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بر اساس آمار پایگاه اینترنتی بانك اطالعات جهاني ،1تعداد کاربران اینترنت در بین هر
 100ایرانی ،در سال  2016برابر با  39/4است؛ که با توجه به جمعیت  80میلیونی ایران ،تعداد
کاربران اینترنت را میتوان حدود  33میلیون نفر دانست .با توجه به موج بزرگ كاربران اينترنت
و افزايش روزافزون آنها ،شناخت هرچه بهتر اين كاربران براي گروههاي مختلف پژوهشگران
و كسبوكارها از اهميت بيشتري برخوردار است .این روند ،كسبوكارها را مجبور کرده تا برای
بقا در محیط ُپررقابت کنونی ،جهت ورود به بازار الکترونیکی و تطبیق خود با شرایط ایجادشده،
برنامهریزی نمایند ( .)Elliot, 2007همچنین ،صرفنظر از رشد سریع تجارت اینترنتی و الزام
كسبوكارها برای ورود به بازار الکترونیکی ،بسیاری از مشتریان اذعان میکنند که از تجربههای
خرید اینترنتی خود ناراضی هستند .این امر ،انجام پژوهشهای بیشتر را برای درک بهتر عواملی
میطلبد که بر ارزیابی مشتریان در رفتار خرید اینترنتیشان تاثیر گذاشته و در نتیجه ،موجب
وفاداری آنها میشود (.)Luo et al., 2012
صنعت بانکداری از این امر مستثنا نبوده و اینترنت در سراسر جهان تحوالت زیادی را در این
صنعت بهوجود آورده است ( .)Ismail Hussien & Abd El Aziz, 2013بانکداری اینترنتی
دارای ویژگیهای منحصربهفردی است که بانکداری سنتی فاقد آن است .بهعنوان مثال ،بانکداری
اینترنتی مشتریان را قادر میسازد که طیف وسیعی از فعالیتهای بانکی را در هر زمان و مکانی با
هزینه کم انجام دهند ( .)Amin, 2016با اینکه اینترنت ویژگیهای سودمندی را برای کاربران
ارائه میدهد ،ا ّما این امر میتواند مانند شمشیر دولبه به علت نبودن عناصر انسانی موسسههای
مالی باشد .چراکه در محیطهای فیزیکی روابط اجتماعی نزدیکتر و طوالنیتر بوده و كسبوكارها
میتوانند با تکیه بر نحوه ارائه خدمات متناسب با ویژگیها و نیازهای مشتریان و همچنین با ارتقای
کیفیت رابطه بین کارکنان و مشتریان ،وفاداری مشتریان را تضمین نمایند .این درحالی است که
در محیط آنالین ،نقش عناصر انسانی در ارائه خدمات بهشدت کاهش مییابد یا حذف میگردد و
بهدستآوردن وفاداری مشتریان با چالشهایی مواجه میشود (.)Brun et al., 2014
از سوی دیگر ،اینترنت امکان انتخاب راحت گزینههای بهتر و بیشتر را برای مشتریان به
1. data.worldbank.org
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ارمغان آورده و این به معنی کاهش وفاداری مشتریان به یک موسسه مالی خاص و ایجاد رقابت
و چالش زیاد بین آنها است ( .)Zhang et al., 2016بنابراین ،برای موسسههای مالی ازجمله
بانکها ،مدیریت و بهبود روابطشان با مشتریان اهمیت بیشتری مییابد تا اینکه بتوانند رابطه
بلندمدتی را با آنها ایجاد کنند .همچنین ،این موضوع بیانگر افزایش ارجحیت ایجاد وفاداری
در محیط آنالین نسبت به محیط فیزیکی است؛ چراکه تجارت در محیط آنالین دارای مزایایی
همچون تعامل ،ارتباطات و توانایی سفارش ،کاهش هزینهها ،افزایش کارایی و بهرهوري ،دسترسی
سریع و آسان به اطالعات موردنیاز در معاملهها ،کاهش و حذف محدودیتهاي بازار و باالرفتن
قدرت انتخاب مشتریان است که موجب افزایش رفاه میشود و استفاده بهینه را از منابع و امکانات
فراهم میسازد .بنابراین ،امروزه دستیابی به وفاداری مشتریان آنالین تبدیل به یک عنصر کلیدی
در راهبرد كسبوكارها شده ( ،)Toufaily & Pons, 2017و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن از
اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
در محیطهای آنالین عوامل مختلفی بر وفاداری مشتری تاثیر دارد که از مهمترین
آنها میتوان به کیفیت خدمات (;Cristobal et al., 2007; Marimon et al., 2010
 )Hsin Chang & Wang, 2011; A Ahmad Al-Hawari, 2014و کیفیت رابطه
( )Ribbink et al., 2004; Bilgihan & Bujisic, 2015اشاره کرد .کیفیت خدمات آنالین
بهعنوان مبانی اصلی در تجارت الکترونیک مطرح است و آن را میتوان بهعنوان ارزیابی و قضاوت کلی
مشتریان در رابطه با برتری و کیفیت خدمات ارائهشده در بازار مجازی تعریف کرد (.)Amin, 2016
اگرچه صاحبنظران مختلف ابعاد متفاوتی را برای کیفیت خدمات آنالین ارائه کردند ،ولی دو
بُعد فایدهگرایانه و لذتگرایانه دربرگیرنده تمام ابعاد مطرحشده در پژوهشهای مختلف هستند
( .)Del Mar Alonso-Almeida et al., 2014در ابتدا ،صاحبنظران در مفهومسازی کیفیت
خدمات آنالین بهطور عمده بر بُعد فایدهگرایانه آن مانند پاسخگویی ،امنیت ،ویژگیهای فناورانه
و قابلیت استفاده تاکید میکردند .ولی در سالهای اخیر ،برخی از نویسندگان در مورد کیفیت
لذتگرایانه بهعنوان بُعد دیگری از کیفیت خدمات آنالین بحث میکنند که بر وفاداری مشتری
تاثیر دارد (;Hao-Erl et al., 2010; Bernardo et al., 2012; Llach et al., 2013
 .)Del Mar Alonso-Almeida et al., 2014; Arcand et al., 2017ابعاد لذتگرایانه بهعنوان
ابعادی تعریف میشوند که بر جنبههای سرگرمی استفاده از سیستمهای اطالعاتی تمرکز دارند و
استفاده طوالنیمدت را تشویق میکنند (.)Del Mar Alonso-Almeida et al., 2014

153

همچنین ،پالماتیر 1و همکاران ( )2006معتقدند که وفاداری مشتری یکی از رایجترین پیامدهای
مورد انتظار از اجرای اقدامهای بازاریابی رابطهمند است؛ چراکه هدف اصلی بازاریابی رابطهمند،
برقراری رابطه بلندمدت با مشتری جهت تبدیل آن به مشتری وفادار است .برای دستیابی به این هدف،
بهطور گسترده پیشنهادشده که کیفیت رابطه بهعنوان یک متغیر پیشبینیکننده وفاداری مشتری
محسوب میشود (;Fang et al., 2016; Bilgihan & Bujisic, 2015; Yu & Tung, 2013
;El Hinnawi, 2011; Ben Naoui & Zaiem, 2010; Adjei & Clark, 2010
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.)Palmatier et al., 2006; Kim et al., 2006; Ribbink et al., 2004
کيفيت رابطه بهعنوان يک ارزيابي کلي از قدرت رابطه و ميزان پاسخگویی آن به نيازها و انتظارهای
طرفين بر اساس تاريخچه وقايع و اتفاقهای موفقيتآميز است (. )Smith, 1998کیفیت رابطه دارای
یک سازه چندبُعدی است که از عوامل متعددی تشکیل شده و منعکسکننده ماهیت کلی ارتباط بین
شرکت و مشتری است .اگرچه در خصوص ابعاد و عناصر تشکيلدهنده کيفيت رابطه ،اجماع نظري
وجود ندارد؛ ا ّما ميتوان يک توافق عمومي در اين زمينه يافت و آن اين است که رضايت ،اعتماد و
2
تعهد به رابطه ،عناصر اصلي و کليدي کيفيت رابطه هستند .همچنین ،بر اساس نظر بران و همکاران
( ،)2014در محیط آنالین تعهد ،اعتماد و رضایت ابعاد تشکیلدهنده کیفیت رابطه آنالین هستند.
با توجه به مطالب بیانشده میتوان گفت که مفهوم کیفیت خدمات و کیفیت رابطه بهعنوان
متغیرهای پیشبینیکننده وفاداری مشتری در محیط فیزیکی و آنالین متفاوت بهشمار میروند
و در پژوهشهای انجامشده در محیط فیزیکی ،تاثیر مثبت هر دوی آنها بر وفاداری تایید شده
است .ولی در محیط آنالین بررسیهای کمتری در این زمینه انجام شده و بهویژه پژوهشی مشاهده
نگردید که نشاندهنده نقش واسطه متغیر کیفیت رابطه در ارتباط بین کیفیت خدمات آنالین و
وفاداری مشتری باشد .بنابراین ،در این پژوهش با الهام از مدلهای وفاداری مشتری در فضای
فیزیکی ( ،)Vesel & Zabkar, 2010; Wu & Li, 2011; Yu & Tung, 2013سعی شده
است تا با بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری در محیط آنالین ،ضمن
توسعه مبانی دانش وفاداری مشتری ،به این پرسش پاسخ داده شود که تا چه حد کیفیت خدمات و
کیفیت رابطه بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری در محیط آنالین تاثیر دارد؛ و آیا کیفیت رابطه
آنالین بهعنوان متغیر واسطه در بین متغیرهای کیفیت خدمات آنالین و وفاداری مشتری نقش
ایفا میکند؟ نتایج این پژوهش میتواند در جهت درک مدیران بانک از عوامل موثر بر وفاداری
مشتریان آنالین و دستیابی آنها به باالترین مشتریان وفادار در محیط آنالین کمک نماید.
1. Palmatier
2. Brown et al.
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رشد خدمات آنالین بهطرز چشمگیری نحوه تعامل مشتریان را با سازمانها تغییر داده است .کیفیت
خدمات آنالین موضوع بیشترین پژوهشهای انجامشده در رشته بازاریابی است و بیشترین رابطه را
میان هزینه ،رضایت و حفظ وفاداری مشتریان بررسی مینماید .موضوع مهم در ادبیات پژوهش ،کیفیت
خدمات آنالین ،ابعاد و پیامدهای کیفیت خدمات آنالین است (.)A Ahmad Al-Hawari, 2014
کیفیت خدمات آنالین در ادبیات ،تعریف وسیعی از نویسندگان دارد .در واقع ،میتوان گفت که ساختار
کیفیت خدمات بهطور گسترده توسط پژوهشگران مختلف در هر دو زمینه آفالین و آنالین مورد بررسی
قرار گرفته است (Wu & Ko, 2013; Zhang et al., 2015; Jiang et al., 2016; Wu et al.,
 .)2018کیفیت خدمات بهطور عمومی بهعنوان تفاوت بین خدماتی که انتظار داریم و خدماتی که دریافت
میکنیم ،تعریف میشود .کیفیت خدمات ریشه در تئوری انتظارهای ناهماهنگی است .بنابراین ،ارزیابی
کیفیت خدمات در نتیجه مقایسه خدمات دریافتشده بر اساس انتظارهای پیشین با آنچه که خدمات باید
ارائه شود ،بهدست میآید .کیفیت خدمات الکترونیکی بهعنوان میزان کارامدی تسهیالت یک وبسایت
و اثربخشبودن خرید و تحویل محصوالت و خدمات است (.)Hsin Chang & Wang, 2011
بهطور کلی ،کیفیت خدمات الکترونیکی بهعنوان ارزیابی کلی و قضاوت در مورد خدماتی است
که از راه اینترنت تحویل داده میشود ( .)Amin, 2016همچنین ،میتوان گفت که کیفیت خدمات
الکترونیکی بهعنوان قضاوت در مورد ادراک طوالنیمدت از برتری یا مزیت سازمان تعریف میشود
( .)Ayo et al., 2016پاراسورامان و همکاران )2005( 1یک دیدگاه کلّی برای ارزیابی کیفیت
خدمات الکترونیکی ارائه میدهند که شامل دو بُعد است و هر دو ،از مقیاس سرو کوال 2اقتباس
شده است که عبارتاند از  .1ایاسکوال3؛ و  .2ایآرایاسکوال.4
اولین مقیاس از این دو مقیاس E-S-QUAL ،نامیده شده و شامل  22گویه است که در چهار
بُعد کارایی ،انجام وظیفه بهطور کامل ،دسترسی به سیستم و امنیت طبقهبندی شده است .دومین
مقیاس که  E-RecS-QUALنامیده میشود ،برای شرایطی طراحی شده که مشتریان برخورد
1. Parasuraman et al.
)2. Servqual (Service Quality
)3. E-S-QUAL (Electronic Service Quality
)4. E-RecS-QUAL (Electronic Recovery Service Quality
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نامعمولی با سایت دارند؛ مانند تالش برای بهبود خدمات .این مقیاس دارای یازده گویه است که در
سه دسته طبقهبندی شده و شامل پاسخگویی ،جبران و تماس است .این دو مقیاس در موقعیتهای
گوناگون بهطور عملی بکار برده شدند ( .)Bernardo et al., 2012ریبینک و همکاران (،)2004
یک مدل پنج بُعدی از کیفیت خدمات آنالین در فروشگاههای آنالین کتاب و سیدیفروشیها
ارائه کردند که شامل کاربرد ،سفارشیسازی ،راحتی ،پاسخگویی و اطمینان است .احمد آلهاواری
( )2014یک مدل پنج بُعدی ارائه کرده که ترکیبی از سه مدل پاراسورامان و همکاران (،)2005
ریبینک و همکاران ،)2004( 1و زیتامل 2و همکاران ( )2002است و شامل کارایی ،قابلیت اطمینان،
پاسخگویی ،حفظ حریم خصوصی و تماس است (.)Ahmad Al-Hawari, 2014
این پژوهشها با نشاندادن این نکته که درک کیفیت الکترونیک میتواند بسته به بخش و
محصول متفاوت باشد ،تفاوتهایی را در مقیاس کیفیت الکترونیک یافتند .ا ّما در کل میتوان دو
بعد فایدهگرایانه و لذتگرایانه را برای کیفیت خدمات الکترونیکی درنظر گرفت؛ چراکه دربردارنده
ابعاد مختلف کیفیت الکترونیکی است ( .)Del Mar Alonso-Almeida et al., 2014در این
پژوهش ،برای کیفیت خدمات الکترونیکی دو بُعد فایدهگرایانه و لذتگرایانه درنظر گرفته شده که
در ادامه توضیح داده میشود.
کیفیت فایدهگرایانه و لذتگرایانه
پژوهشگران طبق بررسیهای مختلف دریافتند که کیفیت لذتگرایانه و فایدهگرایانه بر درک استفاده
افراد از اینترنت تاثیر قابلتوجهی دارد .کیفیت فایدهگرایانه بر رسیدن به اطالعات موردنظر تمرکز دارد؛

درحالیکه کیفیت لذتگرایانه بر سرگرمی ،تفننطلبی و ارزش عاطفی تمرکز دارد .انگیزه برای تشویق در
خرید آنالین شامل هر دو بُعد فایدهگرایانه و لذتگرایانه است (.)Etemad-Sajadi, Ghachem, 2015
جهتگیریهای لذتگرایانه اینترنتی ،از راه تعامل وب بر پایه لذت ،سرگرمی و تفریح استوار
هستند؛ درحالیکه جهتگیریهای فایدهگرایانه خرید ،به دستیابی یک هدف خاص مرتبط
میشوند ( .)O’Brien, 2010کیفیت فایدهگرایانه که از مفاهیم اقتصادی مشتق شده است ،در
الگوی پردازش اطالعات به دنبال ایجاد تجارب مفید و اقتصادی و کارامد است؛ درحالیکه ارزش
لذتگرایانه به دنبال ایجاد تجارب سرگرمکننده و لذتبخش است .ویژگیهای فایدهگرایانه شامل
دسترسی و توانایی موثر جستجوی اطالعات و ارائه اطالعات جامع موردنیاز برای حل مشکلهاست
1. Ribbink et al.
2. Zeithaml
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(Kananukul et al., 2015; Shin et al., 2013; Park et al., 2014; Toufaily & Pons,

 .)2017همچنین اردالن و همکاران ( )1395تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی را بر اعتماد تایید
کردند .خال نوسِ یر 4و همکاران ( ،)2010تاثیر مثبت ادراک فایدهگرایانه از وبسایت را بر تعهد
6
حسابگرانه و عاطفی تایید کردند .در پژوهشهایی که توسط باررا و کاریون ،)2014( 5ها و استول
( ،)2012پالیتز 7و همکاران ( )2012انجام گرفته حاکی از آن است که کیفیت فایدهگرایانه بر
رضایت تاثیر مثبت دارد .بنابراین ،بر اساس مطالب باال ،فرضیههای زیر مطرح میشوند:
 .H1کیفیت فایدهگرایانه بر تعهد در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
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( .)Kim & Hwang, 2012در مقابل ،مفهوم لذتگرایانه مشخص میکند که تا چه حد میتوان با
تمرکز بر انگیزه درونی باعث ایجاد لذت شد ( .)Kim & Forsythe, 2007یعنی ویژگیهای لذتگرایانه
بر خرید از روی سرگرمی ،خرید ناشی از هوس و خرید مملو از انگیختگی تمرکز میکنند .ویژگیهای
لذتگرایانه بهشدت به فعالیتهای اوقات فراغت مربوط هستند و بر جنبههای سرگرمکنندگی استفاده
از سیستمهای اطالعات تمرکز میکنند ( .)Suki, 1970بهعبارتی ،بُعد فایدهگرایانه به عملکرد درست
وبسایت اشاره دارد که یکی از نیازهای اساسی برای هر وبسایت است و معنای نزدیکی با بُعد
دردسترسبودن سیستم یا کفایت فنی دارد ( .)Barrera et al., 2014فان در هایدن )2004( 1را
میتوان بهعنوان پیشگام در زمینه تحلیل اهمیت نقش لذتگرایانه برای یک وبسایت درنظر گرفت.
این پژوهشگر بُعد لذتگرایانه را به این صورت تعریف میکند که سیستمهای اطالعات بیشتر روی
جنبههای سرگرمکننده تمرکز دارند و استفاده طوالنیمدت از آنها را تشویق میکنند.
در این پژوهش ،کیفیت فایدهگرایانه به تبعیت از آلونسو-آلمیدا و همکاران ) 2014( 2و توفیلی
و پانس )2017( 3دارای پنج بُعد است که شامل (کارایی ،دسترسی به سیستم ،انجام بینقص کار،
سهولت استفاده و امنیت) و کیفیت لذتگرایانه شامل سه بُعد است که عبارتاند از لذت ،سرگرمی
( ،)Hausman & Siekpe, 2009; Ahn et al., 2007و طراحی سایت (.)Sahney et al., 2013
بررسی پیشینه پژوهشهای مربوط به ابعاد کیفیت خدمات و کیفیت رابطه نشان میدهد که
تاثیر ویژگیهای فایدهگرایانه وبسایت بر اعتماد توسط برخی از پژوهشگران تایید شده است

1. Van der Heijden
2. Alonso-Almeida et al.
3. Toufaily & Pons
4. Khal Nusair et al.
5. Barrera & Carrión
6. Ha & Stoel
7. Polites et al.
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 .H2کیفیت فایدهگرایانه بر رضایت در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
 .H3کیفیت فایدهگرایانه بر اعتماد در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
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همچنین ،هاوانگ و کیم )2007( 1بیان میکنند که درک لذت تاثیر مثبتی بر دو بُعد اعتماد
یعنی شایستگی و صداقت دارد؛ درحالیکه بر بُعد خیرخواهی تاثیری ندارد .در پژوهشی که ساحنی
و همکاران )2013( 2انجام دادند ،نشان میدهند که لذت بر اعتماد آنالین تاثیر مثبت دارد.
پژوهشی که توسط بیلگیهان و باجستیک )2014( 3انجام گرفته ،ویژگی فایدهگرایانه و لذتگرایانه
وبسایت بر هر دو بُعد تعهد عاطفی و تعهد حسابگرانه تاثیر معناداری داشته و هر دو بُعد تعهد بر
اعتماد تاثیر معناداری دارند؛ درحالیکه فقط تعهد عاطفی تاثیر معناداری بر وفاداری دارد .همچنین
پورا )2005( 4نشان میدهد که ارزش لذتگرایانه بر تعهد تاثیر مثبت دارد .در پژوهشی که توسط
شین )2015( 5انجام گرفته ،کیفیت لذتگرایانه و کیفیت فایدهگرایانه بر رضایت تاثیر مثبت داشته
6
و رضایت بر وفاداری تاثیر مثبت دارد .همچنین ،پژوهشگران دیگری مانند کسیم و آسیا عبداهلل
( ،)2010شمداسانی و همکاران ،)2008( 7باير و همکاران )2006( 8تاثیر بُعد لذتگرایانه از کیفیت
خدمات آنالین را بر رضایت تایید کردند .بنابراین ،بر اساس مطالب اشارهشده ،فرضیههای زیر
مطرح میشود:
 .H5کیفیت لذتگرایانه بر تعهد در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
 .H6کیفیت لذتگرایانه بر رضایت در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
 .H7کیفیت لذتگرایانه بر اعتماد در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
کیفیت خدمات (فایدهگرایانه و لذتگرایانه) و وفاداری
وفاداری نقش مهمی در بقا و توسعه تجارت الکترونیک دارد؛ چراکه انگیزه مهمی برای حفظ
ارتباط با سازمان است ( .)Chen, 2012وفاداری الکترونیکی مشتری در بانک اشاره به قصد یک
1. Hwang & Kim
2. Sahney et al.
3. Bilgihan & Bujisic
4. Pura
5. Shin
6. Kassim & Asiah Abdullah
7. Shamdasani et al.
8. Bauer et al.
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کیفیت رابطه برخط
مفهوم کیفیت رابطه ناشی از پژوهش در زمینه بازاریابی رابطهمند است که هدف نهایی
در آن ،تقویت رابطه و تبدیل مشتریان بیتفاوت به مشتریان وفادار است .اگرچه مفهوم کیفیت
رابطه در پژوهشهای پیشین مورد بحث قرار گرفته و مفهوم آن در زمینههای مختلف مورد
آزمون قرار گرفته است ،ا ّما تعریف و عملیاتینمودن کیفیت رابطه در پژوهشهای مختلف متفاوت
است ( .)Chung & Shin, 2010کیفیت رابطه ،نشاندهنده ماهیت کلّی روابط میان شرکتها و
مصرفکنندگان است؛ همچنین کیفیت رابطه را بهعنوان قدرت کلی رابطه تعریف میکنند و اینکه
تا چه حد مطابق نیازها و انتظارهای اشخاص است (.)Rafiq et al., 2013
کيفيت رابطه يک سازه سطح باالتر است که از چندين بُعد متعدد ا ّما مرتبط تشکيل شده
است ( .)Brun et al., 2014اگرچه اجزای مورد بررسی کیفیت ارتباط از یک پژوهش به
پژوهش دیگری متفاوت است و یک اتفاقنظر در مورد ابعاد تشکیلدهنده کیفیت رابطه وجود
ندارد ،اما همپوشانی قابلتوجهی در میان مفهومسازیهای مختلف وجود دارد .در نهایت ،توافق
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مصرفکننده به بازدید دوباره از وبسایت بانک و درنظرگرفتن استفاده مجدد از یک خدمت بهطور
مداوم در آینده دارد ( .)Amin, 2016پژوهشی که توسط کیم و همکاران ( )2012انجام گرفته،
بیانگر تاثیر کیفیت فایدهگرایانه و لذتگرایانه بر قصد خرید مجدد است .همچنین ،آلونس وـآلمیدا
( )2014تاثیر کیفیت خدمات را که شامل ابعاد فایدهگرایانه و لذتگرایانه هستند ،بر وفاداری تایید
کردند .در پژوهش دیگری که توسط سوی 1و همکاران ( )2016انجام گرفته ،درک فایده و لذت
از حراج آنالین بر وفاداری تاثیر مثبت دارد .پژوهشهای پالیتز و همکاران ( ،)2012توفیلی و
پانس ( )2017تاثیر کیفیت فایدهگرایانه را بر وفاداری آنالین و پژوهش فانگ و همکاران)2016( 2
تاثیر کیفیت لذتگرایانه را بر وفاداری تایید میکنند .همچنین ،پژوهشهای بیلگهان و باجستیک
( )2014و شین ( ،)2015تاثیر هردو بُعد کیفیت خدمات یعنی بُعد فایدهگرایانه و لذتگرایانه را بر
وفاداری تایید میکنند .بر اساس مطالب باال ،فرضیههای زیر مطرح میشود:
 .H4کیفیت فایدهگرایانه بر وفاداری در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت
دارد.
 .H8کیفیت لذتگرایانه بر وفاداری در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.

1. Cui
2. Fang et al.
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عمومی بیانگر این است که رضایت ،تعهد و اعتماد از اجزای کلیدی کیفیت رابطه هستند
( .)Rafiq et al., 2013; Vesel & Zabkar, 2010; Chung & Shin, 2010بنابراین ،کیفیت
رابطه را در زمینه آنالین بهعنوان ساختار شامل سه بُعد اعتماد آنالین ،رضایت از رابطه آنالین
و تعهد آنالین تعریف کرده که نشاندهنده قدرت کیفیت کلی رابطه بین فروشندگان اینترنتی و
مشتریان آن است.
تعهد آنالین
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بسیاری از پژوهشگران دریافتند که تعهد یکی از کلیدهای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت بین
شرکای كسبوكار است ( .)Cater & Zabkar, 2009تعهد آنالین نشاندهنده پیوست روانی
یـشرکت
مصرفکننده نسبت به ارائهدهنده خدمات آنالین ،همراه با تمایل خود برای حفظ ارتباط مشتر 
است .مصرفکنندگان زمانی متعهد درنظر گرفته میشوند که آنها آماده کار ،سرمایهگذاری منابع،
تالش یا فداکاری قابلتوجهی برای ادامه رابطه با شرکت باشند ( .)Brun et al., 2014در ادبیات
تجارت آنالین تعهد توسط برخی از نویسندگان با یک بُعد ( ،)Chung & Shin, 2010یا با دو بُعد
( )Rafiq et al., 2013; Khal Nusair et al., 2010; Bilgihan & Bujisic, 2014مفهومسازی
شده است .در کل ،نويسندگان بازاريابي رابطهمند ،تعهد را به معناي تعهد عاطفي بکار ميبرند.
چنين تعهدي معمو ً
ال بهمثابه يک سازه نگرشي انگاشته میشود (;Gundlach et al., 1995
.)Bansal et al., 2004; Fullerton, 2005
پژوهشهای شین و همکاران ( ،)2013و رفیق و همکاران ( )2013نشان میدهند که تعهد
آنالین بهطور مستقیم بر وفاداری تاثیر میگذارد .بنابراین ،فرضیه زیر مطرح میشود:
 .H9تعهد بر وفاداری در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
رضایت آنالین
رضایت مشتری بستگی به انتظارهای مشتری از محصوالت و خدمات دارد .اگر درک عملکرد
مشتریان ،مشابه با انتظارهای آنها یا بیشتر باشد ،مشتریان راضی و اگر کمتر از انتظارهای آنها
باشد ،مشتریان ناراضی هستند ( .)Amin, 2016سزمانسکی و هنارد ،)2001( 1مفهوم رضایت
آنالین را بهعنوان قضاوت مصرفکنندگان در تجربه اینترنت خود در مقایسه با تجارب خود
1. Szymanski & Henard

160

در برخورد با مشتریان در روشهای سنتی تعریف میکنند .آندرسون و سیرینیواسان،)2003( 1
رضایت آنالین را بهعنوان رضایت مشتری با توجه به تجارب خریدهای پیشین خود از شرکتهای
تجارت الکترونیک تعریف میکنند .پژوهشهای پالیتز و همکاران ( ،)2012کر ،)2008( 2و امین
3
( ،)2016تاثیر رضایت آنالین را بر وفاداری تایید میکنند .در پژوهش دیگری که توسط کارلسون
و همکاران ( )2015انجام شد ،نشان میدهند که رضایت بر وفاداری به کانالهای آنالین تاثیر
مثبت دارد .بنابراین بر اساس مطالب باال ،فرضیه زیر مطرح میشود:
 .H10رضایت بر وفاداری در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.

اعتماد در ادبیات بازاریابی رابطهمند از راههای مختلف تعریف شده است .اعتماد بهعنوان تمایل
برای تکیه بر یک شریک در مبادله م ّدنظر قرار گرفته است که به او اطمینان دارد یا بهعنوان
این باور که سخن یا قول شریک مورد اعتماد بوده و میخواهد تعهدهای خود را در یک رابطه به
انجام رساند ( .)Wong & Sohal, 2006اعتماد در بازاریابی ،منجر به همکاری مصرفکنندگان
میشود؛ چراکه اضطراب ،تصمیمگیری و هزینههای جستجوی اطالعات و بازرسی را کاهش
میدهد ( .)Wang et al., 2015اعتماد در تجارت الکترونیک به دلیل وجود عدم قطعیتها و
ریسکهای ناشی از استفاده از فناوری ،حفظ اطالعات مالی ،شخصی و معامالتی افراد بسیار دارای
اهمیت است (اردالن و همکاران .)1395 ،با توجه به اهمیت روزافزون تجارت الکترونیکی ،اعتماد
در محیط آنالین مورد توجه قرار گرفته؛ زیرا اعتماد آنالین بهعنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای
موفقیت در تجارت الکترونیک درنظر گرفته شد .در واقع ،اعتماد بهعنوان مهمترین سازه در کیفیت
رابطه درنظر گرفته شده است ( .)Rafiq et al., 2013در پژوهشهایی که توسط وانگ و همکاران
( ،)2015پالیتز و همکاران ( ،)2012و کر ( )2008انجام گرفته ،تاثیر اعتماد آنالین بر وفاداری تایید
شده است .بنابراین ،بر اساس مطالب اشارهشده ،فرضیه زیر مطرح میشود:
 .H11اعتماد بر وفاداری در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.
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اعتماد آنالین

1. Anderson & Srinivasan
2. Cyr
3. Carlson
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مبانی مفهومی پژوهش
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همانگونه که بحث شد ،هدف اصلی این پژوهش ،تبیین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت
بانکداری در محیط آنالین است .بررسی پیشینه نظری و تجربی نشان میدهد که کیفیت خدمات آنالین
بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت دارد (;Parasuraman et al., 2005; Cristobal et al., 2007
.)Marimon et al., 2010; Hsin Chang & Wang, 2011; A Ahmad Al-Hawari, 2014
صاحبنظران در خصوص ابعاد کیفیت خدمات آنالین اتفاقنظر ندارند و پژوهشهای ابتدایی بیشتر
بر بُعد نفعگرایانه خدمات آنالین تاکید میکنند (;Zeithaml et al., 2002; Ribbink et al., 2004
 )Parasuraman et al., 2005و کیفیت خدمات را با شاخصهایی از قبیل کارایی ،دسترسی به سیستم،
امنیت ،جبران ،قابلیتاطمینان و پاسخگویی مورد سنجش قرار میدهند .درحالیکه در سالهای اخیر
برخی از نویسندگان در مورد کیفیت لذتگرایانه بهعنوان بُعد دیگری از کیفیت خدمات آنالین بحث
میکنند که بر وفاداری مشتری تاثیر دارد (;Hao-Erl et al., 2010; Bernardo et al., 2012
 .)Llach et al., 2013; Del Mar Alonso-Almeida et al., 2014; Arcand et al., 2017با
توجه به اینکه بهطور عمده ،تجارت الکترونیک فناوری خودخدمت 1است ،مشارکت مشتریان در فرایند
دریافت خدمات باالست و نقش ابعاد لذتگرایانه رو به افزایش است ( .)Lin & Hsieh, 2011همچنین،
در بانکداری الکترونیکی توسط برخی از نویسندگان به نقش ابعاد لذتگرایانه کیفیت خدمات در پذیرش
درگاه موبایل بانکداری ،رضایت و وفاداری مشتری تاکید شده است (;Herington & Weaven, 2009
;Chemingui & Ben lallouna, 2013; Shaikh & Karjaluoto, 2015; Sang & Rono, 2015

 .)Arcand et al., 2017بنابراین ،ما معتقدیم که کیفیت خدمات آنالین در بخش بانکداری از دو بُعد
کیفیت فایدهگرایانه و لذتگرایانه تشکیل شده است.
همچنین ،بر اساس پژوهشهای انجامشده در محیط آنالین میتوان بیان کرد که از یک طرف،
کیفیت رابطه آنالین یکی از متغیرهای مهم در پیشبینی وفاداری مشتری است (;Liang et al., 2008
 )Chen & Ku, 2013; Bilgihan & Bujisic, 2015و از طرف دیگر ،بین کیفیت خدمات و
کیفیت رابطه ارتباط مثبت وجود دارد (;Ribbink et al., 2004; Hsin Chang & Wang, 2011
 )Honore Petnji Yaya et al., 2011; Bilgihan & Bujisic, 2015و نشاندهنده نقش میانجی
متغیر کیفیت رابطه در بین متغیرهای کیفیت خدمات آنالین و وفاداری مشتری است که در محیط آنالین
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه همانند کیفیت خدمات ،در مورد ابعاد کیفیت رابطه اجماع نظر

1. Self Service
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وجود ندارد ،ولی در بیشتر پژوهشها سه بُعد اعتماد ،تعهد و رضایت از رابطه بهعنوان ابعاد کیفیت رابطه
درنظر گرفته شده است .همچنین ،در بخش مالی آنالین ،بران و همکاران ( )2014اذعان میکنند که
اعتماد ،تعهد و رضایت ابعاد تشکیلدهنده کیفیت رابطه آنالین هستند که در این پژوهش به آن استناد
شده است .با توجه به مطالب باال و همچنین مبانی نظری و تجربی بحثشده در بخش پیشین ،میتوان
مدل مفهومی پژوهش را به شرح زیر بیان کرد:
ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄﻪ آﻧﻼﻳﻦ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﻳﻦ

H5
H2

H9

رﺿﺎﻳﺖ

H10

H6

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺬتﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ

H3
H7

وﻓﺎداري

H11

اﻋﺘﻤﺎد
H8

پژوهش
مدل
شکل :1
مفهومیﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﺷﻜﻞ :1

روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

روششناسی پژوهش

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ

ﺧﻄﺎي ﻣﺠﺎز
درﺻﺪ و
ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﺎ
ﺑﺮاي ازﺟﺎﻣﻌﻪ
پژوهش،اﺳﺘﻔﺎده
ﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ
آﻣﺎري ،ﺣ
تبریز
اﻃﻤﻴﻨﺎندر 95شهر
ﺿﺮﻳﺐبانکها
الکترونیکی
خدمات
ﻣﻮرﮔﺎن که
ﺟﺪول هستند
کليه ازافرادی
آماري
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺟﺎﻣﻌﻪجامعه

ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي
ﻧﺎﻣﻪ در
ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 700
حجم ﺗﻌﺪاد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.با وﻟﻲ
 ،0/05ﺗﻌﺪاد
ﺗﻮزﻳﻊ براي
آﻣﺎريمورگان
جدول
استفاده از
نمونه با
حجم
آماري،
زﻳﺎد جامعه
نامحدود
توجهﺑﺎ به
ﻧﻔﺮکنند.
386می
استفاده

ﺑﻪ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب

جامعه نامحدود و با ضریب اطمینان  95درصد و خطای مجاز  ،0/05تعداد  386نفر هستند .ولی با
توجه به تعداد زیاد متغیرها  700پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید .با توجه به نبود
ﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و در دﺳﺘﺮس
کنند ،از
استفاده می
ﭘﺮﺳﺶبان
الکترونیکی
ﺗﻌﺪادکه از
مشتریانی
دسترسی به
گیریﮔﻮﻳﻪ ﺑﺮاي
نمونهاز 24
روش ﻛﻞ،
ﻛﺮدﻧﺪ .در
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
هاﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺎﻣﻪکدر
خدمات ﺗﻜﻤﻴﻞ
 651ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
همهﻳﻚ ﻣﺎه،
ﭘﺲ از
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ،
ﺑﺮاي در
ﺷﺪهکها
سرپرستی بان
صحبت
استفاده
نمونه
ﮔﻴﺮي دسترس
اﻧﺪازه در
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﮔﻮﻳﻪباﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده
پس واز ﺗﻌﺪاد
ترتیبﻫﺎ،کهﻣﻨﺎﺑﻊ،
بدیناز ﺳﺎزه
شد.اي را
ﺧﻼﺻﻪ
هال )(1
ﺟﺪو
انتخابﺷﺪ.
برای اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪل
ﻣﺨﺎﻟﻒ=  1ﺗﺎ
بین ﻟﻴﻜﺮت
ﮔﺰﻳﻨﻪاي
ﻣﻘﻴﺎس
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
)ﻛﺎﻣﻼًتوزيع
مشتريانی
ﻫﻔﺖها را
شنامه
اﺳﺘﻔﺎدههااز پرس
گرفت و آن
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي قرار
ﻫﻤﻪ هر بانک
پرسشنامهﻣﻲدردﻫﺪ.اختيار
تعداد 50
ﻫﺮ ﻳﻚ ازتبریز،
.
ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
(
7
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ =
کردند که از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده میکردند و در دسترس بودند .در نهایت ،پس از
ﭘﮋوﻫﺶ از  24گويه برای
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيدر كل،
مشارکتﮔﻴﺮيکردند.
ﮔﻮﻳﻪﻫﺎدر
ﺗﻌﺪادنامه
پرسش
تکمیل
پژوهش ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ي اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه
ﻣﻨﺎﺑﻊ و
نفر .1با ﺳﺎزهﻫﺎ،
یک ماه ،تعداد 651ﺟﺪول
ﻣﻨﺎﺑﻊازﻣﻮرد
متغيرهاي مدل ﺗﻌﺪاد
اندازهگيريﻣﺘﻐﻴﺮ /ﺳﺎزه
اﺳﺘﻔﺎده منابع ،و تعداد گويههاي
سازهها،
استفادهﮔﻮﻳﻪشد .جدول ( )1خالصهاي را

مقاله  -5وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری برخط | اکرم قرهپاشا و دیگران

ﺗﻌﻬﺪ

H1

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ

H4

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺗﻌﺪاد  50ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ را

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ

6

)آﻟﻮﻧﺴﻮ -آﻟﻤﻴﺪا و ﻫﻤﻜﺎران2014 ،؛ ون 1و ﻫﻤﻜﺎران(2014 ،

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺬتﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ

3

)آﻟﻮﻧﺴﻮ-آﻟﻤﻴﺪا و ﻫﻤﻜﺎران2014 ،؛ ﻓﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران(2016 ،

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﻳﻦ

3

)ﻓﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران2016 ،؛ ﺗﻮﻓﻴﻠﻲ و ﭘﺎﻧﺲ2017 ،؛ ﺷﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران(2013 ،

ﺗﻌﻬﺪ آﻧﻼﻳﻦ

4

)ﻓﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران2016 ،؛ ﻛﺎﺗﺮ و زاﺑﻜﺎر2009 ،؛ ﺷﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران(2013 ،
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استفادهشده براي اندازهگيري هر يك از متغيرهاي پژوهش نشان میدهد .همه متغيرهاي پژوهش
ال مخالف = 1تا کام ً
با استفاده از مقياس هفت گزينهاي ليكرت (كام ً
ال موافق = )7اندازهگيري شدند.
جدول  :1سازهها ،منابع و تعداد گويههاي استفادهشده براي اندازهگيري متغيرهاي پژوهش

متغير /سازه
کیفیتخدمات
آنالین
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کیفیت رابطه
آنالین

تعداد گويه

منابع مورد استفاده

کیفیت فایدهگرایانه

6

(آلونسوـآلمیدا و همکاران2014 ،؛ ون 1و همکاران)2014 ،

کیفیت لذتگرایانه

3

(آلونسوـآلمیدا و همکاران2014 ،؛ فانگ و همکاران)2016 ،

اعتماد آنالین

3

(فانگ و همکاران2016 ،؛ توفیلی و پانس2017 ،؛ شین و
همکاران)2013 ،

تعهد آنالین

4

(فانگ و همکاران2016 ،؛ کاتر و زابکار2009 ،؛ شین و
همکاران)2013 ،

رضایت آنالین

3

(فانگ و همکاران2016 ،؛ وانگ و همکاران)2016 ،

5

(برناردو و همکاران2012 ،؛ توفیلی و پانس2017 ،؛ امین)2016 ،

وفاداری آنالین

براي آزمون فرضيههاي پژوهش ،از مدلسازي معادلههای ساختاري ( )SEMاستفاده شده
است .براي استفاده از مدلسازي معادلههای ساختاري دو رويكرد وجود دارد :رويكرد تكمرحلهاي و
رويكرد دومرحلهای .در رويكرد تكمرحلهای ،تحليلهاي مدل ساختاري و مدل اندازهگيري بهطور
همزمان انجام میشود .ولي در رويكرد دومرحلهاي ،ابتدا مدل اندازهگيري ،پردازش و سپس مدل
ساختاري برآورد میشود .در اين پژوهش ،رويكرد دومرحلهاي به اين دليل استفاده شد كه از تعامل
بين مدل اندازهگيري و مدل ساختاري جلوگيري ميكند و اعتبار گويههاي هر يك از متغيرها را
بهصورت دقيق نشان میدهد (.)Anderson & Gerbing, 1988
هر يك از سازههاي بررسیشده شامل کیفیت فایدهگرایانه ،کیفیت لذتگرایانه ،كيفيت رابطه و
وفاداري مشتري بهطور جداگانه در يك مدل اندازهگيري مجزا تجزيهوتحليل شد .در تایید هر مدل
اندازهگيري ،بارعاملی گويههايي که كمتر از  0/5بود ،حذف و مدل باز تعريف شد؛ البته بهجز گویه
اول سازه تعهد که با بارعاملی  0/43حذف نشد ،چراکه با حذف آن ،برازش بسیاری از شاخصهای
مدل بسیار کمتر میشود .بنابراین ،بر اساس دیدگاه تاباچینک و فیدل ،)1996 ( 2که بارعاملی بیشتر
1. Wen
2. Tabachink & Fidell
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از  0/34را مورد قبول میدانند ( ،)Meyers et al., 2006این گویه حذف نشد .بر اساس نتايج
مدلهای اندازهگیری ،از متغير کیفیت فایدهگرایانه یک گويه حذف شد .جدول ( )2گویهها و بار
عاملي آنها را در مدلهاي اندازهگيري نهايي نشان میدهد.
جدول  :2گویهها و بار عاملي آنها در مدلهاي اندازهگيري نهايي

کیفیت فایدهگرایانه

سازه و گویهها

سرعت خدمات الکترونيکي اين بانک باالست.

خدمات الکترونيکي اين بانک سرعت انجام کارهاي بانکي را افزايش داده است.

خدمات الکترونيکي اين بانک براي انجام کارهاي بانکي هميشه در دسترس است.
اين بانک خدمات الکترونيکي را که ادعا میکند ،ارائه ميدهد.
کیفیت لذتگرایانه

در مجموع ،انجام کارهاي بانکي بهصورت آنالين براي من جالب است.

من از اطالعات و توصيههايي که به مشتري در وبسايتهاي اين بانک ارائه میگردد ،لذت میبرم.

طراحي خدمات الکترونيکي بانک از لحاظ تصاوير ،فونت ،جلوههاي صوتي ،و الخ بهگونهاي
است که براي من تجربه لذتبخشي به همراه دارد.
اعتماد آنالین

0/82
0/77
0/73
0/74
0/77
0/77
0/80
0/78

من به اطالعاتي که در فضاي آنالين بانک ارائه میشود ،اعتماد دارم.

0/74

من به خدماتي الکترونيکي که بانک ارائه میکند ،اعتماد دارم.

0/76

من به وعدههايي که بانک در فضاي آنالين میدهد ،اعتماد دارم.
تعهد آنالین

من احساس ميکنم خدمات الکترونيکي اين بانک بخشي از زندگي من است.

من براي انجام کارهاي بانکيام به خدمات الکترونيکي اين بانک وابسته هستم.

متوقفکردن استفاده از خدمات الکترونيکي اين بانک براي من بسيار دشوار است.

اگر تصميم به توقف استفاده از خدمات الکترونيکي اين بانک بگيرم ،مديريت امور مالي من
مختل میشود.
رضایت آنالین

0/84

0/43
0/86
0/91
0/79

من از انجام کارهاي بانکيام از راه خدمات الکترونيکي اين بانک راضي هستم.

0/82

من از تصميم خود براي استفاده از خدمات الکترونيکي اين بانک راضي هستم.

0/76

خدمات الکترونيکي اين بانک انتظارهای من را برآورده کرده است.
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استفاده از خدمات الکترونيکي اين بانک براي من راحت و آسان است.

بار عاملي

0/87
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ادامه جدول  :2گویهها و بار عاملي آنها در مدلهاي اندازهگيري نهايي

سازه و گویهها

وفاداري آنالین

بار عاملي
0/69

من موارد مثبت خدمات الکترونيکي اين بانک را به افراد ديگر ميگویم.

من استفاده از خدمات الکترونيکي اين بانک را به ساير بانکها ترجيح ميدهم.

0/77

تا زمانيکه ارائه خدمات الکترونيکي اين بانک ادامه دارد ،من شک دارم که اين بانک را تغيير دهم.

0/86

من قصد استفاده از خدمات الکترونيکي اين بانک را در آينده دارم.

زمانيکه من نياز به خدمات بانکي داشته باشم ،خدمات الکترونيکي اين بانک ،انتخاب اول من است.

0/80
0/84
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ارزيابي پايايي :براي ارزيابي پايايي متغيرهاي پژوهش ،از سه روش آلفاي كرونباخ ،پايايي
مركب ( )CRو متوسط واريانس تبيينشده ( )AVEاستفاده شد .باگوزي و يي )1988( 1بيان
میکنند كه اعتبار مركب بايد مساوي يا بيشتر از  0/6و متوسط واريانس تبيينشده بايد مساوي
يا بيشتر  0/5باشد و آلفاي كرونباخ مساوی یا بیشتر از  0/7باشد .بر اساس این ،همانطور كه در
جدول ( )3مشاهده میشود CR ،AVE ،و آلفاي كرونباخ همگي در درون سطح مورد پذیرش قرار
دارند .در نتيجه ،ميتوان بيان كرد كه پايايي مدلهاي اندازهگيري قابلقبول است.
جدول  :3ضرایب پایایی

سازه

آلفاي کرونباخ اعتبار مرکب ()RC

کیفیت فایدهگرایانه

0/894

0/877

اعتماد آنالین

0/858

0/826

کیفیت لذتگرایانه
تعهد آنالین

رضایت آنالین

وفاداری آنالین

0/828
0/765
0/853
0/908

0/828
0/846

0/ 857
0/896

متوسط واريانس تبيينشده ()AVE

0/589
0/617
0/613
0/593
0/668
0/635

ارزيابي روايي :روايي پژوهش به دو روش روايي محتوا و روايي سازه (روايي همگرا و روايي
واگرا) ارزيابي شدند .روايي محتوا با نظرسنجي خبرگان بهدست آمد .همچنين ،با توجه به اينكه همه
بارهاي عاملي گويههاي مربوط به هر يك از سازهها به لحاظ آماري معنادار هستند ( )p<0/001و
1. Bagozzi & Yi
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مقادير آنها از  0/5بیشتر است ،بنابراین روایی همگرا تایید میشود (جدول  .)2همچنین ،مبنی بر
جدول ( ،)4همبستگی میان سازهها کمتر از مقدار مجذور میانگین واریانس استخراجشده هر یک
از سازههاست که نشان میدهد ،هیچ متغیری با یکدیگر همبستگی کامل نداشته و ترکيب گویهها
بهگونهای است که سازهها بهخوبی از يکديگر تفکيک شدند.
جدول  :4همبستگی میان متغیرهای مکنون و مجذور مقادیر AVE

سازه

0/770

کیفیت فایدهگرایانه

0/479

وفاداری

0/535

کیفیت لذتگرایانه
رضایت
اعتماد

0/454
0/488
0/374

0/768
0/546
0/721
0/684
0/573

0/785
0/607
0/507
0/583

0/797

0/817 0/738

0/783 0/558 0/590

يافتههاي پژوهش
جدول ( ،)5ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری پژوهش را نشان میدهد .همانطور که
این جدول نشان میدهد ،حدود  52درصد از اعضای مشارکتکننده در پژوهش مرد ،و بقیه زن،
و اغلب آنها دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند (حدود  76درصد) .بیشتر آنها (حدود 72
درصد) در طبقه سنی  21تا  40سال قرار دارند .همچنین ،بیشتر نمونه آماری از مشتریان بانک ملّی
( 23درصد) ،بانک ملّت ( 14درصد) ،و بانک صادرات ( 10درصد) هستند.
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تعهد

تعهد کیفیت فایدهگرایانه کیفیتلذتگرایانه وفاداری رضایت اعتماد
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جدول  :5مشخصات پاسخدهندگان

ويژگيهاي جمعيتشناختي
جنسیت

زن

مرد

 31تا  40سال

221

م ّلت

92

14/1

246

37/8

کشاورزی

43

 41تا  50سال

99

15/2

مسکن

30

باالتر از  61سال

14

دیپلم

زیردیپلم
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5/7

صادرات

67

338

کمتر از  20سال

 51تا  60سال

تحصیالت

313

48/1

152

37

 21تا  30سال

سن

تعداد

درصد

بانک
م ّلی

51/9

تعداد

درصد

34
37

5/2
2/2
5/7

پارسیان

20

رفاه

32

تجارت

45

122

18/7

پاسارگاد

40

213

32/7

آینده

11

فوقدیپلم

122

فوقلیسانس و باالتر

157

لیسانس

33/9

سپه

40

18/7
24/1

سامان
سایر

15
64

23/3
10/3
6/6
6/1
4/6
3/1
6/9
4/9
6/1
2/3
1/7
9/8

ارزيابي مدل ساختاري اصلي
با استفاده از روش بیشینه درستنمايي ،مدلسازي معادلههای ساختاري اجرا و نتايج مدل
ساختاري در جدول ( )6ارائه شده است .نتايج نشان میدهد که فرضيههاي پژوهش از لحاظ آماري
در سطح  p <0/001مورد تایید هستند.

جدول  :6آزمون فرضيهها با استفاده از برآورد ضرايب استانداردشده

فرضیه

مسیرهای فرضشده

H1

کیفیت فایدهگرایانه ← تعهد

H2

نسبت
خطای ضرایب
بحرانی
ضرایب
معیار استانداردشده
()t-Value

کیفیت فایدهگرایانه ← رضایت

H6

کیفیت لذتگرایانه ← رضایت

0/049 0/581
0/044 0/326

0/585
0/375

 H4کیفیت فایدهگرایانه ← وفاداری آنالین 0/048 0/250
0/063 0/339
کیفیت لذتگرایانه ← تعهد
H5

0/274

0/041 0/305

0/386

H7

کیفیت لذتگرایانه ← اعتماد

H10

رضایت ← وفاداری آنالین

0/042 0/185

 H8کیفیت لذتگرایانه ← وفاداری آنالین 0/048 0/135
0/023 0/081
تعهد ← وفاداری آنالین
H9
H11

اعتماد ← وفاداری آنالین

0/044 0/310
0/045 0/100

 0/000تایید

 0/000 11/864تایید

0/281
0/205
0/167
0/125
0/347
0/098

7/503

 0/000تایید

5/340

 0/000تائيد

5/197
4/45

 0/000تایید
 0/000تائيد

7/421

 0/000تائيد

3/522

 0/000تائيد

3/679
7/041
2/233

 0/000تائيد
 0/000تائيد
 0/026تائيد

جدول  :7شاخصهاي برازش مدل ساختاري پژوهش
X2

مقادیر مدل 586/51

df

p

218

.000

TLI

NFI

CFI

X2/df RMSEA

GFI

0/951 0/927

0/935

0/958

2/690

0/051

همانگونه كه جدول ( )6نشان میدهد ،با توجه به اينكه سطح معناداري فرضيهها كمتر از
 0/05است ،فرضيههاي پژوهش از لحاظ آماري معنادار و تایید شدند؛ و ميتوان با ضريب اطمينان
 95درصد ادعا كرد كه کیفیت فایدهگرایانه و لذتگرایانه بر تعهد ،اعتماد و رضایت آنالین تاثیر
مثبت و معنادار دارد .همچنین تعهد ،اعتماد و رضایت آنالین بر وفاداری آنالین تاثیر مثبت و معنادار
دارد .همچنين ،شاخصهاي برازش مدل (جدول  )7نشان میدهد که كليه شاخصهاي برازش در
محدوده پذیرش قرار دارند و مدل پژوهش از برازش موردنیاز برخوردار است.
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H3

کیفیت فایدهگرایانه ← اعتماد

0/069 0/469

0/344

6/832

 Pنتیجه
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آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  95درﺻﺪ ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻟﺬتﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد
و رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮ وﻓﺎداري آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪل )ﺟﺪول  (7ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازش در ﻣﺤﺪوده ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺪل
ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﺮازش ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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ﺷﻜﻞ  :2ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﮋوﻫﺶ
پژوهش
شكل  :2نتیجه مدل ساختاري

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

بحث و نتيجهگيري

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در

ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻟﺬتﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ارزش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ

مشتری در
وفاداری
بینی
ﻫﺎي پیش
عوامل
اﻏﻠﺐتبیین
پژوهش،
اصلی این
هدف
بانکداریﻣﺸﺘﺮي را
خدماتﺑﺎ وﻓﺎداري
ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄﻪ
ﺧﺪﻣﺎت و
کننده ﻛﻴﻔﻴﺖ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﭘﻴﺸﻴﻦ،
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
وﻓﺎداري
ﻣﺸﺘﺮي را در ﻗﺎﻟﺐ

گرایانهوﻓﺎداري
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ
فایدهﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ
ارائهﺿﻤﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ،
دادﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻗﺮار
ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑ
ﺻﻮرت
آنالین آﻧﻼﻳﻦ
ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻴﻔﻴﺖ لذت
گرایانه و
خدمات
آنالین با
طهای
ﺮرﺳﻲمحی
خدماتی در
های
است .ﺑﻪشرکت
وفاداری ﺧﺪﻣﺎت
قالبﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ
آﻧﻼﻳﻦ رادردرارﺗﺒﺎط
راﺑﻄﻪ
مشتریان،ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
راﺑﻄﻪباﻣﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﺗﺌﻮري
ﻣﺸﺘﺮي ،ﺑﺮو اﺳﺎس
مشتری
ﻛﻴﻔﻴﺖعمر
آﻧﻼﻳﻦ،طول
ﻫﺎيارزش
ﻣﺤﻴﻂکه
انتظاردردارند
باکیفیت
روابط
برقراری

کسب نمایند .اغلب پژوهشهای پیشین ،رابطه بین کیفیت خدمات و کیفیت رابطه با وفاداری
وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ.
مشتری را بهویژه در محیط آنالین بهصورت مجزا مورد بررسی قرار دادند .این پژوهش ،ضمن
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري آﻧﻼﻳﻦ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﻳﻦ و ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری ،بر اساس تئوری بازاریابی رابطهمند ،بیان میکند
ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ  4ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
مشتری
وفاداری
خدمات و
کیفیت
ارتباط ﺑﻪبین
آنالین در
وﻓﺎداريرابطه
آنالین ،وکیفیت
محیط
که )در
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻼﻳﻦ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت
دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ
ﻋﺒﺎرت
ﻣﺜﺒﺖ دارد.
ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ
هایرﺿﺎﻳﺖ(
اﻋﺘﻤﺎد،
ﺗﻌﻬﺪ و
راﺑﻄﻪ آﻧﻼﻳﻦ
بانکداری آنالین ،کیفیت رابطه آنالین (اعتماد ،تعهد و
نقش میانجی ایفا میکند و در خدمات
13
رضایت) در جلب وفاداری مشتریان مهمتر از محیطهای فیزیکی است.
نتیجه کلی پژوهش نشان میدهد که وفاداری مشتری در خدمات بانکداری آنالین متاثر از
کیفیت خدمات آنالین و کیفیت روابط با مشتری است .نتایج فرضیههای  1تا  4پژوهش نشان
میدهد که کیفیت فایدهگرایانه خدمات بانکداری آنالین بر ابعاد سهگانه کیفیت رابطه آنالین (اعتماد،
تعهد و رضایت) و وفاداری مشتری تاثیر مثبت دارد .بهعبارت دیگر ،هرچه خدمات آنالین ارائهشده
توسط بانک ،منافع زیادی را برای مشتریان در پی داشته باشند ،به همان اندازه تعهد ،رضایت و
و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري آﻧﻼﻳﻦ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄﻪ آﻧﻼﻳﻦ )اﻋﺘﻤﺎد ،ﺗﻌﻬﺪ و رﺿﺎﻳﺖ( در ﺟﻠﺐ
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اعتماد آنالین مشتریان نسبت به این خدمات بیشتر میشود .این نتایج با نتایج پژوهشهای توفیلی
و پانس ( ،)2017پارک و همکاران ،)2014( 1کانانوکول و همکاران ،)2015( 2خال نوسِ یر و همکاران
( ،)2010اردالن و همکاران ( ،)1395وطنخواه و همکاران ( ،)1395باررا و کاریون ( ،)2014ها و
استول ( ،)2012پالیتز و همکاران ( )2012همراستا است .این نتایج حاکی از آن است که مشتریان،
زمانی به خدمات بانکی آنالین وفادار خواهند ماند که ضمن ارزیابی مطلوببودن کیفیت خدمات از
لحاظ کارکرد ،بانک بتواند با استفاده از ابزارهای فناورانه متنوع رابطه مناسبی را با آنها برقرار نماید.
مشتریان ،رابطهای را مطلوب ارزیابی میکنند که بتوانند به آن اعتماد کنند ،طرفین نسبت به رابطه
متعهد باشند و از رابطه رضایت داشته باشند .بنابراین ،بر اساس نتایج حاصلشده از فرضیههای 1
تا  4پژوهش ،به مدیران بانک توصیه میشود که در جهت بهبود کیفیت رابطه و در نتیجه وفاداری
مشتریان در محیط آنالین ،اقدام به ارتقای کارایی ،در دسترسبودن ،افزایش سرعت ،تقویت ایمنی
سیستم ،حفظ حریم خصوصی مشتریان و استفاده آسان از خدمات آنالین اقدام نمایند.
همچنین ،نتایج فرضیههای  5تا  8پژوهش نشان میدهد که کیفیت لذتگرایانه بر ابعاد کیفیت
رابطه (تعهد ،رضایت و اعتماد) و وفاداری آنالین تاثیر مثبت دارد .این نتیجه ،با پژوهشهای
هاوانگ و کیم ( ،)2007ساحنی و همکاران ( ،)2013بیلگهان و باجستیک ( ،)2014شین (،)2015
کسیم و عبداهلل ( ،)2010شمداسانی و همکاران ( ،)2008باير و همکاران ( )2006کام ً
ال همخوانی
دارد .با توجه به تایید تاثیر کیفیت لذتگرایانه و ابعاد کیفیت رابطه آنالین بر وفاداری مشتری
میتوان چنین استنباط کرد که در خدمات بانکداری آنالین ارائه خدمات لذتبخش و خلق
تجربههای خوشایند نهتنها بهطور مستقیم بر وفاداری مشتری تاثیر دارد ،بلکه بهطور غیرمستقیم
از راه ارتقای کیفیت رابطه آنالین بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت دارد .این نتایج نشان میدهد که
مشتریان وفادار در دریافت خدمات بانکداری آنالین ،عالوه بر رفع نیازهای فایدهگرایانه ،بهدنبال
رفع نیازهای لذتگرایانه خود هستند .همچنین ،در بخش خدمات یکی از منابع اصلی ایجادکننده
حس خوب و تجربه خوشایند در مشتریان ،کارکنان هستند و با توجه به اینکه خدمات آنالین توسط
فناوری ارائه میشود و کارکنان در آن نقش ندارند ،در نتیجه ،مدیران بانک نباید از بُعد لذتگرایانه
کیفیت خدمات خود در وفاداری مشتری در محیط آنالین غافل بمانند.
بنابراین ،بر اساس نتایج فرضیههای  5تا  8پیشنهاد میشود که بانکها با ارائه خدمات
جالبتوجه و لذتبخش از قبیل طراحیهای زیبا در صفحههای وبسایت بانک ،توجه به رنگ و
1. Park et al.
2. Kananukul et al.
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فونت و متناسبنمودن آنها با یکدیگر ،استفاده از شعارهای زیبا و جالب ،ضمن ایجاد اعتماد ،تعهد
و رضایت در مشتریان ،وفاداری آنها را جلب نمایند.
همچنین ،نتایج آزمون فرضیههای  9تا  11نشان داد که تعهد ،رضایت و اعتماد آنالین بر
وفاداری مشتریان تاثیر مثبت دارد .این نتیجه با پژوهشهای پالیتز و همکاران ( ،)2012کر (،)2008
امین ( ،)2016وانگ و همکاران ( ،)2015شین و همکاران ( ،)2013رفیق و همکاران (،)2013
کارلسون و همکاران ( ،)2015و بهرامی و همکاران ( )1392همسو است .بهعبارت دقیقتر ،افزایش
تعهد ،رضایت و اعتماد مشتریان منجر به ایجاد وفاداری آنها به بانکداری آنالین در بلندمدت
میشود .بنابراین ،بانکها باید درصدد توسعه راهبردهایی برای بهبود کیفیت رابطه آنالین برای
تاثیرگذاری بیشتر بر وفاداری مشتریان در محیطهای آنالین باشند.
بر اساس نتایج مربوط به فرضیههای  9تا  ،11به مدیران بانک توصیه میشود که با ایجاد
اعتماد از راه صداقت در وعدههایی که بانک در فضای مجازی میدهد و عملکردن به آنها و
همچنین ،ایجاد اعتماد نسبت به اطالعات و خدماتی که بانک ارائه میدهد و انجام تراکنشهای
بدون خطا و دقیق ،مشتریان را به خدمات بانکداری آنالین وفادار نمایند .مدیران بانک میتوانند
با وابستهکردن مشتریان به خدمات آنالین از راه ارائه خدمات کامل ،راحت ،در دسترس و مفید
در حدی که متوقفکردن این خدمات برای مشتریان دشوار بوده و مشتریان توقف این خدمات
کامل و دقیق را باعث اختالل در امور مالیشان بدانند ،مشتریان را در بلندمدت حفظ نموده و آنها
را به بانک وفادار نمایند .در نهایت به مدیران بانک توصیه میشود که با شناخت کامل نیازها و
خواستههای مشتریان و برآوردهکردن انتظارهای آنها ،زمینه را برای جلب رضایت مشتریان از
خدمات آنالین فراهم کرده و موجب وفاداری آنها به خدمات آنالین گردند.
اين پژوهش همانند ساير پژوهشها ،با محدوديتهايي به شرح زير مواجه است که پژوهشگران
ديگر ميتوانند با رفع محدوديتهاي اين پژوهش ،در هرچه غنيترشدن ادبيات بانکداری آنالین
نقش موثري ايفا نمايند .یکی از محدودیتهای پژوهش به نمونهگیری آن مربوط میشود؛ با
توجه به اینکه کلیه مشتریانی که از خدمات آنالین بانکها استفاده میکردند در دسترس نبودند،
بنابراین ،از نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس برای این پژوهش استفاده شد .بدیهی است که
تعمیم چنین نتایجی به جامعه آماری باید با احتیاط انجام گیرد .همچنین در این پژوهش ،کیفیت
خدمات آنالین را در قالب دو بُعد فایدهگرایانه و لذتگرایانه درنظر گرفتیم ،ولی همانطور که در
مبانی نظری بحث شد ،پژوهشگران از مقیاسهای دیگری برای اندازهگیری کیفیت خدمات آنالین
استفاده کردند .بنابراین ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد که برای دستیابی به بینش عمیقتر

، بررسی اثر کیفیت خدمات آنالین را بر کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در خدمات مالی،و فراگیر
.با بکارگیری مقیاسهای دیگر کیفیت خدمات آنالین بررسی نمایند
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Abstract
The progress of technology, the expansion of the Internet, and the
emergence of online social media have created an appropriate
infrastructure for communication and transfer of experiences. These
environmental changes have transformed customer relationship with
firms and have forced them to provide online services. The purpose
of this paper is to develop a comprehensive model of customer
loyalty to online services in the banking industry. From among the
customers who used online banking services, 651 individuals were
selected as statistical sample to complete the research questionnaires.
The research hypotheses were tested using the structural equation
modeling technique and AMOS23 software. Reliability and validity
measurement was established using the confirmatory factor analysis
technique. Research results show that the quality of online services
has a direct positive effect on online loyalty in terms of utilitarian and
hedonic quality. Also, the quality of online services has an indirect
positive effect on online loyalty through online relationship qualities
including trust, commitment and online satisfaction.
Keywords: Online Services Quality, Online Relationship Quality, Online
Loyalty, Online Banking, Online Services.
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