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چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی بود .جامعه
آماری در این تحقیق کلیه کارکنان بانک های خصوصی استان فارس را تشکیل دادند ،که تعداد  302نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب
گردیدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش :پرسشنامه کیفیت خدمات سازمان و جایگاه سازمان در ذهن مشتری می باشد .جهت تجزیه و تحلیل داده
های جمع آوری شده از روش همبستگی اسپیرمن و کنـدال استفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ،که بین سرعت در اراﺋه خدمت ،انعطاف
پذیری در اراﺋه خدمت ،رعایت عدالت در اراﺋه خدمت ،ارزش ﻗاﺋل شدن به نﻈرات ارباب رجوع با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری رابطه ی
مثبت و معنادار وجود دارد.
کليد واژگان :کیفیت خدمات سازمان ،رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری.

خدمت به مشتری ﻗدیمی ترین و در عین حال تازه ترین
مقدمه

مسﺌله برای هر موسسه ای است .برای بیشتر موسسات،

جهانی شدن ،مستلزم آگاهی است و آگاهی جز از طریق

مطمﺌن ترین راه برای ادامه حیات و موفقیت آن است که

مطالعه و پژوهش مستمر حاصل نمی گردد .با یک برنامه

با کیفیت خدمات همواره در خاطر مشـتریان بـاﻗی

ریزی درست و موشکافانه به این نتیجه دست خواهیم

بماننـد (طبیبی ،1341 ،رجبی .)1384 ،کیفیت خدمات

یافت که یکی از اساسی ترین مقوالتی که نیازمند پژوهش

عبارت است از آماده بودن خدمت یا کاال برای استفاده

است ،مقوله بانک و بانکداری است ،چرا که بانک ها

کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی ،3انطباق ،4در

همواره به عنوان بازوی مالی دولت در تجهیز منابع ،زمینه

دسترس بودن مکان اراﺋه خدمات 5است (گانگولی،6

های مساعد تری را جهت توسعه اﻗتصادی فراهم می

.)2010

آورند (گوا2008 ،1؛ لیاوو.)2004 ،2

در عصر دانایی و عصر فرا صنعتی امروز ،تغییرات سریع،
تحوالت تکنولوژیکی سبب شده است که سازمان ها
4. Adaptoin
5. Place
6. Ganguli

1. Guo
2. Liao
3. Quality of design
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جهانی بیندیشند و برای رویارویی با رﻗابتهای موجود پیش

آنﭽـه کـه در بحﺚ کیفیت ضرورت دارد توسعه منابع

بینی نشده خود را آماده سازند (باشر .)2012 ،1در دنیایی

انسانی و توجه به توانایی های خالق افراد سازمان اسـت

که تغییرات با سرعت فوق العاده زیاد رخ می دهد،

زیـرا روی آن تمرکز و کار شود (گرونروس2001 ،3؛

سازمانها و موسسات در معرض تهدید و نابودی ﻗرار

چانﮓ.)2012 ،4

دارند .پیدایش رﻗبا در عرصه رﻗابت اراﺋه خدمات و تولید

در تحلیل نهایی آنﭽه که یک سازمان را در شاهراه حیات

کاال با کیفیت مرغوب و ﻗیمت مناسب تهدیدی برای

و تکامل کارآمد وموفق مـی سـازد ،افـراد آن هسـتند و

سازمانهاست .در جهان رﻗابتی امروزه موسساتی موفق

بهتـرین طرحهـای استراتژیک نیز نهایتاً باید بوسیله افراد

هستد که در عرصه فعالیت یک گام از رﻗبای خود جلوتر

سازمان به اجرا گذاشته شود (چن شوچینﮓ .)2008 ،5لذا

باشند (ﻗبادیان.)1444 ،

کشﻒ و پرورش توانایی های نهفته افراد که منشا خالﻗیت

در کشور مـا بخـش خـدمات اکثریت ﻗاطع نیروی کار را

هـا و چشمه جوشان موفقیت های آتی است از اهمیت

به خود اختصاص داده و نقشی که این بخش در اﻗتصاد

حیاتی باالیی برخوردار است .از آنجا که در عصر جهانی

ملی بازی می کند ،به هیﭻ وجه بـا نقـش بخـش صنعت

شدن بـازار ،رﻗابـت در صحنه جهانی غیر ﻗابل اجتناب

ﻗابل مقایسه نیست .از ویژگی های برجسته بخش خدمات

است ،سازمان هایی که در ﻗرن بیست ویکم به دنبال

این است که در بسـیاری از فعالیـت هـای خدماتی نسبت

موفقیت هستند .هیﭻ راهی جز حرکـت بـه سـوی جلو و

سرمایهگذاری به فرصت های شغلی ایجاد شده ناشی از

به انجام رساندن تغییر و تحوالت مناسب و الزم ندارند و

آن ،بسیار کمتر از این نسبت در بخـش صـنعتی است و

در این راستا توسعه منابع انسانی و آنﭽه که انسانی بودن

بـا سرمایه گذاری هـای کوچکتر می توان فرصت های

کار نامیده شده اولین واساسی ترین سنﮓ بنایی است که

شغلی مناسب ایجاد نمود و به افزایش درآمد ناخالﺺ ملی

باید گذاشته شود (چن.)2002 ،6

کمک کرد (سالجقه.)1384 ،

اگرچه سازمان های دولتی نیاز به اصالح کیفی خدمات

با این همه ،موفقیت راهبردی در بخش خدمات به دلیل

را مورد توجـه ﻗرارداده اند و برنامه های زیادی را برای

ویژگی های منحصر به فرد آن دشوارتر از موفقیت در

اصالح کیفیت خدمات تهیه کرده اند ،لیکن هنوز کیفیت

بخش تولید است .در دهه اخیر ،موضوعاتی چون کیفیت

خدمات بزرگتـرین مشـکل پـیش روی این سازمانها

و کسب رضایت مشتری ،مورد توجه واستقبال روز افزون

محسوب می شود (یانﮓ ون چی .)2010 ،2در بخش

مردم ،دولت هـا وسـازمان هـای تولیـدی وخـدماتی ﻗـرار

دولتی اراﺋـه خـدمات در چـارچوب ﻗـوانین و مقـررات

گرفتـه و زمینه های مناسب رشد و همگانی شدن فرهنﮓ

در یـک ساختار بوروکراتیک صورت می گیرد و معموالً

کیفیت روز بروز فراهم تر می شود هر روز که می گذرد،

فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تاکید بـر

نقش کیفیت در خدمات 2و اهمیت فوق العاده آن در جلب

فراینـدها در ﻗالـب رعایـت ﻗوانین و مقررات صورت می

رضایت مشتری آشکارتر شده و رﻗابت تنگاتنﮓ در عرصه

گیرد و کارمندان دولتی خود را ملزم به ایجاد رضـایتمندی

خدمات و افزایش آگـاهی هـای عمـومی سبب شده است

مشـتری ندانسـته و خـود را در برابـر آنهـا پاسخگو نمی

تا سرمایه گذاری بر روی کیفیت خدمات به امـری

دانند (پونت.)2002 ،8

راهبـردی بـرای سـازمانهای خـدماتی تبـدیل شـود.

5. Chen Shu-Ching
6. Chen
7. Yang Wan-Chi
8. Pont

1. Basheer
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3. Gronroos
4. Chang

07

بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی /شهری و همکاران

صاحب نﻈران مدیریت کسب رضایت مشتری را از

بین وفاداری مشتریان و یکی از متغیرهای کلیدی آن

مهمترین وظایﻒ و اولویت های مدیریت شرکتها بر

یعنی کیفیت خدمات بوده و متغیرهای اعتماد و

شمرده و لزوم پایبندی همیشگی پایدار مدیران عالی

رضایتمندی

واسطه

برجلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به

مورد بررسی ﻗرار گرفته است .پژوهش حاضر از نﻈر نوع

حساب آورده اند (جونس1444 ،1؛ سالمت .)1341 ،از

توصیفی است و برای سنجش اطالعات از پرسشنامه با

سوی دیگر همۀ سازمان ها دریافته اند که رضایت مشتری

طیﻒ لیکرت  2گزینهای استفاده شده است .جامعهی

در گرو افزایش کیفیت کاالها و خدمات اراﺋه شده می

آماری مهمانان هتلهای  4،5ستاره اصفهان بوده و حجم

باشد و یکی از مهمترین مزایای رسیدن به رضایتمندی

نمونه  62برآورد شد که برای انتخاب نمونه از روش

مشتری توسعه و اراﺋه خدمات با کیفیت می باشد (هوت،2

نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .یافتههای

2001؛ کوزه چیان .)1388 ،رضایت مندی مشتری،

پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری

احساس یا نگرش مشتری به خدمت پس از استفاده از آن

میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری است .به عالوه

است .رضایت مندی مشتری نتیجۀ اصلی فعالیت بازاریاب

یافتههای این پژوهش نشان میدهد ،متغیرهای اعتماد و

است که عامل ارتباطی میان مراحل مختلﻒ رفتار خدمت

رضایتمندی

در

را تشکیل می دهد (جانسون.)2003 ،3

رابطه کیفیت خدمات و وفاداری ایفا میکنند و خود

فرایندهای مختلﻒ شکل گیری رضایت مندی مشتری را

نیز تأثیر مثبت و معنا داری بر ایجاد وفاداری دارند .ﻗنبری

می توان در مدل های مختلفی طبقه بندی نمود که این

نژاد ( ،)1388در پژوهشی به بررسی تاثیر عوامل کیفیت

مدل ها ارتباط میان رضایت مندی مشتری و محرک های

خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتریان پرداخت.

آن را ترسیم می کنند .معتبرترین مدل شکل گیری رضایت

پرسشنامه های پژوهش ،بطور تصادفی بین مشتریان

مندی مشتری ،بر اساس نﻈریه عدم تأیید انتﻈارات بنا شده

استفاده کننده از بانکداری اینترنتی در بانک های خصوصی

است .بر اساس این نﻈریه ،به طور کلی ،رضایت مشتری

توزیع گردید ،یافته های پژوهش بیانگر آن بود که اعتماد،

از خدمات سازمان را می توان در نتیجۀ دو متغیر شناختی

محتوای اطالعات ،طراحی سایت ،سهولت کاربرد ،تاثیر

دانست :انتﻈارات پیش از دریافت خدمت و ناسازگاری

گذاری زیادی بر رضایت مشتریان سیستم بانکداری

های ادراکی پس از دریافت خدمت .انتﻈارات پیش از

اینرنتی خواهد گذارد.

دریافت خدمات ،باورهای مشتری در خصوص پیش بینی

طبیبی ( ،)1341در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت

خدمات و ناسازگاری ادراکی از خدمات ،تمایزات میان

خدمات با وفاداری خدمات اراﺋه شده به بیماران سرپایی

انتﻈارات پیش از دریافت خدمات و ادارکات پس از

مراجعه کننده به کلینیکهای بیمارستانهای منتخب شهر

دریافت خدمات را نشان می دهند (ونﮓ.)2003 ،4

تهران پرداخت .نتایج نشان داد مدیران بیمارستانها باید

نکته دان ( ،)1384در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت

درک و آگاهی خود را در ارتباط با حفﻆ و بهبود وفاداری

خدمات بر وفاداری مشتری پرداخت .در دنیای رﻗابتی

بیمار باال برده و در این راستا حداکثر تالش خود را به کار

امروز ،مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها ﻗرار دارند

بگیرند .از کارکنان بیمارستان نیز انتﻈار میرود بیش از

و وفاداری آنان عامل اصلی کسب مزیت رﻗابتی سازمانها

انتﻈارات بیماران عمل نمایند .همین طور آگاه باشند اراﺋه

است .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه

خدمات یک کار گروهی است و کلید اراﺋه خدمات خوب

1. Johns
2. Hewett

3. Johnson
4. Wong
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به بیماران نیز در رضایت بیمار از کیفیت خدمات نهفته

تصادفی طبقه ای استفاده شد .از میان کلیه ی کارمندان

است .بوون ،)2001( 1در پژوهش خود بیان نموده است:

شعب بانک های خصوصی (پاسارگاد ،پارسیان ،اﻗتصاد

که مشتریان وفادار تحت عنوان "نیروی بازاریابی" به گونه

نوین) استان فارس که به عنوان جامعه ی آماری انتخاب

شگفت انگیز از طریق تبلیغات دهان به دهان و توصیه

شدند ،بر اساس جدول مورگان تعداد  302نفر از کارمندان

کاالها /خدمات سازمان به سایر آشنایان اراﺋه میدهند .در

به عنوان نمونه انتخاب شدند.

حقیقت اراﺋه خدمت به مشتریان هزینه کمتری را برای

ابزار پژوهش

سازمان به همراه دارد .سوکی ،)2008( 2به بررسی کیفیت

-پرسشنامه ی کيفيت خدمات :پرسش نامه کیفیت

خدمت درک شده ،رضایت و وفاداری مشتری پرداختند.

خدمات نیز شامل 23سوال می باشد که  4مولفه کیفیت

نتایج پژوهش نشان داد هر چه سطﺢ ادراک مشتریان از

خـدمات (سرعت در اراﺋه خدمت ،انعطاف پذیری در اراﺋه

خدمت افزایش یابد ،از کیفیت دریافت شده نیز راضیتر

خدمت ،رعایـت عـدالت در اراﺋه خدمت ،ارزش ﻗاﺋل

میشوند و احتمال دارد تا در آینده نیز برای دریافت

شدن به نﻈرات ارباب رجوع) را پوشش می دهد و بر

خدمت مراجعه نمایند و اراﺋه دهنده فعلی را به دیگران نیز

اساس طیﻒ 5گزینه ای لیکرت می باشد و بصورت کامالً

توصیه نمایند .بر اساس آنﭽه گفتیم ،چنانﭽه سازمان ها

موافق ،موافق ،تاحدی موافق ،مخالﻒ ،کامالً مخالﻒ می

درک مناسبی از عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان داشته

باشد که به ترتیب دارای ارزش  5الی  1می باشند و سوال

باشند ،بهتر می توانند از نتایج مثبت برخورداری از پایگاه

معکـوس نیز در پرسش نامه وجود ندارد .علی رغم

مشتریان رضایت مند استفاده کنند ،زیرا برآوردن انتﻈارات

استاندارد بودن پرسش نامه در نتیجه بررسی و نﻈرخواهی

مشتریان در مورد ویژگیهای کیفیت خدمات ،به رضایت

از پنج تن از اساتید خبره ،روایی تمام سواالت تاییـد

مندی باالتر آنها می انجامد و باعﺚ می گردد تا به خدمات

گردیـد .پایایی پرسش نامه کیفیت خدمات  83/42درصد

وفادار بمانند و آن سازمان جایگاه ویژه ای در ذهن

بدسـت آمـده اسـت- .پرسشنامه ی جایگاه سازمان در

مشتریان ایجاد کند وحتی آن را به دیگر مشتریان نیز

ذهن مشتری :پرسش نامه این تحقیق بر اساس پرسشنامه

پیشنهاد دهند .با توجه به اهمیت موضوع ،محقق در صدد
بررسی این سوال است که آیا بین کیفیت خدمات سازمانی

استاندارد استفاده شده در تحقیق مشابه در کشور امریکا

با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتریان در بانک

میباشد که پس از اصالحات الزم و تطبیق آن با شرایﻂ

های خصوصی استان فارس رابطه وجود دارد؟

کشورمان بهکار گرفته شده است .پرسش نامه مذکور
شاخﺺهای رضایت مندی ،وفاداری رفتاری و نگرشی ،را

روش كار
تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و به دلیل اینکه این

که بر اساس طیﻒ پنج گزینهای لیکرت ،که یکی از رایج

تحقیق درصدد بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات

ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار میآید ،طراحی

سازمان (به عنوان متغیر پیش بین) با رضایت از جایگاه

شده است .گزینههای پاسخ از خیلی کم تا خیلی زیاد با

سازمان در ذهن مشتریان (به عنوان متغیر مالک) بود ،لذا

امتیاز بندی از  1تا  5است .پایایی پرسش نامه کیفیت

از روش تحقیق همبستگی استفاده شد .جامعه مورد مطالعه

خدمات  0/25درصـد بدسـت آمـده اسـت.

اندازه گیری می کند .این پرسشنامه شامل  22سوال بوده

شامل کلیه ی کارکنان بانک های خصوصی استان فارس
بودند .نمونه و روش نمونه گیری ،در این تحقیق از روش

2. Souki

1. Bowen
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یافته ها

عدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطﺢ معنـی داری

بین کیفیت خدمت و رضایت از جایگاه سازمان در ذهن

 0/05رد مـی شـود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که

مشتری رابطه وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب

رابطه متغیر های ذکر شده مستقیم می باشد به این معنی

همبستگی کندال و اسپیرمن بین دو متغیر فوق به ترتیب

که با افزایش کیفیت خدمت ،رضایت از جایگاه سازمان در

برابر با  0/402و  0/450و معنی داری هر دو برابـر بـا

ذهن مشتری نیز افزایش می یابد.

 0/000به دست آمده است ،بنابراین فرضیه صفر مبنی بر
جدول .1محاسبه میزان همبستگی و معنی داری آن
رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری
کیفیت خدمت

همبستگی اسپیرمن

همبستگی کندال
ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

0/402

0/000

302

0/450

0/000

302

جدول .2محاسبه میزان همبستگی و معنی داری آن
رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری
سرعت در اراﺋه

همبستگی اسپیرمن

همبستگی کندال

خدمت
ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

0/500

0/000

302

0/504

0/000

302

جدول .3محاسبه میزان همبستگی و معنی داری آن
رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری
انعطاف پذیری در

همبستگی اسپیرمن

همبستگی کندال

اراﺋه خدمت
ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

0/320

0/000

302

0/382

0/000

302

بین سرعت در اراﺋه خدمت و رضایت از جایگاه سازمان

بین انعطاف پذیری در اراﺋه خدمت و رضایت از جایگاه

در ذهن مشتری رابطه وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب

سازمان در ذهن مشتری رابطه وجود دارد .با توجه به اینکه

همبستگی کندال و اسپیرمن بین دو متغیر فوق به ترتیب

ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن بین دو متغیر فوق به

برابر با  0/500و  0/504و معنی داری هر دو برابـر بـا

ترتیب برابر با  0/320و  0/382و معنی داری هر دو برابـر

 0/000به دست آمده است ،بنابراین فرضیه صفر مبنی بر

بـا  0/000به دست آمده است ،بنابراین فرضیه صفر مبنی

عدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطﺢ معنـی داری

بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق در سطﺢ معنـی

 0/05رد مـی شـود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که

داری  0/05رد مـی شـود .بنابراین می توان نتیجه گرفت

رابطه متغیر های ذکر شده مستقیم می باشد به این معنی

که رابطه متغیر های ذکر شده مستقیم می باشد به این معنی

که با افزایش سرعت در اراﺋه خدمت ،رضایت از جایگاه

که با افزایش انعطاف پذیری در اراﺋه خدمت ،رضایت از

سازمان در ذهن مشتری نیز افزایش می یابد.

جایگاه سازمان در ذهن مشتری نیز افزایش می یابد.
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جدول .1محاسبه ميزان همبستگي و معني داری آن
رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری
رعایـت عـدالت

همبستگی اسپیرمن

همبستگی کندال

در اراﺋه خدمت
ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

0/341

0/000

302

0/386

0/000

302

جدول .5محاسبه ميزان همبستگي و معني داری آن
رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری
ارزش ﻗاﺋل شدن

همبستگی اسپیرمن

همبستگی کندال

به نﻈرات ارباب
رجوع
ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

ضریب همبستگی

سطﺢ معناداری

فراوانی

0/356

0/000

302

0/340

0/000

302

بین رعایـت عـدالت در اراﺋه خدمت و رضایت از جایگاه

بحث و نتیجه گیري

سازمان در ذهن مشتری رابطه وجود دارد .با توجه به اینکه

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با

ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن بین دو متغیر فوق به

رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های

ترتیب برابر با  0/341و  0/386و معنی داری هر دو برابـر

خصوصی استان فارس بود .در تمامی بانک ها کیفیت

بـا  0/000به دست آمده است ،بنابراین فرضیه صفر مبنی

خدمات ،تالش حساس اﻗتصادی در جهت نگهداری

بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطﺢ معنـی داری

مزیت رﻗابتی در بازار است .برای رﻗابت بانک ها در

 0/05رد مـی شـود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که

بازاری با خدمات مشابه ،کیفیت خدمات حربه رﻗابتی

رابطه متغیر های ذکر شده مستقیم می باشد به این معنی

اصلی تلقی میشود .بانک های برخوردار از کیفیت

که با افزایش رعایـت عـدالت در اراﺋه خدمت ،رضایت از

خدماتی عالی ،میتوانند پس از بهبود سطﺢ کیفیت

جایگاه سازمان در ذهن مشتری نیز افزایش می یابد.

خدمات ،حفﻆ مشتری و توسعه سهم بازار را تجربه کنند.

بین ارزش ﻗاﺋل شدن به نﻈرات ارباب رجوع و رضایت از

درک مشتری از کیفیت خدمت و ترجیﺢ آن تاثیر مهمی بر

جایگاه سازمان در ذهن مشتری رابطه وجود دارد .با توجه

موفقیت سازمانها دارد .تجزیه و تحلیل بازارها بر پایه

به اینکه ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن بین دو متغیر

ادراکات مشتری ،یک نﻈام توزیع خدمت را طرحریزی

فوق به ترتیب برابر با  0/356و  0/340و معنی داری هر

کرده که نیازهای مشتری را در نﻈر گرفته و افزایش سطوح

دو برابـر بـا  0/000به دست آمده است ،بنابراین فرضیه

عملکرد خدمت برای کسب و نگهداری مزیت رﻗابتی برای

صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطﺢ

بانک ها از اهداف آن به شمار میرود .کیفیت خدمت در

معنـی داری  0/05رد مـی شـود .بنابراین می توان نتیجه

این زمینه به علت رابطه آشکار آن با هزینهها ،عملکرد

گرفت که رابطه متغیر های ذکر شده مستقیم می باشد به

مالی ،رضایت و نگهداری مشتری توجه باالیی را به خود

این معنی که با افزایش ارزش ﻗاﺋل شدن به نﻈرات ارباب

میطلبد .این مطالعه پیشنهاد می کند ،مدیران بانک های

رجوع ،رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری نیز

خصوصی سعی کنند با اراﺋه ی خدمات مناسب ،برگزاری

افزایش می یابد.

کالس های آموزشی ویژه ی کارکنان بر حسب نیاز
مشتری ،ارزیابی مستمر و مداوم رضایت مشتریان ،کیفیت
خدمات خود را افزایش دهند.
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Abstract
The study population comprised all employees of private banks in Fars province, the number of 302 persons were
selected using stratified random sampling. The instrument used in this research: a questionnaire quality of service
and position of the mind of the customer. To analyze the data collected was analyzed using Spearman correlation
and Kendal.
Key words: The service quality, customer satisfaction with the organization in mind.
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