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 چکيده
در این تحقیق به بررسی رابطه ی مولفه های کیفیت خدمات با رضایت مشتری پرداخته شده است. 

شعبه از بانک آینده در منطقه ی شمال کشور شامل  44حوزه مطالعاتی این تحقیق؛ مشتریان 

استان های سمنان، گلستان و مازندران می باشند. این تحقیق به لحاظ زمانی از اوایل خرداد سال 

انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر  1391تا اواخر دی ماه سال  1391

 این در الزم اطالعات آوری جمع برایجمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. 

 کیفیت سنجش اول برای است. پرسشنامه شده سروکوال استفاده پرسشنامه استاندارد دو از تحقیق

 نیز دوم پرسشنامه و سئوال است با فعالیت های بانک بومی سازی گردید 22که شامل خدمات 

مشتریان تهیه و توزیع  سنجش رضایت برای لیکرت گیری اندازه مقیاس بسته در سوال 9 شامل

ساختاری و  معادالت تحقیق تجزیه و تحلیل اطالعات ازطریق تکنیک های آماری این در گردید.

گردیدند. نتایج نشان می دهد که بین مولفه های  محاسبه لیزرل افزار نرم کمک به تحلیل مسیر

قابلیت اعتماد، پاسخگویی و همدلی با رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد و بین مولفه های 

 .عوامل ملموس و اطمینان خاطر با رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود ندارد
 

 .مدل سروکوال، رضایت مشتريکيفيت خدمات،  :يديکل واژگان

 

 مقدمه

ایت و پشتیبانی بسیاری از هدبه عنوان یک سازمان خدماتی  هاخدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است و بانک 

 تداوم فّعالیت مؤسسات مالی را تأمین می کند ارائه ی ی اقتصادی جامعه را برعهده دارند. در این میان آنچه بقاء وهافعالیت 

ی مشتریان، رضایت و وفاداری آنان هاخدمات در شکلی مطلوب، مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته 

 . (2000و نانتل،  هیا)بارا موجب شوند
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 3 شاهکوهیخواجه عاطفه ،2ثناگو  علی، 1جوکندان  داداشی عليرضا

 .ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد مدیریت، گروه 1
 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد بازاریابی، مدیریت -بازرگانی مدیریت دکتری دانشجوی 2

 .ایران ساری،
 اسالمی، آزاد دانشگاه کتول، آبادعلی واحد بازاریابی،  -بازرگانی مدیریت ارشد کارشناس  3

 .ایران کتول، آبادعلی

 

 جوکندان داداشی عليرضا
Dadashialireza0182@yahoo.com 

 

 

 

 سازمانی ساختار بر ارتباطات و اطالعات فناوري نقش
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تفاوت موجود درکنار افزایش تقاضای مشتری؛ منجر به نقل و در محیط رقابتی، پیچیده و پویای نظام بانکداری، کوچک ترین 

انتقاالت عظیم در صنعت می شود. امروزه بانک های سنتی تا حدود زیادی درحال تبدیل به صورت بانک های مشتری محور 

نظام بانکی هستند. در سال های گذشنه صنعت بانکداری کشورمان، به دلیل مشکالت مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن 

و مهم تر از همه؛ فزونی تقاضا بر عرضه، همواره مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده است اما با ورود بانک 

های خصوصی این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برداشته و باعث افزایش انتظارات مشتریان در تمام زمینه های 

 . (1389)نوروزی، شده استمربوط به خدمات مشتری 

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله ی راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات 

فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح باالتری از 

بدون تردید ایجاد  (.2008)گوآ، ه عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشترضایتمندی مشتریان را ب

اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های  ه یرضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن آن ها از کیفیت خدمات، در وهل

 . (1382)منصوری و یاوری، الت و خدمات تولید می شودمشتریان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصو

در نظام بانکی، مشتریان محور اصلی بوده و درواقع همه ی کارها برای طلب رضایت، توجه و جذب آن هاست. لذا در فضای 

ایندهای روزانه خود رقابتی بین بانکی، بانک هایی موفق ترند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را بدست آورند. بانکی که در فر

از تکنولوژی روز دنیا استفاده نماید می تواند براحتی از نیاز مشتریان خود آگاهی یابد و عالوه بر برآورده سازی نیاز امروز 

( معتقدند مزیت رقابتی در 1998. بنت و هیجن)(2004)دوگان،مشتریان خود؛ قادر به پیش بینی نیازهای آتی آنان نیز باشد

ری منحصرا ازطریق کیفیت خدمات حاصل می گردد. به عالوه این امر نیز حائز اهمیت است که تعیین شود کدام صنعت بانکدا

یک از عناصر کیفیت خدمات برای مشتریان متفاوت، اهمیت بیشتری دارد. این اطالعات به بانک ها کمک می کند به جای آنکه 

ی از مشتریان)بخش های بازار( که می توانند کارآمدتر باشند؛ تمرکز در تمام جهات رقابت کنند، تنها بر روی گروه های خاص

یابند. برقراری ارتباط مؤثر، صمیمی و آسان، کلید طالیی دستیابی به اطالعات ارزشمندی است که استفادة اصولی و صحیح از 

و شایسته با مشتریان است. این آن ها ضامن موفقیت سازمان می باشد. یکی از اصول اساسی موفقیت، ایجاد رابطه ای مناسب 

ارتباط مؤثر و با اهمیت باید به شیوه ای کارآمد و براساس طرحی مدون و مطابق با اهداف، امکانات و سیاست های سازمان، 

برنامه ریزی و اجرا گردد. یکی از بهترین و مناسب ترین راه حل ها جهت دستیابی به این مهم، به کارگیری فناوری اطالعات 

 (.1384)شهیدی، باال بردن کارآیی و بهبود فرایندهای پاسخگویی به مشتریان در سازمان می باشدجهت 

 تحقيق حاضر داراي اهدافی بشرح زیر می باشد:

  بررسی رابطه بین عوامل محسوس و رضایت مشتریان در بانک آینده؛ .1

 بررسی رابطه بین قابلیت اعتماد و رضایت مشتریان در بانک آینده؛ .2

 رابطه بین پاسخگویی و رضایت مشتریان در بانک آینده؛بررسی  .3

 بررسی رابطه بین اطمینان خاطر و رضایت مشتریان در بانک آینده؛ .4

 بررسی رابطه بین همدلی و رضایت مشتریان در بانک آینده. .5

 

  فرضيه هاي تحقيق:

 بین عوامل محسوس و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد؛ -1

 و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد؛ بین قابلیت اعتماد -2

 بین پاسخگویی و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد؛ -3

 بین اطمینان خاطر و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد؛ -4

 بین همدلی و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد. -5
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  متغيرهاي تحقيق:

 متغیر مستقل و رضایت مشتریان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.مولفه های کیفیت خدمات به عنوان 

 تعاریف مفهومی و عملياتی متغيرهاي تحقيق

 :)تعریف مفهومی مولفه هاي کيفيت خدمات)متغير مستقل 

 خدمات. عرضه محل در موجود ارتباطی ابزار و فیزیکی، کارکنان تجهیزات و تسهیالت ظاهر عبارت است ازعوامل محسوس: 

 اتکا. قابل و مناسب، دقیق طرزی به شده داده وعده ی خدمات اجرا و ارائه توان از است عبارتقابليت اعتماد: 

 مشتریان. به فوری خدمات ارائه ی و مشتریان کمک به عبارت است از تمایل پاسخگویی:

 مشتریان. اطمینان و اعتماد جلب در آن ها توانایی همچنین و ذهن کارکنان حضور و آگاهی از است عبارتاطمينان خاطر: 

 .(67 ، ص1389همکاران،  و جیمز)مشتریان به گرم و خاص توجه اِعمال و دادن نعبارت است از شانهمدلی: 

 :تعریف عملياتی مولفه هاي کيفيت خدمات 

 پرسشنامه کیفیت خدمات اندازه گیری شده است. 4تا  1براساس سواالت  عوامل محسوس:

 پرسشنامه کیفیت خدمات اندازه گیری شده است.  9تا  5براساس سواالت قابليت اعتماد: 

 پرسشنامه کیفیت خدمات اندازه گیری شده است.  13تا  10براساس سواالت  پاسخگویی:

 پرسشنامه کیفیت خدمات اندازه گیری شده است.  17تا  14براساس سواالت اطمينان خاطر: 

 پرسشنامه کیفیت خدمات اندازه گیری شده است. 22تا  18براساس سواالت همدلی: 

 :)بتواند شرکت عملکرد که آید می دست به مشتری زمانی رضایت تعریف مفهومی رضایت مشتریان)متغير وابسته 

 (.2006سازد)پائولین و دیگران،  برآورده را خریدار انتظارات

  :پرسشنامه رضایت مشتریان اندازه گیری شده است. 9تا  1براساس سئواالت تعریف عملياتی رضایت مشتریان 

 سازمان ها و افراد زیر هستند: ؛وران این تحقيق کاربرديبهره

 )بانک آینده(؛موسسه مالی و اعتباری صالحین .1

 سایر مؤسسات مالی و اعتباری؛ .2

 سایر بانک ها؛ .3

 وهشگران.کلیه محققان و پژ .4

 

 

 

 مدل مفهومی تحقيق:
 . مدل مفهومی تحقيق1شکل

 

 

 

  

 

 
 رضایت مشتریان

 کیفیت خدمات                    

 عوامل ملموس

 قابلیت اعتماد

 پاسخگویی
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 مبانی نظري
 کيفيت خدمات

 است: کرده تعریف گونه این کیفیت را واژه آمریکا کیفیت کنترل انجمن

 نیازهای آشکار و پنهان خریدار را تامین کند.  بتواند که خدمت یا کاال یک مجموعه ویژگی ها و خصوصیات

ارائه  خدماتی را و کاالها بتواند شرکت اگر که است آن و بیانگر زند می دور گرایی ی مشتر محور حول تعریف این که است بدیهی

بیشترین  ها، زمان در بیشتر که شرکتی است. الزم کیفیت دارای کند، را تامین مشتری انتظارات و ها خواسته نیازها، که دهد

 (.4، 1391، به نقل از زیویار، 32؛ 1984)کراسبی، کند، دارای کیفیت باالتر خواهد بود تامین را مشتریان نیازهای

 ضرورت توجه به کيفيت خدمات

 دالیل ارائه خدمات با کیفیت برتر توسط سازمان ها عبارت اند از:

: واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است. افزایش انتظارات افزایش انتظارات مشتریان (1

 مشتریان را می توان به چندین عامل ربط داد ازجمله افزایش آگاهی و سطح دانش مشتریان، عملکرد رقبا  و  ... .

مشتریان، مداوم درحال متغیرکردن بازار هستند و از فعالیت رقبا: رقبا با تغییر مداوم خدمات خود و چگونگی ارائه آن به  (2

این راه کار درصدد هستند تا سهم بازار خود را افزایش دهند، این امر خود باعث افزایش انتظارات مشتریان می شود و 

 سایرین را وادار می سازد تا در جهت ارتقاء کیفیت خدمات خود گام بردارند.

عوامل سیاسی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ سازمان ها را وادار به ارائه  عوامل محیطی: عوامل محیطی ازجمله (3

خدمات با کیفیت تر می کند. بعالوه امروزه با گسترش دسترسی به اینترنت، مشتریان به راحتی می توانند اطالعات به 

 ت مشتریان می گردد.هنگامی از سراسر جهان به دست آورند، این موضوع نیز خود باعث افزایش انتظارا

ماهیت خدمات: ارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ویژگی های خدمات برای دریافت کنندگان آن مشکل است. بدین دلیل  (4

مشتریان با توجه به شواهد فیزیکی احاطه کننده خدمات و نیز رفتار و برخورد کارکنان که دو عامل اساسی در ارزیابی 

 رزیابی کیفیت خدمات می پردازند.خدمات به شمار می روند؛ به ا

عوامل درون سازمانی: سازمان ها با فعالیت ترفیعی خود انتظارات و خواسته های مشتریان را باال می برند. درنتیجه مشتری  (5

زمانی که به سازمان مراجعه می کند، انتظار خدمات وعده داده شده را دارد. بنابراین، عملکرد سازمان باید پاسخگوی 

 ات ایجاد شده در مشتریان باشد.انتظار

مزایای ناشی از کیفیت خدمات: عالوه بر موارد باال مزایای ناشی از کیفیت خدمات خود عامل دیگری است که سازمان ها را  (6

به ارائه خدمات با کیفیت ترغیب می کند. یکی از اثرات مستقیم ارائه خدمات با کیفیت، افزایش توانایی سازمان جهت ارائه 

ت به صورتی کارا به مشتریان می باشد، چرا سازمان دریافته است که مشتریانش چه خواسته ها و نیازهایی دارند، لذا خدما

از خدمات غیرضروری کاسته و یا آن ها را حذف می نماید. با افزایش کارائی و اثربخشی در ارائه خدمات، سودآوری سازمان 

تر به مشتریان باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهان به دهان مثبت می افزایش خواهد یافت. همچنین ارائه خدمات به

 (.1389)سیدجوادین و کیماسی، گردد

 مدل سروکوال

 اطمینان خاطر

 همدلی
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میالدی توسط پاراسورامن و همکاران معرفی شد. در ادبیات کیفیت خدمات، رایج ترین مدل برای  80این مدل در اوایل دهه 

مدل شکاف بنا شده است. ارزیابی کیفیت خدمات در این مدل  ه یکه بر پایسنجش کیفیت خدمات، مقیاس سروکوال است 

مبتنی بر درك واقعی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در مقایسه با وضعیت ایده آل از نقطه نظر آن ها است. بر پایه ی این 

استفاده از پنج بعد عوامل محسوس، قابلیت مات با مدل، اندازه گیری انتظارات و ادراکات مشتریان دربارة ابعاد کیفیت خد

 از مشتریان رضایت مدل این در(. 1389)حسینی و قادری، اعتماد، اطمینان و تضمین، همدلی و پاسخگویی قابل اندازه گیری است

 که بود معیاری 22شامل  که گردیده طراحی ای نامه پرسش مدل این در .شود می سنجیده شده ارائه کیفیت خدمات

 کار به خدمات کیفیت ارزیابی جهت محقق، گروه این توسط شده تشکیل کانونی های گروه در مشتریان خدمات و گیرندگان

و ابعاد مدل سروکوال  ها جنبه شامل می شود که برخی از کیفیت خدمات را مختلف جنبه ی 5پرسش،  22این  بردند، می

 عبارتند از:

 و کارکنان، مرتب ظاهر بودن تجهیزات و امکانات، آراسته بودن توجه تجهیزات، قابل بودن مدرن عوامل محسوس: شامل 

 مدارك ها می باشد. بودن منظم

 حل برای خالصانه عالقه دادنو نشان  معین زمان تا شده داده وعده خدمت یا کار انجام توانایی اعتماد و اعتبار: قابلیت 

 ارائه است و شده داده وعده که زمانی در خدمات انجام و زمان، ارائه اولین در خدمات در اصالحات انجام مشکالت مشتری،

 .غلط را شامل می شود به طوری که انتظارهای مشتریان برآورده شود بدون گزارشات

 تمایل کارکنان و مدیران در کمک به مشتری، ارائه خدمات سریع و مطمئن به مشتریان، سرعت پاسخگوئی به دهی:  پاسخ

عالقه مندی کارکنان به حل مسائل مشتریان، داشتن فرصت الزم برای پاسخ به مشتریان و ارائه ی بازخورد به  مشتریان،

 مشتریان را شامل می شود.

  :کارکنان  بودن ادب بانک، با با تعامالت در امنیت مشتریان کارکنان، احساس رفتار شامل اعتماد مشتریان ازاطمینان خاطر

کافی کارکنان، توانائی سیستم و اعتبار آن در فراهم آوردن خدمات مطمئن و مناسب،  دانش ،در تعامالت را مشتریان

آشنائی با نحوه ی استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های جدید است که خود نمایانگر شایستگی و توانایی کارکنان سازمان 

 برای القای حس اعتماد و اطمینان در مشتری است.

 صیت مشتریان، توجه شخصی و فردی به مشتریان، دانستن عالقه مندی های مهم آن ها، بهره گیری احترام به شخ :همدلی

بانک ها برای ارائه ی خدمات، خواستار  مناسب کاری از کلمات فهمیدنی برای مشتریان و توجه به روحیه آنان است، ساعات

کنند سازمان آن ها را درك کرده و برای آن ها مشتری به طوریکه حس  خاص های مشتری، درك نیاز برای منابع بهترین

 (.1990 همکاران، و پاراسورامان  -1389)پوراسفدن و همکاران، اهمیت قائل است

 

 
 

 رضایت مشتري

احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کاال یا دریافت خدمات ایجاد می شود. احساس موردنظر از  رضایت مشتریان

مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید. اگر کاال و خدمات دریافت شده از جانب مشتری هم سطح تقابل انتظارات 

انتظارات ارزیابی شود در او احساس رضایت می شود درصورتی که سطح خدمات و کاال باالتر از سطح انتظارات مشتری باشد 

 (.2006)زین الدین، ت؛ منجر به نارضایتی مشتری می شودموجب ذوق زدگی و سطح پایین تر خدمات و کاال نسبت به انتظارا

اگر  کند. می کمک مشتریان توسط خرید به تصمیمات که دانست بازاریابی فعالیت از ویژه پیامدی توان را می مشتری رضایت

است.  بیشتر آن خدمت از مجدد استفاده و خرید احتمال گفت توان شود، می مشتریان رضایتمندی باعث خاصی خدمات ارائه ی

 دهان به دهان باشند. تبلیغات برای دیگران مفیدشان تجارت از خوبی مبلغان توانند خدمات می از راضی مشتریان همچنین

 ی روابط اجتماعی توسعه پایه ی بر مردم زندگی که میانه کشورهای آسیای جمعی فرهنگ در محصول بویژه به یک مثبت راجع

 روی مشتریان، سوی از تبلیغات منفی تواند می هم مشتریان رضایت طرفی عدم بود. از خواهد مفید بسیار گرفته، دیگران شکل با
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برای  است بدیهی باشد. داشته دنبال به را بازار شرکت سهم کاهش درنتیجه و رقبا سایر و و خدمات کاال آن ها به آوردن

 نارضایتی در مشتریان نخواهد داشت.جز کشف دالیل افزایش  ای چاره شرکت آوری، کاهش سود از جلوگیری

 عنوان به مشتری از رضایت که تعریفی طبق کرد و او را تعریف هم فرایند یا یک پیامد یک عنوان به می توان را مشتری رضایت

حالت  کند. این می معرفی شود، می حاصل مصرف محصوالت از که نهایی حالتی را رضایت است، ارائه کرده خروجی یا یک پیامد

 با نتایج ها هزینه و مزایا بین مقایسه یا تجربه یک به العملی احساسی عکس ها، دریافتی از شناختی حالتی ممکن است

 و شناختی فرایندهای ارزیابی، است، داده ارائه فرایند یک عنوان به از رضایت که دیگری تعریف در و و او را باشد موردانتظار

 می شکل خدمات ارائه فرایند طی رضایت مشتری حالت این در دهد. می قرار تاکید مورد رارضایت مشتریان  بر موثر روانشناسی

 (.4 -3، 1391، به نقل از زیویار، 9؛ 2007)بزرگی، گیرد

 پيشينه تحقيق  

   .است شده داده ( نشان1جدول) در خالصه طور شده در خارج و داخل کشور به انجام یهاپژوهش نتایج
 (1جدول)

پژوهششرح   پژوهشگر سال پژوهش 

سروکوال پرداخته  مدل از استفاده با مشتریان رضایت بر موثر عوامل در پژوهش خود به بررسی

پذیری،  مسئولیت اطمینان، قابلیت بعد چهار که است آن از حاکی نیز این تحقیق های اند. یافته

تاثیرگذار  اصفهان استان ملت های بانک خدمات از کیفیت مشتریان رضایت بر همدلی و ضمانت

 ندارد. خدمات کیفیت از رضایت مشتریان بر تاثیری خدمات فیزیکی و ظاهری ابعاد ولی بوده

 زیویار و همکاران 1391

در پژوهش خود به بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان 

نتیجه رسیدند که انتظارات مشتریان از تویسرکان)براساس مدل سروکوال( انجام دادند و به این 

 عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، اطمینان خاطر و همدلی باالتر از ادارکات آنان می باشد

 صمدی و اسکندری 1390

در پژوهش خود به اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت و نلرضایتی مشتریان از کیفیت خدمات 

سایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت و بانکی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شنا

نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمت بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه اولویت اول 

موثر بر رضایت به ترتیب اهمیت عبارتند از مالحظه کار/ کمک کننده، مساعدت و دوستی و 

ضایتی به ترتیب اهمیت عبارتند از درنهایت توجه و از طرفی دیگر سه اولویت اول موثر بر نار

 دوستی و کمال، قابلیت اعتماد، تواضع و نزاکت.

 حقیقی و احمدی 1388

 در پژوهش خود به بررسی کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسالمی براساس مدل سروکوال و

QFD مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول( پرداخته اند. نتایج تحقیق(

حاکی از آن است که انتظارات مشتریان از عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، همدلی، اطمینان 

 خاطر و پاسخگوئی باالتر از ادارکات آنان است.

 بحرینی و همکاران 1388

در پژوهش خود به بررسی کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان پرداخته است و 

بعد همدلی با رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد اما بین  نتایج حاکی از آن بود که بین

 ابعاد دیگر کیفیت خدمات با رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد.  

 میرزاحسن حسینی 1387

کارکنان  و مشتریان دیدگاه از بانکی خدمات کیفیت ای مقایسه در پژوهش خود به بررسی

 و و مشتریان دیدگاه میان معنادار تفاوت وجود آماری هایتحلیل  نتایج پرداخته است که

 نتایج دیگر طرفی از است. رسانده اثبات به را کیفیت نسبی اهمیت درخصوص بانک کارکنان

 کارکنان و مشتریان اصالحی اقدامات بندی اولویت میان معنادار تفاوتی وجود بیانگر تحلیل ها

 خدمات کیفی موقعیت کمی ارزیابی و تعیین جهت باشد. می خدمات کیفیت بهبود جهت بانک

 شد گرفته بهره سرواینپرف و سروپرف وزنی، و عادی سروکوال مدل چهار از رفاه بانک در بانکی

 : که است آن بیانگر آن با مرتبط آماری های تحلیل و ریاضی کمی های محاسبه و نتایج

 حد از باالتر را بانکی خدمات کیفیت کارمندان هم و مشتریان هم مدل، چهار هر در -1

 . اند کرده ارزیابی( خوب درحد)متوسط

کم  های نمره مشتریان به نسبت کارکنان معمول، و متعارف تصور برخالف مدل، چهار هر در -2

 .اند داده اختصاص خود بانکی خدمات کیفیت به را تری

 علی اصغر انواری رستمی 1384
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 می نتایج در معنادار ثباتی بیانگر چهارگانه های مدل وسیله به کیفیت های ارزیابی نتایج -3

 .باشد

در پژوهش خود به بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات در بخش خصوصی بانکداری 

ازجمله ملموس (SERVQUAL)پنج بعد کیفیت خدمات تجاری در بنگالدش پرداخته اند.

عنوان پایه ای برای این مطالعه درنظر بودن، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، همدلی و تضمین به 

گرفته شد. نتایج نشان داد که ملموس بودن، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی به 

صورت معنادار و مثبت نگرش مشتریان و رضایت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین 

تجاری در بنگالدش ابعاد کیفیت خدمات برای رضایت مشتری در بخش خصوصی بانکداری 

 بسیار مهم می باشند.

 راشد و تاباسوم 2014

در پژوهش خود به بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی 

پرداخته اند. براساس پیشینه تحقیق خود شش بعد کیفیت خدمات یعنی قابلیت اطمینان، 

و طراحی وب سایت را بدست آوردند.  کارایی، پاسخگویی، تحقق، امنیت)حفظ حریم خصوصی(

نتایج نشان داد که بین شش ابعاد کیفیت خدمات رابطه معناداری با رضایت مشتری در 

بانکداری اینترنتی وجود دارد. مولفه های قابلیت اطمینان دارای بیشترین رابطه و طراحی وب 

 سایت دارای کم ترین رابطه با رضایت مشتری می باشد.

 دیگرانسخایی و  2014

در پژوهش خود به بررسی کیفیت خدمات و رضایت مشتری در شعب بانکی نیجریه پرداخته اند 

که نتایج حاکی از این است که بین ملموس بودن خدمات و عمل توزیع بهتر رابطه معنی داری 

وجود دارد. همچنین این مطالعه نشان می دهد که کیفیت خدمات نقش مثبتی بر روی رضایت 

دارد و رضایت مشتری از بهبود در کیفیت خدمات، ویژگی های خدمات و رسیدگی به مشتری 

شکایت مشتری بدست می آید. در نهایت بین ارائه خدمات و رضایت مشتری رابطه معناداری 

 وجود دارد.

 آکینیل و همکاران 2013

 در وفاداریرضایت مشتری و  تأثیر آن بر کیفیت خدمات و تحولدر پژوهش خود به بررسی 

و  همدلی مالزی پرداخته اند. نتایج این تحقیق حاکی از این است کهبانکداری کشور  بخش

در حالی که، ملموس، قابلیت  رضایت مشتریان هستند کلیدی در نشان دادن عوامل تضمین؛

رابطه بسیار قابل اطمینان و پاسخگویی کم ترین تاثیر را بر رضایت مشتریان دارند. درنهایت 

 بدست آمد. نیز مشتری و وفاداری مشتری توجهی بین رضایت

 سانموگام و دیگران 2011

 

 روش تحقيق

به توصیف و  و از نظر جمع آوری داده های توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد کهکاربردی است  پژوهش از نظر هدفاین 

اوایل خرداد سال در دوره زمانی  این پژوهش پرداخته شده است کیفیت خدمات و رضایت مشتریان مولفه های تحلیل رابطه بین

 پرسشنامه استاندارد دو از تحقیق این در الزم اطالعات آوری جمع برای. صورت گرفته است 1391تا اواخر دی ماه سال  1391

فعالیت های بانک بومی سئوال است با  22خدمات که شامل  کیفیت سنجش اول برای است. پرسشنامه شده سروکوال استفاده

مشتریان تهیه و  سنجش رضایت برای لیکرت گیری اندازه مقیاس بسته در سوال 9 شامل نیز دوم پرسشنامه و سازی گردید

آماری این پژوهش شامل  ی جامعه رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان،جهت سنجش و اندازه گیری  توزیع گردید.

از آنجا که باشد.  می مازندران و سمنان گلستان، استان های شامل کشور ی شمال منطقه نده درشعبه از بانک آی 44 مشتریان

 بانک آینده در منطقه ی شمال  جامعه آماری اصلی این تحقیق نامحدود می باشد و تهیه لیست کاملی از همه ی مشتریان

نفر محاسبه  384امکان پذیر نبود لذا طبق فرمول کوکران)با تعداد جامعه آماری نامشخص( برای تعیین حجم نمونه؛ تعداد 

گردید که به دلیل اطمینان از بازگشت حجم قابل قبول پرسشنامه جهت تحلیل و پاسخگویی به فرضیات اساسی تحقیق 

 رنرم افزااز در تحلیل داده ها به صورت تصادفی ساده صورت پذیرفت. ب نمونه پرسشنامه ها، بیشتر از این تعداد پخش شد. انتخا

 استفاده شده است.و از روش های معادالت ساختاری و تحلیل مسیر  لیزرل

 تجزیه و تحليل داده ها
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 فرضيه هاي تحقيق

 ت خدمات را برازش می دهیم.برای آزمون پنج فرضیه تحقیق؛ ابتدا معادله ساختاری بین رضایت مشتریان و شاخص های کیفی
 (. برازش مسير پژوهش درحالت تخمين استاندارد1شکل)

 
 ( نشان داده شده است.2نتایج حاصل از مناسب بودن مدل برازش یافته، توسط شاخص های برازندگی در جدول)

 (. شاخص هاي برازندگی مدل تحليل مسير2جدول)

RMR NNFI NFI AGFI GFI RMSEA 𝑥2
𝑑𝑓⁄  df 𝑥2 مدل 

رضایت مشتري و شاخص هاي  977.12 449 2.37 0.055 0.83 0.86 0.85 0.90 0.034

 (1مدل سروکوال )

رضایت مشتري و شاخص هاي  853.29 390 2.18 0.055 0.90 0.92 0.91 0.93 0.03

 (2مدل سروکوال )

( مدل مناسبی نیست. به 1( نشان می دهد شکل شماره)1نتایج حاصل از برازش رضایت مشتریان شاخص های مدل سروکوال)

درصد هستند. لذا برای بهبود شاخص های برازش مدل، سه  90کم تر از  AGFIو  GFIدلیل اینکه شاخص های نکویی برازش 

( را حذف کرده و دوباره مدل را اجرا می 0.48و  0.44، 0.42با کم ترین بارهای عاملی)به ترتیب  x2, x8, y1متغیر آشکار 

 کنیم.
 (. برازش مجدد مسير پژوهش درحالت تخمين استاندارد2شکل)
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( بیانگر مدل 2( را نشان می دهد. شکل)2نتایج حاصل از اجرای مجدد مدل رضایت مشتری و شاخص های مدل سروکوال)

 RMSEAدر بازه ی مطلوب یک تا پنج قرار دارد. مقدار 2.18( برابر NCمناسبی می باشد. بطوریکه کای اسکوئر بهنجار یا نسبی)

شاخص های برازش و مقدار  AGFIو  GFIمی باشد. مقدار  0.05است که کم تر از  0.03برابر  RMRو مقدار  0.055برابر   

NFI  وNNFI ب باالی نود درصد هستند که مقادیر مطلوبی می باشند. شاخص های برازندگی به ترتی 

 
 

با مناسب بودن معادله ساختاری رضایت مشتری و شاخص های مدل سروکوال درادامه برای تحلیل مسیر و معنی داری رابطه در 

 فرضیه ها داریم: 
 مربوط به ارتباط بين متغير هاي پنهان مدل t(. آماره 2شکل)
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رابطه معنادار وجود  بین عوامل ملموس و رضایت مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری صالحین)بانک آینده( فرضيه اول:* 

 دارد.    

0H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود ندارد.عوامل ملموس : بین 

1H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.عوامل ملموس : بین 
 آزمون فرضيه اول(. نتایج حاصل از 3جدول)

 سطح معناداري t Sigآماره  ضریب مسير متغير

 0.05 0.2 -0.88 -0.25 عوامل ملموس و رضایت

می باشد. باتوجه به سطح معناداری بدست آمده  0.2و سطح معناداری دوطرفه برابر با  -0.25(؛ ضریب مسیر 3باتوجه به جدول)

می باشد؛ فرض صفر تائید می شود بنابراین فرض مقابل یعنی رابطه مندی بین عوامل ملموس و رضایت  0.05که بیشتر از 

  رد می شود.  %95مشتریان با اطمینان 

 رابطه معنادار وجود دارد.     بین قابلیت اعتماد و رضایت مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری صالحین)بانک آینده( فرضيه دوم:* 

0H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود ندارد.قابلیت اعتماد : بین 

1H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.قابلیت اعتماد : بین 
 آزمون فرضيه دوم(. نتایج حاصل از 4جدول)

 سطح معناداري t Sigآماره  ضریب مسير متغير

 0.05 0.000 -2.05 *-0.85 قابليت اعتماد و رضایت

می باشد. باتوجه به سطح معناداری بدست   0.000و سطح معناداری دوطرفه برابر با   -085ضریب مسیر (؛ 4باتوجه به جدول)

می باشد؛ فرض صفر تائید نمی شود بنابراین فرض مقابل یعنی رابطه مندی بین قابلیت اعتماد و رضایت  0.05آمده که کم تر از 

  تایید می شود. %95مشتریان با اطمینان 

 بین پاسخگویی و رضایت مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری صالحین)بانک آینده( رابطه معنادار وجود دارد.    * فرضيه سوم: 

0H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود ندارد.پاسخگویی : بین 

1H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.پاسخگویی : بین 
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 آزمون فرضيه سوم(. نتایج حاصل از 5جدول)

 سطح معناداري  t sigآماره   ضریب مسير متغير

 0.05 0.000 4.41 *2.06  پاسخگویی و رضایت

می باشد. باتوجه به سطح معناداری بدست  0.000و سطح معناداری دوطرفه برابر با  2.06(؛ ضریب مسیر 5جدول)باتوجه به 

می باشد؛ فرض صفر تائید نمی شود بنابراین فرض مقابل یعنی رابطه مندی بین پاسخگویی و رضایت  0.05آمده که کم تر از 

  تایید می شود. %95مشتریان با اطمینان 

بین اطمینان خاطر و رضایت مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری صالحین)بانک آینده( رابطه معنادار وجود رم: * فرضيه چها

 دارد.    

0H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود ندارد.اطمینان خاطر : بین 

1H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.اطمینان خاطر : بین 
 آزمون فرضيه سوم(. نتایج حاصل از 6جدول)

 سطح معناداري  t sigآماره   ضریب مسير متغير

 0.05 0.3 -1 -1.56  خاطر و رضایت اطمينان

می باشد. باتوجه به سطح معناداری بدست آمده  0.3و سطح معناداری دوطرفه برابر با  -1.56(؛ ضریب مسیر 6باتوجه به جدول)

می باشد؛ فرض صفر تائید می شود بنابراین فرض مقابل یعنی رابطه مندی بین اطمینان خاطر و رضایت  0.05که بیشتر از 

 رد می شود.  %95مشتریان با اطمینان 

 بین همدلی و رضایت مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری صالحین)بانک آینده ( رابطه معنادار وجود دارد.     فرضيه پنجم:* 

0H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود ندارد.همدلی : بین 

1H  و رضایت مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.همدلی : بین 
 فرضيه پنجمآزمون (. نتایج حاصل از 7جدول)

 سطح معناداري  t sigآماره   ضریب مسير متغير

 0.05 0.000 3.67 *0.97 همدلی و رضایت 

می باشد. باتوجه به سطح معناداری بدست   0.000و سطح معناداری دوطرفه برابر با  0.97ضریب مسیر (؛ 7با توجه به جدول)

بنابراین فرض مقابل یعنی رابطه مندی بین همدلی و رضایت می باشد؛ فرض صفر تائید نمی شود  0.05آمده که کم تر از 

 تایید می شود. %95مشتریان با اطمینان 

 اولویت بندي سوال ها با شاخص هاي مربوطه

نتایج مقایسه بین متغیرهای مشاهده گر مربوط به متغیرهای مکنون نشان می دهد که در بین متغیرهای مشاهده گر مربوط به 

)تجهیزات مدرن( x1) کارکنانی با ظاهر تمیز و آراسته( دارای باالترین همبستگی و سوالx3متغیر مکنون ملموس بودن؛ سوال 

 انجام)x7د. در بین متغیرهای مشاهده گر مربوط به متغیر قابلیت اعتماد؛ سوال دارای پایین ترین میزان همبستگی هستن

دارای پایین ترین میزان غلط(  بدون گزارشات ارائه)x9دارای باالترین همبستگی و سوالزمان(  اولین در خدمات اصالحات در

فوری در کوتاه ترین  خدمات کارکنان)x11همبستگی هستند. در بین متغیرهای مشاهده گر مربوط به اطمینان خاطر؛ سوال 

چه  که دقیقا گویند می مشتریان به کارکنان)x10دارای باالترین همبستگی و سوال دهند(  می ارائه به مشتریان زمان ممکن

دارای پایین ترین میزان همبستگی هستند. در بین متغیرهای مشاهده گر مربوط به همدلی؛ سوال کاری را انجام دهند( 

x15(سازمان خود با تعامالت در مشتریان  )دارای باالترین همبستگی و سوالاحساس امنیت می کنندx16(همواره کارکنان 

دارای پایین ترین میزان همبستگی هستند. در بین متغیرهای مشاهده گر مربوط به رفتار می کنند(  باادب مشتریان به نسبت

 به کارکنان)x20دارای باالترین همبستگی و سوالدرك می کنند(  را یانمشتر خاص کارکنان نیازهای)x22پاسخ گویی؛ سوال 

دارای پایین ترین میزان همبستگی هستند. در بین متغیرهای مشاهده گر مربوط به نشان می دهند(  شخصی توجه مشتریان

ی را انجام می دهند( )کارکنان موسسه به طور کامال حرفه ای می باشند و بادقت درخواست مشترy9رضایت مشتریان، سوال 
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)یادگیری درباره خدمات جدید موسسه ازطریق وبسایت موسسه قابل درك است( دارای y7دارای باالترین همبستگی و سوال 

 پایین ترین میزان همبستگی هستند

 بحث ونتيجه گيري:

مشتریان نسبت به  امکانات،  با بررسی سواالت پرسشنامه می توان گفت بین انتظارات و ادراکات : یافته هاي فرضيه اول

تجهیزات، نمای ظاهری موسسه، آراستگی ظاهری کارمندان و مطابقت امکانات و تجهیزات فیزیکی با نوع خدمتی که انجام می 

 در منطقه شمال کشور، رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد.  )بانک آینده(دهند،  در موسسه مالی و اعتباری صالحین

با بررسی سواالت پرسشنامه می توان گفت بین انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به خوش قولی، ارائه يه دوم: یافته هاي فرض

ی راهنمایی باعالقه به مشتریان، ارائه خدمت درست در اولین زمان ممکن و ارائه ی گزارشات صحیح و عاری از اشتباه در 

 ه شمال کشور، رابطه  مستقیم و معناداری وجود دارد. منطق )بانک آینده( درموسسه مالی و اعتباری صالحین

با توجه به ضریب مسیر منفی حاصل شده؛ با بررسی سواالت پرسشنامه می توان گفت بین انتظارات و یافته هاي فرضيه سوم: 

مودبانه نسبت به  ادراکات مشتریان نسبت به ایجاد اعتماد، اطمینان خاطر و امنیت در مشتریان توسط کارمندان، ارائه رفتاری

مشتریان توسط کارمندان و برخورداری کارمندان از دانش و آگاهی کافی در پاسخ گویی به مشتریان در موسسه مالی و اعتباری 

 در منطقه شمال کشور، رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد.  )بانک آینده(صالحین

توان گفت بین انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به اطالع رسانی با بررسی سواالت پرسشنامه می یافته هاي فرضيه چهارم: 

کارمندان موسسه به مشتریان، ارائه ی خدمات فوری به مشتریان و پاسخ گویی کارمندان به سواالت مشتریان در موسسه مالی و 

 در منطقه شمال کشور، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. )بانک آینده(اعتباری صالحین

با بررسی سواالت پرسشنامه می توان گفت بین انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به توجه ویژه و فته هاي فرضيه پنجم: یا

)بانک آینده( کافی به مشتریان، درك نیازهای خاص مشتریان، داشتن ساعات کاری مناسب در موسسه مالی و اعتباری صالحین

 اری وجود دارد.منطقه شمال کشور، رابطه مستقیم و معناد در

همانگونه که بیان شد نقص و اهمیت مشتری در شرکت ها و سازمان ها به سبب تاثیر مستقیمی که بر رشد و بقای سازمان در 

بازار رقابت می گذارند و نیز کسب منافعی که برای ایشان دارند، سبب گردیده تا امروزه از نظر فلسفی لزوم کسب رضایت 

و در کلیه ی واحدهای سازمانی گرایش به مشتری داشته باشند و سمت و سوی فعالیت همه ی  مشتری درك و پذیرفته شود

آن ها؛ مشتری و جلب رضایت او باشد. در دنیای امروز اصل رقابت ایجاب می کند که توجه مدیران سازمان ها معطوف به 

د لذا بررسی و شناخت شاخصه های رضایت باالبردن خشنودی مشتریان و ارائه ی خدمات با سطح باالی کیفیت در کار باش

مشتری و سنجش رضایت مشتریان بدین لحاظ حایز اهمیت بوده که نهایتا سطح رضایت مشتری تعیین کننده موفقیت یا 

شکست سازمان ها است. از آنجاکه مشتریان در فرایند فعالیت های سازمانی نقش اساسی ایفا نموده و با افکار و سیاست های 

رنوشت سازمان تاثیر می گذارند، نه تنها شناخت نیازهای آشکار آنان بلکه پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای پنهان خود بر س

مشتریان و طراحی و اجرای برنامه ها و ارائه خدمات درجهت رفع این نیازها از ارکان اساسی و سازمانی است. توجه کردن و 

علق خاطری را نسبت به سازمان بوجود آورده و سبب می گردد نه تنها در مشتری اهمیت دادن به آرا و عقاید مشتری در وی ت

نوعی رضایتمندی بوجود آید بلکه وی خود را جزئی از سازمان بداند. این رضایتمندی نیز کلید موفقیت بانک است چون برای 

است و خیلی بیشتر از یک برنامه  بانک مشتری راضی و خوشحال خیلی بیشتر از یک برنامه مالی و سرمایه گذاری سودآور

نیروی انسانی برای کارکنان رضایت خاطر ایجاد می کند و خیلی بهتر از یک سیستم بازاریابی برای بانک بازار فراهم می آورد 

 پس درمیان آنچه که مدیران بانک باید بدانند هیچکدام مهم تر از موضوع رضایت مشتری نیست. 

مبنی بر معنی دار بودن رابطه دو متغیر قابلیت اعتبار و همدلی که با رضایت مشتریان رابطه معنی باتوجه به یافته های پژوهش 

با عنوان بررسی کیفیت خدمات بانک مسکن و ارتباط آن با  1387داری بدست آمد با تحقیق میرزا حسن حسینی که در سال 

 رضایت مشتریان می تواند سازگار باشد..

تحت عنوان بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بانک ملی  1390خود که در سال صمدی و اسکندری در تحقیق

شهرستان تویسرکان)براساس مدل سروکوال( انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انتظارات مشتریان از عوامل محسوس، قابلیت 
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نتایج پژوهش حاضر در ارتباط دو متغیر عوامل محسوس و اعتبار، اطمینان خاطر و همدلی باالتر از ادارکات آنان است و این با 

اطمینان خاطر که با رضایت مشتریان رابطه معنی داری نداشتند و انتظارات مشتریان از این دو متغیر باالتر از ادراکات آنان 

 است، سازگاری دارد. 

ت در دانشگاه آزاد اسالمی براساس مدل تحت عنوان بررسی کیفیت خدما 1388بحرینی و همکاران در تحقیق خود که در سال 

مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول انجام دادند، نتایج تحقیق حاکی از آن است که  QFD سروکوال و

با  انتظارات مشتریان از عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، همدلی، اطمینان خاطر و پاسخگوئی باالتر از ادارکات آنان است و این

نتایج  پژوهش حاضر در ارتباط با دو متغیر عوامل محسوس و اطمینان خاطر که با رضایت مشتریان رابطه معنی داری نداشتند 

 و انتظارات مشتریان از این دو متغیر باالتر از ادراکات آنان است، سازگاری دارد.

 مراجع

 ( .1391زیویار، فرزاد؛ ضیایی، محمدصادق و نرگسیان، جواد .)مدل از استفاده با مشتریان رضایت بر موثر عوامل بررسی 

 (، پاییز.6پیاپی) شماره سوم، شماره دوم، نوین، سال بازاریابی تحقیقات پژوهشی علمی سروکوال، فصلنامه

 ( .بررسی مقایسه ای کیفیت خدمات بانکی 1384انواری رستمی، علی اصغر؛ ترابی گودرزی، مریم و علی محمدلو، مسلم .)

 دیدگاه مشتریان و کارکنان، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت.از 

 ( .بررسی کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسالمی براساس مدل 1388بحرینی، کیومرث؛ علیزاده، محمد و نورائی، فرهاد .)

 .14، فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره QFDسروکوال و

  ،(. سنجش و اولویت بندی کیفیت خدمات واحد آموزش 1389امیرعباس و شیری، مهران. )پوراسفدن، عباس؛ شجاعی

 .1ایران خودرو با استفاده از ابزار سروکوال، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال اول، شماره 
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