگرانه ،بیشتر براسا

انگیزههای منطقی

میباشد و تمرکز بر هزینههای تغییر خاتمهی یک رابطه دارد و بهعنوان معیاری
تعری

میشود که طرفی مبادله نیاز به حف یک رابطه را با درنظر گرفت هزینههای

پی بینی شدهی تغییر یا خاتمهی رابطه ،درک میکنند (گیسکنز 1و همکاران.)9111 ،
مورگان و هانت ،)9111( 1بیان میکنند که تعهد در درک روابط بی شرکت و مشتری
مهم میباشد.
پژوه ها نشان میدهند که ممک است یک رابطهی م بت میان تعهتد و طتول دورهی
ارتباط با مشتری وجود داشتهباشد .ورهوف ،فرانستیس و هوکستترا ،)2223( 1تتأثیر
م بت تعهد بر حف مشتری را نشان دادهاست .چندی مطالعهی دیگر نیز یک رابطتهی
میان تعهد و وفاداری مشتری را یافتهاند .لذا در ادامه به ارائه ادبیاتی م تصر از انواع
وفاداری خواهیم پرداخت.
وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری
بیشتر کارهای اصلی که در ارتباط با وفتاداری صتور گرفتتهاستت ،وفتاداری را در
قال واژههای رفتاری (خرید مجدد ،تتداوم خریتد) تعریت

کترده و ستپس یتک جتز

نگرشی را پذیرفتته استت (جیکتوب .)9111 ،1وفتاداری از دو بعتد نگرشتی و رفتتاری
تشکیل شدهاست (بندیاپاجیی و مارتل.)2221 ،8
وفتتاداری رفتتتاری متتنعکسکننتتده اقتتداما مشتتتری متتیباشتتد و شتتامل انتتدازهگیتتری
خریدهای گذشته از یک نام تجاری مشابه و یا مجموعهای از نامهای تجاری مشابه و
اندازهگیری احتمال خریدهای آینده با درنظر گرفت رفتارهای خرید گذشته متیباشتد
(ارنبرگ .)2221 ،1از سوی دیگر ،وفاداری نگرشی حالت روانی مصرفکننده نسبتبته
یک نام یا مجموعهای از نامهای تجاری متیباشتد و شتامل انتدازهگیتری نگترشهتای
1- Calculative commitment
3- Gundlach
3- Bettencourt
4- Geyskens
5- Morgan & Hunt
6- Verhoef, Franses & Hoekstra
7- Jacoby
8- Bandyopadhyay & Martell
9- Ehrenberg
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مصرفکننده است .هر دو وفاداری رفتای و نگرشتی ،مفتاهیم مهمتی در درک روابتط
بلندمد با مشتری هستند ،بتهخصتو

زمتانیکته پتی بینتی حمایتت آینتده توستط

مشتری دارای اهمیت میباشد (مارشال.)2292 ،9
تعهد و وفاداری
بلومر ،رویتر و پیترز ،)9118(2تعهد به بانک را یک شرط ضروری برای رخدادن
وفاداری نسبت به بانک میدانند .آنها تعهد به بانک را ای گونه تعری

میکنند:

«الزام یک فرد نسبت به انت اب بانک خودش در نتیجهی تصمیمگیری صریح و وسی ،
همانند فرایندهای ارزیابانه ،یک مشتری نسبت به یک بانک متعهد میشود و بنابرای
طبق تعری  ،وفادار به بانک میگردد( ».بلومر،رویترز و پیترز،9118 ،

.)211

هنگامیکه تصمیم و فرآیندهای ارزیابانه صریح نبوده و بسیار محدودند ،مشتری
نسبتبه بانک متعهد ن واهد شد و ن واهد توانست که نسبتبه بانک وفادار گردد.
همچنی مشتریانی که حمایتهای آنها برمبنای وفاداری نسبتبه بانک نیست ممک
است نوعی وابستگی نسبتبه ویژگیهای بانک از خود نشان دهند و میتوانند به
سادگی توسط رقبا تطمی شوند.
از دیدگاه بلومر ،رویتر و پیترز ( ،)9118سطح تعهد مشتری بهگونهای قابل مالحظه
میتواند متفاو باشد .بنابرای چنی فرض میشود که پیوستاری از وفاداری نسبت
به بانک وجود دارد .در یک سمت ای پیوستار ،رفتار مالقا مجدد مبتنی بر حداک ر
میزان تعهد وجود دارد و در سمت دیگر آن تعهد نسبت به بانک ،ما را قادر میسازد
تا درجهای از وفاداری نسبتبه بانک را تعری

کنیم.

هزينههای تعويض
هزینهی تعوی
خدما

 ،هزینههای متحملشده توسط مشتری جهت تعوی

ارائهدهندگان

است که اگر مصرفکنندگان با ارائهدهندگان خدما  ،وفادار باقی بمانند ای

هزینه را تجربه ن واهندکرد (لی لی و فایک.)2229 ،3

1- Marshall
2- Bloemer, Ruyter & Peeters
3- Lee, Lee & Feick

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (07 )CLV

اگرچه اک ر هزینههای تعوی

یک مصرفکننده جنبهی پولی دارد اما میتوان ای

هزینهها را عالوه بر هزینههای مالی از منظر روحی و روانی ،تالش مصرفکننده و
زمانی که برای تأمی کننده ،برند و یا محصول قبلی خود صرف کردهاست نیز شامل
شود .بهطورکلی میتوان ای گونه تعری

کرد « :هزینههای تعوی

 ،کلیه هزینههای

ناشی از تغییر از یک محصول به دیگری میباشد».

پیشینه تحقیق


نیکرفتار ( ،)9312در پژوهشی به بررسی رابطه تعهتد ،وفتاداری و  CLVدر
شرکت کارگزاری برهان سهند پرداختند .جامعته آمتاری پتژوه

متذکور را

کلیه مشتریان شرکت کارگزاری برهان ستهند ،ستاک در شتهر تهتران متی-
دادنتتد .تحلیتتل دادههتتا بتتا استتتفاده از رگرستتیون خطتتی چندگانتته و آزمتتون
همبستگی و با بهکارگیری نرم افتزار SPSSانجتام گرفتت .بتر استا

نتتایا

حاصل از ای پژوه  ،فرضیههای مبتنی بر «رابطه معنتادار تعهتد عتاطفی و
وفاداری نگرشی»« ،رابطته معنتادار تعهتد حستابگرانه و وفتاداری نگرشتی»،
«رابطتته معنتتادار تعهتتد حستتابگرانه و وفتتاداری رفتتتاری» و «رابطتته معنتتادار
وفاداری رفتاری و ارزش چرخه عمر مشتری» در سطح اطمینتان  %11تأییتد
گردیدند و «رابطه معنادار تعهد عاطفی و وفاداری رفتاری» و همچنی «رابطه
معنادار وفاداری نگرشی و ارزش چرخه عمر مشتری» مورد پشتیبانی قترار
نگرفت.


بولتون ،لمتون و ورهوئت  )2221(9در پژوهشتی در صتدد ارائته چتارچوبی
برای بررسی عوامل مؤثر بر  CLVبرآمدند .در مدل ارائه شتده توستط ایت
پژوه گران ،تعهد بهعنوان یکی از عوامل اصلی اثرگذار بتر رفتتار مصترف
کننده که متیتوانتد بتر  CLVتأثیرگتذار باشتد ،درنظتر گرفتته شتد .همچتی
هزینههای تعوی

نیز بهعنوان یکی از متغیرهتای مداخلتهگتر تأثیرگتذار بتر

رابطتته میتتان فعالیتتتهتتای بازاریتتابی و  CLVمتتورد توجتته قتترار گرفتتت
(بلتون،لمون و ورهوئ .)2221 ،

1- Bolton, Lemon & Verhoef
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مارشال ( ،)2292در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختارهای چند بعتدی تعهتد
(اعم از تعهد عاطفی و تعهد حسابگرانه) بر انواع وفتاداری (اعتم از وفتاداری
نگرشی و وفاداری رفتتاری) و نیتز تتأثیر انتواع تعهتد و وفتاداری بتر CLV

پرداختند .نمونهی آماری پژوه

مذکور شتامل  912نفتر از افتراد آگتاه بته

مسئله بودند که دادههای حاصل از نمونه با استفاده از نرمافزار Smart PLS

نس ه  3مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایا حاصل از پژوه

حاکی از

تأثیر م بت و معنادار تعهد عاطفی بر هر دونتوع وفتاداری اعتم از نگرشتی و
رفتاری بود؛ در حتالی کته فرضتیه مبتنتی بتر تتأثیر م بتت و معنتادار تعهتد
حسابگرانه بر وفاداری مورد تأیید قرار نگرفت .همچنی نتایا نشتان داد کته
رابطه معناداری میان انواع وفاداری(اعم از نگرشی و رفتاری) و  CLVوجود
ندارد (مارشال.)2292 ،

چارچوب نظری تحقیق
همانگونه که پی تر اشاره شد و نیز پیشنهادهای پژوه گران مبنی بر ای کته تعهتد
بهصور «مقاومت نسبت به تغییر» تعری

شود که مقدمتهای کلیتدی بترای وفتاداری

میباشد (پریچارد ،هاویز و هوارد .)9111 ،9تعهد حسابگرانه تمایل مشتری به حفت
رابطه با ادائهدهنده خدما  ،در زمانیکه مشتری احسا

متیکنتد کته جایگزینتههتای

کمی وجد دارد میباشد .در ای حالت ،خارج از عتاد و اجبتار ،مشتتری نته تنهتا بته
رابطهی بلندمد خود ادامه میدهد بلکته یتک وابستتگی عتاطفی نیتز ایجتاد متیشتود
(ایوانستتکچی 2و همکتتاران )2221 ،ختتواه بتته علتتت رفتارهتتای تکتتراری گذشتتته و یتتا
هزینه های باالی تغییر ،مشتری ممک است یک واکتن

احساستی نستبت بته شترکت

داشته باشد و همچنی از امکان روابط با جایگزی های دیگر جلوگیری کند ( مارشتال،
.)2292
نتایا حاصل از پژوه های دیگر نشان داد که علیرغم سطح پایی رضایت .مشتریان
هنوز هم نسبت به سازمان وفادار هستند .در ای گونه موارد تمایل مشتری بته حفت
رابطهی بلندمد با سازمان به دلیل نبودن جایگزی های دیگتر متیباشتد .بته عبتارتی
1- Pritchard, Havitz & Howard
2- Evanschizky

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (00 )CLV

میتوان ای گونه استنباط کرد که وفاداری مشتتریان علیترغم عتدم رضتایت آنهتا از
سازمان ناشی از نوعی تعهد به نام تعهد حسابگرانه است.
تعهد عاطفی بیشتر دارای یک ماهیت احساسی میباشد و شامل تمایتل بته حفت یتک
رابطه استت کته مشتتری ارزش آن را درک کتردهاستت .تعهتد عتاطفی شتمال حالتت
روانشناختی زمینهای است که منعکس کننده ماهیت احساسی ارتبتاط بتی مشتتری و
ارائهدهنده خدما است (گاندلچ 9و همکاران .)9111 ،شناختی را که مشتری احستا
میکند نسبت به شترکت (بانتک) دارد اغلت بته شتکل احساستا م بتت درخصتو
شرکت به دیگران بیان متیکنتد (نیتکرفتتار .)9312،بتا درنظتر گترفت ایت وابستتگی
احساسی که تعهد عاطفی دربردارد ،فرض متیشتود کته تعهتد عتاطفی تتأثیر م بتت و
معناداری بر وفاداری نگرشی دارد.
وابستگی عاطفی مرتبط با تعهد عاطفی ،منجر به یک رابطهی مشارکتی میشود .اثرا
فوری چنی احساساتی بر حمایت مصرفکننده از سازمان میباشد .باتوجه به اینکته
تعهد از طریق یک وابستگی که مبتنی بر تمایل مشتری نمایان میشود ،به ای معنا کته
مشتری وفادار است به دلیل اینکه او میخواهد وفادار باشد (ایوانستکچی و همکتاران،
.)2221
هر دو گونهی وفاداری رفتاری و نگرشی مفاهیم مهمتی در درک روابتط بلندمتد بتا
مشتری میباشند .وفاداری بتهویتژه زمتانیکته تأکیتد تنهتا برمبنتای درک رفتارهتای
گذشته نیست میتواند پشتیبانی آتی توسط مشتری را نیتز پتی بینتی کنتد .از طرفتی
پتتی بینتتی رفتتتار آتتتی مشتتتری در مرکتتز ایتتده  CLVقتترار دارد (کومتتار ،ریمتتانی و
بوهلین .)2221 ،2
بولتون ،لمون و ورهوئ

( )2221نیز هزینهی تعوی

را بهعنوان یک عامتل متؤثر در

حف روابط و یک متغیر مداخلهگر در روابط میان کیفیت ارتبتاط بته مشتتری و CLV

مورد توجه قرار گرفتهاست (بولتتون ،لمتون و ورهوئت  .)2221 ،انتظتار متیرود کته
تعهد ،وفاداری و هزینههای تعتوی
ارتباط داشتهباشند .در پژوه

و همچنتی تعهتد (از طریتق وفتاداری) بتا CLV

حاضر با توجه به چارچوب نظری تحقیق نته فرضتیه

مورد آزمون قرار گرفتند .الگوی مفهومی سازههای پژوه

نیز در قال شکل  9ارائه
1- Gundlach
2- Kumar, Ramani & Bohling
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شدهاست.
 :H1تعهد حسابگرانه تأثیر م بت و معناداری بر وفاداری نگرشی مشتریان بانتک ملتی
دارد.
 :H2تعهد حسابگرانه تأثیر م بت و معناداری بر وفاداری رفتاری مشتریان بانتک ملتی
دارد.
 :H3تعهد حسابگرانه تأثیر م بت و معناداری بر  CLVبانک ملی دارد.
 :H4تعهد عاطفی تأثیر م بت و معناداری بر وفاداری نگرشی مشتریان بانک ملی دارد.
 :H5تعهد عاطفی تأثیر م بت و معناداری بر وفاداری رفتاری مشتریان بانک ملی دارد.
 :H6تعهد عاطفی تأثیر م بت و معناداری بر  CLVبانک ملی دارد.
 :H7وفاداری نگرشی تأثیر م بت و معناداری بر  CLVبانک ملی دارد.
 :H8وفاداری رفتاری تأثیر م بت و معناداری بر  CLVبانک ملی دارد.
 :H9هزینههای تعوی

تأثیر م بت و معناداری بر  CLVبانک ملی دارد.

شکل  -8الگوی مفهومی سازههای پژوهش

روششناسی پژوهش
پتتژوه

حاضتتر برمبنتتای هتتدف کتتاربردی و از نظتتر نحتتوهی گتتردآوری اطالعتتا

توصیفی-پیمایشی و بهطور خا
است که در ای پژوه

مدلسازی معادال ساختاری است .الزم بته ککتر

جهت شکلدهی مدل اولیه ،بتا استتفاده از فراترکیت صتور

گرفته در ادبیا پژوه  ،مؤلفههای تأثیرگذار بر  CLVشناسایی و است راج و سپس
براسا

نظر خبرگان با صنعت مورد مطالعه(صنعت بانکداری) تطبیق داده شتد .آن-

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (03 )CLV

گاه متغیرهای پژوه

از طریق پرسشنامه  21سؤالی با طی

پنچ تایی لیکتر ( :9بته

شد م ال  :2 ،م ال  :3 ،نه موافق و نه م ال  :1 ،موافق :1 ،کتامال موافتق) متورد
اندازهگیری قرارگرفتند .جامعه آمتاری پتژوه

حاضتر ،کلیته مشتتریان بتا ستابقهی

حدأقل یک سال شع بانک ملی در شهر چالو

که درک نسبی از مفاهیم و موضتوع

پژوه

دارند ،میباشد .باتوجه به توضیحا ارائه شده و مصاحبه با متدیران شتع

مورد اشاره ،حجم جامعه  122نفر ت می زده شد .حجم نمونه بتا استتفاده از فرمتول
کتتوکران در ستتطح خطتتای  2/21محاستتبه و معتتادل  212/32نفتتر بتترآورد گردیتتد .در
مجموع  322پرسشنامه توزی شد که در نهایت تعتداد  218پرسشتنامه ستالم عتود
داده شد (نرخ بازگشت  12/1درصد) و بهعنوان مبنای تحلیلهای بعدی مورد استفاده
قرار گرفتت .بترای تع یتی روایتی صتوری و محتتوایی پرسشتنامه از نظترا استاتید
دانشگاه و مدیران و کارشناسان صنعت بانکداری کته بتا موضتوع آشتنایی داشتتند،
استفاده شد که با توجه به نظترا جمت آوری شتده ،روایتی پرسشتنامه تأییدگردیتد.
همچنی روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایتی همگترا و واگترا کته م تتا متدل
سازی معادال ساختاری است ،بررسی گشت.
تحلیل دادهها و ارائه يافتهها
در ای پژوه

از مدلسازی معادال ساختاری باکمک روش حداقل مربعا جزیی و

نرمافزار  ،SmartPLSجهت آزمون فرضیا و تست متدل استتفاده شتدهاستت .متدل-
سازی  PLSدرحوزههای متنوع از جملته حتوزهی منتاب انستانی کتاربرد دارد (ون،1
 .)2292پی ال ا

نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیکهای مشتابه

معادال ساختاری همچون لیزرل و آمو

نیاز به شتروط کمتتری دارد (لیلجانتدر2و

همکاران .)2221 ،بهطور م ال ،بترخالف لیتزرل ،متدلستازی مستیر پتی ال ا

بترای

کاربردهای واقعی مناس تر است ،بهویژه هنگامی که مدلها پیچیدهتر هستتند ،بهتره-
گیری از ای نگرش مطلوبتر خواهد بود (ون .)2292 ،البتته مزیتت اصتلی آن در ایت
است که ای نوع متدلستازی نستبت بته لیتزرل بته تعتداد کمتتری از نمونته نیتاز دارد

1- Wen
2- Liljander
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(ویکسوم و واتسون .)2229 ،1مدلسازی پی ال ا

در دو مرحله انجام میشتود .در

اولی مرحله ،مدل اندازهگیری بایستی از طریق تحلیتلهتای روایتی و پایتایی و تحلیتل
عامل تأییدی بررسی شود و در دومی مرحله ،متدل ستاختاری بتهوستیلهی بترآورد
مسیر بی متغیرها و تعیی شاخاهای برازش مدل بررسی شود (هوالند.)9111 ،2
مرحله اول :مدل اندازهگیری
آزمون مدل اندازهگیری 3مربوط به بررسی روایتی و پایتایی ابزارهتای انتدازهگیتری
است .برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگی واریانس استت راج شتده)4
و ( CRپایایی مرک ) 5استفاده شد که نتایا ایت معیتار بترای شت
پژوه

ستازهی اصتلی

در جتدول  2نشتان داده شتدهاستت .پایتایی مرکت بتاالتر از  2/1و میتانگی

واریانس باالتر از  2/1دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی سازهها میباشتد
(ای و هان  .)2221 ،6نتایا نشان داد گه کلیه مقتادیر پایتایی مرکت بتاالتر از  2/1و
مقادیر مربوط به میانگی واریانس باالتر از  2/1میباشد و ای مطلت مؤیتد ایت امتر
است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر درحد قابل قبول است.
همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ضری آلفای کرونباخ کلیه سازهها باالتر از
 2/1است که ای موضوع مؤید پایایی مطلوب پرست نامته متیباشتد .بترای بررستی
پایایی پرس نامه ،عالوه بر ضری آلفای کرونباخ ،از روش  PLSنیتز استتفاده شتده
است .در ای روش از پایایی شتاخا استتفاده متیشتود (ریتوارد و هتاف.)9188 ،7
پایایی شاخا نیز بتا ستنج

بارهتای عتاملی از طریتق محاستبه مقتدار همبستتگی

شاخاهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود که اگر ای مقدار برابر یتا بیشتتر
از مقدار  2/1شود (هوالند ،)9111 ،مؤید ای مطل است کته پایتایی درمتورد آن متدل
اندازهگیری مورد قبول است .ولی اگر مقدار بار عاملی میان یک پرس
کمتر از مقدار  2/1شود ،میتوان آن پرس

و بعد مربوطه

را از مدل و تجزیته و تحلیتلهتای بعتدی
1- Wixom & Watson
4- Hulland
3- Measurement model
4- Average Variance Extracted
3- Composite Reliability
4- Lin & Huang
5- Rivard & Huff

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (18 )CLV

حذف نمود .البته در حذف پرس ها باید دقت نمتود و حتمتا مبتانی نظتری پیشتی را
مطالعه کرده و در صور اطمینان از عدم اختتالل در فرآینتد پتژوه
پرس

ها ،ای کار را انجتام داد .در پتژوه

بعتد از حتذف

حاضتر بعتد محاستبه ضترای بارهتای

عاملی ،تعدادی از سواال که دارای ضری کمتر از  2/1بودند ،بعد از اطمینان از عتدم
اختالل در فرآیند پژوه  ،حذف شدند .همانطورکته در جتدول  2مشتاهده متیشتود،
تمامی مقادیر بارهای عتاملی میتان ستازههتا و شتاخاهتا بیشتتر از  2/1استت کته
همبستگی باالیی را نشان میدهد .به طتتور کلی ،متدل انتدازهگیتری ،پایتایی و روایتی
همگرای پرسشنامه را تبیی مینماید .نتایا حاصل از متدل انتدازهگیتری در جتدول 2
ارائه شدهاست.
جدول  - 7نتايج حاصل از ارزيابی مدل اندازهگیری
𝛂

بار عاملی

2/119

2/121

7/179

CLV2

7/070

CLV3

7/180

2/819

7/108

AFC2

7/093

2/831

7/077

ACC2

7/179

ACC3

7/073

ACC4

تعهد حسابگرانه

7/090

ACC1

2/111

2/811

2/118

BEL1

2/812

BEL2

2/899

BEL3
2/111

2/111

AFC3
2/112

2/111

ATL3

2/813

2/122

SWC1

2/111

SWC2

2/122

SWC3

2/831

SWC4

هزينههای تعويض

7/107

تعهد عاطفی

7/178

AFC1

2/891

ATL2

2/112

CLV4
2/133

2/821

ATL1

وفاداری رفتاری

7/177

CLV

7/777

CLV1

2/111

وفاداری نگرشی

7/090

CR

AVE
2/831

گويه

سازه

𝛂

بار عاملی

CR

AVE
2/811

گويه

سازه

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاو میان شاخاهتای یتک ستازه بتا شتاخاهتای
سازههای دیگر در مدل مقایسه میشود .برای ای کار باید یک ماتریس تشکیل داد که
مقادیر قطر اصلی ماتریس ،جذر ضرای  AVEهر سازه استت و مقتادیر پتایی قطتر
اصلی ،ضرای همبستگی میان هر سازه با سازههای دیگر است .همانطورکه از جدول
 3مش ا است ،جذر  AVEهر سازه از ضرای همبستگی آن ستازه بتا ستازههتای
دیگر بیشتر شدهاست که ای مطل حاکی از قابل قبول بودن روایی واگترای ستازههتا
است.
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جدول  -9ماتريس مقايسه جذر  AVEبا ضرايب همبستگی سازهها (روايی واگرا)
V6

7/071

V1

سازههای اصلی

7/077

V1

7/177

2/389

V2

7/177

2/132

2/191

V3

7/180

2/182

2/129

2/191

V4

7/073

2/111

2/122

2/113

2/112

V5

2/132

2/112

2/111

2/119

2/121

V6

V5

V3

V4

V2

مرحله دوم :مدل ساختاری و آزمون فرضیهها
آزمون مدل ساختاری 1به آزمون فرضیههای پتژوه
یکدیگر مربوط است .برای تأیید فرضیههای پتژوه

و اثتر متغیرهتای پنهتان بتر
از فرمتان  Bootstrappingنترم

افزار  SmartPLSبا تعداد نمونه  122استفاده شتد کته خروجتی حاصتل ضترای  tرا
نشان میدهد(شکل  .)2وقتی مقادیر  tدر بازه بیشتر از  +9/11و کمتر از -9/11باشند،
بیانگر معناداربودن پارامتر مربوطه در سطح  2/21و چنانچه مقادیر  tدر بازه بیشتتر
از 2/11و کمتر از  -2/11باشند ،بیانگر معناداربودن پارامتر مربوطه در سطح  2/29و
متعاقبا تأیید فرضیههای پژوه

است(اسپوزیتو-وینتز و همکتاران .)2292 ،2همتان-

گونه که در شکل  3مشت ا استت ضترای  tمیتان ستازههتای تعهتد حستابگرانه و
وفاداری نگرشی معادل ( 3/112بزرگتر از  ،)2/11تعهد حسابگرانه و وفاداری رفتاری
معتتادل ( 2/113بزرگتتتر از  ،)2/11تعهتتد عتتاطفی و وفتتاداری نگرشتتی معتتادل 1/119
(بزرگتر از  ،)2/11تعهد عاطفی و وفاداری رفتاری معتادل ( 92/239بزرگتتر از ،)2/11
تعهتتد عتتاطفی و  CLVمعتتادل ( 3/182بزرگتتتر از  )2/11و وفتتاداری رفتتتاری و CLV

معادل ( 1/229بزرگتر از  )2/11میباشد که ایت مطلت مؤیتد معنتاداری پارامترهتای
مذکور و متعاقباٌ پذیرش فرضیهی مربوطه در سطح اطمینان  11درصد است .همچنی
ضری  tمیان دو سازهی هزینههای تعوی

و  CLVمعادل ( 2/238بزرگتر از )9/11

می باشد که ای مطل مؤیتد معنتاداری پتارامتر متذکور و متعاقبت ٌا پتذیرش فرضتیهی
مربوطه در سطح اطمینان  11درصد است .از طرفی ضری  tمیتان ستازههتای تعهتد
حستتابگرانه و  CLVمعتتادل ( 9/132کتتوچکتر از  )9/11و ضتتری  tمیتتان ستتازهی
1-Structural model
2-EspositoVinz

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (19 )CLV

وفتتاداری نگرشتتی و  CLVمعتتادل ( 9/313کتتوچکتر از  )9/11استتت کتته بیتتانگر عتتدم
معناداری پارامترهای مذکور و متعاقباٌ رد فرضیههای مربوطه در سطح خطتای 2/21
میباشد .خالصهی نتایا تست مدل اولیته ،ضترای مستیر و مقتادیر  tهتر مستیر در
جدول  1ارائه شدهاست.

شکل  -7ضرايب  tو تست مدل اولیه

جدول  -7نتايج آزمون مدل اولیه
ضری مسیر

ضری t

نتیجه فرضیه

تعهد حسابگرانه

وفاداری نگرشی

2/223

3/112

تأیید

تعهد حسابگرانه

وفاداری رفتاری
CLV

2/911

2/113

تأیید

2/992

9/132

رد

تعهد عاطفی

وفاداری نگرشی

2/111

1/119

تأیید

تعهد عاطفی

وفاداری رفتاری
CLV

2/131

92/239

تأیید

2/231

3/182

تأیید

وفاداری نگرشی

CLV

2/281

9/313

رد

وفاداری رفتاری

CLV

2/129

1/229

تأیید

CLV

2/931

2/238

تأیید

مسیر

تعهد حسابگرانه

تعهد عاطفی

هزینههای تعوی
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اکنون بهمنظور بهبود مدل پیشنهادی پژوه

میتوان مسیرهای فاقتد ضتری مستیر

معنادار را حذف نمود .حذف را از مسیری شروع میکنیم کته دارای کمتتری ضتری
مسیر است .آنچنان که از جدول  1پیداست ،مسیر مربوطبه تتأثیر وفتاداری نگرشتی
بر  CLVبا کمتری ضری مسیر اولی مسیری استت کته بایتد حتذف شتود .بعتد از
حذف مسیر مربوط به تأثیر وفاداری نگرشی بر  ،CLVطبعیتا تمام مستیرهای منتهتی
به وفاداری نگرشی نیز بایستی حذف شوند .بهعبارتی با رد فرضیه مربتوطبته تتأثیر
م بت و معنادار وفاداری نگرشی بر  CLVو حتذف ستازهی وفتاداری نگرشتی ،تمتام
مسیرهای منتهی به آن ن یز خود به ختود حتذف خواهنتد شتد .نمتودار خروجتی متدل
اصالح شده بعد از حذف سازهی وفاداری نگرشی ،در قال شکل  3ارائته شتدهاستت.
بهمنظور جلوگیری از شلوغی مدل از آوردن گویهها صرفنظر و بته ارائتهی ستازه-
های اصلی پژوه

بسنده شدهاست .خالصهی نتتایا متدل اصتالح شتدهی پتژوه ،

ضرای مسیر و مقادیر  tهر مسیر نیز در جدول  1ارائه شدهاست.

شکل  -9مدل اصالح شدهی سازههای اصلی پژوهش

جدول  -1نتایا آزمون مدل مدل اصالح شدهی پژوه
ضری مسیر

ضری t

نتیجه فرضیه

2/911

3/128

تأیید

2/921

2/321

تأیید

2/131

92/239

تأیید

2/212

3/182

تأیید

وفاداری رفتاری

CLV

2/131

1/228

تأیید

هزينههای تعويض

CLV

2/939

2/291

تأیید

مسیر
تعهد حسابگرانه
تعهد حسابگرانه
تعهد عاطفی
تعهد عاطفی

وفاداری رفتاری
CLV
وفاداری رفتاری
CLV

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (17 )CLV

همتتانطور کتته از جتتدول  1پیداستتت بعتتد از حتتذف ستتازهی وفتتاداری نگرشتتی ،کلیتته
مسیرهای باقیمانده معنادار میشتوند و از ایت میتان ستازهی وفتاداری رفتتاری بتا
ضری مسیری معادل  2/131بیشتتری تتأثیر را بتر  CLVدارد؛ پتس از آن ستازهی
تعهد عاطفی با ضری مسیری معادل  2/212در جایگاه دوم از تأثیرگذارتری عوامتل
بر  CLVقرار میگیرد .سازههای هزینتههتای تعتوی

و تعهتد حستابگرانه و نیتز بته

ترتی با ضرای مسیری معادل  2/939و  2/921جایگاه ستوم و چهتارم را در میتان
تأثیرگذارتری عوامل بر  CLVبه خود اختصا

دادهاند .شکل  1مدل نهایی پتژوه

را بههمراه ضرای مسیر میان سازهها بهتصویر متیکشتد .عتدد  2/111داختل دایتره
مربوط به سازهی  CLVنیز نشاندهندهی ضری تعیی میباشد و حاکی از آن استت
که  11/1درصد تغییرا  CLVاز طریق تغییرا چهار سازهی «تعهد عتاطفی»« ،تعهتد
حسابگرانه»« ،وفاداری رفتاری» و «هزینههای سوئیچین » قابل پی بینی استت .عتدد
 2/198داخل دایره مربوطبه سازهی وفاداری رفتاری نیز حاکی از آن استت کته 19/8
درصد تغییرا وفاداری رفتاری از طریق تغییرا دو سازهی «تعهد عاطفی» و «تعهتد
حسابگرانه» قابل پی بینی است.

شکل  -7مدل نهايی پژوهش

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
در پژوه

حاضر ،با شناخت رویکردهای اساسی در حتوزه  ،CLVبته ویتژهستازی

ابعتتاد شناستتایی شتتده در حتتوزه  CLVو عوامتتل متتؤثر بتتر آن در ستتازمان متتورد
مطالعه(بانک ملی) ،اهتمام و نتایا بهصور ِ پنا مؤلفهی اصلی تأثیرگذار بر  CLVاعم
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از« :تعهتد عتتاطفی»« ،تعهتد حستتابگرانه»« ،وفتاداری نگرشتتی»« ،وفتاداری رفتتتاری» و
«هزینههای سوئیچین » گزارش گردید .همچنتی بتهمنظتور صتحهگتذاری بتر روابتط
تبیی شده میان متغیرهای پژوه

و ارزیابی رابطته علتی میتان ستازههتا و همچنتی

ارزیابی میزان تأثیرکل هر یک از سازهها ،ضم رجتوعبته ادبیتا پشتتیبان ،از روش
مدلسازی معادال ساختاری مبتنی بر واریانس و تکنیک  PLSبهرهگیری شد.
پژوه

حاضر ،بهتوسعه ادبیا نظری موجود در مورد عوامل مؤثر بتر  CLVکمتک

نموده و با پاسخ به ایت پرست

کته «عوامتل متؤثر بتر  CLVدر صتنعت بانتکداری

کدامند؟» ،به مدیران صنعت بانکداری چه در ب

دولتی و چه در ب

خصوصتی

و همچنی سایر صنای خدماتی مشابه کمک خواهد نمود تا بتا درنظتر گترفت عوامتل
مؤثر بر  ،CLVحدأک ر استفاده را از نتایا ایت پتژوه

ببرنتد و جایگتاه ختود را در

بازارهای بهشد رقابتی امروز مستحکم نمایند.
نتایا حاصل از آزمون مدل اولیهی پژوه

حاضر نشان میدهد که تعهد حستابگرانه

بر وفاداری نگرشی مشتریان بانک ملتی تتأثیر م بتت و معنتاداری دارد ( β = 2/223و
)t = 3/112؛ که از ای نظر با نتایا حاصل از پتژوه
دارد؛ درحالیکه در پژوه

نیتکرفتتار( )9312هتمختوانی

مارشال ( )2292فرضیه مبتنی بر تتأثیر م بتت و معنتادار

تعهد حسابگرانه بر وفاداری(اعم از نگرشی و رفتاری) مورد تأیید قرار نگرفت.
براسا

نتایا حاصل از آزمونِ مدلِ اصالح شتدهی پتژوه

حاضتر ،تتأثیر م بتت و

معنتتادار تعهتتد حستتابگرانه بتتر وفتتاداری رفتتتاری مشتتتریان بانتتک ملتتی متتورد تأییتتد
قرارگرفت ( β = 2/911و )t = 3/128؛ که از ای نظر نیز با نتتایا حاصتل از پتژوه
نیکرفتار ( )9312همخوانی دارد.
طبق نتایا حاصل از آزمونِ مدلِ اصالح شدهی پژوه

حاضر ،تأثیر م بت و معنادار

تعهد حسابگرانه بر  CLVبانک ملی مورد تأیید قرار گرفت ( β = 2/921و )t = 2/321؛
که از نظر نیز با نتایا حاصل از پژوه
نتایا حاصل از آزمون مدل اولیهی پژوه

مارشال( )2292همخوانی ندارد.
حاضر نشان میدهد که تعهد عتاطفی بتر

وفاداری نگرشی((مدل اولیه β = 2/111 :و  ))t = 1/119و همچنتی وفتاداری رفتتاری
مشتریان بانک ملی تتأثیر م بتت و معنتاداری دارد (متدل اصتالح شتده β = 2/131 :و
)t = 92/39؛ که از ای نظر با نتایا حاصل از پژوه

مارشال ( )2292مبنیبتر تتأثیر

م بت و معنتادار تعهتد عتاطفی بتر وفتاداری(اعم از نگرشتی و رفتتاری) متورد تأییتد

ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتريان (10 )CLV

همخوانی دارد؛ ولی در پژوه

نیکرفتار( )9312تأثیر م بت و معنتادار تعهتد عتاطفی

بر وفاداری رفتاری مورد تأیید قرارنگرفت.
براسا

نتایا حاصل از آزمونِ مدلِ اصالح شتدهی پتژوه

حاضتر ،تتأثیر م بتت و

معنادار تعهد عاطفی بر  CLVبانک ملی مورد تأیید قرار گرفت( β = 2/228و = 3/182
)t؛ که از نظر نیز با نتایا حاصل از پژوه
نتایا حاصل از آزمون متدل اولیتهی پتژوه

مارشال ( )2292همخوانی ندارد.
حاضتر حتاکی از عتدم تتأثیر معنتادار

وفاداری نگرشی بر  CLVبانک ملی بود که از ای نظر نتایا حاصتل از پتژوه هتای
نیکرفتار ( )9312و همچنی مارشال ( )2292را مورد پشتیبانی قرار میدهد.
طبق نتایا حاصل از آزمونِ مدلِ اصالح شدهی پژوه

حاضر ،تأثیر م بت و معنادار

وفاداری رفتاری بر  CLVبانک ملی مورد تأیید قرارگرفتت ( β = 2/131و )t = 1/228
و بهعنوان تأثیرگذارتری عامل بر  CLVبانک ملی معرفی گردیتد؛ کته از نظتر نیتز بتا
نتایا حاصل از پژوه

نیتکرفتتار هتمختوانی دارد ولتی نتتایا حاصتل از پتژوه

مارشال ( )2292را تضعی
درنهایت براسا

مینماید.

نتایا حاصل از آزمونِ مدلِ اصالح شدهی پتژوه

م بت و معنادار هزینههای تعوی

حاضتر ،تتأثیر

بر  CLVبانک ملی مورد تأیید قرار گرفتت (2/939

=  βو )t = 2/291؛ که در هیچیک از پژوه های پیشی  ،به هزینتههتای تعتوی

بته-

عنوان یک عامل اصتلی تأثیرگتذار بتر  CLVنگریستته نشتدهبتود و تنهتا در پتژوه
بولتون ،لمون و ورهوئ

( ،)2221به هزینههای تعوی

بتهعنتوان یکتی از متغیرهتای

مداخلهگر تأثیرگذار بر رابطه میان فعالیتهای بازاریابی و  CLVتوجه شدهبود.
عمدهتری محدویت ای پژوه

استفاده از پرسشنامه (اندازهگیتری کهنتی) بترای آن

دسته از متغیرهایی(همچون  CLVو هزینههای تعوی

) است که ماهیت عینتی دارنتد.

به دلیل نبود پایگاه داده جام و حساسیت مدیران امکان دسترسی پتژوه گتران بته
دادههای واقعی مهیا نشد .پیشنهاد میشود ،در پژوه های آینده مدل پیشنهادی ایت
پژوه  ،بر مبنای دادههای عینی برای شاخاهایی که ماهیت عینتی دارنتد ،آزمتون
شود .در پژوه

حاضر ،بهدلیل محدودیتهایی همچون نوع توزی نمونه و  ...امکتان

استفاده از سایر روشها و نترمافزارهتای متدلستازی معتادال ستاختاری همچتون
لیزرل ،آمو

و  ...وجود نداشت؛ پیشنهاد میشود در پتژوه هتای آتتی درصتور

وجود شرایط الزم ،از سایر روشهای مدسازی معادال ساختاری همچون لیتزرل و
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 همچنی در پژوه های آینده میتوان روشهای تصتمیمگیتری.استفاده شود

آمو

 بتهکتارCLV چند معیاره را برای اندازهگیری میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بتر
.برد
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