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 چکيده
 می ارائه که است خدماتی و ماهیت محصوالت آن علت و است مشتریان با مدت بلند ارتباط حفظ بر متکی بانکداری در مالی عملکرد هدف:

 طور به مالی خدمات بخش در مشتری مندی رضایت میزان مقوله بنابراین اهمیت است؛ حوزه این موردتوجه نیز مشتری رفتن دست از .دهد

محقق تالش دارد در  .است مشتریان وفاداری حصول بر تمرکز نیز ها بانک از بسیاری های بازاریابی و فعالیت گرفته رارق موردتوجه گسترده

 طی این پژوهش به بررسی رابطه بین وفاداری مشتری و رضایت کارکنان با عملکرد مالی)بانک آینده شعبات تهران ( بپردازد. 

تعداد مدیران  ٬نفر  1000تعداد کارکنان ب رجوع ، کارکنان و مدیران بانک آینده شعبات تهران که جامعه آماری این تحقیق شامل اربا روش:

همبستگی می _می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی  تعداد ارباب رجوع نامحدود ٬نفر190ارشد و معاونین  

محقق از پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده کرده  ٬ستفاده از منابع کتابخانه ایباشد.در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و ا

پرسشنامه   70پرسشنامه از  کارکنان و  250نفر از ارباب رجوع توزیع شد که  3۸4نفر ازمدیران و  123نفر از کارکنان و  27۸است که بین 

 ده قرار گرفت .پرسشنامه از ارباب رجوع مورد استفا 2۸0از مدیران و  

مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که  رابطه مثبت  بین وفاداری مشتری  spssیافته ها: فرضیات این پژوهش با نرم افزار 

رضایت کارکنان با عملکرد مالی وجود دارد، رابطه مثبت  بین رضایت کارکنان با عملکرد مالی وجود دارد،رابطه مثبت بین وفاداری مشتری با 

 وجود دارد. 

 

  .وفاداری مشتری رضایت کارکنان، عملکرد مالی، :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

 بررسی رابطه وفاداري مشتري و رضایت کارکنان با عملکرد مالی

 ن()بانک آینده شعبه هاي تهرا

 ۲یفراهان يمجدآباد یرمض شهروز، 1 مالمير آمنه

۲ 
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 آمنه مالمیرنام نویسنده مسئول:  

 

 :مقدمه

 و بارها آنکه بر عالوه وفادار یک مشتری . است مشتریان وفاداری دارد زیادی بسیار مدیران اهمیت دیدگاه از امروزه که موضوعاتی از یکی

 تبلیغ زمینه در عامل مضاعف یک عنوان به کند، می رجوع خویش مورد عالقه سازمان به خدمات از هاستفاد یا و خرید محصوالت جهت بارها

 میزان سودآوری ارتقای در اهمیت حائز نقشی مردم، یا سایر و دوستان خویشاوندان، به سفارش و توصیه طریق سازمان، از خدمات و محصوالت

 بوده خدمات، دخیل بخش در رقابتی مزیت کسب در منابع مختلفی و نماید. عوامل می یفاا مشتریان بالقوه ذهن در سازمان تصویر بهبود و

 و بوده تعامل در خود مشتریان با ارائه خدمت برای خدمات بخش کارکنان چراکه است، نیروی انسانی آن مهمترین گفت، ان تو می که

 .( 2۸، 1390گردد)قره چه و دابوئیان، می منجر مختلف های سازمان تمایز میان ایجاد و رقابتی مزیت کسب به که است این تعامل کیفیت

 دائم ارتباط مشتریان با که ها بانک در خصوص مسئله به این .هستند ها آن مندی رضایت افزایش و مشتری جذب دنبال به ها سازمان همه

 افزایش به رو پولی منابع جذب اشکال سایر و لحسنها قرض های مؤسسه و ها بانک در میان رقابت طرفی از و دارد ای ویژه اهمیت دارند،

 از یکی مشتری حفظ موضوع با مزیت رقابتی کسب .رسد می نظر به ضروری و الزم ها بانک بقای برای رقابتی مزیت ایجاد است؛ بنابراین

 (. 74، 1393است)گودرزی و همکاران ، ها بانک اهداف

ند.هدف اول افزایش درامدهای فروش از طریق افزایش خرید و سود یا افزایش دامنه تولیدات برنامه های وفاداری مشتری دو هدف دنبال میک

خریداری شده از یک عرضه کننده می باشد. هدف دوم ایجاد یک ارتباط نزدیک میان نام تجاری و مشتریان فعلی است و نتیجه ان ،نگهدای 

ن برنامه ها این است که سود به مقدار قابل مالحظه ای از طریق دستیابی و حفظ مشتریان کلیدی فعلی می باشد علت محبوبیت عمومی ای

 در و کار و کسب محیط تغییر به آزاد تجارت و سازی جهانی (. 152، 1391به این اهداف می تواند افزایش یابد)موسوی خانی و همکاران،

 یک به مشتریان، راضی کردن نیز و زمان( مبنای بر )رقابت ثرمو و سریع پاسخ دادن توانایی .شود می منجر رقابت جهانی افزایش به نتیجه

 و ناهمگن ها( آن بودن خدماتی علت بانک)به آنجایی که محصوالت شده است. از تبدیل ها شرکت از بسیاری برای موفقیت و رقابتی ویژگی

 که است این واقعیت راستای در موضوع این .ارندبانکداری د خدمت عرضه با بیشتر درگیری به تمایل کارمندان بانک هستند، ناپذیر تفکیک

 رو است. ازاین مشتریان و کارمندان بین عملکرد و مبادالت از تعامالت، ای مجموعه نشان دهنده و بوده پیچیده بسیار اغلب بانک محصوالت

 به وابسته بشدت شرکت آینده و نهفته است، آن کارمندان های مهارت و دانش و معلومات در خدماتی شرکت هر های نامحسوس دارایی

ترین  بحرانی از یکی به تبدیل ها این و بوده کارمند نگهداری و رضایت کارمندان، مشتریان و بین تعامالت دریافتی کیفیت و کارمندانش

 کارمندان نگهداری برای را ای ویژه منابع باید های خدماتی شرکت اخیر، های سال است. در شده داری بانک صنعت روی پیش مباحث

 برحد سودآوری توجهی تأثیر قابل احتماأل کارمندان جابجایی کاهش که کنند می اظهار تحقیقات و از متخصصان بسیاری زیرا دهند، اختصاص

 و راضی خود کاری محیط از که کارمندانی .دارند بهم نزدیکی ارتباط و مشتری کارمند نگهداری که دارند می اظهار ها نوشته بعالوه .دارد

 مالی عملکرد جدید، آموزش کارمندان و جذب هزینه کاهش به منجر این .مانند می باقی شرکت در بیشتر احتمال به خوشحال هستند

تجربه  یک به منجر که هستند بهتر خدمات ارائه به مایل راضی کارمندان که کنند اظهار می مطالعات براین، عالوه .شود می حاصل بهتری

 تکرار بر عمده تأثیر باعث در عوض بخش، خدمت رضایت دریافت تجربه این .شد خواهد مشتریانشان برای بخش رضایت خدمت دریافت

به  شود، شرکت می سودآوری افزایش باعث مشتری نگهداری که کنند می اظهار مطالعات همچنین .شد خواهد مشتری نگهداری و خرید

، 1390است)محمدی و همکاران، جدید مشتری یک های جذب هزینه از کمتر ربسیا موجود مشتری یک بر تمرکز های هزینه اینکه علت

22.) 

در بانک آینده به دلیل اینکه یک بانک خصوصی است باید تمام سعی خود را در جذب و وفاداری مشتری در میان بانکهای دولتی و خصوصی  

رسد.بقای بانک به وجود مشتریان وفادار و مشتریان جدید بستگی کند تا بتواند از طریق افزایش مشتریان خود به گردش باالی مالی بانک ب

ر واقع دارد و کارکنان سهم عمده ای در این زمینه بر عهده دارند.کارکنان با برخوردی که با مشتریان دارند می توانند آنها را راضی تر کنند.د

ایش وفاداری مشتریان انجام می دهند و اینگونه گردش مالی هر چقدر کارکنان بانک آینده راضی تر باشند سعی در خدمات بهتر جهت افز

بانک آینده بهتر می شود.در این پژوهش این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد که وقتی کارکنان راضی باشند میل کمتری به ترک بانک 

طرفی کارکنان هرچقدر راضی تر باشند جهت  دارند در نتیجه هزینه هایی که برای آموزش و تربیت کارمند صورت گرفته ار بین نمی رود از

رضایت مشتری تالش می کنند و هرچقدر مشتری راضی تر باشد وفاداری افزایش می یابد و با وجود وفاداری مشتریان عالقه کمتری به باز 

دلیل گردش مالی بانک باال کردن حساب در بانک های دیگر دارند و به دوستان و اطرافیان باز کردن حساب را پیشنهاد می دهند.به این 

با باالتر رفتن وفاداری مشتری و رضایت کارکنان در یک بانک عملکرد مالی بهتری برای ان بانک به وجود می اید. لذا هدف اصلی میرود. 

 تحقیق بررسی رابطه وفاداری مشتری و رضایت کارکنان با عملکرد مالی در بانک آینده شعبه های تهران می باشد؟
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 مالمير آمنهنام نویسنده مسئول: 

 
 

 :ب نظري تحقيقچارچو

این مدل به بررسی رضایت و وفاداری مشتری و رضایت کارکنان  در .است شده گرفته (  ایده 2013)1سیدو کی مقاله از پژوهش مفهومی مدل

(  1393بر عملکرد مالی پرداخته شده است.که رضایت کارکنان و رضایت و وفاداری مشتری بر عملکرد مالی تاثیر دارد.گودرزی و همکاران)

به بررسی تاثیر وفاداری و رضایت مشتری بر عملکرد مالی پرداخته است و و در تحقیق خود نشان دادند که رضایت موجب وفاداری می شود 

( به این نتیجه رسیدند که رضایت کارکنان و مشتری  1390که مولفه وفاداری نقش مهمی در عملکرد مالی بانک دارد.محمدی و همکاران )

 و باالتر فروش به مناسب زمان در نیز وفادار ( یک فرد 2015)2گوروسی و خدمت با عملکرد مالی رابطه دارد.چی-سود از طریق زنجیره 

 .خواهد شد منجر ها شرکت برای باالتر مالی حمایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 261،  2013سیدو ، کی)برگرفته از مدل مفهومی پژوهش 

 

 :فرضيه هاي تحقيق

 الی رابطه مثبت دارد.وفاداری مشتری با عملکرد م 

 .رضایت کارکنان با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد 

 .رضایت کارکنان با  وفاداری مشتری رابطه مثبت دارد 

. باشدها و خدمات به طور مکرر میوفاداری به معنی ایجاد تعهد در مشتری، برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کاال وفاداری مشتری: 

افتد که مشتریان کامالً احساس کنند، سازمان در مقایسه با رقبا، به بهترین نحو، نیازهایشان را پاسخ وفاداری زمانی اتفاق میبدین ترتیب 

شود، به صورتیکه به عبارت دیگر، وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطالق می .دهد می

 تیاهم(.  3، 1390.)تاج زاده یمین و اله یاری ،ول علیرغم تأثیرات و تالشهای بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد همان مارک یا محص

 وفادار، مشتریان. اند کرده پیدا دیگر مفهومی پیـشتاز، سـازمانهای در مفـاهیم از بـسیاری مـیالدی، سـوم هـزاره بـه ورود با: یمشتر وفاداری

 نـرخ ایـن بـه ، یابـد مـی افـزایش درصـد ۸5 تـا 25 میزان به سود مشتریان، وفاداری در افـزایش درصد 5 با.اند افتهی بسیاری اهمیت

 نظام در(شهروند)ای زنجیـره فروشـگاههای نقـش و سـازمانها بـرای وفـاداری مثبـت اثـرات بـه توجـه بـا.میشود گفته "وفاداری هزینـه"

 احساس خریداران کم وفاداری یا وفاداری فقدان آنکه از پیش و کنند توجه مقوله این به ها، بنگاه نوع این مسئولین و نمدیرا است الزم توزیع،

 در باید ها بنگاه این مدیران.بکاهنـد آنهـا، منفـی اثـر از عوامـل ایـن تقویـت بـا و کنند شناسایی را مشتریان وفاداری بر مـوثر عوامـل شـود،

 و حفـظ جهـت در را خـود تالش و شوند قائل خاصی اهمیت و جایگاه مـشتریان وفـاداری بـرای خود، بازاریابی سیاستهای و استراتژیها

 . گیرند بکار مـشتریان وفـاداری

 و نـد،ک مـی نظـر صـرف بنگـاه محصوالت خرید از نهایت در ناراضی، مشتری و گردد می مشتریان نارضایتی به منجر کار این در کوتاهی

 یک جذب هزینه که آنجا از. شود می روبرو بازار سهم کاهش با سازمان و کند می منتقل دیگر مشتریان بـه را خـود نارضـایتی موضـوع

 می سودآوری کاهش به منجر موارد این مییابد؛ افزایش سـازمان هـای هزینـه گریـزی، مشتری ضریب افزایش با باالست، جدید مشتری

 زمان مرور به و نـداده قرار نظر مد را مشتری با روابط نوین های روش کشور، تجاری معموالسازمانهای سـازمان بقـای هایـتن در و گـردد

                                                             
1 Keisidou 
2 Chi and Gursoy 

رضایت 

 کارکنان

وفاداری    

 مشتری

 عملکرد مالی

H2 

H1 

H3 
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 مالمير آمنهنام نویسنده مسئول: 

 
 

 موثرتلقی را مشتری وفاداری موفق، نا سازمانهای از درصد 62 کـه شـده مشخص تحقیقات در. میدهند دست از را خود های مشتری بیشتر

 (. 47، 13۸۸ ،یمخوارغ و زاده یدیحم)اند نکرده

 آن علت و است انیمشتر با بلندمدت ارتباط حفظ بر یمتک یبانکدار در یمال عملکرد: یبانکدار صنعت در یمال عملکرد و یمشتر یوفادار

 یتمندیارض زانیم مقوله تیاهم نیبنابرا است؛ حوزه نیا موردتوجه زین یمشتر رفتن ازدست. دهدیم ارائه که است یخدمات و محصوالت تیماه

 یوفادار حصول بر تمرکز زین بانکها از یاریبس یابیبازار یتهایفعال و گرفته قرار موردتوجه گسترده طور به یمال خدمات بخش در یمشتر

 . است انیمشتر

 عملکرد صوصدرخ انیمشتر یوفادار و تیرضا زانیم شی،افزا دارند سروکار آن با یرقابت طیشرا در بانکها که ییموضوعها نیمهمتر از یکی

 انیمشتر یتمندیرضا وکار کسب در یتعال به لین منظور به بانکها تیموفق عوامل نیمهمتر از یکی رایز است؛ آن خدمات و محصوالت سازمان،

 انیمتقاض ریسا و عیصنا صاحبان تجار، به و کرده یآور جمع را مردم راکد وجوه که هستند یایمال یها مؤسسه ،یتجار یبانکها . است

 هیسرما کمبود تخصص، و دانش فقدان مانند مختلف علل به که یاشخاص از منابع انتقال نهیزم خود اتیعمل با بانک. کنندیم اعطا التیهتس

 منابع به یگذار هیسرما یبرا که یاشخاص به کنند مشارکت یاقتصاد یتهایفعال در توانندینم ای خواهندینم یگذار هیسرما سکیر از ترس و

 تر متیق ارزان چه هر را منابع دیبا بانک است یعیطب است، سود کسب یتجار بانک هدف ازآنجاکه و سازدیم فراهم را ستنده محتاج یمال

 حداکثرکردن ،یانتفاع یسازمانها ریسا همانند بانک یاساس و هیاول هدف رو، نیازا دهد؛ التیتسه انیمتقاض به سود نرخ حداکثر با و کند جذب

 .است آن صاحبان ثروت

تر التر و درآمد بیشتر و یا داراییها با کیفیت با در افزایش ثروت صاحبان سهام مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا داراییها با کیفیت پایین

هد ی اعطا کند و نقدینگی خود را کاهش دالنت با سررسیدهای طوالگذاری کند و تسهی و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه

یی از نقدینگی را تأمین کند؟ اینها سؤالهایی هستند که مدیران بانکها التر را انتخاب و درجه با مدت و یا داراییهایی با سررسیدهای کوتاه

لکرد خود را تر کرده است تا از این طریق ،بانکها عم نیاز به ارزیابی عملکرد مالی را بااهمیت االهمواره با آنها درگیر هستند پاسخ به سؤالهای ب

سودآوری، کفایت سرمایه، ساختار دارایی و نقدینگی نسبت به بانکهای رقیب موردبررسی قرار دهند تا بتوانند موقعیت خود را سنجیده  از لحاظ

 سئله بهدنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی آنها هستند. این م همه سازمانها به .و نسبت به بهبود و ارتقای عملکرد خود اقدام کنند

الحسنه و سایر  های قرض ای دارد و از طرفی رقابت در میان بانکها و مؤسسه خصوص در بانکها که با مشتریان ارتباط دائم دارند، اهمیت ویژه

قابتی زم و ضروری به نظر میرسد. کسب مزیت رالاشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است؛ بنابراین ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانکها 

ت الهای مالی که با دادن تسهی وجودآمدن بانکهای خصوصی و مؤسسه خصوص با به با موضوع حفظ مشتری یکی از اهداف بانکها است؛ به

 (7۸، 1393) گودرزی و همکاران،.ویژه در فکر جذب مشتریان بانکهای دولتی و حفظ مشتریان برای خود هستند

 

 :رضایت کارکنان )رضایت شغلی(

باشد. از طریق اشتغال، فرد فعاالنه در جریان تولید و کسى است و آنچه مایه مشغولیت مىنظر لغوى، به معناى به کار واداشتناز « شغل»

 دریکمشابههاىازموقعیتعبارت است از گروهى« شغل»دیگر، در تعریفى دارد.دریافت مىیاجنسىنقدىکند و پاداشىخدمات مشارکت مى

کار و شغل فعالیتى .ها را احراز کنند و وظایف محوله را انجام دهندتوانند این موقعیتکارگاه که افراد واجد شروط خاص، مىمؤسسه، اداره یا 

بدنى یا فکرى در جهت تولید و خدمت است.به طور کلى، کار فعالیتى است که از کسى خواسته شده و در مقابل آن، به وى مزد پرداخت 

شود. گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مىمىانجام کار که درآندوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطىشغلى یعنى شود.رضایتمى

گرمى و برد و در پى آن، به شغل خود دلکند و لذتى که از آن مىشغلى یعنى احساس خرسندى و خشنودى که فرد از کار خود مىرضایت

ها حاصل از ارزیابى شغل یا تجارب شغلى است؛ مفهومى داراى ابعاد، جنبهتى مطبوع، عاطفى و مثبتحال« شغلىرضایت»کند.وابستگى پیدامى

توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط ها را در نظر گرفت.از جمله این عوامل، مىو عوامل گوناگون که باید مجموعه آن

هاى مثبتى است آید که این مفهوم بیانگر احساسات و نگرش، چنین برمى« شغلىرضایت»ه شده درباره انسانى کار اشاره نمود. از تعاریف ارائ

شغلى سطح باالیى برخوردار است؛ یعنى به طور کلى، شغلش را دوست شود که کسى از رضایتبه شغلش دارد. وقتى گفته مىکه شخص نسبت

به آن برخوردار نگرد و در یک کالم، از احساس خوب و مطلوبى نسبتبه آن مىاى مثبتهگوندارد، براى آن ارزش زیادى قایل است و بهمى

 ( 20، 1395 جواهری ،. )است

 است خوشنودی نسبی احساس شغلی رضایت . دارد اشاره دهند می انجام که کاری هر مورد در کارکنان مطلوب احساسات به شغلی رضایت

 خود شغل به افراد که مثبتی احساسات یا تمایالت مجموعه  چنین را شغلی رضایت جداست. ریرفتا های نیت و عینی های اندیشه از و

 دارد دوست را خود شغل زیادی میزان به که است این منظورمان دارد باالیی شغلی رضایت گوییم فرد می که زمانی .شود می اطالق دارند

 در شغلی نارضایتی که دارند عقیده بسیاری .اند. کرده شغلی رضایت از مختلفی تعاریف . محققان می کند ارضا را نیازهایش آن از طریق و
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 بین اختالف عوامل از بتوان شاید بهداشتی های مراقبت از محرومیت و نامناسب فضای فیزیکی .آید می وجود به محیط با سازگاری عدم اثر

 کار نوع گاهی .هستند بین کارکنان در نارضایتی آورنده وجود به علل از نیز شخصیتی تفاوتهای و مشکالت .آورد شمار به و مدیران کارکنان

 شغلی، مراکز از بعضی در بالعکس، و دهد می قرار الشعاع تحت را ساعات کار و روزانه دستمزد غالباً که کند می شعف و شوق ایجاد چنان

 .اهمیت است حائز نیز کار محیط .دهد می تن کار ترک به و گذرد می خانواده و خود معاش امرار از حتی که فرد شود می کشنده چنان کار

 یا وجود .کنند کار یکدیگر با تفاهم و براساس هماهنگ هم با صورتی به باید کنند، می کار هم با محیط یک در که گروهی مسلم طور به

 شود، می افراد نصیب بابت این از که ضایتیر و مشاغل اجتماعی محیط .باشد ترک آن یا کار ادامه عامل تواند می فضایی چنین وجود عدم

 به شغلی است، رضایت کرده تحقیقی مورد این در هاپاک .دهند می قرار الشعاع تحت را روزانه دستمزد غالباً  حتی دارد که اهمیت قدر آن

 عبارت سایر عوامل رضایت  شغلیکنند. می پیدا اهمیت بیشتر اداری کارهای در شغلی مقام و دارد بستگی فرد شغلی مقام و اجتماعی محیط

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به  . ...و تخصص و مهارت و شغلی ارتقای شغلی، امنیت دستمزد، و حقوق میزان :از اند

شغلش دارد.  احساس مثبت و فردی که از شغلش ناراضی است، احساسی منفی نسبت به الق میشود. فرد با رضایت شغلی باالشغلش دارد، اط

به طور مترادف به  الوقتی افراد درباره نگرشهای کارمند صحبت میکنند، منظورشان همان رضایت شغلی است. در حقیقت این دو واژه معمو

 ( 122، 1391)شکری و همکاران،. کار میروند 

 

 :عملکرد مالی

خرج بودجه تعیین شده که از مالیات یا هزینه های خدمات عملکرد مالی خوب و منطقی برای ادامه خدمات رسانی و نشان دادن نحوه صحیح 

ساختارهای عملکرد مالی بر اساس عملکرد روز به روز باید نشان دهند که سازمان دولتی  .دولتی جمع آوری شده ، الزم و ضروری است

لکرد مالی غالبا در خارج از سازمان و توسط یک هیات میتوانند به تعهدات مالی خود عمل کند. در استرالیا ، کانادا ، هلند و بریتانیا ، اهداف عم

ای قانون گذار ) مثل مجلس یا کنگره ( یا یک مرجع دولتی ) مثل یکی از وزات های دولتی ( تعیین می شود . در پاکستان ، امریکا و در کشوره

موفقیت .  ( 3، 1390)انصاری،تی تعیین می شوددیگر ، اهداف عملکرد مالی غالبا به وسیله هیات رئیسه یا هیات مدیره خود سازمان دول

بنابراین عملکرد شرکت به صورت مشارکتی، میتواند .پیمانها و عملکرد باید نهایتا به یک فرصت رقابتی و عملکرد برتر برای شرکت تبدیل 

بهبود فروش، سودآوری، بازده داراییها  موضوع مهمی در تحقیقات مربوط به پیمان باشد. در این تحقیق عملکرد شرکت با استفاده از متغیرهای

 (. 169، 1390)حاجی پور،و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری میشود

گذاران آن و اعتباردهندگانش مبتنی بر  رکت بسیاری از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران یک شرکت، سرمایهش :ارزیابی عملکرد مالی 

الی که دادههایی را از صورتهای مالی یک شرکت و دادههای خاصی را از بازار مورد استفاده قرار ارزیابی عملکرد شرکت میباشد. نسبتهای م

 میدهند، در هنگام ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت، اغلب مورد استفاده قرار میگیرند. چهار نسبت ارزش بازار به دفتری شرکت، بازده مجموع

ل می کرد الاستد1فریدمن .ن سهام به عنوان شاخصهای عملکرد مالی مورد استفاده قرار میگیرندداراییها، گردش داراییها و بازده حقوق صاحبا

که مدیران شرکتها فقط باید بر منافع شرکت متمرکز شوند. تصور او از نقش مدیران شرکت، مانع شده بود که فریدمن متوجه شود که 

 1394، قادیکالئی)خلیلی و  .مؤثر می تواند از سوی مدیران دنبال شودمسوؤلیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت بطور همزمان و 

،73) 

 

ه ب را نمایندگی مسائل امروزه مالکیت، از مدیریت تفکیک و سهامی شرکتهای افزایش اقتصاد، توسعه و درشبهترین معيار عملکرد مالی: 

 معموال گذاران  ًرمایهه میگیرد که سسرچشم واقعیت این از ندگینمای مسائل. است ساخته مبدل رمایه گذارانهای س یکی از مهمترین دغدغه

 و مدیران گروه دو هر چنانچه. میکنند محول مدیران به را ئولیتن مسای لذا نیستند، رکتزم جهت اداره امور شالایی توان یا و تمایل دارای

اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه ن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که کرد بیشینه دنبال به سرمایه گذاران

ر کردن ثروت وی نباشد حداکث و مالک منافع تامین درصدد همواره است ممکن نماینده که تباشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام اس

 از است، مالکان ثروت کردن بیشینه همانا که خود نهایی هدف به رکتمنظور اطمینان از دستیابی ش از این رو انتخاب معیاری مناسب به.

)آذربایجانی و های صحیح اقتصادی است گیری تبع آن تصمیم ی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و بهرو پیش راهکارهای مهمترین

 (. 1، 1390همکاران،

 

                                                             
1Friedman 
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 رضایت جلب و مشتریان خواسته های و هانیاز به توجه بدون سازمانی هیچ امروزی رقابتی فوق عصر در :مالی عملکرد و گرایی خدمت

 و آورده دست به پایدار رقابتی مزیت کرده، متمایز رقبا از را خود تا میسازد قادر را شرکت برتر خدمات .یابد موفقیت دست به نمیتواند آنها

 ظهور و دارند جهانی تشکیل سطح در اجتماعی و اقتصادی توسعه در را توجهی قابل مشارکت خدماتی بخشد.صنایع را بهبود کاراییاش

 تولید درصد 70 از بیش که خدمات وسیله به پیشرفته اقتصادهای مینمایند. بیشتر ایجاد خدمات بخش در توجهی قابل رشد جدید بازارهای

 شدن و ایزمتم جهت شرکت یک سوی از استراتژیک واکنش یک خدمتگرایی . یافته اند دست به موفقیت میگیرد، بر در داخلی آنها ناخالص

 رقابتی مزیت آنها به به باالتر ارزش انتقال و ایجاد و مشتریان خواسته های به پی بردن طریق از میتوانند شرکتها .میباشد رقبا از افتادن پیش

 (. 321، 1395)عبادار، یابند دست

 

 پيشينه تحقيق داخلی:

پرداختند.پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین  ن بر عملکرد مالی بانکرابطه بین رضایت و اعتماد مشتریا بررسیبه   1394 علوی و همکاران

رضایت و اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین می پردازد. روش پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه 

نفر  364ه شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای آماری کلیه کارکنان و مدیران و مشتریان بانک قوامین در شهر تهران در نظر گرفت

تعیین گردیده  90/0انتخاب شده است، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

، آزمونه همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین است. برای تجزیه و تحلیل سواالت پرسشنامه و بررسی سؤال ها عالوه بر آمار توصیفی

اری یک جامعه آماری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت و اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین تأثیر معناد

ریان بر عملکرد مالی بانک قوامین تأثیر معناداری دارد. همچنین رضایت بر اعتماد مشتریان بانک قوامین تأثیر معناداری دارد و رضایت مشت

ه دارد. اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین تأثیر معناداری دارد. نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه آماری نیز نشان داد ک

 .اعتماد مشتری و رضایت آنها در بانک قوامین در وضعیت مناسبی قرار دارد
های خدماتی شهرستان اهواز بررسی رابطه رضایت کارکنان با کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکت به  1393 قاسمی

قرن بیست و یکم هستند. صنایع خدماتی از پر رونق ترین صنایع در پرداختند. )شامل،آژانس های هواپیمایی،پست بانکها، شرکتهای بیمه(

نقل، ارتباطات، بیمه، آموزش و پرورش و بانکداری به حیات خود ادامه دهد. برای موفقیت  هیچ اقتصادی نمی تواند بدون خدماتی چون حمل و

ق حاضر شرکت های خدماتی چهار عامل کارکنان ، کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی مهم و ضروری است. بنابراین هدف تحقی

های های خدماتی شهرستان اهواز )شامل،آژانسبررسی رابطه رضایت کارکنان با کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکت

های های خدماتی شهرستان اهواز )شامل،آژانسباشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکتهواپیمایی،پست بانکها، شرکتهای بیمه( می

ای مورد بررسی قرار گیری طبقهشرکت از آنها از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه 177شرکتهای بیمه( است؛ که  هواپیمایی،پست بانکها،

های انجام شد. یافته lisrelو  spssها، با نرم افزار های پژوهش، از پرسشنامه استفاده شد. و تجزیه و تحلیل دادهگرفت. به منظور گرداوری داده

ضایت کارکنان با کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی رابطه معناداری دارد و کیفیت خدمات با رضایت مشتری تحقیق نشان داد ر

 و عملکرد مالی مرتبط است. همچنین نتایج نشان داد رضایت مشتری با عملکرد مالی رابطه دارد. 
 

بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری)مورد مطالعه هتل های منتخب شهر اصفهان:  به 1392 رشید کابلی و همکاران

دکارکنان به واسطه الزم است به بررسی نقش نیروی انسانی و درک عوامل تاثیر گذار بر عملکر.پرداختند(آسمان، پیروزی، عالی قاپو و کوثر

نقشی که می تواند برکیفیت خدمات ارایه شده و در نهایت ادراکات مشتریان از خدمات دریافت شده و میزان رضایت آنان داشته باشد، توجه 

 شود. صنعت هتلداری نیز، به عنوان یک صنعت خدماتی و از زیرساختهای اصلی صنعت گردشگری از این قاعده مستثنی نیست. هدف این

پژوهش بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان و همچنین بررسی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت 

مشتریان و در نهایت بررسی نقش ویژگیهای جمعیت شناختی در ارزیابی پاسخ دهندگان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر 

ع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه هتلهای منتخب شهر اصفهان )آسمان، پیروزی، عالی قاپو و کوثر( در سه ماه آبان، ماهیت تحقیق، از نو

پرسشنامة رضایت مشتری در هتلهای منتخب به طور کامل  366پرسشنامة رضایت شغلی و  ۸9می باشد. در این مدت  1392آذر و دی سال 

آزمون فرضیه ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم رابطه  تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها و

بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان در هتلهای منتخب شهر اصفهان است. همچنین نتایج بیانگر سطح متوسط رضایت شغلی و 

فیت درک شده مشتریان می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل موثر رضایت مشتری و تفاوت معنادار بین انتظارات و کی

بر رضایت مشتریان به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از: ویژگی های کارکنان، قابلیت اطمینان، ویژگی های ملموس و فیزیکی خدمات و 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690475
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690475
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690739
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690739
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690739


 12 - 01صفحات  | 139۸ تابستان|   9شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی    
 

 

 مالمير آمنهنام نویسنده مسئول: 

 
 

ند از: سبک رهبری، نوع شغل، شرایط فیزیکی، نظام پرداخت جو سازمانی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی کارکنان به ترتیب اهمیت عبارت

  .و فرصت پیشرفت
 

 :پيشينه خارجی

خدمات با عملکرد مالی پرداختند .جامعه آماری –به بررسی رابطه رضایت مشتری و رضایت کارکنان و زنجیره سود    2014  3چی و گورسوی

یکا بوده است و از طریق همبستگی به این نتیجه رسیدند که بین رضایت کارکنان و رضایت ستاره در آمر 5، 4،3تحقیق آنها در هتل های 

 مشتری با  عملکرد مالی رابطه وجود دارد.

 مورد بررسی را مالی عملکرد و مشتری وفاداری خارجی، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی میان روابط خود مطالعه در   2013 4همکاران و یا

 وفاداری داد که نشان نتایج شده اند، جمع آوری چین در تولیدی شرکت 214 از پیمایشی صورت به داده ها که مطالعه ینا در .دادند قرار

 .دارد مالی عملکرد بر معناداری و مثبت تأثیر مشتری

 را شغلی  رضایت و سازمانی تعهد شامل کاری خروجی های و مشتری جهت گیری سازمانی، حمایت بین روابط  2010  5بابکاس و یاواس

 تصادفی روش نمونه گیری .میباشند ارتباط در مشتریان با مستقیماً  که بودند بان کارکنان پژوهش آماری جامعه .دادند قرار بررسی مورد

 .میگذارند تأثیر شغلی رضایت بر فوق متغیرهای که میدهد نشان نتایج .است بوده ساده

 کارکنان رستورانهای میان در خدمت ترک قصد و سازمانی تعهد شغلی، رضایت بر را ماتخد جهتگیری تأثیر  2010  6همکاران و کیم

 معناداری و مثبت شغلی تأثیر رضایت بر خدمات جهتگیری که دادند نشان داده، 2۸9 تحلیل از حاصل نتایج .نموده اند بررسی زنجیرهای

 .دارد

 مطالعه آنان .دادند انجام مشتری رضایت و خدمات بین کیفیت رابطه بررسی برای فرهنگی میان ای مطالعه   2012  7رابرتسون و برادی

 کیفیت این آمریکایی و اکوادوری جامعه دو هر در که داد نشان آنان پژوهش نتایج .دادند انجام و اکوادوری آمریکایی جامعه دو در را خود

 در و شمول جهان صورت به خدمات کیفیت که اظهار داشتند آنان .است مقدم آن بر و شود می منجر مشتری رضایت به که است خدمات

 .مقدم است مشتری رضایت بر جوامع تمامی میان

 سیستم کل در بانک مالی عملکرد روی بر وفاداری مشتریان و مندی رضایت تأثیر عنوان بررسی با پژوهشی   2013  ۸همکاران و سیدو کی

 .دارد بانک مالی عملکرد تأثیر بر وفاداری مشتری و مندی کارکنان اد که  رضایتیونان انجام دادند و نتایج نشان د بانکداری

 

 :روش تحقيق

ینه خاص توسعه دانش کاربردی در یک زم ٬پژوهشی کاربردی محسوب می شود زیرا هدف پژوهش های کاربردی ٬این پژوهش از نظر هدف

است.در  همبستگی-توصیفیاز نظر طبقه بندی تحقیقات از نوع تحقیقات  همچنین این پژوهشاست و بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند. 

وفاداری  ٬ارکنانرابطه بین رضایت ک تا بتوان٬تحقیق حاظرکوشش شده است تا از طریق همبستگی اطالعات الزم پرسشها به دست اورده شود

 استفاده شده است. روش میدانی برای جمع آوری داده ها و از (بررسی نمودبانک آینده شعبات تهرانبا عملکرد مالی)مطالعه موردی: مشتری

 

نک آینده شعبات بامدیران و ارباب رجوع ٬در تحقیق حاضر جامعه اماری به سه قسمت: کارکنان : نمونه حجم نييتع و نمونهماري آجامعه 

لذا حجم  دود میباشد.تعداد ارباب رجوع نامح ٬نفر190تعداد مدیران ارشد و معاونین   ٬نفر  1000تقسیم میشود.که تعداد کارکنان   تهران

مونه استفاده شده است که ناز   ٬نمونه اماری با توجه به مطالب گفته شده و بر طبق نظرات استاد راهنما برای دستیابی به نتایج قابل اطمینان

اده شده از کارکنان دپاسخ  تعداد پرسشنامه  نفر می باشد که  3۸4نفر و ارباب رجوع    123مدیران ارشد و معاونین    ٬نفر  27۸کارکنان 

  و روش نمونه گیری از نوع در دسترس می باشد. می باشد2۸0و از ارباب رجوع  70،از مدیران  250

 

                                                             
3 Chi & Gursoy 
4 Yu et al. 
5 Yavas & Babakus 
6 Kim et al. 
7 Brady & Robertson 
8 Keisidou 
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جهت روایی پرسشنامه های استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و پس از تهیه اولیه به چند تن از کارشناسان جامعه : ابزار تحقيق ۹روایی

 ماری و اساتید راهنما و مشاور ارائه شده و اصطالحات مورد نظر انها انجام شده و سپس تایید نهایی توزیع شده است.آ

 

 در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است با استفاده از نرم افزار   : ابزار تحقيق10پایایی

spss19 است که نشان آمده  -1در جدول نباخ محاسبه گردیده که مقدار الفای کرونباخ بدست امده برای این پرسشنامه   ضریب الفای کرو

 دهنده این است که این پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار است.
 

 پرسشنامه تحقيق حليل پایاییت -1جدول 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

میزان الفای کرونباخ ارائه شده نشان می دهد که پرسشها دارای همبستگی متقابل نسبتا مناسبی می باشند و می توان اظهار داشت که 

لفای کرونباخ به این نکته اشاره دارد که در صورتی که پرسشهای مورد نظر همگی یک متغیر )یک صفت(را اندازگیری می کنند. مفهوم دیگر ا

ق بار دیگر با استفاده از این پرسشنامه و با استفاده از همان پاسخگویان )به طور کلی تحت شرایط مشابه(به اندازگیری صفت مورد نظر تحقی

فای گزارش شده نیز وجود این حالت را برای پرسشنامه خواهیم کرد.مقدار النبپردازیم تفاوت قابل مالحظه ای در پاسخهای ارائه شده مشاهده 

 تحت بررسی تصدیق می کند.

 

 تجزیه و تحليل اطالعات:

 فرضيه اول:وفاداري مشتري با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد.

 
 همبستگی اسپيرمن بين متغيرهاي وفاداري مشتري و عملکرد مالی -۲جدول 

 

 عملکرد مالی وفاداري مشتري 

 ریوفاداری مشت
 همبستگی

Sig 

N 

1 

 

2۸0 

*502/0 

012/0 

70 

 عملکرد مالی
 همبستگی

Sig 

N 

*502/0 

012/0 

70 

1 

 

70 

 

ضریب همبستگی بین دو متغیر  ٬همبستگی اسپیرمن مربوط به متغیرهای وفاداری مشتری و عملکرد مالی را نشان می دهد -2جدول   

درصد است همبستگی  5کمتر از  ٬این همبستگی چون  از لحاظ سطح معنی داربرای ازمون فرضیه  ٬است 012/0( و احتمال رد آن 502/0)

 بین دو متغیر پذیرفته می شود.

 

                                                             
validity 1 

1 Reliability 

 N الفای کرونباخ سواالت مقیاس ها

 7 701/0 7 تا1 مشتریوفاداری 

 10 711/0 10تا1 رضایت کارکنان

 3 916/0 3تا  1 عملکرد مالی
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 فرضيه دوم:رضایت کارکنان با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد.
 

 همبستگی اسپيرمن بين متغير هاي رضایت کارکنان و عملکرد مالی -۳جدول 
 

 عملکرد مالی رضایت کارکنان 

 کارکنانرضایت 
 همبستگی

Sig 

N 

1 

 

250 

*523/0 

015/0 

70 

 عملکرد مالی
 همبستگی

Sig 

N 

*523/0 

015/0 

70 

1 

 

70 

 

ضریب همبستگی بین دو متغیر  ٬مبستگی اسپیرمن مربوط به متغیرهای رضایت کارکنان و عملکرد مالی را نشان می دهده -3جدول   

است همبستگی  درصد 5فرضیه این همبستگی چون از لحاظ سطح معنی داری  کمتر از برای ازمون  ٬است 015/0( و احتمال رد ان  523/0)

 بین دو متغیر پذیرفته می شود.

 

 فرضيه سوم:وفاداري مشتري با رضایت کارکنان  رابطه مثبت دارد.
 

 همبستگی اسپيرمن بين متغير هاي وفاداري مشتري و رضایت ارباب رجوع -4جدول 
 

 کنانرضایت کار وفاداري مشتري 

 وفاداری مشتری
 همبستگی

Sig 

N 

1 

 

2۸0 

**255/0 

000/0 

250 

 رضایت کارکنان
 همبستگی

Sig 

N 

**255/0 

000/0 

250 

1 

 

250 

 

بین دو متغیر   چون مقدار ضریب همبستگی٬همبستگی اسپیرمن مربوط به متغیر های رضایت کارکنان و وفاداری مشتری را نشان می دهد   

 که از لحاظ اماری معنا دار است همبستگی بین دو متغیر پذیرفته میشود. 00/0(و در سطح 255/0)  

 

 نتيجه گيري بر مبناي فرضيات تحقيق

 با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد. وفاداري مشتري فرضيه اول:

 ٬اسپیرمن نشان می دهدبا عملکرد مالی را  با استفاده از ضریب همبستگی  وفاداری مشتریجدول ضرایب همبستگی نیز رابطه دو  متغیر 

نتایج این  است . باالهستند پس عملکرد مالی نیز  وفادار مشتریپس رابطه بین دو متغیر  پذیرفته می شود.که در این فرضیه به دلیل اینکه 

 وفاداریسطح همسو میباشد.نتایج تحقیق نشان میدهد که هر چه   ( 1393گودرزی و همکاران)( و  2013)11سیدو کیفرضیه با نتایج تحقیق 

مشتری و عملکرد مالی وجود دارد.و نشان داد که بین تغیر  وفاداریعملکرد مالی نیز باالتر می رود و یک ارتباط مثبت بین  مشتری باالتر رود

 و کسب دارد. قرار داری بانک عملیات بخش مرکزیترین در مشتری وفاداریمشتریان و تغیر عملکرد مالی رابطه مثبت وجود دارد. وفاداری

وقتی یک مشتری نسبت به یک بانک  دهند. ادامه خود به حیات مشتریانشان جلب رضایت و وفاداری بدون توانند نمی داری بانک کارهای

                                                             
1 1 Keisidou 
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وفادار باشد سعی میکند که نزدیکان خود را هم مشتری بانک کند و از تسهیالت بانک برخوردار شوند که هر مشتری جدید باعث سپرده 

دید و گردش پول در بانک می شود که همین امر عملکرد مالی بهبود می بخشد.بانک ها در رقابت با هم هستند.وقتی یک گذاری و حساب ج

مشتری به بانک خود وفادار باشد به بانک دیگری برای عملیات بانکی خود نمی رود و همین مشتری با گردش موجودی در حساب یک بانک 

 .باعث عملکرد مالی بهتر بانک می شود

 

 رضایت کارکنان با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد. فرضيه دوم:

 ٬جدول ضرایب همبستگی نیز رابطه دو  متغیر رضایت کارکنان با عملکرد مالی را  با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد

(  2014) 12چی  گورسوی وجود دارد. باالرد مالی پس رابطه بین دو متغیر  پذیرفته می شود.به دلیل اینکه کارکنان راضی هستند پس عملک

عملکرد مالی که برای  ٬در تحقیقی به بررسی رابطه بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی پرداختند . این تحقیق با متغیرهای رضایت کارکنان

ژوهش نشان داد که هر چقدر کارکنان راضی ستاره در پنج منطقه  در امریکا انجام  شد.نتایج پ 4و  3مدیر در بین هتل های  1کارمند و  10

تر باشند عملکرد مالی بهتری دارند.هر چه کارکنان راضی تر باشند در نگهداری مشتری تالش بیشتری میکنند و همجنین کارکنان راضی تر 

محمدی و رضیه با تحقیق نتایج این فهمچنین تمایل کمتری در ترک شرکت خود دارند که این دالیل باعث افزایش عملکرد مالی می شود.

همسو می باشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که رضایت کارکنان نقش مهمی در  (  2013)13سیدو کی ، ( 1395( و عبادار) 1390همکاران)

راضی کمک به شرکت در دستیابی به اهداف مالی دارند.و هرچه کارکنان راضی تر باشند عملکرد مالی بهتری وجود دارد و هر چه کارکنان نا

 نیز کارمندان کند، توجه خود کارمندان به اگر بانک که است اساس این بر بحث این بر حاکم منطق باشند عملکرد مالی ضعیفی وجود دارد.

 که باشند بانکی داشته از بهتر خدمت دریافت تجربه یک که دارند تمایل مشتریان که دارد صحت این مسأله .کرد خواهند توجه مشتریان به

 ساختن فراهم و مداوم، آموزش بهتر، حقوق پرداخت مانند از کارهایی عبارت کارمندان به توجه .است کارمند رضایت از باالیی سطوح دارای

 می کار بیشتر و داشته بیشتری ناراضی انگیزش کارمندان به نسبت راضی کند کارمندان امنیت کارمند احساس در آن که است شرایطی

 .کنند

 

 رابطه مثبت دارد.  وفاداري مشتریان کارکنان با  رضایت فرضيه سوم:

چون مقدار ضریب همبستگی ٬جدول ضرایب  همبستگی اسپیرمن مربوط به متغیر های رضایت کارنان و رضایت ارباب رجوع را نشان می دهد 

تند در نتیجه ارباب رجوع نیز راضی از لحاظ اماری معنا دار است همبستگی بین دو متغیر پذیرفته میشود.به دلیل اینکه کارکنان راضی هس

مشتریان پرداختند.که نشان میدهد که هر چه وفاداری بررسی رابطه بین رضایت کارکنان و در تحقیق خود به  (0132)14سیدو کی هستند.

ضی عملکرد بهتری از خود تر میشوند.و کارکنان را وفادارکارکنان راضی تر باشند در برخورد با مشتری بهتر عمل میکنند و منجر به مشتریان 

( همراستا است و در این تحقیق  1392همچنین این فرضیه با نتایج تحقیق رشید کابلی و همکاران )در رابطه با کار مشتری انجام میدهد.

 شد واهدمنجر خ راضی کارمندان به کارمندان، برای عالی داخلی کاری محیط یک کردن فراهم رضایت شغلی بر رضایت مشتری تاثیر دارد.

 مشتریان به منجر نیز این که هستند مشتریان برای عالی دریافت خدمت تجربه یک کردن تأمین به قادر هستند، شرکت به وفادار تنها نه که

 و حفظ گفت توان می که گونه ای به است ارزش خلق کارکنان در مؤثر نقش صنایع، این در توجه درخور نکته بسیار.شد وفادار خواهد

 در و کنند می ارائه باالتری کیفیت با را خدمات راضی، کارکنان که چرا نیست، امکانپذیر راضی کارکنان بدون وفادار، مشتریان نگهداری

 سابقه با کارکنان افزایش از ناشی همگی مشتریان مهمتر حفظ و بهتر دارند. خدمات بسزایی سهم آنها وفادار نمودن و مشتری رضایت جلب

 احتماالً  آموزش وحداقل کم حقوق با و خسته کننده تکراری، مشاغل .انگیزه هستند و آگاهی دارای و مندند عالقه ریانمشت به است. که ای

را  کار محیط حتی و گردد می مهم مشتریان موضع باعث تغییر ضعیف خدمات . دهد می افزایش را جایی کارکنان جابه و ضعیف خدمات

 راضی، کارکنان برعکس، .ندک صرف می جدید کارکنان و مشتریان جذب برای خود را منابع همه ک،بان نتیجه در .نماید می جاذبه تر کم

 شناسند. می نیز را مشتریان اکثرموارد در و شغل

  

                                                             
1 2 Gursoy, D.,chi 
1 3 Keisidou 
1 4 Keisidou  
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 مالمير آمنهنام نویسنده مسئول: 

 
 

 پيشنهادات بر مبناي فرضيات تحقيق  

 فرضيه اول

 ند تا منجر به وفاداری مشتری شود.وقتی پیشنهاد می شود که بانک آینده نسبت به بقیه بانک ها خدمات بهتری به مشتریان ارائه ده

خدمات بانک در سطح باالیی باشد مشتریان میل کمتری به مراجعه بانکهای دیگر دارند و گردش مالی حساب خود را تنها در یک بانک انجام 

ر نتیجه گردش حساب مالی بیشتری می دهند.و مشتریان وفادار به اطرافیان خود نیز بانک را معرفی کرده و از طریق انها مشتریان بیشتر و ذ

 برای بانک رقم می خورد.

  پیشنهاد می شود که شعبات بانک آینده در تمام نقاط تهران قابل دسترس برای مشتریان باشد و باعث راحتی مشتریان شود.راحتی

 حساب در بانک دیگر نداشته باشد.مشتری در دستیابی به بانک و عدم شلوغی بانک باعث میشود که تمایلی به ترک کردن بانک و افتتاح 

  پیشنهاد می شود که تسهیالت بانک آینده نسبت به بانکهای دیگر برای مشتریان بهتر باشد و آنها را خوشحال کنند.از این رو مشتریان

بانک عملکرد مالی باالتر این تسهیالت را به اطرافیان خود معرفی می کنند و باعث می شود مشتریان بانک افزایش یابد و با افزایش مشتریان 

 می رود.

 

 فرضيه دوم

  پیشنهاد می شود که هر موقع کارکنان با مشکلی مواجه شدند مدیران ارشدشان به آنها کمک کنند و مانع از این شود که کارکنان هنگام

هر کارمند هزینه هایی از جمله مشکل احساس نامیدی نسبت به شغل خود کنند که منجر به ترک کار خود شود .به دلیل اینکه سازمان برای 

 برای آموزش کرده است با ترک کارمند و استخدام فرد جدید و هزینه برای آموزش مجدد برای فرد جدید بانک متحمل ضرر می شود.

 ک پیشنهاد می شود که کارکنان احساس مسولیت کنند.هر گونه بی مسئولیتی کارمند و اشتباه در گردش حساب بانکی باعث میشود بان

 ضرر بی مسولیتی کارمند خود را بدهد.و خسارت ببیند.

  پیشنهاد می شود که به کارکنان بانک تسهیالت ویژه داده شودتا کارکنان نسبت به سازمان وفادار باشند و  خدمات بهتری را به دلیل

 می شود و موجودی بانک باالتر می رود. رضایت از سازمان به مشتریان ارائه دهند و مشتری راضی باعث افزایش حساب های بیشتر در بانک

 

 فرضيه سوم 

  پیشنهاد می شود که سازمان برای رضایت کارکنان تالش کنند و مشکالت کاری آنها را از طریق همکاران و مدیران ارشد برطرف کنند تا

.هر چقدر رفتار کارکنان با مشتریان بهتر کارکنان در صورت نیاز به مشتریان کمک کنند و به توصیه مشتریان گوش دهند و از آنها تشکر کنند

 باشد مشتریان راضی تر و این رضایت منجر به وفاداری می شود.
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