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 چکیده

موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در یک موسسه اعتباری به منظور تحقق هر هدف این مقاله شناسایی عوامل 

عوامل . جهت تحقق هدف فوق از مدل کانو استفاده گردید. باشد چه بیشتر و بهتر خواسته های مشتریان و افزایش رضایت آنان می

ای متشکل از  در ادامه پرسشنامه. حبه با خبرگان شناسایی و تعریف شدموثر با توجه به تحلیل و بررسی تحقیقات قبلی و همچنین مصا

نفر از مشتریان موسسه در استان تهران به عنوان نمونه آماری،  083زوج سوال طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی، توسط  03

ی، نیازهای عملکردی و نیازهای انگیزشی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در این تحقیق در سه دسته نیازهای اساس. تکمیل گردید

جهت . های مد نظر با استفاده از آزمون نیکویی برازش تأیید شد معتبر بودن فراوانی. شدند و اولویت بندی بندی طبق مدل کانو، طبقه

 . فاده شددو و مدل کانو است ، آزمون نیکویی برازش کایSpss ،Excelهای گردآوری شده از نرم افزار های   تحلیل داده

 xموسسه مدل کانو، خدمات بانکداری الکترونیک،  رضایت مشتری،: کلمات کلیدی



 مقدمه

باشد و یکی از مهمترین مزایای رسیدن  سازمان ها دریافته اند که رضایت مشتری در گرو افزایش کیفیت کاالها و خدمات ارائه شده می

 (.2081جناط زاده ماهانی، ) می باشدبه رضایتمندی مشتری توسعه و ارائه خدمات با کیفیت 

در این بین صنعت بانکداری نیز با چالش بیشتری در رابطه با اهمیت تأمین رضایت و وفاداری مشتریان مواجه است که علت این امر 

داشتن  هزینه حفظ و راضی نگه. گیرد آن است که جدا از آنکه نیازهای مشتریان علت وجودی سازمانهای این صنعت را در بر می

مشتریان فعلی از جذب مشتریان جدید بسیار کمتر بوده و از طرفی هر مشتری راضی خود حکم بازاریابان اثر بخشی را برای آنها در 

 (.Hadijama, 2010) بازار ایفا می کند

ائل درون سازمانی کیفیت کاال از مهمترین عوامل رضایتمندی مشتریان است که در موسسات خدماتی مانند بانک ها همواره از مس

 .ل مشتری مداری را به دنبال داردمتغیرهایی که بی توجهی به آنان افو. قرار می گیردمتأثر بوده و تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی 

ان را صنعت بانکداری با الکترونیکی شدن در جهت باال بردن کیفیت خدمات مالی و بانکی است و سعی دارد باالترین رضایت مشتری

 (2083، بامداد و رفیعی.)آورد بدست

های کشور و افتتاح هر روزه انواع و اقسام موسسات مالی و اعتباری و ارائه انواع خدمات  تر شدن فضای موجود در بانک با رقابتی

آگاهی  شود در محیطی که مشتریان گوناگون و مورد نیاز مشتریان، لزوم توجه به مشتریان و ارضای نیازهای آنها بیشتر احساس می

از طرف دیگر تجارت الکترونیک از مهمترین مباحث . باشد یافته و قدرت انتخاب می یابند، دیگر غفلت از نیازهای آنها امکان پذیر نمی

بانکداری الکترونیک و به تبع آن پول الکترونیک به . ها، محققان و پژوهشگران قرار گرفته است امروزی است که مورد توجه سازمان

های الزم در زمینه تجارت الکترونیک، از طریق تسهیل در پرداخت ونقل و انتقاالت الکترونیکی وجوه  از مهمترین بسته عنوان یکی

 (.2031بخشیان، )معامالت اینترنتی می تواند زمینه رشد و توسعه تجارت الکترونیکی را بیش از پیش فراهم نماید

 کسب رضایت هرچه بیشتر مشتریان در راستای بر رضایت مشتریان موثر  ملبر این اساس در این مقاله سعی بر این است که عوا

 .شناسایی شود
 

 بیان مساله

به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در . پیاده سازی تجارت الکترونیک نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است

تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و 

آنچه خدمات بانک ها را در استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیک از روش های موسوم متفاوت می کند، . حال افزایش است

ان را به مشتری می دهد تا از خدمات گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری است به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک این امک

 (2083بنی اسدی و دیگران، .)گسترده تر و متنوع تری برخوردار باشد

تأکید محققان بر اهمیت رضایت مشتری در صنعت بانکداری و نقش آن و راه های مختلف نگهداشت مشتری غیر قابل چشم 

ها بسیار وابسته به رضایت مشتری هستند و بایستی استانداردی برای عملکرد راضی  بانک(. Farquhar, Panther, 2008)پوشی است

از اینروست که اهمیت رضایت مشتری و کیفیت خدمات در کمک به توسعه (. Ronald, velatso, 2006)کننده ایجاد نمایند

 (.Petridou & etal. 2007)داری مورد تأکید قرار گرفته استارتباطات بانک

لذا، هدف . شناخت بیشتر از عوامل مرتبط با رفتار مشتریان و بویژه عوامل موثر بر رضایتمندی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است

انکداری الکترونیک به منظور مدیریت اصلی و اساسی این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات ب

 . هرچه بهتر نیازهای مشتریان و افزایش رضایت آنها می باشد

 

 مباحث نظری و پیشینه تحقیق

در این بخش ابتدا به معرفی تعاریف و مفاهیم کلیدی مورد نظر این تحقیق پرداخته و ضمن تشریح و معرفی مدل کانو ، مروری بر 

 .زمینه خواهیم داشت تحقیقات انجام شده در این



 
در طول چند . (Rizan, 2010. )باشد رضایت مشتری همان درک و احساس مثبت مشتریان به سازمان می :رضایت مشتری در بانکها

با ورود به کسب و کار رابطه ای و  2383از سال . دهه گذشته تغییرات در کانال های تحویل، صنعت بانکداری را متحول نموده است

ظهور کانال های (. GILBERT, Karen, 2003) چندگانه آن تغییراتی حاصل و صنعت بانکداری نیز از آن متأثر شدکاربردهای 

به جای تحویلداری، مراکز تماس در عوض شعب بانک، بانکداری اینترنتی و کارتهای   تحویل و سیستم های پرداخت شامل خود پرداز

 (.1321طهماسبی، )بانکها را نیز به بازارهای نو ظهور مهاجرت داداعتباری جایگزین تراکنش های مالی سنتی، 

بانکداری الکترونیک در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید  :و انواع آن  تعریف بانکداری الکترونیک

، بانکداری  بانکداری از طریق موبایل: بارتند ازانواع بانکداری الکترونیک ع(. Pennathur, 2001. )زمان و مکان از خدمات بانکی است

، بانکداری از طریق دستگاه های خود  ، بانکداری از طریق دستگاه پایانه فروش ، بانکداری از طریق پست الکترونیک از طریق اینترنت

 ( 2081مال حسینی و نوروزی، )، بانکداری از طریق شعب خودکار و بانکداری از طریق تلویزیون پرداز، بانکداری از طریق تلفن ثابت

بسیاری از کسب و کارها به اهمیت مدیریت مدیریت ارتباط با مشتری و پتانسیل آن برای سازمان جهت  :اهمیت رضایت مشتریان

های  د تغییر در فرایندهای کسب و کار خود و همچنین ایجاد راه حلاین سازمانها در حال ایجا. اند دستیابی به مزیت رقابتی پی برده

فنی می باشند که آنها را قادر کند تا مشتریان جدیدی را جذب کنند، مشتریان فعلی را حفظ نماید و از دوره زمانی آنها حداکثر 

 (.2081وظیفه دوست و عطاالهی، ) نمایند

ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت، مدلی را  استاد دانشکاه ریکا توکیو و یکی از برجسته  دکتر نوریساکی کانو: معرفی مدل کانو

وی در مدل خود نیازمندی های مشتریان و یا به . گیرد مطرح نمود که امروزه در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد استفاده قرار می

. نمود و هر سه نوع نیازمندی را در یک نمودار دو بعدی نمایش دادعبارت دیگر خصوصیات کیفی محصوالت را به سه دسته تقسیم 

 (.2083رضایی، )

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1

  . ATM 
2   . Electronic Banking 
3   . Mobile Banking 
4   . Internet Banking 
5   . Email Banking 
6

  . Pos 
7

  . Phone Banking 
8   . Kano 

 مشتری راضی است

 نیازمندی ها
 برآورده شده است

 نیازمندی ها

برآورده نشده 

 است

 نیازهای انگیزشی

 نیازهای عملکردی

 نیازهای اساسی

مشتری ناراضی 

 است
 (1831ملکی و دارابی، : )مدل کانو: 1شکل 

 



خصوصیات ابتدایی و اولیه هر کاالیی می باشد و چنانچه این ویژگی ها برآورده نشوند مشتریان کامال ناراضی خواهند :  الزامات اساسی

 .آورد ت رضایت مشتریان را فراهم میاز سوی دیگر افزایش در ارائه  این ویژگی ها موجبا. شد

سطح باالتر تأمین این . رضایت مشتریان در این نوع از ویژگی ها متناسب با سطح تأمین این خصوصیات می باشد :  الزامات عملکردی

 .ویژگی ها موجبات رضایت بیشتر مشتریان را فراهم می آورد و بر عکس

معیارهایی از کاالها هستند که بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتریان از یک کاال و یا خدمت این ویژگی ها :   الزامات الزامات انگیزشی

ارضا و تأمین این ویژگی ها باعث . الزامات انگیزشی نه صراحتا شرح داده می شوند و نه توسط مشتریان مورد انتظارند. خاص دارند

 .اس نارضایتی نخواهند داشترضایت مشتریان می شوند و چنانچه تأمین نشوند مشتریان احس

کانو معتقد است که در بازار رقابتی امروز پرداختن به نیازمندیهای نوع اول و دوم شاید متضمن حضور شما در : ویژگی های مدل کانو

ه تازی در بازار وی معتقد است موسسه هایی موفق به یک. بازار باشد ولی با اتکا به آنها نمی توان انتظار پیروزی مطلق بر رقبا را داشت

می شوند که نه تنها نیازمندی های امروزی مشتریان توجه می کند، بلکه در پی خلق نیازهای جدیدی می باشند که انگیزه باالیی را 

 (.2082گلچین فر، )در مشتری به وجود می آورند

:  ویژگی اصلی این مدل آن است که در تحقیقی بعد از مقایسه مدل های مختلف رضایت مشتری به این نتیجه رسیده که از جمله

 (.2083ملکی و دارابی، )این مدل در اکثر الگوهای رضایت مشتری کاربرد دارد

امروزه در . امروزه بیشتر فعالیت های سازمان هرجا که مشتری هست کانو نیز یا وجود دارد و یا می تواند وجود داشته باشد

ود که دانشگاه ها و محیط های تحقیقاتی بر روی مسأله رضایت مشتری تحقیقاتی کشورهای پیشرفته غربی و شرقی کمتر یافت می ش

 (.81-2081فرقانی تهرانی، )انجام نداده باشند و با این مدل آشنا نباشند

 تحقیقپیشینه 

ها شباهت مورد آن 13مقاله و پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت که حدود  13به منظور بررسی وضعیت تحقیقات پیشین، بیش از 

 .ذکر شده است 2 شماره جمع بندی و وضعیت تحقیقات پیشین این پژوهش در جدولبیشتری به موضوع مد نظر این تحقیق داشت؛ 
 

 تحقیقات پیشین وضعیت: 1 شماره جدول
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بررسی و میزان پذیرش 

تکنولوژی بانکداری 

الکترونیک توسط 

مشتریان بانک تخصصی 

صنعت و معدن با استفاده 

 از مدل پذیرش تکنولوژی

 -سودمندی درک شده 

 سهولت استفاده درک
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اده درک شده و عوامل سودمندی درک شده، سهولت استف

اطمینان هر سه عامل دارای رابطه معنا داری با میزان 

 پذیرش تکنولوژی های بانکداری الکترونیک هستند

                                                 
9   . Basic Quality 
10   . Performance Quality 
11 Attractive Quality
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شناسایی و رتبه بندی 

عوامل موثر بر پذیرش 

بانکداری الکترونیکی 

مطالعه )توسط مشتریان 

شعبات بانک : موردی

 (ملت استان اردبیل

عملکرد، امنیت، انتظار 

انتظار تالش، ریسک، 

تمایالت رفتاری، شرایط 

تسهیلگر، نگرش ذهنی، 

نفوذ اجتماعی، اعتماد، 

آزمون پذیری، استفاده 

واقعی ، مزیت نسبی و 

 سهولت استفاده

پذیرش بانکداری 

 الکترونیکی
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عامل امنیت، انتظار عملکرد، انتظار تالش،  20عامل از  3

تمایالت رفتاری، شرایط تسهیلگر، نگرش ذهنی، ریسک، 

نفوذ اجتماعی، اعتماد، آزمون پذیری، استفاده واقعی ، 

مزیت نسبی و سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری 

 .الکترونیک تأثیر دارد

ی  8
اح

رری
می

اج
ت

(
20

31
) 

بررسی عوامل موثر بر 

رضایت خرده فروشان 

در کانال ( سوپرمارکت ها)

غذایی از منظر توزیع مواد 

مدل کانو و ارائه 

راهکارهایی برای بهبود 

 آن

 عوامل آمیخته بازاریابی
رضایت خرده 

 فروشان
- 

عوامل آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتریان خرده فروشان 

 شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد

4 

ی 
مت

 نع
ی و

دق
صا

(
20

32
) 

ارائه مدل هفت بعدی 

رضایتمندی مشتریان از 

بانکداری خدمات 

 الکترونیک در ایران

سهولت، دسترسی، قابلیت 

اتکا، امنیت، سودمندی، 

تصویر ذهنی از بانک و 

/ سرعت)طراحی سایت 

 (محتوا/ طراحی

رضایت مشتریان 

از خدمات 

الکترونیکی بانکها 

 در ایران

- 

سهولت، دسترسی، قابلیت اتکا، امنیت، سودمندی، تصویر 

جلب رضایت مشتریان از ذهنی از بانک و طراحی سایت در 

 خدمات الکترونیکی بانکها در ایران، تاثیرگذار می باشد

5 

ی 
ظر

ن
(

20
32

) 

بررسی اندازه گیری و 

اولویت بندی موثر بر 

رضایت مشتری در 

 –بانکداری الکترونیک 

شعب : مطالعه موردی

بانک کشاورزی دلیجان و 

 محالت

  -سیستم های ارائه خدمات

تشریح خدمات بانکداری 

میزان آموزش  -الکترونیک 

 پرسنل

رضایت مشتریان 

از بانکداری 

 الکترونیک

- 

بین سیستم های ارائه خدمات به مشتری و میزان رضایت 

همچنین بین تشریح . آنان رابطه معناداری وجود دارد

خدمات بانکداری الکترونیک و میزان آموزش پرسنل هر 

معناداری  یک به طور مجزا با میزان رضایت مشتریان رابطه

 وجود دارد

6 

ن 
ستا

دو
 و 

ی
راب

می
(

20
83

) 
بررسی اندازه گیری 

رضایت مشتری از 

خدمات بانکداری 

الکترونیک با استفاده از 

 مدل اصالح شده کانو

ارائه خدمات از طریق 

شبکه شتاب، ارائه خدمات 

در هر ثانیه از شبانه روز، 

ارائه گزارش حساب 

مشتریان بدون ریسک، 

از دستگاه سهولت استفاده 

خودپرداز و اطمینان دادن 

به مشتریان جهت حفظ 

اطالعات حساب آنان بدون 

 هیچ ریسکی

کاهش نارضایتی 

 مشتری

انو
 ک

ده
 ش

الح
اص

ل 
مد

 

ارائه خدمات الکترونیکی از جمله تلفن بانک، خدمات پیام 

کوتاه تلفن همراه، دریافت وجه نقد ازدستگاه خود پرداز، 

تواند تأثیر بسزایی بر افزایش کارت بانک اعتباری می 

رضایت مشتریان بانکها ی مذکور در استان خراسان رضوی 

 ایجاد نماید

ت  7
اس

فر
(

20
32

) 

بررسی ابعاد کیفیت 

خدمات الکترونیک 

بانکهای خصوصی شهر 

 تهران و اولویت بندی آنها

اعتماد، سرعت در انتقال، 

شخصی سازی ارتباطات، 

سهولت در استفاده، 

کارکرد وب محتوی و 

 سایت، قابلیت اطمینان

رضایت مشتریان 

از کیفیت خدمات 

 الکترونیک

نا 
سی

دی
وتا

 س
دل

م

ش
ور

س
 

عامل اعتماد یکی از اصلی ترین عوامل موثر در کیفیت 

خدمات الکترونیک بوده و پس از عامل اعتماد، عامل 

محتوی و کارکرد وب سایت به عنوان دومین عامل موثر در 

 یک تشخیص داده شده استکیفیت خدمات الکترون



 

م  3
سال

ی 
بن

(
20

32
) 

بررسی عوامل موثر در 

تمایل به استفاده از 

خدمات بانکداری 

مطالعه )الکترونیکی 

شعب منتخب : موردی

 (بانک ملت

که درک مفید بودن و 

درک سهولت استفاده طبق 

مدل پذیرش تکنولوژی 

 دیوس

پذیرش فناوری 

های جدید در 

حوزه سیستم 

 های اطالعاتی

ی 
وژ

نول
تک

ش 
یر

پذ
ل 

مد

س
یو

د
 

اعتماد  -0درک مفید بودن  -1درک سهولت کاربری،  -2

حمایت های دولتی در پذیرش فناوری های جدید در  -1و 

 حوزه سیستم های اطالعاتی مطرح هستند

 

یا  1
ی ن

هد
م

(
20

33
) 

تحلیل شکاف بین 

خواسته های مشتریان با 

وضعیت موجود در 

 –بانکداری الکترونیک 

بانک : مطالعه موردی

بر اساس )اقتصاد نوین

 (مدل سرکوآل و کانو

داشتن خدمات آسانتر و در 

دسترسی چون تلفنبانک و 

ارائه خدمات  -موبایل بانک

تا زمان وعده داده شده به 

آسانی در  -مشتری

دسترس مشتریان بودن 

 -نرم افزارهای کاربردی

استفاده از خدمات سریع 

برای کارهای بانکی 

شرایط آسان  -یانمشتر

مسدودی حساب در صورت 

سرقت یا سو استفاده از 

 -طریق خدمات الکترونیک

عدم ایجاد نگرانی در زمینه 

 -سو استفاده احتمالی

خواستار بهترین منافع 

دانش و  -برای مشتریان

مهارت کافی برای خدمات 

احساس امنیت  -الکترونیک

مشتریان در سپردن 

اطالعات شخصی خود به 

 -بانک

 رضایت مشتریان

انو
 ک

ل و
وآ

رک
 س

دل
م

 

داشتن خدمات آسانتر و در دسترسی چون تلفنبانک و 

که جزءنیازهای جذاب برای مشتری است در  "موبایل بانک

ارائه خدمات تا زمان وعده داده شده به "درجه اول، 

که جزءنیازهای جذاب برای مشتری است ، در  "مشتری

مشتریان بودن نرم به آسانی در دسترس "درجه دوم،

که جزءنیازهای جذاب برای مشتری  "افزارهای کاربردی

استفاده از خدمات سریع برای "است به عنوان عامل سوم، 

که جزءنیازهای جذاب برای  "کارهای بانکی مشتریان

شرایط آسان "مشتری است به عنوان عامل چهارم،  

مسدودی حساب در صورت سرقت یا سو استفاده از طریق 

که در طبقه تک بعدی قرار دارد، به  "ات الکترونیکخدم

عدم ایجاد نگرانی در زمینه سو "عنوان عامل پنجم، 

در طبقه تک بعدی به عنوان عامل  "استفاده احتمالی

در طبقه  "خواستار بهترین منافع برای مشتریان"ششم، 

دانش و مهارت کافی "یک بعدی به عنوان عامل هفتم، 

در طبقه تک بعدی به عنوان  "کبرای خدمات الکترونی

احساس امنیت مشتریان در سپردن "عامل هشتم و 

در همان طبقه به عنوان  "اطالعات شخصی خود به بانک

 عامل نهم در رضایت مشتریان این بانک موثر است

ی  11
وز

فر
ا

(
20

33
) 

بررسی عوامل موثر بر 

پذیرش بانکداری 

الکترونیک از دیدگاه 

مشتریان بانک صادرات 

 تهران

درک فایده   -درک سهولت

- 

پذیرش بانکداری 

 الکترونیک
- 

بین عوامل ساختاری، زمینه ای و پذیرش بانکداری 

الکترونیک در بانک ملت در بین زنان و مردان رابطه معنی 

داری وجود ندارد ولی بین عوامل ساختاری، زمینه ای و 

پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک ملت بین موقعیت 

 شغلی رابطه معنی داری وجود دارد های

11 

و 
گل

د ب
اح

ی 
یر

ام
(

20
33

) 

شناسایی و اولویت بندی 

عوامل موثر بر میزان 

رضایت مشتریان از 

ث .ب.محصول پودر آ

شرکت کندر با استفاده از 

 مدل کانو

  -برچسب استاندارد  

  -قدرت پاک کنندگی

 قابلیت استفاده -قیمت 

 - رضایت مشتری

عوامل کلیدی موفقیت در حوزه  چک لیستی از این

بانکداری الکترونیکی و بهبود وضعیت بانکداری الکترونیکی 

 در بانک ملی ایران را ارائه شد

ی  12
مای

یغ
(

20
88

) 

تعیین میزان تأثیر عوامل 

موثر بر پذیرش بانکداری 

الکترونیک از دیدگاه 

 مشتریان

انتظار   -انتظار عملکرد

تأثیرات اجتماعی   -تالش 

شرایط -تمایل به استفاده 

 تسهیل گر

تمایل به استفاده 

از خدمات موثرو 

استفاده از خدمات 

بانکداری 

م  الکترونیک
 نر

 با
ی

مار
ل آ

حلی
ت

ار 
فز

ا
sp

ss
 

سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تالش و تأثیرات اجتماعی 

بر تمایل به استفاده از خدمات موثر است ودوعامل تمایل 

سهیل گر روی استفاده از خدمات به استفاده و شرایط ت

 بانکداری الکترونیک تأثیر گذارند



 

 

18 

ب 
 قل

ک
پا

ی  
مد

مح
ی

ند
یو

ور
 

کیفیت خدمات 

الکترونیکی و رضایت 

الکترونیکی مشتریان در 

 بانک کشاورزی

کارایی، تأمین سفارش، 

قابلیت اتکا، حفظ اسرار 

شخصی، پاسخگویی، 

 جبران و تماس

رضایت مشتریان 

از خدمات 

بانکداری 

 الکترونیک

ار 
فز

م ا
نر

sp
ss

 

بین ابعاد کیفیت و رضایتمندی مشتریان رابطه معنی داری 

 وجود دارد

ن  14
خیا

فر
(

20
83

) 

ادراکات مشتریان از 

کیفیت خدمات 

الکترونیکی در خریدهای 

 اینترنتی

طراحی وب سایت، پایایی، 

پاسخ گویی، اعتماد و 

 خصوصی بودن

رضایت مشتری و 

انو کیفیت خدمات
 ک

دل
م

 

طراحی وب سایت، پایایی، پاسخ گویی، اعتماد و خصوصی 

 بودن

15 

ان
کار

هم
 و 

ان
حی

فت
 

تأثیر تحقق بانکداری 

الکترونیک در افزایش 

 –رضایت مشتریان بانکها 

مطالعه موردی بانک ملی 

 ایران

ارائه کامل خدمات 

 بانکداری الکترونیکی

رضایت مشتریان 

انو بانک
 ک

دل
م

 

بانک ملی گرایش زیادی به استفاده ااز بیشترین مشتریان 

خدمات بانکداری الکترونیکی دارند پس می توان نتیجه 

گرفت که ارائه کامل خدمات بانکداری الکترونیکی می تواند 

به شکل معنا داری موجب ارتقای رضایت مشتریان بانک 

 گردد

ن  16
شیا

بخ
(

20
31

) 

شناسایی و اولویت بندی 

عوامل موثر بر اعتماد 

مشتریان بانکداری 

: مطالعه موردی)اینترنتی 

 (بانک مهر اقتصاد

امنیت، کاربر پسندی، 

سودمندی، سهولت ادراکی 

 و آگاهی دهندگی

اعتماد مشتریان 

در گرایش به 

استفاده از خدمات 

 بانکداری اینترنتی

- 

متغیرهای امنیت، کاربر پسندی، سودمندی، سهولت 

شتریان در گرایش به ادراکی و آگاهی دهندگی بر اعتماد م

 استفاده تأثیر معنی داری دارد

17 

ن 
ستا

دو
 و 

ف
ل ا

جال
(

20
33

) 

شناسایی سطوح نیازها و 

عوامل موثر بر رضایت 

مشتریان ، پیش نیازی 

برای اصالحات ساختاری 

 در نظام بانکی

طرز رفتار و نحوه برخورد 

کارکنان شعب با مشتریان 

سود و  -جوابگویی -بانک

 -در کارسرعت  -تسهیالت

 -کیفیت ارائه خدمات 

کیفیت  -موقعیت مکانی 

 ارسال حواله ها

 

 رضایت مشتریان

انو
 ک

دل
م

 

مولفه قابل  3کل واریانس متغیرها توسط % 13حدود 

طرز رفتار و نحوه برخورد : عامل اول : :  توجیه است

کارکنان شعب با مشتریان بانک، عامل دوم جوابگویی، 

سرعت در کار، : عامل چهارمسود و تسهیالت، : عامل سوم

موقعیت : کیفیت ارائه خدمات، عامل ششم: عامل پنجم

 مکانی و عامل هفتم کیفیت ارسال حواله ها است

13 

ر 
ن ف

چی
گل (

20
82

) 

عوامل موثر بر رضایت 

مشتریان بانک رفاه با 

 استفاده از مدل کانو

عوامل محسوس، اعتماد، 

پاسخگویی و اطمینان و 

 همدلی

 مشتریانرضایت 

انو
 ک

دل
م

 

تأثر عوامل محسوس، اعتماد، پاسخگویی و اطمینان بر 

رضایت مشتریان تأیید و در ادامه این عوامل را در سه گروه 

نیازهای انگیزشی، عملکردی و اساسی تقسیم و رتبه بندی 

 شد

 سوال های تحقیق

 عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک کدامند؟ -2

طبقه بندی مدل کانو دسته ای از نیازهای چه  درهریک از عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک  -1

  می شود؟

 روش تحقیق

 روش شناسی تحقیق

 . باشد پیمایشی می-ها از نوع توصیفی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از منظر گردآوری دادهحاضر  تحقیق

 : مدل کانو تحقیق بر اساس مراحل مراحل روش

یک روش ساخت یافته برای کمک به تعیین کردن مشخصه های مختلف محصول و رفع ابهامات با اطمینان از این که دسته بندی کانو 

 :در ذیل گام های انجام این روش آمده است. ، می باشدبر اساس تحقیقات مشتری صورت گرفته



 

 

 تعیین ویژگی های کاال: گام اول

در گام نخست طبق این مدل می بایست، ویژگی های کاال را بر اساس تحقیقات و پژوهش های مشابه و انجام مصاحبه با خبرگان، 

  .مشخص و تعیین کرد

 گام دوم تهیه پرسشنامه

 (.2088کاوندی، )برای شناسایی نیاز مشتریان راه های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها استفاده از پرسشنامه می باشد 

هریک از ویژگی های الزام آور، عملکردی و انگیزشی و نیز ویژگی هایی که مشتریان نسبت به آنها بی تفاوت اند را می توان توسط 

گزینه مختلف را  1برای هریک از ویژگی ها یک زوج سوال طراحی می شود که مشتری می تواند یکی از . پرسشنامه طبقه بندی نمود

 .آمده است 1فرمت کلی سواالت در جدول شماره (.Kano, etal, 1984)دانتخاب کن
 

 مدل کانوفرمت سواالت پرسشنامه بر اساس : 2جدول شماره 

 گزینه ها سواالت

 :صورت عملکردی

خوب باشد،  xام محصول  iاگر ویژگی 

 شما چه احساسی دارید؟

 :صورت غیر عملکردی

خوب  xام محصول  iاگر ویژگی 

 نباشد، شما چه احساسی دارید؟

 این گونه را دوست دارم (2

 باید اینگونه باشد (1

 تفاوتی برای من ندارد (0

 اینگونه را ترجیح نمی دهم (1

 اینگونه را دوست ندارم (1

 ارزیابی، تعبیر و تفسیر نتایج: گام سوم

در جدول ارزیابی، . شود ارزیابی کانو استفاده میبه اطالعات مورد استفاده از جدول ( خروجی پرسشنامه)برای تبدیل نظرات مشتریان 

 (.0جدول شماره)ویژگی های کاال را می توان طبقه بندی نمود 
 

 (1833کاوندی، )جدول ارزیابی تابع نیازهای مشتریان: 8جدول شماره
 (منفی)صورت غیر عملکردی سوال  

ال
سو

ی 
رد

لک
عم

ت 
ور

ص
 

 
دوست (2

 دارم

باید (1

 باشد

بی (0

 تفاوتم

ترجیحا (1

 نباشد

دوست (1

 ندارم

 Q A A A O دوست دارم(2

 R I I I M باید باشد(1

 R I I I M بی تفاوتم(0

 R I I I M ترجیحا نباشد(1

 R R R R Q دوست ندارم(1

     R :معکوس  O :عملکردی     M:اساسی     A: انگیزشی: توضیحات

 I: بی تفاوت     Q :سوال برانگیز

 

ساده ترین راه برای ارزیابی و تعبیر . گردد پردازش نتایج تحقیقات کانو از ارزیابی نتایج بر مبنای بیشترین فراوانی استفاده میجهت 

لذا،  با توجه به بیشترین فراوانی در هر گروه از سواالت مربوط به ابعاد مختلف رضایت . نتایج استفاده از فراوانی پاسخ ها می باشد

 .شود های مشتریان در یکی از سه دسته نیارهای مطرح در مدل کانو تقسیم بندی میمشتریان، نیاز

 

 مدل مفهومی تحقیق

با توجه به اینکه مبنای این پژوهش برای شناسایی متغیرهای موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک، مدل کانو می 

های مشابه و پیشین و همچنین نظر سنجی از خبرگان بهره  متغیرها، از پژوهشباشد، طبق گام اول این مدل، جهت شناسایی این 

  .آمده است و به منظور کسب نظر خبرگان از مصاحبه استفاده شد 0حاصل از تحقیقات پیشین در جدول نتایج  .گرفته شد



 

 

موسسه و تعدادی از مدیران ارشد موسسه که  نفر از بازنشستگان بانکی مشغول به کار در 23در ادامه به منظور مصاحبه با خبرگان، از 

 .ارائه شده استبندی و  جمع 1جدول دارای سابقه بانکی بودند به عنوان خبرگان بانکی مصاحبه شد و نتیجه به صورت 
 

 جمع بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان: 4جدول 

ف
دی

ر
 

 متغیر موثر
تعداد فراوانی بین تحقیقات 

 پیشین موضوع

فراوانی بین تعداد 

 نظرات خبرگان
 مجموع

 3 1 3 سودمندی و هزینه کم  2

 22 0 8 سهولت استفاده  1

 28 1 21 امنیت  0

 1 - 1 انتظار عملکرد 1

 1 - 1 انتظار تالش 1

 2 - 2 تمایالت رفتاری 1

 1 - 1 نفوذ اجتماعی 3

 1 - 1 از بانک و تشریح خدمات تصویر ذهنی 8

 13 23 23 پاسخگویی سیستم 3

 0 - 0 آموزش پرسنل 23

 23 1 1 سرعت عمل 22

 1 2 0 شخصی سازی ارتباطات 21

 2 - 2 حمایت دولتی 20

 8 0 1 دسترسی  21

 2 - 2 کاریی 21

 2 - 2 کیفیت 21

 

از خدمات ، عوامل موثر بر رضایت مشتریان 1در جدول  و مصاحبه خبرگان 0در جدول  با جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات پیشین

بانکداری الکترونیک با توجه به بیشترین تکرار و تأکید بر برخی عوامل مشخص و در نهایت شش عامل اصلی در این تحقیق شناسایی 

 .شد

در نهایت با در نظر گرفتن شش متغیر اصلی سرعت عمل عملیات بانکی، سهولت استفاده از فناوری، امنیت عملیات بانکی، هزینه 

پاسخگویی به مشتریان و دسترسی سریع به فناوری به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری عملیات بانکی، 

 :نشان داده شده است 0الکترونیک و همچنین برای درک بهتر، روابط بین متغیر ها، مدل مفهومی تحقیق طراحی شده که در شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق: 2شکل

 :آنها، آمده استدر ادامه تعریف عملیاتی متغیرها،  به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر 

 صرفه جویی در زمان انجام عملیات تعریف می گردد: سرعت عملیات بانکی(Lichtenstein, Williamson,2006) 

سرعت عمل عملیات 

 بانکی

 فناوریسهولت استفاده از 

 امنیت عملیات بانکی

کاهش هزینه عملیات 

 بانکی

 پاسخگویی به مشتریان

 دسترسی سریع به فناوری

رضایت مشتریان از 

خدمات بانکداری 

 الکترونیک



 

 

 راحتی اکثرا در اصطالح های سبک زندگی، استفاده در محل کار، استفاده در خانه، عدم اجبار به برون : سهولت استفاده از فناوری

 (. Lichtenstein, Williamson,2006)به منتظر ماندن توصیف شده است  رفتن، امنیت شخصی و عدم اجبار

 ریسک ادراکی به عنوان ارزیابی عدم اطمینان ها یا عدم آگاهی ها در مورد به وجود آمدن نتایج بالقوه و : امنیت عملیات بانکی

در کانال بانکداری الکترونیکی فعالیت هایی مانند انتقال وجه، پرداخت قبوض . عدم قابلیت کنترل بر نیل نتایج تعریف می شود

 (.Raihan, [etal], 2006)باشند و پرداخت قسط وام را می توان دارای ریسک باال و فعالیت های رزرو دارای ریسک متوسط می

 عملیات بدون استفاده از خدمات بانکداری انجام عملیات بانکی با هزینه ای کمتر از هزینه های انجام :هزینه عملیات بانکی

 .الکترونیک

 توان موسسه را برای ارائه و تهیه اطالعات مناسب برای مشتریان به هنگام بروز مشکالت را می سنجد: پاسخگویی به مشتریان. 

 گردد ساعت در روز و هفت روز در هفته توصیف می 11دسترسی : دسترسی سریع به فناوری(Lichtenstein, 

Williamson,2006.) 

 جامعه و نمونه آماری

. باشد در سطح استان تهران می xجامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک شعب موسسه 

مشتریان موسسه تمامی افرادی هستند که مشخصات آنها در شعب موسسه دریافت و ثبت گردیده و دارای شماره مشتری می 

 .باشند

بخش شمال، جنوب،  1: شامل)ای شعب و مشتریان موسسه در مناطق مختلف استان تهران  جه به پراکندگی خوشهبا تو

 . ای استفاده شده است ای چند مرحله گیری خوشه گیری از روش نمونه ، برای نمونه(شرق، غرب و مرکز

درصد بیشتر از حجم نمونه  11تجربیات محققین براساس . نفر بدست آمد 081بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه این تحقیق

 .پرسشنامه تهیه و توزیع شد 183یعنی 

 روش و ابزار گردآوری داده ها

ای، مصاحبه با خبرگان و بررسی میدانی از  آوری اطالعات مورد نیاز از سه روش مطالعات کتابخانه در این تحقیق جهت جمع

 . طریق پرسشنامه استفاده شده است

 Excelهای آماری مختلف نیز برای آزمون فرضیات تحقیق و با کمک نرم افزارهای  های پژوهش، از روش تحلیل دادهبه منظور 

فرضیه اول تحقیق، مدل کانو جهت  1آزمون آماری نیکویی برازش کای دو جهت بررسی و اثبات . استفاده شده است SPSSو

 .ردی و اساسی استفاده شده استدسته بندی نیازهای مشتریان در سه گروه انگیزشی، عملک

 روایی و پایایی پرسشنامه

صوری و محتوا، پرسشنامه در اختیار تنی چند از خبرگان و مدیران قرار داده شد که همگی اعتبار ( اعتبار)برای سنجش روایی 

 .این پرسشنامه را تأیید نمودند

شد و با  SPSSپرسشنامه به صورت مقدماتی توزیع و جمع آوری و وارد نرم  03،  ابتدا (اعتماد)همچنین برای سنجش  پایایی 

با توجه به اینکه . محاسبه گردید83/3ضریب آلفای کرونباخ . استفاده از میزان ضریب آلفای کرونباخ، پایایی و اعتماد برآوردگردید

 .مورد استفاده از پایایی باالیی برخورداراست بود، لذا می توتن گفت پرسشنامه 3/3اقل مقدار تمامی مقادیر باالتر از حد

 :ضریب رضایت مشتریان

جهت برآورده شدن میزان رضایت مشتری از وجود یک عامل و میزان ضریب رضایت مشتریان، ضریبی بین صفر تا یک متغیر می 

محاسبه است هرچه قدر به یک نزدیکتر باشد نشان می دهد که تأثیر آن عامل بر این ضریب که در مورد هر عامل قابل . باشد

 .رضایت مشتری بیشتر است و هرچه قدر به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده تأثیر کمتر آن می باشد



 
ژگی می دهد که نزدیک تر باشد نشان از عدم ارائه یک وی -2به همین ترتیب در ضریب منفی رضایت مشتریان نیز هرچه قدر به 

مقدار ضریب موجود نشان می دهد عدم ارائه آن ویژگی باعث نارضایتی مشتری . تأثیر بیشتری بر رضایت مشتری خواهد داشت

 .نخواهد شد

 
میزان رضایت  

   

       
 

 

میزان نارضایتی  
   

              
 

 
 :، نمایش داده شده است1ضرایب رضایت و عدم رضایت عوامل شش گانه،  به صورت ذیل در جدول شماره  

 

 گانه در پرسشنامه 6ضرایب رضایت و عدم رضایت عوامل : 5شماره جدول                                 

 
 ضریب عدم رضایت ضریب رضایت

 -32121 32110 سرعت عمل

 -32110 32113 سهولت استفاده

 -32111 32111 امنیت 

 -32101 32131 هزینه عملیاتی

 -32183 32131 پاسخگویی

 -32183 32333 دسترسی

 

 یافته های پژوهش

سوال تأثیر یک عامل را بر رضایت  1آمده و همچنین با توجه به اینکه هر های بدست  با توجه به خروجی پرسشنامه و فراوانی

بر این اساس جدول . نشان داده شده است 1سنجد، فراوانی هر عامل در جدول  مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک می

 :دده ، فراوانی داده ها را بعد از جمع فراوانی دو بعدی، به تفکیک هر عامل نشان می1شماره

 
 فراوانی داده ها بر اساس جداول فراوانی دو بعدی به تفکیک عوامل: 5شماره  جدول

 

A 
 انگیزشی

M 
 اساسی

O 
 عملکردی

I  
 تفاوت بی

 111 833 111 118 سرعت عمل:عامل اول

 111 2333 283 113 سهولت استفاده:عامل دوم

 131 131 300 283 امنیت:عامل سوم

 131 130 211 2300 هزینه عملیاتی:عامل چهارم

 018 2313 131 111 پاسخگویی:عامل پنجم

(2)  

(1)  



 
 010 2311 102 183 دسترسی:عامل ششم

 

 طبق مدل کانو( نیازها)طبقه بندی الزامات 

طبق روش تجزیه و تحلیل . در این مرحله عوامل موثر را با استفاده از جداول فراوانی و بر اساس مدل کانو طبقه بندی کردیم

های  گانه به تفکیک نوع خدمات بانکداری الکترونیک به ترتیب و بر اساس بیشترین فراوانی به گروه 1ها در مدل کانو، عوامل  داده

 (:1 جدول شماره)ذیل تعلق گرفت
 طبقه بندی سواالت بر اساس جدول فراوانی: 6شماره  جدول

 
خدمات بانکداری 

 الکترونیک
 Grad بیشترین فراوانی

طبق (نیاز)نوع الزام 

 مدل کانو

ل
عم

ت 
رع

س
 

 213 خود پرداز

O 

ی
رد

لک
عم

م 
لزا

ا
 

 282 اینترنت بانک

 231 موبایل بانک

 283 پایانه های فروش

 233 تلفن بانک

ده
تفا

اس
ت 

هول
س

 

 233 خود پرداز

O 

ی
رد

لک
عم

م 
لزا

ا
 

 130 اینترنت بانک

 138 موبایل بانک

 133 پایانه های فروش

 233 تلفن بانک

ت
نی

ام
 

 281 خود پرداز

M 

ی
اس

اس
م 

لزا
ا

 

 281 اینترنت بانک

 288 موبایل بانک

 131 پایانه های فروش

 231 تلفن بانک

ه 
زین

ه
ی

یات
مل

ن ع
ایی

پ
 

 123 خود پرداز

A 
 

 

ی
زش

گی
م ان

لزا
ا

 

 131 اینترنت بانک

 131 موبایل بانک

 123 پایانه های فروش

 131 تلفن بانک

ی
وی

خگ
اس

پ
 

 121 خود پرداز

O 

ی
رد

لک
عم

م 
لزا

ا
 

 133 اینترنت بانک

 131 موبایل بانک

 238 پایانه های فروش

 131 تلفن بانک

یع
سر

ی 
رس

ست
د

 

 133 خود پرداز

O 

ی
رد

لک
عم

م 
لزا

ا
 

 133 اینترنت بانک

 123 موبایل بانک

 121 پایانه های فروش

 121 تلفن بانک

گانه موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک، طبقه بندی عوامل  1همچنین با توجه به جدول فراوانی عوامل 

  :نشان داده شده است، 3بشرح جدول شماره 



 
 طبقه بندی عوامل بر اساس جدول فراوانی: 7شماره  جدول

 

بیشترین 

 فراوانی
Grad 

طبق ( نیاز)نوع الزام 

 مدل کانو

 الزام عملکردی O 833 سرعت عمل

 الزام عملکردی O 2333 سهولت استفاده

 الزام اساسی M 300 امنیت

 الزام انگیزشی A 2300 هزینه عملیاتی

 الزام عملکردی O 2313 پاسخگویی

 الزام عملکردی O 2311 دسترسی

 نتیجه گیری

در سه گروه الزامات اساسی، شناسایی و ( عامل 1) xعوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک موسسه 

عامل با توجه به اولویت آنها در کسب  1که تفاسیر خاص این  عملکردی و انگیزشی موجود در مدل کانو طبقه بندی شدند

 :رضایت مشریان در ذیل آمده است

. عامل در گروه الزامات عملکردی طبقه بندی شده است این دهد نتایج حاصل از پژوهش نشان می (:سرعت عمل)عامل اول

. در واقع عدم وجود آن عدم رضایت قابل مالحظه ای را به همراه خواهد داشت. پس مشتری انتظار هر چه بهتر آن را دارد

 .می باشد( -32121)و ( 32110)ضریب رضایت و عدم رضایت حاصل از این عامل به ترتیب 

پس مشتری . عامل در گروه الزامات عملکردی طبقه بندی شده استاین در این  پژوهش  (:سهولت استفاده)عامل دوم

ضریب رضایت و . در واقع عدم وجود آن عدم رضایت قابل مالحظه ای را به همراه خواهد داشت. انتظار هر چه بهتر آن را دارد

 .می باشد( -32110)و ( 32113)عدم رضایت حاصل از این عامل به ترتیب 

به این معنی که مشتری انتظار ارائه این خدمت . عامل در گروه الزامات اساسی قابل طبقه بندی استاین  (:امنیت)مل سومعا

را دارد پس وجود آن رضایت خاصی برای مشتری به همراه ندارد در حالی که عدم وجود آن ، عدم رضایت قابل توجهی را به 

 .می باشد( -32111)و ( 32111)ت حاصل از این عامل به ترتیب ضریب رضایت و عدم رضای. همراه خواهد داشت

یعنی وجود آن . عامل در این پژوهش در گروه الزامات انگیزشی قابل طبقه بندی استاین  (:هزینه عملیاتی)عامل چهارم

. نخواهد داشترضایت قابل مالحظه ای برای مشتری پدید می آورد در حالی که عدم وجود آن نارضایتی خاصی را به همراه 

 .باشد می( -32101)و ( 32131)ضریب رضایت و عدم رضایت حاصل از این عامل به ترتیب 

پس مشتری انتظار هر . عامل در گروه الزامات عملکردی طبقه بندی شده استاین در این پژوهش  (:پاسخگویی)عامل پنجم

ضریب رضایت و عدم . ای را به همراه خواهد داشت در واقع عدم وجود آن عدم رضایت قابل مالحظه. چه بهتر آن را دارد

 .می باشد( -32183)و ( 32131)رضایت حاصل از این عامل به ترتیب 

. ر گروه الزامات عملکردی طبقه بندی شده استدعامل این نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد  (:دسترسی)عامل ششم

. م وجود آن عدم رضایت قابل مالحظه ای را به همراه خواهد داشتدر واقع عد. پس مشتری انتظار هر چه بهتر آن را دارد

 .می باشد( -32183)و ( 32333)ضریب رضایت و عدم رضایت حاصل از این عامل به ترتیب 



 بر اساس ضریب رضایت عواملمتغیرها  اولویت بندی

 32333عامل دسترسی با ضریب رضایت : اولویت اول

 32131با ضریب رضایت  عامل هزینه عملیاتی: اولویت دوم

 32131عامل پاسخگویی با ضریب رضایت : اولویت سوم

 32113عامل سهولت استفاده با ضریب رضایت : اولویت چهارم

 32110عامل سرعت عمل با ضریب رضایت : اولویت پنجم

 32111عامل امنیت با ضریب رضایت : اولویت ششم

 

 پیشنهادات

توانند با بهره گیری از نتایج حاصل از این تحقیق، مزیت های رقابتی بسیاری را در دنیای  می،  (xمخصوصا موسسه )سازمان ها 

بر این اساس و با توجه به خروجی های تحقیق پیشنهاداتی به . پیچیده کسب و کار بدست آورده و به حیات خود ادامه دهند

 :شرح ذیل ارائه می شود
 

 پیشنهادات کاربردی حاصل از نتایج تحقق

 ستخدام و گزینش کارکنان شایسته و انتخاب افرادی با روحیه مسئولیت پذیر و پاسخگوا -

برقراری نظم و انظباط در فرآیند انجام کار و جلب رضایت و پاسخگویی هر چه بهتر به مشتریان و اجرای سیستمهای  -

 .isoاستاندارد و کیفیت خدمات نظیر استاندارد 

الزم در راستای افزایش تعداد خود پرداز و پایانه های فروش در سراسر نقاط  تخصیص بودجه مناسب و سرمایه گذاری -

 کشور

برقراری شبکه تبادل نظرات مشتریان در درون شعب موسسه و ارزیابی مستمر نظرات مشتریان در خصوص میزان  -

نظرات انتقادی و رضایت آنها از سرعت، سهولت، دسترسی، هزینه پایین، پاسخگویی و امنیت و سعی در استفاده از 

 .سازنده مراجعین و مشتریان موسسه

 الگوبرداری از سیستم های امنیتی قوی در بانک های سایر کشور های موفق  -

 استفاده از نرم افزارهای قوی و نیروی کاری تخصصی در راستای باالبردن امنیت اطالعات مشتریان  -

 تشکیل یک تیم قوی تحلیل و حل مسأله  جهت رفع مشکالت امنیتی در سیستم خدمات بانکداری الکترونیک  -

 رعایت به موقع و توجه کامل به هشدارهای امنیتی بانک مرکزی و اعمال همه آنها  -

 اهای عملیات بانکی و کارمزدها، نسبت به سایر رقب در نظر گرفتن سیاست هایی در راستای کاهش هزینه -

رفع مشکالت نرم افزاری و نوشتن برنامه های هر چه راحت تر برای کاربران و مشتریان خود در راستای هرچه راحتر  -

 استفاده از فناوری خدمات بانکداری



 
استفاده از یک تیم قوی برنامه نویسی و یا برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای نیروهای جوان خود و افزایش  -

 ر و هرچه راحت تر از خدمات بانکداری الکترونیک با کمک ابزارهای تبلیغاتیفرهنگ استفاده بهت

رفع مشکالت زیر ساختی مخابراتی، به کارگیری تیم فنی قوی در مدیریت فناوری اطالعات و استفاده از نرم افزارهای  -

 . قوی در راستای افزایش هر چه بیشتر رضایت مشتریان

 
 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 م این تحقیق در سطح کلیه استان ها و شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با توجه به عوامل بومی هر انجا

 .استان

 شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات حضوری ارائه شده به مشتریان. 

 استفاده از سایر مدل های سنجش رضایت مشتریان و رتبه بندی آنها. 

  مردم ومشتریان با خدمات بانکداری الکترونیک ارائه شده در موسسهبررسی میزان آشنایی 

  بررسی تاثیر کیفیت و کاربری آسان سایت اینترنتی بانک بر بهبود اثر بخشی فعالیت های بازاریابی وتعیین ویژگی

 های با اهمیت آن

 ساس معیار های این تحقیقبررسی وضعیت بانکداری الکترونیک در بانکهای فعال در ایران و رتبه بندی آنها برا. 

 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان بانک. 
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