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 -5دانشجوي دکتري مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد تهران شمال ،دانشکده فنی و مهندسی ،ایران
 -0استادیار دانشکدة مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران

چکيده
در شرایط بازار رقابتی با توجه به فراوانی بانکهاي خصوصی ،دولتی و مؤسسات ماالی و اعتبااري ،باناکهاا هماواره
میکوشند براي اینکه از سوي مشتریان ترجیح داده شوند ،رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب کنند .هدف از این مقاله
شناسایی و طبقهبندي گروههایی از مشتریان سیستم بانکی است که تمایل و گرایش ایشان به یک جهتگیري اساتراتژیک
و عوامل ارزشآفرین مشابه است .از این رو ،شناخت عوامل ارزشآفرین براي مشتریان و انتظارات ایشان ،به منظور اتخاا
جهتگیري استراتژیک مشخص توسط بانکهاا ،الزم و ضاروري اسات .باا شناساایی و بخاشبنادي مشاتریان باناکهاا،
میتوان انتظارات و نیازهاي آنها را بهتر شناخت و جهتگیري استراتژیک مناسابی باراي جلاب رضاایت مشاتریان اتخاا
کرد .در این مقاله مشتریان سیستم بانکی ،اعم از بانکهاي دولتی و خصوصی ،انتخاب شدند و بر اساس پیشاینة پاژوهش،
انتظارات آنها در قالب  04شاخص مختلف شناسایی شد .اطالعات مد نظر ،شامل میزان اهمیت و رضایت مشتریان از ارائاة
خدمات بانکها ،به وسیلة پرسشنامه به دست آمد .به منظور تحلیل دادهها ،در مرحلة اول از روش تحلیل عااملی اکتشاافی
استفاده شد .نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که از  04معیار درنظر گرفته شاده باراي شناساایی ،انتظاارات مشاتریان از
سیستم بانکی ایران در قالب  1عامل قرار میگیرد .سپس با توجه به عوامل شناسایی شده ،از تحلیل خوشهاي دو مرحلاهاي
و K-Meansاستفاده شد .نتایج حاکی از این مطلب است که مشتریان برحسب شاباهت پاساخهایشاان نسابت باه  1عامال
اصلی ،به  9خوشة مختلف تقسیم میشوند که ویژگیهاي هر خوشه مورد بررسی قرار گرفت :خوشة اول شامل مشاتریانی
است که عامل درک ،شناخت و ارتباط براي آنها حائز اهمیت بوده است؛ خوشة دوم را مشتریانی تشکیل دادهاندکه عامل
تنوع و تمایز خدمات براي آنها مطلوب بوده و خوشة سوم شامل مشتریانی است که عامل دسترسی ،کارایی و هزینه باراي
ایشان اهمیت داشته است .بنابراین ،میتوان گفت با تقسیم مشتریان سیستم بانکی به خوشههاي کر شده ،سه جهاتگیاري
* نویسنده مسؤول
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استراتژیک متمایز استخراج میشود :صمیمت با مشتري ،رهبري محصوالت و خدمات و برتري عملیاتی کاه باناکهاا باه
وسیلة آن قادر خواهند بود براي مشتري ارزشآفرینی کنند.
واژههاي کليدي :ارزش مورد انتظار مشتریان ،ارزش پیشنهادي ،ارزش درک شده ،تحلیل عاملی اکتشافی ،خوشهبندي.
-1-1مقدمه

صانعت بانکاداري ،منحصارا از طریاق کیفیات ارائاة

مشتري رمز موفقیت هار ساازمان و هرگوناه فعالیات

خادمات حاصال مایشاود(بنت و هایجن .)5311 ،باه

تجاري اقتصادي است .اعتبار یک سازمان موفق ،بر پایاة

عالوه ،بایاد مشاخص شاود کاه کادام یاک از عناصار

روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریان بناا شاده اسات.

کیفیت ارائة خدمات ،براي مشاتریان متفااوت ،اهمیات

کلیديترین عامل کسب رضاایت و وفااداري مشاتریان،

بیشتري دارد .ازین رو بهتر است بانکها مسیر انتظاارات

ارائة خدمات مناسب است .سازمانی که یکی از اهاداف

و رضااایتمندي مشااتري را شناسااایی و باار اساااس آن،

عملی خود را ارائة خدمات مناسب بار پایاة انتظاارات و

استراتژي خدماتی خود را تدوین کنند.

نیازهاي مشتري طرحریزي کرده باشد ،میتواند با تکیاه

در این پژوهش ،با بهرهگیري از پارامترهااي اهمیات
و رضایت از دیدگاه مشتریان ،سعی شاده اسات ارزش-

بر سایر اصول ،سازمانی موفق باشد.
پژوهشات نشان میدهند که بیش از  %32از مشتریان

هاي مورد انتظار آنها از سیستم بانکی و عاواملی کاه در

ناراضای یااک ساازمان ،شااکایت و یاا انتقاااد خاود را بااا

انتخاب یک بانک توسط مشتریان مؤثر اسات شناساایی

سازمان مورد نظار مطارح نمایکنناد؛ آنهاا باراي تا مین

شود و بر اساس آن اولویتهاي سیاستگذاري بانکها

نیازهاي خویش به رقبا مراجعه میکنند و عادم رضاایت

براي افزایش رضایتمندي مشتریان استخراج شود.

خود از سازمان را با عالقهمندي تمام با سایر مشتریان در

پژوهشگرانی که در زمیناة مادیریت کاار مایکنناد،

میان میگذارناد .باا توجاه باه ارتبااط دائام و تنگاتنا

گرایش عمدهاي به سمت ارزش از دید مشتري داشتهاند

مشتریان با بانکها و نیاز رقابات باناکهاا باا یکادیگر،

و از جنبههاي گوناگون آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار

رضایتمندي مشاتریان در صانعت بانکاداري و همنناین

دادهاند(هوبر 0و همکاران .)0225 ،مس لة مهم این است

ایجاد مزیت رقابتی براي بقاي بانکهاا الزم و ضاروري

که ارزش از دید مشاتري ،در باازار و باه وسایلة ادراک

است .در چنین شرایطی ،کیفیت ارائة خدمات ،اساسی-

مشتري از آنناه مایپاردازد و آنناه دریافات مایکناد،

ترین ابزار رقابتی به شمار مایرود .باناکهاایی کاه در

تعیین میشود .ارزش آن چیازي نیسات کاه تولیاد مای-

کیفیت ارائة خدمات برترند ،مزیت بیشتري کسب مای-

شاااود ،بلکاااه چیااازي اسااات کاااه مشاااتري باااه دسااات

کنند و با توجه به سطح بهبودیافتة کیفیات خادمات ،از

میآورد(هوبر و همکاران.)0225 ،

درآمادهاي بااالتر ،نسابت بااالتر اساتفادة مشاتري از

روش پیشنهادي این پژوهش باه ایان صاورت اسات

خدمات دیگر مؤسسه و حفظ بیشتر مشتریان برخوردار

که پاس از پایشبینای و پاژوهش در خصاو

نیازهاا و

میشاوند .بنات و هایجن 5معتقدناد ،مزیات رقاابتی در

انتظااارات مشااتریان ،بااراي تعیااین وضااعیت هریااک از
نیازهاي آنها و میزان اهمیت آن نیاز ،از طریق پرسشنامه،

1 Bennett & Higgins
2 Huber et al
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عواملی که از دید آنها ارزشآفارین اسات ،تعیاین مای-

مربااوط بااه سااال  0224اساات کااه توسااط آنجلاایس و

شود .از سوي دیگر ،از آنجا که ممکن است پارامترهاي

همکارانش انجام شده و مبتنی بار اطالعاات گاردآوري

تعیااین شااده از دیااد مشااتریان ،اهمیاات یکسااانی نداشااته

شااده توسااط  5442پرسشاانامة تکمیاال شااده ب اه وساایلة

باشند ،میازان اهمیات هار یاک از پارامترهاا و همنناین

مشااتریان در بانااکهاااي خصوصاای و دولتای در مناااطق

میزان برآورده شدن انتظاار مشاتري ،ماورد ساؤال واقاع

مختلااف کشااور یونااان اساات(آنجلیس .)0224 ،5ایاان

ماایشااود .واضااح اساات کااه از ایاان طریااق ماایتااوان

پژوهش با نگاهی به رضایت مشتریان ،به ارزیاابی ارزش

پارامترهایی را که از دیاد مشاتریان حاائز اهمیات اسات

مااورد انتظااار و ارزش درک شاادة مشااتریان از خاادمات
0

پیدا کرد و با تکیه بر پارامترهاي شناساایی شاده ،میازان

بانکی میپاردازد .تحلیال مؤلفاههااي اصالی مارتبط باا

رضایتمندي مشتریان را افزایش داد .بنابراین میتاوان باا

ارزش درک شده ،سه عامال اصالی را شناساایی نماوده

دریافاات اهمیاات و رضااایت و شناسااایی پارامترهاااي

اسااات :خااادمات حرفاااهاي ،9کارآمااادي بازاریاااابی 4و

کلیدي ،به صورت دقیقتر روي سایر اطالعات مشاتریان

ارتباطات اثربخش.1

نظیار سان ،جانس یاا سااایر عوامال مارتبط باا مشااتریان،
تحلیلهاي مناسبی انجام داد.

تریسی و ویرسما )5331(6بر مبنااي نتاایج پاژوهش-
هایشان در زمینة رقابت مدرن و آننه رهبران بازار را در

همننین این پژوهش ،مؤلفههاي مؤثر در شکلدهای

این میدان موفق نگهداشته است ،به سه حقیقت مهام کاه

دیدگاه مشاتري نسابت باه ارزش درک شاده را ،کاه از

درک عمیقی میطلبناد اشااره مایکنناد :ایجااد ارزش،

کیفیت مطلوب خدمات می باشد و ت ثیر مثبتی بر ارزش

مدل عملیاتی ارزش ،راهبردهاي ارزشمند .اولاین ماورد

ویاژة برناد دارد ،شناساایی ماینمایااد(ابراهیمی.)5939 ،

به وعدة تلویحی و ضمنی مدیریت سازمان جهات ارائاة

شناسایی عوامل مؤثر ،بانک را قاادر خواهاد سااخت در

ترکیباای از عواماال ایجاااد کنناادة ارزش ،مثاال قیماات،

مورد بهباود عملکارد خاود در حاوزة عوامال کلیادي و

کیفیت ،عملکرد ،امکاان انتخااب و ساایر تساهیالت باه

اثرگذار ،برنامهریزي کناد و در جهات بهباود و تقویات

مشااتري ،اشاااره ماایکنااد .مفهااوم دوم بااه ترکیباای از

نقاط ضعف و قاوت و سارمایهگاذاري روي خادمات و

فرایندهاي عملیاتی ،سیستمهااي مادیریتی  ،سااختارها و

اقدامات ارزش آفرین ،اقدام نماید .این پژوهش در نظار

فرهن ا

تجاااري مربااوط ماایشااود کااه سااازمان را در

دارد با استفاده از نظرات مشتریان ،خطوط راهنماایی را

ارزشدهی باه مشاتري ،ماورد حمایات و پشاتیبانی قارار

براي جهتگیري استراتژیک بانکها ارائه کند.

میدهد و مورد سوم سه جهتگیري استراتژیک متماایز
را که سازمانها بادان وسایله باه ایجااد ارزش و اجاراي

 .2ادبيات موضوع

مدل عملیاتی ارزش در بازار و ارائة آن به مشتریان قاادر

-1-2ايجاد ارزش براي مشتري
در شرایط بازار رقابتی ،بانکها هماواره مایکوشاند
براي اینکاه تارجیح داده شاوند و مشاتریان وفااداري باه
دست آورند ،رضایت مشاتریان را بایش از پایش جلاب
نمایند .یکی از مطالعات وسیع انجام شده در ایان زمیناه،

1 Angelis, V A ,Lymperopoulos, C and Dimaki, K
2 Principal component Analysis
3 Professional Service
4 Marketing Efficiency
5 Effective Communication
6 Treacy, M& Wiersima, F
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خواهناااد باااود ،در بااار مااایگیااارد .ایااان رویکردهااااي

گااروه مشااتریان منتخااب خااود ،دامن اة ارزشهااایی کااه

استراتژیک به شرح زیر هستند:

برروي آنها تمرکز میکنند را محدود ساازند .هماانطور

 -5برتاري عملیااتی :5چناین ساازمانهاایی مثاال وال

کااه اسااتاندارد ارزشهااا افاازایش مااییابااد ،انتظااارات

مااارت و گااروه خودروسااازي تویوتااا ،بااه دنبااال ارائ اة

مشتریان نیز باال خواهد رفت .از این رو سازمانهاا باراي

محصوالتی با قیمت مناسب و خدمات مفیاد و کمتارین

حفظ مزیت رقابتی و پیشگامی خود ،باید مادام در ارائاة

سااردرگمی بااراي مشااتریان هستند(تریساای و ویرسااما،

ارزش به مشتري ،به جلاو حرکات کنناد(بیک و باراون،

.)5331

.)0224

 -0رهبااري محصااول : 0سااازمانهااایی مثاال اینتاال و
نایک ،به دنبال ارائة بینظیرترین محصول در ناوع خاود

 -2-2ارزش از ديدگاه مشتري

به مشتریان میباشند و به همین خاطر در این ساازمانهاا،

اخیرا در بین محققان مدیریت گارایش عمادهاي باه

نوآوري و تغییرات سریع باراي حفاظ موقعیات برتار در

سمت ارزش از دید مشاتري باه چشام مایخاورد و ایان

بازار محصول ،غیر قابل اجتناب است.

مس له از جنبههاي متعددي ماورد تجزیاه و تحلیال قارار

 -9صاامیمیت بااا مشااتري : 9ایاان سااازمانهااا درک

گرفته اسات .مسا لة مهام ایان اسات کاه ارزش از دیاد

عمیقی از مشتریان خود دارند و خواهان ارائة بهترین راه

مشااتري در بااازار و بااه وساایلة ادراک مشااتري از آننااه

حل به مشتري و برقراري رابطة نزدیک با او هساتند کاه

میپاردازد و آنناه دریافات مایکناد ،تعیاین مایشاود.

از این دست میتوان به گروه هتلهاي هیلتون ،بانک اچ

تعاااریف موجااود در زمینااة ارزش از نظاار مشااتري را

اس بی سی و ...اشاره کرد.

میتاوان در چناد مادل اصالی مؤلفاههااي ارزش ،مادل

بیک و همکاران 4معتقدند انتخااب هار یاک از ایان

نسبت هزینه -منفعات ،مادل پویاایی ارزش ،مادل ابعااد

راهبردهاي ارزشمند ،یاک انتخااب اساتراتژیک رقاابتی

کلیدي ارزش ،مدل مبادلة ارزش و مادل سااخت ارزش

است که مشتري را محور بسیاري از تصمیمات و برنامه-

طبقهبندي کرد.

هاي سازمان قارار مایدهاد و ایان انتخااب اساتراتژیک

هیچ یک از این مدلها لزوما جامع و کامال نیساتند.

تااالشهاااي سااازمان را بااه ساامت ارائ اة ارزش برتاار بااه

هر یک به مفااهیمی خاا

پرداختاه و از ساایر مفااهیم

مشتریان سوق میدهد (بیک و براون.)0224 ،

غافاال ماناادهانااد .در بساایاري از مااوارد نیااز ماایتااوان

با این وجود «ترسی و ویرسما» معتقدناد کاه رقابات

همپوشانی و اصطکاکهایی را بین این مدلهاا مشااهده

مادرن ساه حقیقات دارد :مشاتریان متفااوت ارزشهااي

کرد .بنابراین میتوان با ترکیب هدفمند آنها باه دیادگاه

متفاوتی طلب میکنند .سازمانها نمایتوانناد در تماامی

منسجم و جامعی در رابطه با ارزش از دید مشتري دست

ابعاد ارزش ها ،بهتارین باشاند آناان بایساتی باا توجاه باه

یافت .همننین یافتاههااي مارتنساون حااکی از ایان امار
است که مکان باناک ،ساهولت و امکاان دریافات وام،

1 Operational Excellent
2 Product Leadership
3 Customer Intimacy
4 Bick et al

توصیة والادین و همنناین باانکی کاه حقاوق مشاتریان
دریافت میشود ،مهمتارین معیارهاا در انتخااب باناک
هستند(مارتنسااون .)5311 ،طبااق یافتااههاااي لااورچ،
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خوشارویی پرسانل باناک باه عناوان مهمتارین عامال و

مورد انتظار مشتریان از جنبههاي مختلف ،در نظر گرفتاه

همننین ساعات کاري طوالنیتر بانکها ،اندازة صف،

شده است.

نزدیک بودن به محال کاار یاا خاناه و حرفاهاي باودن
پرسانل باناک ،در رتباههااي بعادي قارار دارناد(لورچ،

 -3-2خوشهبندي مشتريان بر اساس انتظاارات

 .)5316پژوهشهاي تن و چاو هم حاکی از این مطلاب

و ارزش درک شدة خدمات

اسات کاه عوامال اجتمااعی نسابت باه دیگار متغیرهاا،

بخاشبنادي مشاتریان در گذشاته بیشاتر بار اسااس

اهمیت بیشتري داشاتند و مشاتریان ،بیشاتر تحات تا ثیر

نیازهاي مشتري صاورت مایگرفات ،درحاالی کاه در

توصایة دوساتان و خاانواده باناک خاود را انتخااب

سالهاي اخیار باا تغییار رویاة ساازمان هاا از تمرکاز بار

میکنند(تن و چاو .)5316 ،جاوالگی ،عوامل عماده در

محصول ،به تمرکز بر مشتري ،باه عناوان یاک سارمایة

انتخاب بانک توسط مشتري را امنیت وجوه ،پرداخات

تولید کنندة ارزش ،مشتریان بر اساس میزان ارزش آنها

ساود بااالتر باه ساپردههاا و ساهولت و امکاان دریافات

بخشبندي میشوند(لیو و شی.)0221 ،

شناسایی کرده است(جاوالگی .)5313 ،براسااس یافتاه-

در پژوهشی که در سال  0221انجام شده با استفاده

هاي کن ینگتون شاهرت ،قیمات و خادمت ،مهمتارین

از دادههااي یاک ساازمان خادمات ماالی در کشاور

متغیرهایی هستند که لهستانیها در انتخاب باناک خاود

بلژیک ،سعی شاده اسات وفااداري مشاتري باه وسایلة

لحاظ میکنند(کن ینگتون .)5336 ،الیوت سرعت و در

دیدگاه مشتريمحور به جااي دیادگاه محصاولمحاور

دسترس بودن را به عنوان مهمترین متغیرهاا در انتخااب

تعریف شود و بر این اساس مشتریان بخش بندي شاوند.

بانک مشتریان در آمریکا شناسایی کارده اسات(الیوت،

در این پژوهش با استفاده از مدل Pareto / NBDتعداد

 .)5336مایلوناکسی و همکارانش به این نتیجه رسایدند

مبااادالت آیناادة یاک مشااتري تخماین زده شااده

که خدمت سریع و امن و فناوري بانک بیشتر از هرچیاز

است(گلدي.)0221 ،

دیگري براي مشتریان اهمیت دارد(مایلوناکسی.)5331 ،

پژوهش دیگري در زمیناة بخاشبنادي مشاتریان در

در ب این رویکردهاااي موجااود ،دیاادگاه نگاارش بااه

صنعت بانکداري ،در سال 0224انجاام شاده کاه درآن

ارزش مورد انتظار و ارزش درک شاده باه عناوان یاک

مدلی باراي محاسابة ارزش چرخاة عمار مشاتري ارائاه

سازة چند بعدي در نظار گرفتاه شاده اسات و باراي آن

نمودند .در این پژوهش بخشبندي مشتریان باه گاروه-

تلفیقاای از ماادل مبادلااة ارزش و ماادل  Glovalدرنظاار

هاي متجانس ،بر اساس چهار متغیر سن ،نوع زندگی و

گرفته شده است(ساننز .)0226 ،در مدل مبادله ،ت کیاد

خدمات بانکی ماورد اساتفاده توساط مشاتري و ساطح

باار تقاباال هزینااههااا و منااافع اساات .منااافع در دوبخااش

فعال بودن مشتري با استفادة ترکیبی از مدل زنجیارهاي

ملموس(مانند ویژگایهااي اااهري و سارعت عمال) و

ماارکوف و تحلیال  CARTانجاام شاده اسات(هانلین،

ناملموس(تصویر سازمان و نام تجاري) و هزینههاا در دو

.)0224

جنبة مالی و غیر مالی(زمان و انرژي) تفکیک شدهاند .با

در پژوهشی دیگر ،بخاشبنادي مشاتریان باانکی بار

درنظر گرفتن سازه هااي مادل سااننز و تعادیل برخای

اساس نگارش و مناافع ماورد انتظاار آنهاا باا اساتفاده از

متغیرها04 ،سؤال براي سانجش انتظاارات و ارزشهااي
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روشهاي توصیفی دادهکاوي مانند خوشاهبنادي انجاام

مدت و ،)..دریافت وام و تسهیالت ،خدمات بانکاداري

شده است(مکوئر.)0225 ،

الکترونیک ،خدمات ارزي ،خادمات سارمایهگاذاري و

در پاژوهش دیگاري باا در نظرگارفتن اهمیات

 ...در پرسشنامه درج شده اسات .پارامترهااي پرسشانامه

شناخت مشتري براي ایجااد ارتبااط بلندمادت ،کساب

شامل  04مورد به عنوان پارامترهاي ت ثیرگذار در ایجااد

وفاداري و سودآوري بیشاتر مشاتري ،چاارچوبی باراي

ارزش و رضااایتمندي مشااتریان و همنناین عااواملی کااه

تحلیل ارزش مشتري ،بخشبندي مشتریان بر مبناي این

براي مشتریان در انتخاب یک بانک مؤثر هستند بررسی

ارزش و سپس تبیین اساتراتژيهااي مناساب باراي هار

و انتخاب و در پرسشنامة پاژوهش باه صاورت ساؤاالت

بخش ارائه شده است(ین کیم.)0226 ،

پنج گزینهاي درج شد(حقیقی .)5930 ،در واقاع پاساخ-

بنابراین یافتن روشها و مدلهایی براي بخشبنادي

هاي مرتبط با هار ساؤال ،میازان رضاایت مشاتري را در

مشاتریان بار اسااس میازان ارزش مشاتري ،ارزشهااي

طیف «خیلی زیاد» تا «خیلای کام» باا امتیااز 5تاا  1نشاان

مورد انتظار ایشان براي بانکها و سازمانهاي خادماتی

میدهد .همننین اهمیت هریک از سؤاالت باه صاورت

ضروري به نظر میرسد.جهت تحقق این امر ،باناکهاا

طیف اهمیت «خیلی زیاد» تا«خیلی کم»(با اهمیت  1تا)5

نیازمند ابزاري هستند تاا بتوانناد انتظاارات و ارزشهااي

در نظر گرفته شده است .جامعاة آمااري پاژوهش 1222

مورد انتظار مشتریان ارزشمند خود را شناسایی کنند.

نفر از مشتریان بانکهاي دولتی و خصوصای در سراسار

هدف از این پژوهش ،ارائة الگویی جهت بخاشبنادي

ایران هساتند کاه در شاهرهاي تهاران ،مشاهد ،اصافهان،

مشااتریان سیسااتم بااانکی ای اران باار اساااس انتظااارات و

تبریز ،شیراز ،اهواز ساکناند .از ایان افاراد نموناهگیاري

ارزشهاي مورد انتظار ایشان و سپس رتبهبنادي عوامال

تصادفی به عمال آماد و پرسشانامه در باین آنهاا توزیاع

ارزشآفاارین جهاات اتخااا جهاات گی اري اسااتراتژیک

گردید.
جهت سنجش روایی پرسشنامه ،از روایی منطقای و

مناسب است.

محتوایی استفاده شده است .از آنجا که معیارهاي مورد
 -1-3روش پژوهش
در ایاان پااژوهش بااراي جمااعآوري اطالعااات از

اساتفاده در پرسشانامه از مباانی نظاري و پاژوهشهااي
گذشته استخراج شاده اسات و افاراد مطلاع و خبرگاان

مشتریان سیستم بانکی(باناکهااي دولتای و خصوصای)

ساؤاالت پرسشانامه را از نظار کمای و کیفای ت ییاد

خدمات بانکی اصالی آنهاا ،از پرسشانامه و

کردهاند ،پرسشانامه داراي روایای محتاوایی اسات و از

مصاحبة حضوري استفاده شده است .ابتدا در پرسشانامه

طرف دیگر داراي روایی ااهري است زیرا افراد مطلع

اطالعاات عماومی مشاتریان نظیار

و خبرگان بر توانمنادي سانجش ابازار انادازهگیاري از

ساان ،جنساایت ،تحصاایالت و شااغل درج گردیااد تااا در

جهت ااهري (مانناد روشان و مابهم نباودن ساؤاالت)

مرحلة تحلیل ،بتوان آنها را بررسای کارد .ساپس باناک

صحه گذاشتهاند .براي برآورد اعتبار سازگاري درونای

عامل اصلی که مشتري از خدمات آن استفاده میکناد و

اجزاي این پرسشنامه با اجاراي پایش آزماون در ماورد

اولویت خدمات اصلی دریافتی شاامل خادمات ساپرده-

 1222آزماودنی ،شااخص ضاریب آلفااي کرونباا

اي(چک ،واریز ،برداشت ،حساب سارمایهگاذاري بلناد

35درصد محاسبه شاد .در مرحلاة دوم پاژوهش ،باراي

در خصو

سؤاالتی در خصو
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شناسایی عوامل مرتبط ،روش تحلیل عاملی اکتشافی در

استفاده شد .در نهایت براي بررسی اینکاه آیاا تفااوت

مورد دادههاي جمعآوري شده اعمال شد .ساپس باراي

معنادار بین میانگین عوامل بین خوشهها وجاود دارد یاا

به دست آوردن بخشهایی از مشاتریان کاه ارزشهااي

خیر ،از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

مورد انتظار مشابهاي دارند ،از تجزیه و تحلیل خوشهاي
جدول :1ويژگيهاي جمعيتي نمونه

توزیع آماري جمعیت

فراوانی مطلق نمونه

سهم فراوانی نسبی

زن

5193

%92/41

مرد

9465

%63/00

توزیع آماري سن

فراوانی مطلق نمونه

سهم فراوانی نسبی

50-02

022

%4

05-92

0950

%46

95-42

5049

%01

45-12

635

%54

15-62

913

%4

65-42

519

%9

 45سال به باال

40

%5

توزیع آماري وضعیت ت هل

فراوانی مطلق نمونه

سهم فراوانی نسبی

مجرد

501222

01/6

مت هل

940222

44/4

توزیع آماري میزان تحصیالت

فراوانی مطلق نمونه

سهم فراوانی نسبی

دکترا

35

%0

فوق لیسانس

404

%1

لیسانس

5316

%42

فوق دیپلم

164

%55

دیپلم

5143

%90

زیر دیپلم

919

%4
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 -4تجزيه و تحليل اطالعات

است .این روش ،تحلیل عاملی اکتشافی 5نامیده میشاود

 -1-4تحليل عاملي

و ت یید فرضهایی که در مورد رابطه بین عاملها وجاود

تحلیل عاملی ،متشکل از مجموعه روشهاي آماري

دارد ،تحلیل عاملی ت ییدي 0نامیده میشود.

است که هدفش ساده کردن یاک مجموعاة پینیاده از

در تحلیل عاملی اکتشافی ،پژوهشگر به دنبال بررسی

دادهها است .به عبارتی هرگاه تعداد نسابتا زیاادي متغیار

داده هاي تجربی به منظور کشف و شناسایی شااخصهاا

داشته باشیم ،یافتن رابطهها و همبستگی بین ایان متغیرهاا

و نیز روابط بین آنهاست .در اینجا از پیش ،مادل معینای

به روشهاي معمولی بسیار مشکل و گاه ناممکن اسات.

وجود ندارد .به بیان دیگر تحلیل اکتشافی عالوه بر آنکه

روش تحلیل عاملی براي رفع این مشکل به وجود آماده

ارزش تجسسی یا پیشنهادي دارد ،میتواناد ساختارسااز،

است و بر مبناي آن متغیرها به گونهاي دساتهبنادي مای-

مدلساز یا فرضیهساز باشد .تحلیل اکتشافی وقتی به کار

شااوند کااه در نهایاات بااه دو یااا چنااد عاماال کااه همااان

می رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پایش تجربای

مجموعة متغیرها هساتند محادود مایشاوند ،باه عباارت

براي فرضایهساازي درباارة تعاداد عامالهااي زیربناایی

دیگر متغیرهااي ماورد اساتفاده در پاژوهش ،بار اسااس

دادهها نداشاته باشاد و بخواهاد درباارة تعیاین تعاداد یاا

صفات مشترکشان به دو یا چند دسته محدود میشوند و

ماهیت عاملهایی کاه همپراشای باین متغیرهاا را توجیاه

این دستهها را عامل مینامناد(کلین .)5339 ،پاس از آن

میکنند ،دادهها را بکاود .بنابراین تحلیل اکتشافی بیشاتر

روابط بین عاملها بهدست مایآیاد و در هار عامال نیاز

به عنوان یاک روش تادوین و تولیاد تياوري و ناه یاک

روابط بین متغیرهاي آن محاسبه شده و در نهایت روابط

روش آزمون تيوري ،در نظر گرفتاه مایشاود .در نتیجاه

بین متغیرهاي پژوهش محاسبه میشود .بنابراین هر عامل

میتوان از روش تحلیل عاملی اکتشافی به منظور کاهش

را میتوان متغیري ساختگی یا فرضی در نظر گرفت کاه

معیارهاي تعریف شده جهت سانجش ارزشهااي ماورد

از ترکیااب چنااد متغیاار کااه از وجااوهی بااه هاام شااباهت

انتظار مشتریان استفاده کرد(مینهاس.)5336 ،

دارند ،ساخته شده اسات .از طارف دیگار روش تحلیال
عاملی به عنوان ابزاري براي کشف میزان ممکن کاهش

-2-1-4يافتههاي حاصل از تحليل عاملي براي

دادهها بکار میرود .در واقع هدف اصلی تحلیل عاملی،

شناسايي انتظارات و عوامل اصلي ارزشآفرين

در صورت امکان ،بیان روابط کوواریانس میان بسایاري

براي مشتريان

از متغیرهااا باار اساااس چنااد کمیاات تصااادفی غیاار قاباال

همانطور که گفتاه شاد ،باراي شناساایی انتظاارات

مشاهده است که «عاملها» نامیاده مایشاوند .وقتای کاه

کاربران از خدمات باانکی ،از تحلیال عااملی اکتشاافی

متغیرها را بتوان به وسیلة همبساتگیهایشاان دساتهبنادي

استفاده شد .بر اساس نتیجة آزمون KMOکه مقادار آن

در میاان

 2/355میباشد و از آنجا که مقدار این آزمون بین صفر

خودشان همبستگی باالیی دارند ،ولی با متغیرهااي یاک

و یک در نوسان است و هرچه به یک نزدیکتار باشاد،

گروه دیگر ،همبستگیهاي نسبتا کمی دارند .هار گاروه

بیانگر تناسب بیشتر دادههاا باراي تحلیال عااملی اسات،

کرد ،یعنی تمام متغیرهااي یاک گاروه خاا

از متغیرها یک ترکیب یاا عامال ماورد بررسای را نشاان
میدهد که نشاان دهنادة همبساتگیهااي مشااهده شاده

1 Exploratory Factor Analysis
2 Confirmatory Factor Analysis
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میتوان نتیجه گرفت که دادههاي پژوهش قابل تقلیل به

تحلیل عاملی اکتشافی ،پنج عامل استخراج و نامگذاري

تعدادي عاملهاي زیار بناایی و بنیاادي اسات .ازیان رو

شد .با استناد به نتایج تحلیال عااملی ،مقاادیر ویاژة پانج

میتوان نتیجاه گرفات پرسشانامه باراي تحلیال عااملی

عامل به ترتیب 57559،57521،57921 ،47206،67142 ،و

مناسب است .همننین نتیجة آزماون بارتلات(P- 2/222

ضریب آلفاي کرونباا در هماة عامالهاا بیشاتر از 2/4

= ) χ2 =41644/641 , valueکاااه در ساااطح خطااااي

است و مجموعة این  1عامل بیش از  61درصد از رفتار

کااوچکتر از  2/25معن ایدار اس ات ،نشااان م ایدهااد کااه

مشتریان را توضیح میدهناد .عوامال باا بارهااي عااملی

ماتریس همبستگی بین عامل ها ،مااتریس هماانی واحاد

آنها ،در جدول شمارة  0آورده شده است .منظور از بار

نیساات .یعنای از یاک طاارف باین متغیرهاااي داخاال هاار

عاملی ،میزان همبستگی هر متغیر با هار عامال اسات کاه

عامل ،همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین

مقدار آن بین -5و  +5تغییار مایکناد و واریاانس تبیاین

متغیرهاي یک عامل با متغیرهاي عامل دیگر ،هیچ گوناه

شده توسط هر عامل با مجذور بارهااي عااملی آن برابار

همبستگی مشاهده نمیشود .لذا نتایج آزمون بارتلت نیز

است .این واریانس« ،مقدار ویژه» نامیده میشاود کاه در

امکان شناسایی عاملهاي جدید را نشان داد.

جدول  0آورده شده اسات .در واقاع ایان جادول نشاان

براي تحلیل عاملی مؤلفاههااي اصالی ،از چارخش
متعامد از نوع واریمااکس اساتفاده شاد .پاس از انجاام

میدهد که پس از انجام تحلیل عاملی هر مؤلفاة ارزش-
آفرین براي مشتریان در کدام عامل قرار میگیرد.

جدول  :2نتايج تحليل عاملي اکتشافي انتظارات مشتريان
عوامل و بارهاي عاملها
عوامل ارزشآفرین براي مشتریان

عامل

عامل

عامل

5

0

9

شهرت و اعتبار بانک ،نوع مالکیت و توان مالی بانک

0.811

متنوع بودن خدمات ارائه شدة بانک

0.635

ارائة خدمات جدید و متمایز از سایر بانکها

0.645

سرعت انجام عملیات بانکی

0.634

دقت و صحت در انجام عملیات بانکی و ارائة خدمات بدون خطا و

0.809

اشتباه
وجود وحدت رویه بین شعب مختلف بانک در ارائة خدمات
بانکی،عدم اعمال سلیقه و یکسان بودن ارائة خدمات در شعب،

0.698

یکسان بودن قوانین و مقررات ،یکسان بودن مراحل انجام عملیات
بانکی
در دسترس بودن شعب بانک ،از جمله نزدیکی به محل کار یا محل

0.84

سکونت
کیفیت ارائة خدمات الکترونیکی بانک ،شامل :اینترنت بانک ،تلفن

0.788

عامل 4

عامل 1
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عوامل و بارهاي عاملها
عوامل ارزشآفرین براي مشتریان

عامل

عامل

عامل

5

0

9

عامل 4

عامل 1

بانک ،موبایل بانک ،دستگاههاي خودپرداز و پایانههاي فروش
دسترسی به کانالهاي الکترونیکی بانک ،شامل :اینترنت بانک ،تلفن

0.831

بانک ،موبایل بانک ،دستگاههاي خودپرداز و پایانههاي فروش
نحوة برقراري ارتباط با بانک ،پیگیري و رسیدگی به شکایات خود

0.335

از بانک
حفظ محرمانگی اطالعات مالی مشتریان

0.413

عدم وجود ریسک سرمایهگذاري،امنیت سرمایهگذاري ،خطر

0.521

ریسک یا شک و شبهه در ارائة خدمات
اطمینان از ارائة خدمات بانکی از جمله امنیت فیزیکی شعب و

0.318

اطمینان از درگاههاي الکترونیکی
مهارت و دانش کارکنان بانک در اجراي کارها و ارائة راهنمایی-

0.512

هاي الزم
ادب ،تواضع و نحوة برخورد کارکنان بانک

0.837

برنامههاي اطالع رسانی ،تبلیغاتی و آموزشی بانک

0.81

امکانات عمومی شعبه ،فضاي شعبه ،آراستگی کارکنان ،وجود محل
مناسب انتظار مشتریان

0.784

کارمزدها و هزینههاي ارائة خدمات بانکی

0.693

سود سپردهها

0.772

دسترسی به اعتبار در زمانهاي مورد نیاز
فراهم نمودن امکان مشاورة مالی

0.307
0.593

احساس راحتی از انجام کار بانکی

0.335

مدت زمان انتظار در شعبه

0.689

سود تسهیالت
مقدار ویژه

0.721

5

درصد واریانس تبیین شده
آلفاي کرونبا

0

6.57

4.026

1.305

1.105

1.113

27.373

16.776

5.438

4.603

4.097

0.73

0.73

0.77

0.84

0.91

1 Eigenvalue
2 Variance explained in percentage values
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-1-2-1-4عامل ويژگي و کيفيت خدمات

ارائة خدمات بانکی به مشتریان است ،در این عامل قارار

این عامل ،مجموعة پارامترهاي مربوط باه معیارهااي

دارد .بار عاملی معیارهاي مذکور ،با توجاه باه مااتریس

تنوع ،تمایز ،سرعت و امکانات عمومی بانک را از دیاد

چرخش یافته از  2/924تا  2/155در نوساان اسات و در

مشتریان بیاان ماینمایاد .مجموعاة عوامال متناوع باودن

مجموع  56/4درصد از واریانس کل را تبیین میکنند.

خدمات ارائاه شادة باناک ،ارائاة خادمات الکترونیکای
بانک ،ارائة خدمات جدید و متماایز از ساایر باناکهاا،
امکانات عمومی شعبه ،فضاي شعبه ،آراستگی کارکنان،
وجود محل مناسب انتظاار مشاتریان ،وجاود پارکینا

،

فراهم نمودن امکاان مشااورة ماالی ،در ایان عامال قارار
گرفتهاند .این متغیرها میتواند بیان کنندة عامال ویژگای
و کیفیت خدمات باشد .معیارهاي مذکور 04/94درصد
از واریانس کل را تبیین میکنند و بار عاملی معیارهاي
آن باا توجاه باه مااتریس چارخش یافتاه از 2/139تاا
 2/414در نوسان است .مشتریانی که نمرة باالیی به این
عامل میدهند ،براي کیفیت ارائة خدمت توسط بانک،
اهمیت زیادي قائل هستند.

-2-2-1-4عامل قابليت اعتماد و اطمينان
خدمات و امنيت
ایان عامال ،ترکیبای از ایان متغیرهاسات :شاهرت و
اعتبار بانک ،وجاود وحادت رویاه باین شاعب مختلاف
بانک در ارائة خدمات بانکی مانند یکسان باودن قاوانین
و مقررات ،یکسان بودن مراحل انجاام عملیاات باانکی،
دریافاات ماادارک ،حفااظ محرمااانگی اطالعااات مااالی
مشتریان و امنیت اطالعات فاردي و ماالی ،عادم وجاود
ریسااک ساارمایهگااذاري و یااا شااک و شاابهه در ارائااة
خدمات ،دقت و صحت در انجام عملیات بانکی و ارائاة
خدمات بدون خطا و اشتباه ،دسترسی به اعتبار در زمان-
هاي مورد نیاز ،اطمینان از ارائة خدمات باانکی از جملاه
امنیت فیزیکی شعب ودرگاههاي الکترونیکای .در واقاع
مجموع متغیرهایی که مربوط به عامل مهارت و تبحر در

-3-2-1-4عاماال دسترسااي و زمااان ارا اا
خدمات
این عامل شامل این متغیرهاسات :در دساترس باودن
شع ب باناک از جملاه نزدیکای باه محال کاار یاا محال
سکونت ،دسترسی به ابزارهاي الکترونیکی بانک شاامل
اینترنت بانک ،تلفن بانک ،موبایل باناک ،دساتگاههااي
خودپرداز و پایانههااي فاروش ،سارعت انجاام عملیاات
بانکی و مدت زمان انتظار در شعبه ،به هم پیوسته باودن
شبکة بانک و عادم قطعای در آن ،اساتفاده از فنااوري
پیشارفته و دسترسای باه حسااب از طریاق اینترنات کاه
تحت عنوان عامل دسترسی نامگذاري شاد .باار عااملی
متغیرهاي ماذکور باا توجاه باه مااتریس چارخش یافتاه
 2/694و  2/142می باشد .
-4-2-1-4عامل درک و شناخت و ارتباط با
مشتري
این عامل شامل متغیرهاي برنامههاي اطاالع رساانی،
تبلیغاااتی و آموزشاای بانااک ،نحااوة برقااراري ارتباااط،
پیگیري و رسیدگی به شکایات از بانک ،ادب ،تواضع و
نحوة برخورد کارکنان بانک ،احسااس راحتای از انجاام
کار بانکی ،مهارت و دانش کارکناان باناک در اجاراي
کارها و ارائة راهنماییهاي الزم می باشاد کاه مجموعاا
با هم عامل شناخت مشاتریان و ارتبااط باا آنهاا را تبیاین
میکنند .متغیرهاي فوق ،گویاي این موضوع میباشاند
که افرادي به این عامل نمرة باال میدهناد کاه باه دنباال
احترام ،درک شدن و پاسخگو بودن بانک هستند.
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-5-2-1-4عامل قيمت و هزينه

چرخش یافته ،از  2/639تا  2/400در نوسان است .کلیاة

این عامل شامل پارامترهاي کارمزدهاا و هزیناههااي
ارائة خدمات باانکی ،ساود ساپردههاا و ساود تساهیالت

عوامل و متغیرهاي مربوط به آنها در جادول زیار آورده
شده است:

است .بار عاملی معیارهاي مذکور ،با توجه باه مااتریس
جدول :3خالص عوامل مختلف ارزشآفرين براي مشتري
عوامل مختلف ارزشآفرین براي مشتري

معیارهاي مربوطه
متنوع بودن خدمات ارائه شدة بانک
ارائة خدمات الکترونیکی بانک

ویژگی خدمات

ارائة خدمات جدید و متمایز از سایر بانکها
امکانات عمومی شعبه ،فضاي شعبه ،آراستگی کارکنان ،وجاود محال مناساب انتظاار مشاتریان ،وجاود
پارکین

و....

فراهم نمودن امکان مشاورة مالی
شهرت و اعتبار بانک ،نوع مالکیت و توان مالی بانک
وجود وحدت رویه بین شعب مختلف بانک در ارائة خادمات بانکی(یکساان باودن قاوانین و مقاررات،
یکسان بودن مراحل انجام عملیات بانکی  ،دریافت مدارک و)....
حفظ محرمانگی اطالعات مالی مشتریان(امنیت اطالعات فردي و مالی)
قابلیت اعتماد و اطمینان خدمات و امنیت

عدم وجود ریساک سارمایه گاذاري(امنیت سارمایهگاذاري ،خطار ریساک یاا شاک و شابهه در ارائاة
خدمات)
دسترسی به اعتبار در زمانهاي مورد نیاز
دقت و صحت در انجام عملیات بانکی(ارائة خدمات بدون خطا و اشتباه)
اطمینان از ارائة خدمات بانکی از جمله امنیت فیزیکی شعب ودرگاههاي الکترونیکی)
در دسترس بودن شعب بانک از جمله نزدیکی به محل کار یا محل سکونت
دسترسی به ابزارهاي الکترونیکی بانک ،شامل :اینترنت بانک ،تلفن بانک ،موبایل باناک ،دساتگاههااي

دسترسی و زمان ارائة خدمات

خودپرداز و پایانههاي فروش
مدت زمان انتظار در شعبه
سرعت انجام عملیات بانکی
برنامههاي اطالع رسانی ،تبلیغاتی و آموزشی بانک
نحوة برقراري ارتباط ،پیگیري و رسیدگی به شکایات از بانک

درک و شناخت و ارتباط با مشتري

ادب ،تواضع و نحوة برخورد کارکنان بانک
احساس راحتی از انجام کار بانکی
مهارت و دانش کارکنان بانک در اجراي کارها و ارائة راهنماییهاي الزم
کارمزدها و هزینههاي ارائة خدمات بانکی

قیمت و هزینه

سود سپردهها
سود تسهیالت
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-2-4تجزيه و تحليل خوشهاي مشتريان سيستم

پژوهش مشخص شود .محاسابة درساتی اعتباار خاوش

بانکي بر اساس انتظارات

بندي ،به صاورت نسابی بار اسااس متغیرهااي مختلاف

تجزیه و تحلیل خوشهاي ،یک روش آمااري باراي

خوشاهبنادي و تعاداد خوشاههاا صاورت مایگیارد .

گروهبندي دادهها یا مشاهدات ،با توجاه باه شاباهت یاا

اعتبارسنجی خوشه بندي ،یکی از مسائل بسیار مهام در

درجة نزدیکای آنهاا اسات .از طریاق تجزیاه و تحلیال

تحلیل خوشهاي است ،به علت اینکه نتایج خوشهبنادي

خوشهاي ،دادهها یا مشاهدات ،به دساتههااي همگان و

باید معتبر باشد ،در بیشتر الگاوریتمهااي خوشاهبنادي،

متمایز از هم تقسیم میشوند .از این روش براي بخاش-

تعداد خوشهها از عوامل مهم قابل بررسی اسات .روش-

بندي مشتریان براساس شباهتهاي آنها استفاده میشود

هاي زیادي براي تعیین تعداد بهینة خوشهها وجود دارد

(برندت 0221 ،و غضانفري .)5930 ،لاذا باراي بخاش-

که بر اساس بیشترین تفاوت باین خوشاهاي و بیشاترین

بندي مشتریان سیستم بانکی ،بر اساس ارزشهااي ماورد

تشابه درون خوشهاي تعیین میشود(تپنی.)0229 ،

نظر آنها از سیستم بانکی و انتظارات آنها از بانکهاا ،باه

در ای ان پااژوهش ،بااراي تعیااین تعااداد خوشااههااا ،از

خوشااههاااي یکسااان ،و باار اساااس عواماال مختلااف ،در

شاخص اعتبار سنجی سیلوئت 0استفاده شده اسات .ایان

مرحلااة قباال  1عاماال اصاالی شناسااایی شااد .از تجزی اه و

شاخص براساس میانگین فاصلة هر یاک از نموناههااي

تحلیل خوشهاي خوشهبندي مشاتریان سیساتم باانکی بار

یک خوشه با تمام نمونههاي موجود در همان خوشاه و

اساااس  1عاماال مختلااف کااه از نتااایج تحلیاال عاااملی

میانگین فاصلة کل نمونه موجود در خوشههاي دیگر با

اکتشافی اساتخراج گردیاد یعنای" :ویژگای خادمات"،
"قابلیت اعتماد و اطمینان خدمات و امنیت"" ،دسترسای
و زمان ارائة خادمات"" ،درک و شاناخت و ارتبااط باا
مشتري" " ،قیمت و هزینه" و با استفاده از روشهاي دو
مرحلهاي 5و K- Meansانجام شد.

یک خوشة مشخص ،تعریف مایشاود .بار اسااس ایان
دیدگاه ،براي هر خوشه میزان پراکنادگی و همبساتگی
دادهها تعیین میشود ،کاه مقاادیر بیشاینة ایان شااخص
باراي تعیاین تعاداد بهیناة خوشاه بکاار مایرود(روساو،
.)5314

الگوریتم دو مرحلهاي ،از یک روش خوشهبندي دو
مرحلهاي استفاده مایکناد .در مرحلاة اول ،باا یاک باار

که ) a(iنمایانگر تشابه نداشتن یک نموناه باا نموناه

گااذر از دادههااا ،آنهااا را در مجموعااة قاباال قبااولی از

هاي دیگر در یک خوشه و ) b(iنمایانگر تشابه نداشتن

زیرخوشاههااا فشاارده مایکنااد .در مرحلااة دوم ،از یاک

یک نمونه نسبت به همة نمونههااي موجاود در خوشاه-

روش خوشهبندي سلسله مراتبی به منظور ادغام تکااملی

هاي دیگر(نزدیکترین خوشهها) است .مقدار شاخص

این زیرخوشهها به خوشههاي بزرگتر بهره میبرد .یکای

اعتبارسنجی سیلوئت بین  -5تا  5متغیر است .درصورتی

از مزایاي این الگوریتم ،اجرا بر روي مجموعه دادههااي

که این شاخص برابار 5باشاد ،نمایاانگر ایان اسات کاه

بزرگ است(علیزاده .)5930 ،و اینکه آنها را باا کاارایی

خوشهبندي به درستی صورت گرفته است .اگار مقادار

زیاد اداره میکند(شهرابی .)5930 ،همنناین الزم اسات

شاخص نزدیک صفر باشد ،این بدین معنای اسات کاه

تعداد بهینة بخاشهاا یاا خوشاههاا باا توجاه باه اهاداف
2 Silhouette
1 TwoStep
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نمونه را میتوان به یک خوشة نزدیکتار نسابت داد و

خوشهبندي دو مرحلهاي و  K-Meansبا تعداد خوشاه-

نمونه از دو خوشه ،به یک اندازه دور است .در صورتی

هاي مختلاف اجارا و میازان شااخص سایلوئت محاسابه

که این شاخص برابر  -5باشد ،این بدین معنی است که

گردید .با توجه به اینکه بیشترین میزان شاخص سایلوئت

خوشهبندي به درستی صورت نپذیرفته است .ازین رو به

در هر دو الگوریتم خوشهبندي با تعداد خوشههاي  9باه

منظور دستیابی به تعداد بهینة خوشههاا ،از ایان شااخص

دست آمد ،تعداد خوشهها این تعداد در نظر گرفته شد.

اسااتفاده شااد ،بااه ایاان صااورت کااه الگااوریتمهاااي
جدول :4تعداد خوشهها با استفاده از شاخص Silhouette
شاخص Silhouette

تعداد خوشه

الگوریتم Two-step

الگوریتم K-Means

0

2/9

2/9

9

2/1

2/4

4

2/4

2/9

1

2/9

2/9

6

2/9

2/9

4

2/9

2/9

1

2/9

2/9

3

2/9

2/9

52

2/9

2/9

جدول :5توزيع خوشهها
تعداد
خوشه

درصد

5

0541

49/1

0

149

54/4

9

5310

93/5

1222

%522

کل

جدول :6ميانگين انتظارات مشتريان از خدمات بانکي در بين سه خوش شناسايي شده
عامل

خوشه 5

خوشه 0

خوشه 9

ویژگی خدمات

9/41

4/0

9/3

قابلیت اعتماد و اطمینان خدمات و امنیت

4/29

4

9/44

دسترسی و زمان ارائة خدمات

9/36

9/34

4/29

درک و شناخت و ارتباط با مشتري

4/54

9/41

9/9

قیمت و هزینه

9/95

9/95

4/0

شناسایی و طبقهبندي مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شدة خدمات بانکی با استفاده از تکنیک¬هاي داده¬کاوي 051 /

-1-2-4خوش 1

اهمیت مایباشاد ،قابلیات اعتمااد و اطمیناان خادمات و

با توجه به جدول شامارة  ،1ایان خوشاه بزرگتارین

امنیت اسات .علایرغام اهمیات زیااد عوامال ناامبرده،

داده اسات و شاامل

عواماال درک و شااناخت و ارتباااط بااا مشااتري و عاماال

 0541مشتري است که  49/1درصد از حجام نموناه را

قیمت و هزینه ،براي این بخش از بازار کمترین اهمیات

تشکیل میدهند .مطابق با جدول شمارة  ،6این بخش از

را دارد.

بخش مشتریان را به خود اختصاا

مشتریان ،بیشترین اهمیت را به عامل درک و شاناخت و
ارتباط با مشتري میدهند .پارامترهاي زیر براي مشاتریان

-3-2-4خوش 3

این خوشه ،بسیار حائز اهمیت است :نحوة ارائة خادمات

ایان خوشاه شاامل  5310مشاتري اسات کاه 93/5

بااانکی از جملااه نحااوة برقااراري ارتباااط ،پیگیااري و

درصد از حجم نمونه را تشکیل میدهند .مشاتریانی کاه

رسیدگی به شکایات از بانک ،برنامههاي اطالعرساانی،

در این خوشه قرار دارناد ،بیشاترین اهمیات را باه عامال

تبلیغاتی و آموزشی بانک ،ادب ،تواضع و نحوة برخورد

قیماات و هزینااه م ایدهنااد و پااس از ای ان عاماال ،عاماال

کارکنان بانک ،احسااس راحتای از انجاام کاار باانکی،

دسترسی و زمان ارائة خدمات باراي آنهاا اهمیات دارد.

مهارت و دانش کارکنان بانک در اجراي کارها و ارائاة

در واقاع بااراي ایان گااروه مشاتریان ،سااود ساپردههااا یاا

راهنمااییهااي الزم .ایان بخاش در مقایساه باا سااایر

تسهیالت و کارمزدها و هزینههاي ارائة خادمات باانکی

مشتریان کمترین اهمیت را به عامل ماالی مایدهناد .در

اهمیت زیادي دارد و این فاکتورها نقش بسیار مهمی در

واقع سود سپردهها یا تسهیالت براي این گروه مشاتریان

انتخاب بانک براي این گروه از مشتریان دارد.

که بیشترین تعداد را در بین کل مشتریان داشتهاند ،اصال

در بخش اول پرسشنامه از مشتریان خواسته شده باود

عامل تعیینکننادهاي باه شامار نمایرود .مشاتریان ایان

که خدمات بانکی مورد نظر خود را باه ترتیاب اولویات

خوشه بیشاتر از عوامال دیگار باه پارامترهااي ارتبااط و

بیان کنند ،نتایج بررسی پاسخهاي مشتریان نشان داد کاه

رسیدگی به مشتریان تمایل دارند.

در تمااامی بانااکهااا خاادمات سااپردهاي و خاادمات
بانکداري الکترونیک اولویات اول اساتفاده از خادمات

-2-2-4خوش 2

بانک اصلی مشتریان بوده است .براي بررسی اینکه آیاا

این خوشه شامل  149مشتري است که 54/4درصد

تفاوت معنادار بین میانگین عوامل بین خوشههاا وجاود

از حجام نموناه را تشاکیل مایدهناد .ایان بخاش از

دارد یاا خیار ،از آزماون تحلیال واریاانس یاک طرفاه

مشتریان بیشترین اهمیت را براي ویژگی خادمات یعنای

استفاده شد .با توجه به نتایج آزمون ،میتوان بیان کارد

ارائة خدمات متنوع و متمایز ،انواع خدمات الکترونیکی

که میانگین عوامال خادمات باانکی در باین خوشاههاا

بانکی ،امکان مشااورة ماالی باراي مشاتریان و امکاناات

تفاوت معنادار دارد.

عمومی خدمات ،براي مشتریان ایان خوشاه بسایار مهام
است .عامل بعدي که براي این گاروه از مشاتریان حاائز
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جدول :7نتايج آزمون استقالل
عامل

مقدار آمارة آزمون

درجة آزادي

سطح معنیداري

ویژگی خدمات

2/222

1222

6/090

قابلیت اعتماد و اطمینان خدمات و امنیت

2/214

1222

1/144

دسترسی و زمان ارائة خدمات

2/290

1222

1/115

درک و شناخت و ارتباط با مشتري

2/222

1222

4/640

قیمت و هزینه

2/222

1222

0/019

با توجه باه خوشاههااي مربوطاه و بررسای عوامال و

گرفتن میزان اهمیت هر یاک از ایان جهاتگیاريهاا و

پارامترهاي مهم در هر خوشه و عوامل مختلاف سانجش

عوامل ارزشآفرین ،مایتوانناد هرچاه بیشاتر در جهات

انتظارات و ارزشهاي مد نظار مشاتریان سیساتم باانکی،

ایجاد ارزش براي مشتریان و همنناین افازایش رضاایت

میتوان گفات آگااهی از میازان اهمیات ایان پارامترهاا

مشتریان حرکت نمایند.

براي مشتریان در انتخاب جهتگیاريهااي اساتراتژیک
مناسب توسط بانکها الزم و ضروري اسات .باه هماین

 -1جمع بندي

دلیل اهمیت عوامل مؤثر بر رضایت مشاتریان بار اسااس

 -1-1نتيجهگيري

انتظارات آنها از سیستم بانکی ،با توجه به نتایج به دسات

هماان طاور کاه اشااره شاد ،بخاشبنادي مشاتریان

آمده از خوشههاي مذکور ،میتواند در ساه دساتة کلای

سیستم بانکی ایاران ،بار اسااس انتظاارات و ارزشهااي

طبقهبندي و اولویتبندي شود .همانطور که پایشتار در

آنها ،روشی قدرتمند نسبت به روشهاي سنتی است .اما

قساامت ادبیاات پااژوهش کاار شااد ،بااا در نظاار گاارفتن

باید متذکر شد که اگرچه شاناخت انتظاارات و ارزش-

استراتژيهاي سهگانة مولد ارزش براي مشاتریان ،یعنای

هاي واقعی مشتریان ،بسیار دشوار است ،اما این معیارهاا

برتاااري و کاااارایی عملیا ااتی ،رهباااري محصاااوالت و

و ارزشهااا ماایتوانااد در اتخااا جهااتگیااريهاااي

خدمات ،ارائة خدمات با تعامل بیشتر و رواباط صامیمی

استراتژیک نقش کلیدي داشته باشد؛ چرا که اشاتباه در

هریاک از خوشاههااي

شناسایی و بکارگیري این ارزشها و انتظارات ،به عادم

حاصل از تحلیال مشاتریان سیساتم باانکی باه هریاک از

رضایت و از دست دادن مشتریان از یک سو و تحمیل

اساتراتژيهاا ،مایتاوان نتیجاه گرفات کاه مشاتریان در

هزیناههااي سانگین باه باناکهاا از ساوي دیگار منجار

با مشتري و همننین با اختصا

درجة اول ،به جهتگیاري اساتراتژیک و عامال ارزش-

خواهد شد.

آفرین تعامل باا مشاتریان و ایجااد رواباط باا مشاتریان و

در پژوهش حاضر ،انتظارات و عوامل ارزشآفارین

سپس به عوامل ارزشآفرین کارایی عملیااتی و رهباري

براي مشتریان ،با اساتفاده از اطالعاات مشاتریان نموناه-

محصوالت و خدمات گرایش دارند .این مطلب گویاي

گیري شاده از باناکهااي دولتای و خصوصای سیساتم

این است که بانکها باا تمرکاز بیشاتر بار روي جهات-

بانکی ایران استخراج شده است و سپس با انجام تحلیل

در نظاار

عاملی اکتشاافی ،پانج عامال ویژگای خادمات ،قابلیات

گی اريهاااي اسااتراتژیک مااذکور و بخصااو
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اعتمااد و اطمیناان خاادمات و امنیات ،دسترسای و زمااان

ارائه شده است که میتواناد باراي تادوین برناماههااي

ارائة خادمات ،درک و شاناخت و ارتبااط باا مشاتري و

بازاریابی و پیشنهاد محصول و خدمات جدید براي هار

قیمت و هزیناه باه عناوان انتظاارات مشاتریان باناکهاا

یک از گروههاي مشتریان بکار رود.

شناسایی شد .درادامه با اساتفاده از روشهااي توصایفی
دادهکاوي ،متغیرهاي مؤثر بار ارزش مشاتري شناساایی

-2-5محدوديتهاي پژوهش

شد .مشتریان بر اساس این عوامل باه ساه خوشاة متماایز

از جمله محدودیتهاي پژوهش میتوان به فراوانی

تقسیم شدند که نتیجة نهاایی ایان گاروهبنادي مشاتریان

بانااکهاااي دولت ای و خصوص ای در سراساار ای اران و در

میتواند به اتخا جهتگیاريهااي اساتراتژیک توساط

شهرهاي منتخب و مراکز اساتانهاا اشااره کارد .در ایان

بانکها کمک شاایانی کناد .همنناین نتاایج حاصال از

پژوهش تعداد پرسشنامههاي هر بانک با توجه به جامعاة

خوشهبندي مشتریان بر مبناي انتظارات ایشاان از سیساتم

آماري آن بانک یعنی تعاداد مشاتریان هار باناک تعیاین

بانکی ،حاکی از این امر است کاه خوشاة شامارة  5کاه

شااده اساات .در صااورتیکااه بتااوان از نظاارات مشااتریان

بیشترین تعداد مشتري به لحاظ تشابه انتظارات از سیساتم

سیستم بانکی در دیگر شهرهاي ایران نیز بهره جست بار

بانکی را در خود گنجانده است ،بیشتر باه جهاتگیاري

غناي پژوهش میافزاید.

استراتژیک درک و شناخت و ارتباط با مشتري متمایال
هسااتند .در واقااع بخااش عماادة مشااتریان سیسااتم بااانکی

-3-5پيشنهادها

بیشترین اهمیت را به عامل درک و شناخت و ارتبااط باا

 -5یکای از زمینااههاااي ممکاان پااژوهش ،اسااتخراج

مشتري میدهند .لذا میتوان نتیجه گرفت کاه مهمتارین

عوامل ارزشآفرین مشتریان سیساتم باانکی و مقایساه و

عاماال مااؤثر باار رضااایت مشااتریان در سیسااتم بااانکی،

رتبهبندي بانکهاي مختلاف در هریاک از ایان عوامال

شناخت ،درک و ارتباط با مشتري اسات .در واقاع ،ایان

است.

حوزه از انتظارات و ارزشهاي مورد انتظار مشتریان باید

 -0با توجه به ناوع و انتظاارات گاروههااي مختلاف

بیشتر در جهتگیريهاي استراتژیکی که توسط باناک-

مشتریان بانکها از جمله مشتریان حوزة بانکداري خرد،

ها دنبال میشود ،مورد توجه قرار گیرد.

بانکااداري الکترونیااک ،بانکااداري صاانفی ،بانکااداري

از طرف دیگر شناسایی عوامل ماؤثر و ارزشآفارین

شرکتی ،بانکداري سرمایهگذاري و  ...این پژوهش می-

براي مشتریان ،بانکها را قادر خواهد سااخت در ماورد

تواند ،به صورت تخصصیتر ،براي بخشبندي هر گروه

بهبود عملکرد خود در حوزة عوامل کلیدي و اثرگاذار،

از مشتریان حوزههاي کر شده در سیستم باانکی انجاام

برنامااهریاازي کنن اد و در جهاات بهبااود نقاااط ضااعف و

شود.

تقویت نقااط قاوت و بطاور کلای سارمایهگاذاري روي

 -9استفاده از سایر تکنیکهاي دادهکااوي و پایش-

خدمات و اقدامات ارزشآفرین اقادام نمایناد .ازیان رو

بینی در پژوهشهاي بعدي ،میتواناد ماورد توجاه قارار

میتوان گفت نتایج ایان پاژوهش خطاوط راهنماایی در

گیرد .استفاده از سایر روشهاي توصایفی دادهکااوي از

جهتگیري استراتژیک باناکهاا اسات کاه مساتقیما از
نظرات مشتریان بانکها و ارزیابی مشاتریان از خادمات

5
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