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 چکیده

را در ی رقابتی یفضا، افزایش تعداد بانکها و دیگر مؤسسات مالی  امروزه

از طرفی، محرکهایی مانند  .جذب مشتریان ایجاد کرده استبازارهای مالی برای 

سازی و در پی آن افزایش تعداد قانون اساسی، افزایش تب خصوصی 44اجرای اصل 

بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک -های خارجیهای خصوصی، ورود بانکبانک

به  -المستقبل )فیوچر( و بانک استاندارد چاتردتعاون منطقه اسالمی، بانک

بانکها با توجه به رویکرد  لی داخلی و کاهش احتمالی مشتریانبازارهای ما

ها، باعث تشدید فضای ها توسط بانکجدید دولت، مبتنی بر کاهش سود سپرده

 موجود در بازارهای مالی، رقابتیشدید فضای  رقابتی در آینده خواهد شد.

کارهای کسب سهم بیشتر از در تالش برای شناسایی راه بانکهااست تا باعث شده

کنندگان خدمات بانکی و همچنین حفظ مشتریانشان باشند. برخالف بازار مصرف

بر  هابانکمشتریان با توجه به فضای رقابتی بوجود آمده، گذشته، امروزه 

كامالً متفاوت شده است،  شانقی، سالرندیگیم میتصم شانهایازیاطالعات و ن مبنای

بانکها برای  ؛ در نتیجهشوندرند و به سختي ارضاء ميهاي بیشتري داانتخاب

 و ملزم به شناساییکنندگان، از بازار مصرف حفظ مشتریانشان و کسب سهم بیشتر

، مقاله رواز این. باشندکنندگان در این حوضه میرفتار و نیازهای مصرفشناخت 

و  هااب بانکعوامل موثر در انتخبندی ر سعی بر آن دارد تا بوسیله اولویتحاض

کرد هزینهمند کردن هدف جهت– سسات مالیبه هدایت مدیران مؤ وفاداری مشتریان

رف کنندگان خدمات شان برای افزایش سهمشان از بازار مصسمنابع در دستر

بوده و جامعه آماری آن  تحلیلی-توصیفیتحقیق حاظر پژوهشی  .بپردازد -بانکی

در شهرستان  سسات مالی و اعتباریمؤو  غیر دولتی،دولتی مشتریان بانکهای 

-گیری خوشهروش نمونه از با استفاده گیری،نمونه در این پژوهشباشند. مشهد می

برای تعیین  همچنین شده است. انجام جدول مورگان و فرمول کوکرانتصادفی، -یا

، کرونباخهای آزموناز ها و آزمون کردن اولویت بندی عوامل نوع آزمون

 و فریدمن استفاده شده است. tآزمون پارامتری میانگین  ،میرنوفاس-کولموگروف
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 بازار رقابتی، اولویت بندی خدمات بانکی، بازاریابی، مشتریان بانک واژگان کلیدی:

 



 

 مقدمه

سسات ها و سایر مؤکشورند و تالش بانک هر ها شریان حیاتی اقتصادبانک

ها باید برای جهت افزایش کارایی است. بانک در سطح جهان درمالی 

های کوچک و به کار آوری سرمایهانداز، جمعجلب و تشویق مردم به پس

های تولیدی و خدماتی، نقش مهمی ایفا کنند. انداختن آنها در رشته

ها به عنوان بازار پول در کنار بازار بورس که نوعی بازار بانک

شوند و همانطور که ی کشور محسوب میسرمایه است بخشی از بازار مال

ها نیز جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات انسان است، وجود بانک

)رنجبریان و غالمی کرین، رود ضامن حیات اقتصادی کشور به شمار می

5831). 

بانکها به منظور حفظ بقاء و دستیابی به اهداف خود، به جلب اعتماد 

به افزایش میزان تقاضای آنها از و رضایت مشتریان که در نهایت 

بایستی به  مؤسساتخدمات بانکی منجر میشود نیاز دارند. لذا این 

عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی خود توجه کافی 

. کیفیت خدمت نقشی حیاتی در (5831)ونوس و صفاریان،  مبذول دارند

-قدرت رقابت ایفا میموفقیت سازمان در ساخت مزیت رقابتی و افزایش 

ها و به خصوص در بخش خدمات وجود کند. جستجوی کیفیت در همه سازمان

دارد. این موضوع به خصوص در بخش بانکداری صحیح است. از آنجاکه 

گرفته  رضایت مشتری نتیجه اولیه کیفیت خدمات براساس ابعاد در نظر

خدمات برای  باشد، با آگاهی از کیفیتمی توسط پاراشورمن و همکاران 

ریزی الزم جهت توجه به این عوامل توانند برنامهها می، بانکمشتریان

و نهایتا ایجاد وفاداری در آنها در  با هدف تامین رضایت مشتریان

 Parasurman et) دنیای پر رقابت امروز با موفقیت به فعالیت ادامه دهند

al, 1985). 



 

شوند گذاری میمشکل ارزش خدمات مالی مانند دیگر خدمات غیر ملموس، 

و بسیار بر مبنای تجربه و اعتمادپذیری هستند. تعیین کیفیت تنها 

شود و حتی در جاهایی تعیین در طول و بعد از مصرف آن مشخص می

(. Rod and Ashill, 2009کیفیت، حتی بعد از مصرف هم غیر ممکن است )

گیری کیفیت ازهموضوعات مورد توجه بازاریابی در صنعت بانکداری، اند

(. اهمیت Oppewal and verins, 2000خدمات و بررسی ترجیحات مشتری هستند )

کیفیت خدمت در کمک به توسعه ارتباطات بانکی مورد تایید واقع شده 

کیفیت خدمت و رضایت مشتری به طور غیر قابل  .(Guo and Hair, 2008است )

یابی است. در دنیای بحثی در مفهوم مرکزی مسائل تئوری و عملی بازار

امروزی با رقابت باال، کلید مزیت رقابتی تحویل خدمت با کیفیت عالی 

است. شکی در مورد اهمیت کیفیت خدمت و رضایت مشتری به عنوان هدف 

 (.Sureshchander et al, 2002نهایی فراهم کننده خدمت وجود ندارد )

بودن اهمیت کیفیت خدمات  محرزو  با توجه به بازار رقابتی موجود

مالی حداقل سطح کیفیت را در  مؤسساتامروزه تمامی  ، برای مشتریان

-رتبهدر فضای رقابتی موجود، ارئه خدمات دارا هستند. از این رو 

روی بر و تمرکز بیشتر منابع  هاارائه شده توسط بانکبندی خدمات 

خواهد ننده مطلوبیت مصرف کموجب افزایش فزونتر بهبود خدماتی که 

کنندگان و در پی آن ها از بازار مصرفشد، تعیین کننده سهم بانک

به عبارت دیگر با توجه به  .ها خواهد بودمقدار جذب سرمایه آن

ای، فیزیکی )سرمایه ای و عوامل های زمانی، نظارتی، بودجهمحدودیت

ن سهم برای بدست آورد ،ها نیاز خواهند داشتتولید( و غیره، بانک

مشتریان خود، تمرکز خود را بر روی  بیشتر مشتریان و همچنین حفظ

است  رکنندگان از اهمیت باالتری برخورداخصوصیاتی که از دید مصرف

 متمرکز نمایند. 



 

پس از بیان مسأله و  با توجه به مطالب گفته شده ما در این مقاله،

قتصادی های آماری و او شاخص با استفاده از پرسشنامه ،موضوعاهمیت 

-ها و وفاداری از دید مصرفبندی عوامل موثر در انتخاب بانکبه رتبه

 ها وراهکار معرفیبوسیله  تا پردازیممیخدمات بانکی  کنندگان

مالی و اعتباری ، در رابطه با  مؤسساتها و مدیران بانکبه  اطالعات

کنندگان این حوضه در بازارهای مالی،  برنامه نحوه رفتار مصرف

جهت هزینه هدفمند منابع در دسترشان برای افزایش سهمشان مدونی را 

 به آنها ارائه دهیم. از بازار مصرف کنندگان خدمات بانکی

 

 بیان مساله و تبیین موضوع :

در سالهای گذشته صنعت بانکداری کشور، به دلیل مشکالت مختلف 

ماعی، دولتی بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا اقتصادی، اجت

توجهی قرار داده. بر عرضه، همواره بازاریابی و ارکان آنرا مورد بی

نگرش سنتي بر روي كسب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار از این 

های بخش خصوصی، این با ورود بانک طریق تاكید داشت. اما امروزه 

رقابتی شدن گام برداشته است. در این زمینه صنعت رفته رفته به سو 

دولت نیز با اعالم آمادگی واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی در 

های خصوصی خارجی قانون اساسی و رفع موانع حضور بانک 44راستای اصل 

در این ها در چهارچوب پیوستن به سازمان تجارت جهانی، شدت رقابت

 .(5833براهیمی و رودانی، )ا بازار را افزایش داده است

امروزه بانکها به عنوان بزرگترین نهادهای مالی هر کشور نقش انکار 

ناپذیر و بی بدیلی را در بازارهای پولی و مالی، جلب و تشویق مردم 

ها در های کوچک و به کار انداختن آنبه پس انداز، جمع آوری سرمایه

 (5833نیا و محمودآبادی، )صالح کندهای تولیدی و خدماتی ایفا میرشته



 

و با توجه به محیط رقابتی کنونی، حجم امکانات، توامندی مالی و 

-گستره فعالبتشان است که سهم آنها را از بازارهای مالی و مصرف

هجری شمسی، همزمان با  5831کنندگان تعیین میکند. شاید اوایل سال 

داشت ظرف چند سال های خصوصی، کمتر کسی انتظار تاسیس نخستین بانک

صنعت بانکداری دولتی ایران این چنین تحت تاثیر قرار گرفته و خود 

های نوین و رایج بانکداری را متعهد و ملزم به پیروی از شیوه

بداند. انحصاری و محدود بودن خدمات بانکی در ایران طی سالهای 

طوالنی شرایط ناگزیری را برای مشتریان به وجود آورده بود که 

دادند، ها ارائه میبانکچه را که بایست هر آناساس آن، میبر

ها خدمات خود را به مشتری دیکته به عبارت دیگر بانک بپذیرند.

میکردند و به تبع آن هیچ نیازی به استفاده از ابزارها و رفتارهای 

 مؤسساترقابتی نداشتند؛ اما با تغییرات در نظام بانکی، پیدایش 

های خصوصی همچنین تبدیل چندین بانک یجاد بانکمالی و اعتباری، ا

کم قدرت دولتی به خصوصی _بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات_ ، کم

انتخاب از بانکداران به مشتریان انتقال یافت به شکلی که ظهور 

-تر، رفتار بهتر، آمادگی برای تحول و رقابت میان بانکخدمات متنوع

 .(5833ری، )بزرگی و نو ها افزایش یافت

ها برای جذب و حفظ مشتریان خود ناچارند تغییر در چنین شرایطی بانک

بازاریابی و بازسازی داشته باشند؛ چون هرچه  نگرش جدی در زمینه

داری مشتری تر باشد، امید بدست آوردن و نگههای جذب مشتری قویاهرم

ی از مال مؤسساتدر موسسه بیشتر است.  در نتیجه شناخت بانکها و 

کنندگان و همچنین سنجش جایگاه، عملکرد و شرایط کنونی تمایالت مصرف

کنندگان و ها از مصرفتواند سهم بانکخود در بازار رقابتی کنونی، می

 ها را افزایش دهد.در پی آن رشد درآمدهای بانک



 

اگر قبول داشته باشم که تمامی تحوالتی که در نظام بانکی کشور 

ی پاسخگویی به نیازها و نیازمندان خدمات بانکی شود  براایجاد می

کننده معنایی ندارد و اگر به این است و بانک بدون مشتری و مراجعه

نکته توجه داشته باشیم که در شرایت رقابت، سازگاری تنها راه 

ها رویکردی متفاوت به بازار و ماندگاری در بازار است، بانک

رویکردی که معتقد است انواع  خواهند داشت. یبازاریابی نظام بانک

کنند، بانکها خدمات را تامین و خدمات بانکی را مشتریان تعریف می

نسبت  کند و پس از ارزیابیکنند، بازار خدمات را دریافت میعرضه می

  .(5838 ،)دکتر روستادهد به آنها واکنش نشان می

 دینمایها را ملزم مبانک ی،و تنگاتنگ کنون یرقابت یفضادر نتیجه 

 ذبج از سوی دیگرو  شیخو انیحفظ مشتر یبرا سواز یک تر عیهر چه سر

 .ندینما یشیسهمشان در بازار چاره اند شتریب

 

 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :

 تعداد که ندینمایم تیفعال یطیمح در امروزه یمال و یپول مؤسسات

 این. هستند آنان انیمشتر جذب دنبال به آنان کنار در بیرق یادیز

 و یمال مؤسسات نیبزرگتر عنوان به هابانک با رابطه در خاص طوربه

. چنانکه میدانید در قرن بیست و یکم تحوالت باشدیم حیصح یپول

تکنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام 

 پذیرفته که در نتیجه آن صنعت بانکداری را نیز از زوایای مختلف و

برند در نظام  88با شتاب توسعه داده است. از اینرو در حال حاظر 

بانک تخصصی  1بانک تجاری دولتی،  8مالی، اعتباری و بانکی به صورت 

 8بانک خارجی و  4الحسنه، بانک قرض 2دولتی، بانک غیر51دولتی، 

باشند که خدمات بانکی را در موسسه مالی و اعتباری در کشور فعال می

نک مرکزی جمهوری اسالمی سایت بادهند )وبشعبه ارائه می 2111 بیش از

 ایران(.



 

امروزه نخستین و مهمترین اصل برای بدست آوردن سهم بیشتر بازار 

های مشتری است. سازمانها بدون توجه کنندگان،  توجه به خواستهمصرف

توانند به حیات خود ادامه دهند.توجه به به خواسته مشتری نمی

ها و ترجیحات مشتری، موجب رضایت و وفاداری او میگردد و  در خواسته

نتیجه، افزایش شهرت و اعتبار شرکت و همچنین افزایش سودآوری آتی 

شرکت را به دنبال دارد. ترجیح مشتری، ناشی از نگرشی است که به یک 

محصول یا نام تجاری خاص دارد.  اگر ترجیحات مردم را بدانیم، 

بر رفتار آنها کنترل ها را پیش بینی کنیم و میتوانیم رفتار آن

 امروزهبه عبارت دیگر  .(5831)رنجبریان و غالمی کرین، داشته باشیم 

که  یو پول یمال مؤسسات انیکنندگان خدمات و مشترمشتریان و استفاده

 لیتشک یها و اشخاصوجود آنها ضامن بقا و رشد هستند از سازمان

، سالئق رندیگیم میتصم ازشانیکه با توجه به اطالعات و ن دهیگرد

هاي بیشتري دارند و به سختي مشتریان كامالً متفاوت شده است، انتخاب

انکار است که کفه  ابلق ریغ قتیحق نتیجهاین در شوند. ارضاء مي

در حال حرکت  انیکنندگان و مشترترازو و قدرت بازار به طرف مصرف

 5811ناطق و اسدی، ) تر کرده استدهیچیآنها را پ یالم تیریبوده و مد

ها حاکی از آن است که بین رضایت مشتری، حفظ پژوهش .(5833و مرادی ، 

آوری رابطه وجود دارد. همچنین آنها پی بردند که نرخ مشتری و سود

نیز عامل حفظ مشتری تعیین کننده سهم بازا بوده و رضایت مشتری 

 .(Rust and Zahorik, 1993)ها است اصلی در حفظ آن

توان به دو گروه تقسیم کرد بطور کلی ایجاد رابطه با مشتری را می

جذب »و « ها در فضای رقابتی موجودایجاد رابطه با مشتری و حفظ آن»

های اقتصادی رابطه باید تحقق یابد که از این طریق هدف« مشتری

نیاز باالیي به  سو کیا از هبانك(. در نتیجه 5833، صادقی و دیگران)

 طیبا شرا قیو تطب ییایپو قیمتمایز ساختن خودشان از رقبا از طر

-در سطوح باالي محصول دارند تا به توسعه روابط بلند یو مکان یزمان

از  یآگه لهیبوس گرید یمدت با مشتریان كلیدي شان بپردازند و از سو

 انشانیمرتبط با مشتر یهانهیرقبا و کسب اطالعات در زم  تیوضع



 

 شتریجذب سهم ب یتر براکامل کیاستراتژ یهابرنامه نیتدو یراهگشا

جامعه، باال بردن سطح  یسهم بازار پول شیکنندگان، افزاتقاضا مصرف

نیا و محمود )صالحباشندخودشان  یبرا تیسود و درآمد و کسب موفق

 .(5833آبادی، 

ی دادن آگاهبا  است، از یک سو ر در صدد برآمدهاز این رو پژوهش حاض

به  انیمراجعه مشتر عوامل انگیزشی در رابطه باها بانک رانیمد به

و  عیکه موجب تسر انیمناسب از عالئق مشتر یبردارها و بهرهبانک

از سوی دیگر و  خواهد شد انیدر جلب و جذب مراجعان و مشتر لیتسه

ای مرتبط با مشتریان هآگاهی از وضعیت رقبا و کسب اطالعات در زمینه

های استراتژیک کاملتر در زمینه سودآوری و جلب برای تدوین برنامه

نحوه برخورد کارکنان بانک،  :لیاز قب ییهااریمع لهیوسهب مشتری

های سپرده، شهرت نام و نشان تجاری یک برند مالی، جوایز حساب

تعدد و  اعتباری و بانکی، امنیت و حفظ اطالعات، اطالع رسانی خدمات،

های بانکی و کارمزد آنها، ، وامATMموقعیت جغرافیایی خدمات 

های بانکی، زیبایی شناختی محیط، پرستیژ و تبلیغات، سود سپرده

 اتیاز خصوص کینسبت به هر  انیمشتر تالیکشش و تما یررسب به غیره، 

 .دنبپرداز اولویت بندی این خصوصیات و شده در انتخاب بانک انیب

 

 نظری:مبانی 

 که است هماوردی رقابت،: کندمی تعریف گونه این( 2111) ویش را رقابت

 هدف و هستند زمان طول در مشتریان جذب برای تالش در هابنگاه آن در

 ,Kocabay) است بیشتر سود آوردن دست به و بازاری سهم افزایش آن از

2009). 

در مورد رقابت در صنعت بانکداری از جمله مواردی است که هنوز 

-های فراوانی مطرح میارتباط آن با ثبات مالی در محافل علمی بحث

شود. تا آنجا که حتی برخی از کارشناسان که در زمینه رقابت و لزوم 

ایجاد آن در صنایع مختلف نظر مساعدی داشتند، افزایش رقابت در بخش 

دانند. البته در زمینه این ارتباط نظرات بانکداری را جایز نمی

 ها را در چهار دسته جای داد:توان آنوناگونی وجود دارد که میگ

برخی قائل به هیچ نوع ارتباطی میان رقابت در صنعت بانکداری  -5

و ثبات مالی نیستند و یا اینکه جهت این ارتباط را با توجه به 

ها در مطالعات و دانند. آنمتغیرها و نحوه تصریح مدل متغیر می

نتیجه معناداری دست نیافتند که البته این برآوردهای خود به 

نتیجه برآمده از ساختار خاص این صنعت در نمونه مورد بررسی آنها 



 

کند هیچ رابطه ( مطرح می2111بود. به عنوان مثال آک کوکابای )

قطعی و مشخصی میان رقابت و ثبات وجود ندارد. هم چنین کارلتی و 

بطه جایگزینی میان رقابت و کنند که این را( ادعا می2112هارتمن )

باشد، در تمامی شرایط ثبات که مورد پذیرش بسیاری از افراد می

 مصداق ندارد.

دانند. در ها میبرخی رقابت را تقویت کننده ثبات مالی بانک -2

واقع در مطالعات آنها ارتباطی مثبت میان این دو عامل نمایان 

شود. به مطرح می ثبات –شده است. لذا در این دسته دیدگاه رقابت

کنند که ادغامات ( مطرح می2112عنوان مثال کارلتی و دیگران )

ها این ثباتی را افزایش دهد. البته آنبانکی ممکن است حوزه بی

کنند که رقابت در بخش بانکداری نکته را نیز خاطر نشان می

( ادعا 2111نیازمند توجه ویژه است. هم چنین بوید و دی نیکولو )

د که قدرت بازاری بیشتر در بازار وام، ممکن است منجر به کننمی

دهند ( نیز نشان می2118ریسک بانکی بیشتر شود. شائک و دیگران )

های مالی را در سطح که رقابت در بخش بانکداری احتمال بحران

 دهد. ها کاهش میبانک

دانند. اندیشمندان ای دیگر رقابت را عامل کاهنده ثبات میعده -8

اند. در این تر دیدههای بانکی متمرکزتر را باثباتحوزه سیستماین 

شود. به عنوان مثال شکنندگی مطرح می –حوزه نیز دیدگاه رقابت

زدایی به دنبال ( دریافت که افزایش رقابت و قانون5111کیلی )

 5131پذیری در ایاالت متحده در دهه های شعبهآزادسازی محدودیت

های کاهش داد و منجر به موجی از ورشکستگیهای انحصاری را رانت

کنند که اغلب ( نیز مطرح می5111بانکی شد. کامینسکی و رینهارت )

چنین قبل از هر بحران بانکی یک آزادسازی مالی رخ داده است. هم

( دریافتند که رقابت بیشتر با ریسک بیشتر 2112جیمنز و دیگران )

 سبد وام در اسپانیا مرتبط است.

نیز توانستند شواهدی دال بر تأیید هر دو نظریه را در برخی  -4

( در 2155هایشان بیابند. به عنوان مثال لیو و ویلسون )بررسی

های با بررسی صنعت بانکداری ژاپن به این نتیجه رسیدند که بانک

ای که سطح ثبات نسبتًا باالیی دارند، با افزایش رقابت تمرکز منطقه

های با تمرکز ملی که سطح و بالعکس بانک از ثبات آن ها کاسته شده



 

ثبات نسبتًا پایینی دارند با افزایش رقابت بر ثباتشان افزوده 

کنند درست ( مطرح می2113شده است. مورد دیگر، برگر و دیگران )

تری ریسکهای با قدرت بازاری بیشتر احتماالً سبد وام پراست که بانک

تر ثبات های انحصاریکه بانکدارند، اما هیچ الزامی وجود ندارد 

ها دهد این بانککلی کمتری داشته باشند؛ چرا که شواهد نشان می

توانند تمایل به نگهداری ذخایر بیشتری دارند و از این طریق می

 های خود را پوشش دهند و از ثبات کلی بهتری برخوردار باشند. ریسک

بندی کرد ن صورت جمعتوان به ایهای فوق را میتقریبًا تمامی دیدگاه

که به طور کلی در بخش مالی نیاز است که میان رقابت و ثبات توازنی 

برقرار شود؛ اهدافی که همیشه و تمامًا با هم سازگار نیستند. رقابت 

شود، بلکه رقابت در غیاب در بازارهای مالی بالذات مشکلی محسوب نمی

ر بخش مالی نه تنها زا است. رقابت سالم دمقرراتی دقیق و مؤثر مشکل

دهد، بلکه تأثیر مفیدی هم بر عملکرد بازارهای مالی را بهبود می

 اقتصاد واقعی خواهد داشت.

مالی و اعتباری،  مؤسساتهای خصوصی و کار آمدن بانکامروزه با روی

باعث  موجود، باشد. فضای رقابتیفضای رقابتی غیر قابل اجتناب می

کسب  کارهایلی در تالش برای شناسایی راهپولی و ما مؤسساتاست تا شده

کنندگان خدمات بانکی و همچنین حفظ ز بازار مصرفا سهم بیشتر

از آنجاییکه برخالف گذشته، امروزه در بازار  مشتریانشان باشند.

در  انیکنندگان و مشترکفه ترازو و قدرت بازار به طرف مصرف رقابتی

آنها  یمال تیریمد و با توجه به سالیق متفاوتشان، حال حرکت بوده 

، بانکها برای حفظ مشتریانشان و کسب سهم است شدهتر دهیچیرا پ

ها، ملزم به شناخت و کنندگان و در پی آن داراییبیشتر بازار مصرف

 .باشندکنندگان در این حوضه میمصرفو نیازهای  رفتار شناسایی

 

 پیشینه تحقیق:



 

 ی:مطالعات خارج

-الروش و مانینگ در پژوهشی به بررسی انتخاب نام تجاری توسط مصرف

کنندگان خدمات بانکی پرداختند. آنها در پژوهش خود نشان دادند که 

کنندگان خاب مصرفشهرت برند از جمله مهمترین عامل اثرگذار بر انت

 .(Laroche and manning, 1987)خدمات بانکی است 

اثر سه عامل احتمالی روی انتخاب مصرف »در پژوهشی که با عنوان 

صورت گرفت مارتین و الیزابت کوپر دریافتند شفافیت  5131در « کننده

از  اطالع رسانی برندها از جمله عوامل موثر در انتخاب مصرف کننده

 .(Cooper, 1989)های احتمالی هستند بین گزینه

بازاریابی در  ریزیبرنامه»در پژوهشی با عنوان  5115ساوتون در سال 

در به این نتیجه دست یافت که شهرت برند، تجربه « صنعت نوشیدنی

-باشند که در فرآیند تصمیممصرف و موقعیت مصرف از عوامل موثری می

 .(Spwaton, 1991نقش بسزایی دارند )گیری خرید و انتخاب برند 

مدلی »توسط بیرلی و همکاران با عنوان  2114در پژوهشی که در سال 

انجام شد، به بررسی « برای رضایت مشتریان در بازار خدمات بانکی

گروههای مختلفی از استفاده کنندگان خدمات بانکی پرداختند. در این 

پژوهش دو گروه مشتریان راضی و ناراضی، دلیل عمده انتخاب خود را 

در این پژوهش که انتخاب  مزایا و منافع حسابهای بانکی اعالم کردند.

از بین برندهای مالی، اعتباری و بانکی در حال رقابت مورد مشتریان 

بررسی قرار گرفت که عواملی پون رسیدگی به شکایت و اطالع رسانی 

صادقانه از جمله مهمترین عوامل موثر در انتخاب این برندها بیان 

 (.Beerli et al, 2004) شدند

انتخاب برند در »با عنوان  2118مارکز و همکارانش در پژوهشی در سال 

به این نتیجه رسیدند که پایین بودن نرخ فرانشیز شرکت « بازار بیمه

-ای و اعطای یارانههای بیمهگر، اطالع رسانی صریح و شفاف در طرحبیمه

ها از جمله عوامل موثر بر انتخاب های دولتی به نرخ حق بیمه

 .(Marquis and et al, 2006) ران هستندگخریداران از بین بیمه

 مطالعات داخلی:

توسط تورج صادقی و همکاران با عنوان  5833در پژوهشی که در سال 

مند بر وفاداری ارزیابی نقش و تاثیر استراتژی بازاریابی رابطه»

به انجام شد، « مالی و اعتباری انصار در ایران مؤسساتمشتریان در 

امنیت  این نتیجه دست یافتن که تعهد و احساس مسئولیت کارکنان،

با مشتریان به ترتیب،  مؤسساتاطالعات و ارتباطات مناسب کاکنان 

دارد  مؤسساتها و ی مشتریان بانکبیشترین همبستگی را با وفادار

 .(5833)صادقی و همکاران، 

ها بر اثر سنجی تبلیغات بانک»بزرگی و نوری در پژوهش خود با عنوان 

اهم دالیل برای انتخاب  کهبه این نتیجه دست یافتند « رفتار مشتریان

های مخاطب به ترتیب اولویت شامل؛ اعتبار بانک، برخورد مناسب بانک



 

)بزرگی و نوری،  کارمندان، سود بیشتر، و دسترس بودن بانک بوده است

5833). 

گذاری مبتنی بر ارزش ت بانکیاخدم بازاریابی»در پژوهشی با عنوان 

غییرهای مالی تاثیر باالتری ، متدریافتند معینی و همکاران، «مشتری

)معینی و  نسبت به متغیرهای جمعیت شناختی، بر ارزش مشتری دارند

 .(5833همکاران، 

 

 روش تحقیق:

توان با توجه به هدف تحقیق و های تحقیق در علوم رفتاری را میروش

با توجه به روش، تقسیم کرد. این تحقیق به لحاظ سطح تحلیل و روش 

تحلیلی محسوب میشود و بر مبای هدف، نتایج از نوع -توصیفیاز نوع 

معه آماری در این پژوهش شامل کلیه مشتریان باشد. جاکاربردی می

مالی و  مؤسساتو  بانک( 51)، غیر دولتیبانک( 3)ها دولتیبانک

 باشند.در شهرستان مشهد می بانک( 8)اعتباری

استفاده شده است؛ دفی تصا-ایخوشهاز روش نمونه گیری  در این پژوهش

بدین صورت که ابتدا با توجه به حجم هر بخش بصورت تصادفی یک موسسه 

)ملی صنعت مالی و اعتباری )موسسه اعتباری عسکریه(، دو بانک دولتی 

از جامعه آماری ) پارسیان، شهر و ملت( بانک غیر دولتی  8و و معدن( 

ر تصادفی انتخاب ر بانک، بطوشدند و سپس ده درصد از شعب ه انتخاب

حجم  نامه میان مشتریان این شعب تقسیم شد.در ادامه پرسش شدند و

به دلیل نبود آمار دقیق از حجم جامعه آماری - نمونه این تحقیق

مالی اعتباری  مؤسساتهای دولتی، غیر دولتی و )مشتریان بانک

م بودن این همبر و واریانس جامعه و با توجه به  شهرستان مشهد(

براساس جدول  -نفر میباشد 511،111عه بزرگتر از که حجم جام نکته

در این  است.در نظر گرفته شده نفر  834 و فرمول کوکران رگانوم

صوری  و نامه از روش روایی محتواییبرای افزایش  روایی پرسش مقاله

از محاسبه آلفای نامهاستفاده شده است و برای تعیین پایایی پرسش

شده است. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه کرونباخ استفاده 

حاکی از قابل باشد،می %21( به دست آمده چون بیشتر از 28/32%)

-برای تجزیه و تحلیل اطالعات به اعتماد بودن پرسشنامه است. همچنین

 استفاده شده است. SPSSافزار ها از نرمدست آمده از پرسشنامه

 44سال"،  21تا  51از پاسخگویان در گروه سنی " نفر( 28) درصد 8حدود 

درصد  83سال"،   81تا  21از پاسخگویان در گروه سنی "نفر(  581)درصد 

 52سال" و نهایتًا  11تا  81از پاسخگویان در گروه سنی "نفر(  548)

حدود سال به باال" قرار دارند.  11نیز در گروه سنی "نفر(  48)درصد 

 اند.درصد "زن" بوده 45ن "مرد" و درصد از پاسخگویا 11



 

 28از پاسخگویان "زیر دیپلم"،  نفر( 83) درصد 51  حدود از طرفی

 درصد 81"فوق دیپلم"، نفر(  48)درصد  52"دیپلم"،  نفر( 11) درصد

نیز با تحصیالت "فوق لیسانس  نفر( 88) درصد 52"لیسانس" و  نفر(  581)

 و باالتر" بودند.

 ها:تحلیل یافته

ها از کمی شدن اطالعات، در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن دادهپس 

را در مورد بررسی قرار گرفت تا نوع آزمون مورد استفاده برای بدست 

آوردن نتایج حاصل را مشخص کنیم و سپس با استفاده از نتایج این 

های آماری پارامتری یا ناپارامتری مناسب برای آزمودن آزمون از روش

 تفاده کنیم.اس نمونه

-حاکی از نرمال بودن داده اسمیرنوف-آزمون کولموگروفاز  نتایج حاصل

نامه بودند. بنابراین با استفاده از های به دست آمده از پرسش

عامل در  25 مشخص شد 11/1 در سطح اطمینان tآزمون پارامتری میانگین 

کنندگان خدمات بانکی الویت انتخاب بانک مورد نظر توسط مصرف

باشد. سپس با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت تأثیرگذار می

 5آن به شرح جدول شماره  بندی خصوصیات پرداخته شد که نتایج حاصل از

 باشد.می

 

 

 

 جدول شماره یک

عوامل موثر در انتخاب بانک و  اولویت

 وفاداری مشتریان

نمره بر اساس آزمون 

 فریدمن

)تواضع نحوه برخورد کارکنان بانک  5

 و نزاکت(

58.23 

 58.85 های بانکی و کارمزد آنهاوام 2

نحوه برخورد کارکنان بانک  8

 )پاسخگویی(

58.15 

 51.42 های بانکیسود سپرده 4

 54.13 امنیت و حفظ اطالعات 1

 54.41 سرعت و دقت ارائه خدمات 8

تعدد و موقعیت جغرافیایی خدمات  2

ATM 
54.11 

 52.11 خدمات اینترنتیگستردگی و کیفیت  3

 52.83 تعدد و موقعیت جغرافیایی شعب 1

 55.21 پرستیز 51

 55.28 نظافت، نظم و ترتیب 55

 51.32 زیبایی شناختی محیط 52

 51.55 پذیریانعطاف 58



 

شهرت نام و نشان تجاری یک برند  54

 مالی، اعتباری و بانکی

3.21 

 8.32 های سپردهجوایز حساب 51

 8.21 رسانی خدمات اطالع 58

 8.12 ایتبلیغات رسانهحجم و کیفیت  52

 1.44 قدمت بانک 53

 1.12 ارائه خدمات خاص و منحصر به فرد 51

گستردگی و کیفیت خدمات  تلفن  21

 بانک

8.55 

 شهریدرون تبلیغات حجم و کیفیت  25

 )تبلیغات فیزیکی(

2.42 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

دهد که از دیدگاه ها نشان میتجزیه و تحلیل دادههای حاصل از یافته

ه آنها های خدمات بانکی و کیفیت ارائنبهها بعضی از جمشتریان بانک

و هزینه در حوزه عوامل با  زمانصرف  بر بعضی دیگر ارجعیت دارند.

ها برای اثرگذاری پایین، موجب اتالف هزینه و زمان خواهد شد. بانک

جاد حس وفاداری در مشتریان خود نیازمند آن جذب مشتریان رقبا و ای

هستند تا زمان، هزینه و نیروی خود را در عوالی که بیشترین تأثیر 

ها نشان این یافته را در جلب رضایت مشتری دارند، بکار ببرند.

میدهد عوامل تبلبغات شهری، گستردگی و کیفیت خدمات  تلفن بانک و 

مترین اثر را نسبت به سایر ارائه خدمات خاص و منحصر به فرد، ک

عوامل در انتخاب بانک مورد تأیید مشتریان دارند و اثر آنها در 

 است.کننده برای انتخاب بانک بسیار ناچیز رفتار مصرف

بیشترین ارکنان بانک )تواضع و نزاکت(، همچنین که نحوه برخورد ک

بر ترجیح دارندگان حساب جاری در انتخاب بانک ارائه  تأثیر را

های آموزشی ویژه هنده خدمات به آنها، میگذارد. لذا برگذاری دورهد

کارکنان در خصوص نحوه برخورد با مشتریان، تقویت سیستم نظارتی بر 

گذاری بر روی انگیزش و تشویق کارکنان در رفتار کارمندان و سرمایه

 به این هدف ضروری به نظر میرسد. جهت نیل

پایین مشخصه قدمت بانک برای به نظر میرسد، باتوجه به اهمیت 

مشتریان خدمات بانکی، که نشان دهنده تغییرنگرش کیفی مشتریان به 

کنندگان از خدمات بانکی نسبت به گذشته و افزایش سطح آگاهی مصرف

اهمیت نقش وجایگاه خود برای حیاط بانکها در بازار رقابتی کنونی  

نباید نگران کمبود  ،تازه تاسیس مؤسساتهای خصوصی و باشد، بانکمی

مانند: -های دیگر خود در این زمینه باشند و با اهمیت دادن به شاخص

اهمیت ها و کارمزد تسهیالت، نحوه برخورد کارکنان بانک، سود سپرده

خدمات اینترنتی  ، ATMهایتر دستگاهمناسب به موقعیت مکانی و عملکرد

تاثیرگذاری باالتری در کنندگان  که ضریب و در نهایت حفظ پرستیژمصرف

پذیری با توجه به انعطاف -باشندجذب و وفاداری مشتریان را دارا می

های بانکبه نسبت به تغییرات نسبت  مؤسساتها و باالتر این بانک

صورت توجه به  توانند این نقیصه را جبران نمایند و دردولتی،  می



 

کنندگان ر مصرفآینده سهم بیشتری را از بازا خصوصیات ذکر شده، در

 د.خواهند دا به خود اختصاص

 Fهمچنین در رابطه با تبلیغات، از نتایج بدست آمده از آماره 

میتوان مشاهده کرد با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری رسانه در 

تخصیص و بوسیله  توانندمی مالی و اعتباری مؤسساتبانکها و  جامعه،

از بازدهی باالتری ها، رسانهبسوی  یتبلیغات هزینه و نیروهای تمرکز

. به عبارت دیگر با توجه به جایگاه مند شونددر این زمینه بهره

کنندگان، امروزه تبلیغات درون شهری تبلیغات فیزیکی از دید مصرف

-کنندگان نمیو بانکها به شکل فیزیکی جوابگوی تمایالت مصرف مؤسسات

الی و بانکها خواهد م مؤسساتو هزینه  زمانباشد و تنها باعث اتالف 

 شد.
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