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چکیده
شرکتهای بیمهای با عملکرد برتر منجر به رضایت مشتری میگردند که جلب رضایت مشتتری بته عنتوان مهتمتترین
چالش برای مدیران ارشد و سهامداران محسوب میشود .این پژوهش به بررسی تأثیر رضایت مشتری بر ارزش ایجادشتده
برای سهامداران در شرکتهای بهابازار تهران میپردازد .جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکتهای بیمه پذیرفتهشتده در
بهابازار تهران است .بدین مناور 931 ،پرسشنامه از ایتن جامعته جمتعآوری شتد .بترای تعیتین پایتایی پرسشتنامه از آلفتای
کرونباخ استفاده شد .فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادالت ساختاری ،یعنی تحلیل مسیر بررستی شتد.
مطابق نتایج بهدستآمده ،رضایت مشتر ی تتأثیر مستتقیم و معنتاداری بتر عملکترد متالی و عملکترد متالی تتأثیر مستتقیم و
معناداری بر ارزش ایجادشده برای سهامداران دارد ولی رضایت مشتری تأثیر مستقیم و معناداری بر ارزش ایجادشده بترای
سهامداران ندارد.
واژههای کلیدی :ارزش ایجادشده برای سهامداران ،رضایت مشتری ،عملکرد مالی.
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مقدمه
جهتانیستازی و تجتارت آزاد بته تدییتر محتیط

رضایت مشتتری و ستودآوری بیشتتر متیشتود (ستاین و
پاتانایا .)2041 ،4

کسبوکار و درنتیجه به افتزایش رقابتت جهتانی منجتر

در ایتتن پتتژوهش ستتعی متتیشتتود تتتا تتتأثیر رضتتایت

میشود .توانایی دادن پاس سریع و متؤثر و نیتز راضتی

مشتریان را بر ارزش ایجادشده برای سهامداران بتا متدیتر

کردن مشتریان ،به یک ویژگی رقابتی و موفقیت بترای

میانجی عملکرد مالی در شرکتهای بیمته موردبررستی

بسیاری از شرکتها تبدیلشده است؛ بنابراین ،رضایت

قرار گیرد و این پژوهش به سؤاالت زیر پاس میدهد:

مشتری بته یکتی از موضتوعات موردمطالعته مکترر در
ادبیات شرکتهتای ختدماتی تبتدیلشتده استت (فضتل
زاده و همکاران.)4933 ،
در دنیای رقابتی امروز ،ایجتاد ارزش و خلتق ثتروت
برای سهامداران یکی از اهداف اصتلی هتر فترد و بنگتاه
سرمایهگذار یا سرمایه پذیر است .سرمایهداران خواستتار
آن هستند که سرمایه ختود را روزبتهروز افتزایش داده و
آن را بتته حتتداکثر برستتانند .بتته همتتین دلیتتل بتته دنبتتال
فرصتهای سرمایهگذاری اند که بیشترین ثروت را برای
آنان خلق میکند (مشای و بشیری متنش .)4930 ،یکتی
از عوامتتتل متتتؤثر برافتتتزایش ارزش ایجادشتتتده بتتترای
ستتهامداران رضتتایت مشتتتریان استتت .در طتتول دو دهتته
گذشتتته ارزش ایجادشتتده بتترای ستتهامداران بتتهعنتتوان
شاخصتتی بتترای موفقیتتت شتترکتهتتا مورداستتتفاده قتترار
می گیرد .معموالً تمایل به افزایش ارزش ایجادشده برای
ستتهامداران روش تصتتمیمگیتتری شتترکتهتتا را تدییتتر
میدهد و درنتیجه جهتگیریهای بتازار و تصتمیمهتای
متتدیریت بتتهمناتتور افتتزایش ارزش ایجادشتتده بتترای
سهامداران از طریق معیارهتایی ماننتد ستهم بتازار ،رشتد
فروش و یا بازگشت سترمایهگتذاری موردبررستی قترار
میگیرد ،همچنتین رضتایت مشتتری نیتز اهمیتت دارد و
ارایتته محصتتوالت و ختتدمات باکیفیتتت بتتاال منجتتر بتته

آیتتا رضتتایت مشتتتری تتتأثیر مستتتقیم و معنتاداری بتتر
ارزش ایجادشده برای سهامداران دارد؟
آیتتا رضتتایت مشتتتری تتتأثیر مستتتقیم و معنتتاداری بتتر
عملکرد مالی دارد؟
آیا عملکرد مالی تأثیر مستقیم و معنتاداری بتر ارزش
ایجادشده برای سهامداران دارد؟
پیشینه پژوهش
پیشینه نظری
رضایت مندی مشتری یکی از موضوعات مهم ناری
و تجربی برای اکثر بازاریابان و محققان بازاریابی استت.
رضایت مشتتریان عکتسالعملتی احساستی استت کته از
فرایند ارزیابی خدمات دریافتی در برابر هزینههتایی کته
در جهتت کستتب آن ختتدمات پرداختتشتتده بتته دستتت
متتیآیتتد (زیویتتار و همکتتاران .)4934 ،رضتتایت بیشتتتر
مشتریان موجب کتاهش هزینتههتای بازاریتابی ،کتاهش
تدییرات قیمت و ایجاد وفتاداری در مشتتریان متیگتردد
که درنتیجه عملکرد مالی شرکت بهبود مییابد (روحتی
و آذر .)4933 ،پژوهشهتا نشتان متیدهتد کته رضتایت
مشتتتری تتتأثیر مستتتقیم بتتر قصتتد خریتتد ،مشتتتریگرایتتی
2

(پرکینس و کینینگام  ،)2001 ،ستودآوری (اندرستون و
9

1

همکتتاران  ،)4333 ،بتتازده دارایتتیهتتا  ،بتتازده حقتتوق

1 Singh &Pattanayak
2 Perkins & Keiningham
3 Anderson et al
4 Return on assets
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صتتاحبان ستتهام ،4ارزشافتتزوده بتتازار( 2کتتیم و ستتان،9

هدف سترمایه گتذاران تحصتیل ستود و بته حتداکثر

 )2049و عملکتترد متتالی (بلندمتتدت)(ارن و همکتتاران،1

رستتاندن ثروتشتتان استتت .ستترمایهگتتذاران بتتا انجتتام

2049؛ نیوان2041 ،1؛ حسن ،تاباستام و الکمتن2049 ،3؛

سرمایه گذاری ،مصرف فعلی سرمایه ختود را بته تعویتق

الفی و سافی2042 ،3؛ چی و گارسوی ،2003 ،3پرکینس

می اندازند تا در آینده به امکان مصترف بیشتتری دستت

و کینینگام2001 ،؛ دانکن و الیوت2001 ،3؛ فضتلزاده و

یابنتتد .ازایتتنرو در جهتتت تحقتتق ایتتن امتتر ،بتتر روی

همکتاران )4933 ،و ارزش ایجادشتتده بتترای ستتهامداران

دارایی هایی که بازدهی باال و ریسک نسبتا پایین دارنتد،

دارد (سریواستاوا و همکاران .)4333 ،40الیتور44رضتایت

سرمایه گذاری می کننتد نترخ بتازده یتک ورقته بهتادار،

مشتری را بهعنوان یتک ارزیتابی از تفتاوت ادرا شتده

عامل اصلی در انتختاب یتک سترمایهگتذاری محستوب

بین انتاارات قبلتی و عملکترد واقعتی محصتول تعریتف

میشود .چنانچه نترخ بتازده سترمایهگتذار بتیش از نترخ

کرده است (حنیف ،حافظ و ریاض.)2040 ،42

بازده مورد انتاارش باشد ارزش دارایی سترمایهگتذاری

هتتای عملکتترد ستتازمانی بتته

شده بیشتر بوده و ثروت بیشتری ایجاد میشود که به آن

بتتهطتتورکلی شتتاخ

هتای

افتتزایش ارزش ایجادشتتده بتترای ستتهامدار متتیگوینتتد

هایی است که بهصورت

(نتتوروش و همکتتاران .)4939 ،ارزش ایجادشتتده بتترای

کام واقعتی و بتر استاس دادههتای عینتی انتدازهگیتری

ستتهامداران مفهتتومی بلنتتدمتتدت بتتوده و قاعتتده افتتزایش

هتای عینتی عملکترد ستازمانی

ارزش ایجادشده بترای ستهامداران بته حتداکثر رستاندن

های ستودآوری نایتر بتازده دارایتی،

بازده سرمایه گذاری سهامداران است .بتازده ستهامداران

بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده سرمایهگذاری و بتازده

زمانی افزایش متی یابتد کته ستود ستهم یتا قیمتت ستهم

های ذهنی عملکترد ستازمانی

افزایش یابد (دویتل .)2003 ،رضتایت مشتتری منجتر بته

هتتایی را شتتامل متتیشتتود کتته بتتر مبنتتای

عملکرد مالی باالتر متیشتود .عملکترد متالی بتاالتر نیتز

قضتتاوتهتتای گتتروه ذینفتتع ستتازمان شتتکل متتیگیتترد.

موجتتب افتتزایش ارزش ایجادشتتده بتترای ستتهامداران

ها میتوان به رضایتمندی مشتتری،

میشود .بر استاس بازاریتابی مبتنتی بتر ارزش ،هتدف از

رضایت مندی کارکنتان ،موفقیتت در ارایته محصتوالت

بازاریتتابی کمتتک بتته افتتزایش ارزش ایجادشتتده بتترای

جدید و غیره اشاره کترد (دعتایی ،رضتاییراد و ختانی،

سهامداران است (دویل.)2003 ،

دودسته ذهنی و عینی دسته بندی میشود .شتاخ
عینی عملکرد سازمانی ،شاخ
میشود .ازجمله شتاخ
میتوان به شاخ

سهام ،اشاره کرد .شاخ
بیشتتتر شتتاخ

ازجمله این شاخ

.)4930
پیشینه تجربي
1 Return on equity
2 Market added value
3 Kim & Sun
4 Eren et al
5 Neupane
6 Hassan, Tabasum and Luqman
7 Alafi and Alsufy
8 Chi and Gursoy
9 Duncan & Elliott
10 Srivastava et al
11 Oliver
12 Hanif, Hafeez & Riaz

پژوهش آندرسون در سال  4333نشان متیدهتد کته
هرچه رضایت مشتری بیشتتر باشتد حساستیت نستبت بته
قیمتتت کمتتتر متتیشتتود و ستتودآوری شتترکت افتتزایش
متتتتییابتتتتد .سریواستتتتتاوا و همکتتتتارانش ( )4333در
پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافتند کته عملکترد
بهتر در بازار میتوانتد بته افتزایش جریتانهتای نقتدی و
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کاهش نوسانات جریان هتای نقتدی سترعت بخشتد کته

مییابد.

درنتیجه آن ارزش ایجادشتده بترای ستهامداران افتزایش

شکل  -1مدل مفهومي پژوهش

اندرسون و همکاران ( )2001با بررسی  200شترکت
در  10صنعت اقتصادی ایاالتمتحده تحلیل کردنتد کته
چگونه رضایت مشتری رفتتار آینتده مشتتری و ستطح و

از مهتتمتتترین شتتاخ

هتتای عملکتترد متتالی و ارزش

ایجادشده برای سهامداران شرکت است.
ژان

2

و پتن ( ،)2003تتأثیر رضتایت مشتتری را بتر

ریسک جریانات نقدی آینده را تحت تأثیر قرار میدهد

سودآوری در شرکتهای دولتی چتین بررستی کردنتد.

آن هتا نتیجته گرفتنتد کته رابطته مستتقیمی بتین رضتتایت

نتایج نشان داد که عامل غیرمالی رضایت مشتری ارتبتا

مشتری و ارزش ایجادشده برای سهامداران وجود دارد.

معناداری با عملکرد مالی آینده شرکت دارد .عت وه بتر

استتمیت و چانتت

 )2003( 4تتتأثیر استتتراتژیهتتای

مربو به مشتری را بر ارزش ایجادشده برای سهامداران

این ،شرکتها با رضایت مشتری باالتر ،سوددهی بتاالتر
ناشی از افزایش فروش را داشتند.

در تایوان بررسی کردند و یافتههایشان بته متدیران بترای

جتتروال و همکتتارانش )2040( 9تحقیقتتی بتتا عنتتوان

رابطه بین استراتژیهای مربو به مشتری (کستب

نتتاهمگونی رضتتایت مشتتتری و ارزش ایجادشتتده بتترای

مشتری ،حفظ مشتری و افزایش فروش) و تأثیر آنها بتر

سهامداران انجام دادند و به این نتیجته دستت یافتنتد کته

اقدامات مشتری و عملکترد شترکت کمتک متیکنتد و

افتتزایش رضتتایت مشتتتریان نوستتانات ارزش ایجادشتتده

نتایج نشان داده است که ارزش طول عمر مشتتری یکتی

برای سهامداران را کاهش متیدهتد .آکتروش)2042( 1

1 Smith & Chang

2 Zhang &Pan
3 Grewal et al
4 Akroush

در
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تحقیقتتی را بتتا عنتتوان متتدل تجربتتی از استتتراتژیهتتای

یتتک مبنتتای ناتتری انجتتام دادنتتد .دادههتتای تحقیتتق از

بازاریابی و ارزش ایجادشده بترای ستهامداران از طریتق

کارمندان ،مشتریان و مدیران بانکهتا جمتعآوری شتده

رضایت مشتری و عملکرد مالی در بهابازار 4عمان انجتام

است .یافتهها نشان میدهند رضتایت مشتتری و رضتایت

داد .نتایج نشتان داد کته رضتایت مشتتری اثتر مستتقیم و

کارمند تأثیر معنیدار مثبتی بر عملکرد مالی دارند.

معناداری بر عملکرد مالی دارد و مهمتر از همه عملکترد

بتتر استتاس مطالعتتات مربتتو بتته رضتتایت مشتتتری و

مالی تأثیر مستقیم و معناداری بر ارزش ایجادشتده بترای

ارزش ایجادشتتتده بتتترای ستتتهامداران ،شتتتکل  4متتتدل

سهامداران دارد.

پیشنهادی تحقیق استت و رابطته بتین فرضتیههتا را نشتان

سان و کیم ( )2049بته بررستی رابطته بتین رضتایت

میدهد.

مشتری و عملکرد مالی شرکتها در صنعت گردشگری
(هتل ها ،رستورانها و شرکت های هواپیمایی) پرداختند.

روش پژوهش

در این پژوهش دریافتنتد کته تتأثیر رضتایت مشتتری بتر

هتتدف پتتژوهش حاضتتر تعیتتین روابتتط علّتتی میتتان

حاشیه سود ،بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام،

متدیرهتتای رضتتایت مشتتتری ،عملکتترد متتالی و ارزش

بهعنتوان معیارهتای ستودآوری شترکت و ارزشافتزوده

ایجادشده بترای ستهامداران استت ،پتس تحقیتق از ناتر

بازاربتتهعنتتوان معیتتاری از ارزش شتترکت متتنعکس شتتده

هتتدف کتتاربردی و از ناتتر شتتیوه گتتردآوری اط عتتات

است .نتتایج نشتان متیدهتد کته رضتایت مشتتری تتأثیر

توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخ

مبتنتی بتر

مستقیم بر سودآوری و ارزش شرکت دارد.

معادالت ساختاری است.

( )2041ارتبا رضایت مشتریان با

جامعتتته آمتتتاری تحقیتتتق حاضتتتر مشت تتریان کلیتتته

ارزش ایجادشده سهامداران تحلیل کرده و نتیجتهگیتری

شرکت های بیمه پذیرفته شده در بهابازار تهران که واجد

کردند که رضایت مشتری فتروش را افتزایش متیدهتد،

شرایط زیر باشند را شامل میشود:

ساین و پاتانایا

افزایش فروش باعز میشود فروش کتل شترکت رشتد
کند و به واسطه مشتتریانی کته وفتادار شتدهانتد شترکت

 تاری اولین معامله بر روی سهام آنها ابتدای ستال 30یا قبل از آن باشد.

می تواند به بتازار ستریعتتر نفتوذ یابتد .افتزایش فتروش،

 -اط عات مالی آنها قابلدسترسی باشد.

جریان نقدی شترکت را افتزایش و نوستانات را کتاهش

محققان بته مناتور بررستی جامعتش مشتتریان از روش

میدهد .نفوذ ستریع تتر در بتازار و افتزایش جریتان نقتد

نمونه گیری خوشه ای تکمرحلتهای استتفاده کردنتد .بتا

ارزش ایجادشده برای سهامداران را افزایش میدهد.

توجه بته اینکته جامعتش آمتاری مشتتریان نامحتدود بتود،

فضلزاده ،محمدی و بتاقرزاده ( ،)4933پژوهشتی را
با هدف آزمون رابطته بتین رضتایت کارمنتد و رضتایت

حجم نمونه از روش نمونتهگیتری جامعتش نامحتدود 931
نفر به دست آمد.

مشتریان و آزمون تأثیر این دو بر عملکرد مالی بانتکهتا

برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد کته

با استفاده از چارچوب زنجیره ختدمت -ستود بتهعنتوان

شامل دو بخش استت .در بختش اول ستؤاالت جمعیتت
شتتناختی مطتتر شتتد و در بختتش دوم بتترای ستتنجش

 4واژه جایگزین بورس اوراق بهادار به پیشنهاد فرهنگستان زبان فارسی
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رضایت مشتتری از پرسشتنامه رضتایت کلتی از دیتدگاه

بهدستآمده است .عملکرد متالی بتر استاس نترخ بتازده

مشتریان (جونز و سا )2000 ،استفاده شتد .بخشتی دیگتر

دارایتیهتا ،بتازده حقتتوق صتاحبان ستهام ،موردستتنجش

دادههتتا از طریتتق بررستتیهتتا صتتورتهتتای متتالی ستتایت

قرارگرفته است.

رسمی بهابازار تهران در سه سال گذشتته ()4932-4930
رابطه )4
سود خال
داراییها

نرخ بازده داراییها

رابطه )2
سود خال
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام

رابطه )9

برای محاسبه ارزش ایجادشده بترای ستهامداران سته
معیار زیر در نار گرفتهشده است:

شرکت است و حتداکثر نمتودن آن هتدف هتر شترکتی
استت کتته بته دنبتتال حتتداکثر کتردن ثتتروت ستتهامداران

سود هر سهم :4از تقسیم ستود پتس از کستر مالیتات
شرکت ،بر تعداد کل سهام ،محاسبه میشود.
جریان نقدی :جریان نقد آزاد هر سهم معیاری است
که سودآوری مالی شرکت مورد رستیدگی را از طریتق

است ،زیرا با رشد قیمت سهم و افزایش ارزش بتازار آن
بتتهطتتور عملتتی و واقعتتی بتته ثتتروت ستتهامداران شتترکت
افزوده میشود (طالب نیا و شجاع .)4930 ،ارزشافتزوده
بازار از رابطه زیر به دست میآید( :آکروش)2042 ،

تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد ستهام منتشرشتده نشتان

اط عات سود هر سهم ،جریان نقدی و ارزشافزوده

میدهد .معیار مزبور شاخصی برای اندازهگیری تدییر در

بتتازار از صتتورتهتتای متتالی از ستتایتهتتای بهابتتازار

سود هر سهم است و یک پیشبینتی اولیته در رابطته بتا

بهدستآمده است.

قیمت آتی سهام را ارایه مینماید (پیکانی)4934 ،

در ایتتن تحقیتتق بتتهمناتتور بررستتی روایتتی محتتتوا 2و

ارزشافزوده بازار :ارزشافزوده بازار معیتاری دیگتر

روایتتی ظتتاهری 9پرسشتتنامش اولیتته در اختیتتار جمعتتی از

جهت ارزیابی ارزش ایجادشده برای ستهامداران استت.

استادان و کارشناسان قترار داده شتد؛ بتدین ترتیتب کته

ارزش افزوده بازار نشان دهنتده ارزیتابی سترمایهگتذار از
1 Earning Per Share

2 Content validity
3 Face validity
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تعداد سؤالها ،تقدم و تأخر سؤالها و طیف گزینتههتای

کرونبتتاخ در بتتاز  0/3تتتا  0/3نشتتاندهنتتد ستتطحی

پاس بازنگری شد.

رضایتبخش است (کیم4333 ،؛ نانالی.)4333 ،

برای تعیین پایایی ابزار گتردآوری دادههتا از آلفتای
کرونبتتاخ استتتفاده شتتد .ضتتریب پایتتایی متدیتتر رضتتایت
مشتتتری  0/34بتته دستتت آمتتد؛ بنتتابراین ،وجتتود آلفتتای

یافتههای پژوهش
نخست در قالب آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای
جمعیت شتناختی نمونته آمتاری پرداختته شتد .ستوس از
طریق تحلیل مسیر فرضیات بررسی شد.

جدول  -1ویژگيهای جمعیت شناختي جامعه آماری
ویژگی موردبررسی
زن

410

93/03

مرد

291

30/31

 23-43سال

440

23/31

 93-90سال

430

13/33

 13-10سال

30

41/32

باالتر از  10سال

91

3/33

زیر دیولم

20

1/20

دیولم و فوقدیولم

490

99/31

لیسانس

410

93/11

فوقلیسانس و باالتر

31

21/1

جنسیت

سن

تحصی ت

فراوانی درصد فراوانی

بتتهمناتتور بررستتی فرضتتیات تحقیتتق از تحلیتتل مستتیر

معناداری مسیری در باز فوق باشد ،فرضیش متوردنار رد

استفاده شد .معیار این تحقیتق در تأییتد یتا رد فرضتیههتا

میشود .جدول  2نتایج فرضیات تحقیق را نشان میدهتد

اعداد معناداری استت .چنانچته عتدد معنتاداری مستیری

و شتتکل  2و  9متتدل معتتادالت ستتاختاری را در حالتتت

بزرگتر از  4/33یا کوچکتر از  -4/33باشتد (شترفی،

اعداد معناداری و استاندارد نشان میدهند.

 ،)4939فرضیش متذکور تأییتد متی شتود و چنانچته عتدد
جدول  -2نتایج تأیید یا رد فرضیهها در روابط مستقیم بین متغیرها
رابطه موجود در مدل مفهومی

ضریب استاندارد ضریب معناداری نتیجه

رضایت مشتری -عملکرد مالی

0/43

2/13

تأیید

عملکرد مالی -ارزش ایجادشده برای سهامداران

0/33

41/32

تأیید

رضایت مشتری -ارزش ایجادشده برای سهامداران

-0/02

-0/12

رد
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شکل  -2تحلیل مسیر مدل مفهومي تحقیق در حالت اعداد معناداری

شکل  -3تحلیل مسیر مدل مفهومي تحقیق در حالت استاندارد

در جدول  9شتاخ

هتای بترازش گتزارششتده در

خروجی نرمافزار پس از آزمتون متدل نهتایی ارایتهشتده

است که نشاندهنده برازش قابلقبول بترای متدل نهتایی
پژوهش است.
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جدول  -3شاخصهای برازش مدل
مقدار پیشنهادشده آماره مدل مفهومي شاخص برازش
>9

2/31

>0/03

0/03

RMSEA

>0/03

0/013

RMR

<0/30

0/39

NFI

<0/30

0/39

NNFI

<0/30

0/31

CFI

<0/30

0/31

GFI

<0/30

0/30

AGFI

بحث و نتیجهگیری

میانجیگتری عملکترد متالی بتر ارزش ایجادشتده بترای

هدف از انجام ایتن پتژوهش بررستی تتأثیر رضتایت

سهامداران تأثیر گذارد و با تحقیقتات استمیت و چانت

مشتری بر ارزش ایجادشده برای سهامداران بتوده استت.

( ،)2003سریواستاوا و همکاران ( )4333مطابقت دارد و

این پژوهش از آن نار دارای اهمیت است کته در ایتران

تأثیر مستقیم رضایت مشتری بتر ارزش ایجادشتده بترای

پژوهش هتای انتدکی پیرامتون تتأثیر رضتایت مشتتری و

ستتهامداران تأییتتد نگردیتتد .بتتر استتاس نتتتایج حاصتتل از

ارزش ایجادشده برای سهامداران صورت گرفتته استت.

پژوهش حاضر ،پیشنهادهای زیر ارایه میگردد:

نتایج حاکی از آن است که رضتایت مشتتری متیتوانتد

برطرف کردن ضعفهای مربو به ارتبا با مشتری

عملکرد مالی را افزایش دهد که این با نتایج تحقیق کیم

از طریق وقوف به نارات مشتری ،مشارکت نزدیتک بتا

و سان ( ،)2049ارن و همکاران ( ،)2049نیوتان (،)2041

مشتتریان و ایجتاد تعهتد و اعتمتاد نستبت بته مشتتتریان از

حسن و همکاران ( ،)2049الفی و السوفی ( ،)2042چتی

طرف شرکت.

و گارستتتوی ( ،)2003پتتترکینس وکینینگتتتام (،)2001
دانکن و الیوت ( ،)2001فضلزاده ،محمتدی و بتاقرزاده

خدمترسانی به مشتتریان از طریتق توجته فتردی بته
مشتریان ،خوشرویی کارکنان با مشتریان.

( )4933و آکتتروش ( )2042مطابقتتت دارد .بتتا افتتزایش

تأکیتتد بتتر مشتتتریگرایتتی از طریتتق بررستتی متتنام و

رضتتایت مشتتتریان هزینتتههتتا و تدییتترات قیمتتت کتتاهش

مرتتتتب رضتتتایت مشتتتتری ،افتتتزایش منتتتافع و کتتتاهش

مییابد مشتریان وفادار گردیده و درنتیجه عملکرد متالی

هزینههای مشتری ،شناسایی نیازهای حال و آتی مشتتری

بهبود می یابد .تأثیر مستقیم و معنتادار عملکترد متالی بتر

و تعهد شرکت نسبت به مشتری.

ارزش ایجادشده برای ستهامداران نیتز تأییتد متیشتود و
نتتتایج تحقیتتق بتتا تحقیقتتات ستتاین و پاتانایتتا

(،)2041

آکروش ( )2042همختوانی دارد .همچنتین نتتایج نشتان
داد که رضایت مشتری میتواند بهصورت غیرمستقیم بتا

بسط و توسعه فرهن

مشتریگرایتی در ستازمان بته

دلیل اهمیت رضایت مشتری بتر عملکترد متالی و ارزش
ایجادشده برای سهامداران.
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پژوهشتتگران در تحقیقتتات آینتتده متتیتواننتتد تتتأثیر

حسابداری و نسبت ارزشافتزوده اقتصتادی ()EVA

وفتتاداری مشتتتری و حفتتظ مشتتتری بتتر عملکتترد متتالی و

به سود حسابداری در شرکت هتای پذیرفتته شتده در

ارزش ایجادشتتده بتترای ستتهامداران را بررستتی کننتتد و

بتتتورس اوراق بهتتتادار تهتتتران ،مجلتتته حستتتابداری

پژوهش حاضر را در جامعه آماری دیگتر اجترا کترده و

مدیریت ،سال چهارم ،شماره هشتم30-13 ،

نتایج را مقایسه نمایند.

 -3فضل زاده ،علیرضا؛ محمدی ،پگاه؛ باقرزاده ،فاطمته
( ،)4933رضتتتایت مشتتتتری ،رضتتتایت کارمنتتتد و

منابع

عملکرد مالی ،مقاله ارایه شده به اولین همتایش ملتی

 -4پیکانی ،محسن ( ،)4934رابطه بین جریان وجوه نقد

مدیریت دانشگاه شیراز

آزاد و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیتاتی بتا

 -3مشتتای  ،شتتهناز و بشتتیریمتتنش ،نتتازنین (،)4930

سود هر سهم در شترکتهتای خودروستازی ،مجلته

کتتارایی معیتتار ارزشافتتزوده اقتصتتادی در بتتورس

اقتصادی -دوماهنامه بررسی مستاسل و سیاستت هتای

اوراق بهادار تهران ،حسابدار ،سال  ،20شتماره ،439

اقتصادی ،شمارههای  44و 422-444 ،42

41-42

 -2دعتتایی ،حبیتتبالتته؛ رضتتاییراد ،مصتتطفی و ختتانی،

 -3نتتوروش ،ایتترر؛ صتتالحی ،فتتایق؛ کرمتتی ،غ مرضتتا

داوود ( ،)4930طراحتتی و تبیتتین متتدل تأثیرگتتذاری

( ،)4939بررستی رابطتته جریتتانهتتای نقتتد عملیتتاتی،

وظتتایف متتدیریت منتتابع انستتانی بتتر بتتازار گرایتتی

ستتود عملیتتاتی و ارزشافتتزوده اقتصتتادی بتتا ثتتروت

عملکرد سازمانی ،پژوهش هتای متدیریت عمتومی،

ایجادشده برای سهامداران ،بررسی های حستابداری

سال چهارم ،شماره 403-31 ،41

و حسابرسی ،سال یازدهم ،شماره 413-424 ،93

 -9روحی ،علی؛ آذر ،نسترین ( ،)4933بررستی روابتط
بتتین معیارهتتای غیرمتتالی و عملکتترد متتالی شتترکت
(موردمطالعه :شرکت های بیمه دولتتی شتعب استتان
تهران) ،فصتلنامه صتنعت بیمته ،ستال  ،21شتماره ،1
490-401
 -1زیویتتار ،فتترزاد؛ ضتتیایی ،محمدصتتادق و نرگستتیان،
جتتواد ( ،)4934بررستتی عوامتتل متتؤثر بتتر رضتتایت
مشتریان با استفاده از مدل سروکوال ،فصلنامه علمتی
پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ،سال دوم ،شتماره
سوم433-439 ،
 -1شرفی ،وحید ( ،)4939آموزش گتام بته گتام لیتزرل،
انتشاراتهاوار ،چاپ اول.
 -3طالتتبنیتتا ،قتتدرتالتته و شتتجاع ،استتماعیل (،)4930
رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار () MVAبه ستود
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