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کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بین الملل بندرانزلی،
مدرس موسسه آموزش عالی مهر آیین بندر انزلی

چکیده
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بانکها به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی ،هدایت و
پشتیبانی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه را بر عهده دارند .در واقع آنچه بقا و تداوم فعالیت مؤسساات ماالی
بویژه بانکها را تضمین میکند ،ارائه خدمات در شکل مطلوب و مطمئن و متناسا اسات تاا بتواناد باا بارآوردن
انتظارات و خواستههای مشتریان ،رضایت و وفاداری آنان را موج شوند .این تحقیق با هدف ارزیابی ابعااد کیییات
خدمات بر رضایت مشتریان انجام گردید .جامعه آماری این تحقیق بانک های ملی شهرستان بناادرانزلی میباشد و
حجم نمونه آن مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی بوده که از طریق فرمول جامعه نامحدود به تعداد  244نیار
انتخاب گردید .جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادالت ساختاری و آزمون همبستگی و رگرسایون و آزماون
فریدمن جهت رتبه بندی استیاده گردیده است .نتایج بدست آمده حاکی از تأیید تمامی فرضایههاای ایان تحقیاق
داشت و در رتبهبندی ابعاد این تحقیق بعد عوامل محسوس دارای باالترین رتبه در میان ابعاد دیگر بود.
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مقدمه
امروزه بانکها نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها اییا مینمایند .بانک عبارت از یک رشته فعالیت اقتصادی
است که ایجاد اعتبار میکند و امر پرداختها و نقل و انتقال وجوه را تسهیل میکند .بانکها میتوانند با کس رضایت بیشتر
مشتریان و تشویق آنها به پسانداز و تجهیز پسانداز و تراکم سرمایه و جمعآوری سرمایههای کوچک و بکار انداختن آنها در رشته
های تولیدی و مصرفی ،نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشورها اییا نمایند که تحقق این هدف با کس رضایت بیشتر مشتریان
حاصل میشود (عباسی .)1811 ،بانک ملی ایران ،به عنوان مهمترین بنگاه اقتصادی و بزرگترین بانک کشور در زمینه تحقق اقتصاد
مقاومتی پیشگام میباشد .با توجه به این که صنعت بانکداری از ارکان اصلی هر اقتصادی به حساب میآید و مشتریان نقش کلیدی
در آن دارند ،بنابراین میتوان ابراز توجه ویژه به نیازها و خواسته های مشتریان را از جمله موضوعات پراهمیت ایران و جهان به
حساب آورد .بانک نیز از جمله مراکزی است که عهدهدار مسئولیت خدمات رسانی است و کیییت خدمات آن در جذب سرمایه
نقش مهمی دارد .مطالعات نشان دادهاند شرکتها و مؤسساتی که خدمات مطلوب به مشتریان ارائه میدهند ،ویژگی مهم و
مشترکی دارند .این مؤسسات به خواستهها ،نیازها و انتظارهای مشتریان توجه جدی دارند .از آنجا که ارتباط با مشتریان و بهبود
روابط با آنها مستلزم کس مهارتهای ارتباطی ،روابط انسانی و مؤلیههایی چون کنترل رفتار و احساسات ،استرس و خشم است،
ازاین رو به نظر میرسد مدیریت بانک با بهرهگیری از خدمات روانشناختی ،میتواند در راستای ارتقای رضایت شغلی کارکنان که
با رضایت مشتریان نیزمرتبط است ،در جهت کیییت خدمات بهتر گام بردارد (خدایاری فرد.)1811 ،

بیان مسأله
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بانکها به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی ،هدایت و پشتیبانی
بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه را برعهده دارند .در واقع آنچه بقا و تداوم فعالیت مؤسسات مالی بویژه بانکها را تضمین
میکند ،ارائه خدمات در شکل مطلوب و مطمئن و متناس است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواستههای مشتریان ،رضایت و
وفاداری آنان را موج شوند .این مهم حاصل نمیشود مگر اینکه بنگاههای اقتصادی ضمن توجه به کیییت خدمات ،به عنوان
میهومی دربردارندهی انتظارات مشتریان ،در حیظ و ارتقاء آن کوشش کند (طالقانی ،محمد ،1831،ص .)2به منظور افزایش
اعتماد به نیس مشتری در قابلیتهای ارائه دهنده خدمات ،رضایت مشتری از عوامل کلیدی در نظر گرفته شدهاند(1شیرشندو و
سانجی ،4111 ،ص .)171بانکهایی که به رضایت مشتریان خود توجه دارند ،اهمیت حیظ یک مشتری را در ماورای هر مراجعه
در نظر می گیرند .آنها مشتریان را داراییهای ارزشمندی میدانند و از تمام کارمندان خود میخواهند که برای راضی نگه داشتن
و ماندگار شدن مشتریان هر کاری را انجام دهند .باید توجه داشت که بازگشت مشتری به بانک طی دوران زندگی او هزاران و
حتی میلیونها تومان ارزش دارد (صادقی ،علی منصور ،1831 ،ص .)4اگر بانکها به طور مرت مشکالت را از مشتریان جویا
شوند ،کیییت به کل چشمگیری ارتقا خواهد یافت .شکایات مشتریان هزینههای مستقیم و غیرمستقیم باالیی را برای بانکها به
همراه دارد؛ اما این شکایات از آنجا که در بردارندۀ نداهای مستقیم مشتریان هستند ،دانش گرانبهایی را در خود دارند که می-
تواند مورد استیادۀ وافر در بهبود کیییت قرار گیرد .بحث مربوط به ماهیت کیییت و رابطة بین انتظارات ،میاهیم و رضایت
مشتری و خدمت ارائه شده از مشکالت اساس بازاریابی کیییت خدمات دربخش عمومی است .ساختار کیییت بر مبنای میهوم
خدمات به کیییت قابل درک متمرکز است .کیییت خدمات قابل درک میتواند معیاری برای سنجش میزان رضایت مشتریان به
حساب آید(4رحمان ،4111 ،ص .)8تحوالت اقتصادی اخیر و تغییر قوانین و مقررات حاکم بر شبکه بانکی ،لزوم بکارگیری
اقدامات نوین بازاریابی را آشکار ساختهاند .رویکرد های پیشبرد خدمات بانکی باید در راستای هدف اصلی بانک و متناس با
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شرایط محیطی،به روز شوند.انتخاب محور تمرکز فعالیت های بازاریابی باید با توجه به وضعیت داخلی بانکها و دیدگاههای
مشتریان آنها صورت گیرد .یکی از گامهای اساسی در این فرآیند ،ارزیابی کیییت خدمات ارائه شده توسط بانک از دیدگاه
مشتریان است (تائبی ،سمیه .)1811 ،مسأله تحقیق حاضر این است که آیا تاثیر کیییت خدمات ارائه شده توسط شع بانک
ملی بندرانزلی بر رضایت مشتریان معنادار میباشد؟
ادبیات نظري پژوهش
فیلیپ کاتلر معتقد است خدمت ،فعالیت یا منیعتی نامحسوس و لمس نشدنی است که یک طرف مبادله به طرف دیگر عرضه می-
کند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد (کاتلر و آرمسترانگ .1)1813 ،کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی
به ابهام زیادی در میهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده است( 4کیسانگ و همکاران .)4111 ،گرونروس خدمت را چنین تعریف
میکند :یک خدمت ،فعالیت یا مجموعهای از فعالیتهای کم و بیش ناملموس است که معموالً و نه لزوماً در تعامالت بین مشتری و
کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی یا کاالها و یا سیستمهای عرضه کننده خدمات صورت میگیرند بلکه به عنوان راه حلهایی
برای مشکالت مشتری ارائه میشوند( 8الهواری ،وارد و نبی .)4113 ،کیییت واژه رایج و آشنایی است که از میهوم و نحوه کاربرد آن
تیاسیر گوناگونی به عمل آمده است .اما وجه مشترک همه این تعاریف «سازگاری کاال یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان
2
است» .کیییت از مشتری شروع میشود و هرگونه توجه به کاال یا خدمت ،بدون توجه به نظر مشتری ،الزاما کیییت را بدنبال ندارد
(براس و لین .)4111 ،واقعیت آن است که کیییت اصطالحی مبهم است که ،از یک طرف هر فردی میداند (یا فکر میکند که می-
داند) که کیییت چیست و از طرف دیگر ،ایجاد و ارائه تعرییی واحد از آن ،یک مشکل اساسی است .عثمان و اون ( )4114کیییت
خدمات را به عنوان درجهای از اختالف بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمات تعریف میکنند .بانکداری و خدمات مالی
بخش مهمی از صنعت خدمات است .تمایل به کیییت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمهای ،بانکی و غیره
اییا میکند چرا که کیییت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار میرود( 5اراسیل ،مهتاپ و تارن .)4115 ،در
زمینه خدمات بانکی ،کیییت خدمات به عنوان عقیده یا نگرش مشتری در خصوص میزان برتری خدمتی که در محیط بانک ارائه
میشود ،تعریف میشود (غیاری و دیگران.)1831 ،
6
بخش عمدۀ در ادبیات تحقیق و رایجترین مدل برای سنجش کیییت خدمات ،مقیاس سروکوال است که در سال  1311به وسیله
پاراسورامان ،زیتهامل و بری و بر پایة مدل شکاف بنا شده است .ارزیابی کیییت خدمات در این مدل مبتنی بر درک واقعی
مشتریان از کیییت خدمات ارائه شده در مقایسه با وضعیت ایده آل از نقطه نظر آنها است .ایدۀ اولیه در مدلهای تحلیل شکاف این
است که کیییت خدمات تابعی از تیاوت امتیازهای میان انتظارات و ادراکات است (حسینی .)1811 ،مدلهای تحلیل شکاف
مدلهایی تک معیاری نبوده ،بلکه در ماهیت بر میاهیمی چند بعدی طراحی شده است .این مدل تحقیقی در چهاربخش خدماتی:
بانک ،شرکتهای کارتهای اعتباری ،شرکتهای عرضه کننده سهام ،و شرکتهای تعمیراتی مورد مطالعه قرار گرفت .پاراسورامان
و همکارانش در مرحله اول در سال 1315با انجام مصاحبههای عمیق با کارکنان این شرکتها و همچنین مصاحبههای متمرکز
گروهی با مشتریان این چهار بخش خدماتی ،مدل میهومی تجزیه و تحلیل شکاف شرکت خدماتی و انتظارات مشتریان را شناسائی
کردند .آنها همچنین  11بعد کیییت را معرفی کردند که عبارت بودند از :موارد محسوس ،قابلیت اعتماد ،پاسخگوئی ارتباطات،7
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اعتبار1امنیت /آسایش خاطر 4شایستگی/صالحیت ،8ادب و تواضع ،2درک مشتری5و دسترسی .در نهایت این مقیاس دارای پنج بعد
و  44مؤلیه به شرح زیر است که جهت اندازهگیری انتظارات و ادراکات مشتریان دربارۀ ابعاد کیییت خدمات به کار میرود .پنج بعد
یا معیار اساسی کیییت خدمات در مدلهای تحلیل شکاف عبارتند از )1 :قابلیت اطمینان مشتریان به سازمان؛  )4قدرت و توان
پاسخگویی سازمان به مشتریان؛  )8تضمین و اطمینان به عملکرد سازمان؛  )2همدردی و نزدیکی سازمان به مشتریان؛  )5معیار
مرتبط با امکانات ملموس سازمان جهت ارائه خدمات (طالقانی .)1831 ،قابلیت اطمینان مشتری به سازمان از طریق توان سازمان
در ارائه خدمات به نحوی مناس و دقیق ارزیابی میشود .قدرت و توان پاسخگویی سازمان از طریق سنجش میزان تمایل ارائه
دهندگان خدمات کمک به مشتریان و ارائه فوری خدمات به آنها مورد سنجش قرار میگیرد .تضمین و اطمینان آن بخش از
کیییت خدمات است که تأکید خود را بر قابلیت اعتماد ،اطمینان و محرمانه نگاه داشتن امور مشتریان قرار داده است .همدردی
بخشی از کیییت خدمات است که از طرز رفتار فردی ارائه دهنده خدمات با مشتری نشأت میگیرد .در نهایت معیار مرتبط با
امکانات و عوامل ملموس کیییت خدمات تأکید خود را بر جنبهها و عناصر فیزیکی جهت ارائه خدمات قرار میدهد( 6هاو و لین،
 .)4111اکنون بانکها به این نتیجه رسیدهاند که در واقع توجه به کیییت ،رمز بقا در محیط رقابتی بانکداری است( 7وانگ و
همکاران .)4118 ،گروه زیادی از محققان معتقدند که کیییت خدمات آثار عمیق و عمدهای بر رضایتمندی و از آن طریق بر
وفاداری و پایبندی مشتری به سازمان بر جای می گذارد(1ابولی و مازوال.)4117،در این پژوهش با توجه به کاربرد گسترده مدل
سروکوال در سنجش خدمات سنتی توسط محققان پیشین و مرور ادبیات پژوهش بیانگر اهمیت تاثیر استیاده از خدمات در باال
بردن سطح خدمت رسانی به مشتریان میباشد .با توجه به مرور ادبیات تحقیق رحمان و همکاران در سال  4111و نیز با استیاده از
نظر خبرگان شاخصهای سنجش ،مدل نهایی سروکوال پس از تلخیص ،پنج بعد کیییت خدمات 3را شامل میشود که در ذیل
نمایش داده شده است.

کیییت خدمات
عوامل محسوس
اعتبار
پاسخگویی
اطمینان
همدلی

رضایت مشتریان

نمودار -1مدل میهومی پژوهش(رحمان و همکاران)4111،
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فرضیه اصلی:
کیییت خدمات ارائه شده توسط شع بانک ملی بندرانزلی بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است.
فرضیههاي فرعی :
 .1عوامل محسوس بر رضایت مشتریان بانک ملی انزلی تأثیر دارد.
 .4قابلیت اعتماد بر رضایت مشتریان بانک ملی انزلی تأثیر دارد.
 .8مسئولیتپذیری بر رضایت مشتریان بانک ملی انزلی تأثیر دارد.
 .2اطمینان بر رضایت مشتریان بانک ملی انزلی تأثیر دارد.
 .5همدلی بررضایت مشتریان بانک ملی انزلی تأثیر دارد.
روش تحقیق
از آنجا که در این تحقیق بر اساس اهداف تحقیق ،در پی ارائه راهکارهایی جهت ارائه کیییت بهتر خدمات و ارتقای رضایت مشتری
هستیم ،تحقیق از حیث هدف ،تحقیقی کاربردی و همچنین با توجه به اینکه در پی شناخت تأثیر کیییت خدمات و رضایت
مشتریان هستیم ،با جمع آوری دادههای مرتبط ،به توصیف جامعه آماری پرداخته میشود ،بنابراین تحقیق بر اساس روش جمع
آوری دادهها در رده توصییی و پیمایشی طبقه بندی میشود .برای بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانهای و
برای آزمون فرضیهها و نتیجهگیری از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استیاده شده است .بخش اول مربوط به سؤاالت جمعیت
شناختی و در بخش دوم مربوط به ارزیابی کیییت خدمات که از پرسشنامه استاندارد سروکوئال به تعداد  48سؤال و بخش سوم
مربوط به رضایت مشتریان که از پرسشنامه محقق ساخته (داودیان ،فاطمه )1813 ،به تعداد  3سؤال میباشد .که برای پاسخ به
سواالت از طیف لیکرت استیاده گردیده است .در این پژوهش به جهت آزمون روایی از نظرات جمعی از اساتید و صاحبنظران
استیاده گردید و روایی آن تایید شد و برای اندازهگیری پایایی این تحقیق از روش آلیای کرونباخ استیاده گردید .برای محاسبه
ضری آلیای کرونباخ ابتدا واریانس نمونهها و مجموعه سوالهای پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد .سپس با
استیاده از فرمول مقدار ضری آلیا محاسبه شد.
متغیر

ضری پایایی

کیییت خدمات

1/348

ابعاد

ضری پایایی ابعاد

عوامل ملموس

1/175

پاسخگویی

1/131

همدلی

1/111

قابلیت اعتماد

1/151

اطمینان خاطر

1/131
1/318

رضایت مشتریان

جدول )1پایایی پرسشنامه به تیکیک ابعاد

جامعه آماری این پژوهش بانک ملی شهرستان بندرانزلی میباشد .نمونه آماری این تحقیق مشتریان بانکهای ملی شهرستان
بندرانزلی میباشد که از طریق فرمول کوکران بصورت احتمالی در دسترس به تعداد  244نیر انتخاب گردید .برای تعیین حجم
نمونه از فرمول جامعه نا محدود استیاده .شده است.

1.96   0.524
n 
2
0.05

2

 422

2
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در این تحقیق ،در ابتدا با استیاده از ابزار شاخصهای آمار توصییی (جداول توزیع فراوانی ،شاخص های مرکزی ،میانگین،
پراکندگی انحراف معیار ،واریانس) به توصیف جامعه پرداخته و کمک نمودارها و جداول آماری مرتبط توصیف مذکور را از ابعاد
مختلف مطرح بررسی میکند .جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادالت ساختاری ،آزمون همبستگی ،رگرسیون و آزمون
فریدمن جهت رتبه بندی استیاده شده است .در بررسی مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق در حالت استاندارد ،میزان همبستگی
هرکدام از سازهها را با متغیر اصلی نشان میدهد.

نمودار )4مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد

در حالت اعداد معنیداری :که کلیه سواالت مربوط به متغیرها دارای ضرای همبستگی معنی داری با متغیرهای مکنون هستند
چرا که میزان آماره تی باالتر از  1/36میباشد.

نمودار )8مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری
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در ادامه برای آزمون فرضیهها با استیاده از آزمون رگرسیون مطابق جدول شماره 4نتایج زیر بدست آماد .آزماون فرضایه اول
تحقیق این گونه استنباط شد ،از آنجا که مقدار سطح معنیداری بدست آمده کوچکتر از  1/15میباشد در نتیجاه باا اطمیناان 35
درصد فرض تحقیق تأیید شده و در نهایت تاثیر عوامل محسوس بر رضایت مشتریان بانک ملی بنادرانزلی معناادار مایباشاد .ایان
فرضیه با تحقیقاتی که در این زمینه توساط ( عباسای )1811 ،انجاام گردیاده همراساتا ولای باا تحقیاق(Rahman al et 2011) ،
همسویی ندارد .آزمون فرضیه دوم تحقیق اینگونه استنباط شد ،که مقدار سطح معنیداری بدست آمده کوچکتر از  5درصاد مای-
باشد در نتیجه با اطمینان  35فرضیه فرعی دوّم تأیید میشود .شدّت تاثیر بین دو متغیر همدلی و رضایت ،بیاانگر رابطاه مساتقیم
بین دو متغیر میباشد در نهایت تاثیر همدلی بر رضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی معنادار میباشد .این فرضیه با تحقیقااتی کاه
در این زمینه توسط ) (Behshti et al 2012) ،(Kheng et al 2010و (عباسای )1811 ،همراساتا ولای باا تحقیاق (Rahman al et
) 2011و (بنیشی )1811 ،همسویی ندارد .آزمون فرضیه سوم تحقیق این گونه استنباط شد که مقادار ساطح معنایداری بدسات
آمده کوچکتر از  5درصد میباشد بنابراین فرضیه فرعی سوّم تأیید میشود .شدّت تاثیر بین دو متغیّر پاساخگویی و رضاایت بیاانگر
رابطه مستقیم بین دو متغیّر میباشد .در نهایت تاثیر پاسخگویی بر رضایت مشتریان بانک ملای بنادرانزلی معناادار مایباشاد .ایان
فرضیه با تحقیقاتی که در این زمینه توسط (عباسی )1811 ،همسو ولی با تحقیق ) (Rahman al et 2011همسو نمیباشد .آزماون
فرضیه چهارم تحقیق این گونه استنباط شد که مقدار سطح معنیداری بدست آمده کوچکتر از  5درصد میباشاد بناابراین فرضایه
فرعی چهارم تأیید میشود در نهایت تاثیر اطمینان خاطر بر رضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی معنادار میباشاد ایان فرضایه باا
تحقیقاتی که در این زمینه توسط )( ،(Kheng et al 2010عباسی (Behshti et al 2012) )1811 ،همسو ،ولی با تحقیق (Rahman
) al et 2011و (بنیشی )1811 ،همسویی ندارد .آزمون فرضیه پنجم تحقیق این گونه اساتنباط شاد کاه مقادار ساطح معنایداری
بدست آمده کوچکتر از  5درصد میباشد بنابراین فرضیه فرعی پنجم تأیید میشود .شادت تااثیر باین دو متغیار قابلیات اعتباار و
رضایت بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر میباشد .در نهایت تاثیر قابلیت اعتبار بر رضایت مشتریان بانک ملای بنادرانزلی معناادار
میباشد .این فرضیه با تحقیقاتی که در این زمینه توسط (عباسی )1811 ،همسو ولی با تحقیق ) (Rahman al et 2011و (بنیشای،
 )1811همسویی ندارد .با توجه به رتبه بندی سازههای متغیر کیییت خدمات که در جادول )8نماایش داده شاده ،بااالترین رتباه
مربوط به متغیر قابلیت اعتبار میباشد.
متغیر

ضری بتا

تعداد

ضری تعیین

سطح معنی داری

نتیجه

عوامل ملموس و رضایت

244

1/745

1/546

1/111

تأیید فرضیه

همدلی و رضایت

244

1/114

1/622

1/111

تأیید فرضیه

پاسخگویی و رضایت

244

1/773

1/617

1/111

تأیید فرضیه

اطمینان خاطر و رضایت

244

1/125

1/715

1/111

تأیید فرضیه

قابلیت اعتبار و رضایت

244

1/173

1/778

1/111

تأیید فرضیه

جدول )2آزمون رگرسیون بین متغیرهای کیفیت خدمات و رضایت مشتریان
میانگین رتبه
همدلی

کای دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

8/14

پاسخگویی

8/16

قابلیت اعتبار

8/21

اطمینان خاطر

4/68

عوامل ملموس

4/71

67/511

2

جدول)8آزمون فریدمن برای رتبه بندی سازه های متغیر کیییت خدمات

1/111
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نتیجهگیري و پیشنهادات
باتوجه به نتایج بدست آمده از هریک از مولیههای کیییت خدمات که ،باه ترتیا میاانگین  -1عوامال ملماوس (-4 ،)8/15
پاسخگویی ( -8 ،)4/33همدلی ( -2 ،)4/31اعتبار ( -5 ،)4/18اطمینان خاطر ( )4/76را بدست آمده است .بنابراین میتاوان گیات
که بعد عوامل محسوس به بانک ،مهمترین و قویترین مولیهای است که در بانک ملی شهرستان بندرانزلی وجود دارد .و پایینترین
آن بعد اطمینان خاطر میباشد .لذا مدیران بانک باید به تواضع و رفتار مناس کارکنان ،دانش کافی کارکنان ،دقت کارکناان باناک،
امنیت نقل و انتقال وجوه بین حسابها ،امنیت نقل و انتقال وجوه بین حسابها ،مناس بودن وسایل آسایش و آرامش درونای باناک،
مرت بودن و آراستگی کارکنان بانک ،توجه ویژه بانک به انتظارات مشتریان ،مناس بودن ساعات ارائه خدمات باناک ،درک باناک
از نیازهای خاص مالی مشتری ،رازداری بانک ،پاسخگو بودن به سواالت درباره خدمات ،خدمات فوری و سریع ،تناس خدمات بانک
با تبلیغات ،میزان بهبود فعالیتهای بانک پس از خصوصی شدن ،خدمات متنوع و گوناگون ،امکانات باناک درجهات ارائاه خادمات
بانکداری الکترونیک را مورد توجه قرار دهند .با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول پیشنهاد میشود که ،بانکها میتوانناد باا
طراحی و ایجاد محیط فیزیکی مناس و ایجاد شعبه در مکانهای مورد نیاز از این بعد ،نیازهای مشتریان را تأمین نمایند ،در سال-
های اخیر اکثر بانکها به اهمیت این موضوع پی برده و محیط عرضه خدمات خود را مشتری پسندتر کردهاند .لاذا مادیریت باناک
ملی باید پاکیزگی و آراستگی کارکنان را مورد توجه قرار دهد و در این راستا ،تسهیالت الزم را برای کارکناان باناک ،فاراهم آورد و
فضای بانک از نظر معماری ،رنگآمیزی و باجهها ،جذاب و متناس با بانک باشد .باا توجاه باه نتاایج بدسات آماده از فرضایه دوم
پیشنهاد میشود که بانک ملی و سایر بانکها با آموزش کارکنان خود مایتوانناد ارتباطاات اجتمااعی دوساتانهتاری باین باناک و
مشتریان برقرار کنند و درک عمیقتری از نیازهای واقعی مشتریان داشته و جو صمیمیتری برای مشاتریان ایجااد کنناد .رازداری
بانک ملی ،از طریق پنهان داشتن (هویت مشتریان ،عملکرد حسابها ،میزان موجودی و ).....مورد توجاه بیشاتر مادیران باناک قارار
گیرد .نتایج بدست آمده از فرضیه سوم که در مورد متغیر پاسخگویی میباشد ،پیشنهاد مایشاود کاه مادیریت باناک ملای جهات
پاسخگویی به مشتریان بانک با استیاده از رسانههای مختلف اطالعااتی ،تهیاه و توزیاع دفترچاههاای راهنماا دربااره اناواع وامهاا،
حسابهای بانکی ،وب سایتهای مناس و صندوقهای پیشنهادات اقدام نماید .و مهمتر از این باید خود را ملازم باه پاساخگویی باه
شکایات مشتریان بانک خود بداند و به صورت ماهانه نسبت به اقدامات انجام شاده در رابطاه باا پیگیاری مشاکالت ،پیشانهادات و
شکایات مشتریان اطالع رسانی نماید.در مورد فرضیه چهارم که درباره بعد اطمینان خاطر میباشد؛ پیشنهاد میشاود کاه مادیریت
بانک ملی ،تدابیری را از جمله انجام تشویق و تنبیه که باعث میشود کارکناان در برخاورد باا مشاتریان ،رعایات ادب و تواضاع را
نمایند و رفتار مناسبی با مشتریان داشته باشند ،مدنظر قرار دهند ،به عبارتی رفتار کارکنان ،به گونهای باشد که به تادریج ،اعتمااد
مشتریان را جل نمایند .فرضیه پنجم که در رابطه با متغیر اعتبار میباشد؛ پیشنهاد میشود کاه مادیریت باناک ،بایاد تادابیری را
اتخاذ نماید که خدمات خود رادر زمانی که وعده انجام آنرا دادهاند ،فاراهم آورناد و در ایان رابطاه ضامانتهاای الزم را نیاز بارای
مشتریان فراهم کرده و در صورت خلف وعده خسارتهای مربوطه به مشتریان پرداخت گردد .و از سرویسهاای اطالعااتی مناسا
جهت مطلع نمودن مشتریان از انواع خدمات خود استیاده نماید ،ارائه خدمات متنوع و گوناگون باید مورد توجه مدیریت بانک قارار
گیرد و بدنبال آن ارتقاء آگاهی مردم از انواع خدمت بانکی و ارائه مشاوره در استیاده از خدمات متنوع بانکی باید مد نظار مادیریت
بانک قرار گیرد.
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