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 :چکیده 

افزایش کیفیت و ویژگی های منحصر به فرد در خدمات و برآورده شدن انتظارات و نحوه ی اداره ی شکایات و حفظ 

 .در بهبود سطح رضایت مندی مشتری در سیستم بانکداری اینترنتی می باشد وفاداری مشتریان از مهمترین عوامل 

، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توانمندسازها از قبیل مشتریان ،کارکنان ، فرآیندها   EFQMاز طرفی مدل سرآمدی 

 .  و مدیریت بر روی نتایج مشتری می پردازد

گرفته است توجه به تاثیر توانمندسازها بر روی نتایج مشتریان در نکته ی مهمی که در این تحقیق مورد توجه قرار 

هدف طراحی گردید ، که بر اساس  7ساختار ارائه شده در این تحقیق بر پایه ی . رضایت مندی مشتریان می باشد 

دوم     سپس پرسش نامه ی. اهداف تعریف شده پرسش نامه ی اول با استفاده از مدل دلفی بین خبرگان توزیع گردید 

 .معیار اصلی مدل را مورد بررسی قرار داد و بین مشتریان بانک پاسارگاد توزیع گردید 7طراحی گردید که 

 

 :واژگان کلیدی

 ، بانکداری اینترنتی ، مدیریت ارتباط با مشتری  EFQM)(، مدل تعالی سازمانی یمشتر یمند تیرضامدیریت 
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 :مقدمه 

در زمینه ی نگرش های بهبود کیفیت در آخرین دهه از قرن بیستم به وقوع پیوست آن یکی از مهمترین تحوالتی که 

بود که موضوع رضایت مشتری به عنوان یکی از الزامات اصلی نظامهای مدیریت کیفیت در کلیه مؤسسات و بنگاههای 

و گسترش فرهنگ مشتری تالش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت . کسب و کار شناخته شد

گرایی توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمانها صورت می گیرد، همه نشان دهنده آن است که اکنون رضایت 

مشتری به باور همگان از مهمترین فاکتورها در تعیین موفقیت سازمانها و بهبود سودآوری به شمار می آید، اگرچه 

گونه برخوردار بوده اما امروزه این موضوع به یکی از الزامات اساسی سیستم مشتری مداری بیش تر از یک جنبه شعار 

EFQMو یا جوایز تعالی سازمانی همچون 0999های مدیریت کیفیت همچون ایزو
بدل گشته و بنابراین جزء اصلی   

ت از ماهیت حتی در بازارهایی که به لحاظ عدم وجود رقاب. ترین دغدغه های بنگاههای اقتصادی به شمار می رود

انحصاری برخوردار می باشند، تحقق اصل تمرکز بر مشتری توجه مدیران و صاحبنظران صنایع را به خود معطوف 

در ایران نیز طی یک دهه اخیر و با معرفی مدل ها و ابزارهای مدیریت کیفیت همچون نظام مدیریت . نموده است

 عملکرد کیفی  مدل های تعالی سازمان رویکرد گسترش  TQM کیفیت جامع
QFD  که همگی با هدف تأمین

خواسته های مشتری توسعه یافته اند، موضوعاتی همچون رضایت مشتری و توجه به نیازمندی های آنان از جایگاهی 

برای ارزیابی یک سازمان موفق معیار رضایت  EFQMویژه برخوردار گردیده است به طوری که در مدل اروپایی 

کل ارزش % 9 تا % 9 نیز بین ( مالکوم بالدریج)به خود اختصاص داده و در جایزه آمریکایی کل نمره را % 9 مشتری 

 . (11  ، الریمی )لق به شاخص رضایتمندی مشتریان است دریافتی، متع

 

 بیان مسئله

با توجه به رشد سریع اینترنت و تجارت الکترونیک، بانک ها به سمت تشویق و ترغیب مشتریان جهت استفاده از 

 CSM) یمشتر یمند تیرضا یابیارز یبرا مدل کی توسعهاین پژوهش . خدمات بانکداری الکترونیک گام برداشته اند
 . را بررسی می کند  پاسارگاد بانک ینترنتیا یبانکدار در(  

 انیمشتر ،یبانک نظام در .دارد ییبسزا تیاهم یبانک ستمیس و انیمشتر نیب متقابل اعتماد جادیا بر مؤثر عوامل یبررس

 بانک ،یبانک نیب یرقابت درفضای لذا .آنهاست جذب و توجه ت،یرضا طلب برای کارها همه واقع در و بوده یاصل محور

 تکنولوژی از خود روزانه ندهاییفرا در که یبانک .آورند بدست را انیمشتر شتریب بتوانند وفاداری که ترند موفق ییها

 انیمشتر امروز ازین سازی برآورده بر عالوه و ابدی یآگاه خود انیاز مشترین از یبراحت تواند یم دینما استفاده ایدن روز

  .باشد زین آنان یآت ازهایین ینیب شیپ به قادر خود

رضایتمندی . رضایت مشتری یکی از پایه ای ترین مفاهیم ارزیابی است که در خیلی از کسب و کارها دنبال می شود

با مرور ادبیات رضایتمندی . مشتریان مرتباً ، بصورت ادواری و یا پس از هر تغییر ساختاری، اندازه گیری می شود

به با آزمودنیها یا همان مشتریان، مورد بررسی و آزمایش قرار مشتری در می یابیم که این تعاریف اکثراً از طریق مصاح

 . گرفته اند

در حقیقت وقتی یک مشتری پس از انجام یک خرید و یا مصرف یک کاال یا خدمت آن کاال یا خدمت را با کیفیت 

 . رات و برداشتهادانست در واقع او از خرید خود راضی است یعنی رضایتمندی مشتریان عبارتست از برابری میان انتظا

                                                           
1   -European foundation for quality management 
2 -Total quality management 

5- Quality function Deployment 
4
 - Customer Satisfaction Management 
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در حقیقت کلید رضایتمندی مشتریان آن است که . از این رو تاکید می شود باید فراتر از انتظارات مشتریان فکر کرد 

گروه دیگری از محققان نو اندیش ، اعتقاد دارند که رضایت . خدماتی با کیفیت فراتر از انتظارات مشتریان ارائه گردد

از نظر آنان . بلکه توجه به نیازهای او بویژه نیازهای اساسی وی اهمیت دارد. ن برنمی گرددمشتری تنها به انتظارات آنا

رضایتمندی مشتری یعنی تامین کامل نیازها و خواسته های او، درست در همان زمان و یا همان روشی که او می 

 :عامل بستگی دارد  پس رضایتمندی مشتری به . خواهد 

 .زش مورد نظر مشتری با توجه به انتظار خرید و کیفیت محصولعملکرد محصول در ارائه ار

مقدار رضایت مندی مشتری، معموالً زمانی مهم می شود که یک سازمان پی می برد که مشتریان ، همان هایی هستند 

می کنند و  در این هنگام، سازمانها شروع به ایجاد معیاری برای رضایت مشتریان. که درآمد آنها را به ارمغان می آورند

 .( 18   ،حسن یوسفی )سپس سال به سال ، هدفشان را توسعه می بخشند 

 محیطی ییراتغت به توجه با حال این پژوهش به بررسی رضایت مندی مشتری در بانکداری الکترونیک پرداخته است ،

 یئشناسا و بازار وضعیت به توجه با و کنند رقبا با مقابله و آماده کرده تجهیز را خود بایستی بانکها داریم، رو پیش که

 در بانک استراتژی نهایت در . کنند هدایت مردم رضایت جلب در جهت را ها سیستم ، مشتریان توقعات و نیازها

 می عشرو مشتری از چیز همه اینکه آن و باشد اساسی و اولیه اصل یک اساس باید بر محوری مشتری مساله با ارتباط

 بانکی نوین بازاریابی در آنچه . درآید بانک در گفرهن یک صورت به کرفت این باید .شود ختم می مشتری به و شود

 .است مداری مشتری قالب در جمعی حرکت و جمعی وفاق است، مهم

 که الکترونیک است بانکداری نظام وجود الکترونیک، تجارت گسترش و تحقق برای ضروری ابزارهای از یکی ضمناً

 در .کند می را تسهیل الکترونیک تجارت به مربوط های فعالیت و عمل پولی و مالی جهانی های سیستم با همگام

 دلیل همین به . است بانکداری الکترونیک تحقق نیازمند الکترونیک، تجارت سازی پیاده که تفگ توان می حقیقت

 تعداد و بوده گسترش به رو به رو به سرعت جهان اعتباری و مالی موسسات در الکترونیک های سیستم از ادهفاست

 .درحال افزایش است  روز به روز الکترونیک بانکداری خدمات از کنندگان ادهفاست

در حالی که پژوهش حاضر سعی بر این دارد که عالوه . کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات را بررسی کرده اند که بحث 

رویکردی نوین رضایت مندی مشتری را بر روی مدل با ( در رضایت مندی مشتری ) بر استفاده از مدل های رایج 

پیاده سازی و توسعه دهد و عالوه بر کیفیت خدمات و اطالعات ، به بررسی تاثیر ( تعالی سازمانی)سرآمدی 

نتایج  بر رضایت مندی مشتری ( از قبیل مشتریان ،کارکنان ،منابع ، فرآیندها  ،جامعه و رهبری) توانمندسازها و 

 .بپردازد

تفاوت آن با پژوهش های . هش حاضر رضایت مندی مشتری را در بانکداری الکترونیک مورد بررسی قرار داده است پژو

،  8قبلی که انجام شده است در این است ، که پژوهش های قبلی رضایت مندی مشتری را بر اساس مدل های کانو

بحث مورد ارزیابی قرار داده اند ، که هر کدام نقاط ضعف و قوت خود را دارا هستند و  1، سروکوال7، اسکمبر  فورنل

در حالی که پژوهش حاضر سعی بر این دارد که عالوه بر . کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات را بررسی کرده اند 

( تعالی سازمانی)سرآمدی  استفاده از مدل های رایج ذکر شده با رویکردی نوین رضایت مندی مشتری را بر روی مدل

از قبیل مشتریان ، ) پیاده سازی و توسعه دهد و عالوه بر کیفیت خدمات و اطالعات ، به بررسی تاثیر توانمندسازها 

 .بر رضایت مندی مشتری بپردازد( نتایج مشتری )و  نتایج ( کارکنان و مدیریت

                                                           
6- 

Kano 
7- 

Fornel 
7
- Skamber 

8
- Servqoal 
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 :پیشینه تحقیق  

اینترنتی  مطالعات زیادی انجام شده است ، که در زیر نمونه های  در خصوص رضایت مندی مشتری و بانکداری 

 :متعددی از این مطالعات آورده شده است 

 در مثبت و  زبان کالمی مشتری وفاداری توسعه در سایت وب استفاده قابلیت و رضایت مطالعه ای در خصوص نقش 

است  اهداف اصلی دو سنتی طور به0 مثبت کالمی و زبان مشتری وفاداری. الکترونیکی صورت گرفت  بانکداری خدمات

 در مثبت بانک اثر سایت وب با قبلی تعامالت با رضایت که داد نشان تحقیق این .دنبال میشود مدیران که توسط

 رضایت بر مثبت اثر یافتن بود در سایت وب استفاده قابلیت این، بر عالوه. داشتند مثبت WOM و مشتری وفاداری

 .(991 ، کاسالو و همکاران) است مثبت WOM به توجهی مربوط قابل طور به نیز وفاداری رود، می انتظار و، مشتری

. ظهور صورت گرفت  حال در اقتصاد یک در الکترونیکی بانکداری مورد در مشتریان مطالعه ای در خصوص دیدگاه

 فرایند از اساسی بخش الکترونیکی یکبانکداری  با رضایت و  بخش نگرش و مشتری ادراک بر موثر عوامل تعیین

 با رابطه در درک این آوردن دست به برای .است هند مانند ظهور حال در اقتصاد یک در بانک یک استراتژی تدوین

 تصویر به عمده های یافته. شد  انجام هند شمالی بخش از شده دهندگان گرفته پاسخ روی بر مطالعه هند، مشتریان

گرفته  دارند قرار آنها حسابی که نوع توسط الکترونیکی بانکداری خدمات از استفاده تاثیر تحت مشتریان که کشد می

بانکداری  خدمات - درمیان جو و پرس آگاهانه متعادل خدمات استفاده درجه ضمیمه باالترین آنها، حرفه و سن اند ،

 آهسته سرعت کردن پیدا آنها است و رضایت سطح بر ترین تاثیر اعتماد مهم و امنیت نظرگرفتن در اینترنتی است،

 .(990  ،آگراوال و همکاران )الکترونیکی استفاده میشود ،با مشکل مواجه میشود  بانکداری از که حالی در اغلب معامله

الکترونیکی انجام  بانکداری در اعتماد و تعهد بین رضایت، روابط نقش تاثیرات مطالعه ای در خصوص تعدیل کننده

 تحقیقات حال، این با. اعتماد تاکید دارد و آنالین رضایت ابعاد اثر بر مشتری وفاداری در قبلی تحقیقات اکثر. ه استدش

 اساس مدل بر. است بوده قطعی کمتر - آنالین محیط در -ای رابطه مدل در این مشتری چگونگی دخالت مورد در

بررسی  به مقاله این درگیر است،  مشتری وفاداری در توجهی قابل شرط پیش اینکه به توجه با و تعهد،-اعتماد-رضایت

 ویژه، به و، این فرضیه از بسیاری نتایج .الکترونیکی میپردازد بانکداری خدمات از ارزیابی در مشتری دخالت متقابل اثر

 کاربران برای توجهی به طور قابل تعهد بر آنالین رضایت تاثیر. حمایت کرده اند مشتری دخالت از تعدیل نقش تایید

  تعهد بر تری قوی اثر مشتری اعتماد حال، این با .ضعیف تر بود  اعتماد بر رضایت اثر برعکس، بود؛ تر قوی بسیار درگیر

،   مشتری دخالت تعامل نقش نتیجه در. داشت مشتریان درگیر برای تر ضعیف اثر یک و باال، خرید دخالت با مشتریان

 از استفاده با از تاثیرگذاری  اولیه تست دهد،یک می ارائه تعهد را-اعتماد-رضایت مدل از تری کامل مشخصات

 این در آینده و تحقیقات آنالین بازاریابی برای مدیریت مفاهیم. آنالین ارائه شده است گیری تصمیم درک در مشارکت

  .(  990 ،فرانکو و همکاران  )است شده بحث زمینه

اینترنتی  بانکداری از استفاده در ادراکات مشتریان و شخصیت تاثیر از کمی مدل یک مطالعه ای در خصوص توسعه

 بانکداری کاربران تعداد اینترنتی، بانکداری از استفاده مزایای و اینترنت کاربران سریع افزایش وجود با.  شدانجام 

 ها و شخصیت چگونگی درک مشکل، این درک منظور به.  است نیافته افزایش رود می انتظار که شدتی به  اینترنتی

                                                           
9  - word-of-mouth (WOM( 
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 یک مطالعه، دراین که. است   را تحت تاثیر قرار میدهد ،مهم اینترنتی استفاده  از بانکداری که  از مشتریان برداشت

 آوری فن به نسبت بودن باز(  ) بعد، یعنی، چهار شامل که شد داده توسعه اینترنتی، بانکداری از استفاده از کمی مدل

 استفاده، سهولت و سودمندی جمله از سایت، وب استفاده قابلیت ( ) فردی، شخصیت بعد یک عنوان به پیشرفته های

این . است اجتماعی ابعاد عنوان به طبیعی منابع از حفاظت برای سبز نگرانی(  )و امنیتی، های نگرانی درک(  )

 آوری جمع سنجی برای نظر ابزار. اینترنتی میپردازد بانکداری از استفاده در ابعاد این بین تعدیل بررسی اثر به مطالعه

 استفاده وب قابلیت بودن، باز که دهد می نشان نتایج. شد استفاده پیشنهاد تحقیق مدل برآورد منظور به اطالعات

قرار  تاثیر تحت را اینترنتی مشتریان بانکداری از استفاده توجهی به طور قابل امنیتی های نگرانی درک و سایت ،

 بانکداری از استفاده و ابعاد سایر رابطه بین در تعدیل یک عنوان به مهمی نقش ابعاد تمام تعدیل، اثر نظر از که. میدهد

 از استفاده تعامل ابعاد، این ما که چگونه درک کند به افزایش می کمک مدل کلی،این  طور به. اینترنتی بازی میکنند

کانال  های سیستم دیگر و اینترنتی بانکداری از طراحی در تواند می که میدهد،قرار  تاثیر تحت را اینترنتی بانکداری

 (.  9 ،شیک یون و همکاران )الکترونیکی به ما کمک کند 

 این .شد اینترنتی انجام  بانکداری در مشتری بر وفاداری مشتری رضایت و خدمات کیفیت مطالعه ای در خصوص اثرات

E-SQ اثرات و ارتباط بررسی به مطالعه
 داد نشان نتایج. اینترنتی میپردازد بانکداری در وفاداری-E بر رضایت-Eو  9 

 شناسی زیبایی و پاسخگویی با تماس خصوصی، حریم حفظ سیستم، وری بهره بودن دسترس تحقق، در تضمین که

 وب شناسی زیبایی.  دهند می تشکیل را بانکداری اینترنتی خدمات برای E-SQ راهنمای استفاده از و سایت وب

مثبت  تاثیر تحت E-SQ الکترونیکی بانکداری از پاسخ-با تماس و سیستم کارایی بودن دسترس در راهنمایی، و سایت

 رضایت بخش متوسطی از-E .بود وفاداری-E با دار معنی به صورت مثبت رضایت-E. قرار گرفت رضایت الکترونیکی

این  نتیجه برجسته  .داشت  بر مشتری در وفاداری-Eو  E-SQ از استفاده راهنمای و سایت وب شناسی زیبایی رابطه

 های ها مهم ترین ویژگی سایت وب توسط شده ارائه راهنمایی و اطالعات و بانک، سایت وب ظاهر و جذابیت است که

و  فنی های قابلیت کنار در اینترنتی، بانکداری در که است شده منعکس یافته این. اینترنتی است بانکداری کاربران

 و  شناختی زیبایی ارزش سیستم ، بودن دسترس در و تکمیل وری ، بهره مانند ، E -SQ بانک سایت وب های جنبه

 خواهد منجر الکترونیکی وفاداری و رضایت-E به که E-SQ کیفیت از اطمینان برای نیز سایت مناسب وب راهنمایی

 .(  9  ،شوکی و همکاران)است  مهم بسیار شد

 از تجربی و مطالعه اعتماد نقش و مشتری رضایت در    موفقیت بحرانی عوامل آوری فن  مطالعه ای در خصوص تاثیر

 موفقیت بحرانی عوامل به فناوری مربوط آزمایش و شناسایی مقاله این از های مالزی  صورت گرفت که هدف بانک

(CSF ها )آوری فن  بین که معلولی و علت رابطه مقاله این .مشتری است رضایت و اعتماد بر آن تاثیر و CSF ها و 

 .دو میپردازد بین این اعتماد واسطه نقش بررسی به همچنین. تحلیل می کند و دارد را تجزیه وجود مشتری رضایت

 بین ارتباط واسطه از بخشی اعتماد همچنین،. مثبت دارد  اثر مشتری رضایت بر ها CSF تکنولوژی که داد نشان نتایج

 بر اعتماد و اعتماد، بر ها  CSFتکنولوژی  مثبت توجه قابل تاثیر. رضایت مشتری می باشد و ها  CSF آوری فن

 . (   9 ،تاهیر و عبداهلل  ) است آمده دست به مشتری نیز رضایت

است  قوامین انجام داده مشتری در بانک با مدیریت ارتباط سیستم رضایت مشتری و بین مطالعه ای در خصوص رابطه

 شعب  در مشتری رضایت و( CRM   ) مشتری با مدیریت ارتباط سیستم بین رابطه بررسی مطالعه این از هدف. 

های  ویژگی  خدمات، کیفیت یعنی ،CRM سیستم از عامل چهار که داد نشان می باشد ، نتایج تهران در قوامین بانک

                                                           
10

 - Quality of internet services ( E-SQ) 
11  - Critical Success Factors (csf) 
12

 - Customer Relationship Management 
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 از بررسی مورد شعب مشتری در رضایت بر مثبت اثر یک شکایات به رسیدگی و خدمات، به دسترسی سطح خدمات ،

 . (8 9 رستمی،)قوامین دارد بانک

    مدل سروکوال از استفاده با پاکستان رضایت مشتری در در خدمات کیفیت ابعاد اثرات مطالعه ای در خصوص تعیین

عامل  از حاصل نتایج. هستند اعتماد قابل ابعاد همه که دهد می نشان اطمینان قابلیت تحلیل و تجزیه.  صورت گرفت

 دهد رابطه می نشان رگرسیون تحلیل و تجزیه انتها در. رسید تصویب به پرسشنامه بندی گروه تایید تحلیل و تجزیه

 در. مشتری وجود دارد با رضایت پاسخگویی و اطمینان قابلیت ملموس و، خدمت بین اطمینان، داری معنی مثبت

 . (  8 9 ، جاوید )رضایت مشتری دارد در ناچیزی اما مثبت اثر دهد می نشان همدلی مقابل،

 

 روش تحقیق

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که تحقیق حاضر از نظر جمع آوری داده ها در آزمون فرضیه ها ، یک تحقیق 

استفاده قرار  همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد. توصیفی از نوع پیمایشی می باشد 

از لحاظ آماری نیز چون از نمونه گیری استفاده نموده ایم . گیرد از نظر اهداف و ماهیت یک تحقیق کاربردی می باشد 

و از نمونه جهت تعمیم یافته ها به جامعه و استنتاج استفاده شده ، تحقیق حاضر یک تحقیق استنباطی محسوب می 

 .شود

 
 جامعه آماری 

امعه آماری شامل تعداد کل شعب بانک پاسارگاد در سطح تهران می باشد ، که از هر شعبه تعدادی در پژوهش حاضر ج

با توجه به این که .کارمند و مشتری به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسش نامه در بین آنها توزیع گردیده است 

عدد  می  90 گاد در سطح تهران عدد و تعداد کل شعب بانک پاسار 7  تعداد کل شعب بانک پاسارگاد در کشور 

باشد ، در نتیجه به دلیل در دسترس نبودن شعب شهرستان ها برای توزیع پرسشنامه ، تعداد شعب در سطح تهران که 

 .تعداد قابل توجه و قابل استنادی در مقایسه با تعداد شعب در کل کشور است بررسی شده است 

 

 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

گیری عبارت است از انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه  تعریف شده ی آماری بر اساس اصول و نمونه 

نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل به واسطه با صرفه تر بودن ، سرعت عمل و کوتاه نمودن زمان . قواعد خاص 

واسطه ی اعمال دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آنها  مورد نیاز برای انجام تحقیق و باال بودن کیفیت داده ها به

از آنجایی که امکان دسترسی به تمامی افراد نیست با استفاده از فرمول کوکران ، نمونه آماری تعداد .سودمندتر است 

 . شعبه انتخاب شدند     

 

 نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 

روش کار از این قرار بود که در مرحله اول پس از اینکه نقشه مناطق تهران . نفر انتخاب شد  91 نمونه آماری تحقیق 

منطقه در سطح تهران وجود دارد ، به کمک    و شعب بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفت ، با توجه به این که 

به این صورت ( . همنطق 9 ) روش نمونه گیری خوشه ای تعدادی از این مناطق را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم 

در   را شماره گذاری می کنیم  و آن را به عنوان خوشه ی شماره   که تمام شعبه های مشخص شده در نقشه منطقه 

                                                           
13  - SERVQUAL    
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    در مرحله دوم از مناطق انتخابی با توجه به درصد شعبه موجود در منطقه به کل شعبه ها ، تعداد . نظر می گیریم 

سپس در مرحله سوم بر پایه ی روش نمونه برداری . از فرمول کوکران تعیین شد شعبه به صورت تصادفی با استفاده 

نفر در   تصادفی و پس از مشورت با محققین و استاد راهنما ، مشتریان به گونه ای انتخاب شدند که در هر شعبه 

 .پژوهش شرکت کنند

 

 ابزار جمع آوری اطالعات

 :یر استفاده گردیده استدر جمع آوری اطالعات این تحقیق از روش های ز

 منابع کتابخانه ای . 

 پرسش نامه . 

 مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه . 

 شبکه جهانی اینترنت . 

در این پژوهش ابتدا جهت تعیین پیشینه تحقیق و بحث در مورد موضوع تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و 

برای تایید مدل از پرسش نامه شماره یک و بر اساس . رت شده است شبکه جهانی اینترنت به جمع آوری اطالعات مباد

برای تایید و یا رد فرضیات نیز از پرسش نامه شماره دو استفاده شده است که بر اساس طیف . طیف لیکرت تدوین شد 

 .لیکرت تدوین شده و مقیاس سنجش آنها ترتیبی است 

 

 :مدل مفهومی تحقیق 

می باشد  و با توجه به این که بررسی این مدل در  EFQM مدل اولیه ی طراحی شده بر اساس مدل تعالی سازمانی 

حوزه ی رضایت مندی مشتری در بانکداری می باشد برای اینکه بتوان مدل جامع تری ارائه کرد از محورهای اصلی 

منابع - خط مشی –رهبری ) حوزه  0مبنای برتری  حوزه ی رضایت مندی مشتری و حوزه ی بانکداری اینترنتی که بر

نتایج کلیدی  –نتایج جامعه  –نتایج کارکنان  –نتایج مشتری  –فرآیندها و خدمات  –شرکت ها و منابع  –انسانی 

بوده   EFQM  کیفیت اروپایی جایزهمحور عامل اصلی برای دریافت ،  0مورد قضاوت قرار می دهند که این ( عملکرد 

است ، که برای ارائه مدل بکار گرفته شده است ، که تمرکز این پژوهش در حوزه ی توانمندسازها بر روی رهبری 

 قوی، سیستماتیک دیدگاه. ، منابع انسانی و فرآیندها و خدمات و در حوزه نتایج ، بر نتایج مشتری می باشد( مدیریت )

 که ایرانی های سازمان برای EFQM مدل  گرایی نتیجه و مانیساز فرآیندهای بر مبتنی به مدیریت دقیق توجه

  .است اجرایی و آموزنده بسیار هستند، روبرو جدی مشکالت حوزه ها با این در معموالً

با توجه به مدل های ارائه شده در فصل قبل ، مدل های ارائه شده برای رضایت مندی مشتری به چهار مدل تقسیم می 

کیفیت از تعریف مقایسه پارامتر کیفیت عملکرد و رضایت مصرف کننده و شدند ، مدل اول مدل کانو می باشد که به 

. برد ترین مدل در رضایت مندی مشتری به شمار می آید می پردازد و پرکارانگیزشی  –عملکردی  –سه منظر اساسی 

سنجش رضایت مشتری بصورت کالن فقط براساس کیفیت خدمات ارائه شده، مدل دوم مدل سروکوال می باشد که به 

 قابلیتفیزیکی، شواهد :از عبارتند سروکوال مدل ابعاد و ها از جنبه برخی که نه محصول ارائه شده پرداخته است ،

 . دهی،تضمین،همدلی پاسخ،اطمینان

می باشد که به ایجاد خالقیت و نوآوری در ارائه خدمات به مشتری بر اساس سوال ، ایده و انگیزه مدل سوم اسکمبر 

که به بررسی روابط علت و معلولی در  رضایت مندی مشتری، مقایسه و در نهایت مدل فورنل . پرداخته است 

ی ، تاکید بر محاسبات همگن سازی شاخص های انتظاری مشتریان و ایجاد قضاوت بر پارامترکیفیت با رفتار مشتر

اساس سیستم شهودی یا احساسی مصرف کنندگان و مشتریان پرداخته است و  بهترین مدل مفهومی جهت ارائه یک 

 .شاخص استاندارد در سطح ملی است 
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بخش خدمات از مدل سروکوال  و تحقیقات گذشته  جهت ارائه مدل مفهومی معیارهای موثر بر رضایت مندی  مشتری

بر اساس  همچنین از آنجایی که هدف این پژوهش توسعه مدلی برای ارزیابی رضایت مندی مشتری. استخراج گردید 

انحصارا بخش نتایج مشتری ) می باشد معیارهای مدل تعالی در حوزه های توانمندسازها و نتایج  EFQMمدل تعالی 

 :آمده است   الگوی مفهومی تحقیق در نمودار  .ادغام گردیده است  رضایت مندی مشتری با معیارهای( 

 
 الگوی مفهومی تحقیق - نمودار 

 رضایت مندی مشتری

 وفاداری

انتخاب اول بودن 
وب سایت برای 
 استفاده از خدمات

توصیه این وب 
سایت به دیگران 
 برای استفاده

انتخاب وب سایت 
به عنوان بهترین 
وب سایت نسبت 

 به رقبا

اعتقاد و باور به 
 استفاده از خدمات

عدم ریسک 
 مشتریان

 شکایات

نحوه ی جمع 
) آوری شکایات 
وجود رویه ای 

 (برای ثبت 

تحلیل شکایات 
 و برطرف کردن 

اعالم نتایج 
شکایات 

مطرح شده 
 (بازخورد)

 انتظارات مشتری

دارا بودن ابزا 
رهای الزم برای 
 جستجو خدمات

تطابق بین 
نیازهای مشتری 
با خدمات ارائه 

 شده

سهولت استفاده 
برای جستجو 

 خدمات

فراهم کردن 
 خدمات امن تر

فراهم کردن 
 خدمات سریعتر

فراهم کردن 
خدمات با هزینه 
 کم توسط بانک

معتمد بودن 
 بانک

 ویژگی خدمات       

 امنیت اینترنت

فرآیند خدمت 
 دهی

 نوآوری در خدمت

ارائه خدمات منحصر 
 به فرد  و ویژه

پاسخگو بودن در 
تمامی مراحل 

 کاری

 کیفیت خدمات      

 شواهد فیزیکی

 قابلیت اطمینان

 پاسخ دهی

دسترسی 
 (کاربری راحت)

 همدلی

 رفتار کارکنان

برگزاری 
جلسات  
پرسش و 
پاسخ با 
 مشتریان

برخورد 
محترمانه با 
 مشتریان

ثبت نظرات 
مشتریان  و دادن 
جایزه به نظرات 

 برتر

شناسایی 
مشتریان دائمی و 

پیشنهاد 
راهکارهای توجه 

 به آنها

طالع رسانی ا
به مشتریان  
در مورد 
 سازمان

 رفتار مدیریت

یجاد رضایت و ا
تعهد کاری در 

 کارکنان

میزان پذیرش 
مسئولیت در 

تمام جنبه های 
 سازمان

تحقق اهداف 
سازمان 

بااستانداردهای 
کمی و کیفی  

 باال

میزان ارتباطات 
و درگیری آنها 
با مسائل و 

داشتن ادراکات 
 دقیق

 نوآوری سازمانی
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 :روایی و پایایی پرسش نامه 

روایی محتوای این پژوهش با دقت نظر چندتن از روسای شعب و معاونین دایره ارتباطات بانک و چند تن از اساتید 

 7سوال که شامل  89است ، ودر نهایت پس از تعدیل و اصالحات و تایید نظر استادان پرسش نامه ای با  تایید گردیده

 .متغیر می باشد ، تهیه شده است 

گیری در تحقیق، در تکرارهای مختلف با شرایط مشابه، نتایج  منظور از پایایی ابزار سنجش این است که آیا ابزار اندازه

بنابراین ابزار سنجش در صورتی پایاست که نتایج تکرار در شرایط مشابه دارای همبستگی . خیردهد یا یکسانی را می

 .باالیی باشد

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی . کی دیگر از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ استی

در . خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رودابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که 

 .این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند

ضریب اعتماد . صورت گرفته است   SPSS 22اندازه گیری پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با نرم افزار 

بدست آمده است که این عدد نشانگر قابلیت اعتماد یا پایایی پرسش نامه ی   497.0عدد  ( ضریب آلفای کرونباخ)

 .مورد استفاده می باشد 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

در این تحقیق برای تجریه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها ، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی 

 .استفاده شده است 

ع در ابتدا به بررسی چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت ، سن ، مدرک تحصیلی در واق

و استفاده از درگاه های بانکی پرداخته می شود ،  و بعد روابط بین متغیرهای اصلی با استفاده از آمار استنباطی ، 

 .آزمون می شود 

 . روش آزمون دو جمله ای و ضریب همبستگی پیرسونعبارتند از ، روش های آماری استفاده شده در این تحقیق 

انجام  SPSSتمامی مراحل کدگذاری ، ثبت داده ها و محاسبات آماری به وسیله ی کامپیوتر و با استفاده از نرم افزار 

 .گرفته است 

 

 :یافته ها 

آزمون دوجمله ای  همبستگی پیرسون ، وهای حاصله ، از ابزارهای آماری چون ضریب  برای تجزیه و تحلیل داده

اینکه در  به توجه با. است  شده  استفاده  SPSS و Excel افزارهای افزاری از نرم لحاظ نرمه ب استفاده شده است  و 

قرار گرفته و  ها مورد تایید بدست آمد فرضیه 9098برای دامنه آنها کمتر از ( 9099)معنی داری  سطح ها فرضیه آزمون

کیفیت خدمات ، ویژگی خدمات ، انتظارات مشتری ، رفتار کارکنان و مدیریت ،  دهدکه بین نتایج حاصله نشان می   
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و این معیارها بر روی  رابطه مثبت وجود داردپاسارگاد رضایت مشتریان در شعب تهران بانک  با شکایات و وفاداری

و معیارهای اصلی  میان رضایت مندی مشتریان ن دوجمله اینتایج حاصل از آزمو .رضایت مندی مشتری تاثیر گذارند 

، نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان رضایت مندی   در جدول  رضایت مندی مشتری در بانکداری اینترنتی

نتایج حاصل از آزمون رتبه  و  در جدول  و معیارهای اصلی رضایت مندی مشتری در بانکداری اینترنتی مشتریان

 .آمده است   در جدول بندی فریدمن 

 

 

 درصد 00نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای در سطح اطمینان  -  جدول 

نسبت مشاهده  نسبت آزمون متغیر ردیف

 شده

 نتیجه سطح معنی داری

 9089 کیفیت خدمات  

 

مشتریان از کیفیت   909کمتر از    90

 خدمات راضی هستند

مشتریان از ویژگی   909کمتر از  9090 9089 ویژگی خدمات  

 خدمات راضی هستند

مشتریان از نحوه ی اداره   909کمتر از  9 90 9089 شکایات  

 ی شکایات راضی هستند

مشتریان از برآورده شدن   909کمتر از    90 9089 انتظارات مشتری  

راضی  خود انتظارات

 هستند

کارکنان مشتریان از رفتار   909کمتر از  9097 9089 رفتار کارکنان 8

 راضی هستند

مشتریان از رفتار مدیریت   909کمتر از  9091 9089 رفتار مدیریت  

 راضی هستند

مشتریان به سازمان وفادار   909کمتر از  9090 9089 وفاداری 7

 هستند

 

 

 

 ردیف

 

گانه ی الگوی  7معیارهای 

 رضایت مندی مشتری

 

 ضریب همبستگی

 

 عدد معنی داری

 

 نتایج

 رابطه ی معناداری وجود دارد  909کمتر از  1 907 خدماتکیفیت   

 رابطه ی معناداری وجود دارد  909کمتر از  90191 ویژگی خدمات  
 رابطه ی معناداری وجود دارد  909کمتر از    907 شکایات  
 رابطه ی معناداری وجود دارد  909کمتر از     90 انتظارات مشتری  
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 و معیارهای اصلی رضایت مندی مشتری در بانکداری اینترنتی میان رضایت مندی مشتریان نتایج آزمون همبستگی پیرسون  - جدول  

 

در . به منظور بررسی بیشترین تاثیر مدل پیشنهادی در اهداف تحقیق از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است 

یر بر بر این اساس مدل پیشنهادی دارای بیشترین تاث. زیر میانگین رتبه های هریک از اهداف را می بینید  جدول

به این معنی که بیشترین رضایت مندی مشتریان در بانکداری . وفاداری و کمترین تاثیر در ویژگی خدمات است 

 .اینترنتی بانک پاسارگاد مربوط به وفاداری و کمترین رضایت مندی مربوط به ویژگی خدمات است 

 
 اصلی در رضایت مندی مشتریان در بانکداری اینترنتیمیانگین رتبه بندی رضایت مندی مشتریان و اولویت معیارهای  -  جدول 

 اولویت در رضایت مندی میانگین رتبه معیار اصلی

     0  وفاداری

   090  رفتار مدیریت

   097  انتظارات مشتری

    09  رفتار کارکنان

 8 008  کیفیت خدمات

   010  شکایات

 7  01  ویژگی خدمات

 

 

 :بحث و نتیجه گیری 

هدف طراحی گردید ، که بر اساس اهداف تعریف شده پرسش نامه ی اول  7ساختار ارائه شده در این تحقیق بر پایه ی 

سپس پرسش نامه ی دوم  بر اساس طیف . بر اساس طیف لیکرت با استفاده از مدل دلفی بین خبرگان توزیع گردید 

با . رار داد و بین مشتریان بانک پاسارگاد توزیع گردید معیار اصلی مدل را مورد بررسی ق 7لیکرت  طراحی گردید که 

 :توجه به نتایج به دست آمده فرضیه های زیر مورد تایید قرار گرفت 

 

 مشتریان به پس از اینکه . مشتریان بانک پاسارگاد از ویژگی خدمات در بانکداری اینترنتی راضی هستند - 

آزمون دوجمله ای نشان دهنده ی تحقق هدف در نظر نتایج حاصل از  پرسش نامه پاسخ دادند ، سواالت 

داده   افرادی که امتیازات بیشتر از ) گرفته شده می باشد و از طرفی اختالف زیاد تعداد نمونه در گروه دوم 

نشان میدهد که مدل پیشنهادی بر کیفیت ( داده اند  افرادی که امتیازات کمتر از )نسبت به گروه اول ( اند 

 رابطه ی معناداری وجود دارد  909کمتر از  89 90 رفتار کارکنان 8
 رابطه ی معناداری وجود دارد  909کمتر از  1 907 رفتار مدیریت  
 رابطه ی معناداری وجود دارد  909کمتر از    901 وفاداری 7
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.  مشتریان بانک پاسارگاد از ویژگی خدمات در بانکداری اینترنتی راضی هستنداست و خدمات موثر 

همچنین آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه ی معنی داری بین کیفیت خدمات و رضایت مندی 

 .مشتریان را اثبات می کند 

 مشتریان به پس از اینکه . مشتریان بانک پاسارگاد از ویژگی خدمات در بانکداری اینترنتی راضی هستند  - 

نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان دهنده ی تحقق هدف در نظر  پرسش نامه پاسخ دادند ، سواالت 

داده   افرادی که امتیازات بیشتر از ) گرفته شده می باشد و از طرفی اختالف زیاد تعداد نمونه در گروه اول 

ویژگی نشان میدهد که مدل پیشنهادی بر ( داده اند  ت کمتر از افرادی که امتیازا)نسبت به گروه دوم ( اند 

.  مشتریان بانک پاسارگاد از ویژگی خدمات در بانکداری اینترنتی راضی هستندموثر است و خدمات 

و رضایت مندی مشتریان ویژگی خدمات همچنین آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه ی معنی داری بین 

 .را اثبات می کند 

 پس از اینکه . یان بانک پاسارگاد از نحوه ی اداره ی شکایات در بانکداری اینترنتی راضی هستند مشتر - 

نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان دهنده ی تحقق  پرسش نامه پاسخ دادند ، سواالت  مشتریان به

افرادی که امتیازات  )هدف در نظر گرفته شده می باشد و از طرفی اختالف زیاد تعداد نمونه در گروه اول 

نشان میدهد که مدل ( داده اند  افرادی که امتیازات کمتر از )نسبت به گروه دوم ( داده اند   بیشتر از 

مشتریان بانک پاسارگاد از نحوه ی اداره ی شکایات در موثر است و نحوه ی اداره ی شکایات پیشنهادی بر 

نحوه همبستگی پیرسون وجود رابطه ی معنی داری بین همچنین آزمون .  بانکداری اینترنتی راضی هستند

 .و رضایت مندی مشتریان را اثبات می کند ی اداره ی شکایات 

 پس از اینکه . راضی هستند  بانکداری اینترنتی در خود مشتریان بانک پاسارگاد از برآورده شدن انتظارات - 

نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان دهنده ی تحقق  پرسش نامه پاسخ دادند ، سواالت  مشتریان به

افرادی که امتیازات ) هدف در نظر گرفته شده می باشد و از طرفی اختالف زیاد تعداد نمونه در گروه دوم 

نشان میدهد که مدل ( داده اند  افرادی که امتیازات کمتر از )نسبت به گروه اول ( داده اند   بیشتر از 

در بانکداری  مشتریان بانک پاسارگاد از برآورده شدن انتظاراتظارات مشتری موثر است و پیشنهادی بر انت

همچنین آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه ی معنی داری بین انتظارات .  اینترنتی راضی هستند

 .مشتری و رضایت مندی مشتریان را اثبات می کند 

 مشتریان به پس از اینکه . نکداری اینترنتی راضی هستند مشتریان بانک پاسارگاد از رفتار کارکنان در با -8

نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان دهنده ی تحقق هدف در نظر  پرسش نامه پاسخ دادند ، سواالت 

داده   افرادی که امتیازات بیشتر از ) گرفته شده می باشد و از طرفی اختالف زیاد تعداد نمونه در گروه اول 

رفتار نشان میدهد که مدل پیشنهادی بر ( داده اند  افرادی که امتیازات کمتر از )ه گروه دوم نسبت ب( اند 

همچنین .  مشتریان بانک پاسارگاد از رفتار کارکنان در بانکداری اینترنتی راضی هستندموثر است و کارکنان 

مندی مشتریان را اثبات و رضایت رفتار کارکنان آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه ی معنی داری بین 

 .می کند 

 مشتریان به پس از اینکه  .مشتریان بانک پاسارگاد از رفتار مدیریت در بانکداری اینترنتی راضی هستند - 

نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان دهنده ی تحقق هدف در نظر   پرسش نامه پاسخ دادند ، سواالت 

داده   افرادی که امتیازات بیشتر از ) تعداد نمونه در گروه اول  گرفته شده می باشد و از طرفی اختالف زیاد

رفتار نشان میدهد که مدل پیشنهادی بر ( داده اند  افرادی که امتیازات کمتر از )نسبت به گروه دوم ( اند 

ن همچنی.  مشتریان بانک پاسارگاد از رفتار مدیریت در بانکداری اینترنتی راضی هستندموثر است و مدیریت 
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و رضایت مندی مشتریان را اثبات رفتار مدیریت آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه ی معنی داری بین 

 .می کند 

 مشتریان به پس از اینکه  .به سازمان وفادارند بانکداری اینترنتی در حوزه ی  مشتریان بانک پاسارگاد -7

نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان دهنده ی تحقق هدف در نظر  پرسش نامه پاسخ دادند ، سواالت 

داده   افرادی که امتیازات بیشتر از ) گرفته شده می باشد و از طرفی اختالف زیاد تعداد نمونه در گروه اول 

نشان میدهد که مدل پیشنهادی بر ( داده اند  افرادی که امتیازات کمتر از )نسبت به گروه دوم ( اند 

همچنین آزمون همبستگی پیرسون وجود  .به سازمان وفادارند مشتریان بانک پاسارگاد داری موثر است و وفا

 .رابطه ی معنی داری بین وفاداری  و رضایت مندی مشتریان را اثبات می کند 

 
استفاده  و در نهایت به منظور بررسی بیشترین تاثیر مدل پیشنهادی در اهداف تحقیق از آزمون رتبه بندی فریدمن

 "و کمترین تاثیر بر  "وفاداری مشتریان  "بر این اساس مشخص شد مدل پیشنهادی دارای بیشترین تاثیر بر . گردید 

 .در بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد را دارد  "ویژگی خدمات 

 :پیشنهادات 

سیستم )مدل های کیفیت با استفاده از سایر  رضایت مندی مشتریانپرداختن به موضوع این تحقیق با هدف  - 

 .با سایر مدل ها پیشنهاد می گردد( مدل تعالی)و همچنین ترکیب این مدل ... ( جامع کیفیت ، چابکی و

با توجه به این که در منابع خارجی از شبیه سازی به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفته بود ، می توان از  - 

 .باالبردن کیفیت و رضایت مندی مشتریان استفاده کرد این ابزار برای یافتن بهترین مدل برای 

سیاست های دولت می تواند در این ساختار تاثیر داشته باشد ، یا نه ، می تواند عاملی باشد برای تحقیقات  - 

 .آینده 

آیا پیاده سازی این مدل در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت می باشد یا خیر ، نیز می تواند با استفاده از  - 

 .نتایج آماری مورد بحث واقع گردد 

در مدل ارائه شده صدای مشتری از عوامل مهم در خدمات بانکداری اینترنتی می باشد و بررسی این مورد  -8

 .می تواند موضوع مهمی برای انجام یک پژوهش محسوب شود 
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