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 گیالن استان اقتصاد نوین بانک شعب در مشتریان وفاداری و رضایت بر موثر عوامل بررسی

 

 

 کبری میر فرهادیسیده 

 

 

سی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاادرری متایرناا رط یرنا     بررپژوهش حاضر با هدف  چکیده:

بعاد ونژیای هاای     6رضانت متیری رست. میغیر مسیقل تحقی  کیفیت خدمات بادده کاا رط   

جامعا  شخصی ساطی تتکیل شده رست. ملمدس، رعیماد، رسمیت، قابلیت ریمیناا، همدلی و

 00333بدده کاا تعادرد آا   رسیاا ییالا  رقیصاد ندننآماری رنن تحقی  متیرناا شعب بانک 

نمدناا   نفر تعیین یردنده رست. شیده 083نفر رست. حجم نمدنا با رسیفاده رط جدول مدریاا ، 

رقیصااد  ییری نیز غیررحیمالی در دسیرس رست. بدنن صدرت کا رط بین متیرناا شعب باناک  

  بددند پخش و جمع آوری یردناد.  پرستناما کا در دسیرس محق 083رسیاا ییالا ، ندنن 

پژوهش حاضر بر رساس هدف رط ندع کاربردی و رط نظر شایده یارد آوری ریالعاات ، تحقیقای     

ربازرر یاردآوری ریالعاات     روش یردآوری ریالعات میدرنی،تدصیفی و رط ندع همبسیگی رست. 

ریرسایدا  و روش  تجزناا و تحلیال درده هاا، رط همبسایگی پیرسادا و      پرستناما رسیاندررد 

سلسلا مررتبی رسیفاده میتدد. رورنی تحقی  با رسیفاده رط رورنی محیدرنی، مدرد تانیاد جمعای   

قررر یرفت. پانانی تحقی  نیز با رسیفاده رط روش آلفاای کرونبااس سانجیده و     رساتید محیرمرط 

باددا میغیرهاا رط آطمادا    دررنن تحقی  با منظدر بررسای نرماال   مدرد تانید قررر یرفیا رست. 

کدلدمدیروف رسمیرندف رسیفاده شد. رط آنجائیکا میغیرها نرمال بددند و هدف تحقی  سانجش  

تاثیر یذرری بین میغیرها بدد لذر رط تحلیل معادالت ساخیاری رسیفاده یردناد. نیاانت تحقیا     

ی، رسمیت نتاا درد کا ونژیی های ملمدس، قابلیت ریمیناا، رعیماد، صمیمیت، شخصی ساط

 بر رضانت متیری تاثیر یذرر رست و رضانت متیری بر وفادرری متیری تاثیر یذرر رست.

ونژیی های ملمدس، قابلیت ریمیناا، رعیماد، صمیمیت، شخصای سااطی،   کلمات کلیدی: 

 ، وفاداری مشتری رسمیت

 

   مقدمه

  یا تحق مسایقل  ریا میغ .باشاد  یما  یمتایر  تنضاا ر  نیر رط اانمتیر یوفادرر بر خدمات تیفیک ریتاث یبررس  یتحق ننر هدف

 شاده  لیتتاک  شخصای سااطی   و یهمدل ناا،یریم تیقابل ،رسمیت رعیماد، ،ونژیی های ملمدس عدب 6 رط کا بدده خدمات تیفیک

 قاات یتحق رط یرفیاا  بر زین  یتحق مدل. رست وفادرری متیری  یتحق وربسیا ریمیغ و یمتیر تنرضا  یتحق یانجیم ریمیغ. رست
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 رعیمااد،  ،ونژیای هاای ملمادس   در تحقی  حاضر محققین با دنبال بررسی عدرملی همچدا  .باشد یم (5300یف و همکاررا )کاش

و تعیین رهمیت هرنک رط رنن عدرمل در رنجااد رضاانت در   رقیصاد ندنن در بانک  شخصی ساطی و یهمدل ناا،یریم تیقابل ،رسمیت

 .متیرناا و نهانیا وفادرری متیری می باشند

برری رقابت  با سانر رقبا باند کیفیت خدمات خدد رر ررتقاء درده تا رط رنن یرن  بیدرند رضاانت متایرناا خادد رر    رقیصاد ندنن  بانک 

 مای  ثیار  تأ ساطماا بقای و دورم بر متیرناا رضانت ررتقای و حفظ شخصیت و رست رصلی سرمانا متیری رفزرنش دهد. در بانکها

 ساطماا نظر مد همدرره روط فناوری آخرنن یتاده بررساس رونی با آررسیا و آررم محیطی در متیری طهاینیا رفع بنابررنن . یذررد

 رهد بدد.   خد خدد متیرناا برری بهیر فردرنی بخش ندند  مدرری، متیری رصدل و ررهبردها کار بسین با با و بدده

می تدرند  رفزرنش وفادرری متیری  .(Kashif et al,2015)وفادرری متیری با رضانت متیری در بلند مدت رشاره می کند 

وفادرری متیرناا با معنی مدقعییی رست کا در آا  مدجب کاهش هزننا های باطررنابی و رفزرنش تقاضای بیتیر متیرناا یردد

ی بدسیلا رروفاد. نک متیری با یدر کلی محصدالت و خدمات متابا ری رر در یدل طماا رط نک شرکت خرندرری نا درنافت کند

قصد و نیت خرند، تحمل میزرا قیمت کاالها و خدمات رط سدی متیری و همچنین پیتنهاد خرند کاالها و خدمات با دنگررا 

تصدر بهیر و رضانیمندی بیتیر متیرناا رط نک شرکت نا ساطماا باند میزرا وفادرری  شدد. رننگدنا تصدر می شدد کا سنجیده می

 (. Bayraktar et al, 2012) .  آناا رر رفزرنش دهد

بر یب  تعرنف  کیفیت خدمات با عندرا سطح خدمات رررئا شده جهت برآورده کردا رنیظاررت متیرناا تعرنف شده رست.

طنابیهای (، کیفیت خدمات، رسینبایی رست در رربطا با برتری و مزنت نک کاال نا خدمت بر رساس رر0880پاررسدررماا و همکاررا)

عقالنی رط ونژییها نا خصدصیات، و نا نک قضاوت عایفی نا رحساسی همانند نک نگرش رست. آنها کیفیت خدمات رر با صدرت طنر 

  (.(Kitapci et al,2013 مفهدم ساطی کردند: نک قضاوت عمدمی نا نک نگرش در ررتباط با مزنت نا برتری نک خدمت

 آوری سدد و بقاء برری خدمات کیفیت کا چرر کند می رنفا خدماتی صنانع در مهمی نقش باال کیفیت با خدمات رررئا با تمانل

 ررتباط در نیز ساطماا رشد با بلکا ساطماا، آوری سدد قابلیت با تنها نا خدمات کیفیت رود. می شمار با حیاتی رمری ساطماا

 با رر بیتیری باطرر سهم و ،درآمد شده متیری حفظ نرس نییجا در و رضانیمندی رفزرنش با منجر خدمات کیفیت همچنین. رست

 با همچنین. رست بیتیر وکاررنی وری بهره شهرت، بددا، میمانز برری عالی، کلیدی خدمات کیفیت ورقع در. درشت خدرهد دنبال

 رثر پاندرر تصدر با آننده و حال در شرکت عملکرد بر کا رست رسیررتژنک نگرش خدمات کیفیت یرفیا صدرت مطالعات با تدجا

 (.  0088، رضاطرده و غمخدررییذررد) می
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 با تدرا می رر شده درک خدمات کیفیت مفهدم. رست( 0883)رولیدر تأنید عدم مدل رساس بر معمدال خدمات کیفیت رولیا مفهدم

 تعرنف میکند، انسامق میکند درنافت کا خدماتی با رر خدد رنیظاررت کننده مصرف آا در کا ررطشیابی فرآنند نک نییجا عندرا

 و شناسانی خدمات کیفیت بهبدد برری فرآنندی با رنیظاررت رنن ترکیب و خدمات برری رنیظاررت تا رست الطم رو، رنن رط. کرد

 آنها کردا ررضی برری تا دهد می رر رمکاا رنن کارکناا و مدنرنت با خدمات کیفیت رط متیرناا رنیظاررت شدد. درک بندی رولدنت

 خدمات رط دنگری ندع رط رست ممکن دررد رنیظار خدمات ندع نک رط متیری آنچا رنن، بر عالوه. دهند رنجام رر کزیمیمر تالش

 درک و رنیظاررت بین مقانسا" عندرا با خدمات کیفیت و مفهدم با تعرنفی در (0880) همکاررا ندرشیا باشد. پاررسدررماا و

 ونژییهای عملکرد سطح رط متیری ررطنابی عندرا با تدرا می رر خدمات کیفیت درحقیقت .رسیدند تدرف  با  "خدمات رط متیری

 (. 0085)رسام، هسیند متیری نیاطهای ساطی برآورده برری آا تدرنمندی با مرتبط کا درنست خدمت رط

 -رنیظار بر رساس نظرناتعارنف مخیلفی رط رضانت متیری با تدجا با رهدرف خاص هر مطالعا وجدد دررد. برخی رط پژوهتگررا، 

، پیتنهاد کرده رند کا رضانت نک ورکنش عایفی رست کا رط ررطنابی تفاوت درک شده بین رنیظاررت قبلی و تجربیات عدم تأنید

ت. تدسط متیری رط کاالها و خدمات ندعی کسب رضانیمندی خرند رس. ررطنابی بعد رط خرند (Lin & wu, 2012)می آند ورقعی

بطدر کلی محققاا معیقدند کا رضانیمندی متیرناا رط عدرمل تعیین کننده خرند مجدد، تبلیغات شفاهی متیری و در نهانت 

ی وفادرری متیری بدده رست. متیرناا ررضی دوباره با ساطماا بر وفادرری متیری رست. رضانیمندی مدتها رط عدرمل تعیین کننده

نا رط خدمات شرکت در دفعات بعدی رسیفاده خدرهند کرد. رنن دسیا رط متیرناا تجربیات  کنند ویردند و خرند مجدد میمی

 (.Bayraktar et al, 2012)  . مثبت و منفی خدد رر رط کاالها و خدمات شرکت با دنگررا مبادلا خدرهند کرد

یی بر رضانت متیرناا دررد و رنن تاثیر رط یرن  تصدنر ذهنی و (، نتاا دردند کا کیفیت خدمات تاثیر مثب5332پارک و همکاررا)

رضانت متیری مفاهیم با هم پیدسیا ری ررطش خدمت رررئا شده حاصل می شدد. در حقیقت کیفیت خدمات ردررک شده و 

نی کیفیت خدمت رشاره دررد با متخص تری می باشد. نع هسیند، ریر چا کیفیت خدمات نسبت با رضانت متیری مفهدم

پاسخهای ذهنی متیری با رخیالف بین رنیظاررت رولیا و ردررکات ورقعی رط خدمت درنافت شده. رضانت متیری نیز کا نک مفهدم 

                   جامع و کلی می باشد، پاسخهای رحساسی ناشی رط مصرف رر نتاا می دهد و درمنا ری رط عدم رضانت تا رضانت کامل رر 

بر رساس مطالعا آنها  (، تفاوت رنن دو مفهدم رر مدرد بررسی قررر درده رند.0888می ییرد. پاررسدررماا و طنیهامل و بری) در بر

کیفیت خدمات درک شده تدسط متیری نک قضاوت کلی بلند مدت نسبت با خدمت درنافت شده رست، در حالیکا رضانت 

بادل خاص می باشد. در ضمن تندع نیاطهای متیری، درجا کیفیت خدمات درک شده رر تعیین می متیری قضاوتی درباره نک ت

 .  (Kim & Lee,2011)کند
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بلند مدت رنن بانک  در سطح خدبی رست ولی رره طنادی تا رسیدا با نقطا مطلدب و رهدرف رقیصاد ندننمتیری مدرری در بانک 

 ا رط رنن یرن  بیدرنند میزرا رضانت و وفادرری متیرناا خدد رر بیش رط پیش رفزرنش دهند.وجدد دررد. نافیا های رنن تحقی  ت

با تدجا با کلیا مطالب فدق رلذکر، سدرل رصلی تحقی  رننست کا آنا کیفیت خدمات بر وفادرری متیرناا رط یرن  رضانت متیری 

 تاثیریذرر می باشد؟ 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

ررهی جزء رفزرنش کیفیت خدمات خدد بارری رفازرنش   رقیصاد ندنن ها در حال یسیرش رست. لذر بانک  میزرا رقابت در بانک

در رنن رست کا می تدرند با شناساانی ربعااد کیفیات خادمات باعا         یتحقرنن  ضرورت و تیرهمرضانت متیرناا ندررد. بنابررنن 

 خادمات  رط رسایفاده  بیتایر  تادروم  جملا تعدرد کمیر متیرناا، رط لیدالن با بنا معمدالً ساطمانها زرنش رضانت متیرناا یردد. درفر

 حرفا ری باددا  و متیرناا با عمیقیر و نزدنکیر روربط با متیرناا، ساطماا بلندمدت روربط تقدنت و حفظ باالی آنها، رهمیت تدسط

 .باشد ردرربرخد بسزرنی رهمیت وفادرری متیرناا رط مؤثر بر عدرمل با تدجا رست شده متیرناا مدجب

باع  شده کاا شارکت هاا     رفزرنش رقابت در باطررهای جهانی، . رهمیت بخش خدمات در رقیصاد جهانی با سرعت در حال رفزرنش رست

رضاانت متایرناا رط مهمیارنن عدرمال مدفقیات در کساب و کاار        . رسیررتژی های خدد رر با سامت رضاانت متایرناا تغییار دهناد     

عدرمل بسیار مهمی کا باع  رفزرنش رضانت متیری می شدد کیفیت خدمات رست کاا در رنان    نکی رط(. Olgun et al,2013رست)

 رضانت ررتقای و رفزرنش برری رر هانی محدری، برناما متیری عرصا در پیترو تحقی  با آا پردرخیا می شدد. در رنن ررسیا ساطمانهای

 یار   متایری  نیاطهاای  و رنیظاررت پانا بر مناسب خدمات رررئا رر خدد عملی درفرط ره نکی کا ساطمانی . یرفیا رند پیش متیرناا در

 نیاطهاا،  شاناخت  پاناا  بار  جاز  مناساب  خادمات  رررئاا  باشد. مدفقی ساطماا رصدل تجارت، سانر بر تکیا با تدرند می باشد، نمدده رنزی

بین کیفیت خدمات و رضانت متایری  همیتاا نکای رط     بررسی رربطا  .نیست پذنر رمکاا متیرناا رنیظاررت و رمکانات ها، عالقمندی

  (.Olgun et al,2013بح  های جذرب در حدطه کسب و کار می باشد)

 پایش  رط نکای   .رسات  برخادردرر  چندرنی دو رهمیت رط آا بر تأثیریذرر عدرمل تتخیص و رضانت متیری مدضدعرقیصاد ندنن بانک در 

رط یرفی نکی رط عادرملی کاا    رند. درشیا رشاره آا با پژوهتگررا کا رغلب رست متیری نترضا خدمات، حدطة در بدنژه رضانت، نیاطهای

  یا تحق ننا رباع  رفزرنش رضانت و رعیماد و در نهانت رفزرنش وفادرری متیرناا می یردد کیفیت خادمات مای باشاد. بادنن منظادر      

 می پردرطد.  یمتیر یادرروف و یمتیر تنرضا با آا ربعاد و خدمات تیفیک ییذرر ریتاث زرایم یبررس
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 اهداف تحقیق

 جزئی رهدرف و رست ییالا رسیاا رقیصاد ندنن بانک شعب در متیری وفادرری و رضانت بر مدثر عدرمل بررسی تحقی  رنن رصلی هدف

 : رست ذنل مدررد شامل تحقی  رنن

 ییالا اارسیرقیصاد ندنن  بانک شعب در متیرناا رضانت بر ملمدس های ونژیی تاثیر سنجش .0

 ییالا رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب در متیرناا رضانت بر ریمیناا قابلیت تاثیر سنجش .5

 ییالا رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب در متیرناا رضانت بر رعیماد تاثیر سنجش .0

 ییالا رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب در متیرناا رضانت بر صمیمیت تاثیر سنجش .2

 ییالا رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب در متیرناا رضانت بر  ساطی یشخص تاثیر سنجش .0

 ییالا رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب در متیرناا رضانت بر رسمیت تاثیر سنجش .6

 ییالا رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب در متیرناا وفادرری بر متیری رضانت تاثیر سنجش .7

 چارچوب نظری تحقیق

 لاذر  پاژوهش رسات،   رنن بررسی مدرد میغیرهای تمامی برییرنده (، در5300کاشیف و همکاررا) تدسط شده رئارر مدل رننکا با با تدجا

رست. در رنن مدل ربعاد کیفیت خدمات با عنادرا میغیار مسایقل،     آمده 0 در شکل کا شده رسیفاده پژوهش رنن رنجام در مذکدر مدل

 یبررسبا   یتحق ننربا عندرا میغیر وربسیا تحقی  در نطر یرفیا شده رند.  رضانت متیری با عندرا میغیر میانجی و وفادرری متیری

 عاد ب 6 رط کاا  بدده خدمات تیفیک  یتحق مسیقل ریمیغ .پردرطد یم یمتیر تنرضا  نیر رط اانمتیر یوفادرر بر خدمات تیفیک ریتاث

 تنرضاا   یا تحق یانجیا م ریا میغ. رسات  شاده  لیتتاک وشخصی ساطی  یهمدل ناا،یریم تیقابل ،رسمیت رعیماد، ،ونژیی های ملمدس

 ساطماا، عمدمی فضای تسهیالت، تجهیزرت، کلیا برییرنده ملمدس در ونژییهای .رست وفادرری متیری  یتحق وربسیا ریمیغ و یمتیر

 صدرت با رست شده درده وعده متیرناا با کا خدمیی رررئا ریمیناا تدرنانی شدد. قابلیت می ررتبایی مجررهای نهانیاً و کارکناا، ظاهر

 یاذرر  تااثیر  متایری  رضانت بر ملمدس های ( نتاا درد کا ونژیی5300باشد.  کاشیف و همکاررا) می مدروم و ریمیناا قابل ،صحیح

 شخصاییی  های ونژیی کلی یدر با و خد و خل  با میناسب شدد می متیری هر با کا برخدردی کا رست معنی رنن با صمیمیت .رست

 نمادده  درک رر آنهاا  سااطماا  و بادده  مهام  رند، کرده مررجعا آا با کا خدماتی ساطماا برری کا بپذنرند متیرناا اک ری یدنا با رست،

 محصادل  نک در ساطی شخصی .رست یذرر تاثیر متیری رضانت بر ملمدس های ( نتاا درد کا ونژیی5300رست. کاشیف و همکاررا)

 رضاانت  تدرناد  مای  خادد  خاددی  باا   رمار  رنن و شدد محصدل آا با نسبت یمتیر ذهن در مثبت نگرش با منجر تدرند می خدمات و

 در کاا  کارهاانی  رنجاام  بارری  خادد  تدرنمنادنهای  و مهارتها دربارة فرد دروری و درنافت رر شخصی ساطی بندورر .ساطد فررهم رر متیری
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 یاذرر  تاثیر متیری رضانت بر ( نتاا درد کا شخصی ساطی5300کاشیف و همکاررا)می کند.  تعرنف دررد، نیاط آنها با ونژه مدقعییهای

 ی متایر  خادمات  رنجاام  باا  نسابت  ریمیناا و رعیماد حس رنیقال برری کارکناا شانسیگی و تدرنانی میزرا دهنده رعیماد نتاا .رست

 رط بعاد  رنان ...  و باانکی  خادمات  حقادقی،  خدمات درمانی، خدمات نظیر دررد رررق باالتری رهمیت درجا رط کا خدماتی صنانع در. رست

 مانناد  ظدرهری در رسمیت .رست یذرر تاثیر متیری رضانت ( نتاا درد کا رعیماد بر5300رست. کاشیف و همکاررا) مهم بسیار کیفیت

 و عملکردی منظر رط تدرند می رمر رنن و کند جلده بجال و جذرب متیرناا نظر در تدرند می میحدرلتکل رشیا نا میحدرلتکل های لباس

 ( نتاا درد کاا رسامیت بار   5300کاشیف و همکاررا). باشد تأثیریذرر متیری رضانت حیی نهانت در و متیری رفیار روی بر رنگیزشی

ا ری و رضاانت متایری   ( نتاا درد کا بین کیفیات وظیفا  5300رست نیانت تحقیقات کادو دودو و آمانکاور ) یذرر تاثیر متیری رضانت

رربطا وجدد دررد. بین کیفیت فنی و رضانت متیری رربطا وجدد دررد. بین کیفیت تصدنر نا شهرت و رضانت متیری رربطا وجدد دررد. 

بین کیفیت قیمت و رضانت متیری رربطا وجدد دررد. بین رضانت متیری و قصد خرند مصرف کننده رربطا وجدد دررد.نیاانت تحقیا    

در سدپر مارکت های ترکیا نتاا  "وفادرری  رربطا ربعاد کیفیت خدمات و بررسی "تدسط رلگاا و همکاررا تحت عندرا  5300در سال 

درد کا عدرمل محسدس بر روی رضانت متیری تاثیر می یذررد. تاثیری باین رعیبار)قابلیات رعیمااد(  و رضاانت متایری نافات نتاد.        

یذررد. ریمیناا بر روی رضانت متیری تاثیر می یذررد. همدلی بار روی رضاانت متایری     پاسخگدنی بر روی رضانت متیری تاثیر می

( نیز نتاا درد کا 5300تاثیر می یذررد. رضانت متیری بر روی وفادرری متیری تاثیر می یذررد. نیانت تحقیقات کادو دودو و آمانکاور )

د و ررتقاء کیفیت خدمات باع  رفزرنش رضانت و وفادرری متیری کیفیت خدمات نقش مهمی در رضانت و وفادرری متیری دررد و بهبد

 می شدد.  مدل تحقی  بصدرت طنر رست: 

 

 

 

 

 

 



 16-44، ص   2931 اسفند،  2، جلد 12، شماره پژوهش در علوم و مهندسی 

ISSN: 1394-0041 

http://www.jorse.ir  

06 

 

  :تحقیق تحلیلی مدل

 

 
 

 

 

 (Kashif et al,2015)مدل مفهدمی تحقی  - شکل شماره یک

 

 فرضیه های تحقیق

 : فرضیات رنن تحقی  با شکل طنر صدرت بندی شده رست

 یذرر رست. ریتاث یمتیر تنملمدس بر رضا یها یژینو .0

 یذرر رست. ریتاث یمتیر تنبر رضا ناایریم تیقابل .5

 یذرر رست.  ریتاث یمتیر تنرعیماد بر رضا .0

 ویژگی های ملموس

 شخصی سازی

 صمیمیت

 اعتماد

 قابلیت اطمینان

 رسمیت

 وفاداری مشتری رضایت مشتری
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 یذرر رست.  ریتاث یمتیر تنبر رضا تیمیصم .2

 یذرر رست. ریتاث یمتیر تنبر رضا  یساط یشخص .0

 یذرر رست. ریتاث یمتیر تنبر رضا تیرسم .6

 یذرر رست. ریتاث یمتیر یبر وفادرر یمتیر تنرضا .7

 مواد و روشها

با دلیال  رنن تحقی  بر رساس هدف رط ندع کاربردی و رط نظر شیده یرد آوری ریالعات ، تحقیقی تدصیفی و رط نظر ندع همبسیگی رست. 

ری جماع آوری درده هاا رط متاارکت    رننکا رنن یر  پژوهتی در یی نک دورة طمانی کدتاه رنجام شده رست )دوره ری کا یادل آا بار  

کنندیاا برری مطالعا کافی رست( رط ندع مقطعی با شمار می رود. با تدجا با رننکا پژوهش حاضر با صدرت مقطعی، روی یروه بزریای  

 رط رعضای جامعا و جمع آوری درده ها رط یرن  پرستناما رنجام شده رست، پژوهش رط ندع پهنایر محسدب می شدد.

حجم نمدنا با رسیفاده رط  .نفر رست 00333بدده کا تعدرد آا  الایی رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعبتحقی  متیرناا  رنن ریآما جامعا

نفر تعیین یردنده رست. شیده نمدنا ییری نیز غیررحیمالی در دسیرس رست. بدنن صدرت کا رط بین متیرناا  083جدول مدریاا، 

وش نمدنا ییری در ر پرستناما کا در دسیرس محق  بددند پخش و جمع آوری یردند. 083 ، الایی رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب

 غیر رحیمالی دسیرس رست.  رنن تحقی  رط ندع نمدنا ییری

ا ر حالت یبیعی آنهد رط لحاظ ندع نظارت و درجا کنیرل رنن تحقی  در طمرة تحقیقات میدرنی قررر دررد، چرر کا محق  میغیر ها رر

ربزرر یردآوری ریالعات  روش جمع آوری درده ها میدرنی و ربزرر جمع آوری درده ها در رنن تحقی  پرستناما می باشد. .بررسی می کند

  رست. (5300)همکاررا و فیکاشپرستناما رسیاندررد بر یرفیا رط 

برری سنجش رورنی پرستناما تحقی  حاضر رط روش رورنی محیدرنی رسیفاده شده رست. برری رنن منظدر پرستاناما مدجادد باا تأنیاد     

آنچا در رنن تحقی  جهت محاسابا ضارنب پاناانی پرستاناما باا تاکیاد بار        جمعی رط رساتید رسیده و سپس مدرد رسیفاده قررر یرفت.

 .رسیفاده رط ضرنب آلفای کرونباس می باشدهمسانی درونی سؤرالت بکار رفیا، 

 رط فرمدل طنر برری محاسبا ضرنب آلفای کرونباس رسیفاده می شدد:
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Raضرنب پانانی کل آطمدا : 

=J تعدرد بختهای آطمدا 

σ² j=وررنانس نمررت هر بخش آطمدا 

σ²  = انس نمررت کل آطمدا وررن 

 میزرا پانانی پرسش های مطر  شده برری رندرطه ییری هر میغیر با رسیفاده رط ضرنب آلفای کرونباس در طنر آمده رست.

  متغیر های تحقیقآلفای کرونباخ  ضریب -شماره یکجدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سوال سواالت متغیرها

 776/3  0-2 2 ونژیی های ملمدس

 787/3  0-8 2 ریمینااقابلیت 

 806/3  8-05 2 رعیماد

 708/3  00-00 0 صمیمیت

 730/3  06-08 2 شخصی ساطی

 736/3  53-50 5 رسمیت

 805/3  55-52 0 رضانیت متیری رط بانک

 750/3  50-57 0 وفادرری متیری

ای کمی مای باشاد کاا در قالاب آماار تدصایفی و       روش مدرد رسیفاده جهت تجزنا و تحلیل درده ها در رنن تحقی ، رسیفاده رط شیده ه

رسینبایی رنجام یرفیا رست.با منظدر فررورنی و نظر پاسخ دهندیاا برری هر نک رط سدرالت رط آمار تدصیفی شامل میانگین، وررناانس و  

رت رسایفاده شاده   رنحررف معیار رسیفاده شده رست. همچنین رط نمددررهای هیسیدیررم و سیدنی جهت نمانش چگادنگی پاررکنش نظار   

رست.با تدجا با هدف تعمیم نیانت رط نمدنا با جامعا نیاط با رنن رست کا رط آمار رسینبایی رسیفاده یاردد. مادل رنادرطه ییاری تماامی      

باا   میغیرها در دو حالت رعدرد معنی درری و در حالت رعدرد رسیاندررد بررسی یردنده رست. نرم رفزرر آماری مدرد رسیفاده در رنن تحقی 

 می باشد. Amosو   spss18منظدر تحلیل درده ها، نرم رفزرر
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 ی تحقیق بررسی نرمال بودن متغیرها

نیانت آطمدا برری هر میغیر با شر   رسمیرندف رسیفاده یردنده رست. آطمدا کدلمدیررف و با منظدربررسی نرمال بددا میغیرها رط

 باشد*می 3.30سطح خطا  :طنر رست

 اسمیرنوف -یج آزمون کولموگرافنتا -شماره دو جدول

 داریسطح معنی بعد

 246/0 ویژگی های ملموس

 305/0 قابلیت اطمینان

 310/0 اعتماد

 206/0 صمیمیت

 286/0 شخصی سازی

 236/0 رسمیت

 364/0 رضایتت مشتری از بانک

 355/0 وفاداری مشتری

می باشد کا نتاا             30/3میغیر های تحقی  باالتر رط  30/3متاهده می شدد در سطح خطای  شماره دوهمانطدر کا  در جدول 

مای تادرا رط آطمادا هاای پاررمیرناک و       (.  بنابررنن 3.30<)سطح معنی درری .دهنده رنن مدضدع رست رط تدطنع نرمال پیروی می کند

 معادالت ساخیاری برری آماررسینبایی رسیفاده کرد.
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 ستانداردابررسی مدل تحقیق در حالت اعداد 

  

 (رسیاندررد)حالت رعدرد  تحقی مدل آطمدا  -شکل شماره دو 

 

 

 

 

 

 نتاا درده شده رست:شماره سا در جدول  30/3ضررنب مسیر میغیرها در حالت رسیاندررد و سطح خطای 
 

 ضررنب مسیر در حالت رسیاندررد -شماره سا جدول
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 نتیجه سطح معنی داری  ضرایب مسیر   

 تایید فرضیه 000  211. رضایت مشتری از بانک ---> ویژگی ملموس

 تایید فرضیه 000  767. رضایت مشتری از بانک ---> رسمیت

 تایید فرضیه 000  402. رضایت مشتری از بانک ---> شخصی سازی

 تایید فرضیه 000  627. رضایت مشتری از بانک ---> صمیمیت

 یید فرضیهتا 000  159. رضایت مشتری از بانک ---> اعتماد

 تایید فرضیه 000  533. رضایت مشتری از بانک ---> قابلیت اطمینان

 تایید فرضیه 000  554. وفاداری مشتری ---> رضایت مشتری از بانک

 

 در طنر هرنک ضررنب مسیر رر در حالت رسیاندررد تفسیر می کنیم.

 1بررسی فرضیه 

مای   500/3سطح معنی درری( و برربر باا  <30/3ک رربطا معنی درر بدده رست.)ضرنب مسیر بین ونژیی ملمدس و رضانت متیری رط بان

 باشد. بنابررنن می تدرا یفت ونژیی ملمدس بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.

 6بررسی فرضیه 

مای باشاد.    767/3باا  سطح معنی درری( و برربر <30/3رضانت متیری رط بانک رربطا معنی درر بدده رست.)رسمیت و ضرنب مسیر بین 

 بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.رسمیت بنابررنن می تدرا یفت 

 

 5بررسی فرضیه 
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بنابررنن می باشد.  235/3سطح معنی درری( و برربر با <30/3ضرنب مسیرشخصی ساطی و رضانت متیری رط بانک معنی درر بدده رست.)

 مدثر خدرهد بدد. می تدرا یفت شخصی ساطی و رضانت متیری رط بانک

 4بررسی فرضیه 

می باشاد.بنابررنن   657/3سطح معنی درری( و برربر با <30/3ضرنب مسیر بین صمیمت و رضانت متیری رط بانک معنی درر بدده رست.)

 می تدرا یفت صمیمت بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.

 3بررسی فرضیه 

مای باشاد.    008/3سطح معنی درری( و برربار باا   <30/3انک رربطا معنی درر بدده رست.)رضانت متیری رط برعیماد و ضرنب مسیر بین 

 بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.عیماد بنابررنن می تدرا یفت ر

 2بررسی فرضیه 

مای   000/3ربر با سطح معنی درری( و بر<30/3ضرنب مسیر بین قابلیت ریمیناا و رضانت متیری رط بانک رربطا معنی درر بدده رست.)

 باشد. بنابررنن می تدرا یفت قابلیت ریمیناا بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.

 6بررسی فرضیه 

می  002/3سطح معنی درری( و برربر با <30/3ضرنب مسیر بین رضانت متیری و وفادرری متیری رط بانک رربطا معنی درر بدده رست.)

 نت متیری بر وفادرری متیری مدثر خدرهد بدد.باشد. بنابررنن می تدرا یفت رضا

 

 

 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل تحقیق 

تعدردی آطمدا برری رنن مدضدع کا مدل تا چا حد روربط متاهده شده بین میغیرهای قابل رندرطه ییری رر تدصیف می نماند با کار می 

 ری مدل می باشد.   رود. جدول طنر معرف رندرع شاخص های بررطش و معنی در

 

 

 شاخص های بررطش و معنی درری و بررطش مدل -شماره چهارجدول 
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 میزان در مدل بدست آمده برازنده است اگر اختصار نام شاخص

 083. 1/0عدد زیر RMSEA رنتا میانگین مربعات خطای برآورد

ش
راز

ی ب
ها

ص 
اخ

ش
 

   RFI شاخص نسبی برازندگی
 903. ه یکعدد نزدیک ب

 911. عدد نزدیک به یک TLI لویس  -ضریب تاکر

 NFI شاخص بررطش هنجار شده
 952. عدد نزدیک به یک

 CFI شاخص بررطش تطبیقی
 958. عدد نزدیک به یک

 IFI شاخص بررطش رفزرنتی
 960. عدد نزدیک به یک

 تانید رست. ص های معنی درری و بررطش مدردبا تدجا با نیانت بدست آمده می تدرا یفت کا مدل تحقی  رط نظر شاخ

 

 نتایج تحقیق

 تیا فیک  یا تحق مسایقل  ریا میغ .رسات  یمتیر تنرضا  نیر رط اانمتیر یوفادرر بر خدمات تیفیک ریتاث یبررسهدف رط رنن تحقی  

 جامعاا  .رسات  شاده  لیکتتا وشخصی ساطی  یهمدل ناا،یریم تیقابل ،رسمیت رعیماد، ،ونژیی های ملمدس عدب 6 رط کا بدده خدمات

 جادول  رط رسیفاده با نمدنا حجم .رست نفر 00333 آا تعدرد کا بدده الایی رسیاارقیصاد ندنن  بانک شعب اانمتیر  یتحق رنن آماری

 شاعب  اانمتایر  نیبا  رط کاا  صدرت ننبد. رست دسیرس در یررحیمالیغ زین یریی نمدنا دهیش. رست دهنیرد نییتع نفر 083 ، مدریاا

پاژوهش حاضار بار رسااس      .دنا یرد یآور جمع و پخش بددند محق  دسیرس در کا پرستناما 083 ، الایی رسیاایصاد ندنن رق بانک

روش یردآوری ریالعاات میادرنی،   هدف رط ندع کاربردی و رط نظر شیده یرد آوری ریالعات ، تحقیقی تدصیفی و رط ندع همبسیگی رست. 

و روش تجزنا و تحلیل درده ها، رط همبسیگی پیرسدا و ریرسیدا سلسلا مررتبی رسایفاده  رد ربزرر یردآوری ریالعات پرستنا ما رسیاندر

میتدد. رورنی تحقی  با رسیفاده رط رورنی محیدر رط یرن  رساتید محیرم مدرد سنجش قررر یرفت. پانانی تحقی  نیز باا رسایفاده رط روش   

 یبررسا  منظادر  باا   یا تحق نندررقابل قبدل تلقی می شدد.   73/3 االتر رط آلفای کرونباس سنجیده و تانید می یردد کا میزرا آلفای ب



 16-44، ص   2931 اسفند،  2، جلد 12، شماره پژوهش در علوم و مهندسی 

ISSN: 1394-0041 

http://www.jorse.ir  

33 

 

 ریتااث  سانجش   یا تحق هادف  و بددناد  نرماال  رهایمیغ ئکانآنجا رط. شد رسیفاده رندفیرسم کدلدمدیروف آطمدا رط رهایمیغ بددا نرمال

 تیا قابل، ملمادس  یهاا  یژیا نویا  نتااا درد کاا    نیاانت تحق  .دنیرد رسیفاده تحلیل معادالت ساخیاری رط لذر بدد رهایمیغ نیب ییذرر

 ریتااث  یمتایر  یبر وفاادرر  یمتیر تنرضاو  یذرر رست ریتاث یمتیر تنبر رضا تیرسم،  یساط یشخص، تیمیصم ،رعیماد  ،ناایریم

 یذرر رست.

 یافته های توصیفی

 ویژگی های ملموس توصیف متغیر

 رنحاررف معیاار  ،  0503/0میاانگین  ، 33/0 بیتایرنن  ، 33/0 مقدرر ی کمیرنندررر ونژیی ملمدس میغیر ، بدست آمده نیانتبا تدجا با 

 می باشد.   750/3و وررنانس  82800/3

 توصیف متغیرقابلیت اطمینان

 رنحاررف معیاار  ،  0002/0میاانگین  ، 33/0بیتایرنن   ،33/0 مقدرر دررری کمیرنن قابلیت ریمیناا میغیر ، بدست آمدهنیانت با تدجا با 

 می باشد.   306/0رنانس و ور30760/0

 اعتماد توصیف متغیر

و 65878/3 رنحررف معیار،  6880/0میانگین ،  33/0بیتیرنن  ، 33/5 مقدرر دررری کمیرننرعیماد  میغیر ، بدست آمدهنیانت با تدجا با 

 می باشد.087/3وررنانس 

 توصیف متغیرصمیمیت 

 رنحاررف معیاار  ، 6850/0میاانگین  ، 33/0بیتایرنن   ،33/0 مقادرر  نندررری کمیار  صامیمیت میغیار   ، بدسات آماده  نیاانت  با تدجا با 

 می باشد.  600/3و وررنانس 78203/3

   توصیف متغیرشخصی سازی

 رنحاررف معیاار  ، 0682/0میاانگین  ، 70/2بیتایرنن   ،33/0 مقادرر  دررری کمیارنن  شخصی ساطیمیغیر  ، بدست آمدهنیانت با تدجا با 

 می باشد.  000/3و وررنانس 70008/3

 

 توصیف متغیررسمیت
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و 80028/3 رنحررف معیاار ، 6687/0میانگین ، 33/0بیتیرنن  ،33/0 مقدرر دررری کمیرنن رسمیتمیغیر  ، بدست آمدهنیانت با تدجا با 

 می باشد.  665/3وررنانس 

 رضایت مشتری از بانکتوصیف متغیر 

رنحاررف  ، 7208/0میاانگین  ، 33/0بیتایرنن   ،33/0 مقدرر نندررری کمیر رضانت متیری رط بانکمیغیر  ، بدست آمدهنیانت با تدجا با 

 می باشد.  758/3و وررنانس 80062/3 معیار

 توصیف متغیر وفاداری مشتری

 رنحاررف معیاار  ، 7877/0میاانگین  ، 33/0بیتایرنن   ،67/0 مقدرر دررری کمیرننوفادرری متیری میغیر  ، بدست آمدهنیانت با تدجا با 

 ی باشد.  م605/3و وررنانس 83720/3

 نتایج فرضیات:

 1بررسی فرضیه 

مای   500/3سطح معنی درری( و برربر باا  <30/3ضرنب مسیر بین ونژیی ملمدس و رضانت متیری رط بانک رربطا معنی درر بدده رست.)

 باشد. بنابررنن می تدرا یفت ونژیی ملمدس بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.

 6بررسی فرضیه 

مای باشاد.    767/3سطح معنی درری( و برربر باا  <30/3رضانت متیری رط بانک رربطا معنی درر بدده رست.)رسمیت و ضرنب مسیر بین 

 بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.رسمیت بنابررنن می تدرا یفت 

 5بررسی فرضیه 

مای باشاد.    235/3رری( و برربار باا   ساطح معنای د  <30/3ضرنب مسیرشخصی ساطی و رضانت متیری رط بانک معنی درر بادده رسات.)  

 بنابررنن می تدرا یفت شخصی ساطی و رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.

 4بررسی فرضیه 

می باشاد.بنابررنن   657/3سطح معنی درری( و برربر با <30/3ضرنب مسیر بین صمیمت و رضانت متیری رط بانک معنی درر بدده رست.)

 متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.می تدرا یفت صمیمت بر رضانت 

 3بررسی فرضیه 
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مای باشاد.    008/3سطح معنی درری( و برربار باا   <30/3رضانت متیری رط بانک رربطا معنی درر بدده رست.)رعیماد و ضرنب مسیر بین 

 بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.عیماد بنابررنن می تدرا یفت ر

 2بررسی فرضیه 

مای   000/3سطح معنی درری( و برربر با <30/3لیت ریمیناا و رضانت متیری رط بانک رربطا معنی درر بدده رست.)ضرنب مسیر بین قاب

 باشد. بنابررنن می تدرا یفت قابلیت ریمیناا بر رضانت متیری رط بانک مدثر خدرهد بدد.

 6بررسی فرضیه 

می  002/3سطح معنی درری( و برربر با <30/3رر بدده رست.)ضرنب مسیر بین رضانت متیری و وفادرری متیری رط بانک رربطا معنی د

 باشد. بنابررنن می تدرا یفت رضانت متیری بر وفادرری متیری مدثر خدرهد بدد.

 پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق

 شدد :  ی م ایتدص رقیصاد ندننمدنررا بانک  با  یتحقی ها نافیا با تدجا با

 رربطاا  باا  تدجاا  با درشیا رست. لدر در جهت بهبدد رنن میغیر و همچنین  00/0ین رر با مقدرر قابلیت ریمیناا کمیرنن میانگ -1

با مدنررا پیتنهاد می یردد با کاهش رشیباهات در هنگام خدمات و رنجاام باا مدقاع     ،بین قابلیت ریمیناا و رضانت متیری  میمسیق

 رضانت متیرناا خدد رر رفزرنش دهند. تعهدرت خدد،

با مدنررا پیتنهاد می یاردد باا درک نیاطهاای متایرناا      ،بین عدرمل محسدس و رضانت متیری  میمسیق رربطا اب تدجا با -2

 شناساا  حساب  بار  متیرناا درباره جامع هانی درده پانگاه خدد ، و تدجا بیتیر با متیرناا و پاسخ با درخدرست های متیری و رنجاد

 آناا رضانت متیرناا خدد رر رفزرنش دهند. برخط های تررکنش سابقا نابیرد رمکاا منظدر با -حساب شماره نا و – متیرناا

با پاسخگدنی با شکانات و خدرسیا های متایرناا   تدرنندی ممدنررا  ،رعیماد و رضانت متیری بین  میمسیق رربطا با تدجا با -3

 رضانت متیرناا رر جلب نمانند. و با روط رسانی با مدقع خدرسیا های متیرناا،

با مادنررا پیتانهاد مای یاردد باا رسایفاده رط تجهیازرت مادرا،          ،بین رسمیت و رضانت متیری  میمسیق رربطا با تدجا با -4

 یدنایدا خدمات مدرد در ریالعات رررئا و ساطی رسیخدرم کارکناا حرفا ری و طبده و نصب تابد ها و عالئم یدنا و قابل درک و سفارشی

 نت متیرناا رر جلب نمانند.بانک رضا متیرناا تعامالت سابقا رساس بر
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با مدنررا پیتنهاد می یردد با رفیار مددبانا کارکناا با متیرناا  ،بین صمیمیت و رضانت متیری  میمسیق رربطا با تدجا با -5

 مینو تاا  آنااا  آتی نیاطهای بینی پیش قابلیت رفزرنش منظدر با بانک با متیرناا ررتباط مسیمر رحیررم یذرشین با متیری و ررطنابی و

 مناسب رضانت متیرناا خدد رر رفزرنش دهند. طماا در متیرناا های خدرسیا

رفیاار مددباناا کارکنااا باا      با مدنررا پیتنهاد می یردد باا  ،بین شخصی ساطی و رضانت متیری  میمسیق رربطا با تدجا با -6

و  آناا آتی نیاطهای بینی پیش قابلیت رفزرنش منظدر با بانک اب متیرناا ررتباط مسیمر رحیررم یذرشین با متیری و ررطنابی متیرناا و

 مناسب رضانت متیرناا خدد رر رفزرنش دهند. طماا در متیرناا های خدرسیا تامین

با مدنررا پیتنهاد می یردد با ررتقااء کیفیات خادمات     ،بین رضانت متیری  و وفادرری متیرناا  میمسیق رربطا با تدجا با -7

رط رنن یرن  باع  رضانت متیرناا در یدالنی مدت شده و وفادرری آنها رر با شرکت های بیا ررتقاء  ر رفزرنش درده و،رضانت متیرناا ر

 درد.

 یآت نیمحقق به شنهاداتیپ

 با تدجا با محدودنیهای تحقی ، پیتنهادرت طنر برری محققین آتی در نظر یرفیا شده رست:

 رری متیری مانند وفادرری نگرشی و رفیاری بررسی شدد.در تحقیقات آتی ربعاد وفاد شددی م تنهادیپ .0

 در تحقیقات آتی با بررسی بانکدرری رلکیرونیک پردرخیا شدد. شددی م تنهادیپبا تدجا با رهمیت و یسیرش بانکدرری رلکیرونیک ،  .5

 ریا میغ و یار  لنتعاد  ریا میغ نادرا ع باا مانند تبلیغات ،آیاهی و تدرعی برند و ررطش ونژه برناد  ی گرندی ها ریمیغ کا شددی م تنهادیپ .0

وفادرری متیرناا و رضانت متایری و کیفیات    رربطا تدرندی م گرندی رهایمیغ انآ کا یردد متخص تا و یردد رضافا  یتحق بای انجیم

 .دهد قررر ریتاث تحت رر خدمات

 و ردیا ی رنجاام  هاا و برنادها   شارکت  رنسا در پژوهش ننر حاضر،  یتحق تننیای رنپذ میتعم تیقابلی بررس جهت در شددی م تنهادیپ .2

 .یردد سانمقا  یتحق ننر تننیا با آنها تننیا

 مصاحبا نظیر ها درده یردآوری در دنگر های روش رطتنهاد می یردد در تحقیقات آتی در رنن تحقی  رط ربزرر پرستناما رسیفاده شد، پی .0

 یردد. رسیفادهنفدرماتیک ر و باطررنابی مدنررا و و کارشناساا متیرناا با یروهی و فردی های

 قیتحقی ها تیمحدود

 در رنن تحقی  ربعاد وفادرری متیری مانند وفادرری نگرشی و رفیاری بررسی نتد. .0

 با تدجا با یسیرش بانکدرری رلکیرونیک، در رنن تحقی  رنن مدضدع بررسی نتد. .5
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 رمکاناات  وی طماان  چاارچدب  در و ردیا یی ما  قاررر  اساطما دری ادنطی رهایمیغ ریتاث تحت کا رستی میمفاه جملا رط وفادرری متیری .0

 و یار  لنتعاد  ریا میغ عنادرا  باا           آیاهی و تدرعی برند و ررطش ونژه برناد  مانند تبلیغات، رهایمیغ رنسا کنیرل رمکاا پژوهتگررا،

 .ندرشت وجدد یانجیم ریمیغ

 تنمحادود  رطی نکا  تادرا ی م رر  یتحق جامعا بددا کدچک لذر رنجام یرفت. ییالا رسیاا رقیصاد ندنن بانک رنن تحقی  تنها در شعب .2

 . یرفت نظر در  یتحق گرندی ها

 در رنن تحقی  تنها رط ربزرر پرستناما رسیفاده شد. .0
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