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 :چکيده

 بهبود به اعتماد اداره ماموران توسط نیاز مورد اقداماتبر  بینشی ارائه به مقاله این از هدف

 افسران 69 مجموعدر  .است نظارتی و اقتصادی دشوار شرایط از زمان  طول در مشتری رضایت

 بررسی الکترونیکی پست پرسشنامه یک از استفاده با آمریکا متحده ایاالت در واقع بانک معتمد

 تاثیر یک تنها 8006 و 8002 بین سالهای در مالی صنعت مشکالت و مقررات انطباق افزایش .شد

 مشتری از مندیرضایت حوسط حفظ در موفقیت. استداشته  مشتری رضایت روی بر جزئی منفی

 ارتباطات چاپ /الکترونیکی بهبود ،که شامل بیشتر جلسات مشتری اصالحی اقدامات بر متمرکز

 مدیران به توصیه سه این مقاله .است شده بیشتر دوستانه مالی اطالعات ارائه و الکترونیکی پست

 ی ازاصول بر تمرکز ادامه بر(1 :ایجاد می کند آنها مشتری رضایت حفظ به کمک برای ارشد

 از دوستانه پشتیبانی ارائه به یاورژانس و موجود های آوری فن از استفاده(8 مشتری تمرکز

 .است مشتریان به شده ارائه مالی ارزش گزاره رسانی روز به و بررسی مداوم طور به(3 و مشتری

اقتصاد متفاوت  در مشتری رضایت به مربوط مسائل  به نسبت کلی بینش و درک مطالعه این

  .جاری و جوی منظمی فراهم می کند

http://www.system.parsiblog.com/
http://www.system.parsiblog.com/
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 مالی، خدمات بانکداری، صنعت اقتصادی، شرایط مشتری، حفظ مشتری، رضایت :کلیدی کلمات

  بیمه

 

 مقدمه

 اقدامات ،است ارزیابی برای مناسبی زمان  ،[ 1] کاهش امید به 8006-8002 رکود اثرات عنوان به

 این از هدف .است را توسعه داده آشفته دوره این طی در مشتریان حفظ برای مالی موسسات

 این جو به شده گرفته عهده به معتمد بانک افسران ابتکارات از برخی از ای خالصه ارائه مقاله

 .است دوره

 مثبت مشتری روابط حفظ برای بودند کشیده چالش به حاضر حال در اعتماد افسران رکود، از قبل

 مثال، عنوان به. است ترور علیه جنگ به مقننه قوه پاسخ از ناشی بیشتر مقررات به وسیله تقاضای

 به که پیچیده و جدید اسناد از تعدادی مشتریان نیاز به مالی موسسات نیروهایمیهن پرستی  قانون

  از شده اجرا اخیرا مقررات این، بر عالوه. است شخصی مالی افشا ارائه بودند ورسیده  امضا

 سازی پیاده و توسعه به مجبور را مالی موسسات بهادار اوراق و بورس کمیسیون و فدرالخدمات 

می شود کرده  مشتری ناامیدی و بیگانگی منجر به اغلب که یهای روش و داخلی های سیاست

 تضمین  آوردن دست به مشتری برای آن کالیفرنیا، مانند مناطق از برخی در: دیگر مثال. است

 " مدالیون گواهینامه صدور "به بیان دیگر، . زیاد ممکن نیست دارایی انتقال برای ساده امضای

  رسمی ورود حفظ به را مالی موسسات نیاز ها گواهینامه این. است یافته توسعه صنعت توسط

 دادن نشان در خود که اخیر ی بیانیه سیستم به ورود نماد  و مشتری، انگشت اثر جمله از معامله،

 برای شخصی اضافی اسناد باید مشتری این، بر عالوه. باشد می انتقال پشت به ها دارایی ارزش
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ایجاد شده می  اشتباهات برای بیشتر فرصت ایجاد تغییرات از نوع این. کرد خواهد فراهم معامله

 .انجام می شد قبالً آنچه از بود بیشتری وقت به نیاز معامالت انجام برای و شود

سرنگونی  به نابودی اعتبار و فرعی، های بحران نخست تر، سختگیرانه مقررات این بر عالوه

 تعجب جای این. است شده اضافه مشتری رضایت های چالش از مالی صنعت ازدیاد به مادوف

 تا 8002 سال از مشتری رضایت کاهش بانکی مشتریان از ساالنه بررسی JD قدرت که نیست

 سال اوایل حاضر حال در حال، این با. (8011همکاران،  پاور و) دهد می نشان را 8010 سال

 نقطه چهار فقط در بهبود خیلی اندکی مشتری رضایت دهد می نشان تحقیق این نتایج 8011

 از است بدیهی. است استوار شاخص نقطه 1000 مقیاس یک در ها داده این. است یافته شاخص

 شرکت مانند مالی موسسات سایر و بانکها که اعتماد قابل خبری های گزارش سایر و گزارش این

 .هستند مواجه گرفت نادیده توان نمی که مشتری رضایت چالش با همچنان بیمه های

  گذشته از آموختن

 ناامیدی شدت از بهتر درک به که توجهی قابل مقدار افتاد، اتفاق اخیر رکود در آنچه به توجه با

 این ارزیابی برای. ه استشد گرفته وضعیت بهبود برای اقداماتی چه و دارد وجود مشتری

 افزایش و حفظ منظور به بانک معتمد افسران مراحل از تحلیل و تجزیه مؤلفان یک اقدامات،

 بانکداری تحلیل این در شده یافت نتایج. گرفت انجام دشوار دوره این طول در مشتری رضایت

 بخش دو این از یک هر. شود اعمال بیمه قبیل از مالی، بخش دیگر مناطق به راحتی به تواند می

 برای خاص بانکداری گروه این. )است توجهی قابل فردی های تماس با مدت بلند روابط به نیاز

به  مشتری، با مدت طوالنی و مکرر های تماس به معتمد بانک افسران زیرا شد انتخاب مطالعه
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 پروژه ارزیابی این ی ازاهداف خاص، طور به( است حیاتی موفقیت سوی به مشتری حفظ منظور

 :شده بود تعیین

 . 8006 و 8002 ،هسال دو دوره یدشوار در است، یافته کاهش یا بهبود مشتری رضایت حد چه تا.

که خدمات واقعی  سازمان سمت به نگرش مشتریان در اتتغییر گونه هر از پاسخ دهندگان درک.

  .ارائه می دهند

 مخاطب معتمد افسران از طریق رضایت و کار دشواری سطح در وجود، صورت در تغییرات، این.

 . تجربه می کنند

 شده گرفته مشتری رضایت افزایش یا حفظ برای مخاطب اعتماد افسران که شخصی ابتکارات.

 .بود

 روش تحقیق

 در واقع معتمد بانک افسران 1336به  8010 ژانویه در پرسشنامه اطالعات، آوری جمع برای

 دهندگان پاسخ. آمد دست به تجاری لیست یک از را آن نام که شد، فرستاده متحده ایاالت سراسر

 در %(2) افسران 69 پیگیری، بدون هفته، سه از پس. کرده بودند درخواست ناشناس پاسخ به

 [.8] ایمیل ابزار نوع این برای قوی بازگشت یک پاسخ،

 مشتری رضایت احساس دهندگان پاسخ مشتری که حدی توسعه یافته بودند تا کمی های داده

 :در تغییر با رابطه در ،8006-8006یابد،  کاهش هسال دو دوره دشواری در یا و بهبود یابد

  ؛ دولت/فدرال دهی گزارش الزامات. 
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  ؛ بانک های سیاست .

  ؛ مقاله کار در افزایش .

  ؛ مجازات/ها هزینه بانکی، های سیاست کارگیری به در پذیری انعطاف. 

  ؛ پرستی میهن قانون. 

  و شده ارائه محصوالت. 

 .ها روش و داخلی های سیاست. 

 فرآیندهای در کیفی اطالعات در زمینه باز پاسخ سوال سه شامل پرسشنامه این، بر عالوه

که در سواالت  دهندگان پاسخ دیگر مسائل خواسته هایی از و شغلی رضایت ها، گزارش/شرکت

 .بود شدهنذکر  قبلی

 در "افسر معتمد – جمهور رئیس معاون" برگزاری از بود، مرد یک مطالعه این در نمونه مخاطب

مشتری و  146تا  100اداره کردن  ،معتمد افسر تجربه از سال19-80 تجربه با 90-96 سنی گروه

 (یافت 1جدول در توان می را های جمعیت شناسی نمونه از جزئیات. )لیسانس درجه نگه داشتن

  ها هزینه و مراحل ها، سیاست مقررات، از پیروی و مشتری رضایت کمی از نتایج

ده کرت خواسدر عددی مقیاس از استفاده با مسائل از سری یک به برای پاسخ دهندگان پاسخ

 .نگاه کنید 1شکل در اول سوال  به میتوان مثال برای. بودند

 پاسخ به تغییرات مختلف
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 در تغییر که دهد می نشان -0.2امتیاز متوسط  نتیجه. فدرال یا ایالتی گزارشی الزامات در تغییرات

 .دارد مشتری رضایت روی بر جزئی منفی تاثیر ایالتی و فدرال یگزارش الزامات

 سیاست در تغییر گونه هر هم باز ، -5.0 متوسط مقیاس نتیجه. ها بانک های سیاست در تغییرات

 برای شده گرفته نمونه اقدامات. است مشتری رضایت روی بر جزئی تاثیر ها بانک های

 این بازی، کاغذ ارائه برای مشتریان با شخصی مالقات شامل کننده محدود تغییرات به پاسخگویی

  که رسد می نظر به. اقتصادی روند توضیح یا مقررات مروری بر مقررات :نویسید می نقد فایل

 بشدت سقوط از رضایت برای ییها چالشه با هبا مواج نمونه در معتمد افسران های تالش

 .داشتند نگه بیشتر

 یک تنها اگرچه .-1.0امتیاز متوسط  نتیجه. داشتند کامل من مشتریان که بازی کاغذ در تغییرات

 پشت در خام های داده ،وجود دارد قبلی های مقوله با مقایسه درمعدل  نمره در کمی منفی شیب

 رضایت بر منفی اثر ها، درجه تا از 94 و ی گزارش نشدهاثر هیچ .هستند -30امتیاز قابل توجه 

  دهندگان پاسخ شده، ارائه مکمل نظرات به توجه با کلی، طور به[. 4] شده است گزارش مشتری

 پست ارتباطات یا/ و اینترنت افزایش یا/ و مشتریان بیشتر اغلب با دیدار برای مستقیم اقدام

 .هستند رویکرد دو هر از نمونه دو زیر در. است مشتری رضایت حفظ برای سعی که الکترونیکی

 . اسناد اجرای از قبل هم با وکیل و مشتری با مالقات

 . است مشتریان به ارتباط برقراری در فعال نیاز، صورت در اطالعات خبرنامه

 ، -0.4امتیاز متوسط  نتیجه. بانک های سیاست اعمال در من[ مامور] پذیری انعطاف در تغییرات

  .است منفی جزئی  کاهش دیگر بار یک
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                                                                                                                                 .                                                              (جمعیتی پاسخ دهندگان نظر سنجی) 1جدول 

 تعداد پاسخ دهندگان                                                                        طبقات جمعیت شناختی                                                    

 جنس 

 76                                                                                                                                                                 پسر

 82                                                                                                                                                                         زن 

 1                                                                                                                                                                عدم گزارش 

 مواضع حرفه ای که در حال حاضر برگزار شد 

  1                                                                                                                                                         اعتماد معاون افسر 

  17                                                                                                                                                               معتمد  افسر 

  18                                                                                                                                                      معاون رئیس جمهور

  87                                                                                                                              معتمد     افسر  --معاون رئیس جمهور 

  17                                                                                                                                               معاون ارشد رئیس جمهور

  11                                                                                                                        معتمد    افسر  --معاون ارشد رئیس جمهور 

   3                                                                                                                                                                رئیس جمهور

       11                                                                                                                                                                      مورد  

  1                                                                                                                                                                 عدم گزارش

 سن 

20-29                                                                                                                                                                       8 

30-39                                                                                                                                                                       4 

40-49                                                                                                                                                                      
84 

50-59                                                                                                                                                                      
83 

60-69                                                                                                                                                                      
87 

70       +                                                                                                                                                                   4 

 

  3                                                                                                                                                                عدم گزارش

  معتمدتعداد سال تجربه به عنوان افسر 

  9                                                                                                                                                                        5 تا 1

  13                                                                                                                                                                    11تا  6

  13                                                                                                                                                                   15تا  11
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    12                                                                                                                                                                   81 تا 16

  14                                                                                                                                                                   85 تا 21

26-30                                                                                                                                                                     11 

31-35                                                                                                                                                                       6 

     .                                                                                                                                                                                          (جمعیتی پاسخ دهندگان نظر سنجی) 1 جدولادامه  

 تعداد پاسخ دهندگان                                                                        طبقات جمعیت شناختی                                                    

36-40                                                                                                                                                                       2 

41+                                                                                                                                                                           

8 

  1                                                                                                                                                                 دم گزارشع

 تعدادی از مشتریان در حال حاضر مدیریت 

  81                                                                                                                                                                     49 تا 1

  13                                                                                                                                                                   99 تا 50

                                                                                                                                                                149 تا 100

17  

  9                                                                                                                                                                 199 تا 150

   6                                                                                                                                                                 849 تا 200

   3                                                                                                                                                                899تا  250 

    5                                                                                                                                                                 349تا  300

  5                                                                                                                                                                 399 تا 350

400            +                                                                                                                                                            7 

  12                                                                                                                                                             عدم گزارش 

 باالترین سطح آموزش و پرورش 

  3                                                                                                                                                                  بدون کالج

  14                                                                                                                                                             برخی از کالج

  31                                                                                                                                                            مدرک لیسانس

   45                                                                                                                                                             فارغ التحصیل

 3                                                                                                                                                                گزارشعدم 

 به وسیله طبقات جمعیت شناختی متنوعهیچ یک از نتایج سواالت : یادداشت 
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و مجازات  اتهامات در افزایش.  -0.2 متوسط مقیاس نتیجه. مجازات و بانک های هزینه تشدید

 می تصور معتمد افسران توسط که ،داشتند مشتری رضایت بر منفی اثر از بیشتر کمیخدماتی که 

 نگه با مشتری رضایت بهبود یا حفظ به قادرای که  نمونه در جامعه های بانک از برخی. دش

 .است خود بزرگتر رقبای برخی از تر پایین های مجازات و ها هزینه داشتن

و  مکانی را متعلق به خود ،هستیم مستقل معتمد سازمان یک  ما": داشت اظهار افتخار با یکی

در ایالت  HQ نامیدن به نیاز بدون ،ن را ایجاد کردیمما خود های گیری تصمیم ما. اجرا کردیم

بزرگتر برنامه دارایی های  مالی موسسات دلیل به را خود رقابتی مزیت از دیگر گزارش ."دیگر

 بدون که حالی در .مجبور به افزایش حداقل هزینه ها شد و را دریافت کرد فدرال مشکل دار

 .هاشان بودند برنامه هزینه حفظبه قادر آنها تعهد،

 نتیجه. دیگر مقررات یا/ و پرستی میهن قانون به مربوط فدرال گزارشهای در الزامات در تغییرات

 کننده نگران کاهش از برخی دهد می نشان متوسط طور به امتیاز که حالی در. -1.0امتیاز متوسط 

 وجود یاثر هیچ که شده گزارش -34 منفی احساس یک اساسی های داده مندی رضایت در

 بهبود یا و حفظ برای تالش در. است منفی تاثیر از مختلف سطوح گزارش 91 اما ،نداشت

 مشتریان با ارتباط بهبود جهت در اقدام ترینکوشش  ها، چالش این از پرتوی در مشتری رضایت

 گزارش دیگر نفر چند که حالی در" ها سخنرانی و ها خبرنامه مشتری جدید ارتباطات" طریق از

 .دادند "ستدباال خدمات از یسطح  افزایش "

. داشتیم ما که محصوالت در تفاوت و دهیم می ارائه ما محصوالت درک برای مشتریان توانایی

 هاینیاز با کمی نسبتا مشکالت که معتمد افسران میان در جزئی اجماع. +0.1 متوسط امتیاز نتیجه

  آن می دهد که نشان 98. دارد وجود محصول تفاوت و محصول خطوط درک در مشتریان
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 تاثیر از برخی گزارش 12 و مثبت بهبود از برخی کرد اشاره 82 که حالی در کننده نیست نگرانی

 .مشتری روابط از سطح این در را منفی

 محدود کمتر بسیار محدود، بیشتر بسیار اند شده تبدیل من مالی موسسه های روش و ها سیاست

 ماموران نیست، آور تعجب. -1.3امتیاز به طور متوسط  نتیجه. است نکرده تغییر یا و کننده

 و 8002 سال در محدود بسیار ،معتمد افسران  سازمان در ها روش و ها سیاست که دادند گزارش

نشان دادند که  ، 2 که حالی در وضعیت،  این گزارش، 92 از مجموع در. بود شده تبدیل 8006

 لحاظ از. باشد داشتهن وجود رویه و ها سیاست در شده داده قرار های محدودیت در یتغییر هیچ

 توضیح برای کمی بسیار تالش دولت": نوشت مخاطبیک  مشکل، این جبران برای اقدامات

 روشهای و ها سیاست در را خود کننده محدود اثرات و] مردم عموم به را خود نظارتی تغییرات

 ". ما از بار اولین برای آن مورد در شنیدن اغلب[ مشتریان] آنها[ مالی شهودی

  اصالحی اقدامات

 افسران که معنی این به این. بود -0.2 باال، در اشاره عملیاتی مناطق هشت برای معدل میانگین 

 تغییر 8006 و 8002 سال طول در مشتری رضایت که رسیدند نتیجه این به نمونه در معتمد

 یک زمان، آن اجتماعی و اقتصادی تحوالت به توجه با اما دارد، وجود کاهش. است نکرده زیادی

 منفی سمت به بیشتر خیلی است ممکن متوسط طور به  که کند بینی پیش آسانی به تواند می نفر

 توسط شده انجام اصالحی اقدامات انواع به مربوط است ممکن مشکل این. باشد بوده مقیاس از

 .است شده داده نشان 8جدول در که همانطور اعتماد بخش

                                                                                                                                                                      1شکل 

 دردو سال گذشته ، تغییرات کلی در گزارش های مورد نیاز  دولت و فدرال رضایت کلی مشترانم  با موسسه مالی من در بر داشت. 
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بسیار تاثیر 

 منفی می گذارد

 بسیار تاثیر       

مثبت می گذارد   

به شرح زیر به این سوال ، درج شده .سواالت پس از آن با استفاده از همان جمله بندی ، اما هر یک از آیتم های زیر خط دار است : یادداشت ها

                    .                                          دهندگان به دور یکی از نه انتخاب برای نشان دادن درک خود را ازشدتتغییرات است پاسخ.است

 از درصد 96 و باز است پاسخ سوال سه شامل پرسشنامه باز پاسخ سواالت، کیفی نتایج             

 پرسیده سواالت این .سؤالت ارائه دادند این به توجهی قابل و کوتاه پاسخ دو هر دهندگان پاسخ

 در تغییرات شوند، نمی داده پوشش مستقیم پاسخ سواالت جزئیات در دیگر مسائل برای شده

 مشتری رضایت به دهندگان پاسخ فردی ابتکارات و مشتری رضایتبر  که ها گزارش/ فرآیندها

                                                                                      . تاثیر دارد است گرفته اثر

 ارتباطات از استفاده  افزایش ای مالحظه قابل معتمد افسران که است روشن باز پایان پاسخ این از

 های سالطی  در بازدیدکننده فردی بیشتر و تر واضح های گزارش ای بیانیه پیشرفته، الکترونیکی

 .است آزاد سقوط  از مشتری رضایت داده حفظ برای تالش به را 8006 و 8002

 

 

 معتمد افسران کار و رضایت مشکل

 معتمد افسران کار سختی در تغییر  به مربوط مطالعه در کمی متفاوت از سؤالهایی که سئوال دو

 قابل توافق ، -1.2 از متوسط طور به امتیاز نتیجه یک با. مطرح شده است 8006 و 8002 سال در

 هجده ".است دشوار ای حرفه بیشتر بسیار شدن تبدیل " ، بود معتمد افسر  موقعیت که توجهی

 مشکل در مقداری شده گزارش 29 "،نمی یابد توجهی قابل تغییر " بود، نشان داده مشکل

 . است نداشته وجود متوسطی کاهش مشکل از بعضی کردند که احساس افسر دو تنها و بزرگتر،
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 از متوسط طور به نتیجه امتیاز دادن نشان و ،شغلی را گزارش دادند رضایت کاهش همچنین آنها

 از برخی گزارش 99 ،در بر نداشت داری معنی تغییر" گزارش رضایت 84 از مجموع. است -1.0

 . است شغلی رضایت در افزایش از برخی گزارش 19 و رضایت کاهش

 تبدیل] است من کار " ،توضیح می دهد مشتریان 300 مدیریت جمهور، یسئر معاون ارشد یک

 ".است بدبختی بهره نرخ و سهام قیمت کاهش حریص، تنبل، ذینفع به توجه با[ یکمتر ارزش به

  مشتری نیت حسن

 بانکی نهاد کل معتمد بخش توسط شده تولید مشتری نیت حسن اینکه چطور مورد در سوال یکی

 درک یک بود، +0.3 متوسط طور به امتیاز که شد آور تعجب نتایج .گیرند می قرار تاثیر تحت

 قبلی بخش در شده گزارش های داده ملی نزولی روند  با تضاد در این .بهبود یافت مثبت جزئی

 در مشتری نیت حسن نگرش در تغییری هیچ که گزارش 30معتمد افسران از. است مطالعه این

 . پیشرفت گزارش 41 و کاهش  گزارش 89 است، داشتهن وجود 8006 و 8002 سال

خوب  ما مشتری رضایت" ،باشد مشترک دیگران با است ممکن که یاطالعات داد ارائه معتمد افسر

 راحت تغییرات ایجاد برای زیادی تالش است شده ساخته ما های بانک که چرا ،استحفظ شده 

 بانک مالی منفی اثرات ما مشتریان بهتر خدمات ارائه به اضافی زمان[ اما. ]است مشتریان برای تر

 ".است

                                                                                                                                                                    8جدول 

 شمار اقدام گزارش                                                                                                                        اقدامات اصالحی گرفته شده

 17                                                                                                    ارتباطات پستی                  بهبود اینترنت ، الکترونیکی ، و 

  84                                                                                         گزارش مشتری جدید دوستانه بهبود فرآیندهای معامله ، به عنوان مثال 

37                                                                                                                                                    فردی بیشتر ارتباطات  

6            بیرونی جدید                                                                                                                  به مقررات  مشتریان هشدار  
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.چندین اقدامات ارائه شدبرخی .پاسخ دهندگان  97 تا 77از  سواالت باز و بستهبر اساس پاسخ های داده شده به : یادداشت ها   

 

  خالصه

 در تغییر که رسیدند نتیجه این به گزارش این برای کوهورت در معتمد افسر 69  ، متوسط طور به

. است نداشته مشتری رضایت حفظ برای را خود توانایی بر منفی بسیار تاثیر عملیاتی فرایندهای

 روز پیچیدگی  از بسیاری توجه رسد نمی نظر به آیا دهندگان، پاسخ 69 این دیدگاه از مشتریان،

 به تنگتر پایبندی پرستی، میهن قانون مانند است داده افزایش دولت مقررات از ناشی افزون

 این علت به است ممکن این .غیره و مالی، محصوالت بیشتر پیچیدگی بانکی، های سیاست

 معتمد بخش  که یا/ و شوند مین روبرو به طور مکرر مسائل این با مشتریان اکثر که واقعیت

آنها  که هنگامی آنها نزدیک پشتیبانی هایی که به وسیله پیچیدگی از مشتریان محافظ است ممکن

 معتمد افسران بررسی رسد می نظر به خالصه، طور به. شوند می روبرو مشکالت از نوع این با

 زمان مشکل، هنگام ،لومباردی وینس ،باشد فوتبال معروف مربی پند  وبه نظر می رسد دنباله رو 

که  هستند افزایش حال در معتمد افسران برای مبانی. می کرد اولیه اصول تمرین صرف را بیشتری

 تر دوستانه گزارش بیشتر توسعه مشتریان، با بهتر ارتباط برقراری برای مدرن تکنولوژی از ستفادها

 . شخصی تماس سطح  افزایش و

 از قبل ابزارها این از حداکثر استفاده به را معتمد افسران که چرا استی بزرگ ای عمده سوال  اما

 این شاید ند؟وش مجبور آنها از استفاده در یدشد تمرکز به تقویت شوند اقتصادی رکود  با آنها

در نظر  محلی بیشتر زمان طول در مشتریان اصالحی اقدامات در مورد را هشدار باید مدیران

 شغلی رضایت روی بر کمتر تاثیر با است ممکن اقتصادی رکود تاثیر که طوری به داشته باشند

 .بدهد کاهش را خود
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 بهبود گذشته سال  در کمی اخیرا بانکداری در مشتری رضایت مطالعه، انرژی JD 8011 اساس بر

 افسران تالش  که است شده ساخته رسد می نظر به. است یافتهن کاهش حداقل یا و است، یافته

ساخته شده  بانک مشتری رضایت کل با مشارکتها برخی از اقتصادی رکود از اوج  طول در معتمد

 آخرین از تا دو بین نقطه، 1000 شاخص یک روی بر نقطه چهار افزایش با حال این با. است

 . باشد داشته وجود مشتری رضایت بهبود به در آینده توجهی قابل های فرصتباید  گزارش،

. است شده مرحله سه مالی موسسات سایر و ها بانک در و معتمدان ارشد مدیران حاضر حال در

 به همچنان است شده آموخته اصول روی بر تمرکز مورد در که آنچه از است مطمئن که این اول

 مشتری رضایت که دهد می نشان JD های داده قدرت اگرچه. است داخلی شده هایالیت صورت

 یافته توجهی قابل بهبود همه حساب اطالعات و محصول ارائه شخص، در شعبه تعامل" با را

 شرایط که زمانی اولیه اصول از استفاده با سهل انگاری را حدودی تا تمایل  است ممکن است،

 . داشته باشد وجود یافته ای بهبود اقتصادی

 و اجتماعی ای رسانه های برنامه همراه، تلفن) فوری و موجود های آوری فن از استفاده به دوم

 ازبرای محافظت  نیز فناوری. است پسند مشتری و رایج که است مشتری از پشتیبانی برای( غیره

 غرق رعایت مقررات افزایش با بودن ازهم  امکان، حد تا ،باید مورد استفاده قرار گیرد مشتریان

 فرض نباید ها بانک ،دارند باالتر سن پرانتز داخل در معتمد مشتریان از بسیاری چه اگر. شود

 کامپیوتر/هوشمند های تلفن در "ها برنامه" مانند جدید های آوری فن کارگیری به با که کنند

به همراه  مشتری خدمات ابزار و خود محصوله سبد سرمایه گذاری ی را بناخوشایند تبلتی که

 .دارد
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 همانطور. است جذاب مشتریان به شده ارائه مالی ارزش گزاره که شویم مطمئن که است این سوم

 الزامات در مداوم تغییرات با ،معتمد منطقه در خصوص به مالی، خدمات صنعت ماهیت که

 ارائه از "ییها ویژگی" رسانی روز به مداوم طور به ها بانک گیرد، می قرار تأثیر تحت قانونی

 به مسیر یک است ممکن "قدیمی چیز همان" ارائه که حالی در. معتمدشان نیاز دارند محصول

 های سال در تغییرات که دارد وجود زیادی شواهد ،داشته باشد گذشته در جاری های موفقیت

 گزاره از (ترویج و مکان محصول،، قیمت) همیشه، مثل. تاثیر مکرر و بیشتری خواهد داشت آینده

 و وفاداری مشتری، مداوم حمایت از اطمینان با وسط تراز باید با خوبی بهکه  بازاریاب ارزش

 .احتیاج است رضایت
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