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بررسی ابعاد کیفیت خدمات بانکداری نوین بر رضایت مندی مشتریان موسسه اعتباری 

 ثامن ) مطالعه موردی شعب استان مازندران (

 

 2،  محمد دربندی    *،  1ی اشکان قباد

:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی داخلی ، دانشکده علوم نویسنده اول و مسئول  -، * 1

 انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

نویسنده دوم : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه  -2

 آزاد اسالمی واحد رشت

 

 

 

 

 چکیده

رضایتمندی مشتریان مؤسسه میزان بر  نوینهدف از اجرای تحقیق حاضر تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری 
. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به می باشداستان مازندران در سطح شعب اعتباری ثامن 

) مشتریانی مشتریان کلیدی نفر از  0555اً که شامل حدودکیفیت خدمات و رضایت مشتریان از میان جامعه آماری 
از سیستم خدمات جامع بانکداری نوین موسسه اعتباری ثامن بهره می تراکنش  4تا  2 به تعداد حداقلماهیانه  که

انتخاب آماری تحقیق به عنوان نمونه از مشتریان یاد شده ، نفر  703تعداد ، با استفاده از جدول مورگان برند ( ، 
و  SPSSافزار نرمبا استفاده از ابزار پرسشنامه و طریق از  ، ها و اطالعات مورد نیازآوری دادهبا جمع سپس گردیدند .
نتایج  رضایت مشتریان پرداخته شده است.میزان ابعاد کیفیت خدمات بر  به بررسیو فریدمن  tهای زموناجرای آ

) شعب مؤسسه اعتباری ثامن در یتمندی مشتریان رضامیزان که ابعاد کیفیت خدمات بر  ه استتحقیق نشان داد
 یابد. مشتریان افزایش می یرضایتمند ابد ، میزانکیفیت خدمات بهبود یابعاد هر چه  بوده ومؤثّر ( استان مازندران 

 
 واژگان کلیدی : کیفیت خدمات بانکداری نوین ، رضایت مشتریان، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، همدلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Research of Quality dimensions on customer satisfaction banking credit 

institution Samen (Case Study branches Mazandaran Province) 

 

Abstract 
The aim of the present study the impact of new banking service quality on customer 

satisfaction Samen credit union branches in the province. Based on the comprehensive 

review of the literature related to quality of service and customer satisfaction among 

the population, which includes approximately 0،555 key customers (customers who 

have at least 2 to 4 monthly transactions of new banking credit institution Samen 

comprehensive service system is used brand), using Morgan table, 703 clients have 

been, were selected as sample. The collected data and information required by the 

questionnaire and SPSS software using t-test and Friedman implementation aspects of 

service quality on customer satisfaction has been paid. The results show that the 

dimensions of service quality on customer satisfaction in the credit union Samen 
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(branches of the province) is effective and improve the quality of services, customer 

satisfaction increases. 
 

Keywords: e-banking service quality,customers’satisfaction,reliability,  

 

 

 مقدمه-1

ق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند چررا کره   فّدر دنیای امروز سازمان هایی مؤ

دارایی هر سازمان می باشد . هدف اکثر سازمان های بازرگانی جلب رضایت مشتری است . اما حفر   مشتری مهمترین 

ب حفر  مشرتری   جر مشتریان موجود بسیار کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید می باشد . ارائه خردمات مناسرب مو  

تری به دیگران مری شرود.   محصول به وسیله ی مش صیۀموجب تونیز میگردد و خرسندی مشتری از خدمات ارائه شده 

وش جدیرد را بررای شررکت فرراهم     این یک ارزش است که بتوان به وسیله تبلیغات مثبت خود مشتریان، موجبات فرر 

. جهت تأمین رضرایت  د سهم شرکت را از بازار کاهش دهد. بالعکس نارضایتی مشتریان از خدمات ارائه شده میتواننمود

یرر مری   ، نیازها و انتظارات مشرتریان تغی ه شود. این واقعیت که خواسته هان توجّمشتری باید به خواسته و نیاز مشتریا

. نظر سنجی از مشتریان یرک شریوه ی پویرای    ایت مشتری به گونه ای پیوسته است، به مفهوم ضرورت بررسی رضیابد

ه بره  ید برا توجّر  بازاریابی و عامل فروش های جدید برای شرکت محسوب می شود. شرکت ها و سازمان های خدماتی با

خواسته ها و نیازهای مشتریان استراتژی بازاریابی خود را تدوین نمایند. سازمان هرایی کره قرادر بره ترأمین انتظرارات       

 .  (1711)رنجبران و همکاران ، ز گردونه ی رقابت حذف خواهند شد مشتریان خود نباشند، خود به خود ا

عنوان یک مسأله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخرش  امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به 

خدمات فعّالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح باالتری از کیفیت خردمات دسرت مری یابنرد،     

در سطوح باالتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای بر دستیابی به مزیّت رقرابتی پایردار خواهنرد داشرت.     

همین راستا هدف این پژوهش این است که با توجّه به شرایط و انتظارات مشتریان بانکها در داخل کشور بره شناسرایی   

 (.   1711الکترونیک پرداخته شود) همان ،  عوامل مؤثّر در افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری

 

 نظری تحقیقمبانی  -2

چرارچوب نظررری، مرردلی مفهرومی اسررت از چگررونگی تئرروری پرردازی در مررورد روابررط برین چنررد عامررل کرره     

به عنوان عوامل مؤثّر بر مسرأله تعریرش شرده انرد. ایرن تئروری بره صرورت منطقری برر اسراس پرژوهش هرای قبلری               

برررای ترردوین مرری شررود. گررردآوری داده ای منطقرری بررر اسرراس پررژوهش هررای منتشررره در ترردوین مبنررایی علمرری  

مسأله پژوهشی، امرری محروری و اساسری اسرت، بره طرور خالصره چرارچوب مفهرومی، روابرط متقابرل برین متغیرر              

هررا را نشرران مرری دهررد. ترردوین چررارچوب مفهررومی پژوهشررگر را کمررک میکنررد تررا برررای بهبررود شررناخت خررود از   

ن چررار چرروب پویررایی هررای وضررعیت، روابررط خاصرری را مررورد بررسرری و آزمررون قرررار دهررد، سررپس بررر اسرراس ایرر  

مفهومی، میتوان فرضریه هرای آزمرون پرذیر را تردوین کررد ترا مشرخا شرود آیرا تئروری حاصرل، معتبرر اسرت یرا                

خیرر  سرپس روابرط فررر  شرده را میتروان از طریرق تحلیررل آمراری مناسرب مرورد آزمررون قررار داد. وقتری بترروان            

جراد خواهرد شرد. بنرابراین، چهرارچوب      یافته ها را آزمون و تکررار کررد، اعتقراد بیشرتری بره دقّرت عمرل پرژوهش ای        

 (1711مفهومی، مبنای است که پژوهش بر اساس آن تا انتها به پیش می رود. )دانائی و همکاران ، 

مطرابق برا نمرودار    در این پرژوهش چهرارچوب نظرری کره مردل تحقیرق برر اسراس آن طراحری شرده اسرت،            

کیفیررت خرردمات لررذا بررر ایررن اسرراس  . باشررد( مرری  1711آقررای داودیرران ) برگرفترره از مرردل مفهررومی  1شررماره 

بره عنروان متغیرر مسرتقل کره دارای ابعرادی شرامل )قرواهر، قابلیرت اطمینران، پاسرخگو برودن،              نروین را  بانکداری 

 در نظر گرفته ایم . خاطرجمع بودن، همدلی و راحتی( می باشد و متغیر وابسته نیز رضایت مشتری 

ت خرردمات کیفیّررجنبرره اولررین .  قابررل طرررح و بررسرری اسررت    دیرردگاهموضرروف فررو  از دو   همچنررین 

دارای اهمیّررت امررروزه برررای بانکهررا و مؤسسررات مررالی برریش از پرریش ، ت خرردمات بانکررداری میباشررد ارزیررابی کیفیّرر

بیشرتر و  کره بتواننرد هرر چره      مری باشرند  سرازمانهای مرالی ابلرب بره دنبرال یرافتن راهکارهرایی        بوده و متعاقب آن 

تررالش نماینررد . جنبرره دیگررر جلررب حررداکثری   و در جهررت ارتقررای آن  سررنجیدهت خررود را کیفیررت خرردما بهتررر

امرری الرزام آور   بانکهرا و مؤسسرات پرولی و مرالی     امرروز در برین   در برازار رقابرت    مری باشرد ، لرذا    رضایت مشرتریان 
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ی مانرده و از  بوده ، و  بایرد بره گونره ای چراره اندیشری گرردد کره بره میرزان بیشرتری از مشرتریان در سرازمان براق             

 . بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری مؤثّر سازمان خارج نشوند .  این امر  میسّر نخواهد شد ، مگر با 

 

                              متغیر وابسته                   

       متغیر مستقل

 ابعاد کیفیت                                                                                 خدمات بانکداری              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1831مدل مفهومی پژوهش )داودیان، ( 1نمودار ) 

 

  کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مشتریان -2-1

  کیفیت خدمات و روشهای سنجش آن  -2-1-1

کیفیررت خرردمات، درجرره اخررتالف بررین ادراو مشررتریان و انتظررارات آنهررا از خرردمات اسررت. کیفیررت خرردمات،       

مردلی داشرتن و   موضوعی اسرت در برگیرنرده ابعرادی چرون قابرل اعتمراد برودن، پاسرخگو برودن، اطمینران دادن، ه          

صرراحبنظران روشررها و مرردلهای مختلفرری را جهررت      (.1711حفرر  قرراهر نمررودن است)پاشررازاده و همکرراران،     

،  1سررنجش کیفیررت در سررازمانهای خرردماتی ارائرره کرررده انررد کرره از جملرره مشررهورترین آنهررا، مرردلهای سررروکوآل   

 .  (1714)انوری رستمی و همکاران ، می باشد 7و سروایمپرف 2سروپرف،  پاراسورامان

 

 مدل سروکوال   -2-1-1-1

اسررت کرره  مرردل سررروکوال در ادبیّررات کیفیررت خرردمات، رایجترررین مرردل برررای سررنجش کیفیررت خرردمات، 

برر پایره مردل شرکاف بنرا شرده اسرت. ارزیرابی کیفیرت           و   سریله پارسرورامان ، زیتهامرل و برری    به و 1111در سال 

کیفیررت خرردمات ارائرره شررده در مقایسرره بررا وضررعیت  خرردمات در ایررن مرردل مبتنرری بررر درو واقعرری مشررتریان از  

 در ایررن مرردل پرسشررنامه ای طراحرری گردیررده کرره شررامل  (.1710ایررده آن از نقطرره نظررر آنهررا اسررت. )گررل آبررادی،

 بعد مختلش خدمات کیفیت را شامل می شد که شامل ابعاد زیر است. 0 بوده و  در  پرسش 22

                                                           
  Servqual -1  

Servperf -2  

Serveimperf -3  

 قواهر

 قابلیت اطمینان

 پاسخگو بودن

 رضایت مشتری
 خاطرجمع بودن

 همدلی

 راحتی
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 ارکنان و وسائل ارتباطی به لحاظ قاهری است.: شامل وسایل فیزیکی، تجهیزات، قاهر ک1قواهر -1

 : توانائی انجام خدمات تعهّد شده با دقّت کامل و قابل اطمینان .2قابلیت اطمینان -2

 : شامل رببت کمک به مشتری و فراهم کردن فوری خدمات.7پاسخگویی -7

 ستی خدمات.: شامل دانش و نزاکت کارکنان و توانائی آنان در القاء اعتماد به در4خاطر جمع بودن -4

 : شامل توجّه اختصاصی که شرکت برای مشتریان ویژه ی خود فراهم می آورد.0همدلی -0

 22قسررمت تشررکیل شررده اسررت: قسررمت اوّل انرردازه گیررری انتظررارات مشررتریان کرره از        2مرردل سررروکوال از  

ر مری  پرسش تشکیل شده و به منظرور شناسرائی انتظرارات مشرتری در ارتبراط برا یرک خردمت مرورد اسرتفاده قررا           

پرسررش نظیررر پرسررش هررای  22گیرررد. قسررمت دوّم انرردازه گیررری دریافررت مشررتری، کرره ایررن قسررمت نیررز دارای  

قسررمت اوّل اسررت و برررای انرردازه گیررری ارزیررابی مشررتری در خرردمات دریافررت شررده توسررط یررک سررازمان برره کررار 

 برده می شود.  

 

 6مدل کیفیت خدمات پاراسورامان -2-1-1-2

یکرری از مرردل هررای توسررعه یافترره در انرردازه گیررری کمّرری و کیفرری خرردمات در بخررش دولترری متعلّررق برره    

ایرن مردل سرعی در انردازه گیرری کیفیرت در جرائی کره کیفیرت           مری باشرد کره    7زتن هالند بری پاراسرورمان مدل 

انتظررار خرردمات برره عنرروان یررک ضرررورت جهررت درو مشررتری، انتظررارات او و کیفیترری کرره از خرردمات ارائرره شررده  

 دارد به کار می رود. 

لرروب سررازمان بررا مشررتریان مرری شررود.   فهررم دقیررق سررازمان از انتظررارات مشررتری موجررب برقررراری ارتبرراط مط   

معتقررد اسررت فقرردان وجررود مرروارد جکررر شررده موجررب کرراهش کیفیررت خرردمات سررازمان دولترری مرری  پاراسررورمان 

بره همرین دلیرل سرازمان هرای دولتری نیازمنرد مکرانیزمی بررای انردازه گیرری ایرن عوامرل هسرتند. گراهی                ،  شود

ممکررن اسررت مشررتری یررا مشررتریان نتواننررد دیرردگاه هررای خررود را در خصررو  کیفیررت خرردمات سررازمان هررای     

ایرن   بخش دولتری مطررح نماینرد امرا از طریرق نماینردگان منتخرب برا دسرتگاه هرای نظرارتی دولتری و رسرانه هرا              

برا آزمرون روان سرنجی    « پاراسرورامان »دیدگاه ها را بره سرازمان دولتری مرنعکس مری نماینرد، در تجربیرات بعردی         

بعررد گسررترده کیفیررت   0و بررسرری صررفات و مشخصرره هررای مشررترو کیفیررت خرردمات در بخررش دولترری را برره    

 :خدمات در بخش دولتی را که در اکثر سازمان ها کاربرد دارد به شرح زیر معرفی کرد

 ملموس بودن وسایل ارتباطی: تسهیالت فیزیکی، تجهیزات، کارکنان -1

 قابلیت اعتماد بطور دقیق و موثّق: توانایی اجرای خدمات وعده داده شده -2

 پاسخگویی و کمک به مشتریان: تمایل سازمان به فراهم آوردن خدمات -7

 اعتماد مشتری. تضمین )قابلیت اعتماد(: دانش و توانایی کارکنان و توانایی آنها در جلب -4

 همدلی )دلسوزی(: دقّت و توجّه فردی مدیران، کارکنان در جهت تحقق خواسته های مشتری. -0

درو مرردیریت ارشررد از انتظررارات مشررتری یابررد برره طررور دقیررق در برگیرنررده ویژگرری هررای کیفرری و اسررتانداردهای 

 مؤلّفه های آن آورده شده است.ابعاد کیفیت خدمات همراه با  1شماره مورد انتظار مشتری باشد در شکل 

  

                                                           
1-Tangibility 
2-Reliability 
3-Responsiveness 
4-Assurance 
5-Empathy 
6-Parasuraman 
7- Zetenhalandberry Parasoraman 
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 (1836، همکاران ابعاد و مشخصه های کیفیت خدمات )پاشازاده و  (  1)  جدول

 مشخصه ها ابعاد

 تجهیزات فیزیکی قاهری جذاب دارند -تجهیزات روز آمد و جدید دارند -1 ابعاد فیزیکی

 استمحیط سازمان تمیز و پاکیزه  -کارکنان قاهری تمیز و مرتب دارند -2

 

 پایایی

 به حل مشکالت مشتری عالقه مندی نشان می دهند. -وقتی کاری را تعهد می کنند آن را انجام می دهند -1

 در زمان وعده داده شده خدمت را ارائه می کنند. -خدمت را در اولین دفعه به طور صحیح انجام می دهند -2

 سوابق را بطور دقیق نگهداری می کنند. -7

 

 پاسخگویی

 خدمت سریع انجام می شود. -به مشتری گفته خواهد شد که خدمت چه زمانی انجام خواهد شد -1

 کارکنان همیشه مشتا  هستند به ارباب رجوف کمک کنند. -2

 هیچ گاه آنقدر مشغول نیستند که نتوانند به درخواست ارباب رجوف پاسخ دهند. -7

 ارباب رجوف در تماس با کارکنان احساس آرامش می کند. -می توان به کارکنان اعتماد کرد -1 قابلیت اعتماد

 کارکنان دارای دانش الزم برای پاسخگویی به سؤاالت هستند. -کارکنان مؤدب و فروتن هستند -2

 

 همدلی

 ساعات کاری برای ارباب رجوف مناسب است. -به فرد فرد ارباب رجوف توجه می شود -1

 واقعاً و قلباً به ارباب رجوف عالقمند هستند. -دارندکارکنان به ارباب رجوف توجه خاصی  -2

 کارکنان نیازهای خا  ارباب رجوف را درو می کنند. -7

 

 معیارها و شاخص های مهم سنجش کیفیت خدمات بانکی -2-1-1-8

دشوار و مربهم اسرت شناسرایی کّلیرۀ ویژگری هرایی کره برطررف کننرده نیازهرای مشرتریان باشرد و کیفیرت              

خرردمات را در آنهررا رضررایت بخررش تلقرری نمایررد چررون سررنجش کیفیررت خرردمات دارای ماهیررت فیزیکرری نیسررتند   

خردمات  لذا شناسایی آنها کراری دشروار اسرت بنرابراین مهمتررین شراخا هرای شناسرایی شرده مرؤثّر برر کیفیرت             

 (.1711،  حسینی و همکاران)بانکی به شرح زیر می باشد 

 

 

 

 

 

 

 (1831، همان شاخص های شناسایی شده مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی ) ( 2) جدول 

 شرح ردیف

 میزان آراستگی و تمیزی شعبه 1

 مناسب، فضای مطبوف و خوشبو(امکان فیزیکی شعبه )از جمله: صندلی های راحت، آب سردکن، سیستم سرمایشی، گرمایشی  2

 تجهیزات و مدارو مدرن و مطابق با فناوری روز 7

 متناسب بودن فضا بانک و تعداد باجه ها با توجه به تعداد مراجعین 4

 کاستن استفاده از مدارو کتبی و دستی 0

 ساده، خوانا، منظم و در دسترس بودن فرم ها، اسناد و مدارو 1

 در شعب به منظور راهنمایی مشتریان و ارائه اطالعات مورد نیاز آنان درباره مسائل بانکی و پاسخگویی به سؤاالت اختصا  یک فرد آگاه 3

 وجود شعبات بانک در مناسبترین مکان ها 1

داری اینترنتی و افزایش خدمات الکترونیکی جهت کاهش مراجعه مستقیم به بانک )از جمله دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش، بانک  1

 بانکداری تلفنی(

 سالم و بی نقا بودن دستگاه های خودپرداز 15
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 افزایش سقش میزان پرداخت روزانه دستگاه های خودپرداز 11

 در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیکی و ایجاد زیر ساخت های الزم جهت استفاده از آن ها در همه زمان و همه مکان 12

 خدمات ارائه شده توسط عوامل فناورانه )از جمله: امکان پرداخت الکترونیکی کلیه وجوه واریزی، اقساط و بیره(افزایش  17

 افزایش امنیت استفاده از عوامل فناورانه و اطمینان بخش به مردم 14

 حف  اسرار مشتریان و ایجاد اعتماد در آنان از طریق رفتارهای مطلوب کارکنان 10

 دانش شغلی، مهارت حرفه ای، معلومات، آگاهی و اطالعات کافی به روز کارکنانداشتن  11

 داشتن درو متقابل از مشتری و شرایط آن از سوی کارکنان 13

 گوش دادن و اهمیت دادن به پرسش ها و مشکالت مشتریان با صبر و حوصله توسط کارکنان 11

 داشتن رفتاری مؤدبانه و دوستانه از جانب آنهاخوش برخورد، صبور و متبسم بودن کارکنان و  11

 داشتن لباس فرم مرتب و آراسته بودن قاهر کارکنان 25

 انجام سریع امور بانکی با کیفیت باال و با توجه به جزئیات در اسرف وقت توسط کارکنان 21

 تسلط کارکنان بر کار خود، وضع مؤسسه و کار مشابه سایر بانک ها 22

 احترام افراد در لحن و نحوۀ صحبت با آنان توسط کارکنانرعایت  27

 کمک و راهنمایی در مورد نحوه پر کردن فرم ها و اطالف رسانی در مورد انواف خدمات بانکی، حساب ها و مدارو مورد نیاز 24

 رعایت عدل و انصاف و عدم تبعیض میان افراد از جانب کارکنان 20

 و کوشش کارکنان در کارتعهد، وقیفه شناسی و سعی  21

 مالحظه، هم فکری و شکیبایی نشان داده شده به مشتری از جانب کارکنان و نیز میزان احساس راحتی مشتری از نظر عاطفی 23

 میزان کمک و پاسخگوی به مشتری و نشان دادن تمایل به ارائه خدمت از جانب کارکنان 21

 و شکایات مشتریان از جانب کارکناننشان دادن عالقۀ خالصانه برای حل مشکل  21

 انعطاف پذیری و تمایل کارکنان به اصالح ماهیت خدمت به منظور نیل به نیازهای مشتری 75

 مهارت وشخا در انجام روش های صحیح، اجرای درست خواسته ها و توانایی انجام کار به شکل صحیح 71

 ی به صورت شفاف و کامل از جانب کارکنانتسلط در مذاکره و ارائه اطالعات مورد نیاز مشتر 72

 ارائه راهنمایی ها و مشاوره های مفید در زمینه امور بانکی و بیان دقیق امکانات، تسهیالت و محدودیت ها 77

 انجام کار یا خدمت وعده داده شده در زمان معین و در کمترین زمان ممکن از جانب بانک 74

 ارسالی از جانب بانکدقت در درستی صورت حساب های  70

قال داشتن تعداد بیشتری از گزینه ها در خدمت، از جمله: انواف سپرده ها یا طرح های سپرده گذاری، انواف نرخ های بهره، تسهیالت نقل و انت 71

 سریع چک ها و بیره

 ارائه اکثر خدمات در هر شعبه ی دایره بانک 73

 و ساده شده برای کاهش تشریفات زائد اداری داشتن یک فرایند تحویل خدمت استاندارد 71

 ارائه خدمت در هزینه ای معقول و نه در هزینه کیفیت 71

 انجام کلیه امور مرتبط با مشتریان بدون توجه به تقسیم کار به وسیله کارکنان 45

 های گروهیاطالف رسانی و آموزش همگانی افراد در مورد آخرین خدمات بانکی و الکترونیکی در رسانه  41

 خودداری از اتالف وقت مشتریان با استفاده از فناوری مناسب، نیروی کار آمد، روش های مؤثر و جلوگیری از دوباره کاری 42

 تسهیل در اعطای وام تسهیالت و تسریع در روند اعطای آنها 47

 میزان سود سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت 44

 بلند مدت و کوتاه مدت نحوه پرداخت سود سپرده های 40

 نحوه پرداخت و بازپرداخت وام و تسهیالت 41

 پرداخت سود سپرده ها در موعد مقرر 43

 داشتن اطالعات به روز در مورد حساب ها 41

 امنیت شخصی مشتری و دارایی هایش در زمان مشارکت با بهره مندی از فرایند خدمت. 41
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 رضایت مشتری -2-1-2

درصررد مشررتریان ناراضرری از یررک مؤسسرره یررا شرررکت مجرردّداً   15مطالعررات بازاریررابی نشرران داده اسررت کرره،

نفررر دیگررر عرردم رضررایت خررود را  1هررر یررک از مشررتریان ناراضرری حررداقل برره   نخواهنررد کرررد . خریررد  موسسررهاز 

در واقرع  ی اسرت.  برابرر پرهزینره ترر از نگهرداری مشرتریان فعلر       3ترا   0بازگو کرده انرد. جرذب هرر مشرتری جدیرد      

کره فقرط برخری از آنهرا مری تواننرد مشرتری        انتقرال داده  نفرر دیگرر رضرایتش را     0هر مشرتری راضری حرداقل بره     

مهمتررین هرردف هرر سرازمانی بقرراء و سرودآوری اسررت و     بررا عنایرت برره اینکره   محصرول یرا خرردمت سرازمان شروند.     

رضررایت مشررتری برره عنرروان یررک  . هرریچ سررازمانی برردون داشررتن مشررتری نمرری توانررد برره ایررن اهررداف دسررت یابررد

عرال هسرتند   قیرت در برین نظریره پرردازان دانشرگاهی و کسرانی کره در محریط تولیردی ف         وفعامل کلیدی حیراتی م 

 . ، مطرح است 

مشررتریان منبررع سررودآوری سررازمان هسررتند و در صررورتی برره سررازمان سررود مرری رسررانند کرره از محصرروالت 

و خدمات سرازمان راضری باشرند. بره طرور ادراکری رضرایت تجربره خریردی اسرت کره مصررف کننرده یرا مشرتری،                

پرراداش و ارزش هررای حاصررل از مصرررف کرراال را برره نتیجرره مررورد انتظررارش مقایسرره مرری کنررد. رضررایت پاسررخ      

مناسررب نسرربت برره یررک مرکررز توجّرره در یررک موقعیررت خررا  اسررت . بنررابراین رضررایت مشررتری یررک نرروف پاسررخ  

)شناختی یا انفعالی( است که بره یرک مرکرز توجّره خرا  ماننرد )تجربره خریرد یرا کاالهرای مررتبط( مربروط اسرت              

.   (1713، همکراران   )صردری نیرا و  یرا قبرل از مصررف( اتّفرا  مری افترد       و در یک زمان خا  مرثالً )قبرل از خریرد    

در تعرراریش دیگررر رضررایت مشررتری عبررارت اسررت از احسرراس روانشررناختی نهررایی کرره از انتظررارات ناهماهنرر        

لینگنفلررد و .   ( 1713،همکرراران )گیالنرری نیررا و ظررارات اوّلیرره اش نشررأت مرری گیرررد   مشررتری در ارتبرراط بررا انت 

سرره روانشناسررانه بررین واقعیررت محصررول یررا    رضررایت مشررتری را برره عنرروان نتیجرره فرآینرردهای مقای   ،  اشررنایدر

. خرردمات بررا انتظررارات ، خواسررته هررا ، اهررداف و هنجارهررای اجتمرراعی در ارتبرراط بررا محصررول تعریررش مرری کننررد  

با در نظر گرفتن تعریرش فرو  رضرایت منردی مشرتری را بره عنروان نگررش شخصری کره از میران بهرره وری             ،  راپ

 (.1713، همکاران)صدری نیا و می خیزد تعریش می کند  شرکت بر واقعی و بهره وری مورد انتظار از

 

 مزایای رضایت مشتری -2-1-2-1

هشررت مزیررت پیشررنهاد شررده بررا عنایررت برره وجررود رضررایتمندی از عملکرررد سررازمان هررا توسررط   4نمررودار شررماره 

 مشتریان را به نمایش می گذارد : 

 

 
 

 (1832مزایای رضایت مشتریان )دهقان، ( 4) نمودار

 

رضایت 
مشتری

وفاداری  
مشتریان دور کردن 

مشتریان از 
رقبا

جلب اعتماد  
عمومی

ایجاد مزیت 
رشد و  های رقابتی

توسعه 
پایدار

کاهش هزینه 
های ناشی از 
اشتباه

بهبود و 
افزایش شهرت
سازمان

کاهش هزینه 
جلب مشتریان
جدید
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 مفهوم بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان بانک -2-2

مرریالدی در زمینرره ی سررازمان   1117در سررال  مفهرروم بازاریررابی رابطرره منررد برررای نخسررتین بررار از سرروی بررری   

هررای خرردماتی ارائرره شررد و برره عنرروان اسررتراتژی جررذب، حفرر  و ارتقررای روابررط بررا مشررتری تعریررش شررده اسررت،  

بازاریررابی رابطرره منررد آن را برره عنرروان فرآینررد شناسررایی، ایجرراد، نگرره داری،    نیررز در تعریفرری جررامع از   گرونررروز

تقویررت و در صررورت لررزوم خاتمرره دادن برره رابطرره بررا مشررتریان و دیگررر جینفعرران رابطرره در یررک سررود دو جانبرره    

نیررز  1تعریرش کررده اسررت، بره طرروری کره اهرداف همرره ی گرروه هررا در ایرن رابطره تررأمین شرود . کرراتلر و دیگرران          

ریابی رابطره منرد را بره مفهروم ایجراد ، حفر  و ارتقرای روابرط مسرتحکم برا مشرتریان و دیگرر جینفعران تعریرش               بازا

کرررده اسررت. آنرران معتقدنررد بازاریررابی برره طررور فزآینررده ای در حررال دور شرردن از معررامالت فررردی و حرکررت برره    

منرد رویکرردی    اریرابی رابطره  سمت ساخت رابطه برا مشرتریان و شربکه هرای بازاریرابی اسرت . بره عبرارت دیگرر باز         

هردف اصرلی آن ارائره ی ارزش در بلنرد مردت بره مشرتری اسرت و معیرار مؤفّقیرت نیرز رضرایت             بلند مدت دارد که 

بلند مدت مشتری می باشرد. از آنجرایی کره رضرایت مشرتری ، ارزیرابی او پرس از خریرد یرک خردمت اسرت کره از             

بی را مری تروان بره عنروان بنیران نهرایی در بازاریررا      رضرایت مشرتری    بنرابراین  تجربره ی مصررف حاصرل شرده اسرت     

بخش نیازهرا و خواسرته   ترامین رضرایت  بنگراه در گررو شناسرایی و    یرک  یرت  مدرن تلقری کررد ، بره طروری کره موفق     

 (.   1711، همکاران)رنجبران و ان است به عنوان عامل برتری در مقابل رقبا های مشتری

بازاریرابی رابطره منرد ارائره کردنرد کره جهرت دسرتیابی بره روابرط            الگرویی از انرواف   1114ورگان و هانرت در سرال   م

 پایدار در آن توجّه به نکات زیر ضروری است .

 رابطه بین سازندگان قطعات و ملزومات و خریداران جهت تأمین بهنگام و بهینه سازی کیفیت محصوالت. -1

 آژانس های تبلیغاتی و ...رابطه بین سازمان و شرکت های خدماتی مثل مؤسسات تحقیقات بازاریابی،  -2

 همسو کردن استراتژی با جایگاه رقبا ، تغییرات تکنولوژی و سیاسی . -7

 برقراری رابطه بین سازمان و مؤسسات بیر انتفاعی جهت مشارکت در امور اجتماعی .  -4

 مشارکت در طرح های تحقیق و توسعه با سازمان های دولتی در سطح محلّی و کشوری . -0

 مدت بین شرکت ها و مصرف کنندگان نهایی .ایجاد روابط بلند  -1

 ایجاد ارتباط و مشارکت با سایر شرکا مثل شرکت های فعّال در کانال های توزیع سازمان. -3

 ایجاد رابطه با واحدهای عملیاتی سازمان . -1

 ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر به برقراری )بازاریابی داخلی( در سازمان می شود . -1

 روابط مؤثّر با واحدهای استراتژیک کسب و کار سازمان. برقراری -15

( بازاریابی رابطه مند را ساختار یک بعدی شامل شش عامل کلیدی در نظر گرفتره انرد کره در    2550سین و همکاران )

 .  (1713،  همکاران)گیالنی نیا و نشان داده شده است  2شماره  نمودار

                                                           
Kotler , et al-1 
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 (1837)همان،  ( اجزای بازاریابی رابطه مند2نمودار)

 تعاریف  -2-2-1

 عتمادا -الش 

اعتماد یک جرزء کلیردی رابطره تجراری اسرت و مشرخا کننرده ایرن مطلرب کره هرر طررف رابطره ترا چره میرزان                 

اعتمراد یررک متغیرر مرکررزی در مرراودات بلنررد    مری توانرد روی وعررده وعیردهای طرررف دیگرر رابطرره حسراب کنررد .      

منررد را برره عنرروان یررک سرراختار کلیرردی در مرردل بازاریررابی رابطرره (، اعتمرراد 1114مرردت اسررت. مورگرران و هانررت )

مورد بررسری قررار داده انرد. اعتمراد بیشرتر برین خریردار و فروشرنده باعره ایجراد بهرره وری بیشرتر و روابرط بلنرد               

 گردد.مدت تر می

 ایجاد پیوند -ب

شرود و در  ه( ایجراد مری  پیوند یرک جرزء دیگرر مرراوده تجراری اسرت کره برین دو طررف رابطره )خریردار و فروشرند            

کنرد. وجرود ایرن جرزء در بازاریرابی      یک وضعیت یرک پارچره جهرت دسرتیابی بره هردف مطلروب ایفرای نقرش مری          

ق بره رابطره و بره    گرردد و بره طرور مسرتقیم احسراس تعلّر      مند، موجب توسعه و افزایش وفراداری مشرتری مری   رابطه

مطالعررات انجررام گرفترره توسررط ویلسررون و   کنررد.ق برره سررازمان را ایجرراد مرری طررور بیررر مسررتقیم احسرراس تعلّرر 

د بیشررتر دهررد کرره  پیونررد قرروی تررر بررین خریررداران و فروشررندگان باعرره ایجرراد تعهّرر  ( نشرران مرری1111مرراالننی)

 شود.جهت حف  رابطه می

 ارتباطات -ج

کره موجرب مبادلره اطالعرات معنری دار و بره هنگرام برین         و بیرر رسرمی   سرت از مرراودات رسرمی   ا عبارتارتباطات 

را در ایجرراد یانررد کرره ارتباطرات نقررش مهمّرر ( بیرران نمروده 1115ندرسررون و نرررس )آ گرردد. یردار و فروشررنده مرری خر

 انررد تررأثیر مثبررت و بیررر رسررمی( طرری تحقیقرراتی کرره انجررام داده1114کنررد. مورگرران و هانررت )اعتمرراد ایفررا مرری

در روابررط . کنرردبیررل بیرران مرریفروشررنده اصررلی در صررنعت اتوم د بررین خرررده فررروش وارتباطررات را بررر ایجرراد تعهّرر

، زیرررا همرره عناصررر دیگررر از  ش آور اسررت. ایررن مسررئله تأسّرر شررودارتباطررات بالبرراً نادیررده گرفترره مرری  ، بازاریررابی

ارتباطرات بره موقرع، موجرب تقویرت اعتمراد از طریرق کمرک          ارتباطرات، خصوصراً  . شروند طریق ارتباطات تجربه مری 

 شود.به حل اختالفات و برآورده نمودن انتظارات می

 ارزش مشترو -د

هرا اعرم از ایرن    ارزش مشترو عبارت اسرت از اعتقرادات مشرترو طررفین رابطره دربراره رفتارهرا، اهرداف وسیاسرت         

هررای  وجررود اهررداف و ارزش ا بلررط باشررند.کرره بررا اهمیررت یررا کررم اهمیررت، مناسررب یررا نررا مناسررب و درسررت یرر  

 . شودد بیشتر نسبت به رابطه میمشترو باعه ایجاد تعهّ

 همدلی -ه

مشتریان

رابطه 
متقابل  

ایجاد  
پیوند

ارتباطات

ارزش 
مشترو

همدلی

اعتماد
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دهرد کره موقعیرت موجرود را از دیرد طررف       منرد بره هرر یرک از طررفین رابطره اجرازه مری        این جزء بازاریرابی رابطره  

و اهرداف طررف دیگرر رابطره. بررای      هرا  دیگر مورد بررسری قررار دهرد. همردلی در واقرع عبارتسرت از درو خواسرته       

 همدلی یک شرط ضروری است. ، تقویت روابط بین طرفین معامله

 ابطه متقابلر -و

ه یرا  شرود هرر طررف در قبرال توجّر     ، رابطره متقابرل اسرت کره موجرب مری       منرد یکی دیگر از اجرزاء بازاریرابی رابطره   

 ی برای او فراهم کند.های بعدای در زمان، امکانات ویژه مزایای دریافتی از طرف دیگر

دات بلنرد  منرد بوسریله ترأثیرات متقابرل و تعهّر     ( بیران کررده اسرت : بازاریرابی رابطره     1117) «الیرز » همان طرور کره  

توانررد بررر پایرره خصوصرریات فررردی مشررتری هررا معتقدنررد کرره رابطرره متقابررل مرری. چینرری شررودمرردت مشررخا مرری

ای را جهرت  ( منرافع برا سررویس و خردمات ویرژه     صورت گیرد بره طروری کره ارائره دهنرده خردمت )ترأمین کننرده        

 . های بازار )رقبا( ایجاد کندمشتریان برای رقابت با دیگر بخش

 

 

 (1831، همکاران ( مدل مفهومی ساده بازاریابی رابطه مند )حیدریه و 8نمودار )

 

 پیشینه تحقیق -2-8

« مشررتریان در بانررک هررای آمریکررا  رفتررار ترررو» ( ، در تحقیقرری تحررت عنرروان  1715چرراکراوارتی و همکرراران )

انجررام داده انررد کرره نتیجرره تحقیررق بصررورت شررفّاف نشرران داد کرره از میرران ابعرراد کیفیررت خرردمات پاسررخگویی،     

همرردلی و قابلیررت اعتبررار بررا تمایررل مشررتریان برررای ترررو بانررک رابطرره منفرری معنرراداری وجررود دارد. و همچنررین  

م شرده اسرت نشران مری دهرد کره مفهروم کیفیرت خردمات          تحقیقاتی که توسط محققان در بانرک هرای هنرد انجرا    

در کشررورهای در حررال توسررعه یررک سرراختار چنررد بعرردی اسررت و در حقیقررت نتررایج تحقیقررات آنهررا برره روشررنی    

بازاریابی رابطه مند

هدف ها

رضایت مشتری -

دلشاد کردن مشتری -

سهم مشتری -

شکل تعریفی

اعتماد  -

تعهّد  -

عملیات با هم  -

ارتباط-

ارزش های تقسیم شده  -

تعار   -

وسایل اندازه گیری  

بازاریابی مستقیم -

بازاریابی پایگاه داده -

مدیریت کیفیت -

بازاریابی خدماتی  -
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نشرران مرری دهررد کرره مرردل سررروکوآل اطالعررات تشررخیا بیشررتری در رابطرره بررا شررکاف هررای کیفیررت خرردمات    

 نسبت به مقیاس سروپرف فراهم می کند.

را « بررسرری کیفیررت خرردمات مرردیریت در بازاریررابی بانررک » ( ، تحقیقرری را تحررت عنرروان 2551همکرراران )گیررو و 

انجام دادند که نتیجه تحقیرق بصرورت شرفّاف نشران داد کره کیفیرت خردمات رسرانی مردیریت بانرک ترأثیر مثبرت             

 معنادار در جذب مشتریان دارد.

« ت، تصررویر و وفرراداریمدر مقابررل تجربرره مشررتریان  رضررای»( ، تحقیقرری را تحررت عنرروان  1711) همکررارانبرنررر و 

انجام دادند. در ایرن تحقیرق بیران میکننرد کره رضرایت مشرتری و تصرویر جهنری از عوامرل مهمری هسرتند کره بره               

دلیررل تررأثیر آنهررا بررر وفرراداری مشررتریان مررورد بررسرری قرررار میگیرررد. نتررایج ایررن مطالعرره نشرران میدهررد کرره بررین  

ی تفرراوت وجرود داشررته و رضررایت مشرتریان جدیررد بیشررتر تحرت تررأثیر تصررویر    مشرتریان جدیررد و مشرتریان قرردیم  

 جهنی آنها از سازمان دریافت کننده خدمات قرار دارند.

بررسررری رضرررایت و نارضرررایتی مشرررتریان در صرررنعت »( ،در تحقیقررری تحرررت عنررروان 1711آربررروری و بوسررراکا)

ق بصرورت شررفّاف نشرران داده کرره رضررایت  پرداخترره انرد کرره نتیجرره ایررن تحقیرر « بانکرداری و اثرررات آن بررر عملکرررد 

 مشتریان بر عملکرد بانک تأثیر مثبت و معناداری دارد.  

ارزیررابی و تجزبرره تحلیررل کیفیررت خرردمات بررر رضررایت مشررتریان را در »( ، تحقیقرری را تحررت عنرروان 2515کومررار )

ین کیفیرت خردمات و   انجام داد که نتیجره تحقیرق بصرورت شرفّاف نشران داد کره رابطره مثبرت و معنرادار بر          « بانک

 رضایت مشتریان وجود دارد.

اثرررات شررناخت و رضررایت مشررتری بررر وفرراداری     »( ، در تحقیقرری تحررت عنرروان   2515یوکسررل و همکرراران، ) 

پرداختنررد کرره نتررایج مرردل سررازی معررادالت سرراختاری ایررن پررژوهش بیررانگر ایررن مطلررب اسررت کرره    « مشررتریان

 افزایش دهد. احساسات مثبت مشتری می تواند وفاداری مشتری را 

بررسرری و سررنجش کیفیررت خرردمات بانررک صررادرات و رابطرره آن بررا  » تحقیقرری را تحررت عنرروان ،  (1717ضرررابی )

انجررررررام داد. کرررررره ایررررررن تحقیررررررق براسرررررراس مرررررردل سررررررروپرف « رضررررررایتمندی مشررررررتریان
بررا بیرران یررک فرضرریه ی اصررلی و شررش فرضرریه فرعرری برره بررسرری موضرروف پرداخترره اسررت و بررا اسررتفاده از داده   1

هررای جمررع آوری شررده نتررایج تحقیررق نشرران داد کرره میرران کیفیررت خرردمات و رضررایت منرردی مشررتریان در بانررک 

ود دارد. ضررمناً عررواملی مثررل سرررعت و عملیررات بررانکی، رازداری   صررادرات ایررران رابطرره مثبررت و معنرراداری وجرر  

کارکنرران، امانتررداری کارکنرران، دانررش برراالی کارکنرران، توجّرره برره شخصرریت مشررتریان تررأثیر برره سررزایی در جلررب   

 رضایت مشتریان داشته است.

تعیرین اولویرت راهبرردی بره منظرور بهبرود کیفیرت        »تحقیقری را تحرت عنروان    ، ( 1715)همکراران سبحانی فررد و  

انجرام داده انررد کرره در ایرن تحقیررق سررعی برر ارائرره شرراخا هرایی برررای انرردازه گیررری     « خردمات مشررتریان بررانکی 

کیفیررت خرردمات بررانکی و سررپس تعیررین اولویررت شرراخا هررا برررای بهبررود برروده تررا از ایررن راه بانکهررا بتواننررد برره   

زایش رضرایت مشرتریان و سرپس سرودآوری حاصرل شروند. ایرن نترایج عرالوه برر معرفری شراخا هرایی              اهداف افر 

شراخا   24شراخا از میران    1برای اندازه گیرری کیفیرت خردمات ارائره شرده بره مشرتریان برانکی نشران داد کره           

رائرره ارائرره شررده، شررامل )پوشررش هررر نرروف نیرراز بررانکی، توانررایی اضررافه کررردن گزینرره مخصررو  برررای هررر فرررد، ا  

اطالعررات بررا نررام شخصرری، ارائرره اطالعررات مناسررب در هنگررام کررار و انتظررار، ارائرره تبلیغررات مناسررب در هنگررام      

انتظررررار، داشررررتن خرررردمات بررررازخور دهنررررده مناسررررب، خرررردمات اضررررافه برررررای افررررراد خررررا  مثررررل 

 کودکان،سالخوردگان،بیرفارسی زبانها و معلولین.(

تررأثیر تحقررق بانکررداری الکترونیررک در افررزایش رضررایت  »نرروان تحقیقرری را تحررت ع، ( 1711فتحیرران و همکرراران )

را انجرام داد کره نترایج حاصرل نشران مری دهرد کره خردمات          « مشتریان بانک ها مطالعه مروردی بانرک ملّری ایرران    

الکترونیکرری بانررک ملّرری کرره از کانررال هررای مختلررش از جملرره خودپردازهررا، پایانرره هررای فررروش، تلفررن بانررک،       

ه ارائره مرری شروند از نیازهررای عملکررد مشرتریان برروده و ایرن برردان معنری اسررت کره رابطرره        اینترنرت و تلفرن همرررا  

توسعه آنها با میزان رضرایت مشرتریان یرک رابطره خطری و مسرتقیم مری باشرد. بنرابراین افرزایش حجرم و کیفیرت             

 این خدمات مستقیماً موجب افزایش رضایت مشتریان بانک ها خواهد بود.

                                                           
1-Servperf 
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پرریش بینرری رضررایت منرردی و تمایررل حضررور مجرردّد   »تحقیقرری را تحررت عنرروان  ،  (1712) افچنگرری و همکرراران

انجرام داده انرد کرره نترایج نشرران    « مشرتریان توسرط مؤلّفرره هرای بازاریررابی رابطره منرد در در باشررگاه هرای ورزشرری      

داده که بازاریابی رابطه منرد پریش بینری مناسربی بررای رضرایت منردی و تمایرل مجرّدد مشرتریان باشرگاه هرا مری              

 اشد.      ب

 

 های تحقیقفرضیه -8

بررا میررزان رضررایتمندی مشررتریان در شررعب موسسرره اعتبرراری   نرروینبررین ابعرراد کیفیررت خرردمات بانکررداری  -الررش

 ثامن استان مازندران رابطه معنادار دارد . 

بررین عامررل قرراهری بررا میررزان رضررایتمندی مشررتریان در شررعب موسسرره اعتبرراری ثررامن اسررتان مازنرردران       -ب

 دار دارد . رابطه معنا

بررین عامررل قابلیررت اطمینرران بررا میررزان رضررایتمندی مشررتریان در شررعب موسسرره اعتبرراری ثررامن اسررتان        -ج

 مازندران رابطه معنادار دارد . 

بین عامرل پاسرخگو برودن برا میرزان رضرایتمندی مشرتریان در شرعب موسسره اعتبراری ثرامن اسرتان مازنردران               -د

 رابطه معنادار دارد . 

اطر جمررع بررودن بررا میررزان رضررایتمندی مشررتریان در شررعب موسسرره اعتبرراری ثررامن اسررتان    بررین عامررل خرر  -ه

 مازندران رابطه معنادار دارد . 

بررین عامررل همرردلی بررا میررزان رضررایتمندی مشررتریان در شررعب موسسرره اعتبرراری ثررامن اسررتان مازنرردران      –و

 رابطه معنادار دارد . 

بین عامل راحتری برا میرزان رضرایتمندی مشرتریان در شرعب موسسره اعتبراری ثرامن اسرتان مازنردران رابطره              -گ

 معنادار دارد . 

 

 روش تحقیق -4

از  و روش توصیفی تحلیلی و از نوف همبستگی و از نظر هدف کراربردی مری باشرد    از استفاده با ، تحقیق این در

مرورد تجزیره و تحلیرل قررار      شرده  آوری جمع های داده،  و فریدمن t های آزموناز و از طریق  ، spss افزار نرمطریق 

ترراکنش   4ترا   2مشتریان کلیدی )کره هرر مراه حرداقل      نفر از 0555شامل تعداد  تحقیق آماری جامعه. گرفته است 

کره از طریرق جردول    .  باشرد  سرطح اسرتان مازنردران مری     در ثامن اعتباری وسسهشعبه م 21در سطح داشته باشند( 

نفر از این تعداد به عنوان نمونه آماری تحقیق بصورت تصرادفی در جهرت کسرب اطالعرات الزم در      730مورگان تعداد 

اطالعرات  در پرسشنامه ای که جهت جمع آوری سوال  21تعداد خصو  سنجش متغیر های تحقیق انتخاب شده اند . 

از طیش پنج تایی لیکررت   این پرسشنامهدر تنظیم  .نظیم گردیده است ت، مورد نیاز تحقیق از طریق مشتریان برگزیده 

   می باشد . زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم خیلی شامل گزینه های  شده ، که این طیشاستفاده 

 

 

 و رضایت مشتری نوینشاخص های اندازه گیری پرسشنامه ابعاد کیفیت خدمات  ( 8) دول ج

 ابعاد شاخص ها ردیف

1 

2 

8 

4 

 جدید و به روز بودن تجهیزات بانک

 جذاب و مناسب بودن فضای بانک

 مرتب و آراسته بودن قاهر کارکنان

 چشم نواز بودن قاهری لوازم ارائه خدمات

 

 قواهر

5 

6 

7 

3 

1 

 عمل کردن کارکنان به وعده های خود

 تالش صادقانه کارکنان در جهت حل مشکالت

 ارائه خدمات در همان بار نخست

 خدمات در همان زمان وعده داده شدهارائه 

 عدم اشتباه در اسناد و مدارو

 

 

 قابلیت اطمینان
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11 

11 

12 

18 

 ارائه خدمات دقیق

 ارائه خدمات در اسرف وقت

 کمک کردن کارکنان بانک به مشتریان

 پاسخگو بودن کارکنان بانک

 

 پاسخگو بودن

14 

15 

16 

17 

 جلب اعتماد مشتریان

 احساس امنیت مشتریان

 رفتار دوستانه و مؤدبانه کارکنان

داشرررتن دانرررش و آگررراهی الزم در پاسرررخگویی بررره  

 مشتریان

 

 خاطرجمع بودن

13 

11 

21 

21 

22 

28 

 توجه الزم کارکنان به تکنیک مشتریان

 ساعت کاری متناسب با نیاز مشتریان

 عالقه قلبی کارکنان نسبت به مشتریان

توجرره برره ویژگرری هررای فررردی مشررتریان توسررط      

 کارکنان

 توجه همکاران به نیازهای مشتریان

 انتقال وجه به متریان در کمترین زمان    

 

 

 همدلی

24 

25 

26 

 مناسب بودن مکان دستگاه خودپرداز

 ارائه خدمات ویژه به سالمندان و معلولین

 ارائه دفترچه های راهنمای خدمات به مشتریان

 

 راحتی

 

آلفای کرونباخ استفاده  -ها )پرسشنامه( از روش همسانی درونیدادهآوری به منظور سنجش پایایی ابزار جمع

 56111ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه محاسبه شده است.  SPSSشده است. ضریب این آلفا از طریق نرم افزار 

دیگر از پایایی الزم است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دست آمد که نشان دهندۀ آنهبدرصد 

 .  باشدباشد. جدول زیر نشان دهنده مقدار آلفای کرونباخ برای هر متغیر میبرخوردار می

 

 (نباخوکر ( جدول تعیین پایایی تحقیق )ضریب آلفای 4) جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیر

 56344 4 قواهر

 56314 0 قابلیت اطمینان

 56344 4 پاسخگو بودن

 56344 4 خاطرجمع بودن

 56141 1 همدلی

 56371 7 راحتی

 56111 21 مجموف آلفای کرونباخ کیفیت خدمات الکترونیک

 

 فرمرول پایرایی پرسشرنامه تحقیرق از طریرق     میرزان  بررآورد  ، مالحظره مری گرردد     4همانطور که در جردول شرماره   

نفرر   25آلفای کرونباخ صرورت پذیرفتره اسرت. بررای ایرن منظرور پرسشرنامه قبرل از توزیرع نهرایی از طریرق تعرداد             

پاسرخ هرا از طریرق فرمرول آلفرای کرونبراخ مرورد بررسری قرررار          از نفررات حاضرر در جامعره آمراری تکمیرل، سرپس      

یررا بیشررتر باشررد ، آنگرراه محقررق  %35بررای تمررامی متغیررر هررا   گرفتره اسررت . بررر ایررن اسرراس اگررر آلفررای کرونبرراخ  

. همران طرور کره مشرهود اسرت نترایج حاصرله گرواه برر پایرایی            تصمیم می گیررد پرسشرنامه نهرایی را توزیرع کنرد     

 این پرسشنامه دارند . 
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 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ( 5 جدول)

درصد 

 فراوانی

 جنسیت فراوانی

 مرد 171 7161%

 زن 221 1161%

 کل 703 155%

 

 سنتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب  ( 6جدول)

درصد 

 فراوانی

 سن فراوانی

 سال 75تا  10 15 1161%

 سال 40تا  75 112 7164%

 سال 15تا  40 141 4163%

 سال 15باالی  71 1561%

 کل 703 155%

 

 میزان تحصیالت توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب (7 جدول)

درصد 

 فراوانی

 تحصیالت فراوانی

 زیر دیپلم 45 1162%

 دیپلم 70 161%

 فو  دیپلم 32 2562%

 کارشناسی 171 7161%

 کارشناسی ارشد 42 1161%

 دکترا 72 1

 کل 703 155%

 

 یافته های تحقیق  -5

 

 تجزیه و تحلیل داده های تحقیق-5-1

وضررعیت توزیررع نمونرره تحقیررق اسررمیرنوف برره منظررور بررسرری -در جرردول زیررر نتررایج آزمررون کولمرروگروف 

باشررد دارای توزیررع نرمررال برروده و مرری ترروان از  50/5آورده شررده اسررت.چنانچه سررطح معنرراداری هررر متغیررر برراالی 

باشررد بایررد از روشررهای آمررار ناپارامتریررک اسررتفاده  50/5روشررهای آمررار پارامتریررک اسررتفاده نمررود و اگررر کمتررر از 

 نمود.
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  کولموگروف اسمیرنوفنتایج آزمون  ( 3 جدول)

سطح 

 معناداری
k-s میانگین انحراف معیار 

متغیر مورد 

 سنجش

 قواهر 1631 56111 06141 10111

 قابلیت اطمینان 1613 56107 76112 10111

 پاسخگو بودن 1631 56111 06141 10111

 خاطرجمع بودن 1631 56111 06141 10111

 همدلی 1631 56111 06141 10111

 راحتی 1633 56311 76174 10111

 کیفیت خدمات 1631 56111 06141 10111

 

 -مشررخا اسررت، سررطح معنرراداری آزمررون کلمرروگروف      1شررماره  هررای جرردول همررانطور کرره از داده 

اسررت. در نتیجرره تمررامی متغیرهررای مررورد   50/5اسررمیرنوف برررای تمررامی متغیرهررای پررژوهش کرروچکتر از مقرردار  

باشرند. امرا برا توجره بره قضریه حرد مرکرزی و برزرگ برودن           بررسی در پرژوهش حاضرر دارای توزیرع بیرنرمرال مری     

 .های پارامتریک استفاده نمودا نرمال فر  کرده و از روشتوان توزیع داده ها رحجم نمونه می

 

 تحقیقنتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل -5-2

بررر رضررایت مشررتریان در شررعب مؤسسرره اعتبرراری ثررامن اسررتان     نرروینابعرراد کیفیررت خرردمات بانکررداری  

و فریرردمن متغیررر   tهررا و تجزیرره تحلیررل آن برره کمررک آزمررون    آوری دادهمازنرردران مررؤثّر اسررت. پررس از جمررع  

( و 701(، درجرره آزادی ) 741/70) t(، آمرراره  111/5(، انحررراف معیررار ) 31/1کیفیررت خرردمات دارای میررانگین )  

باشررد، لررذا مرری ٪0زیررر  (sig)کرره مقرردار ( اسررت.با توجرره برره ایررن 555/5مشرراهده شررده ) sigسررطح معنرراداری 

یت مشرتریان در شرعب مؤسسره اعتبرراری    تروان نتیجره گرفرت تمرام ابعراد )ششرگانه( کیفیرت خردمات برر رضرا          مری 

هررای تحقیررق داودیرران  هررای ایررن بخررش از تحقیررق حاضررر بررا یافترره  و یافترره بررودهثررامن اسررتان مازنرردران مررؤثّر  

 د.ن( همخوانی دار1711)

 بررا عنایررت برره و spss خروجرری حاصررله از نرررم افرزار  توجرره بره   بررا،  15همچنرین مطررابق بررا جردول شررماره   

کره بررر روی سررایر شراخا هررای ابعرراد کیفیررت    t، نترایج حاصررله از آزمررون   مری باشررد  50/5 کرره زیررر  sigمقردار  

 خدمات پیاده سازی شده است ، مشهود مس یاشد .  

 

 کیفیت خدمات عامل t( آزمون 1جدول )

 sig درجه آزادی tآماره انحراف معیار میانگین متغیر

 555/5 701 706741 56111 1631 کیفیت خدمات
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 سایر شاخص های متغیر ابعاد کیفیت خدمات t( آزمون 11جدول )

 sig درجه آزادی tآماره انحراف معیار میانگین متغیر

 555/5 703 706741 56111 1631 قواهر

 555/5 703 716052 56107 1613 قابلیت اطمینان

 555/5 703 706741 56111 1631 پاسخگو بودن

 555/5 703 706741 56111 1631 خاطرجمع بودن

 555/5 703 706741 56111 1631 همدلی

 555/5 703 216211 56311 1631 راحتی

 

و کمترر   56555نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده معرادل  نیز نتیجه آزمون فریدمن 

حداقل در یک مرورد یکسران   از این رو نظرات پاسخگویان جامعه آماری در مورد متغیرهای تحقیق  ، می باشد 5650از 

 نبوده است.

 

 ( رتبه بندی عوامل موثر بر حسب آزمون فریدمن11جدول )

میااااانگین 

 رتبه

بااار رضاااایت  عوامااال ماااؤثر

 مشتریان

 راحتی 7617

 قواهر 7605

 پاسخگو بودن 7605

 خاطرجمع بودن 7605

 همدلی 7605

 قابلیت اطمینان 7653

 
 
 

 k2( نتایج کلی تحقیق بر حسب آماره 12جدول )

 

 703 تعداد داده ها

 126140 آماره کای دو

 0 درجه آزادی

 56555 سطح معناداری

 

 

 و نتیجه گیری جمع بندی-6

 

 نتیجه گیری  -6-1

هرای  فرضیه های پیاده سازی شده بر رویبدست آمده از آزمون خروجی هایها و با توجه به تجزیه و تحلیل داده

 می توان نتیجه گرفت :  تحقیق

نمایرد .  استفاده  انمشتریجهت ثبت و ضبط اطالعات مؤسسه باید برای ایجاد رضایت مشتریان از یک پایگاه داده  -الش

 دنر دهبازبینی قررار  استفاده و و آنها را مورد  نمودههای مورد نیاز را استخراج داده د در شرایط لزومنبدین طریق بتوانتا 
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بسیار ضروری بوده ، که برنامه ریزی در این خصو  همت جردی را از  ب و. همچنین رصد رفتار مشتریان بصورت متنا

  مدیران مجموعه می طلبد . 

تأکیرد برر ایرن نکتره الزم اسرت کره بردون        ، ت رفتار کارکنان در ایجاد وفاداری مشرتریان  با توجه به نقش و اهمیّ -ب

 گردد.  داشتن کارکنان متعهد، وفاداری رضایت مشتریان حاصل نمی

هرای آموزشری و تخصصری    گزینش کارکنان براساس شایستگی و وجود انگیزه صورت گیرد و سپس پیگیرری دوره  -ج

 . برای ارتقاء سطح دانش کارکنان با جدیّت انجام شود

های مدیریت کیفیت تأمین رضایت مشتری استفاده شود، که ایرن  ایت کامل مشتریان از سیستمبرای رسیدن به رض -د

ها، منابع و ساختارهای معینی میباشد، که هدف آنهرا حصرول اطمینران از    سازی قواعد، رویهامر مستلزم تدوین و پیاده

 دستیابی به سطح تعیین شده کیفیت محصول، از حیه مادی و بیر مادی است.  

تواند با اعطای تسهیالت متنوف از لحاظ مبلغ، مدت براز پرداخرت و برحسرب نروف نیراز مشرتری و       موسسه ثامن می -ه

ها براساس نیاز مشتریان، گامی مؤثّر در جهت جلرب رضرایت مشرتریان برر     همچنین فراهم آوردن امکان افتتاح حساب

 دارد. 

ریم ارباب رجوف که در نهایت منجر به ایجاد وفاداری و ارائه خدمات نوین بانکی و اجرای بهتر موارد طرح تک -و

 رضایت در مشتریان بانک خواهد شد، با جدیّت بیشتری دنبال شود. 

 رایج ساختن استانداردهای کیفیت خدمات و ارزیابی دائمی میزان رعایت آنها.-گ

رسرانی در مرورد خردمات    ارائه به موقرع اطالعرات مفیرد و صرحیح از سروی مؤسسره بره مشرتریان و نیرز اطرالف           -ط

 خواهد ارائه دهد. جدید و نوقهور که مؤسسه می

 

 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آینده -6-2

تلفررن بانررک و خررودپرداز( بررا رضررایت  -ی کیفیررت خرردمات الکترونیررک بانررک )اینترنررت بانررکبررسرری رابطرره -الررش

 مشتری.

 الکترونیک بانکی )اینترنت بانک، تلفن بانک و خودپرداز(.شناسایی عوامل مؤثّر بر نارضایتی از خدمات  -ب

 ها.  مند برای بهبود رضایت مشتریان بانکبررسی بازاریابی رابطه -ج 

 ها.بررسی عوامل مؤثّر بر وفاداری مشتریان در بانک -د

 

 منابع و مراجع -7

ارائه مدلی برای تبیین اثر عوامل پشرتیبان   "( 1711).  ح ، رایج، پور، م، قلی ، یزدانی، ح ، حسینی، ف استری، م [1] 

خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی در کشور )مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتبراری  

 .1-11 ،3بازرگانی، سال چهارم، شماره های مدیریتپژوهشی کاوش -فصلنامه علمی،  "مهر( 

بینی رضایتمندی و تمایل حضور مجردد مشرتریان توسرط     پیش "( 1712) .،الهی، فف  هادوی، س،  س افچنگی، [2]

هرای  مجلره پرژوهش   ، "شرهد های ایروبیرک زنران م  های ورزشی: مطالعه باشگاهمند در باشگاههای بازاریابی رابطهمؤلفه

 .   17-4،35بردی در مدیریت ورزشی، شمارهکار

ای کیفیت خردمات برانکی   بررسی مقایسه"  ( 1714.) محمد لو، مسلمعلی ،م ودرزی، ، ترابی گ انوری رستمی، ف [7] 

 .07-33 فصلنامه علوم انسانی، ، " رفاه  تهران بزرگ بانک کارکناناز دیدگاه مشتریان و 

یت، سرال  نشرریه مردیر  ،   " های برای سنجش کیفیت خدماتمدل ارائه "(  1711. )]  ، احمدی، ف پاشازاده، ی [4] 

 .45-44 ،121-175شماره هفدهم، 

 ،  " زمانی و کیفیرت خردمات در بانرک ملرت    تعهرد سرا   " ( 1712). جمشیدی اوانکی، م، مرجانی، ا، جمشیدی، ل[0]

 .131-111 ،  1ت بازرگانی، سال پنجم، شمارههای مدیریفصلنامه پژوهشی کاوش

نشریه تردبیر، شرماره   ، "با رویکرد سیستمی اییابی رابطهتحلیل مدل بازار"(1711).آبادی، ا، مهدیف  حیدریه، س[1] 

221، 47-70. 

 تهران، انتشارات صفار. ،" روش تحقیق  در مدیریت "( 1711). ، آجر، ف ،الوانی، سح دانایی فرد،  [3] 
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