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  چکیده 
. گرفته استاین مقاله، تاثیر کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک بر وفاداري مشتریان مورد بررسی قرار در 

اساس فرمول نمونه گیري جامعه  جامعه آماري این پژوهش مشتریان بانک ملی شهراصفهان می باشد که بر
نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به طریق روایی صوري حاصل گردید و پایایی  286کوکران تعداد  نامحدود

براي تحلیل داده هاي پرسشنامه از  بدست آمد، تایید گردید. 79/0آن نیز با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 
استفاده شد. بررسی فرضیات به  AMOSو  SPSSریق نرم افزارهاي روش هاي آمار توصیفی و استنباطی از ط

روش معادالت ساختاري صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی و 
خدمات بانکداري  وفاداري مشتریان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر ابعاد کیفیت

  .استفاده، جذابیت، قابلیت دسترسی و ایجاد رابطه دوستانه) بر وفاداري مشتریان می باشدالکترونیکی (سهولت 

  
  فناوري اطالعات، خدمات نوین بانکی، بانکداري الکترونیک، وفاداري مشتریان، بانک ملی:  واژگان کلیدي
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   مقدمه  - 1
فناوري ارتباطات و اطالعات و بکارگیري  اعجاب آور، توسعه حاضرهاي قرن  از ویژگی

اهمیت خدمات تاحدي است که این  باشد. آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می
، از رشد اخیرسال  15درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی  20بخش حدود 

تحت تأثیر شدید خود قرار  ، بانکداري را نیز این پیشرفت .درصدي برخوردار بوده است 5/8سریع 
اي در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک  داده و باعث تغییرات عمده

هاي انتقال منابع در عرصه بانکداري گردیده  اي در شکل پول و سیستم باعث ایجاد تغییرات عمده
ته است (حسن زاده و و مفاهیم جدیدي از بانکداري تحت عنوان بانکداري الکترونیکی ظهور یاف

ها به دنبال جذب مشتري وافزایش از طرفی در دنیاي رقابتی کنونی، سازمان. )1382پورفرد، 
دارد  ايویژهاهمیت  ندها که در ارتباط دائم با مشتریاندر بانک ه ویژهو هستند. این مساله برضایت ا

رو به افزایش  و سایراشکال جذب منابع پولی و از طرفی رقابت در بین بانک ها، مؤسسات مالی
رسد. خدمات نوین ایجاد مزیت رقابتی براي بقاي بانک ها الزم وضروري به نظر می لذا است،

و ارتباطات دارد، از جمله عوامل بسیار مهم در اطالعات  بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با فناوري
(علی محمدي،  ها استیان و رضایتمندي آنایجاد مزیت رقابتی براي بانک ها و جذب مشتر

). منظور از خدمات نوین بانکی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از 1381
هاي مختلف ارایه می بانکداري الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک

ها، توسعه میزان وفاداري مشتریان بانکشود. با ارائه خدمات بانکداري الکترونیکی یکی از اهداف 
شوند و  تر می شبیه همهاي رقیب روز به روز به  امروزه خدمات ارایه شده از سوي شرکت می باشد.

زده کرد؛ زیرا  توان مشتري را با ارایه خدمتی کامال بدیع در بلندمدت شگفت دیگر به سختی می
گردند. از این رو،  شده و به بازار عرضه می ترین خدمات به سرعت از سوي رقبا تقلید نوآورانه

گذاري اثربخش  گذاري در حوزه وفاداري مشتري با کمک فناوري اطالعات، یک سرمایه سرمایه
هاي خدماتی است. وفاداري از طریق افزایش درآمد، کاهش هزینه، به  و سودمند براي شرکت

هاي آشنا کردن  اهش هزینهدست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتري به قیمت و ک
انجامد. لذا این پژوهش به دنبال  هاي انجام کار در شرکت به افزایش سودآوري می مشتري با روش
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. وجه تمایز و بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی بر وفاداري مشتریان می باشد
ه بررسی نویسندگان نشان جنبه نوآوري این پژوهش در مقایسه با پژوهش هاي پیشین، این است ک

داد تاکنون پژوهشی در داخل کشور که به تبیین فناوري اطالعات در نظام بانکی با تمرکز بر 
پرداخته باشد، انجام  وفاداري مشتري نقش آن در افزایش کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک و

یران بانکی و نیز نشده است و لذا نتایج این پژوهش می تواند رهگشاي مدیران، به ویژه مد
  پژوهشگرانی باشد که قصد کار در این حوزه مهم از پژوهش را دارند.

   مبانی نظري پژوهش  - 2

   بانکداري الکترونیک  - 2-1
بانکداري الکترونیکی نوع جدیدي از بانکداري است که خدمات بانکی در آن با 

بانکداري  گیرد.هاي الکترونیکی صورت میاستفاده از فناوري اطالعات و در بستر محیط
الکترونیک را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی براي مشتریان، که بدون نیاز به حضور 
فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه هاي ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف 

بستر فناوري اطالعات نمود. با توجه به این تعریف می توان گفت که نقل و انتقال عملیات مالی از 
). این گونه فعالیت Kolodinsky et al, 2010هاي الکترونیک صورت می گیرد ( و در محیط

شود اگر در جامعه و با همه گیر شدن اینترنت در دنیا رواج پیدا کرد. گفته می 1991بانکی از سال 
نیز امید بست، چون اي بانکداري الکترونیکی شکل بگیرد، باید به رونق تجارت الکترونیکی 

بانکداري الکترونیکی خود پیش نیازي براي ورود به دنیاي پر رمز و راز تجارت الکترونیکی است. 
در بانکداري الکترونیکی از ابزارهایی مانند دستگاه هاي خودپرداز، پایانه هاي فروشگاهی، کارت 

ه مشتریان استفاده می شود. این هوشمند، موبایل بانکینگ و بانکداري اینترنتی براي ارائه خدمات ب
امر منجر به تسریع روند مبادالت مالی و بانکی، رونق تجارت الکترونیک، رضایتمندي مردم و 

اي است که براي  واژه تجارت الکترونیک). Lu et al, 2011کاهش هزینه هاي بانکی می شود (
مختصر تجارت الکترونیک  طورب .رود هاي اطالعاتی و ارتباطی بکار می تجارت از طریق سیستم

اینترنت  مانند تلویزیون، فکس و یا طریق رابط الکترونیکی عبارت است از هر نوع تجارتی که از
). با رشد روزافزون معامالت تجارت الکترونیک در سطح 1386شود (بصیري و ربیع، انجام می
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داري الکترونیک به عنوان جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانک
شیوه  .باشدناپذیر از تجارت الکترونیکی داراي نقشی اساسی در اجراي آن میبخش تفکیک

عرضه خدمات در بانکها با گسترش فناوریهایی از جمله شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن 
آسان به حسابهاي براي همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه، امکان دسترسی 

خدمات بانکداري )، 2014( 1لی و چینگ). 1381کند (ونوس و مختاران،  شخصی را فراهم می
ها، در سه سطح قادر  مشتریان بانک ندد و معتقدنده الکترونیک را از سه جنبه مورد توجه قرار می

  به دریافت خدمات بانکداري الکترونیک هستند. این سه سطح عبارتند از:

ترین سطح خدمات بانکداري الکترونیک است. در این  رسانی: این سطح ابتدایی عسطح اطال .1
هاي عمومی  سطح، بانک اطالعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه

 .کند یا خصوصی معرفی می

سطح ارتباطات: این سطح از خدمات بانکداري الکترونیک، امکان انجام مبادالت بین سیستم  .2
آورد. ریسک این سطح در خدمات بانکداري الکترونیک بیشتر از  نکی و مشتري را فراهم میبا

 .کاربران به شبکه بانک نیاز دارد شیوه سنتی است و به ابزارهاي مناسبی براي کنترل دسترسی

تراکنش: در این سطح، مشتري قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیت  .3
و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات  قبیل صدور چک، انتقال وجههایی از 

 ).Lee & Chieng, 2014بانکداري الکترونیک، از باالترین سطح ریسک برخوردار است (

تجارت الکترونیک به طور عام و بانکداري الکترونیک به طور خاص، نیازمند وجود بسترهاي 
زاري، سخت افزاري، مخابراتی و حقوقی است. بسترهاي نرم مختلفی از جمله بسترهاي نرم اف

هاي  نویسی، تولید کننده هاي برنامههاي عامل، مرورگرهاي وب، زبان افزاري مانند سیستم
دهنده و .... بسترهاي سخت افزاري  هاي تحت وب، بانکهاي اطالعاتی مبتنی بر سرویس برنامه

). بانکداري 1382، الهیاري فرد( ...و ، مودم  Pin padهاي اه دستگهمچون شبکه و انواع آن، 
  اینترنتی مزایاي زیادي به همراه دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

                                                   

1 Lee & Chieng 
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 دستیابی در هر مکان و هر زمان .1

 نبود دردسر براي گشایش حساب .2

طریق شبکه، این گونه بانک ها با جهت گیري بهتر به طرف مشتري و با ایجاد یک ارتباط از  .3
 به ارمغان می آورد -تجارت بسیار بهتري را براي کاربران آن در مقایسه با بانک هاي عادي

  ).Durham, 2010سهولت در پرداخت قبوض ( .4

   وفاداري مشتریان  - 2-2
 به توجه و مداريمشتري کند، تضمین را هاشرکت بقاي تواندمی که مواردي از یکی

 افزایش و سودآوري میزان ارتقاي باعث مشتري، تمنديسطح رضای ارتقاي. است مشتري رضایت

 هاشرکت و نبوده کافی مشتریان منديرضایت البته .شد خواهد رقابت بازار در ها شرکت سهم

 رضایتمندشان، مشتریان شوند که مطمئن باید آنها کنند؛ دلخوش مشتریانشان رضایتمندي به نباید

 و بازار سهم نتیجه، در که شود می حاصل منافعی مدت بلند در ترتیب این به .هستند هم وفادار
  .)Amine, 2009یابد ( می افزایش شرکتها سودآوري

شود، وفاداري مشتریان به تعهد قوي براي خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطالق می
 امروزي دیدگاه به صورتی که همان مارك یا محصول را خریداري نمایند. وفاداري مشتریان در

 وفاداري مشتري، از دیدگاه کیفیت رضایتمندي، به توجه یعنی مشتري، دادن رشد شامل بازاریابی

 داشته مشتریان وفادار تا کنندمی تالش هاسازمان نتیجه در است. وي با موثر ارتباط و مشتري

 عملکرد و نوعی کننده مصرف رفتاري پاسخ عنوان به وفاداري ).1389باشند (ریچارد، 

 کلی است مفهومی دهنده نشان تجاري نام به شود. وفاداري می توصیف شناختی روان فرایندهاي

 مصرف ترجیحات و بوده محصول از طبقه یک در خریدار کلی رفتاري الگوهاي شامل که

 نام از شده درك کیفیت نتیجه فرایند این دهد.می نشان خاص تجاري نام یک در خرید را کننده

 هستند خاص تجاري نام یک پی در وفادار کنندگان مصرف تجاري. قیمت نام نه و است تجاري

 توزیع و بازاریابی تبلیغات دفعات تعداد بازاریابی، هزینه شود باعث می موضوع این نتیجه در که

ایجاد یک تعهد قوي در خرید مجدد یا نگهداري مجدد یک کاال یا  .یابد کاهش تولیدکننده
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علیرغم تأثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار  خدمت به صورت همیشگی و
  .)Anderson, 2006( دمی گرد

 بازار سهم و شود شرکت بازار سهم افزایش باعث تواندبرند می به مشتریان وفاداري

 تجاري نام به مشتریان دارد. وفاداري شرکت سودآوري و سرمایه بازگشت با نرخ نزدیکی رابطه

 ساختن شرکت توانمندتر رقبا، ورود براي اساسی موانع ایجاد مثبت، دهانبهدهان تبلیغات باعث

هاي تالش به مشتریان حساسیت کاهش و بیشتر درآمد و فروش ،رقبا تهدیدات به پاسخ در
 شرکت، محسوب دارایی تجاري، نام یک به وفادار مشتریان زیاد تعداد شود.می رقبا بازاریابی

 حساسیت همچنین شوند ومی شناخته تجاري نام ویژه ارزش اصلی شاخص عنوانب و شود می

 ,Poolthongاست ( کمتر غیروفادار، مشتریان با مقایسه در هاقیمت تغییر به وفادار مشتریان

2011 .( 

 -3رفتاري،  -2، نگرشی -1: مشخص ساخت را وفاداري جنبه سه "زینس "مطالعه
 و تعهد از متشکل که باشدمی نگرشی آمادگی یک نگرشی فاداريو و رفتاري. نگرشی ترکیب

 باشد.می تجاري مارك مجدد خرید براي و هدف تجاري مارك یک برابر در پذیري مسئولیت

 وفاداري. شناختی نشانگر بخش هدف بعد و باشدمی نگرش یک عاطفی بخش نشانگر تعهد بعد

وفاداري  بنابراین واقعی، خرید رفتارهاي باشند؛ یعنیمی مرتبط مشاهده قابل اعمال با فقط رفتاري
 که شودمی تعریف کنندگان مصرف توسط تجاري نشان و نام یک مکرر خرید عنوان به رفتاري

شود می آشکار واقعی کردن خرج رفتارهاي و مداوم پشتیبانی و الگوهاي حمایت طریق از
)Scott, 2009 عنصر نگرشی مشتري  عمل خرید است و عنصر رفتاري همان تکرار). به عبارتی

ترین سطح  باشد، در پایین بندي می وفاداري داراي درجه همان تعهد و اطمینان مشتري است.
وفاداري انحصاري قرار دارد که به معناي فقدان حق انتخاب براي مشتریان است، بنابراین این سطح 

باشد. گاهی اوقات مشتریان به علت  می وفاداري تنها تا زمان پیدایش یک انتخاب جدید قابل اتکا
شوند. این دو سطح از  ها وفادار میکننده خدمت یا کاال، به آن هاي تغییر شرکت عرضه هزینه

باشند.  وفاداري را شاید بتوان هنوز هم ایجاد نمود اما عموماً امروزه از سطوح ناکارآمد وفاداري می
باشد. این نوع وفاداري تنها درجه  ي مشتریان میترین سطح از وفادار وفاداري متعهدانه، عالی

باشد. در این حالت یک سازمان  وفاداري عقالنی و احساسی پایدار و قابل اتکا براي مشتریان می
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شود. بنابراین  هاي آشکار و پنهان مشتریان خود تبدیل می تبدیل به مرجع جامع رفع تمامی نیاز
). Alexander, 2014باشد ( یزان رضایت مشتریان میترین سطح م داري مشتریان حاصل عالی وفا

  توان به این موارد اشاره کرد:مزایاي وفاداري مشتریان میاز جمله مهمترین 

 وفادار مشتري به دیگران توسط شرکت یا تجاري مارك توصیه .1

  رقیب پیشنهادات با مشتري مخالفت  .2

 جدید براي ورود به شرکت شدن مشتریان متقاعد .3

 شودمی فرض گرفته شرکت مالی عملکرد بین بینی پیش عنوان به غالبا وفاداري  .4

 باشدمی بردار هزینه کمتر وفادار مشتریان به دهی سرویس .5

  کنند.می پرداخت محصوالت از ايمجموعه براي را بیشتري هاي هزینه وفادار مشتریان .6

کرد  خواهند عمل شرکت براي شفاهی بازاریابی عوامل عنوان به وفادار مشتریان .7
)Snyder, 2005.(   

بر اساس مفاهیم نظري پیش گفته، مدل مفهومی پژوهش که فرضیات بر اساس آن شکل گرفته 
  به عالوه فرضیات پژوهش از این قرار است: پیشنهاد می گردد. 1است به شکل 

مشتریان بانک ملی در اصفهان  وفاداري الکترونیک بر بانکداري خدمات فرضیه اصلی: کیفیت
  تاثیر معنادار دارد

 مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري فرضیه فرعی اول: سودمندي بر

 مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري استفاده بر فرضیه فرعی دوم: سهولت

 مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري فرضیه فرعی سوم: جذابیت بر

  مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري دوستانه بر فرضیه فرعی چهارم: روابط
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   مدل پژوهش -1 شکل

   شناسی پژوهشروش   - 3
-پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش هاي کاربردي و از نظر روش توصیفی

باشند که بر اساس پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش، مشتریان بانک ملی در شهر اصفهان می
نفر به دست آمد. براي جمع آوري اطالعات، از  286فرمول جامعه نامحدود کوکران تعداد نمونه 

مه محقق ساخته استفاده شد. براي سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوري به وسیله پرسشنا
نظرات اساتید مدیریت استفاده گردید. براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ 

درصد برآورد شد که نشان از مناسب  79استفاده شد که آلفاي محاسبه شده براي کل پرسشنامه 
ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي ابعاد مختلف  1نامه دارد. در جدول بودن پایایی پرسش

با استفاده از آمار توصیفی تک تک سؤاالت جمعیت شناختی پرسشنامه نشان داده شده است. 
استفاده   Amos20و SPSS20هاي پژوهش از نرم افزار بررسی و سپس براي تجزیه و تحلیل داده

 .شد

 جذابیت

 سودمندي

 سهولت استفاده

 برقراي رابطه دوستانه

کیفیت خدمات 
 بانکداري الکترونیک

 وفاداري مشتري
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  کرونباخ پرسشنامه پژوهش ضرایب آلفاي - 1جدول 

  آلفاي کرونباخ  متغیر
  87/0  وفاداري مشتریان

  84/0  سودمندي
  80/0  جذابیت

  71/0  روابط دوستانه
  73/0  سهولت استفاده

  79/0  پایایی کل

   تحلیل داده ها تجزیه و  - 4
  . نشان داده شده است 2هاي جمعیت شناختی مورد مطالعه در جدول ویژگی

  جمعیت شناختی مورد مطالعه ویژگی هاي - 2جدول 
  %)68مرد (  %)32زن (  جنسیت

 سال 30زیر   سن

)20(%  
30  - 40 

)40(%  
40-50 

)30(%  
  سال 50باالتر از 

)10(%  
 دیپلم  مدرك تحصیلی

)15(%  
 فوق دیپلم

)28(%  
 لیسانس

)52(%  
  فوق لیسانس

)05(%  
 سابقه استفاده از

  الکترونیکی خدمات
  سال 5کمتر از 

)30(% 

  سال10–5
)55(%  

  سال10-15
 )15(%  

  

به منظور بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک و ابعاد آن با وفاداري مشتریان از 
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات 

 .مستقیم بین آنها وجود داردبانکداري الکترونیک و وفاداري مشتریان نشان داد که رابطه مثبت و 
بدین معنی که هر چه کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک افزایش یابد، میزان وفاداري مشریان 
افزایش می یابد. ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک 

بین این دو متغیر دارد. نتایج  قوي که نشان از رابطه مستقیم است 60/0 با وفاداري مشتریان برابر با
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حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک با وفاداري کامل 
  نشان داده شده است. 3مشتریان در جدول 

  ریب همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی با وفاداري مشتریانض - 3ل جدو
 نکداري الکترونیککیفیت خدمات با  متغیر 

 1 کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک

 60/0  وفاداري مشتریان

  000/0  سطح معناداري
 286 تعداد

  

 بانتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی به عالوه 
همبستگی بین سودمندي ها وجود دارد. ضریب قیم بین آنتوفاداري مشتریان نشان داد که رابطه مس

، 62/0 ، ضریب همبستگی بین سهولت استفاده و وفاداري مشتریان56/0 و وفاداري مشتریان برابر با
و ضریب همبستگی بین جذابیت و وفاداري  48/0 ضریب همبستگی بین روابط دوستانه و وفاداري

ن بین ابعاد کیفیت محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسو 54/0 مشتریان برابر با
  نشان داده شده است. 4خدمات بانکداري الکترونیکی و وفاداري مشتریان در جدول 

  کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک و وفاداري مشتریان ابعادهمبستگی پیرسون بین  - 4جدول 

  نام متغیر سودمندي سهولت استفاده روابط دوستانه جذابیت  تعداد  سطح معناداري

 وفاداري مشتریان  56/0 62/0  48/0 54/0 286  000/0

   معادالت ساختاريروش اساس  پژوهش بر آزمون فرضیات  - 5
 استفاده Amos نرم افزار باهش از روش معادالت ساختاري ژوبررسی فرضیات پبراي 

  .نشان داده شده است 2شده است. مدل معادالت ساختاري پژوهش در شکل 
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 مدل معادالت ساختاري پژوهش -  2شکل 

مدل معادالت ساختاري پژوهش از طریق سه نوع شاخص مطلق، تطبیقی و  ،قبل از بررسی فرضیات
که با توجه به نتایج  نشان داده شده است 5مقتصد مورد بررسی قرارگرفت. که نتایج آن در جدول 

 مورد تایید قرار می گیرد مدل معادالت ساختاري پژوهش

 شاخص هاي برازش مدل معادالت ساختاري پژوهش - 5جدول 

  مقدار حاصل از برازش  مبنا  مهمترین شاخص ها  نوع شاخص

شاخص هاي 
  برازش مطلق

  646/248  --------  (CMIN)کاي اسکوئر

P- Value   067/0  05/0بیشتر از  

شاخص برازش 
  تطبیقی

  921/0  9/0بیشتر از   )CFIشاخص برازش تطبیقی (

  912/0  9/0بیشتر از   )TLIلویس (-توکرشاخص برازش 

شاخص برازش 
  مقتصد

  516/0  5/0بیشتر از   )PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد(

  612/0  5/0بیشتر از   )PCFIشاخص برازش تطبیقی مقتصد(

  068/0  08/0از  کمتر  )RMSEAمیانگین مربعات باقیمانده ( دوم ریشه

  408/2  5کمتر از   )CMIN/DFکاي اسکوئر نسبی (
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ها از دو شاخص جزئی مقدار ، براي آزمون معناداري فرضیهمدل پژوهشپس از بررسی و تأیید 
تخمین وزن "مقدار بحرانی مقداري است که از حاصل تقسیم  است.استفاده شده  Pو  1بحرانی

بحرانی ، مقدار 05/0آید. بر اساس سطح معناداري به دست می "خطاي استاندارد"بر  "رگرسیونی
شود و از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمی باشد. کمتر 96/1باید بیشتر از 

حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده براي  Pبراي مقدار  05/0همچنین مقادیر کوچکتر از 
د فرضیات در دارد. نتایج حاصل از تایی 95/0هاي رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان وزن 

 نشان داده شده است. 6جدول 

 نتایج حاصل از تایید فرضیات پژوهش - 6جدول 

  نتیجه P مقدار بحرانی ضریب مسیر  مسیر  ردیف
  تایید  019/0  355/2  50/0  وفاداري مشتریانبر  کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک  1
  تایید  ***  422/4  58/0  وفاداري مشتریانبر  سودمندي  2
  تایید  005/0  723/4  62/0  وفاداري مشتریانبر  استفادهسهولت   3
  تایید  013/0  173/3  55/0  وفاداري مشتریانبر  جذابیت  4
  تایید  ***  235/2  45/0  وفاداري مشتریانبر  روابط دوستانه  5

 

دهنده تاثیر مثبت و مستقیم کیفیت خدمات بانکداري نتایج حاصل از بررسی فرضیات نشان
بر اساس  6 باشد. با توجه به مدل معادالت ساختاري و جدولوفاداري مشتریان میالکترونیکی بر 

فرضیه اصلی پژوهش کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی به عنوان متغیر مستقل در سطح 
باشد و نشان دهنده تأثیر می 50/0بر وفاداري مشتریان تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن  ٪95 اطمینان

فیت خدمات بانکداري الکترونیکی بر وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي یک مثبت و مستقیم کی
واحد تغییر در وفاداري مشتریان  50/0واحد تغییر درکیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی استفاده 

  بانک ملی، در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد.

                                                   

1 Critical Value (C.R.) 
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بر وفاداري  ٪95 اطمینان بر اساس فرضیه فرعی اول سودمندي به عنوان متغیر مستقل در سطح
باشد و نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم سودمندي می 58/0مشتریان تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن 

واحد تغییر در  58/0بر وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي یک واحد تغییر در سودمندي 
س فرضیه فرعی دوم وفاداري مشتریان بانک ملی، در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد. بر اسا

بر وفاداري مشتریان تأثیر  ٪95 پژوهش سهولت استفاده به عنوان متغیر مستقل در سطح اطمینان
باشد و نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم سهولت استفاده بر می 62/0دارد و ضریب تأثیر آن 

احد تغییر در و 62/0وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي یک واحد تغییر درسهولت استفاده 
وفاداري مشتریان بانک ملی، در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد. بر اساس فرضیه فرعی سوم 

بر وفاداري مشتریان تأثیر دارد و  ٪95 پژوهش جذابیت عنوان متغیر مستقل در سطح اطمینان
. یعنی باشد و نشان دهنده تأثیر مثبت و جذابیت بر وفاداري مشتریان استمی 55/0ضریب تأثیر آن 

واحد تغییر در وفاداري مشتریان بانک ملی، در جهت  55/0 به ازاي یک واحد تغییر درجذابیت
مستقیم ایجاد خواهد شد. بر اساس فرضیه فرعی چهارم پژوهش برقراي رابطه دوستانه به عنوان 

باشد می 45/0بر وفاداري مشتریان تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن  ٪95 متغیر مستقل در سطح اطمینان
و نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم برقراي رابطه دوستانه بر وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي 

واحد تغییر در وفاداري مشتریان بانک ملی، در  45/0یک واحد تغییر دربرقراي رابطه دوستانه 
  جهت مستقیم ایجاد خواهد شد. 

کترونیکی از آزمون فریدمن استفاده شده است. کیفیت خدمات بانکداري ال ابعادبراي رتبه بندي 
نشان داده شده است. با توجه به اینکه سطح معناداري آزمون کمتر از  7نتایج این آزمون در جدول 

بندي مولفه هاي توان از آزمون فریدمن براي رتبهشود و میتأیید می H1باشد، فرض  می 05/0
  .قابل مشاهده است 8یج رتبه بندي در جدول نتا کیفیت خدمات الکترونیکی استفاده نمود.

  آزمون فریدمن - 7جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي 2χ  تعداد نمونه

286  362/51  3  000/0  
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  بندي مولفه هاي کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکیاولویت - 8جدول 

  بندي میانگینرتبه  مولفه ها  رتبه

  42/2  سهولت استفاده  1

  80/1  سودمندي  2

  78/1  جذابیت  3

  65/1  برقراي رابطه دوستانه  4

 

کیفیت  ابعاداز نظر پاسخ دهندگان در بین  ،شرایط مساوي دردهد  نتایج آزمون فریدمن نشان می
در باالترین رتبه و برقراري رابطه  42/2خدمات بانکداري الکترونیکی سهولت استفاده با میانگین 

  .داراي کمترین رتبه می باشد 65/1دوستانه با میانگین 

   جمع بندي و نتیجه گیري  - 6
باشد، و مدیران  هاي مهم عصر حاضر میارائه خدمات با کیفیت به کاربران، از چالش

در تالش هستند تا اندیشه و فرهنگ کاربر محوري را در سازمانهاي  به ویژه بانک هاسازمان و 
هاي آنها،  خود توسعه دهند و از طریق تمرکز بر نیازهاي کاربران و پاسخگویی صحیح به خواسته

هاي دستیابی به تعالی عملکرد سازمان خود را فراهم سازند.  ضمن ایجاد مزیت رقابتی، زمینه
هاي حیاتی تجارت الکترونیکی، نقش کلیدي در توزیع نوین به عنوان یکی از زیرساختبانکداري 

مناسب خدمات بانکی در میان مردم دارد. این نوع بانکداري صرفاً توسعه خدمات نوین بانکی با 
گذاران نظام بانکی اوري اطالعات و ارتباطات نیست، بلکه سیاستتکیه بر توسعه ابزارهاي فن

بخش و هاي شتابها، دستورالعملتر از توسعه فیزیکی دارند و اتخاذ سیاستسنگیناي وظیفه
باشد. از طرفی دیگر، انتظار مردم از بانکداري اینترنتی، دریافت یکسان از وظایف بزرگ آنان می

خدمات امن، سریع و کم هزینه است و فقدان یکی از این عوامل در دریافت خدمات، مردم را به 
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کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداري اعتماد میت بدبین و بیاین خدما
الکترونیکی بر وفاداري مشتریان انجام شد. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که، سهولت استفاده از 
خدمات بانکداري الکترونیکی بر وفاداري مشتریان تاثیر دارد. این موضوع نشان می دهد اگر 

بانکداري الکترونیکی طوري طراحی و اجرا شود که کاربران به راحتی بتوانند از خدمات خدمات 
ها نروند. شود که وفاداري مشتریان افزایش یافته و به دنبال دیگر بانکاستفاده کنند موجب می

تواند موجب افزایش وفاداري مشتریان شود. نتایج نشان داد محیط جذاب خدمات الکترونیکی می
توان بیان نمود سودمندي خدمات الکترونیک بانکداري می ن بر اساس نتایج پژوهش میهمچنی

تواند موجب افزایش وفاداري مشتریان شود. در صورتی که مشتریان بدانند خدمات الکترونیک 
هاي نقدي از جمله اي جانبی از جمله کاهش اتالف وقت و کاهش هزینهبرایشان در زمینه هزینه

ها خواهدشد. همچنین نتایج نشان داد در د خواهد بود منجر به افزایش وفاداري آنرفت و آمد مفی
صورتی که خدمات الکترونیکی بانکداري به صورتی باشد که کاربران به راحتی بتوانند از آن 

در پایان این پژوهش پیشنهادات زیر براي  ها خواهد شد.استفاده کنند منجر به افزایش وفاداري آن
  :انک ها و سایر سازمان ها می تواند کارگشا باشدمدیران ب

  هاي مشتریانتطبیق خدمات بانکداري اینترنتی با نیازها و خواسته .1

  هاي اقتصادي استفاده از بانکداري اینترنتیبسترسازي مناسب جهت شناساندن مزیت .2

اینترنتی  هاي کاربردي براي مشتریان در مورد نحوه استفاده از خدمات بانکداريارائه آموزش .3
  هاي عمومیاز طریق رسانه

  هاي الزم براي کاربران اینترنتی بانکاعطاي مشوق .4

 ایجاد احساس نیاز در مشتري نسبت به بانکداري اینترنتی .5

 خدمات مطابق با آنبراي شناسایی نیازهاي مشتریان در بانکداري اینترنتی براي  زمینه ایجاد .6

اینترنتی، نه تنها تاکید بر مزایاي اولیه آن همچون آگاه نمودن ذینفعان از مزایاي بانکداري  .7
جویی در زمان، هزینه و ... بلکه بر منافع عمومی ناشی از استفاده از خدمات بانکداري صرفه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

16 
 

اینترنتی همچون کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی محیط زیست، 
 .و...هاي چاپ اسکناس کاهش هزینه

موزشی مناسب در سطح شعب و ارائه اطالعات کامل و دقیق پیرامون هاي آتهیه و توزیع بسته .8
 .شود تمام خدماتی که از طریق بانکداري اینترنتی ارائه می

کنندگان از خدمات بانکداري الکترونیکی همچون اعطاي هاي مختلف به استفادهتعیین مشوق .9
 و... تخفیف هاي ویژه

فنی و مخابراتی و ارتقاي آن جهت تامین پهناي  ساخت هايرسانی زیرروزاصالح، تقویت و به .10
 مطلوب باند خطوط اینترنت.

تر مردم به اینترنت و رایانه شخصی نظیر افزایش فراهم آوردن امکاناتی جهت دسترسی راحت .11
 دهنده خدمات اینترنتیمراکز ارائه

  منابع   - 7
 ،بانکداري الکترونیک در ایرانبررسی مقایسه اي خدمات بانکداري سنتی و  .)1382الهیاري فرد، محمود (

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.، پایان نامه کارشناسی ارشد

 تهران: مهدوي، سید سعیدترجمه  ،مشتري وفاداري سوي به مشتري رضایت از فراتر ).1380( کیی بت، ک
 انتشارات نسیم. 

چهارمین  ،مفاهیم، زیر ساختها، چالشها ران:بانکداري الکترونیکی در ای ).1386( ربیع، مریم مهدي، بصیري،
 آذرماه. تهران، همایش ملی تجارت الکترونیکی،

 .100شماره  ،هاي اقتصاد فصلنامه تازه ،بانکداري الکترونیک .)1382پورفرد، فروغ ( و زاده، علی حسن
  .12-7صص. 

نژاد، تهران: انتشارات  ، ترجمه عبدالرضا رضاییرهبري به سوي وفاداري .)1380( ریچارد، فردریک. اف
  صبا.
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