
 

1 
 

 در ایران اقتصادی فعالیتهای بر الکترونیک بانکداری خدمات تاثیر و مندی رضایت میزان بررسی
Analysis of satisfaction and the impact of e-banking services on economic 

activity in Iran  

 
 vahidm15@yahoo.com دانشگاه اول: وحید منافی انور،کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس نویسنده

 ریزی،اقتصاد برنامه پژوهشهای موسسه علمی هیئت دوم: فاطمه پاسبان،دکترای اقتصاد و عضو نویسنده

 (fpaseban49@gmail.com روستایی، توسعه و کشاورزی

 : چکیده

 ارائا   کاارایی  و سارعت  افااای   جهات  در افاراد  بارای  امکاناایی  آوردن فراهم از است عبارت اینترنتی، یا الکترونیک بانکداری

 و افاااری ساتت  امکاناات  ارائا   و دنیا سراسر در بانکی بین و ایشعب  بین فرایندهای همچنین و شعب  محل در بانکی خدمات

( ساعت  ۴۲) روز شبان  از ساعت هر در بانک، در فیایکی حضور ب  نیاز بدون بتوانند آنها از استفاده با ک  مشتریان ب  افاارینرم

 الکترونیکای  بانکاداری  دیگر عبارت ب . دهند انجام را خود دلتواه بانکی عملیات اطمینان با و ایمن اریباطی هایکانال طریق از

 با   ماالی  اطالعاات  و منااب   یباادل  برای متابرات و شبک  بر مبتنی افااریستت و افاارینرم پیشرفت  هایفناوری از استفاده

 بهاره  و کاارایی  افاای  الکترونیکی بانکداری هدف. نیست شعب  در مشتری فیایکی حضور ب  نیازی و است الکترونیکی صورت

 یااییر  و منادی  رضاایت  میااان  نظرات فعاانن اتتااادی    بررسی با یا است درصدد مقال  این هدف این ب  یوج  با.  است وری

 پرسشانام   طریاق  از اطالعاات  مظاور  ایان  برای. گیرد ترار بررسی و یحلیل مورد را آنان فعالیت بر الکترونیکی خدمات گذاری

 یخادمات بانکادار   ینشان دادناد کا  محتاوا    جیتان.  گیرد می ترار یحلیل مورد سا اس پی اس افاار نرم با و شده آوری جم 

در  یشاکل و فرمات خادمات، راحتا     نیهمچنا  ،یکا یالکترون یشده در حوزه بانکدار  یو دتت خدمات ارا یدرست ،یکیالکترون

از  انیمشاتر  یتمندیبار رضاا   یمیمساتق مثبات و   ریاز خادمات، یاای   دهدر زمان استفا ییصرف  جو تایاستفاده از خدمات و نها

 د.دار یکیالکترون یخدمات بانکدار

 ادراکی استفاده،لذت الکترونیک،سهولت الکترونیک،یجارت بانکداری :کلیدی واژگان

 JEL  :O31,O33,Z00طبقه بندی 
Abstract: 
E-banking or online, is to provide opportunities for people to increase speed and efficiency in branch 

banking services As well as between branch and interbank processes around the world, providing 

software and hardware to customers who use them Without requiring physical presence at the bank, at 

any hour of the day (24 hour) through the channels of communication safely and confidently carry out 

their own banking operations. In other words, the use of advanced technology hardware and software-

based electronic banking and telecommunication network for resource sharing financial information 

electronically And does not require physical presence of the customer in the branch. E-banking is 

aimed at increasing efficiency and productivity. The purpose of this paper attempts to examine the 

economic activities community satisfaction and service effectiveness  Electronic on their activities to 

be analyzed. For this information collected through questionnaires and analyzed with the software 

Eviews SPSS and placed the foundations. The results showed that the content of e-banking services, 

accuracy of services offered in the field of electronic banking, , As well as the shape and extension 

services, the ease of use of services and ultimately save time using the service, and immediate positive 

impact on customer satisfaction is the e-banking services . Finally, according to the results, 
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recommend solutions for more electronic services influence the activities of this group of businesses 

delivers a business. 

Key words: Electronic Banking, Electronic business, Perceived Ease Of Use, Perceived Enjoyment 

JEL Category: O31,O33,Z00 

 

 

 

 مقدمه
 و عمیاق  یحاولی  دچاار  آن اتتااادی  بعاد  ویاهه  با   اماروز  بشر زندگی ابعاد یمامی اریباطات و اطالعات فناوری گسترش با

 و یجااری  متتلا   هاای  زمینا   در اطالعات فناوری از گیری بهره یردید دونب. دارد ادام  همچنان روند این و گردیده بنیادین

 الکترونیاک،  کاار  و کسا   چون هایی پدیده ظهور. است ملی اتتااد در یجاری کارایی افاای  برای نزم اباارهای از یکی مالی

 ایان راساتا   در .است اتتاادی بعد در اطالعات فناوری گسترش و نفوذ عمده نتایج از الکترونیک بانکداری و الکترونیک یجارت

 با پیشارفت  حاضر حال در ک  باشد می کشوری هر الاامات جا المللی، بین بازارهای ب  ورود جهت پیشرفت  بانکی نظام حضور

 بناابراین  .اسات  رفتا   پی  یحونت این سمت ب  سرعت ب  بانکداری صنعت جمل  از جهان در صنای  یمامی اطالعات فناوری

 یاا  ساب  شاد   ؛ داشت همراه ب  خود با سنتی بانکداری ک  ضعفهای وجود دلیل ب  نوین، های یکنولوژی ویوسع  اریقا با همراه

 بادین یرییا   . نماید استفاده اینترنت و شبک  اطالعات، فناوری ازدستاوردهای ک  باشد سازمانهایی نتستین جا بانکی سیستم

 .گردید سنتی اریبانکد جایگاین الکترونیکی بانکداری

 حاذف  سارعت،  دتت، آن نتیج  و عمومی، ای رایان  شبک  یک طریق از بانکی خدمات ارائ  از است عبارت الکترونیک بانکداری

 بین بانکی مبادنت انجام و الکترونیک بانکداری سری  گسترش و اهمیت .است یکراری و زائد اداری عملیات کاه  و ها هاین 

 غیار  یعااونی  انجمان  انجمن یاک . است شده جهان سطح در بانکی بین مالی مبادنت ایجاد ب  منجر«  سوئیفت»  ک  کشورها

 راه 3791 ساال  در المللای  باین  متاابرایی  یا و کاغذی روشهای غیراستاندارد با جایگاینی منظور ب  ، است المللی بین انتفاعی

 (.3131موغلی،) شد اندازی

را  مناسابتری  راههاای  باانکی  یراکنشاهای  یر راحت استفاده جهت الکترونیک یجارت همچون الکترونیک بانکداری کاربردهای

 ساریعتربا  روشهای زیرا است یافت  زیادی محبوبیت اخیر سالهای در اینترنتی (. بانکداری3،،،۴،کند)آیو و چونگ می پیشنهاد

 (.۴۴،،۴،)کلینسس و دیگران است آورده فراهم افراد برای را وب در فعالیت اجرای بیشترجهت پذیری دسترس و کمتر هاین 

نظاام   باار   دساتاوردهای  جوام ، و افراد مندی بهره و استفاده با بانکی و خدمات پولی ب  دسترسی امر در یسهیل و گسترش

 پرداخات  و ها دریافت در دتت افاای  بانکها، درشع  حضور برای فیایکی نیاز رف . شود می محسوب جهان در نوین بانکداری

 بانکاداری  با   کا   بارگای  و، کوچاک  ماایاای  از دیگاری  بسیار و ایمنی ضری  اتتاادی،افاای  جریان مبادنت در یسری  ها،

 ارایا  خادمات   باا  یوساع   حاال  در و یافت  یوسع  کشورهای در بانکها افاون روز یوج  .است آورده ارمغان ب  خود با الکترونیک

 فشرده رتابت بانکداری های هاین  کاه  و مردم ب  خدمات رسانی فرایند یسهیل هدف با الکترونیکی اباارهای طریق از بانکی

 کارده  وادار اریبااطی  و ناوین اطالعاایی   فناوریهای از گیری بهره ب  را بانکها اکثر و ایجاد الکترونیکی صنعت بانکداری در را ای

 (.3139بیات، )است
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 بیان مساله
  مجاازی  الکترونیکای  بانکهاای  اونً زیارا . است ضرورت یک باشد، مایت یک آنک  از بی  الکترونیک بانکداری از استفاده امروزه

 دنیا سراسر در مشتریان ب  یر مطلوب و یر دتیق یر، کامل سریعتر، خدمات ارائ  ب  تادر کنند، می فعالیت اینترنت طریق از ک 

 باا  و شاود  خارج بانکها دست از مشتری جذب طالیی فرصتهای ک  شود می موج  سنتی سیستم از ناشی کندی یانیا هستند؛

 باا  اساناد  اینگونا   کاردن  بادل  و رد امکاان  یافتا ،  یوساع   کشورهای در یجاری اسناد مبادل  کاغذی های شیوه شدن منسوخ

 ساطو   دارای الکترونیاک  بانکاداری  کا   چناد  هار (. 3131دیگاران،  و شاجاعی )کند می منتفی درعمل را پیشرفت  کشورهای

 و افاااری  ساتت  و اری افاا  نارم  سیستمهای وجود کند می جدا آن غیر از را الکترونیک بانکداری آنچ  اما باشد، می متعددی

 (.1،1،،۴همکاران و کامل)آنهاست یوسط مالی اطالعات پردازش

 

 
 

1- Otto&Chung 

2- Claessens. et. Al 

3- kamel. et. Al 

 اسات  اطالعات نوین فناوری بکارگیری طریق از بانک یک فعالیتهای هم  بهین  سازی یکپارچ  الکترونیک، بانکداری عباریی ب 

 ب  نظران صاح  عموم ک  آنچ  اما(.2،3،،۴همکاران و بلونت)کند می فراهم را مشتریان نیاز مورد خدمات کلی  ارائ  امکان ک 

 کلیا   ساازی  یکپارچا   و مناسا   طاور  با    شابک   و افااری نرم ،  افااری ستت فناوریهای از گیری بهره دارند، نظر ایفاق آن

 زیرسااختهای  از اساتفاده  افاااری،  نارم  و افاااری  ساتت  زیرسااختهای  از استفاده بر عالوه. باشد می گرایی مشتری و فعالیتها

 (.1،،۴ ،۴اشنایدر) است الکترونیک بانکداری ازملاومات انسانی مناب  مدیریت و مشتری با روابط مدیریت و تانونی فرهنگی،

 شاد  خواهد یبدیل یهاجمی کاری مشی خط یک ب  زودی ب  الکترونیکی جهانی: بانکداری مسائل پرداز نظری  هیرست، تول ب 

 بود نتواهد این ینها و پذیرفت خواهند یاییر الکترونیکی بانکداری از مشاغل هم  ک  معنی بدین انفعال. از ناشی اجبار ن  یک و

 و استفاده یوان می را الکترونیکی بانکداری (.3137مهرنوش، و نهاد بگذارد )عباسی یاییر ها آن بر خود الکترونیکی ک  بانکداری

 پرداخات  حسااب  صاورت  مساتقیم  ارائ  و خودپرداز های ماشین گسترش و خدمات متفاوت و گوناگون های نمای  یکنولوژی

 (.3133 ملکی، شکوی و پورصادق زاده، حسن کرد)برادران یعری  خانگی بانکداری و وجوه الکترونیکی و انتقال ایوماییک

 روزماره  نیازهاای  رفا   بار  عاالوه  یواند می الکترونیک( بانکداری خدمات)خدمات از نوع این بودن مناس  و دیگرمفید سوی از

 هاای  حسااب  موتعیت از هستند ک  مکانی هر در و لحظ  هر در یا کند کمک آنها ب  ها در دادو ستدهای خود، بانک مشتریان

 ها مشتریان بانک رضایتمندی باعث یواند می خود نوب  ب  امر این. ایجاد نمایند را یغییرایی ها آن در یا و شده مطل  خود بانک

باا آنچا    بناابراین   است. کرده الوصول سهل و سری  بسیار را حسابهایشان ب  مشتریان دسترسی الکترونیک بانکداری زیرا شود

 بار  الکترونیکی خدمات گذاری یاییر و مندی رضایت میااننظرسنجی از عامالن اتتاادی  با یا است درصدد مقال  بیان شد این

 اس افاار نرم با و شده آوری جم  پرسشنام  طریق از اطالعات ظورنم این برای. گیرد ترار بررسی و یحلیل مورد را آنان فعالیت

 .گیرد می ترار یحلیل مورد اس اس پی

 

 مروری بر ادبیات تحقیق  -1
 سنتی بانکداری با الکترونیکی بانکداری مقایسه. 1-1
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 الکترونیکای  بانکاداری  نگار  آیناده  و فعاال  ویهگای  است، یوج  تابل سنتی بانکداری با الکترونیکی بانکداری مقایس  در چ  آن

 در دهاد،  کااه   را باانکی  هاای  هاینا   متتلا   هاای  شیوه ب  نماید می سعی کاران  محافظ  دیدی با سنتی بانکداری .است

 و باوده  مشتری رضایت جل  هدف با یحول و یوسع  دنبال ب  بانکی خدمات جام  ارای  ضمن الکترونیکی ک  بانکداری صوریی

 در بناابراین . کناد  مای  سیاساتگذاری  -دارد می دریافت کارماد ها آن تبال در ک  خدمایی ارای  طریق از -افاای  درآمد برای

 درآماد  رشاد  هادف،  یارین  اصلی اما گیرد، می ترار یوج  مورد نیا بانکی های هاین  کاه  ک  چند ، هرالکترونیکی بانکداری

این خدمات متنوع بارای مشاتریان کااربرد داشات  و در      (.3173اده و همکاران،زاست )جود خدمات متنوع ارای  طریق از بانک

در جدول زیر یفاویهای بانکاداری سانتی و الکترونیاک و همچناین علال      درامد بانکها حادث می شود.نتیچ  یقاضای انان رشد 

 .بانکداری الکترونیک بیان شده استگسترش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Blount. et. Al 

2- Schneide 

 

 : تفاوتهای بانکداری سنتی و الکترونیکی1جدول

 الکترونیکی بانکداری بانکداری سنتی عوامل

   IT ساخت زیر

 سیمی های شبک ● شبک  سازمان

 اختااصی شبک ●

 خاص باورت داده انتقال●

 محدود باند پهنای●

 درون شبک :اریباطات●

 سیم بی و سیمی های شبک ●

 اینترنت:عمومی شبک ●

 ای رسان  چند باورت داده انتقال●

 وسی  باند پهنای●

 اینترنت :اریباطات●

 کامپیویر اصلی صفح  بکارگیری● افاار نرم محل

 مرکای پردازنده ●

 محلی وابستگی●

 معامالت فرایند برای سیستم یک●

 کاربرناکافی رابط●

 اینترنت از بکارگیری●

 وبسایت●

 آزاد باورت همکاری●

 کاره چند رسان  ابر یک●

 فراوان کاربر رابط●

 معامالت
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 الکترونیکی بانکداری بانکداری سنتی عوامل

 شع  طریق از بانکداری● معامل  مکانیام

 بانک پیشتوان طریق از●

 بااورت   امکانات و پرداختها،فرآیندها●

 فیایکی

 آنالین باورت بانکداری●

 مکانی هر از●

 باااورت پرداختها،فرآیناادهاوامکانات●

 مجازی

 چکی یا نقدی عمدیا● امنیتی طر 

 و آمار طریق از امنیتی سیستمهای●

 بانک خود حسابرسی

 یاا  چهاره  با   چهاره  بااورت  یائیدات●

 بازی کاغذ

 ارز دیجیتال های رسان  باورت ●

 شده استاندارد امنیتی سیستمهای●

  امنیتی پرویکلهای●

 خدمات

 ای منطق  بانکداری● خدمات ارائ 

 سنتی کارکرد●

 متقابل و اداری باورت خدمات ارائ ●

 دفتار  یاا  یلفان  طریاق  از عمدیا:کانال●

 پیشتوان

 مجازی بانکداری●

 آنالین باورت خدمات●

 اداری باورت خدمات ارائ ●

 مالی ومتقابل،اطالعایی،پوریال

 اینترنت: کانال●

 متقابل العمل عکس● مشتری خدمات

 غیرفعال مشتری خدمات●

 ناپیوست  باورت مشتری نیازهای●

 شده استاندارد

 آنالین باورت العمل عکس●

 فعال باورت مشتری خدمات●

 و ناپیوسات   بااورت  مشتری نیازهای●

 شده سفارش پیوست 

 (1،3،،۴هنگ و هسیا لیو هروو)

 

 

 
1-Her Wu, Li Hsia, Heng 

 

  مزایای بانکداری الکترونیک. 1-2

 ب  یوان می دید مشتریان از.  داد ترار یوج  مورد مالی مؤسسات و جنبة مشتریان دو از یوان می را الکترونیک بانکداری ماایای

 . برد نام بانکی انجام عملیات برای متعدد کانالهای ب  دسترسی و زمان جویی در صرف  ، ها هاین  در جویی صرف 

 مغا ر علای  مشاتریان  حفا   ، ارائة نوآوری در بانکها شهرت افاای  و ایجاد چون ب  ویهگیهایی یوان می مالی مؤسسات دید از 

 فعالیت جغرافیایی محدودة گسترش ، هدف در بازارهای جدید مشتریان جوی جست برای فرصت ، ایجاد بانکها مکانی یغییرات

 .(313۴ )کهاادی، برد نام را کامل رتابت شرایط وبرتراری

کا    ک  باعث افاای  روز افاون استفاده از آن شده است دارد بانکها،مشتریان و جامع  ماایای فراوانی برای بانکداری الکترونیک

 مشاهده می شود. ۴در جدول 
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 : مزیتهای بانکداری الکترونیک2جدول

 برای ماایای بانکداری الکترونیک

 مشتریان

 الکترونیک بانکداری ماایای بانکها برای الکترونیکی بانکداری ماایای

 جامع  برای

 وتت در جویی صرف  و راحتی -3

 باا  مااداوم و سااری  دسترساای -۴

 اطالعات

 نقدینگی بهتر مدیریت -1

 دنباال  با   زیار  علال  ب  مشتریان -۲

 حاصااال ازماایاااای انااادکی یناااوع

 :هستند الکترونیکی ازبانکداری

  راحتای  -ب  هاا  هاینا   کاه  -ال 

 داراییها مدیریت -د  سرعت -ج

 پروس : بانکها عملیایی های هاین  کاه  -3

 ساری ،کاه   گیاری  ایوماییک،یاامیم  های

 سودآور وامهای حجم حداتلی

 پااایین هایناا : بااالقوه پااایین حواشاای -۴

 شفافیت مالی،افاای  دسترسی ورود،افاای 

 ساارویس ازطریااق دسترساای گسااترش -1

 ایجاادبرخی  معاامالت،  پاایین  هاینا  : خودی

امکانپاذیربرای   اتتااادی  همکااری  ازخدمات

 اطالعاات  با   بموتا   دسترسای  جامع ،ایجاد

 وامها و حسابها

 استفاده در سهولت -3

  پایین هاین  -۴

 راحتی -1

  وتت در جویی صرف  -۲

 عملیایی کارایی -2

 (3137)صالحی و علیپور، 
 

 مشتری رضایت. 1-3

         یوساط  3299 ساال  در باار  اولاین  آن، گیاری  انادازه  و مشاتری  رضاایت  ب  مربوط مفاهیم آمده، عمل ب  های بررسی طبق بر

 یا و محاول گذشت  خرید از حاصل یجربیات بودن دلپذیر یا و خوشایند عنوان ب  را مشتری رضایت وی،.  شد بیان " 3الیور "

 ساوئدی  شااخ   "1فورنال "کارد.   بنادی  دسات   انگیاشی و عملکردی پای ، دست  س  ب  را نیازها "۴کانو"کرد.  مطر  خدمت

 مادل  برخای  از اساتفاده  باا  "۲واروا"کرد. همچنین  مطر  را مشتری رضایت آمریکایی شاخ  بعد، سال 2 و مشتری، رضایت

 مشاتری  رضاایت  گیاری  انادازه  جهت را هایی روش ای، خوش  یحلیل و یجای  و گان ، خطی چند رگرسیون مانند آماری های

 بیان "1ویودیس گریگور"و  "2سیسکوس"یوسط  مشتری رضایت گیری اندازه چند معیاره مدل یک ، 7733 سال در. کرد ارائ 

 با   یوجا   باا  مشاتریان  جائای  و کلای  رضاایت  مادل،  این در. شد داده بسط دو نفر این یوسط بعد های سال در مدل این .شد

 .شود می محاسب  ها آن های تضاوت

 
1- Oliver 

2- kano 

3- foronel 

4- varva 

5- Syskos 

6- Gregor Vyudys 

 

 ساال  در. دهاد  مای  دخالات  بیشاتر  ها، آن رضایت ارزیابی در را مشتریان های تضاوت آماری، های مدل با درمقایس  مدل این

 و دادناد  انجام ای حرف  خدمات از مشتریان شده درک ارزش بررسی هدف با را پهوهشی همکاران  و "3یراسراس رِن " 3،،۴

 مطالع  یک طی نیا "1هووات گری"و  "۴موراری دونکان "همچنین  .رسیدند مقول  دو این بین اریباط درزمین  مثبتی نتایج ب 
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 ارزیاابی  مثبات اریبااطی   را مشاتریان  آیای  تااد  و رضایت دریافتی، ارزش و خدمات، کیفیت میان اریباط استرالیا، در موردی

 (.3173کردند)جودزاده و همکاران،

 بوسایل   کا   زماانی  متاوصاا  دارد، وجاود  رابطا   مشاتریان  رفتاار  و رضایتمندی بین ک  اند کرده بیان دانشمندان از بسیاری

 آرام  شود، می مشتریان رضایتمندی باعث مدرن های یکنولوژی بودن سودمند. بگیرند ترار یاییر یحت جدید یکنولوژی های

 کارد  بیان 3773سال  در ۲مولا .ببرند بهره آن از یوانند می بتواهند ک  مکان هر و زمان هر ک  است خدمایی کانها و از ها آن

 در . بیتنار نیساتند  آن کااربر  کا   هساتند  هاایی  باناک  سایر از وفاداریر و یر راضی بسیار دانمارک در اینترنت بانک کاربران ک 

 مادرن)اباارهای  هاای  یکنولاوژی  از مشاتری  باعث رضاایتمندی  خدمات ب  دسترسی راحتی آرام  و ک  کرد بیان ۴،،۴سال

 عبااریی،  با  . شاوند  می مشتری نارضایتی باعث پیچیده چندکاره افاارهای نرم و ستت افاار اما شود می. الکترونیک( بانکداری

شاود)پرونکا و آنتاونی    مای  مشاتری  رضاایتمندی  باعاث  باانکی،  با  خادمات   راحات  دسترسای  حاال  عاین  در و باودن  ساده

 (.۴،332،پدریتوس

 بانک برای. آید بوجود مشتریان و ها بانک برای سودمندی ایجاد جهت در هایی استرایهی شده یا باعث یکنولوژی سری  یوسع 

 مشاتریان،  بارای . دارد مشاتریان  با   کاان  یحویال  و اریبااط  درایجاد مهمی نق  ک  شده است ایجاد مستقیمی های کانال ها،

 و مشاتری  رضاایتمندی  افااای   باعاث  حاال،  هر ب  است، کرده فراهم را امنیت بیشتری و کارایی امکان الکترونیک، بانکداری

 اجتمااعی  احساساات  و فاردی  اریباطاات  کا   دهند می نشان یجربی چ  مدارک اگر. است شده بانکی پذیری)خدمات( انعطاف

 یا هستند مایل و ندارند یعامل یکدیگر با مشتریان الکترونیک، در بانکداری. است کرده یغییر چهره ب  چهره بانکداری ب  نسبت

 پاذیری  انعطاف آرام ، ک  زیرا نمایند استفاده الکترونیک از بانکداری دارند یمایل مشتریان حال، این با. باشند جدا یکدیگر از

 عاواملی  دیگر همچنین (.۴،331،باشد)داگالس و جک می درمشتریان رضایتمندی ایجاد در اساسی عاملی لذا دارند اطمینان و

 در جاویی  صرف  و استفاده در راحتی بودن، مناس  دتت، و درستی فرمت، و شکل الکترونیک، بانکداری خدمات محتوای مانند

 بانکاداری  خادمات  از مشاتریان  گیاری  یاامیم  فرایناد  یواناد  می ک  هستند متغیرهایی یرین مهم از خدمات از استفاده زمان

 باعاث  اینکا   بار  عاالوه  باشاند،  مناسا   مشاتریان  نظار  از چنانچا   عوامال  ایان  مجموع . دهند ترار یاییر یحت را الکترونیک

 .هستند مویر بسیار نیا خدمات دهنده ارای  بانک ب  ها آن وفاداری در شوند، می مشتریان رضایتمندی

(،یحقیقای  3139پورمیرزا)بانکداری الکترونیکی مطالعات متفاویی انجام شده است .مندی از در خاوص پذیرش و رضایت

 هاای  یفااوت  این یحقیق، های انجام داده است. یافت  "9،،۴سال در مشتریان سوی از الکترونیکی پذیرش بانکداری"با عنوان 

 عناوان  با   شعب  باج  این بر عالوه. است داده نشان را رفتار مشتریان چنین هم و مشتریان جمعیتی های ویهگی میان اساسی

 یارین  کام  ک  بانک ایمیل و یلفن بانک الکترونیکی، بانکداری خودپرداز، های دستگاه آن از بعد و شده پرطرفدار شناخت  کانال

 الکترونیکای  بانکاداری  پاذیرش  باا  بسایار  مشاتریان  جمعیتی ویهگیهای. ترار دارند میباشند، دارا را مشتریان سوی از استفاده

 هاای  جنبا   کا   میدهاد  نشان نتایج. بدست آمد الکترونیکی بانکداری کارایی میاان از کاملی درک میان این در و. اریباط دارد

 جهات پاذیرش   در موانا   یارین  اساسای  و یارین  مهام  فنای  دانا   و الکترونیک درباره بانکداری آگاهی بودن پایین و امنیتی

 .باشند می الکترونیکی بانکداری

 

 

 
1- Rene Trasras 

2- Duncan Morari 

3- Gary Huvat 
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4- Moles 

5- Proenca & Rpdrigues  

6-Daglas& Jack 

 هاای خاودپرداز   سیساتم  از اساتفاده  با   باناک  مشتریان گرای  بر مویر عوامل شناسایی "عنوان  یحقیقی با (،3131صالحی)

 یناوع  سیساتم،  یکپاارچگی  ، مشاتریان  آگااهی  مکاانی،  مطلوبیات  یحقیاق،  ایان  نتاایج  اسااس  بار . است گرفت  انجام "بانکی

 هاای خاودپرداز   سیستم از استفاده ب  مشتریان گرای  بر مویر عامل ش  اعتماد و تابلیت دسترسی استفاده/ خدمات،سهولت

 شاده  یااد  عوامال  میاان  از "مطلوبیات مکاانی  "عامال   باانکی و  خاودپرداز  دساتگاه  کااربران  ناد "تابلیت اعتماد". است بانکی

 .بود بیشتری برخوردار اهمیت از غیرکاربران

 بانکاداری  خادمات  از مشاتریان  اساتفاده  تااد  بار  مویر عوامل بررسی "، در مقال  ای یحت عنوان (313۲)یادانیدر و جوادین

 پاذیرش  مادل  کا   اسات  داده نشاان  یحقیاق  این های ب  این مهم پرداخت  اند. یافت  "سامان( بانک موردی مطالع ) اینترنتی

 ساهولت  مورد در فرد اداراکات در وات  و است اینترنتی بانکداری خدمات از استفاده رفتار شر  برای مناسبی و مدل یکنولوژی

تااد   باا  رایانا   از اساتفاده  ماورد  در فارد  ایربتشی خود نیا و خدمات این مفید بودن و اینترنتی بانکداری خدمات از استفاده

 دارد. مستقیم رابط  خدمات این از استفاده

 عملکارد  بهبود در بانکی های کارت کاربرد و الکترونیکی بانکداری "عنوان یحت یحقیقی ،(3133دیگران) و زاده حسن برادران

 نتیجا   ایان  با   بود شده انجام پرسشنام  از استفاده با ک  یحقیق این. گرفت انجام شرتی آذربایجان شعب  ملی بانک در "بانک

.  باشاد  مای  ماویر  باناک  ساودآوری  و باناک  مشتریان امنیت احساس و رضایت افاای  در بانکی از کاریهای استفاده ک  رسید

 اصاالحی ،  هاای  یراکن  و فروش نقط  های پایان  یوسط انتقالی های یراکن  افاای  بانکی و های کارت یعداد بین همچنین

 دارد.  وجود اریباط مستقیم خودپردازها یوسط انتقالی و برداشت

 در ساهولت  و یاادگیری  در ساهولت  ، اساتفاده  باودن نحاوه   درک تابال  و روشن خاوص در مطالبی (، یدوینگر313۲یادانی)

 تابال  باانکی،  اماور  انجاام  زماان  شادن  ک  کویاه نموده ذکر و داده ترار بررسی مورد را الکترونیک خدمات بانکداری از استفاده

 گاذار  ایار  و مفیاد  افراد استفاده تاد در ازاینترنت برخورداری و مشتریان دسترسی الکترونیک، بانکداری خدمات بودن اعتماد

 از باودن  مفیاد  و اساتفاده  ساهولت  مورد در ادراک مشتریان با کامپیویر از استفاده بتشی ایر ک  نمودند عنوان پایان در .است

 ادراک باشد بیشتر بانکی امور انجام جهت اینترنت استفاده از در فرد یوانایی چ  هر و داشت  رابط  الکترونیک بانکداری خدمات

 .داشت خواهد خدمات این استفاده از سهولت و خدمات این از استفاده بودن مفید مورد در یری مثبت

 پاهوه   ایان  انجام داده اسات. در  "الکترونیک بانکداری در امنیتی اباارهای و سیاستها "عنوان  یحت یحقیقی (،3137همتی)

 امنیت بررسای  بر یاکید با شود می الکترونیک بانکداری خدمات از افراد بیشتر استفاده و پذیرش سب  ک  عواملی یا شده سعی

 در یواند سرویسها می و ها داده بودن مفید ونیا ورود سهولت خدمات، کیفیت سیستم، و چنین نتیج  گرفت  ک  کیفیت .گردد

افاراد،   آگااهی  و آشانایی  همچاون  مهمتاری  عوامال  امنیات،  عامل کنار در همچنین .باشد مویر بسیار مشتریان حف  و جذب

 الکترونیاک  بانکاداری  خادمات  از افاراد  اساتفاده  و پاذیرش  در ، سیساتم  امنیات  عامال  با   نسابت  بیشاتری  یااییر  و اهمیت

خدمات  از استفاده در گرای  مشتریان بر مویر عوامل شناسایی "(، پهوهشی با عنوان 3133گیالنی نیا و موسوی).خواهدداشت

 خادمات  از استفاده در مشتریان گرای  بر مویر عوامل متتل  سطو  یاییر این یحقیق در انجام داده اند. "الکترونیک بانکداری

 مادل  ایان  طباق . گرفتا  اسات   تارار  مطالع  مورد بانکداری صنعت در دیویس فناوری پذیرش مدل طبق بانکداری الکترونیک

 یحقیاق  ییج  .ترارگرفت  است بررسی، مورد شده امنیت ادراک اضافی عامل یک و شده ادراک بودن مفید شده، ادراک سهولت

 .است متفاوت بانکداری الکترونیکی خدمات از استفاده در مشتریان گرای  بر مویر عوامل متتل  سطو  یاییر نشان داده ک 
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 را متعددی فاکتورهای رابط  "پذیرش و عدم پذیرش خرید الکترونیکی در سنگاپور "(، در مقال  ای با عنوان 7،،۴)3و و لینیی

 بارای  و شد اجرا سنگاپور در شرکت 3۲3از  داده آوری جم  با پرسشنام  کرده اند. ارزیابی بررسی الکترونیکی خرید پذیرش با

 غیرمساتقیم  مناف  عالی، مدیریت پشتیبانی شرکت،اندازه  ک  رسیدند نتیج  این ب  و شد، استفاده رگرسیون از ها داده یحلیل

 رابطا   هیچ صنعت و نوع دارد الکترونیکی خرید پذیرش با داری معنی و مثبت رابط  یجاری یجاری شرکای یاییر و شده ادراک

 دهد. نمی نشان را الکترونیکی خرید پذیرش با ای

 
 

1- Teo&lin 

 باین  در مشاتریان  یوساط  موبایلی بانکداری و اینترنت از شده ادراک ارزش بین مقایس  "(، پهوهشی با عنوان 9،،۴)3نیوکانن

 باعاث  کا   هاایی  خواست  مهمترین از را ایمنی سهولت و کارایی، یحقیق، انجام داده است. این "حساب پرداخت های سرویس

 معرفای  نگرانای عماده   عنوان ب  را ایمنی و کرد عنوان میشود اینترنتی و موبایلی بانکداری مشتری از شده ادراک ارزش یفاوت

 بانکداری های کانال از شده ادراک ارزش یفاوت مورد در مدیران یجاری اطالعات افاای  یحقیق این از آمده بدست نتایج. کرد

 مشتریان میباشد. یوسط بانکداری کانالهای جهت پذیرش این افاای  اتدامایی الکترونیکی برای

 کا   مولفا   چنادین  اسات،  باوده  آنالیان  بانکاداری  از دراساتفاده  مشاتریان  پذیرش پیرامون (، ک ۲،،۴)۴پیکارینن دریحقیق

 در شده، سهولت دریافت منفعت : شامل مدل این در شده فرض عوامل. است شده اشاره مویراست آنالین ازبانکداری دراستفاده

 باا  اریبااط  برتاراری  در محرماانگی، کیفیات   و امنیتآنالین،  بانکداری در شده، اطالعات درک شده، مطلوبیت دریافت استفاده

 گردد. می الکترونیک بانکداری از استفاده باعث ک  باشد اینترنت، می

ب   کاربر یک برای امنیت آنالین، بانکداری در مشتریان اعتماد بر امنیت از شده درک ایر خاوص در (، 9،،۴)1ناو پهوه  در

و  عوامال  ذیال  مادل  در. دارد امنیتای  مکانیسامهای  باا  مثبتای  رابطا   احسااس  و درک ایان  ک  باشد می احساس یک عنوان

خاوصای   وحاریم  انکاار  عادم  ، واختیار مجوز ، سندیت ، پذیری دسترس ، یمامیت ، محرمانگی همچون امنیتی مکانیسمهای

 .دارد امنیت از کاربران درک برروی یوجهی تابل ایر امنیتی مکانیسمهای ک  دهد می نشان یحقیق این نتایج. شدند عنوان

 

 

 

 مدل تحقیق -2
 می باشد. 3ب  شر  نمودار  الکترونیک در کس  و کار اتتاادی بانکداری خدمات از مشتریان رضایتمندی مدل

 

 مشتریان رضایت

 
 

    
  

             
                       

 

 و درستی

 دتت
محتوای 

 خدمات

 در راحتی

 و شکل استفاده

 ظاهر

صرف  

جویی در 

 زمان
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 )1،،۴پیکارانین و دیگران،: مدل )3نمودار  
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 تحقیق مفهومی مدل. 2-1

مای   معاروف  EUCS (End-User Computing Satisfaction)نام  با الکترونیک بانکداری خدمات از مشتریان رضایتمندی 

 اساتفاده  راحتای  فرمات،  و شاکل  دتت، و درستی الکترونیک، بانکداری خدمات مستقل)محتوای متغیر چند طریق از ک  باشد،

 آنکا ،  اول. باود  شاده  انتتااب  مهام  دلیل دو ب  EUCS مدل .است گرفت  ترار بررسی زمان( مورد در جویی صرف  و ازخدمات

 EUCS مدل آنک ، دوم. کند می برآورده بهتر الکترونیکی بانکداری خدمات از کاربر رضایت بررسی برای مطالع  ازرا  ما اهداف

 در باشد می بارگتر مدل یک از جاء یک فقط رضایتمندی ها مدل از یعدادی در. است شده بررسی متفاویی طریق مطالعات از

(. بنابراین در ایان پاهوه  از ایان    3173باشد)جودزاده و همکاران، می کلیدی متغیر یک رضایتمندی EUCS درمدل حالیک 

در این مدل یعری  متغیرهای مادل با     مدل برای سنج  رضایت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده شده است.

 می باشد . ۲شر  جدول 

 متغیرها عملیایی یعاری : ۲ جدول

 الکترونیکی بانکداری خدمات طریق از مشتری ب  شده ارائ  اطالعات ینوع: خدمات محتوای

 الکترونیکی بانکداری خدمات طریق از مشتری ب  شده ارائ  اطالعات بودن دتیق و صحیح: خدمات دتت و درستی

 الکترونیکی بانکداری خدمات طریق از مشتری ب  شده ارائ  اطالعات بودن مفید و واضح: خدمات فرمت و شکل

 الکترونیکی بانکداری سیستم از استفاده بودن ساده و راحتی: خدمات از استفاده در راحتی

 ممکن زمان یرین کویاه در باشد، نزم ک  وتت هر روز ب  اطالعات دریافت: زمان در جویی صرف 

 (3173همکاران، و جودزاده)

 فرضیات تحقیق. 2-2

 .دارد مثبتی و مستقیم یاییر مشتریان رضایتمندی بر الکترونیکی بانکداری خدمات محتوای -3

 .دارد مثبتی و مستقیم یاییر مشتریان رضایتمندی بر الکترونیکی بانکداری خدمات دتت و درستی -۴

 .دارد مثبتی و مستقیم یاییر مشتریان رضایتمندی بر الکترونیکی بانکداری خدمات فرمت و شکل -1

 .دارد مثبتی و مستقیم یاییر مشتریان رضایتمندی بر الکترونیکی بانکداری خدمات از استفاده راحتی -۲
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 مثبتای  و مساتقیم  یااییر  مشاتریان  رضاایتمندی  بر الکترونیکی بانکداری خدمات از استفاده مورد در زمان در جویی صرف  -2

 .دارد

 

 روش تحقیق. 2-3

 مقالا   ایان .و از نوع پیمایشی است.پرسشنام  اباار گرداوری اطالعات این یحقیق اسات  یوصیفی  –روش یحقیق مقال  حاضر یحلیلی 

 و منادی  رضاایت  میااان  فعانن اتتاادی ک  از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده می نمایناد،   رفتار بررسی با یا است درصدد

 طریاق  از اطالعاات  ظاور نم ایان  بارای . گیارد  تارار  بررسای  و یحلیال  مورد را آنان فعالیت بر الکترونیکی خدمات گذاری یاییر

عامالن نفر از  ،2گرفت  است. جامع  آماری از میان  ترار یحلیل مورد اس اس پی اس افاار نرم با و شده آوری جم  پرسشنام 

الکترونیکای،   بانکاداری  خدمات می باشد ک  عباریند از: محتوای بت   2و در  سوال ،1شامل  می باشد. پرسشنام  اتتاادی 

 اساتفاده، صارف    در الکترونیکای، راحتای   بانکاداری  خادمات  ظاهر)فرمت( و الکترونیکی، شکل بانکداری خدمات بودن مناس 

 جم  آوری شده است . 3172اطالعات در مهرماه سال  .الکترونیکی بانکداری خدمات از استفاده زمان در جویی

 

 

 نتایج تحقیق -3
 دهندگانتوصیفی پاسخهای ویژگی. 3-1

 ۲2یا  ،1درصد بین  ۲۴سال،  ،1 زیر دهندگاندرصد پاسخ 33دهنده این بوده است ک  دهندگان نشانیوزی  سنی پاسخ

درصد  ،9 سال بوده است. 19دهندگان طور میانگین سن پاسخهمچنین ب  اند.سال ب  بان سن داشت  22درصد  ،۴درصد، 

 ۲درصد ابتدایی، ۲دهنده این است ک  اند.همچنین یوزی  نسبی یحایالت نیا نشانزن بوده درصد ،1دهندگان مرد و پاسخ

درصد کارشناسی ارشد  33درصد کارشناسی و  ۴۴درصد کاردانی،  1درصد دیپلم،  3۴درصد زیر دیپلم، 3درصد راهنمایی، 

 اند.بوده

 یافته های تحقیقاتی.  3-2

 دهندگانطور میانگین بیشتر پاسخب صورت گرفت  اطالعات حاکی از آن است ک   بر اساس سوانت طراحی شده  و نظرسنجی

یک نمون  برای آزمون  tاند. از آزمون بوده بانک سایتوب ب  هفت  روز 9 در روزشبان  ساعت ۴۲ یمام موافق با دسترسی در

 میاان شودمی مشاهده ک  طورنتیج  آن ب  یاویر کشانده شده است همان 3 در جدول شده است. مقایس  میانگین، استفاده

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف . است ،/2، از کوچکتر یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال

 .داشت دسترسی بانک سایتوب ب  هفت  روز 9 در روزشبان  ساعت ۴۲ یمام در یوانیوان اظهار کرد ک  میاز میانگین می

سایت بانک و جستجوگر بانک موافق طراحی وب موج راحتی پردازش و یعامل با بانک ب  با دهندگان یقریباًبیشتر پاسخ

لذا با . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورباشند. همانمی

سایت بانک و جستجوگر آن، ک  طراحی وب یوان اظهار کردیوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 کند.انجام یک پردازش و یعامل را راحت می

 مشاهده ک  طورهمان کند.سری  اجرا می صورت کارآمدسایت بانک، یعامالت را ب اند ک  وبدهندگان یقریباً موافقپاسخ اکثر

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی

 کند.سری  اجرا می صورت کارآمدسایت بانک، یعامالت را ب ک  وب یوان اظهار کردپایین و اختالف از میانگین می
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 طورهمان است. کافی بانک سایتوب امنیت ک  دارد وجود اند ک  شواهدین ن  موافق و ن  متال دهندگاطور میانگین پاسخب 

لذا با یوج  ب  مثبت بودن . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک 

 .است کافی بانک سایتوب امنیت ک  دارد وجود ک  شواهدی یوان اظهار کردکران بان و پایین و اختالف از میانگین می

سایت بانک نبودن با ایجاد وب ص  منتظر و زمان از ایربت  استفاده دهندگان خیلی موافق با افاای طور میانگین پاسخب 

لذا با . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان اند.بوده

 و زمان از ایربت  سایت بانکی استفادهک  وب یوان اظهار کردیوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 دهد.نبودن را افرای  می ص  منتظر

 ک  طورهمان دانند.یاد میسایت بانک زبا ایجاد وب الکترونیک بانکداری طریق از شده دریافت خدمات دهندگان میاانپاسخ

لذا با یوج  ب  مثبت بودن . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده

 بانکداری طریق از شده دریافت خدمات سایت بانکی میاانک  وب یوان اظهار کردکران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 الکترونیک زیاد است.

دانند. سایت بانک زیاد میبانکی با ایجاد وب خدمات دریافت برای الکترونیک را بانکداری دهندگان سرعتپاسخ همچنین

لذا با یوج  ب  . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان

 برای الکترونیک بانکداری سایت بانکی سرعتک  وب یوان اظهار کردبان و پایین و اختالف از میانگین میمثبت بودن کران 

 بانکی، زیاد است. خدمات دریافت

سایت بانک زیاد با ایجاد وب استفاده در سهولت شاخ  نظر از بانک الکترونیک امکانات وریبهره دهندگان میاانپاسخ

لذا با . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طوردانند. همانمی

 امکانات وریبهره سایت بانکی میاانک  وب یوان اظهار کردیوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 است.استفاده، زیاد  در سهولت شاخ  نظر از بانک الکترونیک

ونقل با حمل هایهاین  و بانک ب  شدهپرداخت مبالغ مانند بانکی هایهاین  دهندگان موافق با کاه طور میانگین پاسخب 

 از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طوراند. همانسایت بانک بودهایجاد وب

سایت بانکی سب   ک  وب یوان اظهار کردب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین میلذا با یوج  . است ،/2،

 ونقل خواهد شد.حمل هایهاین  و بانک ب  شدهپرداخت مبالغ مانند بانکی هایهاین  کاه 

اند. سایت بانک بودهبا ایجاد وبزمان  هر در کامپیویر طریق از بانکداری خدمات ب  مناس  دهندگان موافق با دستیابیپاسخ

لذا با یوج  ب  . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان

 خدمات ب  مناس  سایت بانکی سب  دستیابیک  وب یوان اظهار کردمثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 زمان خواهد شد هر در کامپیویر طریق از بانکداری

 ب  مراجع  عدم برای انگیاه ایجاد اینترنتی بانکداری ویههب  الکترونیک بانکداری سیستم از دهندگان استفادهپاسخ همچنین

 ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طوردانند. همانزیاد می شع  را

 بانکداری سیستم از ک  استفاده یوان اظهار کردلذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می. است

 کند.زیاد می شع  ب  مراجع  عدم برای انگیاه ایجاد اینترنتی بانکداری ویههب  الکترونیک

 بانکداری سیستم از ساده از استفاده کامپیویری یعامل یک با ینها اطالعات از ایگسترده طی  بودن دهندگان با آمادهپاسخ

 یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورباشند. همانشود، موافق میالکترونیک می
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 از ک  استفاده یوان اظهار کردو اختالف از میانگین می لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین. است ،/2، از یرکوچک

 شود.ساده می کامپیویری یعامل یک با ینها اطالعات از ایگسترده طی  بودن الکترونیک آماده بانکداری سیستم

است.  ها موافقبانک در پوش  دهی کارهای موردنظر آن در اینترنتی خدمات از دهندگان موافق با یوانایی استفادهپاسخ

لذا با یوج  ب  . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان

 است یوانست  بانک، در اینترنتی خدمات از ک  استفاده یوان اظهار کردمثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 دهد. پوش  را موردنظر کارهای

 میاان شودمی مشاهده ک  طوردانند. همانزیاد می کاربران نیازهای با دسترس در دهندگان اطالعاتطور میانگین پاسخب 

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال

 دارد. یناس  کاربران نیازهای با دسترس در ک  اطالعات اظهار کردیوان از میانگین می

 مشاهده ک  طورنمود زیاد است. همان دریافت را بانکی محاونت یمامی یوانمی الکترونیک خدمات از طور میانگین استفادهب 

با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و  لذا. است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی

 دریافت را بانکی محاونت یمامی یوانمی الکترونیک خدمات از استفاده ک  با یوان اظهار کردپایین و اختالف از میانگین می

 نمود.

 دارا را خود هایخواست  مطابق نزم یغییرات ایجاد امکان الکترونیک بانکداری هایسیستم از دهندگان با استفادهپاسخ

 از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورباشند. همانباشید، موافق میمی

 هایسیستم از ک  استفاده یوان اظهار کردلذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می. است ،/2،

 است. دارا را مشتریان هایخواست  مطابق نزم یغییرات ایجاد امکان الکترونیک بانکداری

 طورهمان .بودند هاآن حل مشکالت برای هابانک اینترنتی هایبا نایوانی سیستم دهندگان ن  موافق و ن  متال پاسخ همچنین

لذا با یوج  ب  این آماره . است ،/2، از یربار  یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک 

 حل مشکالت مشتریان نایوان نیست. برای هابانک اینترنتی هایک  سیستم یوان اظهار کردمی

موافق  یقاضاهایشان است یقریباً جوابگوی میاان چ  هایشان یاخواست  و کامپیویری هایسیستم میان دهندگان یعاملپاسخ

لذا با . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی دهمشاه ک  طورباشند. همانمی

 و کامپیویری هایسیستم میان ک  یعامل یوان اظهار کردیوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 ها است.آن یقاضاهای جوابگوی مشتریان هایخواست 

 ک  طوردهد همان پاسخ هاآن سؤانت ب  سرعتب  است یوانست  زیاد هابانک اینترنتی خدمات هایدهندگان سیستمپاسخ

لذا با یوج  ب  مثبت بودن . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده

 ب  سرعتب  است یوانست  هابانک اینترنتی خدمات هایک  سیستم یوان اظهار کردمیکران بان و پایین و اختالف از میانگین 

 دهد. پاسخ سؤانت مشتریان

 بروز هنگام دهندگان ب پاسخ صحیح راهنمایی یا و مواجه  برای کافی مشتریان دهندگان موافق با آمادگیپاسخ همچنین

 آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طوراند. همانموافق بوده الکترونیک بانکداری سیستم از استفاده هنگام در مشکل

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد

 در مشکل بروز هنگام ب  صحیح راهنمایی یا و مواجه  برای کافی آمادگی الکترونیک، بانکداری ک  سیستم یوان اظهار کردمی

 است. برخوردار الکترونیک بانکداری سیستم از استفاده هنگام
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 و بانکی امور انجام برای مشتریان معامالیی هایهاین  الکترونیک بانکداری دهندگان بااینک  سیستمپاسخ طور میانگینب 

یک  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهماناند. داده خیلی موافق بوده کاه  را پول انتقال

 سیستم ک  یوان اظهار کردلذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می. است ،/2، از یرکوچک نمون 

 داده است. کاه  را پول انتقال و بانکی امور انجام برای مشتریان معامالیی هایهاین  الکترونیک بانکداری

 شودمی مشاهده ک  طورهمان .اندبودهموافق  یقریباً فعالیتشان یوسع  بر الکترونیک بانکداری سیستمبا یأییر  دهندگانپاسخ

پایین و لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان

 داشت  است. یأییرفعالیت مشتریان  یوسع  بر الکترونیک بانکداری سیستم ک  یوان اظهار کرداختالف از میانگین می

 ک  طوراند. همانیقریباً موافق بوده است اینترنتی بانکداری سالمت و صحت برای یضمینی بانک، اندازه و شهرتدهندگان پاسخ

لذا با یوج  ب  مثبت بودن . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده

 بانکداری سالمت و صحت برای یضمینی بانک، اندازه و شهرتیوان اظهار کرد کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 است اینترنتی

 مشاهده ک  طوراند. همانیقریباً موافق بوده ندارد وجود ایمسئل  آنالین، بانکداری یعامالت انجام طول دردهندگان پاسخ

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی

 ندارد. وجود ایمسئل  آنالین، بانکداری یعامالت انجام طول دریوان اظهار کرد پایین و اختالف از میانگین می

 شودمی مشاهده ک  طوراند. همانموافق بوده ندارد وجود ایمسئل  آنالین، بانکداری یعامالت انجام طول دردهندگان پاسخ

و لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان

 ندارد. وجود ایمسئل  آنالین، بانکداری یعامالت انجام طول دریوان اظهار کرد اختالف از میانگین می

 هایداده خاوصی حریم ک  دارد وجود بانک سایتوب صفح  روی بر خاوصی حریم مورد در بیانی  یکدهندگان پاسخ

 t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طوراند. همانیقریباً موافق بوده .کندمی یضمین را شتای

 یک یوان اظهار کردلذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می. است ،/2، از یرکوچک یک نمون 

 یضمین را شتای هایداده خاوصی حریم ک  دارد وجود بانک سایتوب صفح  روی بر خاوصی حریم مورد در بیانی 

 کند.می

 شودمی مشاهده ک  طوراند. همانیقریباً موافق بوده .دهدمی نشان را مستقل امنیت یضمین بانک، سایتوب دهندگان باپاسخ

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان

 .دهدمی نشان را مستقل امنیت یضمین بانک، سایتیوان اظهار کرد وباختالف از میانگین می

اند. کنند یقریباً موافق بودهمی دریافت دارند نزم ک  زمانی در را اینترنتی بانکداری سیستم از خود دهندگان با یقاضاهایپاسخ

لذا با یوج  ب  . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان

 بانکداری سیستم از خود ک  مشتریان یقاضاهای یوان اظهار کردمثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 کنند.می دریافت دارید نزم ک  زمانی در را اینترنتی

اند. موافق بوده .شودمی ارائ  مویّقی و مستند مدارک شده،انجام آنالین یعامالت یمام دهندگان برایطور میانگین پاسخب 

لذا با یوج  ب  . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان

 مستند مدارک شده،انجام آنالین یعامالت یمام ک  برای کردیوان اظهار مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 .شودمی ارائ  مویّقی و
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 میاان شودمی مشاهده ک  طوراند. همانموافق بوده خدمات برای ارائ  بانک مناسبی و تبولتابل دهندگان با شرایطپاسخ

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال

 .شودمی ارائ  مویّقی و مستند مدارک شده،انجام آنالین یعامالت یمام ک  برای یوان اظهار کرداز میانگین می

موافق  وجود خدمات برای( Register) یبت از تبل آنالین صورتب  پردازش آزمایشی انجام باوجود امکان دهندگانپاسخ

لذا با . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طوراند. همانبوده

 صورتب  پردازش آزمایشی انجام ک  امکان یوان اظهار کردیوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می

 .دارد وجود خدمات برای( Register) یبت از تبل آنالین

 

اری الکترونیکیدنتایج رضایتمندی فعاالن اقتصادی از بانک: 1جدول   

 tآماره  میانگین شر 
درج  

 آزادی
 احتمال

اختالف از 

 میانگین

 72سطح اطمینان 

 درصد

کران 

 پایین
 کران بان

1 
روز هفت  ب   9روز در ساعت شبان  ۴۲یوان در یمام می

 بانک دسترسی داشت.سایت وب
۲۳1۲ 3۴۳۴9 ۲7۳،، ،۳،، 3۳1۲ 3۳3۴ 3۳21 

2 
سایت بانک و جستجوگر آن، انجام یک طراحی وب

 کند.پردازش و یعامل را راحت می
1۳7۲ 7۳9۲ ۲7۳،، ،۳،، ۲،۳7  ،۳71 3۳31 

3 
صورت کارآمد و سری  اجرا سایت بانک، یعامالت را ب وب

 کند.می
1۳93 9۳97 ۲7۳،، ،۳،، 93۳،  ،۳23 ،۳73 

،2۴۳ ،،۳، ،،۲7۳ ۲۳11 1۳2۴ سایت بانک کافی است.شواهدی وجود دارد ک  امنیت وب 4  1،۳،  ،۳9۲ 

 3۳27 3۳۴7 3۳۲۲ ،،۳، ،،۲7۳ 33۳3۲ ۲۳۲۲ افاای  استفاده ایربت  از زمان و منتظر ص  نبودن. 5

6 
میاان خدمات دریافت شده از طریق بانکداری الکترونیک 

 چگون  است؟
۲۳،۲ 3۴۳7، ۲7۳،، ،۳،، 3۳،۲ ،33 3۳۴، 

7 
را  سرعت بانکداری الکترونیک برای دریافت خدمات بانکی

 ؟دیکنیمچگون  ارزیابی 
۲۳3۲ 33۳،1 ۲7۳،، ،۳،، 3۳3۲ ،71 3۳12 

8 
وری امکانات الکترونیک بانک از نظر شاخ  میاان بهره

 سهولت در استفاده چگون  است؟
1۳33 31۳3۲ ۲7۳،، ،۳،، ،33 ،99 ،۳77 

9 
شده ب  بانک های بانکی مانند مبالغ پرداختکاه  هاین 

 ونقل.های حملو هاین 
۲۳۲۲ 32۳33 ۲7۳،، ،۳،، 3۳۲۲ 3۳۴1 3۳1۴ 

10 
دستیابی مناس  ب  خدمات بانکداری از طریق کامپیویر در 

 هر زمان.
۲۳۴1 33۳39 ۲7۳،، ،۳،، 3۳۴1 3۳،2 3۳۲9 

11 

ویهه یا چ  حد استفاده از سیستم بانکداری الکترونیک ب 

بانکداری اینترنتی برای شما ایجاد انگیاه برای عدم 

 ؟دینمایممراجع  ب  شع  

۲۳3۴ 3۲۳33 ۲7۳،، ،۳،، 3۳3۴ ،۳71 3۳۴3 

12 
ای از اطالعات ینها با یک یعامل آماده بودن طی  گسترده

 کامپیویری ساده.
1۳7۴ 33۳2، ۲7۳،، ،۳،، ،۳7۴ ،91 3۳،3 

13 
یا چ  حد یوانست   استفاده از خدمات اینترنتی در بانک

 است کارهای موردنظر شما را پوش  دهد؟
۲۳،، ۴،۳۴3 ۲7۳،، ،۳،، 3۳،، ،،۳7  3۳3، 
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 tآماره  میانگین شر 
درج  

 آزادی
 احتمال

اختالف از 

 میانگین

 72سطح اطمینان 

 درصد

کران 

 پایین
 کران بان

 

14 
یا چ  حد اطالعات در دسترس با نیازهای کاربران یناس  

 دارد؟
۲۳۴۴ 3،۳۴9 ۲7۳،، ،۳،، 3۳۴۴ 3،۳7  3۳۲1 

15 
 یوانیمیا چ  میاان با استفاده از خدمات الکترونیک 

 یمامی محاونت بانکی را دریافت نمود؟
۲۳،1 33۳2، ۲7۳،، ،۳،، 3۳،1 39۳،  3۳۴2 

16 

ی بانکداری الکترونیک هاستمیسآیا ب  هنگام استفاده از 

ی خود را دارا هاخواست امکان ایجاد یغییرات نزم مطابق 

 ؟دیباشیم

۲۳3۲ 33۳23 ۲7۳،، ،۳،، 3۳3۲ ،۳7۲ 3۳1۲ 

17 

ی اینترنتی هاستمیسیا چ  اندازه در هنگام استفاده از 

ک  سیستم نتواند برای  دیاکردهها ب  موردی برخورد بانک

 ها شما را یاری نماید؟حل آن

۴۳7، -،۳91 ۲7۳،، ،۳۲2 -،۳3، -،۳11 ،۳31 

18 
ی شما یا هاخواست ی کامپیویری و هاستمیسیعامل میان 

 ؟استچ  میاان جوابگوی یقاضاهای شما 
1۳33 31۳3۲ ۲7۳،، ،۳،، ،۳33 ،۳99 ،۳77 

19 
یا چ  اندازه یوانست   هابانکی خدمات اینترنتی هاستمیس

 سرعت ب  سؤانت شما پاسخ دهد؟است ب 
۲۳۴، 7۳17 ۲7۳،، ،۳،، 3۳۴، ،۳7۲ 3۳۲1 

20 

استفاده از یا چ  حد ب  هنگام بروز مشکل در هنگام 

سیستم بانکداری الکترونیک، سیستم از آمادگی کافی 

 برای مواجه  و یا راهنمایی صحیح شما برخوردار است؟

1۳71 37۳21 ۲7۳،، ،۳،، ،۳71 ،۳31 3۳،1 

21 
ی معامالیی شما هان یهاسیستم بانکداری الکترونیک آیا 

 را کاه  داده است؟ برای انجام امور بانکی و انتقال پول
۲۳۲، 31۳27 ۲7۳،، ،۳،، 3۳۲، 3۳37 3۳13 

22 
سیستم بانکداری الکترونیک آیا بر یوسع  فعالیت شما 

 نقشی داشت  است؟
1۳۲۴ ۴۳3۴ ۲7۳،، ،۳،3 ،۳۲۴ ،۳3۴ ،۳9۴ 

23 
شهرت و اندازه بانک، یضمینی برای صحت و سالمت 

 بانکداری اینترنتی است.
1۳93 1۳73 ۲7۳،، ،۳،، ،۳93 ،۳21 3۳،، 

24 
ای وجود طول انجام یعامالت بانکداری آنالین، مسئل در 

 ندارد.
1۳93 9۳۴۴ ۲7۳،، ،۳،، ،۳93 ،۳21 3۳،، 

25 

یک بیانی  در مورد حریم خاوصی بر روی صفح  

های سایت بانک وجود دارد ک  حریم خاوصی دادهوب

 کند.شتای را یضمین می

1۳3۲ 3۳11 ۲7۳،، ،۳،، ،۳3۲ ،۳1۲ 3۳،۲ 

 3۳۴3 ۳11، ۳7۴، ،،۳، ،،۲7۳ 1۳11 1۳7۴ دهد.بانک، یضمین امنیت مستقل را نشان میسایت وب 26

27 
یقاضاهای خود از سیستم بانکداری اینترنتی را در زمانی 

 .دیکنیمک  نزم دارید دریافت 
۲۳،۴ 31۳9۲ ۲3۳،، ،۳،، 3۳،۴ ،۳39 3۳39 

28 
شده، مدارک مستند و برای یمام یعامالت آنالین انجام

 شود.مویّقی ارائ  می
1۳3، 3۳،3 ۲7۳،، ،۳،، ،۳3، ،۳1، 3۳،، 

29 
تبول و مناسبی را برای خدمات فراهم ها، شرایط تابلبانک

 کنند.می
1۳93 3،۳33 ۲7۳،، ،۳،، ،۳93 ،۳11 ،۳7۲ 
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 tآماره  میانگین شر 
درج  

 آزادی
 احتمال

اختالف از 

 میانگین

 72سطح اطمینان 

 درصد

کران 

 پایین
 کران بان

30 
صورت آنالین تبل از یبت امکان انجام آزمایشی پردازش ب 

(Register.برای خدمات وجود دارد ) 
1۳۲3 1۳31 ۲7۳،، ،۳،، ،۳۲3 ،۳۴1 ،۳91 

 ماخذ : محاسبات یحقیق

 

 

، راحتی در  خدمات سوانت طراحی شده در  پنج مقول  محتوای خدمات، درستی و دتت خدمات، شکل و فرمت پاسخ 

محتوای با  دهندگانپاسخ طور میانگینب آمده است. ۴شده و  در جدول  و صرف  جویی در زمان طبق  بندیخدمات استفادده 

 یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان .اندشده بانک موافق بودهخدمات ارائ 

محتوای خدمات  یوان اظهار کردلذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می. است ،/2، از یرکوچک

 میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان .اندشده بانک موافق بودهبا مناس  بودن خدمات ارائ  دهندگانپاسخ یید است.یأمورد 

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال

 یید استیأمورد  مناس  ک  خدمات یوان اظهار کرداز میانگین می

 میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان .اندشده بانک موافق بودهبا شکل و ظاهر خدمات ارائ  دهندگانپاسخ طور میانگینب 

لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف . است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد آماره احتمال

 یید استیأک  شکل و ظاهر خدمات مورد  یوان اظهار کردمیاز میانگین 

 آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان .اندموافق بوده شده بانکبا راحتی در استفاده خدمات ارائ  دهندگانپاسخ

پایین و اختالف از میانگین  لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و. است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون برآورد

 یید است.یأیوان اظهار کرد ک  راحتی در استفاده مورد می

 برآورد آماره احتمال میاان شودمی مشاهده ک  طورهمان .اندجویی در زمان موافق بودهبا صرف  دهندگانپاسخ طور میانگینب 

یوان لذا با یوج  ب  مثبت بودن کران بان و پایین و اختالف از میانگین می. است ،/2، از یرکوچک یک نمون  t شده در آزمون

 یید است.یأجویی در زمان مورد اظهار کرد ک  صرف 

 

نتایج رضایتمندی فعاالن اقتصادی بر حسب طبقه بندی مقوله های رضایتمندی: 2جدول  

 tآماره  میانگین نام متغیر
درج  

 آزادی
 احتمال

اختالف از 

 میانگین

درصد 72سطح اطمینان   

 کران بان کران پایین

 3۳3۲ ۳72، 3۳،2 ،،۳، ،،۲7۳ ۴3۳22 ۲۳،2 محتوای خدمات

 3۳32 ۳73، 3۳،1 ،،۳، ،،۲7۳ 31۳72 ۲۳،1 مناس  بودن خدمات

فرمت ظاهر )شکل و 

 خدمات(
1۳93 7۳31 ۲7۳،، ،۳،، ،۳93 ،۳21 ،۳39 

 3۳،۲ ۳32، ۳72، ،،۳، ،،۲7۳ ۴،۳17 1۳72 راحتی در استفاده

 3۳27 3۳۴7 3۳۲۲ ،،۳، ،،۲7۳ 33۳3۲ ۲۳۲۲ جویی در زمانصرف 
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 3۳،۲ ۳32، ۳72، ،،۳، ،،۲7۳ 37۳13 1۳72 کل متغیرها

 ماخذ : محاسبات یحقیق

دهد، متفاوت است. سایت بانک را نشان میبندی افراد پاستگو از نظر یحایالت، شواهد کافی ک  امنیت وببراساس طبق 

جدول بیشتر است، بنابراین فرض صفر  F( از مقدار 39۴/1محاسبایی ) Fشود مقدار آماره مشاهده می 1ک  در جدول همانطور

 شودین گروه یحایالت متتل  رد میمبنی بر یکسان بودن شواهد کافی در ب

 سایت بانکهای تحصیالت و وجود شواهد کافی برای امنیت وب: ارتباط بین گروه3جدول

 مقدار احتمال محاسبایی Fآماره  میانگین مربعات درج  مربعات مجموع مناب 

13۳۴29 9۳2۲۴ بین گروه ها

1۳39۴ ،۳،33 39۳،13۲1،۳171 درون گروه ها

۲7،۴۲۳23 کل

 های یحقیقمأخذ: یافت 

مشاهده  ۲ک  در جدولهای یحایالیی متفاوت است. همانطور های متتل  در بین گروهدسترسی ب  خدمات بانکی در زمان

جدول بیشتر است، بنابراین فرض صفر مبنی بر یکسان بودن  F( از مقدار 333/۴محاسبایی ) Fشود مقدار آماره شود میمی

 شود.دسترسی ب  خدمات بانکی در موات  متتل  در بین گروه یحایالت متتل  رد می

 

 های مختلفبانکی در زمانهای تحصیالت و دسترسی به خدمات : ارتباط بین گروه4جدول

 مقدار احتمال محاسبایی Fآماره  میانگین مربعات درج  مجموع مربعات مناب 

۲۳1۴1،۳99۴۳33،۳،9 بین گروه ها

32۳9۲1،۳19 درون گروه ها

۴،۳1۴۲7 کل

 های یحقیقمأخذ: یافت 

همچنین متغیرهایی چون میاان خدمات دریافت شده از خدمات الکترونیک بانکی، یناس  اطالعات در دسترس با نیاز کاربران 

های یحایالیی متتل  یکسان است. نتایج در بین گروهو انتقال پول  یانجام امور بانک یبرا یمعامالی یها ن یهاو کاه  

جدول کمتر است، بنابراین فرض صفر  Fمحاسبایی  از مقدار  Fدهد برای این متغیرها مقدار آماره نشان می 9یا    2جدول

های یحایالت این شود. ب  عبارت دیگر از نظر گروهمبنی بر یکسان بودن شواهد کافی در بین گروه یحایالت متتل  رد نمی

 متغیرها یفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

 

 های تحصیالت و میزان خدمات دریافت شده از خدمات الکترونیک بانکیگروه: ارتباط بین 5جدول

 مقدار احتمال محاسبایی Fآماره  میانگین مربعات درج  مجموع مربعات مناب 

3۳،91،۳33،۳23 ،۳92 بین گروه ها

 31۳۴2۲1،۳13 درون گروه ها

3۲۳1۴۲7 کل
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 های یحقیقمأخذ: یافت 
 

 های تحصیالت و متناسب بودن اطالعات در دسترس با نیاز کاربرانبین گروه: ارتباط 6جدول

 مقدار احتمال محاسبایی Fآماره  میانگین مربعات درج  مجموع مربعات مناب 

۳9۴1،۳3۴،۳73،۳۲2، بین گروه ها

2۳۴3۲1،۳3۴ درون گروه ها

1۲7 کل

 های یحقیقمأخذ: یافت 
 

 و انتقال پول یانجام امور بانک یبرا یمعامالت یها نهیهزهای تحصیالت و کاهش گروه: ارتباط بین 7جدول

 مقدار احتمال محاسبایی Fآماره  میانگین مربعات درج  مجموع مربعات مناب 

۳21،۳،3،۳11،۳17، بین گروه ها

 2۳۲۴۲1،۳31 درون گروه ها

۲7 2۳7۴ کل

 های یحقیقمأخذ: یافت 

 نتیجه گیری و پیشنهادات  -4
یوج  ب  گرای  استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی ب  دلیل ویهگی های منحار ب  فرد آن و حضور بانک، جهت نقال و   با

اسات و از طارف دیگار     های اتتاادی درآماده  فعالیتانتقال مناب  مالی، بانکداری الکترونیک را ب  عنوان بت  یفکیک ناپذیر 

در  بانکهاا نجام شده نشان می دهد ک  رضایت مشتری بر روی حف  مشتریان و در نتیج  بر ساود آوری و موفقیات   یحقیقات ا

ی و دتت خدمات، شاکل و  پنج مقول  محتوای خدمات، درست ،عرص  رتابت یاییرگذار است. بر اساس مرور ادبیات نظری یحقیق

جهت یعیین رضایتمندی مشاتریان از خادمات ماذکور باا      مان، راحتی در استفادده خدمات و صرف  جویی در زفرمت خدمات

استفاده از روش یحقیق یوصیفی از طریق پرسشنام  پنج گاین  ای لیکرت مورد بررسی ترار گرفات. باا اساتفاده از آزماون دو     

رضاایت منادی   بیشاترین  نتایج یحلیال ساوانت نشاان مای دهاد کا        . جمل  ای فرضی  های یحقیق مورد ارزیابی ترار گرفت

 هاای  صرف  جویی در وتت ، کااه  هاینا  رفات و آماد با  باناک، کااه  هاینا           از بانکداری الکترونیکی ب  دلیلمشتریان 

محتاوای  نتاایج نشاان مای دهاد کا  مشاتریان از        اسات .  معامالیی و دسترسی شبان  روزی و در طول هفت  ب  خدمات بانکی

رضایت دارند . در   دمات ، راحتی در استفاده خدمات و صرف  جویی در زمانخدمات، درستی و دتت خدمات، شکل و فرمت خ

، محتاوای خادمات،   بر حس  اهمیت ب  یریی  مربوط ب  صرف  جویی در زماان   پاسخ دهندگان  مندیاین میان میاان رضایت

حایالت نتایج نشاان مای   از طرف دیگر بر حس  ی .، راحتی در استفاده و شکل و ظاهر خدمات می باشدمناس  بودن خدمات

. با     یحایالیی رضایتمندی متفاوت استدسترسی ب  خدمات و امنیت وب سایت بر حس  سطودهتد ک  در خاوص مقول  

پیشنهادات عباارت اناد از: رفا     مهمترین عباریی افراد با یحایالت بان بیشتر نیاز ب  امنیت و دسترسی ب  خدمات بانکی دارند.

ب  زیر ساخت های ارائ  خدمات بانکداری الکترونیکای جهات افااای  سارعت ارائا  خادمات بادون         مشکالت و مسائل مربوط

اشکال، القا مسئولیت پذیری بانک در ارائ  خدمت بانکداری اینترنتای با  مشاتریان، یساهیل دسترسای مشاتریان اساتفاده از        
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با    شاود.  ریان ب  خدمات بانکداری الکترونیکیخدمات دستگاه های خود پرداز و خدمات پایان  های فروش و جل  اعتماد مشت

 عبارت دیگر پیشنهاد می شود در مقول  راحتی و شکل و ظاهر خدمات با یوج  ب  نیاز مشتری یغییرایی داده شود .
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