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 چکیده 
عب بانک در ش برسی تأثیر استفاده از بانکداري الکترونیکی بر میزان رضایتمندي مشتریانهدف از این تحقیق 

ارائه راهکارهاي ارتقاي رضایتمندي مشتریان بانک آینده از خدمات ارائه شده از طریق و همچنین   آینده قزوین

نوع تحقیق از بعد هدف توصیفی، هدف استفاده کاربردي، روش جمع آوري داده  می باشد. بانکداري الکترونیکی

 ها پیمایشی و از بعد زمان از نوع تحقیقات مقطعی محسوب می شود.

اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن داده ها به  -به منظور بررسی فرضیه هاي تحقیق ، ابتدا آزمون کولموگراف

ستفاده شد و نتایج نشان داد با توجه به توزیع غیرنرمال داده ها ، نوع آزمون منظور انتخاب نوع آزمون آماري ا

مناسب جهت آزمون فرضیه ها ، استفاده از یکی از آزمون هاي ناپارامتري است . با توجه به هدف تحقیق و 

 بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي دریافت نظر شرکت کنندگان تحقیق در زمینه تاثیر مولفه هاي مختلف

آزمون کاي )خی دو، نکویی برازش( انتخاب گردید و فرضیه هاي تحقیق از این طریق مورد آزمون مشتریان ، 

سؤال در شعب بانک آینده قزوین توسط مشتریان  22قرار می گیرد. داده هاي تحقیق از طریق پرسشنامه با 

فرضیات تحقیق در سطح اطمینان  SPSSي آماري توسط نرم افزار تکمیل شده و پس از تجزیه و تحلیل ها

 به تأیید رسیدند.  95%

 بانکداري الکترونیک، رضایت، مشتریان، بانک آینده، بانکداري واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 بیان مسئله
درتمند نهاد اقتصادي بسیار موثر و بازوي ق با پیشرفت سریع تکنولوژي در عصر حاضر،بانک به عنوان یکمشکالت رضایتمندی مشتریان: 

اقتصاد کشور ، سعی درهمگامی با تغییرات رو به رشد دارد. گسترش خدمات بانکداري و رقابت بانک هاي دولتی و خصوصی و امتزاج حیرت 

ا ،به ر درروند اجرایی بانک هو حس نیاز در رسیدن به ماشین شتاب زده تجارت جهانی ؛ میل به تغیی  انگیز بانکداري سنتی و الکترونیک

ز اطالعات با سبک و سیاقی به غیر ا ي جهت پاسخگو بودن به تنوع نیازهاي مشتریان و البته افزایش سرعت در ارائه خدمات بانکی و ذخیره

به این نتیجه رساند که :بقا عمل را در مدیران ارشد افزایش داد ؛ و آنها را خیلی زود ي  ابزار کاغذي و از همه مهمتر ، متمایز شدن در عرصه

از  .در محیط ناپایدار و پیچیدهء هزاره سوم ،مستلزم تفاوت در عملکرد و بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتري است

ترونیکی لکاین رو ضروري است تا مدیران بانک هاي کشور براي برطرف کردن این مشکل که مانعی جدي در مسیر توسعه و ترویج بانکداي ا

 محسوب می شود، نیروي انسانی سازمان خود را درباره نحوه برخورد با مشتریان در رابطه با این فناوري توجیه کرده و با ارتقاء سطح دانش

رائه به ا توجه روز افزون بانک هاي بزرگ در کشورهاي توسعه یافته. و آگاهی آنها زمینه الزم براي انتقال این آگاهی به مردم را فراهم کنند

خدمات بانکی از طریق کانال هاي الکترونیکی و توسعه بانک ها و مؤسسات مالی مجازي موجب افزایش در صنعت بانکداري شده است به 

طوري که سایر بانک ها نیز درصدد توسعه رویکردهاي مختلف بانکداري الکترونیک برآمده اند . با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان 

ی و ورود رقباي خارجی به بازارهاي مالی کشور ، بانک هاي ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستاي تغییرات تکنولوژیکی تجارت جهان

هستند از طرفی قبل از ارائه هر گونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در مورد اقتصادي بودن خدمات مزبور ، منطبق بودن خدمات جدید با 

نکه چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند ، صورت بگیرد . در کشورهاي در حال توسعه ، نیازهاي جامعه و ای

ه ببانک ها معموالً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهاي توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و 

ها  در حالی که بانک. و بررسی هاي مورد نیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می کنند دلیل عدم انجام تحقیقات

عواملی که موجب نارضایتی مشتریان باید قبل از ارائه هر گونه خدمات جدید شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور را مد نظر قرار دهند . چرا که 

بی اعتمادي مردم نسبت به  ( 2عدم شناخت گروه هاي مختلف مردم و خواسته هاي آنها ،( 0گاهی مردم ، پایین بودن سطح آ( 3می شود:

خدمات جدید و تبلیغات غیر مناسب موجب می شوند تا یک خدمت جدید نتواند بین مردم به راحتی گسترش پیدا کند . بدیهی است در 

، د)ناظمی و دیگرانکترونیک ارائه این گونه خدمات با شکست مواجه خواهد شصورت عدم استقبال مشتریان از سیستم هاي بانکداري ال

3234.) 

 عواملی که موجب نارضایتی مشتریان می شود:
 به خدمات الکترونیکی بانک ها می ( عدم اطمینان: یکی از معضالتی که بانکداري الکترونیک را درگیر خود کرده عدم اطمینان مشتریان3

انک ها باید روابط مطمئنی جهت ارتقاء سطح معامالت در فضاي مجازي  ایجاد کرده و اطمینان مشتري را افزایش خاطرب باشد؛ به همین

دهند. کمبود حضور فیزیکی در شعب بانک و عدم روابط فیزیکی بین پرسنل بانک و مشتري موجب می شود که بانکداري الکترونیکی فضاي 

میت بسیاري برخوردار است. در واقع چالش آتی مهم بانکداري الکترونیک عدم اطمینان مشتریان خاصی داشته باشد که در آن اطمینان از اه

 (.0221 ،ندرسوناست. بانکها می توانند روابط دوجانبه با ارزشی را با مشتریان از طریق یک جریان همکاري بر مبناي اطمینان ایجاد نمایند)آ

منتقدان بانکداري الکترونیک و کارشناسان بر این باورند که به رغم تالش هاي صورت گرفته از ( استاندارد نبودن بانکداري الکترونیک: . 0

سوي بانک ها براي حرکت به سمت بانکداري الکترونیکی و ارائه خدمات نوین مبتنی بر فناوري هاي ارتباطی نمی توان ارزیابی مثبتی نسبت 

آنچه که هم اکنون بانک ها به عنوان خدمات الکترونیکی به مشتریان خود می دهند،کپی  به فرایند الکترونیکی شدن بانک هاي ایرانی داشت.

 (.3233)ونوس، مختاران، برداري ناقصی از بانکداري مدرن جهان امروز است

کشیدن  و به رخبا وجود اینکه در سال هاي اخیر تبلیغات بانک ها، به سمت نشان دادن  ( فقدان زیرساخت هاي تکنیکی، قانونی و فرهنگی:2

خدمات الکترونیکی رفته است، اما سؤال اینجاست که آیا ما به کوچکترین استانداردها و زیرساخت هاي بانکداري الکترونیک نزدیک شده 

ایم؟ حتی اگر موشکافانه هم نخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، متوجه نواقص عدیده اي می شویم که نشان دهنده فاصله و نگرش متفاوت 
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 ،ظام بانکداري در ایران به این موضوع است. مثالً واژه ي پرداخت الکترونیک با پرداخت الکترونیک اشتباه گرفته می شود)حسن زاده، صادقین

3230.) 

نکی اتا زمانی که متصدیان امور ب( عدم آگاهی و اطالع ناچیز کارکنان و متصدیان امور بانکی در ارتباط با خدمات بانکداري الکترونیکی: 4

ر انتوانند خدمات مطلوبی به مشتریان خود ارائه دهند و به نحو شایسته اي آنها را براي دریافت خدمات بهتر راهنمایی کنند، نمی توان انتظ

داشت که مشتریان بانک از خدمات نوینی که دریافت می کنند، رضایت داشته باشند.به عبارت ساده تر، وجود سیستم مدرن بانکی و 

فنی، تنها زمانی به توسعه خدمات بانک و رشد آن می انجامد که نیروي انسانی بانک ها از دانش و آگاهی الزم براي ارائه این نوع تجهیزات 

 .(3230)الهیاري فرد، خدمات به مشتریان برخوردار بوده و با کمک کردن به مشتریان زمینه فرهنگی ترویج این خدمات را فراهم کنند

.واقعیت این است که در حال حاضر بسیاري از مردم نسبت به کارت هاي خدمات الکترونیک) کارت هاي عابر بانک(:  ( نظر نا مساعد به0

نخست این که دستگاه هاي خودپرداز در بیشتر موارد ناکارآمد بوده (3نظر مساعدي ندارند که از دو دلیل عمده ناشی می شود.   عابر بانک

دلیل دوم هم امنیت این سیستم هاست که تا کنون بارها با چالش مواجه شده (0بانک ها نیستند و وقادر به سرویس دهی به مشتریان 

است.در حالی که اگر بدنه نظا بانکی کشور ، عالوه بر نگهداري دستگاه هاي خودپرداز در وضعیت ایده آل ، مشتریان را نیز درباره نحوه 

تردید بخشی از فضاي بی اعتمادي نسبت به این سیستم از بین خواهد رفت .این بی اعتمادي استفاده مطلوب از این دستگاه ها آگاه کنند، بی 

تر است . در بدون شک درباره سیستم هاي مدرن تر مانند، پول مجازي و روش هاي فناوري محور بانکداري روز جهان بسیار بارزتر و جدي

که سال ها از تاریخ مصرف آنها گذشته،  خود پردازماشین ها و دستگاه هاي  پوزحالی که نظام بانکی ایران و مشتریان آن هنوز در خم کوچه 

اگر نظام بانکی تالش و برنامه ریزي موثري در خصوص ایجاد احساس نیاز به خدمات نوین در بین مردم داشته باشد،   سرگردان مانده اند.

جود را برطرف کرده و روند توسعه بانکداري الکترونیکی در کشور را روند تقاضاي این نوع خدمات ،بسیاري از کاستی ها و مشکالت فنی مو

  (.3233د)نگهداري، تسهیل و تسریع می کن

عوامل سیستم  بانکداري براي حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه عواملی که می توانند منجر به ارتقا رضایت مشتری شود: 

تباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداري صداي مشتري، صدایی است را به نیاز ها، نظرات و اعتراضات آنان در ار

 که سیاستهاي بانکداري بایستی بر پایه آن شکل گیرد. عواملی که منجر به ارتقا رضایت مشتري می شود. شامل:

( بررسی مشکالت 0ن رابطه مناسب دوطرفه با مشتریان، (داشت4(نظرسنجی از مشتریان، 2(تعامل مناسب با مشتریان، 0( تکریم مشتري، 3

( تطبیق 3( باال بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات، 9( آگاهی از رضایت مندي مشتریان، 1مشتریان و رسیدگی به موقع به شکایت آنان، 

می تواند کمک بسیار زیادي به بانک ( بررسی صحت خدمات ارائه شده به مشتریان موارد دیگر 9سیاست هاي بانک با نیاز هاي مشتریان، 

ها در امر حفظ و رضایت مشتري کمک نماید و این کار امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه بانک ها بپذیرند که توجه به  رضایتمندي مشتریان 

کترونیکی نقش اطمینان در رمز ماندگاري آنها می باشد که می توان همه را در بانکداري و خدمات الکترونیک خالصه کرد. در بانکداري ال

تبادالت و تعامالت بین یک بانک و مشتریان آن در ابعاد مختلف مطرح است به ویژه اینکه گسترش تکنولوژي مدرن،نگرانی را در خصوص 

متغیرهاي  نتبادالت انجام شده بین بانک و مشتري تشدید کرده و ارزش مشترک همچون برقراري ارتباط و رفتارهاي فرصت طلبانه را به عنوا

مینان طتاثیرگذار بر اطمینان مطرح می کند. ارتباط تاثیر مثبتی بر اطمینان دارد، در حالیکه رفتار فرصت طلبانه داراي تاثیر منفی می باشد. ا

زیکی شعبه بانک یو تعهد نیز با هم ارتباط دارند. تعهدات مشتریان به بانکداري الکترونیکی به اطمینان حاصل شده آنها بستگی دارد. فاصله ف

و مشتري، فاصله مشتري و مشاور مالی و عدم اطمینان حاصله در فضاي کلی الکترونیک و اینترنت، چالش خاصی را در بانکداري الکترونیک 

(. 0223د)هارووي،ایجاد می کند تا بانکها راه هایی را بیابند که از طریق آنها روابط تجاري الکترونیکی را به صورت موثر آغاز کرده و ادامه دهن

قانون اساسی وبه تبع آن خصوصی سازي  44بر این اساس و با توجه به روند رو به رشد خصوصی سازي در کشور در زمینه ي تحقق اصل 

بانک هاي دولتی از یک سو و نقش رو به گسترش آن ها در نظام پولی و بانکی کشور از سوي دیگر و هم چنین با در نظر گرفتن این مهم 

متر پژوهش جامعی در بانک هاي خصوصی کشور درباره ي میزان رضایتمندي بانکداري الکترونیکی صورت پذیرفته است، بنابراین بر که ک
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ارزیابی عوامل مؤثردر استفاده از بانکداري الکترونیکی)خودپردازها، نت "آن شدم تا تحقیق خود در این بخش از نظام بانکی کشور با عنوان 

 اجرا و پیاده سازي نمایم. "و ...( در میزان رضایتمندي مشتریان  بانک، تلفن بانک

ه بر بروز استقرار نظام بانکداري الکترونیکی عالوعوامل موثر بر بانکداری الکترونیک و تاثیر آنها بر رضایت مشتریان در بانک آینده: 

 هتأثیرات مثبت در زمینه اقتصادي، در سایر ابعاد اجتماعی و ... نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه به این ک

راه حل هاي  استقرار و توسعه بانکداري بانکداري الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهاي پیشرفته عقب تر است، لذا می باید 

ایت بنابراین شناسایی عواملی که بر رضالکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهاي براي افزایش رضایتمندي مورد نظر را به کار بست. 

ائز اهمیت تمندي مشتریان دارد حمشتریان از خدمات بانکداري الکترونیک تاثیرمی گذاردواینکه کدامیک ازاین عوامل تاثیر بیشتري بررضای

است چون شناسایی این عوامل به بانکداران کمک می کند که استراتژي هاي بازاریابی خود را براي ارتقاء اشکال جدید سیستم هاي بانکداري 

ونیکی ات بانکداري الکترالکترونیکی به کار گیرند .از بین مدل هاي مختلف ارائه شده براي اندازه گیري رضایت استفاده کنندگان از خدم

طبق این مدل رضایت استفاده کنندگان خدمات بانکداري . ( در بین محققان به طور وسیعی مورد پذیرش قرار گرفته استEUCSمدل )

 . طبق نتایج به عمل آمدهو به موقع بودن خدمات ارائه شده بستگی دارد الکترونیک به محتوي، دقت ) صحت ( ، شکل ، سهولت استفاده

رین بر اساس یافته هاي این پژوهش، بیشتتمام مولفه هاي خدمات الکترونیک تاثیر مستقیم و مثبتی بر رضایتمندي مشتریان دارند. ولی 

نمره متعلق به دقت بانکداري الکترونیکی بانک آینده و کمترین نمره به محتواي خدمات الکترونیکی بانک آینده تعلق دارد؛ پس بنابراین 

آینده باید برنامه هایی براي حفظ جایگاه دقت در بانکداري الکترونیک و همچنین طرح هایی براي جذب محتواي بانکداري  مدیران بانک

 .(3234الکترونیکی تدوین و ارائه نمایند)ناظمی و دیگران، 

 اهمیت موضوع
 براي تالش و هایش ضعف تشخیص در را سازمان و کرده ارائه سازمان کلی عملکرد براي کنترل مؤثري ابزار مشتري، رضایت گیري اندازه

 می فراهم سازمان رابراي زمانی خاص شرایط مقتضاي به هاي اقتصادي برتري شناسایی امکان و دهد می یاري ها آن کردن برطرف

ي مشتري رضایت مشتري از جمله اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود که نمود جهت گیري ها به سمت ارضاي خواسته ها.سازد

بنابر تعریف راپ، رضایت مشتري به عنوان یک دیدگاه فردي تعریف می  است و جهت ارتقاي کیفیت محصوالت خدمات را نشان می دهد.

شود که از انجام مقایسه هاي دائمی بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتري ناشی می شود. مطالعات متعدد نشان می 

ه شده است که یک درصد کاهش در رضایت برابر حفظ مشتري موجود است و نیز اشار0دهد که هزینه به دست آوردن مشتري جدید 

(زیرا هدف نهایی بانک جذب مشتریان بیشتر 021، ص3292درصد بازگشت سرمایه سازمان می شود) نوري و فتاحی، 0مشتري باعث کاهش 

کی خدمات باناست، لذا رضایت یا عدم رضایت مشتري در طراحی سیستم خدمات بانکداري الکترونیک حائز اهمیت فراوان می باشد. ارائه 

به دو گروه اصلی مشتریان قدیم و جدید صورت می گیرد. هزینه جذب مشتریان جدید معموالً  بیش از هزینه حفظ مشتریان قدیمی است. 

از این رو حفظ و نگهداري مشتریان قدیمی براي بانک اهمیتی بیش از جذب مشتریان دارد. حفظ مشتریان قدیمی به رضایت آن ها از 

فت شده از بانک بستگی دارد. یک مشتري راضی بانک نه فقط از خدمات ارائه شده استفاده مجدد می کند، بلکه با تعریف این خدمات دریا

خدمات نزد دیگران باعث جذب مشتریان جدید نیز می شود. مشتریان راضی منبع سودآوري براي بانک هستند. بانکهایی که نتوانند مشتریان 

دارند از صحنه رقابت خارج خواهند شد. عرصه خدمت با کیفیت باال و در سطح عالی به طور مستمر موجب ایجاد را در درازمدت راضی نگه 

 مزیت رقابتی براي بانک می شود.

گون مورد گونا يایاز زوا دیاست که با یمهم و اساس اریاز مقوالت بس یکی، بانکداري الکترونیککردن امور به خصوص  یکیالکترون بحث 

از  یکی م،یکنیم لیو عدم تحقق اهداف را تحل میکنیمرور م المللنیخودمان را در اقتصاد ب تیکه موقع ی. وقتردیتامل قرار گتوجه و 

 کند.  جادیدر کشور تحوالت مثبت ا تواندیاست که م ییهادر استفاده از فرصت اندک ییتوانا ،یاساس يهاگلوگاه

 نام برد:  ریبه شرح ز توانیها وجود دارد را ماکنون در بانککه هم معضالت

  یسنت يهاو روش ياسناد کاغذ هیموجود برپا يهاستمیکارکرد س -

  یبانک اتیانجام عمل يدر شعبه، برا يمشتر یکیزیبه حضور ف ازین -
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 يمشتر يبرا شتریبه کارکنان بانک و زمان توقف ب شتریفشار کار ب جهیها و در نتشعبه یکه به شلوغ یبانک اتیحجم روزافزون عمل -

 (.3293همین جا است که اهمیت پیوستن بانکداري سنتی به بانکداري الکترونیک نمایان می شود)جودزاده و دیگران،است. دهیانجام

 

 تحقیق ادبیات
عوامل و متغیرهاي مرتبط با آن ارائه کرد. براي بانکداري  براي شناخت هر پدیده اي الزم است تا ابتدا تعریف مشخصی در آن پدیده،

 الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از ان جمله می توان به تعاریف زیر اشاره کرد:

 فراهم کردن امکان دسترسی به خدمات بانکی با استفاده از واسطه هاي ایمن و بدو حضور فیزیکی.

سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب هاي بانکی خود و یا سرمایه گذاري و بانک ها براي ارائه  استفاده مشتریان از اینترنت براي

 (.3230عملیات و سرویس هاي بانکی)کهزادي،

 ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال هاي ارتباطی متقابل الکترونیک. 

فیزیکی  ها بتوانند بدون نیاز به حضوراري الکترونیکی عبارتنداز: فراهم آوردن امکاناتی براي مشتریان که با استفاده از آنبه طور کلی بانکد

هاي ارتباطی ایمن با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهد. از میان ساعت( از طریق کانال 04در بانک در هر ساعت از شبانه روز )

 ل هاي ارتباطی می توان بانکداري اینترنتی، بانکداري تلفنی، بانکداري به کمک خود پرداز، بانکداري پیام کوتاه و ... را نام برد.انواع کانا

شوند و از همان تر با پرسنل شعبه رودرو مینوع دسترسی در بانکداري الکترونیکی بیشتر شبیه به اینترنت و شبکه است و مشتریان کم 

اند ههاي معروف دنیا هم تاکنون نتوانستکنند. این در حالی است که حتی بانکبراي دستیابی به خدمات خودشان استفاده می فضاي ارتباطی

کی ها در فضاي کامالً مجازي حضور دارند. بانکداري الکترونیبه مرزهاي پایانی بانکداري الکترونیکی برسند. و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک

د و بسترهایی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاري از افراد به اشتباه مکانیزه شدن مراحلی دار

ي اتوماسیون پیش نیاز بانکدار الکترونیکی است. محل جغرافیایی بانک و شعبه دانند در حالیکه مرحلهبانکداري را بانکداري الکترونیکی می

 الکترونیک از اهمیت کمتري برخوردار است. )دومین همایش بین المللی بانکداري الکترونیک(. در بانکداري

اي در اختیار مردم قرار هاي رایانهدر سطح بین المللی امروز، بانکداري الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط

ي جغرافیایی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک اش را در هر نقطهو بانکیتواند خدمات پولی گیرد. یعنی یک مشتري بانک میمی

بازرگانی  ي تجارت وچه تاکنون بیش از سایر موارد تحت تأثیر این فناوري قرار گرفته است، حوزه. آنبیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد

العات هاي پیشرفته فناوري اطاست. با به کارگیري روزافزون سیستمربه کردهاست و در این بین صنعت بانکداري نیز تحول معناداري را تج

 هاي سنتی بانکداري سنتی منسوخ شده و اینو ارتباطات در صنعت بانکداري و حرکت به سوي بانکداري الکترونیکی بسیاري از فعالیت

مفاهیم جدیدي نظیر پول الکترونیکی، ماشین خودپرداز، شود، که مبناي فعالیت آن براساس رشته به صنعت پردازش اطالعات تبدیل می

ا و افزایش هها خواهد بود. امروزه با توجه به مزایاي اقتصادي فراوان سیستم بانکداري الکترونیکی از نظر کاهش هزینهپایانه فروش و... جز این

و  هاي بانکیي فعالیتزمانی و مکانی و گسترش حوزه هايها، افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیتسودآوري بانک

هاي جدید که خدمات خود را تنها از طریق ارتباطات الکترونیکی به ها در بسیاري از کشورهاي پیشرفته عالوه بر بانکبازاریابی و جز این

ملیات خود هاي مستقل به شیوه الکترونیکی به عبانک هاي باسابقه نیز در کنار فعالیت فعلی خود و یا با تاسیسکنند، بانکمشتریان ارائه می

 (. 332،ص3239بخشند) گودرزي و زبیدي، وسعت می

است برابر حفظ مشتري موجود است و نیز اشاره شده0دهد که هزینه به دست آوردن مشتري جدید مطالعات متعدد نشان می

( 021، ص3292شود )نوري و فتاحی،مایه سازمان میدرصد بازگشت سر 0که یک درصد کاهش در رضایت مشتري باعث کاهش 

زیرا هدف نهایی بانک جذب مشتریان بیشتر است، لذا رضایت یا عدم رضایت مشتري در طراحی سیستم خدمات بانکداري 

 باشد. الکترونیک حائز اهمیت فراوان می

ها، نظرات و اعتراضات آنان در ارتباط با ازعوامل سیستم  بانکداري براي حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نی

خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداري صداي مشتري، صدایی است که سیاستهاي بانکداري بایستی بر پایه 

بطه مناسب را آن شکل گیرد. در این بین مواردي مانند تکریم مشتري، تعامل مناسب با مشتریان، نظرسنجی از مشتریان، داشتن

دوطرفه با مشتریان، بررسی مشکالت مشتریان و رسیدگی به موقع به شکایت آنان، آگاهی از رضایت مندي مشتریان، باال بردن 
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هاي مشتریان، بررسی صحت خدمات ارائه شده به مشتریان و هاي بانک با نیازکیفیت و سرعت ارائه خدمات، تطبیق سیاست

ها کباشد مگر اینکه بانها در امر حفظ مشتري نماید و این کار امکان پذیر نمیسیار زیادي به بانکتواند کمک بموارد دیگر می

 توان همه را در بانکداري و خدمات الکترونیک خالصه کرد. باشد که میها میبپذیرند که توجه به مشتریان رمز ماندگاري آن
 

  پیشینه تحقیقات:
بیه سازي مدل پذیرش فناوري در بانکداري ایران با رویکرد پویا شناسی سیستم انجام شد. در این تحقیقی  تحت عنوان ش 3290در سال 

هاي مدل اولیه پذیرش فناوري، متغیرهاي هاي انجام شده در زمینه مدل پذیرش فناوري و با در نظر گرفتن متغیرپژوهش ضمن مرور پژوهش

است. براي شناخت بهتر متغیرهاي هاي مدل اضافه شدهتر توجه شده به سازهکم جدیدي از جمله متغیرهاي عادت و آگاهی مشتریان که

ش بانکداري دهد براي افزایش پذیرسازي نشان میاست. نتایج شبیهسازي استفاده شدهتأثیرگذار از رویکرد مدل سازي پویایی سیستم و شبیه

بانکداري الکترونیک و مزایاي آن و کاهش مقاومت ) عادت به سیستم الکترونیکی اولین قدم اطالع رسانی و آگاه کردن مردم نسبت به 

 (.93-19، ص ص 3290سنتی( است )سید عبداهلل حیدریه، سید محمد سید حسینی، علی شهابی، 

یب و دتحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی از سوي مشتریان توسط تقوي فرد، زاهدي ا 3293در سال 

، نظریه رفتار برنامه ریزي شده و عامل  اعتماد، به مطالعه و بررسی ATMترابی انجام شد. این پژوهش با بسط نظریه مدل پذیرش فناوري 

 کنعوامل اثر گذار بر استفاده از فناوري اطالعات و اینترنت در بخش بانکداري در ایران به ویژه بانکداري اینترنتی از سوي مشتریان در با

دهد که متغیرهاي اعتماد، سهولت استفاده و منفعت کسب شده بر هاي به دست آمده از این پژوهش نشان میملت پرداخته است. یافته

ی، بنگرش افراد در انجام رفتار مورد نظر )استفاده از بانکداري اینترنتی( تأثیر باالیی دارد )محمد تقی فرد، محسن زاهدي ادیب، مصطفی ترا

 (.009-029، ص ص 2ره، شما3293

اي مالزي انجام شده، هاي نوین ارائه خدمات بانکی توسط برخی استادان دانشگاه چند رسانهدر مطالعه اي که به منظور سنجش شیوه

ده تفاي این تغییر اسهاي ارتباطی و مخابراتی عامل جهش و تغییر عمده در بخش بانکی مالزي معرفی شده است. نتیجهي تکنولوژيتوسعه

ریان است. این تغییرات عمده به منظور جلب رضایت مشتهاي نوین بانکی مثل عابر بانک، تلفن بانک و بانکداري خانگی بودهگسترده از شیوه

است. بر طبق است. در بین خدمات ارائه شده، بیشترین استقبال و استفاده از عابر بانک و کمترین آن از تلفن بانک بودهبانک صورت گرفته

رسد دولت در پی ایجاد شرایط پیاده سازي آن طالعات این محققان، بانکداري اینترنتی هنوز در مالزي ایجاد نشده است، اما به نظر میم

 (0223است. ) کریشنا گرو و دیگران،

اند و تفاوت امریکا پرداختهتنی چند از استادان دانشگاه دوبی در بررسی بانکداري اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و ایاالت متحده 

اند. این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشورهاي توسعه یافته و در هاي بانکی اردن و امریکا را مشخص کردههاي شبکهعمده بین کاربرد

وت در وب سایت آنها ي خدمات متفاي ارائههاي این تحقیق تفاوت این دو سیستم را به نحوهدهد. یافتهحال توسعه را به خوبی نشان می

ي خدمات بانکی، شرایط سرمایه گذاري، خرید سهام، پرداخت هاي خود عالوه بر امکان ارائههاي آمریکا در وب سایتداند. بانکمربوط می

شود. ) میهاي بسیار عمده در این خصوص دیده هاي اردن ضعفاند. در حالی که در بانکصورتحساب محاسبات مالی و .... را فراهم آورده

 (0224ایوانس و دیگران،

 هداف  پژوهش )اهداف آرمانی، اصلی ویا کلی، ویژه یا اختصاصی و کاربردی(

 هدف آرمانی تحقیق 
برسی تأثیر مدل رضایتمندي مشتریان ) محتوا، درستی و دقت، شکل و فرمت، سهولت و به موقع بودن استفاده از خدمات بانکداري 

 خدمات الکترونیکی بانک آینده در کل کشور الکترونیک( بر استفاده از

 اهداف اصلی تحقیق 
 در شعب بانک آینده قزوین برسی تأثیر بانکداري الکترونیکی بر میزان رضایتمندي مشتریان (3

 ( ارائه راهکارهاي ارتقاي رضایتمندي مشتریان بانک آینده از خدمات ارائه شده از طریق بانکداري الکترونیکی0

 تحقیق اهداف فرعی 
 ( تعیین میزان ارتباط بین محتواي خدمات بانکداري الکترونیک و رضایتمندي مشتریان3
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 ( تعیین میزان ارتباط بین درستی و دقت خدمات بانکداري الکترونیک و رضایتمندي مشتریان0

 ( تعیین میزان ارتباط بین شکل و فرمت خدمات بانکداري الکترونیک و رضایتمندي مشتریان2

 تعیین میزان ارتباط بین سهولت استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک و رضایتمندي مشتریان( 4

 ( تعیین میزان ارتباط بین به موقع بودن استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک و میزان رضایتمندي مشتریان0

 اهداف کاربردی تحقیق 
موجب رضایتمندي مشتري می شود اما اگر سعی شود با تجزیه و تحلیل گام به  ( فی نفسه محتواي خدمات بانکداري الکترونیک امروزه3

 گام محتواي خدمات بانکداري الکترونیک و نحوه ي استفاده از آن براي همگان صورت پذیرد؛ مطمئناً رضایت مشتریان را جلب می نماید.

اشد که با به روز کردن این نوع از خدمات موجب رضایتمندي و ( درستی و دقت امري انکار ناپذیر در خدمات بانکداري الکترونیکی می ب0

 همچنین ایجاد اعتماد در مشتریان می شود.

 ش( مطمئناً تنوع در اشکال و فرمت هاي استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک به دلیل منطبق بودن با نیاز هر یک از مشتریان باعث افزای2

 رضایتمندي مشتریان می شود.

زه با استفاده از سرویس هایی مانند اینترنت، موبایل و ... که باعث سهولت استفاده از هر نوع خدمات الکترونیکی به ویژه بانکداري ( امرو4

الکترونیکی شده است که پس از استقرار بانکداري الکترونیک، با وجود آوردن مدیریت زمان در استمرار خدمات در رضایت مشتریان تأثیر 

 بسزایی دارد.

( در بانکداري الکترونیکی دیگر روش هاي تنش زاي بانکداري سنتی که انجام فعالیت ها را در بازه ي زمانی خاصی شاهد بودیم، منسوخ 0

شده است و همینکه مشتري به موقع و در مکان و زمانی خدمات بانکی اش را انجام می دهد موجب رضایتمندي مشتري می شود)الهیاري 

 (.3230فرد، 

 

 فرضیه های تحقیق
 ( محتواي خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان  تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.3

 ( درستی ودقت خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان  تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.0

 ستقیم و مثبتی دارد.( شکل و فرمت خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان  تأثیر م2

 ( سهولت استفاده ازخدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان  تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.4

 ( به موقع بودن خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان  تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.0

 

 روش تحقیق

اربردي، روش جمع آوري داده ها پیمایشی و از بعد زمان از نوع تحقیقات نوع تحقیق از بعد هدف توصیفی، هدف استفاده ک

باشد. نفر می 392مقطعی محسوب می شود. جامعه تحقیق همانا کلیه مشتریان شعب بانک آینده در استان قزوین هست که 

رسشنامه این تحقیق شامل شش اند. پنفر از مشتریان شعب بانک آینده قزوین به دست آمده 302هاي این تحقیق از میان داده

باشد، رضایتمندي مشتریان، محتواي خدمات بانکداري الکترونیکی، مناسب بودن خدمات بانکداري الکترونیکی، شکل قسمت می

و ظاهر )فرمت( خدمات بانکداري الکترونیکی، راحتی در استفاده وصرفه جویی در زمان استفاده از خدمات بانکداري الکترونیکی 

/. است، 1باشد، و این میزان بیشتر از /. می90. با توجه به ضریب آلفاي کرونباخ تمامی متغیرهاي مدل مفهومی تحقیق باشدمی

 توان نتیجه گرفت که پرسشنامه این تحقیق پایاست.بنابراین می

 مدل مفهومی تحقیق:

 مدل رضایتمندي مشتریان از خدمات بانکداري الکترونیک:
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 (312-310، ص 0221ران،) پیکارنین و دیگ3شکل 

 

 

 

                             
    H5         H4         H3                H2              H1                    

 

 

 

 

 

 

 

ها، از ابزار پرسشنامه استفاده ها و بررسی رد یا تایید آندر این تحقیق براي آزمون فرض گردآوری اطالعات:ابزار 

است.پرسشنامه مذکور در اختیار مشتریان بانک آینده قرار گرفت و پس از تکمیل، خروجی پرسش نامه براي انجا م تجزیه شده

مقیاس اندازه گیري مورد استفاده در این تحقیق، طیف پنج امتیازي لیکرت هم چنین و تحلیل هاي آماري استفاده شده است. 

 می باشد.

 روایی و پایایی ابزار تحقیق

نامه پرسشسنجد.گیري تا چه حد خصیصه مورد نظر را میدهد که ابزار اندازهمفهوم روایی یا اعتبار به این سؤال پاسخ می: روایی

 توجه به نظر کارشناسی گروه پژوهشی و برخی دیگر از خبرگان از روایی برخوردار است. در نظر گرفته شده براي تحقیق حاضر با

گیري گیري است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازههاي فنی ابزار اندازهقابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی

(. براي تعیین پایایی ابزار تحقیق از  311: 3239دهد )سرمد و دیگران،یدست مدر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به

این رود. بهکار می هاي پرسشنامه بهاستفاده شده است. این روش براي محاسبه هماهنگی درونی سؤال روش آلفاي کرونباخ

مورد  SPSSافزار مده با استفاده از نرمدست آهاي بهپرسشنامه بین افراد جامعه آماري توزیع شده است و پاسخ 22ترتیب تعداد 

دست آمده براي شش بخش اصلی پرسشنامه )شاخص رضایتمندي، محتواي خدمات بانکداري آزمون قرار گرفت. مقدار آلفاي به

 عالکترونیک، درستی و دقت بانکداري الکترونیک، فرمت بانکداري الکترونیک، سهولت استفاده از بانکداري الکترونیک و به موق

 می باشد.  942/2، 922/2، 902/2، 903/2، 939/2، 902/2بودن استفاده از بانکداري الکترونیک( به ترتیب 
 مقدار آلفای کرونباخ بخشهای پرسشنامه 1جدول 

 مقدار آلفاي کرونباخ تعداد سؤال سازه

 902/2 3 رضایت مندي

 939/2 2 محتوا

 903/2 9 درستی و دقت

 902/2 4 فرمت

 922/2 4 سهولت

 942/2 4 به موقع بودن

 رضايت مشتريان

محتواي 

 خدمات
درستي و  شكل وظاهر

 دقت
صرفه 

جويي 

 درزمان

راحتي در 

 استفاده
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جامعه آماري عبارت است از کلیه عناصر و افرادي که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص داراي یک یا چند »جامعه آماري: 

باشند که از (جامعه آماري نیز مشتریان بانک آینده در سطح استان قزوین می3232،93)حافظ نیا،« صفت مشترک باشند.

 خدمات الکترونیک این بانک استفاده می کنند.  

از آنجا که جوامع آماري معموالً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادي برخوردارند و وه نمونه گیري و تعیین حجم نمونه: شی

ه ها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن بها مراجعه کنند؛ بنابراین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنتوانند به تمام آنمحققین نمی

کنند. فرایند نمونه گیري، استخراج نتایج و استنباط قواعد کلی متغیر را بر اساس مشاهده دقیق جامعه مورد مطالعه اکتفا 

 (3230،042متغیرها و گروه نسبتا کوچکی از جامعه میسر ساخته است. )فرهنگی و اصغرزاده،

نفر خواهد  302وهش به تعداد بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و با در نظر گرفتن موارد زیر حجم نمونه آماري این پژ

 بود.

 :(n) فرمول تعیین حجم نمونه

𝑛 =
𝑁𝑡2𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑡2𝑝𝑞
 

 
p=0/5            q=0/5             d=0/5               t=1/96 

 

 های پژوهشتحلیل داده ها و یافته

بانکداري الکترونیکی بر میزان رضایتمندي در این بخش با توجه به هدف مطالعه که بررسی تأثیر عوامل مؤثر در استفاده از  

وصیفی هاي تهاي جمعیت شناختی و آمارهمشتریان در شعب بانک آینده قزوین است در دو بخش توصیفی که به بررسی ویژگی

ی طهاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي آماري استنباپردازد و بخش استنباطی که به بررسی فرضیهمتغیرهاي مورد مطالعه می

 پردازد تقسیم شده است.( می )خی دو

درصد(  10نفر ) 32درصد( از آنها زن، و  20نفر ) 42نفر شرکت کردند که  302جنسیت )در این مطالعه  یافته های توصیفی:

نی سدهد که  بیشتر افراد شرکت کننده مرد می باشند(، سن )توزیع ها مرد بودند. توزیع فراوانی این دو گروه نشان میاز آن

درصد می باشد(، وضعیت  32سال با نسبت  22متغیر بوده و بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی   02تا 39شرکت کنندگان از 

نفر  40درصد( متاهل بودند، و  2/12نفر از افراد ) 93تاهل )وضعیت تاهل شرکت کنندگان در این مطالعه بدین صورت بود که 

رد بودند(، وضعیت تحصیالت )توزیع تحصیالت در بین شرکت کنندگان بدین صورت بود درصد( از شرکت کنندگان مج 9/21)

درصد( داراي تحصیالت  0/39نفر ) 03درصد( از افراد داراي تحصیالت دیپلم ،  2/33نفر )  00درصد( زیر دیپلم ،  0/4نفر ) 0که 

رصد( داراي تحصیالت فوق لیسانس هستند.درتوزیع د 30نفر ) 39درصد( داراي تحصیالت لیسانس و  40نفر ) 01فوق دیپلم ، و 

تحصیالت شرکت کنندگان  بیشتر شرکت کنندگان داراي تحصیالت لیسانس هستند ، و کمترین فراوانی ، تحصیالت زیر دیپلم 

درصد (  9/03) 01سال سابقه با فراوانی  0سال متغیر بوده و بیشترین فراوانی به  3تا  3هستند(، سابقه کار )سابقه کار بین 

 اختصاص دارد(.

 آماره های توصیفی

 گزارش شده است.  0شاخص هاي توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه در جدول 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9820 

 

 مطالعه موردآماره های توصیفی متغیرهای  2 جدول

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف استاندارد میانگین متغیر ردیف

 42 3 39/32 30/03 رضایتمندي 3

 31 2 91/2 44/32 محتواي خدمات 0

 29 9 00/3 90/04 دقت 2

 02 4 39/4 03/34 شکل 4

 02 4 32/4 91/32 راحتی 0

 02 4 32/0 22/34 صرفه جویی 1

 

شرکت کننده،  302در بخش توصیفی، ویژگی هاي جمعیت شناختی تحقیق گزارش گردید. نتایج یافته ها نشان می دهد که از 

سال بیش  22سال متغیر می باشد. هم چنین گروه سنی  02تا  39سنی شرکت کنندگان از نفر مرد و توزیع  32نفر زن و  42

نفر مجرد هستند. تحصیالت نیز توزیعی از زیردیپلم  44شرکت کننده متأهل و  93ترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. 

 نفر تعلق دارد. 01فراوانی  تا فوق لیسانس را شامل می شود و بیش ترین فراوانی به تحصیالت لیسانس با

 یافته هاي استنباطی

هاي آمار استنباطی مورد تجزیه هاي پژوهش از طریق آزموندر این قسمت پس از نشان دادن فرض طبیعی بودن داده ها ،فرضیه

 گیرد.و تحلیل قرار می

 -توزیع داده ها، از آزمون کولموگروفاسمیرنوف: پس از برررسی عادي یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی  -آزمون کولموگروف

 ها اطمینان حاصل گردد.اسمیرنوف استفاده شد تا از نرمال بودن داده

آزمون شده است.   0جهت بررسی نرمال بودن داده ها، فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده ها نرمال است در سطح خطاي %

 آید،توزیع داده ها نرمال خواهد بود. به دست 20/2بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي 

 فرض آماري براي آزمون طبیعی بودن داده هاي تحقیق

H0.توزیع داده هاي مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است : 

H1.توزیع داده هاي مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست : 

 فرض طبیعی بودن داده های مربوط به متغیرهای پژوهش  3جدول 

 جوییصرفه راحتی شکل دقت محتوا منديرضایت 

 302 302 302 302 302 302 تعداد

 22/34 91/32 03/34 90/04 44/32 30/03 میانگین

 32/0 32/4 39/4 00/3 91/2 39/32 انحراف معیار

 000/2 330/2 390/2 390/2 003/2 023/2 حداکثر اختالفات                                                                                    
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 320/2 321/2 339/2 302/2 339/2 320/2 مثبت

 - 000/2 - 330/2 - 390/2 - 390/2 - 003/2 - 023/2 منفی

–آماره کلموگروف

 اسمیرنوف

02/0 94/0 29/0 32/0 20/0 40/0 

 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 معیار تصمیم

مندي، محتوا، دقت، شکل، راحتی و صرفه مشاهده می شود، معیار تصمیم براي همه متغیرهاي رضایت 2طور که در جدول همان

مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است رد و فرض است و در نتیجه فرض صفر مبنی بر اینکه که توزیع داده هاي  2/222جویی 

، پس از تأیید فرض تحقیق 2باشد. با توجه به جدول هاي مربوط به همه متغیرها، نرمال میشود. بنابراین دادهتحقیق تایید می

 گرفته است.هاي این تحقیق مورد استفاده قرار و مشخص شدن غیر نرمال بودن داده ها، آزمون خی دو جهت آزمون فرضیه

 oرود، که در آن قوارگی متغیرهاي اسمی به کار میآزمون خی دو: این آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزیابی هم

 ) فراوانی هاي مورد انتظار( آزمون بدون توزیع است.  Eهاي مشاهده شده(، )فراوانی

میرنوف جهت تعیین طبیعی بودن داده ها به منظور انتخاب اس-به منظور بررسی فرضیه هاي تحقیق ، ابتدا آزمون کولموگراف

نوع آزمون آماري استفاده شده است و نتایج نشان می دهد با توجه به توزیع غیرنرمال داده ها ، نوع آزمون مناسب جهت آزمون 

فت نظر شرکت کنندگان فرضیه ها ، استفاده از یکی از آزمون هاي ناپارامتري می باشد. با توجه به هدف کلی تحقیق و دریا

 آزمون کاي )خی دو، نکویی برازش(بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان،  هاي مختلفتحقیق در زمینه تاثیر مؤلفه

 هاي تحقیق از این طریق مورد آزمون قرار گرفتند.انتخاب گردید و فرضیه

 
 نکویی برازش  4جدول 

 مولفه

 سوال

درجه  مقدار کاي

 آزادي

سطح 

معنی 

 داري

 گزینه ها

3 0 2 4 0 

3 51/85 4 222/ 04 1 9 29 44 

0 00/40 4 222/ 31 30 32 29 40 

2 03/20 2 222/ 02 9 34 20 44 

4 93/01 4 222/ 02 32 30 23 29 

0 03/20 4 222/ 00 9 34 42 24 

1 11/09 4 222/ 02 32 31 40 20 

9 00/00 4 222/ 33 32 33 29 29 

3 32/00 4 222/ 30 32 44 03 09 

9 22/09 4 222/ 33 32 30 40 09 

32 43/31 4 222/ 31 34 00 29 01 

33 00/41 4 222/ 33 32 9 41 29 

30 43/42 40 222/ 02 32 32 40 20 

32 43/23 4 222/ 31 9 02 44 23 

34 93/20 4 222/ 34 30 31 42 20 
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30 03/43 4 222/ 00 9 3 42 42 

31 22/03 4 222/ 30 33 34 21 42 

39 23/23 4 222/ 39 33 31 44 20 

33 23/22 4 222/ 33 9 39 44 22 

39 022/23 4 222/ 30 30 30 29 29 

02 32/20 4 222/ 39 33 32 44 20 

03 43/30 4 222/ 34 30 39 22 29 

00 43/30 4 222/ 39 34 04 23 24 

02 22/23 4 222/ 34 30 30 40 23 

04 00/00 4 222/ 33 34 34 22 43 

00 32 4 233/ 30 30 00 24 23 

01 22/02 4 222/ 39 33 39 29 24 

09 22/20 4 222/ 39 33 34 09 49 

03 93/33 4 223/ 34 34 00 29 22 

09 24/22 4 222/ 30 30 33 40 29 

22 43/22 4 222/ 39 33 33 41 20 

 

 

 تحلیل فرضیه ها

 بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد .: محتواي خدمات  3فرضیه 

وط به هاي مرببراي بررسی این فرضیه از آزمون خی دو )نیکویی برازش( استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده

 میزان محتواي خدمات بانکداري الکترونیک است.  9،32،33سؤال 

 دقت خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.: درستی و  0فرضیه 

مربوط  يهابررسی نتایج حاصل از تحلیل دادهبراي بررسی فرضیه دوم نیز از آزمون خی دو)نیکویی برازش( استفاده شده است. 

  است.درستی و دقت خدمات بانکداري الکترونیک  میزان 33تا  30 به

 : شکل و فرمت خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. 2فرضیه 

 پرسشنامه مورد آزمون خی دو قرار گرفت. 00تا  39به منظور بررسی فرضیه سوم ، سواالت 

 مثبتی دارد.: سهولت استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان تاثیر مستقیم و  4فرضیه 

 پرسشنامه مورد آزمون خی دو قرار گرفت. 01تا  02به منظور بررسی فرضیه چهارم ، سواالت 

 : به موقع بودن خدمات بانکداري الکترونیک بر رضایتمندي مشتریان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. 0فرضیه 

 دو قرار گرفت . پرسشنامه مورد آزمون خی 22تا  09به منظور بررسی فرضیه پنجم ، سواالت 

محتوا، دقت، شکل،  هاي براي تمامی سوال (𝜒2هاي بدست آمده )مقدار آماره حاکی از آن است کهنتایج گزارش شده در جدول 

 است.  20/2 >2در سطح راحتی و صرفه جویی خدمات بانکداري الکترونیک، بر رضایتمندي مشتریان 

خدمات بانکداري الکترونیک،  بر  محتوا، دقت، شکل، راحتی و صرفه جویی بنابراین فرضیه هاي تحقیق مبنی بر این که

 رضایتمندي مشتریان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد مورد تایید قرار می گیرد .

مؤلفه محتوا، دقت، شکل، راحتی و صرفه جویی خدمات بنابراین فرضیه هاي  صفر رد و فرضیه هاي تحقیق مبنی بر این که 

 گیرد. رونیک، بر رضایتمندي مشتریان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد مورد تایید قرار میبانکداري الکت
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 کلی نکویی برازش5جدول 

 سطح معنی داري درجه آزادي مقدار کاي مولفه

 /222 01 22/11 رضایتمندي

 /222 33 02/02 محتواي خدمات

 /222 01 00/09 درستی و دقت

 /222 31 33/04 شکل و فرمت

 /222 31 91/42 استفادهسهولت 

 /222 30 02/01 به موقع بودن

 

 بحث و نتیجه گیری 

 شعب :مطالعه مورد EUCS  مدل از استفاده با الکترونیکی بانکداري خدمات از مشتریان رضایتمندي بررسی به حاضر تحقیق

 سخن تفصیل به آن انواع و الکترونیک بانکداري خدمات درباره مختلف قسمت هاي در پردازد.می بانک آینده در استان قزوین

 انواع مقاله طول در.شده است پرداخته نیز مختلف منابع منظر از نیز مشتریان رضایتمندي بررسی به همچنین .شده است گفته

 تحقیق متغیرهاي و فرضیات بررسی به نیز پایان در و نموده مطرح را آن هاي سیستم انواع نیز و بانکداري الکترونیک خدمات

ه گشاي مدیران بانک آیندتوان به راهکارهاي گوناگونی دست یافت که می تواند راهبر مبناي نتایج این پژوهش می .شد پرداخته

در ارائه هر چه بهتر خدمات بانکداري الکترونیکی باشد. یافته هاي این پژوهش در بخش توصیفی می تواند به مدیران بانک در 

اهبرد مناسب با استفاده از ویژگی هاي جمعیت شناختی آنان را یاري رساند. بر اساس یافته هاي شناسایی بازار هدف و تدوین ر

این پژوهش، بیشترین نمره متعلق به دقت بانکداري الکترونیکی بانک آینده و کمترین نمره به محتواي خدمات الکترونیکی بانک 

امه هایی براي حفظ جایگاه دقت در بانکداري الکترونیک و همچنین آینده تعلق دارد؛ پس بنابراین مدیران بانک آینده باید برن

به ترتیب مولفه  نشان می دهد  تحلیل ها طرح هایی براي جذب محتواي بانکداري الکترونیکی تدوین و ارائه نمایند. نتایج

و درجه  02/02ار کاي ، مولفه محتواي خدمات با مقد  222/2در سطح  01و درجه آزادي  22/11رضایتمندي با مقدار کاي 

، مولفه شکل و  222/2در سطح  01و درجه آزادي  00/09، مولفه درستی و دقت با مقدار کاي  222/2در سطح  33آزادي 

 31و درجه آزادي  91/42، مولفه سهولت استفاده با مقدار کاي  222/2در سطح  31و درجه آزادي  33/04فرمت با مقدار کاي 

معنادار می باشند . این  222/2در سطح  30و درجه آزادي  02/01ه موقع بودن خدمات با مقدار کاي ، مولفه ب 222/2در سطح 

 نتایج بدان معناست که همه مولفه هاي خدمات الکترونیک تاثیر مستقیم و مثبتی بر رضایتمندي مشتریان دارند. 

 

 پیشنهادات براي پژوهش هاي آتی

در دیگر بانک ها و یا سایر استان ها انجام گیرد و نتایج آن با نتایج این پیشنهاد می شود تحقیقی با همین عنوان  .3

 پژوهش مقایسه شود.

می توان در پژوهشی بررسی شود که مقدار کارمزد دریافتی توسط بانک براي پرداخت هاي الکترونیک تا چه اندازه  .0

 براي مشتریان قابل قبول است.

متغیرها مستقل را بر روي متغیر وابسته به صورت رابطه علی و  پیشنهاد می شود در تحقیقی تأثیر هر یک از .2

 معلولی مورد بررسی قرار گیرد.
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 پیشنهادات برای هر فرضیه

( باید با به کار گیري استراتژي هاي مناسب حس اعتماد به سیستم هاي پرداخت الکترونیک را افزایش داد تا مشتریان بتوانند 3

 استفاده کنند.با اطمینان خاطر از این خدمات 

( استقرار سیستم بانکداري الکترونیکی باید باعث شود که رفتار کارکنان بانک )شعبه الکترونیکی( با اشتباه کمتري کار خود را 0

 انجام دهند. و سعی شود درصد خطا به صفر نزدیک شود.

 ر باشد و به عبارتی کارپسند باشد.( استفاده از خدمات قابل ارائه تحت این کانال از انعطاف پذیري باالیی برخوردا2

( بروشور و دفترچه هاي سهولت کاربرد خدمات بانکداري الکترونیکی براي جذب بیشتر مشتري توزیع گردد، با آموزش هرچه 4

 بیشتر مشتریان می توان رضایتمندي را افزایش داد.

با امکانات و زیرساخت هاي موجود در اختیار (از منظر منفعت درک شده نیز تا حد امکان سریع ترین روش ارائه خدمات 0

 مشتریان قرار گیرد تا باعث صرفه جویی قابل مالحظه اي در دقت مشتریان گردد.
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