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چکيده
مطالعه حاضــر با هدب بررســي عوامث مبرر بر رضــایتمندی مشــتریان مدماب بانکي با اســت اده از رویکرد دید اندازهگيری
همزمان کي يت مدماب و عوامث پشتيبان ملق ارزش برای مشتری صورب گرفته است .دادههای ميداني مورد نياز در این تحقيق
با اسـت اده از ی پرسشنامه ام

م آوری شده است .نمونه اوليه این پرسشنامه براساس مباني نظری تهيه و پس از بررسي

و تایيد توسـ مبرگان ،به صورب هدفمند توس بي

از  1888ن ر از مشتریان موسسه مالي و اعتباری مهر تکميث شده است.

نتایج بدسـت آمده از آزمون مدلیابي معادالب سـامتاری حاکي از آنست که ه عوامث کي يت مدماب و ه عوامث پشتيبان ملق
ارزش بر روی رضــایت مشــتریان مدماب بانکي ارر موبت و معناداری داشــته اما ارر عوامث پشــتيبان ملق ارزش از ارر عوامث
کي يت مدماب باالتربوده است.
کلمات کلیدی :رضایت مشتری ،عوامث پشتيبان ملق ارزش ،کي يت مدماب ،مبسسه مالي و اعتباری مهر

مقدمه
دالیث متعددی برای تمرکز مجدد کسب و کارها به باالبردن ارتباطاب با مشتریان و ود دارد .رقابت هاني ،ترکيب
صنای  ،بازارهای متالط  ،تغييراب سری در تر يحاب مشتریان و درمواست برای انعطابپذیری بيشتر بعنوان
پي نياز عملکرد قوی ،از مله این موارد ميباشند.سایر نيروهای بازار که این روندها را تسهيث مينمایند شامث،
تمایزاب گستردهتر در محصوالب و مدماب ،نياز برای ارزشمندی باالتر ،گسترش پشتيباني از مدماب ،مصوصيسازی
و پيشرفتهای تکنولوژی

ميباشند.بعالوه هزینههای ذب مشتری دید بسيار باالتر از هزینههای ح ظ مشتریان

کنوني ميباشد .در مجموع این عوامث کسب و کارها را برای رواب نزدیکتر با مشتریان کنوني ،افزای
و کاه

هزینهها تشویق مينمایند .به اعتقاد دایر و همکاران

فقدان تو ه به شرای پي

در رواب ميان مریدار -فروشنده یکي از غ لتهای دی در توسعه دان

انعطابپذیری

زمينه و فرایندهای ارتباطي
1

بازاریابي به شمار ميآید( کراونز و همکاران،

1338؛ دیر 2و همکاران1307 ،؛ اینگرام.)1338 ،3
بر اساس آنچه پي

از این ذکر آن رفت ،نگاهي به صنعت مدماب مالي نشان ميدهد که در مالل سالهای امير نهادها

و مبسساب مالي مختلف در محي به شدب رقابتي مشغول به فعاليت

ميباشند(کایناک4

و همکاران .)2885 ،در حقيقت

در پاسخ به این تغييراب محيطي است که مبسساب مالي و بان های تجاری به شدب به دنبال انطباق ارربخ
و مدماب موی

با مواستههای مشتریان هستند .بعالوه ،به منظور افزای

محصوالب

قابليتهای رقابتپذیری در چنين محيطي

بان ها و مبسساب مالي به دنبال بهرهگيری از ابزارها و تکني های برنامهریزی بازاریابي ميباشند.
مروری بر روندهای حاک بر نظام بانکداری در کشور ما نيز مبید این واقعيت است که مبسساب ارائه کننده مدماب
مالي اع از بان های دولتي ،مصوصي ،مبسساب مالي و اعتباری و تعاونيهای اعتباری نيز به تدریج به سمت فضایي
با شدب رقابت باالتر به همراه محصوالب و مدماب مالي متنوعتر در حال حرکت هستند .تحت چنين شرایطي آنچه
بدیهي است ،هيچ بان یا مبسسهای قادر نيست تمامي محصوالب را به تماميمشتریان ارائه نموده و به عنوان بهترین
بان برای تمامي مشتریان قلمداد شود.
تحت چنين شرایطي ،رمز موفقيت بان ها و موسساب مالي و اعتباری ملق ارزش مالص بيشتر برای مشتریان نسبت
ب ه سایر رقبا است .منظور از ارزش مالص مجموع مناف ایجاد شده برای مشتری منهای هزینههای مشتری برای
برمورداری از مناف مذکور است .فاکتورهای مختل ي بر مالص ارزش ادراک شده توس مشتریان مدماب بانکي تارير
ميگذارد .یکي از مهمترین فاکتورها در این بين ،فاکتور کي يت مدماب است .شکاب در کي يت مدماب ی مساله بسيار
با اهميت است چرا که نشاندهنده ارزیابي کلي مشتری از آنچه انتظار داشته در مقایسه با آنچه دریافت کرده ،ميباشد.
این مطالعه درصدد است تا نق

ابعاد کي يت مدماب بانکي را در رضایت یا نارضایتي مشتریان بررسي نماید از طرب

دیگر ،بررسيها نشان ميدهد که در تحقيقاب پيشين ،تالش چندان گستردهای در راستای بررسي تأريراب عواملي به
غير از مول ه های شکث دهنده کي يت مدماب در ایجاد رضایت در مشتریان انجام نشده است .براین اساس تحقيق
حاضر تالش کرده است تا عالوه بر بررسي نق

ابعاد کي يت مدماب به بررسي چگونگي تأريرگذاری ابعادی غير از

ابعاد کي يت مدماب که در این مقاله عوامث پشتيبان ملق ارزش برای مشتری ناميده ميشوند ،بر رضایت مشتریان تا
حدودی به پر کردن این مأل کم نماید.

1. Cravens
2. Dwyer
3. Ingram
4. Kaynak

ادبیات نظری
رضایت مشتری
رضایتمندی مشتری ،احساس یا نگرش ی

مشتری نسبت به ی

محصول یا مدمت ،پس از است اده از آن ميباشد.

رضایتمندی مشتری نتيجه اصلي فعاليت بازاریاب است .که به عنوان ی عامث ارتباطي ميان مراحث مختلف رفتار مرید
مصربکننده عمث مينماید( مال و ناصر.)2882 ،5
رضایت مشتری یکي از موارد با ميزان اهميت بسيار زیاد ه از منظر تئوری

و ه از لحاظ کاربردی برای اغلب

بازاریابان و محققين حوزه رفتار مصرب کننده به شمار ميرود(دبهولکار 6و همکاران1330 ،؛ فرنير و مي 1330 ،7؛
ميوتر 8و همکاران .) 2882 ،رضایت مشتری امروزه به عنوان اساس موفقيت در فضای به شدب رقابتي کسب و کار
فعلي به شمار ميرود .بر این اساس اهميت رضایت و ح ظ مشتری در توسعه استراتژیهای بازارگرا و مشتری محور
را به هيچ عنوان نميتوان نادیده گرفت(کوهلي و اورسکي .)1338 ،9چرا که به دنبال افزای

کي يت کاالها و مدماب

رضایت مشتری به یکي از مهمترین اهداب سازمانها بدل گردیدهاست(بيتنر و هابرب.)1334 ،10
در رابطه با م هوم رضایتمندی مشتری نيز تعاریف مختل ي از سوی نظریه پرداران بازاریابي ارائه شدهاست .کاتلر
رضایتمندی مشتری را به عنوان در ه ای که عملکرد واقعي ی

شرکت انتظاراب مشتری را برآورده نماید ،تعریف

ميکند .به نظر وی اگر عملکرد شرکت نظر مشتری را برآورده سازد ،مشتری احساس رضایت و در غير اینصورب
احساس نارضایتي ميکند .مال و ناصر رضایتمندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش ی مشتری نسبت به ی
محصول و یا مدمت پس از است اده از آن تعریف ميکنند( مال و ناصر.)2882 ،
به طور کلي رضایت مشتری به تحقق کامث انتظاراب فردی تعبير

ميشود(اوليور،11

 )1308رضایت مشتری نگرش و

یا احساس مشتری در ارتباط با ی محصول و یا مدمت پس از است اده از آن ميباشد و اصليترین نتيجه فعاليتهای
بازاریابي در راستای تحقق ارتباط مراحث مختلف رفتار مرید مصربکننده به شمار ميآید .به طور کلي رضایت
مشتری به عنوان یکي از مهمترین عوامث مبرر بر شکثدهي نياب مرید آتي مصربکننده به شمار ميرود(تيلور و
بکر .) 1337 ،12مشتریان راضي عموما از تجربياب مرید مطلوب مود با دیگر دوستان و آشنایان صحبت مينمایند و
بدین شکث با تبليغاب دهان به دهان ایجاد شده فضای موبت و مناسبي را ایجاد مينمایند ( مال و ناصر .)2882 ،عالوه
بر این چنين رفتارهایي به طور مستقي بر سودآوری سازمان تأرير ميگذارد(دبهولکار و همکاران .)1330 ،تحقيقاب
صورب گرفته نشان ميدهد 30 ،درصد مشنریان هيچگاه در رابطه با رفتار و کي يت بد محصوالب و مدماب شکایت
نميکنند و اینکه  38درصد از این مشتریان ناراضي دیگر برای تکرار مرید برنميگردند .هرکدام از مشتریان ناراضي،
ناراحتي مود را به  3ن ر منتقث کرده و  98درصد از این دسته از مشتریان ناراحتي مود را به بي

از  28ن ر منتقث

مينمایند .همچنين مطالعاب نشان ميدهد که ذب ی مشتری دید  0برابر پر هزینهتر از ح ظ ی مشتری ذب شده
است.

5. Jamal and Naser
6. Dabholkar
7. Fournierand Mick
8. Meuter
9. Kohli and Jaworski
10. Bitnerand Hubbert
11. Oliver
12. Taylorand Baker

فرایندهای مختلف شکثگيری رضایتمندی مشتری را ميتوان در مدلهای مختل ي طبقهبندی نمود که این مدلها ارتباط
ميان رضایتمندی مشتری و محرکهای آن را ترسي ميکنند .معتبر ترین مدل شکثگيری رضایتمندی مشتری ،بر
اساس نظریه عدم تأیيد انتظاراب بنا شده است .بر اساس این نظریه بطور کلي رضایت مشتری از محصوالب و مدماب
ی

سازمان را مي توان در نتيجه دو متغير شنامتي دانست :انتظاراب پي

مرید .انتظاراب پي

از مرید و ناسازگاریهای ادراکي پس از

از مرید باورهای مشتری در مصوص پي بيني محصول و ناسازگاری ادراکي از محصول ه

تمایزاب ميان انتظاراب پي

از مرید و ادارکاب پس از مرید محصول را نشان ميدهد( مال و ناصر .)2882 ،بر این

اساس در صورتي که مشتری انتظاراب پي

از دریافت محصول را منطبق با ادراکاب محصول دریافت شده ببيند،

احساس رضایت نموده و از طرب دیگر اگر عملکرد ادراک شده از انتظاراب مشتری کمتر باشد ،مشتری عدم رضایت
را تجربه مواهد نمود( مال و ناصر2882 ،؛ بولتون و درو.)1331 ،13

عوامل شکل دهنده رضایت مشتری
همانگونه که در بخ

پيشين مالحظه گردید ،مطالعه بر روی رضایت مشتریان اغلب به طور نزدیکي با اندازهگيری

کي يت مدماب مرتب ميگردد(اندرسون و

سوليوان1339 ،14؛

کرونين و

تيلور،15

1332؛ بيتنر و هابرب1334 ،؛ لوسکيو

م دوگال1330 ،16؛ تيلور و بکر .)1334 ،در حاليکه رضایت احساس یا نگرشي است که مشتری پس از دریافت مدمت
با آن موا ه مي شود .کي يت مدماب عبارب است از ارائه مدماب برابر و یا فراتر از انتظاراب مشتریان .هر چند که
مروری بر ادبياب مو ود پيرامون موضوع مورد مطالعه حاکي از این واقعيت است که درک ارتباط ميان رضایت
مشتریان و کي يت مدماب ادراک شده توس آنا ن هنوز ه به عنوان ی
و بکر .) 1334 ،ی

مسأله چال

بر اگيز باقي مانده است (تيلور

ریان پژوهشي بر این اعتقاد است که رضایت مشتری به طور علي از کي يت مدماب دریافتي ناشي

ميشود(پاراسورامان17

و همکارن1300 ،؛ پاراسورامان و همکاران1331 ،؛ بيتنر .)1338 ،ولي عده دیگری از محققين

بر این اعتقادند که رضایت مشتری منجر به ارائه مدماب با کي يت ميگردد(رضایت مشتری بر کي يت مدماب مقدم
است)(اندرسون و سوليوان1339 ،؛ کرونين و تيلور1332 ،؛ تيلور و بکر.)1334 ،
نگاهي به مطالعاب و پژوه های صورب گرفته در مصوص ارزیابي ميزان رضایتمندی مشتریان از مدماب بانکي
نشان مي دهد که محققين و پژوهشگران مختلف در مطالعاب مود هری

چارچوبهای مختلف و بر این اساس از

فاکتورها و مبل ههای مختل ي بهره گرفتهاند که در ادامه چند مورد از مهمترین این تحقيقاب بررسي شده است.
در اواس دهه  1308پاراسورامان و همکاران

شروع به مطالعه شامصهای کي يت مدماب و چگونگي ارزیابي کي يت

مدماب توس مشتریان بر اساس م هوم کي يت ادراک شده مدماب نمودند .سروکوآليکي از مدلهای سنج

کي يت

مدماب است که اولين بار توس پاراسورامان ارائه شده است .این مدل شامث  5بعد(عوامث محسوس ،قابث اعتماد

13. Bolton and Drew
14. Anderson and Sullivan
15. Cronin and Taylor
16. Levesque and McDougall
17. Parasuraman

بودن ،پاسخگوئي ،اطمينان ماطر و همدلي) و  22مول ه ميباشد .این مدل شکاب بين انتظاراب و عملکرد را بررسي مي
کند(پاراسورامان و همکارن1300 ،؛ پاراسورامان و همکاران.)1331 ،
در مدل سروکوالعوامث محسوس و ظاهریبا ذابيت تسهيالب ،تجهيزاب و موادی که به وسيله شرکتهای مدماتي به
کار مي رود به همراه پاکيزگي و آراستگي ظاهر کارکنان ارائه دهنده مدماب در ارتباط است .قابث اعتماد بودن یا اعتبار؛
بدبن معني است که شرکت های مدماتي به مشتریان مود مدماتيدقيق ،در اولين بار بدون کوچکترین اشتباه ارائه
ميدهد ،همچنين آن مدماب را در زمان موعود که قول داده شده است ،تحویث ميدهد .پاسخگویي؛ بدان معني است که
کارکنان شرکت مدماتي مایث به کم به مشتریان ،پاسخدادن به تقاضاهای آنها ،مطل سامتن آنها از زمان فراه شدن
مدماب و ارائه مدماب فوری ميباشند .اطمینان خاطر؛ به این معني است که رفتار کارکنان به مشتریان اطمينان ماطر
ميدهد و اینکه مشتریان در شرکت مدماتي احساس ایمني مينمایند .همچنين بدین معني است که کارکنان معموال مبدب
هستند و دارای دان

الزم برای پاسخگویي به سباالب مشتریان ميباشند .همدلی؛ بدین معني است که مجموعه مدماتي

مشکالب مشتریا ن را درک نموده و با تو ه به بهترین عالئق مشتریان عمث مينماید و دارای ساعاب کاری راحت و
مطلوبي است( .پاراسورامان و همکارن1331 ،؛ پاراسورامان و همکاران1330 ،؛ گرنروس.)1338 ،
لوسکيو م دوگال ،ریزمبل ه های مبرر بر ارائه مدماب به مشتریان را در قالب سه عامث اصلي کي يت مدماب،
مشخصاب مدمت و رضایت مشتریان و نياب آتي دستهبندی نمودهاند .عامث کي يت مدماب نيز مود از مبل ههای
هستهای ،رابطهای و ملموس؛ عامث مشخصاب مدماب ،از مبل ههای توانمند ساز و رقابتي و ریز مبل ههای مربوط به
رضایت مشتریان و نياب آتي نيز به ت کي

در عامث سوم به طور داگانه دسته بندی ميشوند(لوسکيو و م دوگال،

.)1330
محميد و ادریس در مطالعه دیگری اقدام به شناسایي و مطالعه  27مبل ه تأريرگذار از سوی مشتریان در انتخاب و
ارزیابي از مبسساب ارائه کننده مدماب مالي و اعتباری نمودهاند.

دول زیر ليست این مبل هها را نمای

ميدهد(المحميد و ادریس.)2884 ،18
دول  1ـمبل ههای تأ ريرگذار بر ميزان رضایت مشتریان در انتخاب بان های مختلف
اندازه دارایيهای بان

قابليت اعتبار کارکنان

مالکيت داملي

کارایي کارکنان

مهيا بودن اطالعاب

ساعاب کاری

کم در مواق اظطراری مالي

تجهيزاب درون شعب

امکاناب و فضای پارک مودرو

تخصص بانکداری

ارائه مشاوره

دوستانه بودن برموردهای کارکنان

مدماب نوآورانه

ذابيت شعب
مدماب بانکداری اسالمي

شهرب

امنيت و سالمت پول

سياست و م مشي ارائه وام

ارتباط مشتریان با کارکنان

طيف(سبد) محصوالب

نرخ سود سپردهها

سهولت دسترسي به مکان شعب

تبليغاب ارربخ

دان

و اطالعاب بان از کسب و کار شرکت

ارائه سری مدماب

نرخ و کارمزد تسهيالب

و ود شعبه در مارج از کشور

در مطالعه دیگری که توس کایناک و هارکار در سال  2885انجام شدهاست فاکتورهای انتخاب ی

بان

تجاری در

قالب  0دستهبندی کلي شناسایي شده است .این دستهبندیها شامث موارد ذیث ميباشد(کایناک و هارکار .)2885 ،

18. Almahmid and Idris

دول 2ـ فاکتورهای انتخاب ی بان تجاری از دیدگاه کایناک و هارکار
فاکتور :1طرز تلقی کارکنان بانک

فاکتور :4اعتماد در بانک

طرز تلقي کارکنان در روزهای شلوغ کاری

اعتماد و اعتبار بان

کارکنان متخصص و با دان

اصالح مطاها و اشتباهاب

پذیرش دریافت شده در بان

صدور صوربحسابهای صحيح و درست

رفتار دوستانه کارکنان بان

فاکتور :5تصویر مثبت بانک

حرفهای گرایي کارکنان

راحتي تجهيزاب و مبلمان داملي

ادب کارکنان

شهرب بان

اعتماد به مدیر شعبه

توصيه دوستان و فاميث

پاسخ به موق و سری کارکنان به همکاران مود

فاکتور  :6سهولت دسترسی

فاکتور :2نرخهای خدمات بانک

نزدیکي محث شعب به محث زندگي و کار

نرخ کارمزد کمتر برای حسابهای اری

فضای پارک مودرو

نرخ سود کمتر برای تسهيالب

سهولت دسترسي و و ود ماشينهای ATM

نرخهای کارمزد بان
مدماب سری و کارآمد
فاکتور  :3خدمات اضافی ارائه شده توسط بانک
حساب پشتيبان برای برداشتهای اضافي
مدماب مشاوره مالي
تنوع باال و گسترده مدماب
ساعاب کاری عملياب بانکي

فانسي و سار

نت19

( )2888در تحقيق مود در ارتباط با مبل ههای مبرر بر رضایتمندی مشتریان از مبسساب ارائه

کننده مدماب مالي و اعتباری اقدام به شناسایي و مطالعه  93مبل ه در قالب  0دستهبندی شامث؛  -1هسته محصوالب
 -2 ،مزایای اضافي محصوالب  -9 ،عوامث محسوس -4 ،مشوقهای ترفيعي -5 ،نرخها -0 ،راحتي -7 ،امنيت و -0
تکنولوژی نمودهاند(فانسي و سار نت .)2888،

چهارچوب نظری و مدل مفهومیتحقیق
با عنایت به اینکه بررسي و کنکاش در مطالعاب و پژوه های مختلف صورب گرفته در حوزه شنامت شيوههای
اندازهگيری رضایتمندی مشتریان ،مبید این واقعيت ميباشند که در هر ی از آنها ابعاد و عوامث مختل ي مورد است اده
قرار گرفتهاند ،در این مطالعه چهارچوب م هومي زیر هت تبيين ابعاد مبرر بر رضایتمندی مشتریان مدماب مالي مورد
است اده قرار گرفته است .بر این اساس و همانگونه که مالحظه ميگردد ،محققين با ارائه این چهارچوب م هومي تالش
داشته اند تا عالوه بر بررسي ابعاد شنامته شده کي يت مدماب به دنبال شناسایي و مطالعه در مصوص ابعاد دیگری
به ز این عوامث که در این پژوه

از آنها با عنوان عوامث پشتيبان ملق ارزش نام برده شده است ،باشند.

عوامث پشتيبان ملق ارزش بعنوان بسترها ومکانيزم هایي که مشتری به همراه عوامث کي يت مدماب آنها را تجربه
کرده و تل يق این دو عامث به همراه ه منجر به ایجاد ارزش برای مشتری مي گردد در نظر گرفته مي شود .این
مبل ه ها شامث ،سهولت دسترسي(زمان الزم برای رسيدن به شعبه ،سهولت پيدا کردن شعبه ،ساعاب کاری شعبه و
فاصله با سایر بانکها)؛ سبد محصوالب و مدماب(تنوع سپردهها ،سهولت و انعطاب در ارائه سهيالب ،ذابيت ،م يدی
و سهولت است اده از مدماب الکترونيکي)؛نرخ ها و قيمتها(سود سپرده ها ،سود تسهيالب ،کارمزدها و سایر هزینهها)؛
ارتباطاب بازاریابي(اطالعاب کامث در شعبه ،تبليغاب سراسری و تطبيق ادعاها با واقعياب ) و اعتبار و شهرب موسسه

19. Alfansi and Sargeant

بوده است .الزم به ذکر است که تماميمبل ههای تشکيثدهنده این عامث همگي از بررسيهای صورب گرفته در ادبياب
مورد است اده قرار گرفتهاند.

نظری و پژوه های پيشين استخراج و پس از تأیيد توس مبرگان در این پژوه

عوامل پشتیبان

H
1

خلق ارزش
H
3

رضایت مشتری

عوامل کیفیت

H
2

خدمات

نمودار  1ـ چهارچوب مفهومی تحقیق

 .4فرضیههای تحقیق
 :H1عوامث کي يت مدماب بر روی رضایت مشتری مدماب بانکي ارر موبت و معناداری دارد.
:H2عوامث پشتيبان ملق ارزش بر روی رضایت مشتری مدماب بانکي ارر موبت و معناداری دارد.
 :H3بين عوامث پشتيبان ملق ارزش و کي يت مدماب رابطه موبت و معناداری و ود دارد.

روش شناسی تحقیق
از آنجایي که هدب این تحقيق تعيين رواب علي ميان متغيرهای عوامث پشتيبان ملق ارزش ،عوامث کي يت مدماب و
رضایت مشتری ميباشد ،پس تحقيق از نظر هدب کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعاب توصي ي و از نوع
همبستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل معادالب سامتاری است .در مدل تحليلي تحقيق ،عوامث پشتيبان ملق ارزش
و مول ههای کي يت مدماب متغيرهای مستقث و رضایت مشتری متغير وابسته در نظر گرفته شده است .ابزار اصلي
گردآوری اطالعاب در این تحقيق پرسشنامه بوده است که به ترتيب  94سوال را برای ارزیابي عوامث پشتيبان ملق
ارزش  24 ،سبال برای سنج

مول ههای کي يت مدماب و  9سبال برای سنج

ميزان رضایت مشتریان از مدماب

بانکي مورد است اده قرار داده است .الزم بذکراست که وضعيت عوامث پشتيبان ملق ارزش و کي يت مدماب در دو
وضعيت مو ود و مطلوب سنجيده شده است .ترکيب سباالب ابعاد پرسشنامه به شرح زیر است.
جدول 3ـ ترکیب سؤاالت پرسشنامه تحقیق
مفهوم

نام بعد و تعداد سؤاالت مرتبط با آن

مول ههای کي يت مدماب

همدلي( 5سبال) ،تضمين مدماب( 4سبال) ،عوامث محسوس( 7سبال) ،پاسخگویي ( 4سبال) ،اطمينان ماطر( 4سبال) و قابليت اعتبار (4
سبال)

مول ههای پشتيبان ملق ارزش

قيمت و هزینه مرید مدماب( 0سبال) ،سبد مدماب( 0سبال) ،دسترسي ( 4سبال)،ارتباطاب و اطالع رساني( 18سبال) ،شهرب (5
سبال)
 9سبال

رضایت مشتری

به منظور سنج

پایایي پرسشنامه ی

نمونه اوليه شامث  08پرسشنامه پي

آزمون شد و با است اده از دادههای

بدست آمده ميزان ضریب اعتماد با روش آل ای کرونباخ محاسبه شد .این ضرایب برای عوامث پشتيبان ملق ارزش،
عوامث کي يت مدماب و رضایت مشتری به ترتيب 3062درصد 3264 ،درصد و  0961درصد بدست آمد .این اعداد

نشان دهنده این است که پرسشنامه از قابليت اعتماد و به عبارب دیگر از پایایي الزم برموردار بوده است .به منظور
سنج

روایي سواالب نيز از اعتبار عاملي است اده شده است .در این تحقيق با است اده از تکني تحليث عاملي اکتشافي

مرتبه اول،مبل ههای ابتدایي این متغيرها استخراج گردیده که نتایج آن به شرح زیر ميباشد.
جدول  4ـ روش تحلیل مولفه اصلی و روش چرخش واریماکس با نرمال سازی
شرح
عوامث کي يت مدماب
عوامث پشتيبان ملق ارزش

نام عاملهای بدست آمده به ترتیب اهمیت در واریانس تبیین شده
همدلي( ،)10673تضـمين مدماب( ،)15651عوامث محسوس(،)14649پاسخگویي(  ،)11612اطمينان
ماطر()0685
قيمت و هزینه مرید مدماب( ،)10608سبد مدماب( ،)19653دسترسي به موسسه(،)19628ارتباطاب
و اطالع رساني( ،)12600شهرب و اعتبار ()18687

درصد واریانس
تبیین شده
6336
6636

جامعه آماری و روش نمونه گیری
امعه آماری دراین پژوه

با تو ه به متغيرهای تحقيق یعني عوامث کي يت مدماب ،عوامث پشتيبان ملق ارزش و

رضایت مشتری کليه مشتریان حسابهای موسسه مالي و اعتباری مهر در استان تهران ميباشد .در تاریخ مورد بررسي
تعداد امعه آماری مشتریان در این منطقه حدود  1088888ن ر بوده است .بر طبق فرمول نمونه گيری از امعه
محدود و با روش نمونهگيری طبقهای ،نمونه ای با حج  378ن ر انتخاب گردید .با تو ه به اینکه امکان بازگشت تمامي
 378مورد پرسشنامه تا حدودی پایين به نظر ميرسيد ،بي

از 1988پرسشنامه در ميان پاسخگویان ،به شکلي هدفمند،

به ت کي نوع حساب و ارزشمندی مشتریان ،توزی گردید.

تجزیه و تحلیل دادهها
بررسی آمار توصیفی
نتایج بدست آمده از تحليث وضعيت متغيرهای معيت شنامتي پاسخ دهندگان نشان ميدهدکه 42درصد از پاسخ-
دهندگان را زنان و 50درصد را مردان تشکيث دادهاند .در مصوص تحصيالب پاسخگویان نيز بررسيها حاکي از
آنست که 28درصد دارای مدرک زیردیپل 42 ،درصد دارای مدرک دیپل و  90درصد مابقي دارای تحصيالب دانشگاهي
بودهاند 4 .درصد پاسخ دهندگان کمتر از  28سال92،درصد دارای سنين  21تا 98سال  98 ،درصد دارای سنين 91
تا 48سال29 ،درصد دارای سنين  41تا 58و 11درصد در رده سني باالتر از  58سال قرار داشتهاند.
بررسی مدلهای اندازهگیری
پي

ازآزمون فرضياب و مدل م هومي تحقيق ،به منظور اطمينان از صحت مدلهای اندازهگيری عوامث پشتيبان ملق

ارزش و عوامث کي يت مدماب ،مدلهای اندازهگيری مربوط به آنها توس تحليث عاملي تایيدی مرتبه دوم ،مورد بررسي
و آزمون قرارگرفته است.
الف)مدل اندازهگیری عوامل پشتیبان خلق ارزش  :نتایج تحليث عاملي تایيدی مرتبه دوم عوامث پشتيبان ملق ارزش
نشان داد که مدل اندازهگيری آن مناسب و کليه اعداد و پارامتر های مدل معنا دار ميباشد (نمودار.)2
ب)مدل اندازهگیریکیفیت خدمات  :نتایج تحليث عاملي تایيدی مرتبه دوم عوامث کي يت مدماب نشان داد که مدل
اندازهگيری آن مناسب و کليه اعداد و پارامتر های مدل معنادار است (نمودار.)9

نمودار  2ـ مدل اندازهگیری عوامل پشتیبان خلق ارزش

نمودار 3ـ مدل اندازهگیری عوامل کیفیت خدمات

ج)مدل ساختاری و مدل معنی داری

در ادامه فرضياب تحقيق با است اده از مدل معادالب سامتاری بررسي و الگوی پيشنهادی تحقيق مورد کنکاش قرار
گرفته است.

نمودار 4ـ مدل ساختاری و مدل معنی داری

نتایج آزمون مدل یابي معادالب سامتاری نشان داد که ه عوامث کي يت مدماب و ه عوامث پشتيبان ملق ارزش بر
روی رضایت مشتریان ارر موبت و معناداری برابر با ( 8629عدد معناداری  )9684و ( 8645عدد معناداری )5673گذاشته
است .البته ارر عوامث پشتيبان ملق ارزش به مراتب از عوامث کي يت مدماب در ایجاد رضایت برای مشتریان باالتر
است .مدل مربوطه از نظر شامصهای تناسب و برازش در وضعيت مناسبي ميباشد به علت اینکه نسبت کای-دو بر
در ه آزادی کوچکتر از  9و مقدار RMSEAکوچکتر از  8680ميباشد .مقدار شامصهای  NFI,NNFI,GFIنيز از 38
درصد بزرگتر است .همچنين مقدار ضریب تعيين مدل برابر با  8644ميباشد به عبارتي ميتوان گ ت که  44درصد
تغييراب رضایت مشتریان توس عوامث کي يت مدماب و عوامث پشتيبان ملق ارزش تبيين ميشود.در بين عوامث تبيين
کننده کي يت مدماب به ترتيب متغيرهای همدلي ،پاسخگویي ،تضمين مدماب ،قابليت اطمينان و عوامث ملموس دارای
بيشترین درصد همبستگي و در بين عوامث پشتيبان ملق ارزش به ترتيب متغيرهای ارتباطاب و اطالع رساني ،سبد
مدماب موسسه ،دسترسي ،هزینه مدماب و شهرب دارای بيشترین درصد همبستگي ميباشد.
در ضمن بررسي ها نشان مي دهد که ميان عوامث کي يت مدماب و عوامث غير از کي يت مدماب رابطه موبت و معناداری
به ميزان  8607درصد و ود دارد.
سایر نتایج فرعی
در این مطال عه ،به منظور بررسي شکاب ميان انتظاراب مشتریان و ادراکاب آنان از محصوالب دریافت شده در ارتباط
با هر ی از مبل ههای تشکيث دهنده عوامث کي يت مدماب و عوامث پشتيبان ملق ارزش ،آزمون فریدمن مورد است اده
قرار گرفت .همچنين به منظور بررسي وضعيت کلي رضایتمندی مشتریان نيز از آزمون ميانگين ی

امعه آماری

است اده شد .در ادامه نتایج این آزمونها در مصوص هر ی از مبل ههای مورد بررسي ارائه شده است.
 .1نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن شکابهای (فاصله وض مو ود از وض مطلوب) عوامث پشتيبان ملق ارزش
نشان داد که باالترین شکاب مربو ط به سبد مدماب بوده است و پس از آن به ترتيب شکاب هزینه ،شکاب
ارتباطاب و اطالعرساني ،شکاب دسترسي به مدماب وشکاب شهرب قرار داشتهاند.
 .2نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن شکاب های (فاصله وض مو ود از وض مطلوب) عوامث کي يت مدماب نيز
حاکي از آنست که ،باالترین شکاب مربوط به مبل ه پاسخگویي بوده است .شکاب مربوط به مبل ههای قابليت
اطمينان ،همدلي ،عوامث محسوس و ملموس تضمين مدماب نيز به ترتيب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
 .9نتایج آزمون ميانگين ی

امعه آماری نشان داد سطح رضایت مشتریان از مدماب دریافتي از مبسسه در

وضعيت نزدی به مناسب قرار دارد.

 .8نتیجهگیری و پیشنهادات
هدب از انجام این مطالعه ،ارائه چارچوبي دید از عوامث تأريرگذار بر رضایتمندی مشتریان مدماب بانکي در کشور
بوده است .به این منظور مروری بر مطالعاب و تحقيقاب صورب گرفته در این زمينه نشان داد که عالوه بر مبل ههای
کي يت مدماب ،گروهي دیگر از مبل هها که در این مطالعه از آنان تحت عنوان عوامث پشتيبان ملق ارزش یاد شده است
نيز بر روی رضایت مشتریان مدماب بانکي در کشور تأريرگذار هستند .براساس نتایج بدست آمده از تحليثهای
معادالب سامتاری مرتب با مدل م هومي ،ه عوامث کي يت مدماب و ه عوامث پشتيبان ملق ارزش بر روی رضایت
مشتریان ارر موبت و معناداری دارند ،اما براساس نتایج این مطالعه ،عوامث پشتيبان ملق ارزش نسبت به عوامث کي يت

مدماب تأرير بيشتری بر رضایت مشتریان دارند .بر این اساس نتایج این مطالعه را ميبایست منطبق با نتایج مطالعاب
صورب گرفته توس پاراسورامان و همکاران( ،)1331 ،1300که و ود ارتباط موبت و معنادار ميان ابعاد کي يت مدماب
و رضایتمندی مشتری را مورد تأکيد قرار ميدهد ،ميباشد(پاراسورامان و همکارن1300 ،؛ پاراسورامان و همکاران،
 .)1331یافتههای این مطالعه نشان ميدهد که تحقق سطوح باالتر کي يت مدماب منجر به سطوح باالتر رضایت در
مشتریان ميگردد .به عالوه نتایج این مطالعه را ميتوان منطبق با نتایج مطالعه عومان و اون ( )2881که بيانگر ارتباط
موبت ميان کي يت مدماب و رضایت مشتریان از بانکداری اسالمي بوده است ،دانست (عومان و اون .)2881،20آراسلي
و همکاران( )2885دریافتهاند که کي يت مدماب ی متغير پي بيني کننده رضایت مشتری با اهميت در صنعت بانکداری
ترکيه به شمار ميآید (آراسلي 21و همکاران.)2885 ،
نتایج مطالعاب تکميلي گویای این واقعيت است که در بين عوامث تبيين کننده کي يت مدماب متغير همدلي ،به عنوان
اولویت نخست مشتریان در مي ان عوامث کي يت مدماب ابراز شده است .براین اساس از منظر مشتریان مبسسه تحت
بررسي ،درک شرای ماص و تو ه به ویژگي های شخصي و به بهترین عالئق مشتریان از باالترین ميزان اهميت در
اداراک آنان از کي يت مدماب دریافتي برموردار بوده است .پاسخگویي ،تضمين مدماب ،قابليت اطمينان و ملموس نيز
رتبههای بعدی را به مود امتصاص داده اند که این امر بيانگر این حقيقت است که مشتریان به ترتيب مواهان دریافت
مدماتي ميباشند که از طرب افرادی پاسخگو ،بدون اشتباه ،در ی شرای اطمينان بخ

و در فضایي ذاب همراه با

تجهيزاتي زیبا و آراسته به آنان ارائه ميگردد .این نتيجه با نتایج تحقيقاب پاراسورامان و همکاران( ،)1331 ،1300امين
و عيسي( )2880و التميمي و االميری( )2889که از ميان مبل ه های کي يت مدماب ،بيشترین اولویت را به قابليت اطمينان
نسبت داده بودند ،مغایر ميباشد پاراسورامان و همکاران1300 ،؛ پاراسورامان و همکاران1331،؛ امين و عيسي،22
2880؛ التميمي و االميری .)2889 ،23در بين عوامث پشتيبان ملق ارزش به ترتيب متغيرهای ارتباطاب و اطالع رساني،
سبد مدماب موسسه ،دسترسي ،هزینه مدماب و شهرب دارای بيشترین درصد همبستگي با رضایت مشتری بودهاند.
در واق اگر چه مشتریان مدماب بانکي بوسيله کي يت مدماب ارائه شده توس موسساب ارائه کننده مدماب احساس
رضایت مي کنند اما با این و ود این امر را نميتوان هيچ تضميني برای اینکه مشتریان به مبسساب و بان های دیگر
نروند دانست .براین اساس بان ها نيازمند ارتقاء ارتباطاب مود با مشتریان بر طبق چارچوبهای بازاریابي رابطهمند
ميباشند .این یافته منطبق با نتيجهگيری مطالعه امين و عيسي( )2880ميباشد (امين و عيسي.)2880 ،
در حالي که این مطالعه با هدب گردآوری شواهد تجربي در مصوص ارتباط عوامث کي يت مدماب و عوامث پشتيبان
ملق ارزش با رضایت مشتریان مدماب مالي و بانکي در کشور شکث گرفته بود ،محدودیتهایيکه محققين در انجام این
مطالعه با آن موا ه بودند ،مسيرهای دیدی را برای انجام مطالعاب آتي پي
یافتهها و نتایج این پژوه

رویافراد دیگر قرار ميدهد .به علت اینکه

ممکن است به واسطه محيطي که تحقيق در آن شکث گرفته محدود شود ،تحقيقاب آینده

ممکن است بتوانند در شرای و محي های دید و مت اوب ،یافتههای دیدی را ارائه نمایند (نظير مطالعه در مبسساب
مالي و اعتباری دیگر ،بان هایمصوصي و یابان های دولتي) .از طرب دیگر ،نتایج این مطالعه به واسطه معيارهای
مورد است اده برای سنج

ابعاد کي يت مدماب ،عوامث پشتيبان ملق ارزش و رضایت مشتری نيز محدود شده بود.

در این ميان مصوص ًا در ارتباط با عوامث پشتيبان ملق ارزش که محققين برای نخستين بار آنرا در ادبياب مدماب

20. Othman and Owen
21. Arasly
22. Amin and Isa
23. Al-Tamimi and Al-Amiri

 هر چند که روایي و پایایي معيارها و سنجههای مورد است اده تأیيد شده است و،بانکداری مورد است اده قرار دادهاند
 بررسيها و مطالعاب تکميلي و عميقتر، ليکن در انجام تحقيقاب آتي،قابث دفاع ميباشد

انتخاب آنها برای این پژوه

ممکن است منجر به پذیرش مبل هها و معيارهای تازهای که مبين رویکردی دید پيرامونمباحث مورد مطالعه در این
. گردند،تحقيق مي باشد
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