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چكيده
بانکداري اينترنتي يکي از روشهاي مورد استفاده در انجام عمليات مالي است .در تحقيق حاضر به تبيين
مدلي پرداخته شده است که درآن با توجه به کاهش هزينه و صرفه جويي در زمان و نقش اينترنت در ارانه
خدمات بانکي ،عوامل موثر در شکلگيري نگرش ،تاثير انتظارات مشتريان در استفاده نهايي از اينترنت بانک
در ميان مشتريان بانک رفاه کارگران بررسي ميشود .جامعه آماري پژوهش حاضر مشتريان شعب بانک رفاه
کارگران شهر تهران ميباشند .بدين منظور  384پرسشنامه بين شهر تهران جهت جمعآوري اطالعات به
روش نمونهگيري خوشهاي  -تصادفي ساده توزيع و جمعآوري شده است .ميزان اطمينان و صحت اعتبار
پرسشنامه بررسي گرديد .به منظور تجزيه وتحليل اطالعات گرداوري شده از روش مدل يابي معادالت
ساختاري استفاده شد .نتايج تحقيق حاضر تاثير کيفيت ،عدالت درک شده از خدمت ،پذيرش فناوري و
سازگاري بر نگرش ،تاثير کيفيت ،نگرش و سازگاري بر رضايت ،تاثير رضايت بر اعتماد الکترونيک ،تاثير
رضايت و اعتماد الکترونيک بر تمايل به استفاده و تاثير تمايل به استفاده بر استفاده واقعي را مشخص مي
کند.
واژگان كليدي :انتظارات مشتري ،اينترنت بانک ،پذيرش فناوري ،عدالت درک شده از خدمات
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مقدمه

جهان به ارائه خدمات خود از طريق اينترنت مبادرت

توسعه دسترسي به شبکه جهاني اينترنت انقالبي را

ورزيدهاند .بانکهاي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده

در زمينه ارتباطات در همه نقاط دنيا ايجاد کرده است

و در حال حاضر بانکهاي بزرگ و کوچک کشور با

به طوري که امروزه اينترنت بزرگترين شبکه

تجهيز کردن خود به خدمات بانکداري اينترنتي ،به

اختصاصي شبانهروزي بانکي است و بانکداري اينترنتي

جذب و جلب بيشتر مشتريان ميپردازند.

به عنوان يکي از مهمترين مدلهاي بانکداري
الکترونيک محسوب ميشود.

لذا برآوردن نيازها وخواستههاي مشتريان وايجاد
رضايتمندي در آنها با برآوردن انتظاراتشان ،ضمن
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بانکداري الکترونيک شامل استفاده از دستگاههاي

وفادار کردن آنان به بانک ،نه تنها افزايش منابع مالي و

خودپرداز ،تلفنبانک ،اينترنت بانک ،کارتهاي

بقاي سازمان را به دنبال دارد ،بلکه امکان حضوري

اعتباري است .بانکداري الکترونيک اوج استفاده از

پرقدرتتر در ميدان رقابت وکسب سهم بيشتري از

فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت حذف قيد زمان

بازار را براي بانک فراهم ميآورد .اين مهم نيز جز با

و مکان از خدمات بانکي است .ضرورت يک نظام

مطالعه وبررسي برروي قصد استفاده مشتريان بانک از

بانکي کارآمد براي حضور در بازارهاي جهاني در

جنبهها وجهات مختلف ميسر نيست ( Kumar, Zillur,

رقابت با ساير بانکها ،ايجاب ميکند تا بانکداري

.)2014

الکترونيک نه به عنوان يک انتخاب بلکه به عنوان يک

بنابراين ما در اين تحقيق با توجه به شناسايي

ضرورت مطرح گردد )Macintosh, 2009( ،همچنين

تمامي عواملي که ميتواند نگرش مشتريان به خدمات

ادراک از مفيد بودن و ميزان اطالعات مشتريان در مورد

بانکداري اينترنتي را ايجاد نمايد (کيفيت خدمات،

بانکداري آنالين بيشترين تاثير را بر پذيرش بانکداري

پذيرش فناوري و درک عدالت خدماتي) به اين خالء

آنالين دارند گرچه هزينههاي زيادي صرف وقت و

تحقيقاتي در زمينه بانکداري اينترنتي ،حتي با وجود

پردازش سيستمهاي بانکداري اينترنتي شده ،گزارش-

تعداد تحقيقات پرداخته شده به اين امر ،به بررسي

هاي موجود نشاندهنده اين واقعيت هستند که کاربران

عوامل موثر بر قصد نهايي استفاده از خدمات اينترنتي

عليرغم دسترسي به اين امکانات ،تمايل به استفاده از

در حوزه بانکداري ميپردازيم .انجام اين تحقيق با

اين سيستمها ندارند .بنابراين بررسي عوامل موثر بر

شناسايي عوامل تاثيرگذار و افزايش انها (کيفيت،

انتظارات مشتريان و بر پذيرش بانکداري اينترني،

رضايتمندي ،عدالت خدمات ،اعتماد الکترونيک و

نسبت به تقويت عوامل مذکور جهت ترغيب مشتريان

سازگاري در مشتريان) منجر به ايجاد تمايل به استفاده

به استفاده از خدمات بانکداري اينترنتي اقدام نموده و

و درنهايت افزايش استفاده واقعي و نهايي از اينترنت

به اين ترتيب بانکداري الکترونيکي را توسعه دهند.

بانک رفاه ميشود و همچنين با توجه به رقابتي شدن

بنابراين ما در اين تحقيق برآنيم تا عوامل موثر بر

صنعت بانکداري در ايران براي باقي ماندن در بازار

نگرش مشتريان در استفاده نهايي از بانکداري

رقابتي و بدست اوردن سهم بيشتر بازار و افزايش

الکترونيکي توسط مشتريان در استان تهران را شناسايي

سوداوري انجام اين تحقيق ضرورت دارد.

کنيم.

کيفيت خدمات اندازه و فاصله مغايرت بين ادراك

طي رويکردي که در چند سال اخير و با استفاده از

مشتري از خدمت و انتظارات او است .به تعبير ديگر

بستر اينترنت و با توجه به پيشرفتهاي تکنولوژيک در

ميزان سازگاري سطوح مختلف خدمت با انتظارات

زمينه ارتباطات حاصل شده ،تمامي بانکهاي معتبر

مشتري را کيفيت خدمات تعيين خواهد کرد
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( .)Jahangir, Begum,2008كيفيت خدمات در بانكها

فناوري ،از طريق تأثير مستقيم آن بر سهولت استفاده

نقش مهمي را ايفا ميكند چون كيفيت خدمات بهتر

درك شده و سودمندي درك شده مطرح مينمايد .با

تنها يك استراتژي انتخابي يا اختياري نيست ،بلكه

اين وجود ،نقش متغيرهاي خارجي در مدل پذيرش

كيفيت خدمات بهتر دقيقا وجه تمايز بين بانكهاي

فناوري به اندازه كافي و مناسب در مطالعات گذشته

موفق و بانكهاي ناكارا است .تمام اموري كه امروزه

مورد بررسي قرار نگرفته است .ويژگيهاي يك

به آنها بانكداري اينترنتي و الکترونيکي اطالق ميشود،

سيستم ،گروهي از متغيرهاي خارجي كليدي ميباشند

در جهت دستيابي به كيفيت خدمات بهتر انجام پذيرفته

كه مكرراً به منظور مطالعه تأثير بر سهولت استفاده

است ..بطوريکه كيفيت خدمات به عنوان يك مقياس

درك شده و سودمندي درك شده در نظر گرفته

يا عامل سنجش رضايتمندي مشتري مطرح ميشود

شدهاند (.)Yang,Fang, 2004

(.)Atafar, shafiee, 1385

نگرش عبارت است از ترکيبي از باورها و

ارزيابي آنها از سطح درستي يا ارزش تبادل شده از

ديگران ،اشيا و گروههاي مختلف به شيوهي مثبت يا

ارائه دهندگان خدمات ،در زمينههاي قيمتي -درک

منفي نگاه کند .به اعتقاد

Tabachnick and fidel

انصاف از قيمت خدمت ( )Bolton et al, 2009عدالت

 )(2001مفهوم چند بعدي از نگرش که شامل عناصر

تعاملي – ادراک از منصفانه بودن ارتباطات بين سازمان

شناختي ،عاطفي ،و رفتاري است ،مقبولترين مفهوم

و مشتري ( ،)Seiders, Berry,1998عدالت رويهاي-

براي تعريف نگرش است.

انصاف ادراک شده از سياستها و روشهاي استفاده

رضايتمندي مشتري به فاصله بين ميزان انتظارات

شده توسط ارائه دهندگان خدمات براي خدمت رساني

مشتري و ميزان خدمات دريافت شده از بانک گفته

( ،) Jahangir, Begum, 2008و عدالت بروندادي –

ميشود .در محيطهاي الکترونيک ،اعتماد به عنوان

ادراک از نتايج اجتماعي و اقتصادي دريافت خدمت

حدي که شخص انتظار دارد که يک تکنولوژي جديد

( )Tabachnick, Fidell, 2001ميباشد .مدل پذيرش

معتبر و قابل اعتماد باشد ،تعريف شده است.

فناوري ،تأثير غيرمستقيم عوامل خارجي را بر پذيرش

شکل  :1مدل مفهومي تحقيق
منبع)Atinuk et al, 2016; Ilham hassan et al, 2016; Kumar, zillur, 2016; Mittal et al, 2015( :
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ادراک مصرف کنندگان از انصاف خدمات نشان

هيجانهايي که شخص را پيشاپيش آماده ميکند تا به
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روش پژوهش

منظورسنجش اعتبار پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ

روش انجام تحقيق حاضر برمبناي هدف از نوع

استفاده شده است ،با استفاده از کامپيوتر و نرم افزار

کاربردي ميباشد و از نظر شيوه گرداوري اطالعات در

ليزرر ضريب الفاي کرونباخ محاسبه گرديد که مقدار

دسته تحقيقات توصيفي قرار ميگيرد و از لحاظ

آلفاي کرونباخ بدست امده کل سواالت پرسشنامه

ماهيت و روش در زمره تحقيقات علي قرار ميگيرد،

 0.94است و براي هر يک از متغيرهاي تحقيق باالتر از

زيرا به کشف علت يا عوامل بروز يک رويداد در بانک

 0.7که نشان دهنده اين است پرسشنامه از اعتبار بااليي

رفاه شهر تهران ميپردازد ،در اين راستا از تکنيک

برخوردار است.سواالت پرسشنامه براساس مقياس

آماري معادالت ساختاري که اساسا به بررسي رابطهي

ترتيبي و طيف پنج درجهاي ليکرت تنظيم گرديده و به

علي بين متغييرها ميپردازد ،استفاده شده است .جامعه

صورت طبقه بندي شده و براساس موضوع فرضيات

آماري اين پژوهش را کليه مشتريان بانک رفاه کارگران

تحقيق طراحي شده اند.
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درشهر تهران تشکيل ميدهند ،روش نمونه گيري در

در اين پژوهش از شاخصهاي آمار توصيفي و

اين پژوهش ،روش نمونه گيري خوشهاي –تصادفي

تکنيکهاي آمار استنباطي جهت تحليل دادهها استفاده

ميباشد که در ان نخست شعب بانک رفاه در استان

شد .با استفاده از آمار توصيفي اطالعاتي از قبيل

تهران به دو سرپرستي شمال و جنوب تقسيم شده که

ميانگين و انحراف معيار پاسخ سواالت پرسشنامه و

خوشه ناميده ميشود و سپس با نمونه گيري تصادفي

متغيرهاي مربوط و همچنين در مورد ويژگيهاي

ساده ،نمونه تصادفي (افراد) از خوشهها انتخاب

جمعيت شناختي پاسخ دهندگان جمع اوري و ارائه

ميگردد ،بدين ترتيب که تعداد  400پرسشنامه بين

شددر آمار استنباطي از آزمون نرمال بودن دادهها

مشتريان توزيع گرديد که در نهايت تعداد 385

ونتيجه گيري فرضيات و تجزيه و تحليل دادهها از مدل

پرسشنامه تکميل شده و آماده براي تحليل آماري جمع

يابي معادالت ساختاري استفاده شده است که يکي از

آوري شد .همچنين تحقيق دادهها به روش ميداني

قويترين روشهاي تجزيه و تحليل چند متغيره است و

جمع اوري گرديده ،جهت جمع اوري اطالعات و

براي اجراي اين مدل از نرم افزارهاي  SPSSو Lisrel

دستيابي به اهداف از پرسشنامه بي نام استفاده شده

استفاده شد .به کمک نرم افزار  SPSSبه آزمون

است که توسط مشتريان بانک رفاه در شهر تهران

آمارهاي توصيفي و بررسي نرمال بودن متغيرها

تکميل گرديده است درا ين تحقيق از ابزار اندازه

پرداخته شد و به کمک نرم افزار  Lisrelبه بررسي و

گيري پرسشنامه براي جمع اوري دادهها استفاده شده

تحليل آزمون فرضيهها و تحليل بار عاملي و تحليل

است که به اين منظور از پرسشنامه استاندارد شده

مسير پرداخته شد..در شکل 2ضرايب مسير تحقيق

استفاده شده است.همچنين ضمن استفاده از پرسشنامه

موجود نشان داده شده است ،اعداد روي فلشها نشان

استاندارد ،پرسشنامه به منظور سنجش روايي تحت

دهنده ضرايب مسير مربوطه بين متغيرها ميباشد که با

بررسي کارشناسان بانک قرار گرفت.بنابراين پرسشنامه

استفاده از نرم افزار ليزرل بدست امده است ،دايرهها

مورد استفاده به عنوان ابزار جمع اوري دادههاي اين

نشانگر متغيرها و مستطيلها نشانگر سواالت مربوط به

پژوهش داراي روايي مناسب بوده است بعالوه به

متغيرها ميباشند.
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شکل  3مقادير اماره ازمون را براي هر ضريب

تفسير کرد زماني که تعداد نمونه بيشتر از 30عدد باشد

نشان ميدهد ،در اينجا براي هرپارامتر در مدل يک

و Tمشاهده شده بيشتر از 1/96باشد با بيش از95

مقدار Tمشاهده شده ،بدست ميايد و ميتوان اينگونه

درصد اطمينان ،رابطه بدست امده معني دار است.

شکل  :3نمودار ازمون معني داري تحقيق
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شکل  :2نمودار ضرايب مسير
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وقتي يک مدل از پشتوانه نظري مطلوبي برخوردار
باشد در مرحله بعد نوبت به آن ميرسد که تناسب اين

فرضيه اول :کيفيت خدمات بانکداري اينترنتي بر
نگرش مشتريان تاثير مثبت دارد

مدل با داده هايي که محقق جمع اوري کرده است

زيرا آماره معنيداري بين متغير کيفيت خدمات و

بررسي گردد از اين رو برخي از ازمونهاي نيکويي

نگرش برابر ( )5/60گزارش گرديد که بزرگتر از مقدار

برازش در اينجا براي دادههاي اين تحقيق و مدل

( )1/96است و نشاندهندة اين است که ارتباط ميان

استفاده شده انجام ميپذيرد تا اين تناسب بررسي

متغير کيفيت خدمات و نگرش در سطح اطمينان

گردد .شاخصهاي GFI, RMSEA, CFI, NFI, IFI,

( )%95معنيدار است .همچنين ضريب مسير مابين اين

 Chi-Squareبه ترتيب برابر با ،0.88 ،0.93 ،3.83

دو متغير برابر ( )0/29است و ميزان اثرگذاري متغير

 0.78 ،0.087 ،0.91بدست امد که در مقايسه با مقدار

کيفيت خدمات بر نگرش را نشان ميدهد .بنابراين

مطلوب نمايانگر برازش مطلوب مدل گزارش گرديد.

فرضيه اول پژوهش تاييد ميشود

اطالعات تکميلي در جدول  :1نکويي برازش بيان شده
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است.

فرضيه دوم :عدالت درک شده از خدمات بانکداري
اينترنتي بر نگرش مشتريان تاثير مثبت دارد.

بعد از تحزيه و تحليل دادههاي مستخرج از

آماره معنيداري بين متغير عدالت درک شده و

پرسشنامه و بررسي خروجي از نرم افزار ليزرل و

نگرش برابر 4/98گزارش گرديد که بزرگتر از مقدار

ارزيابي معادالت ساختاري و شاخص  T-valueکه

( )1/96است و نشاندهندة اين است که ارتباط ميان

شاخصي جهت تاييد يا عدم تاييد فرضيه هاست 11

متغير عدالت درک شده و نگرش در سطح اطمينان

مسيري که بين متغييرهاي مکنون مستقل و متغييرهاي

( )%95معنيدار است .همچنين ضريب مسير مابين اين

مکنون وابسته وجود دارند ،همگي معنا دار بودند

دو متغير برابر ( )0/24است و ميزان اثرگذاري متغير

و.يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که:

عدالت درک شده و نگرش را نشان ميدهد .بنابراين
فرضيه دوم پژوهش تاييد ميشود.
جدول :1نکويي برازش مدل تحقيق
مقدار مطلوب

شاخص ها

< ./90

GFI
برازش(

)شاخص نيکويي

> ./08

RMSEA

)جذر برآورد واريانس خطاي

تقريب(

تطبيقي(

NFI
شده(

)بزرگتر از

(./90

< ./90

IFI
افزايشي(

)بزرگتر از

(./90

 ≥ 3شاخص ≥2

/df Chi-Square

)نسبت کاي اسکوئر بر درجه

يافتههاي پژوهش

)بزرگتر از

(./90

< ./90

)شاخص برازش نرم
)شاخص برازش

)کوچکتر از

(./08

< ./90

CFI

)شاخص برازش

)بزرگتر از

(./90

آزادي(

)بين  2تا

(3

نتيجه

تفسير

/78.

برازش مطلوب

/087.

برازش متوسط

/91.

برازش مطلوب

/88.

برازش متوسط

/93.

برازش مطلوب

3.83

برازش مطلوب
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فرضيه سوم :پذيرش فناوري خدمات بانکداري
اينترنتي بر نگرش مشتريان تاثير مثبت دارد.

آماره معنيداري بين متغير نگرش و رضايت برابر
( )2/88ميباشد که بزرگتر از مقدار ( )1/96است و

آماره معنيداري بين متغير پذيرش فناوري و

نشاندهندة اين است که ارتباط ميان متغير نگرش و

نگرش برابر ( )6/25است که بزرگتر از مقدار ()1/96

رضايت در سطح اطمينان ( )%95معنيدار است.

گزارش شد و نشاندهندة اين است که ارتباط ميان

همچنين ضريب مسير مابين اين دو متغير برابر ()0/18

متغير پذيرش فناوري و نگرش در سطح اطمينان

است و ميزان اثرگذاري متغير نگرش بر رضايت را

( )%95معنيدار است .همچنين ضريب مسير مابين اين

نشان ميدهد .بنابراين فرضيه ششم پژوهش تاييد مي-

دو متغير برابر ( )0/33است و ميزان اثرگذاري متغير

شود.

پذيرش فناوري بر نگرش را نشان ميدهد .بنابراين
فرضيه سوم پژوهش تاييد ميشود.
فرضيه چهارم :سازگاري مشتريان باخدمات
مثبت دارد .

بانکداري اينترنتي بر رضايت مشتريان از اين خدمات
تاثير مثبت دارد.
آماره معنيداري بين متغير سازگاري و رضايت
برابر ( )8/26ميباشد که بزرگتر از مقدار ( )1/96است

آماره معنيداري بين متغير سازگاري و نگرش

و نشاندهندة اين است که ارتباط ميان متغير سازگاري

برابر ( )12/62ميباشد که بزرگتر از مقدار ()1/96

و رضايت در سطح اطمينان ( )%95معنيدار است.

است و نشاندهندة اين است که ارتباط ميان متغير

همچنين ضريب مسير مابين اين دو متغير برابر ()0/45

سازگاري و نگرش در سطح اطمينان ( )%95معنيدار

است و ميزان اثرگذاري متغير سازگاري بر رضايت را

است .همچنين ضريب مسير مابين اين دو متغير برابر

نشان ميدهد .بنابراين فرضيه هفتم پژوهش تاييد

( )0/63است و ميزان اثرگذاري متغير سازگاري و

ميشود.

نگرش را نشان ميدهد .بنابراين فرضيه چهارم پژوهش

فرضيه هشتم :رضايت مشتريان از خدمات

تاييد ميشود.فرضيه پنجم :کيفيت خدمات بانکداري

بانکداري اينترنتي بر تمايل به استفاده از خدمات تاثير

اينترنتي بر رضايت مشتريان از اين خدمات تاثير مثبت

مثبت دارد

دارد

آماره معنيداري بين متغير رضايت و تمايل به

آماره معنيداري بين متغير کيفيت بر رضايت برابر

استفاده از خدمات برابر ( )13/14ميباشد که بزرگتر از

( )6/37ميباشد که بزرگتر از مقدار ( )1/96است و

مقدار ( )1/96است و نشاندهندة اين است که ارتباط

نشاندهندة اين است که ارتباط ميان متغير کيفيت و

ميان متغير رضايت و تمايل به استفاده از خدمات در

رضايت در سطح اطمينان ( )%95معنيدار است.

سطح اطمينان ( )%95معنيدار است .همچنين ضريب

همچنين ضريب مسير مابين اين دو متغير برابر ()0/33

مسير مابين اين دو متغير برابر ( )0/68است و ميزان

است و ميزان اثرگذاري متغير کيفيت بر رضايت را

اثرگذاري متغير رضايت بر تمايل به استفاده از خدمات

نشان ميدهد .بنابراين فرضيه پنجم پژوهش تاييد

را نشان ميدهد .بنابراين فرضيه هشتم پژوهش تاييد

ميشود.

ميشود.

فرضيه ششم :نگرش مشتريان به بانکداري اينترنتي
بر رضايت مشتريان از خدمات اينترنتي تاثير مثبت
دارد .

فرضيه نهم :رضايت مشتريان از خدمات بانکداري
اينترنتي بر اعتماد الکترونيک تاثير مثبت دارد.
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بانکداري اينترنتي بر نگرش آنان به اين خدمات تاثير

فرضيه هفتم :سازگاري مشتريان با خدمات
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آماره معنيداري بين متغير رضايت و اعتماد برابر

بحث و نتيجه گيري

( )6/73ميباشد که بزرگتر از مقدار ( )1/96است و

يافتههاي پژوهش نشان ميدهد کيفيت خدمات

نشاندهندة اين است که ارتباط ميان متغير رضايت و

بانکداري اينترنتي بر نگرش مشتريان تاثير مثبت دارد.

اعتماد در سطح اطمينان ( )%95معنيدار است .همچنين

اين بدان معنا است که زمانيکه کيفيت خدمات

ضريب مسير مابين اين دو متغير برابر ( )0/35است و

بانکداري از نظر مشتري باال باشد ،نگرش مشتريان نيز

ميزان اثرگذاري متغير رضايت بر اعتماد را نشان

مثبت ميشود .لذا مديران بازاريابي ميبايست به کيفيت

ميدهد .بنابراين فرضيه نهم پژوهش تاييد ميشود.

خدمات بانکي توجه خاص مبذول نمايند ،به عبارت

فرضيه دهم :اعتماد الکترونيک به خدمات

ديگر به عواملي مانند اطمينان ،پاسخدهي ،در دسترس

بانکداري اينترنتي برتمايل استفاده از خدمات تاثير

بودن ،کفايت و امنيت شبکه که نگرش مشتريان را

مثبت دارد

تحت تاثير قرار ميدهد ،توجه خاصي نمايند و
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آماره معنيداري بين متغير اعتماد و تمايل استفاده

کاستيهاي مربوط به عوامل مذکور را مرتفع نمايند.نتايج

از خدمات برابر ( )7/80ميباشد که بزرگتر از مقدار

اين پژوهش با يافتههاي  )2001( Berryهمسو

( )1/96است و نشاندهندة اين است که ارتباط ميان

ميباشد .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد سازگاري

متغير اعتماد و تمايل استفاده از خدمات در سطح

مشتريان باخدمات بانکداري اينترنتي بر نگرش آنان به

اطمينان ( )%95معنيدار است .همچنين ضريب مسير

اين خدمات تاثير مثبت دارد که با يافته هايBerry

مابين اين دو متغير برابر ( )0/42است و ميزان

( )2001که به بررسي تاثير کيفيت خدمات اينترنتي

اثرگذاري متغير اعتماد بر تمايل استفاده از خدمات را

بانک بر رضايت مشتريان ميپردازد مطابقت دارد.

نشان ميدهد .بنابراين فرضيه دهم پژوهش تاييد مي-

همچين يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد سازگاري

شود.

مشتريان با خدمات بانکداري اينترنتي بر رضايت

فرضيه يازدهم :تمايل به استفاده از خدمات

مشتريان از اين خدمات تاثير مثبت دارد.اين بدان معنا

مشتريان بر استفاده واقعي آنان از اين خدمات تاثير

است که هر چه مشتريان با خدمات بانکداري اينترنتي

مثبت دارد

سازگارتر باشند ،رضايت باالتري خواهند داشت که با

آماره معنيداري بين متغير تمايل استفاده از

يافتههاي  )2000( Gremler and Gwinnerهمسو

خدمات و استفاده واقعي برابر ( )9/46ميباشد که

ميباشد.يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد رضايت

بزرگتر از مقدار ( )1/96است و نشاندهندة اين است

مشتريان از خدمات بانکداري اينترنتي بر تمايل به

که ارتباط ميان متغير تمايل استفاده از خدمات و

استفاده از خدمات تاثير مثبت دارد .اين بدان معنا است

استفاده واقعي در سطح اطمينان ( )%95معنيدار است.

زماني که مشتريان از خدمات مربوطه رضايت دارند،

همچنين ضريب مسير مابين اين دو متغير برابر ()0/51

تمايل به استفاده از خدمات نيز در آنها بيشتر ميشود

است و ميزان اثرگذاري متغير تمايل استفاده از خدمات

و با يافتههاي  )2000( Gremler and Gwinnerهمسو

بر استفاده واقعي را نشان ميدهد .بنابراين فرضيه

ميباشد.يافتههاي تحقيق نشان ميدهد رضايت

يازدهم پژوهش تاييد ميشود.

مشتريان از خدمات بانکداري اينترنتي بر اعتماد
الکترونيک تاثير مثبت دارد .اين بدان معنا است که
رضايت باالي مشتريان از خدمات بانکداري اينترنتي
منجر به اعتماد عميق تر آنها ميشود که نتايج اين
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پژوهش با يافتههاي )2000( Gremler and Gwinner

شاخصهايي همچون ارزيابي مشتري از ارزش

همسو ميباشد.يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد

دريافتي مورد انتظار و در نهايت بر اعتماد الکترونيک

اعتماد الکترونيک به خدمات بانکداري اينترنتي

به خدمات بانکداري اينترنتي و شاخصهايي همچون

برتمايل استفاده از خدمات تاثير مثبت دارد .اين بدان

حد موردانتظار مشتري نسبت به قابل اعتماد بودن

معنا است که هر چه اعتماد مشتريان بر خدمات

تکنولوژي و بر تمايل به استفاده از خدمات مشتريان و

بانکداري اينترنتي در سطح باالتري باشد ،مشتريان

شاخصهايي همچون تمايل و شدت اراده مشتري به

براي استفاده از خدمات متمايلتر هستند که نتايج اين

استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک براي ارتقاء

پژوهش با يافتههاي Anderson and Srinivasan

سطح بانکداري الکترونيکي توجه گردد.

( )2003همسو ميباشد.

هرتحقيق علمي متاثر از برخي محدوديتها است و
اين و اين مطالع نيز از اين امر مستتثنا نيست.ابزار جمع

پيشنهادات

اوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه است که خود

خدمات بانکداري اينترنتي و شاخصهايي همچون

پژوهش حاضر مربوط به دوره زماني است .دوره

اطمينان ،پاسخدهي ،در دسترس بودن ،کفايت و امنيت

زماني در اين پژوهش محدود بوده است.قاعدتا دوره

شبکه مورد اهميت قرار داده شود همجنين توجه و

نمونه گيري بايد به اندازه کافي گسترده باشد تا کليه

تاکيد بر عدالت درک شده از خدمات بانکداري

عواملي که رفتار پاسخگويان را تحت تاثير قرار

اينترنتي که شامل  4نوع عدالت قيمتي ،عدالت رويهاي،

ميدهند ،دربرگيرد.از ديگر محدوديتهاي پژوهش

عدالت تعاملي و عدالت بروندادي است و

شرايط و قلمرو مکاني (شهرتهران) است.

شاخصهايي همچون هزينههاي منطقي در عدالت
قيمتي ،انصاف در روشهاي ارائه خدمات در عدالت
رويهاي ،ارتباطات منصفانه با مشتري در عدالت تعاملي
و در نهايت نتايج اقتصادي منصفانه در عدالت
بروندادي در نظر گرفته شود بعالوه توجه و تاکيد بر
پذيرش فناوري خدمات بانکداري اينترنتي که شامل 4
معيار سهولت درک شده ،سودمندي درک شده ،ريسک
درک شده و اعتبار درک شده است و شاخصهايي
همچون سهولت ،سودمندي ،ريسک و اعتباردر مدل
تخقيق بيان شده است و توجه و تاکيد بر سازگاري
مشتريان باخدمات بانکداري اينترنتي و شاخصهايي
همچون ايجاد احساسي خوب با استفاده از خدمات
بانکداري اينترنتي .همچنيني ببر نگرش مشتريان به
بانکداري اينترنتي و شاخصهايي همچون باور و نگاه
مثبت يا منفي به بانکداري اينترنتي تاکيد گردد و بر
رضايت مشتريان از خدمات بانکداري اينترنتي و
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