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 چکیده 

آگاهی از میزان  ها در شرایط رقابتی کنونی با آن سرو کار دارند،موضوعاتی که سازمانیکی از مهمترین 

این مسئله  رضایت مشتریان و نظرهای آنان در خصوص عملکرد سازمان ، محصوالت و خدمات آن است.

 یکنند از اهمیت مضاعفهای خدماتی که محصولی ناملموس به مشتریان خویش عرضه میبرای سازمان

رضایتمندی مشتریان  بر عوامل موثر ردار است. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری میزان وبرخو

سنجش رضایت مشتریان بر  ( می باشد.کرمانشاه)مطالعه موردی شهر های اقتصاد نوین و صادرات بانک

 ر گرفته است.با استفاده از مدل کانو مورد آزمون قرا انجام شده وکیفیت خدمات بانکی  اساس مولفه های

روش استفاده شده در این تحقیق ، روش توصیفی از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه ای 

تحلیل اطالعات به دست به در نهایت  توزیع گردیده است.هر دو بانک تهیه و تنظیم شده و بین مشتریان 

نتیجه گیری شده بعد و  و نتایج به دست آمده از هر یک از دو بانک را با یکدیگر مقایسه آمده پرداخته

و  صادراتهای نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد از دیدگاه مشتریان بانک است.

و نحوه انجام نحوه برخورد کارکنان شعب بانکی  ارائه خدمات بانکی، نحوه کرمانشاهدر شهر  اقتصادنوین

کیفیت خدمات مندی مشتریان موثر است. همچنین  فرآیند عملیات بانکی به میزان زیادی بر رضایت

، تا حد زیادی بر جلب رضایت مندی مشتریان این ها شعب بانک کیفیت فضای داخلیمتاثر از بانکی 

 .بانک ها موثر می باشد

 

 

 کیفیت خدمات ، رضایت مندی، بانکداری خصوصیبانک اقتصاد نوین، بانک صادرات، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

ی اساس و شالوده بانکداری نوین بر مشتری مداری و جلب رضایت حداکثری مشتریان بنا نهاده شده است. در دنیای رقابت       

نیازهای مشتریان داشته و با تواند سهم بیشتری از بازار را به دست آورد که درک بهتری از خواسته ها و کنونی بانکی می

 مشکالت دلیل به کشورمان، بانکداری صنعت گذشته های سال در ؛کیفیت باالتری نسبت به رقبا خدمات خود را ارائه نماید

 را آن ارکان و مداری ی مشتر همواره عرضه، بر تقاضا میزان فزونی همه از مهمتر و بودن دولتی اجتماعی، اقتصادی، مختلف

-می بر قدم رقابتی شدن سوی به رفته رفته صنعت این خصوصی، بخش هایبانک ورود با اما است داده قرار توجهی مورد بی

 افزایش باعث است آمده بوجود خصوصی بخش هایبانک ورود دلیل به کشورمان بانکداری صنعت در که تدریجی تغییرات دارد.

 ابعاد دقیق شناسایی با باید هابانک است بنابراین شده مشتری خدمات به مربوط های زمینه تمام در مشتریان انتظارات مکرر

)عبدالوند و نمایند اجرا و هدایت وفاداری ایجاد نهایت در و مشتریان رضایت برقراری جهت در را هایی سیستم مشتری، وفاداری

 از .بود خواهند موفق میزان همان به دهند،افزایش  یا و حفظ تامین، را مشتریان رضایت بتوانند ها سازمان اگر (.7831عبدلی، 

هر چند که  (.Wieck, 1996)هستند مشتریان رضایت از اطمینان کسب به دنبال همیشه متعالی و پیشرو ایه سازمان رو این

عوامل متعددی در  احساس رضایت مشتریان از خدمات بانکی دخیل هستند اما از آنجا که سرعت بکارگیری تکنولوژی باعث 

ها خدمات یکسانی ارائه دهند به همین دلیل است که کیفیت ارائه این خدمات نسبت به سایر تمامی بانک "گردیده که تقریبا

 اول وهلۀ در خدمات، کیفیت از ایشان آوردن شوق به حتی و درمشتریان رضایت ایجاد تردید بدون عوامل پر رنگ تر است.

 تولید خدمات و محصوالت که است موقعیتی به ها خواسته این انتقال سپس و ایشان های خواسته و نیازها شناخت نیازمند

 افتد، نمی اتفاق خود به خود فرهنگی، و اجتماعی ،اقتصادی هایسیستم روزافزون شدن پیچیده به توجه با امر این. شودمی

 ها، خواسته تغییر طرفی از. کند مبدل سازمانی فرایندی به را مفاهیم این که دارد نیاز مند نظام هایی رویه و هاروش به بلکه

 در سپس و خواهد می چه مشتری که شود مشخص باید ابتدا بنابراین است، انکارناپذیر واقعیت یک مشتریان انتظارات و نیازها

 (.7831مد)منصوری و یاوری،برآ آن تحقق وسیله جستجوی

 تعریف بانک 

 گویندبرخی نیز میبه معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته  bank قدیمی که از واژه آلمانیکلمه بانک اصطالحی است       

 یا که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است. در هر حال بانک  banco از کلمه

صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری بانک  موسسات همان

 اختیار در را الزم هایسرمایه مردم اندوخته های محل از که هستند موسسه های مالی ای هابانک .اند شده های امروزی

دهند، تا چرخ های اقتصاد با سرعت بیشتری به گردش  قرار می اشخاص و بازرگانی کشاورزی، صنعتی، واحدهای صاحبان

هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و بانک نهادی اقتصادی است که وظیفهدرآیند. 

قبول امانات، نگهداری فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، 

برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را  وصایت و قیمومیت یسهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه
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های اولیه بیشتر به منظور وام دادن به عموم )مانند بانک ونیز( ایجاد البته بانک .)سایت اینترنتی ویکیپدیا(.بر عهده دارند

 .(7817)خلعت بری،پذیرفتنددند؛ که برخی نیز مثل بانک آمستردام فقط سپرده میشمی

 

 تاریخچه بانکداری در ایران

های صرافی بود. صرافی های بزرگی در تبریز،  بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیت     

مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی 

بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می گرفت. موسسات 

نه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخا

 هجری شمسی متوقف گردید. 7811که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 

اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه 

هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد  7111می شد. در سال  خوانده "بانک جدید شرق"بود. این بانک، هندوستان می

هجری شمسی، بانک  7111کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 

انک شاهی ایران جانشین که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس ب "بانک شاهی ایران"داراییهای خود را به 

 (.7833،)تقویبانک جدید شرق شد

 

 های خصوصی در ایرانایجاد بانک

های خارجی، هیچ بانک های ملی و سپه و بانکبا وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک      

بانکی در سراسر کشور، در  هایدر نتیجه فعالیتخصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و 

 افزایش اعتباری موسسات وجود به نیاز ،7811 سال در کشور عمرانی برنامه طرح اولین تصویب با  دست چند بانک باقی ماند.

 بانک" سپس. کرد ایجاد را "برنامه بانک" خصوصی، تولیدی واحدهای به مالی کمک منظوربه دولت 7813 تیرماه در. یافت

 7811 سال در و شد تاسیس 7813 ماه بهمن در سهامی شرکت صورتبه خصوصی بانک اولین عنوانبه "ایران بازرگانی

 بانک" این برعالوه. شد تاسیس ایران در خصوصی بانک 17 ،7831 سال تا 7811 سال از. کرد آغاز را خود بانکی هایفعالیت

 تاسیس 7883 سال در که نیز "غرب و ایران بانک". گردید منحل 7837 سال در و تاسیس 7883 سال در "ایران اقتصادی

 در نیز دیگر بانک ده ،7831 سال تا 7837 سال از. یافت نام تغییر "توزیع تعاونی اعتبارات بانک" به 7838 سال در بود، شده

 انقالب از پس( مدرن حسابداری انترنتی سایت.)بود شعبه 3111 بر بالغ 7831 سال در هابانک شعبات تعداد. شد تاسیس ایران

 تاسیس رفته رفته اما. شدند اعالم دولتی اساسی، قانون 33 اصل اساس بر ایران در خصوصی هایبانک تمامی 31 اسالمی

 7811 اسفند در مرکزی بانک نهایتا. شد خصوصی هایبانک تاسیس ساززمینه 7811 سال از اعتباری مالی هایموسسه

 نوین اقتصاد بانک 7831 تیرماه11تاریخ از که ازآن پس( بانکی سایت.)کرد اعالم خصوصی هایبانک تاسیس با را خود موافقت

 بانک. نمود صادر را اقتصادنوین بانک فعالیت مجوز صدور مرکزی بانک7831مرداد11 تاریخ در نمود، نویسی پذیره به شروع

 دولتی غیر های بانک تأسیس اجازه قانون استناد به و دولتی غیر اشخاص مالکیت با و عام سهامی شرکت صورت به پارسیان

 ضوابط و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ، توسعه اقتصادی سوم برنامه قانون( 13)ماده ،7811 ماه فروردین مصوب

 در و یافته تأسیس اعتبار و پول شورای 11/1/7811 مورخ جلسه هشتمین و چهل و نهصد مصوب دولتی غیر بانک تأسیس

 بانک، اساسنامه مقررات و تجارت قانون ربا، بدون بانکی عملیات قانون ،7837 سال مصوب کشور بانکی و پولی قانون چارچوب

 رسمی ثبت و تشریفات انجام از پس و نمود اقدام مؤسس مجمع تشکیل و سهام نویسی پذیره انجام به نسبت ،7831 مرداد در

 شماره نامه موجب به تهران، تجاری غیر مؤسسات و هاشرکت ثبت اداره در 73/1/7831 تاریخ در 713113 شماره به بانک

 بدین. نمود دریافت ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از را فعالیت آغاز مجوز 7831 ماه شهریور 11 مورخ - هـ/1833

 .(پارسیان بانک رسمی سایت)گردید آغاز 7831 ماه اسفند از پارسیان بانک خدمات ارائه ترتیب
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 های خصوصی در بازار بین بانکی ایرانسهم بانک

جمهوری  مرکزی بانک ریالی بانکی بین بازار کمیته تصویب به 7831آذرماه در ریالی نبانکی بی بازار اجرایی نامه آیین     

 و ضوابط تدوین کمیته توسط ریالی بین بانکی بازار اجرایی عملیات دستورالعمل 7838 شهریورماه در و رسید ایران اسالمی

 سال در ریالی نبانکی بی انجامیدبازار طول به 7831سال تا عمالً مزبور بازار تأسیس اما شد، ابالغ ریالی بانکی بین مقررات بازار

 کار ریال میلیارد 3311معادل هپذیری، سپرد و هگذاری سپرد مجموع یعنی بازار، حجم عملیات و عضو 71 تعداد با 7831

 7833سال در. است داشته ای فزاینده روند عضو، 73 به اعضا افزایش تعداد با و بعد های سال در رقم این. کرد آغاز را خود

 111/ 3 بازار این فعالیت شروع سال به نسبت که رسید ریال میلیارد 131131 رقم به ریالی بین بانکی بازار معامالت کل حجم

 به معامالت ارزش 7831 سال در که نحوی به داشته، ادامه نیز بعد سال های در فزاینده رشد روند این. رشد داشت درصد

 که می دهد نشان امر این. رسیده است ریال میلیارد 7881133 به 7811 سال نخست ماهه شش و در ریال میلیارد 311313

 نخست ماهه به شش مربوط رقم و یافته افزایش درصد 111/ 1 حدود در معامالت ارزش 7833سال به نسبت 7831 سال در

 سال در ،7 - 1جدول اساس بر (.7-1 )جدول دارد را سال این در حجم معامالت این رشد به رو روند از حکایت نیز 7811 سال

 حدود که است بوده شده خصوصی های بانک به متعلق ریالی بانکی بین بازار اعضای معامالت ارزش از سهم بیشترین 7833

 های بانک مشارکت میزان که حالی در بودند؛ داده اختصاص خود به را معامالت ارزش کل از درصد 37

 خصوصی های بانک سهم 7831 سال در است بوده کمتر بسیار( درصد 3 حدود) دولتی های بانک و( درصد77حدود)خصوصی

 های بانک سهم گیر چشم افزایش. است یافته افزایش توجهی خور در میزان به خصوصی های بانک سهم و یافته کاهش شده

 دولتی های بانک گیری ه سپرد سهم افزایش و بانکی بین گذاری سپرده در شده خصوصی های¬بانک سهم حفظ و خصوصی

 نویدبخش موضوع این. اند دولتی های بانک در موجود های ی کسر کننده تأمین واقع در اول بانک نوع دو که است این بیانگر

 که موضوع این همچنین. است گسترش و تعمیق حال در خوبی به و داشته بخشی رضایت عملکرد بانکی بین بازار که است آن

 که معناست بدین دهند می قرض بانکی بین بازار قالب در ذخایر، کسری دارای های بانک به اضافی ذخایر دارای های بانک

 از برداشت اضافه از امکان حد تا و کنند خنثی بانکی بین بازار از استفاده با را خود نقدینگی های شوک کنند می سعی ها بانک

 شوک گیری ضربه نقش همان این. کنند دوری پولی پایه بنابراین و مرکزی بانک ترازنامه دادن قرار تأثیر تحت و مرکزی بانک

 (.7811توکلیان،) است بانکی بین بازار نقدینگی های
 (ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک: منبع) ریالی بانکی بین بازار در ها بانک معامالت ارزش (1)  جدول

 )ارقام به میلیارد ریال(

 

 بانک ها

 حجم کل -7 گیری سپرده حجم گذاری سپرده حجم

7833 7831 7811 7833 7831 7811 7833 7831 7811 

 بانک های

 خصوصی

3811 

(1/8) 

171131 

(1/31) 

811118 

(3/33) 

11811 

(1/73) 

11333 

(1/71) 

31133 

(7/78) 

11111 

(7/77) 

111173 

(1/88) 

333313 

(8/83) 

 بانک های

 خصوصی

 *شده

711111 

(1/33) 

783131 

(3/81) 

133837 

(7/38) 

31131 

(3/11) 

711111 

(7/33) 

711113 

(1/73) 

718131 

(1/31) 

881813 

(1/81) 

813113 

(3/11) 

 بانک های

 دولتی

1111 

(3/1) 

33731 

(1/71) 

1331 

(3/7) 

71131 

(1/3) 

711711 

(8/81) 

313173 

(1/17) 

71111 

(1/3) 

131831 

(3/13) 

333333 

(1/81) 

 711111 جمع

(711) 

383111 

(711) 

113113 

(711) 

711111 

(711) 

383111 

(711) 

113113 

(711) 

131131 

(711) 

311313 

(711) 

7881133 

(711) 

 

 .هستند کل از سهم پرانتز داخل رفاه، اعداد و ملت تجارت، صادرات، های بانک *شامل
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 بانک صادرات 

 73در « بانک صادرات و معادن ایران»بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام با نام         

پرداخت نیمی از آن هم با تعهد پرداخت میلیون ریال که  11طبق قوانین آن روزگار با سرمایه اولیه  7887شهریورماه سال 

سهم توسط دو نفر از  11تاسیس گردید. این سرمایه با خرید  8381نیمی دیگر، قابل پذیرش اداره ثبت شرکتها با شماره 

اعضای هیئت مؤسسین بانک و سرمایه گذاری بقیه اعضای هیأت مدیره تامین گردید و سهامداران با واگذاری سفته به هیات 

 نمایند. تدرصد بقیه تعهد خود را از محل سود سالیانه پرداخ 31تعهد نمودند  مدیره

 
بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرایط حاکم بر آن زمان تالش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم 

نفر کارمند شروع بکار کرد  78با  7887سال آبان  11مداری تأسیس و در برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری

 کردند. ارایهرا پیش بینی نمی های قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن بین ترین افراد نیز با وجود بانکدرحالیکه خوش

 چند هر اندازهایپس و داخلی هایسرمایه جلب کشور، سراسر در بانکی گسترده شبکه ایجاد مردم، به بهتر بانکی تسهیالت

 .بودند صادرات بانک اولیه اهداف اقتصادی، های فعالیت کلیه در گذاریسرمایه های فرصت ایجاد کوچک،

اعالم  "ملی"در اجرای مصوبه مجلس شورای اسالمی،  7833 بانک صادرات ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی، در سال

های خصوصی به جرگه بانک 7833خردادماه سال  71قانون اساسی، در  33سال در راستای اجرای اصل  81گردید و پس از 

خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله  .در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد« وبصادر»پیوست و با کد 

ابک تر شدن، خلق ارزش افزوده نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک بوده و زمینه ساز تحوالت اساسی در راستای چ

 و خصوصی بانک بزرگترین عنوان به ایران صادرات مردمی و معتبر بانک امروزه .و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردید

 اسالمی بانکداری دقیق اجرای و خود اولیه اصول به کامل پایبندی بر عالوه تجربه دهه 1 از بیش از مندیبهره با کشور بورسی

 بانکی، نوین و مطلوب خدمات ارایه و مداری مشتری اصول رعایت طریق از المللیبین بانکداری با همسویی کوشدضمنمی

 را مؤثری نقش و جلب را مردم رضایتمندی این بر افزون و بخشد ارتقاء و حفظ داخلی بانکی رقابت پر بازار در را خود سرآمدی

  (.سایت رسمی بانک صادرات)نماید ایفا اسالمی میهن توسعه و پیشرفت آبادانی، در

 

 بانک اقتصادنوین

براساس مجوزات مأخوذه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و  ،7831 سال تیرماه 87 الی 11 تاریخ در بانک اقتصادنوین

 7831مرداد  78نویسی سهام نمود. مجمع عمومی مؤسس بانک اقتصادنوین در سازمان بورس و اوراق بهادار؛ اقدام به پذیره

ها و موسسات ت شرکتمیلیارد ریال در اداره ثب 131مرداد همان سال، با سرمایه اولیه به مبلغ  11برگزار و در تاریخ 

  .به ثبت رسید 711781غیرتجاری تهران، تحت شماره 

 
بورس و اوراق  سازمان و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از مجوز اخذ با پس از چند دوره افزایش سرمایه سنوات قبل،

وبه هیات محترم مدیره بانک در بانک و همچنین مص 7831تیرماه  11العاده مورخ بهادار و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق

میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی  3،111میلیارد ریال به مبلغ  3،311؛ افزایش سرمایه از مبلغ 81/3/7811تاریخ 

افزایش 7/71/7811آغاز گردید و در تاریخ  3/1/7811لغایت  3/3/7811روز از تاریخ  11سهامداران محترم، در مهلت قانونی 

  .ها به ثبت رسیدرمایه مذکور نزد اداره ثبت شرکتس

 
به  3،111،111،111،111، سرمایه بانک اقتصادنوین از مبلغ 17/1/7811العاده مورخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق

د ارزیابی جدیت ریالی با نام عادی از محل مازاد 7،111سهم  77،871،111،111ریال منقسم به  77،871،111،111،111مبلغ 

 .)سایت رسمی بانک اقتصاد نوین(.ها، افزایش یافته استدارایی
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 مشتری

مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کاالها و خدمات خود را به او عرضه  7مشتری:

 بابت کاالها تعریف می کند و تعیین ورا، خودش  وخواست خود مشتری کسی است که نیاز .(7837میکنیم.)یحیایی ایله ای،

 .بپردازد حاضراست مبلغ آنرا وخدمات سازمان ،

 

 خدمات

خدمت عبارت است از هر عامل یا کاری که یک طرف به طرف دیگرعرضه می کند و لزوما نا محسوس باشد و به مالکیت چیزی 

( معموال یک محصول 7811یا نداشته باشد.)کاتلر،منجر نشود. تولید خدمت ممکن است به کاالی فیزیکی بستگی داشته باشد 

شود. مثال، پس از دریافت خدمتی، ممکن است ارائه دهنده یا خدمت با توجه به ابعاد چندگانگی با ویژگی های آن بیان می

دمت را به خدمت را با عنوان سریع، در زمان نیاز همیشه در دسترس، و ناخوشایند بیان کنیم. این اظهارات سه جنبه مختلف خ

دارد: پاسخگو بودن، در دسترس بودن، و حرفه ای بودن. این ها زیر مجموعه همه ابعاد ممکنی است که با آن ترتیب عرضه می

( در 7837کند.)هیز،باب ی،ها می توان خدمت را توصیف کرد. ترکیب همه ابعاد ممکن، کل محصول یا خدمت را توصیف می

 – 3ناهمگونی  – 8تفکیک ناپذیری    – 1نا ملموس بودن   -7را مورد توجه قرار داد :  مورد خدمات باید چهار ویژگی خاص

 .(7811فنا پذیری )ابطحی، کاظمی، 

 

 کیفیت خدمات

 عملکرد با خدمات کیفیت بین روابط. است باال کیفیت خدمات با ارائه پایدار، رقابتی مزیت کلید شدید، رقابتی فضای در امروزه

 خدمت بودن آماده از است عبارت کیفیت .است شده تأیید مختلف مشتری درتحقیقات رضایت و ها هزینه وکار، کاهش کسب

 خدمات ارائه مکان بودن مناسب و بودن دسترس در انطباق، طراحی، کیفیت نیازمند خود که کننده استفاده برای کاال یا

 مندیرضایت از باالتری سطوح ، یابندمی دست خدمات کیفیت از باالتری سطح به که هایی سازمان( 7111، لوسیتس)است

 این شرکت ها به از ( بسیاری1،1113داشت)گوا خواهند پایدار رقابتی مزیت به دستیابی برای عنوان مقدم های به را مشتریان

آورد  ارمغان به را نیرومندی مزیت رقابتی تواند می رقبا به نسبت برتر کیفیت با خدماتی مستمر ارائه که اند برده پی نکته

. خدمات به مشتریان شامل کلیه اموری است که سازمان ها به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن (8،7831)هوروتیز

( مفهوم 7831شود )ونوس و دیگران،اند انجام میها برای در یافت بیشترین ارزش از محصوالت یا خدماتی که خریداری کرده

: کیفیت عبارت است از کلیت  3311است که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است براساس ایزو  کیفیت از جمله مفاهیمی

هویت و مشخصه های یک محصول یا یک خدمت که توانایی برآوردن نیازهای قطعی یا تلویحی مصرف کنندگان را در بردارد. 

ی های یک چیز)هدف کلی خدمت یا محصول یا یک کیفیت را به عنوان وجود کلیه ویژگ 1111استاندارد بین المللی ایزو 

ها( که قدرت پاسخگویی به نیازهای معین را فرایند، یک فعالیت، یک سیستم، یک سازمان، یک شخص یا ترکیبی از همه این

ارد. در خود دارد، تعریف کرده است. این توصیف به مشتریان، استفاده کنندگان و فراهم کنندگان محصوالت یا خدمات اشاره د

کیفیت را  3کار بردن آن است. دمینگ و باوم های کافی برای بهدر واقع کیفیت در مورد محصول یا خدمت، داشتن ویژگی

چنین تعریف می کنند: کیفیت مفهوم دلیلی است که تمام بخش های سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزایش 

ید آمدن حد اقل هزینه برای سازمان است. که منجر به افزایش رضایت می شود کارایی کل مجموعه است. به طوری که مانع پد

برخالف کیفیت کاال که می تواند به طور عینی با شاخص هایی مانند دوام و تعداد عیوب اندازه گیری  (.7833)سید جوادین،

و جدا ناپذیری محصول و مصرف  شود، کیفیت خدمات به دلیل سه ویژگی منحصر به فرد غیر ملموس بودن، نا متناجس بودن

                                                           
1 - customer 
2 - guo 
3 - Horowitz 
4 - Deming and Baum.  
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آن، مفهومی انتزاعی و مبهم می باشد. در غیاب شاخص های عینی، رویکرد مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات شرکت، اندازه 

یکی از مسائل اساسی در ارزیابی کیفیت خدمات، بررسی، تحلیل و مقایسه دیدگاه  .گیری ادراک مشتریان از کیفیت می باشد

 (.7833باشد)انوری رستمی،گان خدمات از یک سو و میزان تطابق آن از دیدگاه مشتریان از سوی دیگر میارائه دهند

 

 بانکی خدمات کیفیت مفهوم

 کیفیت که چرا کند ایفا می غیره و بانکی بیمه ای، خدمات نظیر خدماتی صنایع در مهمی نقش خدمات کیفیت به تمایل

 یا عقیده عنوان به خدمات بانکی،کیفیت خدمات زمینه رود در می شمار به حیاتی امری سازمان سودآوری و بقا برای خدمات

 بخش در (.7831می شود)حسینی، تعریف شود، می ارائه بانک محیط در که خدمتی برتری میزان خصوص در مشتری نگرش

 و اعتماد ایجاد برای ایلحظه عنوان به تماس مشتری هر. می گیرد انجام خدمات ارائه فرایند حین آن کیفیت ارزیابی خدمات،

 روزمره زندگی در خدمات نقش که زمانی از. (7831)اعرابی و ایزدی، رودشمار می به کردن ناراضی یا راضی برای فرصتی

 توجه که طوری به گرفت قرار توجه مورد هاسازمان بین رقابت اصلی مشخصۀ عنوان نیز به "خدمات کیفیت" مقولۀ شد، آشکار

 (.3،7113شود)قبادیانمی رقابتی مزیت کسب سبب و ساخته متمایز رقبایش از را سازمان کیفیت خدمات، به

 سازمان دهند،می اهمیت مشتری نگهداری و حفظ به و دهند می ارائه با کیفیت خدمات مستمر صورت به که هایی سازمان

 و حفظ شاید. گذارندمی تاثیر بانکی خدمات کیفیت بر متعددی عوامل مالی، و موسسات در بانک ها. هستند مدار مشتری های

 بایستی بانک ها مشتریان، رضایت میزان افزایش برای لذا. باشد کیفیت سنجش معیارهای یکی از مهمترین ، مشتری نگهداری

 موجبات گرایی مشتری بازاریابی فلسفه به کردن عمل مطمئنا. کنند حرکت گرا مشتری سوی فلسفه بازاریابی به بتوانند

 (. 7817آورد )رحمانی،ها را فراهم میو سودآوری بانک موفقیت

 

 مدل کانو

یفیت خدمات ک.مدل کانو بر گرفته از نام نوریاکی کان استاد دانشگاه توکیو است که در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم ارائه گردید

قابل بهبود است. یک ابزار کارمد جهت سنجش کیفیت  های هر خدمتو به طبع آن رضایت مشتریان با مدیریت صحیح ویژگی

تر مانند تکنیک سروکوال شده است، مدل کانو است. برای سنجش در مدل کانو، خدمات که جایگزین روش های قدیمی

شود. براساس مدل های مشتریان و یا به عبارتی دیگر ویژگیهای کیفی محصوالت یا خدمات به سه دسته تقسیم مینیازمندی

)پایه(.          الزامات اساسی  -7.های محصول/خدمت قابل ردیابی استانو رضایت مشتری بر اساس این سه دسته از ویژگیک

 الزامات انگیزشی. -8الزامات عملکردی  -1

 

 خدمات برتر
بر عکس  بنز.این راهبرد مبتنی بر داشتن کاال یا خدمتی است که در واقع بهتر از رقبا باشد مثل اتومبیل های مرسدس 

محصوالت فیزیکی ، محصوالت خدماتی را نمی توان قبل از خرید لمس کرد، بویید یا شنید. بدلیل این ویژگی بارز ، مصرف 
کننده  همواره محصوالت خدماتی را محصوالتی با ریسک باال می پندارد. از این حیث ، مشتریان  بایستی  باطناً  به ارائه کننده 

مورد نظر اعتماد کند . موفقیت رابطه تا حدود زیادی به میزان اعتمادی که بین مشتری فراهم کننده  خدمت در تحویل خدمت
خدمات مالی وجود دارد ، بستگی داشته و اعتماد برای هر دو طرف مهم است. نگهداری مشتری عمل حفظ مشتریان در نتیجه 

های وابسته به آن م بهبود نگهداری مشتری و محرککیفیت خدمت و رضایت مشتری می باشد. شکل زیر نشان دهنده سیست
 توصیف شده است. 6است که توسط راس

 

                                                           
5 - Ghobadian  
6 -Ross 
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 ( اتصال رضایت مشتری ، نگهداری مشتری و سود7شکل)

 
 
 : یک اوضاع و فرهنگ سازمانی وابسته به کیفیت را ایجاد و بر آن پافشاری می کند .  7کیفیت خدمت داخلی -
های توسعه سازمان های توسعه سازمان و روشهای مدیریت منابع انسانی خوب و فعالیت: بواسطه فعالیت 8نگهداری کارکنان -

آید . نگهداری کارکنان وابسته به رضایت آنان است که در عوض می تواند به از قبیل ، توسعه شغل، تفویض اختیار به دست می
 خدمت خارجی و رضایت مشتریان وابسته باشد. 

 شود. ها تحویل داده می: به واسطه زیربنای کیفیت سازمان 9خدمت خارجیکیفیت  -

 شود . ها باعث کاهش جدایی مشتریان و بهبود نگهداری مشتری میرضایت مشتری : رضایت مشتری و پیگیری آن -
 

 رضایت مفهوم

 ایشان حفظ و جذب در سازمان و باشند می راضی سازمان خدمات ارائه و برخورد نحوه از آنان که است معنی این به مشتریان رضایت      

در  باال کیفیت انتظار نمایند، صرف سازمان برای را بیشتری مبلغ و زمان که اندازه هر به راضی، مشتریان این .است نموده عمل موفق

 می قرار سنجش مورد که موضوعی ترین مهم مشتری رضایت گیری اندازه در .(1991سلیمی،داشت) خواهند را خدمات دریافت

 آیا که این به توجه است، با خدمت یا ل محصو از مشتری ارزیابی رضایت(.7833)هاشم زاده،است خدمتی گیرد، مواجهات

 عدم به منجر انتظارات و نیازها ارضای در یا نه شکست است کرده ارضا را مشتریان انتظارات و نیازها خدمت یا محصول

با  رضایت که آید می بر چنین گفته پیش تعریف (. از7837شد)هاپسون و دیگران، خدمت خواهد یا محصول به نسبت رضایت

 نهایی نتیجه باشد که می داده به ستاده نسبت و تطابق عدم از تابعی عنوان به احساس است. مربوط ذهنی احساسات ارزیابی

 (Andresaaen,2000).است کامیابی از منفی یا احساس مثبت یک

 

 :مشتري رضایت با خدمات كيفيت فرق

 :جمله آن از دارد، وجود رضایت و کیفیت هایی بین تفاوت حال این با اند کرده تعریف عملکرد و انتظار بین تفاوت نیز را رضایت چه اگر

 ت.نیس گونه این کیفیت که حالی در است از تجربه پس تعمیم و احساس یک رضایت -1

                                                           
7 -Internal service quality 
8 -Employee Retention 
9 - External service quality 
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 عمومی تمایل فشار تحت نویسندگان و کاربران .است شده تعریف متفاوت ای گونه به و کیفیت رضایت به مربوط ادبیات در انتظارات -2

 مفهوم دو گیری اندازه و معنا مورد در تا اند داشته محققین تالش ولی کنند استفاده یکدیگر جای به کیفیت و رضایت های واژه از تا دارند

 (Zeitham,2000 ).باشند تر دقیق

 :مشتري رضایت با خدمات كيفيت شباهت

 :هستند مشترک زیر های ویژگی در مشتری رضایت و خدمات کیفیت

 .شود ها حفظ آن خریدهای برای اولیه انتظارات تا شود می فکر مشتریان روی بر مفهوم دو هر در -7

 .آید می دست به خریدشان اساس بر مشتریان ادراکات -1

 .کنند می مقایسه شان ادراکات با را خود انتظارات مشتریان -8

 قصد قبیل از آمدهایی پی وجود آمدن به آن دنبال به و رضایت یا و کیفیت های ارزیابی به منجر ای مقایسه فرآیند این -3

  (Wetzels,1999 ) . شود می ... و آینده در خرید

  

  پژوهشروش 

باشند که به نوعی از خدمات این دو بانک اقتصادنوین میهای صادرات و بانک جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بانک

پرسشنامه بین مشتریان هر یک از  731کنند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. تعداداستفاده می

ر یک از دو پرسشنامه( تا آنها به میزان رضایت مندی خود از کیفیت خدمات بانکی ه811دوبانک توزیع گردیده )در مجموع 

و  بانکی خدمات کیفیت از آنان ارزیابی و مشتریان رضایت به مربوط های ابتدا شاخص بانک امتیاز)نمره( بدهند. بدین منظور

 بانک انتخاب گردید.کیفیت خدمات  به نسبت شان نگرش
 

 بانکی خدمات کیفیت بر مؤثر شده شاخص های انتخاب ( 2 شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیکیفیت خدمات بان  

 

 نو آوری در ارائه خدمات

 دانش و مهارت کارکنان

 قابلیت اعتماد

 رفتار و برخورد کارکنان

ه سهولت در دسترسی ب

 بانکداری اینترنتی
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شده با استفاده از نرم  محاسبه کرونباخ آلفای ضریب مقدار . کهشد محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با پرسشنامه پایائی

ابزار اندازه گیری تایید گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج  پایائی. بنابراین بدست آمد 318/1 برابر  spssافزار

ط ها میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکی ارائه شده تو سو تجزیه و تحلیل داده spssها با استفاده از نرم افزار داده

شده و این خدمات طبقه بندی  کیفیات هر دو بانک اندازه گیری شد. و در نهایت با استفاده از مدل کانو  میزان رضایت از

 اولویت این خدمات از دیدگاه مشتریان مشخص گردید.
 

 ی پژوهش یافته ها

 میزان همان به ، سرعت بیشتر انجام گیرد هر اندازه ارائه خدمات به مشتریان با: که دارد این از حکایت این پژوهش در ها یافته

 ؛ انهکارشناسمفید و  ،  صادقانه های مشاوره و شفاف صحیح، اطالعات ارائه .یابد می افزایش بانک از انمشتری مندی ترضای نیز

 کمک انمشتری رضایت مندی حس به تواند می مشتریان، با دوستانه رابطه ایجاد همراه به مکمل، و اضافی خدمات ارائۀ همچنین

و ابزارهای بانکداری  هافرم به دسترسی ،در هر لحظه حساب وضعیت اطالع از ،شعب بانک به سهولت دسترسی .کند شایانی

 افزایش کیفیت بر و بوده خدمات دریافت در تسهیل موجب آنها کردن برآورده که دانست مواردی از جمله توان می را الکترونیک

 از مشتریان اکثر ارزیابیکه  یافته های پژوهش حاکی از آن است باشد. مؤثردر نگرش مثبت مشتریان به بانک  بانکی خدمات

 همبستگی به توجه با کلی طور به است. شده مشتریان مندی رضایت افزایش موجب . است بوده مثبت بانک دوهر کارکنان رفتار

 کیفیت از مشتریان چه ارزیابی هر که گرفت نتیجه توان می مشتری رضایت با خدمات کیفیت گانه پنچ ابعاد و قدرتمند  مستقیم

 .یابد می افزایش نیز بانک از آنهامندی  رضایتمیزان  شود، می تر مثبت ه( شد دریافتی)درک خدمات

 کیفیت میزان رضایت از میانگین که این به توجه باو  است بحرانی مقدار از تر بزرگ ها زوج ی مقایسه آزمون ی آمارهاز آنجا که 

 توان می. است 1131/8اینترنتی بانک صادرات بانکداری برای و 1331/3 اقتصاد نوین بانک برایبانکداری اینترنتی   خدمات

. از است بانک صادرات یربانکدا خدمات از بیشتر اینترنتی بانک اقتصاد نوین بانکداری خدمات میزان رضایت از که گرفت نتیجه

باشد که نسبت به میزان رضایت از دانش و مهارت می 1133/8رضایت از دانش و مهارت کارکنان بانک صادراتطرفی میزان 

بودن   » قابل اعتماد « برای شدن قائل اهمیت ( از نظر مشتریان جایگاه باالتری دارد. 7111/8کارکنان بانک اقتصاد نوین )

کیفیت خدمات بانکی در  های مؤلفه در امتیاز را  بیشترین  «کارکنان ی همؤدبان برخورد» های اینترنتی  بعد از خدمات درگاه

میزان رضایت از کیفیت خدمات بانکی هر یک از بانک  داد، نشان پژوهش همچنین این های یافته گردید. مشاهده هر دو بانک

. تنها در بکار گیری خدمات نیست افراد اقتصادی سطح یا و تحصیالت سن، جنسیت، مانند متغیرهایی به وابسته چندانها 

بانکی تفاوت هایی مشاهده گردید به عنوان مثال آقایان دو برابر بیشتر از خانم ها از خدمات بانکداری اینترنتی در بانک 

 به ربوطم انتظار از فراتر بودن بر اساس مدل کانو باالکنند. و در بانک اقتصاد نوین یک و نیم برابر خانم ها. صادرات استفاده می

هر دو بانک باید توجه ویژه ای نسبت به که  دهنده آن است نشان بانکداری الکترونیک خدمات تمامی برای عملکردی نیازهای

بانکی در فضای مجازی داشته باشند؛ و دسترسی به بانکداری اینترنتی را سهل تر و در دسترس تمامی مشتریان توسعه خدمات 

گیری تصمیم مشتری و در نهایت استفاده عملی از سیستم توسط م تأثیر بسزایی در شکلسهولت کاربری سیست قرار دهند.

مند عوامل مؤثر بر پذیرش را بررسی کرده و معتقدند و همکاران نیز از منظر بازاریابی رابطه 71مشتری دارند. نکشمی رکشا

نسبت به آن مؤسسه و در نتیجه هر دو عامل رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده توسط یک موسسه مالی در ایجاد اعتماد 

 (.7813معتمدی، )رضایت و اعتماد مشتریان بر پذیرش خدمات نوین الکترونیکی ارائه شده مؤثر هستند
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 تطبیقی گیرینتیجه

در این پژوهش است.  بانکهدف فراتر از مقایسه آن دو اما شود، دیده می بانکدر مطالعات تطبیقی هر چند معموالً نام دو 

این بلکه نداریم  رادر رابطه با کیفیت خدمات بانکی  قصد نشان دادن برتری یک بانک بر دیگری از نظر رضایت مندی مشتریان

شوند تحلیل می براساس دیدگاه مشتریان و میزان رضایت مندی آنها هستند کهکیفیت خدمات بانکی مفاهیم مرتبط با موضوع 

در دو بانک را از این خدمات مشتریان میزان رضایت کیفیت خدمات بانکی و دهد مفاهیم زیرا این مقایسه به ما امکان می

ارائه اطالعات  نحوهکه در  پژوهش نشان داداین  نتایج .را بهتر بشناسیم انتظارات آنهاقرار داده  مورد بررسیدقیق تر خصوصی 

تاکید  رضایت مندیدر  اعتمادشود. بویژه آنکه هر دو بر نقش هایی دیده میشباهت بانکاین دو  موقع صیحیح، شفاف و به

شود، که هایی دیده میتفاوت کارکنانو نقش  نوآوری در خدمت، استفاده از اینترنت بانکدارند. اما در مواردی نظیر روش 

دقت و کیفیت در ارائه خدمات بانکی تنها با افزایش توان ماشین و  .آنان است اتمکاناو  یزمانفرهنگ ساتردید متاثر از بی

-در سرتاسر بدنه بانکیابد، به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک فرهنگ پیشرفت فن آوری تحقق نمی

ت خدمات بانکی بسیار رفتار کارکنان از منظر مشتریان هر دو بانک در کیفی(. 7831شود)مهدی نیا،های پیشرو حمایت می

و آنتونی و دیگران  (7833برادران کاظم زاده)(، 7831رسول اف و دیگران)تاثیر گذار شناخته شد که این نتایج با نتایج پژوهش 

تاثیر گذاری کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان در هر دو بانک تایید گردید که این ارتباط در تحقیق ( مطابقت دارد. 1111)

 توجه ویژه از ناچار امروز متالطم محیط در رقابت برای امروزی های بانک( نیز به اثبات رسیده است. 1171همکاران)ابواثامن و 

 را سودآوری و مالی عملکرد و بهبود جدید مشتریان جذب مشتریان، بیشتر ماندگاری امر این هستند. خود خدمات کیفیت به

 سهم آوردن بدست جهت در اقتصادی بنگاههای میان یافتن رقابت شدت ، اخیر های دهه طی در داشت. خواهد دنبال به

 داده سوق مشتریان هایخواسته و نیازها عمیقتر و دقیقتر شناخت به سمت را آنها توجه بازار از بیشتری

-را میری است. در حقیقت این جمله ها مشتری مدا ترین استراتژی برای بانکاثربخش سودمندترین و  .(Kotler,1997)است

که نمی توان مشتریان را  بیانگر این است این مفهوم .نظام بانکی مشتری است یاساس داراییبیان کرد و گفت که  اینگونهتوان 

 راضی نگهداشت مگر با افزایش روز افزون کیفیت خدمات بانکی. 
 

 پیشنهادها

کانال های اطالع رسانی خود را تقویت نموده، دسترسی  گرددبه بانک صادرات پیشنهاد می حاصل از پژوهش نتایج به توجه با

 به ویژه توجه که شود می پیشنهاد اعتماد بعد مورد در به اینترنت بانک را سهل تر و تنوع خدمات اینترنتی خود را افزایش دهد.

 .گیرد صورت مشتری هر سالیق خاص و عالیق نیازها، شخصیت،

متنوع ساختن انواع  ،تنوع بخشیدن به خدمات حضوریدر عرصه رقابت بایستی در  بیشترموفقیت برای نیز بانک اقتصاد نوین 

 تمام برای مناسب کار ساعات ؛نمایدتوجه اساسی  حساب ها با توجه به نیاز مشتریان و همچنین مشاوره دادن به مشتریان

 گامپیشاینترنتی  خدمات ارائه در تا نمایدسعی  همواره .یابد افزایش ساعته 13 حضوری خدمات غیر و شود طراحی مشتریان

 .باشد داشته در ارائه محصوالت جدید خالقیت و نوآوری و باشد

 صورت به که کارآمد رسانی اطالع سیستم یک های خصوصیکه هر دو بانک است الزم مشتریان رضایت افزایش برای بنابراین

 عمومی روابط عهدة به ها بانکدر  عمدتاً که وظیفه این نمایند ایجاد بانک مشتریان باشد در اطالعاتی نیازهای گوی پاسخ مداوم

را راه  مشتریان از مداوم نظرسنجی بخش یک بینی پیش همچنین باید این واحد دارد اساسی سازمان تجدید به احتیاج است،

آنها از کیفیت خدمات بانکی نیز اندازی نماید تا ارتیاط دو سویه بانک و مشتری ضمن وفادر سازی مشتریان بر رضایت مندی 

 مزیت کسب عامل اصلی ها آن وفاداری و دارند قرار هاسازمان توجه اصلی کانون در مشتریان امروز رقابتی دنیای در بیفزاید.

 خدمات بازاریابی در .دهند ارائه به مشتریان مناسب مالی های توصیه ها بانک این است ضروری (.7818)باقری،باشد می رقابتی

هایی که تحقق آنها موجب افزایش اعتماد مشریان وعده کنند، می خریداری را ها وعده از ای مجموعه مشتریان واقع در مالی

 مالی یمؤسسه های وعده شامل خواهد شد. توصیه های مالی باید منافع بانک و مشتری را همزمان تامین نماید. این وعده ها
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، تخفیف در کارمزد ها و در قبال سرمایه گذاری و برخورداری از تسهیالت آنان مالی و رفاه مشتریان های پول از مراقبت برای

 امری کارکنان آن و مالی ی مؤسسه ی هلوسی به مشتریان اطمینان و اعتماد جلب بنابراین .باشدخدمات بیمه ای و غیره می

 سازد.سسه وفا دار و متعهد می. اعتماد و احترام است که مشتریان را نسبت به مواست ضروری
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 20-02-2014  دیریتکنفرانس ملی حسابداری و م مشهد،

  نهم های اقتصاد، سالپولی،تازه سیاستگذاری جدید ابزار یک معرفی قابلیت و ریالی بین بانکی (، بازار7811توکلیان،حسین) -1 
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 بانکی و پولی پژوهشکده :تهران ارزی، و پولی سیاستهای ساالنه کنفرانس یازدهمین ، "بانکی نظام در ساختاری اصالحات برای نیازی

 .713 ص اول، چاپ ،17 شباویز، تهران، المللی، بین بانکی و پولی مفاهیم ،مجموعه(7817)فیروزه بری،خلعت  -3

 (.بررسی میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات بانک تات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.7817سلیمی،سمیه) -1
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Abstract 
One of the important issues that organizations deal with their current competitive conditions, the level 

of customer satisfaction and their ideas about the organization, its products and services. The problem 

for service organizations that offer intangible products to their customers is more important virgin. 

The aim of this study was to measure and factors affecting customer satisfaction Bank¬Hay Eghtesad 

Novin and saderat bank (Case Study of Kermanshah) is. Measure customer satisfaction based on 

factors such as the quality of banking services, human relations, and banking is done by using the 

Kano model is tested. The method used in this research is descriptive method applied in this regard, a 

questionnaire was prepared and distributed among the clients of both banks. Finally, an analysis of the 

data and the results of each of the two banks together are compared and conclusions. 

 

Keywords Eghtesad Novin Bank, Bank Saderat, quality of service, satisfaction, Private 

Banking 
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