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چکیده
رضایت مشتریان یک متغیر مهم در بقاء بانک ها می باشد که در طول سالیان متمادی مورد توجه بسیاری از محققان بوده
است  .این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر قصد خرید و رضایت مشتریان در بانک ملت انجام شده است  ،که از
لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و شیوه تحقیقات جز تحقیقات توصیفی /پیمایشی می باشد .جامعه آماری
تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت شهر خرم آباد می باشد  ،که برای آزمون فرضیه های تحقیق یک نمونه  691نفری از
مشتریان که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند  ،استفاده شده است .جهت جمع آوری داده ها راجع به ادبیات
تحقیق از روش کتابخانه ای (مطالعه کتب و مقاالت) و برای آزمون فرضیه ها  ،از پرسشنامه ی استاندارد که پاسخ ها بر اساس
طیف مقیاس  5گانه لیکرت است  ،استفاده شده است  .رو ایی پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان و اساتید مربوطه مورد تائید قرار
گرفت و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  0/969بدست آمد  ،که نشان دهنده پایایی باال است .جهت تحلیل
داده ها از تحلیل عاملی تائیدی و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند .کیفیت
خدمات بر قصد خرید موثر می باشد و قصد خرید بر رضایت مشتریان تاثیرگذار می باشد .لذا الزم است بانک مذکور ،در جهت
افزایش رضایت مشتریان ،بر کیفیت خدمات و قصد خرید نگاه ویژه ای داشته باشد.
واژگان کلیدی:کیفیت خدمات ،قصد خرید ،رضایت مشتریان
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مقدمه
امروزه بازار اقتصاد جهانی تفاوت بارز و قابل مالحظه ای نسبت به قبل کرده است .در سراسرر دنیرا ،سرازمان هرا و بنگراه هرای
تجاری تالش می کنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر به فرد ،نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتراز دسرت یابنرد .از سروی
دیگر مشتریان و مصرف کنندگان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کاال یا خدماتی بره مراترب بهترر ارائره مری
کنند .درک این تمایز ،فرایند گزینش کاال یا خدمات مورد نیاز را هدایت و مشتریان را در امر تصمیم گیری برای پرداخت بهای
بیشتر در مقابل دریافت کاال یا خدمات بهتر ،یاری می کند(تئودوراکیس .)9002 ،6به علت وجود عرضه کنندگان متعرددی کره
محصوالتی با کیفیت نسبتا یکسان عرضه می کنند ،اغلب مشتریان هنگام خرید کاال و خدمات مورد نیاز ،از انتخاب گزینه هرای
متعددی برخوردار هستند(موذن احمدی.)6831 ،
رضایت مشتری در بانک ها ،یکی از موضوعات اس ت که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .نظریه پردازان در حرال
ادامه تالش خود در این زمینه ،برای کشف مدل ها و روش های جدید هستند که بتوانند اطالعرات مفیردی راجرع بره رضرایت
مشتریان کسب کنند .محققان بازاریابی هنوز بر سر تعریف جهانی در خصوص رضایت مشتری موافقت نکرده اند ،هر چند سازه
هایی از آن کشف شده است (الیور .)9002 ،9مشتری و جلب رضایت او از موضوعات کلیدی است که در دنیرای رقرابتی حاضرر
می تواند موجبات ترقی یک مجموعه را فراهم آورد .در این راستا ،توجه به اینکه چه مواردی می تواند در افزایش رضایت مندی
مشتریان به صورت دقیق تر و کامل تر موثر باشد ،ضروری و حائز اهمیت است (کاظمی .)6839 ،از طرفی ،بنا برر نظرر گراردنر
 ،6995احساس و نگرش مردم هنگام تصمیم برای خرید و یا دلبستگی به آن ،بسیار حیاتی است (گاردنر.)6995 ،8
بانک به عنوان یکی از حلقه های مهم زنجیره امور مالی در هر کشوری از جایگاه با اهمیتی در اقتصاد برخوردار است  .فضای
رقابتی در اقتصاد جهانی بانک ها را به عنوان بنگاه های مالی به سمتی می برد تا از ابزارها و شیوه های مختلفی برای توسعه
کمی و کیفی بازار خود بهره ببرند (داوری و سلیمانی . )6890 ،امروزه نیاز مردم به خدمات بانکی بیش از پیش در حال افزایش
است  .مردم انتظار خدمت بیش تر و سریع تر از بانک ها را دارند  .حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید  ،مستلزم
برخورداری از مدیریت کارا و موثر در همه ابعاد بانک با تاکید بر مدیریت بازاریابی است  .به نظر می رسد تشابه تبلیغ بانک ها
در رسانه ها و اهدای جوایز و دیگر روش های ترویجی  ،انگیزه الزم را در مشتری به وجود نمی آورد و الزم است به طرح ها و
پروژه های ابداعی و راهکارهای جدید پرداخته شود (رنجبریان و غالمی کرین .)6835 ،هم اکنون مدیران بانک ها برای
جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سم ت رقبا بیش از هر زمانی می بایست در پی درک خواسته ها و نیازهای مشتریان
باشند تا بتوانند نیازهای آنها را برآورده سازند و روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند  .با توجه به اینکه خدمات قابل ارائه
در بانک های تجاری نسبتا یک شکل است و برای اکثر بانک ها متمایز کردن این خدمات نسبت به رقبا مشکل می باشد ،
بنابراین برخورداری از رضایت مشتریان یک مزیت رقابتی محسوب می شود  .بر همین اساس ،بانک ملت یکی از اهداف
عملیاتی خود را اجرای برنامه و سیاستهایی برای رضایت مشتریان قرار داده است و این امر را به عنوان یکی از چالش های
پیش روی خود در راستای کسب و افزایش سودهای بلندمدت می دانند  .از اینرو انجام تحقیقاتی در زمینه عوامل تاثیرگذار
بر رضایت مشتریان ضرورت می یابد  .اهمیت کیفیت ادراک شده خدمات توسط مشتریان به عنوان یکی از عوامل موثر بر
رضایت مشتریان تا حدی است که بسیاری از شرکت ها و سازمان های خدماتی ،بودجه های هنگفتی را به تحقیق ،پیگیری و
بازبینی آن اختصاص داده اند  .هم چنین ،قصد خرید می تواند به عنوان متغیری میانجی در رابطه بین کیفیت ادراک شده
خدمات و رضایت مشتریان باشد .با در نظر گرفتن این مهم ،در این پژوهش تاثیر کیفیت ادراک شده خدمات بانک ملت بر
متغیرهای قصد خرید و رضایت مشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
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کیفیت خدمات
2

مفهوم و تعریف کیفیت خدمات توسط کارهای عملی که توسط پاراسورامان و همکاران ( )6933صورت گرفته است تحت تاثیر
قرار گرفته است .کلس 5معتقد است که کیفی ت خدمات ،سه بعد فیزیکی ،موقعیتی و رفتاری را در بر میگیرد .بهعبارت دیگر
کلس معتقد است که کیفیت خدمات عبارت است از تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده میشود .موقعیتی که خدمات
به آن ارائه میشود و اینکه آن خدمات چگونه ارائه میشود (راس و جواهر.)9008 ،1
کیفیت خدمات عبارت است از میزان اختالف موجود بین انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات دریافتی (پاراسورامان و
همکاران  )6933 ،که این تعریف گاهی اوقات توسط رابطه  Q = P-Eنشان داده میشود که در این رابطه  Pنشان دهندهی
درک مشتری E ،نشان دهندهی انتظارات و  Qبیانگر کیفیت خدمات دریافتی است.
ریچارد و ساوسر ( )6990اظهار داشتند که ارائه خدمات با کیفیت مناسب یکی از راهبردهای اساسی برای بقای سازمان است.
کیفیت دارای دو بعد فنی و عملکردی است .کیفیت فنی به جنبه های ملموس از خدمات و به طور کلی آنچه که به مشتری
تحویل داده است ،اشاره دارد .کیفیت عملکردی به جنبه های غیر محسوس از خدمات و چگونگی خدمات ارائه شده ،اشاره
دارد .به طور خاص ،کیفیت عملکردی به رفتار کارکنان ارائه دهنده ی خدمات و نحوه تعامل بین کارکنان و مشتریان در طول
فرایند ارائه خدمات اشاره دارد (روشنی و همکاران.)9068 ،3
در این تحقیق ،از مدل کیفیت خدمات سروکوال که شامل  5بعد ملموس بودن ،قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان ،همدلی
می باشد ،استفاده می شود.
ملموس بودن :شکل ظاهری تسهیالت ،تجهیزات ،پرسنل و ابزار ارتباطی
قابلیت اعتماد :توانایی انجام خدمات وعده داده شده به شکل قابل اطمینان و دقیق
پاسخگویی :تمایل به کمک به مشتریان و ارائه خدمات به آن ها
اطمینان :آگاهی و ادب کارکنان و توانایی آن ها برای ایجاد اطمینان و اعتماد
همدلی :دلسوزی و توجه فردی سازمان به مشتریانش (نیومن)9006 ،

قصد خرید
قصد خرید به احتمال اینکه مشتریان در یک موقعیت خریدی که پیش می آید ،برندی خاص از یک طبقه محصول را خریداری
کنند اشاره دارد (راجو .)9005 ،9قصد خرید یکی از مفاهیم عمده مطالعه شده در ادبیات بازاریابی می باشد .عالقه پژوهشگران
بازاریابی به قصد خرید از ارتباط آن با رفتار خرید است .نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که بین قصد خرید و رفتار خرید
رابطه مثبتی وجود دارد .بهترین پیش بینی کننده رفتار یک فرد ،مقیاس نیت او برای اجرای آن رفتار خواهد بود .عالوه بر این
مدیران بازاریابی به قصد خرید مشتری به منظور پیش بینی فروش محصوالت و خدمات موجود و یا جدید توجه دارند.
اطالعات قصد خرید می تواند به مدیران بازاریابی در تصمیمات بازاریابی مرتبط با تقاضای محصول ،بخش بندی بازار و
راهبردهای تبلیغاتی کمک کند (تسیتسو.)9001 ،60
فرایند تصمیم گیری مشتریان شامل مراحلی چون جمع آوری اطالعات ،شناسایی و ارزیابی برند ها ،نگرش نسبت به برند،
اطمینان از قضاوت درباره برند ،قصد خرید و خرید نهایی می شود (هووارد .)6992 ،66تصمیم گیری خرید خدمات و
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محصوالت ،تابعی از سه عامل مصرف کننده ،محصول و موقعیت است .به این ترتیب که مصرف کننده با توجه به کاال و خدمات
(آمیخته های بازاریابی) و موقعیتی که در ا ن قرار گرفته است اقدام به کسب اطالعات و ارزیابی برند ها نموده و برند گزینش

شده را تحت تاثیر این عوامل انتخاب می کند (رودانی و رحمان سرشت.)6839 ،
رضایت مشتری
از آغاز دهه  6990یک نگرش مشترک بین صاحب نظران پدیدار شده ،که سازمان های مشتری گرا و بازار گرا در بازار های
رقابتی جهانی موفق ترند و منبع اصلی شکست سازمان ها عدم دانش و درک ناکافی از مصرف کنندگان و بازار معرفی شده
است .کتاب های در «جست و جوی کمال» نوشته پیترز و واترمن در سال « ،6930مزیت رقابتی کشورها» نوشته مایکل پورتر
در سال  6990و «اشتباهات بازاریابی» نوشته آراف هارتلی در سال  6999و بسیاری کتاب های دیگر همگی بر درک مشتریان
بازارها و رقبای سازمان تاکید دارند (ونوس و صفائیان .)8 :6838 ،متخصصین بازاریابی تاکید می کنند که مدیران باید به
مشتریان به دید بازاریابی بنگرند ،دارایی هایی از قبیل زمین ،ساختمان ،تجهیزات و وسائط نقلیه و  ...برای سازمان سودی به بار
نمی آورد ولی مشتریانی که اقدام به خرید خدمات می کنند ،سود ایجاد می کنند .یک تحقیق بین المللی به بار آمده توسط
انستیتوی برنامه ریزی استراتژیک در واشنگتن دی سی نشان می دهد که برگشت سرمایه گذاری  90درصد از بانک هایی که
به نیاز مشتریان خود پاسخ داده اند ،تقریبا دو برابر بانک هایی بوده است که به این موضوع توجه نداشته اند .بنابراین کسب
رضایت مشتری موجب مزیت رقابتی می شود که اغلب باعث وفاداری مشتریان و تکرار خرید می شود .منافع رضایت مشتریان
شامل :افزایش درآمد ،کاهش هزینه های معامله و کاهش کشش قیمتی در خریداران وفادار می شود (جیفری.)9009 ،69
سه مورد اصلی که در رضایت مشتری دخیل می باشند؛ کاربرد محصول ،ظاهر آن و کیفیت خدمات می باشد .کاربرد محصول و
ظاهر آن مستقیما بر رضایت و عدم رضایت محصول تاثیر می گذارد .و همچنین لذت بردن از محصول به عنوان واسطه بین
مفیدبودن و ظاهر با رضایت و عدم رضایت از محصول می باشد (ماگ و همکاران .)9060 ،68کیفیت خدمات به طور مثبت بر
ارزش درک شده و رضایت مشتری تاثیر می گذارد و ارزش درک شده به طور مثبت بر رضایت مشتری و قصد بعد از خرید
تاثیر می گذارد و همچنین رضایت به طور مثبت بر قصد بعد از خرید تاثیر می گذارد .بنابراین کیفیت خدمات تاثیر مثبت غیر
مستقیم روی قصد بعد از خرید از طریق رضایت مشتری یا ارزش درک شده دارد (کو و همکاران .)9009 ،62هر چه تفاوت بین
انتظارات و ادراک کیفیت خدمات کم باشد ،مصرف کنندگان و فاداری اشان را در رفتار پس از خرید بیشتر نشان خواهد دارد و
هر چه تفاوت بین انتظارات و ادراک کیفیت خدمات بیشتر باشد ،مصرف کنندگان بیشتر ناراضی خواهند بود و به برند های
دیگر روی خواهند آورد (لی و هاون.)9005 ،
رضایت باالی مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات ا حتمالی موسسه است که در نتیجه تغییرات مرتبط با تولید خدمات ،وقوع
آنها اجتناب ناپذیر است .مشتریان دائمی در مواجهه با چنین موقعیت هایی اغماض بیشتری دارند زیرا به دلیل تجربیات
خوشایند قبلی اشتباهات اندک و گهگاه سازمان را به راحتی نادیده میگیرند و با بروز هر گونه اشتباه غیر عمدی به سمت رقبا
نمی روند (لطفی نمین.)89 :6838 ،
 مهمترین اثرات رضایت مشتریان بر فرایند های سازمان شامل موارد زیر می شود: کاهش مستمر هزینه ها و کوتاه شدن زمان چرخه های کاری به دلیل استفاده موثر از منابع بهبود نتایج عملیات و سازگار و قابل پیش بینی بودن این نتایج ایجاد امکان پرداختن به فرصت های مترکز و اولویت بندی شده برای انجام عملیات بهبود افزایش توانایی ایجاد ارزش برای هر دو طرف انتقال اهمیت تامین خواسته ای مشتری و همچنین الزامات قانونی و مقررات به سازمان12

Jeffrey
Mugge et al
14
Kuo et al
13
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پایه گذری خط مشی کیفیت (مقصودی.)91 :6839 ،

پیشینه تحقیق
مقاله سیدعامری و همکاران( )6896با عنوان « بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن
ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه» ،پژوهش حاضر؛ توصیفى ،همبستگى بوده و بصورت میدانى انجام گرفته
است .ابزار پژوهش شامل :پرسشنامه استاندارد لیو (  ) 9003با پایایى  3می باشد .کلیه مشتریان اماکن ورزشی خصوص و
دولتی شهر ارومیه با حداقل سه ماه سابقه فعالیت ورزشى ،جامعه آمارى پژوهش را تشکیل دادند .داده ها نیز با استفاده از
آزمون هاى ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان
داد که ارتباط معنى داری بین کیفیت خدمات و زیرمقیاسهاى آن شامل« :کیفیت برنامه ،کیفیت تسهیالت ،کیفیت تعامل» با
رضایتمندى و وفادارى مشتریان وجود داشت .بنابر نتایج پژوهش مى توان بیان کرد که الزمه تعهد و تکرار مراجعات مشتریان،
کیفیت خدمات باال مى باشد که این کیفیت خدمات را باید با ارائه برنامه ها و کالس هاى متنوع و جذاب ،مربیان آگاه ،کاربرى
باال و جذابیت ظاهرى لوازم ورزشى ،روحیه باالى تعامل و توجه به مربى ،ارائه راهنمایى هاى به موقع و درک نیازهاى ویژه هر
شرکت کننده باال برد.
مقاله عطافر و شفیعی ( )6835با عنوان «رابطه میان رضایت مشتری و کیفیت خدمات» ،در این مقاله بیان شده است که
کیفیت خدمات و رضایت مشتری موضو عاتی هستند که در زمینه بازاریابی و مدیریت خدمات از اهمیت بسیار باالیی
برخوردارند .تحقیقات بسیاری درباره این دو م فهوم ،اندازه گیری آنها و رابطه میان این دو مفهوم انجام شده است  .با اینکه اکثر
محققان بر اهمیت این دو موضوع و رابطه میان آنها تأکید نموده اند ولی در تحقیقات انجام شده توافق نظری در مورد اینکه
کدام یک از این دو مفهوم بر دیگری مقدم است ،دیده نمی شود .سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ عده ای معتقدند این
رضایت است که منجر به کیفیت خدمات می شود ،دیدگاه دوم در این زمینه مرب وط به محققانی است که معتقدند کیفیت
خدمات منجر به رضایت می گردد و دیدگاه سوم به یک رویکرد اقتضایی اعتقاد دارد ،به این معنی که هیچیک از این دو مفهوم
بر دی گری مقدم نیست و رابطه علی میان این دو مفهوم با توجه به عواملی مانند محیط فیزیکی  ،زمینه ارائه خدمات و ...
تعیین می شود  .در تحقیق حاضر ،مطالعا ت انجام شده در باره رابطه علی میان رضایت و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار
گرفته اند .نتایج این تحقیق نشا ن می دهد هرچند توافق نظری در می ان تحقیقات انجام شده در باره ترتیب علی این دو
مفهوم وجود ندارد ،اما اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه از مقدم بودن کیفیت خدما ت بر رضایت مشتری حمایت می
کنند ،در واقع بیشتر تحقیقات نشان داده اند که این کیفیت خدمات است که منجر به رضایت می گردد.
غفاری و همکاران( ،)6890در تحقیق خود تحت عنوان «مطالعه رابطه ی ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت
بانکداری :مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی» ،با رقابتی شدن صنعت بانکداری و عدم تمایز محصوالت ،کیفیت
خدمات به عنوان مزیت رقابتی شناخته شده و تاثیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان دارد .اطالع از تصویر ذهنی سازمان نزد
مشتریان و روابط حاکم برآن ها ضمن اینکه نقاط ضعف و قوت یک سازمان را آشکار می سازد ،زمینه را برای اتخاذ راهبردهای
مناسب و ارتقای سطح عملکرد فراهم می آورد .در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناخت مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر
کیفیت خدمات بانکی و در نهایت رابطه این ابعاد با رضایتمندی مشتریان و ارائه راهکار ،انجام شده است .به همین منظور
پرسشنامه ای با استفاده از مدل سروکوال و بهره گیری از متغیر های تاثیر گذار بر خدمات الکترونیک طراحی شد و در شهر
تهران با حجم نمونه  832نفر ،از مشتریان سه بانک برتر خصوصی ایران جمع آوری گردید و با روش مدل سازی معادالت
ساختاری و استفاده از نرم افزار  LISREL 8.7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که ارداکات مشتریان از
کیفیت خدمات الکترونیک تاثیر مثبتی بر میزان ترجیح نسبت به خدمات سنتی دارد و از طرفی ادراکات مشتریان از کیفیت
خدمات الکترونیک تاثیر بیشتری نسبت به ادراک مشتریان از کیفیت خدمات سنتی بر رضایت مشتریان دارا می باشد.
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رنجبریان و همکاران( ،)6896در تحقیق خود تحت عنوان« تحلیل رابطه بین ارزش درک شده ،کیفیت درک شده ،رضایت
مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران» ،نشان دادند که در فروشگاه های زنجیره ای ،کیفیت درک
شده بر ارزش درک شده و هم چنین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می گذارد .افزون بر آن ،ارزش درک شده ،بر
رضایت مشتری و هم چنین بر قصد خرید مجدد اثر می گذارد.
لی و هاون ( ، )9005در تحقیق خود نشان دادند که کیفیت خدمات منجر به رضایت و وفاداری مشتریان شده و نهایتا منجر به
بقا و سودآوری سازمان می گردد.
نیام و کاشیک ( ، )9066در مقاله ای با عنوان ،تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری ،با توجه به رقابت شدید در صنعت
خودروسازی ،نشان دادند که ارزش ویژه برند و ابعاد آن بر قصد خرید مشتری تاثیرگذار هست.
عمر و همکاران ( ،)9069در پژوهشی با عنوان ،بررسی اثرات مستقیم قصد خرید واقعی محصوالت حالل در میان مصرف
کنندگان مسلمان بین المللی ،به بررسی اثرات مستقیم قصد خرید و همچنین اطمینان مصرف کنندگان نسبت به قصد خرید
واقعی محصوالت حالل بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده پرداختند .نتایج پژوهش اثر مثبت معنادار هر یک از این
متغیرها را تایید کرد.
مدل مفهومی تحقیق
معموالً ارائه یک مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است ،به گونهای که متغیرهای
مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند .بر این اساس مدل مفهومی تحقیق در نمودار ( )6-9به شرح ذیل
مفهومسازی میگردد.

رضایت مشتریان

قصد خرید

کیفیت خدمات خدمات

نمودار( ،)1مدل مفهومی تحقیق ،ماخذ (رضوان )4112 ،1

روش تحقیق
این پژوهش از منظر هدف کاربردی است .همچنین روش تحقیق مورد استفاده در آن از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی می
باشد که در آن به تعیین چارچوب مناسب تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت مشتریان با میانجی گری قصد خرید می
پردازد .از طرفی به سبب این که پژوهشگر در تالش است که با پرسش از یک نمونه منتخب جامعه آماری ،اطالعات آماری
مورد نیاز را جمع آوری نماید ،پیمایشی است .در این تحقیق از دو دسته اطالعات برای تهیه گزارش استفاده می شود .دسته
اول اطالعاتی که برای تنظیم مبانی نظری تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد که به روش کتابخانه ای جمع آوری می گردد و
دسته دوم که برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که این اطالعات از طریق پرسشنامه گردآوری گردیده و داده ها با
نرم افزارهای آماری تحلیل می شوند .در این تحقیق  ،برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 61استفاده شده
است  .برای محاسبه این ضریب  ،در یک مطالعه مقدماتی و نمونه گیری اولیه  ،تعداد  80پرسشنامه توزیع خواهد گردید و با
استفاده از نرم افزار  SPSSمقدار ضریب محاسبه شد  ،که مقدار آن در جدول( ،)6نشان داده شده است .

Rizwan
Cronbach's alpha
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جدول( :)1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ

کیفیت خدمات

0338

قصد خرید

03329

رضایت مشتری

0339

کل پرسشنامه

03969

تجزیه و تحلیل یافته ها
برای بررسی نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .که نتایج به شرح ذیل می باشد.
جدول (:)4نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
کیفیت خدمات

قصد خرید

رضایت مشتری

تعداد نمونه

691

691

691

میانگین

836698

836969

839892

انحراف معیار
Sig

033982

039091

039968

03800

03200

03800

با توجه به اینکه  sigدر تمامی موارد بیشتر از 5درصد می باشد ،پس نرمال بودن تایید می شود.
در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که می توان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده
قرار داد .به عبارت دیگر ،آیا تعداد داده های مورد نظر(اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا
خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده می شود.
اگر مقدار شاخص  KMOنزدیک به یک باشد ،داده های مورد نظر (اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر
این صورت(معموال کمتر از  )031نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نیستند .عالوه بر این اگر سطح
معنی داری( )sigآزمون بارتلت کوچک تر از  5درصد باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) مناسب است .در
تحقیق حاضر ،شرایط فوق مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (:)3نتایج آزمون بارتلت و KMO

1294

مقدار شاخص KMO

مقدار آماره آزمون بارتلت

90963295

درجه آزادی

95

Sig

03000

مدل ساختاری تحقیق
برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است تا امکان تاثیر عوامل بر یکدیگر و مقایسه هم زمان
ضرایب رگرسیون ،میانگین و واریانس وجود داشته باشد  .این آزمون آماری با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شده است  .در
نمودارهای  9و  8مقادیر استاندارد و معناداری مدل نهایی تحقیق نشان داده شده است .
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نمودار  :4مقادیر استاندارد مدل ساختاری تحقیق

نمودار  : 3مقادیر معناداری مدل ساختاری تحقیق
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آزمون برازش مدل
پس از جمع آوری اطالعات  ،جهت مشخص کردن اینکه شاخص های اندازه گیری (متغیرهای مشاهده) تا چه اندازه ای برای
سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول هستند  ،مقادیر شاخص های برازش  ،نشان دهنده تایید الگوهای اندازه گیری در مدل
مفهومی پژوهش بودند ؛ که این امر حاکی از این است که شاخص های اندازه گیری (متغیرهای پژوهش) می توانند متغیرهای
پنهان را به صورت قابل قبول مورد سنجش قرار دهند  .یکی از شاخص های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در
محاسبه شاخص های برازش  ،شاخص کای اسکوار بهنجار است که از تقسیم ساده خی دو بر درجه آزادی مدل محاسبه می
شود  .چنانچه این مقدار بین  6تا  5باشد مطلوب است .

364.12
 4.440
82



2
df

همچنين ساير شاخصهاي برازش نيز در بازه مورد قبول قرار گرفتهاند که در جدول  4آمده است .
جدول  : 2شاخص های برازش مدل ساختاری تحقیق

شاخص برازندگی

SRMR

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابل قبول

<0. 05

>0. 9

>0. 9

>0. 9

>0. 9

0-1

مقادیر محاسبه شده

0. 026

0. 99

0. 94

0. 97

0. 95

0. 93

0. 026

0. 194

0. 99

0. 97

0. 98

0. 99

تایید

با توجه به اطالعات جدول باال (برازش مدل) می توان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است.
 -1نتیجه گیری و پیشنهادها
فرضیه اول  :کیفیت خدمات بر قصد خرید تاثیر معناداری دارد  .با توجه به نتایج بار عاملی استاندارد  ،رابطه کیفیت
خدمات با قصد خرید  0/83بدست آمده  ،که نشان می دهد این رابطه بسیار مطلوب و قوی است  ،همچنین بارعاملی آماره t
نیز  9/36بدست آمده  ،که نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است  .بنابراین فرضیه اصلی اول در سطح اطمینان
 %95تایید می شود (.همراستا با مطالعه فونسکا و جیم ،9009 ،گرونوس)9006 ،
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم :
فرضیه دوم  :کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان تاثیر معناداری دارد  .با توجه به نتایج بار عاملی استاندارد  ،رابطه
کیفیت خدمات با رضایت مشتریان  0/82بدست آمده  ،که نشان میدهد این رابطه بسیار مطلوب و قوی است  ،همچنین
بارعاملی آماره  tنیز  9/62بدست آمده  ،که نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است  .بنابراین فرضیه دوم در سطح
اطمینان  %95تایید می شود(همراستا با مطالعه جانسن و همکاران ،9006 ،کریستین و همکاران. )9006 ،
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم :
فرضیه سوم  :قصد خرید بر رضایت مشتریان تاثیر معناداری دارد  .با توجه به نتایج بار عاملی استاندارد  ،رابطه قصد
خرید با رضایت مشتریان  0/53بدست آمده  ،که نشان می دهد این رابطه بسیار مطلوب و قوی است  ،همچنین بارعاملی آماره
 tنیز  2/3بدست آمده  ،که نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است  .بنابراین فرضیه سوم در سطح اطمینان %95
تایید می شود (همراستا با مطالعه کو و همکاران ،9009 ،لی و همکاران. )9005 ،
یافته های به دست آمده از این تحقیق ،حاکی از تاثیر کیفیت خدمات و قصد خرید بر رضایت مشتریان در بانک ملت شهرخرم
آباد می باشد .بر این اساس ،هر چه کیفیت خدم ات در بانک مذکور در سطح باالتری باشند ،دست یابی به مشتریان راضی
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شتاب خواهد گرفت .بنابراین ،مدیران عالی بانک بایستی کیفیت خدمات را یکی از راهبردهای اساسی به منظور دستیابی به
رضایت مشتریان مد نظر قرار دهند و برای رسیدن به سطوح باالی کیفیت خدمات ،برنامه ریزی کنند.
 به مدیران عالی پیشنهاد می گردد که در انتخاب مسئوالن و مدیران شعب بانک ملت ،میزان آشنایی و تسلط
کارکنان به کیفیت خدمات را مدنظر قرار دهند.
 فعالیت های بانک طوری برنامه ریزی شود که افراد معنی دار بودن و اهمیت نقش خود را درک کنند و در این زمینه
هر یک از افراد نقش خود را در موفقیت کل بانک به وضوح درک کنند.
 برقراری یک شبکه تبادل نظرات مشتریان در درون شعبه بانکی و ارزیابی مستمر نظریات مشتریان در خصوص میزان
رضایت آنها از کیفیت خدمات ارائه شده و سعی در استفاده از نظرات انتقادی و سازنده مشتریان
 وجود مرجعی پا سخگو جهت پاسخگویی به مشتریان در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری و آگاهی دادن به
مشتریان در جهت شناخت این مرجع
 برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت باال بردن سطح دانش و آگاهی کارکنان در رابطه با خدماتی که ارائه می
دهند.
 افزایش آشنایی افراد با برند و خدمات ارائه شد ه بانک ملت از طریق برپایی نمایشگاه ها و کنفرانس های بانکی و
تشویق افراد به استفاده از خدمات بانک ملت از طریق تبلیغات
 افزایش اعتماد مصرف کنندگان به بانک ملت از طریق عمل نمودن به وعده های داده شده به آن ها در مورد خدمات
بانک ،رسیدگی به موقع و مناسب به درخواست های مشتریان
 در بانک مذکور پیشنهاد می شود ،از روش ها و متدهای جدید استفاده گردد و بهبود مستمر به عنوان یک اصل الزم
و ضروری برای سوق به عالئق و سالیق مشتریان در نظر گرفته شود.
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