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 بررسی عوامل موثر بر تمایل به تغییر خدمات و وفاداری مشتریان موبایل بانک

 )مطالعه موردی بانک صادرات شهرستان رشت (

 ،2مرتضی حضرتی بحرکاظمی، الناز 

 مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 ندرانزلیاستادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ب -2

 :چکیده
موبایل بانک یکی از یکی از فناوری های شگفت انگیز عصر حاضر محسوب می شود که باعث می شود برای مشتریان ارزش 

و بانک ها می توانند با بهره گیری از این ظرفیت بزرگ به مشتریان خدمات ارایه دهند.  با توجه به این  .افزوده ایجاد گردد

ف بررسی عوامل موثر بر تمایل به تغییر خدمات و وفاداری مشتریان موبایل بانک، بانک صادرات موارد تحقیق حاضر با هد

 شهرستان رشت انجام شده است.                    

روش تحقیق حاضر توصیفی  و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود . جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان موبایل 

نفر  693ت شهرستان رشت بوده و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی ساده است که بانک ، شعب  بانک صادرا

برای نمونه  از جامعه آماری تحقیق حاضر که نامحدود محسوب می شود، انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها در این 

ش روایی محتوی وتعیین پایایی از ضریب آلفای تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت روایی ابزار تحقیق از رو

ساختاری با  معادالت کرونباخ استفاده گردید. در نهایت برای  تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدلسازی

می تواند استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده  نشان داد که تمایل به تغیر smart pls 2  نرم افزار 

 تحتت تاثیر میزان رضایت، وفاداری ، ارزش خدمات و گزینه های جایگزین باشد.                   

 .ایت،  وفاداری، تمایل به  تغییر ارزش خدمات،  تصویر شرکت،  هزینه های تغییر، رضکلمات کلیدی: 
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 بیان مسأله: -1

رونیکی تاثیر قابل توجهی بر فعالیت های روزمره بشر داشته است و متخصصین این در حال حاضر رشد فراگیر ارتباطات الکت

فن، سعی در به کارگیری این تکنولوژی و استفاده ازاین فناوری بروز، در جهت تسهیل امور روزانه دارند تا صاحبان صنایع، 

و مستقل از زمان ومکان، با مشتریان خود ارتباط  سازمانهای خدماتی و دیگر مراکز بتواننددر کمترین زمان، با پایینترین هزینه

برقرار کنند. تا بدین سان کاالها و خدمات خود را ارائه کرده و حتی به خرید و فروش بپردازند. یکی از جدیدترین فعالیت 

اه یا موبایل هایی که ازسرویسهای الکترونیکی استفاده می کند، ارایه خدمات بانکی و مالی به مشتریان از طریق تلفن همر

  (Hanafizadeh,etal.,2014). بانک می باشد

موبایل بانک فرصتی را برای انجام خدمات جدید به مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در اختیار مؤسسات مالی قرار می 

ین ترتیب می توان از خدمات موبایل بانک استفاده کنند. به ا در حدود یک بیلیون نفر2112دهد. انتظار می رود که تا سال 

گفت: که این فناوری امروزه در واقع جز جدایی ناپدیر تجارت شده است .با توجه به این موارد در تحقیق حاضر به دنبال 

بررسی  عوامل موثر بر وفاداری و رضایت مشتریان از خدمات موبایل بانک صادرات بوده و همچنین به بررسی  تمایل  مشتریان 

 ز این خدمات پرداخته می شود.                                                                                             به تغییر استفاده ا

 چهار چوب نظری پژوهش 
و  پورالگرفته توسط مطالعات کند که در متغیرهای تحقیق از پژوهش و انجامتحقیق حاضر از مدل مفهومی زیر پیروی می 

 .                                                                                                       اقتباس شده است( 2112) همکارش

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( مدل نظری تحقیق1شکل 

 

 هزینه های تغییر

                

        
 

                 
 

 ارزش خدمات

 تصویر شرکت

 وفاداری رضایت

 تمایل به  تغییر
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 اهمیت وضرورت پژوهش

مراه و افزایش نقش آن در زندگی انسان ها، این وسیله را به بخش جدایی در سال های اخیر رشد روزافزون استفاده از تلفن ه

ناپذیر زندگی افراد تبدیل کرده است. هر روزه تلفن های همراه جدیدتر با قابلیت ها و فناوری های بیشتر وارد بازار می شود و 

در راستای استفاده از این فرصت ها، این  فرصت های فراوانی را برای ارایه خدمات به کاربران تلفن همراه فراهم می آورد.

امکان برای بانک ها فراهم شده است که از طریق تلفن همراه، خدمات بانکی را به مشتریان ارائه دهند )جعفری وهمکاران، 

ابسته به نظر می رسد،  موفقیت بانکداری همراه، به رضایت و وفادرای  کاربران و استفادة دائم آنها از این سیستم و (1691

است. مشتری راضی، چند مشتری جدید را به استفاده از سیستم ترغیب می کند و مشتری ناراضی ، مشتریانی را از کار با این 

سیستم دور می کند، لذا انجام تحقیق حاضر که در راستای تبیین عوامل موثر بر وفادرای مشتریان موبایل بانک صادرات تاکید 

که داشتن مشتریان دایمی، برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می شود. در این میان دارد، حایز اهمیت است. چرا 

 .(Poral et al,2015)صنعت بانک داری  نیز از این قاعده مستثنی نیست 

 فرضیات تحقیق  -4

 . ارزش خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان تاثیر دارد.1

 ارد.. تصویر بانک بر رضایت مشتریان تاثیر د2

 . تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان تاثیر دارد.6

 . گزینه های جذاب جایگزین خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان تاثیر دارد.1

 . رضایت مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات موبایل بانک تاثیر دارد. 2

 ر استفاده از خدمات موبایل بانک تاثیر دارد. . وفاداری  مشتریان بر تمایل به تغیی3

 . رضایت مشتریان از موبایل بانک  بر وفادرای آنها تاثیر دارد.2

 مبانی نظری تحقیق: -5

یک تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت در خرید یک محصول "(وفاداری مشتری را به عنوان 1999: اُلیور )1وفاداری مشتری

ه در آینده است، در نتیجه موجب خرید تکراری از یک برند مشابه یا برندگرایی میشود، باوجود یا خدمت ثابت ارجح داده شد

 ,.Wu et al). این که تاثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی به طوربالقوه موجب تغییر رفتار شده است تعریف کرده است

ز خدمات بانک صادرات، و وفادار دانستن به خدمات در تحقیق حاضر وفاداری مشتری با سازه های استفاده دوباره ا(2011

 بانک توسط ودرقالب طیف پنج گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده خواهد شد.

است   شده :رضایت مشتری، ارزیابی او پس از خرید یک خدمت است ، که از تجربه ی مصرف حاصل2رضایت مشتری

(Sharma & Patterson,2000در تحقیق حاضر ر .) ضایت  مشتری با سازه های عاقالنه بودن استفاده از خدمات، راضی

 بودن از خدمات و برآروده شدن انتظارات و درقالب طیف پنج گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده خواهد شد.

orral &(P : به معنای عدم استفاده ازیک نوع خدمات خاص است که مشتری قبالً استفاده کرده است 6تمایل به تغییر

Mangin, 2015)  و با سازه های عدم تمایل به استفاده مجدد از خدمات و متاسف بودن از استفاده از خدمات و درقالب

 طیف پنج گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده خواهد شد.

Mangin Porral & ,: ارزش خدمات به ادراک کلی مشتری از کیفیت خدمات ارایه شده اطالق می گردد)1ارزش خدمات

(. و با سازه های ارزان و قابل صرفه بودن خدمات، ارزشمند بودن خدمات از نظر مالی ومزایای زیاد خدمات و درقالب 2015

 طیف پنج گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده خواهد شد.

                                                           
Customer loyalty 1 

Customer satisfaction 2 

Switching intention. 3 
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دارد )عبدالوند وعبدلی، : تصویر ذهنی منعکس کننده موضوعاتی است که در ذهن مشتری از سازمان وجود 2تصویر ذهنی

(. و با سازه های داشتن تصویر مناسب از بانک در ذهن مشتریان و وجود تصویرذهنی مناسب نسبت به سایر بانک در 1632

 ذهن مشتری و درقالب طیف پنج گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده خواهد شد.

مشتری در صورت تغییر عرضه کننده خدمات تعریف می شود  : هزینه تغییر به عنوان هزینه تحمیل شده بر3هزینه تغییر

(Porral & Mangin, 2015 و با مولفه های گزینه های جذاب جایگزین و هزینه جستجو وبا سازه هایی مانند احتمال .)

ب طیف کسب رضایت از خدمات بانک های دیگر و همچنین هزینه بر بودن و زمان بر  جستجو برای یافتن بانک دیگر و درقال

 پنج گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده خواهد شد.

 روش تحقیق: -6

این تحقیق از نظر هدف تحقیق، از نوع کاربردی است، زیرا به روابط بین متغیرها، اصول و قوانین و آزمایش  نظریه ها می 

توصیفی است به این خاطر که پیمایشی می باشد.  -پردازد. طرح تحقیق در این پژوهش از لحاظ نوع داده ها توصیفی 

تصویری از وضع موجود را ارائه می دهد و پیمایشی است از این جهت که با گردآوری اطالعات از جامعه آماری از طریق 

ابتدا پرسشنامه با نظر خبرگان بومی سازی و تأیید خواهد شد و سپس بین نمونه آماری توزیع  پرسشنامه صورت می پذیرد.

ده و رابطه بین متغیرها بررسی خواهد شد. به عبارتی پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه ها در بین گردیده، پاالیش ش

تحلیل خواهد گردید و برای محاسبه مدل  SPSSنمونه توزیع و سپس نتایج با استفاده از تکنیکهای آماری و نرم افزار 

 مشتریان بانک صادارت استان گیالن که از موبایل استفاده می کننددر این تحقیق  استفاده می شود. plsمعادالتی از نرم افزار 

با توجه به جامعه آماری، در این پژوهش از روش نمونه برداری تصادفی ساده  .به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند

با در نظر گرفتن مقدار اشتباه ، و نامحدود بودهبرای نمونه گیری استفاده شده است و با توجه به اینکه حجم جامعه آماری 

براساس جدول ابزار گردآوری اطالعات نفر تخمین زده شد. 692، اندازه نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران؛ 1012

 زیر می باشد.
 :اطالعات مربوط به پرسشنامه1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته های تحقیق -7

 توصیف متغیرهای تحقیق:

 
 :توصیف متغیرهای تحقیق2جدول

                                                                                                                                                                                     
4 Service value 
5 Corporate image 
6 Switching costs 

 منبع شماره سواالت ابعاد

 (Porral & Mangin, 2015) 1-6 ارزش خدمات

 1-3 یر بانکتصو

 2-3 گزینه های جذاب جایگزین

 9-11 تالش برای جستجو

 11-11 رضایت مشتری

 12-13 وفادرای

 12-13 تمایل به  تغییر
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 توصیفی متغیرآماره  تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

 ارزش خدمات 693 2 2 9622/6 33112/1 162/1

 تصویر شرکت 693 2 2 1111/1 31932/1 122/1

 تالش  برای جستجو 693 2/1 2 9616/6 31261/1 636/1

 گزینه های جایگزین 693 2 2 3132/6 39112/1 132/1

 رضایت 693 22/1 2 1339/1 36131/1 693/1

 وفاداری 693 2 2 1236/1 39311/1 133/1

 تمایل به  تغییر 693 1 2 6363/2 11232/1 162/1

 
 اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق:-آزمون کولموگروف

برای بررسی فرضیه های پژوهش، بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای مورد نظر، الزم است. بنابراین در ابتدا این امر مورد 

 گیرد.بررسی قرار می

 اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق-: آزمون کولموگروف2اره جدول شم

 
 سطح  معنی داری آماره آزمون

 111/1 222/6 ارزش خدمات

 111/1 129/1 تصویر شرکت

 111/1 939/2 تالش  برای جستجو

 111/1 111/1 رضایت

 111/1 911/6 وفاداری

 111/1 336/2 تمایل به  تغییر

 111/1 223/1 گزینه های جایگزین

 

اسمیرنوف در جدول فوق که برای تمامی متغیرهای فوق الذکر، بیشتر  -داری آزمون کولموگروفبا توجه به این که سطح معنی

شود که توزیع تمامی متغیرهای فوق تفاوت معناداری با توزیع نرمال نداشته است. بنابراین نتیجه است، نتیجه می 1/  12از 

 متغیرهای  نرمال بوده است.گیریم که توزیع می

 آمار استنباطی
در ادامه به بررسی خروجی های نرم افزار لیزرل جهت بررسی فرضیات تحقیق و میزان برازش )استاندارد بودن( مدل می 

یح (تشر 6یافته به متغیرهای پژوهش، در جدول) ها، ابتدا عناوین اختصاصوتحلیل دادهپیش از ورود به مرحله تجزیهپردازیم:

 گرددمی

 
 ( عنوان متغیرها در مدل3جدول 

 AT.AL B.IMG C.LOY C.SATIS S.CST S.V SWCH.IN متغیر

عنوان در 

 مدل
گزینه های 

 جایگزین

تصویر 

 شرکت
 رضایت وفاداری

برای  تالش

 جستجو

ارزش 

 خدمات
 تمایل به  تغییر
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 : مدل نهایی تحقیق2شکل شماره

 ها( آزمون فرضیه4-2

، PLSها در روش گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، مطابق با الگوریتم تحلیل دادههای اندازهبرازش مدل پس از بررسی

 باشد. این بخش شامل دو قسمت است: های پژوهش میمحقق مجاز به بررسی و آزمون فرضیه

 ها( مربوط به هر یک از فرضیهt-values)مقادیر  Zبررسی ضرایب معناداری  (1

 هاضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیهبررسی  (2

سازد. در مقابل ضرایب های پژوهش را مشخص میتأیید فرضیهضرایب معناداری، معنادار بودن تأثیر متغیرها و تأیید/عدم

 کند.استاندارد شده مسیرها نیز شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر را تعیین می

 

 موبایل بانک بر رضایت مشتریان تاثیر دارد.ارزش خدمات  .1

 
 پژوهش اولنتایج تحلیل روش حداقل مربعات جزئی در خصوص آزمون فرضیه  (11 -4جدول

 نتیجه آزمون ضریب مسیر استاندارد P-VALUE T-VALUE فرضیه پژوهش

1H تأیید 123/1 231/2 <1012 رضایت مشتریان  ارزش خدمات موبایل 

  

به دست آمده برای فرضیه اول  231/2مدل در حالت  ضریب استاندارد و جدول فوق که  ضریب معناداری   با توجه به شکل

دارای تأثیر مثبت و معنی  ارزش خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان باالتر است بیانگر  آن است که  1093که از مقدار 

شود. با تأیید شدن فرضیه نوبت به بررسی میزان تأیید می فرضیه اول پژوهش %92داری است، بنابراین در سطح اطمینان 
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رسد. با توجه به ضریب مسیر استاندارد شده، میزان تاثیر ارزش خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان برابر با تأثیر می

 است.  123/1

 تصویر بانک بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. .2

 
 پژوهش دومت جزئی در خصوص آزمون فرضیه نتایج تحلیل روش حداقل مربعا (11 -4جدول

 نتیجه آزمون ضریب مسیر استاندارد P-VALUE T-VALUE فرضیه پژوهش

2H عدم تأیید ----- 632/1 >1012 رضایت مشتریان  تصویر بانک 

  

رضیه دوم به دست آمده برای ف 632/1با توجه به شکل  مدل در حالت  ضریب استاندارد و جدول فوق که  ضریب معناداری 

دارای معنی داری نیست، بنابراین در تصویر بانک بر رضایت مشتریان کمتر است واین نشان می دهد، که  1093که از مقدار 

 شود.فرضیه دوم پژوهش تأیید نمی %92سطح اطمینان 

 تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. .6

 
 پژوهش سومحداقل مربعات جزئی در خصوص آزمون فرضیه  نتایج تحلیل روش (22 -4جدول

 نتیجه آزمون ضریب مسیر استاندارد P-VALUE T-VALUE فرضیه پژوهش

3H 
تالش برای جستجوی 

 خدمات

 
 تأیید -231/1 329/11 <1012 رضایت مشتریان

   

به دست آمده برای فرضیه سوم  329/11با توجه به شکل  مدل در حالت  ضریب استاندارد و جدول فوق که  ضریب معناداری 

دارای تأثیر تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان باالتر است بیانگر  آن است که  1093که از مقدار 

شود. با تأیید شدن فرضیه نوبت به فرضیه سوم پژوهش تأیید می %92منفی و معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

رسد. با توجه به ضریب مسیر استاندارد شده، میزان تاثیر تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک بر میزان تأثیر میبررسی 

 است.   - 231/1رضایت مشتریان برابر با 

 گزینه های جذاب جایگزین خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. .1

 
 پژوهش چهارمئی در خصوص آزمون فرضیه نتایج تحلیل روش حداقل مربعات جز( 21-4جدول

 نتیجه آزمون ضریب مسیر استاندارد P-VALUE T-VALUE فرضیه پژوهش

4H 
گزینه های جذاب 

 جایگزین

 
 تأیید -133/1 123/1 <1012 رضایت مشتریان

  

برای فرضیه سوم  به دست آمده 123/1با توجه به شکل  مدل در حالت  ضریب استاندارد و جدول فوق که  ضریب معناداری 

دارای تأثیر تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان باالتر است بیانگر  آن است که  1093که از مقدار 

شود. با تأیید شدن فرضیه نوبت به فرضیه چهارم پژوهش تأیید می %92منفی و معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

رسد. با توجه به ضریب مسیر استاندارد شده، میزان تاثیر تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک بر بررسی میزان تأثیر می

 است.   - 133/1رضایت مشتریان برابر با 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 
8 

 

 رضایت مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات موبایل بانک تاثیر دارد.  .2

 
 پژوهش پنجمزمون فرضیه نتایج تحلیل روش حداقل مربعات جزئی در خصوص آ (22 -4جدول

 نتیجه آزمون ضریب مسیر استاندارد P-VALUE T-VALUE فرضیه پژوهش

5H رضایت مشتریان 
تمایل به تغییر  

 استفاده
 تأیید -132/1 312/9 <1012

 

جم به دست آمده برای فرضیه پن 312/9با توجه به شکل  مدل در حالت  ضریب استاندارد و جدول فوق که  ضریب معناداری 

دارای تأثیر منفی و رضایت مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات باالتر است بیانگر  آن است که  1093که از مقدار 

شود. با تأیید شدن فرضیه نوبت به بررسی فرضیه پنجم پژوهش تأیید می %92معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

ب مسیر استاندارد شده، میزان تاثیر رضایت مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات رسد. با توجه به ضریمیزان تأثیر می

 است.   - 132/1موبایل برابر با 

 وفاداری  مشتریان بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات موبایل بانک تاثیر دارد.  .3

 
 پژوهش نجمپنتایج تحلیل روش حداقل مربعات جزئی در خصوص آزمون فرضیه  (23 -4جدول

 نتیجه آزمون ضریب مسیر استاندارد P-VALUE T-VALUE فرضیه پژوهش

6H وفاداری  مشتریان 
تمایل به تغییر  

 استفاده
 تأیید -221/1 111/2 <1012

   

به دست آمده برای فرضیه ششم  111/2با توجه به شکل  مدل در حالت  ضریب استاندارد و جدول فوق که  ضریب معناداری 

دارای تأثیر منفی و وفاداری  مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات باالتر است بیانگر  آن است که  1093مقدار  که از

شود. با تأیید شدن فرضیه نوبت به بررسی فرضیه ششم پژوهش تأیید می %92معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از وفاداری  استاندارد شده، میزان تاثیر  رسد. با توجه به ضریب مسیرمیزان تأثیر می

 است.   - 221/1خدمات موبایل برابر با 

 رضایت مشتریان از موبایل بانک  بر وفادرای آنها تاثیر دارد. .2

 
 پژوهش پنجمنتایج تحلیل روش حداقل مربعات جزئی در خصوص آزمون فرضیه  (24 -4جدول

 نتیجه آزمون ضریب مسیر استاندارد P-VALUE T-VALUE فرضیه پژوهش

7H تأیید 261/1 319/22 <1012 وفادرای  رضایت مشتریان 

  

به دست آمده برای فرضیه  319/22با توجه به شکل  مدل در حالت  ضریب استاندارد و جدول فوق که  ضریب معناداری 

دارای تأثیر مثبت و معنی رضایت مشتریان از موبایل بانک  بر وفادرای  باالتر است بیانگر  آن است که 1093ششم که از مقدار 

شود. با تأیید شدن فرضیه نوبت به بررسی میزان فرضیه هفتم پژوهش تأیید می %92داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

  261/1برابر با ایل بانک  بر وفادرای رضایت مشتریان از موبرسد. با توجه به ضریب مسیر استاندارد شده، میزان تاثیر تأثیر می

 است.
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 نتیجه گیری و پیشنهادات:

 به صورت خالصه نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر بود:

نتایج نشان داد که ارزش  پرداخته شد، در فرضیه اول تحقیق به بررسی تاثیر ارزش خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان 

فرضیه اول  %92تریان  دارای تأثیر مثبت و معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان خدمات موبایل بانک بر رضایت مش

 است.  123/1پژوهش تأیید می شود. میزان تاثیر ارزش خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان نیز برابر با 

نشان داد که تصویر بانک بر رضایت  نتایج پرداخته شد، در فرضیه دوم تحقیق به بررسی تاثیر تصویر بانک بر رضایت مشتریان 

فرضیه دوم پژوهش تأیید می شود. میزان  %92مشتریان دارای تأثیر مثبت و معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

 است.  632/1تاثیر تصویر بانک بر رضایت مشتریان نیز برابر با 

نتایج  پرداخته شد، وبایل بانک بر رضایت مشتریان در فرضیه سوم تحقیق به بررسی تاثیر تالش برای جستجوی خدمات م

نشان داد که تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان دارای تأثیر منفی و معنی داری است، بنابراین در 

 است.  -231/1فرضیه سوم پژوهش تأیید می شود. میزان تاثیر تصویر بانک بر رضایت مشتریان نیز برابر با  %92سطح اطمینان 

 پرداخته شد، در فرضیه چهارم تحقیق به بررسی تاثیر گزینه های جذاب جایگزین خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان 

نتایج نشان داد که گزینه های جذاب جایگزین خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان دارای تأثیر منفی و معنی داری است، 

فرضیه چهارم پژوهش تأیید می شود. میزان تاثیر تصویر بانک بر رضایت مشتریان نیز برابر با  %92بنابراین در سطح اطمینان 

 است.  -133/1

نتایج  پرداخته شد، در فرضیه پنجم تحقیق به بررسی تاثیر رضایت مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات موبایل بانک 

بایل بانک بر رضایت مشتریان دارای تأثیر منفی و معنی داری است، نشان داد که گزینه های جذاب جایگزین خدمات مو

فرضیه پنجم پژوهش تأیید می شود. میزان تاثیر رضایت مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از  %92بنابراین در سطح اطمینان 

 است.  -132/1خدمات موبایل بانک نیز برابر با 

نتایج نشان داد  پرداخته شد، ری  مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات در فرضیه ششم تحقیق به بررسی تاثیر وفادا

که وفاداری  مشتری بر تمایل به تغییر استفاده از خدمات دارای تأثیر منفی و معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

 است.  -221/1تغییر استفاده نیز برابر با  فرضیه ششم پژوهش تأیید می شود. میزان تاثیر وفاداری  مشتری بر تمایل به 92%

نتایج نشان داد که رضایت  پرداخته شد، در فرضیه هفتم تحقیق به بررسی تاثیر رضایت مشتریان از موبایل بانک  بر وفادرای 

هفتم  فرضیه %92مشتریان از موبایل بانک  بر وفادرای دارای تأثیر مثبت و معنی داری است، بنابراین در سطح اطمینان 

 است.  261/1پژوهش تأیید می شود. میزان تاثیر رضایت مشتریان از موبایل بانک  بر وفادرای نیز برابر با 

 

  ( پیشنهادات5-3

 با توجه به یافته های تحقیق و بر مبنای فرضیه های تایید شده موارد زیر قابل بیان است:

رزش خدمات موبایل بانک و رضایت مشتریان تائید شد،  پیشنهاد ابین که در آن رابطه مثبت باتوجه به فرضیه اول  تحقیق 

 می گردد که :

 هزینه های خدمات موبایل بانک برای مشتریان به حداقل کاهش یابد

 تصویر بانک و رضایت مشتریان تائید شد،  پیشنهاد می گردد که :  بینکه در آن رابطه مثبت باتوجه به فرضیه دوم  تحقیق 

 دمات مطلوب تصویر ذهنی مثبتی در ذهن مشتریان ایجاد نماید.بانک با ارایه خ
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تالش برای جستجوی خدمات موبایل بانک و گزینه های  بینکه در آن رابطه منفی باتوجه به فرضیه سوم وچهارم تحقیق 

 جذاب جایگزین خدمات موبایل بانک بر رضایت مشتریان تائید شد،  پیشنهاد می گردد که : 

 دمات مطلوب و کامل  تمایل مشتریان برای جستجوی گزینه های جایگزین را کاهش دهد.بانک با ارایه خ

رضایت مشتری و وفاداری مشتری به تمایل به تغییر  بینکه در آن رابطه منفی باتوجه به فرضیه پنجم و ششم تحقیق 

 استفاده از خدمات موبایل بانک تائید شد،  پیشنهاد می گردد که : 

 یشنهاد های جذاب درقالب بسته های های حمایتی تمایل به تغییر استفاده از خدمات موبایل بانک کاهش دهد. بانک با ارایه پ

رضایت مشتریان از موبایل بانک و وفادرای تائید شد، پیشنهاد می  بینکه در آن رابطه مثبت باتوجه به فرضیه هفتم تحقیق 

 گردد که : 

 نظرات مشتریان سعی در برآورده نمودن انتظارات آنها نماید.بانک با استفاده از نظر سنجی و بررسی 

 
 منابع و مأخذ:

 منابع فارسی

(، بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابط 1692ابراهیمی، ابوالقاسم. منصوری، سید حسین، ) .1

 . 121-126، صص 11 های و تمایالت رفتاری مشتریان، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره

(، بررسی تأثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتی بر تمایالت 1692ابراهیمی، ابوالقاسم. منصوری، سید حسین، ) .2

 .11-1، صص 62رفتاری مشتریان، )پژوهشگر( فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 

ویژگی های ارزش آفرین سیستم های پرداخت "( ، 1692، )بهرامی، ساناز  ،ابویی اردکان ، محمد ، سهرابی یورتچی ، بابک  .6

 2  مدیریت بازرگانی : دوره" همراه از دیدگاه مشتریان )مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران(

 .1-21صص 0 1  شماره 0

اری مشتریان، پایان نامه ارشناسی ارشد (، بررسی عوامل مؤثر بر حفظ و تقویت وفاد1632اعرابی،سید محمد. ورزشکار،محسن ) .1

 مدیریت اجرایی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

(، ارائه مدلی برای رویگردانی مشتریان از بانک ملی با استفاده از 1691امامی، لطیف. پوراشرف، یاسان اله. طوالبی، زینب، ) .2

 .13-23، صص 23له مدیریت بازاریابی، شماره معادالت ساختاریافته )مطالعه موردی : شعب بانک ملی استان ایالم(، مج

(، اثر کیفیت خدمات ارائه شده بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در تجارت الکترونیک) فروشگاه 1692امیرخانی، فائزه، ) .3

 های اینترنتی(، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی رشت.

(، رابطه بین سفارشی سازی خدمات و وفاداری مشتریان در موسسه اعتباری ثامن استان گیالن، 1692امین فرد، محمد، ) .2

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.

(، تأثیر رعایت اصول اخالق حرفهای کارکنان بر 1691انصاری،منوچهر.حسینی، احد.رحمانی یوشانلوئی،حسین.سیفی،سارا،) .3

 .36-21، صص 6وفاداری مشتریان بانک ها ، فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری، سال هفتم ، شماره 

 "با عملکرد شغلی کارکنان رسته های مأموریتی ناجابررسی رابطة ویژگی های شخصیتی  "(1696بابائیان، علی وهمکاران، ) .9

 .9-23، صص 62فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال نهم، شماره 

(، بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر 1691باقری، صدیقه. رحیم نیا، فریبرز. کاظمی، مصطفی، ) .11

 .22-1االت بازاریابی، ص ص وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد، بانک مق

(، بررسی اهمیت ارزش ویژه نام و نشان تجاری در دستیابی به 1691بامنی مقدم، محمد. حیدرزاده، کامبیز. مهرزادی، حامد، )  .11

، 33مشتریان وفادار برای تولید کنندگان ماشین آالت صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 

 .63-21صص 

(، بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری بر 1696برادران محسنیان، سید مجتبی. خوراکیان، علیرضا. مهارتی، یعقوب، ) .12

رضایتمندی شهروندان مناطق شهرداری مشهد از طریق نقش واسط نوآوری مدیریتی در الگوی شهر ایرانی اسالمی، ششمین 

 .29-1ه فردوسی مشهد، صص کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگا

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 
11 

 

(، بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، 1696برهانی، لیال. نوری، ابوالقاسم. مولوی، حسین، سماواتیان، حسین، ) .16

پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و  -کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری، مجله علمی

 .161-112، شماره اول، ص ص رفتاری،سال چهارم

(، تصویر شرکت: یک چارچوب مفهومی برای برنامه ریزی استراتژیک، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 1633بندریان، رضا، ) .11

 .116 -91، ص ص 63

رابطة کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی  "(1696پارسا ، شلر و همکاران) .12

 .31-36، صص  21فصلنامة علمی  پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره  "ارکنان بیمارستان اشنویه ک

(، بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر رضایت مشتری، بانک مقاالت بازاریابی، ص 1691پرهیزگار، محمد مهدی، جاوید، سارا، ) .13

 .26-1ص 

بررسی تاثیر خدمات لذت بخش و اعتماد بر وفاداری مشتریان، مجله مدیریت  (،1696پناهی وانانی، ماندانا. شعبانی، رضا، ) .12

 .32-32، صص 62بازاریابی، شماره 

بررسی وفاداری مشتریان )مطالعه موردی: بانک  "(. 1639تاج زاده ثمین، ابوالفضل. اله یاری، سمیرا. تاج زاده نمین، آیدین ) .13

 [.www.SID.ir،]"تجارت شهر تهران(

(، تأثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی )پیمایشی 1691مین، ابوالفضل. چهراقی، فاطمه. تاج زاده نمین، آیدین، )تاج زاده ن .19

، 33در: شرکت های تک ماکارون و پگاه (، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول  سال بیست یکم، شماره 

169-131. 

(،برتمایل به خرید بیمه نامه های عمروپس 3ps، تأثیر عناصرآمیخته بازاریابی خدمات)(1639تقی زاده جورشری ، محّمدرضا، ) .21

 انداز )موردکاوی:شرکت بیمه ایران،شهر رشت(، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.

()مورد TAMیافته پذیرش تکنولوژی) پذیرش بانکداری همراه با تأکید بر مدل توسعه "تقی زاده، محّمدرضا و تأخیره، محّمد،  .21

(، مقاله پذیرفته 1691، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، )"مطالعه: بانک ملت استان گیالن(

 اردیبهشت، استان گلستان. 21شده جهت ارائه سخنرانی و درج در مجموعه مقاالت، 

(، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان) مطالعه 1692مرد، مونا، )ثریایی، علی. آمالی، مائده. رادمرد، مهدیه. راد .22

 موردی: شعب بانک ملی شهرستان بابل(، دومین همایش ملی علو م مدیریت نوین.

بررسی نقش تعدیل گری خودکارآمدی کاربران در رضایت آنها ازبانکداری همراه  "(1691جعفری، سیدمحمد باقر وهمکاران) .26

 .261-222،صص 6، شماره 2فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات، دوره  "در ایران

(، تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیات 1692جوانمرد، حبیب اهلل، حسینی، سمانه، ) .21

 .111-33،صص 21شماره رفتاری خریداران )مطالعه موردی فروشگاه زنجیرهای شهروند تهران(، مجله مدیریت بازاریابی، 

(، تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیات 1692جوانمرد، حبیب اله. حسینی، سمانه. ) .22

 .111-33، صص 21رفتاری خریداران )مطالعه موردی فروشگاه زنجیرهای شهروند تهران(، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 

(، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود و ارتقاء تصویر ذهنی مشتریان 1692دت، داوود. ایمانی خواه، سید مهدی، )جوکار، علی اکبر. وح .23

 .13-1از خدمات بانکداری الکترونیک ) مورد مطالعه بانک رفاه (، بانک مقاالت بازاریابی، صص 

 "کی مشتریان بانک تجارت در شهر تهرانبررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونی "(1692جوینده آبکنار ، صالح وهمکاران) .22

 .26-63، صص 2، شماره 2مدیریت فناوری اطالعات ، دوره 

(، بررسی عوامل موثر بر ارزش ادراک شده مشتری در خدمات صنعتی بیمه در ایران، پایان 1633حسن نژاد کاشانی، بهزاد، ) .23

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور.

(،  عوامل مؤثر بر وفاداری بیمه گذاران )مورد مطالعه: شرکت 1639، مهدی، اکبری، مسعود. اللیانپور، نوشین، )حقیقی  کفاش .29

 .92-22، ص ص 1بیمه ایران(، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست وپنجم، شماره 

اس مدل سازمان های (، شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اس1633حمیدی زاده، محمدرضا. غمخواری،معصومه) .61

 .132-211،صص  22پاسخگوی سریع ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 
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(، شناسایی و رتب هبندی مهم ترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان، با 1633خورشیدی، غالمحسین، کاردگر، محمد جواد، ) .61

-122، صص 66(، چشم انداز مدیریت، شماره استفاده از روش های تصمی مگیری چند معیاره )مطالعة موردی: بانک مسکن

191. 

(، بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصوالت لوکس، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 1691خیری، بهرام، فتحعلی، متینه، ) .62

 . 21-2، صص 23

فصلنامه  "ری مشتریانمدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها بر تعهد وفادا "(1639دهدهشتی، زهره و همکاران) .66

 .39-33، صص  21علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 

(، ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های 1692رستگار، عباسعلی. فیض، داود. سبزی، هادی. )  .61

 . 122-116، صص 16نی، شماره زنجیره ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه ها، چشم انداز مدیریت بازرگا

تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان : مقایسه بانک دولتی » (، 1633رنجبریان ، بهرام و براری ، مجتبی، ) .62

 . 36-111، صص.  2، نشریه مدیریت بازرگانی ،« وخصوصی

ملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی: اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و ع "(1691سلیمی، قاسم وهمکاران) .63

-31، صص 2پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال ششم، شماره  –فصلنامه علمی   "مطالعه موردی دانشگاه شیراز

69. 

ز (، عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کننده با توجه به محصوالت سب1696سید صالحی، سید علیرضا، کاظمی، مهناز، ) .62

 .92-23،23مبتنی برتئوری ارزش مصرف، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 

(، الگوی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل گیری وفاداری مشتریان 1691سید نقوی، میرعلی، شکیبا جمال آباد، غدیر، ) .63

 .111-92فروشگاه های الکترونیکی، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال چهارم ، شماره دوازدهم، صص 

(، اندازه گیری کارایی برند بانک های خصوصی اصفهان بر مبنای 1696شاهین، آرش. صنایعی، علی. رضایی، محمد صادق. ) .69

 .112-122، صص 1، شماره 2رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، مدیریت تولید و عملیات، دوره 

زاده، محمد مهدی. ارزیابی ارتباط برنامههای وفاداری، وفاداری مشتری و مولفه  شمسی گوشکی، سجاد، سلگی، محمد، بهرام .11

 .26-1، صص 21های وابسته )مطالعه موردی شرکتهای توزیع دارو(،  مجله مدیریت بازاریابی، شماره 

(، ارزیابی 1692باقر، ) صادقی، محسن. غفاری چراتی، موسی. دادخواه، روزیتا. یعقوبی بیجاربنه، بهرام. جعفری، نهدی. شهبازی، .11

ستاره سطح شهر مشهد،  2و  6،1تاثیر کیفیت کارکردی، کیفیت فنی و تصویر ذهنی بر رضایتمندی مشتریان در هتل های 

 .13-29، صص 62)پژوهشگر( فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 

خدمات وتصویر شرکت شناسایی رابطه کیفیت "(، 2111صدقی،عباس. قاضی زاده،مصطفی. مقبولی،محمدمهدی، ) .12

 ، دانشگاه شاهد، درج درسایت توسعه مهندسی بازار."بارضایتمندی و وفاداری مشتریان

بررسی تاثیر عوامل زمینه ای، وفاداری به برند و تغییر دادن  "(، 1691صفرزاده، حسین. خیری، بهرام. آقاسیدآقا، ریحانه، )  .16

 .  96-32، صص 11له مدیریت بازاریابی، شماره ، مج "برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان

(، رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیلگری رفتار شهروندی 1696صنوبر، ناصر، رحیمی اقدم، صمد، ) .11

 .212-131سازمانی، راهبرد فرهنگ / شماره بیست وششم، ص ص 

(، وفاداری برند و ابعاد تشکیل دهنده آن، ماهنامه مهندسی 1691)طالقانی، محّمد. تقی زاده، محّمدرضا. رجب زاده، یاسمن،  .12

 .23-22، ص ص 12مدیریت، سال پنجم، شماره 

مجله مدیریت بازاریابی،  "بررسی عوامل موثربر وفاداری مشتریان بانک تجارت  "( 1632عبدالوند، محمد علی وعبدلی، کیوان ) .13

 .1-21، صص2سال سوم، شماره 

مجله مدیریت بازاریابی،  "بررسی عوامل موثربر وفاداری مشتریان بانک تجارت  "( 1632وعبدلی، کیوان) عبدالوند، محمد علی .12

 .1-21، صص2سال سوم، شماره 

 .3-1بر وفاداری مشتریان در بانکداری الکترونیک ، بانک مقاالت بازاریابی، صص  CRM(، تأثیر 1691فرج پور، سامان، ) .13

ات طرح تکریم ارباب رجوع بر میزان وفاداری مشتریان بانک صادرات استان گیالن ، پایان نامه (، بررسی اثر1639فکوری،زهرا،) .19

 کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
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(، تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم 1696قربانی قویدل، سهیل، شبگو منصف، سید محمود، ) .21

 .23-31، ص ص 26مدیریت بازاریابی، شماره خانگی، محله 

 -(، وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی ، دو فصلنامه علمی1691قره چه،منیژه. دابوئیان،منیره) .21

 .22-31پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ، سال اول، شماره سوم،صص 

(، تأثیر ارزش کاربردی کاال بر ارزش ادراک شده مشتری) مطالعه 1696. )کاشفی، فرزانه. بدیعی، حسین. رضازاده،روح اهلل .22

 .111-121.ص ص 63-22،ص ص 66موردی: فروشگاه های شهروند شهر تهران(، فصلنامه مدیریت، سال یازدهم،شماره 

 .169(، روش های اندازه گیری رضایت مشتری، تهران: نشر آمه، صص  1633کاوسی، محمد رضا؛ سقایی، عباس )  .26

تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از  "(، 1633کرامتی، عباس. سیدین اردبیلی، سید محسن. سهرابی، ) .21

-36، صص 11، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره "اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش های داده کاوی

91. 

عوامل کیفی خدمات بانکداری الکترونیک با رضایت مشتریان بانک ها، پایان نامه (، رابطه ی 1632محمّدی قاضی محله، علی، ) .22

 کگارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رشت.   

 (، وفاداری مشتریان پیش شرط ها و پیامدها ، دوماهنامه توسعه مهندسی بازار.1691محمدی، مازیار، ) .23

نقش تعدیل کنندگی جذابیت رقبا و هزینه جا به جایی  "(، 1691مرتضوی، سعید. ناظمی، شمس الدین. آیتی گازار، محمد، ) .22

، فصلنامه "بر رابطه بین قیمت، کیفیت خدمات و رنجش خاطر با قصد رویگردانی مشتریان حقیقی در بخش مسکن بیمه سینا

 .111-32، صص 36مطالعات مدیریت بهبود و تحول ، شماره 

ن وفاداری مشتریان خدمات بانکی در استان گیالن، پایان نامه (، طراحی مدلی جهت تبیی1639مشاط عبرتی، زهرا، ) .23

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی رشت.

 -رضایتمندی -(، بررسی اثر تصویر ذهنی از شبکه بانک بر فرآیندکیفیت1691مهرانی، هرمز. یوسفی، مینا، کشاورزی، شهرام. ) .29

 . 161-113، صص 12آفرین استانهای مازندران و گلستان، مجله مدیریت بازاریابی، شماره  وفاداری مشتریان در شعب بانک کار

(، ) مطالعه CSI(، تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مدل شاخص رضایت مشتری )1696میرزاپور، فاطمه، ) .31

 انشگاه کوشیار.مورد: شعب بانک پارسیان استان گیالن(، پایان نامه کارشناسی ارشد، د

(،نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با 1692ناظمی، شمس الدین.  سعادت یار، فهیمه سادات، ) .31

درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شده، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم  

 .22-21، ص ص 22شماره 

، ص 163-162فی پیراسته، مریم، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری، مجله مدیریت، سال نوزدهم، شماره نجفی، موسی، نج .32

 .11-69ص 
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