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بر عملکرد بازاریابی کارکنان بانک کشاورزی استان   بررسی مهارت ارتباطی 
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 کیده چ

با هدف شناسایی   پژوهش  استان    هایمهارتاین  استان کردستان و  بانک کشاورزی در  بازاریابی کارکنان  بر عملکرد  ارتباطی 

شده انجام  تبیین    ، همدان  پژوهش  این  انجام  اهداف  از  این    هایمؤلفهیکی  است  کارکنان  ارتباطی  طریق  هامؤلفهمهارت    از 

از   با    نظراندید صاحبمطالعه منابع مختلف داخلی و خارجی و  به دنبال آن است که  پژوهش  مدیریت مشخص گردیده که 

دیگر در این موضوع فراهم    هایپژوهشبیشتر و انجام    هایبحثدقیق شدن روی موضوع خاص مهارت ارتباطی در آینده زمینه  

در این پژوهش روش تحقیق از   ؛ وو یک مدل نظری طراحی شده است  دیتأیی  ایپرسشنامه   برای رسیدن به این هدف  .گردد

ازلحاظنوع همبستگی   اصلی و شش فرضیه فرعی مطرح شد  و  اساس یک فرضیه  این  بر  است که  کاربردی  وهدف  جامعه    ؛ 

با استفاده از    نفر بودند لذا حجم نمونه آن  111آماری این تحقیق کلیه مدیران و معاونین شعب بانک کشاورزی که متشکل از  

برابر   بنابراین  .نفر محاسبه شد  86فرمول کوکران  نفرات در سراسر شعب  و  تعداد  این  بین  در  و  استان کردستان    پرسشنامه 

گردید    صورتبه  همدان توزیع  برایحضوری  از    و  نتایج  کولموگراف    هایروشاستخراج  )آزمون  استنباطی  و  توصیفی  آمار 

اسپیرمن    ،اسمیرنوف است    آزمونو  همبستگی  شده  استفاده  دادهتی(  از    هایو  استفاده  با  مورد   افزارهاینرمحاصل  رایج 

با   سؤال 16 یحاواطالعات پرسشنامه محقق ساخته  گیریاندازهابزار  ت که به شرح آن خواهیم پرداخت:قرار گرف وتحلیلتجزیه 

درصد   86خروجی آزمون برابر    ،ده و پس از انجام بررسیروش ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفا  از  spss  افزارنرماستفاده از  

بازاریابی    بر عملکرد  و سپس عامل تأثیرگذار  .استفاده شد  تأییدیدو مرحله تحلیل    تحلیل مدل مورد بررسی هم   .برآورد شد

 .  شد  بندیاولویت به ترتیب  کارکنان بانک کشاورزی

 

 .کارکنان، بانک استان کردستان و همدان ،ی ابیعملکرد بازار ،ی مهارت ارتباطهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

انسان موجودی است اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی فردی و اجتماعی خود نیازمند ارتباط و برقراری رابطه و تعامل با سایر  

  وریهرهبفردی و ارتباطی افراد در جهت دسترسی به    هایویژگیاساسی رفتار سازمانی شناخت    هایفرضاز    یکی  .افراد است

 .  (1بیشتر و تحقق اهداف سازمانی است )

.  ( این دارد که مدیران موفق در  1(2002پوکزواردسکی  بر  بینی  اشاره  اندیشه پیش  در  اهداف سازمانی  به    ،هدایت  ،دستیابی 

فردی تفاوت  به  توجه  با  روند  این  و  کارکنان هستند  رفتار  در  تغییر  و  ف  ،کنترل  تفاوت  و  انسانی  ارتباطات  در  توسعه  رهنگی 

ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را در بر می گیرد هر گونه تعریفی از این    .جوامع مختلف نیازمند تحقیقات گسترده ای است

ما می توانیم جنبه های    .مبحث به همان گستره ارتباطات می تواند خیلی عادی و دم دستی یا خیلی پیچیده و غامض باشد

 .2002)  اما یک تعریف واحد و یکسان یافت نمی شود  گونه تعاریف تشریح و توصیف کنیممتمایز ارتباطات را براساس این  

Othman,).    انسان چه در درون خانواده جه در اجتماع درگیر شبکه پیچیده از ارتباطات مختلف است که بخش عمده ای از

  وریبهرهمی شویم این کیفیت از ارتباطات و  با این توصیف وقتی وارد سازمان    .ذهن و فکر و انرژی او را مصروف خود می دارد

یابد می  دلیل  بی  نقشی  از    . آن  یکی  ارتباطات  بالتبع بحث  آمد  بوجود  اجتماع  واحدهای  از  یکی  عنوان  به  زمانی که سازمان 

  نیا انسانها در جامعه امروز در یک سازمان به د   .سازمان نیز بر هیچکس پوشیده نیست  اهمیت  . مباحث مهم در سازمان گردید 

لذا در    .می آیند و در سازمانهای مختلف زندگی می کنند و در سازمانی می میرند و در سازمانی دیگر به خاک سپرده می شوند

( ارتباطات سازمانی سروکار داریم  با سازمان و  به نحوی  ارتباطات   ( 1382  ،فرهنگیهمه مراحل زندگی خود  به هرحال بحث 

  ، فرهنگیاز کنار آن بگذریم چون اثری مستقیم در کامیابی و ناکامی ما خواهد داشت )سازمانی مسأله ای نیست که بتوانیم  

تبیین    .(1382 پژوهش  این  انجام  اهداف  از  یکی  دنبال می کند  را  اهداف مختلفی  ارتباطی    هایمؤلفه پژوهش حاضر  مهارت 

مدیریت مشخص گردیده که    نظراناحبدید ص مختلف داخلی و خارجی و از    کارکنان است این مؤلفه از طریق مطالعه منابع 

زمینه   آینده  در  ارتباطی  مهارت  خاص  موضوع  روی  شدن  دقیق  با  که  است  آن  دنبال  به  انجام    های بحثپژوهش  و  بیشتر 

سنجشی از وضع   عالوه تالش بر این است که سنجشی از وضع مهم فراهم و  به  . دیگر در این موضوع فراهم گردد  هایپژوهش

ارتها ی ارتباطی کارکنان صورت گیرد این سنجش با توجه به نقش مهارت ارتباطی کارکنان در عملکرد  موجود و مطلوب مه

رابطه بین دو متغیر مهارت  را تشکیل می دهد  اصلی تحقیق  آنچه هدف  نهایت  انجام می گیرد و در  ایفا می کنند  بازاریابی 

 .  دت ارتباط میان این دو مشخص گرددارتباطی کارکنان کارکنان و عملکرد بازاریابی است تا نوع و ش 

 

 مهارت ارتباطی

 .  مهارت ارتباطی را را مجموعه ای از رفتارهایی می داند که کیفیت ارتباط فرد با فرد دیگر را مشخص می کند (1384قربانی )

ه ارتباط های  اجتماعی به رفتارهایی گفته می شود که شالود –می گویند: مهارت ارتباطی  ،2(1981مک گوایر و پریستلی )

(12 ص  ،1377، موفق و رو در رو را تشکیل می دهد )فیروزبخت .  

 

 

 

 
1 Poczwardowski (2002) 
2 Mak gouair and Pristili 
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 : مهارت ارتباط بین فردی

و بوه هنگوام نیواز از  خواسته ها و نیازها و هیجان های خوود را ابوراز  ،این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند نظرات و عقاید

عوامول یوک  از ،اضای کمک و راهنموایی از دیگوران در مواقوع ضوروریمهارت تق یا .دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید

.رابطه سالم است
 

 

 عالیم کالمی

از عالیم کالمی است استفاده  اجتماعی  اصلی خوب گوش دادن در تعامالت  از نشانه های   ، تصدیق  صورتبهاین عالیم    .یکی 

 .  هر می شوددر گفتار ما ظا . . .تعبیر و تفسیر کردن و  ،انعکاس احساسات ،تحسین

 

 عالیم غیر کالمی 

برخی از این رفتارها نشانه توجه به گوینده و برخی هم    .پاسخ های غیر کالمی نیز نقش مهمی در گوش دادن بازی می کنند

 ،چهره«  »حاالت  ،سر«  دادن  »تکان  به  توان  می  رایج  کالمی   غیر  عالیم   از  . داد  اهمیت  آنها  به  باید   که  اوست  به  توجهی  نشانه بی

 . نمود اشاره مستقیم«  چشمی »تماس ، بدنی« یت»وضع

 

 مشتری مداری و بازاریابی در بانکداری نوین ایران   ، ارتباطی  هایمهارتارتباط بین 

 3(2001مشکینی )  دهندیم تشکیل را خدمات صنعت از مهمی بخش بازاریابی ارتقاء سطحو بانکداری

کارکن  هایمهارت و  انسانی مطلوب مدیران  روابط  و  مشتریان ارتباطی  مثبت در  و  موثر  و  احساسات خوشایند  ایجاد  باعث  ان 

 .  گردیده و کمک موثری است تا نقش خود را در انجام بهتر وظایف و جذب بیشتر مشتریان به نحو مطلوب ایفا نمایند

یجواد تغییورات چشومگیری را در صونعت بانکوداری ا ،طول دو دهه گذشته خدمات و نگهداری و فشوارهای رقوابتی فزاینودهدر

 ،دورکوین و بنوتاسوت )بخصووص بازاریوابی سووا داده    ،این تغییرات بانکها را به سوی اتخواذ راهبردهوای بانکوداری  .اندکرده

19994) . 

ایبازاریابی   نموده  رابطه  تعریف  زمان  طول  در  بانک  با  مشتریان  رابطه  ساختن  سودآور  طریق  از  بانک  درآمد  افزایش  اند  را 

 . نابراین در این رویکرد رضایت مشتریان از اهمیت فراوانی برخورداراستب ،(موریتانی و همکاران)

مدیریت روابط با مشتریان است و فرض برآن است که مشتری نه فقط به دلیل محصول متمایز و    ،هدف در این طرز تفکر جدید 

  ، به گفته دیگر . کند خرید می ، تبلکه به دلیل تعلق خاطر به روابطش با عرضه کنندگان خدمات یا محصوال ، منطبق با نیازهایش 

برای کسب و تداوم    ،داشتن محصوالت و خدمات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط الزم است ولی لزوماً شرط کافی 

 . داشتن روابط ماندگار با مشتری است ،شرط کافی .وفاداری مشتری نیست

کنند به دست آوردن و حفظ بلند مدت  بانکداری نوین استفاده می  های کاربردی دریکی از مهمترین دالیلی که بانکها از برنامه

می وی  برای  گذاری  ارزش  و  میمشتری  نامیده  مشتری«  با  ارتباط  »مدیریت  که   CRM  یکاربردهای  برنامه    .شودباشد 

جذب نقدینگی و ارائه   ،در هر اندازه و سطحی شامل بازاریابی  ، تواند برای پشتیبانی از کل فرآیندهای مشتری مدار در بانکهامی

 
3 Mishkni 
4 Dorkin and Bent 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی 

1-16، صفحات  1401 پاییز ،  3، شماره 8دوره   

4 

 

حفظ و نگهداری   ،همه سازمانها به دنبال راهی برای توسعه ، امروزه بمنظور حفظ قدرت رقابتی  .خدمات به مشتری استفاده شود

مشتریمجموعه  از  پشتیبانی    ،محصول  ،ای  و  خدمات  فروش  و  بازاریابی  مدت  طول  در  خدمات  و  توسعه واطالعات  احدهای 

 . (1387، سمیه ،کشاورز) .استوار هستند CRM باشند که برمحصول می

  . تعریف کرد(  (متفاوت رفتار کردن با مشتریان متفاوت)مدیریت روابط با مشتری را می توان را می توان به درستی به عنوان )

CRM طور فرایندها و فناوری ها یی است که در مجموع به شرکت ها اجازه می دهند تا به    ،مهارت ها  ،یک سری از عملیات

 (1389)مسرور   .می شوند مدیریت کرد  ( تلقی (سرمایه قابل لمس)مؤثرتری مشتریان خود را که به عنوان )

های  بازاریابی مبتنی بر تعامل و مراوده در شبکه  .چنین تعریف کرده است  1995را در سال    رابطه ایبازاریابی    ،اورت گمسون

 داشت ی بازرگانی دگرگونی و چرخش عمیقی را به سوی توجه به مشتریان  هابه بعد اغلب فعالیت  1980روابط از سالهای دهه  

که    به علت افزایش مزیت رقابتی در بازارهای جهانی امروزی ارائه محصوالت و خدمات باعث شده است  و به این نتیجه رسیدند

 .  شودقدرت مشتریان روز به روز بیشتر می

  . فروشندگان در تعیین قیمت اثر کمتری یافتند  ه استقاضای آنها بیشتر شددر بیشتر موارد از تو خدمات نیز    عرضه محصوالت

برد« با مشتریان میسر بود نه   -تنها حفظ تولید کنندگان کاالها و خدمات از طریق ایجاد روابط مناسب و توام با احترام و »برد

 . چیز دیگر

ا ارزش ترین دارایی شوان یعنوی مشوتریان تمرکوز نماینود مدیران باید اکنون بر ب  ،برای حداکثر کردن عملکرد تجاری در آینده

آوری   فن  ،سبک مصرف کننده  ،خط مشی دولت  .خدمت رسانی خوب به مشتریان و درک کامل از مشتریان بسیار اساسی است

اقتصادی و سایر نیازهای مشتریان همیشه در حال تغییر و تحول است در نتیجوه درک کامول مشوتری و گووش   طیشرا  ،جدید

قرار دهد  تأثیرمشتریان و کسب و کارشان را تحت   ادادن به طورمنظم به نیازهای ایشان برای توسعه یا رویدادی که می تواندفر

 . (1389مسرور )  .بسیا حائز اهمیت می باشد

انواع    چرا ما به مدیریت روابط با مشتریان نیاز داریم؟ زیرا مشتریان که مهمترین و تنها وسیله رشد و توسعه بانک بوده با  و 

کنند و به  ما را به راحتی ترک می  ،خواهند مطابق میل خود نیابندقتی که چیزی را که میووسایل ارتباط جمعی در ارتباطند  

مشتری  رقبا می یک  و  است  قدیمی  مشتریان  برابر حفظ  مشتری جدید شش  یک  به  دستیابی  هزینه  دیگر  از سوی  پیوندند 

را  ،ناراضی منتقل می  10تا    8به    حداقل   ،نارضایتی خود  نگهداری نفر دیگر  و  نرخ حفظ  افزایش  با  اینکه  نکته مهمتر  و  کند 

 .  (1373، سیدمحمد  ، میرکمالی)  .درصد به سود شرکت افزوده خواهد شد 85حدود  ،درصد 5مشتریان به میزان 

دراصل دوم نحوه ارتباطات    باشد و شود یک اصل: نوع خدمات ارائه شده میگر میدر بحث رضایت مشتری دو اصل مهم جلوه

از آنجا که بانکها و تشکیالت موازی با نحوه خدمات یکسان در حال رقابت با هم    .گیردانسانی و کارگزار مورد توجه قرار می

گیری از  توان با بهرهدر محیط بانک می  .باشد همانا ارتباط انسانی می  ،مهمترین اصل در انتخاب مشتری برای آنان  ،باشند می

از مشتری که   ،تباطات انسانی ضمن برقراری ارتباطی مطلوبار مشتریان بالقوه را تبدیل به مشتریان بالفعل نمود و ایشان را 

ارائه دهنده خدمت و    .به مشتری دائمی تبدیل کرد  ،تنها یکبار قصد استفاده از خدمات بانک را داشته باید توجه داشت بین 

درزمان تولید خدمات آنچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد نوع برقراری ارتباط   .وجود داردخدمت تولید شده رابطه تفکیک ناپذیر  

بر مبادله ارزش بین   ،مدیریت ارتباط با مشتری  ،تحقیقی که دریکی از بانکهای کشور  .بین ارائه دهنده خدمت و مشتری است

تالش بانکها برای توسعه ارتباط بلند مدت    ،بنابراین؛  د کنمشتری و بانک بنا شده و بر ارزش ایجاد شده در این ارتباط تاکید می

برمبنای ایجاد ارزش برای هر دو طرف از اهداف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری است به عبارت دیگر هدف ارتباط    ،با مشتریان
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فناوری تقویت   با پیشرفت ها و یک راهبرد کسب و کار است کهبا مشتری ارائه مزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده

آنمی طریق  از  و  به    ،شود  پایهبانکها  بر  ارتباطات سودمند  می  ایجاد  مشتریان  ادراکی  و  دریافتی  ارزش  سازی  پردازند  بهینه 

 . (1392. رضا رادفر ، نرگس رضایی ملک)

 فعالیت خدمات بخش در که هاییسازمان  برای کلیدی راهبردی مسئله یک عنوان  به خدمات کیفیت بهبود برای رقابت امروزه

 رضایتمندی از باالتری سطوح  ،یابندمی دست خدمات کیفیت از سطح باالتری به که سازمانهایی  .است شده شناخته  ، کنندمی

 .  5(2008هایر  وگداشت ) خواهند پایدار رقابتی مزیت به دستیابی برای هایعنوان مقدمه به را مشتریان

 

 روش تحقیق   

پژوهش   استه   ازلحاظاین  کاربردی  بنیادی  ،دف  تحقیقات  معلومات  از  استفاده  با  در   ،زیرا  بهبود روش  و  نیاز  رفع یک  برای 

در    . نوع توصیفی پیمایشی انجام شده است  و ازپژوهش حاضر به طریق میدانی    .جهت توسعه وارتقاء زندگی انسانها می پردازد

معاونین و  مدیران  کلیه  شامل  آماری  جامعه  پژوهش  تح  این  سال  با  طول  در  که  دکتری  تا  دیپلم  بانک در    1393صیالت 

اند و تعداد آنها    کشاورزی استان کردستان و استان همدان باشد  111مشغول به فعالیت بوده  در این پژوهش برای   .نفر می 

 . انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است

 

 سواالت پژوهش 

 ارتباطی کارکنان و عملکرد بازاریابی وجود دارد؟ هایمهارتای بین  سؤال اول پژوهش: چه رابطه

 

 های عملکرد بازاریابی و گوش دادن وجود دارد؟ ای بین مولفهسؤال دوم پژوهش: چه رابطه

 . های عملکرد بازاریابی با متغیر گفتگوی میان فردی وجود داردای بین مولفهسؤال سوم پژوهش: چه رابطه

دادن و گفتگوی میان فردی پیش گوش هایمهارتتوان عملکرد بازاریابی را بر حسب وهش: آیا میسؤال چهارم پژ

 بینی کرد؟ 

 ارتباطی موثر بر عملکرد بازاریابی از جایگاه باالتری برخوردار است؟  های مهارتکدامیک از ابعاد سؤال پنجم پژوهش:  

 

 یافته ها 

 ارتباطی کارکنان و عملکرد بازاریابی وجود دارد؟ هایمهارتای بین  سؤال اول پژوهش: چه رابطه

 
5Guo & Hair, 2008 
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 یابیبازار  عملکرد  و  کارکنان  یارتباط  های ¬مهارت  نیب  رابطه  یبررس  منظور  به  رسونیپ  یهمبستگ  آزمون :1جدول  

میان  گوش دادن متغیرها  گفتگوی 

 فردی 

عملکرد 

 بازاریابی

   1 گوش دادن

میان  گفتگوی 

 فردی 

*41/0 1  

 1 19/0* 022/0 عملکرد بازاریابی

 *05/0≥P 

 

دادن و گفتگوی ارتباطی کارکنان )گوش  هایمهارتهای  مؤلفه   بین  رابطه  یبه منظور بررس  رسونیپ   یآزمون همبستگ  ،1جدول  

فردی( میو    میان  نشان  را  بازاریابی  میهمان  .دهد عملکرد  مشاهده  که  از    ،شودطور  هریک  برای  شده  محاسبه  همبستگی 

( با عملکرد بازاریابی است که رابطه 19/0و گفتگوی میان فردی ) (022/0ارتباطی شامل گوش دادن )  های مهارتهای  مؤلفه 

در حالی که رابطه   .(P≤05/0)آماری مثبت و معنادار به دست آمده است    ازلحاظبین گفتگوی میان فردی و عملکرد بازاریابی  

گوش )مؤلفه  ن022/0دادن  معنادار  بازاریابی  عملکرد  با  می؛  (P>05/0) باشد  می(  گفتبنابراین  و    ،توان  فردی  میان  گفتگوی 

گفتگوی میان فردی در کارکنان باالتر باشد عملکرد    هایمهارتهرچه    ،در واقع   .عملکرد بازاریابی رابطه مستقیم با هم دارند

 .  یابدبازاریابی بانک افزایش می

 

 اریابی و گوش دادن وجود دارد؟ های عملکرد بازای بین مولفهسؤال دوم پژوهش: چه رابطه

 دادن  گوش و   یابیبازار  عملکرد  یهامؤلفه رابطه  یبررس  منظور  به  رسونی پ  یهمبستگ  آزمون  :2جدول  

رضایتمندی  متغیرها 

 مشتری 

جذب  

 مشتری 

وفاداری 

 مشتری 

 گوش دادن

    1 رضایتمندی مشتری 

   1 42/0* جذب مشتری 

  1 71/0* 51/0* وفاداری مشتری 

 1 016/0 32/0* 045/0 گوش دادن

 *05/0≥P 

 

همبستگ  ، 2جدول   بررس  رسونیپ   یآزمون  منظور  )رضایتمندی  یهامؤلفهبین  رابطه    یبه  بازاریابی  فاداری وجذب    ،عملکرد 

فاداری و(  045/0های رضایتمندی )رابطه مؤلفه   ،شودگونه که مشاهده میهمان  .دهددادن را نشان میمهارت گوشو    مشتری(

اما مولفه گوش دادن و جذب مشتری رابطه مثبت و معناداری  ؛  (P>05/0)باشد  دادن معنادار نمی( با گوش016/0مشتری )
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تر باشد  هرچه مهارت گوش دادن در کارکنان بیش  ،توان گفتدارند هر چند همبستگی مشاهده شده نسبتاً پایین است ولی می

 .  ها باالتر خواهد رفتعملکرد بازاریابی آن

 

 

 . فردی وجود داردهای عملکرد بازاریابی با متغیر گفتگوی میان  ای بین مولفهژوهش: چه رابطهسؤال سوم پ 

 رابطه   یبررس  ی برا   رسونیپ  ی همبستگ  آزمون  :.Error! No text of specified style in documentجدول  

 ی فرد  ان یم   یگفتگو با  یابیبازار  عملکرد  یهامؤلفه

رضایتمندی  متغیرها 

 مشتری 

جذب  

 مشتری 

وفاداری 

 مشتری 

گفتگو  

 فردی   میان

    1 رضایتمندی مشتری 

   1 42/0* جذب مشتری 

  1 71/0* 51/0* وفاداری مشتری 

 1 14/0* 19/0* 12/0* گفتگو میان فردی 

 *05/0≥P 

 

  . دهد گفتگو میان فردی را نشان میبا  عملکرد بازاریابی    یهامؤلفه بین  رابطه    یبررس  یبرا  رسونیپ   یآزمون همبستگ  ،3جدول  

مشاهدهمان که  میگونه  مؤلفه   ، شوده  تمام  بین  فردی  رابطه  میان  گفتگو  با  بازاریابی  عملکرد  معنی  ازلحاظهای  دار  آماری 

فاداری مشتری با گفتگوی میان فردی به ترتیب برابربا  وجذب    ،های رضایتمندیبه طوری که رابطه مؤلفه   .(P≤05/0باشد )می

(12/0=r،  19/0=r    14/0و=rمی )با باال رفتن مهارت    ، توان گفتبراین اساس می  . انددار و مثبت محاسبه شدهباشد که معنی

 . شودتر می فاداری مشتری بیشوجذب   ،رضایتمندی ،گفتگو میان فردی

 

دادن و گفتگوی میان فردی پیش گوش هایمهارتتوان عملکرد بازاریابی را بر حسب سؤال چهارم پژوهش: آیا می

 ؟ بینی کرد

از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد  از انجام این تحلیل به بررسی  ؛  به منظور تحلیل این سؤال پژوهشی  اما قبل 

 . شودهای مورد نیاز این آزمون پرداخته میفرضپیش

 

 : هااستقالل باقیمانده

چه مقدار آماره محاسبه شده  فرض چنانطبق این پیش  .استفاده شد  6واتسون-فرض از آماره دوربینبه منظور بررسی این پیش

ها رعایت شده است و در صورتی که در این فاصله  قرار بگیرد استقالل باقیمانده  5/2تر از  و کوچک  5/1تر از  در فاصله بزرگ

 
6. Durbin-Watson 
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تر زرگباشد که بمی  75/1مقدار محاسبه شده این آماره در سؤال حاضر برابر با    .فرض روی داده استنباشد تخطی از این پیش

 .  ها رعایت شده استفرض استقالل باقیماندهتوان گفت که پیشبنابراین می؛ باشدمی 5/2تر از و کوچک  5/1از 

 : نبود چندهم خطی

  هایروشفرض در  به منظور بررسی این پیش  . کندبین با همدیگر اشاره میبه همبستگی باالی متغیرهای پیش  7چندهم خطی 

شاخ دو  از  معموالً  تولرانسرگرسیون  پراکندگی   8ص  تورش  می  9و  چنان  .شوداستفاده  اساس  این  تولرانس بر  شاخص  چه 

دهنده چندهم خطی  باشد نشان  10تر از  چه شاخص تورش بزرگ دهنده چندهم خطی باال و چنانباشد نشان  1/0تر از  کوچک 

و شاخص    1/0تر از  اخص تولرانس بزرگبین این سؤال پژوهشی مقدار ش در متغیرهای پیش  .بین استباال در متغیرهای پیش

بین این سؤال پژوهشی  محاسبه شدند که این خود نشان دهنده نبود چندهم خطی در متغیرهای پیش  10تر از  تورش کوچک 

 . است

 

 :های پرتنبود داده

یت پرت باید جزئی از  نهابی  هایدادهبررسی    .های خیلی باال یا پایین( حساس استهای پرت )نمرهرگرسیون چندگانه به داده 

های کلی مورد بررسی قرار  فرضبررسی پیش  صورتبهها در مراحل اولیه کار باشد که در این پژوهش  فرضفرایند بررسی پیش

 10هایی مانند فاصله ماهاالنوبیساولیه از روش  هایروشآماری چندگانه مانند رگرسیون چندگانه عالوه بر    های روشدر    .گرفت

  -3/3تر از  یا کم  3/3های پرت را به عنوان مقادیر باقیمانده استاندارد باالی  ( داده2001تاباچنیک و فیدل )  .دشواستفاده می

پرتی    وایس مراجعه شد که براساس این جدول هیچ دادهفرض به جدول کیسبنابراین برای بررسی این پیش؛  کنند تعریف می

های پرت در باقیمانده استاندارد رگرسیون این خود دلیلی بر عدم وجود داده  در باقیمانده استاندارد رگرسیون مشاهده نشد و 

 .  باشد براساس نمرات عملکرد بازاریابی می

 : هانرمال بودن باقیمانده

 .  ارائه شده است 4-6فرض از نمودار هیستوگرام استفاده شد که نتایج آن در شکل به منظور بررسی این پیش 

 
7. Multicollinearity 
8. tolerance 
9. VIF 
10. Mahalanobis Distance 
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 نمرات   براساس  ونیرگرس  شده  استاندارد  ماندهیباق  بودن  نرمال  یبررس  یبرا  گرامستویه  نمودار  :1نمودار  

 یابیبازار  عملکرد

 

ه  1شکل   بودن  یبررس  ی برا  ستوگرامینمودار  رگرس  ماندهی باقنمرات    نرمال  شده  بهز  ونیاستاندارد  نمرات   یستیبراساس 

میروانشناخت نشان  را  میهمان  .دهدی  مشاهده  که  زیادی  نمرات    ، شودطور  حدود  تا  رگرسیون  استاندارد    صورت بهباقیمانده 

 .  فرض نرمال بودن نمرات باقیمانده متغیر مالک رعایت شده استتوان گفت که پیشکه براین اساس می  ،اند نرمال توزیع شده

 : هاخطی بودن باقیمانده

ارائه شده    2ج مربوط به این تحلیل در شکل  نتای  . ( استفاده شدp-pفرض از نمودار احتمال نرمال )به منظور بررسی این پیش

 . است

 برای بررسی خطی بودن باقیمانده استاندارد رگرسیون نمرات عملکرد بازاریابی (  p-p)احتمال نرمال  2 نمودار-
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 یخط  یبررس  یبرا (  p-p)  نرمال   احتمال   نمودار   :.Error! No text of specified style in documentنمودار  

 ی ابیبازار  عملکرد  نمرات  ونیرگرس  استاندارد  مانده یباق  بودن

 

 

عملکرد بازاریابی را نشان  نمرات    ونیاستاندارد رگرس  ماندهی بودن باق  یخط  یبررس  ی( براp-p)نرمال  نمودار احتمال    2شکل  

نمرات    ،شودگونه که مشاهده میهمان  .های متغیر مالک داشته باشندها باید یک رابطه خطی مستقیم با نمرهباقیمانده  .دهدمی

پایین سمت چپ نمودار به گوشه باالی سمت راست کشیده شدهحول یک خ توان گفت که  پس می  .اندط مستقیم از گوشه 

 .  فرض خطی بودن نمرات باقیمانده رعایت شده است

 

 براساس   یابیبازار  عملکرد  ینیبشیپ  جهت  ونیرگرس  مدل  یمعنادار  یبررس  یبرا   انسیوار  لیتحل  آزمون  4جدول  

 یفرد  ان یم   یگفتگو  و  دادن-گوش

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F  معناداری 

 02/0 6/4 6/4 2 16/7 رگرسیون 

   3 80 84/239 باقیمانده 

    82 6/246 کل 

 

  های مهارتبراساس    عملکرد بازاریابی  ینیبشیپ جهت    ونیمدل رگرس  یمعنادار  یبررس  یبرا  انس یوار  لیآزمون تحل  ،4جدول  

( محاسبه شده  6/4مشاهده شده برابر با )  Fمقدار    ،شودچه مشاهده میچنان  . دهدگفتگو میان فردی را نشان میو    دادنگوش

  گوش دادن   هایمهارتتوان از طریق  توان گفت که عملکرد بازاریابی را میبنابراین می؛  باشد آماری معنادار می  ازلحاظاست که  

 .  نی کردبیخطی پیش صورتبهگفتگوی میان فردی  و 
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 انیم   یگفتگو  و  دادن¬گوش   های¬مهارت  براساس  یاب یبازار  عملکرد  ی نیبشیپ  یبرا  ونیرگرس  بیضرا  :5جدول  

 ی فرد

 

 مدل
ضرایب  ضرایب استاندارد نشده 

 استاندارد شده

 

 

t 

 

 

 معناداری 

 های هم خطیآماره

B خطای معیار β تولرانس VIF 

 - - 000/0 3/9 - 2/4 9/75 مقدار ثابت 

 2/1 83/0 6/0 0/52- 0/61 095/0 48/0 دادن  گوش

 2/1 83/0 001/0 3/69 0/2 06/0 1/0 گفتگو میان فردی 

 

 

بانک  ینیبشیپ   ی برا  ونیرگرس  بیضرا  ،5جدول   بازاریابی  فردی  گوش  هایمهارتبراساس    عملکرد  میان  گفتگوی  و  دادن 

( 0/52-( برابر است با  1bده برای متغیر گوش دادن ) مشاهده ش  t  ،شودهمان طور که مشاهده می  .دهدرا نشان می  کارکنان

باشد  آماری معنادار می  ازلحاظ( که  3/69( برابر است با )2bآماری غیرمعنادار و برای گفتگوی میان فردی )  ازلحاظاست که  

(001/0≥P)  ؛  بینی کردردی پیشگفتگوی میان ف  توان از طریق مهارتتوان گفت که عملکرد بازاریابی بانک را میبنابراین می؛

 زیر نوشت: صورتبهتوان مدل رگرسیون را بنابراین می

 = عملکرد بازاریابی   9/75( + 1/0)گفتگوی میان فردی( )

 

( واحد در عملکرد بازاریابی  1/0براساس هر واحد تغییر در گفتگوی میان فردی )  ، شودطور که در این مدل مشاهده میهمان

 .  ودشبانک تغییر مثبت ایجاد می

 ارتباطی موثر بر عملکرد بازاریابی از جایگاه باالتری برخوردار است؟  های مهارتکدامیک از ابعاد سؤال پنجم پژوهش:  

 

 مهارتها  نیب  بندی¬تیاولو  ن ییتع  منظور  به   دمنیفر  آزمون یخروج  :6جدول  

 مقادیر  آماره 

 83 تعداد 

 31/13 کای اسکوئر

 1 درجه آزادی 

 0/000 معناداری

 

مقدار  نتیج با  آزمون  این  سطح    Chi-square=  31/13ه  در  خطای    99و  سطح  در  یعنی  اطمینان  )  1درصد  .  0درصد 

000=sigبندی بین ابعاد مهارت های مورد بررسی گوش دادن و گفتگو( از نظر اولویتکنیم که  ( معنادار است بنابراین ادعا می

 شوده میها نشان داد در جدول زیر این تفاوت .تفاوتی وجود دارد



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی 

1-16، صفحات  1401 پاییز ،  3، شماره 8دوره   

12 

 

 دمن یفر  آزمون   براساس  مهارتها  ن یب  رتبه  ن ییتع  :7جدول  

 ها رتبه ها میانگین رتبه مولفه

 2 1/2 دادن گوش

 1 1/8 گفتگو

 

رتبه میانگین  می نتیجه  نشان  با ضریب  ها  فردی  میان  گفتگوی  مهارت  بعد  که  نتیجه   8/1دهد  در  دارد  قرار  اول  اولویت  در 

-بنابراین می ؛  در رتبه دوم قرار دارد  2/1دادن با ضریب  همچنین بعد مهارت گوش  .بازاریابی دارد  را بر عملکرد  تأثیربیشترین  

 .  کمتری نسبت به عامل دیگر بر روی عملکرد بازاریابی دارد تأثیرتوان گفت مهارت گوش دادن 

 

 متغیرهای پژوهش  تأییدی تحلیل عاملی  

های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد که آیا از  ادهاز یک طرف میزان انطباا د  ، در مدل معادالت ساختاری

برازش یافته آزمون می  این مدل  های مناسب  شاخص  .شودبرازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر معناداری روابط در 

بدین    .شدبا)شاخص تعذیل شده نیکویی برازش( می  AGFI)شاخص نیکویی براش( و    GFI  ،مدل شامل آماره کای اسکوئر

میزان   که  است  برخوردار  مناسب  برازش  از  مدلی  از    صورت  نیز    3کوچکتر  و  یک   AGFIو    GFIباشد  به  هرچه 

 . ها برازش بهتری داردنزدیکتر باشد مدل داده

 

 تأییدی  ی عامل لیتحل  در  مدل  برازش  یخوب  یارهای مع  :8جدول  

 برازش قابل قبول  برازش خوب شاخص برازندگی

p-value p-value<0. 05  

 

20 32 

RMSEA 05. 00 08. 005. 0 

GFI 195. 0 95. 09. 0 

AGFI 19. 0 9. 085. 0 

 

 تأییدی تحلیل عاملی  

جداگانه برای    صورتبه  Lisrel  افزارنرمهر یک از متغیرهای پژوهش توسط    یتأییددر این بخش نتایج حاصل از تحلیل عاملی  

الزم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر پنهان بار    . هر متغیر آورده شده است

-های اندازهاساسی این است که آیا این مدل  سؤالها  در بررسی هر کدام از مدل  .باشد   3.  0عاملی به دست آمده باید بیشتر از  

سایر معیارهای مناسب بودن مدل مورد بررسی قرار    وگیری مناسب است؟ که برای پاسخ به این پرسش بایستی آماره کای د

 زیرا  ، آزمون کای دو هر چه کمتر باشد بهتر است . بدین صورت که مدلی مناسب است که دارای حالتهای بهینه ذیل باشد .گیرد
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هرچه کمتر باشد بهتر است زیرا این مقدار میانگین   RMSEAآزمون    .دهد ها و مدل را نشان میاین آزمون اختالف بین داده

است مدل  عاملی    .مجذور خطاهای  تحلیل  در  می  تأییدیبطور خالصه  ساخته  فرض میمدلی  آن  در  که  دادهشود  های  شود 

ساختاری    . هاستاین مدل مبتنی بر اطالعات قبلی درباره ساختار داده  .شوند یتجربی بر پایه چند پارامتر توصیف یا محاسبه م

 .  که در قالب یک تئوری یا دانش حاصل از مطالعات پیشین به دست آمده است

 .  گیریملیزرل بدست آمده است برازش مناسب مدل را نتیجه می افزارنرمبا توجه به نتایج زیر که از خروجی 

 

 مدل   برازش  یبخو  ی ارهایمع  :9جدول  

Chi-square df P-value RMSE GFI AGFI 

84/175 84 000/0 22/0 89/0 92/0 

  . باشد می  175/8با توجه به خروجی لیزرل مقدار محاسبه شده کای دو برابر    .نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن مدل است

با  همچنین مقدار   .های مشاهده شده استداده   پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی 

RMSE    شود  باشد مشاهده میمی  08.  0  ،حد مجاز برای این مقدار  .مدل ندارد باشد که نشان از خوبی برازشمی  22.  0برابر

با   .هم هرچه به یک نزدیکتر باشد بهتر است  GFIو    AGFIهای  شاخص  .که این مقدار برآورد شده بیشتر از حد مجاز است

 .  . ه به جدول خروجی این امر نیز تایید می شودتوج

 

 

 مرتبه اول   تأییدیعاملی    لیتحل  :3نمودار  
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 با   سواالت  حذف  از  پس  تأییدی  یعامل  لیتحل  :.Error! No text of specified style in documentنمودار  

 ن یی پا  ییروا

 

 

 زرلیل  یخروج  براساس   مدل  تأییدی   ی عامل  لی تحل  یکیگراف  نمودار  :5نمودار  

 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی 

1-16، صفحات  1401 پاییز ،  3، شماره 8دوره   

15 

 

نتیجه گیری 
 

به دنبال  همانطو را  آنها  بیشتر و رضایتمندی  باعث جذب مشتریان  ارتباطی  نتیجه رسیدم که مهارت  این  به  ر که در تحقیق 

بلعکس  و  نتایج    که  ؛خواهد شد  به  نتایج ما شبیه  واقع  ماتیز   و  11( 1991چالدورای و هاجرتی )در    ( است که2007)  12ریک 

رهبران   . فزایش هزینه ها می انجامد و در نهایت اثربخشی را کاهش می دهداشاره بر این دارند که نبود مهارت در ارتباطات به ا

گذشته و حال را به دید الهام بخش نسبت به آینده   ،ارتباطات پل ها پل ها را می سازد و با سخنان و عملکردشان مؤثر از طریق

ان که آنها به این نتیجه رسیدند که  همچنین شبیه به نتایج به دست آمده از پژوهش رسول نظری وهمکار  ؛ و متصل می کنند

به طور معمول مدیرانی که   ،بین مهارت ارتباطی و ارتباطات بین فردی با باال دستان و زیر دستان وجود دارد  ارتباط معنا داری

ی بهتری از این رو مدیران که ارتباطات بین فرد  .مهارت ارتباطی باالتری دارند در ارتباطات بین فردی موفق تر عمل می کنند

باالدستان و زیر دستان برخوردارند با  داشته   توانند در مورد احساسات کارکنان و همکاران فهم بهتری  ی م  ،در هر دو سطح 

ضمن اینکه در کالم با    .اعتماد دیگران را نسبت به خودشان بهتر جلب کنند به دیگران کمک کنند تا او را بهتر بفهمند  . باشند

انتقادات نسبت به خود را می شنوند و    ،به نظرهای دیگران به خوبی گوش فرا می دهند   .نندشفافیت بیشتری صحبت می ک

نسبت به جواب و برطرف کردن آنها اقدام می کنند و صادقانه مفاهیم مد نظر خود را به دیگران انتقال    وتحلیلتجزیهپس از  

 .  می دهند

مارسینگ  با2005)  13فرت  آکادمیک  (  های  کتابخانه  نقش  نتیجه   بررسی  این  به  آکادمیکی  کتابداران  نیاز  مورد  ومهارتهای 

که از  های ویژگیمهارت    رسیدند  عبارت  باشد  برخوردار  آن  از  باید  آکادمیک  کتابخانه  کتابدار  ارتباطی  که   مهارت   ، مهارت 

 . ری برخوردار استدر بین اینها مهارت ارتباطی از اهمیت بیشت که ؛دانش موضوع ، تعهد ،مهارت مدیریتی ،اطالعاتی  ،فناوری

 

 پیشنهادات

 .  ارتباطی بازاریابی انتخاب شوند  هایمهارتبا   و کارمندان براساس میزان آشنایی مدیران  ،با توجه به نتایج فرضیه اصلی-1

نتایج فرضیه ها درقسمت  -2 در  اینکه  به  توجه  فردی  های مهارتبا  میان  را    تأثیر بیشترین    ارتباطات  بازاریابی  عملکرد  را در 

 . اشته بنایراین پیشنهاد می شود که مسئولین وکارمندان بانک بیشتر به این مورد توجه کنندد

اینکه در بین متغیر مهارتها -3 اثربوده لذا توصیه می شود مسئولین   ،با توجه به  مهارت گفتگوی میان فردی دارای بیشترین 

شته باشند و در این راستا برگزاری دوره های آموزشی برای  بیشترین توجه را به این بعد دا  بانک جهت بهبود عملکرد بازاریابی

 .  کارکنان شعبات بانکهای کشاورزی می تواند مؤثر باشد

در سواالت طراحی شده در پرسشنامه    متغیرقطع نکردن صحبت مشتریان  با توجه به اینکه متغیر نظر خواهی از مشتریان-4

ارتباطات میان فردی و دررمها اند توصیه می شود که    تأثیرارای بیشترین  مهارت گوش دادن د  ت  بوده  در عملکرد بازاریابی 

 .  کارمندان بانک بیشتر به این موارد توجه کنند

نوین عالوه بر دارا بودن اطالعات دقیق مشتری می تواند کلیه مکاتبات و    CRMیک سامانه  راه اندازی    به اینکه  با توجه  -5

پارامتر های  نیاز    ،طبقه بندی شده ذخیره نماید  صورتبهی مانند زمان و موضوع  مکالمات مشتری را بر اساس  زمان هایی که 

 
11 Chaldorany & hajerty 1991 
12 Ricmartiz(2007) 
13 Firt marsing 
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بنابراین توصیه می    است در آینده با مشتری تماس گرفته شود را مشخص نموده و در زمان مقرر به اپراتور مربوطه اعالم نماید

 .  شود نسبت به راه اندازی سیستم مورد نظر اقدام نمایند

کمک می کند تا کلیه تماس های شما با مشتریان به شکل سازمان یافته صورت   مابه    CRM  نکه سیستمبا توجه به ای  -6

ایجاد می شود ارتباطات در مشتری  از  میزان رضایت  باالترین  بانک    بنابراین  ؛پذیرد و  پیشنهاد می شود مسئولین وکارمندان 

 .  نسبت به این مورد بیشتر توجه کنند

باز  -7 اینکه  به  توجه  رضایت مشتری  با  بر  ای  رابطه  آورد  تأثیرگذاراریابی  بوجود می  به مشتری  تعهد نسب  و  بنابراین    است 

 .  مسئئولین و کارمندان بانک نسبت به این مورد باید توجه خاصی داشته باشند
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