
 کشاورزي شهرستان رشت شعب بانك اينترنتي مشتريان وفاداري بر موثر عوامل بررسي

 

 علی رضا انصاری  طالبی  کار شناس رایانه مدیرت  استان گیالن

 چکیده

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

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

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

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

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

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

اینترنتی بانك کشاورزي پرداخته شده است. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع  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.

 ات، مشتریان اینترنتی بانك کشاورزي، وفاداري مشتریان، رضایت مشتریانکیفیت خدم 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،

 نیز و بانکی ارتباط وبرقراري حفظ و آنها ماندن وفادار در مشتریان کیفیت خدمات براي موضوع دلیل این به

 این شناخت و درك براي نیز هاي بسیاري هزینه و است راهبردي چالش یك رقابتی، جایگاه توسعه و حفظ

 بین در که است اي وفاداري پدیده .می شود صرف آن تقویت براي کاربردي هاي راهکار به دستیابی و مفهوم

 به نسبت قوي و مثبت نگرش و شود می دیده دهند، نشان می خود از تکراري خرید رفتارهاي که مشتریانی

 (.Jarvis,1986& Mayo)کند می ایجاد شرکت



 بیان مسئله

 ها سازمان براي مشتریان این حفظ نرخ افزایش به نهایت در که الکترونیك مشتریان وفاداري حاضر عصر در

افزایش وفاداري  گردد. می قلمداد الکترونیك صورت به مشتري با ارتباط مدیریت مهم از تبعات یکی انجامد، می

 & ,Aaker ).مشتري می تواند موجب کاهش هزینه هاي بازاریابی و افزایش تقاضاي بیشتر مشتریان گردد 

Jacobso,1994)  سازمان اساسی هاي اولویت از کارها یکی و کسب بقاي در موضوع این اهمیت به توجه با 

 و روابط پایدار ایجاد بر هرچیز، از بیش ها سازمان امروزي، پرچالش و رقابتی محیط گشته است. در تبدیل ها

 در بقا الزمه در حقیقت، (Tsoukatos & Graham, 2006). کنندبود می تأکید مشتریان با سودآور

 مدت بلند روابط ایجاد بلکه مشتریان ساختن و راضی جذب تنها نه کنونی شده اشباع بازارهاي و رقابت گردونه

 مشتریان و است همراه فزاینده رقابت با که برخط دردنیاي مسئله این (Lowenstein,1996) .است آنان با

 بوده برخوردار بیشتري اهمیت از بپردازند، خدمات رقبا و محصوالت مقایسه به اي دکمه فشردن با تنها قادرند

 Srinivasan et al,2002). است) رقابتی هاي مزیت به دستیابی رمز و

 مدل تحقیق

 

 

 

 

 

 

 (Ribbinik,2004)( مدل تحقیق1 -1شکل 

 فرضیه های تحقیق

 دارد. مثبت تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان اعتماد بر اینترنتی بانکداري خدمات کیفیتفرضیه اول : 

 اطمینان خاطر هزینه های جابجایی

 سهولت کاربرد

 رضایت وفاداری
زیبایی پایگاه 

 اینترنتی

 سفارشی سازی

 اعتماد
 پاسخگویی به موقع



 مثبت تاثیر خدمات این مشتریان براي جابجایی هاي هزینه بر اینترنتی بانکداري خدمات کیفیتفرضیه دوم : 

 دارد.

 دارد. مثبت تاثیر خدمات این از مشتریان رضایت بر اینترنتی بانکداري خدمات کیفیتفرضیه سوم : 

 دارد. مثبت تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان اعتماد بر اینترنتی بانکداري خدمات از رضایتفرضیه چهارم : 

 مثبت تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی بانکداري خدمات از رضایتفرضیه پنجم : 

 دارد.

 تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی بانکداري خدمات به نسبت اعتمادفرضیه ششم : 

 دارد. مثبت

 تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی بانکداري خدمات جابجایی هاي هزینهفرضیه هفتم : 

 مثبت دارد.

 :نظری تحقیقبیان 

 سوي از رفتارهاي خرید تکرار به که کاال یا خدمات به نسبت مشتري مطلوب ذهنیت "  از عبارتست وفاداري :

 (Eskandari,2010)  ".انجامد می وي

 خدمات موسسات و ها بانك توسط ارائه قابل خدمات از مشتریان آگاهی افزایش با همزمان : کیفیت خدمات 

 طور به برخط یابد. مشتریان افزایش نیز مشتریان انتظارات شده موجب استانداردهاي خدماتی رفتن باال ، مالی

 رابطه تداوم به آنان ترغیب که طوري به دهند می نشان حساسیت دریافتی خدمات کیفیت به فزاینده نسبت

 انجامد می وفاداري نهایت در و اعتماد و رضایت به که خدمات کیفیت بر موثر عوامل از نیز آگاهی و سازمان با

 (. 1382 آبادي، احمد نیلی ( است بسیاري برخوردار اهمیت از ،

 را وي شخصی منافع سازمان منافع بر عالوه سازمان، با تعامل کند انجام احساس اعتماد: هنگامی که مشتري

 (1390)والیتی، گیرد می بر در نیز

  ( آنها از استفاده از پس خدمات یا محصوالت درباره مشتري ارزیابی صورت به توان می را رضایت: رضایت

 (.1390نمود)والیتی، تعریف ) آنها مورد در مشتري تجربه



 هاي اقتصادي هزینه صورت به را جابجایی هاي هزینه ( 2002 ) وي همکاران و هزینه هاي جابجایی : جونز

می  ایجاد مشتري براي دیگر کننده تامین به کننده تامین یك از تغییر که کنند می تعریف ادراکی روانی و

 (.1390نماید)والیتی،

 پیشینه تحقیق

( در تحقیقی با عنوان تاثیر تحقق بانکداري الکترونیك در افزایش رضایت 1387شهرستانی در سال ) (1

مشتریان بانکها مطالعه موردي بانك ملی ایران، به این نتیجه دست یافتند که خدمات الکترونیکی 

ز نیازهاي عملکردي مشتریان است و رابطه توسعه آنها با رضایت مشتریان یك رابطه خطی بانك ملی ا

 مستقیم است.

بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانك پارسیان و ارتباط آن با "پژوهش دیگري با عنوان  (2

( به انجام رسیده که نتایج آن نشان می دهد 1385مهدي لوي ) علی توسط "رضایتمندي مشتریان

عواملی مثل سرعت عملیات بانکی، رازداري،امانتداري و دانش باالي کارکنان، طرز رفتار و توجه به 

 شخصیت مشتریان تاثیر بسزایی در جلب رضایت مشتریان دارد

در « کانال هاي تکنولوژي بر اي بانك ها» توسط سرجیوس تحت عنوان  2011تحقیقی در سال  (3

ان داد مشتریان بانك ها در معیارهاي نگرشی و رفتاري یونان انجام گرفت . نتایج تحقیق نش

روانشناختی متفاوت هستند.بعالون نشان داد که مشتریان با اعتماد باال و با اعتماد پایین نسبت به 

بانك  واکنش هاي متفاوتی را در تمایل به استفاده از اینترنت بانك و تلفن بانك نشان می 

 (Sergios,2011دهند)

در هنك کنگ « بازار جدید براي سرویس هاي اینترنت بانك » تحت عنوان  2010ل تحقیقی در سا (4

سال نگرش و احساس  29تا  16انجام گرفت . نتایج تحقیق نشان داد که افراد جوان تر و در بازه سنی 

 (  Liqing & Vinh 2010,نسبت به سایر افراد دارند.) ibsمثبت تري به 

در استرالیا  2008در سال « رنت بانك بر روي رفتارهاي مشتري تاثیر اینت» تحقیقی تحت عنوان  (5

انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که که اینترنت بانك تاثیر بسیار مثبتی بر روي نگرش هاي 

 ,Raechel کارمندان و همچنین کاهش هزینه هاي تحویل خدمات و بهبود کیفیت خدمات دارد.)

2008) 

 روش تحقیق

اي از قواعد ، ابزار و راه هاي معتبر و نظام یافته براي بررسی واقعیت ها ، کشف مجهوالت  روش تحقیق مجموعه

(. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردي و 94: 1390و دستیابی به راه حل مشکالت است) خاکی ، 



جهت که دانش  از نظر شیوه گرد آوري اطالعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردي به این

جدیدي را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندي در واقعیت دارد دنبال می کند. توصیفی از آن جهت 

که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند. (.روش گرد آوري اطالعات نیز بصورت میدانی می باشد.براي 

جامعه آماري تحقیق  سوال استفاده گردید. 28ي با سنجش این رابطه و اندازه گیري میزان آن ، از پرسشنامه ا

کشاورزي شهرستان رشت می باشد. که حجم جامعه آماري این تحقیق  حاضر مشتریان اینترنتی شعب بانك

می باشد. نمونه آماري در این مطالعه  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد   500تقریبا برابر با 

 نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوري داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد. 217

 اعتبار پرسشنامه

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

ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده  (. در این تحقیق براي تعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه74: 1389، 

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

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 217 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 217 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.873 28 

 

 دادهتجزیه و تحلیل روش 



ي ابر SPSSبراي تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود و نرم افزار 

 تحلیل داده ها بکار برده شود .

 آزمون فرض

   
 نتیجه سطح معنی داری  ضرایب مسیر

 رد فرضیه 422 .  1.367 اعتماد ---> خدماتکیفیت 

 تایید فرضیه 0.000  1.018 هزینه جابجایی ---> کیفیت خدمات

 تایید فرضیه 014.  279. رضایت ---> کیفیت خدمات

 تایید فرضیه 007.  570. اعتماد ---> رضایت

 تایید فرضیه 019.  162. وفاداري ---> رضایت

 رد فرضیه 690 .  130. وفاداري ---> اعتماد 

 تایید فرضیه 010.  840. وفاداري ---> هزینه جابجایی

 

 دارد. مثبت تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان اعتماد بر اینترنتی بانکداري خدمات کیفیتفرضیه اول : 

سطح >05/0یا توجه به نتایج بدست آمده، ضریب مسیر  بین اعتماد  و کیفیت خدمات معنی دار نیست.)

 معنی داري(. بنابراین می توان گفت کیفیت خدمات بر اعتماد  موثر نخواهد بود.

 مثبت تاثیر خدمات این مشتریان براي جابجایی هاي هزینه بر اینترنتی بانکداري خدمات کیفیتفرضیه دوم : 

 دارد.

بوده یا توجه به نتایج بدست آمده، ضریب مسیر  بین هزینه جابجایی و کیفیت خدمات معنی دار 

می باشد. بنابراین می توان گفت کیفیت خدمات بر هزینه  01/1سطح معنی داري(.و برابر با <05/0است.)

 هاي جابجایی موثر خواهد بود.

 دارد. مثبت تاثیر خدمات این از مشتریان رضایت بر اینترنتی بانکداري خدمات کیفیتفرضیه سوم : 



سطح <05/0رضایت و کیفیت خدمات معنی دار بوده است.) یا توجه به نتایج بدست آمده، ضریب مسیر  بین

 می باشد. بنابراین می توان گفت کیفیت خدمات بر رضایت موثر خواهد بود. 27/0معنی داري(.و برابر با 

 دارد. مثبت تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان اعتماد بر اینترنتی بانکداري خدمات از رضایتفرضیه چهارم : 

سطح معنی <05/0نتایج بدست آمده، ضریب مسیر  بین رضایت و اعتماد معنی دار بوده است.)یا توجه به 

 می باشد. بنابراین می توان گفت رضایت بر اعتماد موثر خواهد بود. 57/0داري(.و برابر با 

 تمثب تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی بانکداري خدمات از رضایتفرضیه پنجم : 

 دارد.

سطح معنی <05/0یا توجه به نتایج بدست آمده، ضریب مسیر  بین وفاداري و رضایت معنی دار بوده است.)

 می باشد. بنابراین می توان گفت رضایت بر  وفاداري موثر خواهد بود. 16/0داري(.و برابر با 

 تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی بانکداري خدمات به نسبت اعتمادفرضیه ششم : 

 دارد. مثبت

سطح معنی داري(. >05/0یا توجه به نتایج بدست آمده، ضریب مسیر  بین وفاداري و اعتماد معنی دار نیست.)

 بنابراین می توان گفت اعتماد بر وفاداري موثر نخواهد بود.

 تاثیر خدمات این به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی بانکداري خدمات جابجایی هاي هزینهفرضیه هفتم : 

 مثبت دارد.

سطح <05/0یا توجه به نتایج بدست آمده، ضریب مسیر  بین وفاداري و هزینه جابجایی معنی دار بوده است.)

 می باشد. بنابراین می توان گفت هزینه جابجایی بر وفاداري موثر خواهد بود. 84/0معنی داري(.و برابر با 

 نتیجه گیری

 اینترنتی بانکداري خدمات کیفیتتایید نشد. به عبارت دیگر   6و فرضیه  1یق نشان داد که فرضیه نتایج تحق

 بانکداري خدمات به نسبت اعتماد و همچنین  تاثیري یافت نشد خدمات این به نسبت مشتریان اعتماد بر

تایید 7و5و4و3و 2اما فرضیه هاي .تاثیري یافت نشد خدمات این به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی

 خدمات این مشتریان براي جابجایی هاي هزینه بر اینترنتی بانکداري خدمات گردید. به عبارت دیگر کیفیت

 اینترنتی بانکداري خدمات از رضایت خدمات،  این از مشتریان رضایت بر اینترنتی بانکداري خدمات کیفیت ،

 به نسبت مشتریان وفاداري بر اینترنتی بانکداري خدمات از رضایت و خدمات این به نسبت مشتریان اعتماد بر

 .دارد مثبت تاثیر خدمات این



 پیشنهادات

تشویق مشتریان بانك کشاورزي به منظور استفاده هرچه بیشتر از خدمات الکترونیکی و اینترنتی  (1

 وبیان  مزایاي فراوان این نوع خدمات 

 به -حساب شماره نه و – مشتریان شناسه حسب بر مشتریان درباره جامع هایی داده پایگاه ایجاد (2

 آنان؛ برخط هاي تراکنش سابقه ردیابی امکان منظور

زیبا سازي وب سایت بانك کشاورزي و سهولت استفاده از آیتم هاي درون سایت به نحوي که کاربر  (3

 در هنگام کار با وب سایت احساس خستگی و نارضایتی نکند؛

 شکایات و خواسته هاي مشتریان و به روز رسانی به موقع خواسته هاي مشتریان؛پاسخگویی به  (4

 طریق از که هایی تراکنش ارزش یا میزان اساس بر اینترنتی مشتریان به دهی امتیاز فرآیند تدوین (5

 ؛ دهند می انجام بانك خدمات اینترنتی

 پیشنهادات براي 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

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