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  چکیده

 و کیفیت تنوع آن همراه به بلکه شودینم حاصل نترنتیا تیجذاب قیطر از تنها کیالکترون بانکداري در يمشتر شیافزا

 يبند تیاولو و ییشناسا مطالعههدف از تحقیق حاضر  .دینمایم ارائه خود کیالکترون ستمیس در بانک هر که است یخدمات

از لحاظ هدف  .باشدمی کوثر ياعتبار مؤسسه انیمشتر نیب در ینترنتیا بانکداري تیفیک بر امنیت و معرفی يهامؤلفهتاثیر 

 نخبگان دیاسات اول مرحله در يآمارجامعه. دنباش یمهمبستگی  -توصیفی از لحاظ روش انجام تحقیق ،تحقیق از نوع کاربردي

 مرحله در يآمار يریگنمونهروش . باشدیم کوثر ياعتبار مؤسسه ینترنتیا بانکداري انیمشتر دوم مرحله در و یبانک رانیمد و

 شده انتخاب باشند داشته قیتحق موضوع از را اطالع نیشتریب که يافراد یعنی بود ايسهمیه یتصادفغیر  يریگنمونه اول

 مرحله در. نشود حاصل يدیجد مطلب هامصاحبه شیافزا با که ییجا تا یعنی باشد یم ينظر اشباع تا ها نمونه تعداد و است

حاضر در دو بخش تحقیق  .باشدیم نفر 384 کوکران فرمول به توجه با زین نمونه حجم حداقل و بود یتصادف يریگنمونه دوم

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده. اندها انجام گرفتههاي روایی و پایایی این پرسشنامهآزمون. نظري و عملی انجام شده است

  هايمؤلفهحاکی از آن است که تحقیق انجام گرفته است و نتایج  AHPروش  بابراي اولویت بندي و  SPSSنرم افزارهاي 

 براساسو همچنین  داري داردکوثر تأثیر معنی اعتباري مؤسسه مشتریان بین در اینترنتی بانکداري کیفیتبر  تیامن و معرفی

   است قائل ینترنتیا بانکداري تیفیک بر موثر يهامؤلفه مهمترین عنوان به تیامن مؤلفه براي اهمیت بیشترین حاصل مقادیر

  کوثر ياعتبار مؤسسه ،امنیت ،معرفی ی،نترنتیا بانکداري خدمات، تیفیک :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

                                                            
، ١١ .B Nazanin pt(نویسنده اول  رشتھ تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی و درجھ علمي: نویسنده مسئول-*و  ١

  )راست چین
  )، راست چین١١ .B Nazanin pt(نویسنده دوم  ، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل)یا سمت كاري(و رشتھ تخصصي  درجھ علمي-٢
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  مقدمه

 يهابازار و فرصت یرقابت و ریتغییرپذ طیتوجه به شرا اند و باو درحال تغییر مواجه ایپو یامروزه صنعت بانکداري با محیط

 هعنوان سرلوح را به يو جذب مشتر يمحوري ها مشتربانک ستیبای خدمات بهتر م افتیدر يبرا انیمشتر يرو متعدد پیش

   ).124:1391و همکاران، ملک اخالق(دهند کار خود قرار

دوران  يو تأثیرگذار بوده که دستاوردها عیسر ع،یوس يبه قدر ریدر چند دهه اخ یکیترونکاز انقالب ال یتحوالت ناش  

 یرا از عصر صنعت شرویپ ايهو بنگاه جوامع ژهیبه و جوامع،ی انقالب تمام نیا. الشعاع قرار داده است را به شدت تحت یصنعت

 لیتبد یک به هم و کوچکینزد اع مجازيبه اجتم ایدن یکیترونکبا ارتباطات ال. است ردهوارد ک ده و به عصر فراصنعتیفراخوان

  ).86:1392شفق، زاده و سپهري تقی(نامند می یده جهانکشود که آن را ده می

تبادل  يو مخابرات برا شبکه بری مبتن يافزار و سخت يافزار نرم هپیشرفت يهاياستفاده از فناور با یالکترونیک بانکداري

براساس . ها شوددر شعب بانک يمشتر یکیحضور فیز به نیاز باعث حذف تواندیم یصورت الکترونیک به یمنابع و اطالعات مال

 ارائۀ خدمات د،یجد عیتوز يهاتمرکز بر کانال: بانکداري الکترونیک عبارتند از يایمزا نیترمهم 1تامانیتورید هتحقیقات مؤسس

مدت،  کوتاه يهادگاهید از الکترونیک بانکداري يایالبته مزا .تجارت الکترونیک يو استفاده از راهبردها انیشده به مشتر اصالح

بانکداري الکترونیک در  يایجمله مزاز ا انیو جذب مشتر ينگهدار کسان،یرقابت . است یمدت نیز قابل بررسد مدت و بلن میان

ي ساز کپارچهی: بانکداري الکترونیک عبارتند از يایمزا )ماه 98کمتر از (مدت  در میان. هستند) کسالیکمتر از (مدت  کوتاه

 يهایژگیمناسب با و يهاکانالي سو به انیمشتر تیهدا ان،یطیف مشتر یاطالعات، گستردگ تیریمختلف، مد يهاکانال

جمله  درآمد نیز از جادیبازار هدف و ا انیبه مشتر خدماته پردازش معامالت، ارائ هنیکاهش هز ها، نهیمطلوب و کاهش هز

فناوري  نهیدر زم ریچشمگ هاي پیشرفت). 88:1388ی،میرجمالی و فتحعل(دهستن مدت بانکداري الکترونیک بلند يایمزا

 يهاشده و به تبع آن، فرآیند یاز جمله تجارت جهان ها نهیاز زمي اریدر بس یموجب دگرگون ریهه اخاطالعات و ارتباطات در د

 نیتر از عمده. اند شده راتییدستخوش تغ رهیگمرکات و غ ،بانکداري ،ياقتصاد ،يتجار يها تیها از جمله فعال تیاز فعال ياریبس

تر ز بسینترنت نیک است و سهولت دسترسی افراد به ایالکتروننه اقتصادي، تجارت یدستاوردهاي فناوري اطالعات در زم

موارد مهم مربوط یکی از  .است ردهکاي مجازي فراهم یدن ق دسترسی بهیتجاري و اقتصادي از طر هاي مناسبی را براي مراوده

 یکیترونکبانکداري ال. دشون مربوط مییهاي پرداخت آنال ستمیک و سیبه بانکداري الکترون کیي تجارت الکترونها رساختیبه ز

 ايبکارگیري ابزارها ب نیند و همچنکن جادیا یان خاصکدر م یکیزیحضور ف تیمحدود يمشتر يکه برا کیبان دمتخبه هر 

.2)285:2002لیا و همکاران،(شود انجام شود، گفته می یکیترونکال

قابل ارائه  خدماتها بانک راتییتغ نیقرار دارند، در واکنش به ا یمال يشدن و آزادساز یجهان راتییتحت تأثیر تغها بانک

 شیافزا کیارائه خدمات بان يکه رقابت برا یدر حال دهند می شیافزا ينولوژکخود را به ت تگیوابس و ترشرا گس انیبه مشتر

الصمدي و (خود برسند انیمشتر انیدر م ینترنتیبانکداري ا رشیاز پذ يبه سطوح باالتر ات تندها در تالش هساست، بانک افتهی

نمونه  نیا. ابدی یم کاهش یخدمات بانک هارائ يهانهیاستفاده از بانکداري الکترونیک، هز آنچه مسلم است با. 3)2:2011وابل،

 نیا دیدرصد مؤ 90 ییجو صرفه یعنی نیو ا است دالر کی یسنت و بانکداري سنت 10بانکداري الکترونیک  هنیکه در دنیا هز

 4حدود  یهر خدمت در بانکداري سنت هشد در کشور انجام شد، قیمت تمام 85 که در سال یبررس کیبراساس . مطلب است

که به  نهیهز کاهش نیا. افتییکاهش م الیر 20شد به یانجام م ینترنتیخدمت در بانکداري ا نیا اگر بود که الیهزار ر

غیر بهره ور  یانسان ينیرو يباال يها نهیهز و یعلت سیستم دولت به دیدارد؛ شا يادیز هاعالم شده فاصل ینسبت آمار جهان

                                                            
1 -Data Monitor
2 - Liao Z et al.
3 - Al-Smadi & Wabel
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دهد که مدت یم ها در همین سال نشانیدر عین حال، بررس. کند ینم کتمان بانکداري الکترونیک را يباشد اما ضرورت اجرا

بانکداري در نسبت  نیکه ا یدرحال. نفر استهر  يدقیقه برا 4/5 یهر تراکنش به نفردقیقه در بانکداري سنت يزمان الزم برا

و  ملک اخالق( ابدی کاهش هابانک یعملیات يهانهیشود هزیکه در مجموع باعث م دقیقه است 05/0 ینترنتیا

  ).145:1391همکاران،

خدمات بانکداري  رشیپذ رسد به نظر می نترنت،یافراد جامعه به ا ازي اریبس یبه هرحال با وجود توسعه فناوري و دسترس 

، به یکیترونکخدمات ال رشیدر حوزه پذ شتریب یمطالعات تجرب نیبنابرا. است نییهنوز پا رانیا در انیتوسط مشتر ینترنتیا

با علم .بهبود بخشند هستند، ی موثرنترنتیخدمات بانکداري ا رشیکه در پذ یخواهد کرد تا درك خود را از عوامل ککم هابانک

تالش  در هامدلهاي علی موجود بوده و هر یک از این هاي انجام شده در این زمینه با استفاده از مدلپژوهشبر اینکه بیشتر 

 یمختلف يها مجموعه هامدل نیاز ا کیهر  ندینما فیو توص ینیبشیتوسط افراد، را پ يتکنولوژ رشیپذ یهستند، تا چگونگ

توسط  يتکنولوژ رشیپذ یموجود در مطالعه چگونگ يهامدل نیتر جیرا از .دهندیرا ارائه م یو نگرش يرفتار يهااز شاخص

ریزي شده و مدل پذیرش تکنولوژي، نظریه گسترش اقدام مستدل، نظریه رفتار برنامه هینظر يبه مدل ها توانی افراد م

ی که در پذیرش خدمات ها به ابعاد و متغیرهایتمامی این مدل. نوآوري، مدل انگیزشی، نظریه شناخت اجتماعی اشاره کرد

تواند مورد توجه قرارگیرد اشاره دارد ولی در آنسو خدمات و محصوالت و نوع و ماهیت آنها و الکترونیکی توسط مشتریان می

تواند هاي پایه ارائه دهنده خدمات با کیفیت اینترنتی که میها و مهمتر از همه سیستمچگونگی ارائه این خدمات توسط بانک

تواند در جذابیت و پذیرش خدمات الکترونیکی تأثیرگذار هاي پذیرش بانکداري اینترنتی باشد و میل در کنار مدلبعنوان مکم

بر  امنیت و معرفیهاي با توجه به موارد مطروحه تحقیق حاضر به دنبال این است که مؤلفه. گیردباشد مورد بحث قرار نمی

که  حال سؤالی .بندي نمایدرا شناسایی و اولویت کوثر يمؤسسه اعتبار یانمشتر یندر ب کیفیت خدمات بانکداري اینترنتی

 يمؤسسه اعتبار انیمشتر نیدر ب ینترنتیبانکداري ا تیفیبر ک امنیت و معرفی هايمؤلفهتاثیر  است که نیشود ایم مطرح

  ها در میزان تأثیرگذاري بر کیفیت خدمات بانکداري آنالین چه تأثیري دارند؟ و هر یک از این مؤلفه ؟کدامندکوثر 

  

  وش تحقیق ر

 بر موثر عوامل تمام. باشد می کمی به کیفی پژوهش یک یعنی است ترکیبی پژوهش یک حاضر پژوهش :روش پژوهش)الف

 بانکی مدیران و نخبگان اساتید، با عمیق هايمصاحبه همچنین و شده انجام پیشینه به توجه با اینترنتی بانکداري کیفیت

 استفاده با نتایج و است شده عرضه اینترنتی بانکداري مشتریان بین تخصصی پرسشنامه طریق از سپس و است شده شناسایی

  .  است شده اولویتبندي  AHP  روش با و SPSS از

 اینترنتی بانکداري مشتریان دوم مرحله در و بانکی مدیران و نخبگان اساتید، اول مرحله در آماري جامعه :جامعه آماري) ب

  باشد می کوثر اعتباري مؤسسه

 یعنی باشد می ايسهمیه تصادفی غیر گیرينمونه اول مرحله در آماري گیرينمونه: حجم نمونه و روش نمونه گیري)  ج

 ،)استان شعب مدیر( امامی داود( شامل که است شده انتخاب باشند داشته تحقیق موضوع از را اطالع بیشترین که افرادي

 ریزي برنامه و اوري فنی کارشناس( شعبان یونس و) صفی شیخ شعبه مدیر( کش هجران هاتف ،)مالی کارشناس( کوهی اصغر

 مرحله در. نشود حاصل جدیدي مطلب هامصاحبه افزایش با که جایی تا یعنی باشدمی نظري اشباع تا هانمونه تعداد و) استان

  .باشد می نفر 384 کوکران فرمول به توجه با نیز نمونه حجم حداقل و بود تصادفی گیري نمونه دوم

 دوم مرحله در و مصاحبه اول مرحله در پژوهش در استفاده مورد ابزار :سنجش ابزار و اطالعات گردآوري روش) د

 نخبگان، میان در و شود می آماده اول مرحله در شده  استخراج عوامل اساس بر که باشد می تخصصی ساخته محقق پرسشنامه
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 کیفیت بر امنیت و معرفی هاي مؤلفه تأثیر بندي  اولویت آن اساس بر تا شد پخش کوثر اعتباري مؤسسه مدیران و اساتید

 مؤسسه مدیران و نخبگان اساتید، با مصاحبه و شده استخراج هاي پیشینه وسیله به که را مشتریان بین در اینترنتی بانکداري

 دوم مرحله در و مصاحبه اول مرحله در پژوهش در استفاده مورد ابزار. دهیم انجام را بود شده آوري جمع کوثر اعتباري

 آن اساس بر تا شود می آماده اول مرحله در شده  استخراج عوامل اساس بر که باشد می تخصصی ساخته محقق پرسشنامه

  .شود  انجام کوثر اعتباري مؤسسه مشتریان بین در اینترنتی بانکداري کیفیت بر تأثیرگذار هاي مؤلفه بندي اولویت

 براي .بگیرد اندازه را نظر مورد ویژگی و خصیصه بتواند گیري، اندازه وسیله که است آن روائی از مقصود :پایایی و روایی) ز

 مورد در آنها از و شده داده رفتاري علوم و مدیریت اساتید و نظران صاحب از تعدادي به پرسشنامه محتوائی، اعتبار تعیین

 آلفاي قرار گرفت و پایایی پرسشنامه  با ضریب تایید مورد پرسشنامه روائی و گردید نظرخواهی ها فرضیه ارزیابی و سواالت

 83/0از  باالتر آنها همه شد، و آلفاي محاسبه مستقل، متغیرهاي از هریک براي و وابسته متغیر براي پژوهش این در کرونباخ

  .بدست آمد

 و توصـیفی  تحلیـل  بـراي  SPSS افـزار  نـرم  از پاسـخگویان  شناختی جمعیت بررسی براي :ها داده وتحلیل روش تجزیه) ر

 اسـتفاده  کشـیدگی  و چـولگی  میانـه،  مـد،  میانگین، معیار، از انحراف نموداري، جداول فراوانی، درصد جمله از مربوطه آمارهاي

 هـاي مصـاحبه  محتواي تحلیل از مشتریان بین در اینترنتی بانکداري کیفیت بر تأثیرگذار هاي مؤلفه شناسایی براي. است شده

  .است شده استفاده AHP روش از بندي اولویت براي دوم مرحله در و است شده استفاده گرفته صورت

  

  یافته هاي تحقیق 

  .کوثر تأثیر دارد اعتباري مؤسسه مشتریان بین در اینترنتی بانکداري کیفیتبر  معرفی مؤلفه: فرضیه اول

که  3بنابراین مقدار آزمون برابر . باشد می 5تا  1نمرات بین . اي استفاده شده استتک نمونه tبراي آزمون این سؤال از آزمون 

. مطلوب استباشد نشان دهنده وضعیت  3اگر میانگین متغیر بیشتر از . میزان متوسط متغیر است در نظر گرفته شده است

است  05/0داري کمتر از  با توجه به اینکه سطح معنی. است 000/0داري آزمون  و سطح معنی 77/3برابر  معرفی میانگین مؤلفه

کیفیت  در معرفی شود که میزان نقش مؤلفه است نتیجه گرفته می 3از طرفی چون میانگین بیشتر از . شود فرض صفر رد می

بر  معرفی یعنی مؤلفه. باشد داري بیشتر از حد متوسط می بطور معنیبانکداري اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباري کوثر 

     )06/15(مدل معادل  tهمچنین مقدار آماره . تأثیر داردکیفیت بانکداري اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباري کوثر 

  .داري مدل استباشد که نشانگر معنیمی

  معرفی آمار توصیفی مؤلفه )1(جدول شماره 

  انحراف از میانگیناریانحراف معنیانگیمتعداد

38477/3001/1051/0  معرفی مؤلفه

  معرفی اي مؤلفهتک نمونه tآزمون  )2(جدول شماره 

  3=مقدار آزمون

tآماره 
درجه 

  آزادي

سطح معنی 

  داري
  اختالف میانگین

از اختالفات% 95اطمینان فاصله 

  سطح باال  سطح پایین

06/15383000/0774/0843/012/1  معرفی مؤلفه

  



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

۵

  

  .کوثر تأثیر دارد اعتباري مؤسسه مشتریان بین در اینترنتی بانکداري کیفیتبر  امنیت مؤلفه: دومفرضیه 

که  3بنابراین مقدار آزمون برابر . باشد می 5تا  1نمرات بین . اي استفاده شده استتک نمونه tبراي آزمون این سؤال از آزمون 

. باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب است 3اگر میانگین متغیر بیشتر از . میزان متوسط متغیر است در نظر گرفته شده است

است  05/0داري کمتر از  ه اینکه سطح معنیباتوجه ب. است 001/0داري آزمون  و سطح معنی 34/3برابر  مؤلفه امنیتمیانگین 

داري  بطور معنی مؤلفه امنیت شود که میزان است نتیجه گرفته می 3از طرفی چون میانگین بیشتر از . شود فرض صفر رد می

یر تأثبر کیفیت بانکداري اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباري کوثر  مؤلفه امنیتیعنی . باشد بیشتر از حد متوسط می

  .داري مدل استباشد که نشانگر معنیمی) 28/7(مدل معادل  tهمچنین مقدار آماره . دارد

  

  مؤلفه امنیتآمار توصیفی  ) 3(جدول شماره 

  انحراف از میانگیناریانحراف معنیانگیمتعداد

38434/3921/0047/0  مؤلفه امنیت 

  

  مؤلفه امنیتاي تک نمونه tآزمون  )4(جدول شماره 

3=مقدار آزمون

tآماره 
درجه 

  آزادي

سطح معنی 

  داري
  اختالف میانگین

از اختالفات% 95فاصله اطمینان 

  سطح باالسطح پایین

28/7383000/0342/0250/0435/0  مؤلفه امنیت 

  

  : AHPمقیاس زوجی

 یا و موجود راهکارهاي بین از راهکار یک انتخاب آن در که گیري تصمیم علم در) AHP( یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ

 جاي» MADM« گانه چند هاي شاخص با گیري تصمیم� روشهاي که است سالی چند  است، مطرح راهکارها بندي اولویت

 قرار استفاده مورد مدیریت علم در روشها سایر از بیش) AHP( مراتبی سلسله تحلیل روش میان این از. اند کرده باز را خود

 توماس توسط بار اولین که است منظوره چند گیري تصمیم فنون معروفترین از یکی مراتبی سلسله تحلیل فرایند. است گرفته

 انسانی تفکر و طبیعی رفتار کننده منعکس مراتبی سلسله تحلیل فرایند. گردید ابداع 1970 دهه در االصل عراقی ساعتی. ال

 به کرده تبدیل ساده شکلی به را آنها و دهد می قرار بررسی مورد آنها متقابل آثار اساس بر را پیچیده مسائل تکنیک، این. است

 گیري تصمیم معیار و رقیب گزینه چند با گیري تصمیم عمل که هنگامی در مراتبی سلسله تحلیل فرایند. پردازد می آن حل

 بر گیري تصمیم روش این اساس. باشند کیفی و کمی تواند می شده مطرح معیارهاي. گردد استفاده تواند می روبروست

 مراتب سلسله درخت. کند می آغاز تصمیم مراتبی سلسله درخت آوردن فرآهم با گیرنده تصمیم. است نهفته زوجی مقایسات

 زوجی مقایسات سري یک سپس. دهد می نشان را تصمیم در ارزیابی مورد رقیب هاي گزینه و مقایسه مورد عوامل تصمیم،

. دهد می نشان را تصمیم در ارزیابی مورد رقیب هاي گزینه راستاي در را فاکتورها از یک هر وزن مقایسات این. گیرد می انجام

 که سازد می تلفیق یکدیگر با را زوجی مقایسات از حاصل ماتریسهاي اي گونه به مراتبی سلسله تحلیل فرآیند منطق نهایت در
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 عنوان به را زیر اصل چهار) روش این گزار بنیان( ساعتی توماس مراتبی سلسله تحلیل فرآیند اصول. آید حاصل بهینه تصمیم

 اصول این. است نهاده بنا اصول این بر را مقررات و قوانین محاسبات، کلیه و نموده بیان مراتبی سلسله تحلیل فرآیند اصول

 اصل. بود خواهد برابر A عنصر بر B عنصر ترجیح باشد، n برابر B عصر بر A عنصر ترجیح اگر: معکوسی شرط: از عبارتند

 یا نهایت بی تواند نمی B عنصر بر A عنصر برتري دیگر بیان به. باشند مقایسه قابل و همگن باید B عنصر با Aعنصر: همگنی

 تا وابستگی این خطی صورت به و باشد وابسته تواند می خود باالتر سطح عنصر به مراتبی سلسله عنصر هر: وابستگی. باشد صفر

 باید ارزیابی پروسۀ دهد رخ مراتبی سلسله ساختمان در تغییري هرگاه:  انتظارات. باشد داشته ادامه تواند می سطح باالترین

  )6،ص1381پور، قدسی. (گیرد انجام مجددًا

  کوثر اعتباري مؤسسه مشتریان بین در اینترنتی بانکداري بر کیفیت مؤثر بندي عواملرتبه

هاي موثر بر رتبه بندي مؤلفه اقدام به AHP عوامل، با استفاده از روش زوجی مقیاسات پرسشنامه اطالعات آوريجمع از پس

.نماییممی کوثر اعتباري مؤسسه مشتریان بین در اینترنتی بانکداري کیفیت

 کوثر اعتباري مؤسسه مشتریان بین در اینترنتی بانکداري بر کیفیت امنیت و معرفی هايمؤلفهتاثیر  شد ذکر قبالً که همانطور

:از عبارتند

  )A( معرفیمؤلفه . 1

  )B( امنیتمؤلفه . 2

 شماره جدول در گروهی ماتریس .باشدمی فوق متغیرهاي زوجی مقایسه ماتریس تشکیل اولویت، ضریب تعیین در گام اولین

  :شودمی مشاهده) 11(

  اینترنتی بانکداري کیفیت بر موثر هاي ماتریس مقایسه زوجی مؤلفه): 5(جدول شماره

 بانکداري کیفیت بر موثر هاي مؤلفه

  اینترنتی
A B  

A 1 9217/0

B  085/1 1

 را باال متغیرهاي از یک هر اولویت ضریب توانمی موزون میانگین از استفاده با سپس و فوق ماتریس اعداد سازي نرمال از پس

  :شودمی مشاهده) 5( شماره جدول در حاصله نتیجه. کرد تعیین

  اینترنتی بانکداري کیفیت بر مؤثر هاي ماتریس تعیین اولویت مؤلفه): 6(جدول شماره

BA  میانگین ردیف  ضریب اولویت  رتبه
 بانکداري کیفیت بر موثر هاي مؤلفه

  اینترنتی

1  1587/0295/018125/03301/0A

2  2609/01403/022057/01025/0B  

براي را اهمیت بیشترین افراد حاضر در نمونه آماري ،باال جدول از حاصل مقادیر اساسرب
 

 مهمترین عنوان به امنیت مؤلفه

 مشتري،ادراکات هستند و مؤلفه قائل )2609/0( اولویت ضریب بااینترنتی  بانکداري کیفیت بر مؤثر مؤلفه هاي
 

 شواهد مؤلفه

 .گیرندمی قراراینترنتی  بانکداري کیفیت مؤثر بر اولویت بعدي هايرده درکارکردها  معرفی و مؤلفه مؤلفه  فیزیکی،
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گیرينتیجه

سطوح باالي ارائه  .در رابطه با سطوح مدیریت کیفیت شده است هاي اخیر، توجه زیادي به نیازهاي مشتریاندر سال

به موازات افزایش آگاهی مشتریان از  .شودهاي رقابتی استفاده میخدمت به مشتریان به عنوان ابزاري در جهت نیل به مزیت

ها و سایر موسسات مالی بطور فزاینده اي نسبت به استراتژیک کیفیت دریافتی حساسیت نشان خدمات قابل ارائه توسط بانک

با  ها باید بدانند که چگونه می توانند رضایت مشتریانیبه منظور حفظ رابطه بلند مدت توأم با رضایت مشتریان بانک. دهندمی

 يو نگهدار انیمشتر تیتأمین رضا نکهیتوجه به ا با). 200:1384ونوس و صفائیان،(مدیریت استراتژیک کیفیت باال ارائه دهند

و عدم  تیاضلذا ر. باشدیم یرضایت مشتریان بانک ییهدف نها ،يبرخوردار است و مشتر ییبسزا تیها از اهمبانک يآنها برا

و  یمیان قدیمشتر یارائه رضایت مشتریان بانک به دو گروه اصل. است یفراوان تیئز اهمنظام حا نیا یدر طراح يو تیرضا

رو حفظ و  نیاز ا. است میقد انیحفظ مشتر نهیاز هز شیب معموالً دیجد انیجذب مشتر نهیهز. ردیگیصورت م دیجد

آنها  تیبه رضا زین میقد انیحفظ مشتر. دارد دیجد انیاز جذب مشتر ترشیب یتیبانک اهم يبرا یمیقد انیمشتر ينگهدار

بانک نه  یراض يمشتر کی. هستند یدارد که تا چه حد از مدیریت کیفیت رضایت مشتریان ارائه شده توسط بانک راض یبستگ

رضایت مشتریان و مدیریت کیفیت ارائه آن نزد  نیا فیکند، بلکه با تعر یفقط از رضایت مشتریان ارائه شده استفاده مجدد م

منبع سود  یراض انیمشتر. دارد يرقبا توجه کمتر غاتیتبل یبه آگه انیم نیشود و در ا یتازه م انیرتباعث جذب مش گرانید

عرضه  .نگه دارند از صحنه رقابت خارج نخواهند شد یرا تا دراز مدت راض انیتوانند مشتریم که ییهابانک. بانک هستند

بانک  يبرا یرقابت يهاتیمز جادیبه طور مستمر، موجب ا ،یرضایت مشتریان با مدیریت استراتژیک کیفیت باال و در سطح عال

ها که به دنبال ارائه رضایت آن در بانک لهیوسرا براي ضرورت تحقیق داشت که به يمتعدد لیتوان دالیم جهینت در. شودیم

  .خود هستند انیکیفیت باالتر به مشتر استراتژیک ومشتریان با مدیریت 

 یو حت بانکداري ت،یریتجارت، مد يها نهیدر زم  مییو عنصر رقابت، تحوالت عظ يساز یبا گسترش روز افزون جهان 

 يهاسازمان یطیشرا نیبدون شک در چن. است افتهیشکل  رییبه مدرن تغ یسنت يها رخ داده و به تبع آن روش يحکومت دار

 یآت راتییتغ يمجهز ساخته تا بتوانند پاسخگو ییو فنون اجرا اطالعاتي تکنولوژ نیتر شرفتهیخود را با پ دیو نوآور با شرویپ

 وهیش کیبانکداري الکترون دهیپد شیداینبوده و با پ یقاعده مستثن نیاز ا زین یبانک ستمیس .باشند يساختار ریو ز یکیتکنولوژ

 رییتغ زیشد در کشور ما ن انیتوجه به آنچه ب با .شده است رفینقاط جهان دچار تحوالت شگ یدر اقص انیبه مشتر خدمات ارائه

و  رشیکه به آن کمتر توجه شده است پذ يگردد اما نکته ا یها مشاهده م ستمیس لیقب نیو توسعه ا جادیا نهیو تحوالت در زم

  . است یسنت يها هیکاربران و کنار گذاشتن رو ياز سو نینو فناوري نیانطباق با ا

 بین در اینترنتی بانکداري کیفیتبر  )تیامن معرفی و( هايآمد مؤلفهنتایجی که از تحلیل فرضیات این تحقیق بدست طبق    

 به تیامن مؤلفه براي اهمیت بیشترین مقادیرحاصل براساسداري دارد و همچنین کوثر تأثیر معنی اعتباري مؤسسه مشتریان

 نیو چارفد يرینصتحقیقات نتایج بدست آمده با نتایج  است قائل ینترنتیا بانکداري تیفیک بر موثر يهامؤلفه مهمترین عنوان

  :گرددبا توجه به نتایج فرضیات پیشنهادهاي زیر ارائه می. همسو می باشد) 2009(1آگاروال و همکارانشو ) 2012(

  :به موارد زیر توجه ویژه داشته باشند کوثر ياعتبار مؤسسهمدیریت 

 خدمات ارائه امکان. 5 خدمات به یدسترس. 4 جستجو سهولت. 3 استفاده یراحت. 2 مربوطه اطالعات به یدسترس سهولت. 1

 یفن عملکرد. 9 خودپردازها بودن نقص یب و سالم. 8 ستمیس یکپارچکی. 7 نظرمد اطالعات به یابیدست سرعت. 6ی سفارش

 خدمات تنوع. 13ي مشتر يازهاین شدن برآورده زانیم. 12ي سازه ریذخ تیقابل. 11 ساعته 24 خدمات. 10 ستمیس حیصح

  .فروش يها انهیپا خدمات. 14ي مشتر انتخاب حق و شده ارائه

                                                            
1 - Agarwal et al.
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  تشکر و قدردانی

  .از زحمات شما نهایت تشکر و قدردانی را دارم

  

  منابع و مراجع

  :منابع فارسی

 یبانک يها و کاربرد کارت یکیالکترون يبانکدار). 1388. (الیل ،یملک يشکور و پورصادق، رسول ؛رسولبرادران حسن زاده، 

  .160-150، صص 8سال دوم، شماره  ت،یریمد يبانک، فراسو عملکرد در بهبود

 ازی نترنتیعوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداري ا ).1391.(فر،محمدتقی؛ زاهدي ادیب، محسن و ترابی، مصطفی تقوي

، 27، دورهرانیعلوم و فنّاوري اطالعات ا پژوهشگاهی پژوهش یعلم ۀفصلنام ،)بانک ملی: مورد مطالعه( انیسوي مشتر

  .559- 539،صص3شماره

مطالعه (کترونیکی بانک ال تهايکاراستفاده از  یل عمومیعدم تما لدالی). 1392(یق، ابراهیمشف ريسپههوشنگ و زاده،  یتق
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