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 چکیده 

امروزه مشتري مداري در سازمانهاي خدماتی همچون بانک ها به دلیل وابستگی بسیار زیاد به مشتریان، اهمیت بسیار زیادي 
 توان بدون توجه به این مهم به اهداف مورد نظر دست یافت، اما چگونگی تبدیل موثر نیازهاي مشتري به  دارد و نمی

که در این پژوهش تالش خواهد شد تا با پیشنهاد یک روش  نی، یکی از مهمترین مسائل این سازمان هاستمشخصه هاي ف
 جدید با دقت باال پاسخی کامل براي این مسئله در حوزه خدمات بانکداري الکترونیک داده شود. 

گسترش عملکرد  ،KANOاي تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از یک رویکرد یکپارچه از تکنیک هدر  -رویکرد پژوهش
گیري با معیارهاي چندگانه فازي، نیازهاي مشتریان بانکداري الکترونیک بانک انصار   ) و یک روش تصمیمQFDکیفیت(

 هاي فنی ، شناسایی و ارزیابی خواهند شد.  و سپس با کمک الگوي فوق مشخصه  و ارزیابی خواهند شد شناسایی
  -یافته هاي پژوهش

 ارزیابی نیازهاي مشتریان و مشخصه هاي فنیشناسایی و -
 دسته بندي نیازهاي مشتریان بر اساس مدل کانو-
 اجراي موفقیت آمیز یک الگوي مفهومی در پژوهش-
 پیشنهاد راهکارهایی براي افزایش میزان رضایت مشتریان بر اساس نتایج پژوهش-

 -نتایح پژوهش
 استفاده موفقیت آمیز از یک رویکرد یکپارچه-
 استفاده موثر از یک روش تصمیم گیري فازي در شرایط عدم قطعیت-
 Kanoوزن دهی و اولویت بندي مشخصه هاي فنی بر اساس وزن نهایی نیازهاي مشتریان با کمک رویکرد ترکیبی از روشهاي -
 Fuzzy ANPو  QFDو 
 

 واژگان کلیدي

 ا معیارهاي چندگانه، عدم قطعیت ، فازي  گیري ب بانکداري الکترونیک، کانو، گسترش عملکرد کیفیت ، تصمیم

 JEL  :G21, L15, M11, C38طبقه بندي 
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 مقدمه

به عنوان  یکیالکترون يهمچون بانکدار یبر شبکه، وجود بستر مهم یمردم به تجارت مبتن یشبا توجه به آمار روبه رشد گرا
زمان  ینخدمات در کوتاه تر ینبانک برتر ، ارائه بهتر یکاز  يقرار گرفته و انتظار مشتر یدمورد تاک یرضرورت انکار ناپذ یک

موفق خواهد بود  یبانک يدر جذب مشتر یسازمان رقابت هاي تجاري، یممکن است. در حال حاضر،  با توجه به گستره جهان
 خود ارائه دهد . یانخدمات را به مشتر یشترینو ب ینکه بهتر
لحاظ  یو توسعه خدمات بانک یطراح ینددر فرا بایست یکه م یفن يبه مشخصه ها يمشتر یازهايموثر ن یلتبد چگونگی

 یک یشنهادپژوهش تالش خواهد شد تا با پ یناست که در ا يامروز يمسائل و مشکالت سازمان ها یناز مهمتر یکیگردد، 
حاضر به  یقا تحقداده شود. لذ یکالکترون يحوزه خدمات بانکدار رمسئله د ینا يکامل برا یبا دقت باال پاسخ یدروش جد
با  یريگ یمروش تصم یکآن با  یبو ترک یفیتهمچون کانو  و مدل گسترش عملکرد ک یفیتک یریتمد يها یککمک تکن

آن بر اساس  زبانک انصار خواهد پرداخت و پس ا یانمشتر یازهاين یابیو ارز تحلیل یی،چندگانه، ابتدا به شناسا یارهايمع
ابزار مورد  یناز پر کاربرد تر یکیخواهند شد.  یابیو ارز ییشناسا یوهش حاضر، الزامات فنپژ یکردشده و رو یزاطالعات آنال

خواسته  یتاهم یبضر یینتع یفیتموارد خانه ک یناست و از مهمتر یفیت،خانه ک یفیتاستفاده در مدل گسترش عملکرد ک
را با  یبضرا ینکه بتواند ا ياز متد یريبهره گ یناست، بنابرا ییدقت باال یازمندن یبضرا ینا یینباشدکه تع یم يمشتر يها

برخوردار است که  یخاص یتکند، از اهم یريجلوگ یانمتفاوت مشتر یازهايبه ن یکسانمشخص سازد و از توجه  ییدقت باال
ته و خواس یازهان يکه پس از جمع آور یبترت ینا همشکل از مدل کانو استفاده خواهد شد ، ب ینحل ا يبرا یقتحق یندر ا

و پس از  یدهگرد یینتع یفیتخانه ک یسورود به ماتر يبرا يبانک بر اساس پرسشنامه کانو ، الزامات مشتر یانمشتر يها
در واقع ؛ را اصالح خواهد کرد یفیتمدل گسترش عملکرد ک یلنسبت بهبود حاصل از تحل یفیتخانه ک یسانتقال به ماتر

مهم و  یازهاي، طبقه بندي و اولویت بندي ن یزباعث خواهد شد تا آنال یفیتمدل کانو با مدل گسترش عملکرد ک یبترک
 يمنجر به ارایه خدمات منطبق با خواسته ها یتگردد تا درنها یبه مشخصات فن یلبهترانجام گرفته و تبد یانمشتر یبحران

قرار خواهد گرفت تا  یلمورد تحل يفاز یارهچند مع یريگ یمک روش تصمیتوسط  یانمشتر یازهاين ینمشتریان شود.همچن
 . یدبه دست آ یارهامع یرو ز یارهاوزن مع

 یرو ز یارهامع یريگ یمتصم يفازي برا یکتکن یککه وجود دارد، از  ییها یتابهامات و عدم قطع یلپژوهش به دل ینا در
 تر و منعطف تر شود. یواقع ینشکرد تا سبب گز یماستفاده خواه یارهامع

 ادبیات موضوع

بانک رفاه بر اساس مدل کانو پرداخته است   یانمشتر یازهاين يو طبقه بند  ینامه خود به بررس یان) در پا1381فر، ین(گلچ
بر  یدو با تأک کرد ییتوان شناسا یم را دارند یانمشتر یترا در کسب رضا یرتأث یشترینکه ب یروش عوامل ینداشت با ا یانو ب

از روش  یادغام یکردرو یک)  به کمک 1387یزاده،و عل ی]. (فضل1[ نمود یانترت مشیرضا یشتردر کسب هر چه ب یآنها سع
به تجزیه و تحلیل واولویت بندي نیازهاي مشتریان در خصوص خدمات پس از  یفیتگسترش عملکرد ک یککانو و تکن يها

در اولویت هاي برنامه اي  کردندپژوهش خود پیشنهاد  يپرداخته اند و در انتها یزلد یپااز خودرو در شرکت سا یفروش نوع
شرکت براي رفع خواسته ها و مشکالت موجود در محصول مورد نظر، از نتایج اولویت بندي صورت یافته در مدل ادغامی کانو 

و پیشنهاد کردند در زمینه تاثیر به کارگیري این مدل در سنجش رضایت  گردد و ماتریس برنامه ریزي خانه کیفیت استفاده  
 ].2[  شودتحقیق  یزنمشتري 
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 یسلسله مراتب یريگ یمگذاري با استفاده از تصم یهبندي طرح هاي سرما یتبه اولو ي) در مقاله ا1390 یگران،و د ی(نارنج 
 یکه نظرات کامال متفاوت و گاه یطیدر شرا یکاستفاده از مدلهاي کالس«داشتند  یانپرداختند و ب یتعدم قطع یطدر شرا
 ینشده و از دقت آنها کاسته شود. بنابرا یبار یحاصله به سمت نظر خاص ايکه جواب ه شود یباعث م وجود دارد، یمتناقض

 ی(ساعت .]3[ » مناسب است یگیرنددر نظر م یرقطعیغ یطرا در شرا یریهاگ یمکه تصم ییاشکال استفاده از مدلها ینبراي رفع ا
براي مدل  یبه عنوان راه یمراتب سلهسل یلیتحل ینددر روش فرآ اي را بازه یهاي زوج یسهمقا ي،)در مقاله ا1987و وارگاس،

توسعه دادند   یکیخدمات الکترون یفیترا براي ک یاسی) مق2002یلی،بارگر و ج ین]. (ولف4[ دادند یشنهادپ یتکردن عدم قطع
 ر) د2003]. (سانتوس،4[ ]5[ دادند یشرفتپ  یانو خدمات به مشتر یتامن ینان،اطم یتقابل یت،وبسا یکه با چهار ابعاد  طراح

و  یرفعال: سهولت استفاده، ظاهر وب، ارتباط، ساختار و طرح، محتوا را به عنوان ابعاد غ یکیخدمات الکترون یفیتابعاد ک ینهزم
)در 2005ان،و هو ی]. (ل6[ کرد یرا به عنوان ابعاد فعال معرف یزهو انگ یتارتباطات، امن یبانی،بهرهوري، پشت ینان،اطم یتقابل

و  ین]. (7[ شود یو بقا م ي،سودآور یانمشتر یتمنجر به رضا  يخدمات بانکدار یفیتک یشکه افزا اندکرده  یبررس يمقاله ا
تماس، تحقق  ی،خصوص یماز جمله بهره وري ،حفاظت از حر یکیخدمات الکترون یفیت) متوجه شدند که ابعاد ک2008لو،

آنها در  یتبا رضا یدارد و به طور مثبت ینآنال حراجیهايدر  یدارخر ییدي معناداري روي تاآمار یرتأث ییکامل اهداف و پاسخگو
 ].8[ ارتباط است

کاربران را بطور  یازهاي،ن يخدمات کتابخانه ا  یکیمهم استراتژ یازهاياغلب ن یافتنبه منظور  ی) در پژوهش2008(گل و ازگن،
خانه  یزيبرنامه ر یسو ماتر یسلسله مراتب یلتحل یندمدل کانو، فرا یبمطالعه از ترک ینقرار دادند.آنها در ا یمورد بررس یقعم
مطالعه  يگروه مشخص برا یکدر مورد کتابخانه دانشگاه ، یاندانشجو یازهاين یافتنبه منظور  غاز،استفاده کردند. در آ یفیتک

 یرانمد يرا برا یديآن نور ام یجهکردند تا در نتاز مدل کانو استفاده  یازهان يطبقه بند يدر نظر گرفتند و  سپس برا
را  یابیشانبازار یهاياختصاص ، خدمات را سامان و استراتژ را یشانکتابخانه فراهم کنند تا به آنها کمک کنند چطور بودجه ها

 ].9[ توسعه دهند

 یلتبد يو کانو برا یفیتک از مدل گسترش عملکرد یبیترک یکردرو یک) در مقاله خود از 2011ینگ،و س ین(چائودا و ج
است که روش  یدهرس یجهنت ینمقاله به ا ینخدمات استفاده کرده اند. محقق در ا یادر محصول  یبه الزامات فن يمشتر يصدا

با مشخص  ینموفق بوده است، همچن ییمحصول نها ییمشخصات نها به يمشتر يترجمه صدا يبرا یفیتگسترش عملکرد ک
دو  ینا یبباشد و ترک یمدل موفق ي،محصول برا یتاهم يبند یتاولو يتواندبرا یمحصول، مدل کانو م يها یژگیشدن و
 ].10[ باشد یدمحصول مف یطراح یندجذاب در فرا يها یژگیبه و يمشتر يصدا یلتبد يتواند برا یمدل م

  یارهچند مع یريگ یمتصم یلو تحل یهتجز يها یکاستفاده از تکن«) در مقاله خود عنوان کرده اند 2011، یتیو و ی(الم
رسد که استفاده از هر دو  یشود و به نظر م یم یشنهادپ يشبکه ا یلیتحل یندو فرا  یفیتاز مدل گسترش کارکرد ک یبیباترک

 ].11[  »درك درست مشکل بکار برد يتوان برا یروش را م

انتخاب بانک  یارهايمع ینهبه يبند یتو اولو ییشناسا به منظور ي) در مقاله ا2013خمسه و قربانزاده ، يو ارشد ی(پورحسوم
توجه به «استفاده کردند. محقق عنوان کرده است  یفیتگسترش عملکرد ک یکاز ادغام مدل کانو در تکن یانتوسط مشتر

بانک و  یانو الزم است و درك بهتر خواسته ها و الزامات مشتر يضرور امري یانمشتر يخواسته ها يبند یتو اولو یازسنجین
 » است یانمشتر یتمنديرضا یشبانک در جهت افزا یرانمد یتموفق یدمناسب آنها، کل يبند یتو اولو یازهان یحصح ییشناسا

]12.[ 

به  یبانک یانمشتر یازهاين يبند یتو اولو یبه بررس ي) در مقاله ا2013، يمقدم و سرگز ینیو حس یزنوییو کار ی(کاظم 
به دست آمده از روش  یجکرده اند که اگر چه نتا یريگ یجهپرداختند و نت یسلسله مراتب یلتحل یندکمک روش کانو و فرآ
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روش کانو سازگار است، اما  یکل یجبه دست آمده است، با نتا يو پول کمتر ن، که با صرف زما یسلسله مراتب یلتحل یندفرآ
 ].  13[ کند یرا فراهم م يتر و قابل اعتمادتر یقدق یجمدل کانو نتا

و  یسلسله مراتب یلتحل یندفرا يروش ها یباستفاده از ترک«مقاله خود عنوان کردند  یجه) در نت2015و احمد، یماقبال،سل( 
 یدر توسعه محصول وکمک به سازمانده يمشتر يصدا یلتبد يبرا یدروش مف یک یفیتگسترش عملکرد ک یککانو و تکن

 ].14[ »باشد یم ريمشت یازهاين يحداکثر ینتأم يبرا یکاهداف استراتژ

رستوران مدل گسترش  یکدر  یانمشتر يخواسته ها یفیتجهت توسعه و بهبود ک ي) در مقاله ا2015 ی،(باران و سالم 
کاهش زمان توسعه در  یقشرکت ها از طر يبرا یرقابت یتمز یکدادند و اعالم داشتند مدل فوق  یشنهادرا پ یفیتعملکرد ک

 یانمشتر یازهاين ییکردند و پس از شناسا یادهرا پ یفیتک خانه یسقاله خود ماترکند.آنها در م یم یجادصنعت را ا
 ].15[کردند يبند یتآنها را اولو یفیت،خانه ک یسوبا کمک ماتر ییرا شناسا یفن هاي یژگیو

بازار آزاد کره از روش  يبرا ینخدمات آنال یفیتجهت بهبود ک یفیعوامل ک ییشناسا يبرا ي،) در مقاله ا2016 ي،و چو یم(ک
 ].16[استفاده نمودند یسلسله مراتب یندکانو و فرا یبیترک

 ياز استراتژ یکیبه عنوان  یانو ارتباط با مشتر يمدار يعنوان داشتند که امروزه، مشتر ي) در مقاله ا2016 ی،و ابوئ ي(باقر 
و  یازهامختلف که بر اساس ن یانارتباط با مشتر يبرا  یندفرا یک یجادراستا،  ا ینتوسعه در سازمان باشد. در ا یاصل يها

  یکپارچهرا  با استفاده از روش  یانروابط مشتر يها ي. آنها در مقاله خود استراتژرسد یآنها باشد، الزم به نظر م يخواسته ها
QFD   وTOPSIS و  یانبهبود رابطه با مشتر يگام موثر برا یککردند.از نظر آنها مطالعه انجام شده به عنوان  يبند یتاولو

 ].17[باشد یم یاناطالعات مشتر يتوسعه سازمان با استفاده از جمع آور یتحفظ و ارتقاء وضع یجه،در نت

 يفاز ANPو  QFDو  KANO يها یکاز تکن يشرح مختصر

 مدل کانو

را مطـرح نمـود    یمدل ت،یفیک تیریصاحب نظران علم مد نیاز برجسته تر یکیو  ویتوک کایکانو استاد دانشگاه ر یاکیدکتر نور
بـه   ایـ و  انیمشـتر  يهـا  يازمنـد یدر مدل خود ن ي. وردیگ یمورد استفاده قرار م انیمشتر تیرضا يکه امروزه در اکثر الگوها

  .نمود میتقسالزامات اساسی ،عملکردي و انگیزشی سه دسته  بهمحصوالت را  یفیک اتیخصوص گریعبارت د
 

 1اساسی الزامات -الف
 دارند، تلویحی وجود ناگفتنی یا شکل به معموال که باشد می اساسی هاي اصلی یا اولیه یا نیاز کیفی، خصوصیات اول دسته
در صورت عدم رعایت  کنند و می رضایت جلوگیري عدم ایجاد از که هستند ها حداقل یعنی استاندارها با انطباق همان

  را به دنبال خواهد داشت. آنهامواجه نخواهد شد و نارضایتی شدید  مشتریاناستانداردهاي مربوطه، کاالي مورد نظر با استقبال 
 2عملکردي الزامات -ب

 طرف از مشخص طور به ها خواسته این هستند،  محصول عملکردي هاي تک بعدي یا خواسته کیفی، خصوصیات دوم دسته
  شود. می سبب را مشتري نارضایتی آنها، نبود و رضایت باعث ساختن آنها، برآورده و شود می ابراز مشتري

 3انگیزشی الزامات -ج

1 Basic Quality 
2 Performance Quality 
3 Attractive Quality 
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 محصول، در آنها ارائه صورت در هستندکه انگیزشی الزامات جذاب یا مهیج یا کانو مدل در کیفی خصوصیات سوم دسته
  .آورد می پدید مشتري در را باالیی بسیار و رضایت هیجان

 )2011 همکاران، و بیلسن( از :  عبارتست که شود می استخراج مدل این دیگراز کیفی خصوصیت سه
 به وحاضر نیست مهم آن برایش نبودن و بودن و ندارد اي عالقه محصول در ویژگی این بودن به مشتري :تفاوت بی نیازهاي .1

 .نیست آن بابت اي هزینه پرداخت
 هم وي نارضایتی باعث نیست بلکه جالب مشتري براي ویژگی این وجود تنها نه که است این منظور : معکوس هاي یازن .2

 .شود می

 درست را سوال منظور یعنی پاسخگو حالت این در . شود انتخاب نباید مورد این طبیعی صورت به : برانگیز سوال نیازهاي
 ].18[است نشده مطرح درست سوال خود یا است نشده متوجه

 )QFDمدل گسترش عملکرد کیفیت(

 به مشتري شده ارزیابی هاي خواسته ) هدف مدل گسترش عملکرد کیفیت ، تبدیل1386(شیخ زاده و عبداللهی، 
 که به فرایند جامعیتی و نظم طریق از را آن و خواهد می چه مشتري ببینیم یعنی است، درمحصول معادل فنی مشخصات

 ].19[دهیم می بروز محصول در دهد، می محصول طراحی
 را به صورت زیر شرح داده اند :گسترش عملکرد کیفیت مدل  روش کار با خانه هاي کیفیت در )1387ودیگران، ادیبی(

 . )1(تصویر شماره  گویند4 اولین ماتریس این روش را خانه کیفیت
موثري براي در نظر گرفتن نداي مشتري مدل گسترش عملکرد کیفیت صحیح بکار گرفته شود، می تواند روش  چنانچه«

 ].20[»در محصوالت جدید و طراحی فرایند به حساب آید

 
 خانه کیفیت  – 1یرتصو

 5روش فرایند تحلیل شبکه اي فازي

 :اي شامل چهار مرحله اصلی میباشد که عبارتند از فرآیند تحلیل شبکه

4 HOQ 
5 Fuzzy Analytical Network Process(FANP) 
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 ساختن مدل و ساختاربندي مسأله. 1مرحله

و  به طور شفاف بیان یا دیگر روش ها گیرندگان و از طریق روشهایی چون طوفان مغزي تصمیم کمکمسأله باید با 
 باشد: می )2(تصویر شماره  در این پژوهش مطابق  شود که ساختار آن مشخص

 
 مورد پژوهشمدل شبکه اي   –2یرتصو

 

 افراد پاسخ دهنده . تعیین2مرحله
 پرسشنامه یک طراحی .3مرحله

استفاده  زوجی مقایسات ازپرسشنامه خبرگان در این پژوهش جهت وزن دهی معیارها و زیرمعیارها نطرات دریافت براي 
 شده است.
  ویژه بردار محاسبهمقایسات زوجی و انجام . 4مرحله

 Error! Referenceدرجه ساعتی استفاده کردیم 9طیف فازي مقیاس از  )1 جدول شماره(ما در این پژوهش مطابق 
source not found.: 

 

 عدد فازي مثلثی متناظر معیارهاي زبانی

 (1,1,1) ترجیح یکسان
 (1,2,3) بینابین

 (2,3,4) کمی مرجح
 (3,4,5) بینابین

 (4,5,6) خیلی مرجح
 (5,6,7) بینابین

 (6,7,8) خیلی زیاد مرجح
 (7,8,9) بینابین

 (9,9,9) کامالً مرجح
 )77:1393درجه ساعتی (حبیبی و مکاران، 9طیف فازي مقیاس   – 1جدول 

 
  یعنی مقابل برعکس میباشد؛  عنصردر یک ماتریس مقایسه زوجی، ارزش 

)1(                     ãij = 1
ãji
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و  گیرد مقایسات زوجی در قالب یک ماتریس صورت می ،اي نیز همانند روش تحلیل سلسله مراتبی در روش تحلیل شبکه
 :آید که به وسیله حل رابطه زیر حاصل میشود دست می بردار اولویت محلی با تخمینی از اهمیت نسبی مرتبط با عناصربه

 
)2 (                               𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑊 = 𝐴 ∗𝑊 
است. قابل ذکر است که ساعتی در سال  A بردار ویژه، بزرگترین بردار مقادیر Wماتریس مقایسات زوجی،  A طوري کهه ب

شده، از  عیزوجی تجم ساتیاز جداول مقا کیهر  ژهیبراي محاسبه بردار و. ارائه داد W چندین الگوریتم را براي تقریب 1980
و در  شوند یم لیتبد یبه دست آمده به اعداد قطع ياعداد فاز انیدر پا شده و، استفاده مربعاتحداقل  تمییروش لگار

 ماتریس برنامه ریزي خانه کیفیت قرار می گیرند:
 )3(                           𝑊�𝑘 = (𝑊𝑙

𝑘,𝑊𝑚
𝑘,𝑊𝑢

𝑘) ,    𝑘 = 1,2, … ,𝑛 

 )4     (                        𝑊𝑘
𝑠 =  

(∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑠𝑛

𝑗=1 )1/𝑛

∑ (∏ 𝑎𝑘𝑗
𝑚𝑛

𝑗=1 )1/𝑛𝑛
𝑘=1

 ,   𝑠 ∈ {𝑙,𝑚, 𝑢} 

 سازگاري نرخ میزان گیري اندازه .5 مرحله
سازد. نرخ  هر گونه خطا و ناسازگاري در ماتریس مقایسات زوجی، نتیجه نهایی حاصل از محاسبات را مخدوش می

که در ادامه نحوه محاسبه آن را شرح خواهیم داد، متغیري براي مشخص کردن میزان ناسازگاري است و نشان  6ناسازگاري
نرخ ناسازگاري  توان به خروجی هاي حاصل از مقایسات اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگر دهد تا چه حد می می

  .گرنه باید در قضاوت ها تجدید نظر نمودباشد سازگاري سیستم قابل قبول است و 1/0ا مساوي یکوچکتر 
 ماتریس سوپر دادن . تشکیل6 مرحله
 نهایی حد ماتریس محاسبه .7مرحله 
 انتخاب بهترین گزینه. 8 مرحله

در این پژوهش انجام می پذیرد، به عبارت دیگر ما  فوق 5تا 1با توجه به  رویکرد مورد نظر در این پژوهش ، فقط مراحل 
 کنیم. فازي فقط براي تعیین وزن نهایی معیارها و زیر معیارها استفاده می ANPدر این تحقیق از تکنیک 

 منطق فازي

 مطرح شد.  1965در سال  لطفی زاده دکتر ،گونه اي بسیار مهم از منطق است که توسط پروفسور ایرانی منطق فازي 
در بسیاري از  ") در مقاله خود در مورد منطق فازي اینگونه شرح داده اند: 2012(بابا اسماعیلی و عرب شیرانی وگل ماه، 

ده بوده و همه اطالعات مورد نیاز به ندرت در دسترس موارد، مسائل تصمیم گیري براي درك کامل و قطعی بسیار پیچی
توانند براي رسیدن به یک راه حل یا تصمیم با استفاده از دانش مبهم به جاي دانش دقیق اقدام کنند. هستند ، اما مردم می

فازي با یک این است، که یک عنصر، درجه عضویتی در مجموعه فازي دارد. یک مجموعه 7ایده کلیدي تئوري مجموعه فازي 
 ].22["تابع عضویت معرفی می شود

عدد براي نشان دادن مقایسه هاي زوجی استفاده کرده اند. در مقاله آنها  9تا  1آنها در مقاله خود از اعداد فازي مثلثی 
 یک عدد فازي است که با سه عدد حقیقی به صورت،  عدد فازي مثلثیاینگونه تعریف شده است :یک   8 فازي مثلثی
=(l,m,u)  به صورت زیر است آنتابع عضویت و شود نمایش داده می: 

6 - Inconsistency Ratio = IR 
7 FST 
8 Triangular fuzzy number(TFN) 

                                                 

http://parsmodir.com/db/fuzzy/lotfizade.php
http://parsmodir.com/db/fuzzy/lotfizade.php
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)5  (                                              𝜇𝐴(𝑥) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

 0;                   𝑥 ≤ 𝑙  
 

𝑥−𝑙
𝑚−𝑙

;          𝑙 ≤  𝑥 ≤ 𝑚 
 

𝑥−𝑢
𝑚−𝑢

;         𝑚 ≤  𝑥 ≤ 𝑢 
 

0;                    𝑥 ≥ 𝑢

 

 
 

 روش تحقیق

 پیمایشی ˚پژوهش از نظر نحوه گردآوري داده ها از نوع توصیفی  ینا ینباشد.همچن یپژوهش از نظر هدف ، کاربردي ماین 
صورت  یناستفاده خواهد شد.به ا يداده ها در این تحقیق، از پرسشنامه، مصاحبه ومطالعات کتابخانه ا يگردآور براي. باشد می

و سپس جهت  ییشناسا یانمشتر يخواسته ها یق،تحق یشینهپ یو بررس يابخانه اکت تمصاحبه، مطالعا يکه ابتدا از روش ها
 یدانی،م يداده ها ي. روش جمع آورشود یاستفاده م یدانیاز مطالعات م یقو ادامه روند تحق يبند یتاولو ي،طبقه بند

 باشد. یپرسشنامه م

باشند که در  یبانک انصار در سطح شهر تهران  م شعب یکالکترون يخدمات بانکدار یانآماري در این تحقیق مشتر ي جامعه
شهر تهران  يمنطقه شهر 4شعبه از 4 یانپژوهش مشتر ینانتخاب شده اند. در ا یتصادف یريبه روش نمونه گ یقزمان تحق
 قرار گرفته اند. یمورد بررس

 یقنحق یمفهوم يالگو   

 باشد: یم )3(تصویر شماره  پژوهش به صورت  ینا یشنهاديپ یمفهوم الگوي
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 یقتحق یمفهوم يالگو  –3یرتصو

 ها و نتایج یافته

 

 : کیالکتروني خدمات بانکدار انیمشتر يازهاین يبند و دسته ییشناسا -1

و کارکنان  انیمصاحبه با مشتر ،موضوع اتیبانک انصار به کمک ادب یکیخدمات الکترون انیمشتر هیاول يخواسته ها ابتدا
دسته تقسیم بندي گردید.در واقع  4نیاز شناسایی شده در قالب  20به دست آمد. سپس بانک و استفاده از روش گروه متمرکز 

 شود. تقسیم می) 2 جدول شماره(مطابق  زیر معیار20معیار و 4نیازهاي شناسایی شده به 
 

 طراحی 

 و 

سفارشی 
 سازي

 ) C11(کد کیالکترون يبانکدار يها ستمیو تراکنش داده ها در س تیصفحات وبسا يسرعت  بارگذار 
 ) C12(کد کیالکترون يآسان  کار با خدمات بانکدار يو قابل فهم بودن و کاربر  ساده 
 ) C13(کد بانک  نترنتیا تیوبسا یطراح  تیجذاب 
 ) C14(کد خودپرداز ياتاقک ها يبرا یجذاب  و  وجود امکانات رفاه یکیریف ظاهر 
 يبانکدار يکانال ها قیاز طر يحضور ریو غ یکیبه صورت الکترون ينقد ریغ یخدمات بانک هیکل ارائه 

 )  C15(کدکیالکترون
 )  C16ي(کدپرداخت وجه خود پردازها با انتخاب نوع اسکناس توسط مشتر امکان 
 ) C17(کد کیالکترون يبانکدار يها ستمیس قیافتتاح حساب بدون حضور در شعبه از طر امکان 
 )  C18(کدکیخدمات الکترون انیمشتر يبرا یپاداش و قرعه کش يها ستمیس وجود 

 )  C21(کد یالکترونیک يبانکدار يدر هر زمان و مکان به  سیستم ها  یدسترس  دسترسی
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 ) C22(کد کیخدمات الکترون هیکل ي) برای(سرعت و عدم قطع يشبکه ا يها رساختینقص در ز عدم 
 )  C23ی(کدمعلول جسم انیمشتر يخودپرداز برا ياستفاده از خدمات دستگاه ها امکان 
 ) C24(کدخودپرداز جهت پارك خودرو يمناسب دستگاه ها ییجانما 
-مترو-(فروشگاه هايفروش(پز) در اماکن پر تردد و مراکر اقتصاد يها انهیخودپردازو پا يبودن دستگاه هاموجود 

 ) C25...)(کد 

 پاسخگویی و

 اطالع رسانی 

 ) C31(کد کیاز خدمات الکترون یبانیو پشت اتیشکا شنهادات،یساعته ،انتقادات ،پ 24 ییپاسخگو ستمیوجود س 
 )  C32(کدکیخدمات الکترون ییروز بودن و کامل بودن اطالعات کارکنان بانک جهت راهنما به 
 ) C33ی(کد بانک اتیبانک پس از انجام هر گونه عمل sms قیاز طر يبه مشتر عیبه موقع و سر یرسان اطالع 

تضمین و 
 امنیت 

 ) C41(کد بانک نگیشهرت و برند 

 ) C42(کد  بانک و...)sms(کیاستفاده از خدمات الکترون نهیهز 

 ) C43(کد کیخدمات الکترون انیوجبران خسارت مشتر ی، عدم نگران تیامن نیتضم 

 ) C44(کد خودپرداز يبودن دائم اسکناس در دستگاه ها موجود 
 جدول نیازهاي شناسایی شده ودسته بندي نیازها – 2جدول 

 

و اولین اولیت بندي نیازها بر فازي  ANPبا استفاده از روش  ارهایمع ریو ز ارهایمع هیبه دست آوردن وزن اول -2
 اساس وزن هاي به دست آمده :

 مقایسه براي گروهی قضاوت از و انجام درجه ساعتی، 9طیف فازي مقیاس  اساس بر معیار اصلی دودویی چهار مقایسه
 گروهی نظرات هندسی میانگین از مقایسات زوجی  ماتریس عناصر این صورت در که شده است استفاده دودویی معیارها

پردازیم که نتایج آن را  گرفتن روابط داخلی میاصلی بدون در نظر  معیارهاي دودویی ابتدا به مقایسهما در شد.  نتیجه خواهد
 ) می بینیم:3 جدول شماره(در

 تضمین و امنیت پاسخگویی و اطالع رسانی دسترسی  طراحی و سفارشی سازي  

 (0.143,0.167,0.202) (0.292,0.354,0.454) (0.396,0.51,0.676) (1,1,1) طراحی و سفارشی سازي

 (0.318,0.385,0.487) (1.331,1.573,1.885) (1,1,1) (1.479,1.961,2.526) دسترسی 

 (0.261,0.308,0.38) (1,1,1) (0.53,0.636,0.751) (2.201,2.825,3.425) پاسخگویی و اطالع رسانی

 (1,1,1) (2.635,3.248,3.826) (2.055,2.598,3.14) (4.943,5.971,6.991) تضمین و امنیت

IR = 0.021 

 اصلی بدون در نظر گرفتن روابط داخلی معیارهاي دودویی مقایسه – 3جدول 

 

 می شود:، استفاده مربعاتحداقل  تمییشده، از روش لگار عیزوجی تجم ساتیاز جداول مقا کیهر  ژهیبراي محاسبه بردار و

 به صورت زیر خواهد بود:  �̃�𝟐𝟏در نتیجه ماتریس 

𝑊� 21 = �

0.084     0.084     0.087
0.209     0.209     0.214
0.174     0.173     0.173
0.533     0.534     0.526

� 
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 میان متقابل هاي وابستگی بخش این اصلی با در نظر گرفتن روابط داخلی می پردازیم، در معیارهاي دودویی سپس به مقایسه
شود.  می تعیین فازي زوجی مقایسات ماتریس از استفاده با دیگر معیار روي بر معیار هر تاثیر بررسی طریق از اصلی معیارهاي

 اصلی معیارهاي درونی وابستگی )4 جدول شماره(است. براي نمونه  شده داده نشان )2(تصویر شماره در درونی وابستگی این
 ي می باشد :ساز یو سفارش یطراحنسبت معیار  به

 تضمین و امنیت پاسخگویی و اطالع رسانی دسترسی طراحی و سفارشی سازي
 وابستگی نسبی

B B B 
 0.210 0.200 0.202 (0.213,0.26,0.346) (1.076,1.356,1.817) (1,1,1) دسترسی

 0.183 0.185 0.183 (0.31,0.375,0.451) (1,1,1) (0.55,0.738,0.929) پاسخگویی و اطالع رسانی

 0.607 0.615 0.614 (1,1,1) (2.22,2.664,3.227) (2.888,3.845,4.697) تضمین و امنیت

IR =0.0421 
 يساز یو سفارش یطراحنسبت معیار  به اصلی معیارهاي درونی وابستگی – 4جدول 

 

،ماتریس را نیز یه دست می آوریم که در نهایتنسبت سه معیار دیگر  به اصلی معیارهاي به همین ترتیب وابستگی درونی
W�  دست می آید: به )5 جدول شماره(صورت به  جداول فوق است آخرهریک از ستون در فازي ویژه بردارهايکه همان  22

 

(1,1,1) (0.207,0.206,0.208) (0.182,0.18,0.183) (0.21,0.211,0.211) 

(0.202,0.2,0.21) (1,1,1) (0.226,0.229,0.233) (0.506,0.503,0.496) 

(0.183,0.185,0.183) (0.147,0.146,0.147) (1,1,1) (0.285,0.286,0.293) 

(0.614,0.615,0.607) (0.646,0.648,0.645) (0.593,0.592,0.584) (1,1,1) 

 �̃�𝟐𝟐ماتریس  – 5جدول 

 

�W ضرب ماتریس  طریق از �W در ماتریس  21 بـه دسـت    )6 جدول شماره(اصلیمطابق  معیارهاي متقابل وابستگی ماتریس22
 می آید:

W� 21  * W� 22 

B B B  
0.136 0.135 0.137 (0.136,0.135,0.137) 

0.266 0.267 0.268 (0.266,0.267,0.268) 

0.187 0.186 0.186 (0.187,0.186,0.186) 

0.411 0.411 0.410 (0.411,0.411,0.41) 

 �̃�𝟐𝟐 در ماتریس  �̃�𝟐𝟏 ضرب ماتریس   – 6جدول 
 

 بـا  زیرمعیارهـا  بـه  مربـوط  نهایی فازي وزن پایان این بخش، معیارهاي هر معیارمی پردازیم، در دودویی زیر سپس به مقایسه
هاي فازي و قطعـی نهـایی    وزن و زوجی آید. مقایسات می ها بدست�̃�𝐂𝐢𝐣 در اصلی معیارهاي متقابل وابستگی ماتریس ضرب
 است. شده داده نشان )7 جدول شماره(در زیرمعیارها کلیه
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 وزن قطعی شده نهایی زیرمعیارها فازي نهایی زیرمعیارها وزن وزن فازي زیرمعیارها زیرمعیارها وزن فازي نهایی معیارها(ماتریس متقابل) معیارها

𝑪𝟏 (0.136,0.135,0.137) 

𝑪𝟏𝟏 (0.1,0.103,0.107) (0.014,0.014,0.015) 0.014 

𝑪𝟏𝟐 (0.12,0.12,0.123) (0.016,0.016,0.017) 0.016 

𝑪𝟏𝟑 (0.059,0.06,0.063) (0.008,0.008,0.009) 0.008 

𝑪𝟏𝟒 (0.075,0.074,0.074) (0.01,0.01,0.01) 0.010 

𝑪𝟏𝟓 (0.203,0.206,0.202) (0.028,0.028,0.028) 0.028 

𝑪𝟏𝟔 (0.173,0.173,0.171) (0.023,0.023,0.023) 0.023 

𝑪𝟏𝟕 (0.147,0.144,0.14) (0.02,0.02,0.019) 0.020 

𝑪𝟏𝟖 (0.123,0.121,0.121) (0.017,0.016,0.017) 0.017 

𝑪𝟐 (0.266,0.267,0.268) 

𝑪𝟐𝟏 (0.224,0.232,0.234) (0.06,0.062,0.063) 0.061 

𝑪𝟐𝟐 (0.315,0.313,0.308) (0.084,0.083,0.082) 0.083 

𝑪𝟐𝟑 (0.104,0.105,0.108) (0.028,0.028,0.029) 0.028 

𝑪𝟐𝟒 (0.136,0.132,0.13) (0.036,0.035,0.035) 0.035 

𝑪𝟐𝟓 (0.221,0.218,0.22) (0.059,0.058,0.059) 0.059 

𝑪𝟑 (0.187,0.186,0.186) 

𝑪𝟑𝟏 (0.207,0.205,0.203) (0.039,0.038,0.038) 0.038 

𝑪𝟑𝟐 (0.317,0.313,0.315) (0.059,0.058,0.059) 0.059 

𝑪𝟑𝟑 (0.476,0.482,0.482) (0.089,0.09,0.09) 0.090 

𝑪𝟒 (0.411,0.411,0.41) 

𝑪𝟒𝟏 (0.214,0.214,0.217) (0.088,0.088,0.089) 0.088 

𝑪𝟒𝟐 (0.161,0.162,0.164) (0.066,0.066,0.067) 0.067 

𝑪𝟒𝟑 (0.38,0.381,0.384) (0.156,0.157,0.157) 0.157 

𝑪𝟒𝟒 (0.245,0.244,0.235) (0.101,0.1,0.096) 0.099 

 زیرمعیارها کلیه ي فازي و قطعی نهایی هاي وزن جدول  – 7جدول 

 : انیتوسط مشتر بیرق يبانک با بانک ها یابیارز -3

 نیـ ا يشـود کـه داده هـا    یم سهیمقا دهندیارائه م کیکه خدمات الکترون گريید يبانک انصار با بانک ها قیتحق نیا در
جـدول  تجزیه و تحلیل رقابتی بر اساس بخشی از جدول ماتریس برنامه ریزي خانه کیفیت( پرسشنامه  لیتکم قیاز طر یابیارز

  .می آیدبه دست  انیتوسط مشتر به عنوان بیشترین امتیاز) 7به عنوان کمترین و از  1(از  کرتیل ییتا7 اسیبا مق) 8  شماره
 

 اهمیت اولیه 
 تجزیه و تحلیل رقابتی

 اهمیت نهایی نسبت بهبود هدف
 امتیاز بانک رقیب امتیاز بانک انصار

       خواسته مشتري

 تیفیخانه ک يزیبرنامه ر سیماتر  – 8جدول 

 بانک تعیین مقادیر هدف -4

در خصوص تحقق خواسته هاي مشتریان توسط خبرگان بر اساس خروجی داده هاي تجزیه و تحلیل رقابتی بانک  مقادیر هدف
 وسپس داده هاي حاصل در ماتریس برنامه ریزي خانه کیفیت قرارداده می شود. انجام گرفته

 شده بانک  نییواهداف تع یرقابت یابیحاصل از ارز هینسبت بهبود اول نییتع -5

 می آید.هدف بانک بر وضع موجود بانک به دست  میاز تقس هینسبت بهبود اول
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 QFDدو روش  یکپارچگیحاصل از از ادغام با مدل کانو)  (اهمیت نهایی قبلشده  لیبه دست آوردن وزن تعد -6
 ي و اولویت بندي دوم نیازها:فاز ANPو 

شـده و  ضـرب   فازي به دست آمده است، ANPاهمیت اولیه  نیازها که توسط روش در اولیه  مرحله، نسبت بهبود نیا در
به دست آمده در ماتریس برنامـه ریـزي خانـه     وزن تعدیل شده(اهمیت نهایی) به دست می آید، سپس داده هاي اهمیت نهایی

 کیفیت قرارداده می شود.

 کانو يازهاین يطبقه بند -7

سـه دسـته ي    و عملکردي اساسی و ،جذابي اصلی به سه دسته  انیمشتر ازهايیپرسشنامه کانو، ن لهیمرحله به وس نیا در
 شود.   یطبقه بندي م فرعی بی تفاوت،معکوس و قابل سوال

 
 کانو: پرسشنامه تحلیل

 گیرد: می صورت)  9 جدول شماره(مطابق   کانو ارزیابی ماتریس براساس کانو مدل ارزیابی
 

ماتریس تقاطعی سنجش رضایت مشتري در 

 مدل کانو

 پرسش منفی(غیر کارکردي)

راضی
الزامی 
 

ی
ب

ت 
تفاو

قابل 
تحمل 

ناراضی 
 

ي)
رد

ارک
ت(ک

مثب
ش 

رس
پ

 

 Q A A A O راضی
 R I I I M الزامی

 R I I I M تفاوت بی
 R I I I M تحمل قابل

 R R R R Q ناراضی

 جدول ارزیابی مدل کانو  – 9جدول 
 

نشان دهنده مشخصه بی   Iنشان دهنده مشخصه اساسی،  Mنشان دهنده مشخصه عملکردي،  O) ، 9 جدول شماره(در 
 قابل سوال می باشد. نشان دهنده مشخصه Qنشان دهنده مشخصه جذاب،  A،  نشان دهنده مشخصه معکوس R،  تفاوت

 

 QFDو  KANOسازي مدل  کپارچهیشده حاصل از لیبه دست آوردن  نسبت بهبود تعد -8

به دست  یژگیشده براي هر و لیتابع انتقال،  نسبت بهبود تعد قیکانو از طر يازهاین يمرحله پس از طبقه بند نیا در
 . دیآ یم

 کانو مدل طبق هاي مشتریان خواسته بندي طبقه با متناسب که باشد می )K(تطبیق پارامتر تابع، این انتخابی عامل تنها
 صورت به دست   نیشده به ا لیشود. نسبت بهبود تعد یم لیتعد یژگیبراي هر و هینسبت بهبود اولگردد. و  می انتخاب

 :دیآ یم

)6 (                                             IRadj = (IRo)1/K 
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باشد که  یاي مدل م سهیپارامتر مقا K نیو همچن هی) نسبت بهبود اولIRoشده ، ( لینسبت بهبود تعد IRadjدر آن  که
(جرسون باشد یم 2و 1و  0,5 بیبعدي و جذاب به ترت کیباشد،  دیهاي با یژگیو يبرا  انیمشتر ازهايیبراي هر دسته از ن

 ].23[ )2013تونتینی، 

و اولویت  KANOو  QFD، يفاز ANPحاصل از یکپارچگی سه تکنیک  شده لیتعد یینها تیمحاسبه اهم -9
 :بندي نهایی نیازهاي مشتریان

به دسـت آمـده از خواسـته هـاي مشـتریان       هیدر وزن اول قبلشده حاصل از مرحله  لیمرحله ، نسبت بهبود تعد نیا در
سپس با در نظر گرفتن وزن نیازهـاي بـا   .دیآ یشده به دست م لیتعد یینها تیشود و اهم یضرب م فازي ANPتوسط روش 

با مدل کانو به دسـت آمـده بـود، اهمیـت      FANPو  QFDبندي کانو که قبل از ادغام تکنیک هاي  طبقه بی تفاوت در طبقه
 نهایی تمامی نیازها مشخص و اولویت بندي نهایی انجام می گیرد.  

 ) آمده است.10 شماره جدول(به طور خالصه در خش یافته ها، در ب 9الی  3خروجی حاصل از انجام مراحل 

شاخص 
هاي مورد 

نظر 
مشتریان 

در 
بانکداري 
 الکترونیک

درجه اهمیت 
صار نسبی

ان
ت 

مل
اد 
رگ

سا
پا

ان 
سی

پار
 

ب 
تخ

 من
ي

ها
ک 

 بان
ام

تم
ن 

گی
یان

م
ان

ری
شت

م
 

هدف 
 بانک

نسبت بهبود 

 اولیه

 وزن نهایی

قبل از ادغام 

 با کانو

 طبقه کانو
بهبود نسبت 

 تعدیل شده

(وزن)  اهمیت
نهایی تعدیل 

 شده

 اهمیت

 کل 

اولویت 
بندي نهایی  

 سازمان

𝑪𝟏𝟏 0.014 5.9 5.7 5.5 6.2 5.5 6.5 1.094 0.015 (عملکردي)18 0.015 0.015 1.094 تک بعدي 

𝑪𝟏𝟐 0.016 6.0 5.5 5.6 5.8 5.5 6.6 1.092 0.018 (عملکردي)16 0.018 0.018 1.092 تک بعدي 

𝑪𝟏𝟑 0.008 5.7 5.6 5.6 5.7 5.4 6.2 1.084 0.009 20 0.009 - - بی تفاوت 

𝑪𝟏𝟒 0.010 5.9 5.7 5.9 6.1 5.6 6.3 1.064 0.011 19 0.011 - - بی تفاوت 

𝑪𝟏𝟓 0.028 5.6 5.6 5.4 5.6 5.3 6.2 1.117 0.031 14 0.031 - - بی تفاوت 

𝑪𝟏𝟔 0.023 2.0 2.2 2.4 6.3 2.7 4.6 2.286 0.053 12 0.035 0.035 1.512 جذاب 

𝑪𝟏𝟕 0.020 3.8 3.8 4.1 4.0 3.3 5.0 1.314 0.026 15 0.026 - - بی تفاوت 

𝑪𝟏𝟖 0.017 5.4 5.7 4.8 5.3 5.0 5.9 1.078 0.018 17 0.018 - - بی تفاوت 

𝑪𝟐𝟏 0.061 4.9 6.2 5.3 5.9 5.7 6.1 1.231 0.076 (عملکردي)7 0.076 0.076 1.231 تک بعدي 
𝑪𝟐𝟐 0.083 5.2 6.3 5.9 6.1 5.6 6.1 1.161 0.097 (عملکردي)5 0.097 0.097 1.161 تک بعدي 
𝑪𝟐𝟑 0.028 4.5 4.3 4.1 4.7 4.3 5.4 1.198 0.034 (عملکردي)13 0.034 0.034 1.198 تک بعدي 

𝑪𝟐𝟒 0.035 4.9 5.2 5.3 5.5 5.1 5.5 1.112 0.039  11 0.039 0.039 1.112 بعدي(عملکردي)تک 

𝑪𝟐𝟓 0.059 4.0 6.5 5.8 6.0 5.7 5.5 1.368 0.08 (عملکردي)6 0.080 0.080 1.368 تک بعدي 
𝑪𝟑𝟏 0.038 5.6 5.8 5.6 5.8 5.6 6.0 1.079 0.041 10 0.041 - - بی تفاوت 

𝑪𝟑𝟐 0.059 5.4 6.2 6.0 6.1 5.9 6.1 1.124 0.066 9 0.066 - - بی تفاوت 
𝑪𝟑𝟑 0.090 6.1 6.0 5.8 6.3 5.8 6.7 1.083 0.097 (باید باشد)3 0.105 0.105 1.172 اساسی 
𝑪𝟒𝟏 0.088 5.1 6.5 5.9 6.0 6.1 6.1 1.194 0.105 4 0.105 - - بی تفاوت 
𝑪𝟒𝟐 0.067 5.9 5.9 5.3 5.7 5.6 6.2 1.049 0.07 (عملکردي)8 0.070 0.070 1.049 تک بعدي 
𝑪𝟒𝟑 0.157 6.1 6.3 5.5 6.0 6.0 6.7 1.098 0.172 (باید باشد)1 0.189 0.189 1.205 اساسی 
𝑪𝟒𝟒 0.099 5.5 6.0 5.8 6.3 5.7 6.3 1.131 0.112 (عملکردي)2 0.112 0.112 1.131 تک بعدي 

 9الی  3حاصل از انجام مراحل  داده هاي  – 10جدول 

 

 میزان ارتباط آن با نیاز هاي شناسایی شده:شناسایی مشخصه هاي فنی و تعیین -10

استفاده شده  قیتحق نهیشیپ یو بررس يمصاحبه، مطالعات کتابخانه ا ياز روش ها یفن يمشخصه ها ییجهت شناسا
 نییمربوط به تع يبه داده ها یابیدست يبرا) می باشد؛ 11 جدول شماره(که مشخصه هاي فنی شناسایی شده به شرح  است
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توسط و استفاده از ابزار پرسشنامه،  یاز روش میدان QFDی بر اساس مدل فن يها مشخصهو  ازهاین نیب ارتباط زانیم
 استفاده شده است .خبرگان بانک 

 عنوان مشخصه هاي فنی کد

S1 مربوطهمراه بانکو...)  و توسعه  زیر ساختهاي ٰبهبود طراحی سیستم هاي نرم افزاري بانکداري الکترونیک(اینترنت یانک 

S2 توسعه  طراحی ظاهري و معماري اتاقک هاي خودپرداز و نصب تجهیزات رفاهی مناسب جهت مشتریان 

S3 توسعه خدمات بانکداري الکترونیک جهت پوشش حداکثري خدمات بانکی 

S4 توسعه نرم افزار خودپردازها جهت امکان انتخاب نوع اسکناس براي دریافت وجه 

S5  پاداش یا قرعه کشی جهت مشتریان بانکداري الکترونیکتوسعه سیاست هاي 

S6 بهبود زیر ساخت هاي مخابراتی بانک و افزایش پهناي باند 

S7 توجه به مشتریان معلول جسمی جهت ورود به  محل هاي استقرارخودپرداز و استفاده از خدمات الکترونیک 

S8 استقرار در محل هایی با امکان پارك خودرو  بهبود فرایندهاي مکان یابی دستگاه هاي خودپرداز جهت 

S9 گسترش دستگاه هاي خودپرداز-pos و سایر دستگاه هاي الکترونیکی بانکی در نقاط پر تردد و مهم اقتصادي 

S10  ساعته مشتریان بانک 24توسعه سیستم پشتیبانی و پاسخگویی 

S11  خدمات بانکداري الکترونیکتوسعه  آموزش کارکنان در جهت داشتن اطالعات به روز 

S12 توسعه سیاست هاي برندینگ بانک 

S13 سیاست گذاري هاي مناسب جهت کاهش یا عدم افزایش هزینه هاي مشتریان بانکداري الکترونیک 

S14 بهبود زیر ساخت هاي امنیتی و توسعه فرآیندهاي جبران خسارت مشتریان بانکداري الکترونیک 

S15 اري دستگاه هاي خودپرداز و بهبود روندهاي کنترلی مربوطتسریع روند پول گذ 

 یفن يمشخصه هاتعیین   جدول  – 11جدول 

 

 وزن دهی و اولویت بندي مشخصه هاي فنی شناسایی شده : -11

از  QFDی بر اسـاس مـدل   فن يها مشخصهو  ازهاین نیارتباط ب زانیم نییتعپس از به دست آمدن داده هاي حاصل از 
 لیتعـد  یینها تیاهمي فنی جدول مربوط در عدد   خبرگان بانک، عدد هاي به دست آمده در هر ستون مربوط به یک مشخصه

شود، سپس اعداد به دست آمده در یک ستون با هم جمع می شـوند و اهمیـت (وزن) هـر مشخصـه فنـی بـه        ، ضرب میشده 
 به صورت زیر محاسبه شده است: S4وزن مشخصه فنی  ) ،12 ارهجدول شم(به عنوان مثال با توجه به دست خواهد آمد، 

 
)7 (                    (9*0.035)+(9*0.105)=1.27 
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 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 اهمیت کل

𝑪𝟏𝟏 0.015 9 
 

3 
  

9 
  

1 
      

𝑪𝟏𝟐 0.018 9 
 

1 
      

1 1 
    

𝑪𝟏𝟑 0.009 9 
    

1 
         

𝑪𝟏𝟒 0.011 
 

9 1 
   

1 3 1 
      

𝑪𝟏𝟓 0.031 9 
 

9 
 

1 9 
  

9 3 3 3 3 9 
 

𝑪𝟏𝟔 0.035 9 
 

3 9 
          

3 

𝑪𝟏𝟕 0.026 9 
 

9 
 

1 9 
  

3 3 1 3 1 9 
 

𝑪𝟏𝟖 0.018 3 
 

1 
 

9 
   

1 
      

𝑪𝟐𝟏 0.076 9 
 

9 
  

9 1 1 9 3 
 

1 
   

𝑪𝟐𝟐 0.097 9 
 

9 
  

9 
  

1 
      

𝑪𝟐𝟑 0.034 
 

9 
    

9 1 1 
      

𝑪𝟐𝟒 0.039 
 

3 
    

3 9 
       

𝑪𝟐𝟓 0.080 
 

3 9 
  

3 
  

9 
    

1 3 

𝑪𝟑𝟏 0.041 1 
 

1 
      

9 
     

𝑪𝟑𝟐 0.066 1 
 

1 
      

1 9 
    

𝑪𝟑𝟑 0.105 9 
 

1 
  

9 
         

𝑪𝟒𝟏 0.105 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 

𝑪𝟒𝟐 0.070 1 
 

1 
     

1 
   

9 
  

𝑪𝟒𝟑 0.189 1 1 1 
  

3 
  

1 3 3 3 1 9 
 

𝑪𝟒𝟒 0.112 
              

9 

1.9 5.07 وزن مشخصه هاي فنی :
0 4.40 1.2

7 1.17 4.91 1.46 1.45 3.14 2.37 2.24 1.76 1.25 3.24 1.67 

 10 4 14 9 7 6 5 12 11 2 15 13 3 8 1 اولویت بندي مشخصه هاي فنی :

 یفن يمشخصه ها يبند تیو اولو یوزن ده  جدول  – 12جدول 
 

 جمع بندي

را به سه  یانمشتر یازهايالگو ن ینکانو استفاده شده است. ا ي، از الگو یانمشتر يخواسته ها يطبقه بند يپژوهش برا یندر ا
وزن  يبرا  ینکند. همچن یم یمتفاوت، معکوس و قابل سوال تقس یب یجذاب و سه دسته فرع ی،اساس ي،عملکرد یدسته اصل

موجود، از منطق  يها یتت که جهت رفع عدم قطعاستفاده شده اس يشبکه ا حلیلت ینداز فرا یانمشتر یازهاين یهاول یده
برنامه  یسدو روش و ماتر ینا ترکیببا یت. در نهایماستفاده نموده ا ي،فاز يشبکه ا یلتحل یندو در واقع از روش فرا يفاز
 یازهايابعاد مختلف ن ییبه دست آمد. پس از شناسا یخوب یاربس یجنتا یفیدر روش گسترش عملکرد ک یفیتخانه ک یزير

 8جذاب و  یازن 1 ی،اساس یازن 2،  یازعملکردين 9 يدارا یاننشان داد که مشتر یجکانو، نتا يپرسشنامه ها یعو توز یانمشتر
 13تعداد  یتاولو یکهها با هم متفاوت است، طور یکپژوهش قبل و بعد از ادغام تکن یجنتا ینباشند. همچن یتفاوت م یب یازن
 ییراستفاده شده بود، تغ FANP یککه فقط از تکن ینسبت به وقت QFDبا  FANP یکدغام تکنبعد از ا یازن 20از  یازن

دهد که ادغام  ینشان م ینشد و ا ییرقبل با مدل کانو باز هم دچار تغ شپس از ادغام رو یازن 6تعداد  یتاولو ینکرد، همچن
بهبود در مورد  نسبتدهد. ییررا تغ یازهان يبند یتباشد و اولو یرگذارتواند تأث یها با هم در پژوهش ها چقدر م یکتکن ینا
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نسبت بهبود در مورد خواسته  ین،به دوبرابر افزایش یافته است .همچن Kاساسی به علت اثر معکوس پارامتر تطبیقی  یازهاين
در مورد خواسته هاي ضریب بهبود  ینبرابر پارامترتطبیقی مرتبط، ثابت مانده است، همچن یبهاي عملکردي به دلیل ضر

 کاهش یافته است.  2/1 یزانپارامتر تطبیقی مرتبط به م عکوسانگیزشی به دلیل اثر م

 اتهادپیشن

 پیشنهادات مربوط به بانک انصار:

بانک از نتایج این پژوهش که یک روش ترکیبی بسیار مناسب در خصوص افزایش رضایت مشتریان پیشنهاد می گردد . 1
می باشد ،استفاده نموده وجهت تحقق نیازهاي مشتریان بانکداري الکترونیک و افزایش رضایتمندي آنها،  بانکداري الکترونیک

مشخصه هاي فنی فوق را با توجه به اولویت بندي انجام شده، در سیاست ها و اکشن پالن هاي هاي مربوط به طراحی و 
 بازاریابی محصوالت/خدمات خود بگنجاند.

ژوهش که موضوع خدمات الکترونیک می باشد و با عنایت به تغییرات فراوان در حوزه فناوري اطالعات ا توجه به عنوان پب. 2
وبانکداري الکترونیک و تغییر در خواسته ها و انتظارات مشتریان و همچنین رقابت سخت بانکی در کشورمان به خصوص در 

 انجام پذیرد.دوره اي اي مشتریان به صورت هخواسته فرایند شناسایی  شودپیشنهاد می  حوزه خدمات الکترونیک

تحقق به طور کامل  چنانچهباشد و  یم مهم و حیاتی یرقابت یک عاملبه عنوان  یا خدمات در هر محصول یالزام ينیازها. 3
د؛ در واقع در صورت عدم تحقق نیازهاي الزامی عالقه مند نخواهد ش یا خدمات به محصول یبه هیچ طریق يمشتر نیابد،

مشتري بسیار ناراضی خواهد شد.در خصوص نیازهاي عملکردي همانطور که قبًال شرح داده شد، هرچه این دسته از نیازها 
بیشتر تحقق یابد، رضایت مشتري بیشترتأمین وباعث بقاي شرکت در بازار می شود. همچنین ارضاي کامل نیازهاي انگیزشی و 

لذا به بانک انصار پیشنهاد می گردد به خواسته هاي اساسی و عملکردي جذاب هم باعث افزایش رضایت مشتریان می شود.
مشتریان توجه ویژه اي داشته و یک برنامه کوتاه مدت براي تحقق آنها تدوین نماید و سپس به برآورده ساختن نیازهاي 

 انگیزشی بپردازد.

 پیشنهادات مربوط به محققان پژوهش هاي آتی: 

هش می توان جهت افزایش رضایتمندي مشتریان در حوزه هاي صنعت، سازمان هاي خدماتی و از الگوي مفهومی این پژو. 1
 غیره استفاده نمود.

می توان از روش هاي دیگر مثل روش فرایند تحلیل شبکه اي فازي  نیز براي وزن دهی و اولویت بندي مشخصه هاي فنی. 2
 هم می توان براي انجام موضوع تحقیق استفاده نمود. فازي QFDاز روش هاي کانوي فازي و . همچنین استفاده نمود

 می راهم مشتریان را رضایت گیري میزان اندازه براي مشتریان، روش مناسبی هاي نیاز بندي با استفاده از طبقه کانو مدل. 3
مورد  وفاداري آنهامشتریان یا بررسی میزان  رضایت سنجش در تکنیک کارگیري این به تاثیر گردد می پیشنهاد نماید، لذا

توان در خصوص بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان با  پژوهش قرار گیرد، همچنین می
 هایی مثل تحلیل شکاف به مطالعه و تحقیق پرداخت. استفاده از ترکیب مدل کانو با مدل

واردجزئیات بیشتري شد و به بررسی دقیق روابط بین ی این پژوهش می توان شناخت تیجمع يها یژگیودر خصوص . 4
 خصوصیات مشتریان و نیازهاي آنها و یا حتی سنجش میزان رضایتمندي مشتریان پرداخت و به نتایج جالبی رسید.
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