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عوامل نوين بانكي مؤثر بر رضايت مشتريان ؛
مطالعه شعب بانک تجارت خمین

دکتر بهروز الري سمناني
زهره فرنقي
چكيده
در اين پژوهش عوامل مؤثر بر رضايت مشتري بانکي بررسي ميشود .اين عواملل پلا ات ليل للهلاي مملاري
براي بانک لجارت شعبه شهرستان خم ن مشخص و رلبله عواملل ملؤثر بلر موضلوع لع ل ن مليشلود .بلراي
گردموري دادهها ات پرسشنامه كتبي و براي ليل ل منها ات متمونهاي مماري  tللک نمونله اي t ،دو نمونله اي و
متمون ليل ل واريانا فريدمن ،استفاده شد .نتايج نشاندهنده موثربودن عملکرد كاركنان ،ارائه وام و لسه الت
بانکي ،ك ف ت خدمات بانکي ،و پرداخت سود به سپردهها به لرل ب بر رضلايت مشلتريان مليباشلد .اثلر ارائله
خدمات ارتش افزوده و لبل غات بانک بر رضايت مشتريان مشاهده نشد .رلبه شاخصهاي هر يک ات متغ رهاي
موثر ن ز به دست ممد .عوامل انساني و يا احساسي هلر يلک ات متغ رهلاي ا للي نسلبت عواملل ملادي من در
اولويت قرار گرفته و يا در مقايسهي شاخصهاي هر يک ات متغ رهاي ا لي در درون خود ،در رلبههاي پلاي ن
نسبت به عوامل مادي قرار ندارد.
واژه های کليدی :بانک  -مشتري  -رضايت  -خدمات ك ف ت
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مقدمه
بانکداري در محيط رقابتي نيازمند درك خواستهها و تمايالت مشتري است .مشتريان به ﻋنوان يکي از ﻋوامـﻞ محيﻄـي و
تﺄﺛيرگـﺬار در موفقيـت سازمان در ﺟﺴتﺠوي ﻋرﺿهکنندگاني اسـتکه کاال يا خدماتي بهتر اراﺋه ميکنند .از زمان توﻟيد
خدمت تا ﻋرﺿهي آن بايد بــه نﻈرها ،سﻠيقهها و تمايالت مشتري توﺟه شـــود .زيـــادبودن مشـــتريان از ســـويي و تکـــرار
مراﺟعات آنها از سوي ديگر مزيت رقابتي ايﺠاد ميکند و باﻋث افزايش سود ميشـود .بانکهـا نيـز از ايـو موﺿـوا ﺟـدا
نميباشند .از طرفي رﺿايت مشتري نوﻋي بيمه در برابر اشتباهات است .بانکهـا بـه منﻈـور ﺟـﺬا منـابت بيشـتر ،بـه ﺟﻠـ
رﺿايت مشتريان نياز دارند و با گرايش به مشتري و توﺟه به خواستههاي آنان ميتوانند بهتر به اهداف خود برسند .از ايو
رو توﺟه به ﻋوامﻞ موﺛر بر رﺿايتمندي مشتريان با توﺟه به ﻋوامﻞ امروزي بانکداري و نيز شناسايي مهمتريو آنهـا اهميـت
دارد .بانکداري سنتي در يک محيط با ﺛبات ﻋمﻞ ميکرد در حاﻟي که امروزه بانکها بايد تالش کننـد تـا در ايـو بـازار
مبهم و رقابتي سهمي داشته باشند .صـنايت نيـز بـا يـک محـيط رقـابتي روبروانـد و بانـکهـا نقـش مهمـي در ايـو رقابـت
دارند (Blery, 2006, p 117) .اگر ﻋمﻠکرد انتﻈارات مشتري را برآورده سازد ،مشـتري احﺴـار رﺿـايت و در يـر
ايو صورت احﺴار نارﺿايتي ميکند .به دﻟيﻞ وابﺴتگي کامﻞ بانکها به مشتريان حقيقي بـراي بقـاء ،رﺿايت آنان اهميت
مـييابـد .ﺿرورت پژوهش در کشور ما به ويژه براي بانک هـا از آن ﺟهـت اهميـت دارد کـه ﻋـالوه بـر انﺠـام و ـاي
تﺠاري و روزانه خود ،ايو سازمان ها در مشارکت براي تﺄميو منابت سرمايهاي زيربناﺋي کشـور بايﺴـتي پيشـقدم باشـند .در
ايو پژوهش ﺿمو شناسايي ﻋوامﻞ بانکي در محيط بانکداري اﻟکترونيکي ،به آزمون تاﺛير هر يک از ﻋوامـﻞ بـر رﺿـايت
مشتريان ميپردازد و رتبه تاﺛيرگﺬاري هر يک از ﻋوامﻞ را از ديدگاه مشتري تعييو ميکند.
ادبیات پژوهش
مشتريان ،مردم يا ﻋمﻠياتي ميباشندکه محصــــول يا نتايج يک ﻋمﻠکرد را مصرف مي کنند ،به آن محصوالت نياز دارند
و از آنها بهره مي برند .هر ﻋمﻠکردي در سازمان داراي هدف است و منﻄقي است که آن ﻋمﻠکـرد داراي مشـتري باشـد.
رﺿايتمندي مشتري ،يک ﻋکساﻟعمﻞ احﺴاسي تعري

ميشود .برخي آن را به مفهوم يک ﻋکساﻟعمﻞ به هنگام درك

متقابﻞ يک موﺿوا دانﺴتهاند .ﻋدهاي ديگر معتقدند رﺿايت مشتري يک نتيﺠه است که از مقايﺴه ﻋمﻠکـرد مـورد انتﻈـار
پيش از خريد مشتري از محصول با ﻋمﻠکرد واقعي محصول و هزينهاي که مشتري ميپردازد به دست ميآيد(Beerli, .
)2004, p 255ﻋوامﻠي که در ايو احﺴار و درك متقابﻞ در خدمات به ويژه بانکداري نويو موﺛرند در چند دستهاند.
در ايو باره ﺟنبههاي ﻋمﻠکرد کارکنان به طور خالصه در نگاره بيان ميشود.
نگاره

شاخصهاي ﻋمﻠکرد کارکنان بانکي مرتبط با رﺿايت مشتري بانکي
ﻋمﻠکرد کارکنان بانک

)(Gronroos, 1990, p 257
(Parasuraman, 1988, p
)21

دقت کارکنان (کارايي)سرﻋت کارکنان (کارايي)- 7ادا کارکنان
- 4مهارت و شايﺴتگي کارکنان
- 1صبر و بردباري در پاسخگويي به نيازهاي مشتريان
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کيفيت خدمات ايو حقيقت که کيفيت ادراك شده محصول يکي از مهم تريو ﻋوامـﻞ رقابـت اسـت باﻋـث شـده کـه
ﻋصر کنوني کﺴ

و کار را ﻋصر کيفيت بنامند .از ايو رو پژوهشگران بازاريابي خدمات ،اسـتعارههـاي متعـددي از ايـو

موﺿوا اراﺋه کرده اند .کيفيت پديده اي چند بعدي است .بنابرايو رسيدن به کيفيت خوا خدمات بدون شناسايي ﺟنبه-
هاي مهم آن ممکو نيﺴت .شاخصهاي اندازهگيري کيفيت خدمات در نﻈامهاي بانکي به شرح نگاره معرفي ميشود:
شاخصهاي کيفيت خدمات بانکي

نگاره

شاخصها

متغير
 سرﻋت اراﺋه خدمات بانکي )(Jamal, 2002, p 155کيفيت خدمات بانک

 هزينه اراﺋه خدمات بانکي)(Manrai, 2007, p 209) ، (Gronroos, 1990, p 127 - 7سهوﻟت دسترسي به خدمات بانکي)(Manrai, 2007, p 209
 - 4پاسخگويي خدمات بانکي به نيازهاي مشتريان )(Parasuraman, 1988, p 23 ( ، (Manrai, 2007, p 209
 - 1تخصصي بودن خدمات بانک )(Chen, 2006, p 145

خدمات ارزش افزوده ايو خدمات بيشتر شامﻞ سه نوا خدمت ارزش افزاي بانکي است که از فوآوريهاي نويو بهره
ميبرد .امروزه بانک ها طي

کامﻠي از خدمات ماﻟي را با ايو ابزارها تﺄميو ميکنند زيرا ايوها از نﻈر هزينه موﺛرتر از

ديگر ابزارها است و کارکنان و تﺠهيزات کمتري نياز دارد .ايو خدمات در چند ﻋنوان خالصه ميشود:
نگاره  7خدمات ارزش افزوده بانکي
ارزش افزوده

اراﺋه خدمات

دستگاه هاي خود پرداز)(Calisir, 2008, p 219) (Eriksson, 2006, p 163 بانکداري با تﻠفو همراه )(Peevers, 2007, p 117) (Calisir, 2008, p 219- 7بانکداري اينترنتي )(Calisir, 2008, p 219

تبﻠيغات در گﺬشته دو ﺟنبه تبﻠيغات ا ﻠ

ناديده گرفته مي شد؛ اول ،ارزش آن به ﻋنوان يک سرمايهگﺬاري بﻠندمدت؛

دوم ،نقش آن در يارانهدادن به برنامه هاي تفريحي در رسانهها .تبﻠيغات يک فضاي انحصاري ساختگي ايﺠاد ميکند که
ايو موﺿوا مي تواند زمينه الزم را براي پوشش هزينه هاي شرکت تبﻠيغکننده ايﺠاد کنـد .انـواا تبﻠيغـات موردتوﺟـه در
امور بانکي در نگاره  4بيان ميشود:
نگاره  4تبﻠيغات بانکي مرتبط با رﺿايت مشتري بانکي
تبﻠيغات و بازاريابي

واقعي بودن تبﻠيغات )(Jung, 2006, p 150رسانهاي (راديو و تﻠويزيون) )(Nakamura, 2005, p 25- 7تبﻠيغات مﻄبوﻋاتي مﺠالت و روزنامهها(Nakamura, 2005, p 25) ، (Tejarat Bank, 1386, p 7) ... ،
- 4تبﻠيغات محيﻄي تابﻠواﻋالنات ،بنرها و(Tejarat Bank, 1386, p 7) ...
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سپردهگﺬاري و اﻋﻄاي تﺴهيالت در ايو قﺴمت به معرفي شاخصهايي از ايو موﺿوا ميپردازيم که با رﺿايت مشتري
ارتباط نشان داده است:
نگاره  1شاخصهاي تﺴهيالت و سود بانکي
-تناس

مبﻠغ وام هاي اﻋﻄايي با نيازهاي مشتريان )(Jamshidi. S 1379, p 562

تﺴهيالت بانکي

 نرخ بهره وام هاو تﺴهيالت اﻋﻄايي )(Suk-Joong, 2009, p 423 - 7سهوﻟت در دريافت وام و ياتﺴهيالت )(Jamshidi. S 1379, p 566
- 4تاخير در پرداخت وام و يا تﺴهيالت از سوي بانک
- 1شرايط بازپرداخت وام ويا تﺴهيالت

(Jamshidi. S
)1379, p 567

سود سپردهها

تنوا سپرده گﺬاريها (بﻠندمدت ،ميان مدت ،کوتاه مدت)نرخ سود پرداخت شده به سپردهها- 7تناس سودهاي پرداختي با ميزان سپرده

سؤال و فرضیات پژوهش
سواالت ﻋبارتﺴت از ( ) " چه ﻋوامﻠي بر رﺿايت مشتريان شع
ﻋوامﻞ موﺛر بر رﺿايت مشتريان شع

بانـک تﺠـارت شهرسـتان خمـيو اﺛـر دارد " ( ) "رتبـه

بانک تﺠارت شهرستان خميو چيﺴت "

با توﺟه به سوال ( ) ،فرﺿيات زير بيان و آزمون شده است .سوال ( ) حاﻟت اکتشافي دارد و رتبه ﻋوامﻞ از آزمـونهـاي
آماري براي ﻋوامﻞ موﺛرشناختهشده به دست ميآيد.
 -کيفيت خدمات بانک بر رﺿايت مشتريان شع

بانک تﺠارت شهرستان خميو اﺛر دارد.

 اراﺋه خدمات ارزش افزوده بر رﺿايت مشتريان شع - 7ﻋمﻠکرد کارکنان بانک بر رﺿايت مشتريان شع
 - 4تبﻠيغات بانک بر رﺿايت مشتريان شع

بانک تﺠارت شهرستان خميو اﺛر دارد.
بانک تﺠارت شهرستان خميو اﺛر دارد.

بانک تﺠارت شهرستان خميو اﺛر دارد.

 - 1تﺴهيالت اراﺋه شده توسط بانک بر رﺿايت مشتريان شع

بانک تﺠارت شهرستان خميو اﺛر دارد.

 - 9سودهاي پردا ختي به سپرده هاتوسط بانک بر رﺿايت مشتريان شع

بانک تﺠارت شهرستان خميو اﺛر دارد.

روش تحقیق
ايو پژوهش از نﻈر هدف کاربردي و از نﻈر ماهيت توصيفي پيمايشي است  .ﺟامعه آماري موردنﻈرشامﻞ مشترياني
بودند که به چهار شعبه بانک تﺠارت در شهرستان خميو واقت در استان مرکزي در شهريورماه سال  711مراﺟعه کردند.
در ايو تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده و براي تخميو تعداد نمونه از رابﻄه آماري زير استفاده کرديم:
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حﺠم نمونهn:

d=0/07

 t = /69درسﻄح%61

p=q=0/50
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در نتيﺠه تعداد نمونه  69براورد شد که حدود  2پرسش نامه توزيت شد که در نهايـت تعـداد 2

ﻋـدد از ان هـا ﺟمـت

آوري شد .همچنيو از ابزار هاي سنﺠش پايايي روش آﻟفاي کرونباخ است .با استفاده از پـيش آزمـون و محاسـبه آﻟفـاي
کرونباخ ﺿري  2/34بدست امدکه ايو ﻋدد نشان دهنده پايايي پرسش نامه مورد نﻈر است.
فرﺿيات بر اسار آزمونهاي آماري  tتک نمونه اي t ،دو نمونه اي و آزمون تحﻠيﻞ واريانس فريدمو ،همگي با اسـتفاده
از نرم افزار spssآزمون شد.
يافته هاي پژوهش
در نگاره  3خالصه خروﺟي آزمونها نمايش داده ميشود:
نگاره  3نتايج آزمونهاي فرض آماري فرﺿيات تحقيق
فرضیه فراواني میانگین انحراف آماره t
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و در نگاره  1نتايج آزمون تحﻠيﻞ واريانس فريدمو مربوط به ﻋوامﻞ موﺛر بر رﺿايت مشتريان منعکس است.
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نگاره  1نتايج آزمون تحﻠيﻞ واريانس
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7/

اول

كاركنان

سرﻋت کارکنان

7/

دوم

آماره = 7 /249

دقت کارکنان

7/29

سوم

درﺟه آزادي = 7

مهارت کارکنان

/61

چهارم

معني داري = 2/222

صبر کارکنان

/91

پنﺠم

شاخصهاي وام و تسهیالت

دريافت آسان  /دشوار وام

7/76

اول

بانكي

شرايط بازپرداخت وام ها

7/ 2

دوم

آماره = 12/36

نرخ بهره وام ها

7/ 7

سوم

درﺟه آزادي = 7

تاخير در پرداخت وام ها

7/22

چهارم

معني داري = 2/222

مقدار وام ها

/ 6

پنﺠم

درباره شاخصهاي پرداخت سود به سپرده ها ،ﻋدد معني داري مربوط به آزمون تﺠزيه و تحﻠيﻞ واريانس فريـدمو برابـر بـا
 2/29و سﻄح معنيداري ( )  =2/21بيشتر مي باشد .بنابرايو ميتوان نتيﺠه گرفت کـه تفـاوت ميـان ميـانگيو رتبـه هـاي

شاخص هاي پرداخت سود به سپردهها معنيدار نميباشند و يا به ﻋبارت ديگر ايو شاخص ها قابﻠيت رتبهبندي ندارند.
مقايسه يافته ها با پژوهش هاي پیشین با توﺟه به فرﺿـيات تاييدشـده تحقيـق ،ﻋوامـﻞ مربوطـه در ايـران بـه ﻋنـوان
ﻋوامﻞ بومي تشکيﻞدهنده مدﻟي از ﻋوامﻞ نويو بانکي براي رﺿايت مشـتريان بـانکي قابـﻞ توﺟـه اسـت .ﻋوامـﻞ نـامرتبط-
شناخته شده با رﺿايت يعني تبﻠيغات و خدمات ارزش افزوده حاکي از ﻋدم توفيق فعاﻟيتهاي از بازاريـابي و فـوآوريهـاي
نويو در کوتاهمدت از ديدگاه مﻄﻠوبيت در ﺟامعه بومي است و ايو دو مورد پﺬيرش مشتريان نميباشند کـه مـيتوانـد در
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تدويو مدلهايي از موﺿوا به آن توﺟه شود .يافته ديگر ايو پژوهش نﺴبت به ديگر مﻄاﻟعـات ،اراﺋـه يـک رتبـهبنـدي از
شاخصها است که ميتواند از ﻟحاظ نﻈري در روابط و مدلهاي ديگري از موﺿوا و از ﻟحاظ کاربردي در برنامهريـزي-
هاي ساختاري توﺟه شود .ايو رتبهبنديها به ويژه ميتواند در تخصيص منابت بانکي و سياستگﺬاريهاي بازار پوﻟي نقشـي
تعييوکننده ايفا کند.
با نگاهي دقيقتر به اوﻟويتها ميتوان دريافت ﻋوامﻞ انﺴاني و يا احﺴاسي هر يک از متغيرهاي اصﻠي نﺴبت ﻋوامـﻞ مـادي
آن در اوﻟويت قرار گرفته و يا در مقايﺴهي شاخصهاي هر يک از متغيرهـاي اصـﻠي در درون خـود ،در رتبـههـاي پـاييو
نﺴبت به ﻋوامﻞ مادي قرار ندارد .ايو ميتواند در ﺟوامت آماري مختﻠ

و به ويژه با فرهنگهاي گوناگون ،نتايج متنوﻋي

به بار آورد.
نتايج و پیشنهادات
حفظ مشتري به مرات

کم هزينه تر از ﺟﻠ

مشتري ﺟديد است و ﻋوامـﻞ تاﺛيرگـﺬار بـر رﺿـايت وي بـا توﺟـه بـه گـﺬار

بانکداري از حاﻟت سنتي به نويو اهميت مييابد .طبق نﻈرات مرکز مﻄاﻟعات استراتژيک بانک تﺠارت ،رﺿايت مشـتريان
بانکي و ﻋ وامﻞ تاﺛيرگﺬار بر آن از مﺴاﺋﻞ مورد توﺟه مديران ارشد آن بانک است و در دستور کـار اوﻟويتهـاي پژوهشـي
قرار دارد .براي شناخت ﻋوامﻞ يادشده ،نتايج پژوهش حاﺿر در مقياسي کوچکتر از کﻞ کشور بـه ايـو شـرح مـيباشـد:
ﻋمﻠکرد کارکنان ،اراﺋه وام و تﺴهيالت بانکي ،کيفيت خدمات بانکي ،و پرداخت سود به سپردهها به ترتي
مشتريان شع

بـر رﺿـايت

بانک تﺠارت شهرستان خميو تﺄﺛير دارد .اﺛـر اراﺋـه خـدمات ارزش افـزوده و تبﻠيغـات بانـک بـر رﺿـايت

مشتريان ديده نشد .ﻋمﻠکرد کارکنان مهمتريو ﻋامﻞ شناخته شده است چون مشتريان اول بـا کارکنـان بانـک روبروانـد و
ابتدا در قضاوتشان از بانک مزبور به ايو ﻋامﻞ توﺟه مي کنند .در حاﻟي که بانک ها ا ﻠ

با اختالفـات نـاچيز و يـا ﻋـدم

اختالف در نرخ سود سپرده ها با هم در رقابتند ،اهميت نرخ سود در رﺿايت از بانک کمتر از مـوارد ديگـر شـناخته شـد.
محورقراردادن مشتري ،رفتار گرم و صميمي با آن ها  ،شنيدن حرف ها ،شـکايات و بـازخورد آن هـا و نيـز قـدرداني از
مشتريان منتقد گامي مهم براي توﺟه به ايو ﻋامﻞ است .با توﺟه به نتيﺠه آزمون هر فرﺿيه ،پيشنهادات زير بيان ميشود:
تايید فرضیه  - 1مهمتريو ﻋامﻞ در کيفيت خدمات ،سرﻋت اراﺋـه آن بـود و بانـک مـيتوانـد بـا ابزارهـا و فرآينـدهاي
کارآمد در تﺴريت امور مشتريان و به روز رساني خدمات بکوشد.
رد فرضیه  - 2به ﻋﻠت ﻋدم دانش در خدمات ارزش افزوده به ويژه نبود فوآوريهاي بومي و نيز نـامﻠمور بـودن ايـو
خدمات ،مديران بايد ﺟهت آگاهي مشتريان از مزايا و قابﻞاﻋتمادبودن آن اقدام کنند و سپس به آموزش سـاده و رايگـان
استفاده از ايو خدمات بپردازند.
تايید فرضیه  - 3از کارکنان قدرداني شود .آنها در ص

اول خدمترساني به مشتريان ميباشـند و کارکنـان راﺿـي،

بهتريو خدمات را اراﺋه ميکنند .همچنيو بهتر است دانش آن ها را با آموزش بيشتر کرد و بـا ايﺠـاد خالقيـت و نـوآوري
در واحدها و تفويض اختيار مناس  ،آن ها را به وﺟد آورد.
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رد فرضیه  - 4بازنگري در نقش واحدهاي روابط ﻋمومي و بازاريابي و نيز طراحي تبﻠيغاتي منحصربه فرد با اراﺋـه آمـار
واقعي ميتواند نقش ايو ﻋامﻞ را نزد مشتريان زنده کند.
تايید فرضیه  5انديشه و ﻋمﻞ د ر ﺟهت دريافت هر چه آسـانتر وام هـاي بـانکي بـا فرآينـدي کوتـاه و در ﻋـيو حـال
منﻄقي راهگشاست .ايو ،مهمتريو شاخص رﺿايتمندي در تﺴهيالت بانکي است .اوﻟويتقراردادن امور توﻟيدي با ﺿوابط
مشخص براي دريافت تﺴهيالت بانکي به بهبود وﺟهه بانک نزد مشتري و در نهايت رﺿايت ﻋمومي آنان کمک ميکند.
تايید فرضیه  - 6با اراﺋه خدمات و امتيازات ويژه به سپردهگﺬاران مانند اختصاص مکاني مخصوص به مشـتريان مهـم و
کﻠيدي و ﺟﻠوگيري از معﻄﻠي آن ها و واقعيکردن نرخ سود سپرده ها با توﺟه به ميزان تورم واقعي سبد خانوارهـا ،منـابت
بيشتري را به سمت بانک ﺟﺬا ميشود.
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New effective Bank factors on Customer Satisfaction
in Branches of Khomein Tejarat Bank
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Abstract
In this research we study customer satisfaction of Tejarat bank. After statistical analysis for branches of
Khomein city, we also show the ranks of the factors affecting the issue. For data gathering, questioner are used
and for analysis the data, one sample and two sample T-Test and also Friedman variance analysis are used all by
SPSS software. The results show the effect of employee performance, bank loans, quality of bank services,
interests of deposits in turn on the issue. The effects of value added services and advertising was not observed.
Ranks of Indexes for effective variables are calculated. Human or sensational indexes are in high priorities or in
contrast with other Indexes of each variable inside it have no lower ranks.
Key Word: Bank - Customer - Satisfaction – Service - Quality
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