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 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3کارشناسارشد مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر ،ابهر ،ایران

(تاریخ دریافت3131/72/72 :؛ تاریخ پذیرش)3130/70/73 :

چکيده
یکی از بزرگترین فرصت ها و چالش هایی که سازمانهای امروزی با آن مواجهند ،به کارگیری تکنولوژی های تحت وب است .اینترنت بهه
عنوان ابزاری برای مبادالت اقتصادی ،منابع جدیدی برای ایجاد درآمد در اختیار سازمانها قرار داده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی
رابطة بین پیادهسازی سیستمهای الکترونیکی و میزان رضایتمندی مشتریان انجام گرفتهه اسهت .روش ایهن پهژوهش توصهیيی ،از نهو
همبستگی است .جامعة آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان بانك صادرات اند که در این بانهك حسهاب دارنهد و خهدمات بانکهداری
الکترونیکی را بهکار گرفتهاند .مدل تحقیق با نمونهای متشکل از  180نير از مشتریان که بها روش نمونههگیهری تصهادفی انتخهاب دهده
بودند ،آزمون دد .اطالعات الزم با ابزار پرسشنامة محققساختهای که پایایی آن  7/37به دست آمد ،جمعآوری دهد .یافتههههای تحقیهق
نشان داد روند عرضة خدمات ،سرعت پاسخگویی و کاهش هزینهها ،داخصهای اصهيی پیهادهسهازی سیسهتمههای الکترونیکهی بانهك
صادرات استان مازندران هستند و بین داخصهای سهگانة رضایت مشتری ،تصویر ذهنی مشتریان قویترین داخص است.

کليدواژگان
رضایتمندی ،سیستمهای الکترونیکی ،مشتریان بانكها.

 نویسندة مسئول ،رایانامهAsef.karimi@ut.ac.ir :
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مقدمه
توسعة کاربرد فناوري اطالعات در بخشهاي مختلف

اامعفه بفهویفژه در نظفا بفان ی ،حاصف

قابلیتهاي فناوري اطالعات اسفت .از دالیف عمفدة توسفعة کفاربرد فنفاوري اطالعفات در نظفا
بان داري میتوان به سهولت بهکارگیري سیستمهاي بان داري ال ترونیک و کاهش هزینة دریاففت
خدمات اشاره کرد ( .)Wang et al., 2003, pp.72-83صنعت بان داري امروزه بفهسفرعت در حفال
تغییر است .با توسعة اقتصاد بینالمللی و رقابتیشدن بازارها ،بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفتهانفد.
نیروي اصلی در این محیط فناوري است که مواب ش ستن موانع قفانونی ،اغرافیفایی و صفنعتی
شده ،و محصوالت و خفدمات ادیفدي ایجفاد کفرده اسفت

).(Denktash & Davis, 2000, p.186

بان داري ال ترونی ی شام همة کانالهفاي ال ترونی فی اسفت کفه مرفتریان بفراي دسترسفی بفه
حسابهاي خود ،و نق و انتقال واه بین حسابها ،یا پرداخت صورتحسابهاي خفود بفهکفار
میگیرند .این کانالها شام اینترنت ،موبای  ،تلفن و دستگاههاي خفودپرداز اسفت

( Huang et al.,

 .)2005, p.58تواه روزافزون بانکهاي بزرگ در کرفورهاي توسفعهیافتفه و کرفورهاي در حفال
توسعه به عرضة خدمات بان ی از طریق کانالهاي ال ترونی ی و توسعة بانکها و مؤسسات مفالی
مجازي مواب افزایش رقابت در صنعت بان داري شده است .بهطوري که سفایر بانفکهفا نیفز در
صدد توسعة روی ردهاي مختل

بان داري ال ترونی ی برآمدهاند .یک موضوع مهم ،که کمتر مورد

تواه قرار میگیرد ،نحوة پذیرش ت نولوژي است و عواملی که بر این پذیرش اثر میگذارنفد .لفذا
مسئلة پذیرش و انطباق مرتریان با این فناوري نوین بان ی باید مورد تواه قرار گیرد .بهطور کلی،
در پذیرش هر نوع نوآوري ،دو عام نقش اساسی دارد :عام اول ،مربوط بفه ویژگفیهفاي خفود
ت نولوژي است ،و عام دو مربوط به متغیرهاي امعیتی است .بدیهی است که تأثیر هفر یفک از
عوام مزبور در اوامع و فرهنف هفاي مختلف  ،متففاوت اسفت .بفا توافه بفه این فه بان فداري
ال ترونی ی نیز نوعی نوآوري محسوب میشود ،از این ح م مستثنا نیست

(2006

 .(Schneider,در

صنعت خدمات مالی ،در اثر بههمخوردن مقررات و نظا هاي رشد اطالعات و فنفاوري ارتباطفات،
اکثر مؤسسات مالی به تغییر ش

از روی رد سنتی به روی ردهاي ادید پرداختفهانفد .ایفن تغییفر
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به صرفهاویی  52تا  03درصدي هزینههاي مالی بانکها بهویژه بفا بفهکفارگیري بان فداري

اینترنتی منجر شده است ( .)Hong et al., 2001, p.124لذا در این مقاله تأثیر پیادهسازي سیستمهاي
بان داري ال ترونی ی بر میزان رضایتمندي مرتریان در شعبههاي بانک صفادرات اسفتان مازنفدران
بررسی میشود .در واقع ،این مقاله به دنبال یافتن پاسخی براي این پرسش است که چفه رابطفهاي
بین پیادهسازي سیستمهاي بان داري ال ترونی ی و میزان رضایتمنفدي مرفتریان بانفک صفادرات
استان مازندران واود دارد؟
مباني نظری و پيشينة تحقيق
بانکداری الکترونيکي

بان داري ال ترونی ی نوعی خدمت بان ی است که نخسفتینبفار در سفال  5992در آمری فا بفهکفار
گرفته شد و پس از آن بهسرعت در میان کرورهاي توسعهیافتفه گسفترش یاففت .بفراي بان فداري
ال ترونی ی تعری هاي گوناگونی مطرح شده است؛ از امله بان داري ال ترونی فی کانفال تحویف
ادیدي است که زمان انتظار در آن کمتر است ،آسودگی بیرتري نسبت به بان داري سنتی دارد کفه
ساختار هزینهاي را بهطور معناداري کاهش میدهد ( .)Lee, 2000, p.142در بان فداري ال ترونی فی
کانالهاي تحوی ال ترونی ی شام اینترنت ،تلفن ،ارتباطات بیسیم و دستگاههاي خفودپرداز بفراي
عرضة محصوالت و خدمات بان ی بهکار گرفته میشود ) .)Huang, 2005, p.85همچنفین ،از املفه
ابزارهاي پرداخت در دنیاي ال ترونی ی ،میتوان به کفارتهفاي بفان ی ،چفک ال ترونیفک و پفول
ال ترونیک اشاره کرد )الهیاريفرد ،5031 ،ص .)5مزایفاي بان فداري ال ترونیفک را مفیتفوان از دو
انبة مرتریان و مؤسسات مالی مفورد توافه قفرار داد .از دیفد مرفتریان مفیتفوان مزایفایی ماننفد
صرفهاویی در هزینهها ،صرفهاویی در زمان و دسترسفی بفه کانفالهفاي متعفدد بفراي انجفا دادن
عملیات بان ی را نا برد .از منظر مؤسسات مالی نیز میتوان به ویژگیهایی مانند ایجفاد و اففزایش
شهرت بانکها در ارائة نوآوري ،حفظ مرتریان علی رغم تغییرات م انی بانفکهفا ،ایجفاد فرصفت
براي استواوي مرتریان ادید در بازارهفاي هفد  ،گسفترش محفدودة اغرافیفایی فعالیفت و
برقراري شرایط رقابت کام اشاره کرد

(2005

 .)Kahzadi,اما واقعیت این اسفت کفه در کرفور مفا
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نسبت سرمایهگذاريهایی که در بخش انفورماتیفک و زیرسفاختهفایی کفه در بانفکهفا در زمینفة
بان داري ال ترونی ی انجا گرفته ،متناسب با بهرهبرداري مرد از این خدمات نوین نیست .مزایفاي
بان داري ال ترونی ی از دیدگاههاي کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت نیز قاب بررسی است .رقابت
ی سان ،نگهداري و اذب مرتري از امله مزایاي بان داري ال ترونی ی در کوتفاهمفدت (کمتفر از
ی سال) است .در میانمفدت (کمتفر از  53مفاه) ،مزایفاي بان فداري ال ترونی فی عبفارت اسفت از
ی پارچهسازي کانالهاي مختل  ،مدیریت اطالعات ،گستردگی طی

مرفتریان ،هفدایت مرفتریان

بهسوي کانالهاي مناسب با ویژگیهاي مطلوب و کاهش هزینهها .کاهش هزینة پردازش معفامالت،
عرضة خدمات به مرتریان بازار هد

و ایجاد درآمد نیز از امله مزایاي بان فداري ال ترونیفک در

بلندمدت است .بان داري ال ترونی فی در ایفران نیفز بفا نظفا هفاي خودکفار بفان ی کفه تعفامالت
درونسیستمی را ساماندهی میکرد ،آغاز شد .در ایفن راسفتا ،سیسفتمهفاي پفردازش تعفامالت در
زمینههاي نگهداري حسابها ،انجا دادن تعامالت روزانه و نیز امور مربوط به حسابداري و مالی در
بانکها بهکارگرفته شده است (سیداوادین و سقطچی ،5032 ،ص .)00باید توافه کفرد بان فداري
ال ترونی ی ،عرصه اي گسترده تر از بان داري از طریق اینترنت است .بان داري ال ترونی ی میتواند
متر

از عرصههاي مختلف

ماننفد بان فداري اینترنتفی ،بان فداري تلفنفی ،بان فداري مبتنفی بفر

تلویزیون ،بان داري از طریق تلفن همفراه ،و بان فداري رایانفهاي تعریف

شفود کفه بفه وسفیلة آن

مرتریان این خدمات را از طریق یک دستگاه هوشمند مانند رایانة شخصی یا پایانة فروش دریاففت
میکنند ( .)Alagheband, 2006طبق تحقیقات انجا گرفته ،ایران در زمینة تجارت ال ترونی ی در بین
 03کرور اهان در رتبة  23قرار دارد (قاسمی و روزبهانی ،5031 ،ص .)53با این توضیح مفیتفوان
اذعان کرد که هنوز کرور ایران در برنامههاي توسعة فنفاوري اطالعفات و ارتباطفات در گفا هفاي
ابتدایی به سر میبرد .گسترش زیرساختهاي ارتباطی مناسب میتواند در تلفیق سیستمهاي بفان ی
با ابزارهاي ال ترونی ی مؤثر باشد (سرفرازي و معمارزاده ،5033 ،ص .)30از نظر محققان ،موضفوع
پذیرش ت نولوژي اهمیت بسیاري دارد .با تواه متون نظري ،شاخصهاي سنجش ادراك مرفتریان
از خدمات ال ترونی ی بانک به شرح زیر است:
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 سهولت به کارگیری :از امله عوام تأثیرگذار بر ادراك مرفتري از خفدمات ال ترونی فیاست که تأثیر مستقیم و مثبتی بر رضایت مرتریان میگذارد (.)Kumar et al., 2010, p.357
 مناسببودن و وجود عالئم و راهنماها :طبق تحقیقات بري و هم ارانش و نیفز کومفار وهم ارانش در بان فداري اسفالمی کرفور مفالزي ،وافود راهنماهفا و عالئفم الز دربفارة
چگونگی بهکارگیري خدمات ال ترونی ی بانک ،ی ی از عوام تأثیرگذار بر ادراك مرتریان
از ک کیفیت خدمات است (.)Kumar et al., 2010; Berry et al., 2010
 حقوق معنوی :مرتریان هنگا به کارگیري خدمات ال ترونی ی بانک دربارة حقوق معنفويخود نگرانی دارند ،براي مثال امنیت فضاي اینترنت ،یا احتمال دسترسفی اففرادي بفه همفة
عملیات بان ی آنها که بر ادراك مرتریان از خفدمات ال ترونی فی بانفک تأثیرگفذار اسفت
(.)Zoo et al., 2002; Poon, 2008
 صحت عملیات :به کفارگیري خفدمات ال ترونی فی موافب اففزایش رضفایت از کیفیفتخدمات از طریق کاهش خطاهاي عملیات بان ی و افزایش صفحت تفراکنشهفا مفیشفود
(.)Yang & Peterson, 2004, p.114
 وجود فناوریهای اطالعات پیشرفته :بهکارگیري خدمتدهنده از فنفاوريهفاي اطالعفاتیپیررفته ،چه در زمینة سفختاففزاري و چفه نفر اففزاري ،بفر ادراك مرفتریان از خفدمات
ال ترونی ی بانک تأثیر مثبت میگذارد (.)Licata et al., 1998; Zoo et al., 2002
 دسترسی راحت به خدمات الکترونیکی :دسترسی راحت به خدمات ال ترونیک که شفامدو بخش دسترسی به تجهیزات و وسای بهکفارگیري خفدمات ،مثف تلففن یفا اینترنفت و
دسترسی به ام انات سختافزاري مانند دستگاههاي خودپرداز ،شعب مجازي و رایانه است
(.)Yang, 2004, p.1171
 احساس امنیت :واود امنیفت در تعفامالت بفان ی از املفه عوامف تأثیرگفذار بفر ادراكمرتریان از خدمات سنتی و ال ترونیک بانک است ( .)Ganguli & Roy, 2010
 -اطمینان /اعتماد :اعتمادداشتن مرتریان به یفک خفدمت از املفه پایفهايتفرین ملزومفات
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خدمت بوده که هم در خدمات سنتی و هم ال ترونی ی از امله مهمترین عوام تأثیرگذار
بر ادراك مرتریان است (.)Yang et al., 2004
پس از بررسیهاي انجا گرفته سه شاخص اصلی به عنوان مهمترین شاخصهفاي پیفادهسفازي
بان داري ال ترونی ی در نظر گرفته شد .منظور از سرعت پاسخگویی عرضة اطالعفات مفورد نیفاز
مرتري بهطور همزمان و به محض درخواست بهطور  51ساعته و در هفت روز هفته است .این به
معناي تمای بیرتر به خدمات بهتر و پاسخگویی سریعتر به مرفتري اسفت .بفا کفاهش هزینفههفا
شرکتها با کمک اینترنت میتوانند برنامههاي ترفیعی خود را با هزینة بسیار کم به سراسفر اهفان
گسترش دهند .شرکتها با بهکارگیري اطالعاتی که مرتري از اینترنت دریافت میکند ،مفیتواننفد
تبلیغات متناسب با ترایحات آنها را عرضه کنند .بهبود روند فروش یا عرضفة خفدمات ی فی از
مهمترین مزایاي خدمات ال ترونی فی تعفداد بفیش از حفد راههفاي دسفتیابی بفه مرفتري اسفت.
دیجیتالیکردن بازارها راههاي ارتباط میان مرتریان و شفرکتهفا را بفهشفدت اففزایش داده اسفت.
اینترنت ،شب ههاي داخلی تجارت ال ترونی ی و سایر روشهاي نوین تجارت و بازرگانی ام انات
ارتباط میان مرتري و شرکتها را بسیار متنوع کرده است .عرصههاي بازاریابی بهطور بیسفابقهاي
گسترش یافته است و نیز راههاي ارتباط میان شرکتها مرتریان و محیطهاي دیگر بهطور مفؤثر و
کارآورتر طراحی میشود و روند فروش را بهبود میبخرد.
رضايت مشتری

طبق بررسیهاي انجا گرفته ،مفاهیم مربوط به رضفایت مرفتري اولفینبفار در سفال  5911توسفط
«اولیور» بیان شد .وي رضایت مرتري را به عنوان خوشایند و یا دلپذیربودن تجربههفاي حاصف از
خرید گذشته محصول ،یا خدمت مطرح کرد ( .)Adams, 2000, p.53مرتریان ،افراد یفا فراینفدهایی
هستند که محصول نتایج یک عمل رد را مصر

میکنند یفا بفه آنهفا نیفاز دارنفد و از آنهفا بهفره

میبرند .از آنجا که هر عمل ردي در سازمان بهیقین هدفی دارد ،مرتریانی نیز دارد .مرتريمحفوري
عاملی مهم در موفقیت سازمانها محسوب میشفود ( .)Brady, 2001, p.47رضفایتمنفدي مرفتري
ی ی از موضوعات مهم نظري و تجربی براي اکثر بازاریابان و محققان بازاریابی است .رضایتمندي
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مرتري را میتوان اوهرة موفقیت در اهان رقابتی تجارت امروز در نظر گرفت .بنفابراین ،اهمیفت
رضایتمندي مرتري و نگهداري مرتري و تدوین اسفتراتژي بفراي شفرکتهفاي مرفتريمفدار و
بازارمدار نمیتواند دستکم گرفته شود .اگر چه نگرش اولیة رضایت را احساسفی ناشفی از فراینفد
ارزیابی است ،رضایت مرتري را میتوان پیامد یفا فراینفد هفم تعریف

کفرد .طبفق تعریففی کفه از

رضایت مرتري به عنوان پیامد یا خروای مطرح شده است ،رضایت را حالتی نهایی که از مصفر
محصوالت حاص میشود ،معرفی میکند .این حالت مم ن است حفالتی شفناختی از دریفافتیهفا،
ع سالعملی احساسی به یک تجربه یا مقایسه بین مزایا و هزینهها با نتایج مورد انتظار باشد و او را
در تعری

دیگري که از رضایت به عنوان یک فرایند ارائه داده است ،فرایندهاي ارزیابی ،شناختی و

روانرناسی مؤثر بر رضایت مرتریان را مورد تأکید قرار میدهد .در این حالت رضایت مرتري طفی
فرایند ارائة خدمات ش

میگیرد

(2007

 .)Bozorgi,بدون کسب رضایت مرتري ،کسب وففاداري

او ام انپذیر نیست .رضایت مرتري نرانة کیفیت تصمیمهاي بازاریابی اسفت .در تبیفین رضفایت،
سه شرط الز است :اول این ه انتظارات باید ش

گیرد .تر ی ارزیابیها شرط دو است و شرط

سو این است که بین انتظفارات و ارزیفابی مقایسفه انجفا گیفرد (  .)Goode et al., 1996رضفایت
مصر کنندة نهایی و مرتري خارای تحت تأثیر دو عام و متغیر قرار میگیرد .ایفن دو عامف هفر
یک بر رضایتمندي مرتري از خدمات عرضهشده در بانک تأثیر میگذارند.
به منظور طراحی ساختار سلسلهمراتبی ابعاد رضایت مرتریان ،ابعاد رضفایتی کفه در تحقیقفات
گدشته و در مدلهاي دیگر بهکار گرفته شده بود ،بررسی شد و با تواه به وظیفة تخصصی بانفک
صادرات ایران ،پس از شناسایی کاستیها با بهکارگیري نظرهاي استادان راهنما ،خبرگان و مرتریان
بان ی در این زمینه ،ابعاد رضایت مربوط به بانک صادرات تعیین شد و ابعاد رضفایت در سفه بعفد
کارکنان ،تصویر ذهنی مرتریان و عوام فیزی ی ،رفاهی و ارتباطی دستهبندي شد.
پيشينة پژوهش
حقیقینسب و کالنتري ( )5031در تحقیقی با عنفوان «پفذیرش خفدمات بان فداري ال ترونی فی از
دیدگاه مرتریان بر اساس مدل تجزیة رفتار برنامهریزيشده در بانکهاي دولتفی و خصوصفی شفهر
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تهران (بانک ملت و بانک سامان)» به این نتیجه رسیدند کفه میفان عوامف ترفویقکننفده ،امنیفت و
محرمانگی و سودمندي خدمات در بانک دولتی ملت مهمترین عوامف پفذیرش مرفتریان را شفام
میشوند و در بین عوام بازدارنده ،محیط بیرونی و ترایحات شخصفی در هفر دو بانفک بفاالترین
رتبه را عد پذیرش مرتریان به خود اختصاص میدهند .حقیقی و هم اران ( )5039در پژوهری با
عنوان «اندازهگیري میزان رضایتمندي کاربران نهایی از خفدمات بان فداري ال ترونی فی بانفکهفاي
پارسیان ،پاسارگاد و اقتصاد نوین» ،نران دادند بانکها میتوانند رضفایتمندي مرفتریان از خفدمات
بان ی را از طریق سه عام اصلی محتوا ،سفهولت بفهکفارگیري و صفحت و دقفت اففزایش دهنفد.
لگزیان و یغما ( )5031در پژوهری با عنوان «شناسایی و تعیین میزان تأثیر عوام مؤثر بفر پفذیرش
بان داري ال ترونیک از دیدگاه مرتریان» نران دادند سه عام انتظار عمل رد ،انتظفار تفالش و آثفار
ااتماعی بر تمای به بهکفارگیري خفدمات مؤثرنفد و دو عامف تمایف بفه بفهکفارگیري و شفرایط
تسهی کننده بر بهکارگیري خدمات بان داري ال ترونی ی تأثیرگذارند .انتظار تالش ،بیرترین تأثیر را
بر پذیرش و بهکارگیري میگذارد و انتظار عمل رد در اایگاه دو اثرگذاري قفرار دارد و دو عامف
آثار ااتماعی و شرایط تسهی کننده اثر کمتري میگذارند .عوام تعفدی کننفده نیفز تنهفا در برخفی
روابط معنادار شناخته شدند .اری سون و هم اران ( )5332تحقیقی را با عنوان «پذیرش مرتریان از
بان داري اینترنتی» در استونی انجا دادند .تحقیق یادشده که بین  5305مرتري بانک انجا گرففت،
نران داد درك سودمندبودن خدمات بان داري اینترنتی مهمترین عاملی است که بر بهکارگیري ایفن
خدمات تأثیرگذار اسفت و سفهولت بفه کفارگیري خفدمات بفهطفور غیرمسفتقیم و از طریفق درك
سودمندي بر عام بهکارگیري اثرگذار است .پون ( )5333تحقیقی را با عنوان «پفذیرش کفاربران از
خدمات بان داري ال ترونی ی» در مالزي انجفا داد .بررسفی وي بفین  051کفاربر انجفا گرففت و
چندین ویژگی خدمات بان داري ال ترونی ی آزمفون شفد .نتفایج نرفان داد ویژگفیهفاي سفهولت
بهکارگیري ،دسترسی ،مفدیریت بانفک ،امنیفت و حفریم شخصفی ،سفرعت و هزینفه ،بفر پفذیرش
بان داري ال ترونی ی مؤثرند .طبق نتایج ،عد حفظ امنیت و حریم شخصی ،منفابع مهفم نارضفایتی
بودند ،درحالی که دسترسی و سهولت بهکارگیري ،از منابع مهم رضایت محسوب میشدند.
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با تواه به مطالب بیانشده در بخشهاي پیرین و مسئلة اصلی پژوهش ،این تحقیفق بفا هفد
بررسی رابطة بین پیادهسازي سیستمهاي ال ترونی ی و میزان رضایتمندي مرتریان در شفعبههفاي
بانک صادرات استان مازندران و رسیدن به شناختی روشن در این زمینه به منظور بیان راه ارهفا و
پیرنهادهاي عملی انجا گرفته است .در ادامه ،فرضیهها و چفارچوب مفهفومی پفژوهش در قالفب
هد

کلی و بر اساس مبانی نظري و مطالعات تجربی مرتبط ترسیم شده است (ش

.)5

)H2(+
)H1(+

کارکنان

سرعت پاسخگویی

)H(+
تصویر ذهنی مرتریان

عوام فیزی ی ،رفاهی
و ارتباطی

رضایت مرتري

پیادهسازي سیستمهاي
ال ترونی ی

روند عرضة خدمات به
مرتریان

)H3(+

کنترل هزینهها

شکل  .1مدل مفهومیپژوهش

با تواه به چارچوب مفهومی تحقیق ،فرضیههاي اصلی پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
فرضیة اصلی :پیادهسازي سیستمهاي ال ترونی ی بر رضایت مرتریان تأثیر مثبت میگذارد.
فرضیة فرعی اول :سرعت پاسخگویی بر رضایت مرتریان تأثیر مثبت میگذارد.
فرضیة فرعی دوم :روند عرضة خدمات به مرتریان بر رضایت مرتریان تأثیر مثبت میگذارد.
فرضیة فرعی سوم :کاهش هزینهها بر رضایت مرتریان تأثیر مثبت میگذارد.
روش تحقيق
این تحقیق از نظر هد  ،کاربردي و بفه لحفان نحفوة امفعآوري اطالعفات ،توصفیفی و از نفوع
همبستگی محسوب میشود .اامعة آماري این پژوهش شام همة مرتریان بانک صفادرات شفعب
استان مازندران بود که بر اساس ادول کراسی و مورگان 031 ،نفر از آنان براي انتخفاب شفدند.
براي انتخاب نمونهها با درنظرگرفتن پراکنش و توزیع به نسبت ی سان مرتریان در شعب مختلف
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مورد مطالعه ،روش نمونهگیري تصادفی ساده بهکار گرفته شفد .ابفزار امفعآوري دادههفا در ایفن
تحقیق پرسرنامة محققساخته بود .براي بررسی پایایی پرسرنامه دو معیار آلفاي کرونباخ و پایفایی
ترکیبی( )CRبهکار گرفته شد .ضریب آلفاي کرونباخ نراندهندة میزان توانایی پرسشهفا در تبیفین
مناسب ابعاد مربوط به خود است .ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی پرسشهاي یفک بعفد
به ی دیگر براي برازش کافی مدلهاي انفدازهگیفري را مرفخص مفیکنفد (

Fornell & Larcker,

 )1981و پایایی قاب قبول ابعاد مرهود است .روایی پرسرنامه با دو معیار روایی صفوري و روایفی
همگرا بررسی شد .اعتبار صوري پرسرنامه با نظر کارشناسان و متخصصان در زمینة موضوع مفورد
پژوهش تأیید شد .روایی همگرا از طریق معیار ( AVEمیانگین واریفانس اسفتخرا شفده) بررسفی
شد .در صورتی که این معیار از  3/2بیرتر باشد ،روایی همگراي ابزار اندازهگیفري تأییفد مفیشفود
( .)Magner et al., 1996مطابق با افدول  ،5همفة مقفادیر نرفاندهنفدة روایفی همگفراي مناسفب
پرسرنامه است .تجزیهوتحلی دادههفا بفا نفر افزارهفاي  SPSSwin18و  Lisrel8.5در قالفب آمفار
توصیفی و مدلسازي معادالت ساختاري انجا گرفت.
جدول  .1روایی و پایایی سازههاي پژوهش

متغیرها

آلفای
کرونباخ

سرعت پاسخگویی
روند عرضة خدمات به مرتریان 3/309
3/102

کاهش هزینهها

3/335

CR

AVE

متغیرها

آلفای
کرونباخ

CR

AVE

3/223 3/319
کارکنان
 3/201 3/350تصویر ذهنی مرتریان 3/190

3/235 3/305

3/112

3/213 3/352

3/153

عوام فیزی ی ،رفاهی
3/235 3/130
و ارتباطی

3/201 3/300

يافتههای تحقيق
بررسي مدلهای اندازهگيری متغيرهای پژوهش
پيادهسازی سيستمهای الکترونيکي درشعب بانک صادرات استان مازندران

در این مرحله براي ارزیابی نقش سه شفاخص (سفرعت پاسفخگویی ،رونفد عرضفة خفدمات بفه
مرتریان و کاهش هزینهها) در پیادهسازي سیستمهاي ال ترونی ی در شعب بانک صفادرات اسفتان
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مازندران تحلی عاملی مرتبة دو انجا گرفت .دلی انجا دادن تحلی عاملی مرتبة دو به نوع آثفار
علّی در مدل انتزاعی تحقیق مربوط است .در مدل طراحیشده مفیتفوان دیفد سفاختارهاي عفاملی
سهگانه ،یک ساختار عاملی مجزا را در سطح دو تر ی میدهند .بر اساس مدل تحقیق ،این مدل
در نر افزار  Lisrel8.5اارا شد و مدل تحلی عاملی مرتبة دو قاب قبولی اارا و بفه دسفت آمفد.
 ،5نران میدهد همة نرانگرهاي انتخابی بفراي سفنجش پیفادهسفازي سیسفتمهفاي

نتایج در ش

ال ترونی ی در شعب بانک صادرات استان مازندران دقت الز و کافی دارند .از ایفن رو ،مفیتفوان
بیان کرد شاخصهاي بهکارگرفتهشده ،با زیربناي نظري تحقیق تطابق قاب قبولی را نران میدهند.
در ادول  5رتبهبندي اثر شاخصهاي مرتبة اول در تر ی سازة مرتبة دو و بارهاي عاملی هر
یک از عام ها (مقادیر ضریب گاما) ،همراه با مقدار تی نران داده شده است .مقادیر ضریب گاما
میتوانند شدت رابطة بین عام هاي مرتبة اول و مرتبة دو را نران دهند .در این تحقیق بر اساس
دادههاي میدانی در میان سه شاخص بررسیشده ،روند عرضة خدمات به مرتریان ( )λ=3/150به
عنوان قویترین شاخص مرتبط با پیادهسازي سیستمهاي ال ترونی ی در شعب بانک صادرات استان
مازندران است.
جدول  .2رتبهبندي اثر شاخصهاي مرتبة اول در تشکيل سازة مرتبة دوم بر اساس بار عاملی

رتبه

شاخصهای مرتبة اول

λ

آمارة تی

ضریب معناداری

5

سرعت پاسخگویی

3/051

0/215

3/35

5

روند عرضة خدمات

3/150

1/155

3/35

0

کاهش هزینهها

3/530

0/529

3/35

همچنین ،با تواه به شاخصهاي برازندگی که در ادول  0بیان شفده اسفت ،مفیتفوان نتیجفه
گرفت که مدل ساختاري طراحیشده براي برازش و بررسی روابط بین سازهها معتبر و قاب قبفول
است.
جدول  .3شاخصهاي برازندگی مدل اندازهگيري پيادهسازي سيستمهاي الکترونيکی در شعب بانک صادرات استان مازندران

شاخص

2

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معیار پیرنهادشده

≥0

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≥3/5

مقدار گزارششده

5/009

3/95

3/95

3/93

3/95

3/95

3/301
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شکل  .2مدل اندازهگيري برازشیافتة پيادهسازي سيستمهاي الکترونيکی شعب بانک صادرات استان مازندران

رضايت مشتری در شعب بانک صادرات استان مازندران

در این مرحله براي ارزیابی نقش سه شاخص (کارکنان ،تصویر ذهنی مرتریان و عوامف فیزی فی،
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رفاهی و ارتباطی) در ش
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گیفري و ترف ی رضفایت مرفتري در شفعب بانفک صفادرات اسفتان

مازندران به دلی نوع آثار علّی در مدل انتزاعی تحقیق تحلی عاملی مرتبة دو انجا گرفت .نتفایج
در ش

 0نران داده شده است .بر اساس یافتههفاي پفژوهش ،همفة نرفانگرهاي انتخفابی بفراي

سنجش سازة رضایت مرتري شعب بانک صادرات استان مازندران دقت الز و کفافی را داشفته و
با زیربناي نظري تحقیق تطابق قاب قبولی را نران میدهند.
در ادول  ،1رتبهبندي اثر شاخصهاي مرتبة اول در تر ی سازة مرتبة دو و بارهفاي عفاملی
هر یک از عام ها (مقادیر ضریب گاما) همرا با مقدار تی نران داده شده است .مقادیر ضریب گاما
میتواند شدت رابطة بین عام هاي مرتبة اول و مرتبة دو را نران دهند .در این تحقیق بفر اسفاس
دادههاي میدانی در میان سه شاخص بررسیشده ،تصفویر ذهنفی مرفتریان ( )λ =3/ 378بفه عنفوان
قويترین شاخص مرتبط با رضایت مرتري در شعب بانک صادرات استان مازندران است.
جدول .4رتبهبندي اثر شاخصهاي مرتبة اول در تشکيل سازة مرتبة دوم بر اساس بار عاملی

رتبه

شاخصهای مرتبة اول

λλ λ

آمارة تی

ضریب معناداری

5

تصویر ذهنی مرتریان

3/ 378

0/219

3/35

5

عوام فیزی ی ،رفاهی و ارتباطی

3/ 271

5/135

3/35

0

کارکنان

3/355

0/231

3/35

همچنین ،با تواه به شاخصهاي برازندگی که در ادول  2بیان شفده اسفت ،مفیتفوان نتیجفه
گرفت مدل ساختاري طراحیشده براي رضایت مرتري ،به منظور بفرازش و بررسفی روابفط بفین
سازهها معتبر و قاب قبول است.
جدول  .5شاخصهاي برازندگی مدل اندازه گيري رضایت مشتري در شعب بانک صادرات استان مازندران

شاخص

2

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معیار پیرنهادشده

≥0

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≥3/5

مقدار گزارششده

5/159

3/95

3/93

3/95

3/95

3/93

3/310
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شکل  .3مدل اندازهگيري برازشیافتة رضایت مشتري شعب بانک صادرات استان مازندران

مدل ساختاری تحقيق
دومین مرحلة برآورد مدل ،پس از برآورد مدلهاي اندازهگیري ،برآورد مدل سفاختاري یفا آزمفون
معناداري ضرایب مسیر فرضشده در مدل تحقیق و واریانس ترریحشده یا ضریب تبیینی است که
به وسیلة هر مسیر برآورد میشود .مدل ساختاري ،روابط علّی بین متغیرهفاي م نفون را مرفخص
میکند و آثار علّی و میزان واریانس تبیینشده را شرح میدهد .در این قسمت ،بر اساس مدلهفاي
اندازهگیري یا تحلی عاملی تأییدي که در بخش قب براي هر یک از سازهها بهطور اداگانه نرفان

بررسي رابطة بين پيادهسازی سيستمهای الکترونيکي و ميزان رضايتمندی مشتريان (مورد مطالعه :شعب ...
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داده شد ،فرضیة اصلی تحقیق دربارة پیادهسفازي سیسفتمهفاي ال ترونی فی و میفزان رضفایتمندي
مرتریان بانک صادرات استان مازندران آزمون شد .نتفایج تحلیف مسفیر در قالفب مفدل معفادالت
ساختاري در ش

 1نمایش داده شده است .ضرایب مسیر استانداردشده در شف

 ،1بیفانکننفدة

قوت روابط بین متغیر مستق و وابسته در مدل هستند .بر اساس نتایج تحقیق ،مقدار ضریب مسفیر
براي دو سازة سیستمهاي ال ترونی ی و رضایت مرتري  ،3/ 702و آمارة تی بیرفتر از  5/90اسفت،
در نتیجه ،در سطح ترخیص یک درصد معنادار اسفت .از ایفن رو ،مفیتفوان بیفان کفرد بازاریفابی
رابطهمند بر وفاداري مرتریان در شعب بانک صادرات استان مازنفدران اثفر معنفاداري مفیگفذارد.
همچنین ،از آنجا که مقدار این ضریب مثبت است ،بنابراین ،تأثیر بازاریابی رابطهمند طفوري اسفت
که سبب وفاداري مرتریان میشود.

شکل  .4مدل ساختاري برازشیافتة تحقيق

همچنین ،با تواه به شاخصهاي برازندگی که در ادول  0بیان شفده اسفت ،مفیتفوان نتیجفه
گرفت مدل ساختاري طراحیشده در ش

 1براي برازش و بررسی روابط بین سفازههفا معتبفر و

قاب قبول است.
جدول  .6شاخصهاي برازندگی مدل ساختاري تحقيق
2

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معیار پیرنهادشده

≥0

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≤3/9

≥3/5

مقدار گزارششده

5/953

3/93

3/95

3/93

3/95

3/95

3/315

شاخص
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بعد از تأیید فرضیة اصلی ،نوبت به سنجش فرضیههاي فرعی پژوهش میرسد که براي این کار
مدلی متر

از پیادهسازي سیستم ال ترونی ی به عنوان سازههاي بفرونزا و رضفایت مرفتري بفه

عنوان سازة درونزا ترسیم و توسط نر افزار لیزرل اارا شد .خروای بهدستآمده از اافراي ایفن
مدل حاوي ضرایب استانداردشده در ش

 1قاب مرفاهده اسفت .در مفدل اسفتخرا شفده بفراي

بررسی فرضیههاي فرعی پژوهش ،رضایت مرتري با نماد

(mshtari

 ،)Rکارکنان با نماد()Karknan

تصویر ذهنی مرتریان با نماد ( ،)T Z Mعوامف فیزی فی ،رففاهی و ارتبفاطی بفا نمفاد (،)A Fiziki
سیستمهاي ال ترونی ی با نماد ( ،)System Eسرعت پاسخگویی با نماد ( ،)S Pasokhرونفد عرضفة
خدمات به مرتریان با نماد ( ،)R khadamatو کاهش هزینهها بفا نمفاد ( )K hazineمرفخص شفده
است.
آزمون برازش مدل

با تواه به شاخصهاي برازندگی که در ادول  1نرفان داده شفده اسفت ،مفیتفوان گففت مفدل
ساختاري طراحیشده براي برازش و بررسی روابط بین سازهها معتبر و قاب قبول است.
جدول  .7شاخصهاي برازندگی مدل ساختاري تحقيق

شاخص

2

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معیار پیرنهادشده

≤0

≤ 3/93

≤ 3/93

≤ 3/93

≤ 3/93

≤ 3/93

≤ 3/53

مقدار گزارششده

5/939

3/95

3/90

3/95

3/93

3/95

3/305

همانطور که مرخصههاي برازندگی در ادول  1نران میدهد ،دادههاي این پژوهش بفا مفدل
ساختاري و زیربناي نظري تحقیق ،برازش مناسبی دارد.
در ادامه با تواه به این ه مدل معادالت ساختاري الگوي پژوهش تأیید شده است ،فرضیههفاي
پژوهش با ضرایب تأیید ،مقادیر بحرانی و سطح معناداري هر یک از ضرایب تأیید بررسی میشود.
بر اساس نتایج تحقیق مقدار ضریب مسیر براي دو متغیر سرعت پاسفخگویی و رضفایت مرفتریان
برابر با  ،3/130و آمارة تی بیرتر از  5/90است ،در نتیجه ،در سطح ترخیص یک درصفد معنفاددار

بررسي رابطة بين پيادهسازی سيستمهای الکترونيکي و ميزان رضايتمندی مشتريان (مورد مطالعه :شعب ...
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است .لذا فرضیة فرعی اول تحقیق که بیان میکند سرعت پاسفخگویی بفر رضفایت مرفتریان اثفر
معناداري میگذارد ،پذیرفته میشود .همچنین ،نتایج تحقیق نران میدهد مقدار ضریب مسیر بفراي
دو متغیر روند عرضة خدمات و رضایت مرتریان مرتري برابر با  ،3/193و آمارة تی بیرتر از 5/90
است ،در نتیجه ،در سطح ترخیص یک درصد معنادار است .لذا فرضیة فرعی دو تحقیق که بیفان
میکند روند عرضة خدمات به مرتریان بفر رضفایت مرفتري اثفر معنفاداري مفیگفذارد ،پذیرفتفه
میشود .همچنین ،نتایج تحقیق نران میدهد مقدار ضریب مسیر براي دو متغیر کاهش هزینفههفا و
رضایت مرتریان برابر با  ،3/155و آمارة تی بیرتر از  5/90است ،در نتیجه ،در سطح ترخیص یک
درصد معنادار است .لذا فرضیة فرعی سو تحقیق که بیفان مفیکنفد کفاهش هزینفههفا و رضفایت
مرتریان اثر معنادار میگذارد ،پذیرفته میشود.

شکل  .4خروجی نرمافزار  Lisrelبراي بررسی فرضيههاي فرعی در حالت معناداري

بحث و نتيجه
ادراك ،انتظارات و ترایحات مرتریان از عوام تعیینکنندة رضایت مرتري محسوب میشود .بفه
عبارتی ،رضایتمندي یفا نارضفایتی از تففاوت بفین انتظفارات و ادراك مرفتري از واقعیفت شف
میگیرد .امروزه شرکتها براي ایجاد رضفایتمنفدي در مرفتریان بایفد عفالوه بفر حفذ

دالیف

نارضایتیها و ش ایت مواود ،عرضهکنندة محصوالتی با کیفیت عالی و اذاب باشند تفا موابفات
شادمانی مرتریان را فراهم کنند .در این پژوهش ،نران داده شد در صورت تواه بفه سیسفتمهفاي
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ال ترونی ی ،رضایت مرتري افزایش مییابد در این پژوهش ،افزون بر تأیید فرضیة اصلی که تفأثیر
پیادهسازي سیستمهاي ال ترونی ی بر رضایت مرتریان را نرفان داد ،فرضفیههفاي فرعفی پفژوهش
شام تأثیر سرعت پاسخگویی ،روند عرضة خدمات به مرتریان و کفاهش هزینفههفا بفر رضفایت
مرتریان نیز تأیید شد .با پذیرش فرضیة اصلی ،مرخص شد سیستمهاي ال ترونی فی بفر رضفایت
مرتریان اثرگذارند .اودزاده و هم اران ( )5095اثر پنج متغیر مستق (محتواي خدمات ،درستی و
دقت ،ش

و ظاهر ،راحتی در بهکارگیري و صرفهاویی در زمان) را بر رضایت مرتریان بررسفی

کردهاند که تحلی رگرسیون تأثیر معنادار پنج متغیر بر رضایت مرتري را نران داده اسفت .در ایفن
مقاله نیز همبستگی باالیی بین متغیرهاي مستق و رضایت مرتریان مراهده شده است .نتفایج ایفن
تحقیق حاکی از آن است که فرضیة اول تحقیق تأیید میشفود .یعنفی بفین سفرعت پاسفخگویی و
رضایت مرتریان در بانک هاي صادرات استان مازندران رابطة مثبفت و معنفاداري وافود دارد .بفه
عبارت دیگر ،وقتی که بانکهاي صادرات در عرضة خدمتی بفه مرفتریان خفود ،بفه آنهفا وعفده
میدهند که آن را بهطور صحیح و دقیق انجا میدهند ،تحقق ایفن وعفده از سفوي بانفک در نفزد
مرتریان احساس اطمینان و او مبتنی بر اعتماد را بین بانک و مرتریان ایجاد میکنفد .نتفایج ایفن
تحقیق با نتایج تحقیق اودزاده و هم اران ( )5095و برادران حسنزاده و هم اران ( )5033همسو
است ،بنابراین ،فرضیة دو تحقیق نیز تایید است .یعنی بین میزان روند فروش (عرضة خدمات بفه
مرتریان) و رضایت مرتریان رابطة مثبت و معناداري واود دارد .لذا مفیتفوان نتیجفه گرففت کفه
عرضة خدمت بهموقع به مرتري و پاسخگوبودن و حساسفیت بانفک نسفبت بفه کیفیفت خفدمات
عرضهشده به مرتریان میتواند مرتریان را راضی نگه دارد .بنابراین ،فرضیة سو تحقیق نیفز تأییفد
میشود .به این معنا که بین کاهش هزینهها و رضایت مرتریان رابطة مثبت و معناداري واود دارد.
براي آگاه کردن ذينفعان از مزایفاي بان فداري ال ترونی فی ،نفهتنهفا بفر مزایفاي اولیفة بان فداري
ال ترونی ی مانند صرفهاویی در زمان ،هزینه و از آن ضروري تأکید شفود ،بل فه بایفد بفر منفافع
عمومی ناشی از بهکارگیري خدمات بان داري ال ترونی ی مانند کاهش مصفر

سفوخت ،کفاهش

ترافیک ،کاهش آلودگی محیط زیست ،کاهش هزینههاي چاپ اس ناس و از آن نیز تأکیفد شفود.
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عوام بهدستآمده در این تحقیق با عوام سایر تحقیقات تفاوتهفایی دارد .حقیقفی و هم فاران
( )5039نران دادند بانکها میتوانند رضایتمندي مرتریان از خدمات بان ی را از طریق سه عام
اصلی محتوا ،سهولت بهکارگیري و صحت و دقت افزایش دهند ،در این پژوهش نیز مرخص شفد
هر چه روند عرضة خدمات به مرتریان بهتر انجا گیرد ،رضایتمندي مرتریان افزایش مییابد که
همسوبودن نتایج این پژوهش را نران میدهد .لگزیان و یغما ( )5031نران دادند سه عام انتظفار
عمل رد ،انتظار تالش و آثار ااتماعی بر تمای به بهکارگیري خدمات مؤثرند ،در این پژوهش نیفز
نران داده شد هر چه سرعت عرضه خدمات و کیفیت خدمات بهتر باشد ،رضایتمنفدي مرفتریان
بیرتر میشود که همسو با نتایج این تحقیق است .اری سون و هم اران ( )5332نران دادنفد درك
سودمندبودن خدمات بان داري اینترنتی مهمترین عاملی است کفه بفر بفهکفارگیري ایفن خفدمات
تأثیرگذار است و سهولت بهکارگیري خدمات بهطور غیرمسفتقیم و از طریفق درك سفودمندي بفر
عام بهکارگیري اثرگذار است .در این تحقیق نیز روند عرضة خدمات نیفز بفه عنفوان قفويتفرین
شاخص مرتبط با پیادهسازي سیستمهاي ال ترونی ی شناسایی شد که همسو با نتفایج ایفن تحقیفق
است .همچنین ،گر چه بسیاري از محققان در حوزة وفاداري ال ترونی ی و بان داري اینترنتی ابعاد
مختل

کیفیت خدمات برخط از قبی اطمینان خاطر ،زیبایی پایگفاه اینترنتفی ،سفهولت دسترسفی،

سفارشیسازي و پاسخگویی بهموقع را در ایجاد رضایت برخط مؤثر مفیداننفد ،بایفد اذعفان کفرد
امروزه خدمات اینترنتی عرضهشده توسط بانکهاي مختل

باید در وهلة اول در سطح مطلفوبی از

کیفیت قرار داشته باشد تا بتواند مرتریان را اذب و اسفتفادة آنفان را از خفدمات یادشفده تفداو
بخرند .از سوي دیگر ،بسفیاري از خفدمات بان فداري ال ترونی فی کفه در حفال حاضفر توسفط
بانکهاي مختل

به مرتریان عرضه میشود ،از اهات مختل

با ی دیگر شفباهت داشفته و هفی

یک را نمیتوان مزیتی رقابتی در برابر رقبا محسوب کرد .بفه همفین دلیف فقفط زمفانی مفیتفوان
خدمات باکیفیت را نوعی مزیت رقابتی در نظر گرفت که در مقایسه با خدمات مرفابه رقبفا ارزش
افزودهاي چرمگیر براي مرتریان ایجاد کند .به عالوه تواه به ابعاد کیفی خدمات برخط باید ی ی
از عوام اساسی در ش

گیري رضایت بفرخط قلمفداد شفود .زیفرا همزمفان بفا اففزایش آگفاهی

مرتریان از خدمات قاب عرضه توسط بانکها و مؤسسات خدمات مالی و باالرفتن اسفتانداردهاي
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خدماتی ،انتظارات مرتریان نیز افزایش مییابد .با تواه به این موارد ،میتوان نتیجه گرففت ادراك
مرتري از خدمات بان داري اینترنتی – یا به تعبیري رضایت برخط مرتري نسبت به این خفدمات
– بر ذهنیت او از تجربة به کارگیري این خدمات و در نتیجه قضاوت وي دربارة میزان عمف کفردن
بانک به تعهدات خود مؤثر است .دیگر آن ه با گسترش اینترنت ،بقاي کسبوکارهفاي بفرخط تفا
حدود زیادي به شمار کاربران اینترنتی و بازگرت مجدد آنها به پایگاه اینترنتی این کسفبوکارهفا
بستگی خواهد داشت .با این همه نتایج تحقیقات انجا گرفته در حوزة تجفارت ال ترونی فی نرفان
میدهد ی ی از عوام بازدارندة مرتریان برخط در مرااعة مجدد به پایگاههاي اینترنتی ،نه نگرانفی
آنان دربارة رویههاي عملیاتی بل ه بیاعتمادي آنان نسبت به حفظ اطالعفات شخصفی و محرمانفه
است .بنابراین ،اتخاذ رویههاي اعتمادساز مانند افزایش اطمینان مرفتریان ،توافه بفه حففظ حفریم
خصوصی افراد ،امنیت پایگاههاي اینترنتی ،شفا سازي و ااتناب از رویفههفاي پیچیفدة عملیفاتی،
تعهد به وعدههاي دادهشده به مرتریان در رفع نیازهاي آنان بفه شفیوة مطلفوب از املفه مفواردي
است که میتواند با تقویت حس اعتماد در کاربران بر نرخ حفظ مرتریان کنفونی اینترنتفی بیفزایفد
( .)Cheskin Research, 2000با تواه به نتایج تحقیق ،یعنی آنچه که بانکها و مؤسسات مالی بایفد
به آن دقت کنند ،این است که مرتریان در صفورت داشفتن نگرشفی مثبفت نسفبت بفه بان فداري
ال ترونی ی ،خدمات بان داري ال ترونی ی را به کار خواهنفد گرففت .لفذا بسترسفازي فرهنگفی و
آشناکردن مرد با فواید این ت نولوژي ،آموزش و آسانکردن نحوة بهکارگیري ابزارهاي بان فداري
ال ترونی ی براي همگان ،افزایش امنیت سیستمها و ارتقاي کیفیفت ارتبفاط اینترنتفی مفیتوانفد در
همگا کردن نظا بان ی کرور با بان داري نوین اهانی و بفهکفارگیري روزاففزون آن مفؤثر باشفد.
تعیین مروقهاي مختل

به کاربران خدمات بان داري ال ترونی ی ،مانند اعطاي تخفی هاي ویژه،

پرداخت رایگان قبوض ،دستهبندي تبادالت مالی و ارائة گردشهاي مالی روزانه ،ماهانفه و سفاالنه
میتواند باعث افزایش استفادة مرفتریان از خفدمات بان فداري ال ترونی فی شفده ،و بفه رضفایت
مرتریان منجر شود.
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