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مقدمه
امروزه اگر بانكی نتواند خدمات خود را از راه دور و از طريق بانكداری الكترونیكی به مشتريان
خود ارائه دهد از رقابت خارج میشود؛ بنابراين ،گذار از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی
ضروری است (دعايی ،کمالی .)29 -26 :1387 ،بانكداری اينترنتی به مشتريان اجازه میدهد تا
انواع معامالت بانكی الكترونیكی را از طريق وبسايت بانک و در هر زمان و مكانی ،با سرعت
باالتر و هزينة کمتر نسبت به شعب سنتی بانک ،اجرا کنند .علیرغم افزايش پیوستة تعداد
کاربران اينترنتی و وجود مزايای ظاهری بانكداری اينترنتی برای مشتريان در بسیاری از کشورها،
نرخ رشد کاربران اينترنتی به میزان مورد انتظار افزايش نیافته است .در بیان مسئلة اين پژوهش
و ضرورت و اهمیت آن بايد گفت بهسبب بافت کشاورزی و دامپروری مردم در استان گلستان و
با توجه به وجود عوامل مختلفی چون سطح سواد مردم و آشنانبودن به کانالهای جديد ارائة
خدمات بانكی بهويژه بانكداری الكترونیكی ،هنوز بسیاری از افراد به استفاده از خدمات
الكترونیكی بانکهای خصوصی راغب نیستند و اين در حالی است که بانکهای خصوصی رقبای
اصلی بانکهای دولتی در ارائة خدمات نوين به مشتريان خود بهشمار میآيند .بههمینسبب ،در
اين پژوهش سعی شده است تا عوامل مؤثر در وفاداری الكترونیكی مشتريان و موانع توسعة آن
در بانکهای خصوصی بررسی شود .در اين پژوهش ،ابتدا ،مبانی نظری و پیشینة پژوهش بیان
میشود و سپس ،روششناسی پژوهش و يافتهها ارائه خواهد شد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
جاکوبای و همكارانش وفاداری را همان خريد متواتر مشتری میدانند و معتقدند بررسی رفتار
خريد مشتری همان بررسی وفاداری است (جاکوبی و رابرت .)1978 ،از نظر اولیور ،وفاداری
دربرگیرندۀ سه جزء شناخت ،احساس و تمايل رفتاری است .وفاداری ،تعهدی قوی برای خريد
مجدد محصول يا خدمتی برتر در آينده است؛ بهطوریکه همان مارک يا محصول ،علیرغم
تالشهای بالقوۀ بازاريابی رقبا خريداری شود (اولیور.)1999 ،
براساس مطالعات جاکوبای و کاينر ،دو رويكرد به وفاداری مشتريان وجود دارد:
رويكرد رفتاری :براساس اين رويكرد ،وفاداری مشتريان رفتار محسوب میشود و
شاخصهای عملیاتی اين رويكرد عبارت است از سهم خريد ،تداوم خريد و . ...روش تناسب
خريد نوعی معیار وفاداری به مارک محصول است .در رويكرد رفتاری ،وفاداری به شرکت به
شكل همه يا هیچ نیست ،بلكه بهصورت پیوستار است که از کامل تا بیتفاوتی گسترده است.
براساس نگرش رفتاری ،وفاداری مشتريان قابل اندازهگیری بهصورت وفاداری تقسیمنشده است.
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تغییر گاهی ،وفاداری به تغییر ،وفاداری تقسیمشده و بیتفاوتی به مارک است (جاکوبی و کینر،
.)1973
رويكرد نگرشی :از نظر فورنیر و ياو ،وفاداری مشتريان نوعی نگرش است (فورنیر و ياو،
 .)1997بعضی شاخصهای عملیاتی در اين رويكرد عبارت است از رجحان ،قصد خريد و تقدم
عرضهکننده .براساس اين نگرش ،تشريح رفتار واقعی مشتری بهتنهايی کافی نیست؛ بلكه نیازمند
تحلیل و توضیح رفتار و درنظرگرفتن ساختار نگرشها و عملكرد مشتری است .مدلهای فراوانی
در وفاداری مشتريان به خدمات بانكداری وجود دارد که با بررسی آنها مهمترين شاخصها
شناسايی و استخراج شد .بعضی از مدلهايی که در شناسايی عوامل مؤثر و موانع اصلی وفاداری
در اين پژوهش بهکار گرفته شد ،عبارتند از:
طبق مدل گامروس و همكارانش ،امنیت ،برآوردن نیاز ،پاسخگويی و رابط کاربری ،به اعتماد
الكترونیكی کمک میکند؛ اعتماد به رضايت منجر میشود و در پی آن ،وفاداری الكترونیكی را
بهوجود میآورد (گامروس و لیلجاندر .)2004 ،در مدل اندرسون رضايت الكترونیكی مقدم بر
وفاداری الكترونیكی است .اما اين اثر بهوسیلة متغیرهای سطح انفرادی (مانند اجبار ،انگیزه،
آسايش و اندازۀ خريد) و متغیرهای سطح شرکت (مانند اعتماد و ارزش دريافتی) تعديل میشود
(اندرسون و سرينیواسن .)2003 ،در مدل ريبینک و همكارانش ،رضايت الكترونیكی در اعتماد
الكترونیكی مؤثر است و درعین حال ،اين دو ،بر وفاداری الكترونیكی اثر میگذارند .بهعالوه،
اعتماد و رضايت الكترونیكی ،خود ،متأثر از اطمینان ،آسانی استفاده ،سابقة الكترونیكی،
پاسخگويی و سفارشیسازی است (ريبینک و لیلجاندر .)2004 ،در مدل سمین و همكارانش،
رضايت کلی ،اطمینان و ارزش آنالين و آفالين ،بهعالوۀ لذت آنالين و آفالين ،در وفاداری
الكترونیكی اثر میگذارد .همچنین ،پاسخگويی و سفارشیسازی بر لذت آنالين و سابقة
الكترونیكی روی ارزش آنالين اثر دارد (سمین و همكاران .)2005 ،در مدل رودگر و همكارانش
وفاداری آنالين متأثر از رضايت و کیفیت اطالعات است و رضايت ،متأثر از کیفیت سیستم و
خدمات .کیفیت خدمات از ملموسبودن ،قابلیت اعتماد ،پاسخگويی ،اطمینان و همدلی تأثیر
میپذيرد .روابط تعاملی و دستیابی بر کیفیت سیستم تأثیر میگذارد و کیفیت اطالعات ،متأثر از
آگاهیدهندگی و سرگرمی است (رودگر و نگاش.)2005 ،
مهمترين شاخصهای موجود که در بررسی عوامل مؤثر در وفاداری از آنها در مقاله استفاده
شد عبارتند از:
 .1رضايت مشتريان :ريبینک و همكارانش اهمیت رضايت مشتری را هنگام انجام کسبوکار
آنالين مطرح کردند .از نظر آنها رضايت مهمتر از آنالينبودن است (ريبینک و لیلجاندر،
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 .)2004از نظر کاووسی و سقايی رضايت مشتری عبارت است از :استنباط مشتری از کیفیت،
منهای انتظارات مشتری (کاووسی ،سقايی.)62 :1384 ،
 .2اعتماد :يوسافزای و همكارانش اعتماد را توقع اينكه گفته يا تعهدی که فروشنده اظهار میکند
قابل اتكاست و فروشنده از آسیبپذيری خريدار سوء استفاده نخواهد کرد ،دانستهاند .برای
جلب اعتماد مشتريان در بانكداری الكترونیكی نیز دو شاخص محرمانهبودن و امنیت نقش
دارد (يوسافزای و پالیستر .)2003 ،از نظر فالوين و همكارانش اعتماد مجموعهای از
باورهاست با سه بعد صداقت ،شايستگیهای سازمان و نیکانديشی (فالوين و گاينالیو،
 .)2006ريبینک و همكارانش اعتماد الكترونیكی را درجهای از اعتماد میدانند که مشتريان
در تبادالت آنالين دارند (ريبینک و لیلجاندر .)2004 ،هرينگتون و ويون اعتماد الكترونیكی را
انعكاسی از اعتماد آنالين قلمداد میکنند .آنها دريافتند که ارتباطات تعاملی الكترونیكی
نمیتواند بدون اعتماد الكترونیكی ايجاد شود (هرينگتون و ويون.)2007 ،
 .3تصوير شرکت و شهرت نام تجاری :از نظر متلی و نیسوين ،ولوتسو و همكارانش ،لورين و
لیلجاندر و بلومر و همكارانش تصوير شرکت و شهرت برند دو عامل وفاداری مشتريانند
(متلی و نیسوين1999 ،؛ ولوتسو و داسكو2004 ،؛ لورين و لیلجاندر2006 ،؛ بلومر و رويتر،
.)1998
 .4ارتباط آنالين :از نظر آبرات و روسل ،حفظ مشتريان از طريق توسعة ارتباطات آنالين با آنها،
برای ايجاد و نگهداری مزيت رقابتی در بازار ،ضروری است (آبرات و روسل.)1999 ،
هاوکرافت و همكارانش اينترنت را ابزاری برای تأثیرگذاری در بازاريابی ارتباطات آنالين
میدانند (هاوکرافت و هور.)2003 ،
 .5ويژگیهای خدمات بانكداری الكترونیكی :از نظر براسینگتون و پتیت ،نامحسوسبودن ،دوام
نداشتن ،نبود تجانس و تجزيهناپذيری از ويژگیهای خدمات است (براسینگتون و پتیت،
 .)2000بوئر و همكارانش چند بعد برای موفقیت خدمات بانكداری الكترونیكی معرفی کردند که
عبارتند از خدمات سنتی ،خدمات اضافی و خدمات حل مشكل (بوئر و هامرسمیت.)2005 ،
 .6هزينههای تعويض :اين هزينهها شامل هزينههای تغییر ،هزينة زمان و پول مصرفشده و
هزينههای روانی ناشی از تعويض به عرضهکنندهای ديگر است .از نظر سالمن و موير،
زمانیکه مشتری بانک خود را تغییر میدهد ،ممكن است ازدستدادن محیط اجتماعی
عرضهکنندۀ خدمات ،وی را هراسان کند؛ بههمین سبب ،ايجاد جامعة مجازی شبكههای
ديجیتالی برای مشتريان و ساخت محیطی با کارکرد اجتماعی مطرح شد (سالمن و موير،
.)2003
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 .7کیفیت خدمات دريافتی :از نظر پارسورامن و همكارانش ،کیفیت خدمات دريافتی تفاوت بین
تصور مصرفکننده از خدمات ارائهشدۀ شرکت و انتظارات وی از خدمات است (پارسورامن و
زيتامل.)1988 ،
 .8ارزش خدمت دريافتی :از نظر هینونن ،مشتريان ارزش خدمات دريافتی را از چهار بعد ارزيابی
میکنند :تكنیكی ،کارکردی ،موقتی و فاصلهای .از نظر وی ،بعد فاصلهای و بعد موقتی ،به
ترتیب ،دو بعد مهم در ارزيابی خدمات دريافتی است (هینونن.)2007 ،
بانكداری الكترونیک نوع خاصی از بانكداری نیست ،بلكه استفاده از فناوری اطالعات و
وسايل الكترونیكی -مانند دستگاههای خودپرداز ،اينترنت بانک ،موبايلبانک ،تلفنبانک و پايانة
فروش -در فعالیتهای بانكداری است که به خدمات بانكی تنوع و سرعت میبخشد (مسعودی،
 .)54-49 :1387از ديدگاه مرکز پژوهشهای ارتباطات بانكداری الكترونیک ارائة مستقیم خدمات
و عملیات بانكی جديد و سنتی به مشتريان از طريق کانالهای ارتباطی متقابل الكترونیک است
(مرکز پژوهشهای ارتباطات .)1382 ،بانكداری الكترونیک دسترسی به سیستمهای درونی بانک را
از طريق شبكههای عمومی افزايش میدهد و خطر حملة هكرها و ويروسها را بهدنبال دارد .اين
نوع بانكداری وابستگی بانک را به تأمینکنندگان خدمت و فروشندگان نرمافزار -که سیستمهای
الكترونیكی را طراحی و پیادهسازی میکنند -افزايش میدهد (شیخانی .)25 :1378 ،در ادامه،
بخشی از پژوهشهايی که در زمینة وفاداری مشتريان به خدمات بانكداری الكترونیكی انجام
پذيرفته بررسی شده است که منابع طراحی سؤاالت پرسشنامه بودهاند.
از نظر زپیل و گیلمور ،وفاداری الكترونیكی تمايل مشتريان به بازديد مجدد از کسبوکار
الكترونیكی براساس تجربیات گذشته و انتظارات آينده است (زپیل و گیلمور .)1987 ،از نظر
اندرسون و همكارش وفاداری الكترونیكی عالقة ذهنی افراد نسبت به فروشندۀ الكترونیكی است
که سبب میشود شخص رفتار خريد خود را تكرار کند (اندرسون و سرينیواسن .)2003 ،متلی و
نیسوين بین وفاداری کوششی و وفاداری مؤثر تمايز قائل شدهاند .در وفاداری کوششی مشتری
قصد دارد از بانک خود در آينده نیز استفاده کند ،اما وفاداری مؤثر بیانگر آن است که مشتری
چقدر بانک و ويژگیهای آن را دوست دارد (متلی و نیسوين .)1999 ،بلومر و همكارانش بین
وفاداری محصول و وفاداری خدمات تفاوت قائل شدهاند و معتقدند نتايج وفاداری محصول را
نمیتوان بهطور کامل به وفاداری خدمات تعمیم داد؛ زيرا وفاداری خدمات ريشه در روابط بین
مشتری و کارمند دارد (بلومر و رويتر.)1998 ،
بیرلی و همكارانش نشان دادند که رضايت مشتری و هزينههای سوئیچینگ دو عامل اساسی
در وفاداری مشتريان بانکاند که البته عامل رضايت قویتر است (بیرلی و مارتین .)2004 ،از نظر
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متلی و نیسوين ،رضايت مشتری و شهرت مهمترين عامل وفاداریاند (متلی و نیسوين.)1999 ،
لويس و سورلی نشان دادند که رضايت مشتری کیفیت خدمت دريافتی ادراکشدۀ مشتريان،
هزينههای سوئیچینگ ،ارتباطات شخصی با کارکنان بانک ،تعهدات اخذشده از مشتری ،اعتماد،
ويژگیهای مشتری و تالش سازمانی بهمنظور ايجاد ارتباط مهمترين عوامل دارای اولويت در
ايجاد وفاداری مشتریاند (لويس و سورلی .)2006 ،آبرات و روسل بیان کردند که مشتريان از
طريق ارتباطات شخصی به بانک خود وفادارند (آبرات و روسل .)1999 ،در پژوهش رومولو
کیفیت خدمات الكترونیكی بر وفاداری الكترونیكی اثر دارد .عوامل مؤثر در کیفیت خدمات
الكترونیكی عبارتند از در دسترسبودن اطالعات ،سهولت استفاده ،حريم خصوصی و امنیت،
ظاهر گرافیكی و قابلیت اطمینان و پاسخدهی (رومولو و اولیويرا .)2007 ،در پژوهش جانگون و
جینوو ،اعتماد و هزينة معامله عوامل مؤثر در وفاداری مشتریاند .همچنین اطالعات کامل ،ارزش
مشترک و ارتباطات عوامل مؤثر در اعتماد مشترياناند (جانگون و جینوو .)2000 ،گومانس عوامل
مؤثر در احساس مشتری از سودمندی وبسايت -مانند امنیت و حريم خصوصی ،قابلیت تثبیت
موقعیت ،واسطة گرافیكی ،سهولت دسترسی ،تبلیغات ،مارک تجاری و زمان دانلود -را برای
وفاداری معرفی کرد (گومانس .)2001 ،سارو و همكارانش عواملی مانند محتوای اطالعات،
امنیت معامله ،پاسخدهی به سؤاالت ،بازيابی اطالعات مشتری ،جاذبههای بصری ،زمان دانلود،
سرعت فرايند بازگشت را از عوامل مؤثر در وفاداری آنالين مشتريان دانستهاند (سارو و مینگ،
.)2003
در پژوهش کاووسی و سقايی رضايت مشتری روی وفاداری آن اثر میگذارد و وفاداری در
تمايل به خريد ،تبلیغ کالمی مثبت ،کاهش مراجعه به رقبا و تحمل افزايش قیمت مؤثر است و
اين عوامل به سودآوری سازمان منجر میشود (کاووسی و سقايی .)1384 ،پژوهش قنادان و امام
علیزاده نشان داد که کیفیت وبسايت ،اعتماد ،رضايت ،ويژگیهای خريد ،ارزش ارائهشده ،سطح
خدمت مشتری و فرصت تعويض عوامل مؤثر در وفاداری الكترونیكیاند (قنادان و امامعلیزاده،
.)1384

پژوهش نیلی احمدآبادی نشان داد که عوامل پرسنلی ،عوامل خدماتی و عوامل مربوط به
دسترسی به شعب و عوامل فیزيكی از عوامل مؤثر در وفاداری مشتريان بانک رفاهاند (نیلی
احمدآبادی.)1382 ،
پژوهش طباطبايینسب نشان داد که تعهد و اعتماد مشتری نقش اساسی در ايجاد وفاداری
مشتريان دارد (طباطبايینسب .)1388 ،پژوهش رجبی بین رضايت مشتريان ،هزينههای تعويض،
پیچیدگی فرايند انتخاب بانک و وفاداری مشتريان رابطة معنیداری را نشان داد (رجبی.)1386 ،
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نتايج پژوهش کاردگر نشان داد که بین عوامل فیزيكی ،محیطی ،عوامل خدماتدهی و عوامل
شايستگی کارکنان با وفاداری مشتريان رابطة معنیداری وجود دارد (کاردگر .)1385 ،در پژوهش
هشمی و همكارش ،بهینهسازی ،ويژگیهای خدمات ،تسهیالت ،حفاظت و ارتباط تعاملی
عواملیاند که در وفاداری الكترونیكی اثر دارند (هشمی و اسیم .)2005 ،در پژوهش حسنزاده و
همكارش ،بیتوجهی به مسائل فرهنگی و امنیتی ،حمايت ناکافی دولت ،ناآگاهی کاربران از
سیستمها و مزيتهای آن ،قوانین دستوپاگیر اداری و مقاومت کارکنان دربرابر تغییرات ،موانع
موجود در بانكداری الكترونیک در کشور معرفی شد (حسنزاده و پورفرد .)1382 ،در پژوهش
کیاکجوری و نوبتی ،موانع بانكداری الكترونیكی زيرساختهای مالی و بانكی ،زيرساختهای
فرهنگی ،هزينة باال و مسائل امنیتی عنوان شده است (کیاکجوری و نوبتی .)1386 ،پژوهشهای
اخیر در حوزۀ وفاداری مشتريان انجام شده است .ازجمله پژوهش رستگاری و آقامحمدی که
نشان داد آگاهی از خدمات ،امنیت ،کیفیت ارتباط اينترنتی ،سهولت استفاده و ادراک از مفیدبودن
بر پذيرش بانكداری الكترونیكی مؤثرند (رستگار و آقامحمدی .)114-93 :1390 ،در پژوهش
آقايی ،شاخصهای اساسی بر وفاداری مشتريان ويژگیها و چگونگی رفتار فروشنده با مشتری،
صداقت با مشتری ،میزان قیمت کاال ،کیفیت و نزديكی روابط با مشتری ،منافع حاصل از روابط
مشترک ،تجربة خريد گذشتة مشتری و مسئولیتپذيری فروشنده بیان شده است (آقايی و
همكاران .)20-1 :1391 ،موسیخانی و همكاران نشان دادند بین دانش دربارۀ مشتری ،دانش از
مشتری ،دانش برای مشتری و سازگاری ارزش درکشدۀ مشتری ارتباط وجود دارد .اين پژوهش
همچنین به رابطة قوی بین سازگاری ارزش درکشدۀ مشتری و ارزش مورد انتظار و وفاداری
مشتری اشاره دارد (موسیخانی و همكاران .)164-147 :1391 ،پژوهش ديگری درمورد وفاداری
در صنعت بانكداری مؤيد اين نكته است که تعهد برند در وفاداری به برند اثر مثبت دارد (عزيزی
و همكاران .)104-89 :1391 ،در وجه تمايز و دانشافزايی اين پژوهش نسبت به پژوهشهای
پیشین میتوان به اين نكته اشاره کرد که اين پژوهش با بررسی مدلهای موجود در زمینة
وفاداری الكترونیكی و برای شناسايی عوامل مؤثر و موانع وفاداری در بانکهای خصوصی استان
گلستان انجام شده است و بهمنظور تعیین رتبة اين عوامل از روش تحلیل عاملی تأيیدی استفاده
شده است.
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اعتماد

ارزش خدمت دريافتی

تصوير و شهرت برند
ويژگیهای خدمات
هزينههای تعويض

ارتباط آنالين
عوامل مؤثر و پیشبرنده

سن

تعهد

وفاداری الکترونیکی

موانع اصلی و بازدارنده

موانع اقتصادی و مالی
موانع فرهنگی و اجتماعی

موانع آموزشی و يادگیری
موانع امنیتی و حريم خصوصی

موانع فنی و تكنولوژيكی

نمودار  .1مدل پژوهش پیش از آزمون

سؤالهای پژوهش
 .1عوامل مؤثر در وفاداری مشتريان بانکهای خصوصی استان گلستان نسبت به خدمات
بانكداری الكترونیكی کدامند؟
 .2چه موانعی در وفاداری مشتريان بانکهای خصوصی استان گلستان نسبت به خدمات
بانكداری الكترونیكی وجود دارد؟
 .3عوامل مؤثر در وفاداری و موانع وفاداری مشتريان بانکهای خصوصی استان گلستان نسبت
به خدمات الكترونیكی چه رتبهای دارند؟
روششناسی پژوهش
جامعة آماری اين پژوهش را همة افرادی که با حداقل تحصیالت ديپلم ،در يكی از شعب
بانکهای خصوصی استان گلستان دارای حساب بانكیاند و حداقل شش ماه از خدمات بانكداری
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الكترونیكی استفاده کردهاند تشكیل میدهند .نظر به اينكه آمار جامعة مزبور برای هريک از
بانکها در سطح استان نامعلوم است و امكان دسترسی به آن فراهم نشده است ،با استفاده از
فرمول حجم جامعة نامعین بهعالوۀ  %10بیشتر1 / 96 0 / 5 0 / 5  384 ،
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نمونهای حدود  420نفر بهطور تصادفی از مشتريان شعب مختلف شش بانک خصوصی فعال
(اقتصاد نوين ،پاسارگاد ،پارسیان ،سامان ،کارآفرين و سینا) در استان گلستان که در سال  1390از
خدمات بانكداری الكترونیكی استفاده کردهاند ،انتخاب شد.
روش نمونهگیری در اين پژوهش روش طبقهبندی تصادفی است .بهعلت اينكه شعب بانکهای
خصوصی از دادن آمار و اطالعات مشتريانی که از خدمات بانكداری الكترونیكی بهره میبردند،
خودداری کردند ،بهناچار پس از تعیین حجم کل نمونه طبق فرمول حجم جامعة نامعین ،از هر شش
بانک به نسبت مساوی ،يعنی  70نفر در میان همة شعب شهری ،نمونهگیری انجام شد .در مرحلة دوم
نمونهگیری ،از هرسه شعبة بانک اقتصاد نوين  24نفر ،از سه شعبة بانک پارسیان  24نفر ،از دو شعبة
بانک پاسارگاد  35نفر ،از دو شعبة بانک سامان  35نفر ،از دو شعبة بانک کارآفرين  35نفر و از هر
شش شعبة بانک سینا  12نفر بهطور تصادفی نمونهگیری بهعمل آمد .پرسشنامه شامل هشت سؤال
اطالعات شخصی 24 ،سؤال (شامل سه سؤال برای هريک از هشت عامل مؤثر در وفاداری) و 15
سؤال (شامل سه سؤال برای هريک از پنج مانع وفاداری الكترونیكی) بود .سؤاالت براساس مطالعة
مبانی نظری تهیه و بهدست کارشناسان تأيید شد .پايايی پرسشنامه از طريق آلفای کرونباخ معادل 83
درصد با استفاده از نرمافزار  SPSS 16محاسبه شده است .همچنین در اين پژوهش ،بهعلت وجود
پیشفرض معین از روابط متغیرها و عاملها برای شناسايی عوامل مؤثر و پیشبرنده و موانع اصلی
وفاداری الكترونیكی ،از روش تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شده است.
آزمون عوامل مؤثر در وفاداری الکترونیکی
ابتدا الزم است مناسببودن تحلیل عاملی آزموده شود .شاخص  KMOحدود  75درصد است که
بیانگر کفايت حجم نمونه برای تحلیل عاملی است .مقدار سطح معنیداری در آزمون بارتلت
( )SIG=0/000است که کوچکتر از  5درصد است و نشان میدهد ماتريس همبستگی واحد
نیست و میتوان از تحلیل عاملی برای شناسايی ساختار موجود استفاده کرد .جدول  1سطح
معنیداری و آمارههای اين آزمون را نشان میدهد.
جدول  .1شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای عوامل مؤثر وفاداری
0/722
1416/231
276
0/000

شاخص کایسر -مییر -الکین دقت نمونهگیری
کای مربع
درجة آزادی
حدود فعالیت آزمون باتلت
Sig.
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نظر به اينكه اشتراک استخراجی سؤال 11 ،10و  16کمتر از  0/5بود ،اين سؤاالت از
مجموعه سؤاالت  24تايی حذف شد؛ بنابراين ،اشتراک استخراجی  21سؤال باقیمانده همه باالتر
از  0/5هستند که در جدول  2آمده است .براساس اين  21سؤال جدول  3واريانس کل تبیینشدۀ
عوامل مؤثر در وفاداری را نشان میدهد .کل واريانس تبیینشده فقط  7متغیر باالتر از عدد يک
است و واريانس تجمعی اين  7متغیر معادل  61/430درصد است.
جدول  .2اشتراک اولیه و استخراجی عوامل مؤثر در وفاداری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0/592 0/590 0/671 0/657 0/522 0/640 0/606 0/580 0/593 0/537 0/540 0/671 0/670
0/745 0/623 0/831 0/555 0/557 0/547 0/593 0/581

نام متغیر
(سؤال)
اشتراک اولیه
اشتراک
استخراجی

جدول  .3واریانس کل تبیینشدۀ عوامل مؤثر در وفاداری
جمع چرخش بارهای
مجذورشده
درصد تجمعی درصد واریانس

11/385
21/775
30/683
39/178
46/691
54/135
61/430

جمع استخراجی بارهای
مجذورشده
کل

2/391 11/385
2/182 10/390
1/871 8/908
1/784 8/495
1/578 7/513
1/563 7/444
1/532 7/295

درصد تجمعی درصد واریانس

18/252
28/859
37/371
44/394
50/685
56/473
61/430

18/252
10/606
8/512
7/024
6/290
5/789
4/956

ارزشهای ویژۀ اولیه

متغیر

کل

درصد تجمعی

درصد واریانس

کل

3/833
2/227
1/788
1/475
1/321
1/216
1/041

18/252
28/859
37/371
44/394
50/685
56/473
61/430
65/813
69/936
73/413
76/825
79/881
82/841
85/660
88/379
90/925
93/418
95/448
97/354
99/075
100/000

18/252
10/606
8/512
7/024
6/290
5/789
4/956
4/383
4/121
3/477
3/412
3/056
2/960
2/819
2/719
2/546
2/493
2/030
1/905
1/721
0/925

3/833
2/227
1/788
1/475
1/321
1/216
1/041
0/920
0/866
0/730
0/716
0/642
0/622
0/592
0/571
0/535
0/524
0/426
0/400
0/362
0/194

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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جدول  4ماتريس چرخشيافتة ضرايب همبستگی  7عامل شامل  21متغیر را نشان میدهد.
در اين ماتريس هر متغیری که باالترين همبستگی را با عامل دارد مشخص شده است .بهاين
ترتیب ،متغیرهای زيرمجموعة هر عامل تعیین شده است.
جدول  .4ماتریس چرخشی عوامل مؤثر در وفاداری
عوامل

سؤاالت (متغیرهای) مؤثر در وفاداری
 1خدمات الكترونیكی بانک من ،کارکردن با بانک را برايم آسان میکند.
 2بانک الكترونیكی من انتظارات مرا برآورده میسازد.
 3بانک الكترونیكی خود را به افراد ديگر پیشنهاد میدهم.
 4به راهحلهای امنیتی بانک الكترونیكی خود اطمینان کامل دارم.
 5مطمئنم که بانک الكترونیكی بهطور کامل تعهداتش را نسبت به من اجرا میکند.
 6خدمات الكترونیكی که اين بانک ارائه میدهد مطلوب و باکیفیت است.
 7بانک الكترونیكی من از شهرت و محبوبیت در مقايسه با بانکهای ديگر برخوردار است.
 8تصوير ذهنیام از بانکهای الكترونیكی خوب و مثبت است.
 9نظرات خانواده و دوستانم در انتخاب بانک من مؤثر است.
 10بانک الكترونیكی من خدمات منحصر به فردی را ارائه میدهد.
 11میتوانم نارسايیهای فنی بانک را به قسمت پشتیبان مشتری اطالع دهم.
 12میتوانم خدمات بانک الكترونیكی خود را اختصاصی کنم.
 13تعويض اين بانک الكترونیكی فرايندی طوالنی دارد.
 14با بانک الكترونیكی خود میمانم چون بین بانکهای خصوصی تفاوت زيادی وجود ندارد.
 15تغییر به بانک ديگر هزينة مالی به همراه دارد.
 16بانک الكترونیكی من خدماتی که انتظار دارم را در حد مطلوبی عرضه میکند.
 17بانک الكترونیكی من تراکنشها و ساير وظايف را همانگونه که طراحی شدهاند ،انجام میدهد.
 18بانک الكترونیكی به سؤاالت اساسی من مستقیما بر صفحة وبسايت يا از طريق راهنما پاسخ میدهد.

 19میتوانم از بانک الكترونیكی خود در هرجايی که بتوانم به اينترنت وصل شوم ،استفاده کنم.
 20میتوانم از بانک الكترونیكی خود در  24ساعت شبانهروز استفاده کنم.

 21میتوانم با قسمت پشتیبانی از مشتريان بانک الكترونیكی خود در  24ساعت شبانهروز ارتباط برقرار کنم.

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

0/845
0/711
0/894
0/319
0/054
0/194
0/271
0/113
-0/106
0/087
-0/153
0/079
0/025
0/009
0/205
0/027
0/135
0/067
-0/052
-0/051
0/155

-0/024
0/105
0/027
0/137
0/188
./127
-0/049
0/151
-0/114
0/378
-0/114
0/049
0/167
0/090
-0/090
-0/031
0/286
0/454
0/636
0/742
0/785

0/153
0/118
0/156
0/625
0/677
0/690
-0/044
0/117
0/106
-0/105
0/388
-0/165
-0/004
0/169
-0/123
0/216
0/116
-0/104
0/209
0/329
0/046

0/075
0/129
0/050
-0/033
-0/047
0/099
-0/093
-0/116
0/108
-0/011
0/128
-0/009
0/693
0/751
0/725
0/233
-0/082
0/048
0/239
-0/049
0/055

0/014
0/131
0/052
0/090
0/090
0/067
0/644
0/716
0/725
-0/018
-0/133
0/036
0/008
-0/119
0/025
0/161
-0/021
-0/150
0/013
-0/006
0/033

0/009
0/071
0/003
-0/157
0/038
-0/029
0/081
0/019
-0/130
0/643
0/650
0/785
-0/078
0/135
0/016
0/093
-0/028
0/013
0/118
0/040
0/064

-0/035
0/232
0/042
0/096
0/222
-0/052
0/293
-0/078
-0/046
-0/121
0/164
0/058
0/080
-0/086
0/121
0/665
0/686
0/539
0/132
0/080
0/139

ضريب پايايی  21متغیر مؤثر در وفاداری الكترونیكی مشتريان با استفاده از آلفای کرونباخ
حدود  0/75بهدست آمده است .با استفاده از آزمون فريدمن ،عوامل استخراجی رتبهبندی شدند.
جدول  5رتبة عوامل ،میانگین پاسخها و انحراف استاندارد هريک از هفت عامل را نشان میدهد.
جدول  .5رتبهبندی عوامل مؤثر در وفاداری الکترونیکی مشتریان
انحراف استاندارد

میانگین پاسخها

رتبه میانگین

عامل

رتبه

0/73671
0/69936
0/71291
0/55534
0/52739
0/53191
0/49480

4/1800
3/9022
3/7778
3/8533
3/9067
3/9044
3/8411

5/21
3/95
3/94
3/90
3/66
3/64
3/56

رضايت مشتری
تصوير ذهنی
کیفیت خدمات
اعتماد
هزينة تعويض
ويژگی خدمت دريافتی
ارزش خدمت دريافتی

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
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بدينترتیب ،رضايت مشتری باالترين رتبه و ارزش خدمت دريافتی پايینترين رتبه را در
عوامل مؤثر در وفاداری الكترونیكی مشتريان به خدمات بانكداری الكترونیكی در بانکهای
خصوصی استان گلستان دارند.
آزمون موانع وفاداری الکترونیکی
 15سؤال شامل پنج عامل که زيرمجموعة هريک سه متغیر توصیف شدند وارد مدل تحلیل
عاملی تأيیدی شدند .شاخص  KMOمعادل  0/779بهدست آمد که نشان میدهد حجم نمونه
برای تحلیل عاملی کافی است .سطح معنیداری در آزمون بارتلت ( )SIG=0/000است .چون اين
عدد کمتر از  5درصد است .از اين رو ،تحلیل عاملی برای شناسايی ساختار مدل عاملی مناسب
است و فرض شناختهشدهبودن ماتريس همبستگی رد میشود .جدول  6نتايج آزمون  KMOو
بارتلت را نشان میدهد.
جدول  .6آزمون  KMOو بارتلت برای موانع وفاداری الکترونیکی مشتریان
شاخص کایسر-مییر -الکین دقت نمونهگیری

0/779

کای مربع
درجة آزادی

1048/022
105
0/000

حدود فعالیت آزمون باتلت

Sig.

نظر به اينكه اشتراک استخراجی سؤاالت  7 ،3و  13کمتر از  0/5است ،اين سؤاالت از
مجموعه سؤاالت پانزدهتايی حذف شدند؛ بنابراين ،اشتراک استخراجی  12سؤال باقیمانده باالتر
از  0/5هستند که در جدول  7آمده است .جدول  8واريانس کل تبیینشدۀ موانع وفاداری
الكترونیكی مشتريان را نشان میدهد .کل واريانس تبیینشده فقط  4متغیر باالتر از عدد يک
است و واريانس تجمعی  4متغیر معادل  60/802درصد است.
جدول  .7اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی موانع وفاداری الکترونیکی
1

10 11 12 14 15
1 1 1 1 1

2 4 5 6 8 9
1 1 1 1 1

1
1

0/678 0/604 0/638 0/574 0/539 0/583 0/655 0/568 0/511 0/504 0/743 0/710

نام متغیر (سؤال)
اشتراک اولیه
اشتراک استخراجی
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جدول  .8واریانس کل تبیینشدۀ موانع وفاداری الکترونیکی
جمع چرخش بارهای مجذورشده
درصد تجمعی درصد واریانس

18/425
36/127
49/504

60/802

18/425
17/702
13/377
11/298

کل

2/211
2/124
1/605
1/356

جمع استخراجی بارهای مجذورشده

ارزشهای ویژۀ اولیه

کل

درصد تجمعی درصد واریانس

درصد تجمعی درصد واریانس

29/651
40/545
51/139
60/802

29/651
10/894
10/594
9/663

3/558
1/307
1/271
1/160

29/651
40/545
51/139
60/802
67/639
73/758
79/486
84/713
89/262
93/320
96/752
100/000

29/651
10/894
10/594
9/633
6/837
6/119
5/728
5/227
4/550
4/057
3/432
3/248

متغیر

کل

3/558
1/307
1/271
1/160
0/820
0/734
0/687
0/627
0/546
0/487
0/412
0/390

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جدول  9ماتريس چرخشيافتة ضرايب همبستگی ،چهار مانع اصلی شامل  12متغیر را نشان
میدهد .در اين ماتريس هر متغیری که باالترين همبستگی را با عامل دارد مشخص شده است.
بدينترتیب ،متغیرهای زيرمجموعة هر عامل تعیین شده است .ضريب پايايی  12متغیر موانع اصلی
وفاداری الكترونیكی مشترياناند که با استفاده از آلفای کرونباخ حدود  74درصد بهدست آمد.
جدول  .9ماتریس چرخشی موانع اصلی وفاداری الکترونیکی
سؤاالت (متغیرهای) موانع وفاداری
اول
 1مشكالت سختافزاری (نظیر خرابی دستگاه خودپرداز) مانع اصلی در وفاداری من به خدمات -0/055
بانكداری الكترونیكی است
 2مشكالت نرمافزاری (نظیر اختالل در وبسايت يا نرمافزارهای مربوط) مانع اصلی در وفاداری 0/357
من به خدمات بانكداری الكترونیكی است
0/743
 3نپذيرفتن تغییرات مانع اصلی در وفاداری من به خدمات بانكداری الكترونیكی است
0/694
 4ناآگاهی از اين فناوری جديد مانع اصلی وفاداری من به خدمات بانكداری الكترونیكی است
0/685
 5مقبولنبودن همگانی مانع اصلی در وفاداری من به خدمات بانكداری الكترونیكی است
 6نبود اطمینان به ايمنی ارتباطات بانكداری الكترونیكی مانع اصلی وفاداری من به خدمات 0/110
بانكداری الكترونیكی است
 7نبود اعتماد نسبت به کارکرد اين سیستم از نظر صحت انتقال وجوه مانع اصلی وفاداری من به 0/051
خدمات بانكداری الكترونیكی است
 8رعايتنكردن حريم اطالعات خصوصی افراد مانع اصلی وفاداری من به خدمات بانكداری 0/212
الكترونیكی است
 9فقدان قوانین و مقررات يكپارچه در زمینة بانكداری الكترونیكی مانع اصلی وفاداری من به 0/341
خدمات بانكداری الكترونیكی است
 10نبود آگاهی و شناخت الزم برای کارکردن با بانكداری الكترونیكی مانع اصلی وفاداری من به 0/602
خدمات بانكداری الكترونیكی است
 11باالبودن هزينة مالی دسترسی به خدمات بانكداری الكترونیكی مانع اصلی وفاداری من به 0/194
خدمات بانكداری الكترونیكی است
 12گرفتن کارمزدهای باال در ازای ارائه خدمات الكترونیكی مانع اصلی وفاداری من به خدمات 0/035
بانكداری الكترونیكی است

عوامل
دوم
0/098

سوم
0/054

چهارم
0/814

0/190

0/214

0/628

-0/031
0/179
0/142
0/723

0/155
-0/185
0/187
0/066

0/248
0/162
-0/120
0/210

0/804

0/004

0/076

0/688

/207
0
0/183

0/082
-0/321

0/295

0/188

-0/091

0/058

0/821

0/166

0/186

0/821

0/026

0/508
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با استفاده از آزمون فريدمن عوامل استخراجی رتبهبندی شدند .جدول  ،10رتبة موانع اصلی
وفاداری الكترونیكی مشتريان ،میانگین پاسخها و انحراف استاندارد هريک از چهار عامل را نشان
میدهند.
جدول  .10رتبهبندی موانع وفاداری الکترونیکی مشتریان
انحراف استاندارد

1/41626
0/69717
0/86001
0/63494

میانگین پاسخها رتبه میانگین

3/7083
3/6892
3/6133
3/5667

2/55
2/54
2/53
2/38

عامل

رتبه

موانع فنی و تكنولوژيكی
موانع امنیتی و حريم خصوصی
موانع مالی و اقتصادی
موانع فرهنگی و اجتماعی

اول
دوم
سوم
چهارم

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به مسئلة اصلی پژوهش و براساس نتايج تحقیق ،عوامل مؤثر در وفاداری الكترونیكی
مشتريان در بانکهای خصوصی استان گلستان در سال  1390شامل هفت عامل است که به
ترتیب اولويت عبارتند از رضايت مشتری ،تصوير ذهنی کیفیت خدمات ،اعتماد ،هزينة تعويض،
ويژگی خدمت دريافتی و ارزش خدمت دريافتی .همچنین موانع اصلی وفاداری الكترونیكی
مشتريان در اين بانکها شامل  4مانع است که بهترتیب اولويت عبارتند از :موانع فنی ،موانع
امنیتی و حريم خصوصی ،موانع مالی و اقتصادی و موانع فرهنگی و اجتماعی .اين نتايج با
يافتههای ريبینک و همكارانش (ريبینک و استروکنز ،)2004 ،متلی و نیسوين (متلی و نیسیون،
 ،)1999ولوتسو و همكارانش (ولوتسو و داسكو ،)2004 ،لورين و همكارانش (لورين و لیلجاندر،
 ،)2006بلومر و همكارانش (بلومر و رويتر ،)1998 ،بیرلی و همكارانش (بیرلی و مارتین،)2004 ،
اندرسون و همكارش (اندرسون و سرينیواسن ،)2003 ،کاووسی و همكارش (کاووسی و سقايی،
 )1384درمورد عوامل مؤثر در وفاداری و نیز با پژوهش کیاکجوری و نوبتی (کیاکجوری و نوبتی،
 )1386درمورد موانع وفاداری الكترونیكی سازگار است .هرچه رضايت مشتری نسبت به خدمات
بانكداری الكترونیكی افزايش يابد ،سطح وفاداری مشتريان نیز افزايش میيابد .با توجه به نتايج
پژوهش ،بانکهای خصوصی برای پیشروبودن نسبت به رقبای دولتی خود بايد به اين عامل
توجه بیشتر کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود بانکهای فعال در زمینة ارائة خدمات بانكداری
الكترونیكی برای حفظ و بقای خود در محیط پر از تغییرات سريع فناوری ،به متغیرهای اين
پژوهش ،به ويژه متغیرهای اثرگذار بر وفاداری توجه ويژه داشته باشند .براساس يافتههای
پژوهش ،امنیت و اعتماد مهمترين نگرانی مشتريان در استفاده از بانكداری الكترونیكی است؛ از
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 بانکهای خصوصی بايد با استفادهکردن از سختافزار و نرمافزارهای جديد مشكالت،اين رو
 عوامل اجتماعی و فرهنگی در استفاده از اين خدمات نیز در.امنیتی خود را به حداقل برسانند
کاهش وفاداری مشتريان نقش بسیاری دارد که پژوهشگران در مطالعات آينده نیز میتوانند تأثیر
.اين عوامل را بیشتر بررسی کنند
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