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اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
امروزه دستیابی به آمار و اطالعات مربوط به عرضه و تقاضاي خدمات مالی یکی از نیاز

.هاي اساسی برنامه ریزان و صاحب نظران پولی و مالی کشورهاست

نظرات متقاضیان خدمات پولی و مالی و ارایه دهندگان این خدمات، از عوامل تعیین      
در ضمن، رقابت در بین سازمان هاي خدماتی یک مسئله 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 امروزه دستیابی به آمار و اطالعات مربوط به عرضه و تقاضاي خدمات مالی یکی از نیاز

هاي اساسی برنامه ریزان و صاحب نظران پولی و مالی کشورهاست

       نظرات متقاضیان خدمات پولی و مالی و ارایه دهندگان این خدمات، از عوامل تعیین
در ضمن، رقابت در بین سازمان هاي خدماتی یک مسئله . کننده نحوه ارایه خدمات است

.راهبردي به شمار می رود



بیان مسئله
  کیفیت به اي ویژه توجه باید مالی و پولی
  مالی، و پولی رقابتی بازار در فعالیت جهت
  هایی سازمان که چرا بدهند، قرار خانوارها اختیار
      مندي رضایت از باالتري سطوح یابند، می دست

.داشت خواهند پایدار

بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته ها  
و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که خدمات و محصوالت به بهترین شکل  

بیان مسئله
 پولی خدماتی سازمان یک عنوان به ها بانک

جهت که اي گونه به باشند، داشته خود خدمات
اختیار در سهولت با و کیفیت با را خود خدمات

دست خدمات کیفیت از باالتري سطح به که
پایدار رقابتی مزیت به دستیابی براي را مشتریان

   بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته ها
و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که خدمات و محصوالت به بهترین شکل  

.در اختیار مشتریان قرار بگیرد



هدف پژوهش

افزایش دسترسی خانوارها به خدمات مالی بر مبناي  
بهبود کیفیت خدمات

هدف پژوهش

   افزایش دسترسی خانوارها به خدمات مالی بر مبناي
بهبود کیفیت خدمات



رضایت مشتري

همدلی عوامل محسوساطمینان خاطر

بانکداري اختصاصی خدمات الکترونیک

خدمات قابل ارایه در بانک

رضایت مشتري

اطمینان خاطر پاسخگویی اعتبار

خدمات الکترونیک مراجعه حضوري

خدمات قابل ارایه در بانک



روش تحقیق
در این پژوهش جهت بررسی شیوه هاي دسترسی خانوارها به خدمات بانکی و          
همچنین تعیین شیوه دسترسی که بیشترین میزان رضایت آنها را به همراه دارد، از 
مدل ترکیبی سروکوال، تاپسیس فازي و تکنیک تجزیه و تحلیل شبکه اي استفاده شده

نوع سرویس خدمت رسانی شامل مراجعه    
حضوري به بانک، استفاده از خدمات الکترونیک و بانکداري اختصاصی معرفی شده       

جامعه آماري پژوهش، مشتریان شعب بانک صادرات شیراز و ابزار جمع آوري داده،  
با توجه به تخصصی بودن چک لیست ها، مشتریانی که داراي       

.تحصیالت دانشگاهی هستند، به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده است

روش تحقیق
           در این پژوهش جهت بررسی شیوه هاي دسترسی خانوارها به خدمات بانکی و

همچنین تعیین شیوه دسترسی که بیشترین میزان رضایت آنها را به همراه دارد، از 
مدل ترکیبی سروکوال، تاپسیس فازي و تکنیک تجزیه و تحلیل شبکه اي استفاده شده

.است
  نوع سرویس خدمت رسانی شامل مراجعه     3نوع خدمت بانکی و  10بدین منظور

حضوري به بانک، استفاده از خدمات الکترونیک و بانکداري اختصاصی معرفی شده       
.است
   ،جامعه آماري پژوهش، مشتریان شعب بانک صادرات شیراز و ابزار جمع آوري داده

با توجه به تخصصی بودن چک لیست ها، مشتریانی که داراي       . چک لیست است
تحصیالت دانشگاهی هستند، به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده است



میانگین نظرات پرسنل بانک صادراتمیانگین نظرات پرسنل بانک صادرات



میانگین هندسی نظرات پرسنل بانک صادراتمیانگین هندسی نظرات پرسنل بانک صادرات



گانه سروکوال 5اوزان غیر فازي ابعاد  گانه سروکوال 5اوزان فازي ابعاد 





میانگین نظرات مدیران در مورد خدمت صدور چک رمز دارمیانگین نظرات مدیران در مورد خدمت صدور چک رمز دار



جدول نرماالیز نظرات مدیران در مورد خدمت، صدور چک رمزدارجدول نرماالیز نظرات مدیران در مورد خدمت، صدور چک رمزدار



حاصلضرب ماتریس نرماالیز در اوزان وزنیحاصلضرب ماتریس نرماالیز در اوزان وزنی



حاصلضرب ماتریس نرماالیز در اوزان فازيحاصلضرب ماتریس نرماالیز در اوزان فازي






