فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،44زمستان 8931
بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتمادسازی مشتریان در استفاده از
خدمات آنالین بانک گردشگری (مورد مطالعه :شهر تهران)
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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتمادسازی مشتریان در استفاده
از خدمات آنالین بانک گردشگری است .جامعه آماری مشتریان خدمات الکترونیکی ده شعبه منتخب
بانک گردشگری شهر تهران (شمال ،جنوب ،شرق،غرب و مرکز) در نظر گرفته شده است .جامعه آماری
پژوهش نامحدود در نظر گرفته شده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان  483نفر تعیین شده است.
روش نمونه گیری خوشهای است .دادهها از طریق دو پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات و اعتماد
مشتریان گردآوری شده و توسط نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل در دو بخش آمار توصیفی و آمار
استنباطی تجزیه و تحلیل شده است .نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیههای پژوهش و رابطه معنیدار
میا ن کیفیت خدمات ارائه شده در شعب بانک گردشگری و افزایش اعتماد مشتریان است.بر اساس
نتایج آمار استنباطی و رگرسیون دسترسی به سیستم الکترونیکی بیشترین ضریب رگرسیون و کارایی
کمترین ضریب را دارا است.
کلمات کلیدی
کیفیت ،خدمات ،الکترونیک ،اعتماد ،مشتریان

 -1گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران.
a.khormali316@gmail.com
-2گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)
m_moazzamiii@yahoo.com
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-8مقدمه
امروزه سازمانها با ارائه خدمات خود روی اینترنت سعی در دستیابی به بازار وسیعتر با هزینه کمتر
دارند .بانک ها نیز به منظور حفظ بقا و ارتقای کارآیی خود از این قاعده مستثنی نبوده و همانند صنایع
و سازمانهای دیگر برای پیشبرد اهداف خود ناچار به استفاده از خدمات نوین الکترونیکی هستند.
افزایش دسترسی عموم مردم به اینترنت موجب شده است که امکان استفاده از فناوری اطالعات از
جایگاه ویژهای برخوردارشود .از سویدیگر ،ویژگیها و مزایای بیشمار بانکداری اینترنتی از قبیل :عدم
وجود محدودیت زمانی در استفاده از خدمات بانکی ،دسترسی آسان به اطالعات موردنیاز ،صرفهجویی
در زمان مشتریان ،کاهش چشمگیر هزینههای استفاده از خدمات بانکی ،امکان برخورداری از خدمات
متنوع و متناسب با نیاز و  ،...باعث رشد چشمگیر کاربرد خدمات بانکی اینترنتی شده است (دیواندری و
همکاران .)1483 ،مطالعات متعدی نشان داده است که بخش خدمات بانکی آنالین ،سودآورترین بخش
فعالیت برای بانکهاست (مولز .)2001 ،1بانکها الزم است به منظور موفقیت در صنعت رقابتی
بانک داری اینترنتی و اعتماد مشتریان ،به مشتریان خود خدمات باکیفیت ارائه دهند .این امر نیازمند
شناسایی شاخص هایی است که به منظور سنجش کیفیت خدمات ارئه شده توسط بانک بکار میگیرند،
به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده تا امکان برداشتن گامهای الزم فراهم شود .بانکداری
اینترنتی پدیدهای درحال رشد در کل جهان به ویژه در میان کشورهایی است که زیرساختهای
مناسب بانکداری اینترنتی در آنها به خوبی توسعه یافته است .گرچه میلیونها دالر صرف ساخت و
پردازش سیستمهای بانکداری الکترونیکی شده گزارشهای موجود نشان دهنده این واقعیت هستند که
کاربران بالقوه علیرغم دسترسی به این امکانات ت مایلی به استفاده از این سیستمها ندارند (دیواندری و
همکاران.)1483 ،
در موقعیتی که مبادالت الکترونیکی ،اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادالت سنتی شده
است و تراکنشهای مالی بین المللی به شکل اینترنتی انجام میشوند ،بانکداری الکترونیکی در ایران
مترادف و محدود به دستگاههای خودپرداز بانکها و شبکه شتاب مانده است .در واقع چنانچه
بانکداری الکترونیکی از دو منظر کالن و جزء بنگریم میتوان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در
کشور البته به دلیل مشکالت متعددی از جمله فراهم نبودن ساختارهای الزم مخابراتی ،عدم راه اندازی
نرم افزارها و سخت افزارهای الزم برای نظام جامع پرداخت الکترونیکی و مهمتر از همه مشکالت و
ناهماهنگیهای موجود در سیستم بانکی کشور است (عمل نیک .)1481 ،بهطور کلی میتوان گفت
بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و
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مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی به صورت الکترونیکی است که میتواند باعث حذف نیاز به
حضور فیزیکی مشتری در شعب بانکها شود .از سوی دیگر بانکداری الکترونیکی به عنوان یک پدیده
نو در جامعه ایران مطرح است و عمال بیش از دو دهه از ورود روشهای الکترونیکی به سیستم
بانکداری ایران نمی گذرد .استفاده از این خدمات که به عنوان یک پدیده نو وارد عرصه بانکی ایران
شده است .الزم به ذکر است که خرید اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کاال نیست ،بلکه براساس
ظواهری مانند تصویر ،شکل ،اطالعات کیفی و تبلیغات از کاال استوار است؛ به همین دلیل جلب اعتماد
مشتری برای انجام مبادالت از طریق اینترنت مورد توجه بسیاری از سازمانها و مشتریان قرار گرفته،
پژوهش های زیادی برای حمایت از ایجاد خرید اینترنتی و استفاه از خدمات آنالین انجام شده است
(جوانمرد و همکاران .)1488 ،یکی از موضوعاتی که در این زمینه میتواند نقش مهمی را برای شرکت
عرضه کننده ایفا کند ،کیفیت خدماتی است که به صورت الکترونیکی عرضه میشود .به همین دلیل
توجه شرکت های کارگزاری به خدماتی که به صورت آنالین ارائه می دهند ،میتواند نقش مهمی در
اعتمادسازی مشتر یان برای استفاده از این خدمات داشته باشند .پس در پژوهش حاضر به بررسی رابطه
بین کیفیت خدمات الکترونیک و اعتماد مشتریان آنالین بانک گردشگری پرداخته خواهد شد.
-2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 -8-2نظریه اقدام مستدل
در سالهای  1791تا  1780توسط فیش باین و آیزن ارائه شد .این تئوری شامل سه مؤلفه عمومی
است که عبارتند از-1 :قصد رفتاری؛ -2نگرش؛ -4هنجار ذهنی .براساس این تئوری قصد رفتاری یک
فرد به نگرش فرد نسبت به آن رفتار و هنجارهای ذهنی بستگی دارد .اگر یک فرد قصد انجام رفتاری را
داشته باشد ،بنابراین به احتمال زیاد آن فرد آن رفتار را انجام خواهد داد .بهعالوه قصد یک فرد به نوبه
خود به دو چیز بستگی دارد :نگرش فرد نسبت به رفتار و هنجار ذهنی ،قصد رفتاری به طور نسبی
میزان قصد فرد برای انجام یک رفتار و همچنین ارزیابی شخص از نتایج می باشد .هنجار ذهنی ترکیبی
از احساس فرد نسبت به انتظارات افراد یا گروههای وابسته و همچنین قصد تطبیق با این انتظارات
(صفاری نژاد و رحیمی.)1489 ،
-2-2مدل پذیرش تکنولوژی
این تئوری مدلی است برای تبیین اینکه کاربران چگونه به این نتیجه میرسند که یک تکنولوژی
جدید را پذیرفته و بهکار ببندند .بر این اساس هنگامی که کاربران با یک تکنولوژی جدید مواجه
999

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و چهارم -زمستان 8931

می شوند ،یک سری عوامل بر تصمیم آنها در خصوص زمان و چگونگی بکارگیری آن تکنولوژی تأثیر
قابل توجهی میگذارند .این دو عامل از نظر دیویس عبارتند از:
-1منفعت درک شده که به میزان باور یک شخص از کاربردی بودن سیستم و تأثیر آن بر کارآیی
عملکرد وی مربوط می شود.
 -2احساس سهولت استفاده که به میزان اطمینان شخص از سهولت استفاده از سیستمی خاص
مربوط میشود.
-4متغیر منفعت درک شده خود مستقیماً از احساس سهولت استفاده متأثر می گردد(صفاری نژاد و
رحیمی.)1489 ،
-2-9اعتماد در محیط های آنالین
امروزه یکی از موانع مهم اشاعه گسترده تجارت الکترونیکی در میان مصرفکنندگان ،نبود حس
اعتماد اساسی میان بیشتر شرکتها و مشتریان آنها در محیط اینترنت است .در واقع ،مصرف کنندگان
به شرکتهایی که محصوالت یا خدمات خود را از طریق اینترنت عرضه میکنند ،به اندازه کافی اعتماد
ندارند تا با آنها رابطه برقرار کرده ،به مبادله اطالعات مالی و شخصی خود با این شرکتها بپردازند
(ابزری و همکاران .) 1470 ،اعتماد در محیط با عدم اطمینان باالی تجارت الکترونیک از اهمیت
برخوردار است (پاولف و همکاران.)2004 ،
از نظر روتر ،اعتماد یعنی باور یک فرد به اینکه گفتهها و قول طرف دیگر ،در یک رابطه تجاری قابل
اتکا بوده ،او به تعهدات خود پایبند خواهد بود( .کومار.)1771 ،
-2-4کیفیت خدمات الکترونیک
کیفیت ،عنصری کلیدی برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار است (کوکس .)2001 ،ارزیابی
کیفیت خدمات ،موضوع اصلی مطالعه تجربی و مفهومی متعددی در بازاریابی خدمات شده است
(آکینسی و همکاران .)2010 ،کیفیت خدمات الکترونیکی نیز مفهومی است که بسیار مطالعه شده
است .با این وجود ،ابعاد تشکیل دهنده کیفیت این خدمات و مواردی که برای ارزیابی این ابعاد به کار
میروند در حال تغییر هستند (تات .) 2009 ،سنجش کیفیت خدمات الکترونیک یکی از راهکارهایی
است که به ما این امکان را میدهد تا از کیفیت استقرار کاربردهای مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات
اعم از تجارت الکترونیک ،دولت الکترونیک ،بانکداری الکترونیک ،آموزش الکترونیک و  ...آگاه شویم
(زاهدی و همکاران.)1488 ،
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زیتهامل 2و همکارانش ،کیفیت خدمات الکترونیک را به عنوان حدی که یک وب سایت خرید کارا و
مؤثر و تحویل کاالها و خدمات را تسهیل میکند ،تعریف کردند (زیتهامل و همکاران .)2002 ،افزایش
کیفیت خدمات آنالین ،اعتماد مشتریان را به همراه دارد و وجود اعتماد در مبادالت الکترونیکی ،نه تنها
انتظارات باالی خریداران از انجام مبادالت رضایتبخش را برآورده میکند همچنین عدم اطمینان،
ریسک درک شده(پاولف )2004 ،و وابستگیهای متقابل در بیشتر مبادالت اینترنتی را نیز برطرف
میکند و انتظاراتی را برای انجام مبادالت موفق فراهم میآورد (شور و همکاران .)1781 ،افزون بر این،
هر اندازه میزان اعتماد مصرف کنندگان بیشتر باشد ،قصد خرید و استفاده آنها هم بیشتر بوده ،حفظ
آنها نیز برای شرکتها و بانکها آسان تر خواهد بود (ابزری و همکاران.)1470 ،
-5-2پیشینه پژوهش
لی و همکاران ) 2011( 4در تحقیقی به بررسی حضور اجتماعی ،اعتماد و قصد خرید تجارت
اجتماعی پرداختند .نتایج نشان داد که حضور اجتماعی به فناوری اجتماعی بستگی دارند و به ایجاد
اعتماد در روابط آنالین منجر می شود .همچنین تجارت اجتماعی درجه حضور اجتماعی را در محیط
آنالین افزایش میدهد .همچنین کیم و پارک ( 3)2014در تحقیقی به بررسی تأثیر ویژگیهای مختلف
تجارت اجتماعی بر اعتماد مصرف کنندگان و عملکرد اعتماد پرداختنئ .نتایج نشان داد که تمام
ویژگی های تجارت اجتماعی مانند اتبار ،اندازه ،کیفیت اطالعات ،ایمنی معامالت ،ارتباطات ،توصیه به
دیگران آثار شایان توجهی بر اعتماد دارند و اعتماد به طور چشمگیری در توصیه به دیگران مؤثر است.
از سوی دیگر ایال ،پالیستر و جردن .آر ،)2014(1تحت عنوان "مدل پیشنهادی برای امنیت در
بانکداری الکترونیکی"انجام دادهاند .آنها در این تحقیق بهبررسی میزان اهمیت بانکداری الکترونیکی
و نقش و اهمیت اعتماد دربانکداری الکترونیکی پرداختهاند و به بیان این نکته پرداختهاند که در یک
معامله الکترونیکی که در یک محیط مجازی است مانند بانکداری الکترونیکی ،نسبت به یک معامله
رودررو در یک محیط واقعی ،اعتماد نقش مهمتری دارد و این میتواند به دلیل نگرانی افراد از امکان
سوء استفادههای مالی بیشتر باشد .در پژوهشهای داخلی معینی و همکاران ( )1472در تحقیقی به
"تأثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد" پرداختند .نتایج
نشان میدهد بین قابلیت های تجارت اجتماعی و نگرش مشتریان به خرید به طور مستقیم و به واسطه
اعتماد به طور غیرمستقیم رابطه معناداری وجود دارد .همینطور طوطیان و همکاران ( )1473در
تحقیقی به" ارائه مدل عوامل مؤثر بر اعتمادسازی مشتریان در بانک مهر اقتصاد تهران "پرداختند.
نتایج آزمون  tحاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار بین تمام ابعاد متغیر مستقل و وابسته بود .نتایج
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حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین ابعاد متغیر مستقل ،وفاداری بیشترین سهم را در
تبیین تغییرات اعتمادسازی مشتریان دارد .از سوی دیگر ساجدیفر و همکاران ( )1471تحقیقی عنوان
" ارزیابی تأثیر خدمات الکترونیک در اعتمادسازی مشتریان آنالین شرکتهای کارگزاری شهر تهران"
انجام دادهاند .نتایج جمعآوری دادهها از  494نفر از مشتریان که با استفاده از مدلسازی معادالت
ساختاری برای تحلیل ،پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت خدمات الکترونیک کارگزاریها ارائه شده
است ،نشان داد که در شرکت های کارگزاری کیفیت خدمات الکترونیک اثر مثبت و معناداری بر اعتماد
مشتریان دارد.
 -6-2مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش براساس مدل تحقیق ساجدیفر و همکاران ( )1471در نظر گرفته شده است
بدلیل اهمیت و تأثیرگذاری فوقالعاده خدمات الکترونیک و نفوذ الینفک آن در سیستم بانکداری و
تجارت ،سعی گردید به جنبه ها و مفاهیم موضوع در حد اختصار و لزوم پرداخته شود .در مدل مفهومی
ساجدیفر و همکاران ( ) 1471نیز سعی شده است موثرترین تعداد متغیرها ،معرفی و تبیین گردند .با
مروری بر تحقیقات انجام گرفته در گذشته مشاهده میشود تعدد ،تنوع و به روز بودن آنها تأکید
بیشتری بر مبتال به بودن و عالقمندی روزافزون جوامع به این شاخه از علوم دارد .همچنین مقایسه
متغیرهای مدل مفهومی ساجدیفر و همکاران ( )1471با مؤلفههای تحقیقات مشابه ،از فراگیر بودن و
جامعیت نسبی آن حکایت دارند .از طرفی بیانگر این نکته نیز میباشد که دستیابی به نتایج تحقیق
مستلزم دقت نظر در جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل دقیق آنهاست نمودار  1مدل مفهومی
پژوهش حاضر را نشان میدهد.

ابعادکیفیت خدمات الکترونیک
کارآیی

اعتماد آنالین

کیفیت خدمات
الکترونیک

دسترسی به سیستم
قابلیت اطمینان
امنیت
کیفیت

نمودار -8مدل مفهومی پژوهش (منبع :برگرفته از مدل ساجدیفر و همکاران ()8938
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-9-8اهمیت موضوع
امروزه اینترنت به بستری گسترده برای انجام معامالت تجاری و بازاریابی شرکتها تبدیل شده
است (لطیفی و همکاران .)1487 ،از قدمهای اصلی برای برقراری ارتباط با مشتریان و تشویق آنها به
استفاده از خدمات آنالین ،ایجاد و حفظ اعتماد در مشتری است .در واقع اعتماد کلید اصلی برقراری
ارتباط با مشتری و محک آنها برای استفاده از محصوالت و خدمات سازمانهاست .مطالعات هانت و
ساندر نشان داد که بدون شک اعتماد یکی از اصول اساسی هر کسب و کاری است .از راههای کسب
مزیت رقابتی با استفاده از خدمات الکترونیک ،قادر بودن بانکها و مؤسسات به جذب مشتریان و
تشویق آنها به استفاده از این خدمات است که این امر جز از طریق ایجاد و حفظ اعتماد در محیط
مجازی وب سایتها امکان پذیر نیست (الینگ.)2002 ،1
بررسیها نشان میدهد که به کارگیری خدمات آنالین و تجارت الکترونیکی 21 ،تا  90درصد صرفه
جویی در هزینه های فعالیتهای مختلف ایجاد می کند (رحمان سرشت و همکاران.)214 :1488 ،
همچنین ،تجارت الکترونیک مزایای بسیاری برای مشتریان فراهم میآورد از جمله افزایش قدرت
انتخاب مشتریان ،امکان انجام فعالیتها طی  23ساعت و دسترسی سریع مشتریان به اطالعات موردنیاز
(خداداد حسینی و همکاران .)1488 ،با تفاسیر فوق میتوان گفت که اجرای این تحقیق از اهمیت
باالیی برخوردار بوده و میتواند ارائه دهنده راهکارهایی در جهت بهبود کیفیت خدمات آنالین بانکها
در جلب اعتماد مشتریان ارائه دهد.
-8-4فرضیه های پژوهش
.1

بین کیفیت خدمات الکترونیک و اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنالین بانک

گردشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
.2

بین کارآیی و استفاده از سیستم الکترونیکی بهکار گرفته شده و میزان استفاده از خدمات

آنالین بانک گردشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
.4

بین دسترسی به سیستم الکترونیکی و اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنالین

بانک گردشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
.3

بین قابلیت اطمینان و اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنالین بانک گردشگری

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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.1

بین امنیت /حفظ حریم خصوصی و اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنالین بانک

گردشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
.1

بین کیفیت /محتوای اطالعاتی و اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنالین بانک

گردشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
-8-5متغیرهای پژوهش
کیفیت خدمات الکترونیک :زیتهامل و همکارانش ،کیفیت خدمات الکترونیک را به عنوان حدی که
یک وب سایت خرید کارا و مؤثر و تحویل کاالها و خدمات را تسهیل میکند ،تعریف کردند (زیتهامل و
همکاران،

9.)2002

کارایی :نسبت بازدهی و انجام فرآیندهای صحیح در خدماتبانکداری(ساجدیفر و همکاران.)1471،
دسترسی به سیستم الکترونیکی :میزان دسترسی مشتریان به اطالعات به روز خدمات الکترونیکی
(ساجدی فر و همکاران.)1471،
امنیت  :میزان امنیت سیستمهای خدمات آنالین در ارائه خدمات به مشتریان و حفظ اطالعات
حساب و رمزها(ساجدی فر و همکاران.)1471،
قابلیت اطمینان  :آسودگی خاطر مشتریان به لحاظ در اختیار گذاشتن اطالعات حساب و گذرواژهها
در خدمات الکترونیک (ساجدی فر و همکاران. )1471،
کیفیت  :میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده مناسب (ساجدی فر و همکاران. )1471،
اعتماد ب ه خدمات :اعتماد احساس امنیت در مشتری است مبنی بر اینکه ایشان انتظار مصرفی او را
برآوردهخواهدکرد .اعتماد را میتوان به عنوان باورهای مطمئن یک مصرف کننده تعریف نمود (ساجدی
فر و همکاران. )1471،
-8-6جامعه آماری و نمونه گیری
در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل مشتریان بانک گردشگری مراجعه کننده به شعبات منتخب
می باشد بنابراین جامعه آماری پژوهش نامحدود و تعداد نمونه نیز بر اساس جدول مورگان  483نفر
تعیین میگردد .شعب منتخب از طریق نمونه گیری خوشهای بر اساس مناطق  22گانه شهر تهران
انتخاب شدند و این شعب عبارتند از  :شعب شرق بانک گردشگری شعبه هروی و شعبه تهرانپارس،
شعب غرب بانک گردشگری شعبه صادقیه و شعبه سعادت آباد ،شعب شمال بانک گردشگری شعبه
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اقدسیه و شعبه قدس ،شعب جنوب بانک گردشگری شعبه یافت آباد و شعبه گلوبندک ،شعب مرکزی
بانک گردشگری شعبه فردوسی و شعبه قائم مقام.
-0-8روش پژوهش
برای گرداوری دادهها پیرامون موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانهای از طریق مراجعه به
اسناد و مدارک ،مقالهها ،مجلهها ،نشریهها و...و نقد و سنجش از مشتریان بانک گردشگری مدنظر قرار
گرفته استفاده شده است .همچنین ابزار دیگر گردآوری دادههای تحقیق ،دو نوع پرسشنامه استاندارد
است :الف) پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی ساجدیفر و همکاران ( ،)1471ب)
پرسشنامه اعتماد مشتریان مقیمی ( .)1481برای اندازه گیری متغیرها در این تحقیق ،پرسشنامه با
مقیاس پنج فاصلهای لیکرت ( خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم ) تنظیم شده است .در این
تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها ،از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .با استفاده از فرمول
 ،1مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:
فرمول -1

J



si2

J
i 1
1  2
r 
J 1
S

 = Jتعداد سؤالهای پرسشنامه یا آزمون  = Si2واریانس سؤال  iاُم پرسشنامه یا آزمون = S2واریانس
کل پرسشنامه یا آزمون برای باال بردن روایی پرسشنامه از طیف لیکرت که مقیاس مناسبی برای تنظیم
پرسشنامه در تحقیقات توصیفی محسوب میشود ،استفاده شده است .در این پژوهش برای افزایش
روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای زیر استفاده شده است :الف)مطالعه و بررسی پرسشنامهها و
سئواالتی که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرارگرفته اند .ب)مطالعه مقاالت و کتب متعدد در رابطه
با موضوع تحقیق .ج)مشاوره و کسب نظر افراد صاحب نظر ،اساتید راهنما و مشاور و اخذ راهنمایی از
آنان .یافتههای پژوهش در دو بخش آمارتوصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است.
-1-8یافتههای پژوهش
-8-8-1بخش اول :آمار توصیفی
منظور از آمار توصیفی پژوهش حاضر جنسیت،تحصیالت و سن است که به شرح ذیل می باشد:
-1-1-1-8جنسیت
جدول  1توزیع شرکت کنندگان بر حسب جنسیت را نشان می دهد.
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جدول  -8توزیع شرکت کنندگان بر حسب جنسیت

متغیر

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

مرد

232

0/18

زن

132

0/42

جمع

483

100

جنسیت
منبع :یافته های پژوهشگر
-2-1-1-8تحصیالت

جدول  2توزیع شرکت کنندگان بر حسب تحصیالت را نشان می دهد.
جدول  -2توزیع شرکت کنندگان بر حسب تحصیالت

متغیر

تحصیالت

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

دیپلم

38

12/1

فوق دیپلم

99

20

لیسانس

171

11/1

باالتر از لیسانس

14

11/3

جمع

483

100

منبع :یافته های پژوهشگر
-4-1-1-8سن
جدول 4توزیع شرکت کنندگان بر حسب سن را نشان می دهد.
جدول -9توزیع شرکت کنندگان بر حسب سن

متغیر

سن

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

کمتر از 40سال

114

32

 40-30سال

147

41/13

 31-10سال

11

19/8

باالتر از 10سال

11

3/11

جمع

483

100

منبع :یافته های پژوهشگر
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-2-8بخش دوم :آمار استباطی
جدول شماره  3میانگین و انحراف معیار متغییرهای پژوهش را نشان می دهد.
جدول  -4میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

متغیر اصلی کیفیت
متغیرها
ابعاد کیفیت
خدمات الکترونیک
خدمات
میانگین
الکترونیک 2.8462
3.5075
1.7403
0.8060
انحراف معیار
کارایی

متغیر اصلی
متغیرها
ابعاد
اعتمادسازی مشتریان
اعتمادسازی
میانگین
2.8462
3.1466
مشتریان
1.7403
1.8054
انحراف معیار
وضوح

دسترسی به
سیستم
الکترونیکی

امنیت /حفظ
قابلیت
حریم
اطمینان
خصوصی

کیفیت/
محتوای
اطالعاتی

3.9952

3.0963

3.6121

3.8061

1.13028

1.01942

0.8986

1.07532

مشوق

ارزیابی ارزش و اعتبار

محیط

3.9952

3.0963

3.6121

3.8061

1.13028

1.01942

0.8986

1.07532

منبع :یافته های پژوهشگر
همانگونه که از جدول  3نمایان است؛ بیشترین میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد دسترسی به
سیستم الکترونیکی و کمترین مربوط به بعد کارایی میباشد و در مورد متغیر وابسته اعتماد بیشترین
میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد مشوق و کمترین مربوط به بعد وضوح میباشد.
-8-2-1بررسی و آزمون فرضیات تحقیق
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیههای تحقیق ،با استفاده از
نرمافزار  ، SPSSابتدا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آزمونها و ضریب
همبستگی بین هر یک از متغیرها در سطح تشخیص  1درصد خطا و اطمینان  71درصد بدست آمد.
جدول  ،1ضریب همبستگی پیرسون را نشان می دهد.
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جدول  -5ضریب همبستگی پیرسون

متغیر وابسته

اعتماد
سازمانی

متغیر مستقل

ضریب همبستگی

Sig

نتیجه آزمون

کیفیت خدمات الکترونیک

0/82

0/000

تائید فرضیه

کارایی

0/19

0/000

تائید فرضیه

دسترسی به سیستم الکترونیکی

0/11

0/000

تائید فرضیه

قابلیت اطمینان

0/81

0/000

تائید فرضیه

امنیت /حفظ حریم خصوصی

0/121

0/000

تائید فرضیه

کیفیت /محتوای اطالعاتی

0/88

0/000

تائید فرضیه

منبع :یافته های پژوهشگر
همانطوری که جدول  1نشان میدهد نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد همه
فرضیهها در سطح تشخیص  0/01معنادار است ،یعنی فرض صفر آماری در مورد آنها رد شده است
بنابراین با احتمال  71درصد این فرضیهها تائید میشوند .الزم به ذکر است که بیشترین ضریب
همبستگی ( ) r=0/88در رابطه بین دو متغیر کیفیت /محتوای اطالعاتی و اعتماد سازمانی مشاهده
میشود.
-1-1-2-8بررسی فرضیه های پژوهش
جدول  1آزمون رگرسیون فرضیه اصلی را نشان می دهد.
جدول  -6آزمون رگرسیون فرضیه اصلی

خطای معیار

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

0/30090

0/192

0/193

0/821

1

منبع :یافته های پژوهشگر
در جدول  1برای هر دو معادله  Sig= 0/000و کمتر از  1درصد میباشد (،)P-value >0/01
پس فرض خطی بودن رابطه متغیر وابسته با متغیر مستقل تائید میشود .به عبارت دیگر با توجه به این
که سطح معنیداری محاسبه شده کمتر از  0/01است ،لذا فرض  H0رد میشود و در نتیجه مدل
رگرسیون خطی معنیدار میباشد ،یعنی بین کیفیت خدمات الکترونیک و اعتمادسازی مشتریان در
استفاده از خدمات آنالین بانک رابطه خطی معنیداری وجود دارد.
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جدول  -0نتایج آنالیز واریانس آزمون رگرسیون فرضیه اصلی

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات

مدل
رگرسیون

13/198

1

13/198

باقی مانده

21/191

114

0/111

جمع

80/437

113

*

R2

R

آماره ( )Fسطح معنی داری
0/000

449/344 0/193 0/821

منبع :یافته های پژوهشگر
جدول  9نشان میدهد ضریب همبستگی ( )r=0/821میباشد که نشان دهنده میزان همبستگی
بین کیفیت خدمات الکترونیک و اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنالین بانک میباشد .از
آنجائیکه سطح معنیداری برابر  0/000و کوچکتر از سطح  α =0/01است این رابطه معنیدار میباشد.
همچنین با توجه به اینکه مقدار ( R2adjتعدیل شده ،)R2

برابر با  0/193میباشد ،پس کیفیت

خدمات در این مدل  0/193واریانس اعتمادسازی مشتریان را تبیین میکنند.
جدول  -8ضرایب مدل رگرسیون فرضیه اصلی
مدل
مقدار ثابت

ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد
شده
برآورد  Bخطای معیار

آماره ( )tسطح معنی داری

1/131

0/121

*

7/038

0/000

کیفیت خدمات الکترونیک 0/913

0/047

0/821

18/417

0/000

منبع :یافته های پژوهشگر
با توجه به جدول  8که ضرایب مدل رگرسیون فرضیه اصلی را نشان می دهد ،سطح معنیداری
محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون ،فرض  H0در سطح معنیداری  0/01رد میشود و
فرضیه اصلی تحقیق تایید میگردد.
جدول  7نیز آزمون رگرسیون فرضیه فرعی را نشان میدهد.
جدول  -3آزمون رگرسیون فرضیه فرعی

خطای معیار

ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

0/20333
منبع :یافته های پژوهشگر
919

0/711

0/719

0/718

مدل
1
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همچنین جدول  10نتایج آنالیز واریانس رگرسیون فرضیه اصلی را نشان میدهد.
جدول  -84نتایج آنالیز واریانس آزمون رگرسیون فرضیه فرعی

مدل

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

رگرسیون

94/904

1

13/931

باقی مانده

1/131

117

جمع

80/437

113

R

سطح معنی
داری

 R2آماره ()F

0/000

412/181 0/711 0/718 0/032
*

منبع :یافته های پژوهشگر
با توجه به این که سطح معنیداری محاسبه شده از آزمون ( )0/000کمتر از سطح معنیدار 0/01
است ،لذا در این سطح معنیداری ،فرض  H0رد میشود و در نتیجه مدل رگرسیون خطی معنیدار
می باشد ،یعنی بین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک و اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات
آنالین بانک رابطه خطی معنیداری وجود دارد.
ضریب همبستگی ( )r=0/718میباشد که نشان دهنده میزان همبستگی بین ابعاد کیفیت خدمات
و اعتمادسازی مشتریان میباشد .به عبارت دیگر از آنجائیکه سطح معنیداری برابر  0/000و کوچکتر
از سطح  α =0/01است این رابطه معنیدار میباشد .همچنین با توجه به اینکه مقدار ( R2adjتعدیل
شده  ،)R2برابر با  0/711میباشد ،پس ابعاد کیفیت خدمات در این مدل  0/711واریانس اعتمادسازی
مشتریان را تبیین میکنند.
جدول  -88ضرایب مدل رگرسیون فرضیه ی فرعی

مدل

ضرایب استاندارد نشده
سطح معنی
ضرایب
آماره ()t
داری
برآورد  Bخطای معیار استاندارد شده

مقدار ثابت

0/331

0/087

*

1/041

0/000

کارایی

0/021

0/010

0/042

0/114

0/107

دسترسی به سیستم الکترونیکی

0/314

0/013

0/111

8/421

0/000

قابلیت اطمینان

0/081

0/014

0/133

1/148

0/121

امنیت /حفظ حریم خصوصی

0/009

0/013

0/483

1/179

0/000

کیفیت /محتوای اطالعاتی

0/013

0/031

0/071

1/324

0/119

منبع :یافته های پژوهشگر
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جدول  11نشان میدهد که سطح معنیداری محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون،
فرضیات در سطح  0/01تایید میشوند در این مدل مقدار ثابت  0/331است.
 -8-2-1-2تحلیل عاملی تأییدی
با استفاده از نرم افزار لیزرل و آموس به انجام تحلیل عاملی تأییدی پرداختیم .در این تحلیل به
دنبال تهیه مدلی هستیم که فرض میشود داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک ،توصیف،
تبیین یا توجیه میکند جدول  12ماتریس کوواریانس را نشان میدهد.
جدول  -82ماتریس کوواریانس
Correlation Matrixa
M3
M4

M2

M1

M6

M5

00971

00141

10000

M1

00140

00110

-00308

10000

00141

M2

00144

00113

-0218

00000

00971

M3

00943

00074

-00131

10000

00000

M4

00111

00448

10000

-00131

-00218

-00308

00122

10000

00448

00074

00113

00110

M5

10000

00122

00111

00943

00144

00140

M6

منبع :یافته های پژوهشگر
همانطورکه مشاهدهمیشود ،متغیرها از رابطه نسبتاً مطلوبی برخوردارهستند .به منظور اندازهگیری
میزان واریانس استخراج شده میانگین و همچنین پایایی سازه با استفاده از فرمولهای مناسب ،جدول
 14اندازه گیری میزان واریانس استخراج شده را نشان میدهد.
جدول -89اندازهگیری میزان واریانس استخراج شده
Scale Items

CR

AVE

Perceived supervisor support
M1
M2
M3
M4
M5
M6

0.91

0.78

منبع :یافته های پژوهشگر
911

t-value

Factor Loadings

13.53
15.64
14.26
14.12
14.22
14.32

0.84
0.93
0.87
0.83
0.88
0.82
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همانگونه که در جدول مشخص است ،بار عاملی مربوط به متغیرهای اول تا ششم مقادیر قابل
توجهی دارند .اما از آنجا که این مقدار برای متغیر هفتم ،کمتر از  %1بوده است از مدل حذف گردید تا
میزان  AVEو  CRبه میزان قابل قبولی برسند .در نهایت میزان  AVEبرابر با  %98و میزان %71 CR
بدست آمد که کامالً قابل قبول میباشند .لذا میتوان مدل باال را بهعنوان مدلی استاندارد و دارای
روایی و پایایی قابل قبول در شرایط دیگر نیز بهکار برد.
 -7-2-1-4مدل یابی معادالت ساختاری
شکل  1ساختاری که برای مدل تحقیق در نظر گرفته میشود را نشان میدهد.

شکل  -8ساختارمدل (منبع :یافته های پژوهشگر)

 -8-2-1-3آزمونهای برازندگی مدل
به منظور آزمون برازندگی مدل ،از شاخص GFI8استفاده نمودیم .شاخص  ،GFIمقدار نسبی
واریانسها و کوواریانسها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی میکند .در مدل حاضر با توجه به
اینکه این مقدار بزرگتر از  %70میباشد ،بنابراین قابل قبول است.
 -8-3بحث و نتیجهگیری

با توجه به تجزیه و تحلیل آماری در فصل چهارم میتوان گفت افزایش کیفیت خدمات الکترونیک
عاملی است در راستای افزایش اعت مادسازی برای مشتریان بانک گردشگری و بهبود عملکرد بانک و
نتایج این فرضیه با تحقیقات النگ و مک ملون ( ، )2012وظیفه دوست و اسکندرنیا ( ،)1472حبیبی
( ،)1489شفیعی ( )1487همخوانی دارد بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تایید است .برای رسیدن به
یک کارایی مورد قبول ،فاکتورهایی مثل متوسط سرعت بارگذاری و باال گذاری یک وبسایت ،شرایط
ایجاد ترافیک ،دسترسی به پایگاه داده ،زمان پردازش ،بهینه سازی منابع سرویس دهنده و سرعت
اتصال قابل قبول برای مشتریان باید با دقت زیاد مطالعه و آزمایش شوند .در این راستا نتایج پژوهش
911
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در فرضی ه دوم مبنی بر وجود رابطه بین کارآیی و استفاده از سیستم الکترونیکی بهکار گرفته شده و
میزان استفاده از خدمات آنالین بانک گردشگری با نتایج تحقیق اهلل یاری فرد( ،)1472شکر گزار و
اصغری ()1470هم خوانی دارد که در فرایند ارائه خدمات بانکی بازخورد از مشتریان و عوامل مورد
نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده است .همچنین نتایج تحقیقهای
سید جوادین ( ،)1470سجادی فر( )1470و آالسیتیر ( )2011که نشان می دهد هرچه سیستمهای
الکترونیکی ساده تر باشند و قابلیت دسترسی باالیی داشته باشند اعتماد مشتریان افزایش مییابد
فرضیه سوم پژوهش حاضر را مورد تایید قرار میدهد .از سوی دیگر یافتههای مطالعهای که به منظور
سنجش خدمات نوین بانکی توسط برخی اساتید دانشگاه چند رسانه ای(مولتی مدیا )7مالزی انجام شده
است ،با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در فصل چهارم مطابقت دارد زیرا در پژوهش فوق توسعه
تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی عامل جهش و تغییرعمده در بخش بانکی مالزی معرفی شده است.
نتیجه این تغییر استفاده گسترده از خدمات نوین بانکی مثل عابربانک ،تلفن بانک و بانکداری خانگی
بوده است .این تغییرات عمده به منظور جلب رضایت و اطمینان مشتریان بانک صورت گرفته است
بنابراین میتوان گفت ادعای پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنیدار میان قابلیت اطمینان و
اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنالین بانک گردشگری مورد تایید واقع می گردد .افزون بر
این نتایج تحقیق اللهیاری(  )1474و پور ایرج ( )1487نشان میدهد که کمبود اعتماد نسبت به امنیت
و محرمانگی تراکنشهای بانکی از طریق اینترنت یکی از موانع مهم در استفاده گسترده مردم از
بانکداری اینترنتی میباشد .از آنجا که موفقیت و سود بانکداری اینترنتی اساسا به جذب مشتریان
جدید و حفظ مشتریان فعلی وابسته است ،اعتماد مشتریان به امنیت و محرمانگی از مسائل اساسی در
بقاء بانکداری اینترنتی میباشد بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر نیز مطابقت دارد.
ضمناً نتایج فرضیه بین کیفیت /محتوای اطالعاتی و اعتمادسازی مشتریان بر استفاده از خدمات آنالین
بانک گردشگری رابطه معنیداری وجود دارد ،با تحقیق کهزادی( ،)1481نوری و فتاحی(،)1489
اصغری و پورایرج( )1470همخوانی دارد  .عالوه بر آن همسو با تحقیق درودچی و ایرانمهر ()1489
است که در تحقیق خود بیان می دارند میتوان مجموعهای از راهبردهای مفهومی و یا ابزارهایی برای
ایجاد اعتماد در وب سایتهای بانکداری اینترنتی ایجاد نمود  ،تا طراحان وب با استفاده از این
راهبردها سایتهای بانکداری اینترنتی مناسبی طراحی کنند و پرسشنامههایی نیز جهت ارزیابی سطح
اعتماد بازدیدکنندگان سایت بانکداری اینترنتی ایجاد کنند.

911
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 -8-3پیشنهادات پژوهش
در پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیل به عنوان پیشنهاد کاربردی ارائه شده است:
 به منظور افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی در بانک گردشگری اصالح سیستم بانکداری
الکترونیکی (سایت ،اپلیکیشن و دستگاه عابر بانک) بر اساس سیستمهای بانکداری الکترونیکی روز
دنیا و یک قرآیند مطالعه تطبیقی صورت پذیرد.
 به منظور افزایش کارایی در بانک گردشگری ایجاد اتصال میان برنامهها و خدمات کاربردی با
موسسات مالی صورت پذیرد
 به منظور افزایش دسترسی مشتریان در بانک گردشگری ،رابطههای تعاملی با مشتریان(چت بات،
رابطهای صوتی تلفن همراه) ،گجتهای هوشمند ،تجهیزات پوشیدنی برقرار باشد.
 به منظور افزایش امنیت و حریم خصوصی فناوری بالکچین در بانک گردشگری ایجاد گردد ،
قراردادها ی هوشمند مسائل مرتبط با حوزه پرداخت ،خصوصاً پرداختهای بین المللی با توجه به
شرایط تحریم کشور ،فاینانس ،اعتبارسنجی هویت دیجیتال مشتریان ،وامهای سندیکایی،KYC ،
 ،AMLحسابرسی ،گزارش اعتبار بنگاههای تجاری و افراد و نظیر آن کاربردهای سیستمهای مبتنی بر
بالکچین و قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری روز دنیا خواهد بود.
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منابع
 )9ابزری ،مهدی ،قربانی ،خواجه زاده و مکینیان ( ) 1470رتبه بندی عوامل موثر بر اعتمادسازی در
محیط اینترنت با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( .)AHPنشریه مدیریت فناوری
اطالعات ،تابستان  ،1470شماره 9
 )1پورایرج ،رضا (" )1470بررسی عوامل مؤثر بر رضایت بخشی مشتریان بانک به منظور بهبود و
بالندگی سازمان"  ،پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
 )1جوانمرد ،کیوان ،فریدون فر( )1488الگوهای رضایتمندی مشتری ماهنامه تدبیر ،سال هجدهم،
شماره 182
 )4حبیبی،صدیقه (" )1489ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت تویوتا"،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید رجایی
 )5خداداد حسینی ،سید حمید ،شیرخدایی و کردنائیج ( )1488عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در
تجارت الکترونیک فصلنامه مدرس علوم انسانی 118-74 ،
 )6درودچی ،محمود ،ایرانمهر ( )1489مدل سازی اعتماد در بانکداری اینترنتی مجله بانک اقتصاد،
شماره  ،79اسفند  ،1489صص.30-41 .
 )1دیواندری ،علی ،دلخواه ( )1483تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در
صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن ،فصلنامه پژوهشهای
بازرگانی ،شماره 49
 )1رحمان سرشت ،حسین ،جعفرپور ( ) 1488ارزیابی یک مدل از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در
دانشگاههای کشور پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،12ص  ،238-211پاییز 1488
 )1زاهدی ،شمس السادات ،بی نیاز ( )1489سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت قطارهای
مسافری رجاء مدیریت فناوری اطالعات 11-81:)1( ،1489
 )90ساجدی فر ،علی اصغر ،اسفیدانی ،وحدت زاده ،محمودی آذر ( )1471ارزیابی تأ ثیر کیفیت اعتماد
خدمات الکترونیک در سازیمشتریان آنالین شرکت کارگزاری های شهر تهران مدیریت فن آوری
اطالعات ،دوره  11شماره، 1،ص18-39
 )99سید جوادین ،سیدرضا ،کیماسی ( )1487اندازهگیری کیفیت خدمات الکترونیک در دانشگاههای
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