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 چکیده 

سروکوال مد نظر مدل با استفاده از ( بانک ایران زمینمشتریان) بر رضایتمندیکیفیت خدمات بررسی تاثیر  مذکور در تحقیق

این مدل که توسط پاراسورمان ارائه شده، دارای پنج بعد عمومی می باشد و هفت شکاف در سازمان را اندازه گیری می  است.

. می شود بانک ایران زمینارائه خدمات سبب جذب مشتریان بیشتر و ایجاد وفاداری آنان نسبت به کیفیت  در واقع،. کند

 -توصیفی نوع از هاو به لحاظ گردآوری داده یمقطع ،یزمان نظراز  ،یفیک رها،متغی نظر از اربردی،ک هدف، نظر از حاضر پژوهش

سروکوال،  ارزیابی از پرسشنامه استاندارد خدمات بانکی ابعاد مورد در مشتریان انتظارات و ادراک ارزیابی برای. تاس یشیماپی

 زمینایران بانک مشتریان کلیه پژوهش این آماری جامعهتفاده شده است. ای اسدرجهسؤالی با مقیاس لیکرت پنج22یک ابزار 

نفر تعیین  583می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده، از جامعه، نمونه ای آماری با حجم در شهر تهران 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  اینمونهتک Tون و آزم ونیرگرس لتحلی هایروش از استفاده های جمع آوری شده بادادهشده است. 

اما در مورد ابعاد  است انیمشتر تیبا رضا یابعاد موارد ملموس، اعتبار و همدل نیب. برآورد نتایج حاکی از وجود رابطه گرفت

 نداشت. بینیشیپ ییتوانا ونیمدل رگرس ،ییو پاسخگو نانیاطم تیقابل

 مشتری، بانک ایران زمین. بانکی، سروکوال، رضایتابعاد خدمات  کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

 کره کند. چررامی و نقل و ... ایفا بانکی، حمل ای،بیمه خدمات نظیر خدماتی صنایع در مهمی نقش خدمات کیفیت به وجهت

 بسریاریرود. می شماربه  حیاتی امری سازمان و سودآوری بقا آن، دنبال و به مشتریان رضایت به دستیابی برای خدمات کیفیت

 وسریله بره تروانمری را کراا کیفیرت کره چرا است تبیین غیرقابل و پیچیده مبهم، خدمات کیفیت مفهوم معتقدند محققان از

دارد  مربهم و انتزاعری سراختاری خدمات کیفیت ولی کرد گیریاندازه کاا در موجود تعداد نقایص یا دوام مانند عینی معیارهای

 برر کره چررا است برخوردار اهمیت زیادی از خدمات کیفیت ارتقاء که است حالی در این (.15، 1888دیگران،  و 1)پاراسورامان

 قابرل تاثیر 5دهان به دهان تبلیغات و سودآوری افزایش ،2مشتری و نگهداری حفظ مندی،رضایت سطح افزایش ها،هزینه کاهش

 (.23، 1883، 4گذارد )باتلبرجای می توجهی

راسرتای  در هراییترالش چنرین آیرا کره است این داشته مشغول خود به را محققین نیز و اغلب مدیران ذهن که مهمی موضوع

 مسریر در ایگسرترده هرایتالش همین خاطر به خیر؛ یا گرددمی انجام آنها رضایت کسب و مشتریان انتظارات ساختن برآورده

-مری انجرام دست در مشتریان وفاداری کسب و رضایت جلب هدف امقایسه ب در شده انجام هایفعالیت تناسب و صحت آزمودن

 .باشد

 

 بیان مساله. 2

 کلیدی عنصری مشتری رضایتمندی کنند،می رقابت یکدیگر با مشتری جلب برای هاسازمان که رقابتی امروز هایمحیط در

-می سازمان به مشتریان وفاداری و سودآوری موجب زیرا شود،می محسوب سازمان موفقیت برای مهم عاملی و برتری کسب در

(. تالش برای درک و اندازه گیری کیفیت خدمات از چالش های مدیران، بخصوص در دهه 2003، 6و مک دانییل 3گیتمنشود )

های اخیر می باشد. کیفیت خدمات به ابزار کلیدی بازاریابی برای دستیابی به تمایز رقابتی و ترویج وفاداری مشتریان تبدیل 

 به جدی تمرکز و توجهاست. در صنایع و بخش های مختلف علی الخصوص شبکه بانکی کشور، شرکت ها به دنبال شده 

 مشتری در جهت متمایز جلوه دادن خود و در نهایت حفظ مشتریان خود از طریق ارائه خدمات برتر هستند.

 در و آنها ارضاء و نیازهای وی شناسایی منظور به مشتری از مستمر بازخورد بر را خود خدمات های استراتژی موفق، مدیران

 کیفیت به نسبت را مشتریان انتظارات که است، آن گرو در موفقیت اند. رمز نموده متمرکز مشتری رضایت گیری اندازه نهایت

ارائه خدمات در بنابراین، این انتظار وجود دارد که بهبود  (403، 1584بگیریم)کاتلر،  پیشی آن از حتی یا سازیم برآورده خدمت

 (.46، ص 2013، 7کسب و کار بانکی، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد )ااعظم

-بنگاه اگر چرا که است ضرورتی اجتناب ناپذیر مشتری به جدی تمرکز و توجه کشور، بانکی شبکه بر حاکم کنونی شرایط در

 فراوانی های آسیب نپردازند آن به وقت اسرع در و جدی صورت به خصوصیها و موسسات مالی دولتی و اقتصادی، بانک های

ارائه  ،پدیده ای از کارآفرینی در بخش های مختلف اقتصادی دید. از طرفی فلسفه فعالیت بانک ایران زمین به عنوان خواهند را

با رعایت کامل  اشد و متعهد است تامی بخدمات با کیفیت و تأکید بر مشتری مداری، بانکی پیشرو در اقتصاد آینده ایران 

قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، تجربیات برتر بین المللی را به کار بندد و خدمات خود را در بااترین استانداردهای کیفی 

کشور باشد و  ارائه نماید و با استفاده از نوآوری ها و فن آوری های روز دنیا به لحاظ عملیات و کارآیی، پیشرو بانکهای خصوصی

بانک ایران »متمایز  . از طرفی دیگر، ویژگیارائه کند« ایران زمین»راهکارهای بانکی و مالی کامل را به همه مشتریان ارزشمند 

ضمن حفظ حقوق  که فراتر از قلمرو سنتی بانکداری است و کمک میکند تا بانک، می باشد،رویکرد دانش محوری « زمین

                                                           
1 - Parasuraman 
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عمل کند و بهترین ساختاربندی را  ران، نسبت به تحوات محیطی، به بهترین نحو و هوشمندانهصاحبان سهام و سپرده گذا

. این محق میسر نخواهد شد مگر با ارائه خدمات با کیفیت، لذا با توجه به فلسفه درباره محصوات و خدمات خود ارائه دهد

 ، این سوال مطرح میشود: وجودی بانک ایران زمین که همانا ارائه خدمات با کیفیت بانکی است

 آیا بانک ایران زمین توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید؟

 

 اهمیت و ضرورت مساله

 منافع سازمان در یا عدم رضایت مشتری رضایت و دارد بستگی آن کنندگانمراجعه و مشتریان به سازمانی هر ابقاء و ایجاد

آن مشغول فعالیت  در که صنعتی و حرفه از صرفنظر هاشرکت و هاسازمان تمامی برای تا گردیده سبب امر است. همین موثر

صنعتی – تجاری هایشرکت نظیر انتفاعی هایسازمان برای هم باشد. این موضوع موفقیت کلیدی عامل مشتری رضایت هستند

 دو یکسان هر برای آن لزوم بوده، بسیار اهمیت حائز هابیمارستان و هادانشگاه مانند غیرانتفاعی هایسازمان برای هم و )بانکها(

 (6، ص 1581است )صالحی مله، 

 و سازمان بین که تنگاتنگی ارتباط نوع گرفتن قرار نظر مد با و گرددمی ارائه که خدماتی نوع به توجه با بانکداری صنعت در

-می بانک سازمان و تشکیالت برای درآمد عمنب تنها مشتریان زیرا. گرددمی دوچندان مشتری اهمیت دارد وجود آن مشتریان

 و هاسلیقه نظرها، باید مشتری به آن عرضه تا خدمات تولید زمان از بنابراین. داشت نخواهد وجود سازمانی آنها بدون و باشند

 و هاأموریتم نخستین از را مشتری رضایت کسب پین، تور دکتر دومینیک. گیرد قرار رسیدگی و توجه مورد کامالا  آنها تمایالت

 جلب مسئله در هاسازمان رتبه عالی مدیران پایداری و دائمی پایبندی و دخالت و برشمرده هاشرکت ارشد مدیریت هایاولویت

 .(16 ص ، 2007 ،8تورپین) آوردمی به شمار موفقیت اصلی شرط پیش را مشتریان رضایت

 خدمات سیستم طراحی در مشتری رضایت عدم یا رضایت لذا است، بیشتر مشتریان جذب بانک نهایی از آنجایی که هدف

 گیرد. هزینهمی صورت جدید و قدیم مشتریان اصلی گروه دو به بانکی خدمات باشد. ارائهمی فراوانی اهمیت بانکداری حایز

 بانک برای قدیمی مشتریان نگهداری و حفظ رو این است. از قدیمی مشتریان حفظ هزینه از بیش معموا جدید جذب مشتریان

 دارد. بستگی بانک از شده دریافت خدمات از هاآن رضایت به قدیمی مشتریان حفظ دارد. جدید مشتریان جذب از اهمیتی بیش

 جذب باعث دیگران نزد خدمات این تعریف با بلکه کند،می مجدد استفاده شده ارائه خدمات از فقط نه بانک راضی یک مشتری

 نتوانند که هاییهستند. بانک بانک برای سودآوری منبع راضی مشتریان شود.می نیز ن به دهان(مشتریان جدید)بازاریابی دها

 عالی، سطح در و باا کیفیت با خدمت شد. عرضه خواهند خارج رقابت صحنه از راضی حفظ کنند، درازمدت در خود را مشتریان

 شود.می بانک رقابتی برای مزیت ایجاد موجب مستمر طور به

ه اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره بانکی و همسان سازی آن توسط بانک مرکزی، تنها مزیت رقابتی در شبکه بانکی کشور نظر ب

ارائه خدمات با کیفیت تر، جهت حفظ و نگهداری مشتریان می باشد، لذا بررسی میزان رضایتمندی مشتریان بانک ایران زمین 

 ی برخوردار است. از خدمات ارائه شده توسط بانک از اهمیت بسزای

 
 فرضیه تحقیق

 داری دارد.ابعاد کیفیت خدمات بانکی بر رضایت مشتریان در شعب بانک ایران زمین در شهر تهران تأثیر معنی 

 
 ادبیات تحقیق

بوده و مالکیت چیزی  8کند که اساساا ناملموسخدمت عبارت از فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می

 (.817، ص 1578، 10بر ندارد و نتیجه آن ممکن است محصولی فیزیکی باشد و یا نباشد )آرمسترانگ و کاتلر را در
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 در همیشگی لزوماا نه امّا طبیعی طور به که نامحسوس بیش کما هایفعالیت از سری یک بر مشتمل فرآیندهای خدمت،

 برای حلّی راه تا داده روی خدمت کنندهارائه های سیستم یا و کاا یا فیزیکی منابع یا و کارکنان و مشتریان بین تعامالت

 این با. هستند عملکردها و فرآیندها رفتارها، خدمات، ترساده عبارتی (. به46، ص 2000، 11باشد )گرونروس مشتری مسائل

 (.2، ص 2000، 12دارند )زمیتهال و بیتنر خدمات بودن ناملموس به اشاره تعاریف همه وجود

اند: کیفیت خدمت، اندازه و جهت مغایرت بین ادراک مشتری اگونی از کیفیت خدمات ارائه شده است، از آن جملهتعاریف گون

(. کیفیت خدمات، قضاوت همه جانبه مشتری درباره ماهیت برتر 81، ص 2001، 15از خدمت و انتظارات اوست )گرونروس

(. کیفیت خدمت، میزان سازگاری سطوح 1887، 14مالهای برجسته آن است )زیتخدمت نسبت به خدمات مشابه با مزیت

(. کیفیت حدمت سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و 88، ص 1885باشد )لویس و بومز، مختلف با انتظارات مشتری می

 (.44، ص 1883شناخت انتظارات مشتری از خدمت خاص است )پاراسورامان، 

تواند بر رضایتمندی مشتریان حاکی از آن است که کیفیت خدمات می مطالعات انجام گرفته در زمینه رضایت مشتریان،

(. افزایش رضایتمندی مشتریان منجر به نتایج رفتاری مانند تعهد، وفاداری، 10، ص 1584تأثیرگذار باشد)کبریایی و رودباری، 

مل مشتری نسبت به اشکاات دهنده خدمت و مشتری و افزایش تحمیل به ماندن مشتری، ایجاد پیوندی دوسویه میان ارائه

(. از این رو، رضایتمندی مشتری به وسیله تصوری مثبت 241، ص 2002و همکاران،  13شود )ژائوموجود در ارائه خدمات می

 (.231، ص 2001و همکاران،  16یابد )الکساندریسدرباره کیفیت خدمات افزایش می

 برای ما آیا که کنید سؤال مشتریان از که باشید جسور قدری به باید شما گویدمی سازمان یک موفقیت خصوص در ریچهلد

اند کرده فراموش را اصلی نکته ها اینسازمان از بسیاری وی دیدگاه از ایم؟داشته مبذول را خود سعی نهایت شما رضایت کسب

 که است ضروری مداریمشتری و مناسب هایرویه اتخاذ و شده ارائه خدمات ارزیابی جهت (. بنابراین24، ص 1587)کرمی، 

 این مانند و ارزیابی و بازرسی کیفیت، تضمین پیشنهادها، نظام مشتریان، هایشکایت به توجه شود. توجه مراجعان نظرات به

 ایلحظه (. البته فقط ارزیابی51، ص 1582سازند )رهنورد، می فراهم مشتری را ندای دریافت امکان که هستند هاییروش ها

 نیازهای از باید مشتری رضایت کسب برای هاسازمان نیست. کافی تنهایی به کندمی دریافت را خدمت یا کاا مشتری که

 دهند. تشخیص را مشتری هایالعمل عکس و باشند آگاه مشتری آتی و فعلی

 موضوعی به تبدیل خدمت کیفیت ،قابتیر یهارفشا ونفزروزا یشافزا و هازاربا فشگر اتلیل تغییرد به گذشته ههد چند در

 عنو و امحتو ،تعریف نظر از هااربزا اینست. ا هشد دیجاا آن سنجش ایبر دییاز یهااربزا و هشد مدیریت یها هشوپژ در مهم

 فشکا لمد سساا بر یبر و لیتماز ن،ماراسوراپا یابیزاربا تیم توسط 1888 لسا سروکوال که در اربزا ماا ،تندومتفا سنجش

 و نتا .(33، ص 1887، 17هیدلی و براونست )ا  دهبو تخدما کیفیت سنجش در هااربزا رینتدبررپرکا نتاکنو شد حیاطر

 کیفیت ضعف و تقو طنقا شناسایی در هانمازسا به که ستا تشخیصی تکنیکی ال،کووسر که ( معتقدند2001) 18ایتروپا

ار قر دهستفاا ردمو مستمر دبهبو تمااقدا و هاآورینو یتاهد ایبر اریبزا انعنو به نداتومی ،ینابنابر .کندمی  کمکت خدما

 در .ستا گرفته ارقر تعدیل یا و دهستفاا ردمو صنایع از ریبسیا در نتاکنو ال،کووسر (. ابزار24، ص 2001، 18گیرد )اوزان

بعاد یا بررسی تاثیر ا خدمت کیفیت فشکا سیربر رمنظو به ریبسیا یهاهشوپژ در الکووسر اربزا ننیز تاکنو بانکی هایمحیط

                                                                                                                                                                                     
10- Armestrang & Kotler  
11 - Gronos 
12 - Zeithamel and bitner 
13 - Gronros 
14 - Zitmal 
15- Zhao 
16 - Alexandris 
17 - Headley & Browen 
18 - Tan & Pawitra 
19 - Uzun 
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 هشد تأیید آن دعتماا قابلیت و رعتباا  وست ا هشد گرفته رکا بهها و موسسات مالی بانک کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان در

 (.418، ص  2001تانو پاویتا، ست)ا

مندی از این رو، با توجه به ادبیات تحقیق و با در نظر گرفتن ابعاد مدل سروکوال و تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت

 باشد:مشتریان مدل پیشنهادی تحقیق به شرح زیر می

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ها: مدل مفهومی تحقیق بر اساس مولفه1مدل 

 

 پیشینه تحقیق

 الکترونیرک بانکرداری خردمات از کننردگاناسرتفاده رضرایت گیرری اندازه»( در تحقیقی با عنوان 1585شمشیری و کرامتی )

 قررار دادنرد. آنهرا بررسری مرورد مشرتریان رضرایتمندی بر را EUCS مدل متغیرهای« همدان استان کشاورزی بانک درشعب

 برودن بموقرع و تائیرد تحقیرق فرضریات و در نهایرت گرفرت قرار بررسی مورد SPSS افزار نرم را توسط آمده بدست اطالعات

 اسرتفاده سروم، سرهولت رده در شرده ارائره خردمات دوم، دقرت رده شده ارائه خدمات اول، محتوای در رده شده ارائه خدمات

 مشتریان رضایتمندی روی بر که گرفتند قرار اهمیت پنجم رده در شده ارائه خدمات شکل و چهارم رده در شده ارائه ازخدمات

 .  بودند موثر

 انرکب مشرتریان رضرایتمندی بر الکترونیکی بانکداری خدمات کیفیت بهبود تاثیر بررسی»( تحقیق با عنوان 1585زاده )دانش

 هرای گرذاری سررمایه آیا که است سوال این به پاسخ پی در پژوهش انجام داده است. وی در این« اصفهان شهرستان پاسارگاد

 طبرق نمایرد؟ جلب را مشتریان رضایت است توانسته الکترونیک، خدمات ابعاد بهبود زمینه در پاسارگاد بانک توسط شده انجام

 بوده سهولت بُعد در مشتریان رضایتمندی بیشترین و دسترسی، بُعد بهبود در پاسارگاد کبان توجه بیشترین آمده، بدست نتایج

 را شرده استاندارد رگرسیونی تاثیر ضریب بیشترین 158/0 بتا ضریب با امنیت بُعد رگرسیون تحلیل نتایج طبق همچنین است،

 از مشرتریان رضرایت و پژوهش گانه 6 ابعاد بهبود نبی دهدمی نشان پژوهش هاییافته و نتایج. است داشته مشتریان رضایت بر

 .دارد وجود همبستگی الکترونیکی بانکداری خدمات

تأثیر کیفیت ابعاد خدمات بانکی بر روی رضایت مشتریان: یک بررسری »در تحقیق خود با عنوان ( 2013و همکاران ) 20ااعظم

از مردل پرنج بعردی ارزیرابی کیفیرت خردمات پاراسرورامان و برا اسرتفاد « در شهر ایربیر، جردن 21میدانی در مورد بانک عرب

یابرد. ابعراد ( به این نتیجه رسیدند که هر چقدر کیفیت خدمات بااتر رود، رضایت مشتریان نیرز افرزایش مری1888همکاران )

نتایج ایرن تحقیرق کنند و این پنج بعد تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری دارند. کیفیت خدمات نقش مهمی در این معادله ایفا می

                                                           
20 - Al-Azzam 
21 - Arab Bank 

 متغیر مستقل متغیر وابسته

(1811) پاراسورامان و همکارانبر اساس مدل   

 

 رضایت مشتریان

 

 ملموس

انقابلیت اطمین  

 پاسخگویی

 همدلی

 امنیت

ابعاد کیفیت 

 خدمات بانکی
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باشد. بنرابراین دهد که کیفیت خدمات، ابزار مناسبی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری میهمچنین نشان می

 نگرند.اندرکاران صنعت بانکداری به این ابزار به عنوان ابزار مهمی برای ارزیابی، تقویت، و بهبود کیفیت خدماتشان میدست

هرای تجراری تأثیر کیفیت خدمات برر رضرایتمندی مشرتریان در بانرک»( در پژوهشی با عنوان 2014) 22آل کریم و کودهاری

پنج بعد کیفیت خدمات )سروکوآل( شرامل مروارد ملمروس، اعتبرار، پاسرخگویی، همردلی و « بخش خصوصی کشور بنگالدش

ای گزینره 3ای ساختاریافته برا طیرف پرسشنامهاطمینان به عنوان مبنای این تحقیق مد نظر قرار دادند. آنها در این پژوهش از 

دهد که مروارد ملمروس، تایی استفاده نمودند. نتایج این پژوهش نشان می110ها از یک نمونه آوری دادهلیکرت به منظور جمع

دستیابی بره  داری بر رضایتمندی تأثیر دارند به این معنی که برایاعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی به طور مثبت و معنی

 های تجاری بخش خصوصی کشور بنگالدش، ابعاد کیفیت خدمات حائز اهمیت فراوانی هستند.رضایتمندی مشتریان در بانک

 

 روش تحقیق

 -توصیفی نوع از هاو به لحاظ گردآوری داده یمقطع ،یزمان نظراز  ،یفیک رها،متغی نظر از کاربردی، هدف، نظر از حاضر پژوهش

آنجایی می باشند. از  شعبه 65شامل در شهر تهران  زمینایران بانک مشتریان کلیه پژوهش این آماری جامعه. تاس یشیماپی

های تحت سرپرستی خود را در شهر تهران به دو حوزه شرق و غرب تقسیم نموده، ما نیز این دو که بانک ایران زمین، حوزه

س تعداد شعب موجود در هر بلوک را شناسایی نموده و آنها را به دو گروه گیریم. سپحوزه را به عنوان دو بلوک در نظر می

کنیم. سپس از هر بلوک شعباتی را به ( تقسیم می4و  5( و شعب درجه پایین )درجه 2و درجه  1شعب درجه باا )درجه 

 ایطبقه تصادفی شرو به نیز در هر شعبه )خوشه( نمونه عناصر سپس صورت تصادفی به عنوان خوشه انتخاب کردیم و

 ( انتخاب شدند. نفر تعیین شده است 583طبق فرمول کوکران نمونه ای آماری با حجم  )متناسب با حجم هر خوشه،

سروکوال پاراسورامان و همکاران  ارزیابی پرسشنامه استاندارد از خدمات کیفیت مورد در مشتریان انتظارات و ادراک ارزیابی برای

گیری ابعاد ای است که برای اندازهدرجه 3سوالی با مقیاس لیکرت  22این پرسشنامه یک ابزار  ت.اس شده ( استفاده1888)

 استوار خدمات کیفیت شکاف الگوی بر و بوده مؤثر مشتری رضایت پایش جهت به ابزار کیفیت خدمات طراحی شده است. این

 ،)خدمت ارائه محیط فیزیکی فضای و فیزیکی )شرایط بُعد یا ملموسات بُعد پنج در را مشتریان انتظارات و که ادراکات باشدمی

 ،)به مشتری کمک و همکاری به تمایل(پاسخگویی  ،)اعتماد قابل و مطمئن شکل به خدمت انجام )توانایی اطمینان و اعتماد

کند می گیریاندازه تلیکر مقیاس اساس بر ،)مشتریان از هریک با ویژه همدلی )برخورد ،)کارکنان توانایی و شایستگی) تضمین

 پرسشنامه این تحقیق به لحاظ محتوایی دارای سه بخش است:(. 161، ص 1585همکاران،  و )رحیمی

سوال تشکیل شده که شامل جنسیت،  6دهندگان بوده و از آوری اطالعات عمومی پاسخبخش اول پرسشنامه، مربوط به جمع

 باشد.ا بانک و نوع تعامل با بانک میوضعیت تأهل، سن، میزان تحصیالت، سابقه فعالیت ب

است. بخش سوم پرسشنامه،  سوال تخصصی بوده که مرتبط با سنجش کیفیت خدمات بانکی 22بخش دوم پرسشنامه، شامل 

 پردازد.می باشد که به سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکیسوال می 22نیز شامل 

موضوع( و نیز  متخصص و نظر پاراسورامان )صاحب توسط شده انجام مطالعاتاساس  بر پرسشنامه تحقیق، محتوایی روایی

است. با این حال، روایی پرسشنامه تحقیق توسط  قرار گرفته و تأیید سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه، مورد بررسی

 اساتید راهنما و مشاور نیز مورد برررسی و تأیید قرار گرفت. 

از  استفاده با سپس و تهیه گردید آزمونپیش پرسشنامه به عنوان 50 شامل اولیه نمونه یک پرسشنامه، گیری پایاییجهت اندازه

 برای کرونباخ آلفای روش با اعتماد ضریب میزان SPSS آماری  افزار نرم کمک به و هاپرسشنامه این از آمده دست به هایداده

  محاسبه گردید. 886/0شنامه رضایت مشتریان و برای پرس 864/0 سنجش کیفیت خدمات بانکیپرسشنامه 

                                                           
22 - Al Karim & Chowdhury 
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برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار استنباطی استفاده می کنیم. قبل از ورود به آمار استنباطی باید از نرمال بودن 

برای می کنیم.  استفاده اسمیرنوف-کالموگروف از آزمون هامؤلفه بودن نرمال بررسی مولفه ها اطمینان حاصل کنیم، لذا برای

 این به ،Tتوزیع مبنای بر جامعه یک میانگین آزمون شود. درای استفاده مینمونهتک Tها از آزمون بررسی وضعیت نمونه

 .است ترکم یا و تربیش ثابت مقدار یک از میزان چه جامعه، به یک میانگین که شودمی پرداخته موضوع

 مقدار نظر، مورد جامعه میانگین که شودمی استنباط باشد، چنین خطا مقدار از ترکم داریمعنی سطح آزمون، چنانچه این در

 بایداست، می آن از ترپایین یا و شدهآزمون مقدار از بااتر جامعه میانگین که موضوع این دریافتن برای حال. نیست شدهآزمون

 نمود. مراجعه افزارنرم خروجی در موجود پایین  حد و باا حد به

 آن مورد در جامعه میانگین که است معنی بدین باشند، مثبت دو هر پایین حد و باا حد چهای، چناننمونه یک T آزمون در

مساوی  تقریباا  جامعه میانگین باشد، منفی دومی و مثبت اولی چهچنان باشد. همچنینمی آزمون مورد مقدار از تربیش متغیر

 مقدار از ترکم جامعه در نظر مورد متغیر میانگین که است معنی بدین مقدار، دو این دنبومنفی چنینهم است. آزمون مقدار

  دارند. قرار پایینی سطح در بررسی مورد یجامعه در متغیرها این و است آزمون

 

 نتایج و بحث روی نتایج

اسرت، لرذا در  03/0کمترر از  رهراسطح معنی داری برای تمرامی متغی 2و  1جداول  اسمیرنوف،-کالموگروف آزمونطبق نتایج 

ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند، درنتیجره از شود؛ به عبارت دیگر، دادهادعای نرمال بودن توزیع رد می 83/0سطح اطمینان 

 کنیم.آمار ناپارامتریک استفاده می

 اسمیرنوف پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی -:آزمون کولموگروف1جدول 

 هاگویه
 ملموس

بلیت قا

 اطمینان
 پاسخگویی

اعتبار 

 )تضمین(
 همدلی

 .KS 113. 110. 105. 106. 156آماره 

 .000. 000. 000. 000. 000 (sig) داری سطح معنی

 

 اسمیرنوف برای ابعاد پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان -: آزمون کولموگروف2جدول 

 هاگویه
 ملموس

قابلیت 

 اطمینان
 پاسخگویی

اعتبار 

 )تضمین(
 لیهمد

 .KS 133. 171. 171. 178. 176آماره 

 .000. 000. 000. 000. 000 (sig) داری سطح معنی

 

باشد. در این روش ابتدا مدل رگرسیونی مورد نظر های فوق رگرسیون خطی میبررسی فرضیه روش آماری مورد استفاده جهت

 أیید است یا خیر.دهد که مدل فوق مورد تکنیم و خروجی رگرسیون نشان میرا طراحی می

قبل از انجام تحلیل رگرسیون برای مشاهده میزان رابطه دو متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان نمودار پراکنش این دو 

پراکنش دو متغیر را در مقابل هم قرار داده و مقدار مشاهده شده یک متغیر را به ازای مقدار  1شکل متغیر را بررسی می کنیم.

 هاداده توده شود. هرگاهدهد. از نحوه پراکندگی نقاط میزان رابطه مشخص میدر صفحه مختصات نشان می دیگر معین متغیر

 متغیر دو این بین خطی همبستگی رابطه یک که گرفت نتیجه توانشود می متراکم خط یک حول کشیده و بیضی یک بصورت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

519 

 

داری بین دو متغیر وجود شود رابطه معنیباشد معلوم می ای شکلدارد و هرگاه توده داده ها فاقد نظم خاص و دایره وجود

 ندارد.

 

 
 : پراکنش دو متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان1شکل  

 

اند. شیب خط کنیم صرفنظر از تعدادی نقطه دور افتاده مابقی نقاط به شکل یک بیضی حول یک خط متراکم شدهمشاهده می

توان حدس زد یک رابطه خطی مستقیم بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان براین میها مثبت است بنابرازش شده به داده

شود و بالعکس. ازم به ذکر وجود دارد به این معنی که هرچه نمره کیفیت خدمات بیشتر باشد رضایت مشتریان نیز بیشتر می

متغیر وابسته رضایت مشتریان را بر اساس تواند مقادیر ها برازش شده، همان خط رگرسیون است که میاست خطی که به داده

 بینی کند.مقادیر مشاهده شده متغیر کیفیت خدمات پیش

 

 بررسی تأثیر بین ابعاد کیفیت خدمات و متغیر رضایت مشتری  

بین ابعاد کیفیت خدمات )موارد ملموس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اعتبار و همدلی( با رضایت مشتریان در شعب بانک 

ن زمین در شهر تهران رابطه وجود دارد. اگر پس از تحلیل رگرسیون ثابت شود که همه ابعاد متغیر کیفیت خدمات ایرا

 داری بر رضایت مشتریان دارند مدل رگرسیون بصورت زیر خواهد بود: )متغیرهای مستقل( اثر معنی

 

  β5+ e(همدلی) +β4(اعتبار) +β3(پاسخگویی) +β2 (اطمینان)+ β1(موارد ملموس)+α=رضایت مشتریان

 .:کنیماکنون خروجی رگرسیون را بررسی می

 

 

 : ضریب همبستگی مدل رگرسیونی5جدول 

R ) ضریب همبستگی( 2R )2 )ضریب تعیینR تعدیل یافته 

a 584/0 121/0 110/0 
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ده در مدل را تأیید می متغیرهای تثبیت ش نسبتاا خوبی بین رابطه ضریب همبستگی و توان دوم آن، وجود 5طبق نتایج جدول 

درصد واریانس مربوط به متغیر  11تعدیل یافته، مدل رگرسیون تأیید شده می تواند   2Rکنند. همچنین با توجه به مقدار  

 می باشد. Fبینی کند. قدم بعدی در تحلیل رگرسیون تأیید مدل با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون وابسته را پیش

 

 لیز واریانس برای تشخیص مناسبت مدل رگرسیونی متغیر رضایت مشتریان:جدول آنا4جدول 

 داری معنی سطح F آمارة مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع خطا منبع

 a 000/0 104473 24884 3 144418 رگرسیون

 04273 578 1044540 ها باقیمانده
  

 584 1184738 کل
   

 

است. بنابراین فرض مناسبت مدل  000/0سطح معنی داری با سه رقم اعشار برابر  4جدول طبق یافته های تحقیق مندرج در 

 .دارد را وابسته متغیر بینیگوییم مدل رگرسیونی توانایی پیشدرصد تأیید می شود و می 88تعیین شده با اطمینان 

 : جدول ضرایب ثابت و متغیر برای مدل رگرسیونی متغیر رضایت مشتریان3جدول 

 یرهای مدلمتغ
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیراستاندارد

t داریسطح معنی 
β Beta 

 α 010/2ضریب ثابت 
 

858/11 000/0 

 04005 54001 04167 04118 موارد ملموس

 04417 - 04812 - 04043 - 04052 قابلیت اطمینان

 04184 - 14550 - 04086 - 04038 پاسخگویی

 04000 54822 04213 04135 اعتبار )تضمین(

 04004 24801 04172 04108 همدلی

 
 مشاهده می کنیم : 3همانطور که در جدول 

-درصد می 88می باشد بنابراین با اطمینان  01/0و کمتر از  005/0داری آزمون برابر متغیر بعد موارد ملموس: سطح معنی

 توانیم این متغیر را در مدل نگه داریم.

-درصد می 88باشد بنابراین با اطمینان می 01/0و کمتر از  000/0داری آزمون برابر ن(: سطح معنیمتغیر بعد اعتبار )تضمی

 توانیم این متغیر را نیز در مدل نگه داریم.

توانیم این درصد می 88باشد بنابراین با اطمینان می 01/0و کمتر از  004/0داری آزمون برابر متغیر بعد همدلی: سطح معنی

 یز در مدل نگه داریم.متغیر را ن

باشد بنابراین این متغیرها توانایی می 03/0داری آزمون بیشتر از در مورد دو متغیر قابلیت اطمینان و پاسخگویی سطح معنی

 بینی متغیر وابسته را نداشته و باید از مدل حذف شوند.پیش

 مدل نهایی رگرسیون به شکل زیر خواهد بود.

  e + 0/108(همدلی)+ 0/135(اعتبار)+ +0/118(موارد ملموس) + 2/010 = رضایت مشتریان
 نتیجه: بین ابعاد موارد ملموس، اعتبار و همدلی با رضایت مشتریان شعب بانک ایران زمین در شهر تهران رابطه وجود دارد.
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  آزمون( آزمون میانگین یک جامعهT)  

 این به ،Tتوزیع مبنای بر جامعه یک میانگین آزمون شود. درمیای استفاده نمونهتک Tها از آزمون برای بررسی وضعیت نمونه

نتایج حاصل از این  .است ترکم یا و تربیش ثابت مقدار یک از میزان چه جامعه، به یک میانگین که شودمی پرداخته موضوع

 سطح خطا و معناداری سطح آزادی، درجه شده، محاسبه T مقدار  شامل جدول این نشان داده شده است. 6آزمون در جدول 

 باشد.می

 (N=583ای ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات بانک ایران زمین )وضع موجود( )تک نمونه T: آزمون 6جدول 

 ابعاد

 3 =ارزش آزمون 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

خطای 

انحراف 

استاندارد 

 میانگین

tمقدار 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

اطمینان فاصله  89%

 تفاوت

 حد باال حد پایین

موارد 

 ملموس
548310 0472510 0405683 254051 582 04000 0483086 047785 048256 

 048475 047718 0483862 04000 582 184270 0404461 0487500 548386 اطمینان

 048478 046321 0473000 04000 582 134037 0404881 0487481 547300 پاسخگویی

 140588 048801 0483887 04000 582 254654 0404062 0478480 548600 اعتبار

 048771 046827 0477880 04000 582 134778 0404845 0486757 547788 همدلی

 مربوط همه ابعاد در که گفت تواندرصد می 83اطمینان  سطح در لذا است، خطا از سطح کوچکتر داریمعنی از آنجایی سطح

 اعتبار و همدلی اطمینان، پاسخگویی، ملموسات، سطح ادراکات )وضع موجود( شامل: در خدمات بانک ایران زمین یتکیف به

چون  دارد و وجود 03/0خطای  سطح ( در5)عدد  جامعه به فرضی مربوط میانگین با نمونه میانگین بین داریمعنی تفاوت

که ادراکات  گفت تواناست و می 5 از بیشتر همه ابعاد در هامیانگین رتمامی حدود پایین و باا مثبت هستند. بنابراین مقدا

 حد متوسط از بیشتر پاسخگویی و همدلی تضمین، اطمینان، ملموسات، ابعاد در خدمات بانک ایران زمین کیفیت از مشتریان

 است.

 

 گیری. نتیجه3

بین ابعاد موارد ملموس، اعتبار و همدلی با رضایت تحقیق نشان داد که  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مورد فرضیه

مشتریان شعب بانک ایران زمین در شهر تهران رابطه وجود دارد اما در مورد اعاد قابلیت اطمینان و پاسخگویی، مدل رگرسیون 

رد تأیید قرار نگرفت. بینی نداشت. از این رو، رابطه بین ابعاد قابلیت اطمینان و پاسخگویی با رضایت مشتریان موتوانایی پیش

 ابعاد همه در که گفت توانمی درصد 83 اطمینان سطح در که داد نشان  اینمونه تک T آزمون از حاصل نتایج همچنین

 بین داریمعنی تفاوت همدلی و اعتبار پاسخگویی، اطمینان، ملموسات، :شامل زمین ایران بانک خدمات کیفیت به مربوط

 باا و پایین حدود تمامی چون و دارد وجود 03/0 خطای سطح در( 5 عدد) جامعه به مربوط فرضی میانگین با نمونه میانگین

 خدمات کیفیت از مشتریان ادراک که گفت توانمی و است 5 از بیشتر ابعاد همه در هامیانگین مقدار بنابراین هستند مثبت
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 تا زمین ایران بانک و است متوسط حد از بیشتر اسخگوییپ و همدلی تضمین، اطمینان، ملموسات، ابعاد در زمین ایران بانک

 .سازد برآورده خدمات کیفیت از را خود مشتریان رضایت است توانسته حدودی
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