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شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی
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چکیده
امروزه بهبود کیفیت خدمات عرضهشده در نظام الکترونیکی بانکها اهمیت ویژهای یافته و برای توسعۀ کسبوکارها
موضوعی اساسی بهشمار میآید .هدف از این تحقیق ،شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری
اینترنتی در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر است .این تحقیق براساس دو رویکرد کیفی و کمی است و نوعی
پژوهش ترکیبی بهشمار میرود .در بخش اول از راه مصاحبه با  12نفر ،شامل دو گروه از استادان و خبرگان و مدیران
بانکی ،مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری شناسایی شده است و در بخش دوم ،بهمنظور اولویتبندی مؤلفههای
استخراجشده ،با توزیع پرسشنامۀ تخصصی در میان  384نفر از جامعۀ آماری ،دادههای مدنظر جمعآوری شده و با
اجرای آزمونهای آماری در نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شده است و درنهایت ،مؤلفهها بهترتیب اهمیت و با استفاده از
روش  AHPاولویتبندی شدهاند .نتایج نشان داد که مؤلفههای تأثیرگذار (معرفی ،کارکردها ،ادراکات مشتری ،شواهد
فیزیکی و امنیت) در کیفیت بانکداری اینترنتی تأثیر معنیداری دارد .همچنین براساس مقادیر حاصلشده ،مؤلفۀ امنیت،
بهمنزلۀ مهمترین مؤلفۀ مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی ،در باالترین جایگاه و مؤلفههای ادراکات مشتری ،شواهد
فیزیکی ،معرفی و کارکردها در اولویت بعدی قرار گرفتند.
واژگان کلیدی :کیفیت خدمات ،بانکداری اینترنتی ،امنیت ،ادراکات مشتری ،مؤسسۀ اعتباری کوثر
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مقدمه
در سالهای اخیر ،رشد فناوری اطالعات و ارتباطات باعث تغییرات
اساسی در دنیای کسبوکار شده است .در این میان ،نهادهای مالی
نیز از این قاعده مستثنا نبودهاند و دستخوش تغییرات عمدهای در
روشها و فرایندهای مدیریتی و کسبوکارهای سیستممحور و مبتنیبر

اطالعات خود شدهاند (.)Kalia and Kalia, 2017, p. 645
امروز از مفاهیم نوینی نظیر دولت الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی،
بانکداری الکترونیکی ،بیمۀ الکترونیکی ،مدیریت الکترونیکی و آموزش
الکترونیکی سخن به میان میآید ( .)Blut et al., 2015, p. 683نیاز
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نقشنامه :طراحی پژوهش ،معرفی منابع و نظارت بر روند پژوهش ،مشارکت در مصاحبهها ،کنترل تحلیل داده و نتیجهگیری ،نگارش و بازخوانی ،شکلدهی به سؤال و بحث و
بررسی نتایج

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب ،سراب.
نقشنامه :مشارکت در مصاحبهها و توزیع پرسشنامه ،مبانی نظری ،تحلیل دادهها ،بحث و نتیجهگیری
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
نقشنامه :مشارکت در شکلدهی به مبانی نظری و بحث و بررسی نتایج ،بازخوانی نسخۀ نهایی
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به فناوریهای جدید بهمنظور فراهمکردن کانالهای جدید بانکداری
برای مشتریان ،الزامی راهبردی برای بانکها بهشمار میرود .یکی از
نوآوریهایی که در سایۀ تحوالت گستردۀ فناوری ارتباطات و اطالعات
رشد شایان توجهی در تجارت الکترونیک داشته ،بانکداری الکترونیک
بوده است ( .)Zemblyte, 2015, p. 803امروزه با گسترش روزافزون
جهانیسازی و عنصر رقابت و همچنین با پیدایش پدیدۀ بانکداری
الکترونیک ،شیوۀ ارائۀ خدمات بانکها به مشتریان ،در اقصی نقاط جهان
دچار تحوالت شگرفی شده است (.)Iberahim et al., 2016, p. 14
در کشور ما نیز تغییر و تحوالت در حوزۀ خلق و توسعۀ اینگونه نظامها
مشاهده میشود ،اما نکتهای که کمتر به آن توجه شده است پذیرش در
میان کاربران و انطباق آنان با این فناوری نوین و کنارگذاشتن رویههای
سنتی بوده است (بحرین یزاده و همکاران ،1396 ،ص  .)52با توجه
به اینکه بانکها تحت تأثیر تحوالت ناشی از جهانیشدن و آزادسازی
مالی قرار دارند ،باید در واکنش به این تغییرات ،خدمات به مشتریان را
گسترش و وابستگی خود را به فناوری افزایش دهند و بکوشند به سطوح
باالتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان و کاربران خود
دست یابند ( .)Al-Smadi and Al-Wabel, 2011, p. 2بهعبارتی ،با
توجه به شرایط تغییرپذیر و رقابتی بازار در صنعت بانکداری و همچنین
پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر،
فرصتهای متعدد 
ِ
بانکها باید به استفاده از فناوریهای پیشرفتۀ مبتنیبر شبکه ،بهمنظور
تبادل منابع و اطالعات مالی بهصورت الکترونیکی روی آورند (ملک
اخالق و همکاران ،1391 ،ص )124؛ بنابراین بانکها بهمثابۀ بنگاه
اقتصادی بزرگ ،هرچه در حوزۀ بانکداری الکترونیک و ارائۀ خدمات
با کیفیت باال پیشتاز باشند ،میتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند و
بهنسبت سایر رقبای خود ،شاهد وفاداری بیشتر باشند (Blut et al.,
)2015, p. 683؛ زیرا کیفیت خدمات الکترونیک یکی از مهمترین
جنبههایی است که مصرفکنندگان هنگام ارزیابی خدمات الکترونیک
در نظر میگیرند (.)Chen et al., 2013, p. 912
امروزه بانکها با بهکارگیری تجارت الکترونیک به بخشی از
راهبردهای تجاری خود پاسخ دادهاند (Cheung and To, 2010,
 .)p. 263گسترش خدمات بانکداری الکترونیک باعث شده
است بانکها بتوانند حتی خارج از ساعت اداری تا هر ساعت از
شبانهروز ،به مشتریان خود خدمات ارائه دهند و با آنان تعامل کنند
و بوروکراسی اداری (شـامل نوشتن فیش برداشت وجه /واریزی
و  )...را محدودتر کنند یا بهطور کلی از میان بردارند (دبیری
فرد و اخباری آزاد ،1397 ،ص  .)314بانکها با ارائۀ بانکداری
الکترونیک ،به مشتریان خود اجازۀ تعامل بیواسطه با بانک را از
کانالهای متنوع (مانند اینترنتبانک ،موبایلبانک ،دستگاههای
خودپرداز و )...میدهند .همچنین بانکها این فرصت را یافتهاند
که به نیازهای متفاوت مشـتریان در مکانهای گوناگون بهصورت
همزمان پاسخ دهند .بانکها میتوانند با تحلیل سلیقهها و نیازهای
بالقوه با استفاده از سیستمهای اطالعاتی ،گزینههای نوآورانه در

بانکداری الکترونیک را برای ارتقای کیفیت خدمات خود پیشبینی
و طراحی کنند که این امر با درنظرگرفتن معیارهای کمی و کیفی
امکانپذیر است ()Boohene et al., 2013, p. 85
طی چند دهۀ اخیر ،سامانههای پرداخت الکترونیکی رفتهرفته
درحال جایگزینی با سامانههای پرداخت سنتی است (Ayo et al.,
 .)2016, p. 351بهعبارتی رشد خدمات مبتنیبر اینترنت شیوهای را
که شرکتها و مصرفکنندگان در آن تعامل دارند تغییر داده است.
افزایش فعالیتهای آنالین و اینترنتی (مانند گفتوگو ،رزرو بلیت،
تراکنشهای آنالین) وابستگی افراد به تجارت الکترونیک را افزایش
چشمگیری داده است و این مسئله باعث شده تا بانکها و مؤسسات
مالی برای بهبود کیفیت خدمات خود به نظامهای الکترونیک روی
آوردند (روحانی و همکاران ،1396 ،ص  .)5استفاده از فناوری
بانکداری الکترونیک برای تمامی گروههای درگیر مزایای بسیاری
دارد؛ ازجمله کاهش هزینه ،افزایش مشتریان و بهرهگیری از خدمات
متنوعی که بانکها ارائ ه میکنند ،تسهیل اجرای عملیات بانکی و
رهایی از محدودیت اجرای امور بانکی در ساعت اداری برای مشتریان
بانکها ()Kao and Lin, 2016, p. 210؛ اما با وجود ضریب
نفوذ بسیار باالی اینترنت در ایران ،سهم پرداختهای غیرحضوری
در تراکنش خرید از کل پرداختهای الکترونیک مبتنیبـر کارتهای
بانکی اندک است ()Pilarczyk, 2016, p. 73؛ بنابراین بهرغم
جهش بیسابقۀ بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر ،بهنظر
میرسد که در ایران پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در میان
مشتریان به علت نگرشهای متفاوت به پول و اعتبار آن ،هنوز پایین
است ( .)Zavareh et al., 2012, p. 422بانکها به این نتیجه
رسیدهاند که اگر مشتریان فناوری و خدمات بانکداری الکترونیک را
ً
نپذیرند یا کامال از آنها استفاده نکنند ،از سرمایهگذاریهای خود
در اینگونه فناوریها و خدمات درآمد ناچیزی کسب خواهند کرد
(مقدادیان و همکاران ،1392 ،ص .)34
بیشتر پژوهشهای ارائهشده در این حوزه ،با استفاده از مدلهای
ّ
عل ِی موجود میکوشند پیشبینی و توصیف کنند که افراد چگونه
فناوری را میپذیرند ()Narteh, 2013, p. 65؛ درحالیکه نوع و
ماهیت خدمات ،عوامل تأثیرگذار در آنها و از همه مهمتر ،چگونگی
عملکرد سیستمهای پایۀ ارائهدهندۀ خدمات باکیفیت اینترنتی ،که
در جذابیت و پذیرش خدمات الکترونیکی تأثیرگذارند ،مدنظر قرار
نگرفته است (.)Pourmohammadi et al., 2016, p. 525
تجربی بیشتر در حوزۀ پذیرش خدمات
برایناساس ،ارائۀ مطالعات
ِ
الکترونیکی و عوامل مؤثر در آن ،به بانکها کمک میکند تا درک
خود را از عواملی که در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی مؤثرند
بهبود بخشند؛ زیرا الزمۀ موفقیت در صنعت بانکداری اینترنتی،
ارائۀ خدمات باکیفیت به مشتریان است و این امر نیازمند تعیین
شاخصهایی است که مشتریان برای سنجش کیفیت سیستمهای
ارائهدهندۀ خدمات بانکداری بهکار میگیرند تا با درنظرگرفتن این
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شاخصها ،گامهای الزم برای ارتقا و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده
و ارتقای سیستمهای ارائهدهندۀ خدمات بانکداری اینترنتی برداشته
شود (مالحسینی و همکاران ،1395 ،ص  .)3ازاینرو در پژوهش
حاضر ،به شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت
بانکداری اینترنتی در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر پرداخته
میشود .پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که مؤلفههای
تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی ،در میان مشتریان مؤسسۀ
اعتباری کوثر کداماند؟ و هریک از این مؤلفهها ،در کیفیت خدمات
بانکداری اینترنتی چه تأثیری دارند؟

 .1مبانی نظری پژوهش
نهایی کیفیت ،برآوردن
به باور بسیاری از پژوهشگران ،هدف
ِ
نیازها و پیشیگرفتن از انتظارهای مشتریان است .یکی از
گزینهها برای ارتقای کیفیت خدمات بانکداری و دگرگونی آن،
بانکداری اینترنتی و بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات
در صنعت بانکداری است .مزایای بانکداری اینترنتی عبارتاند
از :ازبینرفتن قید مکانی و زمانی در استفاده از خدمات بانکی
میان بانک و مشتری ،دسترسی آسان به اطالعات الزم ،کاهش
چشمگیر هزینههای ارائۀ خدمات بانکی و نقلوانتقال پول،
صرفهجویی در زمان مشتریان ،افزایش رقابت میان بانکها،
باالرفتن کیفیت خدمات ،و درنهایت تغییر ساختار هزینهای
بانکها و بهینهشدن صنعت بانکداری کشور.
 .1-1کیفیت خدمات

در بخش خدمات ،کیفیت حین فرایند ارائۀ خدمات ارزیابی
میشود .هر تماس مشتری ،بهمنزلۀ لحظهای برای باالبردن اعتماد
و فرصتی برای راضی یا ناراضیکردن او بهشمار میرود .از زمانی
که نقش خدمات در زندگی روزمره آشکار شد ،به مقولۀ «کیفیت
خدمات» نیز درحکم مشخصۀ اصلی رقابت میان سازمانها
توجه شد؛ بهگونهای که توجه به کیفیت خدمات ،سازمان را از
رقبایش متمایز میسازد و سبب کسب مزیت رقابتی میشود
(مظفری ،1396 ،ص  .)85کیفیت در حوزۀ محصوالت و
کاالهای فیزیکی سابقۀ بسیاری دارد ،اما در حوزۀ خدمات ،بحث
کیفیت سابقۀ چندان طوالنیای ندارد .تمایل به کیفیت خدمات
نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمهای ،بانکی و
غیره ایفا میکند؛ چراکه کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری
سازمان امری حیاتی بهشمار میرود .در حوزۀ خدمات بانکی،
کیفیت خدمات عبارت است از عقیده یا نگرش مشتری دربارۀ
میزان برتری خدمتی که در محیط بانک ارائه میشود (مالحسینی
و همکاران ،1395 ،ص  .)5در تعریفی ساده میتوان گفت،
کیفیت خدمات عبارت است از ارزیابی کلی مشتری از عملکرد
ارائهدهندۀ خدمات (.)Lien et al., 2014, p. 403
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کیفیت خدمات بهمنزلۀ عنصر کلیدی موفقیت در جذب دوبارۀ
مشتریان شناسایی شده است و اغلب در نظر رقیبان ،ارزش شایان
توجهی دارد تا از این راه بتوانند در دنیای خدماتمحور ،مزیتی
رقابتی بهدست آورند ( .)Luoh, 2011, p. 284ارائۀ خدمات
با کیفیت باال ،کلید موفقیت در صنایع خدماتی است؛ زیرا
رقابت شدید میان صنایع گوناگون در عصر حاضر ،موجب شده
است پایش و بهبود کیفیت خدمات به عنصری بسیار ضروری
برای توسعۀ بهرهوری در سازمانها تبدیل شود (Meesala and
 .)Paul, 2016از سوی دیگر ،همگام با توسعۀ فناوریهای نوین،
سازمانهایی در محیط پویا و پررقیب کسبوکار موفقاند که
ضمن آگاهی از نیازها و خواستههای مشتریان ،امکان پاسخگویی
سریع به این نیازها را با بهکارگیری فناوریهای جدید داشته
باشند .امروزه رویکرد مزیت رقابتی ناپایدار ،بهمنزلۀ مهمترین
عامل تداوم فعالیت و کسب جایگاه رقابتی مطلوب ،جایگزین
باورهای پیشین سازمانها دربارۀ کسب مزیت رقابتی پایدار شده
است ( .)Agha Kasiri et al., 2017, p. 93کیفیت خدمات
عبارت است از تفاوت میان انتظارات مشتریان ،قبل از استفاده از
خدمات دریافتشده دارند
خدمات سازمان ،و تصویری که از
ِ
1
( .)George et al., 2013, p. 528گرونورز ( )1984به دو
بعد مجزا برای کیفیت خدمات اشاره کرده است که عبارتاند از:
کیفیت فنی و کیفیت عملکردی .کیفیت فنی به نتیجۀ خدمات
اصلی سازمان مطابق با انتظارات مشتریان گفته میشود؛
درحالیکه کیفیت عملکردی نشاندهندۀ ادراکات از فرایند ارائۀ
خدمات است ( .)Lien et al., 2017, p. 405درواقع کیفیت
خدمات عاملی است که سازمان را قادر میسازد راهبردهای
رقابتی خود را براساس مفاهیم کیفیت بنا کند و از این راه رضایت
مشتریانش را افزایش دهد و در کسب مزیت رقابتی از رقبای خود
پیشی بگیرد ( .)Konuk and Konuk, 2012, p. 4عملکرد
موفقیتآمیز شرکتها به ارائۀ ارزشهای متمایز و کیفیت خدمات
ارائهشده بستگی داشته است و کیفیت ادراکشده موجب خلق
مزیت رقابتی در بازار شده است (.)Namin, 2017, p. 72
ازاینرو ،سازمانهای خدماتی ،ازجمله بانکها ،باید به دنبال
افزایش کیفیت خدمات خود باشند؛ زیرا به کیفیت بهمنزلۀ عاملی
اساسی ،که باعث خلق مزیت رقابتی است ،نگریسته میشود و
برای تحقق افزایش کیفیت خدمات باید عوامل افزایش آن را ارتقا
داد (مظفری ،1396 ،ص .)92
 .2-1کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی

بانکداری الکترونیک را میتوان استفاده از فناوری پیشرفتۀ شبکهها
و مخابرات بهمنظور انتقال منابع (پول) در نظام بانکداری معرفی
کرد .درواقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچهسازی بهینۀ
1. Gronoors
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کلیۀ فعالیتهای بانکها با بهکارگیری فناوری نوین اطالعات،
مبتنیبر فرایند بانکی منطبقبر ساختار سازمانی بانکهاست
که امکان ارائۀ کلیۀ خدماتی را که مشتریان نیاز دارند فراهم
میکند (ونوس و مختاران .)1381 ،بانکداری الکترونیکی به
فراهمآوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده
از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی اطالق میشود
(مالحسینی و همکاران ،1395 ،ص  .)5بنابر تعریف دیگر،
بانکداری الکترونیک به ارائۀ محصوالت و خدمات با بهای کم
از راه کانالهای الکترونیکی اطالق میشود (Ho and Lin,
 .)2010یکی از شاخههای بانکداری الکترونیکی ،بانکداری
اینترنتی است .بانکداری اینترنتی مشتریانی دارد که از راه فناوری
شبکه تعامل برقرار میکنند؛ درحالیکه بانکداری سنتی با مشتریان
خود با استفاده از ابزارهای غیر مبتنی بر وب ارتباط برقرار میکند.
بااینحال ،خدمات بانکداری اینترنتی ویژگیهای منحصربهفردی
دارند که خدمات بانکداری سنتی فاقد آن است (Amin, 2016,
)p. 9؛ برای مثال بانکداری اینترنتی مشتریان را قادر میسازد که
در هر زمان و مکانی که هستند با هزینۀ کم ،فعالیتهای گوناگون
بانکداری الکترونیکی را انجام دهند (Angelakopoulos and
 .)Mihiotis, 2011, p. 307بهاینترتیب ،بانکداری اینترنتی در
کاهش هزینههای عملیاتی و ثابت و کمک به بانک در برقراری
ارتباط بهتر با مشتریان خود نقش مهمی دارد (Fonseca, 2014,
 .)p. 710با وجود تعداد روزافزون کاربران بانکداری اینترنتی،
پذیرفتهشدن بانکداری اینترنتی در میان مشتریان هنوز به سطح
مدنظر نرسیده است .یکی از نگرانیهای رایج درمورد پذیرش
بانکداری اینترنتی ،کیفیت ضعیف خدمات و نارضایتی مشتری
است ( .)Li-hua, 2012, p. 288درحقیقت مانع اصلی
تصمیمگیری مشتری برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی،
عادتهای اوست .عالوهبراین ،مشتریان تالش میکنند عادتها،
رفتارها و نحوۀ ارتباط خود با ارائۀ خدمات بانکداری اینترنتی را
تغییر دهند ( .)Chemingui, 2013, 579نحوۀ درک مشتری
از کیفیت خدمات مبتنیبر وب بهنسبت خدمات سنتی متفاوت
است؛ بنابراین بررسی کیفیت خدمات در صنعت بانکداری
اینترنتی مهم است .در بستر اینترنت ،کیفیت خدمات الکترونیکی
بهمنزلۀ ارزیابی و تصمیمگیری کلی مصرفکننده درمورد کیفیت
خدمات ارائهشده از طریق اینترنت تعریف میشود (Liao et
 .)al., 2011, p. 463برایناساس ،کیفیت خدمات الکترونیکی
بهمنزلۀ پایهای برای خدمات اطالعات تعاملی شناخته شده است.
َ
در اینباره رولند و فریمن ( )2010پیشنهاد کردند که مفهومسازی
کیفیت خدمات باید در سطح جهانی گسترش یابد و به کیفیت
خدمات الکترونیکی نیز در تمامی جنبههای معامالت ،ازجمله
ارائۀ خدمات و پشتیبانی توجه شود.

 .2پیشینۀ پژوهش
با بررسیهای انجامشده در حوزۀ کیفیت خدمات بانکداری
الکترونیکی ،به این نتیجه دست یافتیم که در بیشتر پژوهشهای
ّ
ارائهشده در این حوزه از مدلهای عل ِی موجود استفاده شده است
که در تالشاند چگونگی پذیرش فناوری درمیان افراد را پیشبینی
و توصیف کنند ( .)Narteh, 2013, p. 65تمامی این مدلها
به ابعاد و متغیرهایی اشاره دارند که میتوانند در پذیرفتهشدن
خدمات الکترونیکی درمیان مشتریان مدنظر قرار گیرند .برای مثال
هامود و همکاران ( )2018در تحقیق خـود بـا استفاده از تحلیل
عاملی به شناسایی و دستهبندی ابعاد کیفیت خدمات بانکداری
اینترنتی پرداختند و درنهایت ،ویژگیهای وبسایت ،قابلیت
اطمینان ،پاسخگویی ،اجرا ،کارایی ،حفظ حریم شخصی کاربران
و امنیت اطالعات را بهمنزلۀ مهمترین عوامل مؤثر در کیفیت
خدمات بانکداری اینترنتی برشمردند .چن و همکاران ( )2017در
پژوهشی با عنوان «اندازهگیری تغییرات کیفیت خدمات الکترونیک
براساس مدل ای سرکول ،»1سه مؤلفۀ کلی تغییرات اطالعات (با
زیرشاخصهای دقت ،مقدار ،بهموقعبودن و سودمندی اطالعات)،
تغییرات سیستم (با زیرشاخصهای قابلیت اطمینان سیستم و
امنیت سیستم) ،اجرا (با زیرشاخصهای کیفیت ،امنیت تحویل
و تحویل بهموقع خدمات) را ارائه دادند .کالیا و کالیا ( )2017در
پژوهش خود ،مؤلفههای امنیت ،طراحی وبسایت ،اطالعات،
قابلیت اطمینان ،حریم خصوصی ،پاسخگویی ،دسترسی ،سهولت
استفاده ،خدمات مشتری و شخصیسازی (سفارشیسازی) را
بهمنزلۀ مقیاسهای کیفیت خدمات در خردهفروشی آنالین مطرح
کردند .رستمی و همکاران ( )2016نیز در پژوهشی با عنوان «تأثیر
کیفیت خدمات بر بهبود سطح ارتباط با مشتریان بانک ملی تهران»
به این نتیجه دست یافتند که کارایی ،دردسترسبودن سیستم،
اجرای تعهدات ،حفظ حریم خصوصی و تماس یا ارتباط بهمنزلۀ
مؤلفههای کیفیت خدمات الکترونیک در بهبود سطح ارتباط
با مشتریان تأثیر دارد .به باور آیو و همکاران ( ،)2016کیفیت
خدمات الکترونیک در نگرش و رضایت مشتری و درنهایت
استفادۀ حقیقی مشتریان و کاربران مؤثر است .تیسی و همکاران
( )2015نیز در تحقیقی با تکیه بـر مقیاس ای ـ سـرکوال ،ابعاد
مهمی مانند کارایی و قابلیت اعتماد خدمت ،نحوۀ اجرای خدمت،
امنیت و اطمینان به خدمات ،زیبایی وبسایت ،پاسخگویی و
اطالعات تماس خدمات و سهولت استفاده از خدمات بانکداری
اینترنتی را بهمنزلۀ ابعاد مهم کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
برشمردهاند .زند حسامی و قرانمایه ( )2014نیز در تحقیقات
خود به این نتیجه دست یافتند که پنج بعد مهم خدمات بانکداری
اینترنتی و الکترونیکی عبارتاند از کارایی ،قابلیت اطمینان،
1. e-SERVAR
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مسئولیتپذیری ،اعتماد در حفظ حریم خصوصی و اجرای
یزاده و همکاران ( )1396در پژوهش
سریع و صحیح .بحرین 
خود به این نتیجه دست یافتند که ابعاد ارتباط ،جبران خدمات،
دسترسپذیری ،پاسخگویی ،کارایی ،اجرا و محرمانگی بهترتیب
اهمیت بیشتری در پذیرش بانکداری الکترونیکی دارند .همچنین
ناظری و همکاران ( )1394در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر
ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان
بانک رفاه در شهر تهران» به این نتیجه دست یافتند که تعداد سه
بعد از چهار بعد کیفیت خدمت بانکداری اینترنتی مدنظر این
تحقیق ،شامل پاسخدهی ،دسترسی و سهولت استفاده در رضایت
مشتریان بانک رفاه تأثیر مثبت داشتهاند .بیشترین تأثیر مربوط به
متغیر سهولت استفاده و کمترین تأثیر مربوط به متغیر دسترسی بوده
است و بعد امنیت اطالعات نیز رد شده است.

 .3روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر رویکرد ،ترکیبی
(کیفی به کمی) است .در بخش اول ،مؤلفههای تأثیرگذار در
کیفیت بانکداری از راه مصاحبه با دو گروه از اساتید و خبرگان
و مدیران بانکی شناسایی شدند .در این بخش ،با دوازده نفر از
خبرگان صنعت و دانشگاه براساس نمونهگیری هدفمند مصاحبه
شد .عوامل مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی با استفاده از
مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته و بدون ساختار گرداوری
شدند .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و دادهها
با استفاده از تحلیل محتوا ارزیابی شدند .برای اطمینان از
روایی مصاحبهها ،در مصاحبهها اعتمادسازی صورت گرفت.
ً
همچنین نتایج مصاحبه مجددا با مصاحبهشوندگان مرور شد و
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سعی شد با تنظیم پرسشهای بدون سوگیری و نیز دخالت کمتر
در صحبتهای افراد ،سوگیری به حداقل برسد .در بخش دوم،
اعتمادسازی بهمنظور بررسی رابطه بین مؤلفههای استخراجشده
و اولویتبندی آنها ،پرسشنامۀ تخصصی با استفاده از نتایج
مرحلۀ اول ،تنظیم و در میان مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی
توزیع شد .روش نمونهگیری بخش کمی تصادفی بود که با توجه
به نامحدودبودن جامعۀ آماری ،حجم نمونۀ مدنظر ،با استفاده
از فرمول آماری کوکران  384نفر بهدست آمد .در این بخش،
برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه استفاده شد .بدینمنظور
پرسشنامهای متشکل از  43سؤال براساس طیف پنجگزینهای
لیکرت تنظیم و ارائه شد .برای محاسبۀ هماهنگی و ثبات درونی
شاخصهای پرسشنامه ،از روش محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .با توجه به نتایج ،ضریب آلفای کرونباخ 0/88
بهدست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.
برای بررسی توزیع داده نیز از روش کولموگروف اسمیرنوف
استفاده شد .با توجه به توزیع نرمال دادهها ،در ادامه برای آزمون
فرضیههای بخش کمی تحقیق از آزمون پارامتریک  Tتکنمونهای
استفاده شد .در پایان نیز بهمنظور اولویتبندی عوامل تأثیرگذار در
کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی ،از روش تحلیل سلسلهمراتبی
 AHPاستفاده شد.
دادههای جمعآوریشده با استفاده از آزمونهای آماری در
نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شدند .در پایان نیز مؤلفههای
کسبشده بهترتیب اهمیت و با استفاده از روش تحلیل
سلسلهمراتبی  AHPاولویتبندی شدند .شکل  1فرایند پژوهش
حاضر را نشان میدهد.

مطالعۀ پیشینۀ تحقیق و مصاحبه با اساتید و خبرگان و مدیران بانکها
استخراج مؤلفههای مؤثر در خدمات بانکداری اینترنتی
شناسایی شاخصهای هریک از مؤلفههای استخراجشده و طراحی پرسشنامه
توزیع پرسشنامه در بین جامعۀ آماری و جمعآوری دادهها
تجزیهوتحلیل دادههای گردآور یشده با استفاده از نرمافزار  SPSS
اولویتبندی مؤلفههای شناساییشده با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی AHP

طراحی و ارائۀ مدلی براساس نتایج پژوهش
شکل  :1فرایند اجرای پژوهش

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  10شمارۀ  ،3پاییز 1399

82

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری
اینترنتی
مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی از راه مصاحبۀ
عمیق با اساتید ،نخبگان و مدیران بانکی در قالب سؤاالت باز
استخراج شد و با مطالعه و بررسی پیشینۀ تحقیق ،شاخصهای
هریک شناسایی شد .از نظر جمعیتشناختی ،مصاحبهشوندگان
شامل پنج نفر از خبرگان دانشگاهی و هفت نفر از مدیران بانکی
بودند .از نظر جنسیتی سه نفر زن و نه نفر مرد بودند و از نظر
تحصیالت دو نفر کارشناسی ،شش نفر کارشناسی ارشد و
چهار نفر مدرک دکترا داشتند .در این مرحله ،دادهها طی مراحل
کدگذاری اولیه و مقولهبندی کدها تحلیل شد و عوامل مؤثر در

کیفیت بانکداری اینترنتی استخراج شدند .در مرحلۀ کدگذاری
اولیه ،به گفتارهای کلیدی و در مرحلۀ مقولهبندی ،به کدهای
استخراجشده توجه شد .جدول  1بخشی از نتایج کدگذاری اولیه
را نشان میدهد.
با توجه به هدف این تحقیق ،که ارائۀ الگوست نه نظریهای
جهانشمول ،در این مرحله بهمنظور مقولهبندی ،عوامل در
پنج طبقه دستهبندی شدند که عبارتاند از :کارکردها ،معرفی،
ادراکات مشتری ،امنیت ،و شواهد فیزیکی .در شکل  ،2مدل
مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی (کارکردها،
ادراکات مشتری ،امنیت ،شواهد فیزیکی و معرفی) و رابطه میان
این مؤلفهها با کیفیت بانکداری اینترنتی ارائه شده است .با توجه
به مدل ارائهشده ،مؤلفهها (معرفی ،کارکردها ،ادراکات مشتری،
شواهد فیزیکی و امنیت) بهمنزلۀ متغیرهای مستقل و مفهوم کیفیت
بانکداری اینترنتی بهمنزلۀ متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

جدول  :1بخشی از کدگذاری اولیۀ مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی

گفتارهای کلیدی

کدهای اولیه

مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر از خدمات ارائهشدۀ این بانک آگاهی دارند.

خدمات ارائهشده

مؤسسۀ اعتباری کوثر درمورد نحوۀ استفاده از خدمات این بانک اطالعرسانی دارد.

نحوۀ استفاده از خدمات

از تمامی امکانات این بانک بهراحتی میتوان استفاده کرد.

راحتی و سهولت

بانک در ارائۀ خدمات اینترنتی باید برای حریم خصوصی مشتریان احترام زیادی قائل باشد.

حریم خصوصی

محتوای ارائهشده در سایت بانک ،در کیفیت خدمات اینترنتی ارائهشده به مشتری نقش زیادی دارد.

محتوای وبسایت

خدمات اینترنتی باکیفیت باید امنیت باالیی داشته باشد.

امنیت

خدمات اینترنتی باید از نظر فنی عملکرد باالیی داشته باشد.

عملکرد فنی

کارکردها
 .1راحتی و سهولت
 .2راحتی قابل استفاده
 .3دسترسی
 .4نظام یکپارچۀ اطالعاتی
 .5عملکرد فنی
 .6رضایت

معرفی

کیفیت بانکداری
اینترنتی

ادراکات مشتری
 .1تعهدات
 .2دریافت خدمات
 .3قدرت انتخاب

 .1خدمات ارائهشده
 .2نحوۀ استفاده از خدمات
 .3راهنمای دقیق
 .4بانک آموزش
 .5میزان استفاده از خدمات
 .6رسانههای اجتماعی
شواهد فیزیکی

امنیت
 .1رعایت حریم خصوصی
 .2مسئولیت
 .3امنیت باال
 .4مقابله با هکرها
شکل  :2مدل حاصل از نتایج مرحلۀ کیفی پژوهش

 .1محتوای وبسایت
 .2امکان پشتیبانی تلفنی
 .3کیفیت باالی بصری
 .4ترکیب و ساختار مناسب

شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی

 .2-4بررسی تأثیر مؤلفههای استخراجشده در کیفیت
بانکداری اینترنتی
در مرحلۀ دوم ،حجم نمونۀ آماری  384نفر بود که جزئیات آن
مطابق جدول  2است.
در ادامۀ تحقیق ،با استفاده از نتایج بخش کیفی ،تأثیر مؤلفههای
بهدستآمده در کیفیت بانکداری اینترنتی در قالب پنج فرضیه طرح شد
و سپس با استفاده از آزمون پارامتریک  Tتکنمونهای بررسی شد.

فرضیۀ اول :مؤلفۀ معرفی در کیفیت بانکداری اینترنتی در میان
مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأثیر دارد.
در آزمون  Tتکنمونهای ،نمرات بین  1تا  5است؛ بنابراین مقدار
آزمون برابر ( 3میزان متوسط متغیر) در نظر گرفته شده است .اگر
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میانگین متغیر بیشتر از  3باشد ،نشاندهندۀ وضعیت مطلوب است.
باتوجه به نتایج جدول  3و  ،4میانگین مؤلفۀ معرفی برابر  3/77و سطح
معنیداری آزمون  0/000است .به علت اینکه سطح معنیداری کمتر از
 0/05است ،فرض صفر رد میشود .از طرفی ،چون میانگین بیشتر از 3
است ،میتوان گفت که مؤلفۀ معرفی در کیفیت بانکداری اینترنتی در میان
مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأثیر دارد .همچنین مقدار آمارۀ  Tمدل
معادل  15/06است که بیانگر معنیداری مدل است .برایناساس میتوان
گفت که فرضیۀ اول تحقیق ،مبنیبر تأثیر مؤلفۀ معرفی در کیفیت بانکداری
اینترنتی در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأیید شده است.
فرضیۀ دوم :مؤلفۀ کارکردها در کیفیت بانکداری اینترنتی در میان
مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأثیر دارد.

جدول  :2متغیرهای جمعیتشناختی مرحلۀ دوم پژوهش

متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

سن

شاخص

تعداد

درصد

مرد

301

۷۸

زن

83

22

متاهل

251

65

مجرد

133

35

زیر دیپلم

71

۱۸/5

دیپلم

66

17/2

فوق دیپلم

51

13/3

لیسانس

102

26/6

فوق لیسانس

92

24

دکتری

2

0/5

29-20

53

14

39-30

72

۱۹

49-40

157

41

بیشتر از 50

102

26

باتوجه به نتایج جدول  3و  ،4میانگین مؤلفۀ کارکردها برابر 3/79
و سطح معنیداری آزمون  0/000است .به علت اینکه سطح
معنیداری کمتر از  0/05است ،فرض صفر رد میشود .از طرفی
چون میانگین بیشتر از  3است ،نتیجهگیری میشود که مؤلفۀ
کارکردها در کیفیت بانکداری اینترنتی کوثر تأثیر دارد .همچنین
مقدار آمارۀ  Tمدل معادل  20/46است که بیانگر معنیداری

مدل است .برایناساس میتوان گفت که فرضیۀ دوم تحقیق
مبنیبر تأثیر مؤلفۀ کارکردها در کیفیت بانکداری اینترنتی در میان
مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأیید شده است.
فرضیۀ سوم :مؤلفۀ ادراکات مشتری در کیفیت بانکداری اینترنتی
در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأثیر دارد.
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جدول  :3آمار توصیفی مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی

مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین
()SE

معرفی

384

3/77

1/009

0/051

کارکردها

384

3/79

0/759

0/038

ادراکات مشتری

384

3/46

0/819

0/041

شواهد فیزیکی

384

3/22

0/987

0/050

امنیت

384

3/34

0/921

0/047

با توجه به نتایج جدول  3و  ،4میانگین مؤلفۀ شواهد فیزیکی
برابر  3/22و سطح معنیداری آزمون  0/001است .به علت اینکه
سطح معنیداری کمتر از  0/05است ،فرض صفر رد میشود.
از طرفی ،چون میانگین بیشتر از  3است نتیجهگیری میشود
که مؤلفۀ شواهد فیزیکی در کیفیت بانکداری اینترنتی تأثیر
دارد .همچنین مقدار آمارۀ  Tمدل معادل  4/48است که بیانگر
معنیداری مدل است .برایناساس میتوان گفت که فرضیۀ چهارم
تحقیق مبنیبر تأثیر مؤلفۀ شواهد فیزیکی در کیفیت بانکداری
اینترنتی در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأیید شده است.
فرضیۀ پنجم :مؤلفۀ امنیت در کیفیت بانکداری اینترنتی در میان
مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأثیر دارد.

با توجه به نتایج جدول  3و  ،4میانگین مؤلفۀ ادراکات مشتری
برابر  3/46و سطح معنیداری آزمون  0/000است .به علت اینکه
سطح معنیداری کمتر از  0/05است ،فرض صفر رد میشود.
از طرفی ،چون میانگین بیشتر از  3است ،نتیجهگیری میشود
که مؤلفۀ ادراکات مشتری در کیفیت بانکداری اینترنتی تأثیر
دارد .همچنین مقدار آمارۀ  Tمدل معادل  11/17است که بیانگر
معنیداری مدل است .برایناساس میتوان گفت که فرضیۀ سوم
تحقیق مبنیبر تأثیر مؤلفۀ ادراکات مشتری در کیفیت بانکداری
اینترنتی در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأیید شده است.
فرضیۀ چهارم :مؤلفۀ شواهد فیزیکی در کیفیت بانکداری اینترنتی
در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأثیر دارد.

جدول  :4نتایج آزمون  Tتکنمونهای مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی
مقدار آزمون Test Value=3
آماره T

درجۀ
آزادی

سطح معنیداری

فاصله اطمینان ( 95درصد)

اختالف
میانگینها

حد پایین

حد باال

معرفی

15/06

383

0/000

0/774

0/843

1/12

کارکردها

20/46

383

0/000

0/793

0/944

1/20

ادراکات مشتری

11/17

383

0/000

0/467

0/878

1/15

شواهد فیزیکی

4/48

383

0/000

0/225

0/915

1/17

امنیت

7/28

383

0/000

0/342

0/250

0/435

مؤلفهها

با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره  3و  ،4میانگین مؤلفۀ
امنیت برابر  3/34و سطح معنیداری آزمون  0/001است .به
علت اینکه سطح معنیداری کمتر از  0/05است ،فرض صفر
رد میشود .از طرفی چون میانگین بیشتر از  3است ،نتیجهگیری
میشود که مؤلفۀ امنیت در کیفیت بانکداری اینترنتی تأثیر
دارد .همچنین مقدار آمارۀ Tمدل معادل  7/28است که بیانگر
معنیداری مدل است .برایناساس میتوان گفت که فرضیۀ پنجم
تحقیق مبنیبر تأثیر مؤلفه امنیت در کیفیت بانکداری اینترنتی در
میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر تأیید شده است.

 .3-4اولویتبندی عوامل مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی

پس از جمعآوری اطالعات پرسشنامۀ مقایسههای زوجی عوامل،
با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی  ،AHPمؤلفههای مؤثر در
کیفیت بانکداری اینترنتی در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر
رتبهبندی شد .مؤلفههای مؤثر در کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
در میان مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر عبارتاند از .1 :مؤلفۀ
معرفی ()A؛  .2مؤلفۀ امنیت ()B؛  .3مؤلفۀ ادراکات مشتری ()C؛
 .4مؤلفۀ شواهد فیزیکی ()D؛  .5مؤلفۀ کارکردها (.)E

شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی

اولین گام در تعیین ضریب اولویت ،تشکیل ماتریس مقایسۀ
زوجی متغیرهای فوق است که در قالب جدول  5نمایش داده
شده است.
پس از نرمالسازی اعداد ماتریس فوق و همچنین با
دراختیارداشتن میانگین موزون ،میتوان ضریب اولویت هریک
از مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی را تعیین کرد.
در ادامۀ نتایج تحقیق ،ماتریس تعیین اولویت مؤلفهها در قالب
جدول  6ارائه میشود.
پس از نرمالسازی اعداد ماتریس فوق و با دراختیارداشتن
میانگین موزون میتوان ضریب اولویت هریک از مؤلفههای باال
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را تعیین کرد .برایناساس ،ماتریس تعیین اولویت مؤلفههای مؤثر
در کیفیت بانکداری اینترنتی در جدول  7نشان داده شده است.
براساس مقادیر حاصل از ماتریس تعیین اولویت مؤلفههای مؤثر
در کیفیت بانکداری اینترنتی ،افراد حاضر در نمونۀ آماری ،بیشترین
اهمیت را برای مؤلفۀ امنیت با ضریب اولویت  0/2609قائلاند؛
بنابراین مؤلفۀ امنیت بهمنزلۀ مهمترین و بااهمیتترین مؤلفۀ
مؤثر در کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی در باالترین جایگاه و
مؤلفههای ادراکات مشتری  ،شواهد فیزیکی  ،معرفی و کارکردها
بهترتیب ،در ردههای بعدی از اولویتبندی قرار میگیرند.

جدول  :5ماتریس مقایسۀ زوجی مؤلفههای مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی

مؤلفهها

A

B

C

D

E

A

1

0/9217

1/0295

0/7385

0/9303

B

1/085

1

0/2653

1/1465

1/2032

C

0/8134

0/7903

1

1/1039

0/2886

D

0/8784

0/8722

0/9059

1

1/1556

E

1/6247

1/1311

1/756

0/7653

1

جدول  :6ضریب اولویت مؤلفههای مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی

مؤلفهها

A

B

C

D

E

A

1

0/9217

1/0295

0/7385

0/9303

B

1/085

1

0/2653

1/1465

1/2032

C

0/8134

0/7903

1

1/1039

0/2886

D

0/8784

0/8722

0/9059

1

1/1556

E

1/6247

1/1311

1/756

0/7653

1

جدول  :7ماتریس تعیین اولویت مؤلفههای مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی

مؤلفهها

A

B

C

D

E

میانگین ردیف

ضریب اولویت

رتبه

A

0/3301

0/18125

0/1204

0/18034

0/1518

0/295

0/1587

4

B

0/1025

0/22057

0/2213

0/34495

0/1354

0/1403

0/2609

1

C

0/2801

0/23398

0/2313

0/1168

0/3053

0/2646

0/2519

2

D

0/1862

0/19269

0/2007

0/19015

0/2049

0/1746

0/1931

3

E

0/1011

0/17151

0/2263

0/16776

0/2026

0/1255

0/1354

5

جمع

1

1

1

1

1

1

1
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نتیجهگیری
با افزایش رقابت فزایندۀ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،عرضۀ
محصوالت و خدمات مشابه ،تغییرات فناوری ،تغییر بیوقفه و
مداوم سلیقههای مشتریان و همچنین باالرفتن سطح انتظارات
آنان ،بزرگترین چالشی که این سازمانها با آن مواجهاند ،حفظ
و خلق مزیت رقابتی است .خدمات باکیفیت بانکداری اینترنتی،
یکی از راهکارهای متمایزسازی و کسب مزیت رقابتی است.
تمامی اموری که امروزه به آنها بانکداری اینترنتی اطالق میشود با
هدف دستیابی به کیفیت خدمات بهتر اجرا میشوند (بحرینیزاده
و همکاران ،1396 ،ص  .)54برای موفقیت در صنعت بانکداری
اینترنتی ،ضروری است بانکها به مشتریان خود خدمات باکیفیت
ارائه کنند و این امر نیازمند تعیین شاخصهایی است که مشتریان
برای سنجش کیفیت سیستمهای ارائهدهندۀ خدمات بانکداری
بهکار میگیرند تا با درنظرگرفتن این شاخصها ،گامهای الزم
برای ارتقا و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده و ارتقای سیستمهای
ارائهدهندۀ خدمات بانکداری اینترنتی برداشته شود (مالحسینی
و همکاران ،1395 ،ص  .)3بهنظر میرسد که شناسایی عوامل
تأثیرگذار در کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی میتواند در ارتقا و
بهبود سطح خدمات ارائهشدۀ بانکها تأثیرگذار باشد؛ زیرا الزمۀ
موفقیت در پذیرش این دسته از خدمات در میان مشتریان بهبود
کیفیت ارائۀ خدمات است (.)George et al., 2013
بهاینمنظور ،پژوهش حاضر با هدف تأکید بر مؤلفهها و
زیرشاخصهای کلیدی مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی،
مؤلفههای مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی و اهمیتسنجی
آنها را شناسایی و معرفی کرده است تا مدیران و مسئوالن بانکی
را در شناخت دیدگاهها و انتظارات کاربرانشان در برنامهریزیهای
مؤثر با هدف ارتقای کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی یاری
دهد .نتایج بهدستآمده با نتایج پژوهشهای هامود و همکاران
( ،)2018کالیا و کالیا ( ،)2017ابراهیم و همکاران (،)2016
امبایل ( ،)2016بلت و همکاران ( ،)2015بحرینیزاده و
همکاران ( ،)1396مظفری ( )1396و مقدادیان و همکاران
( )1392همسوست.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پنج مؤلفۀ استخراجشده،
شامل معرفی (با زیرشاخصهای خدمات ارائهشده ،نحوۀ
استفاده از خدمات ،راهنمای دقیق ،بانک آموزش ،استفاده از
خدمات ،رسانههای اجتماعی) ،کارکردها (با زیرشاخصهای
راحتی و سهولت ،راحتی قابل استفاده ،دسترسی ،سیستم
یکپارچۀ اطالعاتی ،عملکرد فنی ،رضایت) ،ادراکات مشتری (با
زیرشاخصهای تعهدات ،دریافت خدمات ،قدرت انتخاب)،
شواهد فیزیکی (با زیرشاخصهای محتوای وبسایت ،امکان
پشتیبانی تلفنی ،کیفیت باالی بصری ،ترکیب و ساختار مناسب)،

امنیت (با زیرشاخصهای رعایت حریم خصوصی ،مسئولیت،
امنیت باال ،مقابله با هکرها) تأثیر معنیداری در کیفیت بانکداری
اینترنتی دارد .همچنین در این تحقیق ،امنیت بهمنزلۀ یکی از
محرکهای اصلی و مؤثر در کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
معرفی شد؛ به این معنی که مشتریان به دنبال بانکهایی هستند که
خدماتشان را با ضریب امنیتی باالی سیستمها در زمینۀ اطالعات و
تعامالت مشتری با وبسایت ارائه می دهند (Kalia and Kalia,
)2017؛ بنابراین هریک از پنج مؤلفۀ شناساییشده در این تحقیق،
درحکم مهمترین شاخصهای مؤثر در کیفیت خدمات بانکداری
اینترنتی ،بیانگر تأثیر این مؤلفهها در ارتقای کیفیت خدمات
بانکداری الکترونیکی بوده است و الزام به توجه و اعمال هریک از
آنها ،میتواند بهمنزلۀ پیشنهادی بهمنظور افزایش کیفیت خدمات
این صنعت تلقی شود .با وجود این ،بهمنظور تأکید بیشتر بر برخی
از موارد و در راستای نتایج حاکی از پژوهش حاضر ،راهکارهای
زیر به مدیران مؤسسۀ مالی ـ اعتباری کوثر پیشنهاد میشود:
 )1بسترسازی برای طراحی و راهاندازی سیستمهای باکیفیت با
کمترین خطا که ضمن فراهمکردن امنیت الزم برای اطالعات
شخصی کاربران ،خدمات بانکداری الکترونیکی را نیز ارائه کنند؛
 )2افزایش امنیت در سیستمهای بانکداری الکترونیک و حراست
کامل از اطالعات شخصی کاربران؛ بهگونهای که مشتریان میزان
ریسک بانکداری الکترونیک را کمتر از بانکداری سنتی بدانند و
به اطمینان از اینکه اطالعات شخصی و مالی آنها محرمانه باقی
میماند ،از این نوع بانکداری استقبال بیشتری کنند؛
 )3طراحی و ارائۀ خدمات اینترنتی و تسهیالت الکترونیکی
متناسب با انتظارات و نیازهای کاربران؛
 )4طراحی مناسب محیطهای استفادۀ کاربران ،همچون
وبسایتها ،از لحاظ بصری ،کاربرپسندی ،پیوستگی محتوا،
ترکیب و ساختار؛
 )5فراهمکردن بسترهایی برای آگاهی بیشتر مشتریان از خدمات
ارائهشده ،اطالعرسانی دربارۀ نحوۀ استفاده ،راهنمای دقیق خدمات،
آموزش استفاده از خدمات و آموزش خدمات نوین بانکی؛
 )۶توجه به یکپارچگی و عملکرد صحیح سیستمها با هدف
افزایش سهولت جستوجو ،دسترسی آسان و نیز استفادۀ بهتر از
خدمات اینترنتی؛
 )7برنامهریزی بهمنظور بهبود مستمر از راه شناسایی و سنجش
عوامل مؤثر در کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی ارائهشده؛
 )۸با توجه به اینکه مؤلفۀ امنیت اهمیت بیشتری در قیاس با
سایر مؤلفهها داشته است ،پیشنهاد میشود که مدیریت مؤسسۀ
اعتباری کوثر به شاخصهای این مؤلفه توجه بیشتری داشته
باشند و با کمکگرفتن از کارشناسان این حوزه ،برای هرچه بهتر
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عملیاتیکردن این موارد اقدام کنند.
همانند بیشتر تحقیقات پیمایشی ،این تحقیق نیز محدودیتهایی
داشته است که از جملۀ آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1تأثیر سایر متغیرها در هنگام پاسخدادن به پرسشنامهها (ادراکات،
احساسات ،تعصبها  )...خارج از کنترل محقق بوده است؛
 )2گرچه تا حد امکان سؤاالت ساده و بدون ابهام طراحی شده بود،
ولی دقت و صداقت پاسخگویان خارج از کنترل محقق بوده است؛
 )3کمحوصلگی برخی پاسخگویان در پاسخدادن به سؤاالت
پرسشنامه که محقق بعد از توضیحدادن اهداف پژوهش ،انگیزه و
همکاری در پاسخگویان را افزایش داد؛
 )4یکی از محدودیتهای دیگر این پژوهش ،مربوط به مرحلۀ اول،
بخش جمعآوری اطالعات کیفی و مصاحبه با متخصصان بود ،که
همکاری و انگیزۀ کمتری داشتند که با توضیحات اهداف پژوهش و
مفیدبودن پژوهش اعتماد آنان برای مصاحبه بهدست آمد.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از تمامی مصاحبهشوندگان و نیز تکمیلکنندگان
پرسشنامه که محققین را در انجام این تحقیق یاری رساندند،
تشکر میشود .همچنین از مؤسسه اعتباری کوثر به دلیل ارائۀ
مجوز انجام حضوری تحقیقات در این مؤسسه قدردانی میشود.
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Identifying and Prioritizing Indicators
Affecting Internet Banking Quality
Ghasem Zarei1
Reza Garjami2
Mina Jahandide Topraglu3
Abstract
Today, improving the quality of services provided in the electronic banking system is of particular
importance and forms the basis for business development. This research aims to identify and
prioritize the components affecting the quality of Internet banking among customers of Kowsar
Credit Institution. This study used a mixed-method research design, combining qualitative and
quantitative approaches. At first, indicators influencing the quality of banking were obtained through
12 interviews with two classes of faculty members and elites and bank managers. In the second part,
to give priority to the extracted indicators, 384 specialized questionnaires were completed by the
statistical population, and the necessary data were collected. By applying statistical tests in SPSS
software, the data were analyzed, and finally, the indicators were prioritized in terms of importance
using the AHP method. The results showed that the indicators of introduction, functions, customer
perceptions, physical evidence, and security significantly affect the efficiency of internet banking
quality. Based on the values collected, security has the highest rate in Internet banking efficiency
and is considered the most important factor. The components of customer perceptions, physical
evidence, introduction, and functions situated in the next levels of priority.
Keywords: Service Quality, Internet Banking, Security, Customer Perceptions, Kowsar Credit
Institution.

1. Associate Professor, Department of Business Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardebil, Iran. info@drgz.ir
2. Graduate Student Management, Islamic Azad University, Sarab Branch, Sarab, Iran.
3. Graduate Student Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

