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Quan hệ cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng và phát triển quan hệ 

khách hàng. Tầm quan trọng này càng được khẳng định trong lĩnh vực dịch vụ và đặc biệt 

trong bối cảnh văn hoá xã hội của các nước châu Á. “Renqing” ( qui tắt ơn nghĩa, có qua 

có lại, tương trợ, trao đổi ân huệ trong bối cảnh châu Á) đóng vai trò quan trọng trong việc 

tạo dựng và duy trì mối quan hệ cá nhân. Renqing được xem là một cơ chế ổn định và làm 

hài hoà mối quan hệ giữa các cá nhân trong xã hội châu Á dựa trên việc trao đổi các ân huệ 

và sự ràng buộc lẫn nhau. Biến số này được lựa chọn tích hợp vào nghiên cứu của chúng 

tôi về mối quan hệ cá nhân giữa nhân viên tương tác và khách hàng trong bối cảnh cung 

ứng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. Với cách tiếp cận song phương, chúng tôi nghiên cứu 

biến số “renqing” của nhân viên tương tác và của khách hàng trong mối quan hệ giữa họ và 

tác động của chúng đến chất lượng mối quan hệ khách hàng.  

Nghiên cứu thực nghiệm trong ngành ngân hàng tại Việt Nam được thực hiện theo hai 

bước, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Trong quá trình xây dựng mô hình 

nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu định tính bằng phương pháp phỏng vấn 

: các trưởng phòng giao dịch, nhân viên tương tác và khách hàng. Nghiên cứu này nhằm 

khẳng định tính xác đáng của câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng 

tại Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi phát triển các thang đo cho các biến số trong mô hình 

nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu trước đây và tiến hành những điều chỉnh cần thiết để 

có những thang đo phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Bước nghiên cứu tiếp theo là nghiên 

cứu định lượng bằng phương pháp điều tra bằng bản câu hỏi. Đối tượng điều tra là các cặp 

nhân viên tương tác/ khách hàng. Hai đối tác của một mối quan hệ cá nhân trong cung ứng 

dịch vụ sẽ tham gia trả lời hai phần của bản câu hỏi về mối quan hệ của họ với đối tác. 

Nghiên cứu này được tiến hành theo hai bước, điều tra thử nghiệm trên mẫu 150 cặp nhân 

viên/khách hàng nhằm kiểm định và điều chỉnh thang đo. Bước thứ hai là điều tra chính 

thức trên mẫu 500 cặp nhân viên/ khách hàng nhằm kiểm định các giả thuyết đã đặt ra. 

Phương pháp phân tích mô hình cấu trúc (SEM) được sử dụng để kiểm định các giả thuyết. 

“Renqing” của nhân viên tương tác đối với khách hàng góp phần tác động đến hành vi của 

nhân viên trong cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Về phía khách hàng, “renqing” đối với 

nhân viên tương tác là một biến số tác động đến niềm tin cá nhân và thông qua niềm tin 

này tác động đến chất lượng mối quan hệ của khách hàng đối với ngân hàng. Và cuối cùng, 

từ cách tiếp cận song phương, nghiên cứu của chúng tôi khẳng định các đề xuất về tác 

động của “renqing” của nhân viên đến “renqing” của khách hàng và tác động gián tiếp của 



biến số “renqing” của nhân viên đến niềm tin cá nhân của khách hàng thông qua hai biến 

số : “renqing” của khách hàng và hành vi của nhân viên. 

Nghiên cứu của chúng tôi cho phép khẳng định vai trò quan trọng của biến số “renqing” 

trong mô hình quan hệ khách hàng trong bối cảnh văn hoá Việt Nam. Thật vây, việc 

nghiên cứu với cách tiếp cận song phương biến số “renqing” cho phép chúng ta hiểu cách 

thức khái niệm “ơn nghĩa, có qua có lại” giữa nhân viên tương tác và khách hàng củng cố 

mối quan hệ khách hàng trong bối cảnh văn hoá một nước châu Á. Việc đưa biến 

số « renqing» vào phân tích quan hệ khách hàng là khá mới mẻ tại Việt Nam, mặc dù có 

một số nghiên cứu được tiến hành tại Trung Quốc. Do vậy rất nhiều hướng nghiên cứu về 

khái niệm này được mở ra cho chúng tôi trong các nghiên cứu tiếp theo. Một trong những 

hướng nghiên cứu quan trọng là xác định các yếu tố tác động đến « renqing » của nhân 

viên tương tác và của khách hàng. Hướng nghiên cứu này ngoài ra sẽ gợi mở những ứng 

dụng trong quản trị đội ngũ nhân viên tương tác hiệu quả với khách hàng nhằm tạo dựng 

mối quan hệ gắn kết. 

Cuối cùng, nỗ lực của chúng tôi trong nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở việc tích hợp 

một biến số mang tính đặc thù của văn hoá xã hội Việt Nam vào nghiên cứu quan hệ khách 

hàng, mà chúng tôi còn mong muốn trong các nghiên cứu sau này hướng đến góp phần thu 

hẹp sự khác biệt về bối cảnh văn hoá xã hội thường gặp khi ứng dụng nền tảng lý thuyết 

được phát triển trên thế giới vào Việt Nam. 

 

 



Examination with the dyadic approach of the role of "renqing" in the customer 

relationship quality: An application to the Vietnamese banking sector 

Abstract  

Personal relationship plays an important role in creating and developing customer 

relationship. This important role has been confirmed in the service field and especially in 

Asian culture. “Renqing” (the norme of reciprocity in Asian context) has a critical role in 

creating and maintaining personal relationship. “Renqing” is considered a stable 

mechanism and helps to harmonize personal relationships in Asian societies based on favor 

exchange and reciprocal obligation. This variable is included in our study in the 

relationship between frontline employees and customers in the context of Vietnamese 

banking service. With the dyadic approach, we studied the “renqing” variable of frontline 

employees and customers in their relationship and their impacts on the relationship quality. 

“Renqing” of frontline employees have an effect on the employees’ adaptive behavior in 

service delivery. In terms of customers, “renqing” for frontline employees is a variable 

affecting interpersonal trust and through this trust it affects the quality of the relationship 

between customers and the bank.  Finally, with the dyadic approach, our research confirms 

the suggestions on the effects of “renqing” of employees on “renqing” of customers and 

the indirect effect of employees’ “renqing” on customers’ trust through the two mediator 

variables: “renqing” of customers and adaptive behavior. Our research allows us to 

confirm the role of “renqing” variable in the customer relationship model in the 

Vietnamese context. Indeed, the study with the dyadic approach to “renqing” variable 

enables us to understand the way reciprocity between frontline employees and customers 

strengthens customer relationship in the context of an Asian country. 

Keywords: “Renqing”, Relationship quality, Customer trust, Adaptative behavior, 

Frontline employees. 

 


