
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 کشاورزی شهرستان رشت  شعب بانك اینترنتی مشتریان وفاداری بر موثر عوامل بررسی

 

 چکیده 

کشاورزي شهرستان رشت   شعب بانك اینترنتی مشتریان وفاداري بر موثر ما در این تحقیق به بررسی عوامل

از پنج بعد اطمینان خاطر،سهولت کاربرد،زیبایی   بوده که  پرداختیم. متغیر مستقل تحقیق کیفیت خدمات 

پایگاه اینترنتی،سفارشی سازي ،پاسخگویی به موقع تشکیل شده است. متغیر وابسته تحقیق نیز وفاداري می  

بوده است. افزایش وفاداري  باشد. متغیر هاي واسطه اي تحقیق نیز رضایت ،اعتماد و هزینه هاي جابجایی  

مشتري می تواند موجب کاهش هزینه هاي بازاریابی و افزایش تقاضاي بیشتر مشتریان گردد . از طرفی امروزه  

 بر موثر خدمات مشتریان به سوي خدمات اینترنتی سوق پیداکرده است. لذا در این تحقیق به بررسی عوامل

داخته شده است. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع  اینترنتی بانك کشاورزي پر مشتریان وفاداري

همبستگی بوده و تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردي است. روش گردآوري اطالعات به صورت میدانی  

 است. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است.

 یان، رضایت مشتریانکیفیت خدمات، مشتریان اینترنتی بانك کشاورزي، وفاداري مشتر  کلید واژه ها :

 مقدمه 

 .مفهومی نداشت و معنا  مشتریان ارتقاي و بودند  جدید مشتریان  یافتن فکر در فقط  گذشته در  ها  سازمان

 .شد  نمی مشتریان موجود به خاصی  توجه و شد می محسوب پیروزي یك سازمان براي تازه مشتري هر یافتن

 .است ها  سازمان هدف آور اولین سود مشتریان دادن ارتقا و نگهداري و کرده تغییر وضعیت این  حاضر حال در



 تمام گیري جهت  و شود  می خدماتی تلقی هاي سازمان محوري و کلیدي عامل مشتري جوامع، در امروزه

 (. Collind,1997 .)است مشتریان سودآور نگهداشتن و جذب ، سازمانی منابع و راهبردها اهداف،

 

 اعتبار پرسشنامه 

وردار باشد ) قره داغی  ابزار پایا و معتبر ، ابزاري است که از ماهیت تکرار پذیري و سنجش نتایج یکسان بر خ 

(. در این تحقیق براي تعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده  74:  1389،  

 میزان آلفاي کرونباخ براي متغیرها بشرح زیر می باشد :   است.

 : پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 اینترنتی مشتریان به نتایج  تعمیم قابلیت افزایش منظور به تر گسترده سطحی به آماري جامعه افزایش (1

 کشور سراسر در بانك کشاورزي

 به ) خصوصی و دولتی قبیل از ( مختلف هاي بانك اینترنتی مشتریان میان تطبیقی مطالعه انجام (2

 ها  بانك مشتریان اینترنتی وفاداري بر موثر عوامل منظور شناسایی

 حسب بر ها بانك  مشتریان اینترنتی وفاداري بر پیشینه مبحث در شده ذکر عوامل سایر تاثیر بررسی (3

 مختلف.  آماري جوامع خاص ویژگی هاي

 اینترنتی مشتریان با گروهی و فردي هاي مصاحبه نظیر ها داده گردآوري در دیگر هاي  روش  از استفاده (4

 انفورماتیك.  و بازاریابی مدیران و و کارشناسان

 :محدودیت های تحقیق

 محدود بودن جامعه آماري  (1

 گذارد بررسی نکردن تمام عواملی که بر وفاداري مشتریان تاثیر می  (2

 دقت کم پاسخ دهندگان در پاسخ دادن به پرسشنامه  (3

 نپرداختن به سایر خدمات بانکداري الکترنیکی از جمله موبایل بانك و تلفن بانك  (4


