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بررسی میزان رضایتمندی مراجعان  و عوامل موثر بر آن از خدمات بانک و بیمه بانک سامان 

  در شهر زنجان

  نرگس حسنی مقدم

 کارمند آموزش و پرورش شهرستان زنجان 

 چکیده 

ویژگیهای )پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی مراجعان از خدمات بانک و بیمه ای  و عوامل انسانی 

این تحقیق به روش پیمایش تحلیل صورت گرفته است و , پرداخته است ( رفتار کارکنان و شایستگی کارکنان  , فردی 

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند  که برای گرفتن  11  جامعه آماری آن مراجعان به بانک سامان بودند که به تعداد

خدمات بانکی و بیمه ای به شعبات بانک سامان مراجعه کرده بودند و برای سنجش متغیر های مورد نظر از پرسشنامه 

ت محقق ساخت استفاده گردید و بر اساس نتایج حاصل از آزمون  آماری پیرسون بین متغیرهای ویژگیهای فردی جنسی

سن , مدت مراجعه , تحصیالت )رابطه وجود دارد و بین دیگر متغیرهای ویژگیهای فردی (1,2.0)و میزان رضایت مندی 

و بر اساس نتایج تحلیل , و میزان رضایت مندی رابطه وجود ندارد (میزان درآمد , نوع شغل , نوع تسهیالت , تحصیالت , 

رابطه وجود دارد و این رابطه (5 1,0)و شایستگی کارکنان ( 1,500)آماری همبستگی پیرسون بین طرز رفتار کارکنان

مثبت و فزاینده و مستقیم است همچنین بر اساس یافته های آمار توصیفی میانگین  رضایت مندی مراجعان   از رفتار 

به  5تا   در مقیاس   05,.و رضایت کمندی از خدمات بانک و بیمه ای   2,22و شایستگی کارکنان  2.,2کارکنان 

 .دست آمد

 مراجعان,ویژگیهای فردی , شایستگی کارکنان , رفتار کارکنان , رضایت مندی : کلید واژه 

 

 

 

                                                           
 nmoghadam91@yahoo.com: ایمیل ,  74211920090: شماره همراه , کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی  - 1
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 مقدمه 

امروزه به علت افزایش عرضه و رقابت ، سازمانهای تولیدی و خدماتی جهت حفظ بقا و افزایش سود آوری و سهم بازار    

خویش مجبور به ارائه کاالها و خدماتی متنوعتر ، با کیفیت تر و متناسب با خواسته ها ، تمایالت و سلیقه های مشتریان شده 

کاالها و خدمات نیز افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا ، دیگر پذیرای هر نوع کاال یا  از سویی دیگر آگاهی مشتریان از. اند 

خدمتی نمی باشند و مشتریان امروزی به دنبال محصولی می باشند که به بهترین وجه نیازها ، خواسته ها و سلیقه های آنها را 

د ، در این صورت است که رضایت آنها جلب شده و حاضر بر بر آورده سازد  و از کیفیت و قیمت مناسبی نیز بر خوردار باش

 .  ادامه گرفتن خدمات هستند 

شرکتها برای راضی نگه داشتن مشتریان بایستی عملکردشان را بهبود دهند تا بتوانند در محیط کسب و کار به شدت رقابتی  

ری مشتری است و شرکتها با سهم زیادی از مشتریان زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتری وفادا. به مزیت رقابتی پایدار دست یابند

وفادار به دالیل افزایش نرخ خرید مجدد، خریداران بالقوه زیاد، تمایل به قیمتهای باالتر، رفتار توصیه ای مثبت و هزینه های 

  .جایگزینی کم، سود می برند

 سدط   در خددمات،  بخش در و چه تولید بخش در چه مختلف کشورهای در مشتری رضایت شاخصهای ، طی سالهای اخیر  

 بدرای  را راه کشدورها،  بسیاری در مشتری گیری رضایت اندازه از حاصل نتایج .گرفته اند قرار گیری اندازه و ارزیابی مورد ملی

 بهبود و ارزیابی به منظور استراتژیک تصمیمات اتخاذ معیارهای و است هموار ساخته سازمانها ترین متعالی و ها بهترین یافتن

 .است نموده سادگی فراهم به را رقابتی وضعیت

 در .است رسانده اثبات به یافته کشورهای توسعه برای را خود مزایای کالن سط  در چه و خرد سط  در چه مشتری رضایت  

 خدویش  اساسی کاالهای خرید امر در مناسب تصمیم به اخذ قادر شاخصی چنین از استفاده با مشتریان از یک هر خرد سط 

 از شاخصها سایر کنار در کشور کل اقتصادی وضعیت ارزیابی جهت به شاخصی تبدیل شاخص این کالن، سط  در و باشند می

 .شده است ملی ناخالص تولید جمله

متغیر های درون سازمانی متغیر هدایی هسدتند   . رضایت مشتری متاثر از دو عامل متغیر های درون سازمانی و محیطی است   

کیفیدت  : که بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارند و تحت کنترل شرکت یا موسسه است که در بانکها می تواند عوامل زیر باشد 
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و تسهیالت اعطائی ، رفتار مناسب کارکنان ، پاسخگوئی موثر ، ارتباط موثر ، و رضایت ارائه خدمات بانکی ، نرخ سود سپرده ها 

متغیر های محیطی  شامل متغیر هایی است که مربوط به محیط بیرونی بانک اعم از محدیط کداری یدا    . شغلی کارکنان  بانک  

رت مستقیم با آنهدا رابطده متقابدل دارد ، بده     محیط کاری بانکها شامل بخشهایی است که بانک یه صو. عمومی باکها می باشد 

 (.20 :   05. سماواتی ، )صورتی که بانک برای راه رسیدن به اهداف خود تحت تاثیر مستقیم آنها است 

امروزه موسسات به خوبی می دانند حمایت وپیشرفت آنها بسته به وجود رضایت مشتریان است و به دست آوردن و حفظ    

،خیلی مهم می امروز که دگرگونی های بسیار زیاد ، همراه با گسترش  رقابت در زمینه های گوناگون است مشتریان در دنیای 

 .باشد 

در ادبیات بازار یابی تعاریف زیادی از رضایت مندی وجود دارد ، اما سه عامل اصلی در همه تعاریف وجود دارد که مجموعه    

 :این سه عامل عبارتند از. امع از رضایت مندی را به دست دهد ای از این عوامل می تواند مبنای یک تعریف ج

 . رضایت مشتریان ، عکس العمل عاطفی و یا حالتی از درک متقابل شناختی است -  

 .رضایت مشتریان پاسخی در ارتباط باتمرکز ویژه به روی انتظارات از تولید و تجربه استفاده از خدمات و یا مصرف است  -2

مثال بعد از انتخاب یا بر اساس تجربه های مکرر  .ریان عکس العملی است که در یک دوره زمانی رخ می دهد رضایت مشت -.

(kelen,2002:425). 

مدیران سازمانها  نیز باید به این درک و آگاهی برسند که مهرورزی ، عدالت گستری و خدمت به بندگان خدا پیشرفت مادی و 

 .ان معارهای مهم مردم داری و مردم مداری به مکانیزم های نیاز دارد معنوی و همچنین پاسخگویی به عنو

، یکی از مهمترین ویژگی های عصر فرا "جابجایی در قدرت "آلوین تافلر نویسنده و جامعه شناس مشهور آمریکائی در کتاب  

، سده بیستم به بعد  01دهه  صنعتی را مشتری مداری عنوان می کند و بر این باور است که به علت سفارشی شدن تولید از

 (.00: 01. تافلر ، )دیگر انبوه تولید وجود نخواهد داشت بلکه کاال و خدمات بر اساس نیاز و خواست مشتری ارائه خواهد شد  

مشتری و سازمان  - : استراتژی های برقرار ی روابط با مشتریان عبارتند از ( 000 )از دیدگاه مک کل ، کالگان و پالمر     

هنگام اوالین برخورد مشتری و سازمان باید  – 2. باید نسبت به تمایالت متقابل برای انجام معامالت آگاهی الزم را کسب کنند

 چرا که این اطالعات در ارزیابی نیازهای آینده ی مشتری مفید . اطالعاتی درباره مشتری جمع آوری ، ثبت و ضبط کند 
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ان مستلزم خدمات مستمر است ارائه مشوق های مالی وغیر مالی به مشتریان به عنوان برقراری ارتباط مشتری – .. خواهد بود

 ( 25 : 00. حسینی ، .)پاداش برابر روابط با سازمان 

بروک لی "گروهی از محققین نیز رضایتمندی مشتریان را به مفهوم یک عکس العمل احساسی تعریف کرده اند  ، برای مثال   

وم عکس العمل احساسی یاد می کنند و گروهی دیگر ی از پژوهشگران آن را به مفهوم یک عکس ازرضایتمندی به مفه  "

العمل درک متقابل یا شناختی دانسته اند و هاروارد بیان می کند که منظوراز رضایتمندی مشتریان همان شناخت و درک 

 (..0: 02. خیاط زاده ماهانی ، )رفتار مشتریان است 

 : گیری رضایتمندی مراجعان به دو عامل باید توجه کرد  برای اندازه   

بر اساس نتایج پژوهشها میزاتن انتظارات و توقعات مراجعان به عوامل مختلفی از جمله : انتظارات و توقعات مراجعان  - 

زمینه های فرهنگی مراجعان ، سط  آمل و آرزوها ، میزان درآمد ، نیازهای شخصی ، تجربه پیشین مراجعان ، 

 .بستگی دارد ... وقعیت خانوادگی و سط  تحصیالت و م

که به عقیده دیوید گاروین در سنجش کیفیت خدمات ارائه شده مراجعان مشخصه های :کیفیت خدمات ارائه شده   -2

اطالع رسانی سریع و دقیق ، سرعت در ارائه خدمات ، درستی خدمات و : مختلفی باید مورد نظر باشد ک عبارتند از 

 (. 01 -02:  00. رجب بیگی ، )تمیزی ، رفتار مناسب ، قانونمندی ، سادگی و سهولت و انعطاف پذیری  زیبایی و

رضایت مشتری تنها به انتظارات بر نمی گردد  اعتقاد دارند که"اسیندر و ریوان "گروه دیگری از محققان نو اندیش از جمله 

د نیازهای ایمنی ، احترام و عدالت اهمیت دارد ، چون نیازها با انتظارات بلکه توجه به نیازها ی او به ویژه نیازهای اساسی مانن

انتظارات آگاهانه ، مشخص ، کوتاه مدت و سطحی هستند در حالی که نیازها تا زمانی که فعال نشده اند ، آگاهانه ، .فرق دارند

ها و خواسته ها ی درست در همان زمان و کلی عمیق و درازمدت هستند ، بنابراین رضایتمندی مشتری یعنی تامین کامل نیاز

 - : از این دیدگاه رضایت مشتریان در سه سط  مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از . یا همان روشی که او می خواهد 

ائه سط  سوم ، توجه و تامین انتظارات مشتریان و ار -.سط  دوم ،تامین انتظارات ،  -2. سط  اول تامین نیازهای مشتریان 

 .خدمات بیش از آن چه ممکن است انتظار داشته باشند 
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نظام بانکی نیز در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را دارد ، از این   

فیت خدمات جهت رضامندی بانک های امروزی برای رقابت در محیط متالطم ناچار از توجه ویژه به کی.امور مستثنی نیست 

 . مراجعان خود هستند 

و . بنابراین کلید رضایتمندی در یک فعالیت بانکی و بیمه ای این است که خدمتی فراتر از انتظارات مشتریان ارائه گردد    

. دهد  یکی از ویژگیهای خدمات بانکی این است که به لحاظ عمومیت داشتن همه آحاد مردم را می تواند تحت پوشش قرار

پس بدون شک تحقق اهداف کالن در امور بانکی در گرو تعامالت مستمر با مراجعان است و با توجه به نقش موثر مشتریان در 

 .تقویت توسعه و رشد جامعه حضور آنها در مجموعه شرکای بانکها حائز اهمیت است 

رضایتمندی مراجعه کنندگان به امور بانک و بیمه ای میزان : با توجه به مطالب بیان شده سئوال اصلی پژوهش این است که 

 تاثیر چه عواملی می باشد ؟ چه میزان است ؟و این رضایتمندی تحت

 اهمیت موضوع

جهت گیری بر رضایت مشتری پدیده نوظهوری نیست بسیاری از صاحبان موفق کسب و کار ، در طول سالیان متمادی اهمیت 

 .ده اند تمرکز بر رضایت مشتری را تشخیص دا

با ارائه یک  00 اشلسینگر و هنکیت ، . رضایتمندی مشتری تاثیر شگرفی بر حیات حال وآینده سازمان خواهد داشت   

نظریه تحت عنوان چرخه خدمت مطلوب ، اعتقاد خویش را مبنی بر وجود رابطه مابین مشتریان رضایتمند و کارکنان 

مطابق این نظریه ،احساس رضایتمندی موجب افزایش آستانه تحمل برای .رضایتمند در سازمان به صراحت بیان کرده اند 

پرداخت بهای بیشتر در قبال خدمات و محصول مورد نیاز خواهد شد که می توان از این طریق میزان مزایا و سط  دستمزد 

عالوه بر این . ایش می دهد پرداختی به کارکنان سازمان را افزایش داد و این آمد و خروج و جایگزینی نیروهای کار را افز

 02. کاموسی ، )تامین رضایت شغلی کارکنان و بهبود روحیه کاری ، احتمال تامین رضایتمندی مشتری نیز بیشتر می گردد 

 :52 .) 

مطابق نظریه مذکور ، احساس رضایتمندی موجب افزایش آستانه تحمل برای پرداخت بهای بیشتر در قبال خدمات و محصول 

این . خواهد شد که می توان از این طریق ، میزان مزایا و سط  دستمزد پرداختی به کارکنان  سازمان را افزایش داد  مورد نیاز

 عالوه بر تامین رضایت شغلی کارکنان و بهبود روحیه کاری ، . امر خروجی و جایگزینی نیروهای کار را کاهش می دهد 
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نی که این فلسفه را دنبال می نماید موفق تر و در نهایت دارای سود سازما. احتمال تامین رضایت مشتری نیز می گردد 

 (.همان)بیشتری می شود 

جلب رضایت مراجعان باعث افزایش اعتماد و وفاداری ،عمومی ، وفاق ملی ، مشارکت عمومی و اقتدار ملی می شود  که در     

کاظمی )ظام اداری و سیاسی محسوب می شود دنیای کنونی به مانند شاخص های اصلی سنجش ، کار آمدی و توسعه ن

، .00  : .. .) 

در دهه های اخیر ، شدت یافتن رقابت میان بنگاههای اقتصادی در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به 

تردید ایجاد بدون ( . kotler,1997:184)سمت شناخت دقیق تر وعمیق تر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است 

ایشان از کیفیت خدمات ، در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های  رضایت در مشتریان و حتی به شوق درآوردن

این امر با توجه به پیچیده تر .ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید می شود 

صادی ، اجتماعی و فرهنگی ، خود به خود اتفاق نمی افتد ، بلکه به روشها و رویه های نظامند شدن روز افزون سیستم های اقت

از طرفی تغییر خواسته ها ، نیازها و انتظارات مشتریان یک . نیاز دارد که این مفاهیم را به یک فرایند سازمانی مبدل سازد 

ه مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن واقعیت انکار ناپذیر است بنابر این ابتدا باید مشخص شود ک

 (.25:  02. منصوری ،)برآید 

درصد مشتریان هیچگاه در رابطه با رفتار بد و کیفیت نامطلوب کاالها و خدمات شکایت نمی  .0تحقیقات نشان می دهد که 

ام از این مشتریان ناراضی، ناراحتی خود را هر کد. درصد این مشتریان ناراضی دوباره به شرکت مراجعه نمی کنند 01کنند و 

 (.   0:  2111و یاللوبس، )نفر انتقال می دهند  21درصد مشتریان نارضایتی خود را به بیش از  2 نفر می گویند و  0حداقل به 

: 2111ویاللوبس،)مطالعات نشان می دهد که جذب یک مشتری جدید چند برابر پرهزینه تر از نگهداری مشتریان فعلی است

0.)                     

معتقدند مفاهیم موفقیت سازمان و رضایت مشتری خیلی بهم نزدیک هستند از آنجائی که ( 200 : 2111)کنجی و ولیس 

سپس می توان نتیجه گرفت که به منظور دستیابی به . رضایت مشتری یکی از عوامل کلیدی موفقیت محسوب می شود

 .مشتریان رضایتمند داشته باشدموفقیت، سازمان باید، 

بانکداری و خدمات مالی بخش مهمی از صنعت خدمات را تشکیل می دهند و چشم انداز خدمات مالیدر جهان به سرعت در 

 تغییرات تعدیلی ، ساختاری و فناوری بسیاری در راستای حرکت به سوی یک محیط (.002 کاتلر ، )حال تغییر است 
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بانکها با ارائه مزایای متنوع و خدمات رقابتی و تجدید . ر در صنعت بانکداری دنیا روی داده است بانکداری جهانی یکپارچه ت

ساختار خدماتشان به سوی استفاده از تکنولوژی سریع و در جهت برآورده کردن نیازهای در حال تغییر مشتریان ، در حال 

هیت خدمات بانکداری و ارتباط با مشتریان دستخوش تغییر ات به دلیل این اقدامات ، ما. گسترش یافتن از این مرزها هستند 

محیط رقابتی و به سرعت در حال در حال تغییر ی که بانک ها مجبور به فعالیت در آن هستند آنها را به سوی . شده است 

اری از بسی(. hill,2005:41)تجدید در نگرش شان به سوی رضایت مشتری و بهینه سازی کیفیت خدمات سوق می دهند 

شرکتها به این نکته پی برده اند که ارائه مستمر خدماتی با کیفیت برتر نسبت به رقبا می تواند مزیت رقابتی نیرومند ی را به 

 (. همان)ارمغان آورد 

یکرد روانشناختی و وابتدا الزم است روشن شود که مراد از نگرش و رضایت چیست؟ لذا می توان این عوامل را از دو ر

 :شناختی بررسی و تحلیل نمودجامعه 

 :دیدگاه روانشناختی - 

روانشناسان رفتار فردی را وابسته به عواملی چند می دانند؛ ولی در یک طبقه بندی  شناخته شده این عوامل به شرح 

 :زیر تفکیک می شوند

 -.نگرش ها  -2باورها  - : عبارت است از چگونه زندگی کردن فرد؛ که خود از سه عامل متأثر است: فلسفه شخصی( الف    

 .ارزش های شخصی

پاره ای از مواقع ما نیز شاید این تجربه را داشته ایم که وقتی برای نخستین بار با یک پدیده : احساس خوشبختی( ب    

این گونه رفتارها را در . خودآگاه نگاهی آمیخته از مثبت نگری یا منفی نگری در ما شکل گرفته استمواجه شدیم، به طور نا 

می نامند و پیشداوری، نمونه ای ازنگرش فرد نسبت به محیط اطراف خود اعم از گروه ها و « پیشداوری»روانشناسی اجتماعی 

ر زمینه این موضوع، یعنی نگرش مراجعان به سازمانهای دولتی، شاید یکی از بهترین تعاریف د. است... سازمانهای اجتماعی و

نگرش، نظامی بادوام است که » از نگرش ارائه داده اند و آن عبارتست از  001 تعریفی است که فریدمن و همکارانش در سال

باور های  عنصر شناختی شامل اعتقادات و. «شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و نوعی تمایل به عمل است

عنصر احساسی یا عاطفی آن است که معموال نوعی احساس عاطفی با باورهای ما . شخصی درباره یک شی و یا اندیشه است

این سه مقوله در این تحلیل با تعبیری . پیوند دارد و تمایل به عمل به آگاهی برای پاسخگویی به شیوه ای خاص تلقی می شود

 .دی مطرح شده استهمچون آگاهی، اعتماد و رضایتمن
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به عقیده آنان رضایت نشان دهنده معیار . تیلور عقیده دارد که رضایت، جمع ارزیابی ها و رشد کیفیت خدمت است

سنجش دادو ستد نیست بلکه یک قضاوت کلی است و احتماال مناسب ترین وسیله ارزیابی پس از مصرف کاال یا دریافت 

است و بر این اساس « رضایت مشتری»ند که هدف نظام بازاریابی به حداکثر رساندن خدمت است بسیاری از بازاریاب ها معتقد

 .بازاریاب زمانی موفق است که کاالی او رضایت خریدار را حاصل کرده باشد

متخصصان در مورد جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع در یک نکته اتفاق نظر دارند و اینکه، کارمندان مناسب کلید 

 .ری و ارباب رجوع هستندراضی کردن مشت

 :دیدگاه جامعه شناختی -2

درمباحث نظری این تحلیل، دیدگاه جامعه شناختی به دو سط  خرد و کالن تفکیک شده است که در زیر به طور 

 .خالصه مورد بررسی قرار می گیرد

جامعه شناس فرانسوی معتقد است در جامعه جدید بنا به دالیل ساختاری و کالن، انسان از سرنوشت  امیل دورکیم

وی معتقد است با دگرگونی سریع جامعه از یک وضعیت . خود و الجرم زندگی عملی خود و واقعیات پیرامونش راضی نیست

. رنگی به سبک گذشته خود بوجود آمده استنسبی به یک وضعیت جدید، فرصتی برای رها شدن انسان از همبستگی و هم

تمایزات اجتماعی سبب می شود کنترل نیاز های انسان از عهده نهاد های سنتی خارج شده و یک نوع عدم تعادل بین 

. در نتیجه علیرغم تحوالت جدید نمی توان انتظار داشت که افراد راضی تر شده باشند. خواسته ها و امکانات موجود بوجود آید

رکیم پس از بحث های فراوان به این نتیجه می رسد که در اثر تحول جامعه سنتی به جامعه جدید، افزایش بی رویه دو

بر اساس نظریه وی، رسیدن به رضایت کامل در جامعه ای که نیازها دائماً . افراد می شود« نارضایتی»انتظارات و نیازها سبب 

می نماید، تقریبا غیر ممکن است و از آنجاییکه سرعت نیاز های مردم با سرعت انسان ها را به خواستن هر چه بیشتر تشویق 

توانایی سازمان های موجود برای پاسخگویی به مردم هماهنگ نیست، ساختار های بازسازی شده قادر به حفظ میزان رضایت 

 .مردم حتی به اندازه گذشته نیز نیستند

قد است که آرایش ساختار های جامعه سبب    می شود افراد به طرف ، جامعه شناس معاصر آمریکایی معتلوئیس کوزر

کاوش درباره مشروعیت نحوه توزیع منبع کمیاب جهت گیری کنند و این جهت گیری باعث آگاهی از منابع شده و سپس 

 .نارضایتی ایجاد می کند
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 نظریه های انگیزش

در نخستین نظرات . بتا متمایز را پشت سر گذاشته استتحول اندیشه مدیریت در زمینه انگیزش کارکنان، سه مرحله نس

انگیزش به ارایه الگوی منحصر به فردی از انگیزش پرداخته شده که آنرا درباره هر کارگر و کارمند و در هر موقعیتی قابل 

 . (22  : 05. ,محمد زاده)این دیدگاه ها عبارتند از مدل سنتی، مدل روابط انسانی و مدل منابع انسانی. صدق می دانند

 مدل سنتی

تیلور هنر مدیریت را به عنوان ابزار شکل . مدل سنتی انگیزش با نام فردریک تیلور و مکتب مدیریت علمی همراه است

براساس مهارت بیشتر و تولید کارایی بیشتر  "دهنده رابطه مدیران و کارگران مورد مالحظه قرار داد و عامل انگیزش را صرفا

این مکتب . تیلور پاداش مادی تنها محرک برای تولید کارایی می دانست. و تنبیه را مورد تاکید قرار می دهددانسته و تشویق 

های مهم کار مدیر این است که اطمینان حاصل کند انجام وظایف تکراری و مالل آور با بیشترین  معتقد بود یکی از جنبه

باید کار انجام شود و سیستم دستمزد تشویقی را به کار می بردند تا مدیران تعیین می کردند که چگونه . بازدهی همراه است

این مدل مبتنی بر انگیزش مادی بوده و در آن (. 01. : .0. ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، )کارکنان برانگیخته شوند 

بودند کارگران دارای سستی و  طبق این نظریه مدیران معتقد. پرداخت حقوق و دستمزد به ازای تولید بیشتر افزایش می یافت

از این رو مدل انسانی اقتصادی . تنبلی ذاتی بوده و تنها به وسیله عوامل اقتصادی می توان آنها را به تولید بیشتر تحریک کرد

 (. همان)از این نظریه حاصل می شود 

 مدل روابط انسانی

. بجز پول با عوامل دیگری نیز برانگیخته می شوندطبق این نظریه انسانها . روابط انسانی حاصل مطالعات هاثورن بود

 کارهای تکراری و کسالت آور موجب کاهش انگیزه کارکنان می شود اما رفتار اجتماعی موجب افزایش انگیزه و کارایی کارکنان 
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نگیزه الزم طبق این نظریه وجود ا. افراد به عنوان موجودات اجتماعی در پاسخ به محیط کار برانگیخته می شوند. می شود

 .مدل انسان اجتماعی از این نظریه حاصل می شود. مانند رضایت شغلی، موجب باال رفتن عملکرد کارکنان می شود

 مدل منابع انسانی

به بعد مسلم شد که نظریه های کالسیک و روابط انسانی، تاثیر روابط اجتماعی و ساختار رسمی را نادیده  0.1 از دهه 

مدلهای معاصر انگیزشی بر این . روابط انسانی تصویر ناقصی از رفتار انسانی را در محل کار ارایه می دادگرفته و مفروضات مدل 

این عوامل شامل اهمیت نظام پاداش، تاثیرات . فرض هستند که عوامل زیادی قادر به تاثیر گذاری در رفتار انسان می باشد

محمد زاده و مهر وژان، )ارکنان و ادراک خود از محیط کار است اجتماعی، ماهیت شغل، الگوی رهبری، نیاز و ارزشهای ک

پژوهشگران این بخش ضمن استفاده از دو مدل قبلی از نظر ساده تلقی کردن مساله انگیزش و نگاه تک (. 25  - .2  : 05. 

و  Yاین مدل مفروضات  در نظرات معروف. بعدی به آن، به دو مجموعه مفروضات بدبینانه و خوش بینانه از انگیزش پرداختند

X (..0. :.0. ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، . )و دیدگاه مازلو است 

 های محتوایی نظریه

صحبت می کنند و نظریه پردازان محتوایی درصدد شناخت و مشخص « نیازها»و « هست»های محتوایی از توصیف  نظریه

به عبارت دیگر تئوریهای محتوایی بیشتر به مسائل درونی . شودکردن عواملی هستند که موجب انگیزش انسان برای کار می 

نایلی، )انسان و عوامل انگیزش توجه دارند و در جستجوی چیزهایی هستند که رفتارفرد را برای انجام کار فعال می سازد

 .0.: 25.) 

 تجربه کلنیکی خود در سال  ابراهام مازلو مدل خود را درباره انگیزش انسانی، بر مبنای: نظریه سلسه مراتب نیازها

وی احتیاجات بشری را به پنج طبقه تقسیم نموده و آن را سلسله مراتب نیازها می نامد که عبارتند . ارایه داد .02 

 : از
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 ارضای سائقه های تشنگی، گرسنگی و جنسی  -نیازهای فیزیولوژیک  . 

 نی رهایی از ترس آسیب های برونی، تغییرات شدید برو -نیازهای ایمنی  .2

میل به داشتن روابط عاطفی و مراقبتی یعنی دریافت محبت و حمایت شخصی از  -نیازهای مربوط به تعلق  ..

 ناحیه دیگران 

 -خودیابی یا شکوفایی 5احترام و ارج گذاری مثبت از جانب همساالن و وابستگان  -نیاز به قدرت و منزلت  .2

 (.05 :  00. پور مقدسی ،)ن به خود طبیعی فرصت برای ارضای توان بنیادین فرد تا حد نزدیک تر شد

پیروان مکتب کالسیک معتقدند اگر احتیاجات جسمانی افراد برآورده شود آنان حداکثر تالش خود را برای کسب هدف 

اینگونه مدیران معموال از خود سوال می کنند که چرا کارایی سازمان اضافه نمی شود؟ در حالی . های سازمان بکار خواهند برد

در حقیقت پولی که به کارمندان پرداخت می شود تا احتیاجات . که ما پول خوبی می پردازیم و موقعیت کار عالی است

جسمانی خود را از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن تامین کنند وقتی به مصرف می رسد که آنها در خارج از محیط سازمان 

بنابراین پول به تنهایی نمی تواند انگیزه ای در کارمندان و  . نمی کندخود هستند و معموال هیچکس پول را در موقع کار خرج 

آنچه باعث انگیزه می شود برآوردن نیازهایی است که در سلسله مراتب نیازها در مرتبه باالتری . مراجعان سازمان ایجاد کند

ارضا می شوند بخصوص  "آن به ندرت کامالقرار دارد یعنی احتیاجاتی از قبیل امنیت، تامین اجتماعی، تعلق، احترام و مانند 

ارضای نیاز قدر و منزلت، . برای افرادی که در رده های پایین سازمان قرار دارند و به فوق العاده یا پاداش متکی هستند

م احساساتی مانند اتکای به نفس، ارزش داشتن، صالحیت و قابلیت داشتن و مانند آن در فرد به وجود می آورد حال آنکه عد

ارضای این نیازها باعث می شود که شخص احساس خود کم بینی، ضعف و بی پناهی کند و احتماال ناراحتی های عصبی در 

 (. 250 - 2.1 :.0. سید جوادین، )شخص ایجاد شود 
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 :ظریه نیازهای بالفعل موراین

   مفروضات این نظریه توسط مورای شناسایی . است موازییکی دیگر از ساختارهای جالب نیازها، نظریه نیازهای بالفعل

همانند سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه . شد و اتکینسون عقاید مورای را به شکلی محکم و کاربردی تبدیل کرد

فعال  مکانیزم هایی که نیازها را. نیازها بر این فرض استوار است که مردم نیازهایی دارند که رفتار آنها را بر می انگیزاند

به عقیده مورای چند طبقه نیاز برای اکثر افراد مهم می باشد و . می سازند تا حدودی در این مدل پیچیده تر هستند

به عبارت دیگر نیازهای مضاعف، رفتار . تعدادی از این نیازها ممکن است به درجات مختلف و همزمان فعال باشند

   (.2.  :05.   محمدزاده و مهروژان،)تعیین شده الزامی نیست همزمان را برانگیخته می سازند و ترتیب از پیش 

 نظریه نیازهای سه گانه مک کللند  

وی سه عامل انگیزش را در مورد نیازها . تحقیقاتی پیرامون انگیزه آغاز نمود 051 دیوید مک کللند در سالهای اولیه دهه 

 : پیشنهاد نمود که عبارتند از

یعنی تالش برای کسب هدف با توجه به برنامه ها و استاندارهایی که موفقیت را تضمین : نیاز به کسب موفقیت . 

 . می نماید

 . یعنی کسب توانایی برای اعمال نفوذ بر دیگران و کنترل آنها: نیاز به کسب قدرت .2

کورمن )د روابط صمیمی با آنهایعنی تمایل به کسب دوستی، حمایت دیگران و ایجا: نیاز به کسب دولتی و روابط ..

 ، .02) . 

 نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد

در پاسخ به انتقادات وارده به نظریه مازلو، شخصی بنام کالیتون آلدرفر نظریه ای را معرفی کرد که شباهت زیادی با  

 قائل نبوده و آنها را در یک پیوستار  نظریه سلسله مراتب نیازها دارد، با این تفاوت که برای بروز نیازها به سلسله مراتب
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در این نظریه نیازهای زیستی همان نیازهای جسمانی و ایمنی در نظریه سلسله . مورد بررسی و کار کرد قرار می دهد

مراتب نیازهاست، نیاز تعلق به نیازهایی مانند محبت، کرامت و احترام توجه دارد و نیاز به رشد در واقع به همان نیاز به 

 (. ..  :.0. سید جوادین، )ل و تعالی در آدمی اشاره دارد کما

 چارچوب تئوریکی  تحقیق

اصوال یکی از مدل هائی که در صنایع خدماتی کاربرد وسیعی دارد و همچنین علت وجود این صنایع است مدل مشتری گرائی 

 .می باشد

خاطر نشان می کنند که نخستین و مهمترین اصل هر سازمانی توجه به خواسته های مشتری (01. )رنجبران و سلطانی  

آن چه در فلسفه جدید موسسات و . است که بدون توجه به خواسته مشتری سازمانها نمی توانند به حیات خود ادامه دهند 

بنابر این در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر وابسته .   مشتری است سازمانها قابل توجه است نگاه به مسائل از دیدگاه 

ازتلفیقی از شاخصهای اشاره شده در مباحث قبلی استفاده کرده است ، همانطور که بیان ( میزان رضایتمندی مراجعان )

زیر شامل موارد ذیل گردید در اکثر مدل ها دو عامل نقش کلیدی در رضایتمندی مشتریان ایفا می کردند و آن دو در مدل 

 .می باشد 

 

 

 

 فرضیه ها 

 .بین افراد با ویژگیهای فردی متفاوت و میزان رضایتمندی از خدمات بانک و  بیمه ای تفاوت وجود دارد

بین رفتار کارکنان طبق نظریه طبقه بندی نیاز ، نظریه نیاز های سه گانه مک کللند ، رفتار زیستی  و رابطه انسانی 

 .رضایتمندی رابطه وجود دارد و میزان 

 . بین شایستگی کارکنان  و میزان رضایتمندی رابطه وجود دارد طبق طبقه بندی نیاز مازلو و نظریه زیستی  
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 روش تحقیق

تحقیق از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی است؛ زیرا بر اساس . تحقیق حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی است

لذا بر اساس . به بانک  سامان ،به گردآوری داده ها، و تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته می شودنظرسنجی از مراجعان 

در این پرسشنامه برای پاسخگویی از . مطالعات کتابخانه ای مدل طراحی گردید و پرسشنامه ای برای آزمون مدل تدوین گردید

، .، 2،  یار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد و به ترتیب نمره بس: مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید که عبارتند از

 .برای کدگذاری آن در نظر گرفته شد 5و 2

برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آماری فرضیه ها از آمارهای توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی، 

 فاده گردیداست One-Sample T test)) تک نمونه ای  Tآزمون 

 جامعه آماری 

این تحقیق در شهر زنجان و در بین مراجعان به دو شعبه بانک سامان انجام گرفته است و این شعابات یکی در    

خیابان امام خمینی پایین تر از بلوار باال و دیگری در خیابان دانشسرا قرار دارد ،و از مراجعینی که برای گرفتن 

  .ه می کردند انجام گرفته است خدمات به این بانکها مراجع

 روش نمونه گیری

در این تحقیق پرسشنامه های مورد نظر به کلیه افرادی که به امور بانک و بیمه مراجعه می کنند ارائه می گردد با توجه به 

ه و تحلیل مورد تجزیآنها  اطالعات ،اینکه پرسشنامه ها کدگذاری شده هستند پرسشنامه ها بعد از جمع آوری طی یک ماه 

 .که به این نوع نمونه گیری تمام شمار می گویند . گرفتقرار 

در این تحقیق به علت کم بودن تعداد  از روش نمونه گیری استفاده نشد و تعداد نمونه ها برابر با تعداد جامعه می باشد و 

 .تیر به بانک سامان مراجعه کردند 1 خرداد تا  1 نمونه ها شامل افرادی است که طی 

 ابزار جمع آوری اطالعات  -2-.

 .در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخت جهت سنجش میزان رضایتمندی استفاده گردید 

 ابزار سنجش و اندازه گیری داده های تحقیق  -5-.
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 .مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت    spssاطالعات پرسشنامه های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری 

 یافته های پژوهش 

 بین ویژگیهای فردی و میزان رضایت مندیپیرسون ضریب همبستگی 

 رضایت مندی متغیر

 پیرسون

Sig نتیجه 

237. جنسیت
*
 بین متغیر مستقل جنسیت و میزان رضایتمندی رابطه وجود دارد . 1,1 

 نداردبین متغیر مستقل تحصیالت و میزان رضایتمندی رابطه وجود  1,220 117.- تحصیالت

 بین متغیر مستقل مدت مراجعه و میزان رضایتمندی رابطه وجود ندارد 0.425 076. مدت مراجعه

 بین متغیر مستقل سن و میزان رضایتمندی رابطه وجود ندارد  2 ,1 231. سن

 و میزان رضایتمندی رابطه وجود ندارد تسهیالتبین متغیر مستقل نوع  .1,12 356. نوع تسهیالت

 بین متغیر مستقل نوع شغل و میزان رضایتمندی رابطه وجود ندارد 05.,1 086. نوع شغل

 بین متغیر مستقل میزان درآمد و میزان رضایتمندی رابطه وجود ندارد .1,10 169. میزان درآمد

 1جدول شماره

 رفتار کارکنانضریب همبستگی بین رضایت مندی و 

 همبستگی ها

 
COMPUTE 

 رضایتمندی

COMPUTE نوع 

  طرز رفتار

Pearson Correlation COMPUTE 578. 1.000 رضایتمندی 

COMPUTE 1.000 578. طرز رفتار 

Sig. (1-tailed) COMPUTE 000. . رضایتمندی 

COMPUTE 000. طرز رفتار . 

 2جدول شماره 

 (r=0.587)و  (Sig=0.000) با توجه به جدول باال

 . بین رفتار کارکنان  و میزان رضایت مندی همبستگی مثبت و معنا دار وجود دارد که فرض تحقیق مورد تایید قرار می گیرد 

 خالصه رگرسیون تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون تک متغیره رفتار کارکنان و رضایتمندی
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    SS DF MS P R مدل

 578a .334. 70777 8.812 1 8.812 رگرسیون

    179. 98 17.553 باقی مانده

 2جدول شماره 

 متغیر

B Std. Error Beta t Sig. 

 رضایت مندی

 طرز رفتار کار کنان

.656 .443  1.481 .142 

.669 .095 .578 7.014 .000 

 5جدول شماره

 

.رابطه معنی دار وجود دارد%  00خروجی آزمون رگرسیون نشان می دهد که بین دو متغیر مورد بررسی با سط  اطمینان   

(Sig=0.000), (Adjusted R Square=.327),(Beta =.578) 

. درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید  2,0.طرز رفتار کارکنان توانسته است  نیز نشان می دهد متغیر مستقل    

نشان می دهد که تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر  مستقل  1,500همچنین ضریب رگرسیونی استاندارد شده مساوی 

دمات بانک سامان می شود  پس فرض تحقیق انحراف استاندارد در متغیر وابسته میزان رضایتمندی از خ  1,500باعث تغییر 

مبنی بر وجود رابطه بین طرز رفتار کارکنان در میزان رضایتمندی مراجعان تایید و فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد 

 . می شود 

                                                                                                                   ضریب همبستگی بین شایستگی کارکنان و میزان رضایت مندی 

  Correlations 

 شایستگی رضایتمندی 

COMPUTE رضایتمندی Pearson Correlation 1 .715** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

COMPUTE  شایستگی کارکنان Pearson Correlation .715** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

6اره جدول شم  

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

17 
 

 

بر اساس خروجی بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر مستقل یستگی کارکنان و متغیر وابسته میزان 

:رضایتمندی مراجعان   

Sig =0.000  , Pearson=0.0 5 

 

بین متغیر مستقل شایستگی کارکنان و میزان   1,1و سط  خطای کمتر از  1,00می توان نتیجه گرفت که با اطمینان باالی 

د و فرض صفر مبنی بر یرضایتمندی رابطه وجود دارد ، این رابطه مستقیم ، افزاینده و مثبت است ، در نتیجه فرض تحقیق تای

.   عدم وجود رابطه رد می شود   

 

یافته های آماری تحقیق    

 2.  نفر مرد بودند  50نفر زن و. 

  سال به باال بودند .2نفر  21سال و  0.-22نفر بین   2سال ،   .-..نفر بین  2.سال ،  25-1.نفر بین  25سن.  

  نفر لیسانس و باالتر بودند  ..نفر فوق دیپلم و  5.نفر زیر دیپلم ،  20: میزان تحصیالت. 

  نفر برای خدمات بیمه مراجعه کرده بودند  0 نفر برای خدمات بانکی ،  ..فر برای تسهیالت ، ن 20: نوع شغل. 

  نفر باالی  22سال و   -.نفر بین  1.نفر زیر یک سال بود که به این بانک مراجعه می کردند ،  .2: مدت مراجعه. 

 .سال بود که از خدمات این بانک مراجعه می کردند 

  2,5-5,.نفر  20میلیون درآمد داشتند ،   , -2,5نفر  21نفر یک میلیون درآمد داشتند ،  0 : میزان درآمد  

 .میلیون درآمد داشتند  5,.نفر باالی  2 میلیون درآمد داشتند و 

  نفر رضایت زیادی داشتند و  50نفر از نوع رفتار کارکنان رضایت متوسطی داشتند و  2.بر اساس نتایج بدست آمده

 .به دست آمد 2.,2متغیر نیز  میانگین این

  نفر رضایت زیادی داشتند و   5نفر از شایستگی کارکنان رضایت متوسطی داشتند و  20بر اساس نتایج بدست آمده

 .به دست آمد 2,22میانگین این متغیر نیز 

   حد متوسط و  نفر در 02نفر در حد کم،  2بر اساس نتایج بدست آمده رضایتمندی مراجعان از خدمات بانک و بیمه

 .به دست آمد  05,.نفر در حد زیاد بود و میانگین این متغیر نیز  .

 یافته های تحقیق بر اساس نتایج  حاصل از آزمون فرضیه ها 

 «بین ویژگیهای فردی و میزان رضایتمندی مراجعان رابطه وجود دارد »
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میزان درآمد ، میزان تحصیالت ، مدت مراجعه ، سن ، نوع شغل ، )بر اساس نتایج آماری آزمون همبستگی پیرسون بین   

و رضایتمندی رابطه معنی دار وجود ندارد ولی بین جنسیت  و رضایتمندی رابطه معنی دار وجود دارد و بر ( نوع مراجعه 

اساس نتیجه آزمون تی  زنان از رضایتمندی بیشتری نسبت به مردان از خدمات بانک و بیمه بانک سامان برخوردار 

 .د هستن

 «بین طرز رفتار کارکنان و میزان رضایتمندی مراجعان  رابطه وجود دارد » 

این یافته با نتایج بدست آمده در پایان نامه فاطمه حسین آبادی مبنی بر همبستگی مثبت و معنا دار بین نحوه رفتار با 

مبنی بر اینکه کارمندان مناسب کلید راضی مراجعین و میزان رضایت مندی همسوئی دارد ، همچنین با دیدگاه روان شناختی 

 .کردن مشتری و ارباب رجوع هستند  همسوئی دارد 

همچنین طبق نظریه نیاز مازلو ، نظریه سه گانه مککللند و نظریه نیاز مورای مبنی بر اینکه افراد نیاز به تکریم و احترام دارند   

 .د ود رضایت بیشتر می شو نحوه رفتار مناسب کارمند با ارباب رجوع  باعث ایجا

  همبستگی مثبت ومعنا دار بین شایستگی  کارکنان و میزان رضایت مندی مراجعان وجود دارد. 

این یافته با نظریه سه گانه مک کللند  همسوئی دارد چرا که افرادی که بتوانند وظایف خود را به شایستگی انجام دهند 

 .روابط بهتری با دیگران دارند 

 نتیجه گیری 

هر رضایتمندی مراجعان را تبیین می کند  پس در  میزانبیشترین طرز برخورد مناسب با مراجعین  متغیر شایستگی کارکنان 

و  سازمانی یعنی احترام  به ارباب رجوع و تکریم روانی ارباب رجوع جزء نیازهای سط  باالی طبق طبقه بندی مازلو می باشد

 .این با نظریه مازلو همسوئی دارد 

مچنین با توجه به همبستگی معنا داری که بین جنسیت و میزان رضایتمندی وجود داشت و زنان نسبت به  مردان احساس ه

رضایت بیشتری از خدمات بانک داشتند این یافته را نیز با توجه نظریه کورمن می توان این گونه بیان کرد که نیاز به روابط که 

است و بیشتر کارمندان این بانک را زنان تشکیل می دهند  و با توجه به بسته بودن  در طبقه بندی توسط کورمن انجام گرفته

محیط بانک کارمندان تقید بیشتری در برخورد با مراجعان مرد بانک دارند نمی توانند به راحتی با آنها رابطه بر قرار کنند  ولی 

 .ی داشته باشند و از آنها با روی گشاده  استقبال نمایند  در موقع خدمت رسانی به زنان می توانند با آنها رابطه انسانی تر
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طبق دیدگاه روابط انسانی رفتار اجتماعی مناسب باعث افزایش انگیزه و رضایت افراد می باشد  و همچنین بر اساس دیدگاه 

د که این نظریه با توجه نظریه زیستی رفتار محبت آمیز و همراه با کرامت و احترام باعث افزایش رضایتمندی در افراد می شو

 .به رابطه معنا داری که بین طرز رفتار کارکنان و شایستگی کارکنان به دست آمده است مطابقت می نماید 

 پیشنهادات

با توجه به اینکه رضایتمندی ارباب رجوع باعث باال رفتن میزان بهره وری سازمان ها می شود مدیران سازمانها تدابیری   

ا بهره گرفتن از شاخص های رضایتمندی استاندارد زمینه را برای سود آوری و ارائه خدمات بهتر و با تا ب اتخاذ کنند 

 .کیفیت تر فراهم نمایند 

حال با توجه به مطالب ارائه شده در فوق بر اساس شاخص های رضایت مشتری و همچنین توسعه صنعت بانکداری در 

شدید برای جذب و ماندگار کردن مشتری توصیه می شود  مدیران  کشور و شهر مان زنجان و همچنین ایجاد رقابت

سعی نمایند در ابتدا با با جذب نیرو های کار آمد با توان ایجاد ارتباط عاطفی با ال با مراجعان و همچنین با توان کاری 

بعدی با انجام خدمات باال و تخصص مطلوب در ارائه خدمت به مراجعین بتوانند مشتریان را جذب نمایند  و در مراحله 

نوآورانه ، و فراتر از انتظار حس وفاداری و تعهد به سیستم را در مراجع باال ببرند و همچنین محیطهای بانکی باید طوری 

طراحی شود که مراجع هنگام انتظار برای گرفتن خدمات در کوتاهترین زمان و با  باال ترین کیفیت به هدف خود نائل 

 .آید 
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 فهرست منابع 

 نشر رشد ,روانشناسی صنعتی و سازمانی ، مترجم حسین شکر کن ، تهران (02. )کورمن –کی –آبراهام 

 انتشارات مشعل ,روانشناسی انگیزه ها و عواطف ، اصفهان(0.. )پور مقدسی ، علی 

 نی ,جابجایی در قدرت ، ترجمه شهیندخت خوارزمی ، تهران ( 01. )تافلر ، آلوین ، 

ویژ گیهای روانسنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان  بانک (00. )حسین آباد ، فاطمه 

 (رساله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران)صادرات 

ه مدیریت ، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک صنعت و معدن در سه دهه ، دانشکد(00. )حسینی ، داود ، 

 تهران

  2 رضایتمندی مشتری ، مجلیه تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ، شماره (02. )خیاط زاده ماهانی ، اکرم ، 

، ابعاد کیفیت در بخش دولتی ، فصلنامه مدیریت دولتی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، شماره (00. )رجب بیگی ، مجتبی ، 
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 انتشارات علمی  ,ه شناسی در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثالثی ، تهراننظریه جامع( 00. )ریتزر ، جورج 

 آتروپات کتاب ,مشتری مهمترین واژه در مدیریت تجاری ، تهران(05. )سماواتی ، محمد 

 فرزانه ,مدیریت بازاریابی ، ترجمه بهمن فروزنده ، اصفهان(002 )کاتلر ، فیلیپ 

 و خط مشی دولتی ، تهران ، چاپ اول مدیریت سیاسی(00. )کاظمی ، علی اصغر ، 

 تهران ، چاپ اول,روشهای اندازه گیری رضایت مشتری (02. )کاموسی ، سید محمد رضا ، سقایی ، عباس ، 

بررسی ارتباط بین الگوی ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی کارکنان اداری و انتظامی زندانهای استان (02. )محمدی ، تیمور 

 (شناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهرانرساله کار)کرمانشاه 
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رساله دکترای مدیریت صنعتی )بررسی کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مضشتریان و کارکنان ،(00. )محمد لو، مسلم علی 

 (دانشگاه تربیت مدرس تهران

توسعه محصول ، مجله ابزاری برای انتقال صدای مشتری به فرایند طراحی و  QFD(02. )منصوری ، علی رضا ، زهرا یاوری 

 پژوهشی شیخ بهایی

موسسه خدمات  ,اندازه گیری رضایت مشتری ، ترجمه محمد رضا اسکندری و منیره اسکندری ، تهران(05. )هیل ، نیگل 

 فرهنگی رسا

سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات بانکی استان گلستان ، معاونت توسعه مدیریت منابع  ______

 انسانی

.  
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