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 چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه بانک مهر اقتصاد در رابطه با مدل کیفیت خدمات با استفاده از نقشه ادراکی 

شعبه  ۳۱. برای بررسی موضوع مشتریان هستاز دیدگاه مشتریان در مقایسه با دو بانک ملت و شهر استان قزوین 

ماری جامعه آ عنوانبهبانک مهر اقتصاد استان قزوین که از دو بانک ملت و شهر نیز خدمات دریافت کرده بودند، 

های آوری و با استفاده از آزمونهای اولیه جمععدد پرسشنامه، داده ۰۴۴ در نظر گرفته شد که با توزیع تعداد

د که نتایج ش وتحلیلتجزیهنقشه ادراکی،  فناسپیرمن، کراسکال والیس و یومن ویتنی و همچنین  -کلوموگروف

خالصه نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول گویای این است که بانک مهر اقتصاد  طوربه آن به شرح ذیل شد؛

تری نسبت به بانک شهر از منظر عوامل محسوس دارد. همچنین جایگاه بهتری نسبت به بانک ملت و جایگاه پایین

 نسبت بانک ملت جایگاهی باالتر و نسبت اقتصاد مهردهد که بانک های حاصل از فرضیه دوم نیز نشان مییافته

 هرمنتیجه فرضیه سوم نیز مبنی بر اینکه بانک قابلیت اطمینان دارد.  یدرزمینهتر به بانک شهر جایگاهی پست

ا بدر مقایسه با بانک ملت از جایگاه بهتری برخوردار است ولی تفاوت معناداری  گوئی پاسخ یدرزمینه اقتصاد

و اما نتیجه حاصل از فرضیه چهارم بیانگر این مطلب بود که بانک مهر اقتصاد از بانک شهر ندارد، تائید گردید 

تضمین جایگاه باالتری نسبت به بانک ملت داشته ولی تفاوت معناداری در این زمینه با بانک شهر  منظر قابلیت

های حاصل از فرضیه پنجم تفاوت مثبت و معنادار جایگاه بانک مهر اقتصاد با بانک ملت و عدم تفاوت ندارد. یافته

 همدلی را تائید کرد. یدرزمینهبانک مهر اقتصاد با بانک شهر 
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Purpose of this research is investigating brand position of Mehre Eghtesad Bank and 

drawing customers conceptual map, in compare with it’s competitors including Mellat 

Bank and Shahr Bank in Qazvin province. Statistical population was customers of Mehre 

Eghtesad Bank in it's all 13 branches who recieved at least one service from other two 

competitors. Therefore 400 sample chose randomly. Collected data were analyzed with 

statistical tests including, colomogrov smirnov, kruskal wallis and Uman whitney. Results 

showed that according to the first hypothesis, considering tangible factors, Mehere 

Eghtesad Bank has better brand position than Mellat Bank but it has worse brand position 

than Shahr Bank. According to the second hypothesis, considering reliability, Mehere 

Eghtesad Bank has better brand position than Mellat Bank but it has worse brand position 

than Shahr Bank. According to the third hypothesis, considering responsiveness, Mehere 

Eghtesad Bank has better brand position than Mellat Bank but there is no significant 

difference between Mehre Eghtesad Bank and Shahr Bank. According to the fourth 

hypothesis, considering assurance, Mehere Eghtesad Bank has better brand position than 

Mellat Bank but there is no significant difference between Mehre Eghtesad Bank and Shahr 

Bank. Finally according to the fifth hypothesis, considering empathy, Mehere Eghtesad 

Bank has better brand position than Mellat Bank but there is no significant difference 

between Mehre Eghtesad Bank and Shahr Bank. 
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