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چکیده
پژوهش حاضر ،با ارائه مدلی جدید برای مدیریت تجربه مشتری بانک ،تاثیر آن را بر بهبود
شاخصهای عملکردی یکی از بانکهای ایران ،با میانجیگری رضایت ،وفاداری و تعامل
کالمی مشتری بررسی کرده است .این پژوهش ،ابتدا مدلی را برای مدیریت تجربه مشتری
فرآیندهای بانکی توسعه داده ،و سپس برای طراحی ،تجزیهوتحلیل مدل معادالت ساختاری،
اطالعات مورد نیاز را بصورت میدانی گردآوری کرده است .در این پژوهش عالوه بر
جمعآوری دادههای الزم از مشتریان ،برای جمعآوری اطالعات واقعی عملکرد بانک ،از
اطالعات بخش ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد مطالعه استفاده شده است .این اطالعات
شامل عملکرد سپردهای ،وصول مطالبات ،خدمات الکترونیک و عملکرد مالی شعب است .این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ شیوه جمعآوری دادهها ،توصیفی -
همبستگی است .در این پژوهش ،برای تحلیل اطالعات ،نرمافزارهای  SPSSو لیزرل مورد
استفاده قرار گرفته است .در این پژوهش ،ضمن بررسی و ارائه تحلیلهای آماری مربوط به
کیفیت مدل ،تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر روی شاخصهای عملکردی بانک ،رضایت
مشتریان ،و وفاداری مشتریان بررسی و تحلیل شده است .نتایج پژوهش نشان داد که بانک
مورد مطالعه با اجرای مدل پیشنهادی مدیریت تجربه مشتری میتواند عالوه بر ارتقاء
مزیتهای رقابتی ،شاخصهای عملکردی فرآیندهای شعب خود را نیز بهبود دهد.
کلمات کلیدی :مدیریت تجربه مشتری ،مدیریت ارتباط با مشتری ،نقاط تماس ،سفر مشتتری،
نقشه سفر.

 -9نویسنده مسئولatashgar@iust.ac.ir :
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مقدمه
تغییرات ستریع در محتیه هتای کستبوکتار و در نتیجته ،تغییتر نیازهتای مشتتریان،
چالشهای جدیدی را برای دستیابی به مزیتهای رقابتی پایدار ،برای شرکتها پدیتد
آورده است (جنتایل و همکتاران .)0220 ،9از آنجاییکته ،متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری،
نتوانسته نتایج مورد انتظتار ستازمانهتا را حاصتل نمایتد (پتالمر ،)0292،0از ایتن رو
مدیریت تجربه مشتری 9در دهه اخیر مورد تاکید شترکتهتای حرفتهای قترار گرفتته
است .رویکرد مدیریت تجربه مشتری  ،در مقایسه با رویکرد سنتی مدیریت ارتباط بتا
مشتری  ،چشماندازی جدیدتر و جتامعتتر دارد .در ایتن رویکترد ،از تمتامی تجربیتات
مشتری ،استفاده متیشتود و ستازمان در شناستایی و حتداقل نمتودن شتکاف میتان
انتظارات مشتریان و تجربیات واقعی آنان هدایت میشود.
در مبانینظری  ،تعاریف مختلفی برای مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است.
سوئیفت )0222( 4مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان یک روش برای درک رفتار
مشتری از طریق یک ارتباط قوی با او معرفی میکند .استتتتتون و فایندلی،)0229( 5
مدیریت ارتباط با مشتری را فرآیند جمع آوری اطالعات مشتری از منابع مختلف و
تقسیم بندی ،تحلیل و استفاده مجدد از آن معرفی مینمایند .پارواتیار و شث)0220( 6
از مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک استراتژی جامع یاد کردند که شامل جذب
مشتریان خاص ،حفظ آنها و همکاری با آنها برای ایجاد ارزش برای سازمان و
مشتری است .پاین و فرو )0225( 0نیز نشان دادند که مفاهیم مختلفی برای مدیریت
ارتباط با مشتری وجود دارد .در بعضی از دیدگاه ها از مدیریت ارتباط با مشتری به
عنوان مکاتبات مستقیم ،نموداری برای برنامه های وفاداری مشتری یا پایگاه های
داده نام برده شده و از دیدگاه برخی دیگر به عنوان مرکز تماس با مشتری ،به شمار
آمده است .در واقع مدیریت ارتباط با مشتری ،راهی برای تشخیص و تعیین هویت
مشتریان ،جذب و نگهداری آنان است .می توان مدیریت ارتباط با مشتری را یک
استراتژی جامع معرفی کرد که تمرکز آن بر روی مشتریان اصلی ،کارآیی سازمان و
1
2
3
4
5

Gentile
Palmer
Customer Experience Management
Swift
Stone & Findlay
6 Parvatiyar & Sheth
7
Payne & Frow

مديريت تجربه مشتری بانکها و بهبود شاخصهای عملکردی 049

مدیریت دانش مشتری است .گارگ و همکاران )0294( 9تجربه مشتری را یک ارتباط
عاطفی بین مشتری و سازمان میدانند ،و تا حد زیادی آن را به نقاط تماس مشتری
ربه میدهند .تجربه یک پدیده ذهنی و درونی است و دو جنبه عقالنی و احساسی
انسان را شامل میشود (آکتر .)0299،0تجربه ،پاسخ درونی و ذهنی مشتری است ،که
از هر گونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم او با یک سازمان حاصل میشود (میر و
شاوگر .)0220 9کاربن و هاکل ،)9114( 4تجربه را احساسات بروز یافته انسان می-
دانند که از مواجه شدن او با هر خدمت ،محصول یا سازمان بوجود میآید .آنها
معتقدند که این تجربه ،ادراکی را برای مشتری ایجاد مینماید .به این ترتیب ،میتوان
گفت ،تجربه مشتری شامل پاسخهای عاطفی ،شناختی ،هیجانی ،فیزیکی و اجتماعی
مشتری در هر مواجهه مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان ارائه دهنده خدمات ،برند یا
محصول است (ورهواف و همکاران .)0221، 5یک تجربه زمانی اتفاق میافتد که
مشتری ،حس یا دانشی را در نتیجه یک تعامل با عناصر مختلف ارائه دهنده خدمات،
بدست آورد .تجربه موفق مهمترین عامل موثر بر افزایش نرخ بازگشت مشتری ،خرید
مجدد او و نیز توصیه او به سایر مشتریان بالقوه سازمان است .جدول  ،9مهم ترین
تفاوتهای مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت تجربه مشتری را نشان میدهد.
جدول  -9تفاوت های مديريت ارتباط با مشتری و مديريت تجربه مشتری
موضوع

ثبت اطالعات

مديريت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد پایگاه
داده مشتریان
ذخیره تصویری که سازمان از مشتری دارد
ایجاد ارزش برای سازمان از طریق افزایش
فروش
ثبت بازخوردهای مشتری در پایان ارتباط

تمرکز نتایج
واحدهای تاثیرپذیر
سازمان
روش کسب اطالعات
کاربرد نهایی
نتیجه ثبت اطالعات

افزایش رضایت مشتریان
واحدهای فروش و خدمات (برای فروش
بیشتر)
آفالین
بیشتر در الیههای پایین (اجرایی و عملیاتی)
ثبت یک رکورد جدید در پایگاه داده

رویکرد
کارکرد
هدف

مديريت تجربه مشتری
مدیریت تجربه مشتری با استفاده از طراحی و
تحلیل سفر مشتری
ذخیره تصویری که مشتری از سازمان دارد
ایجاد ارزش برای مشتری با استفاده از خلق تجارب
مثبت
ثبت کلیه عکس العمل های مشتری در نقاط تماس
سفر مشتری
افزایش وفاداری مشتریان
واحد بازاریابی (برای درک و پیش بینی درک و
رفتار مشتری)
آنالین
بیشتر در الیههای استراتژیک ،مدیریتی و راهبردی
خلق یک تجربه جدید برای مشتری
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دو اصطالح در مدیریت تجربه مشتری مورد توجه قرار گرفته است )9 :نقتاط تمتاس،9
 )0سفر مشتری .0نقاط تماس به کلیه لحظات تعامالت میان یک سازمان بتا مشتتریان،
اشاره دارد (جنکینسون .)0220 ،9این نقاط به سه دستت نقتاط تمتاس پتیش از خریتد،
نقاط تمتاس حتین خریتد و نقتاط تمتاس پتس از خریتد تقستیم متیشتوند (دیتویس و
النگوریا .)0229 ،4معموال نقاط تماس با عبتارت "متن متی ختواهم کته  "...کته توسته
مشتری مطرح میشود ،قابل شناسایی است .به عنوان نمونه ،مشتری بانک وقتی می-
گوید "من می خواهم افتتاح حساب انجام دهم" ،افتتاح حساب یک نقطه تماس استت ،و
یا "من میخواهم قسه وام پرداخت کنم" ،پرداخت قسه یک نقطه تماس استت .امتا از
دیدگاه اشمیت )0229( 5نقاط تماس را میتوان بتا استتفاده از مراحتل مختلتف فرآینتد
تصمیم گیری مشتری تشخیص داد ،بدین صورت که هتر مرحلته از ایتن فرآینتد ،یتک
نقطه تماس مشتری با سازمان را نشان میدهد کته متیتتوان از طریتق پرستشهتای
سادهای مانند "چه چیزی ،چگونه ،چه زمتانی ،چته کستی ،و کجتا" آنهتا را شناستایی
نمود .به عنوان مثال ،در رابطه با مشتری بانک میتوان پرستید "مشتتریان بانتک چته
نیازهایی دارند؟ افتتاح حساب ،نقد کردن چک ،پرداخت قسه و واریز اینترنتتی "" ،در
کجا ممکن است مشتریان نیاز به انجام عملیات بانکی داشته باشند؟ خانه ،محل کار و
شعبه " و یا "مشتری در تعامل با چته کستی نیتاز بته انجتام عملیتات بتانکی خواهتد
داشت؟ همکارش که یک برگ چک به او داده ."... ،هرکدام از این موارد می توانند نقطه
تماس مشتری با بانک باشد .سفر مشتتری زمتانی آغتاز متیشتود کته مشتتری وارد
فرآیند دریافت یک خدمت (یا خرید محصول) میشود .این سفر زمانی بته پایتان متی-
رسد که مشتری از این فرآینتد ختار شتود .خروجتی اصتلی ستفر مشتتری ،تجربته
مشتری است .بررسی سفر مشتری ،یک بررسی نظام مند است که به سازمانها کمک
میکند تا بدانند ،مشتریان آینده و فعلی آنها چگونه از مسیرها و نقاط تمتاس مختلتف
استفاده میکنند ،و مشتری سازمان را در هر نقطه تماس ،در مقایسه با نیازهای ختود
چگونه درک میکند .برای ترسیم نقشه سفر مشتری ،سازمان باید کفشهای مشتتری
1

Touchpoints
Customer Journey
3
Jenkinson
4
Davis & Longoria
5
Schmitt
2

مديريت تجربه مشتری بانکها و بهبود شاخصهای عملکردی 049

را به پا کند و با آنها در سازمان قدم بزند .به عبارت دیگر ،باید دقیقاً خود را به جتای
مشتری قترار دهتد تتا کلیته احساستات ،تعامتلهتا و تجربیتات او را در نقتاط تمتاس
شناسایی و درک نماید .از آنجاییکه امروزه مشتریان میتواننتد ارتباطتات و تعتامالت
تجاری خود با بانک را از روشهای متفاوتی اعم از سنتی ،مانند شعب بانک ،و مراکز
ارتباطی جدید ،مانند دستگاههای ختودپرداز ،بانتکداری آنالیتن و تلفتن همتراه انجتام
دهند ،لذا اجرای مدیریت تجربه مشتری مبتنتی بتر یتک متدل مناستب ،در بانتکهتا و
موسسات مالی ،میتواند فرآیندهای بانکی را تحت تاثیر مثبت قترار دهتد .ایتن مقالته،
ضمن توسعه یک مدل تجربه مشتری بترای بانتک ،تتاثیر آن را بتر مشتتریان یکتی از
بانکهای کشور ،با توجه به عوامل میانجی ،تجزیه و تحلیل کرده استت .بتا توجته بته
اهمیت شاخصهای عملکردی بانک ها ،در ارزیابی و رتبه بندی آنها ،ایتن مقالته تتاثیر
استفاده از مدیریت تجربه مشتری را با استتفاده از متدل توستعه داده پیشتنهادی ،در
شاخصهای عملکردی بانک ،بررسی کرده است.
این پژوهش بهصورت زیر سازماندهی شده است ،در بخش بعدی  ،مرور مبانینظری
موضوع ارائه میشود ،بخش سوم به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد .در ایتن
بخش مدل توسعه داده شده پیشنهادی نیز ارائه شده است .بخش چهارم ،به یافتههای
حاصل از این پتژوهش پرداختته استت .در بختش پتنجم ،متدل معتادالت ستاختاری و
تحلیلهای مربوط به آن ارائه شده استت ،و در نهایتت ،آخترین بختش ایتن مقالته ،بته
نتیجه گیری ،اختصاص یافته است.

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
بری و همکاران )0220( 9موقعیت مکانی شعب ،راحتی دسترسی به آنها ،آسایش
مشتریان در هنگام حضور در شعب ،وسایل ارتباطی و اطالعاتی درون شعب مانند
نمایشگر ،و کاتالوگ را از مشخصههای مهم و موثر در سهولت صنعت بانکداری
معرفی مینماید .شارما و چابی )0294( 0تجربه مشتری در خدمات بانکهای هند را
از پنج دیدگاه )9 :مواجهه با خدمات )0 ،زمان انتظار مشتری برای دریافت خدمات)9 ،
نقش واسطهها )4 ،کیفیت خدمات ارائه شده ،و  )5شکایات مشتری نسبت به بانک،
Berry
Sharma and Chaubey

1
2

 040نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و چهارم ،پايیز و زمستان 9911

مورد بررسی و تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بانک ها برای ارائه تجربه
مطلوبتر و ایجاد رضایت بیشتر برای مشتری ،باید )9 :کارمندان مناسب استخدام
کنند )0 ،آنها را آموزش دهند  )9 ،بر عملکرد آنها نظارت کنند )4 ،برای آنها انگیزه
ایجاد نمایند )5 ،محیه کاری مناسب برای ارائه خدمات مهیا کنند ،و  )6برای آنها
درک درستی از قوانین ایجاد نمایند .گرونهولت و همکاران ،)0295( 9مجموعه ویژگی-
های مدیریت تجربه مشتری ،را در دو بعد منطقی و عاطفی دستهبندی کردند .این
تمایز از آن جهت مهم است که تجربیات مشتری میتواند منطقی (مثل تجربیات کیفیت
کارکردی محصول ،قیمت و زمان تحویل) و یا عاطفی (که از طریق تولید حاالت
روحی ،ایجاد میشود ) باشد .انصاری و صنایعی )9915( 0در رابطه با خدمات
بانکداری الکترونیکی دریافتند که همبستگی مثبتی بین بخشهای مدیریت تجربه و
تداوم استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک وجود دارد .کالوس و ماکالن)0299( 9
با بررسی تاثیر عوامل تجربه مشتری بر پیامدهای بازاریابی یک بانک ایتالیایی به این
نتیجه رسیدند که هر سه بعد تجربه برند ،تجربه خدمات و تجربه پس از دریافت
خدمت ،تاثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای بازاریابی ،وفاداری ،رضایت و تعامل
کالمی مشتری دارد .گارگ و همکاران )0294( 4در ارزیابی تجربهمشتری برای
بانکهای هند ،به این نتیجه رسیدند که سهولت ،بیشترین تاثیر را نسبت به دیگر ابعاد،
بر تجربه مشتری بانکها دارد .از پژوهشهای  9ساله ملنیک و گرادینارو)0296( 5
در سیستم بانکداری کشور رومانی این نتیجه حاصل شده است که بانکهای موفق
در حال تغییر رویکرد خود به سمت مدیریت تجربه مشتری و کسب رضایت واقعی و
وفاداری او از طریق برنامههای مراقبت از مشتری هستند .ملنیک و

گرادینارو6

( )0296تشریح کردند که اگرچه بسیاری از شرکتها در مورد نوع خرید مشتری،
درآمد و سایر ویژگیهای به ثبت رسیده مشتریان ،اطالعات کاملی دارند ،اما در
رابطه با اندیشه ،احساسات و برداشتهای ذهنی مشتریان ،که حاصل تعامل
مشتریان با محصوالت ،خدمات و برندها میشوند ،اطالعات بسیار کمی دارند .ام باما
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و همکاران )0291( 9با مطالعه  94عامل موثر بر تجربه مشتریان ،در حوزه بانکداری
دیجیتال بانکهای انگلستان ،نشان دادند که کیفیت خدمات ،کیفیت عملکرد ،ارزش
درک شده ،تعامل کارکنان و مشتری ،قابلیت استفاده درک شده و ریسک درک شده،
عوامل اصلی تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال است .آنها نشان دادند ،ارتباط
معنیداری بین تجربه مشتری با رضایت و وفاداری مشتری وجود دارد که بر
عملکرد مالی بانک تاثیر مستقیم می گذارد.
اشمیت )0229( 0برای تجربه مشتری مدلی را پیشنهاد داد که شامل سه بخش کلی
تجربه کارکنان ،تجربه مشتریان و ارزش مالی مشتریان است .این مدل نشان میدهد
که چگونه تجربه کارکنان بر تجربه مشتری و تجربه مشتری بر شاخصهای مالی
سازمان تاثیر میگذارد .گریس و اکاس )0224( 9مدلی را برای تجربه مشتری ارائه
کردند .در این مدل که در صنعت بانکداری انجام پذیرفته است ،عوامل  )9هسته
خدمات (مناسب نیازهای مشتری بودن ،قابلیت اعتماد ،کیفیت ،برتری) )0 ،عناصر غیر
انسانی(به روز بودن ،مناسب نوع خدمت بودن ،و جذابیت امکانات) )9 ،خدمات
کارکنان (سرعت ،تمایل به رفع نیاز مشتری در کارکنان ،فرصت کافی برای مشتری
داشتن ،ایجاد اعتماد در مشتری ،القا حس امنیت در انجام تراکنشها ،مودب بودن
کارکنان ،توجه کافی کارمند به مشتری) )4 ،رضایت (رضایتبخش بودن خدمات،
رضایتبخش بودن تجربه ،رضایت از انتخاب) )5 ،احساسات برانگیخته شده (رنجش،
شادی ،خشم ،امید ،ناامیدی ،تنفر ،عصبانیت ،دلگرمی) ،و  )6نام تجاری (خوب ،عالی،
جذاب ،مطلوب ،بد) مورد بررسی قرار گرفته است .بری و همکاران )0226( 4نیز
پیشنهاد دادند که تجربه مشتری متشکل از تجربیات عملکردی(بر مبنای عملکرد فنی
خدمات ارائه شده) ،تجربیات مکانیکی (ناشی از عوامل فیزیکی و قابل لمس) و بخش
انسانی (رفتار و ظاهر ارائهدهندگان خدمات) است .آنامان )0292( 5چارچوبی را برای
مدیریت تجربه مشتری ارائه کرد .در این چارچوب ،مشتریان به سه دست
ترویجکننده ،غیرفعال و ناخشنود ،گروهبندی میشوند .زارانتنولو و اشمیت)0292( 6
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نیز ابعاد پنج گانه شامل بعد حسی (شامل زیبایی شناسی و کیفیت حسی تجربه) ،بعد
شناختی (شامل تفکر مشتریان و یا فرآیند آگاهانه ذهنی آنها) ،بعد عاطفی (مربوط به
حاالت مشتریان ،احساسات و پاسخ های عاطفی ناشی از یک تعامل) ،بعد فیزیکی
(اقدامات و رفتارهای مشتری) و بعد اجتماعی (منتج از ارتباط با دیگران و جامعه) ،را
برای تجربه برند مشتریان بررسی کردند .کالوس و ماکالن )0299( 9مدلی را برای
مدیریت تجربه در یکی از بانک های ایتالیا پیشنهاد دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که
هر سه بعد مدل آنها ،یعنی تجربه برند ،تجربه خدمات و تجربه پس از دریافت خدمت،
تاثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای بازاریابی ،وفاداری ،رضایت و تعامل کالمی
مشتری دارد .تامیلماران )0294( 0پژوهشی را در رابطه با مدیریت تجربه مشتری در
صنعت بانکداری کشور هند انجام داد .مدل پیشنهادی تامیلماران )0294( 6در واقع
توسعه مدل بری و همکاران )0226( 0است .گرونهولت و همکاران )0295( 9پس از
مطالعه  416شرکت دانمارکی ،مدیریت تجربه مشتری را مشتمل بر ابعاد مشارکت
مدیریت ارشد ،استفاده از بینش مشتری ،نقاط تماس مشتری ،تجربیات ارتباطی
مشتری ،تجربیات عاطفی مشتری ،بهکارگیری و آموزش مهارتهای ارتباطی ،و
بکارگیری و آموزش مهارتهای عاطفی دانستهاند .نتایج آنها نشان میدهد که عوامل
مورد بررسی در تجربه مشتری سبب متمایزسازی شرکت نسبت به رقبا شده و در
نتیجه عملکرد مالی و عملکرد بازار شرکت را بهبود میبخشد .حشمتی و

همکاران4

( )9911یک مدل تجربه مشتری خدمات بانکی ارائه کردند .مدل پیشنهادی آنها شامل
سه بخش تجربه برند ،تجربه خدمات ،و تجربه پس از مصرف است.
کالوس و ماکالن ) 0299( 5برای ارزیابی تجربه مشتریان در یکی از بانکهای کشور
ایتالیا به نام بی پی پی مدلی را ارائه کردند .این بانک ایتالیایی در سال  9150تأسیس
شده و دارای بیش از  022شعبه در  09استان و  1منطقه ایتالیا است .مدل پیشنهادی
آنها دارای سه بعد «تجربه برند»« ،تجربه خدمات» و «تجربه پس از دریافت خدمات»
است .یکی از مزایای این مدل نسبت به مدلهای موجود در مبانینظری ،این است که
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ابعاد طراحی شده در آن ،در عین حالی که کلیه ابعاد پژوهشها دیگر را پوشش
میدهد اما ساده تر طراحی شده است ،همچنین عوامل طراحی شده در این مدل کامال
بر تجربه مشتری تمرکز دارد ،در حالی که عوامل بررسی شده در سایر مدلها ،بر
مدیریت رابطه با مشتری تاکید دارند و تفاوت چندانی با ارزیابی کیفیت خدمات،
رضایت و وفاداری مشتری ندارد .از نقاط قوت دیگر این مدل میتوان ،به بررسی
تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر پیامدهای بازاریابی نظیر رضایت ،وفاداری و تعامل
کالمی در آن اشاره نمود.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از خدمات الکترونیک بانکها مانند همراه بانک،
اینترنت بانک ،و عابربانک ،توسه مشتریان ،لذا این پژوهش ،بعد تجربه آنالین را
برای مدل توسعه مدل مورد توجه قرار داده است .بطوری که ،این عامل به تایید
خبرگان صنعت بانکداری و مدیران ارشد بانک مورد مطالعه نیز رسیده است .الزم به
ذکر است که اهمیت تجربه آنالین در پژوهشهای اشمیت )0229( 9و گارگ و
همکاران ) 0294( 0نیز مورد توجه قرار گرفته است .از این رو ،نظرات خبرگان بانک
مورد مطالعه ،توسه محققین مذکور نیز تایید میشود .هم چنین با توجه به این که
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت تجربه مشتری در بهبود فرآیندها و
شاخصهای عملکرد بانک است ،لذا بعد عملکردی بانک نیز در مدل توسعهیافته مورد
توجه قرار گرفت .در ابن پژوهش برای بررسی شاخصهای عملکردی ،از اطالعات و
آمار شعب بانک استفاده شد .این اطالعات و آمار که عامل های عملکرد سپردهای،
وصول مطالبات ،عملکرد خدمات الکترونیک و نسبتهای مالی( ضریب خوداتکایی
مالی ،نسبت نقدینگی ،سود یا زیان و قیمت تمام شده پول) را مورد ارزیابی قرار
می دهد ،به عنوان شاخص درجه بندی و ارزیابی عملکرد شعب در مدل توسعه یافته
در نظر گرفته میشود .عملکرد مالی به عنوان یک متغیر وابسته در پژوهشهای
پژوهشگرانی مانند ام باما )0291( 9و گرونهولت و همکاران )0295( 4نیز مورد توجه
قرار گرفته است .شاخصهای عملکرد بانک به طور خالصه ،به صورت زیر تشریح
میشود.
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عملکرد سپردهای :بی شک هدف از فعالیت و ارائه خدمت هر بانک و موسسه مالی در
وهله اول ،جذب سپرده و منابع مالی است .مدیران ارشد بانک در ابتدای هر سال،
تعهد هر شعبه در جذب سپردههای مردمی را تعیین مینمایند .بنابراین یکی از
عاملهای مهم ارزیابی عملکرد شعب بانک ،درصد دستیابی به برنامه تعهدی در جذب
سپردهها است.
وصول مطالبات :بخش بزرگی از فعالیتهای هر بانک یا موسسه مالی ،بر محور
اعتبارات و پرداخت تسهیالت به مشتریان تمرکز دارد .بنابراین یکی دیگر از عاملهای
مهم در ارزیابی عملکرد شعب بانک ،میزان موفقیت در وصول مطالبات و بازپرداخت
تسهیالت پرداختی است.
خدمات الکترونیک :مشتریان میتوانند از اینترنت بانک ،و همراه بانک ،کلیه تراکنشها
و اخذ گزارشات بانکی خود را بدون مراجعه به بانک انجام داده و مدیریت نمایند.
میزان استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک ،یکی دیگر از عاملهای ارزیابی
عملکرد از نظر مدیران و خبرگان این صنعت است.
نسبتهای مالی :ضریب خود اتکایی مالی ،نسبت نقدینگی ،سود یا زیان و قیمت تمام
شده پول ،از جمله نسبتهای مالی هستند که در ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می-
شود .نسبت خود اتکایی مالی نشان میدهد چند درصد از کل مطالبات بانک از محل
سپردههای مردمی است و به طریق زیر محاسبه می شود:

نسبت نقدینگی حد مجاز نگهداری نقدینگی در شعب را نشان میدهد که به شرح ذیل
محاسبه میشود:
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از مهمترین عامل های مالی موسسات مالی ،در ارزیابی عملکرد ،صورت سود و زیان
است .بهای تمام شده پول عبارت است از مجموع هزینههای تامین مالی(بهره ای) و
هزینه کل(غیر بهره ای) .این شاخص نشان میدهد که هر یکصد ریال جمعآوری شده
در بانک چند ریال هزینه دارد.
هزینههای تامین مالی(بهره ای)  +هزینههای کل(غیر بهره ای) = بهای تمام شده پول
هزینههای تامین مالی هزینههایی هستند که بانک جهت جمعآوری منابع هزینهزا
متحمل میشود ،که از جمله آن میتوان سود سپرده ها ،کارمزد تامین مالی و هزینه
جوایز قرضالحسنه را نام برد .هزینه کل نیز از محاسبه مجموع هزینههای بانک
شامل هزینه اداری و عمومی ،حقوق پرسنل ،استهالک اموال ،هزینه مطالبات مشکوک
الوصول ،کارمزدهای پرداختی در شعب بهدست میآید .شکل  9مدل توسعه داده
شده در این پژوهش را نشان میدهد.

شکل  -9مدل توسعه داده شده برای مديريت تجربه مشتری در بهبود فرآيندهای بانک

در این پژوهش  ،بر اساس مدل توسعه داده شده مدیریت تجربه مشتری برای بهبود
فرآیندهای بانک ،یک فرضیه اصلی " مدیریت تجربه مشتری با توجه به نقشهای
میانجی رضایت مشتری ،وفاداری مشتری و تعامل کالمی ،بر عملکرد بانک تأثیر
مثبت دارد" و یازده فرضیه فرعی زیر مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 .9مدیریت تجربه مشتری بر رضایت مشتریان بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 .0مدیریت تجربه مشتری بر وفاداری مشتریان بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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 .9مدیریت تجربه مشتری بانک بر تعامل کالمی آنها تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 .4رضایت مشتری بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 .5وفاداری مشتری بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 .6تعامل کالمی مشتری بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 .0مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 . 1مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک با توجه به نقش میانجی رضایت تأثیر
مثبت دارد.
 . 1مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک با توجه به نقش میانجی وفاداری تأثیر
مثبت دارد.
 .92مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک با توجه به نقش میانجی تعامل کالمی
تأثیر دارد.
 .99نوع مشتری بانک بر مدیریت تجربه مشتری تاثیر مثبت دارد.

روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،مدل کالوس و ماکالن )0299( 9که برای مدیریت تجربه مشتری در
بانک های ایتالیا استفاده شده است ،به عنوان مدل پایه( ،به دالیلی که در ادامه بیان
می شود) توسعه داده شد .در این پژوهش ،جهت تأیید مدل مدیریت تجربه مشتری
توسعه داده شده پیشنهادی ،از مصاحبه ساختار یافته با خبرگان بانک مورد مطالعه،
استفاده شد .برای نمونه گیری از خبرگان بانک مورد مطالعه ،از روش هدفمند ،بهره
گرفته شد .همچنین جهت نمونهگیری مشتریان بانک مورد مطالعه ،از روش نمونه
گیری خوشهای چندمرحلهای بر حسب منطقه جغرافیایی شعب ،استفاده گردید .بدین
صورت که مناطق جغرافیایی شعب بانک مورد مطالعه در سطح شهر تهران که شامل
پنج منطقه شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز است ،از هر منطقه 90 ،شعبه بطور
تصادفی انتخاب و تعداد  1پرسشنامه در هر شعبه توزیع شد .به این ترتیب  62شعبه
در سطح شهر تهران انتخاب شدند .پرسشنامهها بهصورت حضوری میان مشتریانی
که در شعب شهر تهران حضور یافته بودند توزیع و جمعآوری شد .الزم به یادآوری

Klaus & Maklan

1
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است که در این پژوهش ،متغیرهای رضایت مشتری ،وفاداری مشتری و تعامل کالمی
بهعنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته شده است .برای سنجش متغیر مدیریت
تجربه مشتری از پرسشنامه کالوس و ماکالن )0299( 9که شامل ابعاد تجربه برند،
تجربه خدمت ،تجربه پس از دریافت خدمت است ،استفاده شد .در این پژوهش ،برای
سنجش خدمات آنالین ،از پرسشنامه گارگ و همکاران ،)0294( 9و برای سنجش
متغیرهای رضایت مشتری ،وفاداری مشتری و تعامل کالمی نیز از پرسشنامه
کالوس و ماکالن )0299( 9استفاده شد .جدول  0تقسیمبندی سواالت را بر اساس
متغیرها نشان میدهد .جهت تعیین نگرشهای پاسخدهندگان برای متغیرهای مدیریت
تجربه مشتری ،وفاداری مشتری ،رضایت مشتری و تعامل کالمی از طیف لیکرت پنج
درجهای (از کامالً مخالفم =  5تا کامالً موافقم = ( ،)9جدول  )9و جهت تعیین
نگرشهای پاسخدهندگان برای متغیر عملکرد بانک ،از طیف  5ارزشی استفاده شد.
برای امتیازدهی در بخش عملکرد ،از نظر و توصیه خبرگان و مدیران ارشد بانک
مورد مطالعه (از ادارات نظارت و امور شعب ،توسعه و پژوهش ،حسابداری و
حسابرسی ،و اداره آمار ) استفاده شده است.
جدول  -4تقسیم بندی سؤاالت بر اساس متغیرها
جمع

متغیرها

شماره سؤاالت

مدیریت تجربه مشتری

09-9

 09سؤال

رضایت مشتری

06-00

 4سؤال

وفاداری مشتری

91-00

 99سؤال

تعامل کالمی

49-91

 9سؤال

با استفاده از ابعاد عملکرد سپرده ها ،وصول مطالبات ،عملکرد
خدمات الکترونیکی و نسبت های مالی (ضریب خوداتکایی مالی،
نسبت نقدینگی ،سود یا زیان و قیمت تمام شده پول) سنجیده می

عملکرد بانک

شود.

جدول -9طیف لیکرت در پرسشنامه
شکل کلی
امتیاز بندی

کامالً

مخال

مخالفم

فم

9

0

نظری ندارم
9

موافقم
4

کامالً موافقم
5

Garg

1
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جدول  -0طیف بعد عملکرد سپرده ها
طیف

متغیر

بعد

عملکرد بانک

عملکرد سپرده ها

کمترین امتیاز

بیشترین
امتیاز
 12به باال

12-62

42-02

-42

 02به پایین

62

جدول  -4طیف بعد وصول مطالبات
متغیر

بعد

عملکرد بانک

وصول مطالبات

طیف
بیشترین امتیاز
 12به باال

کمترین امتیاز
12-02

02-52

52-92

92-2

در این پژوهش جامعه آماری ،مشتریان کلیه شعب یکی از بانک های دولتی ،در سطح
شهر تهران است .حجم نمونه پس از محاسبه  914/96بدست آمد .با این حال ،در این
پژوهش 412 ،مشتری ،به عنوان نمونه ،از شعب مختلف بانک مورد مطالعه در تهران
انتخاب شدند .شاخص های عملکردی در تمام شعب شهر تهران بررسی شدند .به
عبارت دیگر در بررسی شاخصهای عملکردی این بانک ،از روش تمامشماری
استفاده شد .در پژوهش حاضر هرچند که از پرسشنامه استانداردی که روایی و
پایایی آن تایید شده است استفاده شده است ،اما برای اطمینان بیشتر روایی و پایایی
آن مجددا مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت .برای بهدست آوردن پایایی از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد ،که طبق جدول  6مورد تایید قرار گرفت.
جدول  -4سؤاالت مربوط به متغیرها و ضريب پايايی هريک
متغیرها

آلفای کرونباخ

تجربه برند

2/116

تجربه خدمات

2/194

تجربه آنالین

2/192

تجربه پس از دریافت خدمات

2/099

رضایت مشتری

2/014

وفاداری مشتری

2/100

تعامل کالمی

2/156

عملکرد

2/111
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تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
جمعیت شناختی
در بانک مورد مطالعه ،دستهبندی مشتریان بر اساس اطالعات سیستم بانک و بر
مبنای امتیاز فعالیت سپردهای ،اعتباری ،خدمات الکترونیک ،دستگاه  ،POSدر  4دسته
الماسی ،طالیی ،نقرهای و برنزی انجام میپذیرد .در این پژوهش با استفاده از سیستم
بانک ،نوع مشتریانی که پرسشنامه را تکمیل کرده اند ،بوسیله کد ملی استعالم شد.
نتایج جدول  ،0نشان میدهد ،از 422مشتری %60 ،کد ملی خود را وارد کرده اند ،که
در مجموع %49 ،برنزی %91 ،نقرهای %6 ،طالیی و  %0نیز الماسی بوده اند %99 .افراد
به این آیتم پاسخ نداده اند .جدول  1نیز وضعیت توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد.
جدول  1وضعیت توصیفی شاخصهای عملکرد را نشان میدهد .در این پژوهش
اطالعات و آمار قابل تحلیل عملکردی از  62شعبه گردآوری شده است .برای شاخص
عملکرد سپردهها از  5دسته استفاده شده است ،که بیشترین فراوانی مربوط به
دسته 62-42است  .برای وصول مطالبات ،اکثریت شعب در محدوده  02تا 12و  52تا
 02و سپس بیشتر از  12قرار گرفتهاند ،برای عملکرد خدمات الکترونیکی اکثریت
شعب در محدوده  42تا  62و  62تا  12قرار گرفتهاند ،برای ضریب خود اتکایی مالی
اکثریت شعب در محدوده  2/5تا  9/5و پس از آن  9/5تا  9و  2تا  2/5قرار گرفتهاند،
نسبت نقدینگی اکثریت شعب در محدوده  2تا  2/05و  2/05تا  9/05قرار گرفته است
و برای شاخص سود ،اکثریت شاخص ها در  -0تا  +0و پس از آن در محدوده ± 0
تا  ± 4قرار گرفته است .قیمت تمام شده پول در اکثریت شعب در محدوده 96تا  90و
سپس  90تا  91قرار گرفته است .انجام آزمون کولموگروف برای مؤلفههای مورد
بررسی در این پژوهش ،نرمال بودن این متغیرها ،در سطح اطمینان  %15را تایید
میکند.
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جدول  - 4نتايج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر

سن

جنسیت

تحصیالت

سابقه کار

تاهل

شغل

نوع مشتری

گروه

فراوانی

درصد

<92

56

%94

92-42

996

%94

>42

021

%50

مجموع

422

%922

آقا

044

%69

خانم

956

%91

مجموع

422

%922

کمتر از دیپلم

01

%01

دیپلم

16

%04

فوق دیپلم

06

%91

کارشناسی

990

%01

کارشناسی ارشد

64

%96

دکترا

04

%6

مجموع

422

%922

کمتر از  9سال

44

%99

بین  9تا  9سال

16

%04

بین  9تا  5سال

62

%95

بین  5تا  0سال

16

%04

بیشتر از  0سال

924

%06

مجموع

422

%922

مجرد

996

%94

متاهل

064

%66

مجموع

422

%922

کارمند

996

%94

آزاد

942

%95

خانه دار

90

%1

دانشجو

96

%1

کارگر

56

%94

مجموع

422

%922

برنزی

964

%49

نقرهای

00

%91

طالیی

04

%6

الماسی

1

%0

بیپاسخ

990

%99

مجموع

422

%922
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جدول  - 4شاخص های توصیفی برای همه متغیرهای پژوهش(مشتريان)
ابعاد

تعداد

میانگین

تجربه برند
تجربه خدمات
تجربه آنالین
تجربه پس از دریافت خدمات
رضایت
تعامل کالمی
وفاداری
مدیریت تجربه مشتری

422
422
422
422
422
422
422
422

9/959
9/040
9/010
9/911
9/942
9/059
9/901
9/000

جدول  -1نتایج توصیفی شاخصهای عملکرد شعب بانک

عملکرد سپردهها

وصول مطالبات

عملکرد خدمات الکترونیکی

ضریب خوداتکایی مالی

نسبت نقدینگی

سود

قیمت تمام شده پول

<02
02-42
42-62
62-12
>12
مجموع
2-92
92-52
52-02
02-12
>12
مجموع
2-02
02-42
42-62
62-12
>12
مجموع
2/5-9/5
 2/5-2و9/5-9
9-0
0-90
90-02
مجموع
9/05-0/05
9/5-9/05
9/05-9/5
2/05-9/05
2-2/05
مجموع
+0 - -0
مثبت و منفی  0تا مثبت و منفی 4
مثبت و منفی  4تا مثبت و منفی 6
مثبت و منفی  6تا مثبت و منفی 1
مثبت و منفی  1تا مثبت و منفی 92
مجموع
91-02
91-91
90-91
96-90
95-96
مجموع

فراوانی
0
96
90
99
0
62
9
1
96
91
96
62
4
92
02
09
5
62
91
91
99
6
9
62
9
4
0
91
01
62
05
99
99
0
4
62
0
1
91
09
99
62

درصد
99/0%
06/0%
01/9%
09/0%
99/0%
%922
9/0%
95/2%
06/0%
92/2%
06/0%
%922
6/0%
96/0%
99/9%
95/2%
1/9%
922%
99/0%
99/0%
09/0%
92/2%
5/2%
%922
5/2%
6/0%
99/0%
92/2%
46/0%
%922
49/0%
09/0%
91/9%
99/0%
6/0%
%922
9/9%
99/9%
92/2%
95/2%
91/9%
%922
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مدل معادالت ساختاری
شکلهای  0و  ، 9مدل معادالت ساختاری حاصل از این پژوهش را نشان میدهد.
شکل  0مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادالت ساختاری را نشان میدهد .در این
شکل اعداد و یا ضرایب به سه دسته تقسیم میشوند .دسته اول تحت عنوان معادالت
اندازهگیری مرتبه اول هستند که روابه بین متغیرهای پنهان و شاخصهای آنان
(گویه های پرسشنامه) هستند .دسته دوم روابه بین متغیر تجربه مشتری و ابعاد آن،
شامل تجربه برند ،تجربه خدمات ،تجربه آنالین و تجربه پس از دریافت خدمات است
(بارهای عاملی مرتبه دوم) و دسته سوم روابه بین متغیرهای اصلی است (ضرایب
مسیر) که برای آزمون فرضیات استفاده میشود .بارهای عاملی استاندارد شدهای که
برآورد میشود ،بایستی باالتر از  2/5باشد و به طور ایدهآل  2/0یا باالتر باشد .در
این شکل تمام متغیرها حداقل دارای بار عاملی باالی  2/5هستند .بنابراین میتوان
همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر
دانست .در واقع نتایج فوق نشان میدهد آنچه محقق توسه سواالت پرسشنامه قصد
سنجش آنها را داشته است محقق شده است .لذا روابه بین سازهها یا متغیرهای
پنهان قابل استناد است .شاخصی که بار عاملی باالتری داشته باشد ،دارای اهمیت
باالتری نسبت به سایر شاخصها است .در این مدل متغیر مدیریت تجربه مشتری
نقش مستقل ،سه متغیر رضایت ،تعامل کالمی و وفاداری نقش میانجی و عملکرد بانک
نقش وابسته را ایفا میکند.

شکل  -4مدل تحلیل عاملی تايیدی و مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرايب استاندارد
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شکل  -9مدل تحلیل عاملی تايیدی و معادالت ساختاری در حالت معنی داری ضرايب

شکل  9مدل را در حالت معناداری ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .این مدل در واقع
تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) مرتبه اول و دوم و ضرایب مسیر را با
استفاده از آماره  ،tآزمون می کند .در سطح خطای  5درصد ،مقادیر آزمون
معناداری بزرگتر از  9/16یا کوچکتر از  -9/16نشان دهنده معنادار بودن روابه میان
شاخص ها و متغیرهای مکنون متناظر خود است .مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک
از بارهای عاملی باالی  9/16است .لذا میتوان همسویی سواالت پرسشنامه برای
اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر دانست .به منظور تحلیل ساختار
پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر متغیر ،از بارهای عاملی استفاده شده
است .بارعاملی نشاندهنده این موضوع است که چه میزان از واریانسهای
شاخصها توسه متغیر مکنون خود توضیح داده میشود .مقدار این شاخص باید از
 ./5بزرگتر و در فاصله اطمینان  %15معنادار باشد .معنیداری این شاخص توسه
بوتاسترپ 9یا جکفینگ 0بدست میآید .برای متغیر مدیریت تجربه مشتری
تمامیشاخصها دارای بارعاملی بزرگتر از  2/5و در سطح اطمینان  %15معنادار
( )t>1/96بودهاند .یادآوری میشود ،شاخصی که دارای بارعاملی بزرگتری است ،در
اندازه گیری مولفه مورد نظر ،عملکرد بهتر و اهمیت باالتری میتواند داشته باشد.
برای متغیرهای میانجی و وابسته همه  00شاخص دارای بارعاملی بزرگتر از  2/5و
در سطح اطمینان  %15معنادار( )t>1/96بوده اند.
Bootstrapping
Jackknifing

1
2
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کیفیت مدل اندازه گیری و مدل ساختاری
کیفیت مدل ،توسه شاخص اشتراک با روایی متقاطع محاسبه میشود .چنانچه این
شاخص عدد مثبتی را نشان دهد ،مدل اندازه گیری از کیفیت الزم برخوردار است.
همچنین سه مقدار  ،2/95 ،2/20و  2/95برای شاخص روایی متقاطع به ترتیب میزان
کیفیت کم ،متوسه و زیاد را برای مدل اندازهگیری ارائه میدهد .برای تمامی
متغیرهای موجود در پژوهش ،این شاخص مثبت بوده و میانگین کل این شاخص
برابر  2/519است که نشان از کیفیت مطلوب و باالی مدل اندازه گیری میدهد.
شاخص دیگر ،کیفیت مدل ساختاری یا شاخص افزونگی مدل ( )1-SSE/SSOاست
که معروفترین شاخص اندازه گیری کیفیت مدل ساختاری تحت عنوان شاخص
استون  -گایسلر است .در این آزمون فقه متغیرهای درونزا را انتخاب میکنیم .در
این شاخص مقادیر باالی صفر نشان دهنده توانایی مطلوب مدل ساختاری در پیش
بینی کردن است و مقادیر  ،2/95 ،2/20و  2/95به ترتیب میزان ضعیف ،متوسه و
قوی بودن پیشبینی کردن مدل ساختاری را ارائه میدهند .نتایج به دست آمده نشان
میدهد که برای رضایت ،تعامل کالمی و عملکرد بانک ،کیفیت مدل ساختاری متوسه

و برای وفاداری ،کیفیت مدل ساختاری قوی است.
نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیههای پژوهش در جدول  92مالحظه
میشود .نتایج اثر متغیر میانجی برای فرضیههای اصلی و هشتم تا دهم با استفاده از
روش بوت اسرپ و آزمون سوبل محاسبه شده و در جدول  94گزارش شده است.
جدول  -94نتايج مدل معادالت ساختاری فرضیههای پژوهش
فرضیات پژوهش

R2

وضعیت فرضیه

جهت تاثیر

بتا

T

تأیید

+

تایید

+

مدیریت تجربه مشتری  >-تعامل کالمی

2/901

1/049

2/949

مدیریت تجربه مشتری  >-رضایت مشتری

2/092

99/419

2/559

تأیید

+

مدیریت تجربه مشتری  >-وفاداری مشتری

2/126

46/610

2/641

مدیریت تجربه مشتری  >-عملکرد بانک

2/999

0/290

تأیید

+

تعامل کالمی  >-عملکرد بانک

-2/209

2/554

عدم تایید

بی معنا

رضایت  >-عملکرد بانک

2/061

6/091

تأیید

+

وفاداری  >-عملکرد بانک

2/912

0/501

تأیید

+

2/419

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01
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جدول -99نتايج آزمون سوبل و بوت اسرپ برای اثر متغیر میانجی
بوت استرپ
فرضیه های پژوهش

آزمون سوبل
وضعیت

آماره

سطح

سوبل

معناداری()Sig

2/521

92/099

2/229

تایید

مدیریت تجربه مشتری  >-تعامل کالمی >-عملکرد بانک

-2/221

2/559

2/519

عدم تایید

مدیریت تجربه مشتری  >-رضایت >-عملکرد بانک

2/915

6/905

2/229

تایید

مدیریت تجربه مشتری  >-وفاداری >-عملکرد بانک

2/926

0/524

2/229

تایید

مدیریت تجربه مشتری >-وفاداری ،رضایت و تعامل
کالمی >-عملکرد بانک

بتا

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون سوبل (جدول  )99هر دو نشان
می دهند ،اثر غیر مستقیم مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک به واسطه وفاداری،
رضایت و تعامل کالمیبا مشتری برابر  2/521است و مقدار آماره سوبل در سطح
اطمینان  %15معنادار شده است ) .(Sobel=10/211, Sig=0/001<0/05در نتیجه
مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک با توجه به نقشهای میانجی رضایت مشتری،
وفاداری مشتری و تعامل کالمیتأثیر مثبت دارد و فرضیه اصلی پژوهش تایید
میشود .همچنین ،نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون سوبل هر دو
نشان میدهند ،اثر غیر مستقیم مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک به واسطه
رضایت مشتری برابر  2/915شده است و مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان %15
معنادار شده است ) .(Sobel=6/125, Sig=0/001<0/05در نتیجه مدیریت تجربه
مشتری بر عملکرد بانک با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در سطح اطمینان
%15تأثیر معنادار دارد و فرضیه پژوهش تایید میشود .به عالوه ،نتایج بهدست آمده
از روش بوتاسترپ و آزمون سوبل هر دو نشان میدهند ،اثر غیر مستقیم مدیریت
تجربه مشتری بر عملکرد بانک به واسطه وفاداری مشتری برابر  2/926شده است و
مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان  %15معنادار شده است (Sobel=7/504,
) . Sig=0/001<0/05در نتیجه مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک با توجه به
نقش میانجی وفاداری مشتری در سطح اطمینان  %15تأثیر معناداری دارد .اثر غیر
مستقیم مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک به واسطه تعامل کالمیبا مشتری ،بر
اساس روش بوتاسترپ و آزمون سوبل ،برابر  2/915شده است و مقدار آماره
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سوبل در سطح اطمینان  %15معنادار نشده است

(Sobel=0/551,

) . Sig=0/581>0/05در نتیجه مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بانک با توجه به
نقش میانجی تعامل کالمی با مشتری تأثیر معناداری در سطح اطمینان  %15ندارد.
برای بررسی فرضیه تاثیر نوع مشتری (الماسی-برنزی-نقرهای-طالیی) بر تجربه
مشتری ،از آنجاییکه ،متغیر مستقل از نوع کیفی و متغیر وابسته از نوع کمی است ،لذا
از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است .همانطور که در جدول  90مشاهده می-
شود برای هر چهار بعد متغیر تجربه مشتری مقدار سطح معناداری کمتر از 2/25
شده است و حاکی از تایید فرضیه در سطح اطمینان  %15است.
جدول -94نتیجهی تحلیل واريانس يک متغیره
منبع
تغییرات

متغیرهای وابسته

مجموع

معناداری

اثر

09/299

9

0/224

949/455

2/222

2/602

تجربه برند

90/529

9

5/194

00/020

2/222

2/096

نوع

تجربه خدمات

91/150

9

6/659

99/224

2/222

2/009

مشتری

تجربه آنالین

مدیریت تجربه مشتری

تجربه پس از دریافت
خدمات

خطا

04/661
09/059

9
9

مجذورات

1/009
0/091

مدیریت تجربه مشتری

90/111

064

2/241

تجربه برند

56/696

064

2/094

تجربه خدمات

59/911

064

2/020

تجربه آنالین

56/169

064

2/096

تجربه پس از دریافت
خدمات
مدیریت تجربه مشتری

مجموع

مجذورات

df

میانگین

F

سطح

اندازه

56/991

064

99/122

060

تجربه برند

04/996

060

تجربه خدمات

09/959

060

تجربه آنالین

19/699

060

تجربه پس از دریافت
خدمات

12/212

91/992
90/211

2/222
2/222

2/920
2/010

2/099

060

نتیجهگیری و پیشنهادها
مدیریت تجربه مشتری ،یک گام مهم برای مدیران حرفهای ،در بهبود کیفیت خدمات ،و
تحقق اهداف شاخصهای عملکردی ،محسوب میشتود .در متدیریت تجربته مشتتری،
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، دانش تصریحی و ضمنی مشتریان را در نقاط تماس ستفر مشتتری،مدیران حرفهای
، ضمن توسعه یک مدل مدیریت مشتری برای بانتک، این مقاله.تجزیه و تحلیل میکنند
 تجزیه و تحلیتل.نشان داد که مدل پیشنهادی از کیفیت و اعتبار خوبی برخوردار است
 در یکتی از بانتکهتای،آماری نتایج حاصل از استفاده متدل پیشتنهادی ایتن پتژوهش
 عالوه بر تاثیر در بهبود رضتایت و، نشان داد که مدیریت تجربه مشتری،دولتی ایران
 نتتایج. بر شاخصهای عملکردی بانک نیز تتاثیر مثبتت متیگتذارد،وفاداری مشتریان
- متی،بدست آمده در این پژوهش نشان داد که استفاده از مدل پیشنهادی این پژوهش
 با توجته بته آنکته کمیتت و نتوع ترکیتب.تواند مزیت های رقابتی بانکها را ارتقا دهد
، پیشتنهاد متیشتود،مشتریان در سیاستهای پولی و مالی بانکها تتاثیر گتذار استت
 در سیاستهای پولی و مالی بانکها به عنتوان موضتوع،تاثیر مدیریت تجربه مشتری
. مورد توجه محققین قرار گیرد،پژوهش
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Abstract
This research proposes a new model for customer experience management
and investigates the impact of customer experience management on
improving the performance of one of the Iranian banks, mediated by
customer satisfaction, loyalty and verbal interaction. This research develops
a customer experience management model for the banking process, and then
to analyze the structural equation modeling, data gathering is conducted in
the field. In this study, in addition to collecting the necessary data from
customers, the real performance data of the bank is provided by the
performance evaluation section of the bank branches. The information
includes deposit performance, receivables, electronic services and financial
performance of the branches. This research is applied in terms of purpose
and is descriptive-correlative in terms of data collection. This research not
only provides statistical analysis of the model quality, but also addresses the
results of impact analysis of customer experience management on
performance indices, costomer satisfaction, and costomer loyalty. The results
of this study shows that the use of the proposed customer experience
management model not only is capable of improving the core competency of
the studied bank, but also the approach can lead the bank to improve its
performance terms.
Key words: Customer experience management; Customer relationship
management; Touchpoint; Customer Journey.
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