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 (پاسارگاد بانک: موردی مطالعه) مشتریان بانکی خدمات دریافت کانال انتخاب بر ثرؤم عوامل

 

 ، حمیدرضا سعیدنیا*1مریم راد فرد 

 مریم رادفرد

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 

 حمیدرضا سعید نیا
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 چکیده

( بانک پاسارگاد: مطالعه موردی)پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان 

، گرددمی را شاملبانک پاسارگاد  یانجامعه آماری پژوهش مشتر. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. پرداخته است

ابزار پژوهش شامل . اندجدول مورگان انتخاب شدهبه روش تصادفی ساده و با استفاده از  هااز آن نفر 483که تعداد 

ده از آزمون آلفای روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفا. هستپرسشنامه 

 Lisrel8.8و  SPSS11با استفاده نرم افزارهای  هاتحلیل دادهدر این پژوهش . شده استه یید قرار گرفتکرنباخ مورد تأ

 اجتماعی، شناخت روابط به که متغیرهای میل دهدمینتایج نشان  حاصل شده از عملیات تحقیق بررسی. انجام شده است

اینترنت، راحتی  از عات شخصی، شناختمیل به کنترل اطالی ادراك شده از دستگاه خودپرداز، خودپرداز، راحت دستگاه از

ثیر معناداری اینترنت دارای تأ کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به اینترنت و میل کانال انتخاب برکانال اینترنت 

  .دارند انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریانبر 
  

 کانال انتخاب براجتماعی، راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز، راحتی کانال اینترنت  روابط به میل: واژگان کلیدی

 .دریافت خدمات کانال انتخاب شخصی، اطالعات کنترل به اینترنت، میل
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Influential factors on customers adoption of bank services receiving channel (Case 

study: PASARGAD bank)  

 

Abstract: 
The present research examines the Effective factors on Bank services channel choice of consumers (case study: 

Pasargad bank). The research type is descriptive. The research sample is Pasargad Bank's costumers, which 483 

costumets randomly selected by using Morgan table. The research instrument is questionnaire. Using narrative 

content validity and reliability analysis using Cronbach's Alpha was approved. Data analysis has done by using 

software SPSS11 and Lisrel8.8. The results showed that there is significant relationship between the desire for 

social relationships, knowledge of ATM, perceived ease of ATM, desire for personal information management, 

knowledge of the internet, free internet channel on the Internet channel, desire to control personal information on 

the Internet channel on the choice of channel for receiving banking services to clients. 

 

Key word: Desire for social relationships, Perceived ease of ATM, Comfort internet channel on the Internet 

channel selection, Desire to control personal information, Choice of channel for receiving banking services. 

 

 مقدمه  -1

ها بتوانند محصوالت و مر باعث شده است که بانکاین أ. گرفی بر صنعت بانکداری داشته استش هایدهه گذشته، فناوری اطالعات اثر در دو

به مشتریان پرداخته اند، ت های خود به ارائه خدماها از طریق شعبهبانکسال است که  2222حدود . خدمات متمایزی رابرای مشتریان خود فراهم کنند

(ATM)های خود پرداز برای مثال، دستگاه. اما با ظهور فناوری های نوین، طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است
، جایگزین 1

 ها مزایایی گوناگونی از ارائه خدمات بانکداریبانک. اندن تعامالت بانکی شدهنیکی، جایگزیهای اعتباری و نقدینگی الکتروها، کارتمتصدیان باجه

اشاره  غیرهساعته، افزایش کارایی در فرآیند بانکداری، و  23آورند که از آن جمله می توان به هزینه تعامالت کمتر، ارائه خدمات الکترونیکی به دست می

بنابراین بررسی عوامل موثر . ها و هم برای مشتریان در پی داشته استهم برای بانک ت مزایای فراوانی راارائه خدمات الکترونیک از بستر اینترن. کرد

توسعه اقتصاد بین  با. صنعت بانکداری، امروزه به سرعت درحال تغییر است. های دریافت خدمات بانکی مستلزم بررسی و پژوهش استبرانتخاب کانال

اند و نیروی اصلی در این محیط فناوری است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی ها نیز تحت تأثیر قرار گرفتهبانک المللی و رقابتی شدن بازارها،

 2(.2228دنداپنی، ) استو صنعتی شده و محصوالت و خدمات جدیدی ایجاد کرده 

عنوان بانکداری الکترونیکی  های جدیدی را بافناوریری های جهانی و افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداجدید، رشد شبکه ر پاسخ به قوانیند

وکار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از هایی چون کسبظهور پدیده. گیردمی به کار راهبردیهای با هدف دستیابی و حفظ مزیت

دهند و با یکپارچه شدن اقتصاد را به صورت الکترونیکی ارائه می ودنتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطالعات در بعد اقتصادی سطح جهان خدمات خ

شود و فناوری از سوی مشتریان میبنابراین درك عواملی که موجب انتخاب این . اختیار گرفتن فناوری مناسب الزامی است جهانی، ایجاد زمینه جهت در

 .ترین عوامل در زمینه تحقیات فناوری اطالعات استگرفته و از مهمود مورد نظر قرار شیطی که تحت آن فناوری پذیرفته میایجاد شرا

های در یدی را تشویق نموده است که گزینههای ارتباطی جدلظهور کانا های مربوط بهآوری اطالعات فعالیتو فنتوسعه ارتباطات از دیگر سو 

و غیره ایجاد  باطی، توزیع مشتریان، یافتن رضایت مشتری، خدمات پس از فروشارت هایفعالیت ،کار برای ایجاد روابط با مشتریانودر کسب دسترسی را

مشتریان افزایش داده ارتباطات چند مجرایی را برای  راهبردای، به نیاز به یک های مختلف به طور فزایندهمان از کانالامروزه استفاده همز .اندنموده

کند؛ از آنجا ها فراهم مییکپارچگی ارتباطات چند مجرایی باشد که مزایایی را برای کانال کار به دنبالودعا می کند که باید کسبا  (2222) باروتیا .است

ها و انتظارات به همین ترتیب، خواسته. دهندمی ها و عوارضی را نیز ارائهزمان محدودیتها نقاط قوتی نیز دارند، اما بطور هماز این کانال که هر یک

 .بیشتر نماید های ارتباطات راراهبردتواند نیاز به اطالعات مختلف و متفاوت مشتریان می

وکارها برخطی است که بسیاری از کسبتر شده است که به دلیل ارائه های مختلف رایجنالارائه محصوالت به مشتریان از طریق کابه دیگر بیان 

های چند راهبردها از در آن اند کهوکاری روی آوردههای کسباند و به مدلنموده رهارا تک مجرایی  مسیردر کار وبسیاری کسب .اندآن را تجربه کرده

 .گره خورده است  "مراکز تماس"  ها وها به عملیات تجارت الکترونیکی، فروش کاتالوگو در آن عملیات انجام شده در فروشگاه شوداستفاده می مجرایی

تواند با استفاده از آیند خرید میها و پس از مراحل مختلفی از فرهای فعال مختلف توسط شرکتکانالافزایی بین استراتژی چند مجرایی و توسعه هم

                                                
  Automatic Teller Machines  
  Danda pani,8002 
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ها در های مصرف کننده است؛ زمانی که آنیر متغیرهای خاص در انتخاب کانالدر مورد تأث ن تحقیقای .های دیگری انجام شوداز کانال و یا یک کانال

دانش و ( هاو متغیرهای کانال ) مثل میل به حفظ حریم خصوصی و روابط اجتماعی آیا متغیرهای فردی .هستندهای چند مجرایی تماس با محیط

یک محیط چند کانالی، این احتمال وجود دارد که  در ؟گذارندتاثیر می های شخصی و غیر شخصیدر مورد کانال انتخاب مشتریبر  هاسادگی کانال

 های تعاملیکانال پیش از توسعه یک استراتژی ارتباطی هامر به این دلیل است که شرکتاین أ .را انتخاب کند دهمصرف کننده بتواند کانال مشخص ش

 .را برای مشتریان خود مشخص کنند مختلف در دسترس

 تحقیقبیان مسئله  -2-1

 ستا ینا تحویل خدمات سیستم هر غدغهد .دهدمی تغییر تشد بهرا  تخدما نکنندگاعرضه با نمشتریا تعاملروش  جدید یهافناوری توسعه

 ینا که هشد موجبرا  تباطاتیار یهالکانا رظهو تباطاتیو ار طالعاتیا جدید یهافناوری توسعه. هندد ئهارا تخدما نمشتریا به چگونهو  کی ،کجا که

 تخدما ئهارا یمشتر ضایتر لکنتر ی،مشتر یعزتو ت،تباطاار یفعالیتها جهت را نمشتریا با بطروا اریبرقر ایبر شرکتها نتخابیا یگزینهها ،هالکانا

 مرأ ینا .ستا هشد راربرخو دهایلعااقفو همیتاز ا نگوناگو یهالکانااز  نهمزما دهستفاا وزهمرا تا جایی که دندهمی یشافزا هغیرو  وشفراز  پس

  .هددمی یشافزرا ا کاناله چند یهاراهبرد زیسادهپیا ورتضر

 یهاراهبرد توسعه ایبر تصمیماز  قبل شرکتها بنابراین ستا هشد هقاعد یک تبدیل به چندگانه یهالکانااز  دهستفاا دنیای امروزدر بطور کلی 

 هالکانا بقیه بر لکانا یک بنتخاا دمیشو موجب که یطیاشرو  دموجو یهالکانااز  دهستفاا جهت نمشتریا بنتخاا بر ؤثرم یهارمعیا باید ،چندکاناله

در . دشومی حاصل هالکانا مدیریتو  حیاطر ایبر یمفید تطالعاا ی،مشتر بنتخاا لکانا بر ثرؤم ملاعو شناسایی با. کنند شناسایی د،شوداده  ترجیح

 عوامل مؤثر در انتخاب کانال از سوی مشتریان بانک پاسارگاد در سطح شهر تهران چه عواملی هستند؟آید که این سؤال به وجود میاین بین این 

 اهمیت موضوع -3-1

با استفاده از  های جدید را در بخش خدمات مالیاطالعات و ارتباطات، امکان استفاده سریع از کانال فناوریهای صورت گرفته در پیشرفت

. تعامل داشته باشند مختلف با شرکتتوانند به طرق های چندگانه، مشتریان میکانال راهبرداستفاده از با . سازدمیپذیر های چندگانه، امکانکانال راهبرد

تحویل خدمات از )های جدید مانند روش صدا به صدا صورت چهره به چهره از روش به ها به جای استفاده از روش سنتی تحویل خدماتامروزه شرکت

 .گیرندبهره می برخطخدمات به صورت  و همچنین تحویل (طریق تلفن

بیش از یک کانال یا واسطه فروش مانند  کند بتوانند ازشود که به مشتریان کمک میروش تعریف میف راهبردخرده فروشی چندکاناله، نوعی 

سازد تا به طور همزمان از چندین روش برای شی چندکاناله مشتریان را قادر میخرده فرو. اده کننداینترنت، تلویزیون و مجراهای خرده فروشی استف

د که سطوح متفاوتی از خرده فروشی چند کاناله وجودر حالی. باشندها میها، وب سایت، کیوسکها، کاتالوگکه شامل فروشگاه مند شوندخرید بهره

 .دارد

آورترین کانال برای ترین و سودمناسب کند، از حق انتخابچند کاناله استفاده می راهبردفروشی که از ه فروشی یک کاناله، خردهبرخالف خرد

های بیشماری را برای اهرم قرار دادن خرده فروشی چند کاناله فرصت .معین و یا دستیابی به بازار هدف مختلف برخوردار استفروش یک کاال و خدمت 

 .آوردمی های ملموس و ناملموس یک خرده فروش فراهماییدار

محتلف به منظور  هایز طریق بکارگیری کانالعبارت است از توزیع منابع اها بانکتوجه به مواردی که در باال ذکر شد، یکی از اهداف مهم با 

ثر در استفاده از ؤنسبی مشتریان و عوامل م هایثیرگذار بر ارزشیابیأت بنابراین شناخت عوامل. برآوردن رضایت مشتریان و نیز دستیابی به حداکثر سود

ضرورت در زمینه بازاریابی  این. های انتخاب استای از کانالگستردهطیف  های مکمل در بینافزاییگزین یکی از مراحل مهم در خلق همهای جایکانال

های گیر داشته است بیش از پیش نسبت به سایر حوزههای گذشته گسترش و اهمیتی چشمخدمات بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک که در سال

 .شودموجود در این عرصه احساس می

 

 اهداف تحقیق  -4-1

 :گردندشود که در ادامه بیان میشامل دو بخش اهداف کلی و فرعی می روپیشاهداف تحقیق 

 

 اهداف کلی  -1-4-1

بانک پاسارگاد مربوط به  مجرایی چند بازاریابی محیط در یک تعاملی کانال یک انتخابثر بر ن تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مؤهدف کلی ای

 .باشدمی 11تا  81ساله  4در سطح شهر تهران برای دوره 

 

   اهداف فرعی  -1-4-2

 : عبارتند از فرعی تحقیق پیشرواهداف 
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 .پاسارگاد بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب بر اجتماعی روابط به ثیر میلتعیین میزان تأ .1

 .پاسارگاد بانک مشتریان خودپرداز دستگاه کانال انتخاب بر خودپرداز دستگاه از ثیر شناختتعیین میزان تأ .2

 .خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاهثیر میزان تأتعیین  .4

 .رگادمشتریان بانک پاسا میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز ثیرتعیین میزان تأ .3

 .مشتریان بانک پاسارگاد رنتاینت کانال انتخاب بر اینترنت از ثیر شناختتعیین میزان تأ .8

 .مشتریان بانک پاسارگاد اینترنت کانال انتخاب بر اینترنت از شده ادراك ثیر راحتیتعیین میزان تأ .6

  .مشتریان بانک پاسارگاد اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به ثیر میلتعیین میزان تأ .7
 

 فرضیه تحقیق  -5-1

 :شود که عبارتند اززیر را شامل میفرضیه  7های تحقیق فرضیه

 .دارد ثیرپاسارگاد تأ بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب بر اجتماعی روابط به میل :1فرضیه 

 .دارد تأثیر پاسارگاد بانک مشتریان خودپرداز دستگاه کانال انتخاب بر خودپرداز دستگاه از شناخت :2فرضیه 

 .دارد تأثیرراحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد : 4فرضیه 

 .تأثیر داردمشتریان بانک پاسارگاد  میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز: 3فرضیه  

 .دارد ریمشتریان بانک پاسارگاد تأث نترنتای کانال انتخاب بر اینترنت از شناخت: 8 فرضیه

 .دارد ریمشتریان بانک پاسارگاد تأث اینترنت کانال انتخاب بر اینترنت از شده ادراك راحتی: 6 فرضیه

 .دارد ریمشتریان بانک پاسارگاد تأث اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به میل :7 فرضیه

 

 تحقیق  مفهومی مدل -6-1

 :در ادامه ترسیم شده است تحقیق مفهومی درك بهتر خواننده محترم نمودار مدلبرای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش   -1نمودار شماره 

 

  

 شعبه -1

 دستگاه خودپرداز -2

 اينترنت -3

 روابط اجتماعي

 کنترل اطالعات شخصي

 ATM شناخت از

 شناخت از اينترنت

 ATMراحتي کانال 

 راحتي کانال اينترنت
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 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش -7-1

به عنوان واقعیتی اجتماعی  در این میل و می باشد مستقل و مهم یک واقعیت منزلۀ به اجتماعی روابط: تعریف نظری میل به روابط اجتماعی

 (74 :1478رفیع پور، )گرفته می شود برای ایجاد ارتباط با سایر افراد در نظر 

 .دارد تحقیق پرسشنامه 4تا  1منظور از میل به روابط اجتماعی اشاره به سوال های : تعریف عملیاتی میل به روابط اجتماعی

 این .یدهند م ارائه بانکی خدمات مشتریان به که هستند نهایی ماشی خودپرداز، های دستگاه: خودپرداز دستگاه از تعریف نظری شناخت

ساپینه و )روند  می شمار به الکترونیکی پرداخت سیستم ابزارهای مهمترین از و نوین بانکداری در های مورداستفاده ماشین اولین از ها دستگاه

 (11: 2228همکاران، 

 . پرسشنامه دارد 6تا  3خودپرداز اشاره به سوال های  دستگاه از منظور از شناخت: خودپرداز دستگاه از تعریف عملیاتی شناخت

خودپرداز را می توان استفاده شخصی و بدون نیاز به  از مشتری شده ادارك راحتی: راحتی ادراك شده از دستگاه خودپردازتعریف نظری 

 ( 11: 1481عباسی و درویشی، )آموزش برای استفاده از دستگاه خودپرداز برای استفاده از خودپرداز دانست 

پرسشنامه  1تا  7اشاره به سوال های  راحتی ادراك شده از دستگاه خودپردازمنظور از : راحتی ادراك شده از دستگاه خودپردازتعریف عملیاتی 

 .دارد

های  حفاظت اطالعات و سیستمتمایل مشتری به عدم افشای اطالعات مالی وی برای سایر افراد، : میل به کنترل اطالعات شخصیتعریف نظری 

 (11: 2228ساپینه و همکاران، )اطالعات را شامل می شود برای دسترسی به این  های غیرمجاز اطالعاتی از فعالیت

 .پرسشنامه دارد 12تا  12اشاره به سوال های  میل به کنترل اطالعات شخصیمنظور از : میل به کنترل اطالعات شخصیتعریف عملیاتی 

مکانات تحت وب داسنت که فرد با توجه به شناخت از اینترنت را می توان به استفاده مناسب و بهینه از ا: اینترنت از تعریف نظری شناخت

 (81: 1488کفاشی، )نیازهای خود در اینترنت برای رفع آنها اقدام می کند 

 .پرسشنامه دارد 18تا  14اینترنت اشاره به سوال های  از منظور از شناخت: اینترنت از تعریف عملیاتی شناخت

بودن درك شده از طرف فرد در استفاده از اینترنت پس از انجام کار که می تواند به میزان آسان : اینترنت از شده ادراك تعریف نظری راحتی

 (61: 1488کفاشی، )مرور زمان در فرد ایجاد شود 

 16اینترنت اشاره به سوال های  کانال انتخاب منظور از راحتی کانال اینترنت بر: اینترنت کانال انتخاب تعریف عملیاتی راحتی کانال اینترنت بر

 .پرسشنامه دارد 18ا ت

عالقه عمومی افراد برای کنترل اطالعات خود خصوصا در فضای مجازی که به : شخصی در کانال اینترنت اطالعات کنترل به تعریف نظری میل

: 1488کفاشی، )ود صورت فیزیکی امکان محافظت از اطالعات برای فرد وجود ندارد، باید توسط بانک ها و سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات محیا ش

62) 

اینترنت  کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به منظور از میل: اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به تعریف عملیاتی میل

 .پرسشنامه دارد 21تا  11اشاره به سوال های 

 

 پژوهش پیشینه -2

 :اندادامه بیان گردیده شدهپیشینه پژوهش در دو بخش پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی در 

 

 

 کشور داخل های پژوهش پیشینه -1-2

 رسانده انجام به( ملت بانک: موردی مطالعه) مشتریان بانکی خدمات دریافت کانال انتخاب بر موثر عوامل عنوان تحت تحقیقی( 1481) عباسی

 کانال و اینترنت کانال شعبه، کانال خرید کانال) انتخاب در تهران ملت بانک مشتریان رفتار بر موثر متعیرهای تعیین و شناسایی به حاضر پژوهش. است

( 2227) اببرز و پیترسون و( 2228) آلبسا یافته توسعه پرسشنامه از پژوهش اطالعات آوریجمع برایدر این تحقیق . پردازدمی( خودپرداز دستگاه

-می استفاده بانک پرداز خود هایدستگاه از که ملت بانک هایکارت دارنده مشتریان و شعب مشتریان بین پرسشنامه 342 حدود. ه استشد استفاده

 با اطالعات تحلیله و شد آوری جمع هاپرسشنامه بررسی در. ه استشد انجام 417 حدود تعداد، این از که شد توزیع تهران منطقه هفت در کردند،

 و اجتماعی روابط به میل متغیرهای بین که ه استشد مشخص مشتریان انتخاب رفتار بر متغیرها تاثیر Spss16 افزار نرم و لیزرل افزار نرم از استفاده

 خودپرداز، دستگاه کانال انتخاب و شخصی اطالعات کنترل به میل خودپرداز، دستگاه کانال انتخاب و خودپرداز دستگاه از شناخت شعبه، کانال انتخاب

 هاییافته ولی. دارد وجود مثبتی و دارمعنی رابطه اینترنت کانال انتخاب و اینترنت از شده ادراك راحتی اینترنت، کانال انتخاب و اینترنت از شناخت

 نیز و خودپرداز دستگاه کانال انتخاب بر خودپرداز دستگاه از شده ادراك راحتی اینترنت، کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به میل ثیرتأ پژوهش

 تحصیالت و سن شناختی جمعیت متغیرهای بین که بود آن از حاکی نتایج همچنین،. نکردند تأیید را الکترونیکی هایکانال انتخاب بر جنسیت ثیرتأ

 .دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه بانک مشتریان الکترونیکی های کانال انتخاب متغیر و دانشگاهی
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  ایران از درخارج پژوهش پیشینه -2-2

 تصویر بهبود ارزیابی تحقیق این هدف. است رسانده انجام به فروش خرده تصویر در کانال تناسب ثیرتأ عنوان تحت تحقیقی( 2214) بزس

 باعث باشند داشته هم کمی ذهنی تصویر حتی که زمانی کانال تناسب که داد نشان پژوهش نتایج. باشدمی کانال از شده دریافت تناسب با فروش خرده

 ییچندمجرا هایکانال در ثرؤم عامل تنها عنوان به( جهانی) همگانی رویکرد عنوان به تواندنمی کانال تناسب چه اگر. شودمی فروش خرده تصویر بهبود

 . باشند فروش خرده تصویر بر ثیرگذاریتأ بدون آنالین خرید و

 بررسی تحقیق این هدف. است رسانده انجام به چندمجرایی محیط در متقابل ارتباطات کانال انتخاب عنوان تحت تحقیقی( 2227) آلبسا

 ثیرتأ دهنده نشان پژوهش نتایج. کند می تحریک چندمجرایی شبکه در خاص کانال یک از استفاده به را مشتری که است مشتری کانال انگیزه و ترجیح

 . باشندمی شرکت خاص هایفعالیت عملکرد برای کانال انتخاب بر مشتری حریم و کانال دانش اجتماعی، ارتباطات شده، ادراك راحتی متغیرهای

 رفتار در اطالعات جستجوی الگوهای و فروش رویکردهای ثیرتأ: کره در ییچندمجرا فروشی خرده عنوان تحت تحقیقی( 2226) پارك و چیو
 از کننده استفاده مشتریان فردی مشخصات مقایسه اطالعات، جستجوی خرید، رویکردهای آزمون پژوهش این هدف. اندرسانده انجام به کانال انتخاب

-گروه شخصیتی هایتفاوت و اطالعات جستجوی فروش، رویکرد که داد نشان پژوهش نتایج. باشدمی مجرای یک سنتی مشتریان مقابل در چندمجرای

 مشتریان ی،یمجراتک اینترنتی هایکانال کنندگاناستفاده ی،یمجراتک هایکانال گانکننده استفاده بر مشتمل که( مشتریان) خریداران های

 . است داشته وجود معناداری تفاوت اینترنتی ییچندمجرا مشتریان و اینترنت از استفاده بدون ییچندمجرا

 انتخاب و منفعت کانال تولید، منفعت کانال: چندکاناله های محیط در مشتریان» عنوان تحت تحقیقی در( 2228) همکاران و رانیان باالسود
 بر. کنندمی استفاده شهری خدمات خرید و فرایند کانال دو از مشتریان که است شده نظری چارچوب ارائه به اقدام پژوهش این در. «شهری خدمات

 هایکانال از استفاده و انتخاب بنابراین شدند، شناسایی شهری خدمات یندآفر و خدمات بر ثرؤم عوامل مشتریان، با شده انجام هایمصاحبه اساس

 خدمات یندآفر و خدمات با مرتبط سمبولیک معانی برای هاآن تالش( 4 اظهاری، خود برای مشتریان تالش( 2 اقتصادی، اهداف( 1: از عبارتند مشتریان

 آیا که شد بررسی مرأ این نهایت در. خرید برای اسناد و هاطرح بر هاآن استناد( 8 و تجربی کیدتأ و اجتماعی متقابل ارتباط برای هاآن تالش( 3 شهری،

 . اندگرفته قرار ییدأت مورد شده شناسایی عوامل تمامی که داد نشان نتایج خیر؟ یا هستند ثرؤم کانال انتخاب بر عوامل این

 با هاآن ارتبطو  کنند؟ می عمل مشتریان این چونه و است ییمجرا چند خریدار کسی چه» عنوان تحت تحقیقی( 2228) ونکاتسان و کومار

 در خرید رفتار با مرتبط هاویژگی آن در که. است شده تنظیم نظری چارچوب یک پژوهش این در. اندرسانده انجام به «ییچندمجرا ندگانوشفر رفتار

 ارتباط داشتن به تمایل کنند،می خرید به اقدام ییچندمجرا هایکانال طریق از که مشتریانی که داد نشان یقتحق نتایج. است شده لحاظ مجرا چند

 با بیشتری بازخور اند،کرده خرید به اقدام صورت این به مکرر طور به بوده و فروشنده با اینترنتی ارتباط تجربه دارای و دارند کننده تولید شرکت با بیشتر

 .اندداشته چندمجرای ارتباطی هایکانال از استفاده علت به کننده، عرضه

 این. اندرسانده انجام به «چندمجرای خدمات هایسیستم در مناسب خدمات ارائه در همکاری» عنوان تحت تحقیقی( 2222) همکاران و ویرتز

 کیفیت خدمات، کیفیت گروه سه که داد نشان نتایج. است پرداخته مشتریان مشارکت میزان بر ییچندمجرا کانال ایواسطه تبیین و شناسایی با پژوهش

 از استفاده و همکاری به مشتریان اشتیاق بر مستقیم طور به صداقت متغیر. شودمی عملکرد از مندیرضایت به منجر ذهنی، تصویر کیفیت و شراکت

 . است بوده ثرؤم چندمجرا

 و امنیتی هاینگرانی. پردازدمی دراسترالیا اینترنتی بانکداری پذیرش در ثرؤم عوامل بررسی به تجربی تحقیق یک طی ،1111 سال در " سانی"

 گروه دهدمی نشان " ساتی" تحقیقات نینچهم. هستند نوآوری این پذیرش عدم در موانع ترینمهم آن مزایای و اینترنتی بانکداری از اطالع عدم

 پذیرش برای پیشنهاداتی گرپژوهش انتها در .دارند استرالیا در اینترنتی بانکداری توسعه در را سهم بیشترین ثروتمند و کرده تحصیل جوان، مشتریان

. گیرند نظر در خدمات توزیع راهبرد از بخشی عنوان به را اینترنت طریق از خدمات ئهارا کانال باید ها بانک .دهدمی ارائه اینترنتی بانکداری ترسریع

(1111، Sathye ) 

 داده انجام ترکیه در کنندگان مصرف توسط اینترنتی بانکداری پذیرش زمینه در اکتشافی مطالعه 2221 درسال "اکین" و "پوالتگلو" ترکیه در

 مزیت: از عبارتند که دنباشمی ثرؤم اینترنتی بانکداری توسعه در عامل نه که دهدمی نشان تحقیق این. باشدمی 113 پژوهش این آماری نمونه .اند

 بانکداری کردند عنوان همچنین،. بازاریابی اقدامات و تصیمی نوع گروه، نوع ریسک، درك سازگاری، پیچیدگی، پذیری،آزمون پذیری،مشاهده نسبی،

 که دادند نشان و گرددمی مشتری حفظ نرخ افزایش و مندیرضایت افزایش باعث بلکه. دهدمی کاهش را بانک عملیاتی هایهزینه تنها نه اینترنتی

 Polatoglu ،2221) یابندمی اعتماد قابل بسیار را اینترنتی بانکداری کنند،می استفاده زیادی مدت برای اینترنتی بانکداری خدمات از که مشتریانی

and Ekin.) 

 

 روش تحقیق -3

ثر برانتخااب  ؤکاربرد این تحقیق به طور خاص برای مدیران بانک پاسارگاد جهت آگااهی از عوامال ما   . تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی است

 . ها می باشده طور عام برای مدیران سایر بانککاربرد این تحقیق بهمچنین . کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان می باشد
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 .پیمایشی است –ها، یک مطالعه توصیفیادهاین پژوهش از حیث روش گردآوری د

 

 جامعه آماری -1-3

باشندکه با توجه به موضوع پژوهش، پرسشنامه میواحدهای مستقر در منطقه  ر سطحد پاسارگادجامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک 

 .گردیدکردند، توزیع یخودپرداز بانک استفاده م هایکه ازدستگاه پاسارگادبانک  های بانکیِدر بین مشتریان شعب و مشتریان دارنده کارت ،تحقیق

 

 نمونه گیری و حجم نمونه -2-3

درجه یک، درجه دو و ز مرحله اول، تمامی شعب ممتابدین شرح که در . طبقاتی است -تصادفیدر این تحقیق به صورت گیری روش نمونه

، دیگردطور تصادفی انتخاب  یک شعبه به( ممتاز، درجه یک، دو و سه)سپس، از بین هر یک از شعب شدند و درجه سه بانک در منطقه تهران شناسایی 

و  ،انتخاب مشتریان استفاده کننده از دستگاه خودپرداز به طور تصادفی/  نفر از مشتریان شعبه 18، های مذکورز این شعبههر یک ا در در مرحله بعدی

 با استفاده از جدول مورگان پژوهش تعداد نمونه. شدند که این مشتریان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته گرفتپرسشنامه تحقیق در اختیار آنان قرار 

 .ه شدفر مشخص گردیدن 483

 

 هاهای جمع آوری اطالعات و دادهابزار و روش -3-3

 : بدین شرح است در این تحقیق روش های گردآوری اطالعات

ای، مقاالت، کتاب های مورد نیاز و نیز از ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانهدر این تحقیق، جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و 

 . استفاده شده است( 4اینترنت) جهانی اطالعاتشبکه 

های موجود در شاخص .است( 2227)های استاندارد پژوهش آلبسا عات در این تحقیق شامل پرسشنامهآوری اطالابزار مورد استفاده برای جمع

خبرگان مورد ز روایی محتوایی توسط تعدادی از ها برای اطمینان الیکرت طراحی شده بود و این شاخص ایها بر اساس طیف پنج گزینهاین پرسشنامه

 .ها، مورد تأیید این افراد قرار گرفتگرفته و در نهایت روایی پرسشنامهبینی قرار باز

 : پرسشنامه های نهایی این تحقیق شامل دو دسته سؤاالت کلی می باشند

ختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری در سؤاالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شنا: سؤاالت عمومی .1

 . گردد

ای طیف با حالت مقیاس پنج درجه 3پاسخ –باشد و به صورت بسته سؤال می 21بخش از پرسشنامه شامل این : سؤاالت تخصصی .2

ی شاخص در اختیار این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعداد. لیکرت است

 2شماره  دهی به پرسشنامه و جدولشکل امتیاز 1 شماره جدول. دهد تا نظر خود را درباره آن مشخص نمایدپاسخگو قرار می

 .ساختار کلی پرسشنامه نهایی را نشان می دهد

 

 شکل امتیاز دهی به پرسشنامه  -1شماره  جدول

 کم اهمیتبسیار  کم اهمیت با اهمیت متوسط بااهمیت بسیار پر اهمیت شکل کلی

 1 2 4 3 8 امتیاز دهی
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 تحقیق نهایی ساختارکلی پرسشنامه  -2شماره  جدول

 سواالت مرتبط متغیرهای پژوهش

 4-1 اجتماعی روابط به میل

 6-3 خودپرداز دستگاه از شناخت

 12-7 راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

 14-11 شخصیمیل به کنترل اطالعات 

 17-13 اینترنت از شناخت

 21-18 شخصی اطالعات کنترل به میل

 

 ابزار پژوهش  6و پایایی سنجی 5روایی سنجی -4-3

 

 روایی سنجی 

ی تاستاندارد تحقیق، این پرسشنامه در اختیار تعدادی از خبرگان قرار گرفت و قرار شد با تغییرا در این تحقیق برای اطمینان از روایی پرسشنامه

با توجه به اینکه اعتبار پرسشنامه . مورد استفاده قرار گیرند که در نهایت روایی پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفت( تغییرات نگارشی و جمله بندی سؤاالت)

 . سی قرار گرفته است، بنابراین در این تحقیق با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان، اعتبار محتوایی وجود داردتوسط افراد متخصص مورد برر

 

 پایایی سنجی

گیری در شرایط یکسان تا چه أمر سرو کار دارد که ابزار اندازهمفهوم یاد شده با این . گیری استهای ابزار اندازهقابلیت اعتماد یکی از ویژگی

 . دهدنتایج یکسانی به دست می اندازه

 .ها از ضریب آلفای کرونباخ که برای سؤاالت چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده استوهش برای محاسبه پایایی پرسشنامهدر این پژ

 

 پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه  -3شماره جدول 

 آلفای کرونباخ ابعاد آلفای کرونباخ متغیر

 2/  827 کل پرسشنامه

 2/  731 اجتماعی روابط به میل

 2/  77 خودپرداز دستگاه از شناخت

 2/  723 راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

 2/  723 میل به کنترل اطالعات شخصی

 2/  7 اینترنت از شناخت

 2/  828 اینترنت از شده ادراك راحتی

 2/  714 شخصی اطالعات کنترل به میل

 

. می باشند 2/  7شود تمامی متغیرهای تحقیق مورد استفاده دارای ضریب آلفای کرونباخ باالتر از گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

یی بیشتر نشان دهنده پایاتر باشد، د و هر چه این میزان به یک نزدیکباش 1تا  2/  7همانطور که ذکر گردید میزان استاندارد این ضریب باید بین 

 .باشدهای پژوهش میرسشنامهپ
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 هافرضیه و آزمون هاداده تحلیل -4

 . در این تحقیق برای تحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شده است

 . در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است: آمار توصیفی -1

های ، برای تایید یا رد شاخصاسمیرنوف -در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون های کولموگروف : آمار استنباطی -2

نرم . استفاده شده است 7اس.اس.پی.نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادالت ساختاری لیزرل، اس دو و درپرسشنامه از آزمون کای

 : افزارهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، از این قرار می باشند

SPSS 11, Lisrel 8.8 

 :شودها در دو حوزه مذکور پرداخته میبیان نتایج تحلیلدر ادامه به 

 

 آمار توصیفی -1-4

 .شودنامه تحقیق در چهار حوزه تحصیالت، شغل، سن و جنسیت پرداخته میدهندگان به پرسشدر بخش آمار توصیفی به تحلیل توصیفی پاسخ

کارشناسی  دهد بیشترین گروه تحصیالتی را افراد دارای مدرك تحصیلینشان می 3 شمارههمانطور که جدول : دهندگانپاسخ تحصیالت بررسی

 . اندبه خود اختصاص داده

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت  -4شماره جدول 

 تحصیالت فراوانی درصد

 دیپلم 61 % 18

 فوق دیپلم 68 % 17/  7

 کارشناسی 173 % 38/  4

1  /16 % 62 
کارشناسی ارشد و 

 باالتر

 بدون پاسخ 11 % 2/  1

 کل 483 122

 
 

 را افراد دارای شغل آزاد در نمونه مورد بررسیدهد مردان بیشترین میزان نشان می 8 شمارههمانطور که جدول  :ندهندگاپاسخبررسی شغل 

 . انددارا بوده

 

                                                
 Statistical Package for the Social Sciences ( S.P.S.S)  
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل  -5شماره جدول 

 شغل فراوانی درصد

 دولتی 81 % 24/  2

 آزاد 181 % 41/  4

 بیکار 142 % 43/  3

 بدون پاسخ 12 % 4/  1

 کل 483 122

 

-سال به خود اختصاص داده 32تا  42دهد بیشترین گروه سنی را افراد بین نشان می 6 شمارههمانطور که جدول : دهندگانبررسی سن پاسخ

 . اند

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  -6شماره جدول 

 سن فراوانی درصد

 سال 42تا  22بین  18 % 28/  8

 سال 32تا  42بین  161 % 33

 سال 82تا  32بین  83 % 21/  1

 سال 82باالتر از  24 % 6

 بدون پاسخ 12 % 2/  6

 کل 483 122

  .نشان می دهد مردان بیشترین میزان را در نمونه مورد بررسی دارا بوده اند 7 شمارههمانطور که جدول  :بررسی جنسیت پاسخ گویان

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت  -7شماره جدول 

 جنسیت فراوانی درصد

 مرد 272 % 72/  8

 زن 112 % 28/  6

 بدون پاسخ 2 % 2/  8

 کل 483 122
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 متغیرهای پژوهشنمره ساختارهای  -2-4

های حداقل، حداکثر نمره، میانگین، انحراف ز متغیرهای تحقیق به ارائه آمارهآوری شده از پرسشنامه، برای هر یک اهای جمعبا استفاده از داده

 :شوداستاندارد، چولگی و کشیدگی به صورت جدول زیر نمایش داده می

 پژوهشجدول متغیر های توصیفی متغیرهای  -8شماره  جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای پژوهش

 2/  43 2/  441 2/  64 4/  26 8 1/  44 اجتماعی روابط به میل

- 2/  288 2/  111 2/  68 4/  47 8 1/  67 خودپرداز دستگاه از شناخت

- 2/  318- 2/  288 2/  62 4/  83 8 2/  22 راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

 1/  148- 2/  128 2/  81 4/  37 8 1/  22 کانال خودپرداز میل به کنترل اطالعات شخصی

 2/  818 2/  141 2/  61 4/  31 8 1/  22 اینترنت از شناخت

- 2/  484- 2/  288 2/  74 4/  14 8 1/  44 راحتی کانال اینترنت

 1/  231 2/  268 2/  84 4/  81 8 1/  67 کانال اینترنت میل به کنترل اطالعات شخصی

 

شود تمامی همانطور که مشاهده می. ها اشاره شده استمعیار آندر جدول فوق به میزان دامنه تغییرات نمرات متغیرها، میانگین و انحراف

ذکر است که دامنه قابل قبول برای چولگی و کشیدگی الزم به . کشیدگی قرار دارندقابل قبولی برای دو شاخص چولگی و الذکر در دامنه متغیرهای فوق

  .هستباشد و در صورتی که متغیر در این دامنه قرار داشته باشد، دارای توزیع نرمال می -2تا  2بین 
 

 آماراستنباطی -3-4

 رهای تحقیقیمتغ بودن نرمالی برا اسمیرنوف-کولموگروف آزمون -1-3-4

 های تحقیق ریمتغی برا شرط نیا ابتدا در نیبنابرا .دا به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته می شودبرای آزمون فرضیه های پژوهش در ابت

 .ردیگیم قراری بررس مورد

 

 متغیرهای تحقیق بودن نرمالی برا اسمیرنوف-کولموگروف آزمون  -9شماره  جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد شاخص ها
Z کولموگروف-

 اسمیرنوف
P-value 

 2/  268 1/  736 2/  64 4/  26 483 اجتماعی روابط به میل

 2/  187 1/  422 2/  68 4/  47 483 خودپرداز دستگاه از شناخت

 2/  211 1/  374 2/  62 4/  83 483 راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

 2/  178 1/  11 2/  81 4/  37 483 میل به کنترل اطالعات شخصی

 2/  413 1/  878 2/  61 4/  31 483 اینترنت از شناخت

 2/  268 1/  611 2/  74 4/  14 483 راحتی کانال اینترنت

 انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به میل

 اینترنت کانال
483 81  /4 84  /2 428  /1 126  /2 

 

چنین  است، 2/  28 از شتریب های پژوهش،برای متغیر فوق که جدول در اسمیرنوف -کولموگروف آزمونی داریمعن سطح که نیا به توجه با

 متغیرهای تحقیق عیتوز که میریگیم جهینت نیبنابرا. است نداشته نرمال عیتوز بای معنادار ذکر تفاوتهای فوقمتغیر عیتوز که شودیم گیریجهینت

 .است بوده نرمال

 کفایت نمونه آزمون -2-3-4

نیازهای استفاده از معادالت ساختاری لیزرل می باشد، که برای بررسی این مهم، از آزمون کفایت نمونه برداری از پیشنمونه  کفایت آزمون

KMO  شودمشاهده می 12استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره: 
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 آزمون کفایت نمونه برداری  -11شماره جدول 

 آزمون کفایت نمونه برداری 2/  861

 کرویت بارتلتشاخص  2382/  14

 درجه آزادی 212 آزمون کرویت بارتلت

 سطح معنی داری 2/  222

 

بنابراین میزان نمونه برای استفاده از . است 2/ 861گیری معادل با مقدار کفایت نمونهشود می مشاهده 12 شماره جدول درطور که همان

اگر این مقدار  .داده ها قابل کاربرد استنشانگر آن است که تحلیل عاملی برای ( نزدیک به یک)به طور کلی مقادیر باال . استمعادالت ساختاری مناسب 

 .ها مفید نخواهد بودباشد، احتماالً نتایج تحلیل عاملی برای داده 8/2کمتر از 

 مدل یابی معادالت مدل تحقیق -3-3-4

 

 
 مدل نهایی تحقیق  -2نمودار شماره 

 

 

 :همچنین سطح معناداری روابط بین متغیرها بدین صورت می باشد
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 سطح معناداری روابط بین متغیرها  -3نمودار شماره 

 

 :شود، مشاهده می11 شمارهسایر مقادیر مدل نهایی در جدول 

 

 مقادیر مدل نهایی  -11شماره  جدول

 روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل

مقدار 

استانداردش

 ده

خطای 

 استاندارد
   Tمقدار

مقدار واریانس 

R تبیین شده
2
)) 

سطح 

 معنی دار
 نتیجه

 بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب بر اجتماعی روابط به میل

 دارد پاسارگاد تاثیر
84  /2 282  /2 28  /12 28  /2 P<2.21 فرضیه تایید 

 دستگاه کانال انتخاب بر خودپرداز دستگاه از شناخت

 دارد تاثیر پاسارگاد بانک مشتریان خودپرداز
31  /2 284  /2 21  /1 23  /2 P<2.21 فرضیه تایید 

راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال 

 دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد
64  /2 28  /2 34  /12 41  /2 P<2.21 فرضیه تایید 

بر انتخاب کانال دستگاه  میل به کنترل اطالعات شخصی

 .تأثیر داردمشتریان بانک پاسارگاد  خودپرداز
66  /2 28  /2 46  /14 33  /2 P<2.21 فرضیه تایید 

مشتریان بانک  اینترنت کانال انتخاب بر اینترنت از شناخت

 دارد ریپاسارگاد تأث
68  /2 28  /2 13  /12 32  /2 P<2.21 فرضیه تایید 

 اینترنت کانال انتخاب بر اینترنت از شده ادراك راحتی

 دارد ریمشتریان بانک پاسارگاد تأث
7  /2 231  /2 47  /13 8  /2 P<2.21 فرضیه تایید 

 اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به میل

 دارد ریمشتریان بانک پاسارگاد تأث
63  /2 28  /2 71  /12 31  /2 P<2.21 فرضیه تایید 
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این . نمایش داده است 4شماره  نمودارمحاسبه گردیده است، در  8بارهای عاملی که از طریق روش بیشینه درست نمایی استاندارد برآوردمقادیر 

1 تحلیل در مکنون متغیرهای نمرات برآورد استاندارد منظور به شوندمی نامیده λمقادیر که اصطالحاً 
SEM همچنین  .دنگیرمورد استفاده قرار می

ی نشان دهنده( نزدیک به صفر)ی میزان خطا در برآورد خام بارهای عاملی است که مقادیر کوچکتر مقادیر خطای استاندارد برآورد نشان دهنده

 .تر و فاصله اطمینان کوچکتر استبرآوردهای دقیق
تفاوت معنی دار بار عاملی با )ی معنی داری برآورد بارعاملی که حاصل تقسیم برآورد بارعاملی بر خطای استاندارد است نشان دهنده Tمقادیر 

 4و  1/  16بین  Tمقادیر . مکنون مربوط استهای میان متغیر یدارامعن اثری عدم وجود نشان دهنده 1/  16و  -1/  16بین  Tمقادیر . است( صفر

با  یدارامعن اثری نشان دهنده 4مساوی و بزرگتر از  Tمقادیر  .مربوط استمکنون  هایاطمینان میان متغیر% 18با بیش از  یدارامعن اثری نشان دهنده

بر  ثیر متغیرهاتأشود از جدول باال مشاهده می Tکه در ستون جدول  بنابراین همانطور. مکنون مربوطه است هایاطمینان میان متغیر% 11بیش از 

نهایت ستون  در .داری و نتیجه مکمل توضیح بیان شده استهای سطح معنیستوندر ضمن . یید می باشندأاطمینان مورد ت% 11با بیش از  یکدیگر

مناسبت بیشتر  یمقادیر بیشتر تا سقف یک نشان دهنده. مکنون است هایمتغیر روابط بینی شدهدهنده مقدار واریانس تبیینشده نشانواریانس تبیین

 . دنمستقیم دار اثرقدار با سایر مقادیر قابل ذکر است که این م. است روابط بین متغیرهای تحقیق

 

 برازش مدل تحقیق -5

بینی شده توسط  کوواریانس پیش–کوواریانس مشاهده شده یا ماتریس واریانس -به این معنی است که ماتریس واریانس تحقیق برازش مدل

هر چه قدر مقادیر ما در ماتریس به هم نزدیک باشند مدل دارای برازش . برازش داشته باشد مدل باید مقادیری نزدیک به هم داشته باشد یا اصطالحاً

 .توان به برآوردهای مدل اعتماد کرد که مدل دارای برازش کافی باشد یابی معادالت ساختاری هنگامی میدر مدل. بیشتری است

 

 شاخص های برازش مدل نهایی  -12شماره جدول 

 نتیجه مقدار مورد قبولدامنه  عنوان شاخص

X
2
/df 

12
 X2/df 3 16  /2 تایید مدل 

RMSEA
11

 RMSEA<2.21 2216  /2 تایید مدل 

GFI
12

 GFI>2.1 16  /2 تایید مدل 

AGFI AGFI>2.88 13  /2 تایید مدل 

CFI
14

 CFI>2.12 13  /2 تایید مدل 

IFI
13

 IFI>2.12 16  /2 تایید مدل 

 

کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در   نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به) لیزرل یک شاخص نیکویی برازشافزار نرم

اگرچه از  هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، .این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد .کند محاسبه می (جامعه

به  AGFIو GFI  هرچه (.هاست البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده) ت منفی باشندلحاظ نظری ممکن اس

 .های مشاهده شده بیشتر است نیکویی برازش مدل با داده نزدیکتر باشند،  عدد یک

RMSEA مقدار .تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده استاین معیار به عنوان اندازه  .باشد ریشه میانگین مجذورات تقریب می  

RMSEAمقادیر باالتر از  .است 28/2کمتر از  هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، برای مدل آزادی است،  که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه

در ادامه  .یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد 1/2ها آن RMSEA  هایی که مدل .دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است نشان 28/2آن تا 

 : ها نیز به همراه نام کامل بیان شده اندمابقی شاخص

                                                
 
Maximum Liklihood  
 
 Structural Equation Modeling 
  

Chi Square Divided to Degree of Freedom 
  

 Root Mean Square Error of Approximation 
  

 Goodness of Fit Index 
  

 Comperation Fit Index 
  

 Inceremental Fit Index 
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NFI = (Normed Fit Index) = شاخص نرم شده خوبی برازش   

NNFI = (Non- Normed Fit Index)= شاخص نرم نشده خوبی برازش   

CFI= (comparative Fit Index) =  برازش تطبیقیشاخص خوبی  

RMSEA = (Root Mean Square Error of Approximation) = جذر برآورد واریانس خطای تقریب   

گیریم که بنابراین نتیجه می. خوبی استبرازش  دارای تحقیق د که مدلندهنشان می در این تحقیق به کار رفته برازشهای شاخص تمامی

 . دارد نیزهای لیزرل قابلیت اعتماد با توجه به استاندارد بودن مدل، یافته. گیری متغیر اصلی تحقیق داردمدل تحقیق دارای توانایی باالیی در اندازه

 

 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری -6

 :به شرح زیر است تحقیق یابی معادالت ساختارینتیجه تحلیل فرضیه اصلی مدل

 

 .دارد پاسارگاد تاثیر بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب بر اجتماعی روابط به میل: فرضیه اول

T=، 28 /2 =2 12/  28و مقادیر  2/ 84مشتریان  شعبه کانال انتخاب بر اجتماعی روابط به با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای میل
R 

بنابراین . ود داردمشتریان رابطه معناداری وج شعبه کانال انتخاب بر اجتماعی روابط به بین میل P<2.21داری توان نتیجه گرفت در سطح معنی می

 . گرددفرضیه تحقیق تأیید می

 

 .دارد پاسارگاد تاثیر بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب شناخت از دستگاه خودپرداز بر: فرضیه دوم

 T=، 23 /2 1/  21و مقادیر  2/ 31مشتریان  شعبه کانال انتخاب خودپرداز بربا توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای شناخت از دستگاه 

=2
R  توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  میP<2.21 مشتریان رابطه معناداری وجود دارد شعبه کانال انتخاب بین شناخت از دستگاه خودپرداز بر .

 . گرددبنابراین فرضیه تحقیق تایید می
 

 .دارد پاسارگاد تاثیر بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر راحتی: فرضیه سوم

 12/  34و مقادیر  2/ 64مشتریان  شعبه کانال انتخاب با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر

T= ،41 /2 =2
R  توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  میP<2.21 مشتریان  شعبه کانال انتخاب بین راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر

 . گرددبنابراین فرضیه تحقیق تایید می. رابطه معناداری وجود دارد
 

 .دارد تاثیر پاسارگاد بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب میل به کنترل اطالعات شخصی بر: فرضیه چهارم

 T= ،33 14 / 46و مقادیر  2/ 66مشتریان  شعبه کانال انتخاب با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای میل به کنترل اطالعات شخصی بر

/2 =2
R توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  میP<2.21 معناداری وجود مشتریان رابطه  شعبه کانال انتخاب بین میل به کنترل اطالعات شخصی بر

 . گرددبنابراین فرضیه تحقیق تایید می. دارد

 .دارد پاسارگاد تاثیر بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب شناخت از اینترنت بر: فرضیه پنجم

T= ،32 /2 =2 12/  13و مقادیر  2/ 68مشتریان  شعبه کانال انتخاب با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای شناخت از اینترنت بر
R 

بنابراین فرضیه . مشتریان رابطه معناداری وجود دارد شعبه کانال انتخاب بین شناخت از اینترنت بر P<2.21در سطح معنی داری توان نتیجه گرفت  می

 . گرددتحقیق تایید می
 

 .دارد پاسارگاد تاثیر بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب راحتی کانال اینترنت بر: فرضیه ششم

T= ،8 /2 =2 13/  47و مقادیر  2/ 7مشتریان  شعبه کانال انتخاب توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای راحتی کانال اینترنت بربا 
R 

بنابراین . مشتریان رابطه معناداری وجود دارد شعبه کانال انتخاب بین راحتی کانال اینترنت بر P<2.21توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  می

 . گرددفرضیه تحقیق تایید می
 

 .دارد تاثیرمشتریان بانک پاسارگاد  اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به میل: فرضیه هفتم

 47و مقادیر  2/ 7مشتریان بانک پاسارگاد  اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای میل

 /13 T= ،8 /2 =2
R توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  میP<2.21 مشتریان بانک  اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به بین میل

 . گرددبنابراین فرضیه تحقیق تایید می. رابطه معناداری وجود داردپاسارگاد 
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 پیشنهادهای پژوهش  -7

 :گردندآتی بیان می تحقیقات برای و پیشنهادها های تحقیقفرضیه اساس بر پیشنهادهاپیشنهادهای پژوهش در دو بخش 

 

 های تحقیقفرضیه اساس بر پیشنهادها -1-7

 : های فرضیه اولپیشنهادها بر اساس یافته

شود که به ارشد این بانک توصیه میه مدیران پاسارگاد ب بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب بر اجتماعی روابط به ثیر میلتوجه به وجود تأبا 

تر بین مخصوص موبایل جهت ارتباطات راحت افزارهایهای گفتگو مجازی، طراحی نرممجازی بین مشتریان با طراحی اتاقایجاد ارتباطات های شاخص

 .مشتریان با بانک و مشتریان با یکدیگر توجه ویژه داشته باشند

 

 : های فرضیه دومپیشنهادها بر اساس یافته

شود که به ه مدیران ارشد این بانک توصیه میپاسارگاد ب بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب بر خودپرداز دستگاه از ثیر شناختتوجه به وجود تأبا 

اط با به روز در دنیا در ارتبخدمات ارائه شده توسط خودپرداز، استفاده از نوآوری حوه استفاده از خودپرداز، افزایش آموزش فراگیر در نهای شاخص

 . ساعته خودپردازها توجه ویژه داشته باشند 23دهی خودپرداز و تمرکز بر سرویس

 

 : های فرضیه سومپیشنهادها بر اساس یافته

پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه  بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب برراحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز  تأثیرتوجه به وجود با 

سطح سواد پایین جهت افزارهای مناسب با مشتریان با سواد کم، ویرایش نرم وجود پرسنل در بانک جهت اطالع رسانی بهمی شود که به شاخص های 

 . های بانکی بدون کمک خواستن از دیگران توجه ویژه داشته باشندانجام فعالیت
 

 

 

 : های فرضیه چهارماساس یافتهپیشنهادها بر 

شود ه مدیران ارشد این بانک توصیه میپاسارگاد ب بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب برمیل به کنترل اطالعات شخصی  تأثیرتوجه به وجود با 

روز افزارهای بهکمک دیگران، طراحی نرمن نیاز به من برای مشتریان برای دستیابی به اطالعات شخصی بدوأهای ارتباطی ایجاد کانالهای که به شاخص

 . رسانی شده جهت افزایش ضریب امنیت اطالعات مشتری توجه ویژه داشته باشند

 

 : های فرضیه پنجمپیشنهادها بر اساس یافته

شود که به توصیه میه مدیران ارشد این بانک پاسارگاد ب بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب بر اینترنت از ثیر شناختتوجه به وجود تأبا 

های استفاده از اینترنت به مشتریان با سواد کمتر، ایجاد بسترهای استفاده کاربران و مشتریان بانک از خدمات اینترنتی رایگان معرفی مزیتهای شاخص

 . در محیط بانک توجه ویژه داشته باشند

 

 : های فرضیه ششمپیشنهادها بر اساس یافته

شود که به ه مدیران ارشد این بانک توصیه میپاسارگاد ب بانک مشتریان شعبه کانال انتخاب راحتی کانال اینترنت بر ثیرتوجه به وجود تأبا 

تفاده از این شبکه، های اینترنتی برای افزایش میل و رغبت مشتریان به اسهایی جهت اطالع رسانی امنیت شبکهها و بنرهای ایجاد کاتالوگشاخص

توجه ویژه داشته  موزشی جهت معرفی خدمات نوین بانکی و اهمیت استفاده از اینترنت برای افزایش میزان ارتباط بانک با مشتریانهای آبرگزاری دوره

 . باشند

 

 :های فرضیه هفتمهپیشنهادها بر اساس یافت

-ه مدیران ارشد این بانک توصیه میب پاسارگادمشتریان بانک  اینترنت کانال انتخاب بر شخصی اطالعات کنترل به میلثیر ه وجود تأتوجه ببا 

 های الزم ارائه شود،افزار توصیهگذاری اطالعات شخصی خود در نرمبه اشتراك های امنیتی به مشتریان در ارتباط با نحوههای توصیهشود که به شاخص

 . توجه ویژه داشته باشند
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 آتی تحقیقات برای پیشنهادات -2-7

 مقایسه و مختلف های سازمان در راه نقشه یک عنوان به پژوهش این انجام مشتریان بانکی خدمات دریافت کانال انتخاب سطح ارتقاء منظور به 

 . گردد می توصیه یکدیگر با آمده بدست نتایج

 با متغیرها این برای جدید هایمدل ارائه جهت در پژوهش این در بررسی مورد هایعامل بر مسلط مدیریتی و روانشناسی خبرگان با مصاحبه انجام 

 .8  ویوو ان مانند کیفی مطالعاتی هایافزار نرم از استفاده

 آمده بدست نتایج کیفیت ارتقا جهت در هاداده آوریجمع برای همزمان صورت به ایمشاهده و ایمصاحبه پیمایشی، هایروش بررسی. 

 مشتریان بانکی خدمات دریافت کانال انتخاب روی بر ثیرگذارتأ متغیرهای سایر بررسی. 
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