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Abstract: The main objective of this research is to discover the effect
of the quality of ebanking services on the level of customer loyalty by
focusing on management information systems in order to improve the
level of services at the Bank of Commerce, City of Shiraz.
The survey method is descriptive and applied. The statistical society of
the research was infinite and consisted of all customers of Shiraz Trade
Bank, which was sampled by random sampling and using the Morgan
table of 384 individuals. The data collection method was a standard
questionnaire. Cronbach’s alpha coefficient was used to measure its
reliability. The calculated coefficient for the questionnaire was 0.904,
which indicates the adequacy of the questionnaire.
Data analysis in this study was performed by SPIAS software version
20 and Liserl version 8.8 at two descriptive and inferential levels.
Confirmatory factor analysis was performed to determine the construct
validity and conceptual model of research and fitness indicators on
the data of the research. The results confirm the goodness of the
questionnaire.
The results of this study showed that the quality of electronic services
has a significant relationship with customer loyalty and a positive and
significant correlation with loyalty is reported at 0.653, which indicates
its high impact on loyalty. Also, the quality of services has a positive
correlation with privacy of 0.54. Therefore, it can be said that the quality
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of services has a significant relationship with privacy. The quality of services has a positive
correlation with the implementation of services of 0.888 and the quality of services has a
positive correlation with system availability of 0.819.
Keywords: Quality of Electronic Services, Customer Loyalty, Management Information
Systems, Privacy, Bank of Commerce
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چكيــده :هــدف اصلــی و مهــم ایــن تحقیــق کشــف میــزان تأثیــر کیفیــت خدمــات
بانکــداری الکترونیــک بــر ســطح وفــاداری مشــتریان بــا تمرکــز بــر سیســتمهای
اطالعاتــی مدیریــت در راســتای ارتقــای ســطح خدمــات در بانــک تجــارت شــهر
شــیراز اســت.
روش تحقیــق از نــوع پیمایشــی-توصیفی و کاربــردی اســت .جامعــة آمــاری
تحقیــق نامتناهــی و مشــتمل بــر کلیــة مشــتریان بانــک تجــارت شــهر شــیراز بــود
کــه بــا نمونهگیــری تصادفــی و بــا اســتفاده از جــدول «مــورگان» تعــداد  384نفــر
بهعنــوان نمونــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .روش گــردآوری اطالعــات
پرسشــنامة اســتاندارد اســت کــه جهــت ســنجش پایایــی آن از روش ضریــب
آلفــای «کرونبــاخ» اســتفاده شــد .ضریــب محاسبهشــده بــرای پرسشــنامه مقــدار
 0/904بهدســت آمــد کــه نشــاندهندة اعتبــار کافــی پرسشــنامه اســت.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا در ایــن تحقیــق توســط نرمافزارهــای «اسپــیاساس»
نســخة  20و «لیــزرل» نســخة  8/8در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی صــورت
پذیرفــت .تحلیــل عاملــی تأییــدی ،بــرای تعییــن روایــی ســازه و مــدل مفهومــی
تحقیــق و شــاخصهای برازندگــی بــر روی دادههــای تحقیــق انجــام پذیرفــت کــه
نتایــج بهدســتآمده مؤیــد روایــی خــوب پرسشــنامه اســت.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک)

شاپا (چاپی) 2251-8223
شاپا (الکترونیکی) 2251-8231

نمایه در  ،ISC ،LISTAو SCOPUS
jipm.irandoc.ac.ir

دورۀ  | 34شمارۀ  | 1صص 326-301
پاییز 1397

301

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

نتایــج در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کیفیــت خدمــات الکترونیکــی بــا وفــاداری مشــتری رابطــهای
معنــادار دارد و همبســتگی مثبــت و معنــاداری بــا وفــاداری بــهمقــدار  0/653گــزارش شــده کــه گویــای
تأثیــر زیــاد آن بــر وفــاداری اســت .همچنیــن ،کیفیــت خدمــات دارای همبســتگی مثبــت بــا حریــم
خصوصــی ب ـه مقــدار  0/554اســت .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کیفیــت خدمــات بــا حریــمخصوصــی
ارتباطــی معن ـادار دارد .کیفیــت خدمــات دارای همبســتگی مثبــت بــا نحــوة اجــرای خدمــات بــهمقــدار
 0/888و کیفیــت خدمــات دارای همبســتگی مثبــت بــا دســترسپذیری سیســتم بــهمقــدار  0/819اســت.
كليدواژههــا :کیفیــت خدمــات الکترونیــک ،وفــاداری مشــتری ،سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت،
حریــم خصوصــی ،بانــک تجــارت
 .1مقدمه

در شــرایط متغیــر و متحــول کنونــی ،بــرای مقابلــه و رویارویــی بــا اقتصــاد جهانــی و اقتصــاد

مبتنــی بــر دانــش و اطالعــات ،روشهــای دســتی و ســنتی قلم-کاغــذی دیگــر کارســاز نیســت

(نجــار  .)1395بــا رقابتیشــدن ســازمانهای بــزرگ و تغییــر شــیوة ارائــة خدمــات ،سیســتمهای
تعاملــی هوشــمند بــرای ارائــة خدمــات مجــازی در حــوزة دانــش بهوجــود آمــد کــه بهطــور
خــودکار مشــخص میکنــد کــه چــه گزینــه (راه حلــی) را بایــد بــه کاربــر ارائــه داد (Guzdial

 .)et al. 2016بانکهــا نیــز بهعنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی بــزرگ از ایــن تغییــرات بینیــاز

نیســتند و هــر چقــدر در زمینــة بانکــداریالکترونیــک بیشــتر ورود پیــدا کننــد و در ارائــة خدمــات

الکترونیــک بــا کیفیــت بهتــر پیشــتاز باشــند ،میتواننــد مشــتریان بیشــتری جــذب و بــا ارائــة خدمــات
خاصتــر بــه کاربــران نســبت بــه ســایر رقبــای خــود ،شــاهد وفــاداری 1بیشــتر و جــذب مشــتریان

بیشــتر باشــند؛ چــرا کــه کیفیــت خدمــات الکترونیــک یکــی از مهمتریــن جنبههایــی اســت کــه

مصرفکننــدگان هنــگام ارزیابــی خدمــاتالکترونیــک در نظــر میگیرنــد (Belanche Gracia et

 .)al. 2015; Chen, Chen and Capistrano 2013از ســوی دیگــر ،بانکهــا بــه ایــن دلیــل کــه بــه

همــة اقشــار جامعــه خدمــات ارائــه میکننــد ،بــرای جــذب و نگهــداری مشــتریان بایــد تمهیداتــی را

در نظــر بگیرنــد تــا بتواننــد اســتراتژیهای کاربــردی خــود را بــرای وفــاداری بیشــتر مشــتری ارائــه

دهنــد .آنهــا میتواننــد بــا تحلیــل ســلیقهها و نیازهــای بالقــو ه ب ـ ه کمــک سیســتمهای اطالعاتــی
مدیریــت 2بــه پیشبینــی و طراحــی گزینههایــی نوآورانــه در بانکــداری الکترونیــک بــرای ارتقــای

خدمــات بپردازنــد کــه حریــم خصوصــی ،نحــوة اجرایخدمــات و دســترسپذیری سیســتم از
)2. Management Information System (MIS
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زیرمجموعههــای آن اســت .بهعنــوان مثــال ،سیســتمهای اطالعاتــی بــا نگهداشــتن اطالعــات

دقیــق در پروندههــای خریــد میتواننــد ارزیابــی ارزش مشــتریان بــرای ســازمان و داشــتن متخلفــان
احتمالــی را مشــخص میکنــد (Boohene, Agyapong and Gonu 2013; Lewington, Chernatony

 .)& Brown 1996عــاوه بــر آن ،سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت بــا ارائــة اطالعاتــی در مــورد

عملکــرد شــرکت ،مدیــران را در نظــارت و کنتــرل کســبوکار یــاری میدهنــد و بــا پــردازش

ایــن اطالعــات گزارشهایــی را تدویــن و راجــع بــه مســائل مختلــف ســازمان تصمیمگیــری

میکننــد .مســئلة کلیــدی در کیفیــت خدمــات الکترونیــک ،شــناخت نیازهــای مشــتریان اســت

کــه بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای کمــی و کیفــی ،ایــن مطلــوب امکانپذیــر اســت .گســترش

بانکــداری الکترونیــک یکــی از خدماتــی اســت کــه بانکهــا میتواننــد حتــی خــارج از ســاعات
اداری بــه مشــتریان ارائــه دهنــد تــا در هــر ســاعت از شــبانهروز ،از خدمــات بانــک اســتفاده کــرده و

بــا آنهــا تعامــل برقــرار نمــوده و بوروکراســی اداری (شــامل نوشــتن فیــش برداشــت وجــه /واریــزی
و  )...را محدودتــر کنــد یــا بهطــور کلــی از میــان بــردارد .بانکــداری الکترونیــک بــه بانکهــا

ایــن فرصــت را میدهــد کــه نیازهــای متفــاوت مشــتریان را در مکانهــای گوناگــون بهصــورت

همزمــان پاســخ گوینــد .بــا اســتفاده از ایــن سیســتمها بانــک میتوانــد خدمــات بهتــری را بــه
مشــتری بدهــد ،امــا بــا وجــو ِد ضریــب نفــوذ بســیار بــاالی اینترنــت در ایــران ،ســهم پرداختهــای

غیرحضــوری در تراکنــش خریــد از کل پرداختهــای الکترونیــک مبتنــی بــر کارتهــای بانکــی
انــدک اســت .بانکهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اگــر مشــتریان ،تکنولــوژی و خدمــات

بانکــداری الکترونیــک را نپذیرنــد یــا بهطــور کامــل از آنهــا اســتفاده نکننــد ،درآمــد ناچیــزی از

ســرمایهگذاریهای خــود در اینگونــه تکنولوژیهــا و خدمــات کســب خواهنــد کــرد (بیرامــی

 .)1394از ایــن رو ،در چنیــن شــرایطی مدیــران بایــد بتواننــد هــر مشــکلی را پیشبینــی کــرده و

بــهموقــع در برابــر آن تمهیــدات الزم را ب ـهکار گیرنــد ( )Pilarczyk 2016و بــا یــک نــگاه جدیــد

و بهروزتــر در حــوزة سیســتمهای اطالعاتــی ،بــا وفــادار ســاختن مشــتریان بــه ایــن مهــم دســت

یابنــد .در ســالهای اخیــر ،بانکهــا در زمینــة تکنولــوژی ،بهخصــوص سیســتمهای خدمــات
الکترونیــک ،پیشــرفت روزافــزون و تصاعــدی داشــتهاند .بنابرایــن ،نیــاز بــه یــک سیســتم اطالعاتــی
هوشــمند و قــوی بــرای شناســایی نیازهــای مشــتریان و تأمیــن آن نیازهــا بهمنظــور ایجــاد وفــاداری

در ســطح عالیتــر احســاس میشــود .حــال بــا توجــه بــه مســائل ذکرشــده ،ایــن پرســش مطــرح
میشــود کــه کیفیــت خدمــات الکترونیــک بــر وفــاداری مشــتریان بانــک ،حریــم خصوصــی،

دســترسپذیری سیســتم و نحــوة اجــرای خدمــات چــه تأثیــری میتوانــد داشــته باشــد؟
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در ایــن مقالــه تــاش میشــود ضمــن پاســخگویی بــه پرســش اصلــی مطرحشــده در رابطــه

بــا موضــوع مــورد بحــث ،فرضیههــای مربــوط از طریــق نرمافزارهــای آمــاری بررســی شــوند.
 .2پیشینة پژوهش و مبانی نظري
 .1-2سیستمهای اطالعاتی مدیریت

سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت بــا ارائــة اطالعاتــی در مــورد عملکــرد ســازمان ،مدیــران
را در نظــارت و کنتــرل بــر کســبوکار یــاری میدهنــد .آنهــا معمــوالً بــر اســاس دادههــای

استخراجشــده و خالصهشــده از سیســتمهای پــردازش تراکنــش ســازمان ،گزارشهــای ثابــت

و زمانبندیشــدهای را تولیــد میکننــد .سیســتم تصمیمیــار 1زیرمجموعــة سیســتم اطالعاتــی
2
مدیریــت اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه سیســتم اطالعاتــی مدیریــت اساســاً بــه مســائل ســاختمند
میپــردازد؛ در حالــی کــه سیســتم تصمیمیــار از تحلیــل مســائل نیمســاختمند 3و ناســاختمند

4

پشــتیبانی میکنــد .برخــی از سیســتمهای تصمیمیــار کنونــی دادهمحــور هســتند و از پــردازش

تحلیلــی آنالیــن 5و دادهکاوی بــرای تحلیــل مخــازن بــزرگ دادههــا اســتفاده میکننــد و برخــی

سیســتمهای دیگــر مدلمحــور هســتند و قابلیــت تحلیلــی آنهــا مبتنــی بــر یــک نظریــه یــا مــدل
قــوی اســت کــه بــا یــک واســط کاربــر خــوب ،سیســتم بــا کاربــری آســان بــرای کاربــران فراهــم
مـیآورد (دبیریفــرد و اخبــاریآزاد  )1395و سیســتمهای اطالعاتــی از ایــن جهــت اهمیــت دارنــد
کــه هنگامــی کــه ســازمانی واقع ـاً مشــتریانش را بشناســد و خدماتــش را بهخوبــی ،همانگونــه کــه

مشــتریان میخواهنــد ،بــه آنــان ارائــه دهــد ،معمــوالً مشــتریان نیــز بــا مراجعــة مجــدد و خریدهــای

بیشــتر بــه ایــن توجــه پاســخ میدهنــد .ایــن کار موجــب افزایــش درآمــد و ســوددهی ســازمان
میشــود (حســینی و مصطفــوی  )11 :1393و تصمیمگیریهــای مناســب در ایــن راســتا تســهیل
میشــود.

 .2-2سیستم اطالعاتی مدیریت و بانکداری الکترونیک

از دیــدگاه مدیریــت ســازمانی ،سیســتم اطالعاتــی میتوانــد بهصــورت مجموعــهای از

دادههــا تعریــف شــود ( .)Georgescu & Jeflea 2015سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت میکوشــند
3. semi-structuraled

304

2. structured

)1. Decision Support System (DSS

)5. Online Analytical Processing (OLAP

4. non-structuraled

تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتری با تمرکز بر سیستمهای اطالعاتی    |   ...دبیریفرد و اخباریآزاد

کــه ســواد گســتردة سیســتمهای اطالعاتــی را بــه رشــتة مــورد نظــر منتقــل ســازند .سیســتمهای
اطالعاتــی مدیریــت بــه یــک دســتة خــاص از سیســتمهای اطالعاتــی اطــاق میشــود کــه

بــه مدیریــت میانــی ســازمان خدمــات ارائــه میکننــد (حســینی و مصطفــوی  16 ،1393و .)17

بانکــداری الکترونیکــی میتوانــد بهعنــوان یــک سیســتم اطالعاتــی طبقهبنــدی شــود و متشــکل
اســت از ســختافزار کامپیوتــر ،نرمافــزار ،پایــگاه دادههــا ،روشهــا و کاربــران .محققــان ،عوامــل
موفقیــت بــرای سیســتمهای اطالعاتــی و بانکــداری الکترونیــک را بهعنــوان مجموعــة ابعــاد و

جنبههایــی کــه ســود خالــص از سیســتم اطالعاتــی تولیــد میکننــد ،طبقهبنــدی مینماینــد .ایــن
ابعــاد عبارتانــد از سیســتم بانکــداری الکترونیکــی بــا کیفیــت ،کیفیــت اطالعــات تولیدشــده و

کیفیــت خدمــات ارائهشــده بــا بهرهگیــری از بانکــداری الکترونیکــی ،رضایــت کاربــر ،و منافــع
خالــص حاصــل بهوســیلة اســتفاده از بانکــداری الکترونیــک .تأثیــر کیفیــت سیســتمهای اطالعاتــی،

کیفیــت اطالعــات تولیدشــده ،کیفیــت خدمــات ،بهطــور عمــده بهوســیلة سیســتمهای اطالعاتــی بــر

روی ذینفعــان بهدســت میآیــد ( .)Romi 2015بنابرایــن ،رضایــت و در مرحلــة عالیتــر وفــاداری

ذینفعــان بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه در ایــن راســتا بایــد بــه مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری
توجــه ویــژهای داشــت .پایــگاه دادههــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری معمــوالً بــرای تشــخیص

1

مشــتریان ســودآور و وفــادار ،و هدایــت و ارزیابــی برنامههــای هدفمنــد یــک ســازمان و همچنیــن،
برنامههــای بازاریابــی رابط ـهای بــه ســمت آنهــا ب ـهکار م ـیرود (مانیــان ،فتاحــی و واثــق .)239 ،1395

بنابرایــن ،نقــش مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری در جمـعآوری اطالعــات بــرای سیســتمهای اطالعاتــی
انکارناپذیــر اســت و بــا تجمیــع مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ،سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت،

رضایــت و وفــاداری مشــتری میتــوان در زمینــة بانکــداری الکترونیــک بــه پیشــرفتهای شــگرفی
رســید .البتــه ،قابــل ذکــر اســت کــه در راه جمــعآوری اطالعــات ،اگــر بــه حریــم خصوصــی

مشــتریان تجــاوز شــود ،تأثیــر منفــی بــر اعتمــاد و اســتفاده از خدمــات خواهــد داشــت .ریســک
کاربــران در میــزان ســود و زیــا ِن اســتفاده از ســرویسهای الکترونیــک ،یکــی از عوامــل مؤثــر
بــر پذیــرش خدمــات الکترونیــک اســت

(Rostami, Amir Khania and Soltani 2016; Ghasabi

 .)2013از ایــن رو ،ســازمانها بهدنبــال راههایــی بــرای غلبــه بــر ایــن نگرانیهــا و متقاعدکــردن

مصرفکننــدگان بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات خــود هســتند ( .)Kim and Lee 2009بــاال

بــودن اهمیــت حفــظ حریــمخصوصــی ،کارایــی ،قابلیــت اطمینــان ،دسترســی بــه سیســتم ،کیفیــت
)1. Customer Relationship Management (CRM
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اطالعــات و امنیــت بهعنــوان ابعــادی از کیفیــت خدمــات الکترونیــک در ســازمانهای کارگــزاری

میتواننــد بــر اعتمــاد ،رضایــت و وفــاداری مشــتری در اســتفاده از خدمــات آنالیــن ایــن ســازمانها
تأثیــر بگــذارد (ســاجدیفر ،اســفیدانی و حســنقلیپور  .)1391امــروزه ،نمیتــوان تصــور کــرد کــه یــک

بخــش اقتصــادی ماننــد بانــک بــدون توجــه بــه ســرمایهگذاریهای کالن در حــوزة سیســتمهای

اطالعاتــی بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
.2-3کیفیت خدمات الکترونیک

«الوانــی و ســعیدپناه» معتقدنــد کــه ابعــاد کارایــی ،اجــرای خدمــات ،دسترســی ،حریــم

شــخصی ،مرتبــة باالتــر کیفیــت خدمــات الکترونیــک را تبییــن میکنــد ( .)1393بــرای مثــال،
بــا افزايــش قابلیــت دسترســي ،ســرعت تکمیــل تراکنــش و میــزان امنیــت در حفــظ و نگهــداری
اطالعــات کاربــران ،شــکاف بیــن کیفیــت خدمــات ارائهشــده و انتظــارات کاربــران کاهــش
مییابــد (میرابــی و همــکاران  .)1391در واقــع ،از نــگاه مشــتری ،میــزان کیفیــت یــک خدمــت بــا

مقایســة دیگــر خدمــات الکترونیــک تعییــن میشــود .کيفيــت يــک محصــول يــا خدمــت ،درجــة
تطبيــق آن بــا اســتاندارد تعريفشــده بــراي آن محصــول يــا خدمــت اســت .بهعبــارت ديگــر،

کيفيــت ب ـه معنــاي ارضــاي نيــاز مصرفکننــده اســت (اســتاد  .)1393عرضــة خدمــت بــا کیفیــت

بــاال و در ســطح عالــی و بهطــور مســتمر موجــب ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای بانــک میشــود

و مزیتهــای رقابتــی شــامل ایجــاد موانــع رقابتــی ،خدمــات متمایــز و وفــاداری مشــتریان

اســت (جــودزاده و همــکاران  .)1391ایــن مزیــت رقابتــی نهتنهــا باعــث جذابیــت ،وفــاداری و

تبلیغــات شــفاهی میشــود ،بلکــه باعــث حداکثرشــدن مزیتهــای رقابتــی تجــارت الکترونیکــی

ســازمان نیــز میگــردد (افخمــی و ترابــی  .)1390کیفیــت خدمــات الکترونیــک همچنیــن باعــث
وفاداریمشــتری و در نهایــت ،منجــر بــه بقــا و ســودآوری ســازمان (بیــکزاده ،مولــوی و اســکندری

 )1390و ســبب کارآمــدی خدمــات الکترونیــک بهویــژه خدمــات مالــی و بانکــداری میگــردد
کــه بــا بهرهگیــری از سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت امکانپذیــر شــدهاند.

کســبوکارها از شــکل ســنتی بــه الکترونیــک تغییــر ماهیــت دادهانــد .بنابرایــن ،بررســی

عوامــل کیفیــت خدمــات الکترونیــک و بازیابــی خدمــات بهمنظــور تبدیــل خریــدار بــه خریــدا ِر

وفــادار حائــز اهمیــت اســت .آنهــا دریافتنــد کــه کیفیــت خدمــات الکترونیکــی بــا  5بُعــد
بهــرهوری ،عملکــرد ،در دســترس بــودن سیســتم ،حفــظ حریــم شــخصی و انتخــاب ،بازیابــی
خدمــات الکترونیکــی بــا دو بُعــد پاســخگویی و تمــاس اندازهگیــری میشــوند و بــرای وفــاداری
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الکترونیکــی فقــط یــک بُعــد کشــف کردنــد .در نتیجــة آزمون رگرســیون چندگانــه بــرای متغیرهای

کارایــی ،حریــمشــخصی بــا اطمینــان  99درصــد بــه وفــاداری الکترونیــک میانجامــد (شــکرزاده و

قوجــازاده  .)1395کیفیــت خدمــات یــک روش بســیار عالــی بــرای افزایــش وفــاداری مشــتریان بــه
ســازمان در محیــط رقابتــی امــروز اســت کــه ابعــاد آن ماننــد پاســخگویی ،اجــرا ،امنیــت ،طراحــی،

ســهولت اســتفاده ،حریــم خصوصــی ،قابلیــت اعتمــاد و اطالعــات ملمــوس یــک ارتبــاط مثبــت و
معنــادار بــا وفــاداری مشــتریان دارد .کیفیــت خدمــات در سراســر دنیــا بهعنــوان یــک ســاح رقابتــی

اســت کــه از لحــاظ سیســتمی تفــاوت مثبتــی بــا ســازمانهای دیگــر دارد کــه بهدنبــال آن رضایــت
و در نهایــت ،میــزان وفــاداری مشــتری بــه ســازمان را بیشــتر میکنــد (.)Kaur 2015
 .4-2اهمیت و سطح وفاداری مشتری

وفــاداری یــک ذهنیــت روشــن اســت کــه مشــتری را متقاعــد بــه رجــوع مــداوم بــه ســازمان

میکنــد و خروجــی آن ،خریــد یــک خدمــت ،برنــد ،یــا محصــول خــاص اســت (.)Magasi 2016

همچنیــن ،عامــل پویایــی بانکهــا ،مشــتریان هســتند کــه بایــد توجــه ویــژهای بــه آنهــا شــود.

بنابرایــن ،وفــاداری مشــتری بــا قــوی و ضعیفشــدن رقبــا دســتخوش تغییــرات میشــود .نتایــج

حاصــل از تحقیــق «بالنــش گراســیا ،آرینــو و بالســکو» نشــان داد کــه وجــود ویژگیهــای فرهنگــی
خــاص ،روی رفتــار مصرفکننــده تأثیــر میگــذارد و معمــوالً ســازمانها از آن بهعنــوان

اســتراتژیهای بازاریابــی بینالمللــی اســتفاده میکننــد .روابــط بیــن برخــی از متغیرهــای کلیــدی

در رفتــار مشــتریان الکترونیکــی ،رضایــت و وفــاداری مشــتری ،بدینصــورت تحلیــل شــده اســت
کــه کیفیــت خدمــات بــر وفــاداری مشــتری تأثیــر نامشــخصی دارنــد؛ در صورتــی کــه مطالعــات

پیــش از ایــن تأثیــر مثبتــی را بیــن ایــن ســازهها اعــام کــرده بودنــد (Belanche Gracia, Arino,

 .)and Blasco 2015مشــتریان وفــاداری کــه دســت بــه خریدهــای مکــرر میزننــد ،پایــه و اســاس

هــر کســبوکاری محســوب میشــوند .مشــتریان وفــادار چــون دارای دو خصلــت قابــل اعتمــاد

بــودن و درک وضعیــت هســتند ،باعــث کارایــی باالتــر ســازمانها شــده و تأثیــر مثبتــی بــر ســود
شــرکت میگذارنــد و همچنیــن ،مدیــران ســازمانها بهعلــت شــناخت کامــل از ایــن مشــتریان

کــه از وفــاداری حاصــل شــدهاند ،توانایــی پیشبینــیمشــتریان را دارنــد و بــه عکــس ،کارایــی
و ســوددهی ســازمانهایی کــه فاقــد یــک بســتر دائمــی مشــتری هســتند ،پاییــن اســت (بهــاری

 .)1391بــا توجــه بــه مســائل ذکرشــده ،میتــوان گفــت رضایــت مشــتریان کافــی نیســت و
شــرکتها نبایــد تنهــا بــه ایــن مزیــت دل خــوش کننــد .آنهــا بایــد مطمئــن شــوند کــه مشــتریان
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راضــی آنها،وفــادار هــم هســتند (ســعیدیمنفــرد  .)1393از ایــن رو ،ســازمانها بــا بهرهگیــری

از سیســتمهای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بهعنــوان یکــی از سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت

میتواننــد ارتباطــات خــود را بــا مشــتریان مدیریــت کننــد .ایــن سیســتمها بایــد بــا بهینهســازی

خدمــات مــورد نیــاز مشــتریان ،در راســتای ایجــاد رضایــت و حفــظ مشــتریان خــود گام بردارنــد.
م خصوصــی،
«لــی و ُونــگ» نیــز بــه همیــن نحــو نشــان دادنــد کــه بهــرهوری ،اجــرای خدمــات ،حریـ 

رضایــت ،اعتمــاد و تعهــد عاملهــای مؤثــر بــر وفــاداری مشــتری در تجــارت ســیار اثــر مســتقیم و

غیرمســتقیم دارد (.)Lee and Wong 2016

وفــاداری مشــتری بهمنظــور ترســیم نیــت و رفتارهــای مشــتریان بهعنــوان ابعــاد رفتــاری

و نگرشــی عمــل میکنــد ( .)Prentice & Loureiro 2017در تعریــف دیگــر ،وفــاداری بــه یــک

تعهــد قــوی بــرای خریــد مجــدد یــک محصــول یــا یــک خدمــت برتــر در آینــده اطــاق میشــود؛

بهصورتــی کــه همــان مــارک یــا محصــول ،علیرغــم تأثیرهــا و تالشهــای بازاریابــی بالقــوة

رقبــا ،بــاز هــم خریــداری گــردد .بدینترتیــب ،وفــاداری زمانــی اتفــاق میافتــد کــه مشــتریان
کام ـ ً
ا احســاس کننــد ســازمان در مقایســه بــا رقبــا بــه بهتریــن نحــو نیازهایشــان را پاســخ میدهــد
(اســتاد  .)1393ایجــاد وفــاداری در مشــتریان ،دیگــر فقــط یــک راه بــرای افزایــش ســود نیســت.
امــروزه ایــن موضــوع بــرای بقــا ضــروری اســت .بــههمیــن منظــور وفــاداری بــرای ســازمانها

بســیار مهــم اســت و مشــتریان آنالیــن از مشــتریان عــادی بــا ارزشتــر و ســودمندتر هســتند .بــا

توجــه بــه مســائل ذکرشــده ،چیــزی کــه هــر روز اهمیــت بیشــتری در ایــن بــازار پیــدا میکنــد ،ایــن
اســت کــه رقبــای آنالیــن تنهــا بــا چنــد کلیــک مــاوس فاصلــه دارنــد تــا یــک شــخص بهعنــوان
مشــتری را نســبت بــه ســازمان خــود وفــادار ســازند .وفــاداری الکترونیکــی اغلــب از وفــاداری کــه

در دنیــای فیزیکــی اتفــاق میافتــد مهمتــر و حســاستر اســت و از طرفــی هزینههایــی کــه بــرای
مشــتریهای الکترونیکــی میشــود بســیار بیشــتر از مشــتریان ســنتی اســت .قابــل ذکــر اســت هرچــه

میــزان ســطح وفــاداری مشــتری باالتــر رود ،میــزان بازگشــت ســرمایه و در ِ
پــس آن ســودآوری

بیشــتر خواهــد شــد .بــرای بقــا و موفقیــت ،تهیــه و تــدارک خدماتــی بــا کیفیــت عالــی بــرای
مشــتریان بایــد بــا افزایــش وفــاداری ،امــکان جــذب مشــتریان جدیــد و رشــد و ســودآوری فراهــم

شــود (رحیمــی کلــور  .)1394در ســالهای اخیــر ،از برنامــة وفــاداری بــرای بهدســت آوردن و

حفــظ مشــتری ،افزایــش ســپردهگذاری و خریــد مشــتری و تشــویق خریــد اســتفاده میکننــد
(.)Shinoda and Matsunra 2016
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ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮيﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ
وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و در ﭘﺲِ آن ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ،
تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتری با تمرکز بر سیستمهای اطالعاتی    |   ...دبیریفرد و اخباریآزاد

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وﻓﺎداري ،اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ و رﺷﺪ
و ﺳﻮدآوري ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد )رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻠﻮر  .(1394در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ وﻓﺎداري ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ آوردن و ﺣﻔﻆ
هایﺧﺮﻳﺪ
ﮔﺬاري و
اﻓﺰاﻳﺶ
تحقیقﻣﺸﺘﺮي و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ).(Shinoda and Matsunra 2016
ﺳﭙﺮده فرضیه
مفهومی و
ﻣﺸﺘﺮي،مدل
.3

ﻣﻔﻬﻮﻣﻲایوــنﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ از مقالـهای تحــت عنــوان «تأثیــر فرهنــگ در شــکلگیری اهــداف
ﻫﺎيبرگرفتــه
تحقیــق
 .3ﻣﺪل مــدل
اﻫﺪاف وﻓﺎداري
ﮔﻴﺮي
ﻓﺮﻫﻨﮓ در
بیــن »ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻨﻮان
میانﺗﺤﺖ
تحلیــلاي
تجزیــه واز ﻣﻘﺎﻟﻪ
الکترونیکــی:ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
وفــاداری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺪل
توســط
ﺷﻜﻞکــه
اسپانیا»ســت
آرژانتیــن و
فرهنگــی

ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ«ﺳﺖ
آرژاﻧﺘﻴﻦ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﺎن
ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ :ﺗﺠﺰﻳﻪ
اســپانیا بــه چــاپ رســیده و
«الزویــر»
نوشــته و در
Belanche
Gracia,
Arino,
 Blascoوand
)(2015
ﺷﺪهـاناﺳﺖ .ﺷﻜﻞ ،1
ﻣﻘﺎﻟﻪ
ـدلدر اﻳﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻗﺴﻤﺘﻲ
رﺳﻴﺪهـ و
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
درـ »اﻟﺰوﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮرا نشـ
تحقیــق
مفهومــی
ـت .شازــکل  ،1مـ
ـده اسـ
ﭼﺎپمنتشــر ش
ـن ﺑﻪمقالــه
ـتاوردها«در ایـ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ازو دس
)(2015قســمتی

Belanche Gracia, Arino, and Blasco

دهــد.ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﻣﺪل می

زﻳﺮــب زیــر
ﺗﺮﺗﻴﺐهترتی
(ب،ﺑﻪج ،د) ب
ﻓﺮﻋﻲـة فرع
ﻓﺮﺿﻴـهﺔفرضیـ
ـف) و سـ
اﺻﻠﻲاصلــی
فرضیــة
ﻳﻚــک
ﭘﮋوﻫﺶــش ی
دردراﻳﻦایــن پژوه
)ب،ــیج ،د(
)اﻟﻒ((الـو ﺳﻪ
ﻓﺮﺿﻴﺔ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ:
اســت:
ـزارش( شــده
ﻛﻴﻔﻴﺖ
گـ اﻟﻒ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي 1ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.
2
دارد.
مشتری 1تأثیر
وفاداری
الکترونیکی بر
خدمات
کیفیت
ب(الف)
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺣﺮﻳﻢ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ
ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﻴﻔﻴﺖ
مستقیمدارد.
ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ
2
3
دارد.دارد.
ﺗﺄﺛﻴﺮتأثیر
مشتری
خصوصی
کیفیت
ج(ب)
ﺧﺪﻣﺎت
حریماﺟﺮاي
الکترونیکیﺑﺮبرﻧﺤﻮة
خدماتاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﻴﻔﻴﺖ

ج) کیفیت خدمات الکترونیکی بر نحوة اجرای 3خدمات تأثیر دارد.
د( ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﺮسﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ 4ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
د) کیفیت خدمات الکترونیکی بر دسترسپذیری سیستم 4تأثیر دارد.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق ()Belanche Gracia, Arino, and Blasco 2015

 .4روش ﭘﮋوﻫﺶ
 .4روش پژوهش

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ )(Belanche Gracia, Arino, and Blasco 2015

ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﻒ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ وﻓﺎداري
هــدف کلــی تحقیــق حاضــر کشــف میــزان تأثیــر کیفیــت خدمــات بانکــداری الکترونیــک بــر
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ســطح وفــاداری مشــتریان بــا تمرکــز بــر سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت در راســتای ارتقــای ســطح
3. Fulfillment

2. Privacy

1. Customer loyalty
. Customer loyalty
4. System availability

1

. Privacy

2
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خدمــات در بانــک اســت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن هــدف ،روش پیمایشــی توصیفــی و تحلیلــی
بــا اســتفاده از اطالعــات «بانــک تجــارت» در شــهر شــیراز انجــام شــد .بــرای روایــی پرسشــنامه،

جهــت بررســی محتــوای دادههــا از نظرهــا و راهنماییهــای اســاتید ،کارشــناس رســمی آمــار ،افــراد
خبــره و برخــی از صاحبنظــران اســتفاده شــد و ابهامــات آن برطــرف گردیــد .همچنیــن ،بــرای
ســنجش پایایــی از آلفــای «کرونبــاخ» اســتفاده شــد .همانطــور کــه در جــدول  ،1ذکــر شــده،
ضریــب پایایــی بــرای هــر کــدام از مؤلفههــای اصلــی مــدل تحقیــق بــرای  384نفــر نمونــه کــه

از جــدول «مــورگان» بهدســت آمــد ،محاســبه گردیــد و مقــدار کل آن برابــر بــا  0/904اســت.

عــاوه بــر آن ،بــا اســتفاده از نرمافــزار «اسپـیاساس» نســخة  ،20بــرای اطمینــان بیشــتر و بهمنظــور

بــرآورد همســانی درونــی بیــن ســؤالها و مؤلفههــا از روش محاســبة آلفــای «کرونبــاخ» در یــک
پیشتســت اســتفاده شــد؛ بــه ایــن نحــو کــه  30نفــر از نمونــة تحقیــق بهطــور تصادفــی انتخــاب

گردیــد و پرسشــنامه در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت و بــا اســتفاده از دادههــای بهدسـتآمده از ایــن

پرسشــنامه میــزان آلفــای «کرونبــاخ» محاســبه شــد کــه نتایــج حاصلــه بــرای پرسشــنامههای برگشــتی
برابــر  0/973بهدســت آمــد .بنابرایــن ،میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه پرسشــنامة تحقیــق از اعتبــار

عالــی برخــوردار اســت.

جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه
سازة مورد بررسی

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد سؤالها

کیفیت خدمات الکترونیکی

0/876

9

وفاداری مشتری

0/870

3

کل

0/904

12

در ایــن قســمت نحــوة توزیــع متغیرهــای پژوهــش بــر اســاس شــاخص مرکــزی (میانگیــن)،

شــاخصهای پراکندگــی (انحــرافمعیــار و واریانــس) و شــاخصهای شــکل توزیــع (چولگــی

1

و کشــیدگی )2مــورد بررســی قــرار گرفــت .توزیــع متغیرهــای پژوهــش بــر اســاس شــاخصهای
آمــاری مذکــور در جــدول  ،2آمــده اســت.

2. kurtosis
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جدول  .2شاخصهای آماری عاملهای پرسشنامه
شاخص

کیفیت خدمات
الکترونیک

وفاداری

سیستم در
دسترس

حریم
اجرای خدمات
خصوصی

تعداد دادهها

384

384

384

384

384

دادههای ازدسترفته

0

0

0

0

0

میانگین

3/5549

3/4705

3/4488

3/5295

3/3770

انحرافمعیار

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

انحراف از معیار خطای چولگی 0/125

0/125

0/125

0/125

0/125

کشیدگی

1/270

0/174

0/299

0/197

1/675

انحراف از معیار خطای
کشیدگی

0/248

0/248

0/284

0/248

0/248

 .5یافتهها
 .1-5نرمالبودن دادهها

در اولیــن گام از تجزیــه و تحلیــل دادههــای تحقیــق ،قبــل از انجــام هرگونــه آزمــون دادههــا،

میبایســت فــرض نرمالبــودن توزیــع دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون «کلموگــروف-
اســمیرنوف» مــورد بررســی قــرار گیــرد (جــدول .)3

جدول  .3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
متغیر

مقدار آمارة کلموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداری

وضعیت

حریم خصوصی

0/195

0/000

غیرنرمال

نحوة اجرای خدمات

0/199

0/000

غیرنرمال

دسترسپذیری سیستم

0/206

0/000

غیرنرمال

کیفیت خدمات الکترونیکی

0/170

0/000

غیرنرمال

وفاداری مشتری

0/159

0/000

غیرنرمال

از آنجــا کــه مقــدار ســطح معنــاداری بهدس ـتآمده بــرای کلیــة متغیرهــا عــددی کوچکتــر
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از  0/05اســت ،فــرض نرمالبــودن در مــورد کلیــة متغیرهــا تأییــد نشــد ،ولــی بهدلیــل حجــم نمونــة

زیــاد ،بــا اســتفاده از قضیــة حجــم مرکــزی از آزمــون پارامتریــک نرمالــی اســتفاده میکنیــم.
 .2-5بررسی وضعیت و میزان مطلوبیت متغیرهای تحقیق

قبــل از پاســخگویی بــه فرضیههــای تحقیــق ،بــه بررســی وضعیــت هــر یــک از متغیرهــای

تحقیــق بهطــور جداگانــه پرداختــه شــد .ایــن بخــش بــر اســاس مهمتریــن شــاخص مرکــزی
(میانگیــن) و بــا اســتفاده از آزمــون -tاســتیودنت( 1آزمــون میانگیــن جامعــه) صــورت میپذیــرد.
مقــدار  T-Valueدر طیــف «لیکــرت» برابــر  3قــرار داده شــد.

بهمنظــور بررســی وضعیــت کیفیــت خدمــات الکترونیــک در «بانــک تجــارت» ،فرضهــای

آمــاری ذکرشــده در قســمت  ،3بــهشــکل زیــر طراحــی گردیــد و مــورد آزمــون قــرار گرفــت.

جهــت یافتــن آزمــون ایــن فرضیــه از آزمــون  One-Sample T-testاســتفاده گردیــد کــه

یافتههــای آن در جــدول  ،4نشــان داده شــده اســت.

جدول .4نتایج بررسی میزان مطلوبیت متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیک
ردیف

ادعا

آمارة آزمون

اختالف
سطح
معناداری میانگین

سطح
پایین

سطح باال

تصمیمگیری

1

حریم خصوصی

19/152

0/000

0/6613 0/73698

 0/8126مطلوبیت باال دارد

2

اجرای خدمات

12/124

0/000

0/4436 0/52951

 0/6154مطلوبیت باال دارد

3

دسترسپذیری سیستم

10/183

0/000

0/3621 0/44787

 0/5354مطلوبیت باال دارد

بــرای هــر ســه متغیــر حریــم خصوصــی ،اجــرای خدمــات و دســترسپذیری سیســتم بــا توجــه

بــه اینکــه مقــدار ســطح معن ـاداری کمتــر از  0/001و اختــاف میانگینهــای ایــن چهــار متغیــر بــا

مقــدار  3مثبــت اســت ،میتــوان پذیرفــت کــه ایــن چهــار متغیــر از میــزان مطلوبیــت مثبــت و باالیــی

م خصوصــی نســبت بــه ســه متغیــر دیگــر مطلوبیــت
برخــوردار هســتند کــه در ایــن بیــن متغیــر حریـ 
باالتــری دارد ،زیــرا میــزان اختــاف میانگیــن بیشــتری دارد.

ایــن آزمــون بــرای بررســی وفــاداری مشــتری نیــز انجــام گردیــد کــه نتایــج در جــدول ،5

نشــان داده شــده اســت.

1. T-Student
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جدول  .5نتایج بررسی میزان مطلوبیت متغیر وفاداری مشتری

اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول  ،5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ادعا

ادﻋﺎ

اختالف
سطح
آمارة
وﻓﺎداري
ﻣﺸﺘﺮي تصمیمگیری
سطح باال
ﻣﺘﻐﻴﺮ پایین
ﺟﺪول  .5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ سطح
میانگین
معناداری
آزمون

میزان وفاداری مشتری
برابر با متوسط  3نیست
ﻣﻴﺰان وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي

آﻣﺎرة

16/476

آزﻣﻮن

16/476

ﺳﻄﺢ

اﺧﺘﻼف

ﺳﻄﺢ

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

 0/85410 0/67200 0/763020وفاداری مطلوبیت باالیی
0/000
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎداري
دارد
وﻓﺎداري ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ
0/85410 0/67200 0/763020
0/000

ﻧﻴﺴﺖکــه از جــداول فــوق نتیجــه میگیریــم ،رضایــت و وفــاداری مشــتریﺑﺎﻻﻳﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ 3
دارداز
بیشــتر
گونــه
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ همان
ﻣﻘﺪار
اﺳﺖ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ از
وﻓﺎداري
رﺿﺎﻳﺖ
ﮔﻴﺮﻳﻢ،
ﻧﺘﻴﺠﻪسـﻣﻲ
ﻓﻮق
زﻳﺮاـت.
ـت اسـ
ﺣﺪهـ3ـا مثبـ
میانگین
ﻣﺸﺘﺮيـاف
 0/001و اختـ
کمتـوـر از
ـاداری
ـطح معنـ
مقــدار
ﺟﺪاولــرا
ﮔﻮﻧﻪــدﻛﻪ 3ازاســت ،زی
ﻫﻤﺎن ح

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از  0/001و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﻴﻖمفهومی تحقیق
های مدل
ﻣﺪل سازه
تأییدی
عاملی
 .6ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ .6
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﻫﺎي
تحلیلﺳﺎزه
ﺗﺄﻳﻴﺪي

اﺳﺖ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﻮﻧﻪمیﻛﻪ
ﻫﻤﺎن
ﻧﺸﺎناسـﻣﻲدﻫﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد(ـ را
ﻋﺎﻣﻞـجﺗﺄﻳﻴﺪ
گونــه
ﻗﺎﺑﻞ همان
دهــد.
نشــان
ـتاندارد) را
ـرآورد
)ﺑﺮآورد تأییــدی (ب
يـل عامــل
تحلیـ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،2نتایـ
ﺷﻜﻞ  ،2ﻧﺘﺎﻳﺞشــکل

ﻫﺎيبیــن
خصوصــی
ﻫﺎيحریــم
ﺑﺎرـنامة
پرسشـ
ـوط بــه
ﺣﺮﻳﻢعاملــی گوی
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣرﺔهــای
ـاهدهﺑﻪ اســت ،با
ﻫﺎيـل مشـ
ﮔﻮﻳﻪ قابـ
ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ کــه
اﺟﺮاي
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪ
،0/90
مرب/ـ 0ﺗﺎ
ـای70
ﺧﺼﻮﺻﻲههـﺑﻴﻦ
ﻣﺮﺑﻮط
عامل.ــی
،0/93ﺗﺎباره
 0/72تـ
ﭘﺬﻳﺮيــن
خدمــات بی
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪـرای
ﻫﺎيههــای اجـ
ﮔﻮﻳﻪ گوی
ﻋﺎﻣﻠﻲعاملــی
ﻫﺎيهــای
 ،0/90بار
 0/70تـ
ـایاﺳﺖ
88ـ0/
ﺑﻴﻦـا0/76
ﺳﻴﺴﺘﻢ
دﺳﺘﺮس
93ـا ،0/ﺑﺎر
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻦ  0/72ﺗﺎ
گویههــای پرسشــنامه دســترسپذیری سیســتم بیــن  0/76تــا  0/88اســت.

استاندارد)
گویه
عاملی
های
ﺑﺎر بار
تأییدی و
عاملی
تحلیل
شکل .2
(برآورداﺳﺘﺎﻧﺪارد(
ها)ﺑﺮآورد
پرسشنامهﻫﺎ
هایﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي
ﮔﻮﻳﻪ
ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻫﺎي
ﺗﺄﻳﻴﺪي و
ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷﻜﻞ .2

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ،6ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎرﻫﺎي
ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪهال در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺟﺪول  .6ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزه
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نتایــج جــدول  ،6نشــان میدهــد کــه بارهــای عاملــی هــر یــک از گویههــای پرسشــنامه بــا
در نظــر گرفتــن بارهــای عاملــی در شــرایط ایــدهال در ســطح نســبتاً قابــل قبولــی اســت .بنابرایــن،

نتایــج نشــان میدهــد کــه پرسشــنامه از شــرایط مطلوبــی بــرای اســتفاده در تجزیــه و تحلیــل نتایــج
برخــوردار اســت.

جدول  .6بارهای عاملی گویههای مربوط به هر سازه
حریم خصوصی

دسترسپذیری سیستم

اجرای خدمات

وفاداری

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

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

 .7تحلیل عاملی تأییدی متغیر فرایند کیفیت خدمات الکترونیکی

بــرای ســنجش کیفیــت خدمــات الکترونیــک از  9پرســش اســتفاده گردیــد .نتایــج حاصــل

ﺣﺎﺻﻞ،3ازنشــان
ﻧﺘﺎﻳﺞ شــکل
ﮔﺮدﻳﺪ.رها در
ـک از مســی
ﭘﺮﺳﺶهــر یـ
ـتاندارد بــرای
ﺧﺪﻣﺎتضرایــب اسـ
ﻛﻴﻔﻴﺖدر قالــب
ـرازش مــدل
ﺑﺮاي از بـ
دادهﻣﺪل در
ﺑﺮازش
اﺳﺘﻔﺎده
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از 9
ﺳﻨﺠﺶ

ﻗﺎﻟﺐ ﺿﺮاﻳﺐشــده اسـ
ـت.ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ﺷﻜﻞ  ،3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

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

ﺷﻜﻞ  .3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪي و ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت )ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎﻧﺪارد(

 .8ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي

ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي از  3ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪل در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﺮاﻳﺐ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮاﻳﺐ  tﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ﺷﻜﻞ  ،4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﻜﻞ  .3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪي و ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت )ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎﻧﺪارد(

 .8ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي

 .8تحلیل عاملی تأییدی متغیر وفاداری مشتری

ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي از  3ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪل در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﺮاﻳﺐ
بــرای ســنجش وفــاداری مشــتری از  3پرســش اســتفاده گردیــد .نتایــج حاصــل از بــرازش

اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮاﻳﺐ  tﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ﺷﻜﻞ  ،4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مــدل در قالــب ضرایــب اســتاندارد و ضرایــب  tبــرای هــر یــک از مســیرها در شــکل  ،4نشــان داده

شــده اســت.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
پرسشنامة وﻓﺎداري
هایﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ
گویهﻫﺎي
عاملیﮔﻮﻳﻪ
بارهایﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺑﺎرﻫﺎي
ﺗﺄﻳﻴﺪي و
ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷﻜﻞ .4
)ﺑﺮآورداستاندارد)
ﻣﺸﺘﺮي (برآورد
وفاداری مشتری
تأییدی و
عامل
تحلیل
شکل .4

 .9ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ وارﻳﺎﻧﺲ –
وارﻳﺎﻧﺲ-
عاملیﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
تحلیل ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
نتایجﺑﻪ اﻳﻦ
ﺑﺮازش .9ﻣﺪل
مفهومی تحقیق
تأییدی مدل
برازندگی

ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ
مشاهدهداﺷﺘﻪ
واریانس-کوواریانــسﺑﺮازش
ماتریــسداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ
ایــنﻣﻘﺎدﻳﺮي
بــهﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺪل
ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه
شــده یــا
معناســت کــه
مــدل
بــرازش
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻣﻌﺎدﻻت
بایــددر ﻣﺪل
مــدلاﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺑﺮازش
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ماتریــس ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻗﺪر ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
بــه هــم
ﻳﺎﺑﻲنزدیــک
مقادیــری
توســط
دارايشــده
ﻣﺪلشبینی
–کوواریانــس پی
واریانــس

)ﺟﺪول 7
ﻛﺎﻓﻲ
اراي
ﻣﺪل
اﻋﺘﻤﺎدبـﻛﺮد
ﻫﺎيـاﻣﺪل
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
اصطالح ـاً
ـس(.بــه هــم نزدیــک
ﺑﺎﺷﺪدر ماتریـ
مقادیــر
ﺑﺮازشـدر
ـد .هــر قـ
ـته دباشـ
ـرازشﻛﻪداشـ
ﺑﺮآوردـد یـ
داشــته باشـ

ﺧﻄﻲ
ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و
ﺟﺪول .7
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎــاختاری هنگامــی میتــوان
ـادالت س
ـی معـ
مدلیابـ
ـت .در
ﺿﺮﻳﺐــتری اسـ
ـرازش بیش
باشــند ،مــدل دارای بـ

ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻨﺎﺳﺐ

داﻣﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮل
ﻣﻘﺪار

࢞

RMSR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

0<RMSR<0/15

<0/09

>0/9

>0/85

>0/9

>0/9

>0/9

0/12

0/88

0/96

0/96

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل

ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل

ࢌࢊൗ
بــه برآوردهــای مــدل اعتمــاد کــرد کــه مــدل دارای بــرازش کافــی باشــد (جــدول .)7
3

0/001

شاخص تناسب

ﻧﺘﻴﺠﻪ

NNFI

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﻣﺪلدامنة مقبول

0/12

جدول  .7ضریب همبستگی و بررسی ارتباط خطی متغیرها

x2/df

RMSR

≥3

>0/09 0<RMSR<0/15

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل

ﻓﺮﺿﻴﻪ0/12
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و آزﻣﻮن0/001
مقدار
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
 .10ﺿﺮﻳﺐ

RMSEA

0/12

0/81

GFI

AGFI

ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض

0/93

NFI

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل

IFI

>0/9

>0/9 >0/85

>0/9

0/88

0/93

0/96

0/81

CFI

>0/9
0/96

> 0 /9
NNFI

0/94

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل

>0/9
0/94

ﺻﻔﺮ درتأیید
ﻓﺮض تأیید
تأییداﺳﺖ.تأیید
ﭘﻴﺮﺳﻮن« قابل
مدل قابل
تأیید
تأییدﻫﺎ ازتأیید مدل
ﺑﺮاي نتیجه
اﻳﻦ آزﻣﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ »
آزﻣﻮن
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ
مدل

اغماض اغماض مدل

مدل

مدل

مدل

ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ( اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از  0/05ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .10ضریب همبستگی و آزمون فرضیههای تحقیق

بــرای بررســی رابطــة متغیرهــا از آزمــون همبســتگی «پیرســون» اســتفاده شــده اســت .فــرض

صفــر در ایــن آزمــون صفــر بــودن ضریــب همبســتگی (عــدم وجــود رابطــه) اســت .اگــر ســطح

معن ـاداری کمتــر از  0/05باشــد ،فــرض صفــر رد خواهــد شــد.
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بــرای آزمونهــای آمــاری فــوق ،نتایــج آزمــون و ضریــب همبســتگی «پیرســون» نشــان

میدهــد کــه بیــن کیفیــت خدمــات بــا رضایــت مشــتری و وفــاداری و همچنیــن بیــن رضایــت
م خصوصــی ،اجــرای
مشــتری بــا وفــاداری و کیفیــت خدمــات بــا چهــار متغیــر بهــرهوری ،حری ـ 

خدمــات ،و دســترسپذیری سیســتم ارتبــاط و همبســتگی خطــی مســتقیمی وجــود دارد؛ زیــرا مقــدار
ضریــب همبســتگی بــرای تمامــی آزمونهــای فــوق مثبــت و مقــدار ســطح معنــاداری کمتــر از

 0/001اســت (جــدول  .)8قابــل ذکــر اســت عالمــت ســتاره بــر روی اعــداد ضریــب همبســتگی در
جــدول ضریــب همبســتگی ،مبیــن میــزان ســطح اطمینــان میباشــد .دو ســتاره بیانگــر اطمینــان 99
و عالمــت تــك ســتاره بیانگــر اطمینــان  95میباشــد).

جدول  .8ضریب همبستگی و بررسی ارتباط خطی متغیرها
کیفیت خدمات وفاداری

0/726

**

0/000
0/873

0/000
**

0/000
0/811

0/000

0/577

**

0/617
0/000

**

0/363

**

0/000
**

0/000

0/000
0/673

0/403

**

دسترسپذیری سیستم

0/620
0/000

**

نحوة اجرای خدمات

0/554
0/000

**

**

همبستگی پیرسون حریم خصوصی
سطح معناداری
همبستگی پیرسون اجرای خدمات
سطح معناداری
همبستگی پیرسون سیسیتم در دسترس
سطح معناداری
همبستگی پیرسون وفاداری
سطح معناداری

در ایــن بخــش در جــدول  ،9بــه بررســی ارتبــاط خطــی و مــدل رگرســیونی بیــن متغیرهــای

حریــم خصوصــی ،دســترسپذیری سیســتم و اجــرای خدمــات بــا متغیــر وفــاداری مشــتری پرداختــه

شــد.
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جدول  .9جدول معناداری ضرایب مدل رگرسیون سلسلهمراتبی وفاداری مشتری
معناداری
معناداری ضرایب
ضرایب
استانداردنشده
استانداردشده

مدل

B

خطای
انحراف Beta
معیار
استاندارد

(مقدار ثابت) 0/141 1/375 1
دسترسپذیری 0/040 0/608
سیستم

آمار همگرایی
t

سطح
عامل
معناداری
تورم
تلرانس
واریانس
VIF

0/000 9/754
0/617

0/000 15/327

0/000 234/931

0/617

1/000 1/000

(مقدار ثابت) 0/150 0/932 2

0/000 6/198

دسترسپذیری 0/4220 0/0484 0/415
سیستم

0/000 8/648

1/623 0/616

اجرای خدمات 0/316 0/0484 0/314

0/000 6/472

1/623 0/616

(مقدار ثابت) 0/181 0/689 3

0/000 3/807

0/000 150/979

0/000 103/783

دسترسپذیری 0/048 0/412
سیستم

0/418

0/000 8/626

1/625 0/616

اجرای خدمات 0/054 0/256

0/257

0/000 4/740

2/036 0/491

0/052 0/123

0/109

0/000 2/384

1/445 0/692

حریم
خصوصی

ضریب
سطح
آمارة فیشر
معناداری تعیین

0/665

0/671

 .11نتیجهگیری و پیشنهادها

بــا توجــه بــه آزمــون همبســتگی «پیرســون» ،بــه تجزیــه و تحلیــل فرضیههــای تحقیــق

میپردازیــم.

 .1-11فرضیة اصلی :کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتری تأثیر مستقیم دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری آزمــون همبســتگی کیفیــت خدمــات بــا وفــاداری

مشــتریان کمتــر از  0/001اســت ،فــرض صفــر رد میشــود و فــرض مقابــل مــورد تأییــد قــرار

میگیــرد .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کیفیــت خدمــات الکترونیــک بــا وفــاداری ارتبــاط معنــاداری

دارد .همچنیــن ،مقــدار ضریــب همبســتگی «پیرســون» بیــن  -1و  1اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه

کیفیــت خدمــات دارای همبســتگی مثبــت بــا وفــاداری بــهمقــدار  0/653گــزارش شــده اســت.

وفــاداری مشــتریان بانــک ،یــک مزیــت رقابتــی بــرای ســازمان اســت و نقــش بســیار پررنگــی

317

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

در پیشــرفت هرچــه بیشــتر آن دارد .بــا گســترش و محبوبیــت اســتفاده از خدمــات الکترونیــک،

بانکهــا بــا چالــش نوینــی در برابــر حفــظ مشــتریان وفــادار و وفادارســازی بیشــتر آن مواجــه

شــدهاند .بــرای بانکهــا ،وفادارســازی الکترونیکــی بــه مراتــب ســختتر و پرهزینهتــر از
وفادارســازی بهصــورت ســنتی اســت .بدینترتیــب ،هرچــه کیفیــت خدمــات الکترونیــک بهتــر

شــود ،ســطح وفــاداری مشــتریان نیــز بــه همــان انــدازه بیشــتر میشــود؛ چــرا کــه توقعاتــی کــه
مشــتریان و مخاطبــان بانــک دارنــد ،بهتــر و بیشــتر بــرآورده میشــود .امــا بانکهــا نهتنهــا بایــد

خواســتههای مشــتریان را در جهــت انجــام الکترونیکــی ،خدمــات را شناســایی کننــد و پیشبینــی

نیازهــای آتــی آنهــا را در نظــر بگیرنــد ،بلکــه بایــد نیازهــای پنهــان آنهــا را نیــز شناســایی کــرده
و حتــی در ســطوح باالتــر ،نیــا ِز داشــتنِ برخــی خدمــات را در آنهــا ایجــاد کننــد .ایــن نتیجــه بــا

نتایــج محققــان دیگــری همچــون )« ،Belanche Gracia, Arino, and Blasco (2015رحیمیکلــور»
( )1394و ) Kaur (2015همراستاســت .قابــل ذکــر اســت کــه صنعــت بانکــداری کامــ ً
ا وابســته

بــه مشــتری اســت و بانــک در صورتــی موجودیــت مییابــد کــه مشــتریان بــه آن رجــوع کننــد.
بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود بــا بهکارگیــری دقیــق و تخصصــی سیســتمهای اطالعــات مدیریــت،

اطالعــات را بــه خدمــت گیرنــد و تصمیمــات درســتی را در زمینــة ارائــة خدمــات اتخــاذ کننــد.

بهعنــوان مثــال ،بایــد مراحــل اداری ،ارائــة خدمــات و پروســة طوالنیمــدت اخــذ وامهــای مختلــف

و  ...را بــا بهکارگیــری بانکــداری الکترونیــک کوتــاه کننــد .در غیــر ایــن صــورت ،مشــتریان کــه

ســرمایههای اصلــی بانــک هســتند ،دچــار نارضایتــی میشــوند .همچنیــن ،مــواردی ماننــد اعــام
موجــودی حســاب شــخص صادرکننــدة چــک بهصــورت الکترونیکــی ،اســتعالم الکترونیکــی
اصاللــت چــک وکاهــش رونــد کاغذبازیهــای معمــول میتوانــد گزینههــا و پیشــنهادهای

مناســبی بــرای بهبــود عملکــرد و در پــی آن رضایــت و وفــاداری مشــتریان فعلــی و جــذب مشــتریان

بالقــوه خواهــد شــد.

 .2-11فرضیــة فرعــی  :1کیفیــت خدمــات الکترونیــک بــر کیفیــت حریــم خصوصــی افــرادی کــه
از آن خدمــات اســتفاده میکننــد ،تأثیــر دارد.

بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری آزمــون همبســتگی کیفیــت خدمــات بــا حریــم

خصوصــی کمتــر از  0/001اســت ،فــرض صفــر رد میشــود و فــرض مقابــل مــورد تأییــد قــرار
میگیــرد .کیفیــت خدمــات دارای همبســتگی مثبــت بــا حریــم خصوصــی بـه مقــدار  0/554اســت.

بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه کیفیــت خدمــات بــا حریــم خصوصــی ارتبــاط معنــاداری دارد .تــاش
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هکرهــا بــرای دسترســی غیرقانونــی بــه حســاب و شناســایی مشــتریان و ســوء اســتفاده از اطالعــات
آنهــا یکــی از چالشهــای بــزرگ هــم بــرای مشــتریان و هــم بــرای بانکهاســت .ســرقت

اطالعــات مشــتریان ،جعــل امضــا ،دســتبرد بــه حســابهای مالــی شــرکتها و کالهبرداریهایــی
از ایــن قبیــل ،نگرانیهایــی را بــرای صاحبــان حســابها ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ،حریــم

خصوصــی بــرای مشــتریان بســیار حائــز اهمیــت اســت و همانطــور کــه در بررســیهای تحلیــل

عاملــی تأییــدی گویههــای پرسشــنامه مشــخص شــد ،حریــم خصوصــی بیــش از بقیــه مــورد توجــه

و زیــر ذرهبیــن مشــتریان قــرار گرفتــه اســت .حریــم خصوصــی یــک خدمــت معنــوی و قانونــی از
ســوی بانکهاســت .بنابرایــن ،هنگامــی کــه ســطح کیفیــت خدمــات الکترونیــک بــا اســتفاده از

نرمافزارهــا و ســختافزارهایی بــرای جلوگیــری از دسترســی ســودجویان و هکرهــا ،فیلترهــا و
موانعــی را در مســیر اســتفادة غیرقانونــی از اطالعــات قــرار میدهنــد ،کیفیــت خدمــات باالتــر رفتــه

و ســطح حریــم خصوصــی نیــز بـه همــان میــزان افزایــش مییابــد .بهعبــارت دیگــر ،در ایــن راســتا
و در مقولــة کیفیــت خدمــات الکترونیــک بایــد از ابزارهــای حفاظتــی و نظارتــی بــرای حفاظــت از

دادههــای مشــتریان بهــره بــرد .قابــل ذکــر اســت کــه نتیجــة ایــن فرضیــه بــا پژوهــش Rostami, Amir

;) Khania, and Soltani (2016); Ghasabi (2013) Kim and Lee (2009و «ســاجدیفر ،اســفیدانی ،و

حســنقلیپور» ( )1391همراستاســت .بنابرایــن ،در ایــن رابطــه پیشــنهاد میشــود بانکهــا سیســتمهای
اطالعاتــی مدیریــت خــود بــرای مشــتریان آنالیــن را جهــت رویارویــی بــا تهدیدهــای سیســتمی

و ایمنســازی بــه آخریــن فنــاوری مجهــز نماینــد .بــرای مثــال ،امنیــت پایــگاه بانــک بــا اســتفاده
از مکانیــزم امضــای دیجیتالــی یــا عــدم ارائــة اطالعــات شــخصی مشــتریان بــه پایگاههــای دیگــر

میتوانــد مصــداق کیفیــت خدمــات بــرای حفــظ حریــم خصوصــی مشــتریان باشــد .بانــک بایــد
بکوشــد تــا از نظــر فنــی ،کیفیــت و امنیـ ِ
ـت فیزیــک سیســتمها ،شــبکه و داده را از ســطح کنونــی

ارتقــا دهــد؛ چــرا کــه فنــاوری و سیســتمهای اطالعاتــی بهســرعت در حــال تغییــر و پیشــرفت
هســتند و قطعــاً سیســتمهای ضعیــف پاســخگوی امنیــت اطالعــات و حریــم خصوصــی افــراد
نخواهنــد بــود.

 .11-3فرضیة فرعی  :2کیفیت خدماتالکترونیکی بر نحوة اجرای خدمات تأثیر دارد.

کیفیــت خدمــات دارای همبســتگی مثبــت بــا نحــوة اجــرای خدمــات بهمقــدار 0/888

اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری آزمــون همبســتگی کیفیــت خدمــات بــا نحــوة
اجــرای خدمــات کمتــر از  0/001اســت ،فــرض صفــر رد میشــود و فــرض مقابــل مــورد تأییــد
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قــرار میگیــرد .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کیفیــت خدمــات بــا نحــوة اجــرای خدمــات ارتبــاط
معنــاداری دارد .بدیهــی اســت هنگامــی کــه کیفیــت خدمــات الکترونیــک در ســطح مطلوبــی باشــد،
اجراییشــدن خدمــات بــا ســرعت و کیفیــت بهتــری ارائــه میشــود .بهطــور کلــی ،میتــوان

گفــت سیســتمهای اطالعاتــی بــا ارائــة خدمــات الکترونیکــی بســتری از فنــاوری را فراهــم کــرده

کــه خدمتگــزار مشــتری اســت .بهعنــوان مثــال ،کیفیــت خدمــات الکترونیکــی از قبیــل حریــم

خصوصــی کــه شــامل حفــظ اطالعــات مهــم مشــتریان و بهــرهوری و از جملــه حداکثــر کارایــی و
کاهــش هزینــه و فشردهســازی حجمهــای گرافیکــی اســت ،همچنیــن قابــل دســترس بــودن ســایت
بهصورتــی کــه ورود بــه آن بهســرعت انجــام گیــرد و در صفحــة اصلــی اطالعــات مهمتــر نمایــش

داده شــود ،نمونــهای از ایــن خدمــات اســت .بــا ایــن تفاســیر کیفیــت خدمــات الکترونیــک و
زیرمجموعههایــش باعــث اجــرای هرچــه بهتــر خدمــات میشــود .کیفیــت خدمــات الکترونیــک
بــر چگونگــی کیفیــت اجــرای خدمــات تأثیــر میگــذارد .همچنیــن ،اجــرای خدمــات در نهایــت،

بــه رضایــت مشــتری منتهــی میشــود .ایــن نتیجــه بــا نتایــج محققــان دیگــری همچــون Lee, Onn,

)Kaur (2015) ،and Wong (2016و «الوانــی و ســعیدپناه» ( )1393همراستاســت .بنابرایــن ،بــا توجــه

بــه مــوارد ذکرشــده پیشــنهاد میشــود بانــک نســبت بــه نحــوة اجــرای خدمــات نــگاه ویــژهای

داشــته باشــد .بهعنــوان مثــال ،بــا خدمترســانی شــبانهروزی بــه وســیلة کانالهــای مختلــف
ارتباطــی ماننــد پاســخگویی و کنتــرل آنالیــن نســبت بــه تقاضــا و خواســتههای مشــتریان پاســخ

دهــد .اجرایینمــودن تصمیمگیریهایــی کــه بهوســیلة سیســتمهای اطالعاتــی اتخــاذ شــده و

بهکارگیــری فنــاوری مــدرن بــرای حضــور فیزیکــی کمتــر مشــتریان در شــعب بانــک ،میتوانــد
یکــی از راهکارهــا و پیشــنهادهای قابــل تأمــل باشــد.

 .11-4فرضیة فرعی  :3کیفیت خدمات الکترونیکی بر دسترسپذیری سیستم تأثیر دارد.

کیفیــت خدمــات دارای همبســتگی مثبــت بــا دســترسپذیری سیســتم بهمقــدار  0/819اســت

و بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری آزمــون همبســتگی کیفیــت خدمــات بــا دســترسپذیری

سیســتم کمتــر از  0/001اســت ،فــرض صفــر رد میشــود و فــرض مقابــل مــورد تأییــد قــرار میگیرد.

بنابرایــن ،میتــوان گفــت کیفیــت خدمــات بــا دســترسپذیری سیســتم ارتبــاط معنــاداری دارد.
کیفیــت خدمــات الکترونیــک باعــث میشــود دســترسپذیری سیســتم بهبــود پیــدا کنــد و ســایت

بــا ســرعت بیشــتری اطالعــات و گزینههــا را در اختیــار مشــتریان و بازدیدکنندههــا قــرار دهــد .امــا
دسترســی بــه ســایت بایــد بهگونـهای باشــد کــه بــرای مشــتریان قابــل دســترس و بــرای افــراد دیگــر
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غیرقابــل دســترس باشــد کــه بــه حریــم خصوصــی افــراد خدش ـهای وارد نشــود .کیفیــت خدمــات

الکترونیــک بــر دسترســی مؤثــر و کارای کاربــران و مشــتریان تأثیــر بهســزایی دارد .لــذا ،سیســتم
بایــد طــوری طراحــی شــود کــه اطالعــات حســاب در حــد مجــاز قابــل دسترســی باشــد.

کنتــرل دسترســی بــه سیســتمهای اطالعاتــی و خدمــات الکترونیــک بانکهــا از طریــق احــراز

هویتهــای رایــج ماننــد کلمههــای عبــور انجــام میگیــرد .نتیجــة ایــن فرضیــه بــا نتیجــة تحقیــق

«شــکرزاده و قوجــازاده» (« ،)1395میرابــی» و همــکاران ( )1391و ) Kaur (2015همراستاســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت میــزان دســترسپذیری پیشــنهاد میشــود کــه دسترســی بــه سیســتمهای
ت بــا معیارهــای زیســتی (ماننــد اثرانگشــت،
اطالعاتــی و خدماتــی بانــک از طریــق احــراز هویــ 

عنبیــه چشــم و  )...تلفیــق شــود تــا ب ـ ه نوعــی امنیــت باالتــر رفتــه و در پــی آن ،وفــاداری مشــتری

بانکهــا نیــز تضمیــنگــردد.

در جمعبنــدی مطالــب گفتهشــده ،قابــل ذکــر اســت کــه مســئلة کلیــدی در کیفیــت خدمــات

الکترونیکــی ،شــناخت نیازهاســت کــه بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای کمــی و کیفــی ،و همچنیــن
ارتقــاء سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت در بانکهــا ،ایــن مطلــوب امکانپذیــر اســت .همچنیــن،

بــا توجــه بــه مــرور ادبیــات گســترده در زمینــة بانکــداری الکترونیــک ،وفــاداری مشــتری ،رضایــت
مشــتری و کیفیــت خدمــات بانکــداری از جملــه حریــم خصوصــی ،دســترسپذیری سیســتم و نحــوة
اجــرای خدمــات ،رویکردهــا و مدلهــای نســبتاً مشــترکی بــرای حــل مســائلی در زمینــة وفــاداری

مشــتری در حــوزة بانکــداری الکترونیــک پیشــنهاد شــده اســت .رقابــت بیــن ســازمانهایی ماننــد

بانــک اهمیــت سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت و حفــظ مشــتری و ترغیبکــردن آنهــا بــرای

ادامــة اســتفاده از خدمــات و ارتقــاء ســطح وفــاداری مشــتری را برجســتهتر کــرده اســت؛ چــرا
کــه یــک مدیــر بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه قب ـ ً
ی شــده و نیــز دادههــای مربــوط بــه
ا ذخیرهســاز 
مشــتریان کــه پیشتــر ثبــت گردیــده ،میتوانــد آگاهــی بیشــتری نســبت بــه مســائل داشــته باشــد .بــا

اســتفاده از گزارشگیــری ،ثبــت عملکــرد کارکنــان ،دسترســی بــه اطالعــات مشــتریان و بازخــورد
آنهــا بانــک میتوانــد نقــاط قــوت و ضعــف خــود را تشــخیص دهــد و از طریــق آن برنامهریــزی

و تصمیمگیــری کنــد .در بیــن ســازمانهای موجــود ،بانــک بهعنــوان یــک نظــام اقتصــادی مهــم

در کشــور ،بایــد بــه سیســتم اطالعاتــی مدیریــت نــگاه ممتــازی داشــته باشــد .بنابرایــن ،ایــن ســازمان

وظیفــه دارد گرایــش بیشــتری بــه بانکــداری الکترونیــک داشــته و در صــدد بهبــود زیرســاختها

باشــد .ایــن تحقیــق بــر ایــن هــدف اســتوار اســت کــه بــا اســتفاده از کالندادههــا ،سیســتم تصمیمیــار

و سیســتم اطالعــات مدیریــت بــه اطالعاتــی دســت یابــد کــه بــه تصمیمگیــری صحیــح کمــک کند.
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ایــن سیســتمها ،انحرافهــای برنامههــای تعیینشــده را نیــز آشــکار میســازد .بــا تشــخیص چنیــن

جنبههایــی بانــک میتوانــد فراینــد خدماتدهــی بــه مشــتریان را ارتقــا داده و مزیــت رقابتــی
را تقویــت کــرد و بهتبــع آن بــا توســعة سیســتم اطالعاتــی مدیریــت و بانکهــای دادهبــزرگ
(بزرگدادهــا) میتــوان موجبــات بهبــود کیفیــت خدمــات بانکــداری الکترونیــک را فراهــم

آورده و ســطح خدمــات را ارتقــا داد و در نهایــت ،مشــتریان را بــه ســطح وفــاداری ســوق داد.

همچنیــن ،در انتهــا بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق ،مــوارد زیــر جهــت پژوهشهــای آتــی پیشــنهاد

میشــود:

شــاخصهای ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه قلمــرو تحقیــق در محــدودة بانــک تجــارت اســت.
لــذا ،پیشــنهاد میشــود کــه از مشــتریان بقیــة بانکهــا نیــز بهعنــوان نمونــه تعــدادی را در نظــر

بگیرنــد .در اینصــورت بــا مقایســة مشــتریان بانکهــای مختلــف نتایــج جامعتــری ارائــه

خواهــد شــد.

یکــی از اســتراتژیهای ارائــة خدمــات ،مقایســة بیــن مشــتریان منطقههــای مختلــف شــهر
اســت کــه در ایــن پژوهــش بهدلیــل اینکــه تعــداد کثیــری از پرسشــنامهها بهصــورت
الکترونیکــی پــر شــده اســت ،امــکان تفکیــک منطق ـهای وجــود نداشــت .بنابرایــن ،پیشــنهاد
میشــود پژوهشــگران در صــورت امــکان بــا تفکیــک منطقـهای ،مقایسـهای دقیـق بیــن مناطــق
در ایــن زمینــه داشــته باشــند و مطالعــات منطق ـهای را مــد نظــر قــرار دهنــد.

 .12قدردانی

بــا ســپاس از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــیراز بــرای حمایتهــای بیدریــغ در انجــام

ایــن پــروژه.
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ﺑﻴﺮيﻓﺮد
آرﻳﺎﻧﺎ
دبیردیفرد
آریانا

دانشــگاه آزاد اســامی
کارشناســیارشــد از
دارای مــدرک
ـال ،1366
متولــد سـ
ﺳﻲارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎﺎه آزاد
ي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﺳﺎل  ،1366داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳ

ـون محقــق و مــدرس
ـت .وی
ـارس اسـ
ـات فـ
ﺷﻴﺮازـ-ـوم و
ـیراز-واحد عل
شـ اﺳﻼﻣﻲ
اکنـﻫﻢ
اﺳﺖ.همي
وي
ﻓﺎرس
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
تحقیقـ و
واﺣﺪ ﻋﻠﻮﻮم

باشــد.ﻣﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺪرس ﻣﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﺪﻳﺮﻳﺖ،
می اﻛﻨﻮن

وﻫﺸﻲ
ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋو
مدیریــت،اﻟﻤﻠﻞ زاز
اطالعــاتﺑﺎزاررﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ
هایﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
سیســتم ﻲ
بازاریابــی بینالملــل
الملــل و
ﺟﻤﻠﻪبین
بازرگانــی

ﺖ.
ويــهاﺳﺖ
عالئــق پژوهشــی وی اســت.
از جمل
مینا اخباریآزاد

ﻣﻴﻨﺎ اﺧﺒﺒﺎريآزاد

متولــد ســال  ،1351دارای مــدرک دکتــری در رشــته علــم اطالعــات و
ﻼﻋﺎت
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1351داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ددر رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻢ
ـت .ایشــان هماکنــون
اﻃﻼـ
ـران اس
دانششناســی از دانشــگاه علــوم و تحقیقــات تهـ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﻳﺸﺎن
ت
ﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎهه ﻋﻠﻮم و
و داﻧﺶﺷ

اســتادیار دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــیراز میباشــد.
اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻴﺮاز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ن
ﻫﻢ

سیســتمهای اطالعــات مدیریــت ،مدیریــت دانــش و روششناســی تحقیــق از
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪ ﻳﺮﻳﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و روشﺷﻨﻨﺎﺳﻲ

جملــه عالئــق پژوهشــی وی اســت.

ﺗﺤﻘﻴﻖ زاز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋووﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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ي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﺳﺎل  ،1366داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳ
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