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چکیده
این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر بازگشت و تمایل مشتریان به خرید مجدد می پردازد .در این راستا تاثیر کیفیت
خدمات الکترونیکی ،کیفیت درک شده و اعتماد بر ق صد خرید مجدد کلیه م شتریان شعب بانک ملت شهر ستان
گرگان مورد بررسییی قرار می گیرد .پژوهش حاضییر از نظر هدف کاربردی اسییت و به لحاظ روش توصیییفی از نوع
پیمایشی -همبستگی می باشد .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه بسته  35سوالی استفاده شده است .تکنیک
تحلیل عاملی جهت بررسی روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش انسجام درونی ابزارها مورد استفاده قرار
گرفته است .نمونه آماری در نظر گرفته شده  523نفر می باشد که پرسشنامه ها بصورت حضوری در بین نمونه مورد
نظر که به صورت غیرت صادفی در د سترس یا داوطلبانه انتخاب شدند توزیع گردید .یافته های پژوهش پس از تحلیل
هایی که صورت گرفت ن شان می دهد؛ کیفیت خدمات الکترونیکی بر کیفیت درک شده ،اعتماد و ق صد خرید مجدد
م شتریان بانک ملت ،به طور م ستقیم و غیر م ستقیم موثر است .کیفیت درک شده نیز بطور م ستقیم و غیر م ستقیم
بر متغیرهای اعتماد و قصیید خرید مجدد تاثیر می گرارد و همینین بین اعتماد مشییتریان و قصیید خرید مجدد آنها
وجود یک رابطه مستقیم و معنادار تایید گردید.

واژگان کلیدی :کیفیت خدمات الکترونیکی ،کیفیت درک شده ،اعتماد مشتری و قصد خرید مجدد.
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مقدمه
امروزه در صنعت خدمات  ،تحویل به موقع و با کیفیت خدمت به م شتریان عن صر کلیدی در موفقیت شرکت به شمار می رود.
اندازه گیری کیفیت خدمات هم در پژوهش های کاربردی و هم در پژوهش های ترویجی مو ضوع مهمی ا ست .اهمیت خدمات
با کیفیت در پژوهش های زیادی به اثبات ر سیده ا ست (زیتامل و همکاران .)8118 ،چه خدمت همراه کاال ارائه شود ،چه خود
خدمت کاالی نهایی باشد .خدمات با کیفیت پیامدهایی نظیر تکرار خرید ،اعتماد و افزایش سودآوری را به دنبال خواهد داشت.
هر چه تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک پی شرفته تر می شود اهمیت کیفیت خدمات بی شتر می شود .سازمان ها تمام
تالش خود را انجام می دهند تا به طور مداوم اعتماد م شتریان خود را جلب کنند و روابط بلند مدت با آنها ایجاد کنند .با نفوذ
هرچه بیشییتر اینترنت و نوآوری فرآیندهای جدید در خدمات مشییتری از طریق رسییانه های الکترونیکی ،مشییتریان به طور
فزایندهای به فروشیییندگان و فراهم کنندگان خدمات برخط حتی برای ابتدایی ترین وظایف و خدمات ،اعتماد می کنند
(ساهدف و پورانی.)8112 ،
بیان مسئله
امروزه ورود به فضای مجازی حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات دوره جدیدی از تمدن بشر را به وجود آورده است .در حال
حاضر با پیشرفت فناوری اطالعات تمامی صنایع در جهان از جمله صنعت بانکداری به سرعت به سمت این تحوالت پیش رفته
است .بنابراین همراه با ارتقا وتوسعه تکنولوژی های نوین ،به دلیل وجود ضعفهایی که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت؛
سبب شد تا سیستم بانکی جز نخستین سازمانهایی باشد که ازدستاوردهای فناوری اطالعات ،شبکه و اینترنت استفاده نماید.
بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی گردید.
در صیینعت خدمات ،ارائۀ خدمات با کیفیت باال به مشییتریان ،یکی از عوامل کلیدی تیثیرگرار برعملکرد شییرکتهاسییت .ارزیابی
کیفیت خدمات ،موضییوع اصییلی مطالعات تجربی و مفهومی متعددی ،در بازاریابی خدمات شییده اسییت (اکینزی و همکاران،
.)8101
به دلیل ماهیت ناملموس ،غیریکنواخت و غیرمتجانس خدمات است که محققان ،کیفیت خدمات را بر اساس قضاوت یا تصویر
کلی مشییتری از برتری و مزیت خدمات تعریف کرده اند و بسیییاری از مدلهای ارائه شییده در این زمینه به سیینجش ادراکات
مشتری از کیفیت خدمات میپردازند (مارتینز و مارتینز.)8101 ،
کیفیت خدمات بر ا ساس فر ضیات تئوریکی متفاوت به این صورت تعریف شده ا ست .شین و کیم ( )8112بر این باورند که
کیفیت خدمات تصور کلی مصرف کننده از کارایی نسبی ارائه دهنده خدمات است .به عبارت ساد ه تر جیانگ و وانگ (،)8112
کیفیت خدمات را به عنوان ارزیابی مصرف کننده از عملکرد خدمات دریافتی و مقایسه آن با انتظاراتش تعریف می کنند.
صنعت بانکداری نیز در سایۀ ارائۀ فناوری های نوین در زمینۀ بانکداری الکترونیک ،تغییرات و تحوالت زیادی را تجربه کرده
اسییت (گرابنر و فائوالنت .)8112 ،اما عواملی مانندکالهبرداری های الکترونیکی ،سییرقت هویت و تحریف ادراکات مصییرف
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کننده ،ممکن است سبب عدم اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک شود (جرارد و دولین .)8112 ،درواقع اعتماد ،به درجه یا
میزانی که یک شخص ،یک سی ستم بانکداری الکترونیکی را ایمن میداند گویند .به گفتۀ دیگر ،میزانی که یک فرد با حس
خو شبینی و اطمینان کامل از یک فناوری ا ستفاده می کند تعریف می شود (کامل و ح سن .)8115 ،ایجاد اعتماد در م صرف
کنندگان به حفظ م شتریان کمک زیادی می کند .از سوی دیگر با رقابتی تر شدن ف ضای صنعت بانکداری ک شور و به ویژه با
افزایش هزینه های گ سترش شعب و تو سعۀ بانکداری سنتی ،ب سیاری از بانک های ک شورمان ،به بانکداری الکترونیکی روی
آورده اند .بنابراین حفظ مشتری و جلب اعتماد آن ،برای بانکداری الکترونیکی امری حیاتی تلقی می شود .سازمانها می توانند
با حفظ در صد از م شتریان خود ،سود شان را به میزان  011در صد افزایش دهند )اهیگی .)8112 ،پس شرکت ها میتوانند به
جای جرب م شتریان جدید ،با هزینه ارزیابی کمتری به حفظ م شتریان قبلی بپردازند (زیتامل وهمکاران .)0992،بطور کلی
خدمات الکترونیکی باید بگونه ای ارائه شوند تا بتواند م شتریان را به سمت خود جرب کند که این فرآیند خود ق صد خرید
مجدد مشتریان را امکانپریر می کند .
ق صد خرید مجدد ،فرآیند خرید تکراری کاالها و خدمات خاص از یک فرو شگاه ا ست (هلیر و همکاران )8115 ،و عمده ترین
دلیل آن ،تجربیات پس از خرید ا ست .ر ضایتمندی و نگرش نیز از پیش نیازهای ا صلی ق صد م شتری در خرید مجدد از یک
محصول است (اولیور .)8115 ،و اما کیفیت درک شده عامل دیگریست که منجر به قصد خرید مجدد مشتریان می شود.کیفیت
درک شده عبارت است از ارزیابی کلی مشتری از استانداردهای فرآیند دریافت خدمت (هلیر و همکاران.)8115 ،
برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که کیفیت درک شده ،میزان انطباق بین عملکرد درک شده و انتظارات م شتری ا ست
(آتهیامان .)0991 ،
یکی از مو ضوعاتی که در این زمینه میتواند نقش مهمی را برای شرکت عر ضه کننده ایفا کند،کیفیت خدماتی ا ست که به
صورت الکترونیکی عر ضه می شود .به همین دلیل توجه شرکتهای کارگزاری به کیفیت خدماتی که به صورت آنالین ارائه می
دهند ،می تواند نقش مهمی در اعتماد سازی مشتریان برای استفاده از این خدمات داشته باشد.
امروزه یکی از موانع مهم ا شاعه ی گ سترده ی تجارت الکترونیکی در میان م صرف کنندگان ،نبود حس اعتماد ا سا سی میان
بی شتر شرکت ها و م شتریان آنها در محیط اینترنت ا ست .درواقع ،م صرف کنندگان به شرکت هایی که مح صوالت یا خدمات
خود را از طریق اینترنت عرضه می کنند ،به اندازه کافی اعتماد ندارند تا با آنها رابطه برقرار کرده ،به مبادله ی اطالعات مالی و
شخصی خود با این شرکت ها بپردازند.
این پژوهش به بررسییی همزمان متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیکی ،کیفیت درک شییده ،اعتماد و قصیید خرید مجدد می
پردازد که تا کنون این کار توسط هیچ محققی در جامعه ی آماری مورد نظر صورت نگرفته است.
حال این سوال پیش می آید که آیا بین کیفیت خدمات الکترونیکی،کیفیت درک شده و اعتماد با قصد خرید مجدد مشتریان
رابطه ای وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه نیز با توجه به دنیای رقابتی که در بین تمامی شرکت ها در بخش خدمات شکل گرفته ا ست ،ارائه خدمات با کیفیت
وجه تمایز این شرکت ها می باشد .کیفیت خدمات و اعتماد مشتری دو مورد مهم برای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان است
(برید سون و همکاران .)8112 ،فراگیر شدن اینترنت و ا ستفاده بهینه از آن در فرآیندهای تجاری بعنوان روش روش و ابزاری
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مهم در ارائه خدمات بانکی بصورت جزئی اساسی از زندگی افراد به شمار می رود .با استفاده از اینترنت بانک ها قادرند تا تقریبا
تمام مح صوالت و خدمات خود را ب صورت الکترونیکی و آنالین ارائه دهند ،بعالوه ب سیاری از بانک ها با سایر سازمانها مانند
مؤ س سات و صندوق های پولی و مالی و شرکت های بیمه ادغام شده اند .همینین با وجود پیییدگی و عدم اطمینان در
معامالت تجارت الکترونیکی امروزه م شتریان شنا سایی های الزم را به منظور حداکثر ر ساندن اعتماد شان انجام میدهند و
درواقع اعتماد یک میان بر موثر در این زمینه بوده و عاملی مهم در تاثیر گراری ق صد خرید ا ست .اعتماد نه تنها در محیط
خرید سنتی ضروریست بلکه در زمینه خرید اینترنتی (الکترونیکی) نیز حائز اهمیت است .اعتماد نقش تعیین کننده در خرید
الکترونیکی ایفا می کند زیرا به مشتریان کمک می کند که از رفتار های احتمالی و فرصت طلبانه فروشنده ها جلوگیری شود.
و همینین اعتماد تمایل مشارکت مشتری به خرید اینترنتی را افزایش می دهد (آرن و همکاران.)8105 ،
بانکداری الکترونیکی از برخی جهات با بانکداری سنتی متفاوت ا ست .مهم ترین تفاوت در نحوه ارتباط با سی ستم پردازش
اطالعات بانک ا ست .در بانکداری سنتی ،م شتریان از طریق کارمندان بانک با سی ستم اطالعات بانک در ارتباط ه ستند .در
حالیکه در بانکداری الکترونیکی مشتریان دسترسی مستقیم به اطالعات بانک از خانه ،محل کار ،مدرسه یا هر مکانی که دارای
ارتباط شبکه ای و اینترنتی با شد ،دارند و از این طریق آنها کارمندان را پ شت سر می گرارند ( سومینین .)8110 ،در روش
بانکداری الکترونیکی مشتری به عنوان کاربر نهایی سیستم بانکی تعریف می شود.
با توجه به این که در ک شور ایران تا به حال توجه کمی به بحث کیفیت در زمینه خدمات الکترونیکی ،کیفیت درک شده از
سوی مشتری و اعتماد در تجارت الکترونیکی شده است و با توجه به مطالب و نکات فوق و اهمیت باالی این موضوع ،هدف از
این پژوهش برر سی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک ،کیفیت درک شده و اعتماد با ق صد خرید مجدد م شتریان از طریق
ارائه یک مدل مفهومی می باشیید همینین انجام این تحقیق می تواند به بانک های ارائه کننده ی خدمات الکترونیک کمک
کند تا با افزایش کیفیت خدمات خود ،درک مشیییتریان از کیفیت را باال برده و باعث قصییید خرید مجدد و اسیییتفاده مجدد از
خدمات بانکی که در دنیای رقابتی موسییسییات خدماتی نقش مهمی را ایفا می کند ،بنماید .این پژوهش با مروری بر ادبیات
علمی و نتایج مطالعات کمی م شتریان آنالین ،مفهوم کلی را مورد برر سی قرار داده و مدارک علمی راجع به تاثیراتش بر روی
قصد خرید مجدد مشتریان را ارائه می دهد.
ادبیات و پیشینه
کیفیت خدمات الکترونیک :سازمان ها در گر شته فقط در فکر یافتن م شتریان جدید بودند و ارتقای م شتریان معنا و مفهومی
نداشت .یافتن هر مشتری تازه برای سازمان یک پیروزی محسوب می شد و توجه خاصی به مشتریان موجود نمی شد .در حال
حاضر این وضعیت تغییر کرده و نگهداری و ارتقا دادن مشتریان سودآور اولین هدف سازمان ها است .امروزه در جوامع ،مشتری
عامل کلیدی و محوری سازمان های خدماتی تلقی می شود و جهت گیری تمام اهداف ،راهبردها و منابع سازمانی ،جرب و
نگهداشتن مشتریان سودآور است (والیتی .)0593 ،به این دلیل ،موضوع کیفیت خدمات برای مشتریان در وفادار ماندن آنها و
حفظ و برقراری ارتباط بانکی و نیز حفظ و تو سعه جایگاه رقابتی ،یک چالش راهبردی ا ست و هزینه های ب سیاری نیز برای
درک و شناخت این مفهوم صرف می شود .در ع صر حا ضر اعتماد م شتریان الکترونیک که در نهایت به افزایش نرخ حفظ این
م شتریان برای سازمان ها می انجامد ،یکی از تبعات مهم مدیریت ارتباط با م شتری به صورت الکترونیک قلمداد می گردد .در
محیط رقابتی و پرچالش امروزی ،سییازمان ها بیش از هرچیز ،بر ایجاد روابط پایدار و سییودآور با مشییتریان تیکید می کنند.
درحقیقت ،در گردونه رقابت و بازارهای ا شباع شده کنونی ،الزمه بقا ا ست .این م سئله دردنیای برخط که با رقابت فزاینده
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همراه ا ست و م شتریان قادرند تنها با ف شردن دکمه ای به مقای سه مح صوالت و خدمات رقبا بپردازند ،از اهمیت بی شتری
برخوردار بوده و رمز دستیابی به مزیت های رقابتی است (همان منبع).
کیفیت درک شییده :اهمیّت کیفیت ادراک شییده در آثار متعدّدی در طول سییالهای اخیر مورد توجّه قرار گرفته اسییت .ارائه
بهترین کیفیت ممکن به مشیییتریان بیشیییک امری مهم برای بنگاه های خدماتی موجود در بازار رقابتی کنونی می باشییید.
شرکتهایی که توانایی فراهمآوری محصوالت خدماتی ارزشمند از نظر مشتریان را دارا میباشند به مزیّت رقابتی مهمّی دست
خواهند یافت .بنابراین ،هم مدیران و هم محقّقین باید در مورد نحوه ارزیابی و تیکید م شتریان بر یک خدمت ارائه شده اهمیّت
قائل شوند .شین و همکاران( )8101معتقدند که کیفیت ادراک شده مشتری امری ضروری برای سازمان ها بوده و بنابراین ،در
سالهای اخیر ،تبدیل به کانون توجّه استراتژیهای بازاریابی شده است.
بنا براین نظر ویلیامز ( )8118یافتههای بدسییت آمده از تحقیقات حول محور کیفیت ادراک شییده میتواند به صییورت بهتری
اسییتراتژیهای بازاریابی ،ترفیعی و بخش بندی بازار را بازگو کند .زیرا ادراکات مصییرفکنندگان منبع مناسییبی برای توسییعه
خدمات مح سوب می شوند .با بهرهگیری از معیارهای تو سعه یافته و تعدیل شده مفهوم کیفیت ادراک شده ،خدمات دهندگان
این فرصیت را خواهند داشیت تا ارزش برنامهها و محصیوالت مختلف خود را مورد مقایسیه قرار دهند .بعالوه این امر ظرفیّت و
توانایی خدمات دهندگان را در شییناسییایی ابعاد کیفیت ادراک شییده بعنوان ویژگیهای مثبت یا منفی محصییوالت خود بهبود
میبخشد .در واقع کیفیت ادراک شده باید در مرکز ثقل تالشهای بازاریابان در درک رفتار مصرف کننده باشد .بر همین اساس
مطالعات تجربی صییورت گرفته نشییان میدهند که مفهوم کیفیت ادراک شییده میتواند در روشیین سییاختن تصییمیمات رفتاری
م صرفکنندگان مثمرثمر با شد .زیرا که این مفهوم بخ شی از رفتار م صرف کننده ا ست .رویکرد های نظری و عملی اخیر تیکید
خاصی بر کیفیت ادراک شده داشتهاند (آمیکو و زیکموند.)8108 ،
اعتماد :مدیریت بر مبنای اعتماد ،بیانی نوین از اندیشییه ای کهن اسییت که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمایان و آشییکار
ا ست و به کارگیری سازوکارهای آن می تواند در ک سب نتایج مطلوب فردی و سازمانی موثر با شد .مدیریت بر مبنای اعتماد
تکنیکی ا ست که ان سان ها در روابط خود آن را به کار می گیرند؛ اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را
آموزش داد و در جایگاه های مختلف از آن بهره گرفت ،نگریسته نشده است.
اعتماد یک مو ضوع بین ر شته ای ا ست و از ر شته هایی مانند روان شنا سی و جامعه شنا سی ن شات می گیرد .به عقیده تایلر
( ،)8112اعتماد زمینه ساز ا ست برای درک اینکه چگونه م شارکت موثر را در درون سازمان ها ایجاد کنیم؛ یعنی اعتماد یک
عنصر کلیدی است زیرا مشارکت را می آفریند و ،همان طور که می دانیم ،مشارکت در سازمان ها همیشه بااهمیت بوده است.
به طور کلی ،روان شنا سان اعتماد و فرآیند اعتماد سازی را یکی از پایه های ا سا سی تو سعه فردی تو صیف کرده اند .امروزه
اندیشییمندان دیگر رشییته ها ،به ویژه مدیریت بازرگانی ،فرآیندهای اعتماد را در محیط های تجاری با عنوان اتخاذ اسییتراتژی
مشارکت و رفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند (گارلس و جنیس.)8119 ،
قصد خرید مجدد :امروزه سازمانها بر این باور رسیدهاند که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود بلندمدت دست
یابند .لرا همیشه در تالشند تا در تسهیل فرآیند خرید مجدد مشتریان گامی به پیش بردارند .منظور از قصد خرید مجدد ،تکرار
خرید مشتری از برندی خاص بعد از استفاده از همان برند یا اعتقاد مشتری به ادامه خرید از شرکتی خاص در آینده است .قصد
خرید مجدد نوعی رفتار مبتنی بر شناخت و احساسات است.و همانطور که بیشتر محققان بین داشتهاند قصد خرید مجدد
شاخص رفتاری وفاداری مشتری است و اساسا بستگی به دفعات خرید مشتری دارد .قصد خرید مجدد عاملی است که بر روی
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ارتباط آینده مشتری و سازمان ،سوددهی ،شرکت و موفقیت آنها تاثیر میگرارد .بهطور کلی دو دیدگاه اصلی در ارتباط با قصد
خرید مجدد مطرح است :دیدگاه اتفاقی و دیدگاه قطعی خرید مجدد .در دیدگاه اتفاقی ،خرید مجدد به صورتی کامال تصادفی
رخ میدهد حال آن که در خرید مجدد قطعی ،خرید بر اساس رضایت از تجربیات قبلی و به عبارتی بهتر بر اساس وفاداری به
برند صورت میگیرد (برت و همکاران.)8108 ،
پیشینه داخلی:
بهرام رنجبران و همکاران در تحقیقی تحت عنوان "تحلیل رابطه بین ارزش درک شده ،کیفیت درک شده ،رضایت مشتری و
قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران" که در سال ( )0590انجام شد به این نتیجه رسیدند که کیفیت درک
شده به طور قوی بر ارزش درک شده ،رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می گرارد و این بیانگر این است که وقتی فروشگاه
های زنجیره ای ،کیفیت خدمات را باال ببرند ،ارزش درک شده ،رضایت مشتری و قصد خرید مجدد مشتریان افزایش پیدا می
کند.
علی نبوی و همکارانش ( )0593در پژوهشی تحت عنوان "عوامل مؤثر بر قصد ادامه استفاده مشتریانِ بانکداری اینترنتی" به
بررسی رابطه بین اعتماد و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملی پرداختند و دریافتند که جهت نگهداری مشتریان فعلی بانک
ها مستلزم تمرکز بر ایجاد رابطه با مشتریان موجود می باشند که نتیجه نشان داد اعتماد بطور مستقیم و غیر مستقیم بر قصد
خرید مجدد مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
قاسمی و همکاران ( )0595در پژوهشی به "بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و اعتماد مشتریان بانک های
شهرستان کرج" پرداخته است .هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و اعتماد مشتریان
بانک های شهرستان کرج می باشد .نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد کیفیت و اعتماد مشتریان رابطه معنی داری
وجود دارد.
علی اکبری به بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر میزان رضایت مشتری و تکرار خرید پرداخت .که ارتباط مدل های
کیفیت خدمات الکترونیک (مفید بودن محتوا ،کارایی محتوا ،پایایی خدمت ،سطح پاسخگویی خدمت و قابلیت اطمینان ارائه
دهنده خدمت) با رضایت و تکرار خرید الکترونیک بررسی شده است .نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایت مشتری بیشترین
تاثیر را بر قصد خرید الکترونیک دارد و میزان قابلیت اطمینان و اعتماد ارائه دهنده خدمت،مفید بودن محتوا و کارایی محتوا بر
تکرار خرید و رضایت الکترونیک تاثیر دارد (علی اکبری.)0522 ،
پیشینه خارجی:
تحقیق تحت عنوان "تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر روی قصد خرید آنالین (مطالعه موردی :یکپارچه سازی اثرات اطمینان
و تعهد بر سوابق اعتماد)" که در سال ( )8103انجام شد نشان داد که کیفیت درک شده (ادراک مصرف کنندگان از کیفیت
اطالعات وب سایت) دارای اثر مثبت و معنادار بر اعتماد می باشد (پونته .)8103 ،
ظهیر و همکارانش در سال ( )8103تحقیقی تحت عنوان "بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیک ،کیفیت ادراک شده و
نیت وفاداری" را به انجام رساندند که نتیجه پژوهش آنها حاکی از این بود :بین کیفیت درک شده و کیفیت خدمات الکترونیکی
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

0823

www.SID.ir

Archive of SID

آل صغیر و همکاران در سال ( )8105در تحقیقی تحت عنوان "بررسی ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در مشتریان
بانک های مصر" پرداختند  .نتایج این تحقیق که بر اساس آنالیزهای داده های جمع آوری شده در بانک های مصر نشان می
دهد که  3عامل اصلی در ارزیابی کیفیت خدمات بانکی موثرمی باشند که این عامل شامل قابلیت اعتماد  ،پاسخگویی  ،همدلی
و تضمین خدمات به عنوان فاکتور اصلی مورد نظر مشتریان بانک به دست آمد .نتایج این تحقیق از آنجا مهم است که به مدیران
بانکی این کمک ر ا می کند که فهم مناسبی از ابعاد کیفیت خدمات برای بدست آوردن مشتریان راضی تر استفاده نمایند.
تحقیقی تحت عنوان "اعتماد ،اعتبار و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی(مطالعه موردی :مشتریان بانک ملی)" که توسط
میرچلی و همکاران در سال ( )8105انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود که خدمات بانکداری الکترونیکی براعتماد تاثیر می
گرارد و اعتماد بر شهرت بانک موثر است.
هوم و مورت در سال( )8101در مقاله ای به "برر سی ارتباط بین اح سا سات  ،کیفیت خدمات  ،ر ضایت م شتری و ارزش درک
شده با ق صد خرید مجدد"  831نفر از مخاطبان هنر نمای شی با ا ستفاده از معادالت ساختاری پرداخته اند  .یافته های تحقیق
نشان می دهد که قصد خرید مجدد تحت تاثیر رضایت مشتری و با دخالت ارزش ادراک شده شکل می گیرد  .احساسات تاثیر
مستقیمی بر قصد خرید مجدد نداشته ولی کیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد تاثیر گرار بوده است .
اهداف تحقیق:
 -0بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت درک شده مشتریان بانک ملت.
 -8بررسی رابطه ی بین کیفیت درک شده و اعتماد مشتریان بانک ملت.
 -5بررسی رابطه ی بین کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت.
 -3بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتماد مشتریان بانک ملت.
 -3بررسی رابطه ی بین اعتماد و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت..
 -2بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت.
فرضیات تحقیق:
 -0بین کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت درک شده مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.
 -8بین کیفیت درک شده و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.
 -5بین کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.
 -3بین کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.
 -3بین اعتماد و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.
 -2بین کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.
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روش انجام تحقیق
این تحقیق به برر سی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بر ق صد خرید مجدد م شتریان با ا ستفاده از متغیرهای میانجی کیفیت
درک شییده و اعتماد مشییتریان میپردازد  .بنابراین تحقیق حاضییر بر حسییب هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیییفی از نوع
پیمای شی – همب ستگی می با شد  .جامعه آماری بکار رفته در این تحقیق شامل کلیه م شتریان شعب بانک ملت شهر ستان
گرگان می با شد .روش نمونه گیری به صورت غیر ت صادفی در د سترس یا داوطلبانه می با شد .محا سبه حجم نمونه از طریق
فرمول کوکران برای جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته می شود که با توجه به تعداد باالی م شتریان طبق جدول کرج سی و
مورگان  523نفر در نظر گرفته شده است .در این پژوهش اطالعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه جمع آوری شده است.
متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیک  88سییوال و کیفیت درک شییده  3سییوال  ،88از پرسییشیینامه اسییتاندارد زیتامل و
همکاراندر سال  8113بد ست می آید .متغیر اعتماد عبارت ا ست از  83سوال که از پر س شنامه ا ستاندارد نگی و همکاران در
سال  8105بد ست می آید .متغیر ق صد خرید مجدد عبارت ا ست از  5سوال که از پر س شنامه ا ستاندارد بهاتاچرجی در سال
 8110بدست می آید.

 : nحجم نمونه
 :Nحجم جمعیت آماری
 :Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد
 :pنسبتی از جمعیت دارای صفت معین
( :q=)1-pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
 :dمقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا
روایی و پایایی تحقیق
مق صود از روایی آن ا ست که و سیله اندازه گیری ،بتواند خ صی صه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .اهمیت روایی از آن جهت
ا ست که اندازه گیری های نامنا سب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد .اعتبار در ا صل به صحت و
درستی اندازه گیری محقق بر می گردد (خاکی.)0523 ،
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پایایی ابزار که از آن به دقت ،اعتمادپریری یا تکرار پریری نتایج آزمون نیز تعبیر می شود ،عبارت از اینکه اگر یک وسیله اندازه
گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط م شابه در زمان یا مکان دیگر مورد ا ستفاده قرار گیرد ،نتایج
مشابهی از آن حاصل شود (حافظ نیا.)0590 ،

جدول :1جدول ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

مؤلفهها

تعداد سئواالت مؤلفهها

ضریب آلفای کرونباخ

متغیرهای تحقیق

کارایی

2

14232

دسترسی به سیستم

3

14229

انجام

1

14139

حریم خصوصی/امنیت

5

14101

جمع کل

22

768.0

کیفیت درک شده

3

14209

9

14111

کیفیت خدمات الکترونیکی

اعتماد و ارتباط
اعتماد مشتریان

3

تعهد
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مدیریت تعارض

5

14910

کیفیت رابطه

3

14122

رضایت

5

14152

جمع کل

22

76922

قصد خرید مجدد

5

14195

در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسیله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده
قرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میپردازیم .روشهای مختلفی برای این کار
وجود دارد که از جمله آنها میتوان به محاسبه مقدار  KMOاشاره کرد که مقدار آن همواره بین  1تا  0در نوسان است .در
صورتی که مقدار  KMOکمتر از  1431باشد ،داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین  1431تا 1429
باشد ،میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت ،ولی در صورتی که مقدار آن بزرگتر از  141باشد ،همبستگیهای موجود
در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.
از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن دادهها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیهایی که پایه تحلیل قرار میگیرد ،در
جامعه برابر با صفر نیست ،از آزمون بارتلت استفاده شده است .به عبارت دیگر با استفاده از آزمون بارتلت میتوان از کفایت
نمونهگیری اطمینان حاصل کرد .نتایج حاصل که در جدول شماره  8نشان داده شده است ،نشانگر مناسب بودن همبستگیهای
موجود بین دادهها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونهگیری است ،از این رو میتوان به تحلیل عاملی ،اقدام کرد.
جدول :2آزمون  KMOو بارتلت

.782

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-Square
4395.947
df
120

Bartlett's Test of Sphericity

Sig.
.000

با توجه به عدد ( KMOبزرگتراز  )141و عدد معناداری آزمون بارتلت ( )sig<1413میتوان گفت که دادهها برای اجرای تحلیل عاملی
مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری ،استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را به دست
آورد ،تجزیه و تحلیل داده ها شروع می شود .در مرحله تجزیه و تحلیل آنیه مهم است این است که محقق باید اطالعات و داده
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ها را در مسیر هدف تحقیق ،پاسخگویی به سئواالت تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
دهد (حافظ نیا.)0590 ،
در این پژوهش نیز با توجه به نوع و ماهیت فرضیات از روش های تحلیل توصیفی و استنباطی مناسب ،تجزیه و تحلیل آماری
انجام شده است ،که برای انجام تحلیل عاملی از نرم افزار لیزرل و برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از مدل معادالت ساختاری
( )SEMاستفاده گردید .بطور کلی تحلیل آماری بر دوسته اند:
روش تحلیل توصیفی داده ها
به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن ،خالصه کردن ،تهیه جدول ،رسم نمودار و توصیف
داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود (خاکی .)0523 ،در واقع روش تحلیل توصیفی بدین منوال است که
محقق از طریق مقایسه پدیده ها از نقطه نظر آماری به توصیف آنها بپردازد و اطالعات ارزشمندی درباره ماهیت گروه مورد
بررسی بدست می دهد .در پژوهش حاضر نیز از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده است که شامل جدول
توزیع فراوانی ،درصد فراوانی ،نمودار توزیع فراوانی می باشد.

روش تحلیل استنباطی داده ها
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم
به جامعه آماری با جمعیت اصلی سروکار دارد .هدف از تحلیل استنباطی تقسیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه
انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد (خاکی.)0523 ،
مدل مفهومی پژوهش
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کیفیت درک شده

H

کیفیت خدمات

H

الکترونیکی

قصد خرید
مجدد

اعتماد

شکل شماره  :0مدل مفهومی

یافته های پژوهش
تو صیف جمعیت شنا سی نمونه  :به منظور شییناخت بهتر جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اسییت ،قبل از
تجزیه و تحلیل دادههای آماری الزم ا ست این دادهها تو صیف شوند .همینین تو صیف آماری دادهها ،گامی در جهت ت شخیص
الگوی حاکم بر آنان و پایهای برای تبیین روابط متغیرهایی اسیییت که در پژوهش بکار میروند .از میان پاسییی دهندگان به
پرسشنامه از لحاظ جنسیت 31 ،درصد مرد و  35درصد زن بودهاند ،از لحاظ سن 85 ،درصد کمتر از  51سال 31 ،درصد بین
 50تا  33سال و  51درصد 32سال به باال بودهاند و از لحاظ سطح تحصیالت 1 ،درصد دیپلم 52 ،درصد فوق دیپلم 35 ،درصد
لیسانس 05 ،درصد فوق لیسانس به باال بودهاند.
آزمون مدل اندازه گیری  :مدل اندازه گیری در این پژوهش ،دارای  8متغیر پنهان است که عبارت است از :قصد خرید
مجدد ( متغیر پنهان وابسته) کیفیت خدمات الکترونیک (متغیر پنهان مستقل) که خود از  3متغیر پنهان شامل :کارایی ،
دسترسی به سیستم  ،انجام و حریم خصوصی /امنیت می باشد و متغیرهای کیفیت درک شده و اعتماد به عنوان متغیر میانجی
در نظر گرفته شده است ،که اعتماد خود از اعتماد و ارتباط ،مدیریت تعارض ،کیفیت رابطه ،رضایت می باشد.
جدول :3نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق

شاخص برازش

دامنه مورد قبول

مقدار

نتیجه

>5

8493

مناسب

<149

0.95

مناسب

𝑥2

) dfشاخص نسبت مجرور خی دو بر درجه آزادی)

(CFIشاخص برازش تطبیقی)
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(GFIشاخص برازندگی)

<149

0.94

مناسب

(AGFIشاخص تعدیل برازندگی)

<149

0.97

مناسب

(NFIشاخص نرم شدۀ برازندگی)

<149

0.97

مناسب

(NNFIشاخص نرم نشدۀ برازندگی)

<149

0.94

مناسب

(RMSEAخطای ریشۀ میانگین مجرورات تقریب)

>1412

14111

مناسب
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نتایج بررسی شاخص های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول شمارۀ  5آمده است ،نشاندهندۀ برازش مدل است ،چرا که

میزان کمتر از  RMSEA 1412نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است .همینین مقادیر NNFI،NFI،AGFI،GFI،CFI
همگی باالتر از  1/9هستند.

شکل :2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد
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شکل :3مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری

فرضیههای تحقیق:
فرضیه:0
 :H1بین کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت درک شده بانک ملت رابطهی معناداری وجود ندارد.
 ::H1بین کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت درک شده بانک ملت رابطهی معناداری وجود دارد.
با توجه به شکل 0-3و  ،8-3می توان گفت ضریب استاندارد شده(ضریب مسیر) بین دو متغیر(کیفیت خدمات الکترونیکی و
کیفیت درک شده)  β=0.15میباشد .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز t=2.74بوده (بیشتر از قدرمطلق
 )0492که نشان میدهد این رابطه معنادار است .بنابراین فرضیه  H1رد و فرضیه  H1تییید میشود و میتوان نتیجه گرفت بین
کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت درک شده رابطه معنیداری وجود دارد و لرا این فرضیه اول تییید خواهد شد.
فرضیه:2
 :H1بین کیفیت درک شده و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود ندارد.
 ::H1بین کیفیت درک شده و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود دارد.
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با توجه به شکل 0-3و  ،8-3می توان گفت ضریب استاندارد شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر(کیفیت درک شده و اعتماد
مشتریان)  β=0.22میباشد .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t=4.09بوده (بیشتر از قدرمطلق  )0492که
نشان میدهد این رابطه معنادار است .بنابراین فرضیه  H1رد و فرضیه  H1تییید میشود و میتوان نتیجه گرفت بین کیفیت
درک شده و اعتماد مشتریان رابطه معنیداری وجود دارد و لرا این فرضیه دوم تییید خواهد شد.
فرضیه:3
 :H1بین کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود ندارد.
 ::H1بین کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود دارد.
با توجه به شکل 0-3و  ،8-3می توان گفت ضریب استاندارد شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر(کیفیت درک شده و قصد خرید
مجدد مشتریان)  β=0.25میباشد .و ضریب معناداری(آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t=4.33بوده (بیشتر از قدرمطلق )0492
که نشان میدهد این رابطه معنادار است .بنابراین فرضیه  H1رد و فرضیه  H1تییید میشود و میتوان نتیجه گرفت بین کیفیت
درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان رابطه معنیداری وجود دارد و لرا این فرضیه سوم تییید خواهد شد.
فرضیه:3
 :H1بین کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود ندارد.
 ::H1بین کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود دارد.
با توجه به شکل 0-3و  ،8-3می توان گفت ضریب استاندارد شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر(کیفیت خدمات الکترونیکی و
اعتماد مشتریان)  β=0.29میباشد .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t=5.62بوده (بیشتر از قدرمطلق
 )0492که نشان میدهد این رابطه معنادار است .بنابراین فرضیه  H1رد و فرضیه  H1تییید میشود و میتوان نتیجه گرفت بین
کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتماد مشتریان رابطه معنیداری وجود دارد و لرا این فرضیه چهارم تییید خواهد شد.
فرضیه:5
 :H1بین اعتماد مشتریان و قصد خرید مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود ندارد.
 ::H1بین اعتماد مشتریان و قصد خرید مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود دارد.
با توجه به شکل 0-3و  ،8-3می توان گفت ضریب استاندارد شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر(اعتماد مشتریان و قصد خرید
مشتریان)  β=0.19میباشد .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t=3.24بوده (بیشتر از قدرمطلق  )0492که
نشان میدهد این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه  H1رد و فرضیه  H1تییید میشود و میتوان نتیجه گرفت بین اعتماد
مشتریان و قصد خرید مشتریان رابطه معنیداری وجود دارد و لرا این فرضیه پنجم تییید خواهد شد.
فرضیه:.
 :H1بین کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود ندارد.
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 ::H1بین کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید مشتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود دارد.
توجه به شکل 0و  ،8میتوان گفت ضریب استاندارد شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر(کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید
مشتریان)  β=0.20میباشد .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t=3.58بوده (بیشتر از قدرمطلق  )0492که
نشان میدهد این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه  H1رد و فرضیه  H1تییید میشود و میتوان نتیجه گرفت بین کیفیت
خدمات الکترونیکی و قصد خرید مشتریان رابطه معنیداری وجود دارد و لرا این فرضیه ششم تییید خواهد شد.
جدول : 3نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل پژوهش
فرضیه

اول

روابط علی بین متغیرهای پژوهش

کیفیت خدمات الکترونیکی

کیفیت درک

عالمت

ضریب

اختصاری

مسیر()β

ESQ---PQ

معناداری
نتیجه آزمون
()T-Value

0.15

2.74

تییید فرضیه اول

دوم

کیفیت درک شده

اعتماد مشتریان

PQ---TR

0.22

4.09

تایید فرضیه دوم

سوم

کیفیت درک شده

قصد خرید مجدد

PQ---RI

0.25

4.33

تایید فرضیه سوم

چهارم

کیفیت خدمات الکترونیکی

ESQ---TR

0.29

5.62

تایید فرضیه چهارم

TR---RI

0.19

3.24

تایید فرضیه پنجم

ESQ---RI

0.20

3.58

تایید فرضیه ششم

شده

اعتماد

مشتریان
پنجم

اعتماد مشتریان

ششم

کیفیت خدمات الکترونیکی
مجدد

قصد خرید مجدد
قصد خرید

بحث و نتیجه گیری :بین کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت درک شده م شتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد
که با نتایج سییاجدی فر و همکارانش ( )0590و ظهیر و همکارانش ( )8103همخوانی دارد .بین کیفیت درک شییده و اعتماد
مشیییتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد که این نتیجه نیز یافته های مومنی و محمدی ( )0598و پونته در سیییال
( )8103را تییید می کند .بین کیفیت درک شده و ق صد خرید مجدد م شتریان بانک ملت رابطهی معناداری وجود دارد که با
نتایج بهرام رنجبران و همکاران در سال ( )0590و دکتر سید جوادین و شمس یزدانی در سال ( )0523همخوانی دارد .بین
کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتماد م شتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد که با یافته های پژوهش ژائو ()8100
سید مهدی الوانی و همکاران ( ،)0595عموزاد و همکاران ( )0598و براهوئی و همکاران ( )0598هم سو ا ست .بین اعتماد و
ق صد خرید مجدد م شتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد که با یافته های علی نبوی و همکارانش ( )0593و دانش
و همکاران ( )8108همخوانی دارد .بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ق صد خرید مجدد م شتریان بانک ملت رابطهی معناداری
وجود دارد با نتایج توسط احمدی و همکارانش که در سال ( )0598و جوانمرد و مردانی ( )0529همسو می باشد.
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پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق
با اتمام تجزیه و تحلیل داده ها و همینین نتیجه گیری های انجام شیییده ،به منظور کاربردی کردن نتایج ،پیشییینهادهایی در
ارتباط با فرضیات تحقیق ارائه شده است که از قرار زیر است:
 بین کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت درک شده مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد. بین کیفیت درک شده و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.با توجه به مورد تایید قرار گرفتن فرضیییه اول و دوم پژوهش حاضییر ،به مدیران بانک مورد مطالعه پیشیینهاد می گردد سییرعت
ا ستفاده از سایت بانک ملت را ارتقا بخ شیده تا م شتریان بتوانند ،معامالت خود را به راحتی و با سرعت بی شتری انجام دهند و
همینین قابلیت د ستر سی به سایت را ارتقا بخ شند تا سایت بتواند پا سخگوی اطالعات مربوط به سفار شات م شتریان با شد.
بعالوه پیشیینهاد می گردد که مدیران ارائه خدمات ایمن به مشییتریان را بسیییار مورد توجه قرار دهند و همینین توانایی عملی
کردن تعهدات و وعده های خود با مشییتریان را داشییته باشییند تا بتوانند احسییاس اعتماد را در آنان تقویت نمایند که اگر این
امکان برای م شتریان بوجود آید باعث می شود آنها به آن باور حقیقی ن سبت به خدمات بانکداری الکترونیک د ست یابند که
نتیجه ی آن اعتماد مشتریان نسبت به کیفیت خدمات بانکی است.
 بین کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.با توجه به مورد قبول واقع شدن فر ضیه سوم به کلیه ی مدیران شعب بانک ملت پی شنهاد می شود که چنانیه در تراکنش
های بانکی اختالالتی صورت گرفت سریعا آن را رفع کنند و حتی بهتر آن ا ست که قبل از بروز م شکل بفکر حل آن با شند.
چون درصییورت ایجاد این اختالالت ممکن اسییت مشییتری هییگاه دیدگاه خوبی نسییبت به خدمات بانکی پیدا نکند .همینین
پی شنهاد می گردد که مدیران شعب بانک ملت همی شه سعی نمایند شرایطی را ایجاد کنند که م شتریان در زندگی روزمره از
این خدمات الکترونیک ا ستفاده کنند چون در د سترس بودن این خدمات و ا ستفاده آ سان از آن منجر به بازگ شت و ا ستفاده
مجدد مشتری می شود.
 بین کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتماد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.با توجه به تایید شدن فرضیه چهارم پژوهش که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد ،به مدیران شعب بانک ملت پی شنهاد می
گرددکه:
 -0خدمات مختلفی را با توجه به نیاز مشییتریان ارائه دهند .خدماتی که جهت فرآهم کردن رفاه بیشییتر باشیید ،که این کار می
تواند از طریق ارسال نظریه ها و پیشنهادهایی توسط خود مشتریان صورت گیرد.
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 -8بانک ها سایت بانکداری الکترونیکی و سایر سیستم های ارائه خدمات الکترونیکی خود را به درستی راه اندازی و اجرا کنند
(به درستی بارگراری شود).
 -5و در نهایت شاید یکی از مهمترین عوامل ایجاد نگرانی در افراد بروز اشکال در زمان پرداخت باشد که میتواند نقش مهمی را
در ایجاد اعتماد به وب سایت بانکداری الکترونیکی بانک و مراجعه مجدد به آن دا شته با شد .پس سایت بانکداری الکترونیکی و
سایر سیستم های ارائه خدمات الکترونیکی بانک باید بگونه ای باشد که در حین انجام تراکنش مالی از کار نیفتد.

 بین اعتماد و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.با توجه به ثابت شییدن فرضیییه پنجم پژوهش و وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر پیشیینهاد می گردد که بانک ها امنیت
خدمات بانکداری اینترنتی را تضییمین کنند تا اعتماد مشییتریان به این خدمات افزایش یابد همینین پیشیینهاد می شییود که
مدیران مهارت باالی خود را در ارائه خدمات بانکی نشییان دهند چون این باور باعث افزایش اعتماد مشییتریان خواهد شیید که
نتیجه اعتماد بازگشت مجدد مشتریان را به دنبال دارد.
 بین کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت رابطه ی معناداری وجود دارد.با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین دو متغیر کیفیت خدمات الکترونیک و ق صد خرید مجدد لرا به مدیران ار شد بانک
ملت پیشنهاد می شود که:
 -0سیستم بانکداری اینترنتی را بگونه ای طراحی کنند که کاربر پسند باشد .چون وقتی باب میل مشتری باشد و از کیفیت و
کارائی باالیی برخوردار باشد ،منجر به بازگشت مجدد مشتری می شود.
 -8مدیران تمرکز خود را بر روی هر یک از مولفه های کیفیت خدمات الکترونیک معطوف کنند چرا که بهبود هر یک از این
مولفه ها ،منجر به بازگشت مجدد ،افزایش میزان خرید و استفاده مجدد مشتریان می شود.
 -5سی ستم بانکداری باید به گونه ای طراحی گردد که بتواند سفار شات را در زمانی م شتری درخوا ست میکند ،به موقع ارائه
دهد.
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