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 چکیده
اهمیت رضایت مشتری و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن در سازمان های خدماتی و بویژه بانک ها کامال واضح  و روشحب بحوده و    

طه  بحیب عناصحر   راب مقاله حتی می توان گفت که بقا و حیات ایب سازمان ها در گرو افزایش رضایتمندی  مشتریان می باشد . در ایب 

 ( و رضایت مشتریان در بانک ملت شعبه حافظ شهرکرد مورد بررسی قحرار گرفتحه اسحت ،   8Psالگوی مدیریت منسجم خدمات بانکی)
شهرکرد بوده که با استفاده از روش نمونحه گیحری تدحادفی     حافظ جامعه آماری ایب تحقیق تمامی مشتریان اعتباری بانک ملت شعبه

پرسشنامه جمع آوری گردید (. روش تجزیه و تحلیل اطالعحات نیحز    033مه مورد مطالعه قرار گرفته است. )تعداد ساده و ابزار پرسشنا

 بحانکی  خحدمات  منسحجم  الگحوی محدیریت  عناصر  ضریب همبستگی پیرسون می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که بیب

عتباری ، بهره وری و کیفیت خدمات اعتباری، مکان و زمان ارائحه خحدمات   یعنی خدمات اعتباری ، قیمت و سایر هزینه های خدمات ا

اعتباری ، فرآیندهای اعتباری ، کارکنان بخش اعتباری ، شواهد فیزیکی و ترفیع و آموزش خدمات اعتباری و رضایت مشحتریان رابطحه   

 معناداری وجود دارد.

 

 ن ، بانک ملت: مدیریت منسجم خدمات بانکی ، رضایت مشتریاواژگان کلیدی

 
 

 مقدمه
از  و بهتحر از رقبحا   مشتریان و رفحع نیازهحای آنهحا   به  ویژه ایرقابتی باید توجه  دنیای رقابتی امروز شرکت ها برای کسب مزیتدر 

 نحد یفرآ قیو خواسته ها از طر ازهاین یاست در جهت ارضا یانسان یتیفعال یابیداشته باشند. بازارطریق فعالیت های بازاریابی اثربخش 

آمیختحه بازاریحابی مجموعحه ای از    (. یکی از اصول اساسی در بازاریحابی برنامحه ریحزی آمیختحه بازاریحابی اسحت.       1031)روستا،  مبادله

متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که شرکت آنها را برای نیل به اهداف بازاریابی در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خحود  

)کحاتلر،   تحت تحثثیر قحرار دادن تقاضحا، انجحام دهحد     در جهت د. ایب ترکیب شامل هر نوع اقدامی است که شرکت بتواند ترکیب می کن

کحرد.   یرا معرفشامل محدول، قیمت، کانال توزیع و فعالیتهای ترفیع  یابیبازار ختهیچهار عندر آم 1613در دهه  یک کارت(. م1031

 تیو کشورها با توجه به ماه یبخش خدمات در اقتداد جهان ختهیگس ردمات و توسعه افساصنعت خ یمحققان با بررس ریپس از آن سا

خدمات  7pخدمات تحت عنوان  فرایند، کارکنان و داراییهای فیزیکی را به مدیریت منسجمعناصر ، خدمات محور یخدمات و بنگاهها

 نوان عندر هشتم معرفی نمودند.افزودند. ودر نهایت  الوالک و رایت مولفه بهره وری و کیغیت را به ع

 تعیحیب  نیحز  و "مدارف و منابع"بازارهای سهم اقتدادی افزایش منظور به اعتباری، و مالی مؤسسات بیب حاکم رقابتی فضای در
 و ایشپ شناسایی، جهت ها بانک مدیران نیاز و مورد ضروری موارد از ها بانک سایر با مقایسه مقام در بانک و یک بازاریابى استراتژی
هحای   تاکتیحک  تحدویب  و مناسحب  الگوهحای  بینحی  پیش  آنها، وقوت ضعف نقاط مداوم ارزیابی رقبا، فعالیتهای مستمر و تحلیل تجزیه

 انتظحارات  نمودن برآورده لزوم (. همچنیب1031به شمار می رود )ونوس و صفاییان،  ها بانک اهداف به نیل جهت در رقابتی بازاریابی
 نیز ها است. بانک شده بانکها وظیفه بازاریابی اهمیت موجب دیگر طرف از جدید، مشتریان جذب و موجود یانمشتر نگهداری مردم،
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 در مناسب رقابتی جایگاه یک که به بگیرند پیش را هایی استراتژی بازار، در موجود فرصتهای و خویش قوت نقاط بررسی با توانند می
  (.2313و همکاران،  1یابند )یاکسل بازاردست

ها و احتماال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن تاسحیس  شایان ذکر است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک

ناچیز سود بانکی  های دولتی و همچنیب اختالفهای خارجی در ایران و در ضمب با توجه به خدوصی شدن تعداد زیادی از بانکبانک

تحر بحرای حفحظ مشحتریان     نماید هر چحه سحریع  ها را ملزم میهای دولتی و خدوصی، بانکارف پاییب بانکدر بخش جذب منابع و مد

 (. 1033یابد )حسینی هاشم زاده، مداری موثر تجلی میمند و مشتریاندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطهخویش، چاره

و مهم در همه صنایع شده اسحت چحرا کحه مشحتریان نقحش بسحیار        سساامروزه یک موضوع ح منسجم خدماتدر نتیجه مدیریت 

و  خحدمات  منسحجم  محدیریت در ایب تحقیق  ارتباط موجود بحیب   بنابرایب توانند داشته باشد.مهمی در سرنوشت یک موسسه مالی می

 بررسی شده است. بانک ملت شعبه حافظ شهرکردرضایت مشتری در 

 

 ادبیات تحقیق
کی از مفاهیم اصلی در بازاریابی نویب می باشد. آمیخته بازاریابی، مجموعحه ابزارهحای قابحل کنتحرل و تحاکتیکی      آمیخته بازاریابی ی

بازاریابی است که شرکت از آمیختب آنها با هم، نتیجه مورد نظر را از بازار هدف کسب می کنحد. آمیختحه بازاریحابی از تمحام چیزهحایی      

( 2333ه از آنها بر تقاضا برای کاالهایش در بازار هدف تحاثیر بگحذارد.)کاتلر و آرامسحترانگ،    تشکیل شده که شرکت می تواند با استفاد

منظور از آمیزه یا آمیخته بازاریابی مجموعه عواملی هستند که به کارگیری توام آنها به عنوان ابزارها یحا تاکتیکهحای تحاثیر پحذیری بحر      

شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد، زیرا ترکیبی از عناصر الزم  ( آمیخته بازاریابی1033مشتری عمل می کنند.)درگی،

(و آمیزه بازاریابی بانکی مجموعه ای از خدمات ارزی و 1063برای برنامه ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی است.)مقیمی و کیماسی، 

(و 1031م می آمیزد تا پاسخگوی مشتریان و محردم باشد.)رشحیدی،  ریالی، محدوالت بانکی، ابزارها و روابط است که بانک آنها را در ه

.ترفیحع،  4.توزیحع،  0.قیمحت،  2.محدحول،  1عناصر آمیخته بازاریابی خدمات شامل مجموعه ای از تکنیک های بازاریابی که عبارتنحد از  

شروع می شحوند از آنهحا بحه     "پی  "با حرف وری و کیفیت، از آنجا که تمامی ایب عناصر.بهره3.فرآیندها و 1.شواهد فیزیکی، 1.افراد، 1

 (1036( نیز یاد می شود. )سید جوادیب و کیماسی ،P's 8هشت پی) 

 هحا  سازمانهای خدماتی و بویژه بانک اًسازمانها و خدوص اساسیتوجه و تمرکز بر مشتری و رضایتمندی آن از چالشها و اولویتهای 

شتریان و اندازه گیری مداوم آن باعث ارائحه بحازخورد از جانحب مشحتریان بحه سحازمان       شناسایی عوامل اثر گذار بر رضایت م . می باشد

گردیده و ایب موضوع منجر به هدایت و مدیریت فعالیت ها و منابع سازمانها به گونه ای می گردد که هدف سحازمان کحه همانحا حفحظ     

ی عبارت است از احساس یا نگرش یک مشتری نسبت مشتری و برقراری رابطه درازمدت با آن است محقق شود.  رضایت مندی مشتر

( و درجه ای اسحت کحه عملکحرد واقعحی یحک شحرکت انتظحارات        2332به یک محدول یا خدمت بعد از استفاده از آن. )جمال و ناصر، 

صحورت  مشتری را برآورده کند. یعنی اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کنحد مشحتری احسحاس رضحایت و در ایحر ایحب       

 (2331احساس نارضایتی می کند. )کاتلر، 

 

تحقیقات زیادی در ایران و در خارج در خدوص عناصر آمیخته بازاریابی انجام گرفته است که در زیر به برخی ازآنها اشحاره   

 شده است.

بیمه بر روی چهحار شحرکت   در صنعت  بر مدیریت ارتباط با مشتری ( رابطه با تثثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات1033میرابی )

جامعه آماری تحقیق شامل کلیحه مشحتریان چهحار    مشهد  را بررسی کرده است. رازی( در شهر  -ایران  -آسیا-) البرز بیمه سهامی عام

. نتحایج ایحب تحقیحق    ستفاده شحده اسحت  اروش پرسشنامه  برای جمع آوری اطالعات ازبوده و بیمه سهامی عام در شهر مشهد  شرکت

 می باشد. در صنعت بیمه مدیریت ارتباط با مشتریجود ارتباط معنادار میان هفت عندر آمیخته بازاریابی خدمات بر بیانگر و

توسحط   لیح اردب استانی لبنی شرکتها( انیمشتر تیرضا) عملکرد بری ابیبازار ختهیآمی رگذاریتاث زانیم لیتحل عنوان بای  پژوهش

ی لبنی شرکتها عملکرد بری ابیبازار ختهیآمی رگذاریتثث زانیم لیتحل هدف با پژوهشایب ( انجام شده است. 1061عابدی و همکاران )

 لیتشحک  لیح اردب شهر در لیاردبی لبنی شرکتها محدوالت کنندگان مدرف را پژوهشی آمار جامعه.  است دهیگرد اجرا لیاردب استان

                                                 
1  Yuksel 
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 بعنحوان  بیح ترت بحه  محت  یق ع،یح ترف محدحول، ی رهحا یمتغ و ریتحثث  بیشحتر یب عیتوز ریمتغ که است ازآنی حاک قیتحق جینتا.  دهندیم

 .باشندیم انیمشتری مند تیرضا بری بعد رگذاریتثثی رهایمتغ

 کوهدشحت  شهرسحتان ی دیح تولی تعاونی شرکتها انیمشتر تیرضا زانیم و دیخر میدرتدمی ابیبازار ختهیرآمیتاث باعنوانی پژوهش

 ایحب  محدحوالت  ازخریحد  مشحتریان  رضحایت  میدهدکحه  نشان تحقیق ایب های افتهی( انجام شده است. 1036توسط گراوند و دیگران )

 میشحود  حاصل نتیجه ایب ترتیب وبدیب تعاونیهاست از متقاضیان کم رضایت گویای مهم وایب انتظارکمتراست مورد ازمیانگیب شرکتها

 بحه  انحد  نتوانسحته  کوهدشحت  شهرسحتان  لیحدی تو تعحاونی  شحرکتهای ( بازاریحابی  آمیختحه  ترکیب نحوه یعنی) بازاریابی راهبردهای که

 .کنند راجلب خود مشتریان رضایت نحوشایسته

توسط  (کرمانشاه استان صادرات دربانک:  یمورد مطالعه) انیمشتر درجذبی ابیبازار ختهیآم عوامل ریتاثی بررس باعنوانی قیتحق

 رابطحه  صحادرات  بانک مشتریان وجذب بازاریابی آمیخته ملعوا بیب که است ایب گویایآن  نتایج( انجام شده که 1063کامران نظری )

 .دارد وجود داری معنی

کارکردهای آمیخته بازاریابی خدمات در افزایش ، با هدف مطالعه پیمایشی -توصیفی(، طی یک پژوهش 1061علیپور و همکاران )

ارائحه  های بازاریابی جدید بورس اوراق بهادار تهحران   گذاری بورس اوراق بهادار تهران با ارائه آمیخته سرمایه کیفیت خدمات و افزایش

تحقیحق،  ایحب   نتایج به دسحت آمحده از  تحلیل شده اند. بر اساس رویکرد کیفی و روش مایلز و هوبرمب کردند. در ایب تحقیق داده ها با 

افزایش کیفیت خحدمات تحاثیر زیحادی    همچنیب در  های بازاریابی خدمات در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد فراوانی داشته و آمیخته

  .دارد

خحدمات   منسحجم  در ایب پژوهش براساس مدل ذیل که براساس ادبیات موضوع تهیه گردیده است تثثیرهریک ازعناصحر محدیریت  

 ( 1)شکل . بررضایتمندی مشتریان در بانک ملت شعبه حافظ شهرکرد بررسی میگردد
 

 
 

 و رضایت مشتریان( خدمات منسجم ریت:مدل مفهومی پژوهش)رابطه مدی1شکل شماره 
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 روش تحقیق
بحا توجحه بحه شحرایط      اعتباری و رضحایت مشحتریان   خدمات منسجم رابطه بیب مدیریتدر ایب پژوهش به منظور توصیف و تفسیر 

مشحتریان  ، جامعه آماری ایحب تحقیحق تمحامی    موجود از روش توصیفی استفاده می کنیم. به عالوه تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است

نفرمی باشد. روش نمونه گیری برای ایب تحقیق روش نمونه گیحری تدحادفی    1133اعتباری بانک ملت شعبه حافظ شهرکرد به تعداد 

 033نفر به دست آمد که در ایب راستا  013طبقه ای می باشد. حجم نمونه آماری برای ایب پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر 

گردید . در ایب پژوهش جهت گردآوری اطالعات  از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده اسحت کحه  روایحایی     پرسشنامه جمع آوری

آلفحای  »پرسشنامه ارائه شده در ایب تحقیق، صاحب نظران تثیید شد و برای تعیحیب پایحایی پرسشحنامه هحای تحقیحق حاضحر از روش       

( در محورد  spssمده از طریق روش فوق و بحه وسحیله نحرم افحزار آمحاری )     استفاده گردیده است که ضریب پایایی بدست آ«  1کرونباخ

بزرگتر می باشد حاکی از پایایی باالی پرسشنامه ها بکحار گرفتحه شحده     1/3و چون ایب مقدار از  323/3پرسشنامه محقق ساخته برابر 

 می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطالعات ضریب همبستگی پیرسون می باشد.

 

 یافنه های تحقیق
 

 : آزمون همبستگی فرضیات1جدول شماره 
 رضایت مشتری 

 160/3 ضریب همبستگی پیرسون خدمات / محدول

Sig 
 

333/3 

 011/3 ضریب همبستگی پیرسون قیمت

Sig 
 

333/3 

 131/3 ضریب همبستگی پیرسون بهره وری و کیفیت
Sig 

 
333/3 

 410/3 ضریب همبستگی پیرسون مکان و زمان
Sig 

 
333/3 

 110/3 ضریب همبستگی پیرسون فرآیندهای اعتباری

Sig 
 

333/3 

 113/3 ضریب همبستگی پیرسون کارکنان

Sig 
 

333/3 

 431/3 ضریب همبستگی پیرسون شواهد فیزیکی

Sig 
 

333/3 

 061/3 ضریب همبستگی پیرسون ترفیع

Sig 
 

333/3 

 

                                                 
1-Cronbach 
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 ضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه اول: بیب خدمات اعتباری و ر
( بحه  sigدار بودن آن توسط عدد مقابل )و معنی .باشدمی  160/3همبستگی بیب خدمات اعتباری و رضایت مشتریان  برابر ضریب

و  اشحد  بکوچکتر می 31/3. و از بدست آمده است 333/3داری معادل سط  معنی چونداری نشان داده شده است. عنوان سط  معنی

شحود، بحدیب معنحی کحه     مورد قبحول واقحع محی     رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3ایب بدیب معنی است که در سط  معنی داری 

 یعنی هر چقدر خدمات اعتباری بهتر و بیشتر انجام گیرد و وجود دارد. خدمات اعتباری و رضایت مشتریان داری بیبهمبستگی معنی

 رضایت مشتریان  افزایش می یابد. .شودنوع و نوآورانه ای متناسب با نیازها و ویژگیهای مشتریان ارائه خدمات اعتباری مت
 فرضیه دوم: . بیب قیمت و سایر هزینه های خدمات اعتباری و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

( بحه عنحوان   sigدار بودن آن توسط عحدد مقابحل )  یو معن .باشدمی  011/3همبستگی بیب قیمت و رضایت مشتریان  برابر ضریب

و ایحب   باشحد  کوچکتر محی  31/3. و از بدست آمده است 333/3داری معادل سط  معنی چونداری نشان داده شده است. سط  معنی

یب معنی که همبستگی شود، بدمورد قبول واقع می  رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3بدیب معنی است که در سط  معنی داری 

مناسحب   در بانک ملتهزینه های بانکی ، سود ، کارمزد ، آبونمان  یعنی هر چقدر وجود دارد. قیمت و رضایت مشتریان داری بیبمعنی

 رضایت مشتریان  افزایش می یابد.  .تر باشد

 جود دارد.فرضیه سوم: بیب بهره وری و کیفیت خدمات اعتباری و رضایت مشتریان رابطه معناداری و

دار بحودن آن توسحط   و معنی .باشدمی  131/3همبستگی بیب بهره وری و کیفیت خدمات اعتباری و رضایت مشتریان  برابر ضریب

 31/3. و از بدست آمده اسحت  333/3داری معادل سط  معنی چونداری نشان داده شده است. ( به عنوان سط  معنیsigعدد مقابل )

شحود،  مورد قبول واقع محی   رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3دیب معنی است که در سط  معنی داری و ایب ب باشد کوچکتر می

خحدمات   یعنی هر چقدر وجود دارد. بهره وری و کیفیت خدمات اعتباری و رضایت مشتریان داری بیببدیب معنی که همبستگی معنی

بهبود مداومی در کیفیت و تنوع محدوالت و بسته های اعتباری بانک ملت مشاهده و  اعتباری با کیفیت باالیی به مشتریان ارائه گردد

 رضایت مشتریان  افزایش می یابد. شود.

 

 فرضیه چهارم: بیب مکان و زمان ارائه خدمات اعتباری و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

( بحه  sigدار بودن آن توسحط عحدد مقابحل )   و معنی .باشدمی  410/3همبستگی بیب مکان و زمان و رضایت مشتریان  برابر ضریب

و  باشحد  کوچکتر می 31/3. و از بدست آمده است 333/3داری معادل معنیچون سط  داری نشان داده شده است. عنوان سط  معنی

شحود، بحدیب معنحی کحه     بحول واقحع محی   مورد ق  رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3ایب بدیب معنی است که در سط  معنی داری 

شعب بانحک ملحت از لححار در دسحترس     مکان  یعنی هرچقدر  وجود دارد. مکان و زمان و رضایت مشتریان داری بیبهمبستگی معنی

 رضایت مشتریان  افزایش می یابد.  مناسب ارائه گردد ، سریع وخدمات در زمان وعده داده شده  بانک ملتدر  باشد ومناسب  بودن ،

 

 فرضیه پنجم: . بیب فرآیندهای اعتباری و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

( sigدار بودن آن توسط عدد مقابل )و معنی .باشدمی  110/3همبستگی بیب فرآیندهای اعتباری و رضایت مشتریان  برابر ضریب

کوچکتر  31/3. و از بدست آمده است 333/3داری معادل داری نشان داده شده است. در جدول فوق سط  معنیبه عنوان سط  معنی

شحود، بحدیب   مورد قبحول واقحع محی     رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3و ایب بدیب معنی است که در سط  معنی داری  باشد می

بانحک  فرآینحدها و رویحه هحای    ر یعنی  هر چقد وجود دارد. فرآیندهای اعتباری و رضایت مشتریان داری بیبمعنی که همبستگی معنی

 رضایت مشتریان  افزایش می یابد.  تر باشدبرای انجام خدمات اعتباری مناسب ملت و امکانات وخدمات بانک ملت

 

 فرضیه ششم: بیب کارکنان بخش اعتباری و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

دار بودن آن توسحط عحدد مقابحل    و معنی .باشدمی  113/3ن  برابرهمبستگی بیب کارکنان بخش اعتباری و رضایت مشتریا ضریب

(sigبه عنوان سط  معنی ) .کحوچکتر   31/3. و از بدست آمحده اسحت   333/3داری معادل سط  معنی چونداری نشان داده شده است

شحود، بحدیب   مورد قبحول واقحع محی     رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3و ایب بدیب معنی است که در سط  معنی داری  باشد می

یعنی هر چقدر کارکنان بتواننحد مسحائل را    وجود دارد. کارکنان بخش اعتباری و رضایت مشتریان داری بیبمعنی که همبستگی معنی

 یابد. راحتتر درک کنند، در رفتار با مشتریان صادق باشند و به مشتریان توجه خاصی داشته باشند، رضایت مشتریان  افزایش می 



 

 
1 

 

 .فرضیه هفتم: بیب شواهد فیزیکی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

دار بحودن  و معنحی  .باشدمی  431/3همبستگی بیب شواهد فیزیکی)امکانات ودارایی های فیزیکی( و رضایت مشتریان  برابر ضریب.

. بدست آمده اسحت  333/3داری معادل سط  معنیچون ت. داری نشان داده شده اس( به عنوان سط  معنیsigآن توسط عدد مقابل )

مورد قبول واقع   رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3و ایب بدیب معنی است که در سط  معنی داری  باشد کوچکتر می 31/3و از 

امکانات و دارائیهحای   عنی هر چقدری وجود دارد. شواهد فیزیکی و رضایت مشتریان داری بیبشود، بدیب معنی که همبستگی معنیمی

 رضایت مشتریان  افزایش می یابد.  بانک ملت مناسب و مدرن باشد،   فیزیکی و شرایط محیطی شعب
 

 فرضیه هشتم: بیب ترفیع و آموزش خدمات اعتباری و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

دار بودن آن توسط عدد و معنی .باشدمی  061/3ت مشتریان  برابرهمبستگی بیب ترفیع و آموزش خدمات اعتباری و رضای ضریب

 31/3. و از بدسحت آمحده اسحت    333/3داری معحادل  سط  معنحی  چونداری نشان داده شده است. ( به عنوان سط  معنیsigمقابل )

شحود،  مورد قبول واقع محی   رد شده و فرضیه H0 فرضیه 31/3و ایب بدیب معنی است که در سط  معنی داری  باشد کوچکتر می

یعنحی هحر چقحدر خحدمات      وجود دارد. ترفیع و آموزش خدمات اعتباری و رضایت مشتریان داری بیببدیب معنی که همبستگی معنی

رضحایت   .دشحو خدمات اعتباری متنوع و نوآورانه ای متناسب با نیازها و ویژگیهای مشحتریان ارائحه    اعتباری بهتر و بیشتر انجام گیرد و

 مشتریان  افزایش می یابد. 

  

 نتایج تحقیق
رقابت در صنعت بانکداری بسیار شدید است. بانکها باید کیفیت خدماتشان را باال ببرند تا مشتریان بیشحتری را جحذب کننحد. بحه     

 آوردن مشتریان جدید تقریباًکه هزینه بدست عالوه برای جذب مشتریان بیشتر، بانکها باید وفاداری مشتریان موجود را حفظ کنند چرا

. بنابرایب ایب تحقیق با ایب موضوع آااز شده اسحت کحه رابطحه  بحیب عناصحر محدیریت       داری مشتریان قدیمی استپنج برابر هزینه نگه

منسجم خدمات اعتباری و رضایت مشتریان در بانک ملت شعبه حافظ شهرکرد را بررسی کند. پس با در نظرگرفتب ادبیحات تحقیحق و   

امکانات  -1توزیع -4ترفیع -0قیمت-2محدول / خدمت -1خدمات شامل  منسجم تحقیقات گذشته موضوع ابتدا هشت عندر مدیریت

فرآیندهای اعتباری تعییب شد و رابطه ایب عوامل با رضایت مشتریان  مورد سنجش قرار  -3کارکنان  -1بهره وری و کیفیت -1فیزیکی

قیمحت و سحایر هزینحه هحای     ، شامل خدمات اعتباری  خدمات منسجم مدیریتعناصر  اد که بیبگرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان د

کارکنحان بخحش   ، فرآینحدهای اعتبحاری   ، مکان و زمان ارائه خدمات اعتبحاری  ، بهره وری و کیفیت خدمات اعتباری، خدمات اعتباری 

یان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج ایب تحقیق با تحقیق ترفیع و آموزش خدمات اعتباری و رضایت مشتروشواهد فیزیکی ، اعتباری 

 ( همخوانی دارد. 1061عابدی و همکاران )
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