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چکیده
امروزه رقابت در دنیای کسبوکار الکترونیک به طور فزآیندهای در حال افزایش است .به همین دلیل
مدیران این کسبوکارها به ویژه بانکها ،بهبود کیفیت خدمات الکترونیک و ایجاد وفاداری و رضایت در
مشتریان را هدف اصلی خود قرار دادهاند .باﻻ بودن کیفیت خدمات الکترونیک کلید موفﻘیت بانکها و
موسسات است که در مﺤیﻂ رقابت ﺟهانی فﻌالیت میکند .اﻏلب ﺷرکتهای با ﺗجربه و موفﻖ درﺗجارت
الکترونیک این نکته را درك کردهاند که ﻋوامل موفﻘیت یا ﺷکست فﻘﻂ حﻀور ﺷرکت در وب و یا بهای
ﭘایین نیست ،بلکه ﻋامل مهﻢ ،انتﻘال کیفیت باﻻی خدمات الکترونیکیاست .در ﺗﺤﻘیﻖ حاضر برآنیﻢ ﺗا
ﺗاثیر ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک (ﺗجربه مشتری ،ﭘاسخگویی ،کنترل مشتری ،قابلیت اﺟرایی ،امنیت
و حریﻢ خصوصی ،احساس مطلوب ،اطمینان ،راحتی ،کاربر ﭘسند و ﺷخصیسازی) بر رقابتﭘذیری را در
دو بانک خصوصی و دو بانک دولتی بررسی کنیﻢ .روش ﭘژوهش ﺗوصیفی و ﭘیمایشی بوده و برای
ﺟمعآوری دادهها از ﭘرسشنامه مﺤﻘﻖ ساخته استفادهﺷدهاست .آلفای کرونباخ ﭘرسشنامه  0/98میباﺷد
که نشان دهنده ﭘایایی قوی ابزار ﺗﺤﻘیﻖ است .ﺟامﻌه مورد بررسی این ﭘژوهش ﺷامل مشتریان بانکهای
اقتصاد نوین ،ﭘاسارگاد ،ﺗجارت و ملت ﺷهر ﺗهران می باﺷد .روش نمونهگیری ﺗصادفی خوﺷهای و اندازه
نمونه  493نفر برآورد ﺷد .با استفاده از ﺗﺤلیل ﻋاملی و مدلسازی مﻌادﻻت ساختاری در آموس فرضیهها
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد که ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابتﭘذیری
بانکها ﺗاثیر دارد ،ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بیشترین ﺗاثیر بر رضایت مشتری دارد ،متغیر وفاداری
مشتری بیشترین ﺗاثیر بر رقابتﭘذیری دارد.
کلمات کلیدی
کیفیت خدمات الکترونیک ،رضایت مشتری ،وفاداری مشتری ،رقابت ﭘذیری
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مقدمه
گسترش ﺗجارت ﺟهانی ،ﺗغییرات سریع در الگوی مصرف و ﺗﻘاضا ،افزایش ﺗﻌداد رقبا در صنایع مختلف
و افزایش سطح انتظارات مشتریان موﺟب با اهمیت ﺗر ﺷدن مفهوم رقابت ﭘذیری ﺷده است .رقابتﭘذیری
مﻌیاری کلیدی برای ارزیابی درﺟه موفﻘیت کشورها ،صنایع و بنگاهها در میدانهای رقابتی سیاسی،
اقتصادی و ﺗجاری به حساب می آید؛ بدین مﻌنی که هر کشور ،صنﻌت یا بنگاهی که از ﺗوان رقابتی باﻻیی
در بازارهای رقابتی برخوردار باﺷد ،میﺗوان گفت که از رقابت ﭘذیری باﻻﺗری برخوردار میباﺷد .این امر
موﺟب گردیده ﺗا سازمانها در ﺟهت ارﺗﻘای رقابتﭘذیری خود به ﺷناسایی ﻋوامل مؤثر بر رقابتﭘذیری
و ﺗﻘویت آنها ﺗالش کنند .یکی از موضوﻋات بسیار مهمی که باﻋث ارﺗﻘاء رقابتﭘذیری میگردد ،افزایش
سطح کیفیت خدمات میباﺷد.
ﺗوﺟه به کیفیت خدمات در یک سازمان رقابتی بسیار مهﻢ است .این اهمیت نه ﺗنها باﻋث بهبود
کیفیت به صورت سیستماﺗیک می ﺷود بلکه به فرهنگ مدیریت نیز کمک می کند .زیرا بهبود در کیفیت
خدمات به ﻋنوان فرایندی مداوم و دراز مدت  ،برای سازمانهایی که در بخش خدمات فﻌالیت میکنند به
ﻋنوان امری راهبردی و مهﻢ ﺷناخته ﺷده است( .کارا و دمیرسی،2014،1ص.)4امروزه رقابت برای بهبود
کیفیت خدمات در سازمانهایی که به سطح باﻻﺗری از کیفیت خدمات دست مییابند  ،سطوح باﻻﺗری
از رضایتمندی مشتریان را به ﻋنوان ابزار دستیابی به مزیت رقابتی ﭘایدار در ﭘی خواهدداﺷت (حسینی
و همکاران،1480،ص .)80همچنین یک مشتری وفادار به ﻋنوان یک دارایی رقابتی برای سازمان مﺤسوب
می ﺷود(چنگ و همکاران،2013،2ص .)34در واقع با افزایش رقابت در بازارها ،سازمانها به اهمیت
رضایت و وفاداری مشتریان خود واقف هستند که حفظ مشتریان فﻌلی سازمان به مراﺗب از ﺟذب مشتریان
ﺟدید ،کﻢ هزینهﺗر است .برای سازمان های امروزی رضایتمندی مشتری به ﺗنهایی کافی نیست ،آنها باید
مطمئن باﺷند که مشتریان راضیشان ،وفادار هﻢ هستند .هدف از این امر برقراری روابﻂ بلندمدت با
مشتری به منظور کسب منافع بلند مدت است .به همین منظور ﺷرکتها باید بر ﺗﻌامالت خود با مشتریان
نظارت داﺷته باﺷند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریﻖ درك درست نیازهایشان موﺟبات رضایتمندی
آنها را فراهﻢ نمایند(ساﺟدی فر و دیگران،1481،ص .)33
طی دو دهه گذﺷته،ﺗﺤوﻻت ﻋمدهای در بخش خدمات مالی ایران ﭘدید آمدهاست ،در واقع ،امروزه
صنﻌت بانکداری ﺗنها در ارائه خدمات ﭘشت باﺟه خالصه نمی ﺷود بلکه دامنه فﻌالیت آن در سطح
فﻌالیت ﺷرکتهای چند ملیتی گسترده ﺷده است .امروزه ﺗمام اموری که آنها را بانکداری مجازی اطالق
میکنیﻢ در ﺟهت دستیابی به کیفیت خدمت برﺗر انجام ﭘذیرفته است .لذا ،می ﺗوان از کیفیت خدمت به
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ﻋنوان مغزافزار ﻋملیات بانکی نام برد (نصرآبادی و دیگران،1483،ص.)56کیفیت خدمات در فرآیند خرید
آنالین باید ﺗاثیری در ﺗصمیمات خرید و رضایت مشتریان،و وفاداری آنها داﺷته باﺷد .از این رو برای
رقابتی ﺷدن نه ﺗنها ﻻزم است مﺤصوﻻت برﺗر ارائه دهند ،بلکه ﻻزم است بهترین مﺤیﻂ خرید ،بهترین
انتخاب ﺷخصی و کنترل بیشتری روی مشتریان خودﺷان داﺷتهباﺷند .همچنین فرآیند خرید آنالین
برای مشتریان ،کارا و راحت باﺷد(چنگ و همکاران،2013،ص.)58
ﭘیشرفتهای سریع در فنآوری به میزان قابل ﺗوﺟهی باﻋث ﺗغییر سبک مصرف کنندگان و نوع ارﺗباط
فروﺷنده با مشتری ﺷدهاست (کارا و دمیرسی ارل،2014،ص .)1همچنین این ﭘیشرفتها باﻋث ﺷدهاست
که بانکداری الکترونیکی بهترین کانال برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان باﺷد.کیفیت خدمات بانکداری
به دلیل ﺗاثیر قوی بر ﻋملکرد کسبوکار ،سودآوری و ارائه خدمات به مشتریان ،بخش ﻋمده ای از ﺗوﺟه
مﺤﻘﻘان و مدیران بانک را به خود ﺟلب کرده است (آلی یو و همکاران،2013، 4ص .)625با ﺗوﺟه به اینکه
بانکها و سازمانهای خدماﺗی برای حفظ بﻘا و سودآوری خود در مﺤیﻂ رقابتی مجبور به بهبود کیفیت
خدمات الکترونیک خود هستند ،و بهبود ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک باﻋث ایجاد ﭘایداری در رضایت
و رفتار وفاداری در مشتریان می ﺷود لذا ما در این ﺗﺤﻘیﻖ به دنبال ﭘاسخ به این سوال اصلی هستیﻢ که
"ﺗاثیر ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت ﭘذیری بانکهای اقتصاد نوین ،ﭘاسارگاد ،ﺗجارت و ملت
چگونه است؟"
مبانی نظری تحقیق
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات مﻌموﻻ ﺗابﻌی از انتظارت مشتریان از خدمات ارائه ﺷده (براساس ﺗجربه قبلی ،ﺗصویر
سازمان ،قیمت خدمات) نسبت به درك آنان از ﺗجربه واقﻌی خدمات می باﺷد .ﭘاراسومان و

زیتامل3

( )1896مفهوم ادراك را قﻀاوت مصرف کننده از ﻋملکرد خدمات ارائه ﺷده بیان کردند .با این حال،
ﺷکاف بین ﻋملکرد خدماﺗی خدمات مﻌرفی ﺷده و ﺗﺤویل واقﻌی آن بسیار بزرگ ﺗر از ﺗجربه گذﺷته
است (چنگ و همکاران،2013،ص .)32زیتامل و ﭘاراسورامان در خصوص کیفیت خدمات مﻌتﻘدند ،امروزه
کیفیت خدمات به ابزار کلیدی بازاریابی برای دست یابی به ﺗمایز رقابتی و ﺗرویج وفاداری مشتری ﺗبدیل
ﺷده است .در صنایع و بخش های مختلف ﺷرکت ها به دنبال متمایز ﺟلوه دادن خود و حفظ مشتریان
از طریﻖ ارائه خدمات برﺗر هستند(حیدرزاده و حاﺟیان 1493،ص .)65ﺗوسﻌه و رﺷد سریع صنایع
خدماﺗی ،باﻋث باﻻ رفتن رقابت بین ﺷرکتها به منظور ارائه بهترین خدمات به مشتریان و حفظ آنها
ﺷده است .منظور از بهترین خدمات ،همان کیفیت خدمات از طریﻖ ادراك مصرف کنندگان از نﻘاط قوت
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و یا ضﻌف سازمانها در ارائه خدمت ﺷکل می گیرد .با ﺗوﺟه به آگاهی بیشﺗر مشتریان از خدمات قابل
ارائه ﺗوسﻂ ﺷرکتهای خدماﺗی با کیفیت ﻋالی به آنها ﻋرضه کنند .طبﻖ نظر ادواردسون ،ادراکات از
کیفیت خدمات در زمان ﺗولید و ارائه و فرایند مصرف خدمات ﺷکل میگیرد زیرا فرد مشتریان نیز در
ﺗولید و فرایند ارائه خدمات نﻘش دارند(اکبری،1495ص .)85
کیفیت خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیکی هﻢ در حوزه ﺗئوریک و هﻢ در زمینه کاربرد،در دوره طفولیت خود به سر میبرد.
مفهوم «خدمات الکترونیک» ﺗرکیبی سادهای از واژه های «خدمات» و «الکترونیک» نیست .در حﻘیﻘت
خدمات الکترونیک دارای بار مﻌنایی خاصی است که ﺷامل ﺗﻌامل بین ارائه دهنده خدمت و مشتری بوده
به طوری که این خدمات از طریﻖ اینترنت ﻋرضه می گردند.به ﻋبارت دیگر،خدمات الکترونیک،خدماﺗی
دو طرفه است که از طریﻖ اینترنت به کاربران خدمت رسانی می کند.یکی از ﺗﻌاریف اولیه که خدمات
الکترونیکی مربوط به زیتامل و همکارانش( )2002است.از دیدگاه این صاحب نظران،کیفیت خدمات
الکترونیک حوزهای است که در آن امکان ارائه خدمات کارآمد و موثر برای کاربران از طریﻖ وب سایت
فراهﻢ می ﺷود .ﭘاراسومان و همکارانش( )2006در ﺗﺤﻘیﻖ خویش نشان داده اند که نﺤوه برداﺷت کاربران
از کیفیت خدمات در یک مﺤیﻂ وب در مﻘایسه با یک مﺤیﻂ ﻏیر وب بسیار متفاوت می باﺷد .چرا که با
ﺗوﺟه به ﻋﻘاید و ﺗصورات مختلف افراد نسبت به ﺗکنولوژی ،میزان ﭘذیرش و کاربرد ﺗکنولوژیها در بین
کاربران ،متفاوت است(ﺗامسون .)2003، 6با این حال ﺗﻌریفی که ﺗوسﻂ گرونروز)2000( 5ارائه ﺷد ﺗﻌریف
متفاوﺗی بود که خدمات اینترنتی را به دو بﻌد کاربردی(چه چیزی به ﻋنوان خروﺟی خدمات ارائه میﺷود)
و بﻌد فنی(چگونه فرایند خدمات ارائه می ﺷود) ﺗﻘسیﻢ کرد.
ﻋالوه بر این برخی صاحب نظران و مﺤﻘﻘان خدمات الکترونیکی را به دو ﺷکل سرویس اطالﻋاﺗی و
سلف سرویس مفهومسازی کرده و از این دو به ﻋنوان ویژگیهای ذاﺗی و ﻻینفک خدمات الکترونیکی نام
بردهاند .از آنجایی که ارزش مبادله ﺷده بین دو طرف اطالﻋات است لذا برخی از نظریه ها ،خدمات
الکترونیکی را به ﻋنوان سرویس اطالﻋاﺗی یاد می کنند .همچنین یکی دیگر از ویژگی های ذاﺗی و موروثی
خدمات الکترونیکی،سلف سرویس بودن آن است .رابطه مفهومی قوی بین خدمات الکترونیکی و سلف
سرویس وﺟود دارد .اﻏلب نویسندگان و صاحب نظران از خدمات الکترونیکی به ﻋنوان سلف سرویس یاد
می کنند .اگر چه برخی مﺤﻘﻘان بین این دو ﺗفاوت قائل ﺷدهاند ،به این دلیل که در سلف سرویس
مشتریان برای دریافت خدمات نزد ماﺷینها و کیوسکهای ارائه دهندهی خدمات میروند ،حال آنکه در
خدمات الکترونیکی ،خدمات مربوط را از طریﻖ صفﺤات وب در خانه و یا هر ﺟای دیگر میﺗواند دریافت
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کنند .به طور کلی ،سلف سرویس ﻋبارت است از خدمات که بدون هیچ گونه دخالت و کمک مستﻘیﻢ
ﻋوامل انسانی صورت میگیرد .همچنین در مدت دریافت الکترونیکی ،مشتریان بایستی ﺗنها به حواس
بینایی و ﺷنوایی خود ﺗکیه و اﻋتماد نمایند .در حالی که در دریافت خدمات سنتی ،میﺗوان از همه حواس
ﭘنجگانه استفاده ﻻزم را برد .ﻋالوه بر این ،بﻌﻀی از صاحب نظران بر این نکته اﺷاره دارند که خدمات
الکترونیکی یک رابطه چهره به چهره نیست چرا که این ﺗﻌامل از نوع مشتری با سازمان است نه مشتری
با فرد .به ﻋبارت دیگر خدمات الکترونیکی بر خالف حالت سنتی آن وابسته به مکان ،زمان و ساﻋت های
خاصی نیست و لذا براحتی ارائه می ﺷود .همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که کیفیت خدمات
الکترونیکی ﺗاثیر قابل ﺗوﺟهی بر رضایت مندی مشتریان دارد .به طوری که رضایتمندی آنها منجر به
بهبود و ارﺗﻘای ﻋملکرد سازمان می ﺷود.
ﺷواهد ﺗجربی نشان می دهند که کیفیت ﭘایین خدمات ارائه ﺷده ﺗاثیر منفی و نا مطلوبی بر سازمان
دارد،به طوری که بیش از  50درصد بازدیدکنندگان از وب سایت ها،به دلیل ﻋوامل نظیر ﻋدم اﻋتماد،
مجبور به ﺗرك وب سایت می ﺷوند .کیفیت ﭘایین اطالﻋات وب سایت و اطالﻋات ناقص آن (نظیر
لینک های کور و کلیدهای ﻏیر فﻌال منجر به ناامیدی کاربران و مشتریان می ﺷود.در نهایت ،این امر
باﻋث وادار کردن کاربران به خروج از سایت می گردد .با ﺗوﺟه به مشکالت ﺟذب کاربران،حفظ و نگهداری
مشتریان و کاربران موﺟود ،یک امر حیاﺗی برای سازمان مﺤسوب می ﺷود .با این وﺟود،بﻌﻀی از ارائه
دهندگان خدمات ،به ﺟای استفاده از این فرصت ارزﺷمند در ﺟهت ایجاد وفاداری در کاربران خود ،با
ارائه خدمات ضﻌیف و کیفیت ﭘایین ،این فرصت را از بین می برند(بروسی.)1499 ،
رضایت مشتری
از دیدگاه کاﺗلر(،)1493رضایت ﻋبارت است از احساس خوﺷایند یا ناخوﺷایند ﺷخص ،که از مﻘایسه
ﻋملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات ناﺷی می ﺷود و ﺗابع ﻋملکرد ذهنی و انتظارات است.
نظریه ﭘردازان بازاریابی ﺗﻌاریف مختلفی از مفهوم رضایت مندی مشتری کرده اند .کاﺗلر،رضایتمندی
مشتری را به ﻋنوان درﺟهای که ﻋملکرد واقﻌی یک ﺷرکت انتظارات مشتری را برآورده کند،ﺗﻌریف
میکند .به نظر کاﺗلر اگر ﻋملکرد ﺷرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ،مشتری احساس رضایت و در
ﻏیر این صورت احساس نارضایتی می کند.
ﺟمال و ناصر دو ﭘژوهشگر ﻋرب(،)2002رضایت مندی مشتری را به ﻋنوان احساس یا نگرش یک
مشتری نسبت به یک مﺤصول یا خدمت بﻌد از استفاده از آن ،ﺗﻌریف می کنند.ﺗﻌریف رضایت مشتری
مورد قبول بسیاری از صاحب نظران ،این گونه است:رضایت مشتری یک نتیجه است ،که از مﻘایسه ﭘیش
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از خرید مشتری از ﻋملکرد مورد انتظار با ﻋملکرد واقﻌی ادراك ﺷده و هزینه ﭘرداخت ﺷده بدست میآید
(برلی و ﺟوزفا  .)2003،3رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگیهای مختلف
کاﻻ کسب میکند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فﻌالیت سازمان است(ﭘائولین و فرگوسن.)2005، 9
رضایت مشتری احساس یا نگرش مشتری نسبت به کالها یا خدمات است که رفتار خرید مصرف کننده
را ﺗﺤت ﺗاثیر قرار میدهداگر مشتریان بوسیله ی خدمات یا کالی خاصی راضی ﺷوند ،احتمال خرید خود
را ﺗکرار خواهند کرد مشتریان راضی با سایر افراد دربارهی ﺗجارب مطلوب خود سخن می گویند و نتیجه
این گفتگوها نوﻋی ﺗبلیغات دهان به دهان مثبت برای ﺷرکت است(هالوول.)1885،8
رضایت مشتری ،یکی از مهمترین اﺟزا در ﺗصمیﻢ مشتری برای حفظ یا ﺗغییر مﺤصول یا خدمت ارائه
ﺷده ا ست.رضایت یک نوع ارزیابی ﭘس از خرید است،که منجر به احساس کلی در مورد مﻌامله میﺷود.
ﭘارادایﻢ سنتی بازاریابی ،رضایت را گونه ای از ارزیابی ﺷناختی می داند ،که انتظارات را در مﻘابل ﻋملکرد
ادراك ﺷده قرار میدهد.اگر ﻋملکرد ،کمتر از انتظارات باﺷد(نا هماهنگی منفی)،مشتری ناراضی ﺷده و
اگر برابر انتظارات باﺷد ،مشتری راضی نگه گشته و اگر بیش از انتظارات باﺷد(نا هماهنگی مثبت) ،مشتری
بسیار راضی یا خشنود خواهد بود(گرانمایه.)1495،
وفاداری مشتری
مﻌروفﺗرین ﺗﻌریف قابل قبول برای وفاداری ،ﺗﻌریف ﺟاکوبی و کینر در سال  1834است که در آن
وفاداری را به ﻋنوان یک ﺗﻌصب به مارك و ﭘاسخ رفتاری در طی زمان ﺗﻌریف می کنند که در آن ،فرد
یک مارك خاص را نسبت به سایر مارك ها ﺗرﺟیح داده و به صورت یک ﺗﻌهد روانی در مورد آن ﺗصمیﻢ
میگیرد .ﭘیرسون ،وفاداری مشتری را بدین صورت ﺗﻌریف نموده است :مجموﻋه ای از افکار مشتریانی که
نگرش های مطلوبی نسبت به ﺷرکت داﺷته و متﻌهد به خرید دوباره از ﺷرکت مربوطه بوده و خدمت یا
مﺤصوﻻت ﺷرکت مزبور را به سایرین مﻌرفی می نمایند.وفاداری مشتری به وسیله قصد وی برای انجام
مجموﻋه متنوﻋی از رفتارهایی نشان داده می ﺷود که انگیزه ای را برای ادامه رابطه وی با ﺷرکت نشان
میدهد که ﺷامل اختصاص بودﺟه بیشتر به ﺷرکتی خاص ،ﺗبلیغ مثبت از ﺷرکت مربوطه در بین سایرین
و ﺗکرار خرید است .وفاداری مشتری به خدمات ﺷرکت بدین صورت نیز قابل ﺗﻌریف است:مجموﻋه ای از
نیات مشتری در ﺟهت ادامه ارﺗباط مدوام با ﺷرکت مربوطه و ﺗوصیه ﺷرکت مزبور به سایرین(سیردﺷموخ
و همکاران.)2002، 10لومانروگریشان ﭘیشنهاد کردند که وفاداری ﺷامل ارزش نام ﺗجاری ،اﻋتماد و امنیت
وب سایت و فناوری و خدمت به مشتری است(چنگ و همکاران،2013،ص.)31
197

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و دوم -تابستان 8931

رقابت پذیری
ﺗﻌاریف متﻌددی برای رقابتﭘذیری ﺗوسﻂ دانشمندان مختلفی ارائه ﺷده است که هر کدام از منظری
متفاوت به آن نگریسته اند .یک ﺗﻌریف می ﺗواند به صورت زیر باﺷد:هنگامی که یک سازمان ،سود
اقتصادی باﻻﺗری از میانگین سود رقبای بازار کسب میکند .آن سازمان در آن بازار دارای مزیت رقابتی
میباﺷد (ﭘورﺗر .)123 1890،11اگر ﺗولید،قیمتگذاری و ﺗصمیﻢهای بازاریابی یک سازمان به صورت
ﻋمدهای بر قیمتهای دیگر سازمان ها اثر بگذارد ،ﺗمامی آن سازمان ها در یک بازار قرار دارند .سودآوری
یک سازمان بسته به ﻋوامل اقتصادی آن بازار خاص و همچنین موفﻘیت در ایجاد ارزﺷی بیش از رقبا می
باﺷد .مﻘدار ارزش خلﻖ ﺷده در مﻘایسه با رقبا ،به میزان هزینه ها و درآمدهای یک سازمان در مﻘایسه
با رقبا ،بستگی دارد.
رقابت ﭘذیری مفهومی ﺟذاب است که در سطوح مختلفی بررسی می ﺷود ﺷامل :سطح سازمان،
سطح صنﻌت با خرد و سطح کالن ،یا همان موقﻌیت اقتصادی ملت ها در مﻘایسه با یکدیگر ،یک ﺗﺤﻘیﻖ
ﺗوسﻂ رایان و واهیدازمان نشان داد که مفهوم رقابت ﭘذیری مفاهیﻢ گوناگونی را در بردارد .مثل مزیت
رقابتی ،چشﻢ انداز رقابت ﭘذیری قیمتها ،چشﻢانداز مدیریت و استراﺗژی ،و چشﻢانداز ﺗاریخی و
فرهنگی-اﺟتماﻋی .رقابت ﭘذیری همچنین می ﺗواند بﻌنوان متغیر وابسته ،مستﻘل و یا واسطه(بسته به
چشﻢ انداز مورد نظر) مورد مطالﻌه واقع ﺷد .ﺗنوع سطوح و رهیافت های موﺟود ،منﻌکس کنندهی کاربرد
وسیع این مفهوم میباﺷد .از هر سطﺤی که رقابتﭘذیری مورد بررسی قرار میگیرد ،در نهایت با ﻋملکرد
بلند مدت در مﻘایسه با رقبا سرو کار دارد .با این وﺟود ،رقابت ﭘذیری همچنین به ﻋواملی که منجر به
آن میﺷوند و راه رسیدن به آنها نیز سرو کار دارد .فیویر و چهارباﻏی 12رقابتﭘذیری را ﺗﻌاملی میدانند
میان ارزشهای مشتریان و سهامداران ،از طریﻖ سازگاری و ﺗرفیع قابلیتهای سازمانی ،مﺤصوﻻت و
ﭘتانسیلها و همچنین ﺗوانایی سازمانی در کنش و واکنش از طریﻖ برﺗری و قدرت مالی.کربت و
واسن )1883(14همچنین ﭘیشنهاد دادهاند که رقابتﭘذیری سازمانها دارای ابﻌاد قیمت ،مکان و مﺤصول
میباﺷد .بنابراین ،رقابت ﭘذیری باید بﻌنوان مفهومی چند وﺟهی مورد قرار گیرد.
بﻌالوه ،رقابتﭘذیری نباید ﺷاخصی ساده برای اندازهگیری اینکه یک سازمان ،صنﻌت با کشور چﻘدر
رقابتﭘذیر است ،قلمداد ﺷود ،بلکه دارای ساختی چند بﻌدی است .بدین مﻌنی که یک فرایند ﭘویا و ادامه
دار است و ایستا نمی باﺷد .بنابراین هنگام استفاده از مفهوم رقابت ﭘذیری ،نه ﺗنها به نتیجه ﻋملکردی و
دارایی و قابلیتی که این ﻋملکرد را خلﻖ کرده باید ﺗوﺟه کرد ،بلکه خود فرایند چنین اﺗفاقی نیز باید مورد
ﺗوﺟه واقع ﺷود.
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رقابتﭘذیری همان ﺗوانایی وادار کردن مشتری به انتخاب ﭘیشنهادهای ﺷرکت در مﻘابل ﭘیشنهادهای
رقبا بوده و این دیدگاه اذﻋان دارد که ﺗوانایی در بهبود مداوم فرآیندهای ﺷرکت منجر به ارائه ﭘیشنهادی
بهتر و در نتیجه در سطح رقابت ﭘذیری باﻻﺗر خواهد رفت(هماهنینی،2004،ص.)64
چهارچوب دارایی،فرایند،ﻋملکرد باﻋث بهبود در رقابت ﺷرکت ها می ﺷود.رقابت ﺗرکیبی از دارایی و
فرایندهاست.دارایی ممکن است ﺟانشین (منابع طبیﻌی) و یا ایجاد (زیر ساخت) و فرایندهای ﺗﻌدیل
دارایی برای دستیابی به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان می باﺷد .موارد مﻌدود دارایی مانند
منابع انسانی ،زیر ساخت ،فناوری ،ساختار ﺷرکت ،فرهنگ ﺷرکت و ...می باﺷد(چنگ و همکاران2013،
،ص .)34یک مشتری وفادار به ﻋنوان یک نوع دارایی رقابتی برای سازمان در نظر گرفته ﺷده است.
وفاداری مشتری دارای ﺗاثیر فوق الﻌاده در سود کسب و کار برای بﻘای ﺗجارت و ﺗوسﻌه و همچنین راه را
برای یک سازمان برای رسیدن به مزیت رقابتی ﭘایدار می کند(کارا و دمیرسی،2014،ص .)4برخی از
موارد فرایندها ﺷامل  :فرایند مدیریت استرﺗژیک (صالحیت،استراﺗژی رقابتی،انﻌطاف ﭘذیری و ،)...فرایند
ﺗکنولوژی (نواوری،سیستﻢ اطالﻋات و ،)...فرایندﻋملیاﺗی (ﺗولید،کیفیت،طراحی) ،فرایند بازاریابی (رابطه
مدیریت ،بازاریابی و )...هستند .کیفیت به ﻋنوان فرایند ﻋملیاﺗی در سازمانهای خدماﺗی در نظر گرفته
ﺷدهاست .برخی از موارد ﻋملکرد ﺷامل :بهره وری ،سودآوری ،بازده ﺗنوع ،مﺤدوده مﺤصول ،ایجاد ارزش،
ﺗوسﻌه مﺤصول ﺟدید و...است .رضایت مشتری به ﻋنوان ﻋملکرد در سازمانها در نظر گرفته ﺷده است.
ابﻌادی از کیفیت خدمات که منجر به رضایت مشتری ﺷود باﻋث رقابتﭘذیری سازمانها و بانکها و...
میﺷود (چنگ و همکاران،2013،ص.)34
پیشینه تحقیق
حسینی و همکاران( ) 1484در ﭘژوهشی ﺗﺤت ﻋنوان مطالﻌه ﻋوامل موثر بر وفاداری مشتریان
سرویسهای یارانامه :بررسی کیفیت خدمات ،رضایت و اﻋتماد الکترونیکی به بررسی رابطه بین متغیرهای
کیفیت خدمات ،رضایت ،اﻋتماد و وفاداری مشتریان ﭘرداخته اند .ﺟامﻌه آماری این ﭘژوهش دانشجویان
دانشگاه خلیج فارس بوده است .نتایج این ﭘژوهش نشان داده است که کیفیت خدمات ،رضایت و اﻋتماد
الکترونیکی به ﺗرﺗیب بیشترین ﺗأثیر مثبت را بر وفاداری مشتری داﺷته اند .همچنین متغیر کیفیت
خدمات بر رضایت و اﻋتماد الکترونیکی ﺗأثیر مثبت و مﻌناداری دارد و ﺗأثیر مثبت رضایت بر اﻋتماد
الکترونیکی نیز مﻌنادار ﺷناخته ﺷده است.
ساﻋتچیان و همکاران( )1482در ﺗﺤﻘیﻖ خود ﺗﺤت ﻋنوان ارﺗباط کیفیت خدمات ،رضایت مندی و
وفاداری با قصد حﻀور آﺗی مشتریان در مراکز آمادگی ﺟسمانی و ایروبیک (مطالﻌه موردی :ﺷهرستان
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رﺷت) به بررسی رابطه بین متغیرهای ﭘژوهش ،بر روی کلیه مشتریان باﺷگاهها و مراکز آمادگی ﺟسمانی
و ایروبیک ﺷهرستان رﺷت که دست کﻢ یک سال سابﻘه فﻌالیت ورزﺷی داﺷته اند ،ﭘرداخته اند .نتایج
نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات با وفاداری ،رضایتمندی و قصد حﻀور آﺗی ،رابطه مثبت و
مﻌناداری وﺟود دارد .بین وفاداری با رضایتمندی و قصد حﻀور آﺗی مشتریان نیز رابطه مثبت و مﻌناداری
مشاهده ﺷد .درنهایت رضایتمندی مشتریان با قصد حﻀور آﺗی آنها رابطه مثبت و مﻌناداری داﺷت .نتایج
آزمون رگرسیون نشان داد ﺗنها رضایتمندی و وفاداری قابلیت ﭘیشگویی قصد حﻀور را داﺷتند و متغیر
کیفیت خدمات نﻘش متغیر واسطه یا بینابین را ایفا کرد.
نوﺷیروانی و همکاران( ) 1481در ﭘژوهش خود ﺗﺤت ﻋنوان بررسی ابﻌاد کیفیت خدمات درمانی با
رضایت مندی و وفاداری بیماران در بیمارستان سینا مشهد" به مطالﻌه رابطه بین ابﻌاد کیفیت خدمات،
رضایت و وفاداری بیماران ﭘرداخته اند .ﺟامﻌه آماری این ﭘژوهش ،کلیه بیماران و دریافت کنندگان
خدمات درمانی بیمارستان خصوصی سینا در ﺷهر مشهد بوده است .نتایج ﭘژوهش نشان داد که ضریب
همبستگی هرکدام از ابﻌاد کیفیت خدمات درمانی مانند ﺗسهیالت ﭘزﺷکی ،مﺤیﻂ فیزیکی بیمارستان،
ﺗوانایی ﭘزﺷکی ،استفاده از فناوری اطالﻋات و ارﺗباطات ،کیفیت خدمات رسانی و رویه های ﭘزﺷکی
بیمارستان با رضایتمندی و وفاداری بیماران در سطح مﻌناداری مورد ﺗأیید قرار گرفته است.
حﻘیﻘی کفاش و باقری( )1480به بررسی رابطه میان ادراك از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان
در هتلهای چهار ستاره ﺷهر ﺷیراز ﭘرداختهاند .یافتههای این ﺗﺤﻘیﻖ نشان میدهد که بین ادراك
میهمانان از کیفیت خدمات و وفاداری آنها رابطه مستﻘیﻢ و قوی برقرار است و از میان ﭘنج بﻌد کیفیت
خدمات(ﻋوامل ملموس ،اﻋتبار ،ﭘاسخگویی ،اطمینان ،و همدلی) ،بﻌد ﻋوامل ملموس ،از کمترین ضریب
همبستگی با وفاداری مشتریان برخوردار است .از این رو نتایج ﺗﺤﻘیﻖ ضرورت ﺗوﺟه بیش از ﭘیش به بﻌد
انسانی کیفیت خدمات را نشان میدهد.
ﭘژوهش دیگری با ﻋنوان بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک ﭘارسیان و ارﺗباط آن با
رضایتمندی مشتریان ﺗوسﻂ مهدی لو ( )1496به انجام رسیده که نتایج آن نشان می دهد ﻋواملی مثل
سرﻋت ﻋملیات بانکی ،رازداری ،امانتداری ،دانش باﻻی کارکنان طرز رفتار و ﺗوﺟه به ﺷخصیت مشتریان
ﺗاثیر بسزایی در ﺟلب رضایت مشتریان دارد.
ﺗایچون و همکاران ) 2012( 13در ﭘژوهشی ﺗﺤت ﻋنوان بررسی سابﻘه وفاداری به ارائه دهندگان
خدمات اینترنت در ﺗایلند :ﺗوسﻌه یک مدل مفهومی" مدلی درباره وفاداری مشتریان به ارائه دهندگان
خدمات اینترنتی ارائه داده اند .نتایج ﭘژوهش آنها نشان داده است که متغیرهای کیفیت ﺷبکه ،خدمات
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مشتریان ،ﭘشتیبانی اطالﻋات ،امنیت و ارزش بر کیفیت خدمات ﺗاثیر میگذارند .همچنین اﻋتماد ،رضایت
و ﺗﻌهد مشتریان از کیفیت خدمات ﺗأثیر می ﭘذیرند که این سه ﻋامل بر وفاداری مشتریان ﺗاثیرگذار
هستند.
لیو و لی  )2011(16درﭘژوهشی ﺗﺤت ﻋنوان ﺗاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مندی و بازگشت مجدد
مشتریان در باﺷگاه های ﺗجاری گلف به ﺗفکیک ﺟنسیت در کره ﺟنوبی به این نتیجه رسیدند که ملموس
بودن و همدلی دو مؤلفه مهﻢ کیفیت خدمات برای ﺗﻌیین رضایتمندی هر دو گروه زنان و مردان است.
گلفبازان زن به ظواهر فیزیکی ،ﺗمیزی و ظاهر ﺗأسیسات ﺗوﺟه بیشتری دارند.
ﺟیﻢ و ﭘاﭘاروی دامیس )2003( 15در ﭘژوهشی ﺗﺤت ﻋنوان" کیفیت خدمات ،رضایت رابطه ،اﻋتماد،
ﺗﻌهد و وفاداری کسب وکار به کسب وکار" به بررسی ﺗاثیر ابﻌاد کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان به
واسطه کیفیت رابطه ﭘرداخته اند .در این ﭘژوهش با استفاده از مفهوم گرونوس یک الگوی روﺷن از ابﻌاد
کیفیت خدمات ایجاد ﺷده و یافته های مهﻢ متﻌددی گزارش ﺷده است .از ﺟمله اینکه نﻘش میانجی
رضایت رابطه در ﺷکلگیری ویژگیهای وفاداری به صورت ﺗجربی و اثر اﻋتماد و ﺗﻌهد نیز ﺗأیید ﺷده
است .نتایج این ﭘژوهش نشان داده است که ادراك از ﻋملکرد خدمات  -مﺤصول میتواند به ﻋنوان قدمهای
برای رضایت رابطه مشاهده ﺷود که به نوبه خود ،اﻋتماد ،ﺗﻌهد و وفاداری کسب و کار را نیز ﺗﺤت ﺗاثیر
قرار میدهد .یافته های مهﻢ دیگر این ﭘژوهش این است که ﺗاثیر مستﻘیﻢ ﻋملکرد خدمات  -مﺤصول بر
وفاداری مشتری ﺗایید نشد و اینکه ،رضایت از رابطه در ارﺗباط بین ابﻌاد ﻋملکردی و فنی کیفیت خدمات
و وفاداری کسب و کار نﻘش واسطه را بازی می کند.
گوانگ لی و همکاران 13در سال ( )2006با ﺗﺤﻘیﻘی در مورد ادراك مشتری از کیفیت خدمات
الکترونیکی در خریدهای اینترنتی،یک مدل ارائه کردند.آنها ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیکی را در ﭘنج
مولفهی:طراحی وب سایت ،ﭘایایی ،ﭘاسخ گویی ،اﻋتماد و خصوصی بودن ﺗﻌریف کردند سپس ﺗاثیر این
متغیرها را بر دو متغیر رضایت مشتری و کیفیت خدمات کل به ﻋنوان متغیرهای واسطه به ﺷکل ﭘنج
فرضیهی دو حالتی در نظر گرفتند.یافتههای آنها نشان داد که طراحی وب سایت،ﭘایایی ،ﭘاسخ گویی و
اﻋتماد ارﺗباط مﻌناداری بر فرایند خرید دارد.
میچل و همکارانش )2004( 19با انجام ﭘژوهشی درباره رابطه میان کیفیت خدمات و رفتار ﺗرك
مشتریان در بانکها آمریکا دریافتند از میان مولفههای مربوط به کیفیت خدمات ،ﭘاسخ گویی،همدلی
قابلیت اﻋتبار ،با ﺗمایل مشتریان به ﺗرك بانک ،رابطه منفی مﻌناداری وﺟود دارد.
201

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و دوم -تابستان 8931

مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی ﭘژوهش حاضر ،از یافته های چنگ و همکاران ،کارا ودمیرسی در سال های  2013و
 2014به ﻋنوان مرﺟﻌی برای طرح مطالﻌه استفاده ﺷده است.
متغیرهای مستﻘل مدل ﺷامل کیفیت خدمات الکترونیک که دارای ده بﻌد می باﺷد.چنگ و همکاران
( ) 2013دو بﻌد را برای کیفیت خدمات و دو بﻌد را برای کیفیت خدمات الکترونیک برای اندازهگیری
آنها در نظر گرفتند.که این بﻌد ها ﺷامل :ﺗجربه،کنترل مشتری ،قابلیت اطمینان و ﭘاسخگویی است ،که
از ابزار سروکوال 18برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک و کیفیت خدمات استفاده کرده اند و همچنین
کارا و دمیرسی( )2014هفت بﻌد برای اندازهگیری کیفیت خدمات الکترونیک در نظر گرفتهاست که
ﺷامل :قابلیت اﺟرایی ،احساس مطلوب ،امنیت و حریﻢ خصوصی ،اطمینان ،کاربر ﭘسند ،راحتی و
ﺷخصیسازی است ،که برای سنجش کیفیت خدمات از ابزار اس اس ﺗی کوال 20استفاده کرده است.
متغیر وابسته مدل ﺷامل رقابت ﭘذیری و متغیر مداخله گر مدل ﺷامل رضایت مشتری و وفاداری
مشتری است.چنگ و همکاران( )2013دو مدل مفهومی براساس چهارچوب ( APP21دارای-فرایند-
ﻋملکرد) برای درك نﻘش ﻋوامل کیفیت در رضایت مشتری و رقابت ﭘذیری ﭘرداخته است.مدل اول مرﺗبﻂ
با ﻋوام لی از فرایند(کیفیت خدمات) که با ﻋملکرد(رضایت مشتری) مرﺗبﻂ است.که براساس مﻘیاس
رضایت مشتری آمریکایی یک مدل ﺟدید ﭘیشنهاد داده که به ﺗجزیه و ﺗﺤلیل رضایت مشتری می ﭘردازد،
با ﺗوﺟه به این ﺗﺤﻘیﻖ مطالﻌات کمی درباره ی اثر کیفیت و کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مشتری
وﺟود دارد.مدل دوم مدلی رقابت ﭘذیری است که ﺷامل دارایی ها(لجستیک) و ﻋوامل مهﻢ کیفیت خدمات
که باﻋث رضایت مشتری ﺷده،می باﺷد.ما در این ﭘژوهش،با ﺗوﺟه به ﭘژوهش کارا و دمیرسی،وفاداری
مشتری را به ﻋنوان دارایی بانک در نظر گرفتهایﻢ.
نتایج ﭘژوهش آنها نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیک رابطه مستﻘیﻢ و مثبتی با رضایت مشتری
و وفاداری مشتری دارد.و در ﭘژوهش صورت گرفته نشان داد که ﻋواملی که باﻋث رضایت مشتری و
وفاداری مشتری ﺷود بر رقابت ﭘذیری ﺗاثیرمثبت و مستﻘیﻢ دارد.
بر مبنای ادبیات  ،ﭘیشینه و نتایج ﺗﺤﻘیﻘات گذﺷته،مدل مفهومی زیر برای ﭘژوهش حاضر،در نظر
گرفته ﺷده است:
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ﺗجربه مشتری
ﭘاسخگویی
کنترل مشتری
قابلیت اﺟرایی
امنیت وحریﻢ خصوصی
احساس مطلوب
اطمینان
راحتی
کاربر ﭘسند
ﺷخصی سازی

رضایت مشتری

رقابت ﭘذیری

ابﻌاد کیفیت خدمات
الکترونیک

وفاداری مشتری

مدل مفهومی تحقیق (چنگ و همکاران4682،؛کارا و دمیرسی)4689،

با ﺗوﺟه به مدل مفهومی به یک فرضیه اصلی (ﺗﺤﻘیﻖ،ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابتﭘذیری
بانکهای اقتصاد نوین ،ﭘاسارگاد ،ﺗجارت وملت ﺗاثیر دارد) و ﭘنج فرضیه فرﻋی ( .1ابﻌاد کیفیت خدمات
الکترونیک بر رضایت مشتری بانک های اقتصاد نوین،ﭘاسارگاد،ﺗجارت و ملت ﺗاثیر دارد .2ابﻌاد کیفیت
خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتری بانک های اقتصاد نوین،ﭘاسارگاد،ﺗجارت و ملت ﺗاثیر دارد.4 .
رضایت مشتری بر وفاداری مشتری بانک های اقتصاد نوین،ﭘاسارگاد،ﺗجارت وملت ﺗاثیر دارد .3 .رضایت
مشتری بر رقابت ﭘذیری بانک های اقتصاد نوین،ﭘاسارگاد،ﺗجارت وملت ﺗاثیر دارد .6 .وفاداری مشتری بر
رقابت ﭘذیری بانک های اقتصاد نوین،ﭘاسارگاد،ﺗجارت وملت ﺗاثیر دارد) مبادرت نمودیﻢ.
روش شناسی تحقیق
این ﺗﺤﻘیﻖ از لﺤاظ هدف در زمره ﺗﺤﻘیﻘات کاربردی و بر حسب نﺤوه گردآوری داده ها،ﺗﺤﻘیﻘی
ﺗوصیفی از نوع همبستگی-ﻋلی به ﺷمار می رود.ﺟامﻌه آماری این ﭘژوهش ﻋبارت است از ،کلیه مشتریان
بانکهای اقتصاد نوین ،ﭘاسارگاد ،ﺗجارت و ملت در ﺷهر ﺗهران می باﺷد .برای نمونه گیری در این ﺗﺤﻘیﻖ
از روش ﺗصادفی خوﺷه ای استفاده ﺷد .با ﺗوﺟه به نامﺤدود بودن ﺟامﻌه برای ﺗﻌیین نمونه مورد نظر از
فرمول آماری مربوط به ﺟامﻌه نامﺤدود کوکران استفاده گردید .در نهایت  310ﻋدد ﭘرسشنامه بین نمونه
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آماری ﺗوزیع و ﺟمع آوری ﺷد که  25ﻋدد از ﭘرسشنامه ها قابل استفاده نبودند و کنار گذاﺷته ﺷدند و
ﺗجزیه و ﺗﺤلیل نهایی با استفاده از  493ﻋدد ﭘرسشنامه صورت گرفت.
در این ﺗﺤﻘیﻖ ﺟهت سنجش ﭘایایی ﭘرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده ﺷده است.با استفاده
از نرم افزار اس ﭘی اس ا س ضریب آلفا کرونباخ مﺤاسبه گردید که مﻘدار آلفای کرونباخ  0/98به دست
آمده است که نشان دهنده این است که این ﭘرسشنامه از ﭘایایی باﻻیی برخوردار است.برای ﺗﻌیین روایی
ﭘرسشنامه از دو روش استفاده ﺷد:
الف) روایی مﺤتوا :به منظور بررسی روایی مﺤتوا ابزار ﺗﺤﻘیﻖ،ﭘرسشنامه در اختیار ﺗﻌدادی از اساﺗید
مدیریت و خبرگان آﺷنا به موضوع قرار داده ﺷد و ﭘس از اخذ نظرات ایشان،اقدامات اصالحی در ﭘرسشنامه
با نظر نهایی اساﺗید مﺤترم راهنما و مشاور صورت گرفت.
ب) روایی سازه :برای سنجش روایی سازه نیز روش ﺗﺤلیل ﻋاملی ﺗاییدی به کار گرفته ﺷد.نتایج
مدلهای اندازه گیری متغیرهای ﺗﺤﻘیﻖ نشان داد (ﺗوﺟه به اینکه مﻘدار بارهای ﻋاملی در همه موارد باﻻﺗر
از  )0/60که مدل اندازه گیری آنها مناسب و ﺗمامی اﻋداد و ﭘارامترهای مدل مﻌنادار است .نتایج ﺗﺤلیل
ﻋاملی ﺗاییدی نشان می دهد که در بین ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیکی ،بﻌد اطمینان و راحتی دارای
باﻻﺗرین درصد با درصد  0/33ﺗبیین بوده اند و ﭘس از آن بﻌد احساس مطلوب با بار ﻋاملی  0/32دارای
باﻻﺗرین درصد ﺗبیین قرار دارند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این ﺗﺤﻘیﻖ برای ﺗجزیه و ﺗﺤلیل داده ها از دو نوع روش ﺗﺤلیآلماری ﺗوصیفی و استنباطی استفاده
ﺷده است .در ﺗﺤﻘیﻖ حاضر ،در بخش آمار ﺗوصیفی ﺟداول و نمودار مربوط به ﺗوزیع فراوانی ﺟنسیت،
سن ،ﺗاهل ،میزان ﺗﺤصیالت و مدت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ﺗرسیﻢ ﺷده است از این
طریﻖ بررسی های ﺗوصیفی،داده های ﺟمﻌیت ﺷناختی انجام گرفت.در نمونه مورد بررسی ﺗﻌداد مردان
بیشتر از ﺗﻌداد زنان است،بیشترین درصد ﭘاسخگویان 122(%4119نفر) گروه سنی خود را  46-25سال
وکمترین درصد ﭘاسخگویان  23(%3نفر) نیز گروه سنی خود را  66سال به باﻻ گزارش کرده اند،ﺗﻌداد
افراد با سطح ﺗﺤصیالت لیسانس بیشترین حجﻢ نمونه ﺗشکیل می دهد،در نمونه مورد بررسی ﺗﻌداد
متاهلین بیشتر از ﺗﻌداد مجردین است،بیش ﺗرین درصد مدت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را
 4-1سال گزارش کرده اند26.درصد ﭘاسخگویان از بانک ﭘاسارگاد  26،درصد از بانک اقتصاد نوین 26 ،
درصد از بانک ﺗجارت و  26درصد نیز از بانک ملت بوده اند.
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در این ﺗﺤﻘیﻖ برای ﺗجزیه و ﺗﺤلیل استنباطی داده ها ،ابتدا از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ﺟهت
بررسی نرمال بودن داده ها استفاده ﺷد.در ادامه ﭘس از اثبات نرمال بودن داده ها برای مشخص کردن
همبستگی میان متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن،برای آزمون فرضیات و بررسی روابﻂ ﻋلی
متغیرهای موﺟود در ﺗﺤﻘیﻖ از مﻌادﻻت ساختاری (ﺗﺤلیل مسیر و ﺗﺤلیل ﻋامل ﺗاییدی) با بکار گیری
نرم افزارهای  SPSSو AMOSاستفاده ﺷده است.
بررسی فرض نرمال بودن داده ها
نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف حاکی از آن است که ﺗوزیع داده ها در سطح نرمال می باﺷد زیرا
سطح مﻌنی داری ها بدست آمده در کلیه ﺷاخص ها بیشتر از  0/06می باﺷد.
جدول- 8آزمون کولموگروف-اسمیرنوف پیرامون شاخص های ابعاد کیفیت خدمات
الکترونیک،رضایت مشتری،وفاداری مشتری و رقابت پذیری
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ﺷاخص

سطح مﻌناداری Sig

مﻘدار آماره آزمون

ﺗجربه مشتری

0/214

1/162

ﭘاسخگویی

0/615

1/312

کنترل

0/553

0/285

قابلیت اﺟرایی

0/321

0/428

امنیت و حریﻢ خصوصی

0/190

1/353

احساس مطلوب

0/324

1/383

اطمینان

0/163

1/142

راحتی

0/365

0/965

کاربرﭘسند

0/033

1/236

ﺷخصی سازی

0/069

1/428

رضایت مشتری

0/091

1/253

وفاداری

0/030

1/283

رقابت ﭘذیری

0/082

1/190

ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک

0/334

0/956
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تحلیل همبستگی میان متغیرهای تحقیق
قبل از اینکه مدل از نظر مﻌادﻻت ساختاری بررسی ﺷود مشاهده می ﺷود همبستگی بین متغیرهای
مدل مورد بررسی قرار میگیرد .همانطور که در ﺟدول 3مشاهده میﺷود اﻋداد همبستگی و مﻌناداری
برای متغیرهای ﺗﺤﻘیﻖ درونزا و برونزای به صورت دو به دو ذکر ﺷده است.که ﻋدد مﻌناداری کمتر از
 0106است همچنین نشان می دهد بین ﺗمام متغیرها همبستگی مثبت و مﻌناداری وﺟود دارد.بیشترین
میزان همبستگی بین ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک و وفاداری مشتری است.
جدول  -4همبستگی میان متغیر های تحقیق
متغیرها
کیفیت خدمات
الکترونیک
رضایت مشتری
وفاداری مشتری
رقابت ﭘذیری

کیفیت خدمات الکترونیک رضایت مشتری وفاداری مشتری رقابت ﭘذیری
c.s

1

Sig.

0.000

c.s

0/295

Sig.
c.s

0.000

1
1

0/689

0/259

Sig.
c.s

0.000

0.000

0/486

0/388

0/463

Sig.

0.000

0.000

0.000

1

مدل یابی معادالت ساختاری
مﻘدار ﺷاخص های ﺗناسب حاکی از برازش مناسب مدل است و مﻘدار ( )CMIN/DFبرابر  0/80می
باﺷد .مﻘدار ( )CMIN/DFهر چه کوچکتر از ﻋدد  4باﺷد مدل دارای برازش بهتری است .ﺷاخص
 RMSEAمیانگین مجذور خطاهای مدل است که برابر  0/006برآورد ﺷده است .این ﺷاخص بر اساس
خطاهای مدل ساخته میﺷود حد مجاز این مﻘدار  0/09است یﻌنی مﻘادیر زیر  0/09قابل قبول هستند
و همین طور زیر  0/06خیلی خوب است .سایر ﺷاخص ها نیز در مﺤدوده قابل قبولی قرار دارند لذا
میﺗوان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار می باﺷد.
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جدول  - 9شاخصهای نیکوئی برازش مدل کیفیت ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت پذیری
بانک ها
ﺷاخص برازندگی NNFI NFI AGFI GFI RMSEA SRMR CMIN/DF

IFI

مﻘادیر قابل قبول

<4

<0106

<0109

>018

>018

>018> 018

>018

مﻘادیر مﺤاسبه
ﺷده

0/80

0/006

0/006

0/83

0/89

0/89

0/88

0/86

خروﺟی نرم افزار آموس (مدل در حالت ﺗخمین استاندارد و مدل در حالت مﻌناداری) در ﺷکلهای 4
و  3ارائه ﺷده است.ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بیشترین اثر را بر روی رضایت مشتری با 0/58
دارد.همچنین وفاداری بیشترین اثر بر رقابت ﭘذیری با  0/50دارد.

شکل - 8تحلیل مسیر پیرامون تاثیر کیفیت ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت پذیری بانک ها
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شکل - 4تحلیل مسیر پیرامون تاثیر کیفیت ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت پذیری بانک
ها

نتایج آزمون فرضیات ﺗاثیر کیفیت ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت ﭘذیری بانکهای اقتصاد
نوین ،ﭘاسارگاد ،ﺗجارت و ملت در ﺟدول  3نشان داده ﺷده است همان طور که مشاهده می کنید با ﺗوﺟه
به نتایج حاصل از مدل یابی مﻌدﻻت ساختاری مﻘدار ﻋدد مﻌناداری برای ﺗمامی فرضیه ها از  1185بزرگتر
است در نتیجه ﺗمامی فرضیه ها ﺗایید ﺷد.
جدول  -2نتایج آزمون فرضیات تاثیر کیفیت ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابتپذیری بانکها

فرضیه ها
ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک

ضریب استاندارد ﻋدد مﻌناداری نتیجه آزمون
0/36

5/36

ﺗائید

رقابت ﭘذیری

ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک رضایت مشتری

0/58

3/98

ﺗأیید

ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک وفاداری مشتری

0/36

6/26

ﺗأیید

رضایت مشتری

وفاداری مشتری

0/54

5/46

ﺗأیید

رضایت مشتری

رقابت ﭘذیری

0/63

6/26

ﺗأیید

وفاداری مشتری

رقابت ﭘذیری

0/50

5/26

ﺗأیید
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نتیجه گیری و پیشنهادها
فرضیه اول این ﺗﺤﻘیﻖ با ﻋنوان "ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مشتری ﺗاثیر دارد" بیان
ﺷد ،نتایج بدست آمده وﺟود ﺗاثیر مﻌنادار را ﺗایید کرد .در نتیجه این فرضیه ﺗایید ﺷد .نتایج حاصل از
این ﭘژوهش با یافته های ﺗﺤﻘیﻖ کارا و دمیرسی ( ،)2014چنگ و همکاران( ،)2013برادی و

رابرستون22

( ،)2001کاروانا ) 2008( 24که نشان دادند بین کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت مشتری رابطه
مستﻘیﻢ و مثبت وﺟود دارد ،منطبﻖ است.گیلی و ول فینبرگر )2004( 23نشان داد که روابﻂ قوی بین
کیفیت خدمات و رضایت مشتری در خرده فروﺷی اینترنتی وﺟود داﺷته است .ریبینک و

همکاران26

( )2003یک رابطه مثبت بین کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری در صنﻌت ﺗجارت الکترونیک
ﺷناسایی کردند .وو )2011( 25نیز نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی دارای اثر مثبت و مستﻘیﻢ
بر روی رضایت مشتری لوازم الکترونیکی برای مصرف خرده فروﺷان الکترونیکی دارد.
فرضیه فرﻋی دوم با ﻋنوان " ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتری ﺗاثیر دارد"  ،بیان
ﺷد .نتایج بدست آمده وﺟود ﺗاثیر مﻌنادار را ﺗایید کرد در نتیجه این فرضیه ﺗایید ﺷد .در نتایج حاصل
از این ﭘژوهش با یافتههای ﺗﺤﻘیﻖ لی و همکاران ( ،)2008بولدینک و همکاران ،)1884( 23کرونین
ﺗیلور ) 1882( 29وﺟود رابطه مثبت و مﻌنادار بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری را ﺗایید کردهاند و
همچنین نشان دادند که کیفیت خدمات یک ﻋنصر ضروری برای وفاداری مشتری است.نتایج حاصل از
ﭘژوهش کارا و دمیرسی( )2014نشان می دهد که رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک مثبت ولی
مﻌنادار نیست.با ﺗوﺟه به نتایج حاصل از آزمون ،فرضیه اول و دوم ﺗایید ﺷد،بنابراین بانک ها باید از طریﻖ
بهینه نمودن فرایند خود،رضایت مشتریان را افزایش دهند.بانک ها می ﺗوانند از طریﻖ حفظ اطالﻋات
مﺤرمانه مشتریان و ایجاد احساس امنیت در آنها ارائه خدمات سریع،آموزش مهارت های ﻻزم برای
استفاده از خدمات الکترونیک به مشتریان ،استفاده از ﺗکنیک ها و ابزارهای ﺷنیداری (صوﺗی) در ارائه
خدمات الکترونیک و همچنین ارائه اطالﻋات به صورت واضح و مختصر، ،کارﺷناسان بانکی به صورت 23
ساﻋته ﺟهت مشاوره و ﭘاسخ به سواﻻت در اختیار مشتری باﺷد و فرایند ارائه خدمات خود را بهبود
بخشیده و در نتیجه رضایت و وفاداری مشتریان را ارﺗﻘا دهند .فرضیه فرﻋی سوم با ﻋنوان "رضایت
مشتری بر وفاداری مشتری ﺗاثیر دارد" بیان ﺷد .نتایج بدست آمده وﺟود ﺗاثیر مﻌنادار را ﺗایید کرد.در
نتیجه این فرضیه ﺗایید ﺷد .در ﭘژوهشی که ﺗوسﻂ کارا و دمیرسی( ،)2014خینگ ،)2010(28ﺷانکر و
همکاران ( )2004و الیور( )1888وﺟود رابطه مثبت و مﻌنادار بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری
ﺗایید کردند.به طور مشابه دابهولکر )2002( 40نشان داد که رضایت مشتری به ﺷدت واسطه اثر از کیفیت
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خدمات بر وفاداری مشتری است.کرونین و ﺗیلور ( )1882نشان دادند که رضایت مشتری دارای اثر قایل
ﺗوﺟهی بر مﻘاصد خرید دارد .وو ( )2011نشان داد که بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری در صنﻌت
ﺗجارت الکترونیک رابطه مثبت و مﻌنادار وﺟود دارد.یوکسل ( )2002بیان کرد که درﺟه باﻻیی از رضایت
مشتری منجر به حفظ مشتری می ﺷود و وﺟود رابطه مثبت و مﻌنادار بین رضایت مشتری و وفاداری
مشتری را ﺗایید کرد .بنابراین ﭘیشنهاد می ﺷود هر نوع ﻋملیات بانکی که ﺗوسﻂ مشتری در سایت انجام
می ﺷود در انتها قسمتی ﺟهت ارائه ﭘیشنهادات و انتﻘادات ﺗوسﻂ آنها برای ﺗسهیل و ارائه خدمات برﺗر
ایجاد ﺷود و همچنین با مشتریان به صورت ﺗلفنی یا هر روﺷی در رابطه با انتﻘاداﺗی که می کنند ارﺗباط
برقرار کنند و ﭘاسخگو آنها باﺷند .فرضیه فرﻋی چهارم با ﻋنوان "رضایت مشتری بر رقابت ﭘذیری ﺗاثیر
دارد" بیان ﺷد .با ﺗوﺟه به نتایج ﺗﺤلیل مسیر ،فرضیه چهارم ﺗایید ﺷد .چنگ و همکاران ( )2013نشان
دادند ابﻌادی از کیفیت خدمات الکترونیک(ﺗجربه،قابلیت اطمینان) که باﻋث ایجاد رضایت مشتری ﺷود
رقابت ﭘذیری را بوﺟود میآورد و وﺟود رابطه مثبت و مﻌنادار بین رضایت مشتری و رقابتﭘذیری را ﺗایید
کردند .همچنین ﭘژوهشهایی که ﺗوسﻂ بولتون و همکاران( ،)2013کیﻢ و همکاران(،)2003چن و
کوئستر ( ) 2002انجام ﺷدند وﺟود رابطه مثبت و مﻌنادار بین رضایت مشتری و رقابت ﭘذیری را ﺗایید
کردند .فرضیه فرﻋی ﭘنجﻢ با ﻋنوان "وفاداری مشتری بر رقابتﭘذیری ﺗاثیر دارد" بیان ﺷد .با ﺗوﺟه به
نتایج ﺗﺤلیل مسیر ،فرضیه ﭘنجﻢ ﺗایید ﺷد .یافتههای دیگر ﭘژوهشگران همچون بولتون و همکاران
( ،)2013بوهاکو( )2003و کیﻢ و همکاران()2003نشان داده است که وفاداری مشتری به صورت مستﻘیﻢ
بر رقابتﭘذیری ﺗاثیر دارد.چن-چینگ ﺷو )2016( 41ﻋامل رقابت را در ارﺗباط بین کیفیت خدمات و
وفاداری مشتری می داند .مشتریان بانک ها حﻖ دارند از طریﻖ رسانه های ﻋمومی خدمات بانکها را
بشناسند ،ﺷفافیت و صداقت در ﺗبلیغات نوع خدمات بانکی که ارائه می دهند داﺷته ،ﺟهت باﻻ نرفتن
سطح انتظارات مشتری و بانک ها ملزم می باﺷند این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان مانند
کسی که برای یک ﺷخص نابلد ﺗوضیح می دهد از اولین مرحله ﺗا ﭘایان آن ﺗشریح نمایند و هرگز فکر
نکنند که مشتری واقف به این امور و خدمات می باﺷد .برنامه های ﺟلب وفاداری مشتری،باید مطابﻖ
ویژگی خدمات ﭘیشنهادی،مشخصات و وضﻌیت مشتریان باﺷدو همچنین برای کسانی که ﻋملیات بانکی
را به طور منظﻢ از طریﻖ سایت انجام می دهند هدایا و ﺗسیهالﺗی در نظر بگیرند.فرضیه اصلی با ﻋنوان
" ابﻌاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت ﭘذیری ﺗاثیر دارد" بیان ﺷد.بر مبنای ﺗﺤلیل مسیر و نتایج
آزمون فرضیهها ،فرضیه اصلی ﺗایید ﺷد .نتایج این ﺗﺤﻘیﻖ همچون چنگ و همکاران ( )2013است،
همچنین گارور و گانون(،)2002استدﻻل می کنند که برای ﺗﻘویت مزیت رقابتی ﺷرکتها ،مدیران خرده
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فروش آنالین باید درك بهتر مشتریان خود و ارائه خدمات یا مﺤصوﻻت با کیفیت باﻻ و موثر است.مطالﻌه
ﺗوسﻂ کوئی نیز ( )1889نشان داد کیفیت خدمات الکترونیکی به ﻋنوان یک ﻋامل مهﻢ برای مزیت رقابتی
ﭘایدار ﺷناخته ﺷده است .بنابراین هنگامی که یک بانک از مزیت رقابتی بر ﭘایه ﺗمایز ﭘیروی مینماید،
ﺗالش میکند ﺗا دستههایی از خدمات منﺤصر به فرد به وﺟود آورد که مشتریان برای آنها ارزش زیادی
قائل هستند .همچنین بانک ها از طریﻖ ایجاد موقﻌیتی و ارائه خدمات با هزینه ﭘایین نسبت به رقبایشان،
ﭘاسخگویی سریع به مشتریان (برای اینکه یک بانک بتواند به ﭘاسخ گویی به مشتری دست ﭘیدا نماید
باید به مشتریانش دقیﻘا آن چیزی را بدهد و زمانی بدهد که بدان نیاز دارند و در نتیجه یک بانک باید
هر کاری کند ﺗا نیازهای مشتریان را ﺷناسایی و آنها را برطرف نماید) ،ارائه خدمات با کیفیت (با ﺗوﺟه
به ابﻌاد که قبال ذکر ﺷد) نسبت به رقبا باﻋث می ﺷود بانک ها به مزیت رقابتی دست ﭘیدا می کند در
نتیجه ﭘیشنهاد می ﺷود بانک ها به ﭘشتیبانه مالی ارگان های دولت اﺗکا نداﺷته باﺷند ﺗا باﻋث ﭘیشرفت
آنها ﺷود.
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