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منیژهقرهچه*،سیدمحمودحسینی ،سمیهعربعامری

چکیده 

هدف تمام سازمانهای خدماتی ازجمله بانکها ارائه خدمات مناسب و موردرضایت مشتریان است.
با توجه به محیط رقابتی و پویای بانکداری امروز ،اکثر بانکها برای حفظ جایگاه خود در بازار مالی
بهدنبال شناسایی و برآوردن نیازهای گروه خاصی از مشتریان خود هستند .پژوهش حاضر با هدف
شناسایی و اولویتبندی انتظارهای دانشجویی از خدمات بانکی انجام شده است؛ در این راستا ،پس از
انجام مصاحبه با دانشجویان ،با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا  42نیاز و انتظار بانکی دانشجویان
استخراج شد و پس از قراردادن این  42شاخص در پرسشنامه نهایی و توزیع آن 388 ،پرسشنامه نهایی
با استفاده از آزمونهای میانگین تکنمونهای و فریدمن تحلیل و بررسی شد .یافتههای پژوهش حاکی
از آن است که عوامل اصلی نیازها و انتظارها درمجموع به  7بُعد اصلی ( 7Pبازاریابی) قابلتقسیم است
که عبارتاند از :خدمات بانکی (محصول) ،قیمت ،ترفیع ،توزیع ،کارکنان ،امکانات ،داراییهای فیزیکی
و مدیریت عملیات و فرآیند که تمامی این ابعاد بهعنوان نیاز دانشجویان شناسایی شدند .بر اساس
نتایج آزمون فریدمن ،عامل توزیع ،مدیریت عملیات و فرآیند ،خدمات بانکی ،قیمت ،کارکنان،
داراییهای فیزیکی و ترفیع به ترتیب اولویتهای اول تا هفتم را به خود اختصاص دادند.
کلیدواژهها:خدمت؛کیفیتخدمات؛بانک؛نیاز؛انتظار؛دانشجو .




تاریخ دریافت مقاله ،1393/4/15 :تاریخ پذیرش مقاله.1393/11/25 :
* استادیار ،دانشگاه شهید بهشتی.
** استادیار ،دانشگاه شهید بهشتی.
*** کارشناس ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
E-mail: Arabamerys@yahoo.com
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.1مقدمه 
همه سازمانهای موفق مایل هستند ،خدماتی را عرضه کنند که موجب جلب رضایت
مشتریان شود .شرکتها نمیتوانند نسبت به اهداف اساسی خود بیتفاوت باشند و دستیابی به
مزیتهای رقابتی پایدار و سود باالتر را برای خود نادیده بگیرند .جلب رضایت مشتری
مهمترین وظیفه سازمانهای مختلف است؛ چون این موضوع ارتباط مستقیمی با حفظ
مشتری ،سهم بازار و منافع سازمان دارد .این امر در بانکها اهمیتی دوچندان مییابد؛ زیرا
اغلب برای مشتریان تفکیکقائلشدن بین خدمات بانکی بسیار مشکل است و نیز کوچکترین
تغییری از سوی رقبا بهسرعت کپیبرداری میشود؛ بنابراین مدیریت روابط با مشتریان و ایجاد
رضایت در آنها جهت استمرار فعالیت بانکها و سودآوریشان امری الزامی است.
امروزه مؤسسههای مالی و بانکها ملزم شدهاند که شیوه واکنش و عکسالعمل خود نسبت
به بازار را تغییر دهند؛ بهطوریکه کمتر بر محصوالت تمرکز دارند و بیشتر بر مشتریان و روابط
متمرکز شدهاند (هاریسون .)2000،رابطه بین بانک و مشتریان فقط انجام یک سری فرایند
ساده تراکنش نیست که در گذشته انجام میشد (پاراسورامان و همکاران .)1988 ،امروزه حل
مشکالت و برآوردن انتظارهای مشتریان یکی از عوامل اساسی در گسترش بازار و نگهداری
وفاداری به مشتریان است .میتوان ادعا کرد که از میان انبوه مشتریان بانکها ،دانشجویان
جایگاه ویژهای دارند .علت این ادعا ،گرایش سیستم آموزش کشور برای جذب دانشجویان
بیشتر و ارتقای سطح علمی جمعیت کشور و فراهمآوردن امکانات و تنوع بخشیدن به نوع
سیستم آموزش عالی کشور (دولتی ،آزاد ،غیرانتفاعی ،پیام نور) است؛ازاینرو هدف این پژوهش
شناسایی و اولویتبندی انتظارهای دانشجویی از خدمات بانکی است.
جامعه آماری پژوهش (چه در مرحله کیفی و چه در مرحله کمی) دانشجویان دانشگاههـای
مختلف (دولتی ،آزاد ،پیام نور) در سطح شهر تهران هسـتند کـه در سـال  1392و طبـق آمـار
موجود 710000 ،،نفر هستند که نمونه موردنظر شامل  540دانشجو بود که پس از جمعآوری و
غربالکردن پرسشنامهها ،درمجموع تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس 388پرسشنامه انجام شـد.
سؤالهای پژوهش عبارتاند از :نیازها و انتظارهای دانشـجویان از خـدمات بـانکی کـدامانـد؟
اولویتبندی آنها به چه ترتیب است؟ چه راهکارهایی برای تحقق آنها وجود دارند؟
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

خدمت .نتیجهای است که مشتریان خواستار آن هستند .نتیجه ممکن است محصول فیزیکی
یا غیرمادی باشد (کاتلر .)1385،خدمت فرایندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای
کموبیش نامحسوس که بهطور طبیعی ،اما نه لزوماً همیشگی در تعامالت بین مشتریان و
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کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کاالها و یا سامانههای ارائهدهنده خدمت ،روی میدهد تا راهحلی
برای مسائل مشتریان باشد (گرونوروس.)2000 ،


مفهومکیفیتخدمات .پاراسورامان و همکاران ( )1985کیفیت خدمات را بهعنـوان ارزیـابی
کلی مشتریان از خدمات در مقایسه عملکرد شـرکت بـا انتظـارات مشـتریان مـیداننـد .سـایر
پژوهشگران نیز رابطه مستقیمی بین کیفیت خدمات و مدیریت عملکرد کسـبوکـار یافتـهانـد
(مقیمی و حفیظی.)1388 ،
ـعواملتعیینکنندهکیفیتخدمات.کیفیت پدیدهای یـکبُعـدی نیسـت؛ بلکـه پدیـدهای
چندبُعدی است؛ بنابراین رسیدن به کیفیـت خـدمات یـا کیفیـت محصـوالت بـدون شناسـایی
جنبههای مهم کیفیت ممکن نیست .بسیاری از صاحبنظـران دربـاره اجـزای تشـکیلدهنـده
کیفیت خدمات اظهارنظر کردهاند .عوامل مشترکی که این افراد به آن اشاره کردهاند عبارتانـد
از:
 .1کیفیت فرآیند:کیفیت فرآیند یا کیفیت عملیاتی عبارت است از کیفیت فرآیندها و رویههـای
تولید و ارائه خدمت به مشتریان؛
 .2کیفیت ستاده :کیفیت ستاده یا کیفیت فنی بعد از ارائه و شکلگیری خدمت ارزیابی میشود؛
 .3کیفیت فیزیکی :عبارت است از محصوالت یا حمایتها و پشتیبانیهایی که از محصوالت و
خدمات به عمل میآید؛
 .4کیفیت تعامل:به رابطه و تعامل بین مشتری و ارائهدهنده خدمت اشاره دارد .برای مثـال :در
داخل شعب رودررو یا از راه دور بهوسیله ابزاری نظیر تلفن؛
 .5کیفیت سازمان :به تصویر و ادراک عمومی از سازمان اشاره دارد .کیفیت سازمان یک جنبـه
نامحسوس از کیفیت است (ونوس و صفائیان.)1381 ،


نیاز.نیازها و خواستهها آنقدر مهم هستند که اهمیت آنها را میتوان حتی در تعریف علم
بازاریابی نیز مشاهده کرد .امروزه صاحبنظران ،بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواستههای
بشر تعریف میکنند و به نظر فیلیپ کاتلر( ،)2006برجستهترین صاحبنظر در این رشته
بازاریابی ،عبارت است از« :فعالیتی انسانی برای ارضای نیازها و خواستهها از طریق فرآیند
مبادله».
عامل اساسی در هر محصول ،خدمتی است که ارائه میدهد و فوایدی است که دارد و
برای خریدار ارزنده است؛ بنابراین هر چیزی را که خدمتی ارائه دهد یا نیازی را برآورده سازد،
میتوان محصول قلمداد کرد که شامل افراد ،مکانها ،سازمانها ،خدمات و عقاید است.
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خواسته در بازاریابی ،شکل برآوردهساختن نیازها است .برای مثال :گرسنگی نیاز به غذا اسـت و
روشهایی که انسان این نیاز را برطرف میکند ،متفاوت است.
«فیلیپ کاتلر» در کتاب ارزشمند خود« ،مدیریت بازاریابی» ،شروع و مبنای علم بازاریابی
را مفهوم نیاز و خواسته و تقاضای افراد دانسته است.

شکل  .1مفاهیم اساسی بازاریابی (کاتلر)1385،

مفهومانتظاراتمشتريان.در دنیای رقابتی شرکتهای خدماتی ناگزیرند تحرکات خود را
افزایش داده و ویژگیهای خدمات خود را تقویت نمایند و به انتظارات مشتریان بیندیشند؛ یعنی
محور کلیه عملیات خود را خواسته و نیازهای مشتریان قرار دهند (شریفی نجاری .)1382 ،
به نظر کووی ( ،)2004انتظارهای مشتریان را میتوان به دو صورت تعریف کرد .تعریف
اول بر رفتار تمرکز دارد .از این بُعد انتظارات عبارت است از :احتمال ذهنی که یک رفتار به
یک نتیجه معین خواهد انجامید .بعُد دوم به این اشاره دارد که انتظارهای مشتریان
منعکسکننده احتماالت ذهنی آنها در مورد حالت فعلی یا آتی برخی موضوعهای خاص است
(کووی.)2004 ،
رسول اف و همکاران ( ،)1379نیازها و عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان را شناسایی و بر
اساس اهمیت ،آنها را برای مشتریان طبقهبندی کردهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
عامل طرز رفتار و نحوه برخورد کارکنان شعب با مشتریان بانک ،عامل اول؛ پاسخگویی ،عامل
دوم؛ سود و تسهیالت ،عامل سوم؛ سرعت در کار ،عامل چهارم؛ کیفیت ارائه خدمات ،عامل
پنجم؛ موقعیت مکانی بانک ،عامل ششم و کیفیت ارسال حوالهها ،عامل هفتم است.
نبیزاده شهربابکی ( )1390با استفاده از  SERVPERFنشان داد که از نظر مشتریان
کلیدی قابلیت اطمینان ،همدلی ،قابلیت اعتماد ،عوامل محسوس فیزیکی و پاسخگویی بانکها
بهترتیب بیشترین تا کمترین مطابقت را با انتظارهای آنها دارند؛ همچنین مشخص کرد که
رابطه معنادار مثبتی بین این عوامل و رضایتمندی افراد وجود دارد.
تاهیر و اسمیل ( )2005به بررسی مقایسهای سطح کیفیت خدمت در بانکهای اسالمی و
شرکتهای بیمه اسالمی در کشور مالزی پرداختند .در این پژوهش شکاف بین انتظارهای
مشتریان با درک آنها از عملکرد بانکها و شرکتهای بیمه اسالمی از طریق ابزار سروکوال
اندازهگیری شد.
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الم و برتون ( ،)2006شاخصهایی را یافتند که میتوانند باعث وفاداری SME1ها به بانک
شوند .آنها در پژوهش خود که بهصورت کیفی انجام گرفت ،چند عامل مؤثر در انتخاب و
وفادارماندن به بانک را ذکر کردند.
هاوکرافت ( ،)2007نیازها و انتظارهای افراد از ارتباطشان با بانکها را بررسی کردند .در
این پژوهش کیفی عواملی مانند ارائه بستههای تخصصی و ویژه به مشتریان تجاری کوچک،
شفافیت و استفاده بیشتر از زبان روزمره افراد تا استفاده از اصطالحات فنی مالی ،اهمیت
مطابقت با خدمت و حرفه افراد ،کیفیت کارکنان بانک به این معنا که مشتریمحور باشند،
حمایت ادراکشده هم در ابتدای فعالیت و هم هنگام بروز مشکالت و درنهایت قیمت خدمات
ارائهشده را شناسایی کرد که از نظر افراد اهمیت کمتری دارند.
الندال و همکاران ( ،)2009به بررسی عوامل تکنیکی (خدمات و محصوالتی که توسط
بانکها ارائه میشود) و عوامل کارکردی (چگونگی و روش تحویل دادن محصوالت و
خدمات) و ارتباط مثبت این عوامل در ارتباط با رضایت سازمانهای کوچک پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که قیمت خدمات و توانایی حمایت از این سازمانها با محصوالتی بر مبنای
نیازهای آنها به افزایش رضایت منجر میشود.
مارینکوویک و سنیک ( 3 ،)2012عامل کلی انتظارها از خدمات بانکی را در قالب 21
سنجه که در میان  133سازمان کوچک و متوسط توزیع شد را کشف کردند .نتایج این پژوهش
بدینصورت است که عامل اول احترام و درک مشتری است که شامل متغیرهایی مانند ارائه
توجه شخصی به مشتریان ،تواضع و ادب کارکنان بانک ،ادراک نیازهای مالی کارکنان ،آمادگی
بانک برای یاریکردن مشتریان و غیره است .عامل دوم حرفهایبودن که شامل متغیرهایی
مانند صحت و دقیقبودن و بیوقفهبودن خدمات ارائهشده ،انجامدادن تعهدات و احترامگذاشتن
به فرجههای موردتوافق قبلی توسط سرپرستان بانکها است .تصویر ،عامل سوم این تحلیل
است که شامل متغیرهایی مانند تصویر بانک ،تصویر شعبه ،تجهیزات بهروز و تصویر در
مقایسه با تصویرهای رقبا است و بهطورکلی این  3بُعد نیز حدود  67درصد از کل واریانس را
تخمین میزنند .
الیور و همکاران ( )2013مطالعهای بر دانشجویان بومی «دانشگاه  AATSIاسترالیا»
داشتند و نیازهای خاص آنها را در حوزه آموزشهای عالی را بررسی کردند .پرسشنامه این
مطالعه بهصورت آنالین هم از دانشجویان و هم از کارکنان جمعآوری و عواملی مانند عاطفی،
انگیزشی ،مالی ،مطالعه ،سواد و نیازهای انتقالی این گروه بررسی شد .نتایج پژوهش آنها
نشان میدهد که ایجاد شرایط برابر تحصیلی ،افزایش فرصتهای شغلی ،اعطای
)1 . Small and Medium-sized Enterprises(SMES
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مسئولیتهای فرهنگی و گروهی و همچنین انطباق دانش بومی از نیازهای عمده دانشجویان
بومی است.
آموزشهای فروش برای دانشجویان برای ورود به شرکتهای بزرگ سنتی از عوامل
منحصربهفرد است که میتواند باعث موفقیت شود .بوش و همکاران ( ،)2014ارتباط بین
انتظارهای دانشجویان از محیط فروش پس از فارغالتحصیلی و تجربه واقعی از فروش را
بررسی کردند .آنها توانمندیهای فردی فروش دانشجویان را با شرایط محیط واقعی با
استفاده از توان فروش اجتماعی بهعنوان پایه نظری مقایسه و تناسب آن را با نتیجه و
شاخصهای عملکرد شغلی مبتنی بر رفتار و همچنین کنترل اخالقی درکشده بررسی کردند.
نتایج نشان میدهد که دانشجویان تصوری آرمانگرایانهتر از فروش نسبت به افراد تجربی در
محیط واقعی فروش دارند؛ بنابراین پیشنهاد میشود تا مدیران فروش تالش خود را برای
هدایت دانشجویان به سمت دیدگاههای واقعبینانهتر افزایش دهند.
دانشجویان اغلب با هدف افزایش تجربههای یادگیری در دورههای آموزشی شرکت
میکنند؛ درحالیکه مدرسان انتظارها و خواستههای دیگری دارند .چنین فاصلهای در انتظارها و
نیازها سبب کمشدن انگیزه دانشجویان و قدرت یادگیری آنها میشود .اخیراً زیمرمن و
همکاران ( )2014مطالعهای با هدف شناسایی این فواصل در این نیازها و بهبود شرایط برای
ایجاد تعامل بین این دو قشر انجام دادند.
جدول  .1خالصه ابعاد کیفیت خدمات بانکی در پژوهشهای مختلف
پژوهشگر 

سال 

يیشده 
مهمترينابعادشناسا 


رسول اف
نبی زاده

1379
1390

طرز رفتار و نحوه برخورد کارکنان ،پاسخگویی و سود و تسهیالت
اطمینان ،همدلی ،قابلیت اعتماد ،عوامل محسوس فیزیکی ،پاسخگویی بانک

تاهیرو ون اسمیل

2005

پاسخگویی ،اطمینان ،همدلی و اعتبار

الم و برتون

2006

هاوکرافت

2007

الندال
مارینکوویک و
سنیک
الیور و همکاران

2009

ارائه خدمات با کارایی و سرعت باال ،خدماتی برای صادرات و واردات و بیمه
بستههای تخصصی و ویژه مشتریان ،پاسخگویی شفاف و قابلدرک و تطابق
داشتن خدمات با حرفه افراد
عوامل تکنیکی و کارکردی

2012

احترام و درک مشتری ،حرفهایبودن و تصویر

2013

بوش و همکاران

2014

نیازها و انتظارهای دانشجویان بومی تحصیالت تکمیلی در استرالیا
بررسی انتظارهای دانشجویان در حوزه فروش و کشف فواصل بین تصور و واقعیت
فروش

زیمرمن و
همکاران

2014

بررسی انتظارها و نیازهای دانشجویان و مدرسان و کاهش خألهای موجود
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روششناسی 

.3

با توجه به هدف پژوهش که شناسایی نیازها و انتظارهـای دانشـجویان از خـدمات بـانکی
است و ازآنجاکه هدف پژوهشهای کاربردی و توسعهای ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینـه
خاص است ،پژوهش حاضـر از نظـر هـدف ،پژوهشـی کـاربردی -توسـعهای و از نظـر نحـوه
گردآوری اطالعات ،پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب مـیشـود .از منظـر قطعیـت
اطالعات از نوع پژوهشهای آمیختـه اکتشـافی یـا ترکیبـی (کیفـی -کمـی) اسـت و از نظـر
چگونگی ترکیب دادهها در زمره پژوهشهای آمیخته اکتشافی از نوع اتصال دادهها قرار دارد.
جامعه آماری پژوهش حاضر ( چـه در مرحلـه کیفـی و چـه در مرحلـه کمـی) دانشـجویان
دانشگاه های مختلف (دولتی ،آزاد ،پیام نور) در سطح شهر تهران هستند .بـا توجـه بـه شـرایط
پژوهش و اهمیت فرآیند مصاحبه در استخراج نیازها و انتظارهـای بـانکی دانشـجویان ،حجـم
نمونه در بخش کیفی را  37نفر از دانشجویان تشکیل دادند که با روش اشباع نظری مصـاحبه
از آنها بهعمل آمد .در مرحله کمّی برای توزیع پرسشنامه از طریق جدول «کرجی و مورگان»
و با توجه به نامحدودبودن جامعه آماری پژوهش ،حجم نمونه در میـان دانشـجویان  384نفـر
تخمین زده شد .روش نمونهگیری در مرحله کمّی ،نمونهگیری خوشهای است؛ به ایـن ترتیـب
که جامعه دانشجویان به  3خوشه تفکیک شد که عبارتاند از :خوشه دانشجویان دانشگاههـای
دولتی ،خوشه دانشجویان دانشگاههای آزاد و خوشه دانشجویان دانشگاههای پیام نـور تهـران.
پس از جمع آوری و غربال پرسشنامهها 101 ،پرسشنامه برای دانشجویان دانشگاههای دولتـی،
 182پرسشــنامه بــرای دانشــجویان دانشــگاههــای آزاد و  105پرسشــنامه بــرای دانشــجویان
دانشگاههـای پیـام نـور شـهر تهـران قابـلاسـتفاده تشـخیص داده شـد؛ ازایـنرو درمجمـوع
تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس  388پرسشنامه صورت گرفت.
برای گردآوری دادهها در مرحله کیفی (مصاحبه) ،طی دو هفته با  37نفر از دانشجویان
دانشگاههای مختلف مصاحبه عمیق با روش رودررو و حضور در دانشگاه انجام شد .در این
پژوهش از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است .در مرحله کمّی ،ابزار پرسشنامه
برای گردآوری دادهها بهکار رفته است .پرسشنامه بهصورت مراجعه مستقیم و به روش
خودگزارشی تکمیل شد؛بنابراین در پژوهش حاضر برای اطمینان از ارتباط پرسشنامه با اهداف
تعیینشده (روایی) ،پس از آنکه بهوسیله مصاحبه و مرور مبانی نظری پژوهش ،شاخصها و
مؤلفههای اولیه نیازها و انتظارهای بانکی دانشجویان مشخص شد ،چکلیست اولیه پرسشنامه
تدوین شد .در ادامه چکلیست موردنظر توسط اساتید راهنما ،مشاور و متصدیان بانک
کشاورزی مشاهده و از پیشنهادهای آنها برای رفع عیوب سؤالهای اصلی پژوهش و
همچنین سؤالهای مربوط به سنجش آنها استفاده شد؛ درنهایت پس از اطمینان از اعتبار
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شاخصهای پرسشنامه ،فرآیند جمعآوری دادههای کمّی آغاز شد .برای تعیین پایایی
پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ بهکا رفت که برای کل سؤالها برابر با  %81/3است .این
مقدار نشان میدهد که پرسشنامه مورداستفاده ،از قابلیت اعتماد و یا بهعبارتدیگر از پایایی
الزم برخوردار است.
.4تحلیلدادههاويافتهها 

تجزیهوتحلیل دادهها بهمنظور بررسی صحت فرضیهها در هر پژوهش اهمیت خاصی دارد.
ازآنجاکه در پژوهش حاضر از روش تحلیل آمیخته کیفی و کمّی استفاده شده است؛ بنابراین در
تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا دادههای کیفی با استفاده از روشهای کدگذاری بـاز و محـوری بـه
همراه عرضه شواهد مستند (گزارههای کالمی) مشارکتکنندگان صـورت مـیپـذیرد .پـس از
تحلیل دادههای کیفی ،تحلیل دادههای کمّی حاصل از پرسشنامه بر اساس سؤالهای پژوهش
و همچنین مقیاس اندازهگیری دادهها به کمک تحلیلهای آماری توصیفی و اسـتنباطی انجـام
میگیرد .برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ابتدا آمار توصیفی بـا بررسـی متغیرهـای
جمعیتشناختی پژوهش ارائه و سپس آمار استنباطی مطرح میشـود .در آمـار اسـتنباطی ایـن
پژوهش بهمنظور بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش دو آزمون آماری اصلی استفاده شد:
 .1استفاده از آزمون میانگین تک نمونهای برای پاسخ به سؤال اول پژوهش و بررسی نیازهـا و
انتظارات دانشجویان از خدمات بانکی در ابعاد و شاخصهای پژوهش؛
 .2استفاده از آزمون فریدمن برای اولویتبندی هر یک از نیازهـا و انتظارهـای دانشـجویان در
ابعاد و شاخصهای استخراجشده.
در این بخش ،وضعیت توزیع نمونه آماری حاصل از توزیـع پرسشـنامه از نظـر متغیرهـای
جمعیتشناختی تحلیل و بررسی میشود .جنیست ،سن ،تحصیالت ،دانشـگاه محـل تحصـیل،
وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی ،شغل و میزان استفاده از خدمات بانک در طـول هفتـه ازجملـه
متغیرهایی هستند که در این قسمت چگونگی توزیع آنها در میان پاسـخگویان مـوردبررسـی
قرار میگیرد .
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جدول  .2پراکنش جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پرسشنامه 
متغیر 
جنسیت

سن

تحصیالت

نوع دانشگاه محل تحصیل

وضعیت تأهل

رشته تحصیلی

وضعیت اشتغال

میزان استفاده از خدمات بانکی در طول
هفته


متغیرفرعی 

فراوانی 

درصدفراوانی 

مرد
زن
کمتر  20سال
بین  20تا  30سال
 30سال و باالی  30سال
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
دولتی
آزاد
پیام نور
متأهل
مجرد
علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه
علوم اجتماعی
صرفاً دانشجو
شاغل
کمتر از  2بار در هفته
بین  2تا  4بار در هفته
بین  4تا  6بار در هفته
بیش از  6بار در هفته

196
192
88
272
28
267
96
25
101
182
105
80
308
57
259
20
52
330
58
107
134
91
56

50/5
49/5
22/7
70/1
7/2
68/8
24/7
6/4
26/0
46/9
27/1
20/6
79/4
14/7
66/8
5/2
13/4
85/1
14/9
27/6
34/5
23/5
14/4

مجموع

388

100

شناسايینیازهاوانتظاراتدانشـجويانازخـدماتبـانکی.بـرای شناسـایی نیازهـا و
انتظارهای دانشجویان از خدمات بانکی ،از آزمون میانگین تکنمونهای (آزمون  )tاسـتفاده شـد
که نتایج در جدول  1گزارش شده است .مؤثر بودن یا نبودن نیازها با توجه به معناداری آزمون
تعیین میشود .در آزمون میانگین تک نمونهای درصورتیکه  tمحاسبهشده بزرگتر از  1/96یا
کوچکتر از  -1/96باشد ،آزمون معنادار است .در حالت کلی فرضیههای در نظـر گرفتـه شـده
برای پاسخ به این سؤال بهصورت زیر است:
 :H0عامل  Xدارای میانگین اهمیت متوسط است (.)µx=3
 :H1عامل  Xدارای میانگین اهمیت متوسط نیست (.)µx¯3
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نتايج آزمون میانگین اهمیت برای ابعاد اصلی پژوهش .نتایج آزمون میانگین اهمیت
برای ابعاد اصلی پژوهش در جدول  2نشان داده شده است .بر اساس نتایج ،ازآنجاکه عدد
معناداری برای این ابعاد کمتر از  5درصد (عدد معناداری =  )0/000است ،فرضیه  H0در سطح
اطمینان  95درصد رد میشود .رد فرضیه  H0به این معنا است که اهمیت ابعاد اصلی در حد
متوسط نیست .با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده برای این ابعاد بزرگتر از  1/96است؛
بنابراین میانگین اهمیت این عوامل باالتر از  3است؛ یعنی ابعاد اصلی پژوهش از نظر
دانشجویان در استفاده از خدمات بانکی دارای اهمیت هستند.

جدول  .3نتایج آزمون One- Sample T Testبرای بررسی وضعیت ابعاد اصلی پژوهش
متغیر 

اختالفمیانگین

عددمعناداری

آمارهt

وضعیتمتغیر 

خدمات بانکی
قیمت
ترفیع
توزیع
کارکنان
داراییهای فیزیکی
مدیریت فرآیندها

1/331
1/024
0/756
1/499
1/048
0/669
1/463

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

71/288
29/385
16/024
64/724
32/363
17/229
77/221

مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی
مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی
مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی
مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی
مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی
مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی
مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی



نتايجآزمونمیانگیناهمیتبرایکلیهشاخص .نتایج آزمون میانگین اهمیت برای کلیه
شاخصهای استخراجشده در جدول  3نشان داده شده است .بر اساس نتایج ،ازآنجاکه عدد
معناداری برای این کلیه شاخصها کمتر از  5درصد است ،فرضیه  H0در سطح اطمینان 95
درصد رد میشود .رد فرضیه  H0به این معنا است که اهمیت شاخصهای استخراجشده در حد
متوسط نیست .از طرفی با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده برای شاخصهای استخراجشده
بزرگتر از  1/96است؛ بنابراین میانگین اهمیت کلیه شاخصها باالتر از  3است؛ یعنی
شاخصهای یادشده از نظر دانشجویان در استفاده از خدمات بانکی دارای اهمیت هستند.
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جدول  .4نتایج آزمون  One- Sample T Testبرای بررسی وضعیت کلیه شاخصهای مستخرج
شاخص 

عددمعناداری

آمارهt

وضعیتشاخص 

حفظ و امانتداری اطالعات شخصی و حساب افراد توسط
کارکنان بانک

0/000

83/172

بااهمیت

تعمیر و تعویض بهموقع دستگاههای  ATMدر دانشگاهها و
خوابگاههای دانشجویی

0/000

54/903

بااهمیت

0/000

37/999

بااهمیت

0/000

32/551

بااهمیت

نوآوربودن و بهروزبودن در ارائه خدمات

0/000

51/031

بااهمیت

پاسخگویی به سؤالها و حل مشکالت بهصورت  24ساعته
و از طریق تلفن
وجود گیشهای برای اطالعرسانی و ارائه مشاورههای بانکی
افزایش سقف برداشت  200هزار تومان در روز از طریق
خودپرداز

0/000

39/859

بااهمیت

نبود محدودیت انتقال وجه از یکی از دو بانک مبدأ و مقصد
از طریق خودپرداز (سهجانبه)

0/000

49/616

بااهمیت

سادگی فرمها و اسناد بانکی هنگام تکمیل آنها

0/000

22/277

بااهمیت

امکان ارائه خدمات یکسان در تمامی شعب بانک (مانند
دریافت وجه چک در تمامی شعب و )...

0/000

35/882

بااهمیت

وجود نقدینگی  24ساعته دستگاههای ATM

0/000

62/785

بااهمیت

امنیت ابزارهای بانکداری الکترونیکی (اینترنت بانک ،موبایل
بانک و )ATM

0/000

76/034

بااهمیت

پرداخت اقساط از طریق اینترنت بانک

0/000

35/255

بااهمیت

امکان اختصاص شماره مشتری درخواستی (بهیادماندنی)
مثل شماره موبایل بهعنوان شمارهحساب

0/000

6/810

بااهمیت

ارائه تسهیالت به دانشجویان در مبالغ خرد

0/000

28/293

بااهمیت

ارائه کارت بانکی با طراحی خدمات ویژه دانشجویان

0/000

9/946

بااهمیت

مبلغ کارمزد پرداختی

0/000

25/946

بااهمیت

دریافت سود سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت بهصورت 15
روز یکبار ،ماهانه 3 ،ماه و غیره

0/000

21/821

بااهمیت

اطالعرسانی مناسب درباره ارائه خدمات جدید

0/000

10/846

بااهمیت

اطالعرسانی شفاف و ساده خدمات در متن بروشورها و
برگههای راهنما
تبلیغات زیبا و جذاب بانک در رسانهها و مکانهای عمومی

0/000

15/429

بااهمیت

0/000

8/140

بااهمیت

نزدیکی شعبه به محل استقرار دانشجویان

0/000

37/057

بااهمیت

دسترسی به  ATMدر مکانهای مختلف

0/000

65/006

بااهمیت

امکان انجام امور بانکی از طریق موبایل

0/000

41/485

بااهمیت

ارتباط نماینده بانک با دانشجویان و آگاهیدادن درخصوص
خدمات بانکی جدید

0/000

16/724

بااهمیت
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پاسخگویی قانعکننده بانک در مورد سؤالها و انتظارهای
دانشجویان

0/000

23/128

بااهمیت

رفتار اجتماعی کارمندان شعبه مبتنی بر ادب و احترام

0/000

38/514

بااهمیت

ایجاد ارتباط دوستانه کارمندان با دانشجویان
امکان ارتباط راحت با رئیس شعبه و بیان نظرها و انتقادها
در مورد بانک

0/000

21/825

بااهمیت

0/000

13/542

بااهمیت

0/000

13/629

بااهمیت

امکانات رفاهی (صندلی ،پذیرایی ،تهویه و غیره)

0/000

16/768

بااهمیت

شکل ظاهری دستگاههای  ATMو پوشش اطراف آنها

0/000

12/836

بااهمیت

دقت در خدمات ارائهشده توسط کارمندان

0/000

47/450

بااهمیت

ارائه خدمات بانکی بدون وقفههای زمانی میانروز
طراحی ساده و عدم پیچیدگی اینترنت بانک

0/000
0/000

41/409
38/138

بااهمیت
بااهمیت

محتوای سودمند وبسایت بانک

0/000

28/966

بااهمیت

طراحی جذاب و زیبای وبسایت بانک

0/000

5/409

بااهمیت

سرعت عمل ابزارهای بانکداری الکترونیکی (اینترنت بانک،
موبایل بانک و )ATM

0/000

61/124

بااهمیت

دقت عمل ابزارهای بانکداری الکترونیکی (اینترنت بانک،
موبایل بانک و )ATM

0/000

76/994

بااهمیت

کاهش بوروکراسی (کاغذبازیهای اداری) در ارائه خدمات

0/000

48/940

بااهمیت

سرعت عمل در ارائه خدمات در شعبه توسط کارکنان

0/000

58/656

بااهمیت

کاهش زمان انتظار در محل شعبه برای حضور در باجهها

0/000

65/227

بااهمیت

امکان صدور آنی کارتهای الکترونیکی (عابر بانک)
بهمحض دریافت درخواست مشتری

0/000

64/780

بااهمیت

چیدمان و فضای مناسب در شعبه



اولويتنیازهاوانتظارهایدانشجويانازخدماتبانکی.برای رتبهبندی ابعاد اصلی و
شاخص های پژوهش ،از آزمون فریدمن استفاده شد .در این قسمت با استفاده از نتایج دادههای
کمّی به این سؤال پاسخ داده میشود که ترتیب اهمیت هر یک  7بُعد اصلی و  42شاخص
شناساییشده پژوهش به چه صورت است .نتایج آزمون فریدمن یکسانبودن یا متفاوتبودن
اهمیت عوامل باال را مشخص میکند .فرضیههای مربوط به این سؤال به شرح زیر هستند:
 :H0رتبه اهمیت کلیه عوامل با هم برابر هستند ).(R1=R2=R3ú=R n
 :H1حداقل رتبه اهمیت دو عامل از مجموعه عوامل نـابرابر اسـت (حـداقل یـک زوج از Rهـا
نابرابر هستند).
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ترتیباولويتابعاداصلیپژوهشدراستفادهازخدماتبانکیتوسطدانشجويان.

برای رسیدن به این هدف از آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج این آزمون دارای دو
خروجی است .طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبه شده  ،749/258درجه آزادی  6و عدد
معناداری  0/000است .ازآنجاکه عدد معناداری کمتر از  5درصد است ،فرضیه  H0در سطح
اطمینان  95درصد رد میشود .رد فرضیه  H0نشان میدهد که حداقل یک زوج از رتبههای
اهمیت عوامل با هم نابرابر است .خروجی دوم آزمون فریدمن در جدول  2که دربردارنده
میانگین رتبههای عوامل اصلی است ،نشان داده شده است .با توجه به نتایج ،ترتیب اهمیت
ابعاد اصلی مؤثر بر استفاده از خدمات بانکی از منظر دانشجویان به این صورت است :توزیع،
مدیریت فرآیند ،خدمات بانکی ،قیمت ،کارکنان ،داراییهای فیزیکی و ترفیع.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای بررسی اولویت ابعاد اصلی پژوهش در استفاده از خدمات بانکی
متغیر 

میانگینرتبه

اولويت

خدمات بانکی
قیمت
ترفیع
توزیع
کارکنان
داراییهای فیزیکی
مدیریت فرآیند

4/60
3/70
2/55
5/50
3/69
2/62
5/34

3
4
7
1
5
6
2

ترتیباولويتشاخصهایپژوهشدراستفادهازخدماتبانکیتوسطدانشجويان.

طبق نتایج خروجی اول کای دو محاسبهشده  ،4034/645درجه آزادی  41و عدد معناداری
 0/000است .ازآنجاکه عدد معناداری کمتر از  5درصد است فرضیه  H0در سطح اطمینان 95
درصد رد میشود .رد فرضیه  H0نشان میدهد که حداقل یک زوج از رتبههای اهمیت
شاخصها با هم نابرابر است .میانگین رتبه برای هر یک از شاخصهای شناساییشده با توجه
به خروجی دوم آزمون ناپارامتری فریدمن در جدول  6نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود «دقت عمل ابزارهای بانکداری الکترونیکی (اینترنت بانک ،موبایل بانک و
 »)ATMدارای بیشترین اهمیت و «تبلیغات زیبا و جذاب بانک در رسانهها و مکانهای
عمومی» دارای کمترین اولویت و اهمیت است.
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جدول  .6نتایج آزمون فریدمن برای بررسی اولویت کلیه شاخصهای استخراجشده در استفاده از خدمات بانکی
شاخصها 

میانگینرتبه

اولويت

حفظ و امانتداری اطالعات شخصی و حساب افراد توسط کارکنان بانک
تعمیر و تعویض بهموقع دستگاههای  ATMدر دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی
پاسخگویی به سؤالها و حل مشکالت بهصورت  24ساعته و از طریق تلفن
وجود گیشهای برای اطالعرسانی و ارائه مشاورههای بانکی
نوآوربودن و بهروزبودن در ارائه خدمات
افزایش سقف برداشت  200هزار تومان در روز از طریق خودپرداز
نبود محدودیت انتقال وجه از یکی از دو بانک مبدأ و مقصد از طریق خودپرداز
(سهجانبه)
سادگی فرمها و اسناد بانکی هنگام تکمیل آنها
امکان ارائه خدمات یکسان در تمامی شعب بانک (دریافت وجه چک در تمامی شعب
و غیره)
وجود نقدینگی  24ساعته دستگاههای ATM
امنیت ابزارهای بانکداری الکترونیکی (اینترنت بانک ،موبایل بانک و )ATM
پرداخت اقساط از طریق اینترنت بانک
امکان اختصاص شماره مشتری درخواستی (بهیادماندنی) مثل شماره موبایل بهعنوان
شمارهحساب
ارائه تسهیالت به دانشجویان در مبالغ خرد
ارائه کارت بانکی با طراحی خدمات ویژه دانشجویان
مبلغ کارمزد پرداختی
دریافت سود سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت بهصورت  15روز یکبار ،ماهانه 3 ،ماه
و غیره
اطالعرسانی مناسب درباره ارائه خدمات جدید
اطالعرسانی شفاف و ساده خدمات در متن بروشورها و برگههای راهنما
تبلیغات زیبا و جذاب بانک در رسانهها و مکانهای عمومی
نزدیکی شعبه به محل استقرار شما
دسترسی به  ATMدر مکانهای مختلف
امکان انجام امور بانکی از طریق موبایل
ارتباط نماینده بانک با دانشجویان و آگاهیدادن در خصوص خدمات بانکی جدید
پاسخگویی قانعکننده بانک در مورد سؤالها و انتظارهای دانشجویان
رفتار اجتماعی کارمندان شعبه مبتنی بر ادب و احترام
ایجاد ارتباط دوستانه کارمندان با دانشجویان
امکان ارتباط راحت با رئیس شعبه و بیان نظرها و انتقادها در مورد بانک
چیدمان و فضای مناسب در شعبه
امکانات رفاهی (صندلی ،پذیرایی ،تهویه و غیره)
شکل ظاهری دستگاههای  ATMو پوشش اطراف آنها

29/40
25/97
21/59
17/91
25/26
23/85

3
11
23
31
12
17

24/05

16

16/95

34

21/92

22

28/03
29/41
22/42

5
2
21

11/48

41

20/60
21/52
19/30

25
24
27

17/62

32

18/91
14/13
10/66
23/08
27/88
24/29
14/62
17/47
24/39
18/08
19/00
13/48
14/99
13/55

29
37
42
20
7
15
36
33
14
30
28
39
35
38
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دقت در خدمات ارائهشده توسط کارمندان
ارائه خدمات بانکی بدون وقفههای زمانی میانروز
طراحی ساده و پیچیدهنبودن اینترنت بانک
محتوای سودمند وبسایت بانک
طراحی جذاب و زیبای وبسایت بانک
سرعت عمل ابزارهای بانکداری الکترونیکی (اینترنت بانک ،موبایل بانک و )ATM
دقت عمل ابزارهای بانکداری الکترونیکی (اینترنت بانک ،موبایل بانک و )ATM
کاهش بوروکراسی (کاغذبازیهای اداری) در ارائه خدمات
سرعت عمل در ارائه خدمات در شعبه توسط کارکنان
کاهش زمان انتظار در محل شعبه برای حضور در باجهها
امکان صدور آنی کارتهای الکترونیکی (عابر بانک) بهمحض دریافت درخواست
مشتری

24/47
23/54
23/22
20/52
12/24
28/04
29/59
26/77
26/99
28/02

13
18
19
26
40
4
1
10
9
6

27/76

8


جهگیریوپیشنهادها
.5نتی 

در پژوهش حاضر ،نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که اولویت نیازها و انتظارهای بانکی
دانشجویان یکسان نیست .بهعبارتدیگر آنها از میان  7عامل اصلی ،بیشترین اهمیت را برای
عوامل مربوط به توزیع قائل هستند و پس از این عامل بهترتیب عوامـل مربـوط بـه مـدیریت
فرآیند ،خدمات بانکی ،قیمت ،کارکنان ،داراییهای فیزیکی و درنهایت عوامل مربوط به ترفیـع
را مؤثر میدانند .نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و آزمون تحلیل واریـانس یـکعاملـه،
عوامل مؤثر بر نیازها و انتظارات دانشجویان از خدمات بانکی را مشخص میکنـد .نتـایج ایـن
آزمونها نشان میدهد که جنسیت ،وضعیت اشـتغال ،تحصـیالت ،دانشـگاه محـل تحصـیل و
رشته تحصیلی بر نیازها و انتظارهای بانکی دانشجویان تأثیرگذار نیستند؛ اما وضعیت تأهـل در
بعد توزیع ،سن و میزان استفاده از خدمات بانک در هفته در بُعد ترفیع بـر نیازهـا و انتظارهـای
بانکی دانشجویان مؤثر هستند.
طبق مقایسهای که از نتایج این پژوهش از نظر اولویت ابعاد مختلف با سایر پژوهشهـای
داخلی و خارجی انجام گرفته است ،توزیع بهعنوان متغیر اصلی پژوهش حاضر دارای اولویـت 1
و کارکنان دارای اولویت  5است درحالیکه در پژوهش رسول اف ( ،)2000توزیـع بانـک دارای
اولویت  6و طرز رفتار و نحوه برخورد کارکنان شعب با دارای اولویت  1است.
در پژوهش حاضر تحلیل دادهها نشان داد که ازجمله نیازها و انتظارهای مهم از منظر
دانشجویان عوامل مربوط به توزیع ،مدیریت فرآیند و خدمات بانکی هستند؛ بنابراین در این
قسمت پیشنهادهای اجرایی به شرح زیر مطرح میشود:
 .1دقت عمل و امنیت ابزارهای بانکداری الکترونیک (طرح شاپرک و استفاده از )Token؛
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 .2حفظ و امانتداری اطالعات شخصی و حساب افراد؛
 .3عامل دسترسی به  ATMدر مکانهای مختلف؛
 .4کاهش بوروکراسی (کاغذبازیهای اداری) در ارائه خدمات؛
 .5ارائه خدمات بانکی بدون وقفههای زمانی میانروز با استفاده از دستگاه VTM؛
 .6اعطای تسهیالت بانکی به دانشجویان.
درنظرگرفتن دانشجویان شهر تهران بهعنوان جامعه آمـاری پـژوهش یکـی از مهـمتـرین
محدودیتهای این پـژوهش بـود .بـهدلیـل ویژگـیهـای جمعیـتشـناختی خـاص در ایـران،
تفاوتهای بسیار زیادی در زمینههای گوناگون بهخصوص در زمینـههـای فرهنگـی و زنـدگی
اجتماعی بین افراد در استانهای مختلف وجود دارد و بـر ایـن مبنـا شـکلگیـری بسـیاری از
مناسبات ،مراودات و فعالیتها در شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ بسیار متفاوت خواهد بود.
برخی پیشنهادهای پژوهش حاضر که میتواند راهگشای پژوهشگران آتی باشد عبارتانـد
از :انجام پژوهشهایی مشابه در استانهای دیگر و مقایسه نتایج آنها با نتـایج ایـن پـژوهش؛
انجام پژوهشهایی مشابه برای سایر اقشار جامعه و مقایسه نتـایج آنهـا بـا یافتـههـای ایـن
پژوهش؛ انجام پژوهش هایی در زمینه عوامل رفتاری کارکنـان و عوامـل شـعب در ارتبـاط بـا
دانشجویان.
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