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مقاالت

چکیده
هـدف از تحقیـق حاضـر شناسـايي و رتبه بنـدی عوامـل درون و
برونسـازماني مؤثـر بـر جلـب رضايـت مشـتريان در بانـک آینـده اسـت.
نتایـج بهدسـتآمده گویـای مؤثـر بـودن «عوامـل پنـج گانـه درونـی» ،به
ترتیـب اولویـت -1 :قیمـت -2کارکنان  -3خدمت (محصـول)  -4امکانات
فیزیکـی  -5فرآیندهـا و همچنیـن «عوامل چهارگانه بیرونـی» -1 ،مکان،
 -2برنـد (تصویـر) -3 ،بازاریابـی-4 ،کانالهـای ارتباطـی غیرحضـوری بر
جلـب رضايت مشـتريان اسـت.
واژگان کلیـدی :عوامـل درون سـازماني ،عوامـل برونسـازماني ،جلـب
رضايـت مشـتري ،بانک.
مقدمه و بیان مسأله
كليـد اصلـي حيـات سـازمان ،حفـظ مشـتريان رضايتمنـد اسـت.
رضايتمنـدي مشـتري 1يكـي از موضوعـات مهـم نظـري و تجربي براي
اكثـر بازاريابـان و محققـان بازاريابـي اسـت کـه ميتـوان آن را بهعنـوان
موفقيـت در جهان رقابتـي تجارت امروز در نظـر گرفت .بنابراين
جوهـره
ّ
اهميـت رضايتمنـدي و حفـظ مشـتري در تدويـن اسـتراتژي بـراي
ّ
سـازمانهاي مشـتريمدار و بازارمـدار را نميتـوان دسـت كـم گرفـت
(هنینـگ و تـروا.)1997 ، 2

بانك هايـــي كـــه بـــه رضايـــت مشـــتريان خـــود توجـــه دارنـــد،
اهميـــت حفـــظ يـــك مشـــتري را در مـــاوراي هـــر مراجعـــه در نظـــر
ّ
ميگيرنـــد .آنهـــا مشـــتريان را داراييهایـــی ارزشمنـــد ميداننـــد
و از تمـــام كارمنـــدان خـــود ميخواهنـــد كـــه بـــراي راضـــي
نگهداشـــتن و مانـــدگار شـــدن مشـــتريان ،تمـــام تـــاش خـــود را
بـــهکار گیرنـــد .بايـــد توجـــه داشـــت كـــه بازگشـــت مشـــتري بـــه
بانـــك ،طـــي دوران زندگـــي او هـــزاران و حتـــي ميليون هـــا تومـــان
ارزش دارد (پيـــرز دان و همـــکاران.)22 :1381،
از طرفي ديگر ،هزينه باالي كسـب مشـتريان جديد موجب شـده اسـت
كـه مراحـل ا ّوليـه ارتبـاط بـا مشـتري جديـد ،سـودآور نباشـد .تنها در
مراحـل بعـدي ،از طريـق كاهش هزينـه ،بـا بهكارگيري مشـتري وفادار،
چنيـن رابطـهاي سـودآور خواهـد شـد .بـا اين وجـود بهمنظـور افزايش
رضايـت مشـتريان ،بانك هـاي بسـياري اقـدام بـه معرفـي محصـوالت و
خدمـات مبتكرانـهاي نمودهانـد .اگرچـه چنيـن ابداعاتـي بارهـا توسـط
مؤسسـات مختلـف بـهكار بسـته شـده ،نتایج حاصل نشـانگر آن اسـت
كـه يـك ديـدگاه ماندگارتـر بـراي بانك هـا عبـارت اسـت از :تمركـز
بـر عوامـل مؤثـر بـر رضايـت مشـتريان ،كـه كمتـر محسـوس و قابـل
كپيبـرداري اسـت (پریتچـارد.)68 :2003 ،
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1 - Customer Satisfaction
2 - Hennig-Thurau

پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

مقاالت

افـــزون بـــر ايـــن ،بـــا توجـــه بـــه محدوديـــت منابـــع و امكانـــاتِ

بانك هـــا و همچنيـــن ضـــرورت دســـتيابي بـــه وفـــاداري در
محي ــط رقابت ــي ،ابت ــدا بای ــد عوام ــل مؤث ــر ب ــر رضاي ــت مش ــتريان
تبيي ــن و تفس ــير گ ــردد ت ــا ب ــر اي ــن اس ــاس ،ب ــا توج ــه ب ــه مناب ــع
اهميـــت عوامـــل مؤثـــر ،اقدامـــات
و امكانـــات و نیـــز متناســـب بـــا
ّ
3
الزم جهـــت تحقـــق ايـــن امـــر مهـــم صـــورت پذيـــرد (بالدینگـــر ،
.)43 :2001
بـــر همـــهگان آشـــکار اســـت کـــه رضايتمنـــدي و مانـــدگاري
مش ــتريان ،ارتب ــاط مس ــتقيمي ب ــا بازگش ــت س ــرمايه ،س ــود ف ــروش،
رش ــد س ــهم ب ــازار ،رش ــد قيم ــت س ــهام بان ــك و كاه ــش هزينهه ــا
دارد .ای ــن پژوه ــش در ص ــدد پاســخگویی ب ــه س ــؤاالت زی ــر اس ــت:
 .1عوامـل درونسـازمانی مؤثـر بـر جلـب رضايـت مشـتريان و بانـک
كدا مانـد؟
 .2عوامـل برونسـازمانی مؤثـر بـر جلـب رضايـت مشـتريان در بانـک
کدا مانـد؟
 .3رتبهبندی عوامل مؤثر احصاء شده به چه ترتیب است؟
جامعـه آمـاری مربـوط بـه ایـن تحقیـق شـامل کلیـه مشـتریان درون و
برونسـازمانی بانـک اسـت.
عوامل دروني
منظور از عوامل دروني ،عواملی هسـتند که در درون شـعبه قرار داشـته
و مسـتقیم بـا مشـتری در ارتباطانـد .ایـن عواملدرونـی بـا توجـه بـه
ادبیـات و مبانینظـری مـورد مطالعه ،شـامل عوامـل پنج گانـه کارکنان،
قیمـت ،امکانـات فیزیکـی ،خدمت(محصـول) و فرآیندهـا در نظـر گرفته
شـدند کـه شـاخصهای مربـوط بـه هـر عامل به شـرح ذیل اسـت:
کارکنان :دانش شغلی ،نحوه برخورد ،میزان پاسخگویی.
قیمـت :نـرخ تسـهیالت ،نـرخ سـود سـپردههای سـرمایهگذاری ،نـرخ
کارمـزد خدمـات.
امکانـات فیزیکـی :نمای ظاهـری شـعب ،امکانـات پارکینـگ ،فضای
مطبـوع و جـذاب شـعب ،امکانـات سـختافزاری و نرمافـزاری.
خدمـت :تنـوع ،تعـداد ،تناسـب و کیفیـت خدمـات و محصـوالت
ارائهشـده.
فرآیندهـا :سـرعت ارائه خدمات ،فقدان بوروکراسـی زایـد در فرآیندها،
تعـداد مراحل اخـذ خدمات.

عوامل بيروني
منظـور از عوامـل بیرونـی عواملـی هسـتند کـه در خـارج از حیطـه
تصمیمگیـری مدیـران شـعبه قـرار دارنـد و مدیـران و کارکنـان ،توانایی
کمتـری برکنتـرل ایـن عوامـل دارنـد و بیش تـر بهطـور غیرمسـتقیم با
مشـتری در ارتبـاط هسـتند .ایـن عوامـل بیرونـی بـا توجه بـه ادبیات و
مبانـی نظری مورد مطالعه ،شـامل عوامل چهارگانه مـکان ،تصویر(برند)،
بازاریابـی و کانالهـای ارتباطـی غیرحضـوری در نظـر گرفتـه شـدند که
شـاخصهای مربـوط بـه هـر عامـل به شـرح زیر اسـت:
مکان :موقعیت مکانی ،متراژ و وسعت مناسب و تعداد شعب.
برند :اعتبار ،شهرت و نام تجاری ،تصور ذهنی مشتریان.
بازاریابــی :اســتراتژیها ،کانالهــا و گســتردگی عملیــات مرتبــط بــا
برنامههــای بازاریابــی.
کانالهــای ارتباطــی غیرحضــوری :تلفنبانــک ،اینترنتبانــک،
موبایلبانــک ،سیســتم خودپــرداز و پایانههــای فــروش الکترونیکــی.
مدل مفهومی تحقیق

برای اسـتخراج ابعاد مدل ،عوامل مؤثر زیادی مورد بررسـی و شناسـایی
قـرار گرفـت که به 14شـاخص کلـی عوامـل بیرونی و  17شـاخص کلی
عوامـل درونـی تقسـیم شـدند و بـر اسـاس تکنیـک دلفی(نظـر خبرگان
و متخصصیـن) ایـن شـاخصها در  5مؤلفـه عوامـل درونـی و  4مؤلفـه
عوامـل بیرونـی تقسـیم شـدند کـه در نهایـت ،منجـر به اسـتخراج مدل
مفهومـی تحقیـق گردید.
یافتهها
پــس از اســتخراج میانگیــن و انحــراف از معیــار هریــک از عوامــل،
امتیــازات کلــی عوامــل درون و برونســازماني مؤثــر بــر جلــب رضايــت
مشــتريان ،گویــای مطلوببــودن وضعیــت آنهــا در جامعــه مــورد
بررســی اســت.
ســپس بــا اســتفاده از آزمــون  tتکنمونــه کارکنــان ،بهعنــوان یــک
عامــل درونــی در ســطح  0/05معنــادار و نتایــج حاصــل از آن ،میتــوان
ادعــا نمــود کــه عوامــل درونــی (کارکنــان ،قیمــت ،امکانــات فیزیکــی،
خدمــت و فرآیندهــا) و عوامــل بیرونــی (نــام تجاری/برنــد ،بازاریابــی
و کانالهــای ارتباطــی غیرحضــوری) بــر جلــب رضايــت مشــتريان
مؤثــر اســت.

مدل مفهومی تحقیق:

خدمت

عوامل درون
سازماني
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مشــتريان
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کانال های ارتباطی غیر حضوری
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جهـت اولویتبنـدی هـر کـدام از عوامل درونسـازمانی بر جلـب رضايت
مشـتريان از آزمون «فریدمن» اسـتفاده شـده اسـت که نتایج حاصله در
قالـب جـداول زیر ارائـه میگردد:
جدول :1اولویت بندی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جلب
رضايت مشتريان
Mean Rank
مؤلفه
رتبه
1

قیمت

3

خدمت(محصول)

2/96

فرآیندها

2/88

2
4
5

کارکنان

امکانات فیزیکی

3/20
3/03
2/93

جدول  :2اولویتبندی عوامل برونسازمانی مؤثر بر جلب
رضايت مشتريان
Mean Rank
مؤلفه
رتبه
1

مکان

3

کانالهای ارتباطی غیرحضوری

2
4

بازاریابی

تصویر(برند)

2/65

2/55
2/49
2/40

بحث و نتیجهگیری
آزمونهـای آمـاری ،نشـان از تأثیـر مثبـت عوامـل 5گانه درونسـازمانی
(قیمـت ،کارکنـان ،خدمت/محصـول ،امکانـات فیزیکـی و فرآیندهـا) و
عوامـل چهارگانـه برونسـازمانی (مـکان ،بازاریابـی ،کانالهـای ارتباطی
غیرحضـوری ،تصویر/برنـد) بـر جلـب رضايت مشـتريان بانـک دارد.
نتایج تحقیق اشاره به این دارد که در بین عوامل درونسازمانی مؤثر بر
جلب رضايت مشتريان ،عامل قیمت ،بیش ترین تأثیر را در جلب رضايت
مشتريان دارد .همچنین نتایج تحقیق ،گویای آن است که دو عامل
«مکان» در بین عوامل برونسازمانی و «قیمت» در بین عوامل درونی
برای مشتریان نسبت به سایر عوامل از ارجحیت بیشتری برخوردار است.
پیشنهادها
بـا توجـه بـه نتایـج بهدسـت آمـده از تحقیـق ،پیشـنهادهای زیـر را
میتـوان ارائـه کـرد:
 .1در بیـن عوامـل بیرونـی مؤثر بـر جلب رضایت مشـتریان ،عامل مکان،

بـا فاصلـه معنیداری نسـبت به سـایر عوامـل برونسـازمانی در رتبه ا ّول
اهمیـت و تأثیـر ویـژه ایـن عامل در
قـرار داشـته کـه ایـن امـر نشـان از ّ
جلب رضایت مشـتریان بانـک دارد.
در همین راستا به مسؤولین پیشنهاد میگردد؛ در انتخاب و مکانیابی
شعب جدیدالتأسیس و بازنگری و تغییر مکان شعبی که از استانداردهای
الزم برخوردار نیستند ،حداکثر حساسیت و وسواس را بهخرج داده و
در انتخاب مکان شعب به فاکتورهایی نظیر :قرار داشتن در میادین و
خیابانهای اصلی و پر تردد شهر ،بافت فرهنگی و اجتماعی محل ،شغل
و صنعت غالب در منطقه ،گردش مالی و سطح درآمد ساکنین و کسبه
محل و همچنین متراژ و وسعت مناسب شعبه توجه الزم را مبذول
داشته و اگرچه تأسیس شعب در منطقه یا محلهایی که دارای چنین
فاکتورهایی است ،دارای هزینههای بهمراتب باالتری در مقایسه با سایر
موارد میباشد ولی در عوض ،انتخاب چنین مکانهایی برای تأسیس
بلندمدت بر جلب
شعب ،با توجه به اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که در
ّ
رضایت مشتریان دارد ،هزینههای مربوط را پوشش داده و در نهایت منجر
به افزایش سودآوری بانک میشود.
از جمله فواید جانبی این امر ،میتوان به جذب تعداد بیشتری از
مشتریان و همچنین ارزشافزوده ملک (با توجه به موقعیت ویژه مکانی
ملک مربوط) اشاره داشت که این مورد نیز خود ،به نوعی سرمایهگذاری
هوشمندانه و پر منفعت برای بانک محسوب میگردد.
از ایـنرو بـه مسـؤولین مربـوط پیشـنهاد میشـود با لحاظ حساسـیت و
صـرف هزینـه ا ّولیـه بیشتـر ،مکانهایـی را بـرای افتتاح شـعب انتخاب
نماینـد کـه طبق مـوارد مذکـور از باالترین سـطح ،برخوردار باشـند.
 .2از آنجا که عامل قیمت در بین عواملدرونی مؤثر بر جلب رضایت
مشتریان ،دارای رتبه ا ّول در میان سایر عوامل شناخته شد؛ لذا به
مسؤولین مربوط پیشنهاد می گردد؛ با اتخاذ تدابیر و اجرای اقدامات الزم
در راستای کاهش بهای تمامشده پول در بانک ،توجه ویژه داشته و با
ب منابع ،از جمله جذب منابع ارزانقیمت
کاهش هزینههای ناشی از جذ 
و صرفهجویی در هزینهها ،نسبت به ارائه تسهیالت با نرخهای پایینتر
اقدام نموده و همچنین با سرمایهگذاری منابع ناشی از سپردهگذاری
مشتریان در پروژههای کمریسک و پربازدهتر که در نهایت منجر به
شناسایی سود بیشتر برای سهامداران و سپردهگذاران بانک میشود،
زمینه الزم را برای جلب رضایت مشتریان بانک فراهم آورند.
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