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چکیده
هدف از نگارش تحقیق حاضر ،تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه
به نقش میانجی ارزش لذتبخش میباشد .این تحقیق ،از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری
دادهها ،توصیفی -پیمایشی محسوب میشود .ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه بود که برای تدوین
آن از مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده شد .در این تحقیق ،کیفیت خدمات الکترونیک به عنوان
متغیر مستقل ،وفاداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و ارزش لذتبخش نیز به عنوان متغیر
میانجی در نظر گرفته شدند .جامعه آماری تحقیق ،مشتریان بانک صادرات بودند که از خدمات بانک،
بهصورت اینترنتی استفاده میکنند که با مراجعه به جدول مورگان 284 ،نفر به عنوان نمونه آماری و
تصادفی انتخاب شدند.نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری در محیط نرمافزار
لیزرل بیانگر آن بود که کیفیت خدمات الکترونیک معادل  0.57بر ارزش لذتبخش و ارزش لذت-
بخش نیز معادل  0.76بر وفاداری الکترونیک مشتریان تاثیرگذار است.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمات الکترونیک ،ارزش لذتبخش ،وفاداری الکترونیک
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 -1مقدمه
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات مشتریان را قادر میسازد تا محصوالت یا خدمات
ورد نیاز خود را در هر زمان و مکانی که میخواهند ،خریداری کنند .عالوه بر این ،مشتریان
بالقوه قادر خواهند بود به راحتی به تامینکنندگان متعددی دسترسی پیدا کرده ،پیشنهادات و
قیمتهای آنها را مقایسه کرده و معامالت خود را بهشکلی راحت تکمیل کنند (البایراک1
و همکاران.)2019 ،
افزایش حجم فروش آنالین نشاندهنده اهمیت غیرقابل انکار وبسایتها برای موفقیت
سازمانهایی است که خدمات یا محصوالت خود را بهصورت الکترونیکی ارائه میکنند .با
این وجود ،اغلب کانال های توزیع آنالین به دلیل وجود فاصله بین خریداران و فروشندگان
و عدم تعامل چهره به چهره ،برای اکثر مشتریان خطرناک تلقی میشوند .در واقع ،مطالعات
قبلی نشان میدهد که ریسک درکشده یکی از دالیل اصلی عدم انجام معامالت آنالین از
دیدگاه مشتریان است .بنابراین ،فرض بر این است که مشتریان بالقوه ،خدمات یا محصوالت
خود را از وبسایتهایی خریداری می کنند که به آنها اعتماد داشته باشند .عالوه بر این،
مشتریان نه تنها با هدف انجام یک کار ،بلکه برای لذت بردن از فرآیند خرید آنالین انجام
می دهند .به این دالیل ،جدای از تکمیل کار ،تجربیات خرید آنالین نیز درک ارزش
لذتبخش ،مشتریان را تحریک میکند (استاتیستا .)2016 ،2با این وجود ،اگرچه ارزش
لذت بخش در زمینه خریدهای آنالین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ،مطالعاتی که
نقش آن را در را بطه بین کیفیت خدمات الکترونیک و وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار
دهد ،بسیار اندک میباشد.
بنابراین هدف این مطالعه بررسی تجربی ماهیت روابط بین کیفیت وبسایت ،ارزش
لذتگرا و وفاداری در زمینه بانکداری الکترونیک میباشد .بهطور خاص ،میتوان فرض
نمود که کیفیت وبسایت مقدمهای مهم برای ارزش لذتبخش بوده که به نوبه خود بر
وفاداری مشتری تأثیر میگذارد.
بانک صادرت یکی از بانکهای توانمند تلقی شده که در سالهای اخیر در زمینه بهبود
وفاداری الکترونیکی مشتریان خود ،نتوانسته است عملکرد موفق سالهای گذشته خود را
تکرار نموده و این امر ،دغدغه بسیاری برای مدیران این سازمان را در سالهای اخیر به همراه
1 . ALbayrak
2 . Statista
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داشته است .باور مدیران این سازمان بر آن است که بهبود کیفیت خدمات در کنار ایجاد
ارزش برای مشتریان میتواند وفاداری الکترونیک آنان را افزایش دهد.
بنابراین سؤال اصلی تحقیق حاضر را میتوان به این صورت مطرح ساخت:
کیفیت خدمات از طریق نقش میانجی ارزش لذتبخش چه تاثیری بر وفاداری الکترونیک
مشتریان بانک صادرات دارد؟
 -2چارچوب نظری

 -1-2کیفیت خدمات الکترونیک
مفهوم کیفیت خدمات بهطور گستردهای در صنایع مختلف خدماتی مانند بانکداری (علی
و رضا ،)2017 ،1مراقبتهای بهداشتی (النیادی 2و همکاران ،)2018 ،حمل بار فرودگاه
(رضایی و همکاران ،)2018 ،هتلها (استفانو 3و همکاران )2015 ،و آژانسهای مسافرتی
(مارینکوویچ 4و همکاران ) 2013 ،مورد مطالعه و کاربرد قرار گرفته است .کیفیت خدمات
بهعنوان ارزیابی مشتری از برتری کلی خدمات (پاراسورامان 5و همکاران )1988 ،و قضاوت
کلی درک شده (گرونروس )1984 ،6تعریف شده و بهعنوان مقدمهای برای رضایت مصرف-
کننده در نظر گرفته میشود (فانگ 7و همکاران.)2021 ،
«خدمات» عمدتاً به دلیل سه ویژگی متمایز از «کاالها» متفاوت است :نامشهودبودن،
ناهمگونی و تولید و مصرف همزمان (تفکیکناپذیری) (اشنایدر و وایت2004 ،8؛ ژو 9و
همکاران .)2013 ،ناملموس بودن خدمات بیانگر این است که در مقایسه با "خدمات
ملموس" ،این نوع خدمات را نمیتوان قبل از دریافت مشاهده ،لمس و تائید کرده تا از
کیفیت آن ،اطمینان حاصل شود (پاراسورامان و همکاران ،)1988 ،1985 ،زیرا خدمات به
جای کاالها ،فرآیندها و عملکرد را دربرمی گیرند .برخالف تولید کاالها ،خدمات هیچ گونه
تحقق فیزیکی ندارند (اشنایدر و وایت .)2004 ،این دیدگاه ناملموسبودن منجر به دشواری
1 . Ali and Reza
2 . Al-Neyadi
3 . Stefano
4 . Marinkovic
5 . Parasuraman
6 . Groonroos
7 . Fang
8 . Schneider and White
9 . Xu
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در درک مشتریان و ارزیابی کیفیت خدمات میشود (دینگ و که .)2017 ،1ناهمگونی به این
معنی است که مشتریان مختلف ممکن است انتظارات و تجربیات متفاوتی داشته باشند ،یا
اینکه پرسنل خدمات مختلف ممکن است به مشتریان یکسان خدمات متفاوتی ارائه دهند
(گارسیا 2و همکاران .)2011 ،خواسته های یکسان ممکن است بسته به افراد درگیر بهطور
متفاوتی برآورده شوند .حتی اگر یک سازمان ،خدمات استانداردی داشته باشد ،ماهیت
ناهمگونی خدمات ،کنترل کیفیت آن را دشوار میسازد (اشنایدر و وایت .)2004 ،باید توجه
داشت که ممکن است خدماتی که مشتریان دریافت میکنند با آنچه شرکت قصد ارائه آن را
دارد یکسان نباشد (پاراسورامان و همکاران .)1985 ،تفکیکناپذیری نشاندهنده فرآیند
دریافت خدمات میباشند ،نه صرفاً دریافت خدمات نهایی .باید توجه داشت که ارائه خدمات
و دریافت آن قابل تفکیک نیست .سازمانهای خدماتی قادر نخواهند بود به طور کامل کیفیت
خدمات را کنترل کنند ،زیرا مشارکت مشتری با ارائهدهندگان خدمات در طول ارائه خدمات
به شدت به یکدیگر وابسته هستند (مولر.)2010 ،3

 -2-2ارزش لذتبخش
مشتریانی که خریدهای آنالین انجام می دهند ،عالوه بر به دست آوردن ارزش خدمت،
مایلند از این تجربیات لذت ببرند .بر این اساس ،بسیاری از محققان بر روی کاوش جنبه
لذت بخشی تجربه خرید آنالین و همچنین جنبه سودمندی آن تمرکز میکنند (الچ 4و
همکاران.)2013 ،
در مطالعات قبلی ،نشان داده شده است که ارزش لذتبخش به مفاهیمی همچون لذت،
تفریح ،سرگرمی و انحراف از زندگی روزمره اشاره دارد .اما باید گفت که اصطالح انحراف
به عنوان " میل به فرار از خستگی یا استرس روزانه و جستجوی تفریح ،سرگرمی و لذت از
طریق اینترنت" تعریف میشود .به گفته بلنگر 5و همکاران ( ،)1976ارزش سرگرمی هر
محیط خرید آنالین ،نشاندهنده ویژگی لذتجویانه آن است .لذت زمانی رخ میدهد که
مشتریان/کاربران ،بازدید از یک وبسایت را تجربهای لذتبخش نلقی کنند .به همین ترتیب،

1 . Ding and Keh
2 . Garcia
3 . Moeller
4 . Llach
5 . Bellenger
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تفریحیبودن نشان میدهد که یک وبسایت چگونه میتواند مشتریان/کاربران خود را
سرگرم کند (کی 1و همکاران.)2010 ،
با این حال ،همه این مفاهیم در ادبیات همپوشانی دارند ،که منجر به سردرگمی اجتناب
ناپذیر در اصطالح میشود .برای مثال ،ارزش لذتبخش که نشاندهنده احساس سرگرمی و
ارزش حاصل از یک تجربه خرید است ،اغلب از برخی عوامل تأثیرگذار مانند سرگرمی،
لذت ،و تفریح ناشی میشود تا ویژگیهای مفهومی آن مانند به دست آوردن یک شی فیزیکی
یا تکمیل یک کار .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که ارزش لذتبخش حاوی مفاهیم دیگری
است که در باال ذکر شد (الچ و همکاران.)2013 ،

 -3-2وفاداری الکترونیک
نقش فناوری اطالعات در و فاداری امروزه اینترنت به بستری گسترده جهت انجام
معامالت تجاری و رسانهای قوی جهت انجام بازاریابی سازمانها تبدیل شده است .آمارها
نشان از افزایش روز افزون تعداد کاربران و افزایش تمایل به خرید و فروش از طریق اینترنت
دارد .با این حال به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتاً کم ،عامه مردم درانجام معامالت
از طریق اینترنت نگرانی های مختلفی دارند (کیم 2و همکاران.)2016 ،
عمده این نگرانیها به مسائل امنیتی از لحاظ افشای اطالعات شخصی و مالی و نیز نا
امن بودن تراکنشهای مالی برمیگردد .بنابراین ،صاحبان شرکتهایی که استراتژیهای
بسیاری را جهت اینترنتی کردن معامالت و بازاریابی خود برگزیده اند ،باید به فکر
راهکارهایی جهت کاهش نگرانیها و افزایش اعتماد مشتریان باشند .چنین اقداماتی باعث
افزایش شتاب گرایش به تجارت الکترونیکی خواهد شد که هم به سود فروشنده و هم به
سود مشتری خواهد بود .به ویژه شرکتهایی که در پی حفظ مشتریان موجود و نیز جذب
مشتریان جدید هستند ،فعالیتهای خود را در جهت ارائه و خلق ارزش برای مشتریان هدف
خود معطوف داشته اند و برای انجام این مهم آنها باید درک عمیقی از ابعادی که ارزش
مشتری را دربرمیگیرد داشته باشند (مینایی جلیل.)1392 ،
وفاداری الکترونیک را میتوان به این صورت تعریف نمود :اقدامی برای خرید و مصرف
مداوم یک محصول یا خدمات (البایراک و همکاران .)2019 ،وفاداری مشتری چیزی است
1 . Qi
2 . Kim
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که هر سازمانی آن را می خواهد .از مطالعات گذشته مشاهده شده است که مشتریان وفادار
سود بیشتری نسبت به مشتریان جدید دارند .عالوه بر این ،همچنین مشاهده می شود که
هزینه به دست آوردن مشتریان جدید بسیار دشوارتر از حفظ مشتری قدیمی در سازمان است
(ضیا 1و همکاران .) 2020 ،وفاداری مشتریان یکی از متداول ترین معیارهای مورد استفاده
برای آزمایش اثربخشی استراتژی یک شرکت بوده و نشاندهنده تمایل مصرفکنندگان به
استفاده مجدد از محصوالت یا خدمات یک سازمان میباشد (سانچز-تورس و آرویو-کانادا،2
.)2020

 -4-2تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذتبخش
به طور کلی ،محققان معتقدند که وبسایتهای تجارت الکترونیک باید احساسات
مشتری را برانگیزند .احساسات ،مانند سرگرمی و تفریح ،ارتباط نزدیکی با ارزش لذتبخش
داشته و چنانچه کاربران تعامالت خود را از یک وبسایت مثبتتر ارزیابی کنند ،ممکن
است به تمایز آن از سایر وبسایت ها کمک کنند .عالوه بر این ،ویژگیهای وب سایت،
مانند رنگ و طرح ،نشان داده شده است که تأثیر قوی بر لذت خرید مشتریان دارد .به عنوان
مثال ،مطالعهای که تأثیر عوامل کیفیت وبسایت را بر پذیرش فناوری کاربران بررسی کرد،
نشان می دهد که تفریح آنالین یک کاربر تحت تأثیر فضای مجازی ،اطالعات و کیفیت
خدمات مربوط به آن قرار میگیرد (اسکارپی 3و همکاران.)2014 ،

 -5-2تاثیر ارزش لذتبخش بر وفاداری الکترونیک
محققان معتقدند دریافت ارزش از خدمات اینترنتی ،به صورت تدریجی و از طریق
افزایش دانش مصرفکنندگان در مورد خرید اینترنتی صورت میپذیرد .البته باید توجه داشت
که ارزش عالوه بر اینکه به تنهایی موجب ایجاد وفاداری نمیشود ،بلکه رضایت مشتریان از
تعامالت اینترنتی قبل نیز ،به افزایش وفاداری میانجامد .افرادی که تجربه تعامالت اینترنتی
را داشته و از نتیجه تعامالت خود راضی باشند ،وفاداریشان افزایش خواهد یافت .تجربه
خرید اینترنتی بر وفاداری مصرفکنندگان تاثیرگذار میباشد .زیرا فروشنده قادر خواهد بود
از طریق محصوالتی که در گذشته فروخته و قرار است در آینده به مشتریان بفروشند ،وفاداری
آنان را افزایش دهد (البایراک و همکاران.)2019 ،
1 . Zia
2 . Sanchez Torres and Arroyo-Cañada
3 . Scarpi
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 -3پیشینه تحقیق
بیرجندی و همکاران ( )1398تاثیر الگوی خرید بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش
میانجی رضایت و وفاداری مشتری مورد بررسی قرار داده و دریافتند که در مرکز خرید هایپر
استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیتگرایانه و ارزش خرید لذتگرایانه اثر مستقیم بر رضایت
و وفاداری مشتریان دارند .سعیدا اردکانی و اکبرزاده اردکانی ( )1394برخی از عوامل موثر
بر تمایل به وفاداری الکترونیک در خرید آنالین را مورد بررس قرار دادند .نتایج نشان داد
که کیفیت خدمات الکترونیک تأثیر قابل توجهی بر ارزش لذتجویانه و سودگرایانه دارد و
آنها نیز به نوبه خود ،بر رضایتمندی مشتری تاثیر دارند .پناهی و شعبانی ( )1393تاثیر خدمات
لذتبخش را بر اعتماد و وفاداری الکترونیک مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از پژوهش
بیانگر آن بود که خدمات لذت بخش تاثیر مثبت و مستقیمی بر اعتماد مشتریان دارد .زمانی
که خدمات برای مشتری لذت بخش باشد ،اعتماد وی را در بر خواهد داشت درنتیجه مشتری
که از خدمات لذت ببرد و نسبت به ارائه دهنده خدمات اعتماد داشته باشد نسبت به سازمان
متعهد می گردد .مشتریان متعهد رضایت بیشتری از سازمان داشته و نهایتاً نسبت به سازمان
وفادار خواهند شد .خدادادحسینی و همکاران ( )1396دریافتند که کیفیت خدمات
الکترونیکی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است و تأثیر
غیرمستقیم آن ( )0/633بیشتر از تأثیر مستقیم ( )0/269است؛ افزون براین ،رضایت
الکترونیکی مهمترین عامل در ایجاد وفاداری در بین مشتریان شناخته شده است .محمدی و
الحسینی المدرسی ( )1394به این نتیجه رسیدند در حالیکه کیفیت سیستم عاملی مؤثر بر
ارزش خرید سودمندانه هست ،کیفیت اطالعات بر هر دو ارزش لذتجویی و سودمندانه
تأثیر میگذارد .و بر خالف مطالعات قبلی ،کیفیت خدمات بر ارزش لذتجویانه و سودمندانه
تأثیری ندارد .به طورکلی ،ارزش سودمندانه و لذتجویانه منجر به رضایت مصرفکنندگان
اینترنتی می شود و رضایت ،به طور قابل توجهی نیت خرید مجدد را ارتقاء میدهد .همچنین
نتایج نشانگر اثر تعدیلگر حساسیت قیمتی در رابطه کیفیت سیستم و اطالعات با ارزش
سودمندانه و اثر تعدیلگر تنوعطلبی در رابطه کیفیت اطالعات با ارزش لذتجویانه است.
کنجکاو منفرد و همکاران ( )1393در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رضایت مشتری،
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ارزش برند ،اعتماد به برند ،کیفیت ادراکشده و مشتریمداری تاثیر معناداری بر وفاداری به
برند سونی دارند که از بین عوامل پنج گانه فوق رضایت به برند بیشترین اثرگذاری را دارد.
همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد ارزش لذتجویی تنها روابط بین رضایتـوفاداری
و ارزش برندـوفاداری را تعدیل میکند .فیوره 1و همکاران ( )2005نشان دادند که لذت
عاطفی (نتیجه ادراک ارزش لذتبخش) بر نگرش مشتری نسبت به وبسایت خردهفروش
آنالین و همچنین قصد خرید مجدد تأثیر میگذارد .چیو 2و همکاران ( )2014که مطالعهای
را در بین  360خریدار آنالین در تایوان انجام دادند ،لذت را به عنوان عامل تعیینکننده مهمی
در قصد خرید مجدد نشان دادند .هسو 3و همکاران ( )2017به این نتیجه دست یافتند که
سرگرمی و تفریح درکشده بهطور مثبت بر رضایت کاربر و قصد خرید نسبت به وب سایت
آژانس مسافرتی خاص تأثیر میگذارد .وانگ )2015( 4نیز دریافت که ارزش لذتبخش
درکشده بر قصد خرید مجدد مشتریان آنالین تأثیر میگذارد .چانگ و تسنگ)2013( 5
مشتریان دو وبسایت خرید خردهفروشی الکترونیکی را در تایوان مورد مطالعه قرار داده و
به این نتیجه رسیدند که ارزش لذت بخش ناشی از یک خرید اینترنتی ،تأثیر مستقیمی بر
قصد خرید مجدد دارد .چیو و همکاران )2014( .نیز دریافتند که ارزش لذتبخش با قصد
تکرار خرید مرتبط است ،در حالی که ریسک درکشده به طور مثبت این تأثیر را تعدیل
میکند .عالوه بر این ،الچ و همکاران ( )2013مشتریانی را که قبالً بلیط هواپیما آنالین
خریداری کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند .آنها وجود رابطه معناداری بین ویژگیهای
لذتبخش وبسایت و وفاداری مشتری را نشان دادند .البایراک و همکاران ( )2019تاثیر
کیفیت خدمات بر وفاداری الکترونیک را با توجه به نقش میانجی اعتماد و ارزش لذتبخش
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات به صورت مستقیم و
غیرمستقیم از طریق نقش میانجی اعتماد الکترونیک و ارزش لذتبخش بر وفاداری الکترونیک
مشتریان تاثیرگذار میباشد .اوزیر 6و همکاران ( )2021دریافتند که کیفیت خدمات و
محصوالت از طریق نقش میانجی ارزش ادراکشده بر رضایت الکترونیک تاثیرگذارند.

1 . Fiore
2 . Chiu
3 . Hsu
4 . Wang
5 . Chang and Tseng
6
. Uzir
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سوپریانتو 1و همکاران ( ،)2021فرانکلین ،)2020( 2و فیدا 3و همکاران ( )2020نیز دریافتند
که کیفیت خدمات بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی ارزش لذتبخش بر
وفاداری الکترونیک تاثیرگذار است .زنگ و وو )2020( 4نیز در تحقیق خود به این نتیجه
دست یافت که کیفیت خدمات ا لکترونیک بر ارزش مشتری و قدردانی آنان تاثیر معنادار
دارد.
 -4مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش
شکل زیر ،مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد .در این شکل ،کیفیت خدمت الکترونیک
بهعنوان متغیر مستقل ،وفاداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و ارزش لذتبخش نیز
بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند.
وفاداری

ارزش

کیفیت خدمات

الکترونیک

لذت

الکترونیک

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

فرضیه اصلی :

کیفیت خدمات الکترونیک از طریق نقش میانجی ارزش لذتبخش بر وفاداری الکترونیک
تاثیرگذار است.
فرضیههای فرعی :

کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذتبخش تاثیرگذار است.
ارزش لذتبخش بر وفاداری الکترونیک تاثیرگذار است.

1

. Supriyanto
. Franklin
3
. Fida
4
. Zeng and Wu
2

127

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری ،جلد ،2شماره  ،2تابستان 1401

 -5روش تحقیق
در تحقیق حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی
محسوب میشود.
جامعه آماری مورد مطالعه نیز ،مشتریان بانک صادرات بوده که از خدمات این بانک،
بهصورت اینترنتی استفاده میکنند .با مراجعه به جدول مورگان 384 ،نفر بهعنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .روش نمونهگیری نیز ،تصادفی ساده بود.
برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه با طیف 5گزینهای لیکرت در  3بخش مختلف
استفاده شد .برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از پرسشنامه جئون و جئونگ ()2019
شامل  11سؤال در ابعاد عملکرد وبسایت ،شخصیسازی خدمات و شهرت وبسایت،
برای سنجش ارزش لذتبخش از پرسشنامه سانچز-تورس و آرویو کانادا ( )2019شامل 3
سؤال و برای سنجش وفاداری الکترونیک نیز از پرسشنامه سانچز-تورس و آرویو کانادا
( )2019شامل  5سؤال استفاده شد.
برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه ابتدا با تعدادی از اساتید رشته مدیریت ،مشورت
گردید و سوالها با نظر آنان جرح و تعدیل شد .سپس تعداد  20پرسشنامه بین افراد جامعه
آماری توزیع گردید و کلیه ابهام ها مشخص شده و رفع گردید .بدین ترتیب تعدادی از
سوال ها حذف و تعدادی دیگر جایگزین شد و در نهایت پس از رویت اساتید نامبرده و
شفاف شدن و رفع ابهامها ،پرسشنامه نهایی میان  15نفر از خبرگان مدیریت جهت تعیین
روایی محتوا توزیع گردید.
جدول  -1مقدار  CVRبرای گویههای پرسشنامه (منبع :یافتههای پژوهش)
گویههای پرسشنامه
اطالعات موجود در وبسایت سازمان برای تصمیمگیری در مورد انجام امور بانکی من مفید است.
وبسایت این سازمان ،اطالعات کاملی در مورد نحوه انجام بانکداری الکترونیک ارائه میدهد.
وب سایت این سازمان ،طیف وسیعی از اطالعات راجع به سازمان و خدمات آن مانند تسهیالت،
نحوه تراکنشها ،پرداخت قبوض و  ...را در اختیارم قرار داده است.

شاخص
CVR
1
0.87
0.87

کار با وبسایت این سازمان ،ساده میباشد.

0.73

وبسایت این سازمان ،به طورمداوم بروزرسانی میشود.

0.73
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0.87

وبسایت این سازمان بهخوبی طراحی شده است.

1

وب سایت این سازمان ،تنظیمات جستجوی من را ذخیره میکند.
افرادی که میشناسم که وبسایت این سازمان را به من توصیه کردند.

0.6

نظرات اغلب کاربران درخصوص وبسایت این سازمان ،مثبت بوده است.

0.73
1

با تبلیغات در مورد وبسایت این سازمان ،حس مطلوب و مثبتی نسبت به آن پیدا کردهام.
بهدلیل تبلیغات چشمگیر تسهیالت این سازمان در رسانهها ،انتظار باالیی از وبسایت آن دارم.

0.87

من از اطالعات ،پیشنهادات و توصیههای ارائهشده به مشتریان این وبسایت لذت میبرم.

0.73

از نظر من ،کارکردن با این وبسایت ،جنبه تفریح و سرگرمی دارد.

0.87

هنگامی که با وبسایت این سازمان کار میکنم ،متوجه گذر زمان نمیشوم.

0.87

هنگامی که به خدمات بانکی نیاز پیدا میکنم ،به یاد وبسایت این سازمان میافتم.

0.73

وبسایت این سازمان ،وبسایت مورد عالقهام برای امور بانکداری الکترونیک میباشد.
فکر میکنم وبسایت این سازمان ،بهترین وبسایت برای امور بانکداری الکترونیک میباشد.
اغلب امور بانکی خود را از طریق وبسایت این سازمان انجام میدهم.

1
0.6
1

استفاده از خدمات بانک صادرات را به دوستان و آشنایان نیز پیشنهاد میکنم.

0.6

همانطور که مشاهده میشود مقدار  CVRبه دستآمده از  0.49بیشتر بوده و بنابراین
روایی محتوا پرسشنامه تائید میگردد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد.
جدول  -2مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش (منبع :یافتههای پژوهش)
ردیف

پرسشنامه

مقدار آلفای کرونباخ

1

کیفیت خدمات الکترونیک

0.774

2

عملکرد وبسایت

0.751

3

شخصیسازی خدمات

0.802

4

شهرت وبسایت

0.796

5

ارزش لذتبخش

0.754

6

وفاداری الکترونیک

0.763

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها ،از 0.7
بیشتر میباشد ،بنابراین پایایی پرسشنامهها تائید میگردد.
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 -6یافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف-اسمیرنف و بارتلت استفاده و
در ادامه برای آزمون فرضیات نیز ،مدلسازی معادالت ساختاری بهکار گرفته شد .الزم به ذکر
است که نرمافزارهای مورد استفاده نیز ،لیزرل و اس پی اس اس میباشند.
 -6-1آزمون کولموگروف -اسمیرنف
در ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در جامعه آماری از آزمون کولموگروف-
اسمیرنف استفاده شد .نتایج حاصله در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  -3نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف-اسمیرنف (منبع :یافتههای پژوهش)
متغیرهای پژوهش

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

کیفیت خدمات الکترونیک

0.118

توزیع دادهها نرمال است.

عملکرد وبسایت

0.224

توزیع دادهها نرمال است.

شخصیسازی خدمات

0.097

توزیع دادهها نرمال است.

شهرت وبسایت

0.0071

توزیع دادهها نرمال است.

ارزش لذتبخش

0.109

توزیع دادهها نرمال است.

وفاداری الکترونیک

0.066

توزیع دادهها نرمال است.

جدول  3نشان می دهد مقدار سطح معناداری بدست آمده برای تمام متغیرهای از مقدار
خطای تحقیق ( )0.05کوچکتر میباشد ،بنابراین نرمال بودن توزیع دادهها تائید میشود.
آزمون بارتلت
برای بررسی کفایت نمونهگیری از آزمون بارتلت استفاده میشود .جدول زیر نتایج آزمون
بارتلت را برای هر یک از متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول شماره  -4نتایج آزمون بارتلت (منبع :یافتههای پژوهش)
آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

مقدار آماره KMO

324.214

111

0.000

0.809

همانطور که از جدول فوق مشخص است ضریب آماره  KMOباالتر از  .70و در سطح
مطلوبی است که حاکی از کفایت نمونه گیری برای تحلیل عاملی میباشد.
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در ادامه مدل ساختاری درحالت تخمین استاندارد وضرایب معناداری مدل مفهومی مورد
بحث قرار خواهد گرفت .مدل های ساختاری همان مدلسازی معادالت ساختاری تحقیق یا
به عبارت دیگر بررسی متغیرهای مکنون برونزا که شامل کیفیت خدمات الکترونیک و
دورنزا وفاداری الکترونیک بطور همزمان با توجه به نقش میانجی ارزش لذتبخش میباشد.

شکل  -2مدل اندازهگیری متغیرهای مکنون در حالت تخمین استاندارد (منبع :یافتههای پژوهش)

شکل  -3مدل اندازهگیری متغیرهای مکنون در حالت ضرایب معناداری (منبع :یافتههای پژوهش)

با توجه به خروجی لیزرل مقدار   2محاسبه شده برابر با  226.67میباشد وجود  2
2
پایین نشاندهنده برازش مناسب مدل است .زیرا هر چه مقدار  کمتر باشد ،مدل ارائه شده

مدل مناسبتری میباشد با توجه به نتایج ذیل که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمدهاند.
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 RMSEA =0.058و P – Value =.0.000و   / df=1.51و  df =150و
2

 2 =226.67
= )0.91Goodness of Fit Index (GFI
= )0.90Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

همانطور که مشاهده میشود نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مقادیر بار عاملی،
مقادیر تی و سطح معناداری بدست آمده برای متغیرها و سواالت با ضریب عاملی و مقدار
تی معنادار میباشد بنابراین میتوان گفت این مدل قابلیت آن را دارد که به عنوان مدل
اندازهگیری برای مدل مفهومی تحقیق در نظر گرفته شود.
جدول  -5نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری (منبع :یافتههای پژوهش)
مسیر

آماره T

ضریب مسیر

سطح معنی
داری

کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری
الکترونیک با نقش میانجی ارزش

0.57

0.76

11.47

15.24

P < 0.05

نتیجه آزمون

تاثیر مثبت و
معنادار

لذتبخش
کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش
لذتبخش
ارزش لذتبخش بر وفاداری
الکترونیک

0.57

11.47

P < 0.05

0.76

15.24

P < 0.05

تاثیر مثبت و
معنادار
تاثیر مثبت و
معنادار

همانطور که مشاهده میشود تمامی فرضیههای تحقیق مورد تائید قرار گرفتند.
 -7بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر ،تاثیر کیفیت خمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش
میانجی ارزش لذت بخش مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که جدول  5نشان میدهد
کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذتبخش و ارزش لذتبخش نیز بر وفاداری الکترونیک
تاثیرگذار میباشد .بنابراین هر سه فرضیه تحقیق ،مورد تائید قرار گرفت.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیک
به میزان  0.57بر ارزش لذتبخش تاثیرگذار میباشد .این امر بدان معناست که با افزایش
یک واحد کیفیت خدمات الکترونیک ،ارزش لذتبخش به میزان  0.57افزایش پیدا خواهد
کرد .تاثیر معنادار کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذتبخش با نتایج حاصل از تحقیق
سعیدا اردکانی و اکبرزاده اردکانی ( ،)1394پناهی و شعبانی ( ،)1393محمدی و الحسینی
المدرسی ( )1394سازگار است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم نیز تحقیق نشان داد که ارزش لذتبخش به
میزان  0.76بر وفاداری الکترونیک تاثیرگذار میباشد .این امر بدان معناست که با افزایش یک
واحد ارزش لذتبخش ،وفاداری الکترونیک به میزان  0.76افزایش پیدا خواهد کرد .تاثیر
معنادار کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذتبخش با نتایج حاصل از تحقیق بیرجندی و
همکاران ( ،)1398کنجکاو منفرد و همکاران ( ،)1393فیوره و همکاران ( ،)2005چیو و
همکاران ( ،)2014هسو و همکاران ( ،)2017وانگ ( ،)2015چانگ و تسنگ ( ،)2013الچ
و همکاران ( )2013و البایراک و همکاران ( )2019سازگار است.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،راهکارهایی بدین صورت ارائه داد:
کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذتبخش تاثیر دارد.
با عنایت به تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذت-
بخش ،به مدیران بانک صادرات پیشنهاد می شود در سامانه بانک شرایطی فراهم گردد که
مشتریان از طریق واردکردن نام کاربری و رمز عبور خود ،قادر به مشاهده اطالعات واردشده
و بررسی سوابق تسهیالت خود مانند باقیمانده اقساط ،تعداد اقساط پرداختهشده ،تاریخ
آخرین پرداخت قسط ،تعداد اقساط باقیمانده و  ...باشند .همچنین کاربرپسندبودن وبسایت
و قراردادن کلیه اطالعات مورد نیاز مشتریان در وبسایت این بانک ،دیگر راهکار بهبود
ارزش لذتبخش از طریق بهبود کیفیت خدمات الکترونیک میباشد.
ارزش لذتبخش بر وفاداری الکترونیک تاثیر دارد.
با عنایت به تاثیر مثبت و معنادار ارزش لذتبخش بر وفاداری الکترونیک ،به مدیران
بانک صادرات پیشنهاد میشود با بهرهگیری از رنگبندیهای مناسب ،طبقهبندی اطالعات
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موجود در وبسایت و قراردادن اطالعات لحظهای در آن ،موجب ایجاد ارزش لذتبخش
در مشتریان الکترونیک شده و بدین ترتیب ،وفاداری آنان را افزایش دهند.
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