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 چکیده 

امروزه همه سازمانهای خدماتی و بخصوص بانکها از رضايت مشتری و حتی به وجد آوردن آنها در محیط کاری صحبت می کنند. با توجه 

همترين دغدغه مديران بانکها سرويس دهی مطلوب و با کیفیت به مشتريان بويژه مشتريان کلیدی می باشد و از طرفی به اينکه يکی از م

هم مشتريان سازمانی بخش عمده و موثری چه از نظر تأمین منابع بانکی و چه از نظر استفاده از تسهیالت بانکی و ساير خدمات بانک 

سته های اين مشتريان ضروری به نظر می رسد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع می باشند، لذا شناخت انتظارات و خوا

پیمايشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتريان سازمانی بانک صادرات بوشهر و با استفاده از روش نمونه  –آوری داده ها، توصیفی 

از طريق پرسشنامه گردآوری گرديدند. روايی پرسشنامه از طريق روايی نمونه انتخاب شدند. داده ها  300گیری تصادفی ساده تعداد 

عامل به  7محتوای صوری و پايايی آن از طريق آلفای کرونباخ مورد بررسی و تايید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد 

اس محتوای سئواالت هر عامل، نام مناسبی برای آنها انتخاب عنوان انتظارات مشتريان سازمانی از خدمات بانکی شناسايی شدند و بر اس

کارآمد، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی نوين، بکارگیری از  نیروی انسانی بکارگیری گرديد. اين عوامل عبارتند از تنوع در ارائه خدمات،

ود و کارمزد مناسب و  در آخر کاهش زمان ارائه تجهیزات و شواهد فیزيکی مناسب، درک و شناخت صحیح از مشتريان، برقراری نرخ س

ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی خدمت. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فريدمن استفاده گرديد. نتايج نشان داد که مهمترين عامل 

 می باشد.  کاهش زمان ارائه خدمتو کم اهمیت ترين عامل  نوين

  

 مانی، انتظارات مشتريان،  خدمت، خدمات بانکی، کیفیت خدماتمشتری، مشتريان سازواژگان كلیدی: 
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Abstract  

Today, all service organizations and especially banks are speaking about customer satisfaction and 

delighting them in the workplace. With respect to the fact that one of the most important concerns 

of bank managers is appropriate and high quality servicing to customers especially key customers 

and on the other hand the organizational customers are major and important factors both in 

preparation of bank supplies and consuming bank facilities and its other services, then it is in great 

importance to identify the demands and expectations of customers. This research is practical in 

terms of purpose and descriptive-navigated in terms of data collection. The statistical community 

for this research is: organizational customers of BSI of Bushehr. 300 samples were collected using 

simple random sampling method. Data were collected using questionnaire. Validity of 

questionnaire is investigated and proved using nominal content validity and its reliability by 

Cronbatch's Alpha. Using exploratory factor analysis, 7 factors were identified as expectations for 

organizational customers of banking services and based on the content of questions for each factor 

a proper name was selected for each of them. These factors include a variety of services, use of 

efficient manpower, modern electronic banking services, use of proper equipment and physical 

evidences, a correct understanding of the customers, establishing the appropriate fee and the 

interest rate and reducing the time of service. Friedman test was used to rank the factors. The 

results showed that the most important factor is modern electronic banking services and the least 

important factor is reduced time of service. 

 

Keywords: customer, organizational customers, customer expectations, service, banking services, 

quality of service 
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   مقدمه -1

 به سمت را هاآن توجه بازار خدمات بانکی از تریبیش سهم آوردن بدست جهت در انکهای ايرانیب میان يافتن رقابت شدت اخیر، دهه دو طی در

و حیاتی برای  در فضای رقابتی موجود، جذب و حفظ مشتريان از اهمیت ويژهاست.  داده سوق مشتريان هایخواسته و نیازها ترعمیق و تردقیق شناخت

کسب و کار بانکها برخوردار می باشد. لذا برای جذب و حفظ مشتريان نیاز به داشتن بانک اطالعاتی از مشتريان، شناخت نیازها، خواسته و انتظارات و

مشتريان حقوقی يا سازمانی. (. مشتريان بانکها را بر دو دسته می توان تقسیم بندی نمود، مشتريان حقیقی و 2012آنان می باشد)مقیمی و کیماسی ، 

شامل مشتريان حقیقی همان افراد اجتماع می باشند که برای تامین نیازهای خدمات مالی، از خدمات بانکها استفاده می کنند و مشتريان سازمانی 

مانها، نهادها، موسسات غیر انتفاعی می سازمانها و نهادهای دولتی، شرکتها و موسسه های تولیدی و خدماتی، سازمانها و شرکتهای تجاری و نهايتاً ساز

 باشند که برای تامین نیازهای خدمات مالی خود از خدمات بانکها استفاده می کنند. 

ستند. مشتريان سازمانی هر چند از نظر تعداد کم می باشند، ولی از نظر جذب منابع مالی و هم مصرف منابع مالی از اصلی ترين مشتريان بانکها ه

در  رضايت ترديد ايجاد بدون .باشدهای کاری میيکی از اصطالحات متداول در محیط )اعم از مشتريان حقیقی يا سازمانی(ت رضايت مشتریامروزه عبار

 به هاخواسته اين انتقال سپس و ايشان هایخواسته و نیازها نیازمند شناخت اول وهلۀ در خدمات بانکی، از ايشان آوردن شوق به حتی و مشتريان

يک واقعیت  سازمانی ها و انتظارات مشتريانخواسته ریتغی ديگر، . از طرفشود بانکی مناسبی طراحی و ارائه  خدمات محصوالت و که است عیتیموق

وسیله  و سپس در جستجوی خواسته ها و انتظاراتی از خدمات بانکی دارند چه  ان سازمانیبنابراين ابتدا بايد مشخص شود که مشتري .انکارناپذير است

  .برآمد هاتحقق آن

ای  تمايل دارند، بگونهبانکها است. مديران سازمانی مطرح است کیفیت خدمات ارائه شده به مشتريان  بانکهاپذيری کی از مباحث اصلی که در رقابتي

چه همواره انجام اين کار را با مشکل مواجه ن. اما آکه متناسب با خواسته ها و انتظارات آنها باشد ارائه کنند خود سازمانی به مشتريان بانکی خدمات

مشتريان سازمانی همانند  از خدمات دريافتی است. سازمانی ادراکات مشتريان و گیری انتظاراتساخته است عدم دسترسی به ابزار مناسب جهت اندازه

بانکهای  دلیل مديران به همین. ود مقايسه انجام می دهندمشتريان حقیقی خدمات مالی را که از بانکها دريافت می کنند با خواسته ها و انتظارات خ

 رضايت گیریاندازه نهايت در و هاآن ارضاء وی و نیازهای شناسايی منظور به مشتری از بازخورد مستمر بر را خود خدمات هایاستراتژی موفق،

 يا برآورده سازند خدمت مالی ارائه شده خود  به نسبت را مشتريان که بانکها بتوانند انتظارات است آن گرو در موفقیت می کنند. رمز  مشتری متمرکز

ها و انتظارات مشتريان سازمانی و عواملی که باعث رضايت آنان از بانک میاصوال شناخت ديدگاه .(2003بگیرند)ونوس و صفائیان،  پیشی آن از حتی

ا مورد بازنگری قرار دهند. سازمانها به بانکی که دقیقا به نیازها و انتظارات مشتريان شود به بانک کمک خواهد کرد که نحوه ارتباط با مشتريان سازمانی ر

تری در مورد مشتريان سازمانی خود داشته باشد و ساختار خود را بر دهند. هر بانکی که بتواند اطالعات بیشالعمل مناسبتری نشان میتوجه دارد، عکس

. بر همین اساس مفهوم مديريت ارتباط با مشتريان اولین بار در سطح مشتريان (2012)سلیمانی،خواهد بود مبنای آن شکل دهد، در صحنه رقابت برنده

 صادرات بسیار سودمند باشد. تواند برای بانکسازمانی مطرح گرديد. لذا نتايج اين مطالعه می

ها ی آنو خواسته ها نیازها ،خود مطلع باشند سازمانی ز انتظارات مشتريانپیوسته ا تا کنندتالش  بايد ها به عنوان قسمتی از برنامه مستمر خودبانک    

بار، شش به صورت ماهانه، سه ماه يک تواندمی هابررسی ای موارد اينو در جهت بهبود خدمات خود، با توجه به منافع بانک بکوشند. در پاره را بشناسند

در مورد شعب  های ديگر ودر مورد يک بانک خاص در مقايسه با بانک تواندمی هاگونه بررسیموارد اينای در پاره گیرد، حتیبار و ساالنه صورت ماه يک

شناسايی انتظارات مشتريان سازمانی گرچه يک امر مستمر ودائمی است، اما اين عمل  (.2002)اسماعیل پور، آيديک بانک نسبت به يکديگر، به عمل می

هد که به موقع و قبل از رقبای بانک باشد. پس نتیجه می گیريم که عامل زمان در اين مسئله يک متغیر اساسی است. زمانی پاسخ مفیدی به بانک می د

وداشتن بانک  پاسخ دادن به انتظارات مشتريان به موقع و در کوتاه ترين زمان مستلزم شناخت کافی و به موقع از نیاز ها وعالقه ها وانتظارات مشتريان

مناسب می باشد. هرچند در مورد شناسايی انتظارات مشتريان حقیقی خدمات مالی بانکها پژوهش های انجام شده است)اسماعیل پور و  اطالعاتی قوی و

 ( اما پژوهشی که به شناسايی انتظارات مشتريان سازمانی بپردازد، صورت نگرفته است.2014حاجی حسینی، 

ن اشاره شد، پس نتیجه می گیريم که مهمترين مسئله در اين پژوهش، شناخت خواسته ها و انتظارات با توجه به مباحثی که در سطرهای باال به آ     

مانی مشتريان سازمانی از خدمات مالی بانک صادرات بوشهر می باشد. اصلی ترين مسئله برای مديران بانک صادرات بوشهر اين است که مشتريان ساز

وع خدماتی با کدام کیفیت را دارا می باشند؟ اولويت بندی اين انتظارات چگونه است؟ بنابراين ما در اين پژوهش چه انتظاراتی از بانک دارند و توقع چه ن

. آگاهی به منظور کمک به حل مسئله فوق الذکر، به دنبال شناسائی و رتبه بندی انتظارات مشتريان سازمانی از خدمات بانک صادرات بوشهر می باشیم

ريان سازمانی و عوامل ايجاد رضايت مندی آنان به بانکها کمک می کند تا در نحوه ارتباط با مشتريان سازمانی خود بازنگری از سطوح انتظارات مشت

را از آن  کرده و به سمت ارائه خدماتی رود که مورد انتظار مشتريان سازمانی می باشد و از اين طريق سهم بیشتری از بازار موجود خدمات مالی کشور

ت و از مزيت رقابتی برخوردار گردد. بدون شک مشتريان سازمانی نیز به بانکی که به انتظارات و نیازهای مشتريان توجه دارد عکس العمل مثب خود سازد

 و مناسبتری  نشان خواهند داد. 
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 مروری بر ادبیات پژوهش -2

روری است که اگر اين بررسی و شناخت به درستی صورت گیرد، به در انجام هر پژوهشی، شناخت از وضع دانش مربوط به پیرامون موضوع پژوهش ض   

بیان مسئله پژوهش و حل مسئله کمک بسیار زيادی می کند. همچنین بررسی و شناخت ادبیات موضوع پژوهش، يافته های پژوهش ما را به پژوهش 

ورد استفاده در پژوهش ها، از جمله ابزار اندازه گیری، روش های قبلی متصل می سازد. با بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش، می توان از روش های م

ظر خود نمونه گیری و امثال آن آگاه شد و به نقاط قوت آن ها پی برد و بر اين اساس پژوهشگر می تواند طرح پژوهشی مناسب را برای موضوع مورد ن

 هت شناخت موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.       انتخاب کند. لذا در اينجا  سعی شده است مفاهیم و مبانی نظری و تجربی، ج

 مشتری كیست؟  -2-1

صی مشتری عبارت است از اشخاص حقیقی يا حقوقی)سازمانی( که به نوعی با سازمان ارتباط دارد و از کاالها و خدمات آن بهره مند می گردد. شخ

آن که نوعی ارتباط کاری با بانک برقرار نمايد و از خدمات مالی بانک استفاده مشتری بانک محسوب می شود که در آن بانک حسابی داشته باشد و يا 

 کند.

 سازمان چیست؟  -2-2

کنند. های خود، اهداف مشترکی را دنبال میسازمان عبارتست از گروهی از افراد که از طريق هماهنگ نمودن فعالیت (Turnbuil, 1993)از نظر ترنبال

توانند بسیار ها میسازمان (Wilsom, 1999از ديدگاه ويلسون)توانند با هم اختالف داشته باشند.و در اهداف و وظايف می ها مشابه هم نیستندسازمان

کنند و برخی ديگر خدمات متنوع باشند. برخی از آنها بدنبال سودآوری هستند و برخی ديگر به دنبال سودآوری نیستند. برخی از آنها کاالها را تولید می

   .فروشندکنندگان نهايی میدهند و برخی ديگر کاالها را از تولیدکندگان خريداری و به مصرفی به جامعه ارائه میمختلف
شود و اين افراد و گروهها برای رسیدن به اهداف و رسالت سازمان با هم هر بازاريابی بايد بداند که هر سازمانی از افراد و گروههای مختلفی تشکیل می

های متفاوتی هستند و همچنین ديدگاهها و رويکردهای متفاوتی نسبت به حل مسئله ها، شخصیت و انگیزهد. اين افراد غالباً دارای زمینهکننکار می

کاالها و خدمات مناسب جهت انجام  تامینها دارای اهداف متفاوتی هستند ولی همۀ آنها يک هدف اقتصادی مشترک دارند و آن دارند. سازمان

  . (Morris, 1991, P.23) دبتوانند به اهداف خود دست يابن ان است. بازاريابان بايستی تالش کنند که خريداران سازمانیعملیاتش

 مشتری سازمانی -2-3

تولیدی، تجاری، خدماتی، دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و  مشتری سازمانی يا شرکتی عبارت است از اشخاص حقوقی شامل سازمان های

و از  انتفاعی و غیر انتفاعی و هرگونه موسسه ای که تحت يک نام حقوقی و با مجوز الزم  فعالیت می کند و به نوعی با بانک در ارتباط می باشدخصوصی 

 Hutt) دنیاز دارنمنجمله خدمات مالی جهت انجام عملیاتشان به انواع مختلفی از کاالها و خدمات  مشترياناين  خدمات مالی آن استفاده می نمايد.

and spehn,2001,P.14).   

 خدمت: -2-4

( خدمت، فعالیت يا منفعتی لمس نشدنی است که يک طرف به طرف ديگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را نیز به 2000از نظر کاتلر و آرمسترانگ)

وردارند. اين چهار ويژگی عبارتند از : غیر قابل لمس دنبال ندارد. خدمات اعم از عمومی يا خصوصی و انتفاعی يا غیر انتفاعی از چهار ويژگی مهم برخ

 بودن، تفکیک ناپذيری، تغییر ناپذيری و غیرقابل ذخیره بودن.

  خدمات بانکی: -2-5

 ه بینبانکها خدمات مالی مختلفی نظیر خدمات حسابهای جاری، حسابهای سپرده ای، حسابهای ارزی، اعتبار اسنادی، پرداخت انواع وام، انتقال وجو

و ... ارائه می دهند. بانک صادرات بوشهر نیز انواع خدمات مالی  امانات هایصندوق نامه، بیمه صدوربانکی، خدمات سرمايه گذاری، خدمات مشاوره مالی، 

 مشابه ساير بانکهای داخلی و خارجی ارائه می دهد. 

 كیفیت: -2-6

اين تعاريف، سازگاری و تطابق کاال يا خدمت با نیازها و انتظارات مشتری است. در  تعاريف بسیار زيادی از واژه کیفیت شده است. اما وجه مشترک 

تمامی اين تعاريف؛ جلب رضايت مشتريان و برآوردن خواسته های آنان مهم ترين عامل است. کیفیت به اين معنی است که هر کس آن چه را که 

 (. 2012موافقت کرده است درست انجام دهد)مقیمی و کیماسی، 

 انتظارات مشتریان: -2-7
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 انتظارات مشتری در واقع عقايد مشتری در باره ارائه خدمت می باشد. اين عقايد توسط مشتری برای ارزيابی عملکرد ارائه کننده خدمت مورد        

ر ارزيابی کیفیت خدمات، ادراکات خود از نمايند. از آنجائیکه مشتريان داستفاده قرار می گیرد. اين عقايد به عنوان نقاط مرجع و استاندارد عمل می

نمايند، لذا درک عمیق انتظارات مشتری در جهت ارائه خدمات با کیفیت بسیار اساسی است. عدم آگاهی از آن عملکرد را با اين نقاط مرجع مقايسه می

تواند به معنی از دست دادن م نیست و اين میخواهد به معنی صرف پول، زمان و منابع ديگر در اموری است که برای مشتريان مهچه مشتری می

 (.2001مشتری باشد)ويسون، 

 خدمات مورد انتظار: -2-8

دهند که مشتريان دارای چندين نوع مختلف از انتظارات درباره خدمات هستند که اولین نوع آن خدمت مطلوب نامیده تحقیقات بازاريابی نشان می

شود. اما همواره امکان تأمین اين سطح از خدمات که مشتری آرزوی دريافت آن را دارد، تعريف می شود. خدمات مطلوب به عنوان سطحی ازمی

شود. خدمات مناسب به عنوان سطحی از شود که خدمات کافی)مناسب( نامیده میتری از انتظارات ايجاد میانتظارات وجود ندارد و بنابراين سطح پائین

دهد. سطحی شود. به عبارت ديگر اين خدمات حداقل سطح عملکرد قابل قبول برای مشتری را نشان میف میخدمت که مشتری خواهد پذيرفت، تعري

تواند آن را به دست آورد. بنابراين مشتريان عملکرد خدمات را بر اساس دو استاندارد، آن از خدمت که مشتری بر مبنای تجربه خود معتقد است که می

 نمايند.باشد، ارزيابی میها قابل پذيرش میچه که برای آنها تمايل دارند و آنچه که آن

 

 

 

                                        

 منطقه پذيرش                                                                                                         

 

 

 

 : خدمات مورد انتظار مشتریان 1. 2شکل

 

گردد و ی خدمت مطلوب و مناسب مرز بندی میشود و اين دامنه به وسیلهای از سطوح)بجای يک سطح( مشحص میانتظارات مشتريان به وسیله دامنه

م تر آيد، مشتريان ناکايابد. اگر سطح عملکرد خدمت از سطح خدمت مناسب)حداقل سطح پذيرش( پائینانتظارات مشتری در اين محدوده نوسان می

شوند، در يابد. اگر عملکرد خدمت از سطح خدمت مطلوب باالتر رود، مشتريان خشنود و راضی میها از سازمان کاهش میخواهند شد و رضايت آن

نمايند. بنابراين فقط زمانی که عملکرد سازمان خارج از منطقه پذيرش)سطح بین خدمت مناسب و خدمت مطلوب( توجه چندانی به سطح عملکرد نمی

باشند، بعضی از مشتريان شود. مشتريان مختلف دارای مناطق پذيرش متفاوتی میمنطقه پذيرش باشد، توجه مشتری به صورت مثبت يا منفی جلب می

 تری ازباشند، در صورتی که برخی از مشتريان ديگر خواهان دامنه وسیعدارای منطقه پذيرش محدودی بوده و متقاضی دامنه محدودی از خدمات می

 (.  1991باشند) زيتمال، خدمات می

(، تأمین انتظارات مشتريان از ,Lovelok and Wright 1999مشتری از خدمات مورد نظر خود يک سری انتظارات دارد که الوالک و رايت )      

 کاالها و خدمات را در سه سطح بیان داشته است:

باشد. اين انتظارات مشخصاتی از محصول است که همیشه حداقل انتظارات مشتريان می ای از محصول که جزءانتظارات ضمنی: انتظارات پايه -الف

ی رود خدمت آن را داشته باشد و اگر آن انتظارات برآورده نشود مشتريان رضايت نخواهند داشت. يعنی اين انتظارات ضمنی از نیازهای ابتدايانتظار می

 شود اين انتظارات را برآورده کرد.می ترين سطح عملکرددر محصوالت بوده که در پايین

طور صريح قابل ذکر انتظارات صريح: مشتری با تعیین مشخصات مورد نظر از محصول، انتظار ارائه آن را از جانب عرضه کننده دارد. اين مشخصات به -ب

ی مشتری را به همراه خواهد داشت. تأمین کاال يا خدمات باشد، و در صورتی که تأمین نشود، نوعی نقص قرارداد محسوب شده و نارضايتدر قراردادها می

 شود.با مشخصات مورد نیاز مشتريان از محصول در مقابل بهاء آن معاوضه می

تر و انتظارات نهايی: اين انتظارات از محصول حتی برای خود مشتری نیز آشکار نبوده ولی عرضه کنندگان، محصول خود را با ارزش افزوده بیش -ج

 زده خواهد شد. دهند و مشتری از داشتن اين ارزش افزوده، مسرور و ذوقدرخواست مشتری در اختیار آنان قرار می بدون

 نحوۀ شکل گیری انتظارات: -2-9

وت قرار کنند، آن را براساس معیارهايی که قبل از تجربه خدمات در ذهن دارند، مورد قضاهنگامی که مشتريان کیفیت خدمات را ارزيابی می      

ای برای شناخت انتظارات مشتری است. انتظارات اشخاص در مورد خدمات بیشتر از دهند. اين معیارهای ذهنی برای قضاوت در مورد کیفیت، پايهمی

 خدمات مطلوب

 خدمات مناسب
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پايه عواملی نظیر  گیرد. اگر مشتريان تجربه شخصی الزم را نداشته باشند، ممکن است تجربیات پیش از خريد خود را برتجربیات قبلی خودشان تأثیر می

تبلیغات تجارتی يا تبلیغات دهان به دهان قرار دهند. با گذشت زمان معیارهای معینی برای انتظارات مشتريان از مؤسسات خدماتی خاص شکل 

ارکنان خدماتی تقويت گیرد، اين معیارها از طريق تجربه مشتری و عوامل تحت کنترل شرکت نظیر؛ تبلیغات تجاری، قیمت گذاری، ظاهر امکانات و کمی

 شودمی

که قبل از آنکه مشتريان يک خدمت را خريداری کنند، در مورد کیفیت خدمات انتظاراتی دارند. بعد از خريد و مصرف خدمت، مشتريان کیفیتی را       

ه تحمل پذيری قرار گیرد آنها احساس خواهند کرد کنند. حال اگر خدمات ارائه شده، در منطقاند، مقايسه میاند با آنچه واقعاً دريافت کردهتوقع داشته

تر از سطح خدمات مناسب و مغاير با انتظار مشتريان باشد، يک اختالف يا شکاف کیفیت بین که آن خدمت مناسب است، اما اگر کیفیت واقعی پايین

 (.,Lovelok and Wright 1999عملکرد ارائه کننده خدمت و انتظارات مشتری ايجاد شده است)

خواهند درباره خدمات شرکت قضاوت نمايند، باشد. مشتريان زمانی که میبنابراين درک کردن انتظارات مشتری، پیش نیاز ارائه خدمت بهتر می      

 (. 2011کنند، با اين حال ماهیت انتظارات مشتريان و چگونگی شکل گیری آنها مبهم است)رشیدی، ادراکات و انتظاراتشان را با هم مقايسه می

 حل در اختیار دارند:بانکها برای حل و فصل مشکالت برخاسته از انتظارات مشتريان سه راه

 ه ساختن انتظارات.برآورد -1

 تغییر دادن خط مسیر انتظارات -2

 ناديده گرفتن انتظارات  -4

 م را ناديده می گیرند.بالطبع برای موفقیت در نظام بانکداری، بانکها راه حل اول و دوم را در پیش می گیرند و راه حل سو

 های انجام شده برخی از پژوهش -2-11

های انجام شده در ادبیات موضوع پژوهش، پژوهش بندی انتظارات و توقعات مشتريان بانک با توجه به بررسیاز نظر پژوهش در حوزه شناسايی و رتبه

( پژوهشی با عنوان 2014شاره می گردد. اسماعیل پور و حاجی حسینی)های مختلفی در اين زمینه انجام شده که به طور خالصه به برخی از آنها ا

ها انجام دادند . آنها نه عامل را به عنوان انتظارات مشتريان حقیقی از خدمات بانکی شناسايی انتظارات مشتريان بانک سپه و ارائه الگويی از انتظارات آن

ن، شايستگی و مهارت کارکنان، نوآوری و تنوع در خدمات بانکی، سود و تسهیالت، نحوه شناسايی نمودند که به ترتیب عبارتند از: رفتار کارکنا

( پژوهشی با عنوان 2007پاسخگويی و ارائه خدمات بانکی، امکانات و تجهیزات فیزيکی بانک، قابلیت اعتماد، سهولت در خدمات و شهرت. تحويداری)

از خدمات بانک رفاه انجام داد. در اين پژوهش به بررسی رضايتمندی مشتريان از آمیخته  مندی و سطح انتظارات مشترياننظر سنجی میزان رضايت

رند. همچنین بازاريابی خدمات بانک پرداخته شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که مشتريان از آمیخته بازاريابی خدمات بانک بانک رفاه رضايت مناسبی دا

ترين ترين شکاف، مربوط به عامل کارکنان و بیشداد. طبق اين نتايج، کميان و عملکرد بانک را نشان مینتايج اين پژوهش شکاف بین انتظارات مشتر

 شکاف مربوط به به عامل پیشبرد فروش بوده است. 

تواند از ات مشتری می(، مطالعه اکتشافی از انتظارات گردشگران چینی انجام دادند. در اين مطالعه بیان شد که انتظار2011) 1رابرت چانگ و همکاران

اند که منابع انتظارات مشتريان متنوع است و می توان انتظارات را به سه دسته طريق رضايت مشتری و ادراک از کیفیت شناسايی شود. آنها اظهار داشته

ادراکی از انتظارات مشتريان برای (، چارچوبی 2011) 2هو هیسی و همکارانای و مشخصات فردی مشتری. دسته بندی کرد: خود محصول، عوامل زمینه

ها با استفاده از توزيع هوشمند خدمات، مکانیزمی برای مديريت انتظارات مشتريان طراحی مدل فرآيند انتظارات افراد از خدمات را ارائه کردند. آن

های تايلند بررسی کردند و به اين ر نام برند در بانک(، انتظارات مشتريان را بر اساس کیفیت خدمات و اث2009) 4طراحی کردند. پولتانگ و ماندهاچیترا 

های خود به اين (، در بررسی2001) 3باشد. کازاينسکینتیجه رسیدند که اعتماد به عنوان يک متغیر واسطه بین درک کیفیت خدمات و اثر برند موثر می

مشتريان است. وی معتقد است که ادراک مشتريان از کیفیت خدمات،  های بازاريابی درک انتظارات و ترجیحاتنتیجه رسیده است که نقطه شروع تالش

 ها است. مقايسه عملکرد خدمات در برابر انتظارات آن

ت (، به بررسی پويايی انتظارات مصرف کنندگان در چین پرداخت. او دو نوع از انتظارات را مورد بررسی قرار داد، انتظارات اصلی و انتظارا2002) 2تام

ها را به گنندگان، تجربه مثبت مصرف کنندگان را افزايش و تجربه منفی آنبینی شده مصرفشده. وی به اين نتیجه رسید که انتظارات پیشبینی پیش

نظر  بینی شده است. انتظاراتی که در اين مقاله دردارد. عالوه بر اين تغییر در انتظارات اصلی شبیه تغییر در انتظارات پیشطور نسبی ثابت نگه می

های خدمت دهندگان، ارتباط کارکنان با مشتريان، کیفیت محصول و خدمت، زمان دريافت محصول و خدمت، گرفته شده است عبارتند از: نگرش

                                                 
1 . Xiang (Robert)  

2 . Yen-Hao Hsieh & Soe-Tsyr Yuan  

3 . Yaowalak Poolthong & Rujirutana Mandhachitara 

4 . Kaczynski, A.T  

5 . Jackie L. M. Tam  
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ر (، انتظارات مشتريان از بانکداری الکترونیکی را د2002) 1خصوصیات ظاهری کارکنان، شايستگی و صالحیت کارکنان و عوامل محیطی. گرين و ون بل

ها شکاف بین انتظارات مشتريان از بانکداری اينترنتی و رضايت از اين انتظارات در محیط واقعی را مورد تحلیل قرار آفريقای جنوبی بررسی کردند. آن

اين پژوهش  ( روی انتظارات مشتريان از خدمات بانک کشاورزی در شهر تهران با تکیه بر کیفیت خدمات انجام داد.  او در2001دادند. سلیمانی)

 ر گرفت. انتظارات مشتريان را بر مبنای مدل سروکوآل با پنج متغیر ملموسات، قابلیت اعتماد، پاسخگويی، اطمینان و همدلی مورد بررسی و سنجش قرا

های دولتی و خصوصی ر بانکها را از خدمات بانکی د(، با استفاده از ابعاد زير، سطح انتظارات مشتريان و میزان رضايتمندی آن1997) 2آتاناسوپولوس

پاسخ به يونان مورد سنجش قرار داد. بعد ارتباط متقابل )ادب پرسنل، رابطه پرسنل با مشتريان، مدت زمان ارائه خدمات، شايستگی پرسنل، توانايی 

خودپرداز، تنوع خدمات، تشريک مساعی های تقاضاهای مشتريان، فقدان بورکراسی زائد، تعامالت بدون خطا(، بعد فیزيکی )شبکه جهانی، وجود دستگاه

ها، داشتن نوآوری در ارائه خدمات منحصر به فرد بودن خدمات(، بعد شرکتی )موقعیت در خیابان اصلی، شهرت بانک، وضعیت با ديگر بانک

حل کار، ساعات کار شعب، مالکیت)خصوصی و يا دولتی بودن((، بعد راحتی )نزديکی شعب به محل سکونت، اندازه شبکه شعب، نزديکی شعب به م

 خدمات تلفنی(، بعد قیمت )نرخ بهره وام، نرخ سود سپرده، میزان کارمزد بانکی(. 
 

 روش شناسی پژوهش  -3
روش مناسب انجام يک پژوهش بايد با . کاربردی استاز نوع از نظر هدف،  پژوهشاين  (.1991تعیین می کند)حافظ نیا،  پژوهشرا هدف  پژوهشنوع 

از منظر  پژوهشواالت و اهداف پژوهش، اين ئ(. با توجه به عنوان، س2001پژوهش انتخاب گردد)سرمد و همکاران،  اهداف نوان، سئواالت وتوجه به ع

 . و از نوع پیمايشی استتوصیفی يک پژوهشگردآوری داده ها 

جامعه  لذا ؛باشدمی بانک صادرات بوشهر ی درز خدمات بانکا یسازمان انيانتظارات مشتر یرتبه بند و یشناسائ زمینه اين پژوهش که دراز آنجائیکه 

توانايی محقق در  عدم بودن جامعه آماری و ه علت بزرگب .استبوشهر  در شعب بانک صادرات شهر یسازمان انيکلیه مشترشامل آماری اين پژوهش 

 نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گرديد.نظر گرفته شد و از ، تعداد جامعه آماری اين پژوهش نامحدود در جامعه آماریدقیق چارچوب دقیق تدوين 
ها، نهادها و شرکتهايی هستند که در نزد واحد نمونه در اين پژوهش مديران عالی، مديران مالی و کارشناسان دارای حق امضاء چک و اسناد مالی سازمان

رای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه آماری نامحدود باشند. در اين پژوهش ببوشهر دارای حساب بانکی میصادرات شعب بانک 

 191، تعداد  %20های مورد بررسی ها يا ويژگیو میزان تغییر پذيری در زمینه صفت %92، سطح اطمینان  %7کوکران در سطح خطای نمونه گیری 

 نمونه افزايش دهیم. 300گیری به ها را در نمونهسعی بر آن نموديم که تعداد نمونهگیری ما نمونه در نظر گرفته شد ولی برای افزايش دقت در نمونه

فرايند تحقیقات توصیفی، طراحی ابزار سنجش برای گردآوری داده های تحقیق باشد. يکی از روشهای  به نظر می رسد دشوارترين و مهم ترين مرحله از

پذير می  ، روش پرسشنامه ای است که گردآوری اطالعات را در سطح وسیع امکان و پیمايشی یبسیار متداول در گردآوری داده های تحقیقات توصیف

در قالب پرسشنامه  و نتايج انجام مصاحبه ها، حاضر با توجه به تلفیق ادبیات موضوع مورد مطالعه پژوهشابزار سنجش لذا (. 1991سازد )حافظ نیا، 

 گويه)سئوال( بود. 77اين پرسشنامه دارای طراحی شد.  اديز یلیکم تا خ یلیخاز  گزينه ای لیکرت طیف پنج اساس بر پاسخ -بسته 

نفر از  20پرسشنامه طراحی شده  در اختیار تعداد از روش اعتبار صوری استفاده گرديد. برای اين منظور،  پژوهش،پرسشنامه )اعتبار( برای تعیین روايی

از هر يک از آنها خواسته شد تا نظر خود را  وقرار داده شد  بوشهر و مديران و کارشناسان بانک صادرات ت و بازاريابیمديريدانشگاه و متخصصین اساتید 

اساتید دانشگاه، متخصصین مديريت و بازاريابی و مديران و کارشناسان بانک صادرات پس از جمع آوری نظرات . بیان فرمايند رواتیی پرسشنامهدر مورد 

ثبات ارزيابی پايايی پرسشنامه يعنی روش متداول ترين از  پژوهشی پرسشنامه يبرای سنجش پاياات آنها در پرسشنامه نهايی لحاظ گرديد. بوشهر، ، نظر

يی بوده که ضريب بسیار باال %92محاسبه شده برای کل پرسشنامه اين تحقیق برابر با درونی يا آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضريب آلفای کرونباخ 

 می باشد و حاکی از آن است که پايايی ابزار پژوهش در سطح بسیار مناسبی قرار دارد. 

، فرضیه ها ، ماهیت داده ها و اهداف تحقیق انتخاب می شود. پس از  سؤاالتروش تجزيه و تحلیل استنباطی داده های هر تحقیقی بر اساس ساختار 

انتقال داده شدند و سپس از روش های تحلیل عاملی اکتشافی  SPSS20 نرم افزارها هوری شده ب، داده های جمع آپژوهشجمع آوری کامل داده های 

 استفاده گرديد. برای اولويت بندی عوامل فريدمنآزمون برای شناسايی عوامل و 

 

 هایافته داده ها و  تحلیل -4

های جمعیت شناختی پژوهش شامل جنسیت، سن، میزان تحصيیالت، نيوع   آوری شده ابتدا از آمار توصیفی برای تحلیل متغیرهای جمعبرای تحلیل داده

استفاده می شود؛ سپس از آميار تحلیليی بيه منظيور شناسيايی      صادرات بوشهر بانک  ، نوع فعالیت سازمان و مدت زمان استفاده از خدماتسازمان یتمالک

 متغیرهای مکنون پژوهش، يعنی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می گردد. 

                                                 
1 . Simone Green & Jean-Paul Van Belle  

2 . Athanssopoulos  
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 71از نظر سطح تحصيیالت ند. بود( زن %43نفر) 142( مرد و %11نفر)  212 ، از نظر جنسیتآماری مورد مطالعه تحقیق نمونهنفر اعضای  300ز مجموع ا

 بيیش از نابراين بوده اند. ب باالتر ( کارشناسی ارشد و%11)نیز نفر 31 و( کارشناسی %21نفر) 202( فوق ديپلم، %19نفر) 71ديپلم ،  و ديپلمزير ( %19نفر)

 40تيا   20 ین( در بین سين %29نفر) 117. از نظر سن پاسخگويان ندبوده ا و باالتر برخوردار عالی فوق ديپلمدرصد از جامعه مورد مطالعه از تحصیالت  11

سيال قيرار    20بياالتر از  ین( در سين %11)نیيز  نفير   33سيال و   20تا  30 ین( در بین سن%21نفر)12سال،  30تا  40 ین( در بین سن%49نفر) 127سال، 

از نظير  . بيوده انيد   از نوع تعياونی ( %1) سازمان نیز 24 خصوصی و( %19)سازمان 277، دولتی ( %22)سازمان 102از نظر نوع مالکیت سازمان نیز ند. شتدا

بيوده   از نيوع اداری ( %19) ازمان نیيز سي  77 ( خدماتی و%31سازمان) 112تجاری، ( %11)سازمان 14، تولیدی ( %19)سازمان 72نوع فعالیت سازمان نیز 

بین ييک تيا پينج    (%42)سازمان 130، کمتر از يکسال ( %12)سازمان 39از نظر مدت زمان استفاده سازمان از خدمات مالی بانک صادرات بوشهر نیز . . اند

 .ندبیش از پنج سال از خدمات مالی بانک صادرات بوشهر استفاده می کرد( %24) سازمان نیز 211 سال و

روش میانگین موزون و ماتريس عاملی چرخش يافته( های پژوهش از تحلیل عامل اکتشافی)به منظور تحلیل داده ها و شناخت روابط مفهومی در سازه

به روش  ای از سئواالت. تحلیل عاملی اکتشافی با توجهگرديد. تحلیل عاملی اکتشافی فنی است برای شناخت متغیرهای مکنون در مجموعهاستفاده 

های جمع آوری شده صورت گرفته است. برای اينکه پی ببريم که آيا می توان گويه های پژوهش را به چندين عامل تقلیل داد و های اصلی بر دادهمؤلفه

 يا اينکه خیر، از دو آزمون زير استفاده شد:

 2آزمون بارتلتب(    1KMOالف( آزمون  

 باشد قابل پذيرش و هرچه به يک نزديک باشد بهتر است. 1/0ها است که اگر باالتر مقدار واريانس درون داده( آزمون KMOاندازه کفايت نمونه گیری)

  .، مقدار شاخص کرويت بارتلت و مقدار احتمال اين شاخص است، را نشان می دهدKMOجدول کفايت مدل که شامل شاخص  1جدول 

 

 تريس همبستگی داده هاو نتايج آزمون کرويت بارتلت ما KMOشاخص : 1جدول 

 شاخص مقادير

 KMO شاخص 919/0

 مشخصه کرويت بارتلت 411/22171

 درجه آزادی 2921

 مقدار احتمال 000/0

 

توان تحلیل عاملی اکتشافی را برای اين گويه ها انجام داد و است. بنابر اين می 919/0برابر با KMO نشان می دهد، مقدار آزمون  1همانگونه که جدول 

معنی دار  01/0( که در سطح خطای 411/22171همچنین نتیجه آزمون بارتلت )داده های پژوهش را به تعدادی عامل زير بنايی و بنیادی تقلیل داد. 

دهد که ماتريس همبستگی بین گويه ها، ماتريس همانی و يا واحد نمی باشد. يعنی از يک طرف بین گويه های داخل هر عامل است، نشان می

 گردد. تگی بااليی وجود دارد؛ و از طرف ديگر بین گويه های يک عامل با گويه های عامل ديگر هیچ گونه همبستگی مشاهده نمیهمبس

گويه به عنوان انتظارات مشتريان سازمانی از  77از طريق مطالعه ادبیات نظری و تجربی موضوع پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصین تعداد 

نشان می دهد که گويه های پژوهش می توانند به چند عامل تبديل شوند و اين عامل ها  2جدول  ی بانک صادرات بوشهر شناسايی شدند.خدمات مال

 1عامل دارای ارزش ويژه بیش از  11چند درصد از واريانس مورد نظر را تبیین و پوشش می دهد. با محاسبه ماتريس اولیه عوامل، مشخص شد که 

 درصد از واريانس کل متغیر ها را تحت پوشش قرار دهند.  176119مجموع توانسته اند   هستند که در

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kaiser-Meyer-Olkin Test 

2 Bartlett’s Test 
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 های پرسشنامهواریانس تبیین شده توسط هر عامل در ماتریس چرخش یافته عامل: 2جدول

Component 

Initial Eigenvalues 

Total 
% of 

Variance Cumulative % 

1 436141 336421 336421 

2 36311 26742 206011 

4 26111 46311 246239 

3 26071 26191 216232 

2 16120 26134 216411 

1 16333 16172 106214 

7 16221 16141 116193 

1 16231 16120 146213 

9 16111 16334 136927 

10 16012 16302 116414 

11 16001 16407 176119 

 

عامل با فضاهای مفهومی خاص که  11عامل ساخت و آنها را به اين  11گويه می توان  77ين تحقیق از مجموع به طور کلی، بر اساس معیار کیزر در ا

گويه متفاوت و بصورت نزولی است. يعنی عامل اول بیشترين سهم  77محقق انجام خواهد داد، تقلیل داد. همچنین سهم عامل ها در تبیین واريانس 

گويه داشته اند. در مجموع  77( را در تبیین واريانس 001/1درصد با مقدار ويژه  41/1عامل يازدهم کم ترين سهم )( و 141/43درصد با مقدار  44/33)

 11و  10، 9،  1های در بررسی مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی، عاملدرصد از واريانس  همه گويه ها را تبیین نمايند.  11 عامل توانسته اند 11همه 

بايستی حداقل سه گويه را پوشش دهد؛ لذا چهار عامل بار عاملی داشته اند و از آنجايی که در تحلیل عاملی اکتشافی هر عامل  گويهفقط بر يک يا دو 

 عامل را شناسايی نمود. برای نام گذاری هر کدام از 7توان فوق از تحلیل عاملی حذف شدند. در نتیجه در فرآيند تحلیل عاملی اکتشافی اين تحقیق می

های مربوط به هر عامل، نام های مربوط به عامل مورد نظر توجه نمود. با توجه به ويژگی های مشترک گويهبايستی به ويژگی های مشترک گويهعوامل 

ا نشان های شناسايی و نام گذاری شده رمدل سلسله مراتبی عامل 1مناسبی براساس مفاهیم ادبیات موضوعی پژوهش برای عاملها انتخاب شد. شکل 

 دهد. می

 

 
 های شناسايی و نام گذاری شده پژوهش: نمودار سلسله مراتبی عامل 1شکل 

 

ها را ها در بین متغیرها، تفاوت میانگیناستفاده گرديد. اين آزمون با مقايسه میانگین رتبه جهت رتبه بندی عوامل شناسايی شده از آزمون فريدمن

تر و مقادير نزديک به يک نشان از نوسان دارد. که در آن مقادير نزديک به صفر نشان از توافق کم 1ین صفر تا بررسی می کند. مقدار آزمون فريدمن ب
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گو به عنوان يک قضاوت کننده يا رتبه دهنده و هر گويه نیز به گويان در خصوص متغیرهای مورد نظر دارد. در اين آزمون هر پاسختر پاسختوافق بیش

 نشان آمده است. 4گردد. نتايج اين آزمون در جداول می عنوان يک متغیر تلقی

 

 (Friedman Test: نتایج آماره های آزمون فریدمن)3جدول 

Asymp. Sig. Df Chi-Square N 

0/000 1 191/912 300 

 

ی توان نتیجه گرفت که رتبه عوامل گرديده است، لذا م 02/0و کوچکتر از  000/0بر اساس نتايج آزمون فريدمن، از آنجايی که سطح آزمون برابر با 

 باشد.گانه با هم ديگر متفاوت میهفت

 

 : رتبه بندی انتظارات مشتریان سازمانی از خدمات بانکی بانک صادرات بوشهر3جدول 

 درجه اولویت رتبه میانگین نام عامل

 1 33/3 تنوع در ارائه خدمات

 4 29/4 نیروی انسانی کارآمدبکارگیری 

 1 58/4 بانکداری الکترونیکی نوين ارائه خدمات

 2 48/4 بکارگیری از تجهیزات و شواهد فیزيکی مناسب

 3 23/4 درک و شناخت صحیح از مشتريان

 2 17/4 برقراری نرخ سود و کارمزد مناسب

 7 13/3 کاهش زمان ارائه خدمت

 

کاهش زمان دارای بیشترين اولويت و عامل هفتم ) 21/3( با رتبه میانگین یکیالکترون یارائه خدمات بانکدارمی دهد، عامل سوم ) 3همانگونه که جدول 

 باشد. گويان میدارای کمترين اولويت در وضعیت مورد انتظار از نظر پاسخ 04/4( با رتبه میانگین ارائه خدمت

 

 بحث و نتیجه گیری -5

بوشهر انجام گرفته است. در اين پژوهش از طريق مطالعه  صادراتانک در ب یسازمان انيمشترانتظارات  یو رتبه بند يیناسااين پژوهش با هدف ش

گويه به عنوان انتظارات مشتريان سازمانی از خدمات بانک صادرات بوشهر شناسايی شدند و با  77ادبیات موضوعی و مصاحبه با خبرگان و متخصصین، 

از واريانس کل متغیرها را تبییین نمودند. سپس  %11ين عوامل در مجموع عامل تبديل شدند که ا 7اجرای تحلیل عاملی اکتشافی اين گويه ها به 

 براساس محتوای گويه های هر عامل، نام مناسبی برای آن عامل انتخاب شد. اين عوامل عبارتند از:

 

 

-نیاز برای مشتريان گوناگون سازمانی میمنظور از تنوع در ارائه خدمات، يعنی توانايی بانک در ارائه خدمات متفاوت مورد  تنوع در ارائه خدمات: -1

 می شده ايجاد تحوالت ديگر از. شود سرازير هابانک به جديدی منابع شده سبب مالی و غیربانکی، هایزمینه در هابانک فعالیت نوين، بانکداری باشد. در

-می بانکداری، نوين ابزارهای همراه به خدمات اين . مجموعهبرد نام سپرده جديد های حساب معرفی و سوددهی در تنوع ای،سپرده های فعالیت توان از

 قرار استفاده مورد هاآن وفاداری افزايش و مشتريان روابط تقويت در است ممکن که مهمی شود. رويکرد بانکی در خدمات کیفیت افزايش موجب تواند

 بررسی با توانمی را نیازها اين. نمايد تأمین انفرادی صورت به را نمشتريا يکايک فرد به منحصر نیازهای که است خدماتی و محصوالت ارائه گیرد،

 روبرو آنها با هاکه بانک متنوعی و رقابتی بسیار فضای به توجه با لذا. داد قرار شناسايی مورد است، موجود بانک در که مشتريان هایتراکنش سوابق

 .باشد تأثیرگذار بانکی خدمات به بخشیدن کیفیت سازمانی و روزافزون مشتريان ازهاینی کردن برآورده در تواند می خدمات به بخشیدن تنوع هستند

آتاناسوپولوس  و (2003صفائیان) و ونوس، (2003) و ال يی(، 2014اين يافته و عامل شناسايی شده با تحقیقات  اسماعیل پور و حاجی حسینی)

 خوانی دارد.  هم( 1997)
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 نیروی در گذاری سرمايه باشد.منابع انسانی بزرگترين و مهمترين سرمايه هر سازمانی از جمله بانک صادرات مید: انسانی كارآم نیروی . بکارگیری2

 سازمان نمايندگان کارکنان که آنجا از. باشد خدمات بانکی می بهبود در مستقیم گذاری سرمايه برابر خدمات کیفیت افزايش کارآمد جهت انسانی

 بصورت آنها همچنین. نمايند می ايفا را بازارياب نقش لذا هر کدام از آنها دهند، قرار تأثیر تحت را مشتری مندیرضايت نندتوامی مستقیماً و هستند

 کارکنان ها ازدر بسیاری از بانک .روند می شمار به سازمان متحرک بیلبوردهای تبلیغی، ديدگاه از و بخشند می جسم را محصول و يا خدمت فیزيکی

عملیات  با محیط، و مشتری اتصال عامل گستران، مرز. کنند می فعالیت سازمان)بانک( مرز در آنها که چرا شود می ياد گستران مرز عنوان به باجه جلو

 .هستند بانک داخلی های
 باشد.می مشتريان سازمانی اتتامین انتظار در مهم عوامل از نیز بانکی خدمات انجام در هاآن مهارت و شخصیت شعبه، کارکنان برخورد طرز و آراستگی

 و دائمی مشتريانی به شودمی استقبال تبسم و احترام با هاآن از همیشه که علت آن به يا و شعبه کارکنان به متقابل عالقه و انس خاطر به مشتريان

 تحصیالت و سوابق دارای که قوی میعمو روابط با و مجرب کارکنان از همچنین استفاده .شوندمی تبديل بانک صادرات بوشهر برای حساب خوش

 ارائه که زيرا. است اهمیت حائز خدمات، ارائه زمینه سازمانی در مشتريان انتظارات با بانک عملکرد اختالف میزان کاهش منظور به نیز باشند، مرتبط

 می محسوب کارايی ارتقای و افزايش اساسی یها مؤلفه يکی از و داشته صنعت اين در شاغل انسانی نیروی قابلیت به مستقیم بستگی بانکی خدمات

( 2001اف و ديگران)( و رسول2002، سورشچاندار و ديگران )(2003صفائیان) و (، ونوس2002اين يافته و عامل شناسايی شده با تحقیقات تام) .شود

 خوانی دارد. هم

 از را خود خدمات بتوانند تا اندآمده هابانک ياری به نوين هایوژیبانکی، تکنول برای ارائه خدمات. ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی نوین: 3

تا بتوان  نمايند، ارائه مشتريان سازمانی به هوشمند تماس مراکز و بانک اينترنت بانک، موبايل خودپرداز، دستگاه: چونهم تریهزينه کم و آسانتر هایراه

 اثر کردن فراهم جديد، محصوالت از طیفی که است شده بانکی باعث بازاريابی در را انبوهی یراتتغی اينترنت داد. افزايش را هانآ رضايتمندی سطح

 ارائه روشهای از برخی سالهای اخیر در طی اگرچه .گیردبرمی در را محصوالت و خدمات بعضی واقعی ارائه تا بازاريابی، ارتباطات کارآمدتر و تربخش

 سطح به رسیدن تا اما گیرد،می قرار استفاده مورد کشور بانکی نظام در نقدی کارتهای و خودپرداز هایشینما نظیر الکترونیکی بانکداری خدمات

 از برخورداری مستلزم الکترونیکی بانکداری توسعه و البته ايجاد. است پیش در طوالنی راهی الکترونیکی، بانکداری زمینه در توسعه يافته کشورهای

 ايجاد به نسبت بايد دولت الکترونیکی نوين، بانکداری مناسب گسترش و توسعه برای بنابراين. است اجتماعی و قتصادیا مناسب هایزيرساخت برخی

 بنگاههای و مردم نمودن آشنا و فرهنگی بسترسازی مناسب، حقوقی مقررات و قوانین تدوين اطالعات، تبادل در امنیت مخابراتی، مناسب هایساختزير

اين يافته و عامل  .ورزد اهتمام جدی طور به الکترونیکی دولت گیریشکل در تسريع الکترونیکی، پرداخت و الکترونیکی تجارت مزايای با اقتصادی

 خوانی دارد. (، هم2002، گرين و پاول ون بل )(2001) زينکان و پان ،(2007) بريدجزشناسايی شده با تحقیقات 

 ديداری باشد، محرکی نداشته بانکی خدمات عرضه واقعی با ارتباطی اگر حتی فیزيکی محیطسب: بکارگیری از تجهیزات و شواهد فیزیکی منا -4

مکانی  بانکی در خدمات ارائه ها در جهت تامین انتظارات مشتريان خود،رقابت بانک شدت و افزايش به توجه با. است بانک خدمات کیفیت مورد در

تسهیالت،  به دسترسی. است مشتريان در تامین انتظارات کننده تعیین عاملی ، و اجتماعی روانی یزيکی،ف استاندارد هایشاخص دارای و مجهز و آراسته

 پارکینگ داشتن بانک، داخلی فضای .هستند آن پی در گیریچشم طور به مشتريان که است هايیکیفیت شعبه از مکان راحتی و ايمنی، آسودگی

 همیشه برای را مشتريان سازمانی که است موثری عوامل از سرمايشی و گرمايشی هایسیستم از رخورداریب بانک، داخل نظافت بانک، اطراف در مناسب

 به مناسب دسترسی خودپرداز، دستگاه وجود داخلی، تجهیزات بانک، ساختمان نمای. نمايدمی مندعالقه و بندصادرات ايران پای بانک به مراجعه در

اين يافته و عامل شناسايی شده با . کنندمی ارائه بانک را خدمات کیفیت از ملموسی شواهد رؤيت، همگی قابل هاینشانه ساير و نیاز مورد ملزومات

 خوانی دارد. ( هم2003، سلیمانی )(2003صفائیان) و (، ونوس2002(، تام)2002(، سث و ديگران )2014تحقیقات اسماعیل پور و حاجی حسینی)

مؤثر باشد، ارتباط شفاف مديران و  مشتريان سازمانیتواند بر اعتماد سازی يکی از مهمترين عواملی که میان: . درک و شناخت صحیح از مشتری5

های بانک و نحوه ارائه تواند مبنای ايجاد حس اعتماد و اطمینان از فعالیتباشد. ارتباطات صادقانه و مشارکتی میکارکنان بانک با مشتريان سازمانی می

باشد. يکی ديگر از مهمترين از طرف ديگر، توجه و اهمیت قايل شدن برای وقت و زمان مشتريان سازمانی در اين راستا بسیار مؤثر می خدمات آن باشد.

ای مديران و کارکنان بانک در محل کار مشتريان سازمانی جهت شنیدن نیازها، عوامل مؤثر بر اعتماد سازی مشتريان سازمانی، حضور مستمر و يا دوره

باشد. نظر خواهی و پیگیری مستمر بانک از نظرات و پیشنهادهای مشتريان سازمانی درباره کیفیت ارائه خدمات بانک واسته ها و انتظارات آنها میخ

ی بانک هاتوان بر اساس آن نسبت به بهبود و ارتقاء فعالیترود که میبعنوان يکی از بازخوردهای مهم سیستم اطالعات مديريت بانک به شمار می

-( هم1911(، پاراسورامان و ديگران)2000(، باهیا و نانتل)2001اين يافته و عامل شناسايی شده با يافته های کازاينسکی)اقدامات الزم را انجام داد. 

 خوانی دارد.
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 بانکی وامهای و هاسود سپرده نرخهای برای گیریتصمیم بانکی، هایفعالیت در اساسی متغیرهای از يکی. برقراری نرخ سود و كارمزد مناسب: 6

 و ها،میزان درخواست وام سپرده انواع ترکیب ها، سپرده حجم روی بانکی، نرخهای سود تغییر که دهدمی نشان تجربی و نظری هایمطالعه است.

 تشخیص و دقیق کارشناسی طالعاتم با بايد نرخها افزايش يا کاهش جهت در چه تغییری نوع هر دلیل، همین گذارد. بهمی تأثیر تورمدر کشور نرخ

برقراری نرخ سود مناسب برای انواع سپرده ها منجر به  باشد. بانکی سود تغییرات نرخ دربارة آنها حساسیت میزان و کالن متغیرهای از يک هر جايگاه

 را بانک دهیوام قدرت سپارندمی صادرات نکمشتريان سازمانی به با که پولی خواهد شد و بانک صادرات نزد مشتريان سازمانی گذاری سپردهافزايش  

 تولیدی، تجاری و خدماتی امور جهت در بیشتری جديد های وام شده آوری جمع های اندازه پس محل از تواند صادرات می بانک لذا خواهد داد. افزايش

 . کند تأمین گذاری همچنین انجام سرمايه و
 اين ارائه قبال در و دهد می ارائه اسنادی اعتبار خدمات ارزی، خدمات پول، انتقال خدمات ارائه بیلق از مختلفی از طرف ديگر بانک صادرات خدمات

 در اغلب و است بانکی خدمات کارمزد بانک صادرات درآمد منابع از يکی چند هر. کنند می دريافت کارمزد عنوان به مشتريان از را مبالغی خدمات گونه

لذا سیاست  .دهد می افزايش سازمانی را مشتريان مالی هایهزينه بانکی، خدمات کارمزد پرداخت ولی باشد؛ می ناچیز صادرات نیز بانک درآمد ساختار

بايستی در جهت کاهش کارمزدهای پرداختی مشتريان سازمانی باشد. اين يافته و مديران بانک صادرات در جهت جذب و نگهداری مشتريان سازمانی 

 خوانی دارد.( هم2001، و رسول اف و ديگران)(2010) همکاران و (، تجلی2014قیقات اسماعیل پور و حاجی حسینی)عامل شناسايی شده با تح

 که خدماتی زمینه در و ترين زمان باشددر سريع ممکن خدمات تمامی دهنده ارائه تواندنمی بانکی هیچ مسلم طوربه. كاهش زمان دریافت خدمت: 7

از  است. در دريافت خدمات بانکی در سريع ترين زمان ممکن وقت اتالف عدم و امور سريع انجام مشتريان سازمانی، هدف. دباش بهترين دهد،می ارائه

توسط  وقت اتالف عدم و سرعت و تکنولوژی برای زيادی بسیار کننده میزان سرعت در ارائه خدمات، ارزشتعیین  ارکان عنوان به همین رو مشتريان

تواند در کمترين زمان ممکن انجام گردد، زيرا در بسیاری از موارد معطل ماندن مشتريان سازمانی بانک برای انجام اموری که می .دهستن قايل هابانک

(، جورگنسن و اس 2002اين يافته و عامل شناسايی شده با تحقیقات تام)های بانک شده است. اعتمادی نسبت به ساير فعالیتباعث دلسردی و ايجاد بی

 خوانی دارد.هم( 1997و آتاناسوپولوس ) (2003) جیمز و کانگ ،(2003) برگجو 
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