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 94بانک پاسارگاد در سال NPSشاخص وفاداری مشتریان 

گزارش زیر به منظور تکمیل فرآیند تحقیقاتی  میدانی و در چارچوب مسئولیت های اجتماعی  بانک می باشد. بانک پاسارگاد سعی دارد 

گزارشها ضمن قرار دادن مشتریان در جریان نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی که با  مشارکت آنها انجام گرفته  با ارائه اینگونه

 است، نسبت به اطالع رسانی کیفیت خدمت رسانی خود به جامعه نیز قدم های الزم را برداشته باشد.

يش وفاداري مشتريان سهم بازار و ميزان شود. با افزا امروزه وفاداري مشتريان،كليد موفقيت تجاري محسوب مي

هاي مناسب جهت  ريزي واتخاذ استراتژي ها با برنامه بنابراين سازمان رود؛ سوددهي بنگاه اقتصادي باال مي

 .توانند منافع بلندمدت خودرا تضمين نمايند ها مي وفاداركردن مشتريان و افزايش نرخ وفاداري آن

 Net رضاايت و وفااداري مشاتريان خاود از  شااخد وفااداري مشاتريان       بانک پاساارااد باراي انادازه اياري     

Promoter Score  (NPS)   .اين مطالعه به روش پيمايشي انجام شده و اردآوري اطالعات استفاده مي كند

ي آمااري شاامک كلياه مشاتريان      با استفاده از تکنيک پرسشنامه و مصاحبه حضوري صورت ارفته است. جامعه

 حجم ای به گیری تصادفی هدفمند نمونه که بر اساس روش نمونهباشد می و اهواز شهرهای تهرانسطح در بانک پاسارااد 

 است. شده تعیین نفر 359

بر اساس تحليلهاي بعمک آمده از پرسشنامه هاي تکميک شده توسط شما مشتريان عزيز ميزان شاخد وفااداري   

 دست آمده است. درصد به  7/53كک بانک در اين تحقيق 

بر اساس اين پژوهش از مشتريان خواسته مي شود داليک معرفي و عدم معرفاي باناک پاساارااد باه ديگاران را      

دلیل برای  عرایرب بک ره بر       11523مطرح نمايند كه نتايج تحليک نظرات نشان مي دهد،  مشتريان بانک 

ارائه ، و رعایت حقوق آنان ب با مشتریانحترام و برخود مناسترين آنها:  عنوان داشته اند كه مهمدیگاین 

                                                           
 اند دليک مطرح كرده  دبرخي از مشتريان چن بيشتر بودن اين تعداد از تعداد نمونه بدليک آن است كه  - 1
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از طرف مشتریان عنوان شدد     سرعت پاسخگویی باال و زمان انتظار اندک در بانک و خدمات مناسب

تارين دلياک عادم     بيان داشاته اناد و مهام    دلیل عدم عرایب بک ه پکسکرگکد 153. همچنين مشتريان است.

در برخدی از   و کندی در ارائه خددمات  شد  ارائه تالیتسه یباال سودمعرفي بانک پاسارااد به ديگران : 

 باشد. می شعبه ها

 

 

 با سپاس از تمامی مشتریان و همراهان ما در این مطالعه                     

 بخش مطالعات اجتماعی و نظر سنجی روابط عمومی بانک پاسارگاد                                                           


