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 رضايت و شغلي رضايت میانجي نقش با مالي عملکرد بر گرايي خدمت بررسي

 اهواز شهر ملي بانک شعب مطالعه مورد مشتری
 

 ایمان عبادار 

 

 مالی دانشگاه آزاد واحد مالیر ،مدیریت بازرگانی رشتهکارشناسی ارشد 

 سازمان تامین اجتماعی استان خوزستانند کارمو  

 
 رضایت مورد و مناسب خدمات ارائه هابانک جمله از خدماتی مؤسسات همۀ هدف چکیده:

 با محیطی در هابانک ویژه به و مالی خدمات دهنده ارائه هايسازمان که از آنجا. است مشتریان

 شناخته رقابت سالح اولین عنوان به آنها در خدمات کیفیت کنند،فعالیت می غیرمتمایز محصوالت

 هايزمانسا براي مباحث استراتژیک از مشتري، رضایت و خدمات کیفیتبه طوریکه  شود می

ها ها و ترجیحات مشتریان جهت رضایت آنهایی که بهتر از رقبا به خواستهسازمان .هستند خدماتی

با توجه به مطالب بیان شده هدف  تري خواهند داشت.دهند، عملکرد کسب و کاري موفقپاسخ می

 ه به نقشتوج با مالی عملکرد بر گراییاز این پژوهش بررسی این موضوع است که چگونه خدمت

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع  گذارد؟مشتري تأثیر می رضایت و شغلی رضایت میانجی

-ها، این تحقیق از جمله پژوهششود. با توجه به نحوه گردآوري دادهتحقیقات کاربردي محسوب می

 ملی بانک شعب تمامی کارکنان و مدیران پژوهش این آماري جامعه باشد.میعلّی  –هاي توصیفی 

 کل تعداد و شعبه 96 اهواز شهر در ملی بانک شعب تعدادبا توجه به اینکه  .باشدمی اهواز شهرستان

در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل نفر برآورده شده است.  649است حجم نمونه  نفر 986 پرسنل

ان دهنده تأثیر استفاده شد. نتایج تحقیق نش lisrel (8.8)و  SPSS(66) هاي ها از نرم افزارفرضیه

باشد. همچنین تأثیر مثبت گرایی بر رضایت مشتري، رضایت شغلی و عملکرد مالی میمثبت خدمت

رضایت مشتري بر عملکرد مالی تأیید گردید اما تأثیر رضایت شغلی بر رضایت مشتري بانک ملّی در 

 این پژوهش رد شد.

 ملکرد مالی.گرایی، رضایت شغلی، رضایت مشتري، عخدمت ها:کلید واژه

 

 مقدمه
تواند به موفقیت ها نمیهاي مشتریان و جلب رضایت آندر عصر فوق رقابتی امروزي هیچ سازمانی بدون توجه به نیازها و خواسته

اش را سازد تا خود را از رقبا متمایز کرده، مزیت رقابتی پایدار به دست آورده و کاراییدست یابد. خدمات برتر شرکت را قادر می
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(. صنایع خدماتی مشارکت قابل توجهی را در توسعه اقتصادي و اجتماعی در سطح جهانی 6888هبود بخشد )یزدانی دهنویی، ب

 (.6262، 6نمایند )هانگ و همکارانتشکیل دارند و ظهور بازارهاي جدید رشد قابل توجهی در بخش خدمات ایجاد می

گیرد، به ها در بر می( آن6GDP درصد تولید ناخالص داخلی ) 02ز بیشتر اقتصادهاي پیشرفته به وسیله خدمات که بیش ا

گرایی یک واکنش استراتژیک از سوي یک شرکت جهت متمایز شدن (. خدمت6262و همکاران،  8اند )اوسترومموفقیت دست یافته

ها و ایجاد و انتقال ارزش باالتر به آنهاي مشتریان بردن به خواستهتوانند از طریق پیها میباشد. شرکتو پیش افتادن از رقبا می

(. محققان و مجریان کسب و کار به طور فزاینده به مفهوم خدمت گرایی 6666، 4به مزیت رقابتی دست یابند )لی و همکاران

ط باشد و خدمات به طور معناداري بر ایجاد ارزش توساند. عالی بودن خدمت، یک برتري استراتژیک میسازمانی عالقمند شده

 (.6268، 8گذارد )ارن و همکارانکنندگان، رضایت مشتري، مزیت رقابتی، رشد و سودآوري تأثیر میعرضه

هاي کنند که خدمت گرایی یکی از عناصر کلیدي مربوط به پاسخگویی ویژگی( خاطر نشان می6662) 9دینهارت و همکاران

نماید، هت ایجاد و ارائه خدمات با کیفیت باالتر تحریک و تشویق میسازمانی جهت ایجاد فرهنگی که اقدامات و رفتار کارکنان را ج

نمایند که ارزش باالتري را ایجاد ها تصور میگرایی را به عنوان نگرش کارکنان و اقدامات آن(، خدمت6220و همکاران،0است. )یون

گرا، مهربان، کمک دهنده، صادق و داراي تشود که کارکنان خدمنمایند. همچنین بیان میکرده و خدمات باالتري را ارائه می

رضایت از کار چیزي است که منطقاً باید در نتیجه وجود عالیق مناسب حاصل شود. عوامل  شوند.شخصیت یاري دهنده، دیده می

ظاهراً دیگر از قبیل توانایی و قدرت تأمین معاش ممکن است در امر رضایت از شغل مؤثر باشد. در صورت برابري سایر عوامل، 

کند و داراي رضایت اجتماعی مناسبی شخص با شغلی که از لحاظ حرفه به آن عالقه بیشتري دارد و هوش و توجه او را تحریک می

 (.6802دهد )جعفري، براي او و حیثیت معنوي اوست، سازگاري بیشتري نشان می

هایی که میان رضایت و عملکرد مالی است. سازمان سودآوري یک مدل مفید براي درک بهتر روابط مورد انتظار –زنجیره رضایت 

تري خواهند داشت. دهند، عملکرد کسب و کاري موفقها پاسخ میها و ترجیحات مشتریان جهت رضایت آنبهتر از رقبا به خواسته

د. بنابراین رضایت باالتر مشتري منجر به سطوح باالتري از تمایل به خرید مجدد، حمایت و بازگشت مجدد مشتري خواهد ش

 (.6266، 8رضایت و وفاداري بیشتر مشتریان به بهبود درآمدها، سودآوري و جریان نقدي بیشتر، خواهد شد )ویلیامز و نامن

 توجه به نقش با مالی عملکرد چگونه بر گراییبا توجه به مطالب بیان شده هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که خدمت

 گذارد؟مشتري تأثیر می ضایتر و شغلی رضایت میانجی

 

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 ارائه هايسازمان که از آنجا. است مشتریان رضایت مورد و مناسب خدمات ارائه هابانک جمله از خدماتی مؤسسات همۀ هدف

 اولین عنوان به آنها در خدمات کیفیت کنند،فعالیت می غیرمتمایز محصوالت با محیطی در هابانک ویژه به و مالی خدمات دهنده

 براي مباحث استراتژیک از مشتري، رضایت و خدمات کیفیت امروزه .(6886شود )حسینی و قادري،  می شناخته رقابت سالح

 خصوص به خدماتی، هايبراي سازمان ضرورت یک باال کیفیت با خدمات ارایه امروز، دنیاي رقابتی در. هستند خدماتی هايسازمان

 خدمات کیفیت گیرياندازه و درک به نیاز. ضروري است سازمان سودآوري و بقا براي باال کیفیت با ارایه خدمات. باشد می هابانک
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 براي غیره و جدید مشتریان جذب مشتري، مشتري، وفاداري حفظ همچون باال کیفیت با خدمات ارایه که به مزایایی توجه با

 را شناسایی شده ارایه خدمات ضعف و قوت نقاط توانمی کیفیت خدمات، گیريدازهان با. است گرفته قرار توجه مورد سازمان دارد،

 (.6886نیا و زارعی محمودي، رساند )صالح انجام به آن مبناي بر را رضایت مشتري ارتقاي و کیفیت بهبود هايبرنامه و نمود

 رابطه این وجود دلیل دارد. به وجود مشتري ترضای و کارمند رضایت بین مثبت رابطه یک که اندداده نشان بسیاري مطالعات

 شده است. رضایت مطرح اخیر دهه دو در مهم مبحث یک عنوان به و گرفته قرار زیادي محققان توجه  مورد کارمند رضایت مثبت،

 نظورم به عالی، درونی کاري یک محیط با کارمندان کردن است. تأمین مهم صنعت، ماهیت علت به خدماتی صنعت در کارمند

 خدمت دریافت تجربه یک به صورت مشتریان تأمین به قادر هم و بوده سازمان وفادار به هم که است راضی کارمندان به رسیدن

 رفتارهاي این. دهندنشان می مراجعه افزایش یا مداوم خرید مانند را خود وفاداري رفتارهاي ها آن زمان، طول در .هستند عالی

 (.6664، 6آورد )اندرسونمی بوجود را خدماتی شرکت براي سودآوري یشافزا و بازار سهم وفاداري

 

 گراییخدمت

هاي کنند که خدمت گرایی یکی از عناصر کلیدي مربوط به پاسخگویی ویژگی( خاطر نشان می6662) 6دینهارت و همکاران

نماید، ات با کیفیت باالتر تحریک و تشویق میسازمانی جهت ایجاد فرهنگی که اقدامات و رفتار کارکنان را جهت ایجاد و ارائه خدم

نمایند که ارزش باالتري ها تصور میگیري خدمات را به عنوان نگرش کارکنان و اقدامات آن(، جهت6220) و همکاران 8است. یون

مک دهنده، صادق و گرا، مهربان، کشود که کارکنان خدمتنمایند. همچنین بیان میرا ایجاد کرده و خدمات باالتري را ارئه می

 شوند.داراي شخصیت یاري دهنده، دیده می

هاي نسبتاً پایدار در جهت ها و رویهخدمت گرایی به عنوان یک پذیرش عمومی سازمان از مجموعه اساسی قوانین سازمانی، شیوه

، 4ست )لیتل و همکارانشوند، تعریف شده امحور که باعث ایجاد و انتقال خدمات عالی میحمایت و تشویق رفتارهاي خدمت

اي (. واژه خدمت گرایی به طور کلی بر یک خصیصه سازمانی متمرکز بر نگرش غالب در جهت تقاضاي خدمت، اجرا و رویه6668

 (.6268، و همکاران 8ارنکند )براي انتقال خدمات عالی، داللت می

 

 رضایت مشتری

 یا دارد، اشاره خدمت یا محصول خود آن یا و خدمت یا محصول یک هايویژگی درباره مشتري که قضاوتی به کنندهمصرف رضایت

 از کمتر یا انتظار مورد سطح از باالتر تواندمی که شود،می مربوط آید،دست می به خدمت یا محصول مصرف با که لذتی سطح به

 عموما رضایت ولی است شده ارائه رضایت مورد در زیادي تعاریف اگرچه .(6862باشد )غفاري آشتیانی و اسکندري مهرآبادي،  آن

 حالت یک عنوان به رضایت .شودمی خدمت مشخص یا محصول از قبلی خرید از مشتري یک نارضایتی یا رضایت میزان به وسیله

 بیان 6660 سال در 0(. هانت6266، 9است )وو شده تعریف زمان طول در خدمات دهنده ارائه با تعامالت مشتري از ناشی احساسی

و  تسه. است بوده خوب شده فرض که ايهمان اندازه به کم دست مصرف تجربه اینکه بر مبنی اتخاذ ارزیابی رضایت هک کرد

                                                           
7 Anderson 
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9 Lytle  et al. 
5 Eren 
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 حقیقی عملکرد و انتظارات پیشین میان شده ادراک تفاوت ارزیابی به کنندهپاسخ مصرف که کردند بیان 6668 سال در 6ویلتون

 (.6862شود )عبدالوند و جانی، می صورت شده ادراک از مصرف پس که طور همان محصول،

 

 رضایت شغلی

رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان اي است که از مرز سازمان و شرکت فراتر میرضایت از کار پدیده

ات که فرد در کنند. رضایت شغلی با تصمیمکنند و کمتر محل کار خود را ترک میشود. افراد راضی کمتر غیبت میمشاهده می

گیرد رابطه مستحکم ولی منفی دارد و اگرچه رابطه رضایت شغلی با غیبت کارکنان نیز منفی است ولی رابطه با محل کار خود می

شود رابطه آن با هاي رضایت شغلی که معموالً نادیده انگاشته میدر این باره نباید جانب احتیاط را از دست داد. یکی از جنبه

اي احساسی است که یک گوید که رضایت شغلی یک پدیده( می6669) 6(. هایلین6222یا کارمند است )رابینز، سالمت کارگر 

شود که کارکنان از طبیعت کار خود تواند به دست آورد، بنابراین رضایت شغلی زمانی حاصل میکارمند درباره شغل خود می

هاي مناسبی براي ارتقا و ترفیع داشته باشند و از همکاران و ، فرصترضایت داشته باشند، از حقوق و مزایاي خود راضی باشند

 .سرپرستان خود راضی باشند، لذا رضایت شغلی یک پدیده فردي است

 

 عملکرد مالی

 موفقیت سنجش معیار ترینمهم بدون شک و است مدیریتی هايپژوهش در بحث مورد ترین مفاهیممهم از یکی سازمانی عملکرد

نظر  توافق هنوز سازمانی، عملکرد هايشاخص و خصوص متغیرها در کلی طور به ولی. آیدمی حساب به جاري هايشرکت در

. هستند تقسیم عینی قابل و ذهنی دسته دو به سازمانی عملکرد هايکلی شاخص طور به. ندارد وجود نظران صاحب بین در کاملی

 می گیري اندازه عینی هاي اساس داده بر و واقعی کامال صورت به که هستند هایی سازمانی، شاخص عملکرد عینی هايشاخص

 سرمایه بازده سهام، صاحبان بازده حقوق دارایی، بازده نظیر سودآوري هاي شاخص به توان ها می شاخص این جمله از. شود

 (.6226، 8کرد )هاریس و اوگبانا سهم اشاره هر سود و گذاري،

 گیرد، می قرار توجه مورد مالی در عملکرد که عملیاتی اهداف به توجه با و سازمانی، عملکرد و سازمانی اثربخشی تعریف به توجه با

 ثروت افزایش راستاي در سهامداران مالی يهاهدف به که شرکت میزانی یا درجه: بود خواهد صورت این به مالی عملکرد تعریف

سود، : از عبارتند اند شده استفاده تحقیق این در که مالی ردعملک هاي شاخص (.6888 همکاران، و آید )حسینی می نائل آنان

 .سرمایه بازده و دارایی بازده فروش، بازده

 

 پیشینه تحقیق

گیري خدمات را بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت در میان کارکنان ( تأثیر جهت6228) 4کیم و همکاران

گیري خدمات بر رضایت شغلی داده، نشان دادند که جهت 686نتایج حاصل از تحلیل اند. اي بررسی نمودههاي زنجیرهرستوران

 تأثیر مثبت و معناداري دارد. 

                                                           
7 Tesse & Wilton 
8 Hylin 
9 Harris & Ogbonna 
9 Kim et al. 
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هاي کاري شامل تعهد سازمانی و رضایت گیري مشتري و خروجی( روابط بین حمایت سازمانی، جهت6262) 6یاواس و بابکاس

باشند. روش کارکنان بان بودند که مستقیماً با مشتریان در ارتباط می شغلی را مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماري پژوهش

 گذارند.دهد که متغیرهاي فوق بر رضایت شغلی تأثیر میگیري تصادفی ساده بوده است. نتایج نشان مینمونه

، به بررسی "مومیگیري خدمات در بخش عبررسی پدیده تفاوت در جهت"اي تحت عنوان (، در مطالعه6266) 6کامرر و ویلسون

گیري خدمات و رضایت شغلی پرداختند. این مطالعه در بخش عمومی و خدمات ارائه شده در این بخش انجام گردید. تفاوت جهت

کنند و به عبارتی خدمتگراتر هستند از رضایت شغلی داده نشان داد که کارکنانی که به مردم بهتر خدمت می 882نتایج حاصل از 

 ند.بیشتري برخوردار

گیري خدمات و رضایت شغلی کارکان پرداختند. جامعه آماري اي به بررسی روابط میان جهت(، در مطالعه6222) 8چا و همکاران

 پژوهش صنایع هتل تایوان بود. نتایج تحقیق تأیید کننده روابط میان متغیرهاي فوق است.

-ت خدمات ورزشی از کیفیت خدمات بر وفاداري به مجموعه( به بررسی تأثیر ادراک مشتریان صنع6886سیدجوادین و همکاران )

نفر  480کنندگان خدمات ورزشی در مجموعه ورزشی منتخب بودند که هاي ورزشی پرداختند. جامعه این مطالعه تمامی استفاده

مندي مشتریان و وفاداري ها بر میزان رضایتدهد که کیفیت خدمات باشگاهدادند. نتایج نشان میاز آنها نمونه آماري را تشکیل می

 آنها تأثیر دارد.

ها و ترجیحات مشتریان جهت راضی نگه هایی که نسبت به رقبا به خواسته( نشان دادند که آن شرکت6666) 4لی و همکاران

 یابند.تري دست میدهند به عملکرد کسب و کاري موفقداشتن آنها واکنش نشان می

د روابط میان یکپارچگی داخلی، یکپارچگی خارجی، رضایت مشتري و عملکرد مالی را مورد ( در مطالعه خو6268) 8یا و همکاران

اند، نتایج نشان داد آوري شدهشرکت تولیدي در چین جمع 664ها به صورت پیمایشی از بررسی قرار دادند. در این مطالعه که داده

 که رضایت مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر عملکرد مالی دارد.

 مدل مفهومی پژوهش
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 (3112(: مدل مفهومی تحقیق )ارن و همکاران، 1شکل )

 
                                                           
7 Yavas  & Babakus 
8 Caemmerer  & Wilson 
9 Cha et al. 
9 Lee et al. 
5 Yu et al. 

H5 

رضایت 

 شغلی

رضایت 

 مشتری

خدمت 

 گرایی

عملکرد 

 مالی

H9 

H9 

H8 

H7 
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 گردد:هاي تحقیق به صورت زیر بیان میبا توجه به مدل فوق، فرضیه

6H:  .خدمت گرایی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداري دارد 

6H:  رد.خدمت گرایی بر رضایت مشتري تأثیر مثبت و معناداري دا 

8H:  .خدمت گرایی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداري دارد 

4H:  .رضایت شغلی بر رضایت مشتري تأثیر مثبت و معناداري دارد 

8H:  .رضایت مشتري بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداري دارد 

 

 روش شناسی تحقیق

ها. تحقیق سیم کرد: اول، هدف تحقیق و دوم، نحوه گردآوري دادهبه طور کلی روش هاي تحقیق را می توان با توجه به دو مالک تق

 باشد.علّی می -هاي توصیفی و از جمله پژوهش گرددحاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردي محسوب می

 

 جامعه و نمونه آماری

اي تصادفی گیري طبقهروش نمونه د.باشجامعه آماري این پژوهش مدیران و کارکنان تمامی شعب بانک ملی شهرستان اهواز می

آنها به طور  انیشود و سپس از م یم میتقس یصورت که ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده، جامعه به طبقات همگن نیبد باشد.می

اطالعات باشد. این نفر می 986شعبه و تعداد کل پرسنل  96تعداد شعب بانک ملی در شهر اهواز  گردد. ینمونه انتخاب م ،یتصادف

 اند. بنابراین با توجه به تعداد جامعه حجم نمونه برابر است با:از مدیریت این شعب در شهر اهواز گرفته شده

 
 

 پرسشنامه سالم در تحلیل نهایی استفاده گردید. 699پرسشنامه توزیع گردید که  822در نهایت 

 
 ها:آوری دادهروش جمع

از پرسشنامه لیتل و خدمت گرایی براي سنجش متغیر  گیرد.ریق ابزار پرسشنامه صورت میها در تحقیق حاضر از طآوري دادهجمع

(، براي سنجش متغیر رضایت مشتري از 6268(، براي سنجش متغیر رضایت شغلی از پرسشنامه لی و همکاران )6229) 6تیمرمن

ش متغیر عملکرد مالی از پرسشنامه لی و همکاران ( و در نهایت براي سنج6266( و ساتاشانکا )6268دو پرسشنامه یو و همکاران )

 ( استفاده شده است.6268)

 

 ها:روش تجزیه و تحلیل داده
و  SPPS(66.2)افزارهاي ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرمدر این تحقیق براي تجزیه و تحلیل داده

LISREL(8.8) باشد و آمار رصدها، میانگین، انحراف معیار، واریانس و غیره میاستفاده شده است. آمار توصیفی در برگیرنده د

هاي مستقل، آزمون همبستگی، تحلیل عاملی تأییدي و مدل براي گروه Tها، آزمون استنباطی شامل آزمون نرمال بودن داده

 باشد.ها، می( براي آزمون فرضیهSEMمعادالت ساختاري )

 

                                                           
7 Lytle  & Timmerman 
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 پایایی پرسشنامه  
پرسشنامه  82آلفاي کرونباخ محاسبه گردید. به این ترتیب که بعد از توزیع  SPSS(66.2افزار )استفاده از نرم در تحقیق حاضر با

،  از آنجا که مقدار آلفاي 6به دست آمد. براساس جدول SPSS(66.2افزار )به عنوان آزمون ابتداي مقدار آلفا با استفاده از نرم

 باشند.بیشتر است. تمامی متغیرها به طور مجزا و کل متغیرها با یکدیگر پایا می 2.0مربوط به هر متغیر و آلفاي کل از 

 
 های تحقیق(: نتایج آلفای کرونباخ برای هر یک از ساخته1جدول )

 تعداد نمونه آلفای کرونباخ نام متغیر ردیف

 01 1.8.1 گراییخدمت 1

 01 1.818 رضایت مشتری 2

 01 1.9.1 رضایت شغلی 0

 01 1.890 مالی عملکرد .

 01 1.800 کل پرسشنامه 5

 

 های تحقیقیافته

 آمار توصیفی

 SPSSافزار هاي آماري متغیرهاي جنسیت، تحصیالت، سن و ... با استفاده از نرمدر این بخش به بررسی چگونگی توزیع نمونه

 .دهندگان آورده شده استشناختی پاسخاطالعات جمعیت 6در جدول  پردازد.می (66.2)

 

 (: اطالعات جمعیت شناختی6جدول )

 درصد فراوانی جدول اطالعات توصیفی

 2..9 مرد جنسیت

 0.8 زن

 

 

 توزیع سنی

18-25 .. 

25-05 28.. 

05-.5 ...0 

 0..2 5.باالتر از 

 تحصیالت

و کمتر دیپلم  29.0 

دیپلمفوق  21.0 

 ..1. لیسانس

لیسانس و باالترفوق  9.8 

 1.1 سال 5-1 تسابقه فعالی
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 10.2 سال 5-11

 ..0. سال 11-21

 08.0 سال 21باالتر از 

 

 آمار استنباطی

هاي تحقیق گیرد، بنا به ضرورت تحقیق و در جهت اثبات یا رد فرضیههایی آماري که در هر تحقیق مورد استفاده قرار میتکنیک

از تکنیک آماري ها با استفاده از خطاي استاندارد کشیدگی و چولگی گرفته شد و سپس ابتدا آزمون نرمال بودن دادهباشد. می

-ها از نرمهاي تحقیق استفاده شده است. براي کلیه تحلیلضریب همبستگی پیرسون و معادالت ساختاري جهت آزمون فرضیه

 .استفاده گردید Lisrel(8.8)و  Spss(66.2)افزار

 هابررسی نرمال بودن داده

ها، نرمال بودن هاي پارامتریک و یا ناپارامتریک در آزمون فرضیهها و مشخص شدن استفاده از آزموندر ابتدا جهت بررسی فرضیه

توان از میشود. ها با استفاده از دو شاخص خطاي استاندارد ضریب چولگی و خطاي استاندارد ضریب کشیدگی تعیین میداده

 -6ي استاندارد ضریب چولگی و خطاي استاندارد ضریب کشیدگی به عنوان آزمون نرمال بودن استفاده نمود )اگر کوچکتر از خطا

و  -6ها بین دهد که خطاي استاندارد ضریب چولگی و کشیدگی دادهمی شود(. نتایج نشان+ باشد نرمال بودن رد می6یا بزرگتر از 

 .داده ها نرمال استاند، لذا توزیع + قرار گرفته6

 

 

 
 (: کجی و چولگی مربوط به سواالت متغیرها2جدول )

 کشیدگی چولگی کل
 

Statistic Statistic خطاي استاندارد Statistic خطاي استاندارد 

گیري خدماتجهت 668. 686. 646. 888.- 699  

 رضایت شغلی 668. 648.- 646. 866.- 699

ت مشتريرضای 668. 426. 646. 698.- 699  

 عملکرد مالی 668. 646. 646. 860.- 699

 کل مشاهدات     699

 
 

 

 آزمون همبستگی

گیري همبستگی میان متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق  از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. نتایج این براي اندازه

است درنتیجه فرض صفر مبنی  2.28براي تمامی موارد کمتر از  sigشود. با توجه به این که مقدار مشاهده می 4آزمون در جدول 
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شود. همچنین با توجه به اینکه مقدار همبستگی براي تمامی موارد بیشتر از بر عدم همبستگی میان متغیرهاي مورد تحقیق رد می

 باشد.توان بیان نوده رابطه میان متغیرهاي مستقل و وابسته مثبت و معنادار میاست می 2.8

 

 (: نتایج آزمون همبستگی پیرسون4جدول )

 ردیف مستقلمتغیر متغیر وابسته سطح خطا سطح معناداری ضریب همبستگی

گیری خدماتجهت رضایت شغلی 2.28 2.222  860.  6 

گیری خدماتجهت رضایت مشتری 2.28 2.222  940.  6 

گیری خدماتجهت عملکرد مالی 2.28 2.222  464.  8 

.488  2.222 .282  4 رضایت شغلی رضایت مشتری 

 8 رضایت مشتری عملکرد مالی 2.28 2.222  826.

 

 

 برآورد الگو

هاي تحقیق از مدل معادالت ساختاري استفاده گردیده است. این مدل به وسیله نرم افزار لیزرل برآورد شده براي تأیید یا رد فرضیه

دهد که مدل از باشد که نشان میمی 2.208نیز برابر با  RMSEAهمچنین مقدار  بوده و 6.62برابر با  /dfاست. مقدار 

هاي آزمون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در زیر توان با استناد به آن فرضیهباشد و در نتیجه میبرازندگی خوبی برخوردار می

هاي نیکویی شود. جدول مربوط به سایر شاخصشاهده میمدل معادالت ساختاري در حالت استاندارد و  در حالت عدد معناداري م

 برازش نیز در قسمت زیر آورده شده است.
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  (: مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد1نمودار )
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 اری(: مدل معادالت ساختاری در حالت عدد معناد3نمودار)
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 (: نتایج نیکویی برازش5جدول )
 

 

 

 با توجه به مدل معادالت ساختاری:

  ست و همچنین بار عاملی استاندارد براي این دو متغیر برابر با + ا6.69بیش از است که  8.88عدد معناداري براي این فرضیه

گرایی بر رضایت شغلی خدمتبه عبارت دیگر توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ میاست؛ بنابراین  2.92

 .تأثیر مثبت و معناداري دارد

  است و همچنین بار عاملی استاندارد براي این دو متغیر برابر با  +6.69بیش از است که  0.26عدد معناداري براي این فرضیه

گرایی بر رضایت خدمتبه عبارت دیگر توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ میاست؛ بنابراین  2.02

 .مشتري تأثیر مثبت و معناداري دارد

  است و همچنین بار عاملی استاندارد براي این دو متغیر برابر با 6.69بیش از است که  8.86عدد معناداري براي این فرضیه +

گرایی بر رضایت خدمتبه عبارت دیگر توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ میاست؛ بنابراین  2.86

 .مشتري تأثیر مثبت و معناداري دارد

  نیست و همچنین بار عاملی استاندارد براي این دو متغیر برابر با 6.69 بیش ازاست که  2.00عدد معناداري براي این فرضیه +

گرایی بر رضایت خدمتبه عبارت دیگر گرفته است؛ نتوان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار میاست؛ بنابراین  2.28

 .مشتري تأثیر مثبت و معناداري ندارد

 مقدار شاخص نام شاخص

 1..0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 1..0 (AGFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده )

 1.00 (NFIبونت ) -شاخص برازش هنجار شده بنتلر

 1.05 (RFIشاخص برازش نسبی یا )

 .1.0 (IFIشاخص برازش افزایشی یا )

 .1.0 (NNFIده )( یا شاخص برازش هنجار نشTLIلویس) -شاخص تاکر

 1153 (RMRریشه میانگین مربعات باقیمانده یا )

 .1.0 (CFIشاخص برازش تطبیقی یا )

 1..1 (PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد یا )
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  است و همچنین بار عاملی استاندارد براي این دو متغیر برابر با 6.69بیش از است که  8.46عدد معناداري براي این فرضیه +

گرایی بر رضایت خدمتبه عبارت دیگر توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ میاست؛ بنابراین  2.88

 .مشتري تأثیر مثبت و معناداري دارد

 

 گیری نتیجه

 SPSS(66.2)و   LISREL (8.8)افزار ها از نرمد بررسی قرار گرفت که براي تأیید یا رد فرضیهمورفرضیه  8در این پژوهش 

 پردازیم.ها میدست آمده از هریک از فرضیهاستفاده گردید. در ادامه به نتایج به 

 2.92ین دو متغیر برابر با + است و همچنین بار عاملی استاندارد براي ا6.69بیش از است که  8.88 اول عدد معناداري براي فرضیه

 تأثیر شغلی رضایت بر گرایی خدمتبه عبارت دیگر توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ میاست؛ بنابراین 

ان (، کیم و همکار6229نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیقات گنزالس و گارازو ) .دارد معناداري و مثبت

+ است و 6.69بیش از است که  0.26 دوم عدد معناداري براي فرضیه باشد.( هم راستا می6266( و کامرر و ویلسون )6228)

توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار میاست؛ بنابراین  2.02همچنین بار عاملی استاندارد براي این دو متغیر برابر با 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این  .دارد معناداري و مثبت تأثیر مشتري رضایت بر گرایی خدمت به عبارت دیگرگرفته است؛ 

عدد معناداري براي  باشد.راستا می( هم6886( و سیدجوادین و همکاران )6266(، کیم )6226فرضیه با نتایج تحقیقات آربن )

-میاست؛ بنابراین  2.86استاندارد براي این دو متغیر برابر با  + است و همچنین بار عاملی6.69بیش از است که  سوم 8.86فرضیه 

 معناداري و مثبت تأثیر مالی عملکرد بر گرایی خدمتبه عبارت دیگر توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ 

-راستا می( هم6268( و ارن و همکاران )6228نتایج به دست آمده از طریق آزمون این فرضیه با نتایج کار کاسلووان و ارن ) .دارد

+ نیست و همچنین بار عاملی استاندارد براي این دو متغیر 6.69بیش از است که  2.00 چهارم عدد معناداري براي فرضیه باشد.

 بر شغلی ضایتربه عبارت دیگر گرفته است؛ نتوان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار میاست؛ بنابراین  2.28برابر با 

( و 626نتایج به دست آمده از این فرضیه با نتایج تحقیققات آلیویال و همکاران ).ندارد معناداري و مثبت تأثیر مشتري رضایت

+ است و 6.69بیش از است که  پنجم 8.46عدد معناداري براي فرضیه  باشد.راستا می( غیر هم6220جوهان و همکاران )پتی

توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار میاست؛ بنابراین  2.88تاندارد براي این دو متغیر برابر با همچنین بار عاملی اس

تحقیقات انجام شده توسط یون و  .دارد معناداري و مثبت تأثیر مالی عملکرد بر مشتري رضایتبه عبارت دیگر گرفته است؛ 

در این بخش با  ( مطابقت دارد.6268( و یا و همکاران )6664همکاران )(، هیسکت و 6666(، لی و همکاران )6220همکاران )

 :گرددکاربردي جهت استفاده از نتایج این پژوهش ارائه می پیشنهاداتیج به دست آمده اتوجه به نت

اي چون کارکنان در فرآیند ارایه خدمت به مشتریان در تماس مستقیم با آنان هستند، براي این که بتوانند به شیوه -

اي بر آنان نمود. اگر به دنبال حفظ و ماندن یک مشتري در سازمان هستیم، گرایانه عمل و رفتار کنند، بایستی تمرکز ویژهخدمت

گرایانه رفتار کردن، باشند، بنابراین مدیران باید اطمینان بایستی تمامی کارکنان بتوانند از نظر رفتاري و نگرشی خواهان  مشتري

ا کارکنان به خوبی آموزش دیده، توانمند و با انگیزه جهت پاسخ به مشتریان هستند یا خیر، که این امرسبب حاصل کنند که آی

شود. با شود، ارائه خدمات به مشتریان با موفقیت بیشتري انجام گردد. ارائه خدمات بهتر به مشتریان منجر به وفاداري آنان میمی

 شود.اند این عمل باعث افزایش سطح سودآوري سازمان مین خود وابستهها به شدت به مشتریاتوجه به اینکه بانک

هایی جهت سنجش کیفیت خدمات ضروري است، لذا ارزیابی میزان انتظارات برآورده ها نیاز به نظامبا توجه به اینکه در بانک -

ها باشد. بنابراین بانکت خدمات میهاي بانک در ارائه خدمات، روش مناسبی براي سنجش کیفیشده مشتریان از عملکرد فعالیت

تر عمل ها و انتظارات مشتریان آگاهی داشته تا در بهبود مستمر کیفیت خدمات موفقباید به طور مستمر از عالئق، نیازها، خواسته
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ارات برآورده شده نمایند زیرا که انتظارات مشتریان در طول زمان در حال تغییر است و باید به این نکته توجه داشت که میزان انتظ

 مشتریان، عنصر اساسی براي ارزیابی نظام ارائه خدمات است.

توانند در آن موفق باشند و گوش هایی که میهاي انسان، اختصاص افراد به موقعیتهاي هر فرد، درک انگیزهشناخت ارزش -

شود از ش هزینه و بهبود کیفیت خدمات میدادن به نظرات کارکنان و دادن پاداش و وجه نقد براي پیشنهاداتی که منجر به کاه

جمله ابزارهاي مدیران براي ایجاد و حفظ وابستگی شغلی در کارکنان است که متقابالً احساس و نگرش مثبت نسبت به کار را در 

 کارکنان به دنبال خواهد داشت.

 را محیطی شرایط با تطبیق توانایی تا بوده و منعطف ارگانیک بصورت باید امروزي تغییر حال در محیط در سازمانی ساختار -

براي  هاییزمینه بایستی بلکه کنند گرفتار پاگیر و دست مقررات و قوانین و در دیوانساالري را کارکنان نباید ساختارها. باشد داشته

 روشن. گردد یطراح کارکنان سطح توانمندي و سازمانی اهداف با متناسب باید سازمانی ساختار. کنند ایجاد کارکنان خالقیت

 آن تعیین در کارمند خود کههنگامی خصوص به نماید،می انگیزه ایجاد در کارکنان که است دیگري عامل سازمان اهداف نمودن

 .باشد داشته اهداف مشارکت

 آنها و نظرات پیشنهادات اعمال و بانک جلسات در کارکنان شرکت دادن وسیله به کنند سعی همواره بایستی بانک مدیران -

 انجام و گیري تصمیم هدف گذاري، جریان در کارکنان مشارکت زیرا دهند، بانک گسترش امور در را مشارکت و همکاري روحیه

 .گرددمی در بانک آنان رضایتمندي و اطمینان و اعتماد جو تقویت و به ایجاد منجر بانک هايفعالیت

 خم و پرپیچ و پیچیده کاري هايگردش چهارچوب در نه و لتسهو و سادگی با مشتریان بانکی نیازهاي و هاخواسته انجام -

باشد و باعث ایجاد روابط  مؤثر مشتریان انتظارات به دستیابی در تواندمی و مقررات قوانین اجراي نحوة در نرمش همچنین و اداري

آنان شده که در نهایت باعث  بلند مدت مشتریان شده که این به نوبه خود باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان مثبت از سوي

 شود.افزایش مشتریان و بهبود در عملکرد مالی سازمان می

 ایجاد همراه به مکمل، و خدمات اضافی ارائه ي همچنین و کارشناسی و صادقانه هاي مشاوره و شفاف صحیح، اطالعات ارائه -

 .دکن شایانی مشتري کمک اعتماد حس به تواند می مشتریان، با دوستانه رابطه

 فراهم همچنین و مشتري نیاز نوع حسب بر و بازپرداخت مدت مبلغ، لحاظ از متنوع تسهیالت اعطاي با توانندمی هابانک -

 مشتریان، نیاز اساس بر هاحساب سایر و جوانان مسکن آتیه، اندازهاي تأمین پس مانند متنوع هايحساب افتتاح امکان آوردن

  .و در نهایت سودآوري سازمان بردارند انمشتری جلب رضایت جهت در مؤثر گامی
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