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چکیده
امروزه توانایی جذب مشتریان جدید در سازمانهای مختلف به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است .به این
منظور سازمانها میبایست راهحلی برای مسئله کاهش تقاضا ،از طریق جذب مشتریان جدید در نظر
بگیرند که بتوانند با توجه به آن ،مشتریان فعلی را حفظ و مشتریان جدید را جذب کنند .بنابراین در این
پژوهش از مبانی و مولفههای پویایی سیستمها برای بررسی عملکرد بانک سپه در این زمینه استفاده شد.
استفاده از مدلسازی پویایی سیستمها برای مسئله جذب مشتریان در یک مؤسسه مالی از نوآوریهای
این پژوهش محسوب میگردد .بدین منظور از  11شاخص اصلی عملکرد سازمان که از ادبیات پژوهش
استخراج گردید بهره گرفته شد .در مدل ارائه شده ارتباط ساختاری و میزان اهمیت هریک از متغیرها
توسط افراد خبره مشخص شد .سپس با استفاده از مفاهیم پویایی سیستمها تأثیر این عوامل بر نرخ
جذب مشتری از طریق بانک و نرخ جذب مشتری از طریق تبلیغات در قالب نمودارهای علت و معلول
نمایش داده شد .سپس برای تبیین کارکرد مدل پیشنهادی ،متغیرهای پژوهش در قالب سه سناریو
بررسی شدند تا میزان اثرگذاری هریک در شرایط مختلف مشخص شود .در نهایت نیز با توجه به
دیاگرام جریان ارائه شده و سناریوهای پیشنهادی ،مشخص شد که با بکارگیری سناریو بهینه ،نرخ جذب
مشتری از طریق روابط تبیین شده مدل در حدود  20درصد افزایش پیدا میکند .نتایج بهدست آمده در
این پژوهش میتواند مبنایی برای تبیین استراتژیهای جذب مشتری در بانک سپه قرار بگیرد.
کلیدواژهها :نرخ جذب مشتری ،شبیهسازی ،بهینهسازی ،پویایی سیستم
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 .1مقدمه
با گسترش و رشد روز افزون تغییرات در محیط خارجی سازمانها و شدیدتر شدن رقابت
سازمانها دیگر سیستمهای سنتی حفظ مشتریان قادر به برآوده نمودن نیازهای سازمانها
نبوده که این خود شامل هزینههای مضاعفی برای سازمان میباشد که از جمله آنها میتوان به
کاهش فروش ،کاهش اعتبار سازمان ،زیاد شدن تأخیرها ،از دست رفتن مشتریان ،سوق دادن
مشتریان به سمت رقیبان و غیره اشاره نمود ] .[1جذب و نگهداری مشتریان در کنار کیفیت
خدماتدهی میتواند کارایی بانکها را به شدت بهبود ببخشد و در نتیجه بهطور مستقیم در
افزایش سودآوری بانکها مؤثر باشد ،بنابراین مدیریت و تدوین راهبردهای کلی بانک در جذب
و حفظ مشتری با علم به چگونگی رفتار سیستم امکانپذیر است .به علت شتاب فزاینده تغییرات
در فناوری اطالعات ،مدیران بانکها به تغییرات فعاالنه و تمرکز بیشتر بر ترجیحات مشتریان
نیاز خواهند داشت ] .[2تحقیقات پژوهشگران امور اقتصادی نشان داده که بانکها با افزایش
مشتریان و ایجاد رضایت مؤثر در مشتریان ،بهطور بیسابقهای به سودآوری خود میافزایند.
پژوهش حاضر در بانک سپه صورت گرفته است .این بانک یکی از از زیر مجموعههای نهادهای
نظامی است که مشتریان آن بهصورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول مشتریان
سازمانی (مشتریانی هستند که بهواسطه اشتغال در نهادهای نظامی ملزم به داشتن حساب در
بانک سپه و استفاده از خدمات این بانک هستند) و دسته دوم مشتریان عمومی (مشتریانی
هستند که بین بانک سپه و سایر بانکها حق انتخاب دارند و به اختیار خود بانک سپه را برای
دریافت خدمات بانکی انتخاب کردهاند) .در این پژوهش تمرکز تحلیل و بررسیها بر مشتریان
عمومی است و منظور از مشتریان بانک ،همان مشتریان عمومی میباشد .با توجه به این
موضوع مسئله اساسی در این پژوهش ،کمبود این نوع از مشتریان در بانک سپه میباشد .به
عبارت دیگر ،سرانه مشتری در شعب بانک سپه نسبت به بانکهای رقیب کمتر است و وضعیت
رقابتی بانک در جذب مشتریان عمومی در حالت مطلوبی قرار ندارد .در این مطالعه در صدد
هستیم تا وضعیت رقابتپذیری بانک را در جذب مشتریان بیشتر را بررسی و تحلیل کنیم.
بنابراین ،این موضوع حائز اهمیت است که مشتریان احساس تعلق خاطر پیدا کرده واین نوع
مشتریان سودآوری و عمر طوالنی دارند که برای بانکها سرمایه به شمار میروند و مهم
شمرده میشوند .پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که عوامل مختلفی نظیر شایستگی
کارکنان ،بازاریابی رابطهمند ،پاسخگویی کارکنان ،سفارشیسازی خدمات ،قابلیت اعتبار ،قابلیت
اعتماد و اطمینان ،قابلیت دسترسی به خدمات ،همدلی بین کارکنان و مشتریان و غیره بر جذب و
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حفظ مشتریان بانکها تأثیر دارند؛ اما دقیق ًا مشخص نیست که آیا این عوامل بر جذب و حفظ
مشتریان راهبردی بانکها هم تأثیر دارند یا خیر .با اینکه پژوهشهایی مرتبط با موضوع
پژوهش در کشور صورت پذیرفته؛ اما هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و
نگهداری مشتریان راهبردی بانکها و نیز چگونگی سنجش و اندازهگیری متغیرهای جذب و
نگهداری مشتریان راهبردی بانکها نپرداخته است؛ بنابراین ،نبود یک الگوی مدون جذب و
نگهداری مشتریان بانکها ،از دیگر مسئلههای مطرح شده است؛ همچنین ایجاد یک بستر
نرمافزاری مناسب برای پیشبینی حفظ مشتریان با ایجاد نظم و انسجام در فرایندهای روزانه
این امکان را فراهم میسازد که بانک مسئولیتهای بیشتری را تقبل کند و محدوده عملکردی
خود را گسترش دهد .بدین ترتیب میتوان با استفاده از یادگیری ماشینی و در ادامه با
مدلسازی رفتار دادههای تاریخی بر مبنای پارامترهای تاثیرگزار فرایند جذب مشتریان از
طریق بانک و تبلیغات را پیشبینی کرد .از طرف دیگر زمانی که یک سیستم دارای پیچیدگی
میباشد ،استفاده از مدلهای شبیهسازی ضروری به نظر میرسد ] .[3باتوجه به مشکالت
آشکار در مدلسازی ریاضی ،زمان صرف شده جهت استخراج یک راهحل برای یک مدل
تحلیلی زیاد بوده و مدلپرداز سعی میکند از آن اجتناب کند و ممکن است مدلپرداز قادر به
فرموله کردن رفتار سیستم نباشد .در این راستا مدلهای شبیهسازی میتواند تمامی
مفروضات یک سیستم را شامل شود .از آنجایی که تکنیک پویایی سیستم میتواند در تحلیل
رفتار یک سیستم در بازه زمانی مشخص به تصمیم گیرنده کمک کند تا بتواند با مشاهده رفتار
سیستم در گذر زمان تصمیمی مناسب اتخاذ نماید تا برای تصمیمگیری پیش از اجرای آن
پیبرد .یکی از راههای مورد استفاده برای این منظور ،شبیهسازی مدل تصمیم در محیط
مجازی از اجرای آن در سیستم حقیقی میباشد ،که این شبیهسازی ضرورت دارد .تغییرات
سریع در دنیای امروز ،سازمانها را با چالشهای مختلفی روبهرو کرده است ،اما در این راه
سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین از فرصتهای
ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند ] .[4جذب و حفظ مشتریان یکی از این ابزارهاست که تأثیر
آن بر یک سیستم پویا میباشد؛ بهطوری که در این رابطه شبیهسازی مجازی به عنوان یکی از
مهمترین منابع اتخاذ تصمیمات مدیریتی و دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمانهایی که
پروژه متعددی را اجرا میکنند به حساب میآید.
اهمیت به تبیین مسائل جذب و حفظ مشتریان نقش مهمی در خروجی نهایی و افزایش
کیفیت و در ادامه بهبود کیفیت خدمات به مشتریان دارد به همین منظور در پژوهش صورت
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گرفته مدل ارائه شده براساس پیشینه و مرور ادبیات پژوهش با استفاده از نرمافزارهای
کارآمد و بر اساس معیارها و متغیرهای مسئله اقدام به ارزیابی تأثیر مؤلفههای تعریف شده بر
بهبود نرخ جذب و حفظ مشتری مینماید .در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که
آیا تبلیغات رسمی از سوی بانک و همچنین تبلیغات دهان به دهان اثری بر جذب مشتریان جدید
دارد؟ بنابراین ارزیابی شاخصهای مؤثر بر جذب مشتریان و نحوه اثرگذاری تبلیغات و
عملکرد بانک بر نرخ جذب مشتریان ،شبیهسازی و تجزیهوتحلیل آن در طول زمان با استفاده
از رویکرد پویایی سیستم از جمله اهداف این تحقیق میباشد .باعنایت به مطالب فوق ،به نظر
میرسد دستیابی به یک سیاست بهینه و تدوین سناریوی مناسب در مؤسسه مالی مذکور و
ارزیابی تأثیر آن بر میزان جذب مشتری موضوعی مهم و درخور توجه میباشد.
این پژوهش در شش بخش نگارش شده است .کلیات و شرایط حاکم بر فضای مسئله به
طور اجمالی مطرح شد .سپس در بخش دوم مروری بر مقاالت حوزه بانکداری انجام گرفته و
شکافهای تحقیقاتی در ادبیات موضوع شناسایی شدهاند .در بخش سوم مباحث مربوط به
روششناسی پژوهش ،معرفی اصطالحات و متغیرها مسئله ارائه شده است .در بخش چهارم
مراحل اجرای مدل به صورت گامبهگام و سپس خروجیها و نتایج حاصله ارائه شده است .در
بخش پنجم ،توضیح رویکرد اعتبارسنجی و شرح نتایج به دست آمده ارائه شده است .در بخش
ششم ،نتیجهگیری ،پیشنهادات و زمینههای مطالعات بیشتر در تحقیقات آتی معرفی شدهاند.

 .2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در طول سه دهه گذشته مفهوم بازاریابی تغییرات عمدهای کرده است .مفهوم قدیمی بازاریابی بر
تولید خدمات و کاال تمرکز داشت و شرکتها تالش خود را برای تولید خدمات بهتر و بیشتر به
کار متمرکز میکردند .هدف شرکتها سودآوری بیشتر بود و وسیله رسیدن به آن فروش یا
ترغیب مشتریان بالقوه برای خرید کاالهای شرکت بود ] .[5مفهوم جدید بازاریابی که از دهه
 1960مورد توجه قرار گرفت ،تمرکز بازاریابی را از محصول به مشتری تغییر داد .برای
موفقیت ،مدیران بازاریابی باید آگاهیهای الزم درباره مشتری را با توجه به محیط خارجی که
شامل رقابت ،قوانین و مقررات دولتی و عوامل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است ،کسب کنند.
امروزه بانکها میزان جذب و حفظ مشتری را به عنوان معیارهای مهم برای سنجش کیفیت کار
خود قلمداد میکنند و این روند در حال افزایش است .کاتلر 1جذب و رضایت مشتری را به شرح
زیر تعریف میکند :جذب و رضایتمندی ،احساس لذت یا ناامیدی فرد است که از مقایسه عملکرد
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یک محصول با توجه به انتظارات وی حاصل میشود .چرتاو 2حفظ و رضایتمندی مشتری را
این گونه توصیف میکند :حالتی که در آن نیاز ،خواسته و انتظارات مشتری از کاال یا خدمات
برآورده شده یا افزایش مییابد و درنتیجه آن ،تکرار خرید کاال ،اطمینان و ستایش فرد به وقوع
میپیوندد ] .[6بنابراین در جهت استفاده بهینه از مؤلفههای تأثیرگذار و بررسی تاثیرات آن بر
خروجی فرایند مدلهای مختلف مطالعات صورت گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها
اشاره میشود؛ پس از آن پیرامون تعاریف مربوط به متغیرها ،روشهای انجام پژوهش و نتایج
بدست آمده بحث میگردد.
فونگ 3مطالعهای در خصوص تصمیم انتخاب بانک در سنگاپور با استفاده از فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی انجام داد .اهداف این پژوهش عبارتاند از :تعیین مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب
یک بانک توسط دانشجویان و اولویتبندی کردن این عوامل بر اساس اهمیت آنها؛ تعیین ترجیح
نسبی دانشجویان در مورد بانکها با توجه به هریک از عوامل مورد توجه؛ و تعیین ترجیح کلی
دانشجویان نسبت به بانکهای مورد نظر بر مبنای اولویتبندیهای انجام شده ،در سطح دوم
تصمیمگیری انتخاب یک بانک سه عامل مهم مشخص شد که تصمیم انتخاب یک بانک را تحت
تأثیر قرار میدهند و عبارت بودند از :نرخ سود باالی حسابهای پسانداز ،نزدیکی مکان بانک و
کیفیت کلی خدمات ] .[7همچنین ،در پژوهشی که بر عواقب مثبت و منفی اجرای مدیریت ارتباط
با مشتری در بانکهای نیوزلند انجام شد ،چهار عامل توانایی عمل به وعدهها ،دوستانه بودن
رفتار کارکنان ،درک نیازهای کسبوکار و سرعت پاسخگویی به درخواست به عنوان عوامل
حیاتی موفقیت اجرای راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری در بانکها ذکر شدند .انکاسو 4پژوهشی
با عنوان بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جلب رضایت مشتریان در امارات متحده عربی انجام داد.
ده مؤلفه مدیریت پروژه ،فناوری اطالعات ،آموزش ،ترکیب تیمها ،یکپارچگی بخشها ،مشارکت
کارکنان ،برنامهریزی ،هزینه ،قابلیتهای کیفی نرمافزار ،یکپارچگی فرآیندها بهعنوان عوامل
اجرای موفقیت آمیز این سیستم در چارچوب امارات متحده عربی شناسایی شد ] .[8نتایج
حاصل از کوری 5و همکاران که به بررسی مدیریت امور مشتریان در زنجیره تأمین شرکتهای
خدماتی میپرداخت ،نشان میدهد که مدیریت امور مشتریان در جهت جذب مشتریان جدید و
حفظ مشتریان فعلی یکی از مهمترین توانمند سازها در مدیریت زنجیره تأمین به شمار میرود
و یک عنصر حیاتی در کسب اطالعات در محیطهای چند فرهنگی شرکتهای امروزی است ].[9
باستان و همکاران در تحلیل پویاییهای مدل کسبوکار بانکهای تجاری ایران ،نشان دادند
کسب درآمدهای کارمزدی نظیر خدمات موبایل بانک و غیره و توسعه این گونه درآمدها تنها
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راه توسعه بانکها و برون رفت از ساختارهای مخرب کاهش کفایت سرمایه و ورشکستگی
بانکهای ایرانی میباشد .این پژوهشگران در مطالعهای دیگر اثر ایجاد ارزش برای مشتری بر
سود حاصله برای بانک را از دیدگاه سیستمی مورد بررسی قرار دادند .آنان نتیجه گرفتند
توسعه خدمات بانکی به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان مستقیم ًا بر سوددهی بانکها
تأثیرگذار است .احمدی زاد و همکاران در پژوهشی که با رویکرد پویایی سیستم صورت گرفته
بود اثر توانمندسازی کارکنان را بر جذب مشتریان سنجیدند .در این پژوهش درک مدیران از
توانمندسازی کارکنان یک مزیت رقابتی تشخیص داده شد ] .[10سایر پژوهشهای مرتبط با
دیدگاه سیستمی که در حوزه بانکداری با تمرکز بر جذب مشتریان انجام شده در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  .1مرور پژوهشهای مرتبط
نویسنده

احمدیزاد و
همکاران ][10
حیدریه و
همکاران ][11
اکینجی 6و
همکاران ][12
باستان و
همکاران ][13
خیرخواه و
همکاران ][14
باستان و
همکاران][15
دهقان
ودلشاد][16

سال

نوع

1389

میان رشتهای

1392

2014

2016

1395

1397

1398

موضوع
محوری
توانمندسازی
نیروی انسانی

خاص رشته

آگاهی مشتریان

بانکداری

برای پذیرش

(بانک رفاه)

فناوری

میان رشتهای

وفاداری مشتری

خاص رشته

ورشکستگی

بانکداری

بانکهای ایرانی

خاص رشته

معوقات

بانکداری

مشتریان بانکی

خاص رشته

توسعه خدمات

بانکداری

الکترونیکی بانک

میان رشتهای

مدیریت ارتباط با
مشتری
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حلقه
علی
معلولی

دیاگرام

دینامیکهای اصلی مورد

جریان

بررسی
پیروی از مقررات داخلی

دارد

ندارد

دارد

دارد

بانک برای توانمندسازی
کارکنان
پذیرش و میزان استفاده
از فناوری و کاهش
مقاومت در برابر تغییرات

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

مدت زمان ارتباط مشتری
با سازمان
بررسی اثر درآمدهای
کارمزدی بر نرخ کفایت
سرمایه
بررسی تأثیر نرخ بیکاری
و نرخ تسهیالت بانکی
معوقات بانکی
اثر پذیرش فناوری و
توسعه خدمات بر جذب
مشتری
اثر تعهد مدیران بر رفع
نیازهای مشتریان
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نویسنده

مصدق و
همکاران][17

سال

1398

موضوع

نوع

محوری

خاص رشته

الگوهای پویایی

بانکداری

مشتریان در

(بانک ملت)

صنعت بانکداری

حلقه
علی
معلولی

دیاگرام

دینامیکهای اصلی مورد

جریان

بررسی
اثر یکپارچگی اطالعات،

ندارد

ندارد

فرایندها و بخشهای
مختلف سازمانی بر رفتار
مشتریان

همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،دینامیکهای اصلی مورد بحث برای
جذب مشتریان ،توسط سایر پژوهشها مطرح شده است .با توجه به موارد مطرح شده در این
پژوهشها ،در قسمتهای بعدی سناریوهای پیشنهادی مطرح میگردد .از طرف دیگر،
پژوهشهای گوناگون عوامل مختلفی را برای جذب مشتریان از دیدگاه سیستمی مورد بررسی
قرار دادهاند .بنابراین یکی از ویژگیهای بارز پژوهش حاضر بررسی مقوله جذب مشتریان به
وسیله تبلیغات و عملکردهای بانک میباشد .چرا که تبلیغات یکی از اصلیترین راههای جذب
مشتری قلمداد میگردد که اثر آن با استفاده از مبانی تفکر سیستمی در حوزه خدمات بانکداری
از نوآوریهای این پژوهش محسوب میگردد .همچنین در این پژوهش سعی شده تا الگوی
مدونی برای جذب و نگهداری مشتریان در صنعت بانکداری ارائه شود.

 .2.1اصطالحات ،متغیرها و روشها
اصطالحات ،متغیرها و تعاریف آنها و همچنین روشهایی که در این پژوهش از آنها برای
رسیدن به نتایج استفاده شدهاند ،به شرح زیر میباشد:
مدلهای پویایی سیستمی :سیستم مجموعهای سازمان یافته از اجزا است که برای رسیدن
به هدف مشخصی ایجاد شده است .شرکتی را در نظر بگیرید که دارای بخش منابع انسانی و
بازاریابی است .اجزای این دو بخش بهگونهای سازمان یافته با یکدیگر در ارتباطاند و تالش
میکنند تا بقا و سودآوری شرکت را تأمین کنند .ایده و هدف پایهای پویایی سیستم ،دستیابی
به کیفیتی از طراحی است که قابل مقایسه با عملکرد در سیستمهای مدیریت شده باشد .بنابراین
در مدلهای پویایی سیستم تعامل سیستم با محیط پیرامون بررسی میشود .متغیرهای اصلی
پژوهش که طبق نظر خبرگان امر استخراج شده و در مدل این مسئله مورد استفاده قرار گرفته
است ،به شرح جدول  2میباشد.
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جدول .2متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر

تعریف

تعهد مدیران

فرآیندی است شامل مساعدت مالی مدیران ارشد ،پاسخگویی به مشتریان ،آگاهی مدیریت

ارشد

ارشد ،تخصیص وظایف و مسئولیتها ،صراحت و صداقت مدیران

فناوری

عبارت است از کیفیت نرمافزاری باال ،تبادل اطالعات ،ارتباطات و همکاری مناسب ،آمادگی

اطالعات

پذیرش ارتباطات ،نگاهی جدید به فناوری

هزینه
مدیریت
تغییر
آموزش
یکپارچگی
فرایند
پایداری
برنامهریزی

هزینه راهاندازی و نگهداری سیستم ،مدیریت مالی مناسب ،هزینه حوزه فناوری
عبارت است از :بازمهندسی فرآیندهای کسبوکار ،تغییرات سازمانی ،تغییر ساختاری فرهنگ،
تغییرات نگرش کارکنان ،انعطافپذیری
آموزش فرآیندهای جدید ،برگزاری کارگاههای آموزشی ،وجود تیمی برای آموزش و
پیشتیبانی
عبارت است از یکپارچگی بخشهای مختلف سازمان ،یکپارچه سازی فرآیندها ،یکپارچهسازی
اطالعاتی
شامل نرخ پایداری ،پایداری اقتصادی ،پایداری اجتماعی ،برنامه جامع پایدار
عبارت است از مشخص کردن اهداف ،برنامهمحوری و هدفمندی ،زمان مناسب پیادهسازی،
زمانبندی مشخص و گامبهگام

مشارکت

شامل مشارکت کارکنان ،همکاری و تخصص مدیران میانی ،نظرخواهی از کارکنان

انعطاف

عبارت است از انعطاف پذیری ،منعطف بودن کارکنان در پذیرش فناوری جدید ،همگام شدن با

پذیری

پیشرفت سریع فناوری در دنیا

قوانین و

شامل قوانین داخلی بانک ،مقررات ملی در جهت استفاده از فناوریهای جدید ،قوانین استفاده

مقررات

از اینترنت و اینترانت

براساس مطالب فوق ،جذب و نگهداری مشتریان مفهومی است که سازمانها در محیطهای
رقابتی و متغیر و پیچیده امروزی جهت کسب رویکردهایی نوین دارند .تحقیقات زیادی در این
زمینه در بخش تولیدی و صنعتی انجام گرفته است اما تأثیر آن در کیفیت خدمات به مشتریان
بخصوص در مؤسسات مالی بصورت معدود و جزئی انجام شده است .در مجموع با توجه به
بررسیهای انجام شده در مدلهای ارائه شده در تحقیقات پیشین ،تأثیر این مؤلفهها بر رضایت
مشتری و نهایت ًا جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی با روش سیستمهای دینامیکی در
نظر گرفته نشده است .بنابراین جزء نوآوریهای مشهود ارائه شده در این پژوهش میباشد.
پس از مرور تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،روشهای انجام پژوهش و نتایج به دست آمده
ارائه میگردد.
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 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع تحقیقات علمی کاربردی میباشد و با توجه به اینکه قلمرو مکانی این
پژوهش بانک سپه میباشد و دادهها 10ماه گذشته آن به صورت مستند در سازمان موجود
بوده و همچنین با نظر خبرگان و متخصصین سازمان ،دادههای 14ماه آینده نیز پیشبینی شده
است .این افراد شامل  10نفر از مدیران ارشد در حوزه آموزش ،مدیریت منابع انسانی و
رؤسای شعب ممتاز با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری میشود .بنابراین در این
پژوهش مراحل زیر را طی میکنیم :در گام اول پژوهش ،متغیرهای مؤثر بر جذب مشتریان
توسط بانک با نظر خبرگان و اساتید از ادبیات پژوهش استخراج میشود .در گام دوم با
استفاده از نظرات خبرگان و اساتید امر ،روابط بین این متغیرها و اوزان آنها استخراج میگردد.
سپس نمودار علت معلولی برای متغیرهای مذکور ارائه میشود .در ادامه نمودار دیاگرام جریان
سیستم در نرمافزار ونسیم 7ترسیم میگردد .در گام سوم سناریوهای پیشنهادی برای بهبود
متغیرهای خروجی مدل یعنی جذب مشتری (توسط بانک و تبلیغات دهان به دهان) ارائه
میشوند .در گام چهارم روابط بین متغیرها و عملکرد مدل پیشنهادی اعتبارسنجی میشود و
در نهایت در گام پنجم نیز با ارائه بحث پیرامون خروجیهای بهدست آمده نتیجهگیری و
پیشنهادات این پژوهش ارائه میگردد.

 .4اجرای مدل
در این مرحله با توجه به متغیرهای استخراج شده در ادبیات تحقیق که توسط خبرگان پاالیش
و تأیید شدهاند ،اقدام به مدل کردن مسئله در نرمافزار ونسیم مینماییم .شایان ذکر است ،با
توجه به اینکه بانک سپه از زیر مجموعههای یک ارگان نظامی محسوب میشود ،به همین دلیل
برخی دادههای مورد استفاده در این پژوهش محرمانه بوده و بنابر مسائل حفاظتی سازمان
متبوع از انتشار آنها خودداری شد .در ادامه ،ابتدا فرضیههای دینامیکی پژوهش مطرح شدند.
دینامیکهای مطرح شده در جذب مشتری بانک از روی ادبیات موضوع استخراج شده و برای
موضوع جذب مشتری در بانک تعدادی حلقههای علی معلولی اولیه ترسیم شد .این حلقهها در
جریان مصاحبه با خبرگان قرار گرفت .در جریان مصاحبههای انجام گرفته ،مبانی مطرح شده
مرحله به مرحله بررسی و اصالح شدند تا حلقههای علی و معلولی نهایی حاصل شود .سپس
دیاگرام جریان حالت برای بررسی تأثیر متغیرها بر نرخ جذب مشتریان رسم میشود و پس از
آن فرمولهای مورد استفاده در مدل بیان میشوند .در ادامه با ارائه سناریو خوشبینانه و
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بدبینانه میزان تغییر جذب مشتری را نسبت به حالت پایه بررسی میکنیم .در انتها نیز صحت و
اعتبار مدل ارائه شده را با آزمونهای مربوطه میسنجیم.

 .4.1فرضیههای دینامیکی
در این پژوهش با توجه به مبانی مطرح شده در ادبیات نظری و نظرات و مصاحبههای خبرگان،
فرضیههای پویایی برای جذب مشتریان در حوزه صنعت بانکداری با رویکرد پویایی سیستم به
شرح زیر مطرح میگردد .اولین عاملی که به نظر میرسد میتواند در جذب مشتریان بانک مؤثر
باشد ،آموزش و مشارکت کارکنان است .چرا که کارمندان ماهر و آموزش دیده سرویس
مطلوبتری به مشتریان ارائه خواهند کرد که خود باعث جذب بیشتر مشتریان میشود .عامل
بعدی که میتواند در جذب مشتریان مؤثر باشد ،میزان درآمدهای بانک است؛ از این جهت که
بانک را قادر میسازد تا خدمات جدید و منطبق با تکنولوژی روز را در اختیار مشتریان قرار
دهد و از این بابت در عرصه پر از رقابت امروزی مزیت رقابتی کسب نماید .عامل بعدی که به
نظر میرسد در جذب مشتریان مؤثر باشد ،تبلیغات است که باعث سوق دادن مشتریان جدید به
سوی سازمان خواهد شد .بنابراین حلقههای علی معلولی مبتنی بر این فرضیههای دینامیکی در
ادامه تشریح شده است.

 .4.2حلقههای علی معلولی
نمودار علت معلولی ابزاری برای ترسیم ارتباطات علی در داخل یک سیستم است که به دو نوع
کلی تقسیم میشود :حلقههای تقویتکننده و حلقههای تعادلی؛ حلقههای تقویتکننده سیستمهای
بازخور مثبتی هستند که با تغییر اولیه همگاماند .حلقههای تعادلی ،برعکس رفتار حلقههای
تقویتکننده ،حرکتی مخالف تغییر اولیه را در پیش خواهند گرفت ] .[18در شکلهای زیر،
حلقههای علی و معلولی مربوط به فرضیههای دینامیکی مطرح شده ارائه شده است.
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شکل .1حلقه علی معلولی مربوط به جذب مشتری از طریق تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات رسمی

همانگونه که در شکل  1مالحظه شد ،با افزایش بودجه تبلیغات رسمی نرخ جذب مشتریان
باال میرود و مشتریان بالفعل بانک بیشتر میشوند .در نتیجه درآمدهای بانک و در پی آن
انباشت سود در بانک بیشتر خواهد شد .این افزایش مجدد ًا منجر به افزایش بوجه تبلیغات در
این حلقه مثبت میشود .همچنین در حلقه مثبت دیگری میتوان مشاهده کرد که با افزایش تعداد
مشتریان بالفعل نرخ جذب مشتریان از طریق تبلیغات دهان به دهان نیز بیشتر میشود که این
خود باعث افزایش نرخ جذب مشتریان به بانک میشود.
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درآمدهای بانک
انباشت سود +
بانک

+

کل تراکنش ها
+

+

مشتریان بالفعل
بانک

بودجه آموزش

+
نرخ جذب مشتری
توسط بانک
+

تعداد کارمند نیازمند
آموزش

+
نرخ آموزش کارکنان

+

+

نرخ
فراموشی

+

نرخ جذب از طریق
تبلیغات دهان به دهان
+

+
تعداد کارمند آموزش -
دیده

 +ضریب جذب
-

+

میزان مشارکت
+
کارکنان

درصد پرسنل
آموزش دیده

شکل .2حلقه علی معلولی مربوط به آموزش و مشارکت کارکنان

با توجه به شکل  2مشاهده میشود که با افزایش کارمندان آموزش دیده ،درصد پرسنل
آموزش دیده بیشتر شده که باعث افزایش میزان مشارکت کارکنان میشود .این امر منجر به
افزایش نرخ جذب مشتری از طریق بانک شده و با افزایش تعداد مشتریان بالفعل ،تراکنشها و
درآمدهای بانک و در پی آن انباشت سود بانک بیشتر میشود .این موضوع در یک حلقه مثبت
باعث افزایش بودجه آموزش بانک میشود که مجدد ًا منجر به افزایش نرخ آموزش کارکنان و
درصد پرسنل آموزش دیده میشود.
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بودجه تبلیغات رسمی
+
+
نرخ جذب از طریق
تبلیغات رسمی

متوسط هزینه های هر
تراکنش (بغیر از نیروی
انسانی)

متوسط درآمد حاصل از هر
تراکنش برای بانک

+
+
هزینه های کل
+
-

+ +

انباشت سود
بانک

+

+
درآمدهای بانک

+

سرانه تراکنش ماهیانه
هر مشتری

+
کل تراکنش ها
+

هزینه حقوق نیروی
انسانی
+

مشتریان بالفعل
بانک

بودجه آموزش

+
+
نرخ جذب مشتری
توسط بانک
+

+
ضریب جذب
 +نرخ جذب از طریق
تبلیغات دهان به دهان

شکل .3حلقه علی معلولی مربوط به بودجه و هزینههای بانک

با توجه به شکل  3مشخص میشود که حقوق نیروی انسانی ،هزینه تراکنش ،بودجه تبلیغات
و بودجه آموزش جزء هزینههای کل سیستم بانکی محسوب میشوند که ارتباط معکوسی با
متغیر انباشت سود بانک دارند .بنابراین هرچه درآمدهای بانک از طریق افزایش مشتریان
(بهواسطه جذب از طریق تبلیغات رسمی و تبلیغات دهان به دهان) و در پی آن افزایش تراکنشها
بیشتر شود ،در نتیجه سود بانک نیز افزایش خواهد یافت .با توجه به حلقههای علت و معلولی که
برگرفته از فرضیههای دینامیکی مسئله بود ،در ادامه مدل دیاگرام جریان ارائه میشود.

 .4.3نمودار جریان حالت
بعد از ترسیم و تشریح نمودار علت و معلولی به رسم نمودار جریان میپردازیم .مدل جریان
محوریترین بخش یک شبیهسازی است که از طریق برآورد پارامترها و معادالت ریاضی و
نرمافزار شبیهسازی اجرا میشود و مبنای تحلیل قرار میگیرد .این مدل از متغیرهای حالت،
جریان و کمکی تشکیل میشود .برای بهدست آوردن فرمولها از نظرات خبرگان و
صاحبنظران آشنا با فرایندهای بانکی و پویایی سیستم بهره گرفته شده است .ضرایب و
مقادیر ثابت با کمک مقادیر بهدست آمده از آمارهای قبلی و صاحبنظران سازمان محاسبه
شده است .شکل  4نمودار جریان حاصل از مدلسازی را نشان میدهد.
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حقوق هر
نفر در ماه

هزینه حقوق نیروی
انسانی

متوسط هزینه
های هر تراکنش
یورین زا ریغب)
انسانی)

میزان یکپارچگی
فرایند

میزان استفاده از
فناوری اطالعات

تابع اثر فناوری اطالعات
بر هزینه های تراکنش

تابع اثر یکپارچگی فرآیند
بر هزینه های تراکنش

متوسط نرمال هزینه
های هر تراکنش

><Time

تعداد کارمند
آموزش دیده

تعهد مدیران ارشد

درآمد کل بانک از
تراکنش ها

تابع اثر آموزش بر
مشارکت کارکنان

TLT
درصد پرسنل
آموزش دیده

ضریب
میزان
پیروی از جذب
قوانین و نرمال
مقررات

جمعیت کل

>دشرا ناریدم دهعت<

تشابنا<
سود بانک<

ضریب
اثربخشی
بودجه تبلیغات
رسمی

تابع اثر تعهد
مدیر بر ضریب
بودجه تبلیغات

ضریب
نرمال
بودجه
تبلیغات

><Time

نرخ جذب از طریق
تبلیغات رسمی
بودجه تبلیغات رسمی

نرخ جذب مشتری
توسط بانک

مشتریان بالقوه
بانک

متوسط طول عمر
مشتری
نرخ از دست رفتن
مشتری بانک

نرخ جذب از طریق
تبلیغات دهان به دهان

مشتریان بالفعل
بانک

ضریب تماس

><Time

میزان انعطاف پذیری
خدمات

ضریب جذب

تابع اثر مدیریت
تغییر بر
انعطاف پذیری

کل تراکنش ها

سرانه تراکنش
ماهیانه هر مشتری

سرانه نرمال
تراکنش ها
تابع اثر
انعطاف پذیری
بر سرانه
تراکنشها
مدیریت تغییر

میزان مشارکت
کارکنان

تعداد کارمند
نیازمند آموزش

متوسط هزینه یک
دوره اموزشی

ضریب نرمال بودجه
آموزش

نرخ فراموشی

نرخ آموزش

بودجه آموزش
تابع اثر تعهد مدیر بر
ضریب بودجه آموزش

><Time

هزینه های کل

انباشت سود
بانک

تاغیلبت هجدوب<
رسمی<
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متوسط درآمد حاصل از هر
تراکنش برای بانک
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با توجه به فرضیات دینامیکی مطرح شده و حلقههای علی معلولی ارائه شده ،نمودار جریان
حالت ترسیم شد .بر این اساس تمامی متغیرهای دخیل در مسئله با در نظر گرفتن روابط
ساختاری میان آنها که بواسطه ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان تعیین شده بود ،در نظر گرفته
شدند .میزان سود بانک در ارتباط مستقیم با درآمدها و هزینههای بانک است .درآمدها شامل
دریافتی از تراکنشها و خدمات ارائه شده به مشتریان است .ضمن اینکه هزینههای بانک هم
شامل بودجه آموزش ،تبلیغات و دستمزد کارکنان است .با افزایش سود بانک بودجه تبلیغات
که در جذب مشتری اثر دارد ،افزایش مییابد .از طرفی تعداد کارمندان آموزش دیده تابعی از
نرخ آموزش و نرخ فراموشی در میان کارکنان سازمان است .تعداد کارمندان آموزش دیده
بهطور مستقیم بر مشارکت کارکنان و نهایت ًا جذب مشتریان اثر میگذارد .با افزایش مشارکت
کارکنان تبلیغات دهان به دهان و جذب مشتری افزایش یافته و با افزایش بودجه تبلیغات میزان
تبلیغات رسمی و جذب مشتریان بیشتر میشود .با افزایش مشتریان بالقوه نیز تعداد مشتریان
بالفعل بیشتر خواهند شد .در ادامه نحوه محاسبه و فرمولهای میان متغیرها ارائه میشود.

 .4.4روابط و فرمولهای متغیرها
8

در این پژوهش برای ایجاد ساختار مناسب جذب مشتریان از مدل انتشار بأس استفاده شد.
شایان ذکر است که مدل مذکور ،توسط خبرگان مورد بررسی و اصالح قرار گرفت .این
اصالحات با در نظر گرفتن فرضیههای دینامیکی مطرح شده و اطالعات و ارقام جمعآوری شده
از بانک بوده است .در همین راستا معادالت اصلی استفاده شده در مدل به شرح ذیل میباشد.
)نرخ جذب مشتری توسط بانک-نرخ از دست رفتن مشتری بانک( = INTEGمشتریان بالفعل بانک
متوسط درآمد حاصل از هر تراکنش برای بانک*کل تراکنشها=درآمد کل بانک از تراکنشها
(تعداد کارمند آموزش دیده  +تعداد کارمند نیازمند آموزش) /تعداد کارمند آموزش دیده = درصد پرسنل آموزش دیده
سرانه تراکنش ماهیانه هر مشتری*مشتریان بالفعل بانک = کل تراکنشها
)تعداد کارمند آموزش دیده  +تعداد کارمند نیازمند آموزش(*حقوق هر نفر در ماه= هزینه حقوق نیروی انسانی
)بودجه آموزش/متوسط هزینه یک دوره اموزشی,تعداد کارمند نیازمند آموزش(  =minنرخ آموزش
مشتریان بالفعل بانک/متوسط طول عمر مشتری = نرخ از دست رفتن مشتری بانک
(ضریب اثربخشی بودجه تبلیغات رسمی /بودجه تبلیغات رسمی,مشتریان بالقوه بانک(  =minنرخ جذب از طریق تبلیغات رسمی
جمعیت کل/ضریب تماس*ضریب جذب*مشتریان بالقوه بانک*مشتریان بالفعل بانک=نرخ جذب از طریق تبلیغات دهان به دهان

نرخ جذب از طریق تبلیغات دهان به دهان+نرخ جذب از طریق تبلیغات رسمی=نرخ جذب مشتری توسط بانک
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 -5بحث و نتیجهگیری
رویکرد سیستمهای پویا ،ساختارهای پیچیده مانند روابط داخلی و روابط پارامترهای کلیدی
سیستم را مدلسازی مینماید .مدلسازی کارآمد این وابستگیها و روابط متقابل امری
ضروری است و درک کامل از پویایی سیستم و رفتار آن گامی مهم در جهت بهینهسازی
عملکرد آن است .مدل ارائه شده در ابتدا به نمایندگی از رفتار سیستم ،تحت شرایط عادی
ساخته شده است .عملکرد سیستم با توجه به تعدادی از معیارهای کلیدی عملکرد مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .سناریوهایی با توجه به جنبههای مختلف کارکردهای پارامترها
طراحی گردیده و معیارهای عملکردی سیستم اندازهگیری شده در انتها با مدل پایه مقایسه
گردیده است.

 .5.1تست آزمون حدی و اعتبارسنجی مدل
اعتبارسنجی در رویکرد سیستمهای پویا ،بیشتر بر رفتار دادهها در طول زمان تاکید دارد که
بیانکننده صحت ارتباط ساختار ایجاد شده با رفتار تولید شده است ] .[8تست مدل به دنبال
اعتماد به مدل و نتایج ان و رسیدن به درک عمیقتر میباشد .در این تست با استفاده از مقادیر
حدی بعضی از متغیرها به تعیین اینکه آیا معادالت و مدل بهصورت منطقی و مطابق با قوانین
فیزیکی رفتار میکنند ،پرداخته میشود.

شکل .5رفتار مدل در حالت اکستریم پوینت
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در شکل  5رفتار مدل با مقادیر حدی متغیرها تست میشود .در این تست متغیر مقدار مورد
نیاز در هر واحد در دو حالت کمینه و بیشینه ممکن است ،به طوری که در شکل  5مشاهده
میشود ،اگر ورودی متغیرهای بودجه تبلیغات و درآمدهای بانک برابر صفر شود ،حلقه بعدی
یعنی نرخ جذب از طریق تبلیغات رسمی نیز صفر میشود که نشان دهنده روابط و رفتار سالم
میان متغیرهای مدل است که مورد تأیید خبرگان نیز میباشد.

شکل .6تأیید ساختاری مدل ارائه شده

شکل .7تأیید سازگاری ابعاد مدل ارائه شده
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براساس شکل  6که در نرمافزار ونسیم تهیه شده است ،مدل ارائه شده خطای بارزی ندارد و
فاقد هرگونه ایرادی در ساختار 9متغیرهای تعریف شده میباشد و در ادامه براساس شکل 7
سازگاری ابعاد مدل تأیید میشود ،بدین معنی که ابعاد متغیرهای استفاده شده در مدل با یکدیگر
همخوانی دارند .با توجه به موضوعات مطرح شده در قسمت اعتبارسنجی و همچنین تأیید خبرگان
بر موضوع کارکرد مدل ،میتوان نتیجه گرفت که فرضیههای پویای مطرح شده تأیید میشوند.

 .5.2سناریو پردازی
10

11

در تدوین سناریو ،متغیرهای نرخ جذب مشتریان بانک را در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه

تغییر دادیم که متغیرهای آن با نظر خبرگان و بر اساس پیشینه تحقیق در جدول شماره  2تعیین
شد .میزان تغییر هر یک از مقادیر این متغیرها در مقایسه با حالت پایه 12به شرح جدول  3میباشد:
جدول . 3میزان تغییر متغیرها در سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه
شاخصها

حالت بدبینانه

حالت خوشبینانه

تعهد مدیران ارشد

20درصد کاهش

30درصد افزایش

میزان استفاده از فناوری اطالعات

7درصد کاهش

15درصد افزایش

میزان یکپارچگی فرایند

20درصد کاهش

20درصد افزایش

میزان پیروی از قوانین و مقررات

7درصد کاهش

15در صد افزایش

با اجرای سناریوی بدبینانه میزان جذب مشتریان کمتر شده و و با اجرای سناریوی
خوشبینانه جذب مشتریان بانک بیشتر میشود که در جدول زیر نمایش داده شده است ،با
اجرای سناریوهای فوق در محیط نرمافزار ونسیم خروجیهای زیر بدست میآید:
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شکل .8رفتار مدل در حالت پایه و سناریو خوشبینانه و بدبینانه برای متغیر نرخ جذب مشتری
توسط بانک

همانگونه که در شکل شماره  8مشاهده میشود ،با اعمال تغییرات ذکر شده بر روی
مقادیر متغیرها ،شاهد تغییر رفتار سیستم به صورت خوشبینانه و بدبینانه در مقایسه با حالت
پایه هستیم .بر این اساس درصد تحقق اهداف سازمان در جذب مشتری با افزایش مقادیر
متغیرها در سناریوی خوشبینانه از ماه  10به بعد شروع به افزایش میکند و این روند افزایشی
تا ماه  24ادامه دارد ،بهطوری که پس از مدت  14ماه در نهایت میزان مشتریان جذب شده از
این شیوه بیش از  20درصد افزایش را نسبت به مدل پایه نشان میدهد و همچنین با کاهش
مقادیر متغیرها در سناریو بدبینانه از ماه  10به بعد شاهد کاهش جذب مشتری خواهیم بود تا
جاییکه در انتهای ماه  ،24جذب مشتریان توسط بانک به میزان  12درصد از سناریوی حالت
پایه کمتر خواهد شد.
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شکل .9رفتار مدل در حالت پایه و سناریو خوشبینانه و بدبینانه برای میزان نرخ جذب مشتری از
طریق تبلیغات دهان به دهان

همانگونه که در شکل شماره  4مشاهده میشود ،با اعمال تغییرات ذکر شده بر روی
مقادیر متغیرها ،شاهد تغییر رفتار سیستم به صورت خوشبینانه و بدبینانه در مقایسه با حالت
پایه هستیم .بر این اساس نرخ جذب مشتری از طریق تبلیغات دهان به دهان با افزایش مقادیر
متغیرها در سناریوی خوشبینانه از ماه  10به بعد شروع به افزایش میکند و این روند افزایشی
تا ماه  24ادامه دارد بهطوری که پس از مدت  14ماه در نهایت نرخ جذب مشتری از این شیوه
بیش از  12درصد افزایش را نسبت به مدل پایه نشان میدهد و همچنین با کاهش مقادیر
متغیرها در سناریو بدبینانه از ماه  10به بعد شاهد کاهش نرخ جذب مشتری از طریق تبلیغات
دهان به دهان خواهیم بود تا جاییکه در انتهای ماه 24جذب مشتری از این طریق به میزان 7
درصد از سناریوی حالت پایه کمتر خواهد شد .بر اساس شکل  8و  9در پاسخ به سؤال
پژوهش میتوان نتیجه گرفت که با تبلیغات رسمی توسط بانک و تبلیغات دهان به دهان میزان
جذب مشتریان افزایش مییابد.

 .5.3نتیجهگیری
رویکرد سیستمهای پویا ساختارهای پیچیده مانند مدیریت پارامترهای سازمانی و روابط
پارامترهای کلیدی سیستم را مدلسازی مینماید .مدلسازی کارامد این وابستگیها و روابط
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متقابل امری ضروری است و درک کامل از پویایی سیستم و رفتار آن گامی مهم در جهت
بهینهسازی عملکرد آن است .همانطور که گفته شد ،عملکرد مناسب این مؤلفهها بهمنظور
افزایش درآمد و کاهش هزینههای سیستم از جمله اهداف شرکتها و سازمانها از جمله بانک
مذکور میباشد و این در حالی است که درصد کم جذب مشتری و کارمندان کمتر آموزش دیده
یکی از مشکالت سازمان بوده که هم سبب افزایش هزینهها و هم باعث کاهش کیفیت و رضایت
مشتریان شده است .برای این منظور مدل ارائه شده به نمایندگی از رفتار سیستم ،تحت شرایط
عادی ساخته شده است .عملکرد سیستم با توجه به تعدادی از معیارهای کلیدی عملکرد مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .راهبردهایی با توجه به جنبههای مختلف وجودی افزایش
مشتریان طراحی گردیده و معیارهای عملکردی سیستم اندازهگیری شده در انتها با مدل پایه
مقایسه گردیده است .سناریوها تأثیر مؤلفههای مدیریتی برای جلب رضایت مشتریان و
همچنین جذب مشتریان جدید را مورد ارزیابی قرار دادند .همانطور که مشاهده شد با افزایش
و کاهش آن تا ماه  10تغییری صورت نگرفته و نرخ جذب مشتری ثابت است ولی بعد از آن و
با افزایش مقادیر متغیرها در سناریو خوشبینانه ،شاهد تغییر رفتار سیستم هستیم .این
موضوع شامل صرف بودجه بیشتر برای آموزش کارکنان شده و این کارمندان آموزش دیده
رضایت بیشتری از مشتریان جلب میکنند و در نتیجه مشتریان جدید جذب شده و تراکنشها و
مبادالت بانکی رشد میکنند که در نهایت منجر به افزایش کل درآمدهای بانک میشود .ضمن
اینکه با ماهر شدن کارمندان به دلیل آموزشهای انجام شده ،به طرز محسوسی اتالف و
دوباره کاریها کاهش مییابد که این خود باعث کاهش هزینه کل سیستم میشود .در نتیجه در
صورت پیادهسازی سناریو مطرح شده ،در پایان دوره مورد مطالعه شاهد افزایش نرخ جذب
مشتریان از طریق تبلیغات رسمی بانک و تبلیغات دهان به دهان هر یک به میزان  20و 12
درصد خواهیم بود .این میزان بهبود در نتیجه مستقیم بهکارگیری مؤلفه و پارامترهای استفاده
شده در مدل شبیه سازی ،محقق شده است.
در مقایسه با تحقیقات مشابه به عنوان مثال میتوان به این نتایج اشاره کرد :هادیان همدانی
و احمدپور به بررسی عوامل تأثیرگذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک تجاری پرداخته
است .نتایج آنها نشان میدهد که درجه حساسیت مشتریان بر نرخ سود و اعطای تسهیالت
میباشد و این عوامل باعث جذب مشتریان میشوند .در پژوهش درزی و صفایی در شعب
بانک صادرات استان مازندران به سه عامل سود پرداختی به سپردهها ،بهره و کارمزد دریافتی
و شهرت و اعتبار بانک به عنوان سه اولویت اول مشتریان در انتخاب یک بانک اشاره میکند .در
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این پژوهشها عواملی که بار مالی مثبتی برای مشتری به همراه دارند به عنوان عوامل مؤثر بر
جذب مشتری معرفی شدهاند در صورتیکه پژوهش حاضر مشخص میکند که عوامل دیگری
همچون آموزش کارکنان که منجر به رفتار بهتر آنان در برابر مشتریان میشود و یا تبلیغات
رسمی بانک و تبلیغات دهان به دهان نیز در جذب مشتریان دخیل هستند .البته برخی از این
نتایج در سایر تحقیقات تأیید شدهاند .مانند پژوهش نبیزاده و همکاران که در بانکهای دولتی
ال معنادار میان
شهر کرج انجام گرفت ،در این پژوهش نتایج نشان میدهد یک رابطه کام ً
معیارهای قابلیت اطمینان ،قابلیت اعتماد ،همدلی ،پاسخگویی و عوامل محسوس فیزیکی با
رضایتمندی مشتریان وجود دارد .با این وجود تمام پژوهشهایی که در خصوص جذب و
نگهداری مشتریان صورت گرفته غالب ًا از ابزار پرسشنامه برای تحلیل دادهها استفاده کردهاند
که این باعث میشود میزان تأثیر این عوامل بر سیستم نامشخص باشد و نتایج ایستایی ارائه
میکند .اما در پژوهش حاضر با بهرهگیری از مبانی پویایی سیستمها نتایج پویایی ارائه
میشود که در صورت صالحدید مدیریت با تغییر هر یک از مؤلفههای تاثیرگذار میتوان
تغییرات را در کل سیستم و خروجیها مالحظه نمود.

 .6پیشنهادات
مدل حاضر در یک مؤسسه مالی بهکار گرفته شده است .پس از بهکارگیری مدل پویا و مشاهده
نتایج آن ،راهبردهایی برای بهبود نتایج مدل پیشنهاد شدند .پیشنهادات اجرایی عبارتاند از:

• افزایش تبلیغات و اطالعرسانی در مورد استفاده از سیستمهای نوین بانکداری و مزایا آن.
• ارائه راهکارهایی در جهت افزایش اعتماد مشتریان در خدمات بانکی.
• آموزش کارکنان در جهت افزایش پیروی از قوانین و مقررات بانک.

• افزایش مشارکت کارکنان در جهت یکپارچهسازی فرایندهای کاری.

• افزایش تعهد مدیران از طریق مدیریت مشتری مداری و ارتباط مستمر با مشتریان.
• توسعه زیرساختهای سختافزاری ،نرمافزاری ،فنی و قانونی.

• طراحی سایت و نرمافزارهای جذابتر و آسانتر برای بانک سپه.
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد اثر افزایش تعداد مشتریان بر میزان درآمد و
هزینههای بانکی بررسی شود تا مشخص شود افزایش میزان مشتریان تا چه میزان برای
بانکها سودآوری داشته و از مشکالت مالی بانکهای ایران تا چه میزان کاهش پیدا میکند.
البته در این مدل از پارامترهای فرعی مؤثر بر سیستم جذب مشتریان ،به دلیل افزایش پیچیدگی
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، بنابراین با لحاظ کردن سایر عوامل.صرف نظر شده و فقط عوامل اصلی مد نظر قرار گرفتهاند
.میتوان نتایج دقیقتری را برای پژوهشهای بعدی پیشبینی کرد
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