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 چکيده
ایی های عصر حاضر و از طرفی رقابتی شدن بازار، هیچ سازمان و موسسهسازمانبا توجه به اهمیت مشتری در 

ها در ایران و نیست که بدون توجه به مشتریان بتواند به حیات خود ادامه دهد. از طرفی با توجه به اهمیت بانک

باالیی را در ارائه گرایی کارکنان جایگاه بسیار در نظر گرفتن این مساله که امروزه توجه به مشتری و مشتری

رو با توجه به گسترش و تنوع های بانکداری به خود اختصاص داده است. از اینکیفیت خدمات بهینه در فعالیت

 هدفای برخوردار است. ها رقابت برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید از اهمیت فوق العادهبانک

 استان) یمل بانک در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت ، سازمان تصویر ارتباط بررسی پژوهش این اصلی

 استان یمل بانک مشتریان میان در سوالی 93 پرسشنامه که باشد می 4931 سال در( بویراحمد و کهگیلویه

 شده محاسبه 8/3 کرونباخ آلفای روش با پرسشنامه پایایی. گردید توزیع نفر 933 تعداد به بویراحمد و کهگیلویه

 میانگین و تراکمی فراوانی درصد درصد، فراوانی، از توصیفی آمار سطح وسیله به شده آوری جمع اطالعات. است

 و تجزیه مورد spss افزار نرم از با استفاده و تحلیل همبستگی رگرسیون ضریب آزمون از استنباطی سطح در و

 ، و سازمان تصویر همچون فاکتورهایی مخاطبین، دیدگاه از که داد نشان پژوهش های یافته. گرفت قرار تحلیل

 . دارد وجود معناداری تاثیر مشتریان وفاداری بر خدمات کیفیت

   خدمات ، کیفیت سازمانی تصویر  مشتریان، وفاداری: واژگان کلید
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      مقدمه( 1

 

 تبدیل رقابتی مزیت هدف به رسیدن برای ای وسیله به مشتری رضایت جلب یعنی خود اولیه حالت از بازاریابی  امروزه     

 خود وری بهره بردن باال و ها هزینه کاهش به جهان موفق های شرکت اکثر که گردد می مشاهده ترتیب، بدین. است گردیده

 آوردن بدست برای تالشها لذا،. نیست پذیر امکان مشتریان نیاز و خواسته به توجه بدون امر این البته که اند نموده اقدام

 با شده درک ارزش مفهوم. کند می هدایت مشتری شده درک ارزش بررسی سمت به را بازاریابان مشتری، حفظ در باال سطوح

 ارزش ارائه اینکه خصوص به دارد، نزدیکی ارتباط بازار سهم در رشد و وفاداری مشتری، جذب مشتری، رضایت: مانند مفاهیمی

 مستمر مالحظه یک تجاری بازارهای از بسیاری در امروزه مشتری به ارزش انتقال. شود می رقابتی مزایای باعث مشتری به

 شده ایجاد ارزش اینکه دانستن. است مدیران برای بنیادها مهمترین از یکی ارزش مفهوم و آید می شمار به مدیریت برای

 و کیفیت از تابعی مشتری، توسط شده درک ارزش. است حیاتی امری نیز گیرد می قرار سازمان برای موقعیتی چه در مشتری

 همکاران، و حیدرزاده)کنند می درک را خدمات و کاال ارزش شاخص دو این توسط مشتریان که معنی بدین. باشد می قیمت

 ترین مهم از را مشتری رضایت کسب مدیریت، نظران صاحب. است سازمان یک مشتریان محیطی، مهم عوامل از . یکی(4933

 مشتریان رضایت جلب برای عالی مدیران پایدار و همیشگی پایبندی لزوم و دانند می ها شرکت مدیریت های اولویت و وظایف

 مشتری که است این ها شرکت و ها سازمان پیشرفت در مهم الزامات از یکی. اند آورده حساب به موفقیت اصلی شرط پیش را

  خدماتی، های سازمان در مشتری رضایت و مشتری های واژه. دهند قرار خود های فعالیت و اهداف سرلوحه را وی نظر جلب و

 سوی از مختلف محصوالت ارائه. یابد می چندان دو اهمیتی بقا، برای مشتریان به کامل وابستگی دلیل به ها بانک خصوص به

 رقابت بازار از بیشتری سهم کسب نهایت در و جدید مشتریان جذب و موجود مشتریان حفظ منظور به ،(بانکی خدمات) بانکها

 و وضعف قوت نقاط شناخت منظور به مشتریان نزد سازمان ذهنی تصویر از آگاهی بنابراین. است اهمیت بیانگراین بانکی،

 رشد در مهمی و اساسی نقش بانکها امروزه. است ها بانک خصوص به ها سازمان همه مهم های اولویت از عملکرد سطح ارتقای

 امر و کند می  اعتبار ایجاد که است اقتصادی فعالیت رشته یک از عبارت بانک. نمایند می ایفا کشورها اقتصادی توسعه و

 و انداز پس به آنها تشویق و مشتریان بیشتر رضایت باکسب توانند می بانکها. کند می تسهیل را وجوه وانتقال نقل و پرداختها

 نقش مصرفی و تولیدی های دررشته آنها انداختن بکار و کوچک های سرمایه آوری جمع و سرمایه تراکم و انداز پس تجهیز

 باید. شود می حاصل مشتریان بیشتر رضایت کسب با هدف این تحقق که نمایند ایفا کشورها اقتصاد در شکوفایی را مهمی

 یا محصول ،کیفیت عوامل این ترین مهم از یکی که دارد قرار متعددی عوامل ثیر تأ تحت مشتریان، رضایت که داشت توجه

 موفقیت کلید خوب کارکنان شوند،می ارایه مشتریان به کارکنان توسط بانکی خدمات بیشتر که آنجایی از باشد می خدمت

 (. 4988 عباسی،)باشندمی بانک یک
 

 های خواسته و انتظارات به نسبت توانند نمی دیگر ها سازمان. زنند می رقم را سازمان بقای مشتریان جهانی اقتصاد در اکنون

 برگشت منبع تنها که چرا کنند؛ مشتری متوجه را خود های توانمندی و ها فعالیت همه باید آنها. باشند تفاوت بی مشتریان

 طریق از تنها و است پسند مشتری های ارزش ایجاد امروزی کار و کسب دنیای در اصل بنابراین،. هستند مشتریان سرمایه

 اطالع بدون امر این و کرد ایجاد پسند مشتری های ارزش توان می سازمان انسانی منابع و مالی بازاریابی، تولیدی، فرایندهای

 های برنامه طبق خود مشتریان حفظ به نها سازما امروز، رقابتی بازار در. بود نخواهد میسر مشتریان ترجیحات و ها خواست از

 ، 4ااگبلوپیلی)است مشتریان مجدد خرید نیت حفظ و آوردن دست به در موفقیت آنها نهایی هدف. دارند تمایل وفاداری

 نقش خدماتی های سازمان عنوان به ها بانک شده، محسوب کشور هر اقتصاد اصلی های بخش از یکی خدمات بخش(. 1344

 پس به ها آن تشویق و مشتریان رضایت کسب با توانند می ها بانک. کنند می ایفا کشورها اقتصادی توسعه و رشد در را مهمی

                                                           
1- Egblopeali  
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 تأثیر بسیار کشورها اقتصادی شکوفایی در مصرفی، و تولیدی صنایع در ها آن کارگیری به و سرمایه تراکم و انداز

 هدف به رسیدن برای ای وسیله به مشتری رضایت جلب یعنی خود اولیه حالت از بازاریابی امروزه(. 4983 اشرافی،)بگذارند

 بررسی سمت به را بازاریابان مشتری، حفظ در باال سطوح آوردن بدست برای تالشها لذا،. است گردیده تبدیل رقابتی مزیت

 از استفاده و خرید به که وفادارند هنگامی تا مشتریان کند می بیان رفتاری رویکرد. کند می هدایت مشتری شده درک ارزش

 (. 1333 ،4باومن) دار اشاره خدمت یا کاال یک به مشتری تعهد یا تعلق حس به نگرشی رویکرد. دهند ادامه خدمت یا کاال یک

 در. باشد می مخاطبان سوی از آن کارگیری به و دریافت و سازمانی تصویر وخلق تولید فرایند:  از است عبارت سازمانی تصویر

 و سازند می برجسته دارند، قرار آن در که رقابتی سطحی از را خود آن اساس بر ها سازمان که است ای شیوه تصویر مجموع،

 مشخص آن ارتباطات و رفتار نوع طریق از نیز را آن کار و کسب سوی و سمت و است سازمان هر شخصیت دهنده نشان نیز

 گرایی مشتری نگرش گسترش و کیفیت مدیریت ابزارهای ارتقای جهت در امروزه که ای گسترده تالشهای به توجه با. کند می

 و رضایت حاضر حال در که دریافت توان می گیرد، می صورت تجاری سازمانهای مدیران و کارشناسان محققان، توسط

 لذا،. آید می شمار به سودآوری و تجارت امر در سازمانها موفقیت تعیین در فاکتورها مهمترین از یکی مشتری وفاداری

 گیری اندازه سیستمهای سازی پیاده و ایجاد بنابراین،. است گشته گریزناپذیر امری به تبدیل تجاری، پیشرفتهای به دستیابی

 می محسوب امروزی سازمانهای اساسی نیازهای از محصوالت و خدمات کیفیت در شاخص مهمترین عنوان به مشتری رضایت

 (.4388 ،1باسکین) گردد

 عالمت.  است تجاری نام یا تجاری عالمت تعیین بازاریابی، در تصمیمات مهمترین از یکی: تجاری نام تصویر تجاری، نام

(. 4933 کاتلر،) افزاید می کاال ارزش و فایده به تجاری عالمت تعیین و کاالست از مهمی جزء کنندگان مصرف نظر از تجاری

 :دهند می ترجیح دیگر تجاری های عالمت بر دلیل چند به را باال ارزش با تجاری نام یک کنندگان مصرف دیگر، سوی از

 اطمینان و اعتماد: ثانیاً . کند تفسیر نماید، می عرضه تجاری عالمت آن که را( ویژگیها) منافع توانند می تر سریع آنان: اوالً

 بنابراین،. نمایند می کسب بیشتری رضایت احساس تجاری عالمت آن استفاده از: ثالثاً . دارند تجاری عالمت آن به بیشتری

 های برنامه و آورده وجود به بیشتری وفاداری نماید مطالبه بیشتر قیمتی تواند می ارزش، با تجاری عالمت دارای شرکت

 . شود می محسوب ارزش با دارایی تجاری عالمت چنین رو این از. کند اجرا کاراتری بازاریابی

 به نسبت کننده مصرف نمادین مفهوم شامل این و است پیشنهاد یک از کننده مصرف ذهنی تصویر: تجاری نام تصویر

 (.4933 کاتلر،)است خدمات و محصول یک از مشخص خصوصیت

. باشد می مکرر طور به خدمات و کاال خرید و خاص سازمان با معامله انجام برای مشتریان در تعهد ایجاد: مشتری وفاداری

 (.4981 حیدری، و الهی)  آینده در ترجیحی خدمات/کاال برای شدن مشتری یا مجدد خرید به عمیق تعهد

 تجربه از پس و است شده عظیمی تحوالت دچار گذشته دهه سه در سال، هشتاد بر افزون قدمتی با ایران در بانکداری صنعت 

 شکل با. است بوده خصوصی بانکهای فعالیت شاهد دوباره4983سال از اسالمی، انقالب از بعد اول دهه دو در دولتی بانکداری

 حق خود بانکی و مالی امور انجام برای ها آن مشتریان و باخته رنگ تدریجاً  ساالری بانک ایران، در خصوصی بانکداری گیری

 و موفقیت نهایی کلید رضایتمندی، که اند داده نشان بسیاری تحقیقات(. 4934 الهیجی، و مقدم زمانی)دارند بیشتری انتخاب

 شناسد، نمی رسمیت به را آن دیگر ورزید، می تاکید مهم این بر دیروز تا که بازاریابی مفاهیم حقیقت، در. نیست سودآوری

 و سودآور هایی سرمایه عنوان به سازمان برای دارند، سازمان به نسبت خاطر تعلق احساس که مشتریانی تنها امروزه بلکه

 افزایش است، جدید مشتریان جذب از کمتر مشتریان نگهداری هزینه(. 1338 همکاران، و جی)روند می شمار به مدت طوالنی

                                                           
1- Baumann 

2- Baskin 
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 وفاداری موضوع. است حصول قابل مشتری حفظ هزینه در افزایش درصد 3 صرف با تنها درصد 33 به درصد13از سود در

 این از مشتریان وفاداری الگوهای مطالعه. است برخوردار فراوانی اهمیت از ها، بانک با مشتریان مستمر ارتباط یا مشتریان

. یابد دست بهتر رسانی خدمات به بتواند خود مشتریان نیازهای به توجه با بانک شود می سبب که است توجه قابل لحاظ

 توان می وفادار کنندگان ف مصر وفاداری بر مؤثر عوامل شناسایی با. داراست کشور اقتصاد در را ای ویژه مقام بانکداری صنعت

 در و کرده تهیه هدف بازار این با بودن منطبق برای را مؤثرتری بازاریابی و نموده برآورده را آنان های خواسته و نیازها بهتر

 مشتریان وفاداری، بر مؤثر عوامل به توجه با توان می همچنین،. گردید نایل سازمان اهداف به آمیزی موفقیت طور به نتیجه

 خصوصی، های بخش حضور افزایش و افزون روز رقابت و فوق توضیحات به توجه با. کرد ترغیب بیشتر خرید به را فعلی

 و دولتی های بانک کنار در خصوصی های بانک ظهور با آیا. است محسوس بانکداری صنعت در تحقیق این انجام ضرورت

 این در بنابراین است؟ شده برخوردار بیشتری اهمیت از مشتریان وفاداری مسأله به توجه ها، آن میان رقابت شدت افزایش

 بانک) در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت سازمان، تصویر بین آیا: که شود داد پاسخ سوال این به  شود می سعی پژوهش

 ؟ دارد وجود معنادار ای رابطه( احمد بویر و کهگیلویه استان ملی

 

      پژوهش نظری مبانی( 2
 

 مشتری اهميت و تعريف
 در هاانسان روابط امروزه. کند می خریداری را خدمت یا کاال یک که کسی: است شده تعریف چنین مشتری وبستر فرهنگ در 

 خود دیگر طرف از و است دیگر افراد مشتری طرف این از فردی هر که طوری به کند،می پیدا مفهوم «طرفینی تعامل» یک

 :کرد تقسیم دسته دو به را مشتریان توانمی مجموع در .دارد مشتریانی
 .خرندمی را خدمات یا محصوالت بوده، سازمان بیرون در: خارجی مشتریان

 .هستند مهم خارجی مشتریان اندازه به و بوده سازمان داخل که اشخاصی یعنی: داخلی مشتریان

 :کنید دقت زیر موارد به است کافی فقط او نگهداری و حفظ ضرورت و مشتری اهمیت دادن نشان برای 

 مشتتری، یتک دادن دستت از زیان و ضرر .است قدیم مشتری یک نگهداری برابر 44 تا 3 بین جدید مشتری یک جذب هزینه

 ترجمته ، تتوربین)ستتاهاشرکت بعتدی هایموفقیت تمام شرط پیش مشتری، رضایت .است دیگر مشتری 433 فرار حکم در

 (.4931شالتوند،

  بازاريابی تکامل سير
 در بازاریتابی: گفت توانمی نگاه یک در. داد قرار بررسی مورد بازاریابی تاریخی تکامل طی در باید را، مشتری به جدی توجه    

 .است کرده طی را گرایی رفاه و گرایی مشتری بازارگرایی، گرایی، محصول ی مرحله 1 خود تاریخی تکامل مسیر

 محصتوالت تمتام بنابراین و شده ساخته کننده مصرف سلیقه مطابق کامالً کاالها مرحله این در : گرايی محصول اول مرحله

 تولیتد در داشتت، ادامته آورد بوجتود را انبوه تولید فورد، که زمانی تا و بیستم قرن اوایل تا وضعیت این. داشت فروش تضمین

 .شد توجه مشتریان عموم نیازهای به صرفاً و یافت کاهش توجهی قابل میزان به قیمت انبوه،
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 نگترش ایتن در امتا. کند تولید توانستمی که فروختمی را محصولی سازمان گرا، محصول نگرش در: دوم بازارگرايی مرحله

 کاالهتایش انبتوه تولید اثر در و شود محصوالت از مملو انبارهایش مبادا تا بفروشد میتواند که میکند تولید را محصولی سازمان

 .شوند انباشته هم روی بر

 بنتابراین هاست،سازمان وجودی فلسفة کننده مصرف و تشکیالت محور مشتری مرحله این در : گرايی سوم  مشتری مرحله

 بته هتافعالیت اهم از مشتری رضایت حصول نهایتاً و آنها اصلی انتظارات کشف کننده، مصرف بندی اولویت تفکیک، شناسایی،

 .روندمی شمار

 و گردنتد منتفع آن از عموم که شودمی رفاهیاتی از تابعی «مشتری رضایت»حتی آینده، جهان در: گرايی چهارم رفاه مرحله

 (.4981محمدی،)کرد جستجو می بایست اجتماعی، منافع سایه در فقط را سازمانی و فردی منافع دوی هر

 گرايی مشتری

 جهتت نوع یک توصیف برای بیشتر آن کاربرد و است شده شایع بسیار بازاریابی ادبیات در «گرایی مشتری»اصطالح امروزه    

 تعریتف در. گیردمی قرار سازمان استراتژی طراحی و ریزی برنامه برای مبنایی مشتری نیازهای آن در که است سازمانی گیری

 کته استت بتاوری گرایی مشتری. است شده تعریف بازار گیری جهت رفتاری ابعاد از یکی عنوان به گرایی اسکاترمشتری ونارور

 به سازمانها همه برای گرایی مشتری. کند نمی مستثنی ذینفعان سایر از را مشتریان و دهد می قرار توجه کانون در را مشتری

 و نیازهتا بایتد متا کته استت معنتی ایتن به خدماتی کارکنان در گرایی مشتری اصطالح. است مهم خدماتی های سازمان ویژه

 نحتو بهترین به مشتریان نیازهای ارضا جهت در خودمان رفتارهای با را آنها بتوانیم و کرده درک بهتر را مشتریان های خواسته

 (. 4،1333جانسون و باو)کنیم منطبق خدماتی سازمان در ممکن

   برند تصوير

 داده تعمتیم جدید محصول  به را آن کنندگان مصرف که، داند می معانی تداعی یا ازخواص خوشه یک عنوان به را برند تصویر

 موجب برند، یک از کننده مصرف ادراکات. گردد محصول برای جدید برند یک ایجاد های هزینه در جویی صرفه موجب و شده

 بازاریتابی ابتزار یتک برند تصویر بنابراین. گذارد می تاثیر سازمان بازار سهم روی و شده درخریداران خرید، تصمیم برانگیختگی

 مفهتوم دو ذهنتی تصتویر و شخصتیت ستازمان بترای بیشتتر سود ایجاد موجب که باشد می قدرتمند دارایی یک استراتژیک،

 بته را ذهنتی تصتویر ولی دانسته مشتریان با سازمان ارتباطات ماحصل را برند شخصیت پالمر که طوری به باشند، می متفاوت

 محصتول، ذاتتی عملیتات مبنتای بر تواند می برند تصویر. است نموده معرفی برند شخصیت از کنندگان مصرف ادراکات عنوان

 از تتا نماید می ارائه چهارچوب یک بازاریابان و محققان برای عوامل این. باشد شرکت، یا سازمان و محصول پیرامون احساسات

 را برنتد تصویر اجزای  بیل مثال برای. نمایند استفاده برند، به مربوط امور توصیف و شرح برای بندی، گروه گوناگون های روش

 متی برند، تصویر روی عوامل این از هریک سهم. نمود بندی طبقه برند احساسی و عملیاتی های جنبه و لمس قابلیت مبنای بر

 برنتدهای به مربوط عبارات و توصیفی کلمات یا بصری تصاویر همچنین. قرارگیرد خدمت یا محصول ی طبقه تاثیر تحت تواند

 و برنتد یک از کننده، مصرف ادراک از بازتابی برند، تصویر. شوند می آورده خاطر به تر آسان تر ضعیف برندهای به نسبت قوی،

 سایر و یگانگی قدرت، مطلوبیت، برند، آشنایی که کند می عنوان کلر همچنین. باشد می ماند می ذهن در برند یک از که آنچه

. دهتد متی قرار خود تاثیر تحت را برند به نسبت کننده مصرف پاسخ که شود می نمایان برند ویژه ارزش در برند به مربوط امور

 را برنتد از کلتی ارزیتابی اساساً که ها نگرش و منافع ،(آن های ویژگی و محصول توصیف) خصوصیات برند، امور سایر از منظور

 (.4983 ضیایی،)باشد می دهد، می راشکل کننده رفتارمصرف مبنای و داده تشکیل
                                                           

1-  Bave,L.L,Johnson 
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  برند هويت

 ستازمان، مشتتریان و ستازمان میان واسطه نخستین عنوان به آن اهمیت شناخت که است تفسیری موضوع یک هویت، مفهوم

 موجب آن مشخص تعریف و است برند نمادهای شناسایی شامل هویت نمایدکه، می اظهار دونکن. آید شمارمی به ضرورت یک

 متی سازمان یک که است روشی برند، هویت. است برند ناملموس یا ملموس های ویژگی بیانگر هویت،.گردد می برند شناسایی

 برند, هویت از مشتریان که است تفسیری و ادراک دیگر، سوی از برند تصویر. نماید ارائه هدف های گروه به را خود برند خواهد

 (.4،1343هریس)دارند

 :دارد وجود اصلی سطح سه محصول تحلیل و تجزیه در

 شود می... و بندی بسته شکل، طراحی، نظیر فیزیکی و لمس قابل ابعاد شامل که محصول خود. 

 و فروش از پس خدمات نامه، ضمانت مانند اضافی خدمات میزان... 

 و اعتبار ، ادراکات ، کیفیت ، برند نام نظیر چشمگیرتر ابعاد… 

 بته و هستتند آن بته معطتوف بازاریتابی های استراتژی اکثر که است چیزی ین مهمتر برند محصول، تصویر یک ابعاد میان در

 اداراکتات روی تاثیرخاصتی برنتد تصویر که است آن ی دهنده نشان مختلف تحقیقات نتایج. دارند گرایش برند کردن برجسته

 توجه با .دارد مشتری وفاداری و ادراکات روی ای تاثیرگسترده  شرکت یا سازمان اعتبار و محصوالت کیفیت و داشته مشتریان

 دیتدگاه بتا بازار به حمله برای تواند می و نماید می تعیین مشتریان ذهن در را برند جایگاه که اصولی و تصویر و برند هویت به

 زمتانی آن اهمیت. ماند نمی باقی برند اهمیت در شکی هیچ قرارگیرد، استفاده مورد رقابت های هزینه کاهش و بازار سهم رشد

 تکنولتوژی و شتده اشتباع ارتباطتات بتا کننده مصرف که جایی آوریم، حساب به را بازار رقابتی ماهیت که شود می چندان دو

 کته استت، مشتتریانی با رابطه حفظ و ایجاد درفرایند زیربنایی سنگ یک برند، هویت. است نموده تقویت را محصوالت شباهت

 کته یابنتد اطمینتان تتا هستتند برند شهرت پیرامون نظرات بررسی نیازمند مدیران. هستند جذاب و خاص های ارزش جویای

 مصترف بتا مقایسته در اغلتب، مدیران که نمود اشاره هم نکته این به باید. است شده ایجاد آمیزی موفقیت شکل به برند هویت

 آمتده بدست تصویر و برند هویت میان اختالف، یک که دارد احتمال رو این از و دارند، خود برند از تری مثبت تصویر کنندگان

 (.1343، 1هاردن و رووز)باشد داشته وجود برند از

   برند تصويرسازی

 اجتمتاعی و روانتی نیازهتای تتا کنتد متی تتالش برند که طرقی شامل خدمت یا کاال بیرونی های ویژگی با برند، سازی تصویر

 برنتد متورد در مطلتق صتورت به چگونه افراد که است این معنای به برند، تصویرسازی. دارد سروکار نماید، برطرف را مشتریان

 هتای جنبته به بیشتر برند سازی تصویر در ترتیب این به. کند می عمل چگونه واقعاً محصول که ببینند اینکه تا کنند می فکر

 :شود می اشاره گردد، می زیر موارد شامل که برند ناملموس

 ؛ کند می استفاده برند از که سازمانی یا فرد نوع: کننده استفاده رخ نیم( 4

 شود؛ خریداری که باید یا تواند می برند شرایطی چه تحت اینکه: خرید موقعیت( 1

 قرار استفاده مورد تواند می و باید شرایط کدام تحت برند اینکه: استفاده موقعیت( 9

                                                           
2- Harris 

1- Ross 
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 قترار استفاده مورد خانه داخل در اینکه برند از استفاده مکان ویا سال و ماه هفته، روز، از خاصی مواقع در مثال عنوان به. گیرد

 آن؛ از خارج یا گیرد می

 باشند؛ داشته را خود به منحصر ارزش و شخصیت افراد مانند درست توانند می برندها: ها ارزش و شخصیت( 1

 شتامل که باشند ارتباط در توجهی قابل وقایع و خود ی گذشته با شاید، برندها اینکه نهایت در: تجربیات و میراث تاریخچه،( 3

 ستیلورا) باشد دیگران یا و ها خانواده دوستان، ی گذشته تجارب و رفتارها به مربوط ضمنی حوادث و مشخص شخصی تجارب

 (. 4،1343همکارن و
 

 برند ويژه ارزش مديريت

 :دانند می بعد شش شامل را برند با ارتباط کیفیت(  1331) همکاران و آکر

 خاطره تجدید و وابستگی توصیف به عالقه. 4 

  مشتریان شخصیت با اتصال برقراری در برند توانایی. 1 

 مشتریان و برند بین سویه دو وابستگی. 9

 برند به تعهد.1 

 باشد، می آن عملکرد و برند خصوص در مشتریان دانش از ناشی که صمیمیت .3 

 (.4933یاردل، و کرباسی) دارد اشاره برند های پیام اعتبار به که محصول کیفیت. 6 

 

                                                           
2- Silveira 
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 (.1931ياردل، و ) كرباسی( ارزش ويژه برند1شکل)

 مشتريان تمايل و تجاری و نشان نام به وفاداری بين رابطه

میتزان  دارد، مثبت نگرش تجاری نشان و نام یک به نسبت مشتری که میزانی عنوان به میتوان را تجاری نشان و نام به وفاداری

 تتا چهار قدیمی مشتریان نگهداشتن که آنجا از .کرد تعریف آینده در خرید ادامه قصد و مزبور تجاری نشان و نام به او پایبندی

 و نام وفاداری که راهبردهایی ایجاد به را نخست اولویت است بهتر مدیران است، جدید مشتریان ایجاد از هزینه تر کم شش برابر

 .بدهند میکند، حفظ و توسعه را تجاری نشان

ارزش  طریق چند از که دارد را پتانسیل این شود مدیریت خوبی به اگر که می کند فراهم را استراتژیکی دارایی مشتری وفاداری

 از: عبارتند ارزش خلق روش چهار این بود. خواهد مشتری وفاداری نتیجه در ارزش خلق مسیرهای این همه.کند ایجاد

 

 ویژه ارزش

 برند

 برند های دارایی سایر

 برند به وفاداری

 برند تداعی

 برند از آگاهی

 شده ادراک کیفیت
مشتری برای ارزش ایجاد  

اطالعات پردازش /تفسیر  

 تصمیم در اطمینان

 خرید

 کننده مصرف رضایت

 ایجاد ارزش برای سازمان

اثربخشی و کارایی برنامه 

بازاریابی قیمت / حاشیه 

سود گسترش برند مزیت 

 رقابتی
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 می دهد کاهش کار و کسب یک در را بازاریابی هزینه مشتری پایگاه بازاریابی: هزینه های کاهش. 

 تبلیغات حمایت می کند از خود این که میکند فراهم را مقیاس از ناشی صرفه جویی بزرگ پایگاه یک رقابتی: مزیت. 

 می شوند آگاه آنها وجود از محصوالت دیدن با تجاری نام استفاده کنندگان همکاران و دوستان جدید: مشتریان جذب. 

 (.4334، 4نخواهند بود )آکر جدید محصوالت جستجوی در وفادار و راضی مشتریان رقابتی: تهدیدات به پاسخگویی فرصت 

 

 مشتريان وفاداری بر برند اعتبار تاثير

 عبتارت بته باشتند متی معتبری عالئم است. برندها، شرکت ومشتری ارتباط  مدیریت مجموعه در ای رابطه مهم ابزار یک برند

 از کته شکایاتی و بوده صادق خود خدمات و مورد محصوالت در شرکتها تا شوند می موجب آنها اطمینان قابل باورپذیر و دیگر،

 به تمایل شرکت که این به )اعتقاد یعنی، قابلیت اعتماد باشد: می اصلی صورت دو شامل برند نمایند.اعتبار رسیدگی را آنها شده

 .داردرا  خود های وعده به کردن عمل توانایی شرکت که این اعتقاد به تخصص)یعنی، و دارد(  را خود های وعده به عمل کردن

 بتر و فتر  شده تعریف خاص زمان یک در مستقل موجودیت تمایالت یک و اهداف پذیری باور عنوان به گسترده بطور اعتبار

 اطالعات پذیری عنوان باور به برند اعتبار رو، این از. تخصص و اعتماد قابلیت : باشد می برخوردار اصلی جزء دو از که است این

 عبارت توانای) به از برند که ادراک نمایند کنندگان مصرف که است آن مستلزم که شود تعریف می برند یک در موجود محصول

 ستواینی) استت برختوردار شتده داده وعتده چیتزی کته آن مداوم تحویل برای ( اعتماد قابلیت ) وتمایل یعنی تخصص( دیگر،

 (.1338 1سوییت

 این از اعتبار، اهمیت . است سازگار زمان خالل در یک برند با مشتری یک رابطه دهنده نشان عنوان به برند از اعتبار ما تصور

 می محصول های ویژگی در خصوص کننده مصرف اطمینان عدم موجب نامتقارن، و اطالعات ناقص که گیرد می نشأت واقعیت

 از پس یا تجربی( و های ویژگی مؤثر اطالعات) برای آوری جمع از پس حتی است ممکن کننده اطمینان مصرف عدم شود

 می کننده مصرف  شده ادراک ریسک به منجر این .باشد وجود داشته اعتقادی( های ویژگی یا و مدت بلند تجربه مصرف) برای

یک  محصول ادعاهای مورد در را کنندگان مصرف زیرا اعتماد دهد، می کاهش را شده ادراک ریسک برند، یک شود. اعتبار

 از ممکن است کنندگان مصرف زیرا دهد، می کاهش را های اطالعات هزینه همچنین، اعتبار . دهد می افزایش شرکت

ببرند.  بهره آن پردازش و اطالعات آوری جمع های هزینه در جویی جهت صرفه آگاهی منبع یک عنوان به معتبر برندهای

 مشتری همان هزینه نگهداشتن از جدید مشتری یک جذب هزینه اینکه دانستن خدمات با حوزه در تدافعی بازاریابی اهمیت

 سازمان و اصلی برندخدماتی خدمات، حوزه در که دارد اهمیت موضوع این درک.است مشخص شده است، بیشتر بسیار قبلی

 پذیری لمس کند. عدم می اتخاذ حوزه، خدمات در تری گسترده مفهوم برند نتیجه، در می باشند. معنی یک به اغلب مربوطه

 فقط است، برخوردار مناسبت کمتری و اهمیت از کاالها به نسبت خدمات، برای  توسعه برند که نیست معنی این به محصول

 های تفاوت فاقد که محصوالتی متمایز ساختن در ذاتی دشواری فر  با . است متفاوت ها برخی جنبه از آن کاربرد اینکه

 خدمات در برند توسعه است، شده زدایی قانون از آنها بسیاری از که خدماتی بازارهای درون در شدید و رقابت هستند فیزیکی

 که خریداری شود می موجب خدمات، بودن نامرئی است. " برای مشتریان امنی مکان" نیرومند، برند یک .است امری حیاتی

                                                           
1- Aaker 

2- Sweeney and Swait 
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 سازمانی، رفتار رفتار شناسی، جامعه وابسته )مثل ادبیات چندین .باشد مشتریان برای جذابی پیشنهاد مطمئن، مکان یک از آنها

 است سوابق دارای برخی خرید به شفاهی توصیه و برند تغییر به تمایل دهند که می نشان رواشناسی( و بازاریابی کننده، مصرف

 تغییر به تمایل -خیر یا شویم خروجی درگیر رفتارهای این در آیا اینکه تصمیم .گیرند نشأت می اجتماعی مبادله نظریه از که

که  گذشته در تجربه بر مبتنی فرضیه یکدرآمده است . فرضیه صورت به انگیزه دو اساس بر  - خرید شفاهی به توصیه و برند

 حفظ برای را منابع که سایر مدار آینده فرضیه دهد. یک می قرار مورد ارزیابی را کند می دریافت رابطه از مشتری که مزایایی

 (.1338 سوییت سواینی) گیرد می نظر در رابطه

 

 آكر ديدگاه از وفاداری سطوح

 :کند می بندی طبقه وفاداری هرم طبق بر را مشتریان و گیرد می نظر در برند به وفاداری برای را سطح پنج آکر دیوید

 باشد مناسب آن قیمت که برندی هر و است تفاوت بی کامال آن به نسبت بلکه نیست وفادار برند به خریدار اول، سطح در 

 .گیرد می قرار وی قبول ،مورد

 نستبت کته اند نرسیده نارضایتی از درجه  آن به هنوز که است ناراضی غیر حداقل یا و راضی خریداران دوم، شامل سطح 

 پتذیر آستیب نماینتد، ایجتاد را بیشتتری هتای مزیتت توانند می که رقبایی مقابل در انها اما شوند برند، تحریک تغییر به

 .نمایند خود استفاده مورد برند تغییر به اقدام است ممکن شرایط این در و هستند

 بته وفاداری از حاصل مزایای یا پول، و وقت فقدان) تغییر های هزینه دلیل به که است مشتریانی برگیرنده در سوم، سطح 

 هستند. راضی فعلی برند از ،( برند تغییر از ناشی عملکردی های ریسک و فعلی برند

 ادراک کیفیتت و برنتد از استفاده تجربه سبب به و هستند مند عالقه برند به واقعاً که است مشتریانی شامل چهارم، سطح 

 برنتد یتا مشتتریان متدت بلند رابطه وجود وابستگی، این اصلی علت .دارند عاطفی وابستگی برند به ،نسبت آن باالی شده

 .است

 ایتن همچنتین و هستتند مغرور برند نمودن کشف و استفاده از آنها که اشت متعهدی مشتریان دهنده نشان پنجم، سطح 

 و اهمیتت. استت مهتم شخصتیت، بیتان برای هم و ای نظر    وظیفه از هم آنها برای برند که است مشتریانی شامل سطح

 (.4334باشد )اکر، می دیگران به برند نمودن توجیه در مشتریان، از طبقه این ارزش

 خدمات

 مربوطته بتازار در آن برای و است تقاضا یک وجود بر مبتنی آن انجام که شود می گفته فعّالیتی به اقتصادی مفهوم در خدمات

 کترده تولیتد دیگتران استتفاد  برای صنعت یا بنگاه شخص، که غیرفیزیکی و اقتصادی کاالیی یعنی خدمت. دارد وجود قیمتی

 ختدمات. شتود متی شتناخته ختدماتی بنگاه عنوان به باشد ملموس غیر و مرئی غیر کاالی آن محصول که بنگاهی هر و است

 بته نیتز را چیزی مالکیت اما گردند می خاطر ارضاء یا و منفعت موجب و هستند نشدنی لمس و نامحسوس های فعّالیت شامل

 متی روی کننتده دریافتت و  دهنده ارائه بین که است شده تعریف فعّالیتی عنوان به خدمت خدمت، مهندسی در. ندارد دنبال

 (. 4984 رنجبریان،)دهد می تغییر را کننده دریافت حالت و دهد
 

  خدمات بندی طبقه
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 بستته ماشینی خدمت. ماشین یا است انسان ، خدمت ایجاد منشأ آیا. کرد تقسیم آن ایجاد منشأ اساس بر توان می را خدمت 

 متاهر افراد توسط اینکه نظر از نیز انسانی خدمات.  متفاوتند ماهر، نیمه یا ماهر ، افراد نظارت نیازمند یا باشند خودکار اینکه به

 ماننتد استت مشتتری حضتور مستتلزم آنهتا تمتام نه اما خدمات از بعضی. دارند فرق هم با شوند انجام ای حرفه یا ماهر نیمه ،

 نیتاز کننتده برطترف اینکه نظر از خدمات .ندارد نیاز مشتری حضور به اتومبیل تعمیر اما بانکی، خدمات ، دندانپزشکی خدمات

 از پزشتکی ختدمات ارایته بابتت پزشتکان که وجهی مقدار بین. کنندمی فرق یکدیگر با نیز باشند غیرمشخصی نیاز یا مشخص

 اهتداف. دارد وجود تفاوت کنند می وصول شرکتها کارکنان از قرارداد اساس بر که مبلغی با کنند می مطالبه خصوصی بیماران

 رازانتی) باشتد عمتومی یتا خصوصتی توانتد متی آن مالکیتت نیتز و باشد انتفاعی غیر یا انتفاعی توانند می خدمات کننده ارایه

،4939.) 

 

 خدمات های ويژگی

 .باشد می مهم ویژگی چهار دارای خدمات

 بودن ناملموس -4

 را آنهتا چشتید، را آن متز  دیتد، باچشتم را ختدمات تتوان نمی خرید هنگام  که است این خدمات بودن نامشهود از مقصود   

 نتوع کیفیتت متورد در کوشتند متی اطمینتان عدم دادن کاهش برای خریداران. شد آگاه ها آن بوی از یا شنید نمود، احساس

 به را خدمت این که است این کند می ارائه را خدمتی که کسی تخصّص یا وظیفه رو، این از. یابند دست هایی نشانه به خدمت

 اقتالم نامشتهودی میزان بر مشهود تالشهای سایة در کوشند می محصول های بازاریاب که حالی در. نماید لمس قابل ای گونه

 .بیفزایند ناملموس یا نامشهود اقالم بودن مشهود میزان بر کوشند می خدمات های بازاریاب بیفزایند، شده عرضه

 بودن تفکیک قابل غیر -1

 ختدمات ناپذیری تفکیک از مقصود. کنند می مصرف و تولید را آنها همزمان صورت به  آنگاه فروشند، می نخست را خدمات   

) دستتگاه یتا انستان ختدمت کنند  ارائه اینکه چه کرد، جدا کند می ارائه را آنها که کسی از را خدمات توان نمی که است این

 که آنجا از. آید می حساب به خدمت این از بخشی وی صورت آن در کند، ارائه را خدمتی کارمندی یا کارگر اگر. باشد( ماشین

 ارائته بتین متقابتل رابطة که است این خدمات بازاریابی خاصّ های ویژگی از یکی دارد، حضور خدمت تولید هنگام هم مشتری

 .گذارند می اثر خدمت از حاصل نتیجة بر هردو مشتری، و خدمت کنند  ارائه. دارد وجود مشتری و خدمت کنند 

 بودن گوناگون -9

 کته ای شیوه و مکان زمان، خدمت، کنند  ارائه: مانند عواملی به خدمت کیفیت که است این خدمت بودن متغیر از مقصود    

 .دارد بستگی شود می ارائه خدمت این

 بودن نگهداری قابل غیر -1

 پس و گذاشت انبار در را خدمات توان نمی که است معنی بدین است، فاسدشدنی دیگر بیان به یا نگهداری غیرقابل خدمات   

 حتل ختدمت بتودن نگهداری غیرقابل مسألة باشد، پایدار و ثابت تقاضا میزان اگر.  رسانید مصرف به یا فروخت را آنها مدتی از

. شتوند متی رو به رو مشکالتی و مسائل با خدمات کنند  ارائه های سازمان باشد، داشته نوسان تقاضا که هنگامی ولی شود می
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 و کتاتلر)شود برقرار بهتری رابطة تقاضا و عرضه بین که نمایند تدوین هایی استراتژی کوشند می خدماتی سازمانهای رو این از

 (.4981 آرمسترانگ،

 كيفيت جهانی استانداردهای از پيروی

 مشتتریان بته مطلتوب کیفیت با را خود خدمات و کاالها که کنند می تالش خدماتی و تولیدی سازمانهای از بسیاری امروزه   

 موفقیتت در موثر و مهم عامل یک عنوان به و رقابت صحنه در امتیاز یک عنوان به کیفیت امروز، رقابتی دنیای در. کنند عرضه

 بانکها. است وخدماتی تولیدی های سازمان تمامی در بکارگیری قابل کیفیت مفهوم. است شده شناخته موسسه موفقیت عدم و

 ولی کرد، تعریف کلمه چند در آنرا توان نمی که است مفهومی گرچه هم کیفیت. کنند استفاده کیفیت مفهوم از توانند می نیز

 کلیته ارضتای از عبارتستت کیفیتت دیگر عبارت به مشتری نیازهای ارضای از عبارتست کیفیت که گفت توان می کلی طور به

 ستازند، برآورده را خود مشتریان نیازهای کیفیت جهانی استانداردهای از استفاده با نتوانند ها بانک چنانچه. مشتریان انتظارات

 به. شوند حذف رقابت صحنه از آنها از برخی است ممکن و داد خواهند دست از را خود بازار مهم، خصوصی رقبای ورود با قطعا

 (.1334 کاتلر،)است جهانی و ملی بازارهای در رقابت مناسب شرایط از یکی کیفیت جهانی های سیستم از پیروی دیگر عبارت

 بانکهتای. استت شده منجر ای رابطه بازاریابی های استراتژی توسعه به مشتریان حفظ و جذب سر بر رقابت اخیر سالهای در   

 ابزارهتا ایتن از یکتی. هستتند ستودآور مشتتریان حفظ و جذب برای ای، رابطه بازاریابی ابزارهای از ایی آمیزه توسعه، حال در

 هتر در و انتد یافتته توستعه استرالیا و آمریکا اروپایی، کشور چندین در مشتری باشگاههای اساس این بر. است مشتری باشگاه

 (.1334 کاتلر،)باشند بخش اثر توانند می صنعتی

 مشتريان به خدمات ارايه در كيفيت اهميت

 متدت دراز در دارنتد نگته راضی را مشتریان توانند نمی که سازمانهایی و شرکتها. هستند شرکتها سود منبع راضی مشتریان   

 بطتور انتظارتشتان ستطح از فراتتر و عتالی سطح در مشتریان به آن ارایه و برتر کیفیت با خدمات عرضه. ماند نخواهند بازار در

 :کرد اشاره زیر موارد به خصوص این در توان می که شود می سازمان برای مزیتهایی ایجاد موجب مستمر

   رقابتی موانع ایجاد -4

 .کند ایجاد بزرگی موانع آنان برای بازار به رقبا ورود هنگام است ممکن مشتریان به خدمات ارایه و تولیدات کیفیت   
 

 مشتری وفاداری -1

 آنان. گیرند می نظر در خرید هر ماورای در را مشتری یک حفظ اهمیت ، دارند توجه مشتریان وفاداری ایجاد به که شرکتهایی

 وفتادار نتیجته در و داشتتن نگه راضی برای که خواهند می خود کارکنان تمام از و دانند می ارزشمندی دارائیهای را مشتریان

 .دهند انجام کاری هر مشتریان ماندن وفادار یا شدن

  متمایز محصوالت -9

 شتبیه کتامالً متا تولیدی خدمت یا محصول اگر حال. اند شده یکدیگر به شبیه ای فزاینده بطور محصوالت از بسیاری امروزه   

 صتاحب. کنتد انتختاب را متا تولیدی محصول که کرد متقاعد را مشتریان توان می چگونه باشد رقبا خدمات و محصوالت سایر

 .ساخت متمایز مطلوبتر خدمات و کیفیت به توجه با توانمی را ساده بسیار محصوالت انواع که دارند عقیده نظران

 بازاریابی های هزینه کاهش -1
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 اول. دهتدمی کتاهش دلیتل سته بته چشمگیری بطور را فروش و بازاریابی های هزینه است ممکن مشتریان به خدمات ارایه  

 مشتتریان اینکته دوم. باشتد فعلی مشتری یک حفظ هزینه برابر پنج تا تواند می جدید مشتری یک آوردن بدست هزینه اینکه

 قبلتی دلیتل عکتس بتر سوم دلیل. باشند آگهی منبع بهترین ها همسایه و دوستان ، فامیل به توصیه علت به توانند می راضی

 ارایته ختدمات یتا شتده خریداری محصوالت از که مشتریانی. کنند نابود را کار و کسب یک توانند می ناراضی مشتریان ؛ است

 ارائته یتا نتامرغوب محصتوالت بته راجتع که ای بالقوه خریداران. کنندمی منتقل دیگران به را خود تجربه نیستند، راضی شده

 .نخرند را شرکت آن محصوالت دیگر تا دارند کافی دالیل شنوند،می مطالبی مشتریان به مطلوب نا خدمات

 

 باالتر قیمتهای -3

 ،وستتار) یافتت دستت بتاالتر ستود بته تتوان متی باشند راضی شرکت خدمات و محصوالت کیفیت از مشتریان صورتیکه در   

4983.) 

 

  خدمات كيفيت تعريف

 کاالها ی حوزه از خدمات حوزه در کیفیت گیری ه انداز و تعریف بحث که است شده باعث خدمات های ویژگی کلی طور به   

 هتای روش و کننتد متی تعریتف "مشتری نیازهای با متناسب" صورت به را کیفیت معموال خدمات ی زمینه در. باشد متفاوت

 و نتدارد وجتود کیفیتت بترای مشخصی و صریح تعریف خدمات بخش در. دارد وجود کاالها کیفیت گیری اندازه برای مختلفی

 .اند کرده تعریف را کیفیت مختلفی های دیدگاه از محققین

 : است اصلی جز دو دارای کیفیت

 .گوید می پاسخ مشتری نیازهای به اندازه چه تا خدمت یا محصول. 4

 .است عیب بدون اندازه چه تا خدمت یا محصول. 1

 از پتیش مشتتری انتظتارات با ارزیابی این نتیجه باشد، داشته را خدمت یک عملکرد ارزیابی توانایی مشتری که این فر  با   

 عتدم انجامتد؛ متی تایید عدم یک به او انتظارات با مشتری ارزیابی بین انطباقی عدم نوع هر. گردد می مقایسه مصرف یا خرید

 مشتتریان گتاه هر. شود می مشتری نارضایتی به منجر منفی تایید عدم و گردد می رضایت حفظ یا افزایش موجب مثبت تایید

 شتده ارایته خدمت کیفیت از مشتریان شکایات. است گرفته صورت خروج آورند، روی رقبا به و کنند ترک را سازمان راحتی به

 (.4338 ،4آندرسن)است مشتریان انتظارات با مقایسه در شده تجربه خدمت عملکرد بودن تر پاین نشانگر

 پژوهش پيشينه( 9

 تحت عنوان ارزیابی و تحلیل شکاف کیفیت خدمات بر اساس الگوی کیفیت  ی( در پژوهش4939و همکاران) یدیخورش

و « زمان انتظار»که تنها در دو بعد  دهد ینشان م جیقرار دادند. نتا یخدمات سلسله مراتبی، بانک کشاورزی را مورد بررس

بین  الگوی ابعاد بقیه در اما ندارد؛ وجود داری تفاوت معنی د، بین وضعیت مورد انتظار و وضعیت موجو«ارزش خروجی»

 انتظارات و ادراکات شکاف وجود دارد.

 را تحت عنوان ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در بانکداری تکنولوژی  ی( پژوهش4931و همکاران) زاده ینجف

مطالعه ابعاد سادگی، اطمینان، امنیت، سفارشی بودن، جامع بودن، راحتی،  جیمحور از دیدگاه دانشجویان انجام دادند. نتا

 کرد. یری تکنولوژی محور معرفابعاد کیفیت خدمات در بانکدا نوانخدمات پشتیبانی و دانش کارکنان را به ع

                                                           
1- Anderson 
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 در  آوری سود و مشتریان ارتباط ترویج و تداوم بر تجاری نشان و نام ویژه ارزش تاثیر بررسی در(  4933) همکاران و باورصاد 

 و نام ویژه ارزش مستقیم تاثیر تحت بانکی خدمات پذیرش به مشتریان تمایل که یافتند دست نتایج این به بانکداری صنعت

 .باشد می تجاری نشان

 صتنعت در وفتاداری  رضتایت،  کیفیتت، فرآیند تبیین منظور به مفهومی مدل یک ارائه عنوان تحت تحقیقی( 4983) خانلری -

 تتأثیر از حتاکی تحقیتق نتتایج:  استت ذیل شرح به آن نتیجه دادندکه انجام گیالن استان ملت بانک: موردی مطالعه بانکداری

 رضتایت طریتق میزان بر بانک از ذهنی تصویر ، است وفاداری و بانک از ذهنی تصویر بر بانکی زنجیره از ذهنی تصویر مستقیم

 دیگتر طترف از و دارد مستتقیم تتأثیر بتانکی زنجیره از ذهنی تصویر و رضایت بر خدمات کیفیت دارد، مستقیم تأثیر مشتریان

 .دارد داری تأثیرمعنی بانکی زنجیره و بانک از ذهنی تصاویر بد خدمات تنوع

 در "ستازمانی شتهروندی رفتتار و گرایتی مشتتری رابطته بررستی"عنوان با(. 4933دیگران، و یزدانی) توسط که ای مطالعه در -

 رابطته گرایتی مشتتری و ستازمانی شتهروندی رفتار بین که میدارد بیان تحقیق این نتایج شد انجام تهران شریعتی بیمارستان

 .دارد وجود معناداری و مثبت

 فروشتی خترده هتای بانک در مشتری با ارتباط مدیریت اثربخشی گیری اندازه عنوان تحت مقاله( 1341) 4دیگران و سانگهنام -

 متی مشتتری بتا ارتبتاط متدیریت در هتا چالش و هند در تغییر حال در بانکداری صنعت به مربوط مسائل بررسی به  که هند

 پردازد.

 تحقیق نتایج.  گرفت انجام یونان در «ها بانک ای بر تکنولوژی های کانال»  عنوان تحت سال در ،تحقیقی( 1344) 1سرجیوس -

 کته داد نشتان همچنتین نتتایج آنهتا .هستتند متفاوت روانشناختی رفتاری و نگرشی معیارهای در ها بانک مشتریان داد نشان

 تلفتن و بانتک اینترنتت از استفاده به تمایل در را متفاوتی های واکنش  بانک به نسبت پایین اعتماد با و باال اعتماد با مشتریان

 .دهند می نشان بانک

 عملکترد بهبتود بترای متدل طراحتی و بانکتداری بختش در مشتری با ارتباط مدیریت عنوان تحت تحقیقی( 4413) 9الهواری -

 ارتباط مدیریت به نیاز و بانکی بخش در مشتری با ارتباط مدیریت نقش:  است ذیل شرح به آن نتیجه دادندکه انجام بانکداری

 مشتری با ارتباط مدیریت کاربردی های برنامه در تحلیلی روشهای از برخی از استفاده با را مشتری ارزش افزایش به مشتری با

 .باشد می

 ی پژوهش ها فرضيه(  4

 پژوهش اصلی فرضيه
 وجود معناداری ی رابطه( احمد بویر و کهگیلویه استان ملی بانک) در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت سازمان، بین تصویر

 .دارد

 پژوهش فرعی های فرضيه
 .دارد وجود داری معنی ی رابطه مشتریان وفاداری  و سازمان تصویر بین. 4

 .دارد وجود داری معنی ی رابطه مشتریان وفاداری و خدمات کیفیت بین. 1
 

 

 شناسی روش( 5

                                                           
1- Sangjapnam 

Sergios Dimitriadis -2 
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 و کهگیلویه استان ملی بانک) در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت سازمان، تصویر ی رابطه بررسیهدف اصلی این پژوهش  

می باشد. از لحاظ زمانی نیز،  احمد بویر و کهگیلویه استان ملی بانکشعب  باشد. قلمرو مکانی این تحقیق می(احمد بویر

 و خدمات کیفیت می باشد. جهت انجام این پژوهش، درانجام مطالعات مقدماتی جهت آشنایی با 4931اجرای این تحقیق سال

، مطالعات مرتبط انجام گرفت. سپس با مطالعات اکتشافی اولیه ادبیات نظری، پژوهش و روش تحقیق، با مشتریان وفاداری

حله بعد با مروری بر ادبیات پیشین، متغیرهای مر تنظیم گردید. در شبکه اینترنت جمع آوری و استفاده از مقاالت،کتب و

( مشتریانتن از  933که تعداد ) سوال دراختیار جامعه هدف، 93مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی شد و نهایتا پرسشنامه با 

 این آماری جامعه. باشد می ساده تصادفی تحقیق این گیری نمونه روش قرارگرفت. احمد بویر و کهگیلویه استان ملیبانک 

 ده زمانی بازه در که رجوعانی ارباب و مشتریان تعداد ابتدا. باشد می بویراحمد و کهگیلویه استان ملی بانک  مشتریان پژوهش

 و کهگیلویه استان در( یاسوج شهر مرکزی ی شعبه) ملی بانک شعب ترین شلوغ از یکی به خدمات از استفاده برای روزه

 مورگان جدول از استفاده با جامعه این ی نمونه حجم و کرده انتخاب نفر 4333 تخمین صورت به را اند کرده مراجه بویراحمد

در پرسشنامه از  .است شده انتخاب نمونه حجم عنوان به را مشتریان از نفر  933 تعداد ، ها پرسشنامه توزیع برای گرجسی

در جامعه هدف خواسته شد نظر خود را در مورد میزان هر کدام از شاخص ها، روی طیف لیکرت پنج گزینه ای نشان دهند. 

های موجود در آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ها، از روشها و آزمون فرضیهاین تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده

از نرم ، با استفاده و تحلیل چند متغیره رگرسیون های آمار توصیفی و ضریب همبستگیها از شاخصفرضیهاست. برای آزمون 

  برای انجام عملیات آماری بهره گرفته شده است. SPSSافزار 

 
 

                                                                                                                                     ها داده تحليل( 6

 دهندگان پاسخ شناختی جمعيت ويژگيهای بررسی (6-1

 سابقه و تحصيالت جنسيت حسب بر فراوانی 1 شماره جدول

 تجمعیدرصد فراوانی  درصد فراوانی  

 

 جنسيت

 44 44 229 مرد

 111 26 44 زن

 

 

 تحصيالت

 21 21 69 فوق ديپلم

 9/43 9/55 145 ليسانس

 3/35 6/16 51 فوق ليسانس

 111 1/4 12 دكتری

 

 

 حساب بانکی سابقه

 91 91 31 سال 5كمتر از 

11- 5     45 26 56 

11-15 54 21 44 

 111 29 65 سال15بيشتر از 

 111 111 911 جمع كل
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

16 
 

 و مردان آنان از( درصد31) نفر 119 ، پاسخگو نفر 933 کل تعداد بین از پرسشنامه طبق، یک  شماره فراوانی جدول اساس بر

درصتد  9/38درصتد فتوق دیتپلم،  14 ، نفر پاسخگو، 933از بین تعداد کل  .اند داده تشکیل زنان را آنان از( درصد16) نفر 33

 93 نفتر پاستخگو، 933از بین تعداد کتلهستند.  دارای مدرک دکترا  4/1و  دارای مدرک فوق لیسانسدرصد  6/46لیسانس، 

ستال  و  43-43درصتد دارای ستابقه ی  14( سال، و 43-3درصد دارای سابقه ی ) 16  سال 3درصد دارای سابقه ی کمتر از 

 سال هستند.  43درصد دارای سابقه ی بیشتر از  19

 

 های تحقيقبررسی فرضيه( 6-2

 : اصلی فرضيه

 وجود  معناداری ی رابطه( احمد بویر و کهگیلویه استانملی  بانک) در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت سازمان، تصویر بین

 . دارد

H :.داری معنا ی رابطه( احمد بویر و کهگیلویه استان ملی بانک) در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت  و سازمان تصویر بین 

 .ندارد وجود

 H1 :معنا ی رابطه( احمد بویر و کهگیلویه استان ملی بانک) در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت سازمان، تصویر بین 

 .دارد وجود داری

 

 

 وفاداری با خدمات كيفيت سازمان، :  ضريب همبستگی بين تصوير1جدول
 

 متغير ها تعداد ضريب همبستگی سطح معنی داری

15/ 535/1 911 

 كيفيت و سازمان تصوير

با وفاداری  خدمات

  مشتريان
 

می باشد نتیجه می  3,33که مقدار آن کمتر یا مساوی  سطح معنی داری صفر مقدار spssاز  (4)با توجه به خروجی جدول 

رابطه معناداری وجود دارد.  وفاداری مشتریان با خدمات کیفیت و سازمان تصویرگیریم که فر  صفر رد می شود و بین 

می شود که همبستگی مثبت می باشد و با افزایش )کاهش(  می باشد که از مثبت بودن آن نتیجه 333/3ضریب همبستگی 

هم افزایش )کاهش( می یابد. پس با ازای یک واحد افزایش در  وفاداری مشتریانبا   و خدمات کیفیت و سازمان عامل تصویر

 افزوده خواهد شد.  واحد بر وفاداری مشتریان 333/3مقدار  خدمات کیفیت و سازمان تصویر عامل
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 فرضيه اول: 

 وجود داری معنی رابطه بانک این مشتریان وفاداری با بویراحمد و کهگیلویه استان ملت بانک تجاری برند و سازمان تصویر بین

 .دارد
 

 H :.داری معنی رابطه بانک این مشتریان وفاداری با بویراحمد و کهگیلویه استان ملت بانک تجاری برند و سازمان تصویر بین 

 .ندارد وجود

 H1 :داری معنی رابطه بانک این مشتریان وفاداری با بویراحمد و کهگیلویه استان ملت بانک تجاری برند و سازمان تصویر بین 

 .دارد وجود
 

 وفاداری مشتريانتحليل رگرسيونی بين تصوير سازمان با  -2جدول 

 

 عوامل

  

b a 
انحراف 

 استاندارد
t 𝑹𝟐 

سطح معنی 

 داری

و وفاداری  سازمان  يرتصو

 مشتريان
64/1  39/1  16/1  11/11  59/1  51/  

 

 و صفر داری معنی سطح مقدار که میشود مشاهده (1)جدول در spss افزار نرم خروجی از آمده دست به نتایج به توجه با

 میزان است. ملی بانک یانمشتر یوفادار بر سازمان یرتصو دار معنی تاثیر  ی دهنده نشان مطلب این است 33/3 از کمتر

(63/3 =b ) تحلیل در است. یانمشتر یوفادار بر سازمان تصویر تاثیر از نشان ،33/3 از تر پایین اطمینان سطح داشتن با و 

 این در شود. می خارج مدل از و  بوده تاثیر بی متغیر باشد 33/3 از بزرگتر آن داری معنی سطح میزان که متغیری رگرسیونی

 متغیر این توسط وابسته متغیر تغییرات درصد 39 که دهد می نشان مطلب این که باشد می 39/3 تعیین ضریب تحلیل

  است. باالیی میزان که ازمانس یرتصو تغییرات اثر بر مشتریان وفاداری تغیرات از باالیی درصد یعنی شوند می تبیین مستقل
 

 فرضيه دوم:

 .دارد وجود داری معنی رابطه بانک این مشتریان وفاداری با بویراحمد و کهگیلویه استان ملی بانک خدمات کیفیت بین

H : .ندارد وجود داری معنی رابطه بانک این مشتریان وفاداری با بویراحمد و کهگیلویه استان ملی بانک خدمات کیفیت بین. 

H1  :دارد وجود داری معنی رابطه بانک این مشتریان وفاداری با بویراحمد و کهگیلویه استان ملی بانک خدمات کیفیت بین. 
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 با وفاداری مشتريانخدمات  يفيتكتحليل رگرسيونی بين   -9جدول 

 عوامل

  

b a 
انحراف 

 استاندارد
t 𝑹𝟐 

سطح 

 معنی داری

649/1 خدمات يفيتك  12/1  16/1  91/12  55/1  15/  

 

 

 و صفر داری معنی سطح مقدار که میشود مشاهده (9جدول) در spss افزار نرم خروجی از آمده دست به نتایج به توجه با

 میزان است. ملی بانک یانمشتر یوفادار بر خدمات یفیتک دار معنی تاثیر  دهنده نشان مطلب این است 33/3 از کمتر

(396/3 = b)  ضریب تحلیل این در است. یانمشتر یوفادار بر تاثیر از نشان ،33/3 از تر پایین اطمینان سطح داشتن با و 

 می تبیین مستقل متغیر این توسط وابسته متغیر تغییرات درصد 38 که دهد می نشان مطلب این که باشد می 38/3 تعیین

 . است خدمات یفیتک تغییرات راث بر مشتریان وفاداری تغیرات از باالیی درصد یعنی شوند

 (بحث، نتيجه گيری و پيشنهادات4
. گرفت بهره وکاربردی عملی راهکارهای ارائه برای آنها از بتوان  که است هایی یافته به دستیابی تحقیق هر اصلی هدف

 هدف. باشد مشابه پژوهشهای انجام در پژوهشگران دیگر راهگشای و راهنما تواند می ها یافته این از گیری بهره همچنین

 بویر و کهگیلویه استان ملی بانک) در مشتریان وفاداری با خدمات کیفیت سازمان، تصویر ی رابطه بررسی پژوهش این اصلی

 خدمات و دهیسرویس نو، هایتکنولوژی ارائه موثر، مداریمشتری و بازاریابی نو، هایشیوه امروز بانکداری بوده است.  (احمد

 ماندگاری و باال منابع جذب موجب رقابتی بازار در کند عمل ترموفق امور این در بانکی هر که طلبدمی را مشتری موردنظر

 با ارتباط در الزم تخصص و آموزش از برخورداری شد خواهد باال وریبهره با بانک آن دائمی بقای و دوام نتیجه در و منابع

 جذب، است برقرار آن در شدید رقابت که محیطی در تجاری مزیت حفظ و کسب برای الکترونیک تجارت فنون بکارگیری

. است الزامی باشد رسیده ایحرفه سطح به الکترونیک تجارت فنون با ارتباط در که تخصصی کار نیروی حفظ و تربیت

 دعوت بر مبنی اقدامی میتواند بانک بنابراین با توجه به معنی دار بودن تمامی فرضیه های این پژوهش پیشنهاد می شود که:

 بانک وفاداری نشانه میتواند اقدام این که دهد انجام شده ارائه نظرات از استفاده و موسسه اصلی صاحبان عنوان به مشتریان از

 باعث نوین و تازه اقدامات قبیل این  میگیرد. انجام طرفه دو صورت به رابطه این کلی طور که به کند اعالم را  مشتریان به

 به مربوط بازاریابی تصمیمات باید همچنین  بازاریابان .بیانجامد میتواند مشتریان وفاداری به و شده مشتریان در انگیزه ایجاد

 مهم مشتریان نظر از تجاری نشان و نام ویژه ارزش پیرامون گیری تصمیم در. نمایند اتخاذ مدت بلند در را خود تجاری نام

 را آن یا حمایت بازاریابی تصمیمات از تواند می تجاری نام از آگاهی در شده منتج تغییرات چگونه شود بررسی که است این

 .نمایند تخریب

 اجتماعی، مشرب، خوش اخالقی خصوصیات با گرا برون افراد از باید تحویل داران باالخص و صفی مشاغل در شاغل کارکنان

 حتماً  مشاغل اینگونه جهت افراد انتخاب در باید بانکها و باشند مند بهره غیره و اجتماعی نظر از رفتار خوش سخن، خوش
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 طریق از سازمان استراتژیک برنامه در مداری مشتری و بازاریابی فرهنگ ارتقا  به اهتمام .دهند قرار نظر مد را فوق مورد

 عملیاتی.  هدفگذاری

 اولین تأثیرگذاری و دهد می رخ مشتری با مالقات اولین ثانیه 63 زمان در مشتریان جذب اتفاق همچنین میدانیم مهمترین

 و ترغیب بانکها با فعالیت ادامه به را مشتری که است لحظه این. باشد می مؤثر و اهمیت با العاده فوق مشتری ذهن بر لحظه

 ترکیب شامل که بدنی مناسب زبان با مناسب کالمی ارتباط بر عالوه باید صف کارمندان راستا این در نماید می منصرف یا

 را مشتری ارتباط انگیزه. باشد می بیان نحوه و صدا تن ، بدن رفتار تبسم، بدن، حالتهای چشمها به مستقیم نگاه از متوازنی

 بانک نهایت در و بانک کارمندان از مثبت اولیه برداشت مشتری در شعبه فضای در مالیم رایحه و مناسب پوشش ببرند باال

 نمی خویش ظاهری وضع به که کسی که گردد می مشتبه امر این مشتری ذهن در اینصورت غیر در و نماید می ایجاد مربوطه

 برنامه از نشان نمودن عمل گونه این .نیست قائل ارزش مشتری و خود برای باشد نمی مناسب بدنی زبان دارای احیاناً  یا و رسد

 .باشد می  امر این در الزم آموزشهای و مشتری با برخورد درخصوص بانک مناسب و مدون ریزی
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 وبلوچستان سیستان
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