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اصدلی و مهدم ایدن تحقیدق کشد

میدزان تدا یر کیفیدت خددمات

بانکداری الکترونیک بر سطح وفاداری مشتریان با تمرکدز بدر سیسدتمهدای اطالعداتی
مدیریت در راستای ارتقای سطح خدمات در بانک تجارت شهر شیراز است.
روش تحقیق از نوع پیمایشی-توصیفی و کاربردی مدیباشدد .جامعد آمداری تحقیدق
نامتناهی و مشتمل بر کلید مشدتریان باندک تجدارت شدهر شدیراز بدوده کد بد وسدیل
نمون گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعدداد  384نفدر بد عندوان نموند ،

فصلنامۀ علمی پژوهشی

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ایران
شاپا(چاپی) 2 2 5 1 - 8 2 2 3
شاپا(الکترونیکی) 2 2 5 1 - 8 2 3 1
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دوره  | xxشمارۀ  | xص ص xx-xx
13 xx x
نوع مقاله :پژوهشی

مورد ارزیابی قرار گرفت است .روش گردآوری اطالعات پرسشنام اسدتاندارد اسدت
ک جهت سنجش پایایی آن از روش ضریب آلفدای کرونبدا اسدتفاده شددر ضدریب

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:

محاسب شده برای پرسشنام مقدار  0/904بدست آمد ک نشان-دهندهی اعتبار کدافی
پرسشنام است.

دورن متن:

تجزی و تحلیل دادهها در این تحقیق توسط نرمافدزارهدای اسپدیاساس نسده  20و
لیزرل نسه  8/8در دو سطح توصیفی و اسدتنباطی صدورت پد یرفت .تحلیدل عداملی
تاییدی ،برای تعیین روایی سازه و مدل مفهومی تحقیق و شاخصهدای برازنددگی بدر
روی دادههای تحقیق انجام پ یرفت ک نتدایج بد دسدت آمدده ،م یدد روایدی خدو
پرسشنام است.
نتایج در این پژوهش نشان داد ک کیفیت خدمات الکترونیکدی بدا وفداداری مشدتری
رابط ی معناداری دارد و همبستگی مثبدت و معنداداری بدا وفداداری بد مقددار 0/653
گزارش شده ک گویای تا یر زیاد آن بر وفداداری اسدت .همنندین کیفیدت خددمات
دارای همبستگی مثبت با حریمخصوصی ب مقدار  0/554میباشد ،بندابراین مدیتدوان
گفت کیفیت خدمات با حریمخصوصدی ارتبدا معندیداری دارد .کیفیدت خددمات
دارای همبستگی مثبت با نحوه اجرای خددمات بد مقددار  0/888و کیفیدت خددمات
دارای همبستگی مثبت با دسترسپ یری سیستم ب مقدار  0/819است.

(اخباریآزاد و دبیریفرد)1396 ،
در فهرست منابع:
اخباریآزاد ،مینا ،دبیریفرد ،آریانا .1396 .تا یر
کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتری با

تمرکز بر سیستمهای اطالعاتی مدیریت .پژوهشنام
پردازش و مدیریت اطالعات.
( http://Jipm.irandoc.ac.irدسترسی در
روز/ماه/سال)
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آریانا دبیریفرد

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات

کلیدواژهها :کیفیت خدمات الکترونیک ،وفاداری مشتری ،سیستمهای اطالعاتی
مدیریت ،حریم خصوصی ،بانک تجارت
-1مقدمه

دیگر روشهای دستی و سنتی قلم-کاغ ی کارساز نیست (نجار  .)1395با رقابتی شدن سازمانهای بزرگ و تغییر شیوه
ی ارائ خدمات ،سیستم های تعاملی هوشمندی برای ارائ خدمات مجازی در حوزه دانش ب وجود آمد ک ب طور
خودکار مشهص میکند ک چ گزین (راه حلی) را باید ب کاربر ارائ دهد ( .)Guzdial 2016بانکها نیز ب عنوان
یک بنگاه اقتصادی بزرگ از این تغییرات بینیاز نیستند و هر چقدر در زمین بانکداریالکترونیک بیشتر ورود پیدا کنند
و در ارائ خدماتالکترونیک با کیفیت بهتر پیشتاز باشند ،میتوانند مشتریان بیشتری ج
ب کاربران نسبت ب سایر رقبای خود ،شاهد وفاداری 1بیشتر و ج

و با ارائ خدمات خاصتر

مشتریان بیشتر باشند چرا ک کیفیت خدمات

الکترونیکی یکی از مهمترین جنب هایی است ک مصر کنندگان هنگام ارزیابی خدماتالکترونیکی در نظر میگیرند
) .(Belanche Gracia 2015; Chen et al. 2013از سوی دیگر بانکها ب این دلیل ک ب هم اقشار جامع خدمات
ارائ می کنند ،برای ج

و نگهداری مشتریان باید تمهیداتی را در نظر بگیرند ،تا بتوانند استراتژیهای کاربردی خود

را برای وفاداری بیشتر مشتری ارائ دهند .آنها میتوانند با تحلیل سلیق ها و نیازهای بالقوه ب کمک سیستمهای
اطالعاتی مدیریت 2ب پیشبینی و طراحی گزین هایی نوآوران در بانکداری الکترونیک برای ارتقای خدمات بپردازند
ک حریمخصوصی ،نحوه اجرایخدمات و دسترسپ یری سیستم از زیرمجموع های آن است ،ب عنوان مثال سیستم-
های اطالعاتی با نگ داشتن اطالعات دقیق در پروندههای خرید ،ارزیابی ارزش مشتریان ب سازمان و در برداشتن
متهلفان احتمالی را مشهص میکند ) (Boohene et al 2016; Lewington et al 1996عالوه بر آن ،سیستمهای
اطالعاتی مدیریت با ارائ اطالعاتی در مورد عملکرد شرکت ،مدیران را در نظارت و کنترل و کسب و کار یاری
میدهند و با پردازش این اطالعات گزارشهایی را تدوین و راجع ب مسائل مهتل

سازمان تصمیمگیری کنند.

مسئل ی کلیدی در کیفیت خدمات الکترونیک ،شناخت نیازهای مشتریان میباشد ک با در نظر گرفتن معیارهای کمی
و کیفی ،این مطلو

امکان پ یر است .گسترش و بسط بانکداری الکترونیک یکی از خدماتی است ک بانکها

می تواند ب مشتریان ارائ دهند تا در هر ساعت از شبان روز با آنها تعامل برقرار کرده و بوروکراسی اداری را محدود-
تر کند ،از میان بردارد .بانکداری الکترونیکی ب بانکها این فرصت را میدهد تا نیازهای متفاوت مشتریان را در
مکانهای گوناگون ب صورت همزمان پاسخ گوید .با استفاده از این سیستمها ،بانک میتواند خدمات بهتری را ب
مشتری بدهد ،اما با وجودِ ضریب نفوذ بسیار باالی اینترنت در ایران ،سهم پرداختهای غیرحضوری در تراکنش خرید
از کل پرداختهای الکترونیک مبتنی بر کارتهای بانکی اندک است .بانکها ب این نتیج رسیدهاند ک اگر مشتریان،
تکنولوژی و خدمات بانکداری الکترونیک را نپ یرند یا ب طور کامل از آنها استفاده نکنند ،درآمد ناچیزی از
1

. Loyalty

2

). Management Information System (MIS
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در شرایط متغیر و متحول کنونی ،برای مقابل و رویارویی با اقتصاد جهانی و اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات،

سرمای گ اریهای خود در این گون تکنولوژیها و خدمات کسب خواهند کرد (بیرامی  )1394از این رو در چنین
شرایطی مدیران باید بتوانند هر مشکلی را پیش بینی کرده و ب موقع در برابر آن تمهیدات الزم را ب کار گیرند
( )Pilarczyk2016و با یک نگاه جدید و ب روزتر در حوزه سیستمهای اطالعاتی ،با وفادار ساختن مشتریان ب این مهم
دست یابند .در سالهای اخیر ،بانکها در زمین تکنولوژی بهصوص سیستمهای خدمات الکترونیکی ،پیشرفت روز
تامین آن نیازها ب منظور ایجاد وفاداری در سطح عالیتر احساس میشود .حال با توج ب مسائل ذکر شده ،این پرسش
مطرح میش ود ک کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتریان بانک ،حریم خصوصی ،دسترسپ یری سیستم و
نحوهی اجرای خدمات چ تا یری میتواند داشت باشد؟
در این مقال تالش می شود ضمن پاسهگویی ب پرسش اصلی مطرح شده در رابط با موضوع مورد بحث ،فرضی -
های مربوط از طریق نرمافزارهای آماری بررسی شوند.
-2پیشینه پژوهش و مبانی نظری
-1-2سیستم های اطالعاتی مدیریت

سیستم اطالعاتی مدیریت با ارائ اطالعاتی در مورد عملکرد سازمان ،مدیران را در نظارت و کنترل بر کسب و
کار یاری میدهند .آنها معموال براساس دادههای استهراج شده و خالص شده از سیستمهای پردازش تراکنش
سازمان ،گزارشهای ابت و زمانبندی شدهای را تولید میکنند .سیستم تصمیمیار 3زیرمجموع ی سیستم اطالعاتی
مدیریت می باشد با این تفاوت ک سیستم اطالعاتی مدیریت اساسا ب مسائل ساختمند میپردازد درحالی ک سیستم
تصمیمیار از تحلیل مسائل نیمساختمند و ناساختمند پشتیبانی میکند .برخی از سیستمهای تصمیمیار کنونی داده محور
هستند و از پردازش تحلیلی آنالین 4و دادهکاوی برای تحلیل مهازن بزرگ دادهها استفاده میکنند و برخی
سیستمهای دیگر مدل محور هستند و قابلیت تحلیلی آن ها مبتنی بر یک نظری یا مدل قوی است ک با یک واسط کاربر
خو  ،سیستم با کاربری آسان برای کاربران فراهم میسازد (دبیریفرد ،اخباریآزاد  )1395و سیستمهای اطالعاتی از
این جهت اهمیت دارند ک هنگامی ک سازمانی واقعا مشتریانش را بشناسد و خدماتش را ب خوبی ،همانگون ک
مشتریان میخواهند ،ب آنان ارائ دهد ،معموال مشتریان نیز با مراجع ی مجدد و خریدهای بیشتر ب این توج پاسخ
میدهند .این کار موجب افزایش درآمد و سوددهی سازمان میشود (الودن و الودن )11 :1393 5و تصمیم گیری های
مناسب در این راستا تسهیل میشود.
 -2-2سیستم اطالعاتی مدیریت و بانکداری الکترونیک

)3. Decision Support System (DSS
4

). Online Analytical Processing (OLAP

5

. Laudon & Laudon
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افزون و تصاعدی داشت اند بنابراین نیاز ب یک سیستم اطالعاتی هوشمند و قوی ،برای شناسایی نیازهای مشتریان و

از دیدگاه مدیریت سازمانی ،سیستم اطالعاتی می تواند ب صورت مجموع ای از داده ها تعری

شود

( )Georgescu & Jeflea 2015سیستمهای اطالعاتی مدیریت میکوشد تا سواد گستردهی سیستمهای اطالعاتی را ب
رشت ی مورد نظر منتقل سازد .سیستمهای اطالعاتی مدیریت ب یک دست ی خاص از سیستمهای اطالعاتی اطالق
میشود ک ب مدیریت میانی سازمان خدمات ارائ میکنند (الودن و الودن  16 :1393و  .)17بانکداری الکترونیکی
روشها و کاربران است .محققان عوامل موفقیت برای سیستمهای اطالعاتی و بانکداری الکترونیک را ب عنوان
مجموع ابعاد و جنب هایی ک سود خالص از سیستم اطالعاتی تولید میکنند ،طبق بندی مینمایند .آن ابعاد عبارتند از
سیستم بانکداری الکترونیکی با کیفیت ،کیفیت اطالعات تولید شده و .کیفیت خدمات ارائ شده با بهرهگیری از
بانکداری الکترونیکی ،رضایت کاربر ،و منافع خالص حاصل بوسیل ی استفاده از بانکداری الکترونیکی میباشد .تا یر
کیفیت سیستم های اطالعاتی ،کیفیت اطالعات تولید شده ،کیفیت خدمات ،ب طور عمده ب وسیل ی سیستمهای
اطالعاتی بر روی ذینفعان تامین میشود ( .)M. Romi 2015بنابراین رضایت و در مرحل عالیتر وفاداری ذینفعان بسیار
حائز اهمیت است ک در این راستا باید ب مدیریت ارتبا با مشتری 6توج ویژهای داشت .پایگاه دادههای مدیریت
ارتبا با مشتری معموال برای تشهیص مشتریان سودآور و وفادار ،و هدایت و ارزیابی برنام های هدفمند یک سازمان
و همننین برنام های بازاریابی رابط ای ب سمت آنها ب کار میرود (ابراین و ماراکاس  )239 ،2008بنابراین نقش
مدیریت ارتبا با مشتری در جمعآوری اطالعات برای سیستمهای اطالعاتی انکار ناپ یر است و با تجمیع مدیریت
ارتبا با مشتری ،سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،رضایت و وفاداری مشتری میتوان در زمین بانکداری الکترونیک ب
پیشرفتهای شگرفی رسید .البت قابل ذکر است در راه جمع آوری اطالعات ،اگر ب حریمخصوصی مشتریان تجاوز
شود ،تأ یر منفی بر اعتماد و استفاده از خدمات خواهد داشت .ریسک کاربران در میزان سود و زیانِ استفاده از
سرویس های الکترونیکی ،یکی از عوامل مو ر بر پ یرش خدمات الکترونیکی است (

;Rostami et al 2016

 )Ghasabi, 2013از این رو سازمانها ب دنبال راههایی برای غلب بر این نگرانیها و متقاعد کردن مصر کنندگان
برای ب اشتراک گ اشتن اطالعات خود هستند ( .)Kim et al 2009باال بودن اهمیت حفظ حریمخصوصی ،کارایی،
قابلیت اطمینان ،دسترسی ب سیستم ،کیفیت اطالعات و امنیت ب عنوان ابعادی از کیفیت خدمات الکترونیک در
سازمانهای کارگزاری ک می توانند بر اعتماد ،رضایت و وفاداری مشتری در استفاده از خدمات آنالین این سازمانها
تا یر بگ ارد (ساجدیفر و همکاران  .)1391امروزه نمیتوان تصور کرد ک یک بهش اقتصادی مانند بانک بدون
توج ب سرمای گ اریهای کالن در حوزهی سیستمهای اطالعاتی ب حیات خود ادام دهد.
-2-3کیفیت خدمات الکترونیکی

الوانی و سعید پناه معتقدند ابعاد کارایی ،اجرای خدمات ،دسترسی ،حریمشهصی ،مرتب ی باالتر کیفیت
خدمات الکترونیک را تبیین میکند (الوانی و سعید پناه  )1392برای مثال با افزایش قابلبت دسترسی ،سرعت تکمیل
تراکنش و میزان امنیت در حفظ و نگهداری اطالعات کاربران ،شکا

بین کیفیت خدمات ارائ شده و انتظارات
6
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میتواند ب عنوان یک سیستم اطالعاتی طبق بندی شود ،و متشکل از سهتافزار کامپیوتر ،نرمافزار ،پایگاه دادهها،

کاربران را کاهش مییابد (میرابی و همکاران  .)1391کیفیت خدمات الکترونیکی ب ادراکات مشتری از کیفیت
خدماتی ک از انتظاراتشان در معامالت الکترونیکی را ب نوعی در استفاده از سایر خدمات الکترونیکی حاصل میشود،
اشاره دارد (میرابی و همکاران  .)1391کیفیت یک محصول یا خدمت ،درج تطبیق آن با استاندارد تعری
آن محصول یا خدمت است .ب عبارت دیگر ،کیفیت ب معنای ارضای نیاز مصر

شده برای

کننده است (استاد  .)1393عرض

رقابتی شامل ایجاد موانع رقابتی ،خدمات متمایز و وفاداری مشتریان میباشد (جودزاده و همکاران  .)1391کیفیت
خدمات الکترونیکی ن تنها باعث ج ابیت ،وفاداری و تبلیغات شفاهی میشود ،بلک باعث حداکثر شدن مزیتهای
رقابتی تجارت الکترونیکی سازمان نیز میشود (افهمی و ترابی  .)1390و همننین باعث وفاداریمشتری و نهایتا منجر
ب بقا و سودآوری سازمان (بیکزاده و همکاران  )1390ک سبب کارآمدی خدمات الکترونیکی ب ویژه خدمات مالی
و بانکداری میگردد ک با بهرهگیری از سیستمهای اطالعاتی مدیریت امکانپ یر شدهاند .کسب و کارها از شکل
سنتی ب الکترونیک تغییر ماهیت داده اند .بنابراین بررسی عوامل کیفیت خدمات الکترونیک و بازیابی خدمات ب منظور
تبدیل خریدار ب خریدار وفادار حائز اهمیت است .آنها دریافتند ک کیفیت خدمات الکترونیکی با  5بعد بهرهوری،
عملکرد ،در دسترس بودن سیستم ،حفظ حریم شهصی و انتها  ،بازیابی خدمات الکترونیکی با دو بعد پاسهگویی و
تماس اندازهگیری می شوند و برای وفاداری الکترونیکی فقط یک بعد کش
چندگان کارایی ،حریم شهصی و انتها

کردند .در نتیج ی آزمون رگرسیون

از ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی و تماس از ابعاد بازیابی خدمات

الکترونیکی با اطمینان  %99ب وفاداری الکترونیک میانجامد (شکرزاده و قوجازاده  .)1395کیفیت خدمات یک روش
بسیار عالی برای افزایش وفاداری مشتریان ب سازمان در محیط رقابتی امروز است ک ابعاد آن مانند پاسهگویی ،اجرا،
امنیت ،طراحی ،سهولت استفاده ،حریمخصوصی ،قابلیت اعتماد و اطالعات ملموس یک ارتبا مثبت و معنادار با
وفاداری مشتریان دارد .کیفیت خدمات در سراسر دنیا ب عنوان یک سالح رقابتی است ک از لحاظ سیستمی تفاوت
مثبتی با سازمان های دیگر دارد ک ب دنبال آن رضایت و در نهایت میزان وفاداری مشتری ب سازمان را بیشتر میکند
(.)Kaur 2015
-4-2اهمیت و سطح وفاداری مشتری

وفاداری یک ذهنیت روشن است ک مشتری را متقاعد ب رجوع مداوم ب سازمان میکند و خروجی آن ،خرید
یک خدمت ،برند یا محصول خاص است ( .)Magasi 2016همننین عامل پویایی بانکها ،مشتریان هستند ک باید
توج ویژهای ب آنها شود .بنابراین وفاداری مشتری ،با قوی و ضعی
تجارت در رابط با ایجاد وفاداری الکترونیک ضعی

شدن رقبا دستهوش تغییرات میشود .در بانک

عمل شده است و باید تالش بیشتری در این زمین انجام شود.

نتایج حاصل از تحقیق "بالنش گراسیا" و همکارانش نشان داد ک وجود ویژگیهای فرهنگی خاص ،روی رفتار
مصر

کننده تا یر میگ ارد و معموال سازمانها از آن ب عنوان استراتژیهای بازاریابی بین المللی استفاده میکنند.

روابط بین برخی از متغیر های کلیدی در رفتار مشتریان الکترونیکی ،رضایت و وفاداری مشتری را تحلیلر و بیان کرده-
اند ک کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری تا یر نامشهصی دارند در صورتی ک مطالعات پیش از این ،تا یر مثبتی را بین
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خدمت با کیفیت باال و در سطح عالی ،ب طور مستمر موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک میشود و مزیتهای

این سازهها اعالم کرده بودند ( .)Belanche Gracia et al 2015مشتریان وفاداری ک دست ب خریدهای مکرر
میزنند ،پای و اساس هر کسب و کاری محسو میشوند .مشتریان وفادار چون دارای دو خصلت قابل اعتماد بودن و
درک وضعیت هستند ،باعث کارایی باالتر سازمانها شده و تأ یر مثبتی بر سود شرکت میگ ارند و همننین مدیران
سازمان ها ب علت شناخت کامل از این مشتریان ک از وفاداری حاصل شدهاند توانایی پیشبینی مشتریان را دارند و ب
ب مسائل ذکر شده ،میتوان گفت رضایت مشتریان کافی نیست و شرکتها نباید تنها ب این مزیت دل خوش کنند
آنها باید مطمئن گردند ک مشتریان رضایتمندشان  ،وفادار هم هستند (سعیدیمنفرد  .)1393از این رو سازمانها با
بهرهگیری از سیستمهای مدیریت ارتبا با مشتری ب عنوان یکی از سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،میتوانند ارتباطات
خود را با مشتریان مدیریت کنند .این سیستمها با بهین سازی خدمات مورد نیاز مشتریان ،در راستای ایجاد رضایت و
حفظ مشتریان خود گام بردارند" .لی" و همکاران نیز ب همین نحو در مطالعاتش نشان دادند ک بهرهوری ،اجرای
خدمات ،حریمخصوصی ،رضایت ،اعتماد و تعهد عاملهای مو ر بر وفاداری مشتری در تجارت سیار ا ر مستقیم و
غیرمستقیم دارد (.)Lee et al 2016
وفاداری مشتری ب منظور ترسیم نیت و رفتارهای مشتریان ب عنوان ابعاد رفتاری و نگرشی عمل میکند
( ) Prentice & Loureiro 2017در تعری

دیگر ،وفاداری ب یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک

خدمت برتر ،در آینده اطالق میشود ،ب صورتی ک همان مارک یا محصول ،علیرغم تأ یرها و تالشهای بازاریابی
بالقوه رقبا ،باز هم خریداری گردد .بدین ترتیب وفاداری زمانی اتفاق میافتد ک مشتریان کامالً احساس کنند ،سازمان
در مقایس با رقبا ،ب بهترین نحو نیازهایشان را پاسخ میدهد (استاد  .)1393ایجاد وفاداری در مشتریان ،دیگر فقط یک
راه برای اف زایش سود نیست .امروزه این موضوع برای بقا ضروری است .ب همین منظور وفاداری برای سازمانها بسیار
مهم است و مشتریان آنالین از مشتریان عادی با ارزشتر و سودمندتر میباشد .با توج ب مسائل ذکر شده ،چیزی ک
هر روز اهمیت بیشتری در این بازار پیدا میکند این است ک رقبای آنالین تنها با چند کلیک موس فاصل دارند تا یک
شهص ب عنوان مشتری را نسبت ب سازمان خود وفادار سازند .وفاداری الکترونیکی اغلب از وفاداری ک در دنیای
فیزیکی اتفاق میافتد مهمتر و حساستر است و از طرفی هزین هایی ک برای مشتریهای الکترونیکی میشود بسیار
بیشتر از مشتریان سنتی است .قابل ذکر است هرچ میزان سطح وفاداری مشتری باالتر رود ،میزان بازگشت سرمای و در
پسِ آن سودآوری بیشتر خواهد شد .برای بقا و موفقیت ،تهی و تدارک خدماتی با کیفیت عالی برای مشتریان باید با
افزایش وفاداری ،امکان ج

مشتریان جدید و رشد و سودآوری فراهم شود (رحیمی کلور  .)1394در سالهای

اخیر ،از برنام وفاداری برای ب دست آوردن و حفظ مشتری ،افزایش سپردهگ اری و خرید مشتری و تشویق خرید
استفاده میکنند (.)Shinoda 2016
-3مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق

مدل این تحقیق برگرفت از مقال ای تحت عنوان "تأ یر فرهنگ در شکلگیری اهدا

وفاداری الکترونیکی:

تجزی و تحلیل میانفرهنگی بین آرژانتین و اسپانیا" میباشد ک توسط "دنیل بالنش گراسیا"  "،لوئیس وی کاسالو
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عکس ،کارایی و سوددهی سازمانهایی ک فاقد یک بستر دائمی مشتری میباشند پایین است (بهاری  .)1391با توج

آرینو" و "میگوئل گوئینالیو بالسکو" نوشت و در الزویر اسپانیا ،در سال  2015ب چاپ رسیده ک قسمتی از
دستاوردها ،در این مقال منتشر شده است .شکل  1مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد.
در این پژوهش یک فرضی اصلی (ال ) و س فرضی فرعی (  ،ج ،د) ب ترتیب زیر گزارش شده است:
ال -کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتری 7تا یر مستقیم دارد.
ج-کیفیت خدمات الکترونیکی بر نحوه اجرای 9خدمات تا یر دارد.
د-کیفیت خدمات الکترونیکی بر دسترسپ یری سیستم 10تا یر دارد.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (گراسیا بالنش و همکاران)2015 ،

-4روش پژوهش

ب دلیل این ک هد

کلی تحقیق حاضر کش

میزان تا یر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر سطح

وفاداری مشتریان با تمرکز بر سیستمهای اطالعاتی مدیریت در راستای ارتقای سطح خدمات در بانک است ،با در نظر
گرفتن روش پیمایشی توصیفی و تحلیلی ،با استفاده از اطالعات بانک تجارت در شهر شیراز انجام شد .برای روایی
پرسشنام  ،جهت بررسی محتوای دادهها ،از نظرها و راهنماییهای اساتید محترم ،کارشناس رسمی آمار ،افراد خبره و
برخی از صاحب نظران استفاده شد و ابهامات آن برطر

گردید .همننین برای سنجش پایایی از آلفای کرونبا

استفاده شد .همانطور ک ذکر شد ،در جدول  1ضریب پایایی برای هر کدام از م لف های اصلی مدل تحقیق برای 384
نفر نمون ک از جدول مورگان ب دست آمد ،محاسب گردیدر ک مقدار کل آن برابر با  0/904است .مضافاً اینک با
استفاده از نرمافزار اسپیاساس نسه ی  ،20برا ی اطمینان بیشتر و ب منظور برآورد همسانی درونی بین سوالها و
7

. Customer loyalty

8

. Privacy

9

. Fulfillment

10

. System availability
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-کیفیت خدمات الکترونیکی بر حریمخصوصی 8مشتری تا یر دارد.

م لف ها ،از روش محاسب آلفای کرونبا در یک پیشتست استفاده شد ،ب این نحو ک  30نفر از نمون تحقیق ب طور
تصادفی انتها شد ،سپس پرسشنام در اختیار آنها قرار گرفت و با استفاده از دادههای ب دست آمده از این پرسشنام
میزان آلفای کرونبا محاسب شد ک نتایج حاصل برای پرسشنام های برگشتی برابر  0/973ب دست آمد .بنابراین
می توان با اطمینان گفت ک پرسشنام تحقیق از اعتبار عالی برخوردار میباشد.
ضریب آلفای کرونباخ

تعداد سوالها

سازه مورد بررسی

0/876

9

وفاداری مشتری

0/870

3

کل

0/904

12

کیفیت خدمات الکترونیکی

در این قسمت نحوهی توزیع متغیرهای پژوهش براساس شاخص مرکزی (میانگین) ،شاخصهای پراکندگی
(انحرا معیار و واریانس) و شاخصهای شکل توزیع (چولگی 11و کشیدگی )12مورد بررسی قرار گرفت شد .توزیع
متغیرهای پژوهش براساس شاخصهای آماری م کور ،در جدول  2آمده است.
جدول  .2شاخصهای آماری عاملهای پرسش نامه
شاخص

-5یافتهها

الکترونیک

-5-1نرمال بودن
دادهها

تعداد دادهها

384

384

384

384

دادههای از دست رفت

0

0

0

0

0

میانگین

3/5549

3/4705

3/4488

3/5295

3/3770

انحرا معیار

0/68147

0/85043

0/86362

0/85587

0/75405

واریانس

0/464

0/723

0/746

0/733

0/569

چولگی

-0/907

-0/723

-0/912

-0/754

-0/953

0/125

0/125

0/125

0/125

0/125

1/270

0/174

0/299

0/197

1/675

0/248

0/248

0/284

0/248

0/248

گام از تجزی و
دادههای

تحقیق ،قبل از
انجام

هرگون

آزمون

دادهها،

میبایست

فرض

خدمات

384

در اولین
تحلیل

کیفیت خدمات

وفاداری

سیستم در دسترس

اجرای

حریمخصوصی

انحرا

از معیار خطای چولگی
کشیدگی
از معیار خطای

انحرا

کشیدگی

نرمال بودن توزیع
دادههای پژوهش با استفاده از آزمون کلموگرو _اسمیرنو

مورد بررسی قرار گیرد (جدول .)3

جدول .3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
مقدار آماره کلموگروف-اسمیرنوف

متغیر

سطح معنیداری

وضعیت

حریمخصوصی

0/195

0/000

غیر نرمال

نحوه اجرای خدمات

0/199

0/000

غیر نرمال
11
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جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه

دسترسپ یری سیستم

0/206

0/000

غیر نرمال

کیفیت خدمات الکترونیکی

0/170

0/000

غیر نرمال

وفاداری مشتری

0/159

0/000

غیر نرمال

نرمال بودن ،در مورد کلی ی متغیرها تایید نشد ولی ب دلیل حجم نمون ی زیاد ،با استفاده از قضی ی حجم مرکزی از
آزمون پارامتریک نرمالی استفاده میکنیم.
 -2-5بررسی وضعیت و میزان مطلوبیت متغیرهای تحقیق

قبل از پاسهگویی ب فرضی های تحقیق ،ب بررسی وضعیت هر یک از متغیرهای تحقیق ب طور جداگان
پرداخت شد .این بهش براساس مهمترین شاخص مرکزی (میانگین) و با استفاده از آزمون  tاستیودنت( 13آزمون
لیکرت برابر  3قرار داده شد.

میانگین جامع ) صورت میپ یرد .مقدار  T-Valueدر طی

ب منظور بررسی وضعیت کیفیت خدمات الکترونیک در بانک تجارت ،فرضهای آماری ذکر شده در قسمت
 3ب شکل زیر طراحی گردید و مورد آزمون قرار گرفت.
جهت یافتن آزمون این فرضی از آزمون  One-Sample T-testاستفاده گردید ک یافت های آن را در جدول 4
نشان داده شده است.

ردیف

جدول :4نتایج بررسی میزان مطلوبیت متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیک
ادعا

آماره

سطح

اختالف

آزمون

معناداری

میانگین

سطح پایین

سطح باال

تصمیمگیری

1

حریمخصوصی

19/152

0/000

0/73698

0/6613

0/8126

مطلوبیت باال دارد

2

اجرای خدمات

12/124

0/000

0/52951

0/4436

0/6154

مطلوبیت باال دارد

3

دسترسپ یری سیستم

10/183

0/000

0/44787

0/3621

0/5354

مطلوبیت باال دارد

برای هر س متغیر حریمخصوصی ،اجرای خدمات و دسترسپ یری سیستم با توج ب اینک مقدار سطح
معنیداری کمتر از  0/001و اختال

میانگینهای این چهار متغیر با مقدار  3مثبت میباشد ،میتوان پ یرفت ک این

چهار متغیر از میزان مطلوبیت مثبت و باالیی برخوردار هستند ،ک در این بین متغیر حریمخصوصی نسبت ب س متغیر
دیگر مطلوبیت باالتری دارد زیرا میزان اختال

میانگین بیشتری دارد.

این آزمون برای بررسی وفاداری مشتری نیز انجام گردید ک نتایج در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5نتایج بررسی میزان مطلوبیت متغیر وفاداری مشتری
13

. T-Student
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از آن جا ک مقدار سطح معناداری ب دست آمده برای کلی متغیرها عددی کوچکتر از  0/05میباشد ،فرض

ادعا

میزان وفاداری مشتری

آماره

سطح

اختالف

سطح

آزمون

معناداری

میانگین

پایین

16/476

0/000

0/763020

0/67200

تصمیمگیری

سطح باال

وفاداری مطلوبیت

0/85410

باالیی دارد

برابر با متوسط  3نیست

معناداری کمتر از  0/001و اختال

میانگینها مثبت است.

-6تحلیل عاملی تاییدی سازههای مدل مفهومی تحقیق

شکل  2نتایج تحلیل عامل تاییدی (برآورد استاندارد) را نشان میدهد .همانگون ک قابل مشاهده است ،بارهای
عاملی گوی های مربو ب پرسشنام حریمخصوصی بین  0/70تا  ،0/90بارهای عاملی گوی های اجرای خدمات بین
 0/72تا  ،0/93بارهای عاملی گوی های پرسشنام
دسترسپ یری سیستم بین  0/76تا  0/88میباشد.

حریمخصوصی

گوی

بار

اجرای خدمات

گوی

بار

دسترسپذیری سیستم

گوی

بار

وفاداری

گوی

بار

شکل .2
تحلیل عاملی تاییدی و بارهای عاملی گویههای پرسشنامهها (برآورد استاندارد)

نتایج جدول  6نشان میدهد ک بارهای عاملی هر یک از گوی های پرسشنام در سطح نبستا قابل قبولی است
(با در نظر گرفتن بارهای عاملی در شرایط ایدهال) بنابراین نتایج نشان میدهد ک پرسشنام از شرایط مطلوبی برای
استفاده در تجزی و تحلیل نتایج برخوردار است.
جدول  .6بارهای عاملی گویههای مربوط به هر سازه
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همانگون ک از جداول فوق نتیج میگیریم ،رضایت و وفاداری مشتری بیشتر از حد  3است زیرا مقدار سطح

 -7تحلیل عاملی
تاییدی

متغیر

فرآیند

کیفیت

1

0/70

4

0/74

7

0/75

10

0/85

2

0/87

5

0/88

8

0/90

11

0/87

3

0/77

6

0/89

9

0/87

12

0/87

خدمات الکترونیکی

ضرایب استاندارد برای هر یک از مسیرها در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  .3تحلیل عامل تاییدی و بارهای عاملی گویههای پرسشنامه کیفیت خدمات (برآورد استاندارد)

 -8تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری مشتری

برای سنجش وفاداری مشتری از  3پرسش استفاده گردید .نتایج حاصل از برازش مدل در قالب ضرایب
استاندارد و ضرایب  tبرای هر یک از مسیرها در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  .4تحلیل عامل تاییدی و بارهای عاملی گویههای پرسشنامه وفاداری مشتری (برآورد استاندارد)

 -9نتایج برازندگی تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی تحقیق

برازش مدل ب این معنی است ک ماتریس واریانس-کوواریانس مشاهده شده یا ماتریس واریانس –
کوواریانس پیشبینی شده توسط مدل باید مقادیری نزدیک ب هم داشت باشد یا اصطالحا برازش داشت باشد .هر چ
قدر مقادیر در ماتریس ب هم نزدیک باشند مدل دارای برازش بیشتری است .در مدلیابی معادالت ساختاری هنگامی
میتوان ب برآوردهای مدل اعتماد کرد ک مدل دارای برازش کافی باشد (جدول .)7
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برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از  9پرسش استفاده گردید .نتایج حاصل از برازش مدل در قالب

جدول  .7ضریب همبستگی و بررسی ارتباط خطی متغیرها

دامن مقبول

≤3

0>RMSR>0/15

>0/09

<0/9

<0/85

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

مقدار

0/001

0/12

0/12

0/88

0/81

0/93

0/96

0/96

0/94

نتیج

تاییدمدل

تایید مدل

تایید مدل

قابل اغماض

قابل اغماض

تاییدمدل

تاییدمدل

تاییدمدل

تاییدمدل

شاخص
تناسب

 -10ضریب همبستگی و آزمون فرضیههای تحقیق

برای بررسی رابط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .فرض صفر در این آزمون صفر بودن
ضریب همبستگی (عدم وجود رابط ) است .اگر سطح معنیداری کمتر از 0/05باشد فرض صفر رد خواهد شد.
برای آزمونهای آماری فوق ،نتایج آزمون و ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد ک بین کیفیت خدمات با
رضایت مشتری و وفاداری ،همننین بین رضایت مشتری با وفاداری و کیفیت خدمات با چهار متغیر بهرهوری،
حریمخصوصی ،اجرای خدمات و دسترسپ یری سیستم ارتبا و همبستگی خطی مستقیمی وجود دارد ،زیرا مقدار
ضریب همبستگی برای تمامی آزمونهای فوق مثبت و مقدار سطح معنیداری کمتر از  0/001است (جدول.)8
جدول  .8ضریب همبستگی و بررسی ارتبا خطی متغیرها
کیفیت
خدمات
**

0.726

0.000
**

0.873

0.000
**

0.811

0.000
**

وفاداری
**

0.403

0.000
**

0.577

0.000

دسترس پذیری

نحوه اجرای

سیستم

خدمات
**

**

0.554

0.363

0.000

همبستگی پیرسون
سطح معنی داری

0.000

**

همبستگی پیرسون

0.620

حریمخصوصی
اجرای خدمات

سطح معنی داری

0.000

**

همبستگی پیرسون

0.617

سطح معنی داری

0.000

همبستگی پیرسون

0.673

سطح معنی داری

0.000

در این بهش در جدول  9ب بررسی ارتبا

سیسیتم در
دسترس
وفاداری

خطی و مدل رگرسیونی بین متغیرهای حریمخصوصی،

دسترسپ یری سیستم و اجرای خدمات با متغیر وفاداری مشتری پرداخت شد.
جدول  .9جدول معناداری ضرایب مدل رگرسیون سلسله مراتبی وفاداری مشتری
معناداری ضرایب

معناداری

استاندارد نشده

ضرایب

آمار همگرایی

استاندارد
مدل

شده

سطح
t

معنی

آماره فیشر
عامل

سطح

ضریب

معنی

تعیین

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 0:43 IRST on Friday October 19th 2018

𝒙𝟐⁄
𝒇𝒅

RMSR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

NNFI

خطای
B

انحراف

داری

تلرانس

Beta

داری

تورم
واریانس
VIF

معیار
استاندارد

(مقدار ثابت)1

ی سیستم
(مقدار ثابت)2

1
/608
0
/932
0

0/141
0/040

0/617

0/150

/415

/0484

0

0

0

اجرای

/314

/0484

خدمات

0

0

ی سیستم

(مقدار ثابت)3
دسترسپذیر
ی سیستم

/689
0
/412
0

اجرای

/256

خدمات

0

حریمخصوص
ی

/123
0

15
6/198

/4220

دسترسپذیر

/327

0/316

0/181

8/648
6/472
3/807

0/048

0/418

8/626

0/054

0/257

4/740

0/052

0/109

2/384

0

234

0

0

/000
0

/000

/000

1

1
150/979

/000
0
/000
0
/000
0

/616

/623

0

1

/616

/623

0

1
103/783

/000
0
/000
0
/000
0
/000
0

/000

/665

0

0

/000

0/671

0
/616

/625

0

1

/491

/036

0

2

/692

/445

0

1

 -11نتیجه گیری و پیشنهادها

با توج ب آزمون همبستگی پیرسون ،ب تجزی و تحلیل فرضی های تحقیق میپردازیم.
-1-11فرضیه اصلی :کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتری تاثیر مستقیم دارد.
با توج ب اینک سطح معنیداری آزمون همبستگی کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان کمتر از  0/001است،
فرض صفر رد میشود و فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد .بنابراین میتوان گفت کیفیت خدمات الکترونیکی با
وفاداری ارتبا معنیداری دارد .همننین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین  -1و  1میباشد ،الزم ب ذکر است ک
کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با وفاداری ب مقدار  0/653گزارش شده است .وفاداری مشتریان بانک ،یک
مزیت رقابتی برای سازمان است و نقش بسیار پررنگی در پیشرفت هر چ بیشتر آن دارد .با گسترش و محبوبیت استفاده
از خدمات الکترونیکی ،بانکها با چالش نوینی در برابر حفظ مشتریان وفادار و وفادارسازی بیشتر آن مواج شدهاند.
برای بانکها ،وفادارسازی الکترونیکی ب مراتب سهتتر و هزین بر تر از وفادارسازی ب صورت سنتی است .بدین
ترتیب هرچ کیفیت خدمات الکترونیکی بهتر شود ،سطح وفاداری مشتریان نیز ب همان اندازه بیشتر میشود .چرا ک
توقعاتی ک مشتریان و مهاطبان بانک دارند ،بهتر و بیشتر برآورده میشود .اما بانکها ن تنها باید خواست های مشتریان
را در جهت انجام الکترونیکی خدمات را شناسایی کنند و پیشبینی نیازهای آتی آنها را در نظر بگیرند بلک باید
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دسترسپذیر

/375

9/754

/000

/931

/000

/617

نیازهای پنهان آنها را نیز شناسایی کرده و حتی در سطوح باالتر ،نیازِ داشتنِ برخی خدمات را در آنها ایجاد کنند .این
نتیج با نتایج محققان دیگری همنون " ،"Belanche Gracia et al 2015رحیمیکلور  1394و " "Kaur 2015و هم-
راستاست .قابل ذکر است صنعت بانکداری کامال وابست ب مشتری است و بانک در صورتی موجودیت مییابد ک
مشتریان ب آنها رجوع کنند ،بنابراین پیشنهاد میشود با ب کارگیری دقیق و تهصصی سیستمهای اطالعات مدیریت،
اداری ،ارائ خدمات و پروس طوالنی مدت اخ وامهای مهتل

و  ...را با بکارگیری بانکداری الکترونیک کوتاه

کنند ،در غیر این صورت ،مشتریان ک سرمای های اصلی بانک هستند دچار ناراضایتی میشوند .همننین مواردی مانند
اعالم موجودی حسا

شهص صادرکننده چک ب صورت الکترونیکی ،استعالم الکترونیکی اصاللت چک وکاهش

روند کاغ بازیهای معمول ،میتواند گزین ها و پیشنهادهای مناسبی برای بهبود عملکرد و در پی آن رضایت و
وفاداری مشتریان فعلی و ج

مشتریان بالقوه خواهد باشد.

-2-11فرضیه فرعی  :1کیفیت خدمات الکترونیکی بر کیفیت حریمخصوصی افرادی که از آن خدمات استفاده میکند،
تاثیر دارد.

با توج ب اینک سطح معنیداری آزمون همبستگی کیفیت خدمات با حریمخصوصی کمتر از  0/001است،
فرض صفر رد میشود و فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد .کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با
حریمخصوصی ب مقدار  0/554میباشد ،بنابراین میتوان گفت کیفیت خدمات با حریمخصوصی ارتبا معنیداری
دارد .تالش هکر ها برای دسترسی غیرقانونی ب حسا

و شناسایی مشتریان سوء استفاده از اطالعات آنها یکی از

چالشهای بزرگ هم برای مشتریان ،هم برای بانکها میباشد .سرقت اطالعات مشتریان ،جعل امضا ،دستبرد ب
حسا های مالی شرکتها و کالهبرداریهایی از این قبیل ،نگرانیهایی را برای صاحبان حسا ایجاد میکند .بنابراین
حریمخصوصی برای مشتریان بسیار حائز اهمیت است و همانطور ک در بررسیهای تحلیل عاملی تاییدی گوی های
پرسشنام مشهص شد ،حریمخصوصی بیش از بقی موارد مورد توج و زیر ذرهبین مشتریان قرار گرفت است.
حریم خصوصی یک خدمت معنوی و قانونی از سوی بانک است .بنابراین هنگامی ک سطح کیفیت خدمات
الکترونیک با استفاده از نرمافزارها و سهتافزارهایی برای جلوگیری از دسترسی سودجویان و هکرها ،فیلترها و موانعی
را در مسیر استفاده غیرقانونی از اطالعات قرار میدهند ،کیفیت خدمات باالتر رفت و سطح حریمخصوصی نیز ب همان
میزان افزایش مییابد .ب عبارت دیگر در این راستا و در معقول ی کیفیت خدمات الکترونیکی باید از ابزارهای حفاظتی
و نظارتی برای حفاظت از دادههای مشتریان بهره برد .قابل ذکر است نتیج این فرضی با پژوهش

Rostami et al

 Kim et al 2009 ،2016; Ghasabi 2013و ساجدیفر و همکاران  1391همراستاست .بنابراین در این رابط پیشنهاد
میشود بانکها سیستمهای اطالعاتی مدیریت خود را برای مشتریان آنالین ،جهت رویارویی با تهدیدهای سیستمی ،ب
آخرین فنآوری در راستای ایمنسازی مجهز نمایند .برای مثال امنیت پایگاه بانک با استفاده از مکانیزم امضای
دیجیتالی یا عدم ارائ اطالعات شهصی مشتریان ب پایگاههای دیگر میتواند مصداق کیفیت خدمات برای حفظ
حریم خصوصی مشتریان باشد .بانک باید بکوشد تا از نظر فنی ،کیفیت و امنیتِ فیزیک سیستمها ،شبک و داده را از
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اطالعات را ب خدمت گیرند و تصمیمات درستی را در زمین ی ارائ خدمات اتهاذ کنند .ب عنوان مثال ،باید مراحل

سطح کنونی ارتقا دهد چرا ک فناوری و سیستم های اطالعاتی ب سرعت در حال تغییر و پیشرفت هستند و قطعا سیستم-
های ضعی

پاسهگوی امنیت اطالعات و حریم خصوصی افراد نهواهد بود.

-11-3فرضیه فرعی  :2کیفیت خدماتالکترونیکی بر نحوهاجرای خدمات تاثیر دارد.

معنیداری آزمون همبستگی کیفیت خدمات با نحوه اجرای خدمات کمتر از  0/001است ،فرض صفر رد میشود و
فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد .بنابراین می توان گفت کیفیت خدمات با نحوه اجرای خدمات ارتبا معنیداری
دارد .بدیهی است هنگامی ک کیفیت خدمات الکترونیک در سطح مطلوبی باشد ،اجرایی شدن خدمات با سرعت و
کیفیت بهتری ارائ میشود .ب طور کلی میتوان گفت سیستمهای اطالعاتی با ارائ خدمات الکترونیکی بستری از
فناوری را فراهم کرده ک خدمتگزار مشتری است .هنگامی ک کیفیت خدمات الکترونیکی از قبیل حریمخصوصی ک
شامل حفظ اطالعات مهم مشتریان و بهرهوری ک شامل حداکثر کارایی و کاهش هزین و فشردهسازی حجمهای
گرافیکی است ،از طر

دیگر قابل دسترس بودن سایت ب صورتی ک ورود ب آن ب سرعت انجام گیرد و در صفح

اصلی اطالعات مهمتر نمایش داده شود .با این تفاسیر کیفیت خدمات الکترونیک و زیرمجموع هایش باعث اجرای
هرچ بهتر خدمات میشود .کیفیت خدمات الکترونیک بر چگونگی کیفیت اجرای خدمات تا یر میگ ارد .همننین
اجرای خدمات نهایتا ب رضایت مشتری منتج میشود .این نتیج با نتایج محققان دیگری همنون ، Lee et al 2016
 Kaur 2015و الوانی و سعیدپناه  1392همراستا میباشد .بنابراین با توج ب موارد ذکر شده پیشنهاد میشود بانک
نسبت ب نحوهی اجرای خدمات نگاه ویژهای داشت باشد .ب عنوان مثال با خدمترسانی شبان روزی ب وسیل ی کانال-
های مهتل

ارتباطی مانند پاسهگویی و کنترل آنالین نسبت ب تقاضا و خواست های مشتریان پاسخ دهند .اجرایی

نمودن تصمیمگیریهایی ک ب وسیل سیستمهای اطالعاتی اتهاذ شده و ب کارگیری فنآوری مدرن برای حضور
فیزیکی کمتر مشتریان در شعب بانک ،میتواند یکی از راهکارها و پیشنهادهای قابل تامل باشد.
-11-4فرضیه فرعی  :3کیفیت خدمات الکترونیکی بر دسترسپذیری سیستم تاثیر دارد.

کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با دسترسپ یری سیستم ب مقدار  0/819است و با توج ب اینک سطح
معنیداری آزمون همبستگی کیفیت خدمات با دسترسپ یری سیستم کمتر از  0/001است ک فرض صفر رد میشود و
فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد .بنابراین میتوان گفت کیفیت خدمات با دسترسپ یری سیستم ارتبا معنیداری
دارد .کیفیت خدمات الکترونیکی باعث میشود دسترسپ یری سیستم بهبود پیدا کند و سایت با سرعت بیشتری
اطالعات و گزین ها را در اختیار مشتریان و بازدیدکنندهها قرار دهند .اما دسترسی ب سایت باید ب گون ای باشد ک
برای مشتریان قابل دسترس و برای افراد دیگر غیرقابل دسترس باشد ک ب حریمخصوصی افراد خدش ای وارد نشود.
کیفیت خدمات الکترونیکی بر دسترسی مو ر و کارای کاربران و مشتریان تا یر ب سزایی دارد ل ا سیستم باید طوری
طراحی شود ک اطالعات حسا در حد مجاز ،قابل دسترسی باشد.
کنترل دسترسی ب سیستمهای اطالعاتی و خدمات الکترونیکی بانکها از طریق احراز هویتهای رایج مانند
کلم های عبور انجام میگیرد .نتیج این فرضی با نتیج تحقیق شکرزاده و قوجازاده  ،1395میرابی و همکاران  1391و
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کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با نحوه اجرای خدمات ب مقدار  0/888است و با توج ب اینک سطح

 Kaur 2015همراستا است .با توج ب اهمیت میزان دسترسپ یری پیشنهاد میشود ک دسترسی ب سیستمهای
اطالعاتی و خدماتی بانک ،از طریق احراز هویت با معیارهای زیستی تلفیق نمود ،تا ب نوعی وفاداری مشتری بانکها
نیز تضمین میشود.
در جمع بندی مطالب گفت شده ،قابل ذکر است ک مسئل ی کلیدی در کیفیت خدمات الکترونیکی ،شناخت
این مطلو

امکان پ یر است .همننین با توج ب مرور ادبیات گسترده در زمین ی بانکداری الکترونیک ،وفاداری

مشتری ،رضایت مشتری و کیفیت خدمات بانکداری از جمل حریمخصوصی ،دسترسپ یری سیستم و نحوه اجرای
خدماتر رویکردها و مدلهای نسبتا مشترکی برای حل مسائلی در زمین ی وفاداری مشتری در حوزهی بانکداری
الکترونیکی پیشنهاد شده است .رقابت بین سازمانهایی مانند بانک اهمیت سیستمهای اطالعاتی مدیریت و حفظ
مشتری و ترغیب کردن آنها برای ادام ی استفاده از خدمات و ارتقاء سطح وفاداری مشتری را برجست تر کرده است،
چرا ک یک مدیر با توج ب اطالعاتی ک قبال ذخیرهسازی شده و دادههای مربو ب مشتریان ک پیشتر بت شده،
می تواند آگاهی بیشتری نسبت ب مسائل داشت باشد .با استفاده از گزارشگیری ،بت عملکرد کارکنان ،دسترسی ب
اطالعات مشتریان و بازخورد آنها ،بانک می تواند نقا قوت و ضع

خود را تشهیص دهد و از طریق آن برنام ریزی

و تصمیمگیری کند .در بین سازمانهای موجود ،بانک ب عنوان یک نظام اقتصادی مهم در کشور ،باید ب سیستم
اطالعاتی مدیریت نگاه ممتازی داشت باشد .بنابراین این سازمان وظیف دارد گرایش بیشتری ب بانکداری الکترونیک
داشت باشد و در صدد بهبود زیرساخت ها باشد .این تحقیق بر این هد

استوار است ک با استفاده از کالندادهها،

سیستم تصمیمیار و سیستم اطالعات مدیریت ،ب اطالعاتی دست یابد ک ب تصمیمگیری صحیح کمک کند .این
سیستمها ،انحرا های برنام های تعیین شده را نیز آشکار میسازد .با تشهیص چنین جنب هایی بانک میتواند فرآیند
خدمات دهی ب مشتریان را ارتقاء داده و مزیت رقابتی را تقویت کند و در نتیج کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک
را با توسع سیستم اطالعاتی مدیریت و بانک های داده بزرگ بهبود یافت ک باعث ارتقای سطح خدمات شده مانند
حریمخصوصی ،نحوهی اجرا و دسترسپ یری سیستم میشود و نهایتا مشتریان را ب سطح وفادار سوق دهد .همننین
در انتها با توج ب نتایج تحقیق ،موارد زیر جهت پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود:
شاخص های این پژوهش با توج ب قلمرو تحقیق در محدوده بانک تجارت است .ل ا پیشنهاد میشود ک ازمشتریان بقی بانکها نیز ب عنوان نمون تعدادی را در نظر بگیرند .ل ا در اینصورت با مقایس ی مشتریان بانکهای
مهتل

نتایج جهانشمولتری ارائ خواهد شد.
-یکی از استراتژیهای ارائ ی خدمات ،مقایس ی بین مشتریان منطق های مهتل

شهر است ک در این پژوهش

ب دلیل اینک تعداد کثیری از پرسشنام ها ب صورت الکترونیکی پر شده است ،امکان تفکیک منطق ای وجود نداشت.
ل ا پیشنهاد میشود پژوهشگران در صورت امکان با تفکیک منطق ای مقایس ای دقیق بین مناطق در این زمین داشت
باشند و مطالعات منطق ای را مد نظر قرار دهند.
-12قدردانی
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نیازها میباشد ک با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی ،و همننین ارتقاء سیستمهای اطالعاتی مدیریت در بانکها،

با سپاس از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز برای حمایتهای بیدریغشان در انجام این پروژه.
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Abstract
The main and important purpose of present study has been to discover and
show the impact of electronic banking services quality on customer loyality by
focusing on the development of Management Information Systems in order to
improve the level of services.
Research method is survey-descriptive and applied. The statistical society of
the present research has been infinite and consisted of all customers of Shiraz Tejarat
Banks. Based on random sampling and using the Morgan table, 384 samples have
been tested. In this research, for measuring the reliability used by Cronbach’s alpha
coefficient that calculated 0.904 questionnaire obtained which indicates the adequacy
of the standard questionnaire.
Data analysis in this study showed that the questionnaire has a good reliability.
Data was analyzed by SPSS software version 20 and LISREL version 8.8, which
both of them are descriptive and inferential statistics. Confirmatory factor analysis
was performed to determine the construct validity and conceptual model of research
and fitness indicators on the research data. The results confirm the goodness of the
questionnaire.

