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اثرادراكمشتريانازكيفيتپايگاهاينترنتیبررضايتوتمايل
بهاستفاده 

*** 1

بهرامرنجبريان*،آذرنوشانصاری**،هورنازشفيعی


چکيده 
همگام با توسعه تجارت الکترونیک و بانکداري الکترونیک انتظارات مصرفکننده و ضرورت تأکید بر
کیفیت خدمات اینترنتی نیز افزایش یافته است .ازآنجاکه وبسایتها مهمترین کانال توزیع جهانی
کاال و خدمات در تجارت الکترونیکی هستند ،الزمه استفاده از این فرصت ،شناخت عواملی است که بر
تمایل استفاده از سایت بانک تأثیر دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف سنجش عوامل تأثیرگذار در
محیط مجازي بر رضایت و تمایل به استفاده مشتریان انجامشده است .این پژوهش از لحاظ هدف
ازجمله پژوهشهاي کاربردي و ازن ظر ماهیت و روش ،توصیفی  -پیمایشی است .نمونه موردمطالعه
 200نفر از کارمندان و اعضاي هیئتعلمی «دانشگاه اصفهان» بودند که از سایت «بانک ملّی»
استفاده میکردند و بهصورت تصادفی (طبقهاي خوشهاي) تعیین شد .یافتهها نشان داد بهترتیب عوامل
زیباشناختی ،امنیت مالی و طراحی و قابلیت عملکرد؛ رضایت استفاده از سایت این بانک را تحتتأثیر
قرار میدهد که رضایت خود بر تمایل به استفاده مصرفکننده تأثیرگذار است .یافتههاي پژوهش
حاضر میتواند توسط مدیران و برنامهریزان این بانک استفاده شود.

كليدواژه ها :بانکداری الکترونيکی؛ كيفيت خدمات اينترنتی؛ كيفيت سايت؛ رضايت

مشتری؛ارزشدركشده؛تمايلبهاستفاده.


تاریخ دریافت مقاله ،1394/7/9 :تاریخ پذیرش مقاله.1394/12/8 :
* استاد ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان.
** استادیار ،دانشگاه اصفهان.
*** کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول).
E-mail:Hoornaz.sh@gmail.com
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.1مقدمه 

امروزه بسیاري از خدمات بانکی با دسترسی به اینترنت و از طریق سایت بانکها انجام
میشود .هدف بیشتر سازمانهاي بازرگانی نیز جلب رضایت مشتریان است؛ بنابراین طراحی
وبسایت نقش مهمی در جذب و نگهداري مشتري ایفا میکند .اگر یک وبسایت اطالعات
کامل موردنیاز مشتري را ارائه کند و کیفیت سیستم و خدمات آن نیز باال باشد ،مشتریان
ممکن است تمایل بیشتري به حفظ ،تعمیق و گسترش روابط خود با ارائهدهنده آن خدمات
آنالین داشته باشند (لیانگ و چن)2009 ،؛ همچنین عوامل زیباشناختی ،1طرح و عملکرد 2و
امنیت مالی 3بر تمایل به استفاده از وبسایت براي انجام خریدهاي آنالین اثرگذار است
(هریس و گود .)2010 ،سایر پژوهشهاي تجربی نیز وجود رابطه بین جاذبه زیباشناختی سایت
و رضایت را تأیید میکند .زیتمل و همکاران ( )2002بر این باور هستند که طراحی و قابلیت
عملیاتی از معیارهاي کلیدي هستند که استفادهکنندگان وبسایتها براي ارزیابی محیط
وبسایت از آن استفاده میکنند .مونتویا وایس و همکاران (، )2003رابطه معناداري بین امنیت
درکشده وبسایت و دو متغیر :رضایت و استفاده از سایت پیدا کردند .ریسک ادراکشده و
احساسات بهوجودآمده در مصرفکنندگان تأثیر زیادي بر قصد خرید آنها دارد (کیم و لنون،
.)2012
با توجه به اهمیت کیفیت سایتهاي اینترنتی در تأمین رضایت و وفاداري مشتري این
پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت
مشتریان و تمایل به استفاده آنها از این خدمات پرداخته است؛ البته رضایت مشتریان از
وبسایت نقش مهمی در تمایل آنها به استفاده از خدمات اینترنتی بانک دارد؛ بنابراین
وبسایت باید با توجه به عوامل کلیدي که براي کاربران آن مهم است ،طراحی شود تا رضایت
آنها را فراهم کند .باید توجه داشت که استفاده از این نوع خدمات ،با توجه به مزیت هزینه و
زمان دسترسـی بـه خــدمات الکترونیکــی از منظــر مــشتریان اهمیــت ویژهاي دارد .در
این نوع مبادالت که در محیط مجازي انجام میشود ،کیفیت وبسایت بهعنوان یکی از ارکان
مهم رویارویی مشتري با بنگاه ،داراي اهمیت ویژهاي است؛ زیرا بررسی علمی سایتهاي
ارائهکننده خدمات با توجه به نگرش مشتریان و شناخت شاخصهاي م آن میتواند در موفقیت
این تجارت ،عامل مهمی در افزایش رضایت و وفاداري مشتریان باشد.
با توجه به رقابت زیادي که در میان بانکها براي جذب مشتریان وجود دارد ،این پژوهش
بینش تازهاي به مدیران میبخشد و به آنها کمک میکند تا با شناسایی عوامل مؤثر براي
1. Aesthetic Appeal
2. Layout & Functionality
3. Financial Security
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بهبود وبسایت اینترنتی خود ،رضایت مشتریان را افزایش دهند و آنها را به استفاده از خدمات
اینترنتی ترغیب کنند و بدینوسیله آنها را در تدوین راهبردهاي مؤثر براي بهبود کیفیت
خدمات اینترنتی یاري میکند.
.2مبانینظریوپيشينهپژوهش

بیشتر مطالعاتی که در مورد کیفیت وبسایتها انجامگرفتهاند بر ابعاد آن تمرکز داشتهاند.
براي مثال ابزار اندازهگیري وب کوال (کیفیت وبسایت) داراي دوازده بُعد است .این ابعاد
عبارتاند از :اطالعات متناسب با کار ،تعامل ،اعتماد ،زمان پاسخگویی ،طراحی ،حدسیبودن،
ظاهر ،ابتکاريبودن ،جریان ،ارتباطات منسجم ،فرایند کسبوکار و قابلیت جایگزینی.
مقیاس دیگر براي ارزیابی کیفیت وبسایت« ،سایت کوال» 1است که یو و دانتو ( )2001آن
را تبیین کردهاند .این پژوهشگران چهار بُعد را براي ارزیابی کیفیت یک وبسایت معرفی
کردهاند :سهولت استفاده ،زیبایی طراحی (خالقانهبودن سایت با بهکارگیري گرافیکهاي
رنگی و چندرسانهاي ،زمان انجام فرآیند (انجام فرآیندهاي برخط بدون وقفه و پاسخگویی
تعاملی به درخواستهاي مشتریان) و امنیت اطالعات شخصی و مالی.
پارک و گرتزل ( 12 ،)2007عامل براي ارزیابی وبسایت پیشنهاد کردند که عبارتاند از:
سهولت استفاده ،کیفیت اطالعات ،پاسخگویی ،ظاهر بصري ،امنیت  /حفظ حریم خصوصی،
تعامل ،اعتماد ،انجام ،شخصیسازي ،تبلیغات  /متقاعدسازي ،سرگرمی و یکپارچهسازي فناوري.
وود ساید و همکاران ( )2011نیز بر دو قسمت اصلی از کیفیت وبسایت متمرکزشدهاند که
غناي محتوا و سهولت استفاده است..
دیکینگر و اشتانگل ( ،)2011یک جایگزین مبتنی بر نظریه پیشنهاد دادند که این ساختار
شامل هشت بُعد است .این ابعاد عبارتاند از :دردسترسبودن سیستم ،سهولت استفاده،
سودمندي ،چالش ناوبري ،طراحی وبسایت ،کیفیت محتوا ،اعتماد و لذتبردن.
هایكيفيتخدماتآنالين(وبسايت).کو و همکاران ( ،)2005چهار عامل

گزيدهالگو
بسیار مهم در موفقیت وبسایت در تجارت الکترونیک را شناسایی کردند که عبارتند از :کیفیت
اطالعات ،کیفیت سیستم ،جذابیت و کیفیت خدمات .آنها از این چارچوب ،کیفیت وبسایت را
به کاربرد ادراکشده و راحتی استفاده ادراکشده توسط مشتري ارتباط دادند و عالوه بر آن
کیفیت سایت را با ترجیح یک وبسایت به دیگر سایتها و تمایل مشتري براي بازدید دوباره
سایت مرتبط دانستند .
1. SiteQual
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لین و لی ( )2004در الگوي خود از موارد تجدیدنظرشده ابعاد سرکوال براي ایجاد ابعاد
کیفیت خدمات اینترنتی از طریق طراحی وبسایت ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،اعتماد و
شخصیسازي استفاده کردند .در این الگو رابطهاي میان ابعاد کیفیت خدمات اینترنتی ،کیفیت
خدمات کلی و رضایت مشتري فرض شده و موردبحث قرارگرفته است.
در الگوي آالدوانی ( ،)2006رابطه بین کیفیت وبسایت و نگرش کاربران به وبسایت و
خریدهاي اینترنتی بررسی شده است .وي عناصر تشکیلدهنده کیفیت خدمات را به چهار
دسته :کیفیت فنی ،کیفیت محتواي کلی و جزئی و کیفیت ظاهري تقسیم کرده است .او
معتقد است این ابعاد بر نگرش کاربران به وبسایت تأثیر میگذارد و نگرش کاربران نیز
تمایل آنها براي خرید از طریق اینترنت را تحتتأثیر قرار میدهد.
در الگوي باي و همکاران ( )2008تأثیر کیفیت وبسایت (قابلیت عملکرد ،قابلیت استفاده)
بر رضایت مشتریان و نیات خرید آنها مطالعه شده است .نتایج نشان داد که کیفیت وبسایت
تأثیر مستقیم و مثبت بر رضایت مشتري و رضایت مشتري تأثیري مستقیم و مثبت بر نیات
خرید دارد؛ درحالیکه کیفیت وبسایت بر نیات خرید مشتریان تأثیر میگذارد .متغیر رضایت
مشتریان ،میانجی این رابطه است.
کاسالو و همکاران ( ،)2008نشان دادند که رضایت حاصلشده از تعامالت قبلی مشتري با
وبسایت بانک اثر مثبت بر وفاداري مشتري و تبلیغات دهانبهدهان دارد؛ همچنین قابلیت
استفاده از وبسایت اثر مثبتی بر رضایت مشتري دارد .تأثیر مثبت وفاداري مشتري بر تبلیغات
دهانبهدهان نیز تأیید شد .گزیدهاي از پژوهشهاي داخلی و خارجی در این زمینه در جدول 1
آورده شده است.
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جدول  .1خالصهاي از پژوهشهاي داخلی و خارجی
پژوهش 
داستانی و همکاران ()1394
مینباشی و همکاران
()1393
جوکار ()1392
صالح اولیا و میر غنی
()1391
یعقوبی و همکاران ()1390
تارکیلماز و همکاران
()2015
شارما و لیجوان ()2015
آل قیسی و همکاران
()2014
الهی و بخاري ()2013
آل تارانه ()2012

ابعادكيفيتوبسايت 


کاربردپذیري ،کیفیت محتوا ،کیفیت امنیت تبادالت و کیفیت تعامل خدمات
رضایت از بانکداري الکترونیکی با درنظرگرفتن نقش تعدیلگر ارزش درکشده بر جذب و
نگهداري مشتریان
کارایی ،دسترسی ،تکمیل خدمت و امنیت
الزامات اساسی (امنیت ،صحت ،سرعت ،قابلیت اطمینان) ،در گروه الزامات عملکردي
(جامعیت اطالعات) و در گروه الزامات انگیزشی (پاسخگویی ،بهروزبودن اطالعات ،قابلیت
چندرسانهاي ،راهبري ،سودمندي اطالعات ،طراحی وبسایت)
انتظارات مربوط به عملکرد ،انتظارات مربوط به تالش و اثر اجتماعی با قصد استفاده
مشتریان
سهولت استفاده (سهولت درک و عملیات بصري است) ،سودمندي وبسایت (تناسب
اطالعات بهکاررفته ،ارتباطات طراحی وبسایت ،اعتماد مصرفکنندگان به وبسایت و
زمان پاسخ) ،سرگرمی وبسایت (جاذبهي بصري و عاطفی وبسایت)
کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات الکترونیک و مفیدبودن
کیفیت فنی ،کیفیت عمومی و خصوصی محتوا و کیفیت ظاهر وبسایت
بهرهوري ،سرگرمی ،انگیزاننده جامعهبودن ،حفظ حریم خصوصی ،کاربردوست بودن،
کارایی و قابلیت هدایتگري
مرتبطبودن ،پاسخگویی ،استفاده آسان ،شخصیسازي ،امنیت ،طراحی وبسایت

تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهاي داخلی و خارجی انجامشده در این زمینه این است که
الگو بهکاررفته در این پژوهش مبتنی بر الگوي هریس وگود ( )2010است که درباره تأثیر
محیط مجازي بر اعتماد و تمایل و قصد خرید مشتریان آنالین است .این پژوهش تأثیر کیفیت
محیط مجازي بر رضایت و تمایل به استفاده مشتریان بانک را میسنجد؛ درواقع میتوان ادعا
کرد پژوهشی در رابطه با سایت بانکها و خدمات اینترنتی این سایتها در ایران با این رویکرد
صورت نگرفته است.
.توسعهفرضيههاوالگویمفهومی

3

براي سنجش اثر ادراک مشتریان از کیفیت پایگاه اینترنتی بر رضایت و تمایل به استفاده
از خدمات «بانک ملّی ایران» ،مؤلفههاي اثرگذار بر ادراک شناسایی شدند و موردآزمون قرار
گرفته است.
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فرضيههایپژوهش 

 .1کیفیت محیط مجازي سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت مشتریان
تأثیر دارد.
 .1-1جاذبه زیباشناختی سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت مشتریان
تأثیر دارد.
 .2-1طراحی و قابلیت عملیاتی سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت
مشتریان تأثیر دارد.
 .3-1امنیت مالی سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت مشتریان تأثیر دارد.
 .2رضایت ایجادشده از سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر تمایل به استفاده
مشتریان تأثیر دارد.
در این پژوهش کیفیت وبسایت برگرفته از الگو هریس و گود ( )2010بررسی شده است
که داراي سه بُعد جاذبه زیباشناختی ،طراحی قابلیت عملیاتی و امنیت مالی است (شکل .)1
کیفیت سایت
نماي بصري
جاذبه
زیباشناختی

اصالت طراحی
سرگرمی
قابلیت استفاده
ارتباط اطالعت

تمایل به
استفاده

رضایت

طراحی و
قابلیت
عملیاتی

سفارشیسازي سایت
تعاملیبودن
سهولت استفاده

امنیت مالی

امنیت درکشده
سهولت پرداخت

شکل  .1الگوي مفهومی پژوهش

جاذبه زيباشناختی .جاذبه زیباشناختی آنالین به شرایط محیط آنالین و میزان جذابیت
سرویسدهی اشاره میکند؛ بدین طریق ،جاذبه زیباشناختی آنالین تا حدي بازتابی از بُعد
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سرویسدهی شرایط محیطی (آفالین) است؛ همچنین جنبههاي زیباشناختی بر شرایط محیط
آنالین تمرکز دارد که محیط را براي مصرفکننده جذاب و زیبا میکند .جذابیتهاي هنري
بیشتر بر اصول طراحی و اهداف فردي تمرکز دارد (هپرن .)2012 ،مرور پژوهش موجود به
مطالعات زیادي اشاره میکند که پیشنهاد میکنند ابعاد و جنبههاي جاذبه زیباشناختی
وبسایت و طراحی ازجمله مؤلفههاي مهم سرویسدهی آنالین محسوب میشوند .هرچند
موارد سمعی بصري آنالین را میتوان نشانههاي سمعی بصري مهمی قلمداد کرد ،اختالفات
موجود در سختافزار رایانهاي مصرفکنندگان پیچیده است و اغلب اثرات منفی بالقوهاي
اعمال میکند؛ بنابراین در یک موقعیت آنالین ،گرافیک سایت و صفحه ،نیروي قدرتمند و
نافذي را تشکیل می دهد .این نگرش با طیف وسیعی از مطالعاتی همخوانی دارد که پیشنهاد
میکنند ماهیت یا نوع ،اندازه ،نمایش کلی و تعداد تصاویر آنالین عوامل مهمی بهشمار
میروند .تعدادي از طراحان وبسایت مشاهده کردهاند که استفاده مناسب از پیشزمینههاي
مناسب و چیدمان مناسب ،عوامل مهمی در جاذبه بصري کلی و اصالت طراحی ادراکشده از
صفحات و سایتها هستند .مفسران اینگونه استدالل کردهاند که رنگ ،عامل مهمی محصوب
میشود و اغلب نشان میدهد که استفاده از رنگها توصیه شده و براي کارهاي مختلف از
رنگهاي گوناگونی استفاده شده است .به این دلیل فاسرو و همکاران ( )2002ادعا کردند که
مدرنیته ادراکشده از طراحی ،یکی از مؤلفههاي حساس و بحرانی محیطهاي آنالین و بهویژه
خریداران آنالین باتجربه ،بهشمار میرود .یک طراحی خوب عالوه بر رضایت بصري ،سهولت
استفاده را نیز فراهم میکند .جنبههاي زیباشناختی در مشتریان در حیطه خرید آنالین نقش
مهمی دارد؛ عالوه بر این اهداف وبسایتها از حالت صرفاً مصرفی به ترکیبی از اهداف
مصرفی و لذتجویانه تغییریافته است .در این حین سرگرمی نیز بیشتر از گذشته مورد مالحظه
قرار میگیرد (هورن .)2012 ،مصرفکنندگان الکترونیکی ،سطح تفریح و سرگرمی محیطهاي
آنالین را ارزیابی میکنند و براي آن ارزش زیادي قائل هستند .بسیاري از ویژگیهاي بصري
صفحه وب بر کاربر اثر میگذارد و اینگونه استدالل میکنند که سازمانهاي آنالین باید نحوه
اثرگذاري عاملهاي زیباشناختی بر فرایند مبادله و ارتباطات را در نظر بگیرند .این مسئله
موردحمایت نتایج تجربی اخیر قرارگرفته است که بین ابعاد و جنبههاي جاذبه زیباشناختی با
ادراکات کیفیت خدمات و رضایتمندي الکترونیکی ارتباط برقرار میکنند .ماندل و جانسون
( )2002پی بردند که تجهیزات بصري صفحات وب تأثیر زیادي بر ارزیابیهاي کاربران وب
میگذارذ .زیباشناختی سایت در این پژوهش با توجه به سه جنبه اصالت طراحی ،نماي بصري
و سرگرمی در نظر گرفته شده است .
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طراحی وقابليتعملياتی.در مقایسه با جاذبه بصري آنالین (که بر شرایط محیطی آنالین
و میزان جاذبه یا کشش سرویسدهی تأکید میکند) ،طراحی و آرایش آنالین به آرایش،
سازماندهی ،ساختار و سازگاري وبسایتها اشاره میکند؛ درحالیکه قابلیت عملیاتی به میزان
تسهیل اهداف خدماتی بهواسطه چنین مواردي اشاره میکند (بیتنر)1992 ،؛ در این خصوص،
اگرچه جاذبه بصري آنالین بر زیباشناختی تأکید میکند؛ اما طراحی آنالین بر سازماندهی و
قابلیت عملیاتی تأکید میکند .مطالعات موجود اینگونه استدالل میکنند که قابلیت عملیاتی و
قابلیت استفاده از وبسایتها معیارهاي کلیدي بهکار گرفتهشده مصرفکنندگان براي ارزیابی
محیطهاي آنالین بهشمار میرود (زیتهامل و همکاران .)2002 ،یافتههاي سرینیواسان و
همکاران ( )2002تا حدي از این استدالل حمایت کردهاند؛ همچنین شواهد مرکزیت ارتباط
اطالعات با ارزیابیهاي وبسایت را نشان میدهد .مونتویا وایس و همکاران ( )2003نشان
میدهند که محتواي اطالعاتی عاملی کلیدي در ارزیابیهاي مصرفکنندگان از وبسایتها
است.
تعداد زیادي از مفسران مشاهده کردند که ادراک خریداران آنالین در مورد توانایی تعامل با
فروشندگان یکی از جنبههاي کلیدي سرویسدهی آنالین است .اخیراً ،نظریهپردازان
ریسکهاي بالقوه شخصیسازي نادرست را روشن و پیشنهاد کردهاند که براي اجتناب از
تفاسیر و رفتارهاي منفی ،شیوهاي محتاطانه براي شخصیسازي بهکار برده شود؛ اما پارسون و
همکاران ( )1998اینگونه استدالل میکنند که از طریق شخصیسازي وبسایتها ،سازمانها
میتوانند در مورد تأکید مشتریان خود توضیح بدهند .یکی دیگر از کارهایی که میتوانند انجام
دهند ،ایجاد هزینههاي سوئیچینگ و درنتیجه افزایش حمایت و پشتیبانی مجدد است .نتایج با
مطالعات آنالین همخوانی دارد ،مبنی بر اینکه تعاملیبودن در تجارت و موقعیت مصرفکننده،
در بطن مبادله آنالین قرار دارد .چن و چانگ ( )2003و سرینیواسان ( )2002هر یک نشان
میدهند که ادراکات مربوط به تعاملیبودن سایت ،یک متغیر مهم در تجربه خرید آنالین
مصرفکنندگان محسوب میشود؛ بنابراین ،مطالعات انجامشده در موردتعاملیبودن آنالین،
تعامل ادراکشده را محرک اصلی تفسیر و رفتار مصرفکنندگان میپندارد .تعدادي از مفسران
به این نتیجه رسیدند که قابلیت طراحی وبسایت یک عنصر اساسی براي ارزیابیها و رفتار
انعکاسی مصرفکننده است .مطالعات درزمینه اینترنت نشان میدهد که بین ایدههاي
مصرفکننده با قابلیت هدایت و استفاده از سایت ارتباط قوي وجود دارد؛ درواقع مطالعات
کاربران اینترنت روشن است و به این نتیجه میرسند که میزان شخصیسازي وبسایت در
بطن ارزیابیهاي مصرفکنندگان قرار دارد؛ بنابراین پژوهشگران بر اهمیت شخصیسازي
وبسایتها در موقعیتهاي خردهفروشی تأکید کردهاند .وبسایت فروشگاه اینترنتی از نظر
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طرحبندي و کارکرد بر ادراک مخاطب تأثیر میگذارد و میتواند تسهیلکننده روابط کاربر با
وبسایت باشد؛ بنابراین کاربر نباید احساس اتالف وقت کند و باید براي وي تجربهاي
لذتبخش باشد (هپرن .)2012 ،مطالعات مفهومی و تجربی نیز توصیههایی پیرامون اثربخشی
طراحی (اغلب با تأکید بر قابلیت استفاده ادراکشده) و ارزیابیهاي کاربر مطرح کردهاند.
بهواسطه مطالعات باال جنبه طراحی و قابلیت عملیاتی وبسایت مشتمل بر موضوعهایی در
مورد قابلیت استفاده ،ارتباط اطالعات ارائهشده ،سفارشیسازي سایت ،تعاملیبودن سایت و
سهولت است.
امنيت مالی .ایمنی مالی آنالین به این مسئله اشاره دارد که مصرفکنندگان تا حدي
فرایندهاي پرداخت هزینه و سیاستهاي عمومی وبسایت را ایمن یا مطمئن میپندارند؛
همچنین این معیار به اینکه چگونه یک وبسایت قابلاطمینان بودن خود را به مشتریان ثابت
میکند ،اشاره دارد (هو و لی .)2007 ،یک وبسایت مطمئن باید محرمانهبودن اطالعت
شخصی و خصوصی کاربران را اطمینان بدهد و از دستکاري کردن محتواي پیامهاي آنها
جلوگیري کند .این دسته از ابعاد و جنبههاي تسهیلکننده مبادله سرویسدهی آنالین نیز در
مطالعات موجود به کرار موردبحث قرارگرفته است .چن و چانگ ( ،)2003نشان دادند که
سهولت پرداخت و پردازش آنها ،بُعد کلیدي بهکاررفته توسط مصرفکنندگان براي ارزیابی
وبسایتها را تشکیل میدهد .نظریهپردازان نیز بر اهمیت امنیت ادراکشده در مبادله آنالین
تأکید کردهاند .در مطالعه اصلی رضایتمندي الکترونیکی ،سزیمانسکسی و هایس (،)2000
نشان دادند که امنیت ادراکشده سایت دومین محرک قدرتمند مشترک رضایتمندي آنالین
محسوب میشود .این یافته در پژوهش بعدي مونتویا وایس ( )2003تأیید شد .آنها به روابطی
بین امنیت ادراکشده و رضایتمندي و استفاده پی میبرند .در این پژوهش جنبه امنیت مالی،
مشتمل بر موضوعهایی در مورد امنیت ادراکشده و سهولت پرداخت است .
اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 .1تعیین تأثیر کیفیت محیط مجازي سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت
مشتریان.
 .1-1تعیین تأثیر جاذبه زیباشناختی سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت
مشتریان
 .2-1تعیین تأثیر طراحی و قابلیت عملیاتی سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر
رضایت مشتریان.
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 .3-1تعیین تأثیر امنیت مالی سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر رضایت
مشتریان
 .2تعیین تأثیر رضایت ایجادشده از سایت اینترنتی «بانک ملّی دانشگاه اصفهان» بر تمایل به
استفاده مشتریان.
.روششناسی 

4

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري دادهها ،توصیفی ˚ پیمایشی
از نوع همبستگی و از شاخه میدانی است .ازآنجاکه دادههاي پژوهش حاضر به کمک
پرسشنامه جمعآوريشده است جزو پژوهشهاي پیمایشی و بهدلیل آنکه در مدلسازي
معادالت ساختاري ،همبستگی ،مکانیسم حاکم بر تحلیل عاملی تأییدي و تحلیل مسیر است؛
بنابراین این پژوهش از نوع همبستگی است .جامعه آماري پژوهش اعضاي هیئتعلمی و
کارمندان «دانشگاه اصفهان» هستند که از خدمات اینترنتی سایت «بانک ملّی» استفاده
میکنند .در این پژوهش جامعه آماري محدود بود؛ اما با توجه به زمانبر و هزینهبر بودن
بررسی کل جامعه از روش نمونهگیري تصادفی دردسترس از نوع طبقهاي (دانشکدههاي
مختلف) خوشهاي (هیئتعلمی و کارمند) استفاده شد .تعداد نمونه  200نفر بود .پس از
شکلگیري مفاهیم و فرضیههاي پژوهش پرسشنامه محققساخته در دو مرحله تهیه شد .در
مرحله اول از پنل خبرگان استفاده شد؛ یعنی ابتدا یک پرسشنامه باز تهیه و به چند تن از
متخصصان و خبرگان این رشته سپرده شد؛ سپس با استفاده از نتایج پرسشنامه اولیه،
پرسشنامه نهایی تدوین شد .در این پژوهش از طیف پنجطبقهاي لیکرت ( 1تا  )5استفادهشده
است که عدد یک نشاندهنده کمترین امتیاز و عدد پنج نشاندهنده بیشترین امتیاز است.
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جدول  .2ضرایب پایایی متغیرهاي پژوهش
گويهها  آلفاكرونباخ 


متغير 

مؤلفه 

گويهها  آلفایكرونباخ 


اصالت طراحی
نماي بصري
سرگرمی

4
4
3

0/778
0/835
0/789

قابلیت استفاده

5

0/756

ارتباط اطالعات
شخصیسازي
تعاملیبودن
سهولت
امنیت درکشده
سهولت پرداخت

4
3
5
4
5
3

0/765
0/784
0/853
0/720
0/779
0/869

جاذبه
زیباشناختی

11

طراحی و
قابلیت
عملیاتی

21

0/788

امنیت مالی

8

0/774

رضایت

3

0/782

تمایل به
استفاده

3

0/834

0/839

منبع 

برگرفته از
هریس و گود
()2010

لوئیس و همکاران
()2008
لوئیس و همکاران
()2008

پایایی بهدستآمده با استفاده از آلفاي کرونباخ براي عوامل بین  0/72تا  0/869بود که
نشاندهنده پایایی مناسب ابزار است.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه
تعدادسؤال 

ضريباستاندارد 

معناداری( )p-value

وضعيت 

نماد بصري
اصالت طراحی
سرگرمی
قابلیت استفاده
سهولت

4
4
3
5
4

0/831
0/842
0/686
0/810
0/784

***
***
***
***
***

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

ارتباط اطالعات

4

0/761

***

مناسب

شخصیسازي
تعاملی بودن
امنیت درک شده
سهولت پرداخت
رضایت
تمایل به استفاده

3
5
5
3
3
3

0/703
0/781
0/870
0/869
0/862
0/912

***
***
***
***
***
***

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
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نتایج جدولهاي  2و  3نشان میدهد که سؤالهاي پرسشنامه بهخوبی طراحی شده است و
متغیرها بهخوبی تبیین شدهاند .نتایج اجراي تحلیل عاملی نشان داد ساختار دوازده عامل ،از
نظر تفکیک سؤالها و انطباق با مبانی مناسب است .تمام سؤالهاي مؤلفههاي الگو داراي
ضریب استاندارد بیش از  0/3و سطح معناداري کمتر از  0/05است .بر این اساس تمام
سؤالهاي الگو در سطح استاندارد هستند و میتوان از آنها براي سنجش متغیرها استفاده
کرد.
هاويافتهها 


.تحليلداده
5

تجزیهوتحلیل دادهها براي بررسی صحتوسقم فرضیهها ،براي هر نوع پژوهشی از
اهمیت خاصی برخوردار است .امروزه در بیشتر پژوهشهایی که متکی بر اطالعات
جمعآوريشده از موضوع موردپژوهش است ،تجزیهوتحلیل اطالعات از اصلیترین و مهمترین
بخشهاي پژوهش محسوب میشود .یافتهها جمعیت شناختی نشان میدهد که  140نفر از
نمونه  200نفري زن میباشند که  70درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند .بیشترین فراوانی
ازنظر سن را افراد بین  35-25و  45-36سال تشکیل میدهند که به ترتیب داراي فراوانی
 0/37و  35/5هستند .همچنین بیشتر افراد پاسخدهنده داراي تحصیالت لیسانس و ازنظر شغل
کارمند بودهاند و بیشتر از  1سال بوده که از سایت بانک استفاده میکردهاند .شاخصهاي کلی
برازش الگو براي الگوهاي اندازهگیري (تحلیل عاملی تأییدي) در جدول  4ارائهشده است.
مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم الگوي پژوهش در شکل  2نشان دادهشده است .مقدار شاخصها
تأییدکننده الگو است.
جدول  .4شاخصهاي برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم الگو
نامشاخص
CMIN
Value -P
NFI
TLI
CFI
RMSEA
PNFI
PCFI
()CMIN/DF

مقداراستانداردشاخص

مقدارشاخصدرالگو

نتيجهگيری


--بیشتر از 0/05
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
کمتر از 0/08
بزرگتر از 0/5
بزرگتر از 0/5
کمتر از 5

2568/096
0/000
0/941
0/911
0/916
0/043
0/690
0/742
2/664

برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
برازش الگو مناسب است
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قبل از انجام هر گونه روابط علّی میان سازهها باید برازش الگو به دادهها تأیید شود .براي
مشخصکردن اینکه شاخصها تا چه اندازه براي الگوهاي اندازهگیري قابلقبول هستند ،ابتدا
باید تمام الگوهاي اندازهگیري جداگانه تحلیل شود .براي تأیید الگو باال از سه دسته :شاخص
برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد استفاده شده است .نتایج آزمون الگوي باال در جدول  4نشان
داده شده است TLI .بیشتر از ( 0/09مقدار محاسبهشده  )0/911و  PCFIبزرگتر از 0/5
(مقدار محاسبهشده  )0/742همگی در سطح استاندارد هستند و الگوي مربوطه را تأیید
میکنند.
پس از بررسی و تأیید الگوها ،براي آزمون معناداري فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار
بحرانی  CRو  Pاستفاده شد .مقدار بحرانی مقداري است که از حاصل تقسیم «تخمین وزن
رگرسیونی» بر «خطاي استاندارد» بهدست میآید .بر اساس سطح معناداري  ،0/05مقدار
بحرانی باید بیشتر از  1/96باشد .کمتر از این مقدار ،پارامتر مربوط در الگو ،مهم شمرده نمی
شود؛ همچنین مقادیر کوچکتر از  0/05براي مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار
محاسبهشده براي وزنهاي رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان  0/95دارد.
جدول  .5نتایج حاصل از تأیید فرضیههاي پژوهش
مسير 
کیفیت محیط جازي  < ----رضایت
جاذبههاي زیباشناختی <---رضایت
طراحی و قابلیت عملیاتی  < -رضایت
امنیت مالی  < ----رضایت
رضایت  < ----تمایل به استفاده

ضريبمسير  مقداربحرانی 
0/93
0/52
0/35
0/37
0/90

12/765
6/737
2/804
2/049
16/213

P

نتيجه

***
***
0/041
0/040
***

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید


.نتيجهگيریوپيشنهادها 

6

در پژوهش حاضر 2 ،فرضیه اصلی و  3فرضیه فرعی مطرح شد .در این بخش بهطور
خالصه به نتایج تحلیل این فرضیهها پرداخته و با نتایج پژوهشهاي مشابه مقایسه میشود.
یافتهها نشان داد که کیفیت محیط مجازي سایت اینترنتی «بانک ملّی» بر رضایت
مشتریان تأثیر دارد .این یافته با یافتههاي پژوهش لی و لین ( )2005که نشاندهنده تأثیر ابعاد
کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مشتري و کیفیت کلی خدمات میباشد ،همسو است .به
نظر باي و همکاران ( )2008کیفیت وبسایت تأثیر مستقیم و مثبت بر رضایت مشتري دارد.
همچنین نتایج نشان داد که جاذبه زیباییشناختی ،امنیت مالی ،طراحی و قابلیت عملکرد سایت
اینترنتی بانک ملی بر رضایت مشتریان تأثیر دارد .کو و همکاران ( )2005جذابیت و آالدوانی
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( ،)2006کیفیت ظاهري را بر رضایت مشتریان مؤثر دانستهاند .آل تارانه ( )2012و جوکار
( ،)1392امنیت را یکی از ابعاد مؤثر بر کیفیت وبسایت معرفی کردهاند؛ اما یافتههاي
ولفینبرگ و گیلی ( ،)2003نشان داد که استنباط مشتریان از امنیت /حفظ حریم خصوصی
درنهایت از سایر عوامل ،مانند کیفیت وبسایت بهدست میآید؛ مخصوصاً زمانی که خریدار
براي نخستین بار به سایت مراجعه میکند .داستانی و همکاران ( ،)1394کاربردپذیري ،کیفیت
محتوا و کیفیت تعامل خدمات؛ عباسیان و همکاران ( )1391پاسخگویی و تارکیلماز و همکاران
( )2015سهولت استفاده را جزو ابعاد مؤثر در کیفیت وبسایت معرفی کردهاند؛ همچنین کاسالو
و همکاران ( ،)2008نشان دادند که قابلیت استفاده از وبسایت اثر مثبتی بر رضایت مشتري
دارد.
با توجه به تأثیرگذاري ابعاد کیفیت محیط مجازي بر رضایت و تمایل به استفاده
پیشنهادهاي زیر ارائه شده است:
ـ با توجه به نتایج پژوهش ،جاذبه زیباشناختی بر رضایت تأثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به
اینکه وبسایتها مکان ارتباط با مشتري است ،میتوانند بازاریابی احساسی را بهکار بگیرند و
ادراک و احساس مصرفکننده را تحتتأثیر قرار دهند؛ بنابراین نمایش خدمات بهصورت نمودار
و گردش کار ،استفاده از رنگهاي جذاب ،نمایش خدمات به همراه تصاویر آنها ،استفاده از
نماهنگ براي توضیح خدمات و همچنین توجه به چگونگی حرکت در وبسایت ،صفحهآرایی
و غیره میتواند حس مسرتبخشی را براي بازدیدکننده به همراه داشته و بر رضایت نیز
تأثیرگذار باشد.
ـ نتایج پژوهش نشان میدهد ،جنبههاي امنیتی و مالی بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است؛
بنابراین با توجه به اینکه استفاده از خدمات اینترنتی فعالیتی همراه با خطر است ،بهخصوص در
ایران که هنوز به مرحله بلوغ تجارت الکترونیکی دست یافته نشده است ،باید زیرساختهاي
امن بانکی و اطالعاتی براي اینگونه مبادالت فراهم شود و باید این ویژگیهاي را به
مشتریان خود معرفی کند .این کمک میکند تا مشتریان احساس امنیت بیشتري بکنند؛
همچنین کسب و استفاده از نمادهایی مانند اعتماد الکترونیکی 1میتواند القاکننده اعتماد
آنالین باشد.
ـ یافته ها نشان میدهد که طراحی و قابلیت عملیاتی سایت بر رضایت مشتریان تأثیرگذار
است؛ بنابراین طراحی سایت باید بهصورتی باشد که استفاده از آن ،واریز وجوه و همچنین
جستوجوي خدمت موردنظر به سهولت انجام گیرد و ایجاد سردرگمی نکند؛ همچنین از
محتواي اطالعاتی بهروز و غنی برخوردار باشد .بیدرنگ به سؤالها یا خواستههاي آنها و در
1. E-Namad
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مواقع بروز مشکل از راههاي مختلف پاسخ دهن .پیشنهاد میشود تا دستگاههاي مکانیسم
پاسخگویی ایمیل خودکار به مشتریان بر روي وبسایتها فعال شوند؛ بهعالوه سیستم باید
داراي ویژگیهایی از قبیل امکان دسترسی همیشگی (دسترسی  7/24مشتریان به دستگاه
مخصوصاً در روزهاي تعطیل) ،راهاندازي و اجراي درست ،عدمقطعی و خرابی هنگام انجام
خدمات و پس از ورود اطالعات ،دقت و نبود خطا در انجام معامالت باشد .استفاده از ابزارهاي
گفتگو میتواند به تعاملیبودن وبسایت کمک کند .با توجه به اینکه مصرفکنندگان از
فرهنگهاي مختلف و با نیازهاي متفاوت به این بانک مراجعه میکنند ،پیشنهاد میشود بر
اساس دادههاي روانشناختی ،براي بخشبندي مشتریان اقدام و خدمات شخصیسازيشدهاي
براي آنها فراهم شود.
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