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مقاله موردی

نیازســنجی خدمــات حضــوری مشــتریان بانکــی بــا اســتفاده از
تکنیــک اهمیــت عملکــرد []1
دریافت98/4/23 :

پذیرش99/2/30 :

حسین بلوچی ،1نویسنده مسئول
2
ایمان غریب

چکیده
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش توصیفی و از نظر

تأییدی) مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین از شاخص KMO

شیوه گردآوری دادهها پیمایشی است که در مقطعی از زمان انجام

و بارتلت برای کفایت نمونه و برای تحلیلهای آماری از آزمونهای

شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر کسبوکارهای کوچک

آماری تحلیل اهمیت عملکرد و آزمون آنووا استفاده شده است .در

و متوسط در شهرهای تهران و مشهد هستند .بر این اساس و با

بین خدمات حضوری کاهش بوروکراسی برای دریافت تسهیالت،

استفاده از اطالعات و آمار بانک و استفاده از طبقهبندی که بانک

منصفانه بودن قیمتها ،تسهیالت سرمایه در گردش و افزایش مدت

از کسبوکارها انجام داده بود ،تعداد  133کسبوکار بهعنوان

زمان بازپرداخت از اولویت باالتری برخوردارند .آنچه در خدمات

نمونه و با نمونهگیری در دسترس انتخاب شده است .ابزار گردآوری

حضوری دارای اولویت بیشتری دارد سرعت و پس از آن امنیت

اطالعات پرسشنامه است .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای

است؛ عواملی نظیر سرعت در کارها ،کاغذبازی کمتر ،خدمات

کرونباخ و روایی آن با روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی

سریع و پاسخگویی سریع در اولویت باالتری برای مشتریان قرار دارند.

طبقهبندی P23, M31, L11 :JEL
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 .1مقدمه :طرح مسأله

هستند و زمان را در حکم طال تلقی میکنند[ .]5مؤسسات

در تجارتهای امروزی ،بازار بانکداری در حال تغییر است و

مالی ،بهویژه بانکها ،انواع مختلفی از روشهای نوآورانه را

شاهد افزایش نوسانات هستیم ،دانش و انتظارات مشتریان

برای برآوردن انتظارات مصرفکننده و حفظ مزیت رقابتی

از یکسو و شدت رقابت بین بانکها از سوی دیگر در

عرضه میکنند .در کنار شعب فیزیکی بانکداری ،بانکها

حال رشد است ،بقا و موفقیت در بازار به بزرگترین نگرانی

انواع مختلفی از روشهای جایگزین مانند دستگاههای

مدیران بانکی تبدیل شده است [ .]2وجود رقابت شدید و

خودپرداز ،بانکداری آنالین و بانکداری همراه [ ]6را برای

تنوعطلبی مصرفکنندگان و نیز امکان حق انتخاب بیشتر

ارائه خدمات بانکی خود ارائه میدهند [ .]7این که بانکها
ً
چگونه میتوانند مشتریان خود را بشناسند؛ چه چیزی واقعا

افتاده و هر چه بیشتر به رفتار مصرفکنندگان و عوامل مؤثر

برای مشتریان اهمیت دارد؛ خواستهها و نیازهای واقعی

بر آن بپردازند [ .]3تقاضای مشتریان در زمینه خدمات مالی

مشتریان چه چیزهایی هستند؛ مشتریان چگونه انگیزه

نیز روزبهروز پیچیدهتر میشود .اولویتبندی افراد در انتخاب

خرید پیدا میکنند و چه چیزی باعث رضایت مشتریان

بانکها ،همواره در ادبیات گذشته ،بررسی شده است.

میشود؛ نیازمند روشهای تحقیقات بازاریابی است .توجه

شدن الزامات مربوط به اجرای موفقیت
بنابراین برآورده
ِ
تفکیک بازاریابی از اهمیت خاصی در بانکها
استراتژیهای
ِ

به رضایت مشتری و برآورده کردن نیازهای وی ،روز به روز
اهمیت بیشتری پیدا میکند ،بنابراین ،شناسایی نیازهای

برخوردار است .بانکهایی که به طبقهبندی و بخشبندی

مشتریان و تبدیل آنها به ویژگیهای طراحی محصوالت و

بازار میپردازند بهخوبی میدانند که کدام افراد متعلق به چه

خدمات ،امری حیاتی برای رقابتی ماندن در بازار است [.]8

آنها ،شرایطی را پیش روی بانکها گذاشته تا آنها به تکاپو

در سالهای اخیر رقابت در بازار خدمات بانکی ،چه

بخشی بوده و معیارشان جهت انتخاب بانک چیست [.]4
عوامل کلیدی موفقیت را باید شناخت و مشتریان باید

در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی افزایش یافته

از عوامل درگیر در انتخاب بانک آ گاهی داشته باشند [.]2

است .با پیدایش بانکهای خصوصی و مؤسسههای مالی

رشد روز افزون رقابت در صنعت بانکداری و نیز شباهت

و اعتباری و افزایش سطح دانش مشتریان ،انتظارات و

خدمات ارائه شده از سوی بانکها ،شاخصهای انتخاب
ِ

خواستههای مشتریان از سیستم بانکی بیشتر شده است

بانک از دیدگاه مشتری از اهمیت بهسزایی برخوردار شدهاند

و این مسأله چالش جدی برای بانکها شمرده میشود.

[ .]4اکثریت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای
ً
ً
طرحها و برنامههای تقریبا مشابه هستند و از مزایای نسبتا

در چنین وضعیت رقابتیای ،مناسبترین راهبرد برای
بانکها ،رویکرد بهبود کیفیت خدمات است [ .]9از جمله

یکسانی برخوردار میباشند از اینرو اهرم مزایای مالی در

مشکالت اساسی سیستم بانکی کشور را باید اینگونه بیان

بیشتر موارد مزیت رقابتی محسوب نخواهد شد .در واقع،

کرد که درست است که بسیاری از خدمات و محصوالتی

گروههایی از مردم بهوسیله طرحها و مزایای مالی مشابه

که توسط بانکها و مؤسسات اعتباری ارائه میشود ،بخشی

بانکها و مؤسسات مالی برانگیخته نمیشوند .این گروهها

از نیازهای مشتریان را مرتفع میسازد ،اما بهنظر نمیرسد که

که شامل طبقه متوسط و نزدیک به متوسط میباشند ،از

اینها نیازهای اصلی مشتریان باشند .موضوع مهم این است

جمعیت زیادی برخوردار بوده و منابع مالی زیادی را در اختیار

که طراحی این خدمات و محصوالت اغلب در مرکزیت

دارند .یکی از ویژگیهای این گروهها این است که برای

بانکها صورت میگیرد و طراحان آنها خود را آ گاه بر همه

ارزشهای اجتماعی همچون احترام اهمیت ویژهای قائل

نیازهای مشتریان میپندارند .سؤالی از مشتری پرسیده
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نمیشود و اگر سؤالی باشد ،در بهترین حالت پرسشنامه

مالی سازمان هستند ،نهتنها شناخت نیازهای آشکار آنان،

دست چندم ترجمه شدهای از یک مقاله یا پایاننامه است

بلکه پیشبینی ،تعیین و هدایت نیازهای پنهان مشتریان،

و در عمده موارد ،تراوشات ذهن کارشناسان بانکی است

طراحی و اجرای برنامههای ارائه خدمات در جهت رفع این

یا سفارشات مدیران در جلسات بدون کار کارشناسی و

نیازها برای جذب و نگهداری مشتری از ارکان اساسی هر

مبتنی بر تجارب قبلی و قدیمی .ممکن است این موضوع

گونه فعالیت در سازمان است [ .]11این امر برای بانک انصار

مطرح شود که در برخی موارد زیرساختارهای الزم برای ارائه

که بانکی جوان و تازه تأسیس نسبت به دیگر بانکها است و
ً
عمری تقریبا ده ساله دارد حیاتیتر است تا بتواند با استفاده

قابلپذیرش است ،اما نکته در اینجاست که حتی در صورت

از شناخت دقیق نیازهای مشتریان خود ،محصوالت و

دسترسی به این زیرساختارها ،باز هم طراحی خدمات و

خدمات متناسب با آنان را ارائه دهد و در راستای جذب

محصوالت بر اساس نیازهای مشتری صورت نمیگیرد

مشتریان جدید و حفظ فعلی به بهبود فعالیتها و عملکرد

[ .]10از سوی دیگر ،بانکهای دولتی و خصوصی در تالش

خود بپردازد .همواره باید به این نکته توجه کرد که تنها راه

هستند تا فعالیتهای خود را بهعنوان اهرم اقتصادی در

حفظ مشتریان برآوردن نیازها ،خواستهها و انتظارات آنان و

سرمایهگذاری کالن کشور و همچنین در خدمترسانی به

در یک کالم تأمین رضایت آنان و ارائه ارزش به آنان است

مردم بهکار گیرند؛ اما با توجه به تغییر و تحوالت جامعه ،رشد

[ .]3و در دنیای امروز سازمانهایی موفق خواهند بود که

جامعه ،رشد جمعیت مردم و تغییر وضعیت زندگی آنها و

بتوانند رضایت مشتری خود را بیشتر تأمین کنند .چرا که

پیشرفت روزافزون تکنولوژی ،بانکها نیز دریافتند که تنها

مهمترین دارایی هر سازمان میباشند [ .]12مطالعات زیادی

ارائه خدمات فعلی و فعالیتهای روزمره کنونی کافی نیست

نیز رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان را
ً
خطاب قرار دادهاند و آنها عموما اعتقاد دارند سطح باالی

حفظ مشتری کوشش و شیوههای بازاریابی را در فعالیتهای

کیفیت به سطح باالی رضایتمندی مشتریان منتج خواهد

خود اعمال کنند .صنعت بانکداری ایران بهعنوان یکی از

شد [ .]13پس الزم است بانکهای تجاری کشور نیز بهعنوان

پایههای تأثیرگذار در اقتصاد کشور نقش تعیینکنندهای در

یکی از مهمترین صنایع خدماتی کشور همواره به دنبال ارتقاء

فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند .فاصله نظام بانکی ایران

کیفیت خدمات خود باشند تا از این طریق به مزیت رقابتی

از نظام استاندارد جهانی در عدم استفاده بانک مرکزی،

دست یابند ،چرا که ایجاد رضایت در مشتریان ،وفاداری و

ابزارهای مالی ،زیرساختهای فناوری اطالعات ،تفکیک

نرخ نگهداری آنان را افزایش میدهد که حاصل آن افزایش

نکردن بازارها ،نبودن سیستم دقیق اعتبار سنجی ،فقدان

ارزش صاحبان سهام است [ .]14عدم استفاده مدیران از

کنترلهای دقیق ،فقدان سیستم حسابداری و حسابرسی

ابزارها و روشهای مناسب برای درک نیازها و انتظارهای

اثربخش و علتهای بسیار دیگر است .وجود چنین شرایطی

مشتریان موجب هدر رفتن منابع و نیز رو یگردانی مشتریان

لزوم تجدید نظر در روابط بین نظام بانکداری و مشتریان

از سازمان خواهد شد ،از اینرو استفاده از ابزارهای مدیریت

بهعنوان منبع اصلی درآمد و موفقیت سازمان را ضروری

ارتباط با مشتری برای طراحی محصوالت و ارائهی خدمات

میسازد و مشتریان را باید دلیل وجودی سازمان به حساب

متناسب با نیازها و خواستههای بخشهای متفاوت از

آورد که بقا و رشد سازمانها بستگی به موفقیت در تعامل

مشتریان تبدیل بهضرورت برای سازمانها شده است [.]15

با آنها است .با توجه به اینکه مشتریان تأمینکننده منافع

یکی از ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان تحلیل اهمیت-

برخی خدمات و محصوالت جدید در دسترس نیست که

و باید برای ماندگاری این بنگاههای اقتصادی در جذب و
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نیازسنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی ...

عملکرد است که با استفاده از آن ویژگیهای خدمت بر پایه

افزایش رضایت مشتریان کشیده شود ،در واقع ،محققان

انتظارها و ادراکات مشتریان اولویتبندی میشوند [.]16

اثبات کردند که رضایت مشتریان به رفتارهای بااهمیت

مدل اهمیت عملکرد ،مدلی است که در رشتههای مختلفی

مصرفکنندگان ،همانند خرید متقاطع خدمات مالی و

پذیرفته شده و استفاده میشود ،چرا که این تکنیک نتایجی
ً
ساده و جالب در بهبود فعالیتهای استراتژیک و نهایتا

تبلیغات مثبت دهان به دهان متصل است [ .]20در نهایت
این رفتارها شرایط خوبی از جهت نرخ نگهداری ،میانگین

رقابت ارائه میدهد [ .]17تکنیک اهمیت عملکرد یک

سپردهها و کاهش هزینه بانک برای ارائه خدمت را برای

ابزار تصمیمگیری تشخیصی است [18؛  .]19که شناسایی

ی شرکت مهیا میکنند [ .]22از طرفی مطالعات
بهبود خروج 

اولویتهای بهبود را تسهیل میکند تا منابع کمیاب را

زیادی بر ارتباط بین رضایت مشتریان و کیفیت خدمات

بهدرستی تخصیص و آرایش دهیم و فعالیتها و تالشهای

تأ کید کردهاند [ .]23کیفیت خدمات یکی از فاکتورهای

برنامهریزی استراتژیک برای بهبود وضعیت رقابت را،

مهم رقابت تجاری برای تولیدکنندگان و ارائهدهندگان

موزون کنیم [ .]17با توجه به بررسیهای انجام شده،

خدمات نظیر بانک است [ .]24با افزایش شدت رقابت

خأل پژوهشهای کاربردی در زمینه نیازسنجی مشتریان

ت مدیریتی باالیی
برای جذب مشتریان ،این فا کتور از اولوی 

بانکی در کشور احساس میشود ،برخی از پژوهشها نظیر

برخوردار است [ .]25مدیران موفق ،ضرورت تماس با

پژوهشهای جعفری ( )2016و قربانی و همکاران ()1396

مشتری را بهعنوان عامل سودمند در پارادایم خدمات درک

انجام شده است ،اما پژوهش جامعی در این زمینه مانند

کردهاند .با این حال ،رقابت موجود در میان بانکها ،این

پژوهش آربوره و بوساکا ( ،]20[ )2009انجام نشده است تا

امر را برای سازمانها ضروری کرده است که سطح کیفیت

نیازهای مشتریان را بهصورت جامع مورد بررسی قرار دهد.

خدمات مؤثر و پایهای ارائه شده به مشتریان را افزایش دهند

توجه به انواع خدمات بانکی بسیار حائز اهمیت است ،در

[ .]26توجه به کیفیت خدمات میتواند سازمان را یاری

این پژوهش به بررسی اهمیت عملکرد ،خدمات حضوری

رساند تا خود را از سایر سازمانها متفاوتتر ساخته و از

بانک در بین مشتریان بانک انصار پرداخته شد تا بتوان درک

این طریق به یک مزیت رقابتی پایدار دست یابد .کیفیت

درستی از خواستهها و نیازهای این مشتریان بهدست آورد.

باالی خدمات یک مؤلفه مهم در سودآوری بلندمدت در
سازمانهای خدماتی و تولیدی محسوب میشود.

رضایت مشتری
شرکتهای خدماتی در یک محیط رقابتی سخت با یکدیگر

 .2پیشینه تحقیق

رقابت میکنند و دالیل زیادی برای سخت بودن این محیط
ً
وجود دارد ،دالیلی چون :موانع ورود نسبتا کوتاه و کم،

در پژوهشی که لوسیا-پاال کیوسا و همکاران [،)2020( ]27
تحت عنوان «چگونه تغییر شرایط موقعیتی ،اثرات

فرصتهای حداقل برای صرفهجویی در مقیاس ،نوسانات

شایستگیهای کارکنان خط مقدم بر رضایت مشتری

غیرقابل کنترل در فروش ،عدم امکان بهرهبرداری از مزیت

از فروشگاه را تعدیل میکند» انجام دادند .هدف از این

اندازه هنگام معامله با خریداران یا فروشندگان ،جایگزینی

مقاله تجزیه و تحلیل این موضوع است که آیا اثربخشی

کاالها ،وفاداری مشتریان و موانع خروج [ .]21این فضای

شایستگیهای کارکنان خط مقدم (وظیفه و تعامل)

رقابتی و در کنار آن افزایش تعداد بانکها موجب شده که

در مدیریت رضایت مشتری از فروشگاه بسته به شرایط

استراتژیهای شرکتهای فعال در این صنعت به سمت

موقعیتی ،بهویژه ،بر اساس نوع درخواست (مشاوره در مقابل
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کمک) و ازدحام فروشگاه ،متفاوت است یا خیر .از یک

پژوهش مشخص شد که رابطه پیچیدهای بین رضایت،

مطالعه کیفی برای بررسی اهمیت این دو شرایط موقعیتی
ً
در برخوردهای فروش استفاده شده است .متعاقبا ،این
فرضیهها با یک مطالعه ّ
کمی و بر اساس نظرسنجی از ۵۷۵

محیط ،عملیات و خدمات مشتریان وجود دارد و رضایت
گیرند ،بیشتر میشود .عالوه بر آن این رضایت زمانی که

مشتری در مورد تجربه خرید خود مورد بررسی قرار گرفتند.

تنوع زیستمحیطی دریا ،تعامالت بین دیگر مسافران،

نتایج نشان داد که اثر شایستگیهای وظیفهای کارمندان

راحتی و آسایش قایقها ،کیفیت امکانات تفریحی،

خط مقدم بر رضایت مشتری در هنگام ازدحام در فروشگاه

دانش خدمتکاران ،کیفیت اطالعات سفر و مقصد ،بهبود

افزایش مییابد ،در حالی که اثر شایستگیهای تعاملی

مییافت ،بیشتر میشد.

گردشگران وقتی که این عوامل به نحو احسنت صورت

نسبت به درخواستهای مشاوره قویتر از درخواستهای

در پژوهشی که چیاهوی و همکارانش [،)2012( ]31

کمک است .در انتها مفاهیم مهم نظری و عملی برای

تحت عنوان «استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در

کارکنان خط مقدم و مدیران فروشگاه ارائه شده است.

ارزیابی خدمات بانکی» انجام دادند ،تعدادی از ویژگیهای

در پژوهشی که پادما و آهن [ ،)2020( ]28با عنوان رضایت

خاص و حیاتی برای ارتقا خدمات ،تحت شرایطی که

و نارضایتی مهمان در هتلهای لوکس :کاربرد دادههای بزرگ

بانک با کمبود منابع مواجه است ،بهصورت خیلی ضروری

انجام دادند .این مطالعه بهمنظور درک ویژگیهای اساسی

بیان شد .با توجه به نتایج این مطالعه ،مدیران میتوانند

خدمات هتلهای لوکس در مالزی ،کالن دادهها را در قالب

تالشهایشان را برای بهبود کیفیت خدمات و تسهیالتی

بررسیهای آنالین ،بهگونهای که در سایت تریپ ادوایزر

که بیشتر مورد توجه مشتریان هستند و برای آنها از اهمیت

[ ]29موجود است ،تحلیل میکند .تجزیه و تحلیل محتوا

باالتری برخوردارند ،متمرکز کنند.

که با استفاده از تجزیه و تحلیل فراوانی کلمه انجام شد،

در پژوهشی که توسط ریموند و چوی [ ،)2000( ]32با

نشان داد که موضوعات اصلی کیفیت خدمات هتلهای

عنوان «استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد در صنعت

لوکس شامل ویژگیهای مربوط به هتل ،ویژگیهای مربوط

هتلداری هنگکنگ :یک مقایسه از مسافران تجاری و

به اتاق ،ویژگیهای مربوط به کارکنان ،ویژگیهای مرتبط با

تفریحی » صورت گرفت ،با استفاده از تحلیل اهمیت-

سفر و نتایج احتمالی است .تکنیک رویداد بحرانی نیز برای

عملکرد ،شش فاکتور منتخب در صنعت هتلداری برای

بررسی پیشبینی کنندهها و پیامدهای رضایت و نارضایتی

مسافران تفریحی و تجاری در هنگکنگ مورد بررسی قرار

مهمانان هتل مورد استفاده گرفته است .در این مطالعه،

گرفت .فاکتورهای منتخب عبارتاند از :کیفیت خدمات،

کیفیت اتاقها و تعامل با کارکنان بهعنوان محرکهای

تسهیالت تجاری ،ارزش ،اتاق و پذیرش ،غذا و پذیرایی

اصلی تبلیغ دهان به دهان و قصد استفاده مجدد مشتریان،

و امنیت .هر دو طرف مسافران تجاری و تفریحی دیدگاه

تعیین شدهاند.

یکسانی نسبت به این شش فا کتور داشتند که با استفاده از

در پژوهشی که توسط الکساندر کوگالن [ ،)2012( ]30در

این تحلیلها برای صنعت هتلداری در هنگکنگ ،میزان

مناطق ساحلی استرالیا بر روی  369گردشگر صورت گرفت،

و موقعیت هریک از شاخصها در مناطق چهارگانه یافت

با استفاده از تحلیل اهمیت-عمکرد ،به بررسی فرایند

شد.
در زمینه بانکداری و نیازسنجی مشتریان بانکی

رضایت بازدیدکنندگان پرداخته شد و طی آن شاخصهای

پژوهشهای زیر انجام شده است.

مهم و مؤثر در رضایت گردشگران شناسایی شدند .در این
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در پژوهشی که جعفری ( ،)2016انجام داد عوامل کلیدی

بر مبنای مبانی نظری و همچنین نظرات متخصصین و

موفقیت بانک را شامل عوامل زیر میداند :خوش برخوردی،

خبرگان در این حوزه ،پرسشنامهای تهیه و در بین  121نفر از

اعتماد به نفس ،حرفهای ،زیبایی و قدرت باالی روابط عمومی

بین معاونین و کارشناسان دفتر مرکزی ،مدیران و کارشناسان

کارکنان است؛ فراهم کردن خدمات با کیفیت خوب؛ سرعت

دفتر سرپرستی منطقه تهران و  242نفر از بین مشتریان توزیع

در خدمات با حداقل زمان انتظار برای مشتری و تجهیز شعبهها

گردید و دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار SPSS

با سیستم صف مناسب؛ ایجاد شعبهها در مکانهای مناسب

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج بهدستآمده گویای

و دسترسی سریع و آسان برای مشتریان [.]2

مؤثر بودن عوامل پنجگانه درونی کارکنان ،قیمت ،امکانات

در پژوهشی دیگر که قربانی و همکاران ( ،)1396بهمنظور

فیزیکی ،خدمت (محصول) ،فرایندها و همچنین عوامل

طراحی مدل جذب اربابرجوع با رویکرد بازاریابی عصبی

چهارگانه بیرونی مکان ،برند (تصویر) ،بازاریابی ،کانالهای

در بانکهای دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام

ارتباطی غیرحضوری بر جلب رضایت مشتریان در مؤسسه

دادند .در این راستا از روششناسی کیفی استفاده شده است

مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده) است.

که فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها طی سه مرحله شامل

همچنین پژوهشهای متعددی در حوزه ارائه خدمات

کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی منجر

بانکی به شرکتها انجام گرفته است که رویکرد بیشتر

به انتخاب مقولهها گردید .بهطورکلی در مرحله کدگذار یها

پژوهشها بر مبنای عوامل تأثیرگذار بر روابط شرکتها و

تعداد  55کدباز اولیه ،شناخته شد .در مرحله کدگذاری

بانکها در بلندمدت ،خدمات اصلی مورد انتظار شرکتها از

باز ،دادهها از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکها،

بانکها ،اولویت خدمات مد نظر مشتریان شرکتی در برقراری

مشاهده فرایندهای مختلف کاری در ارائه خدمات به

ارتباط با بانکها و در تعداد معدودی از آنها استراتژیهای

مشتریان ،مذاکره و مصاحبه با خبرگان بانکی ،مدیران و

بانکداری شرکتی تأ کید شده است [ .]33در پژوهشی که

کارشناسان بانک جمعآوری گردید .در مرحله کدگذاری

توسط گو ،داف و هیر [ ،)2008( ]34صورت گرفت؛ کیفیت

محوری  36مفهوم بهعنوان مفاهیم پژوهش شکل گرفتند؛

مالی و تکنیکی ،قابلیت اتکای مشتریان به بانکها ،سرمایه

و درنهایت در مرحله کدگذاری انتخابی با استفاده از فن

انسانی ،تکنولوژی و ارتباطات ،همدلی ،قابلیت اعتماد،

مقایسه مستمر مقولهها به تعداد  9مورد به وجود آمدند .این

تجهیزات و امکانات از مهمترین انتظارات مشتریان شرکتی در

موارد شامل فرایندها؛ کارکنان ،مدیریت ارتباط با مشتری،

ارتباط با بانکها بودند .بدمن [ ،)2013( ]35قیمت رقابتی ،در

پاسخگویی ،زیباسازی ،خدمات به مشتری ،اطالعرسانی و

دسترس بودن تسهیالت ،کیفیت خدمات درک شده ،جذابیت

پروموشن ،قیمت و بازاریابی عصبی و بانکداری نوین بود که

کارکنان و جذابیتهای بانک را بهعنوان ابزارهای مهمی در

هر یک دارای زیرمؤلفهای خاص خود بود.

انتخاب بانکها توسط شرکتها دانستند .در پژوهش دیگری

در پژوهشی که صادقی و همکاران ( ،)1391انجام دادند.

که توسط شلزینگر و همکاران [ )1987( ]36و هاربریچ []37

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل درون و برون سازمانی

( )1989صورت گرفت ،نیازهای مشابهی همچون قیمت،

مؤثر بر جلب رضایت مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری

میزان و دسترسی به پرداخت تسهیالت و خدمات ارائه شده

صالحین شهر تهران بوده است که بهدنبال شناسایی عوامل

به مشتریان شرکتی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر جذب

درونی و بیرونی سازمانی مؤثر بر جلب رضایت مشتریان در

مشتریان شرکتی بود .در همین راستا پژوهشگر دیگری به نام

مؤسسه مالی و اعتباری صالحین در شهر تهران بوده است.

روزنبالت و همکاران ( ،)1988گستره خدمات ،شبکه شعب،
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وفاداری مشتریان و قیمتگذاری را از نکات پر اهمیت از نظر

قیمتگذاری با نوع خدمات ارائه شده و در نهایت تطابق این

مشتریان شرکتی دانست [ .]38نتایج پژوهشهای چان و ما

خدمات با نیازهای مشتریان شرکتی تأ کید کردند .در همین

[)1990( ]39؛ تورنبال و گیبز [ ،)1989( ]40نیز نشان داد که

راستا نیلسن و همکاران [ )1995( ]43و تیم ول [،)1994( ]44

کیفیت و تنوع خدمات ،ارائه تسهیالت ،راحتی مشتریان در

شناسایی دقیق نیازهای مشتریان شرکتی ،متناسبسازی

محل بانک ،قیمت ،برخورد و تخصص کارکنان بانک ،شهرت

قیمت خدمات با نوع خدمت ،هدفمند کردن تالشهای

بانک ،بانکداری بینالملل و قابلیت انعطافپذیری بانکها

بازاریابی از طریق بخشبندی مشتریان در بازارهای هدف را

فاکتورهای اثربخش در ارتباطات مشتریان شرکتی با بانکها

بهعنوان مهمترین راهکارهای بهبود ارتباط با مشتریان شرکتی

هستند .چاستون ،بانکها را به توجه ویژه نسبت به تسهیالت

و تقویت بانکداری شرکتی میدانند .تعدادی از فاکتورها و

پرداختی و حسابهای جاری رهنمون و بر سنجش دقیق

محرکهای رضایت مشتریان (خدمات حضوری) در خدمات

نیازهای مشتریان توسط بانکها تأ کید کرد [ .]41همچنین

بانکی از پژوهش آربوره و بوساکا نیز در جدول ( )1نمایش داده

برگر و اولریچ [ ،)1986( ]42بانکها را به تجدیدنظر در

شده است.

جدول  -1محرکهای رضایت مشتریان در بانکها []19
ابعاد

فاکتورها

نویسندگان

کیفیت عملکرد

قابلیت اطمینان ،میزان امنیت ،سرعت در عملیات ،دقت در
عملیات ،کاربردی بودن خدمات

Levesque & McDougall (1996), Winstanley (1997), Jamal & Naser (2003),
)Jones (2004), Ndubisi (2006

کیفیت برخورد و
ارتباطات

آسوده خاطری ،صمیمیت ،ادب و احترام کارکنان ،تعهد
کارکنان ،نحوه برقراری ارتباط پاسخگویی کارکنان ،احساس
اعتماد

Levesque & McDougall (1996), Johnston (1997), Winstanley (1997), Lassar
et al. (2000), Oppewal and Vriens (2000), Jamal and Naser (2000), Jamal and
)Naser (2003), Jones (2004), Ndubisi (2006
Manrai and Manrai (2007), Levesque and McDougall (1996), Oppewal and
)Vriens (2000), Jones (2004), Manrai and Manrai (2007

ساعت کار بانک ،در دسترس بودن شعب ،مدت زمان انتظار در
آسایش و
تسهیالت رفاهی بانک ،وجود پارکینگ برای اتومبیل ،دسترسی به دستگاه ATM
اقتصادی

ت خدمات
منصفانه بودن نسبت قیمتبهکیفی 
منصفانه بودن قیمت

Levesque and McDougall (1996), Varki and Colgate (2001), Nagar and Rajan
)(2005
)Manrai & Manrai (2007), Matzler et al (2006

وضعیت
ظاهری

دکوراسیون داخلی شعب ،امکانات داخلی بانک ،نمای بیرونی
ساختمان شعب ،فضای بیرونی و مکان شعبه،
پاکیزگی شعب ،امکانات داخلی بانک مختص مشتریان،
پوشش و لباس کارکنان

Levesque and McDougall (1996), Jamal and Naser (2002), Jamal and Naser
(2003), Wakefield and Blodgett (1999), Oppewal and Vriens (2000), Jones
)(2004

مشکالت

رسیدگی و جبران مشکالت و خطاها ،توانایی سازگاری و
جلوگیری از ایجا د تعارض ،رسیدگی مؤثر به شکایات
توانایی حل مشکالت ،سرعت در تشخیص و جبران اشتباهات

Levesque and McDougall (1996), Winstanley (1997), Ndubisi (2006), Manrai
)and Manrai (2007

این مؤلفهها پرداخته است تا بر اساس آن بتوان راهکارهایی
ً
کاربردی و عملی به شرکتها مخصوصا بانکهای تجاری

همانگونه که از ادبیات و مبانی نظری مشهود است،
بیشتر پژوهشهای موجود در داخل و خارج کشور به

ارائه نمود که این موضوع هدف پژوهش حاضر است.

شناسایی مؤلفههای مهم در رضایت مشتری پرداختهاند و
کمتر پژوهشی به بررسی میزان اهمیت و وضعیت عملکردی
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 .3روش تحقیق

بهداشتی؛ گروه نهم/IT ،اتوماسیون (خدمات کامپیوتری)،

پژوهش حاضر ،از نظر هدف پژوهشی کاربردی است و از نظر

موبایل؛ گروه دهم ،تدارکات اداری /منزل /مهمانی و ...؛

روش انجام آن در زمرهی پژوهشهای توصیفی-پیمایشی

گروه یازدهم ،ساختمان /فنی و مهندسی ساخت /عمران؛

قرار دارد .مورد مطالعه این پژوهش مشتریان کسبوکارهای

گروه دوازدهم ،کلیه فعالیتهای خدماتی؛ گروه سیزدهم،

کوچک و متوسط بانک انصار هستند و دادههای مورد نیاز

آموزش؛ گروه چهاردهم ،تولیدی؛ گروه پانزدهم ،نیرو /برق و

برای انجام پژوهش از بین مشتریان این بانک در شهرهای

انرژ ی و در نهایت گروه شانزدهم کشاورزی /دام و طیور را
ِ

مشهد و تهران جمعآوری شده است .بر این اساس و با

شامل میشوند .از روش نمونهگیری در دسترس برای انتخاب

استفاده از اطالعات و آمار بانک و استفاده از طبقهبندی

کسبوکارها استفاده شد .به این ترتیب که با استفاده از

که بانک از کسبوکارها انجام داده بود کسبوکارها در

روش نمونهگیری در دسترس تعداد  133کسبوکار برای

حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند .از اینرو این

پاسخ به پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند .تأ کید بر روی

کسبوکارها در  16طبقه دستهبندی شدند که شامل گروه

کسبوکارهایی بود که از نظر مسئوالن بانک دارای اهمیت

اول ،طال ،جواهر ،ساعت ،اجناس زینتی ،عتیقهفروشی،

باالتری بودند .بر این اساس سعی شد تا شرکتها از بین

صنایعدستی؛ گروه دوم ،خواروبارفروشی؛ گروه سوم ،قصابی

کسبوکارهای مختلف در شهرهای تهران و مشهد انتخاب

و مواد پروتئینی؛ گروه چهارم ،پوشاک/خیاطی/مزون،

گردند .در این بین سعی شد تا نمونهای جامع و منسجم

گروه پنجم ،رستورانداران و اغذیهفروشان و هتلداران،

انتخاب شود که این نمونه در برگیرنده صفات و مشخصات

گروه ششم ،محصوالت و خدمات مرتبط با خودرو ،گروه

کل جامعه باشد؛ و بهگونهای این نمونه نمایندهای از جامعه

هفتم ،فروشندگان و تعمیرکاران لوازمخانگی؛ گروه هشتم،

هدف باشد .در زیر تعداد شرکتها بر اساس نوع (ماهیت)

خدمات درمانی و پزشکی ،خدمات زیبایی ،آرایشی و

کسبوکارها ارائه شده است.

جدول  -2فهرست کسبوکارها
ردیف

نوع کسبوکار

فراوانی

ردیف

نوع کسبوکار

فراوانی

1

طال ،جواهر ،ساعت ،اجناس زینتی ،عتیقهفروشی ،صنایعدستی

5

9

/ITاتوماسیون (خدمات کامپیوتری) ،موبایل

10

2

خواروبارفروشی

6

10

تدارکات اداری /منزل /مهمانی و ...

7

3

قصابی و مواد پروتئینی

2

11

ساختمان /فنی و مهندسی ساخت /عمران

13

4

پوشاک/خیاطی/مزون

7

12

کلیه فعالیتهای خدماتی

27

5

رستورانداران و اغذیهفروشان و هتلداران

6

13

آموزش

4

6

محصوالت و خدمات مرتبط با خودرو

6

14

تولید

17

7

فروشندگان و تعمیرکاران لوازمخانگی

3

15

انرژ ی
نیرو /برق و ِ

6

8

خدمات درمانی و پزشکی ،خدمات زیبایی ،آرایشی و بهداشتی

11

16

کشاورزی /دام و طیور

3
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در این پژوهش به بررسی اهمیت عملکرد خدمات

مطالعات آینده قرار گرفت [ .]17بنا بر دیدگاه الدرج (،)2004

حضوری پرداخته شد .برای بررسی خدمات حضوری بانک

نقل شده در حریری و افنانی ( ،)1387تحلیل شکاف

انصار تعداد  26خدمت و محصول برای ارزیابی اهمیت و

(اهمیت-عملکرد) عبارت است از شیوهای که اختالف

عملکرد توسط صاحبان کسبوکار انتخاب شده است.

یا شکاف میان انتظارات مشتریان یک سازمان و برداشت

برای بررسی خدمات از آزمون اهمیت عملکرد استفاده

آنها از برآورده شدن این انتظارات را مورد سنجش قرار

شد ،همچنین از آزمون تحلیل آنووا برای بررسی تفاوت بین

میدهد [ .]47در مدل تحلیل اهمیت-عملکرد ،هر مؤلفه

گروههای مختلف استفاده شد.

از دو بعد اهمیت و عملکرد مورد سنجش قرار میگیرد.
دادههای مربوط به طرح اهمیت و عملکرد شاخصها ،بر

 .4تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد

روی یک شبکه دو بعدی که در آن ،محور عمودی نشانگر

تحلیل اهمیت-عملکرد یک ابزار مؤثر در ارزیابی رضایت

بعد عملکرد و محور افقی نشانگر بعد اهمیت است ،نمایش

مشتریان است .بر پایه نتایج تحلیل اهمیت-عملکرد

داده میشوند [ .]48در این مدل از میانگین دادههای

میتوان در جهت تخصیص منابع سازمان برای بهبود

مربوط به سطح عملکرد و میانگین دادههای مربوط به درجه

کیفیت ویژگیهای خدمت که در اولویت قرار دارند ،تالش

اهمیت هر یک از شاخصها برای تعیین مختصات هر

کرد تا از این طریق رضایت مشتریان را به حداکثر رساند.

شاخص و نمایش آن در ماتریس اهمیت-عملکرد استفاده

این تکنیک در رشتههای مختلفی پذیرفته شده و استفاده

میشود .به این ترتیب ،با جفت شدن این دو مجموعه از

میشود ،چرا که این تکنیک نتایجی ساده و جالب در
ً
بهبود فعالیتهای استراتژیک و نهایتا رقابت ارائه میدهد

مقادیر ،هر یک از شاخصها در یکی از چهار ربع ماتریس
اهمیت-عملکرد قرار میگیرند [ .]49در این مدل برای

[ .]17این مدل که توسط مارتیال و جیمز ارائه شده است،

نشان دادن اینکه در کجا عدم هماهنگی وجود دارد ،تفریق

هنگامی استفاده میشود که تالش میشود کیفیت خدمات

میانگین نمرات عملکرد هر شاخص از میانگین نمرات

و رضایت مشتری افزایش یابد [ .]45بر پایه نتایج تحلیل

اهمیت آن محاسبه میشود [ ]50و حکم کلی آن اینگونه

اهمیت-عملکرد میتوان در جهت تخصیص منابع سازمان

است که تفریق میانگین عملکرد از میانگین اهمیت برابر

روی یک شبکه دو بعدی که در آن ،محور عمودی نشانگر بعد عملکرد و محور افقی نشانگر بعد اهمیت است ،نمایش داده میشون
اقدامی
صورت
میانگیناین
عملکرد ودر غیر
سطحباشد،
دادههای مربوط بهصفر
میانگینقرار
اولویت
انجام برای تعیین مخت
اصالحیشاخصها
اهمیت هر یک از
بایددرجه
مربوط به
دادههای
برای بهبود کیفیت ویژگیهای خدمت که در از
نمایش آن در ماتریس اهمیت-عملکرد استفاده می ًشود .بدین ترتیب ،با جفت شدن این دو مجموعه از مقادیر ،هر یک از شاخص
شود .مخصوصا در شاخصهایی که تفریق میانگین
دارند ،تالش کرد تا از این طریق رضایت و وفاداری مشتریان
ربع ماتریس اهمیت-عملکرد قرار میگیرند [ ]84در این مدل برای نشان دادن اینکه در کجا عدم هماهنگی وجود دارد ،تفریق میا
نامطلوب
است،
اهمیت،
عملکرد
تحلیل
است عملکرد از میانگی
ترمیانگین
تفریق
وضعیت است که
کلی آن اینگونه
منفیو حکم
شود []05
آنازمحاسبه می
هرمیانگین نمرات اهمیت
شاخص از
را به حداکثر رساند [ .]46ماریتا و جیمز ارزش هر
باشد ،در غیر این صورت باید اقدامی اصالحی انجام شود .مخصوصاً در شاخصهایی که تفریق میانگین عملکرد از اهمیت،
[.]51
دو ویژگی اهمیت و عملکرد را شناسایی کردند ،آنها در
نامطلوبتر است [.]51

یک مطالعه ساده در یک فروشگاه خدمات موبایل بر روی

افزایش خدمت مشتریان و فروش کاالهای جدید پرداختند.

ربع چهارم:
ادامه استراتژی فعلی
ربع چهارم:
اولویتهای بهبود و
سرمایهگذاری

آنها از طریق مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با کارکنان
بخش خدمات و فروش 40 ،ویژگی مهم که بر بخش خدمات
زیاد

مؤثر بودند را شناسایی کردند ،سپس پرسشنامهای را در یک

ربع دوم:
اتالف منابع

عملکرد

ربع سوم:
بیتفاوتی

اهمیت
نمودار  -1ماتریس اهمیت-عملکرد

کم

پایین

نمودار  -1ماتریس اهمیت-عملکرد

طیف لیکرت پنج تایی برای ارزیابی اهمیت هر ویژگی و
عملکرد هرکدام تنظیم

باال

ابزار اندازهگیری ،پایایی و روایی :ابزار اندازهگیری پرسشنامه است ،این پرسشنامه شامل  62سؤال است که مرتبط با مع
سنجش برای
کردند ،این رویه بهعنوان پایهای
متغیرها پژوهش و طراحی شده است .این پرسشها از نوع بسته بوده و بر اساس طیف لیکرت  0گزینهای تنظیم گرد
سنجش پایایی دادههای به دست آمده از پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ،جدول زیر مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی
تفکیک متغیرها و ابعادشان را نشان میدهد.
نیازسنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی ...
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متغیر

خدمات حضوری

جدول  -3مقادیر پایایی ابزار سنجش
KMO
ابعاد
آلفای کرونباخ
کیفیت برخورد
5/49
5/49
آسایش و رفاه

آلفای کرونباخ
5/44
5/464

KMO
/844
5/46

ابزار اندازهگیری ،پایایی و روایی :ابزار اندازهگیری

است .بهمنظور سنجش پایایی دادههای بهدست آمده از

پرسشنامه است ،این پرسشنامه شامل  26سؤال است

پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ،جدول ()3

که مرتبط با معیارها و شاخصهای سنجش متغیرها

مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی پژوهش حاضر به تفکیک

پژوهش و طراحی شده است .این پرسشها از نوع بسته

متغیرها و ابعادشان را نشان میدهد.

بوده و بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای تنظیم گردیده
جدول  -3مقادیر پایایی ابزار سنجش
متغیر

آلفای کرونباخ

KMO

خدمات حضوری

0/91

0/91

ابعاد

آلفای کرونباخ

KMO

کیفیت برخورد

0/89

0/798

آسایش و رفاه

0/829

0/82

وضعیت ظاهری

0/74

0/904

سرعت در ارائه خدمات

0/927

0/861

روایی محتوا و ظاهری پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان

پژوهشگر بهدنبال دریافت این مطلب است که آیا سؤالهای

[ ]52و روایی سازه با استفاده از بخش اندازهگیری مدل تحلیل

پژوهش قابلیت سنجش متغیر مورد نظر را دارا هستند .نتایج

عاملی تأییدی استفاده شد .در تحلیل عاملی تأییدی،

تحلیل عاملی انجام شده ،طی جدول ( )4ارائه شده است.

جدول  -4ضرایب استاندارد و اعداد معنیداری سؤاالت تحقیق در حالت اهمیت و عملکرد
خدمات حضوری

اهمیت

عملکرد

بار عاملی عدد معنیداری بار عاملی عدد معنیداری

کیفیت برخورد و ارتباطات

آسایش و تسهیالت رفاهی

ادب و احترام کارکنان

0/77

10/19

0/75

9/91

نحوه برقراری ارتباط

0/79

10/5

0/93

12/8

پاسخگویی کارکنان

0/91

13/13

0/92

13/54

امکان برقراری ارتباط مشتریان با کارکنان بخش بانک از طریق خطوط ارتباط مستقیم

0/65

8/35

0/71

9/15

ساعت کار بانک

0/6

7/3

0/67

8/21

نزدیکی به منزل/دفتر کار

0/43

2/47

0/6

7/18

در دسترس بودن شعب

0/7

8/57

0/76

9/72

مدت زمان انتظار در بانک

0/55

6/41

0/75

9/63

وجود پارکینگ برای اتومبیل

0/71

8/9

0/35

2/89

دسترسی به دستگاه ATM

0/31

2/25

0/79

10/55
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خدمات حضوری

اهمیت

عملکرد

بار عاملی عدد معنیداری بار عاملی عدد معنیداری

وضعیت ظاهری

سرعت در ارائه خدمات

دکوراسیون داخلی شعب

0/81

10/82

0/79

10/78

امکانات داخلی بانک

0/8

10/86

0/79

10/85

نمای بیرونی ساختمان شعب

0/8

10/53

0/89

12/97

فضای بیرونی و مکان شعبه

0/72

9/48

0/88

12/68

پاکیزگی شعب

0/74

9/66

0/9

13/3

امکانات داخلی بانک مختص مشتریان

0/68

8/68

0/79

10/79

پوشش و لباس کارکنان

0/67

8/42

0/78

10/85

مشخص بودن بخشهای مختلف درون بانک

0/48

5/74

0/75

9/98

روال کار بانک بدون خطا و اشکال است

0/78

10/4

0/77

10/19

روال کار سادهای دارد

0/71

9/11

0/8

10/8

کاغذبازی /مدارک کمتر

0/66

8/28

0/65

8/12

خدمات سریع

0/88

12/65

0/78

10/3

در پاسخگویی به نیازها سریع است

0/89

12/93

0/8

10/87

در تأییدیهها و روال کار سریع است

0/84

11/68

0/71

9/18

تفویض اختیار بیشتر به حوزههای اجرایی

0/58

7/25

0/81

11/13

اصالح ساختار سازمانی و کاهش الیههای سلسله مراتبی

0/62

7/66

0/72

9/26

جدول  -5راهنمای ماتریس اهمیت -عملکرد

نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد ،تمامی

خدمات

شماره در
ماتریس

خدمات

معیار تأیید یا رد یک سؤال برای سنجش یک متغیر اعداد

کیفیت برخورد و ارتبارطات

1

امنیت مناسب بانک

4

معنیداری است.

آسایش و تسهیالت رفاهی

2

سرعت در ارائه خدمات

5

وضعیت ظاهری

3

-----

-----

سؤالها روایی الزم برای سنجش متغیرهای پژوهش را دارند

تحلیل اهمیت -عملکرد خدمات و محصوالت حضوری

شماره

بهمنظور بررسی پنج مؤلفه اصلی خدمات و محصوالت

با توجه به مدل ربعی و  4ربع ماتریس اهمیت-عملکرد

حضوری از ماتریس اهمیت عملکرد استفاده شده است.

ابعاد خدمات مالی در  4ربع این مدل بهصورت نمودار ()2

در زیر مؤلفهها و شماره آنان را برای درک راحتتر ماتریس

نمایش داده شده است.

اهمیت عملکرد ارائهشده است.
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نیازسنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی ...

شماره در ماتریس
3

خدمات
کیفیت برخورد و ارتبارطات
آسایش و تسهیالت رفاهی

خدمات
امنیت مناسب بانک
سرعت در ارائه خدمات

5
1

وضعیت ظاهری

شماره
8
2

-----

-----

دل ربعی و  8ربع ماتریس اهمیت-عملکرد ابعاد خدمات مالی در  8ربع این مدل بهصورت شکل زیر نمایش دادهشده است.

میانگین اهمیت ابعاد4/015 :؛ میانگین عملکرد ابعاد:

4.5
1

2

5

3

3/347

4

4

جدول  -6مقادیر محاسبهشده اهمیت -عملکرد و اولویت
مؤلفهها

3.5

3.7

3.6

3.5

3.3

3.4

3.2

3.1

3

2.9

3

ابعاد

نمودار  -2ماتریس عملکرد-اهمیت مؤلفههای خدمات و محصوالت حضوری

نمودار  -2ماتریس عملکرد-اهمیت مؤلفههای خدمات و
حضوریارتباطات؛ وضعیت ظاهری؛ آسایش و تسهیالت رفاهی؛
محصوالت برخورد و
طالعات به دست آمده ،عملکرد به ترتیب اهمیت متغیرها کیفیت
سرعتارائه خدمات
سرعت در

میانگین
اهمیت

میانگین
عملکرد

وزن
اولویت
مشخصه

4/13

3/267

1/418

1

3/949

3/223

1/139

2

اهمیت متغیرها کیفیت برخورد و ارتباطات؛ وضعیت

آسایش و تسهیالت رفاهی

4/036

3/285

0/981

3

ظاهری؛ آسایش و تسهیالت رفاهی؛ سرعت در ارائه خدمات

کیفیت برخورد و ارتباطات

4/144

3/581

0/8017

4

وضعیت ظاهری

3/814

3/379

0/658

5

ت و امنیت مناسب بانک بودند.
مناسب
امنیت
؛
رفاهی
تسهیالت
و
آسایش
خدمات؛
ارائه
در
رعت
س
؛
ارتباطات
و
برخورد
کیفیت
صورت
به
اساس اطالعات اهمیت عوامل
امنیت مناسب بانک
شدند.توجه به اطالعات بهدست آمده ،عملکرد بهترتیب
یت ظاهری رتبهبندی با

و امنیت مناسب بانک بودند.
همچنین بر اساس اطالعات اهمیت عوامل بهصورت
کیفیت برخورد و ارتباطات؛ سرعت در ارائه خدمات؛
آسایش و تسهیالت رفاهی؛ امنیت مناسب بانک و وضعیت

تحلیل اهمیت -عملکرد خدمات و محصوالت حضوری

ظاهری رتبهبندی شدند.

بهمنظور بررسی  27مؤلفه اصلی خدمات و محصوالت

از ترکیب ضرایب اهمیت و عملکرد ،اولویت محصوالت

حضوری از ماتریس اهمیت عملکرد استفاد ه شده است.

و خدمات از دیدگاه استخراج شد که در جدول ( )6نشان

در زیر مؤلفهها و شماره آنان را برای درک راحتتر ماتریس

داد ه شده است .میانگین عملکرد و اهمیت مؤلفهها

اهمیت عملکرد ارائهشده است.

عبارت هستند از:
جدول  -7راهنمای ماتریس اهمیت -عملکرد
خدمات

شماره

خدمات

شماره

ادب و احترام کارکنان

1

پاکیزگی شعب

15

نحوه برقراری ارتباط

2

امکانات داخلی بانک مختص مشتریان

16

پاسخگویی کارکنان

3

پوشش و لباس کارکنان

17

امکان برقراری ارتباط مشتریان با کارکنان بخش بانک از طریق خطوط ارتباط مستقیم

4

امنیت مناسب بانک (نگهبان و سیستم حفاظتی)

18

ساعت کار بانک

5

مشخص بودن بخشهای مختلف درون بانک

19

نزدیکی به منزل/دفتر کار

6

روال کار بانک بدون خطا و اشکال

20

در دسترس بودن شعب

7

روال کار سادهای دارد

21

مدت زمان انتظار در بانک،

8

کاغذبازی /مدارک کمتر

22
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خدمات

شماره

خدمات

شماره

وجود پارکینگ برای اتومبیل

9

خدمات سریع

23

دسترسی به دستگاه ATM

10

پاسخگویی سریع به نیازها

24

دکوراسیون داخلی شعب

11

تأییدیهها و روال کار سریع

25

امکانات داخلی بانک

12

تفویض اختیار بیشتر به حوزههای اجرایی

26

نمای بیرونی ساختمان شعب

13

اصالح ساختار سازمانی و کاهش الیههای سلسله مراتبی

27

فضای بیرونی و مکان شعبه

14

با توجه به مدل ربعی و  4ربع ماتریس اهمیت-عملکرد

نمایش دادهشده است.

ابعاد خدمات مالی در  4ربع این مدل بهصورت نمودار ()3

نمودار  -3ماتريس عملکرد-اهمیت مؤلفههای خدمات و محصوالت حضوری

نمودار  -3ماتریس عملکرد-اهمیت مؤلفههای خدمات و محصوالت حضوری

از تركيب ضرايب اهميت و عملكرد ،اولويت محصوالت و خدمات از ديدگاه استخراج شد كه در جدول زير نشان دادهشده است .ميانگين عملكرد و
اهميت مؤلفهها عبارت هستند از:
میانگین اهمیت ابعاد 3/228 :و میانگین عملکرد
از ترکیب ضرایب اهمیت و عملکرد ،اولویت محصوالت
 )8(3/268نشان
ابعاد:جدول
عملكرد در
ميانگين شد که
دیدگاه 3واستخراج
خدمات از
و
ابعاد/222 :
ميانگين اهميت

ابعاد3/869 :

داده شده است .میانگین عملکرد و اهمیت مؤلفهها
عبارت هستند از:

ابعاد

جدول  -8مقادير محاسبهشده اهمیت -عملکرد و اولويت مؤلفهها

ميانگين اهميت

ميانگين عملكرد

وزن مشخصه

اولويت

در تأييديهها و روال كار سريع است

4/102

3/022

1/6232

2

خدمات سريع

4/12

3/215

وجود پاركينگ برای اتومبيل
كاغذبازی /مدارک كمتر

در پاسخگويی به نيازها سريع است

3/22

2/312

1/502

مشتریان1/
خدمات2حضوری 6682
 4/012115نیازسنجی /82
بانکی ...
4/154

3/238

1/6162
1/2655

1
3
4
2

جدول  -8مقادیر محاسبهشده اهمیت -عملکرد و اولویت مؤلفهها
ابعاد

میانگین اهمیت

میانگین عملکرد

وزن مشخصه

اولویت

وجود پارکینگ برای اتومبیل

3/52

2/315

1/705

1

در تأییدیهها و روال کار سریع است

4/105

3/085

1/6838

2

کاغذبازی /مدارک کمتر

4/018

2/98

1/6692

3

خدمات سریع

4/18

3/217

1/6165

4

در پاسخگویی به نیازها سریع است

4/174

3/239

1/5677

5

روال کار بانک بدون خطا و اشکال است

4/103

3/279

1/3594

6

امنیت مناسب بانک (نگهبان و سیستم حفاظتی)

4/136

3/361

1/2878

7

تفویض اختیار بیشتر به حوزههای اجرایی

3/875

3/306

1/2679

8

اصالح ساختار سازمانی و کاهش الیههای سلسله مراتبی

3/784

3

1/1912

9

دکوراسیون داخلی شعب

3/377

3/235

1/192

10

در دسترس بودن شعب

4/131

3/421

1/178

11

مدت زمان انتظار در بانک

4/024

3/12

1/178

11

روال کار سادهای دارد

4

3/29

1/1577

12

مشخص بودن بخشهای مختلف درون بانک

3/949

3/223

1/1518

13

امکانات داخلی بانک مختص مشتریان

3/781

3/0918

1/0477

14

دسترسی به دستگاه ATM

3/874

3/216

1/0228

15

پاسخگویی کارکنان

4/078

3/481

0/9768

16

امکان برقراری ارتباط مشتریان با کارکنان بخش بانک از طریق خطوط ارتباط مستقیم

3/827

3/222

0/9308

17

ساعت کار بانک

4/0

3/459

0/8863

18

ادب و احترام کارکنان

4/1333

3/595

0/7782

19

نحوه برقراری ارتباط

4/0135

3/468

0/7598

20

نزدیکی به منزل/دفتر کار

3/834

3/387

0/6885

21

پاکیزگی شعب

3/841

3/405

0/6724

22

پوشش و لباس کارکنان

3/739

3/309

0/6459

23

امکانات داخلی بانک

3/462

3/217

0/3416

24

نمای بیرونی ساختمان شعب

3/113

3/238

-0/1558

25

فضای بیرونی و مکان شعبه

3/391

3/247

0/1965

26

شماره  ،106فر وردین و اردیبهشت 1400

116

بررسی خدمات حضوری در بین گروههای کسبوکار متفاوت
برای بررسی این امر که آیا اهمیت خدمات حضوری در بین

از آزمون آنوا استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )9ارائه

کسبوکارهای مختلف یکسان است یا اینکه تفاوت دارد،

شده است.

جدول  -9آزمون مقایسه اهمیت خدمات حضوری در بین گروههای مختلف کسبوکار
معنیداری

F

Mean Square

درجه آزادی

Sum of Squares

0/019

2.016

1.380

15

20.705

(بین گروهی)

0/685

117

80.107

(درو نگروهی)

132

100.812

کل

0/008

2.251

1.676

15

25.143

(بین گروهی)

0/745

117

87.142

(درو نگروهی)

132

112.286

کل

0/042

1.805

1.297

15

19.451

(بین گروهی)

0/719

117

84.068

(درو نگروهی)

132

103.519

کل

0/077

1.625

1.402

15

21.024

(بین گروهی)

0/863

117

100.946

(درو نگروهی)

132

121.970

کل

0/076

1.629

1.011

15

15.159

(بین گروهی)

0/620

117

72.570

(درو نگروهی)

132

87.729

کل

0/964

0/440

9.331

15

139.972

(بین گروهی)

21.219

117

2482.599

(درو نگروهی)

132

2622.571

کل

0/517

0/946

0/665

15

9.982

(بین گروهی)

0/704

117

82.319

(درو نگروهی)

132

92.301

کل

0/517

0/945

1.013

15

15.202

(بین گروهی)

1.072

117

125.474

(درو نگروهی)

132

140.677

کل

117

ادب و احترام کارکنان

نحوه برقراری ارتباط

پاسخگویی کارکنان

امکان برقراری ارتباط مشتریان با
کارکنان بخش بانک از طریق خطوط
ارتباط مستقیم

ساعت کار بانک

نزدیکی به منزل/دفتر کار

در دسترس بودن شعب

مدت زمان انتظار در بانک

نیازسنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی ...

معنیداری

F

Mean Square

درجه آزادی

Sum of Squares

0/334

1.135

1.609

15

24.140

(بین گروهی)

1.419

117

165.966

(درو نگروهی)

132

190.105

کل

0/906

0/551

11.551

15

173.265

(بین گروهی)

20.952

117

2451.442

(درو نگروهی)

132

2624.707

کل

0/177

1.364

1.396

15

20.938

(بین گروهی)

1.024

117

119.769

(درو نگروهی)

132

140.707

کل

0/217

1.294

1.329

15

19.936

(بین گروهی)

1.027

117

120.154

(درو نگروهی)

132

140.090

کل

0/265

1.222

1.712

15

25.684

(بین گروهی)

1.402

117

163.985

(درو نگروهی)

132

189.669

کل

0/278

1.204

1.491

15

22.362

(بین گروهی)

1.238

117

144.842

(درو نگروهی)

132

167.203

کل

0/621

0/850

0/760

15

11.397

(بین گروهی)

0/894

117

104.573

(درو نگروهی)

132

115.970

کل

0/333

1.136

1.090

15

16.347

(بین گروهی)

0/960

117

112.284

(درو نگروهی)

132

128.632

کل

0/080

1.614

1.368

15

20.525

(بین گروهی)

0/848

117

99.205

(درو نگروهی)

132

119.729

کل

0/894

0/567

7.563

15

113.449

(بین گروهی)

13.331

117

1559.754

(درو نگروهی)

132

1673.203

کل
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وجود پارکینگ برای اتومبیل

دسترسی به دستگاه ATM

دکوراسیون داخلی شعب

امکانات داخلی بانک

نمای بیرونی ساختمان شعب

فضای بیرونی و مکان شعبه

پاکیزگی شعب

امکانات داخلی بانک مختص
مشتریان

پوشش و لباس کارکنان

امنیت مناسب بانک (نگهبان و
سیستم حفاظتی)

معنیداری

F

Mean Square

درجه آزادی

Sum of Squares

0/524

0/939

0/809

15

12.131

(بین گروهی)

0/861

117

100.787

(درو نگروهی)

132

112.917

کل

0/341

1.126

0/881

15

13.208

(بین گروهی)

0/782

117

91.469

(درو نگروهی)

132

104.677

کل

0/294

1.184

1.063

15

15.949

(بین گروهی)

0/898

117

105.044

(درو نگروهی)

132

120.992

کل

0/024

1.964

1.524

15

22.864

(بین گروهی)

0/776

117

90.820

(درو نگروهی)

132

113.684

کل

0/279

1.204

0/962

15

14.435

(بین گروهی)

0/799

117

93.535

(درو نگروهی)

132

107.970

کل

0/520

0/942

0/712

15

10.686

(بین گروهی)

0/756

117

88.457

(درو نگروهی)

132

99.143

کل

0/762

0/718

0/566

15

8.486

(بین گروهی)

0/788

117

92.191

(درو نگروهی)

132

100.677

کل

0/052

1.741

1.323

15

19.850

(بین گروهی)

0/760

116

88.150

(درو نگروهی)

131

108.000

کل

0/190

1.340

1.246

15

18.691

(بین گروهی)

0/930

117

108.828

(درو نگروهی)

132

127.519

کل

119

مشخص بودن بخشهای مختلف
درون بانک

روال کار بانک بدون خطا و اشکال
است

روال کار سادهای دارد

کاغذبازی /مدارک کمتر

خدمات سریع

در پاسخگویی به نیازها سریع است

در تأییدیهها و روال کار سریع است

تفویض اختیار بیشتر به حوزههای
اجرایی

اصالح ساختار سازمانی و کاهش
الیههای سلسله مراتبی

نیازسنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی ...

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،نیازهای (ادب

برای بررسی اختالفات در بین گروههای کسبوکاری

و احترام ،برقراری ارتباط ،پاسخگویی کارکنان و کاغذبازی/

مختلف ،میانگین هر یک از این عوامل در جدول ( )10ارائه

مدارک کمتر) در کسبوکارهای مختلف ،یکسان نیستند،

شده است.

بقیه نیازها در بین کسبوکارهای مختلف یکسان هستند.
جدول  -10مقدار میانگین در گروههای کسبوکار مختلف
کسبوکارهای متفاوت

ادب و احترام

برقراری ارتباط

پاسخگویی کارکنان

کاغذبازی /مدارک کمتر

طال ،جواهر ،ساعت ،اجناس زینتی ،عتیقهفروشی ،صنایعدستی

3

3/8

4

4/4

خواروبارفروشی

4/667

4/833

4/666

4/5

قصابی و مواد پروتئینی

4

4

4

4/5

پوشاک/خیاطی/مزون

4/857

4/857

4/857

4/285

رستورانداران و اغذیهفروشان و هتلداران

4/333

4/333

3/666

3/3333

محصوالت و خدمات مرتبط با خودرو

3/6667

3/3333

3/3333

3/6667

فروشندگان و تعمیرکاران لوازمخانگی

5

4/333

4/333

3/667

خدمات درمانی و پزشکی ،خدمات زیبایی ،آرایشی و بهداشتی

4/545

4/09

4/363

4

/ITاتوماسیون (خدمات کامپیوتری) ،موبایل

3/4

4/4

4/4

4/5

تدارکات اداری /منزل /مهمانی و ...

4/714

4/571

4/857

4/857

ساختمان ،عمرانی

4/076

3/769

3/769

4/153

خدماتی

4/37

4/37

4/296

4/111

آموزشی

4

3/75

3/5

2/75

تولیدی

4/0588

4/0588

4/176

4/235

برق و نیرو

3/833

3/666

4/333

4/333

کشاورزی ،دام و طیور

4

2/66

4

5

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

رفاهی ،کیفیت برخورد و ارتباطات و در نهایت وضعیت

در مورد خدمات حضوری ،پنج خدمت حضوری مورد

ظاهری است که باید مدیران بانکی به آنان توجه نمایند.

تحلیل قرار گرفت .این خدمات شامل کیفیت برخورد و

نتیجه این پژوهش در عامل سرعت با پژوهش جعفری ()2016

ارتباطات ،آسایش و تسهیالت رفاهی ،وضعیت ظاهری،

و آربوره و بوساکا ( )2009همخوانی داشت .در زمینه امنیت با

امنیت مناسب بانک و سرعت در ارائه خدمات بودند .با

پژوهشهای آربوره و بوساکا ( )2009و ریموند و چوی ()2000

توجه به تحلیلهای صورت گرفته اولویت اول افراد سرعت

همخوانی داشت .در مورد متغیر آسایش و تسهیالت رفاهی

در ارائه خدمات ،پس از آن امنیت بانک ،آسایش و تسهیالت

این مؤلفه همخوان با پژوهشهای بدمن ( )2013الکساندر
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کوگالن ()2012؛ چیاهوی و همکارانش ()2012؛ آربوره و بوساکا

حوزههای اجرایی از جمله عواملی است که باید مورد توجه

()2009؛ زیموند و چوی ()2000؛ شلزینگر و همکاران ()1987؛

قرار بگیرد .عوامل ناحیه چهارم نظیر نزدیکی به منزل/دفتر

هاربریچ ( )1989و تورنبال و گیبز ( )1989همخوانی داشت.

کار ،دکوراسیون داخلی شعب ،پاکیزگی و نمای بیرونی و

در زمینه کیفیت برخورد و ارتباطات با پژوهشهای لوسیا-

پوشش و لباس کارکنان از جمله عواملی است که دارای

پاال کیوسا و همکاران ()2020؛ جعفری ()2016؛ بدمن ()2013؛

اهمیت پایینتری برای مشتریان است .میتوان از عملکرد

آربوره و بوساکا ()2009؛ چان و ما ( )1990و تورنبال و گیبز

آنان کاسته شود .نظر به پاسخگویی مشتریان ،میتوان اذعان

( )1989همخوانی داشت .در مورد مؤلفه وضعیت ظاهری

داشت که عواملی نظیر سرعت در ارائه خدمات ،تسریع در

این نتایج با پژوهشهایی نظیر پادما و آهن ()2020؛ الکساندر

انجام امور ،سادهسازی در فرایندها برای افزایش رضایت

کوگالن ()2012؛ چیاهوی و همکارانش ()2012؛ آربوره و بوساکا

مشتریان انجام دهند .همانطور که در باال مشاهده میشود،

()2009؛ زیموند وچوی ()2000؛ روزنبالت و همکاران ()1988

نیازهای (ادب و احترام ،برقراری ارتباط ،پاسخگویی کارکنان

همخوانی داشت .ارزیابی اهمیت عملکرد نشان میدهد که

و کاغذبازی /مدارک کمتر) در کسبوکارهای مختلف،

عامل کیفیت برخورد و ارتباطات دارای اهمیت باال و عملکرد

یکسان نیستند ،بقیه نیازها در بین کسبوکارهای مختلف

آن نیز باال است .عامل تسهیالت رفاهی و عامل سرعت جزو

یکسان هستند .برای بررسی اختالفات در بین گروههای

عواملی هستند که در ناحیه اول قرار دارند .بر این اساس این

کسبوکاری مختلف ،میانگین هر یک از این عوامل مورد

عوامل دارای اهمیت باال و عملکرد پایین هستند در نتیجه

بررسی قرار گرفت .کسبوکارهای پوشاک /خیاطی و مزون،

باید به این عوامل توجه ویژهای شود و عملکرد این عوامل

پس از آن تدارکات اداری و منزل ،خواروبارفروشیها باالترین

بهبود یابند .عامل وضعیت ظاهری دارای اهمیت پایین برای

میزان نیاز به ادب و احترام را خواهان هستند .شاید بتوان

مشتریان است و باید عملکرد آن کاسته شود .عامل امنیت

گفت که این نیاز در قشر کسبه بازاری وجود دارد که خواهان

جزو عواملی است که عملکرد پایینی دارد ،اما اهمیت آن

احترام بیشتری نسبت به دیگران است و یکی از دالیل آن

نیز از نظر مشتریان پایین است .در نتیجه میتوان همینگونه

شاید ارتباط باالی این افراد با شعب بانک نسبت به دیگر

فرایند آن را ادامه داد.

کسبوکارها است .مراجعه بیشتر به بانک ،یعنی احتمال

نتایج مربوط به بخشبندیها و اولویتها حاکی و

اینکه در نوبت قرار گرفتنها و معطلیها بیشتر شود ،وجود

نشاندهنده اهمیت و عملکرد هریک از متغیرها و مؤلفههای

دارد .این مواجهه سبب میشود تا افراد خواهان کاغذبازی

حضوری هستند .اولویت اول وجود پارکینگ در ناحیه سوم

و بوروکراسی کمتر باشند که در این کسبوکارها مشاهده

قرار دارد ،ناحیه سوم هم اهمیت و هم عملکرد پایینی دارد

میشود .همین مباحث باعث میشود تا بیشترین میزان

در نتیجه نیازی به توجه باال به این عامل نیست .عواملی

توقع در پاسخگویی و برقراری ارتباط مناسب را از کارکنان

نظیر امکان برقراری ارتباط مشتریان با کارکنان بخش

بانک بخواهند .شناخت مشتریان ،اخالق آنان ،نحوه

بانک از طریق خطوط ارتباط مستقیم ،امکانات داخلی

برخورد با آنان از نکات ضروری برای کارکنان و مدیران

بانک و اصالح ساختار سازمانی و کاهش الیههای سلسله

بانکی است .ازاینرو شرکت در دورههای روانشناسی مبنی

مراتبی نیازی به رسیدگی ندارد .عوامل ناحیه اول نظیر،

بر شخصیتشناسی ،زبان بدن ،اصول مذاکره کمک شایان

مدت زمان انتظار در بانک ،دسترسی سریع به خودپرداز،

توجهی به بانک انصار برای پاسخگویی مناسب و رضایت

خدمات سریع ،روال کاری سریع و تفویض اختیار بیشتر به

مشتریان ایجاد خواهد کرد.
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همچنین بهمنظور بررسی جامعتر نیازهای بانکی بین

	-در دسترس بودن شعب برای صنفهای لوازم

کسب و کارهای مختلف ،مصاحبه کانونی با شرکت  32نفر

خانگی ،کشاورزی ،تدارکات و پوشاک از اهمیت

از افراد (در دو گروه  16تایی و از هر کسب و کار یک نفر در هر

باالتری برخوردار است.

گروه) ترتیب داده شد تا به تقویت مبانی نظری پژوهش مورد

	-مدت زمان انتظار در بانک برای صنفهای لوازم

بررسی کمک کند .بر این اساس نیازهای هر طبقه از کسب

خانگی ،کشاورزی و آموزش دارای اهمیت است.

و کارها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج زیر از مصاحبه کانون

	-وجود پارکینگ در صنفهای قصابی و تدارکات از
دیگران باالتر است.

بهدست آمد.

	-دسترسی بهدستگاه برای تمامی گروهها دارای اهمیت

	-نیاز به کیفیت برخورد و ارتباط در صنوف پوشاک،

باالیی است.

تدارکات و خوار و بار از دیگر صنفها بیشتر است.

دالیل کسب و کارهای مختلف برای استفاده از خدمات

	-نیاز آسایش و تسهیالت در صنفهای کشاورزی،

حساب جاری بانک بهصورت زیر بیان شد.

خدمات ،لوازم خانگی و ساختمان از بقیه باالتر

	-داشتن شعب زیاد برای تمامی صنفها بهجز خودرو و

است.

آموزش دارای اهمیت است.

	-وضعیت ظاهری بانک در صنفهای کشاورزی،
لوزام خانگی و موبایل از دیگران اهمیت بیشتری دارد.

	-نرخ سود جذاب برای سپرده جاری تنها برای گروه

	-در مورد نیاز به امنیت ،این نیاز در بین کشاورزان،

خدماتی دارای جذابیت است و سبب انتخاب بانک
میشود.

صنوف پوشاک ،تولیدی و تدارکات از اهمیت باالتری

	-روال کار سریع برای صنفهای طال ،خوار و بار،

برخوردار است.

پوشا ک ،بهداشتی و موبایل ،ساختمان و خدمات،

	-نیاز به سرعت در صنفهای کشاورزی و تدارکات از

برق و کشاورزی دارای اهمیت است

دیگر صنوف باالتر است.

	-نزدیکی به محل کار و منزل در بسیاری از صنوف در

	-در مورد ادب و احترام و رعایت آن این مؤلفه در

انتخاب بانک مؤثر است.

صنوف لوازم خانگی ،پوشاک ،تدارکات ،خوار و بار و

	-ارائه خدمات فروشگاهی خوب در جذب صنفهای

بهداشتی از اهمیت باالیی برخوردار است.
	-نیاز به برقراری ارتباط مناسب و پاسخگویی کارکنان

طال ،خوار و بار ،قصابی ،بهداشتی و موبایل مؤثر است.

در بین صنفهای پوشاک ،خوار و بار و تدارکات از

	-داشتن حساب تأمینکنندگانبرای صنفهای موبایل،
بهداشتی و کشاورزی اهمیت دارد.

دیگران باالتر است.
	-همچنین نیاز به امکان برقراری ارتباط مشتریان با

	-آشنایی با رییس بانک در صنوف خوار و بار ،بهداشتی

کارکنان از طریق خطوط مستقیمی در صنف پوشاک

و موبایل در انتخاب بانک برای حساب جاری مؤثر

بیشتر است.

است.
همچنین دالیل کسب و کارهای مختلف برای استفاده

	-ساعات کاری بانک برای صنوف پوشاک ،تدارکات و

از حساب پسانداز بانکهای مختلف بهصورت زیر بیان

آموزشی دارای اهمیت است.

شد.

	-نزدیکی به محل کار برای صنف کشاورزی دارای
اهمیت است.
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یک شبکه کاری قدرتمند و افزایش چانهزنی در برابر

	-نرخ سود جذاب برای سپردهها در صنف طال و خوار و

بانکهای خود ،برای رایزنی با بانکها در جهت

بار مهم است.

طراحی محصوالت و خدمات مورد نیاز کسبوکارها.

	-روال کار سریع در صنف طال ،خوار و بار و بهداشتی
مهم است.

بانک انصار و سایر بانکها

	-فعال بودن در برخورد با مشتری برای صنفهای خوار

	-برگزاری سمینارهایی برای آشنایی بیشتر با سیستمهای

و بار ،موبایل و ساختمان اهمیت دارد.

بانکداری کشور و نقش این سیستم در کسبوکارها.

	-ارائه خدمات بانکداری در صنوف طال ،خوار و بار،

	-پیادهسازی بانکداری اختصاصی برای هر کسبوکار

ساختمان و تولیدی اهمیت دارد.

و متناسبسازی امکانات و خدمات با توجه به

	-خدمات پوز مناسب برای صنف خوار و بار و قصابی

نیازهای هر کسبوکار.

و موبایل اهمیت دارد.

	-ایجاد ائتالف استراتژیک بینبانکی برای انجام

	-استفاده همکاران و دوستان از یک بانک و حساب

پژوهشهای نیازسنجی مشتریان.

داشتن مشتریان و تأمینکنندگان از آن بانک سبب

مانند تمامی کارهای پژوهشی ،این پژوهش دارای

جذب صنف ساختمان خواهد شد.

محدودیتهایی بود که از جمله آن میتوان بیان کرد که

در ادامه پیشنهادهایی به سه گروه زیر ارائه خواهد شد.

به علت ماهیت پرسشنامه میبایست تمام پرسشنامهها
پیشنهادها به سیاستگذاران حوزه بانکداری

بهصورت حضوری و به همراه توضیحات شفاهی توزیع

	-تالش در راستای انجام پروژههای بانکی در سطح ملی

گردند تا پرسشنامهها قابلیت استفاده را داشته باشند و

و بینالملل برای بهبود فضای کسبوکاری شبکه

این نکته به همراه عالقهمندی اندک مدیران شرکت برای

بانکی کشور.

پاسخ به سؤاالت ،باعث مشکالت فراوانی در زمینه توزیع

	-ایجاد تفاهمنامههای همکاری بین دانشگاهها و مراکز

پرسشنامه شد .برای پژوهشهای آتی ،توصیه میشود تا از

تحقیقاتی کشور و شبکه بانکی و ارائه بستر مناسب

تعداد کسبوکارها کاسته شود .کسبوکارهای همرسته و

برای انجام پژوهشها در حوزه بازاریابی و مدیریت

مشابه انتخاب و بر اساس آن بر عمق پژوهش تأ کید شود.

بازار و رفتار مصرفکننده.

همچنین میتوان از پژوهش گروه کانون (فوکس گروپ) با
گروههای کسبوکاری مختلف برای شناسایی نیازهای

	-تالش در جهت هماهنگی و همکاری شبکه بانکی

کسبوکارها استفاده شود.

داخل کشور و ایجاد مزیت رقابتی برای بانکهای
داخلی در سطح جهانی بهمنظور دستیابی به بازارهای
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