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چکیده
در ایران ،نظام بانکداری بخش اصلي اقتصاد کشور را تشکیل ميدهد و ارزش افزودهی ایجاد شده توسط بانکها سهم عظیمي
از مجموع ارزشافزودهی بخش مالي کشور را تامین ميکند .امروزه بانکها دریافتند که برای رسیدن به حداکثر سودآوری ارائهی
خدمات با کیفیت به مشتریان امری ضروری است .با توجه به این مهم ،در پژوهش حاضر تالش شد تا با ارائهی رویکردی مبني
بر ادغام مدل کانو و طراحي استوار ،گامي فراتر از محدودهی مدلهایي که تاکنون به آنها اشاره شده است ،برداشته و با
شناسایي مولفههای موثر در جلب رضایت مشتری ،ترکیب بهینهای از مولفههای حیاتي را برای دستیابي به رضایت مشتریان
بانکي پیشنهاد دهد .نتایج حاکي از این بررسي نشان ميدهد که زماني راهبردهای ارائهی خدمات بانکي ،به سطح کیفي مطلوب
خواهد رسید که مشخصههای کیفي سرعت رسیدگي به کار مشتریان ،رعایت احترام و برخورد مناسب با مشتریان و قانونمند
بودن کارکنان در سطح کیفي خوب قرار داشته باشد .همچنین این بررسي روشن ميسازد که طراحي خدمات بانکي با سطح
متوسط در کیفیت کار ارائه شده به مشتری و آراسته بودن ظاهر کارکنان برای مشتریان قابل قبول است و طراحي خدمات بانکي
در چارچوب انتخابي این مطالعه ،ميتواند بیشترین میزان از رضایت مشتریان بانکي را جلب کند.

کلمات کلیدی :رضایت مشتری ،کیفیت خدمات بانکي ،مدل کانو ،روش طراحي آزمایشهای تاگوچي.

مقدمه
در سال های اخیر ،طبق آمار اعالم شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،بیش از هفتاد درصد از مردم
جهان در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند و با توجه به اهمیت خدمات ،امروزه بازاریابي خدمات جایگزین
بازاریابي کاالها شده است (حسیني ،احمدی نژاد و قادری .)9831 ،در میان سازمانهای ارائه دهندهی خدمت ،موسسات
مالي به منزلهی شریانهای حیاتي اقتصاد یک کشور شناخته ميشوند و ميتوان اذعان داشت که عواملي نظیر پیشرفت
فناوری ،تغییر در قوانین و مقررات دولتي و افزایش آگاهي مشتریان ،نیروهایي هستند که سازمانهای ارائه دهندهی
خدمات مالي را تحت فشار قرار ميدهند تا فرآیندهای کاری خود را اصالح کرده و آنها را بهبود دهند ( Jayantkumar
 .)& Prajapati, 2012همچنین ،موسسات مالي در تالشاند تا برای پاسخ به این پرسش که چگونه ميتوان نیاز مشتری
امروز را برآورده ساخت؟ برنامههای کاری خود را توسعه دهند و برای محقق ساختن انتظارات مشتریان خود ،برنامه-
ها و راهبردهای جدید تدوین کنند ( .)Abdullah,Hamol & Saban, 2011در چنین شرایطي ،در حوزه بانکداری نیز،
مدیران باید راهبردهای مشتریگرای خود را توسعه دهند تا بتوانند به بقای سازمان در این محیط رقابتي ادامه دهند.
در واقع ،زماني که مدیران بانک ها قادر باشند تا مشتری خود را برای مدت زمان زیادی حفظ کنند و وفاداری وی را
نسبت به سازمان افزایش دهند ،ميتوانند شاهد افزایش درآمد و سودآوری هرچه بیشتر سازمان باشند ( Zhang,
.)2009
امروزه ،توجه بسیاری از محققان و صاحبنظران به موضوع کیفیت خدمات در بانکها معطوف شده است .بانکها
دریافتند که برای رسیدن به حداکثر سودآوری ارائهی خدمات با کیفیت به مشتریان امری ضروری است و کیفیت
ضعیف خدمات ارائه شده ،موجب مي شود تا مشتری سازمان را ترک کرده و وفاداری خود را نسبت به سازمان از
دست بدهد .در واقع ،کیفیت خدمت یکي از مفاهیم اثربخش در کسب مزیت رقابتي و ارتقاء سطح سودآوری سازمان
است ( .)Abdullah, Hamol & Saban, 2011ميتوان گفت که امروزه مشتریان به کاالها و خدماتي که کمتر از
انتظاراتشان باشد ،بها نميدهند ،بنابراین روشن است که بانکها باید در طول زمان از تغییر انتظارات مشتریان خود
آگاه باشند و باید به پیادهسازی راهبردهایي بپردازند که با انتظارات مشتریان مطابقت داشته باشد( & Jayantkumar
 .)Prajapati, 2012پس الزم است تا موسسات مالي و بانکها ،با ارائهی باکیفیتترین خدمات ،خود را از دیگر سازمان-
ها متمایز کنند و کیفیت را به عنوان سالحي برای پیروزی در عرصهی پر رقابت میان سازمانها ،مدنظر قرار دهن
( .)Khalid, Mahmood, Abbas & Hossein, 2011تاکنون برای بررسي کیفیت خدمات نظام بانکي ،مدلهای
متعددی مورد استفاده قرار گرفته است که از مهمترین آنها ميتوان به مدلهایي نظیر سرکوال ( Arabi & Esfandiari,
 ،)Siddiqui& Khandaker, 2007 ،2003گسترش عملکرد کیفیت (جمالي )9831 ،و مدیریت ارتباط با مشتری
) (Jagdish, 2003; Johnson & Gustafsson, 2000و  ...اشاره کرد .باید توجه داشت که علیرغم کاربرد وسیع
مدلهای مذکور در حوزهی کیفیت خدمات ،بررسي و ارزیابي معیارها به واسطهی آنها ،بیشتر به صورت خطي انجام
مي شود ،این در حالي است که تحوالت امروزه ،محققان را بر آن داشته است تا وزن معیارها را با در نظر داشتن
قضاوتهای ذهني تعیین کرده و بیشتر به روشهای غیر خطي متوسل شوند( .)Chen & Chuang, 2008برای محقق
ساختن این مهم ،مطالعهی حاضر به معرفي و به کار بردن روش تاگوچي ميپردازد و عالوه بر آن ،با در نظر داشتن

مزیت مدل کانو مبني بر روشن ساختن اولویت معیارها و کمک به طراحان محصول در توسعهی معیارهایي که نقش
بیشتری را در جلب رضایت مشتری خواهند داشت ،تالش ميشود تا مدل کانو با روش تاگوچي ترکیب شده و فهم
بهتر نیازمندیهای مشتری حاصل شود.

 -1چارچوب نظری تحقیق
در این بخش از مطالعهی حاضر ،ضمن پرداختن به مفاهیم کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و مروری بر مطالعات
صورت گرفته ،مدلها و روشهای به کار گرفته شده در تحقیق نیز معرفي ميشود.
 1-2خدمت و کیفیت خدمات
به طور کلي ،خدمت به مشتری از مهمترین مسائل سازمانهاست و ارائهی خدمات با کیفیت ،شرط بقا و موفقیت سازمان
است(حاجیها و محمدی دیاني .)9831 ،در واقع ،ميتوان خدمت را به عنوان یک ایده ،نوعي اطالعات ،یک عامل مهیج،
ایجاد حالت رواني خوشایند ،برقراری احساس امنیت و یا تغییر در سالمت و ظاهر مشتری معرفي کرد و آن را به
منزلهی بستهی آشکار و یا پنهان در نظر گرفت که برای فرد ،مملو از منافع و مزایا است(هادیزاده مقدم و شاهدی،
 .)9831کیفیت خدمت نیز ،مفهومي است که تعریف و ارزیابي آن دشوار است ،چرا که در محدودهی خدمات،کیفیت
بیشتر سطحي و ذهني است .یک باور رایج از کیفیت خدمات ،شکلي از یک نگرش است که به رضایت مرتبط است اما
با آن معادل نیست و از مقایسهی انتظارات با عملکرد منتج ميشود(Parasuraman, ،Bolton & James, 1991
 .)Zeithmal & Berry, 1988الزم به ذکر است که کیفیت خدمات عاملي است که سازمان را قادر ميسازد تا
راهبردهای رقابتي خود را بر طبق مفاهیم کیفیت تدوین کند و نسبت به سایر رقبای خود ،در جلب رضایت مشتریان و
به دنبال آن در کسب مزیت رقابتي پیشي گیرد(.)Konuk & Konuk, 2013

 2-2رضایت مشتری
در تعریف رضایت مشتری ،بیان ميشود که رضایت مشتری ،ابزاری برای ارزیابي تالشهای سازمان از نگاه مشتری
است و بر پایه تجاربي است که وی از مصرف کاال و خدمات سازمان به دست ميآورد( .)Gupta & Gupta, 2012با
توجه به تعریف ارائه شده ميتوان دریافت که مشتریان ارزیابان نهایي کیفیت محصوالتاند و تحقیقات بازاریابي نشان
مي دهد ،زماني که مشتری از تولیدات و خدمات ارائه شده توسط سازمان ناراضي باشد ،تجربه نارضایتي خود را با
سه یا تعداد بیشتری از افراد در میان ميگذارد و این چنین رفته رفته تجربه نامطلوب وی ممکن است اعتبار سازمان
را خدشهدار کرده و بقای سازمان را به خطر اندازد( .)Cheung & To, 2011بنابراین ،جلب رضایت مشتری از اهداف
اصلي سازمانها به شمار ميرود و در راستای رسیدن به این هدف ،الزم است تا ابتدا نیازها و خواستههای مشتریان
شناسایي شود و در مرحلهی طراحي کاال و خدمات ،خواستهها و نیازهای شناسایي شده به ویژگيهای خاص محصول

تبدیل شود( .)Garcia & Segura, 2009بدین منظور الزم است تا خدمات ارائه شده ،از کیفیت مورد قبول مشتری
برخوردار باشند تا بتوانند خاصیت جذب و نگهداشت مشتری را به بهترین شکل ارائه بدهند.

 3-2مروری بر مطالعات گذشته
تاکنون مطالعات زیادی پیرامون کیفیت خدمات ،ارزیابي خدمات و رضایت مشتری انجام شده است .حسیني و قادری
در مقالهای به شناسایي عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکي پرداختند ،جهت انجام این مطالعه ،ابتدا با استفاده از ابزار
پرسشنامه ،عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکي استخراج شد و در گام بعد با انجام تجزیه و تحلیلهای آماری و با
تکیه بر تحلیل عاملي 1 ،عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکي معرفي شد که عبارتاند از)9 :
رفتار کارکنان  )2شایستگي و مهارت کارکنان  )8نوآوری در خدمات بانکي  )4سود و تسهیالت  )5نحوه پاسخگویي و
ارائه خدمات  )6امکانات فیزیکي بانک  )1قابلیت اعتماد  )3تنوع در خدمات و  )1سهولت در خدمات (حسیني و قادری،
.)9831
ارزی ابي کیفیت خدمات در اردن با استفاده از مدل تحلیل شکاف عنوان پژوهشي است که توسط معال در سال 2199
صورت گرفته است .وی با انجام این مطالعه در صدد آن است تا به مدیران کمک کند ،با استفاده از نتایج به دست آمده،
کیفیت خدمات ارائه شدهی سازمان را بهبود دهند .برای جمعآوری دادههای مورد نیاز 9111 ،نفر از مشتریان بانک به
طور تصادفي انتخاب شدند تا به پرسشنامهی استاندارد مدل تحلیل شکاف پاسخ دهند و سپس دادههای گردآوری شده
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .یافتههای حاصل از مطالعهی مذکور حاکي از آن است که کیفیت خدمات ارائه
شده توسط بانک مورد مطالعه ،رضایتبخش نیست و سازمان باید تالشهای خود را بیشتر در جهت ارتقاء سطح
کیفیت خدمات خود معطوف ساز ( .)D.Mualla, 2011به دنبال این مطالعه ،کریسوواالنتیس و کنستانتیونس نیز عوامل
موثر بر رضایت مشتری را نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده در شعب منتخب بانکهای تجاری یونان ،مورد بررسي
قرار دادند .نتایج این بررسي روشن ساخت که میزان امنیت و کیفیت پاسخگویي کارکنان به مراجعهکنندگان ،از عواملي
هستند که بر افزایش رضایت مشتریان اثر بسزایي خواهند داشت و ارتقاء کیفیت خدمات در گرو برآورده شدن انتظارات
مشتریان ،حول این عوامل است( .)Chrisovalantis & Konstantinos, 2012خلید و همکارانش در مقالهای به بررسي
رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده یکي از شعب بانک پاکستان پرداختند .در این مطالعه از مولفههای موجود
در ابعاد مدل سروکوال به عنوان عوامل موثر بر کیفیت خدمات بهره گرفته شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
حاکي از این است که بیشترین رضایت ادراک شده مشتری از مولفههای موجود در بعد پاسخگویي و کمترین رضایت
ادراک شده از مولفههای بعد ملموسات بوده است( .)Khalid et.al, 2011صدیقي نیز در مطالعهی خود که با هدف
بررسي رابطه بین مولفه های کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و وفاداری وی در یکي از شعب بانک در بنگالدش انجام
شد ،از مولفه های مدل سروکوال به عنوان عوامل موثر بر کیفیت خدمات استفاده کرد .وی ابتدا با توزیع پرسشنامهی
استاندارد ،به جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز مطالعه پرداخت و با تجزیه و تحلیل آماری دادهها به این نتیجه
رسید که مولفه های کیفیت خدمات با رضایت مشتری از خدمات ارائه شده و نیز رضایت مشتری با وفاداری وی به

سازمان ،رابطه مستقیم و مثبت دارد( .)Siddiqi, 2011با مروری بر مطالعات صورت گرفته پیرامون کیفیت خدمات،
ميتوان دریافت که در اغلب این مطالعات از روشهای متداول و تکراری نظیر مدل تحلیل شکاف(سروکوال) ،گسترش
عملکرد کیفي و ...جهت ارزیابي ،بررسي و ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته شده است .برخالف سایر روشهایي که
تاکنون توسط محققان به کار گرفته شده است ،رویکرد طراحي آزمایشهای تاگوچي ،میانگین مشخصههای کیفي را به
هدف مطلوب نزدیک ساخته و همزمان پراکندگي کیفیت را کاهش ميدهد .همچنین ،با تغییر عوامل ورودی قابل کنترل
به فرآیند ،اثر آن را بر خروجي یا محصول نهایي ارزیابي ميکند و به این ترتیب متغیرهای کلیدی را که بر مشخصهی
کیفي هدف موثرند ،مورد شناسایي قرار ميدهد( .)Taguchi, 1987با توجه به تحوالت سازماني سالهای اخیر و نیز
اهمیت صنعت خدمات ،پژوهش حاضر ،مدل کانو و روش طراحي آزمایشهای تاگوچي را ترکیب ميکند تا با بهرهمندی
از نظر مشتریان و قضاوت ذهني خبرگان ،ترکیب مناسبي از معیارهای کیفیت خدمات بانکي را ارائه داده و به واسطهی
آن مدیران را در افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتریان یاری دهد.
 4-2معرفی روشهای مورد استفاده در تحقیق
در این بخش تالش ميشود تا روشهای طراحي آزمایشهای تاگوچي ،مدلهای کانو و کیفیت خدمات بانکي طور اجمالي
مورد بررسي قرار گیرد.
 1-4-2طراحی آزمایشهای تاگوچی
کلیهی فرآیندها دارای ورودی ،خروجي ،تعدادی عوامل قابل کنترل و تعدادی عوامل غیرقابل کنترل هستند که این عوامل
بر فرآیند تبدیل ورودی به خروجي تأثیر ميگذارند .بنابراین ،فرآیند در صورتي تحت کنترل خواهد بود که میزان و
شیوه اثرگذاری هر عامل در فرآیند تبدیل مشخص باشد .الزم به ذکر است ،فاکتور ،عامل و متغیری است که اثر آن بر
فرآیند مورد مطالعه قرار ميگیرد .طراحي آزمایشهای علمي است که به واسطهی آن ،میزان تأثیرگذاری هرکدام از
عوامل موثر بر فرآیند تبدیل ورودی به خروجي ،مشخص ميشود .ميتوان گفت که طراحي آزمایشها به عنوان "ایجاد
تغییرات هدفمند در مشخصههای ورودی یا فاکتورهای یک فرآیند برای مشاهدهی تغییرات در مشخصهی خروجي یا
پاسخ" تعریف ميشود و با هدف کاهش تعداد آزمایشات ،کاهش زمان و هزینه ،حذف فاکتورهای غیر ضروری ،تعیین
متغیرها با بیشترین تأثیر بر فرآیند ،درصد اهمیت هر متغیر و تعیین شرایط بهینه انجام ميشود (زینالي.)4 :9831
روش طراحي آزمایشهای تاگوچي رویکردی است که برای تجزیه و تحلیل اثرات تعاملي زماني که که فاکتورهای قابل
کنترل مختلف رتبهبندی و غربالگری مي شوند ،به خوبي سازمان یافته است و عالوه بر این ،توانایي این روش برای
حل مسائلي که در برگیرندهی متغیرهای پیوسته ،گسسته و کیفي هستند اثبات شده است .روش تاگوچي برای طراحي
پیکرهبندی بهینه ،حتي با وجود تعامالت بین متغیرهای کنترل ،مناسب است .همچنین این روش قادر است تا آزمایشهای
فاکتوریلي را توسعه داده و نتایج مرتبط با آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (.)Hong, 2012
 2-4-2مدل کانو

پروفسور نوریاکي کانو و همکارانش در سال  9134مدلي را با نام مدل رضایت مشتری کانو معرفي نمودند که این
مدل قادر است تا بین سه نوع نیازهای یک محصول که بر روی رضایت مشتری از طریق مختلف اثرگذار هستند را
تفکیک نماید .در حقیقت مدل کانو نیازها و مشخصههای کیفي هر محصول را به سه طبقه تقسیم نمود که هر طبقه
بیانگر یک نوع مشخص از نیازهای مشتری است که انتظار ميرود در محصول وجود داشته باشد .این سه نوع نیاز
عبارتند از:
نیازهای الزامي :این دسته از نیازها همان ویژگيهایي هستندکه باید در یک محصول وجود داشته باشند و اگر ارضا
نشوند مشتری به مقدار بسیار زیادی ناراضي ميشود .در طرف دیگر اگر این نیازها مطابق با خواستههای مشتری
باشد تکمیل آنها رضایت مشتری را افزایش نميدهد .نیازهای الزامي مشخصههای اساسي یک محصول هستند.
نیازهای یک بعدی :در رابطه با این نیازها ميتوان اظهار داشت رضایت مشتری به اندازه سطح ارضای آنها برطرف
ميشود .یعني هرچه نیاز بیشترتکمیل شود رضایت مشتری بیشترتأمین ميشود و برعکس.
نیازهای جذاب :این نیازها آن ویژگيهای محصول هستند که اثر بیشتری بر چگونگي رضایت مشتری پس از دریافت
محصول دارند و ارضای کامل این نیازها رضایت مشتری را بیشتر افزایش ميدهد .اگر مشتری آنها را دریافت نکند
احساس نارضایتي نميکند( .)Shafiee & Cliquet, 2010با توجه به این که امروزه شناسایي نوع نیاز مشتریان و
طراحي ویژگيهای محصول با توجه به خواستهی آنها از مهمترین مسائل پیش روی مدیران است( & Kim, Hong
 ،)Rho, 2013در این مطالعه در کنار روش طراحي آزمایشهای تاگوچي از مدل کانو نیز بهره گرفته شده است تا با
طبقهبندی مشخصههای کیفي خدمات بانکي ،میزان اهمیت هریک از آنها برای مشتریان مشخص شود و طراحي خدمات
بر این اساس صورت گیرد.
 3-4-2مدل کیفیت خدمات بانکی
باهیا و نانتل در سال  ،2111با بازنگری در ابعاد مدل کیفیت خدمات سروکوال ،بر مبنای بازاریایي و ویژگيهای خاص
صنعت بانکداری ،ابعاد جدیدی را در قالب این مقیاس ارائه کردند .ابعاد مدل کیفیت خدمات بانکي 1عبارتاند از:
 کارایي و اثربخشي :ارائه ی کارا و موثر خدمات ،دانش و مهارت الزم برای انجام خدمت ،مهارتهای ارتباطي و
شناسایي مشتریان.

 قابلیت اعتماد :درستکاری و امانتداری کارکنان.

 ارائهی سریع خدمت :قابلیت دسترسي و سهولت برقراری ارتباط.
 مدرن بودن و وجود امکانات رفاهي داخل شعبه :جذابیت و مدرن بودن تجهیزات ،پاکیزگي و مرتب بودن محیط.

 ارائهی خدمات بانکي دقیق و بدون نقص :توانایي انجام دقیق خدمت و قابل اطمینان بودن خدمت وعده داده شده.
 هزینهی ارائهی خدمت.

1

)Bank Service Quality (BSQ

 تنوع خدمات بانکي(هادیزاده مقدم و شاهدی ،9831 ،حسیني و قادری Petriduo, Spathis, Glavdi 9831،2111
.)& Liassides

 -2روش تحقیق
تحقیق فرآیندی است که به واسطهی آن ميتوان به جستجوی ناشناختهها پرداخت و نسبت به آن شناخت الزم را به
دست آورد(سرمد و بازرگان و حجازی .)2239834 ،کلیهی تحقیقات با توجه به سه بعد هدف ،میزان کنترل متغیرها و
روش گردآوری دادهها مورد بررسي قرار ميگیرند .تحقیق حاضر از نظر نوع هدف ،کاربردی است ،از نظر میزان
کنترل متغیرها تحقیق توصیفي است و از بعد روش گردآوری دادهها ،تحقیق میداني (پیمایشي) وکتابخانهای است.
جامعهی آماری تحقیق حاضر ،در برگیرندهی مشتریان شعب منتخب بانک تجارت است که بر اساس نمونهگیری
قضاوني سه شعبه در نظر گرفته شد .با توجه به نامحدود بودن جامعهی آماری مشتریان بانکي و نیز با استفاده از
فرمول کوکران ،برای تعیین حجم نمونه از رابطهی ( )9استفاده شده است و براساس آن ،پرسشنامهی مطالعهی حاضر،
بین 61نفر از مشتریان بانکي توزیع شد:

رابطهی ()2

n=((Z𝛼/2*𝛿)/𝜀)2

n= )(3/322*2/00) / 4/2)3=20/00

 1-3طرح تحقیق
مراحل کلي انجام تحقیق در شکل زیر نشان داده شده است:

استخراج عوامل کنترل برای طراحی آزمایشات با مصاحبه از
خبرگان بانکی

طراحی آزمایشات

ارزیابی خدمات طراحی شده با توجه به نسبت سیگنال به نویز

طراحی پرسشنامه ی کانو با توجه به مولفه های مدل  BSQو
طبقه بندی معیارها و تعیین وزن نهایی برای طبقات کانو

تعیین مناسب ترین ترکیب با توجه به آزمایشات
شکل  :1مراحل تحقیق

 2-3استخراج عوامل کنترل برای طراحی آزمایشها
ابتدا برای شناسایي عواملي که در حوزهی خدمات بانکي بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتریان دارند ،از  93تن از
خبرگان بانکي مصاحبه به عمل آمد و پس از حذف عوامل تکراری ،هفت عامل به عنوان مهمترین عوامل شناسایي شدند
که عبارت اند از :
 سرعت رسیدگي به کار مشتری توسط کارکنان
 کیفیت کار ارائه شده به مشتری

 رعایت احترام و برخورد مناسب کارکنان
 آراسته بودن ظاهر کارکنان و پوشش متحدالشکل آنها
 نمای شعبه و ظاهر فیزیکي آن
 قانونمند بودن کارکنان

 شکیبایي در پاسخگویي به مشتریان
با توجه به سه وضعیت ضعیف ،متوسط و خوب برای هر عامل ،هفت عامل سه سطحي برای طراحي آزمایشات در
نظر گرفته شده است.

 3-3طراحی آزمایشها

با توجه به عوامل و سطوح در نظر گرفته شده برای آنها ،طراحي آزمایشها صورت گرفت و با توجه به وجود هفت
عامل سه سطحي و آرایهی ارتوگونال( 81 ،)L 18آزمایش برای این مطالعه در نظر گرفته شد.

سرعت رسیدگي به کار مشتری

کیفیت کار ارائه شده به مشتری
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پوشش متحدالشکل آنها

8

ضعیف

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

آراسته بودن ظاهر کارکنان و

نمای شعبه و ظاهر فیزیکي آن

2

ضعیف

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

شکیبایي در پاسخگویي به

9

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

مشتریان

قانونمند بودن کارکنان

رعایت احترام و برخورد مناسب

جدول  :1نتایج حاصل از طراحی آزمایشات

سواالت پرسشنامهی مورد نیاز تحقیق با توجه به خروجي طراحي آزمایشات تدوین شد و از مشتریان خواسته شد تا
با توجه به ابعاد موجود در مدل کیفیت خدمات بانکي  BSQبه سواالت پاسخ دهند .مدل کیفیت خدمات بانکي در بر
گیرندهی ابعاد زیر است:
 کارایي و اثربخشي
 تضمین

 قابلیت دسترسي
 هزینهی خدمات بانکي
 ملموسات

 تنوع خدمات

 قابلیت اطمینان

با توجه به این که در این مطالعه ،بررسي استراتژیهای اجرایي خدمات مورد نظر است ،با حذف ابعاد هزینهی خدمات
بانکي و تنوع خدمات ،کیفیت خدمات با توجه به پنج بعد مدل کیفیت خدمات بانکي ،مورد بررسي قرار گرفت.

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
 8-4ارزیابی خدمات طراحی شده
به طور کلي ،تاگوچي رویکردی برای رسیدن به استواری است و برای تحقق این هدف ،از ابزارهایي نظیر آرایههای
ارتوگونال که تعداد آزمایشها را کاهش ميدهد و نسبت سیگنال به نویز( ،)S/Nکه همزمان مناسبترین ترکیب و
موثرترین معیار را مشخص ميکند ،استفاده ميشود .طراحي استوار یک روش مهندسي بهبود کیفیت است که بهترین
فرآیند را برای توسعهی محصول با توجه به نیازمندیهای مشتری طراحي ميکند( .)Chen & Chuang, 2008نسبت
سیگنال به نویز در تعریفي ساده عبارت است از نسبت میانگین(سیگنال) به انحراف معیار(نویز) که معکوس ضریب
تغییرات پاسخ فرآیند است و میزان تغییرات متغیر پاسخ را که حاصل تکرار آزمایشات است ،نشان ميدهد .با توجه به
این که نسبت  S/Nمتناسب با معکوس ضریب تغییرات است ،افزایش این نسبت ،به کاهش تغییرات منجر ميشود .تبدیل
لگاریتمي این کمیت در نسبت  S/Nموجب کاهش انحراف در پاسخ سطوح ميشود( .)Taguchi, 1987با توجه به این
که در این مطالعه ،معیار ارزیابي هرچه بیشتر باشد ،بهتر است ،برای ارزیابي خدمات طراحي شده ،مقادیر  S/Nنظرات
مشتریان با توجه به رابطهی ( )2محاسبه و نتایج آن در جدول ( )2نشان داده شده است.
1

1

) 𝜂 = −10 log (𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑦 2

رابطهی ()2

𝑖

جدول  :2نتایج حاصل از محاسبهی نسبت سیگنال به نویز
معیار

کارایی و

قابلیت

ارائه ی

تجهیزات مدرن و وجود

ارائه ی خدمات

اثربخشی

اعتماد

سریع خدمت

امکانات رفاهی

دقیق و بدون نقص

آزمایش 1

1.23

1.92

1.36

1.83

1.7

آزمایش 2

4.53

6.57

2.98

6.92

7.49

آزمایش 3

6.62

9.71

4.67

11.69

9.37

آزمایش 4

6.89

7.71

8.32

10.13

7.88

آزمایش 5

8.53

7.16

8.93

11.05

6.82

آزمایش 6

8.71

10.6

10.25

6.5

9.3

آزمایش 7

8.71

9.56

10.95

9.06

9.22

گزینه

آزمایش 8

10.52

10.02

11.78

8.03

11.34

آزمایش 9

9.69

8.2

8.85

11.16

8.76

آزمایش 11

7.03

7.76

5.04

9.83

7.51

آزمایش 11

7.34

8.46

5.24

7.95

8.16

آزمایش 12

9.2

8.03

5.55

7.6

9.15

آزمایش 13

8.03

6.59

9.18

9.1

9.97

آزمایش 14

9.53

7.87

9.6

7.82

8.09

آزمایش 15

8.39

10.12

9.38

10.24

9.03

آزمایش 16

9.42

6.88

10.02

9.85

8.35

آزمایش 17

9.29

10.17

11.36

9.38

11.18

آزمایش 18

9.41

11.07

9.04

7.96

10.68

 3-0تجزیه و تحلیل کانو
در پژوهش حاضر ،پرسشنامهی کانو با توجه به مولفه های موجود در مدل کیفیت خدمات بانکي طراحي شد و پس از
توزیع بین مشتریان بانکي ،دادههای گردآوری شده با روش بیشترین فراواني مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از
طبقهبندی مولفههای مدل کیفیت خدمات بانکي  ،BSQدر جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3نتایج حاصل از طبقه بندی کانو

ردیف

طبقات کانو

نیاز

نیاز تک

نیاز الزام

جذاب

بعدی

آور

A

O

M

بي تفاوت
I

نوع طبقه با
توجه به
فراواني

جمع
کل

ویژگيها

9

ارائهی خدمات بانکي کارا و
اثر بخش

نیاز تک
95

28

98

1

بعدی
O

61

2

وجود قابلیت اعتماد در
ارائهی خدمات بانکي

نیاز تک
6

21

95

91

92

25

94

1

29

98

6

21

6

22

21

5

بعدی

61

O
نیاز تک
8

ارائهی سریع خدمات بانکي

بعدی

61

O

4

5

مدرن و جذاب بودن
تجهیزات بانکي
ارائهی خدمات بانکي دقیق و
بدون خطا

نیاز جذاب

61

A
نیاز الزام آور

61

M

با توجه به جدول فوق ،در این مطالعه ،مولفههای "ارائهی خدمات بانکي کارا و اثربخش" " ،وجود قابلیت اعتماد در
ارائهی خدمات بانکي" و " ارائهی سریع خدمات بانکي" در طبقهی نیازهای تک بعدی ،مولفهی " مدرن و جذاب بودن
تجهیزات بانکي" در طبقهی نیازهای جذاب و مولفهی " ارائهی خدمات بانکي دقیق و بدون خطا" در طبقهی نیازهای
الزام آور قرار گرفته است .پس از طبقهبندی مولفههای مدل کیفیت خدمات بانکي الزم است تا اولویت هریک از مولفهها
با توجه به طبقات کانو ،مشخص شده و میزان اهمیت هریک از مشخصههای کیفي برای مشتریان تعیین شود.

 8-2-4تعیین وزن نهایی برای طبقات کانو
برای تعیین وزن نهایي هریک از طبقات کانو از روش تلفیقي دلفي -آنتروپي شانون برای وزندهي استفاده شده است.

 8-8-2-4روش دلفی
برای پیاده سازی روش دلفي در این مطالعه ،گروهي متشکل از پنج نفر از خبرگان حوزهی بانکداری تشکیل شد و از
آن ها خواسته شد تا با توجه به تعاریف صورت گرفته از نیازهای الزامآور ،نیازهای جذاب و نیازهای تک بعدی ،به
هریک از طبقات مدل کانو با توجه به طیف پنج تایي لیکرت ،امتیاز دهند .میانگین نظرات خبرگان در مرحلهی اول
نظرخواهي محاسبه شد و در مرحلهی بعد از آن ها خواسته شد تا در اعمال نظرات خود ،میانگین هریک از طبقات را
نیز مورد توجه قرار دهند .پس از محاسبهی میانگین در مرحلهی دوم نظرخواهي و مقایسهی آن با میانگین مرحلهی
قبل ،به دلیل یک دست شدن نظرات خبرگان طي دو مرحله نظرخواهي ،ضریبي به عنوان ضریب  Kبه هریک از طبقات
کانو اختصاص داده شد .که ضریب  Kبرای طبقات نیازهای تک بعدی ،جذاب و الزامآور به ترتیب 3 ،2 ،و  5است.

 2-8-4-2روش آنتروپی شانون
به دلیل ماهیت اطالعاتي معیارهای تحقیق حاضر و نیز با توجه به آن که روش وزندهي آنتروپي شانون بر پایهی
تئوری اطالعات بنا شده است ،برای تعیین وزن معیارها از روش مذکور بهره گرفته شد .با توجه به این امر ،برای تعیین
وزن معیارها ،ابتدا معیار عدم اطمینان  ،Eiاز رابطهی ( ،)3محاسبه شده است:

رابطهی ()3

 =)Ei= S(p1,p2,…..,pn𝑖𝑝 K∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 ln

𝑛و  … . .و2وi= 1
 Kمقداری ثابت است و به منظور این که  Eiبین صفر و یک باشد ،اعمال ميشود Ei .از توزیع احتمال  Piبراساس
مکانیزم آماری محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوی  Piبا یکدیگر ،ماکزیمم مقدار ممکن خواهد بود K .به عنوان
مقدار ثابت به صورت زیر محاسبه ميشود:

رابطهی() 4

)K= 1/ln(m

 mتعداد گزینهها است ،بنابراین ،مقدار  Kبرای پنج گزینه به صورت زیر به دست ميآید:

K=1/ln(5) = 42032
الزم به ذکر است که ماتریس تصمیمگیری ،حاوی اطالعاتي است که آنتروپي ميتواند به عنوان معیاری برای ارزیابي
آن به کار رود .ماتریس تصمیمگیری پژوهش حاضر ،با توجه به نسبتهای  S/Nبه دست آمده در تجزیه و تحلیل
طراحي آزمایشهای تاگوچي ،تشکیل شده است .با استفاده از نسبتهای  S/Nماتریس تصمیم ،ابتدا ( )Pijو سپس
آنتروپي معیار jام ( ،)Eiمحاسبه ميشود.

رابطهی() 5

𝑚∑ Pij = aij /
𝑗𝑖𝑎 𝑖=1

در ادامه مقدار ( ،)dijکه در واقع عدم اطمینان یا درجهی انحراف از اطالعات به دست آمده برای معیار  jام بوده و بیان
ميکند که معیار مربوطه به چه میزان اطالعات مفید را برای تصمیمگیری در اختیار تصمیمگیرنده قرار ميدهد ،محاسبه
شد:

رابطهی ()6

dij =1-Ej

هرچه مقادیر اندازهگیری شده معیاری به یکدیگر نزدیکتر باشد ،نشاندهندهی آن است که گزینههای رقیب از نظر
میزان آن معیار تفاوت چنداني با یکدیگر نداشته و نقش آن معیار در تصمیمگیری باید به همان اندازه کاهش یابد .سپس
مقدار وزن ( )Wjاز طریق رابطهی ( )7محاسبه ميشود:

رابطهی ()7

𝑗𝑑 Wj = dj /∑𝑛𝑗=1

بنابراین نتایج حاصل از محاسبهی  dj ،Ejو  Wjدر جدول ( )4نشان داده شده است.
پس از تعیین ضریب  Kبا استفاده ار روش دلفي و همچنین مشخص کردن وزن هریک از معیارها در روش آنتروپي،
الزم است تا با ادغام آنها ،وزن نهایي هریک از طبقات کانو محاسبه شود .وزن نهایي طبقات در جدول ( )5نشان داده
شده است:

جدول  :4نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آنتروپی
تجهیزات مدرن و

ارائهی خدمات دقیق

وجود امکانات رفاهي

و بدون نقص

Ej

0.983486

0.986749

0.971742

0.986195

0.987086

dj

0.016514

0.013251

0.028258

0.013805

0.012914

Wj

0.194879

0.156365

0.333457

0.162909

0.15239

کارایي و اثربخشي قابلیت اعتماد ارائهی سریع خدمت

جدول  :5وزن نهایی طبقات کانو
ارائهی خدمات دقیق
کارایي و اثربخشي

قابلیت اعتماد

ارائهی سریع خدمت

تجهیزات و امکانات رفاهي

طبقهی کانو

O

O

O

A

M

ضریب K

2

2

2

3

5

وزن معیار براساس آنتروپي()Wj

598.5

59856

59333

59863

59858

و بدون نقص

رابطهی ()1

𝑗𝑊𝑖𝐾 ∑ Wf= KiWj/

5984.

وزن نهایي معیار ()Wf

5988.

59255

5921.

59817

 3-4تعیین مناسبترین چارچوب برای طراحی خدمات بانکی
در این پژوهش ،مناسبترین چارچوب برای طراحي خدمات بانکي ،به واسطهی آزمایشي ارائه ميشود که مجموع
حاصلضرب مقادیر  S/Nدر وزن نهایي معیارها ،برای آن آزمایش از باالترین مقدار برخوردار باشد ،که مقادیر آن
برای کلیهی آزمایشها در جدول ( )6نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،آزمایش شمارهی  ،8از باالترین مقدار مجموع شاخص ( ،)S/N * Wfبرخوردار است.
بنابراین ميتوان گفت ،زماني راهبردهای ارائهی خدمات بانکي ،به سطح کیفي مطلوب خواهد رسید که مشخصههای
کیفي سرعت رسیدگي به کار مشتریان ،رعایت احترام و برخورد مناسب با مشتریان و قانونمند بودن کارکنان در
سطح خوب قرار داشته باشد .همچنین این بررسي روشن ميسازد که طراحي خدمات بانکي با سطح متوسط در کیفیت
کار ارائه شده به مشتری و آراسته بودن ظاهر کارکنان برای مشتریان قابل قبول است و طراحي خدمات بانکي در
چارچوب ارائه شدهی آزمایش  8ميتواند بیشترین میزان از رضایت مشتریان بانکي را جلب کند.

جدول  :6ارزیابی نهایی آزمایشات
معیار

کارایي و

قابلیت

ارائهی سریع

تجهیزات مدرن و وجود

ارائهی خدمات

اثربخشي

اعتماد

خدمت

امکانات رفاهي

دقیق و بدون نقص

وزن نهایي Wf

14941

14991

14255

14931

14231

آزمایش 2

1.23

1.92

1.36

1.83

1.7

1.59083

آزمایش 3

4.53

6.57

2.98

6.92

7.49

5.67082

آزمایش 2

6.62

9.71

4.67

11.69

9.37

8.22006

آزمایش 0

6.89

7.71

8.32

10.13

7.88

8.23044

آزمایش 2

8.53

7.16

8.93

11.05

6.82

8.42896

آزمایش 0

8.71

10.6

10.25

6.5

9.3

9.06743

آزمایش 0

8.71

9.56

10.95

9.06

9.22

9.57777

آزمایش 8

10.52

10.02

11.78

8.03

11.34

10.53211

آزمایش 2

9.69

8.2

8.85

11.16

8.76

9.28523

گزینه

S/N * Wf

آزمایش 24

7.03

7.76

5.04

9.83

7.51

7.25768

آزمایش 22

7.34

8.46

5.24

7.95

8.16

7.27415

آزمایش 23

9.2

8.03

5.55

7.6

9.15

7.79797

آزمایش 22

8.03

6.59

9.18

9.1

9.97

8.89658

آزمایش 20

9.53

7.87

9.6

7.82

8.09

8.59532

آزمایش 22

8.39

10.12

9.38

10.24

9.03

9.36245

آزمایش 20

9.42

6.88

10.02

9.85

8.35

9.02308

آزمایش 20

9.29

10.17

11.36

9.38

11.18

10.46703

آزمایش 28

9.41

11.07

9.04

7.96

10.68

9.59025

-5بحث و نتیجهگیری
در کشور ایران ،بانکها به منزلهی کانون اصلي انجام فعالیتهای اقتصادی شناخته ميشوند و نقش مهمي را در
راستای کمک به رشد اقتصادی کشور ایفا ميکنند ،از این رو ،حفظ مشتری در اینگونه سازمانها حائز اهمیت است.
هیچ تضمیني وجود ندارد که سطح مطلوب ارائهی خدمات امروز ،برای آینده نیز قابل قبول باشد ،بنابراین الزم است تا
بانکها سطح خدمات خود را بهبود دهند و با توسعهی راهبردهای جدید ،رضایت مشتریان خود را جلب کرده و
وفاداری آنها به سازمان را سبب شوند .اهمیت موضوع کیفیت در حوزهی خدمات سبب شده است که تاکنون مدلهای
زیادی برای بررس ي کیفیت خدمت و عوامل موثر بر رضایت مشتری به کار گرفته شود .سروکوال مدلي است که توسط
پاراسورامان و همکارانش در سال  ،2288به عنوان پرکاربردترین و قویترین مدل در بررسي و سنجش کیفیت خدمات
معرفي شد .ارزیابي کیفیت خدمات در این مدل مبتني بر درک واقعي مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده در مقایسه با
وضعیت ایدهآل از منظر پنج بعد است( .)Parasoraman et al, 1988در سال  ،3444باهیا و نانتل به کاستيهای مدل
سروکوال مبني بر فقدان جامعیت و کلينگری ابعاد پي بردند و با اضافه کردن ابعادی که برخاسته از مباحث بازاریابي
و ویژگيهای خاص بانکداری بودند ،مدل  BSQرا جهت بررسي و سنجش کیفیت خدمات بانک پیشنهاد دادند( Bahia
 .)& Nantel, 2000آلدلیگان و باتل نیز در سال  ،3443با تحقیق در زمینهی خدمات بانکي ،مقیاس جدیدی با عنوان "
مقیاس نظام مبادلهای کیفیت خدمات بانکي" را ارائه کردند که بر اساس آن مشتریان کیفیت خدمات را در دو سطح
مبادالتي و سازماني مورد ارزیابي قرار ميدهند( .)Aldlaigan & Butel, 2002باید توجه داشت که علیرغم کاربرد
وسیع مدل سروکوال در حوزهی کیفیت خدمات ،امروزه ،ایستا فرض کردن انتظارات و ادراکات مشتریان پیرامون
خدمات ارائه شده ی سازمان و نیز بررسي کیفیت خدمات تنها با در نظر داشتن مولفههای موجود در چارچوب این
مدل ،مورد انتقاد شدید قرار گرفته است .همچنین ميتوان گفت که در روش سروکوال ،وزن دهي به معیارها صرفا به
صورت خطي صورت ميگیرد(انواری رستمي و همکاران )2280 ،این در حالي است که تحوالت امروزه ،محققان را بر

آن داشته است تا وزن معیارها را با در نظر داشتن قضاوتهای ذهني تعیین کرده و بیشتر به روشهای غیر خطي
متوسل شوند.
با عنایت به این که تمرکز بر کیفیت خدمات کلید اصلي موفقیت سازمانها است و نیز با توجه به اهمیت سازمانهای
ارائه دهنده ی خدمات بانکي در کشور ،در پژوهش حاضر تالش شد تا با ارائهی رویکردی مبني بر ادغام مدل کانو و
طراحي استوار ،گامي فراتر از محدودهی مدلهایي که تاکنون به آنها اشاره شده است ،برداشته و با شناسایي مولفه-
های موثر در جلب رضایت مشتری ،ترکیب بهینهای از مولفههای حیاتي را برای دستیابي به رضایت مشتریان بانکي
پیشنهاد دهد .نتایج حاکي از این بررسي نشان ميدهد که زماني راهبردهای ارائهی خدمات بانکي ،به سطح کیفي مطلوب
خواهد رسید که مشخصه های کیفي سرعت رسیدگي به کار مشتریان ،رعایت احترام و برخورد مناسب با مشتریان و
قانون مند بودن کارکنان در سطح خوب قرار داشته باشد .همچنین این بررسي روشن ميسازد که طراحي خدمات
بانکي با سطح متوسط در کیفیت کار ارائه شده به مشتری و آراسته بودن ظاهر کارکنان برای مشتریان قابل قبول
است و طراحي خدمات بانکي در چارچوب ارائه شدهی آزمایش  8ميتواند بیشترین میزان از رضایت مشتریان بانکي
را جلب کند .بنابراین برای عملیاتي کردن نتایج حاصل از مطالعه ،پیشنهادات زیر ارائه ميشود:
سرمایه گذاری کافي جهت آموزش کارکنان بانک ها به منظور برقراری ارتباط صحیح با مشتریان و پیاده سازی اصول
مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
تشکیل کارگاههای آموزشي برای کارکنان و تشویق آنها در رعایت اصول اخالقي ،همچنین بهبود مهارت آنها در رفع
نیازهای مشتریان و افزایش انعطاف پذیری کارکنان در حل مشکالت مشتریان
ایجاد فضای مملو از اعتماد برای مشتریان و متعهد ساختن آنان نسبت به بانک که با محرمانه نگه داشتن اطالعات
مشتریان ،افزایش ایمني دستگاه های خودپرداز و  ...محقق ميشود.
تشویق کارکنان به داشتن ظاهر و پوشش آراسته و ارتقای مهارت و دانش کارکنان جهت راهنمایي و پاسخگویي به
مشتریان
افزایش سرعت و دقت در پاسخگویي و ارائهی خدمات به مشتریان با متناسب ساختن تعداد باجههای خدمت رسان و
در نظر داشتن میزان حجم کاری آنها
اخذ استانداردهای ایزو توسط بانکها جهت استاندارد کردن فرآیندها و روشهای عملیاتي در ارائهی خدمت به مشتریان
تشویق مشتریان بانکي برای استفاده از خدمات اینترنت بانک و موبایل بانک برای افزایش سرعت رسیدگي به امور
بانکي و جلوگیری از ازدحام جمعیت باجهها
تجهیز فضای بانکي به امکانات رفاهي نظیر آبسردکن ،سیستمهای سرمایشي ،گرمایشي و تهویهی مناسب جهت رفاه
حال مشتریان
برای تحقیقات آتي پیشنهاد ميشود تا چارچوب مطالعهی حاضر در فضای فازی یا خاکستری ،پیاده شده و نتایج آن
با نتایج حاصل از این مطالعه مقایسه شود.
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