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 توجه با الکترونیک وفاداری بر الکترونیک خدمات کیفیت تاثیر بررسی

)مطالعه موردی: بانک صادرات  بخش لذت ارزش میانجی نقش به

 ایران(

 2محمدی فائزه، 1خطیبی کتایون

 14/08/1400تاریخ پذیرش                          02/10/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
هدف از نگارش تحقیق حاضر، تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه 

گردآوری باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ بخش میبه نقش میانجی ارزش لذت

ها نیز پرسشنامه بود که برای تدوین شود. ابزار گردآوری دادهپیمایشی محسوب می -ها، توصیفیداده

ای و میدانی استفاده شد. در این تحقیق، کیفیت خدمات الکترونیک به عنوان آن از مطالعات کتابخانه

بخش نیز به عنوان متغیر متغیر مستقل، وفاداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و ارزش لذت

میانجی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک صادرات بودند که از خدمات بانک، 

و نفر به عنوان نمونه آماری  284با مراجعه به جدول مورگان،  که کنندصورت اینترنتی استفاده میبه

افزار عادالت ساختاری در محیط نرمانتخاب شدند.نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی متصادفی 

-بخش و ارزش لذتبر ارزش لذت 0.57 معادللیزرل بیانگر آن بود که کیفیت خدمات الکترونیک 

 بر وفاداری الکترونیک مشتریان تاثیرگذار است.  0.76 معادلبخش نیز 

 

 الکترونیک وفاداری بخش،لذت ارزش الکترونیک، خدمات کیفیتکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

سازد تا محصوالت یا خدمات امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات مشتریان را قادر می

خواهند، خریداری کنند. عالوه بر این، مشتریان ورد نیاز خود را در هر زمان و مکانی که می

پیشنهادات و کنندگان متعددی دسترسی پیدا کرده، بالقوه قادر خواهند بود به راحتی به تامین

 1شکلی راحت تکمیل کنند )البایراکها را مقایسه کرده و  معامالت خود را بههای آنقیمت

 (. 2019و همکاران، 

ها برای موفقیت سایتدهنده اهمیت غیرقابل انکار وبافزایش حجم فروش آنالین نشان

کنند. با الکترونیکی ارائه میصورت هایی است که خدمات یا محصوالت خود را بهسازمان

های توزیع آنالین به دلیل وجود فاصله بین خریداران و فروشندگان این وجود، اغلب کانال

شوند. در واقع، مطالعات و عدم تعامل چهره به چهره، برای اکثر مشتریان خطرناک تلقی می

امالت آنالین از شده یکی از دالیل اصلی عدم انجام معدهد که ریسک درکقبلی نشان می

دیدگاه مشتریان است. بنابراین، فرض بر این است که مشتریان بالقوه، خدمات یا محصوالت 

کنند که به آنها اعتماد داشته باشند. عالوه بر این، هایی خریداری میسایتخود را از وب

ین انجام مشتریان نه تنها با هدف انجام یک کار، بلکه برای لذت بردن از فرآیند خرید آنال

دهند. به این دالیل، جدای از تکمیل کار، تجربیات خرید آنالین نیز درک ارزش می

(. با این وجود، اگرچه ارزش 2016، 2کند )استاتیستابخش، مشتریان را تحریک میلذت

بخش در زمینه خریدهای آنالین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، مطالعاتی که لذت

بطه بین کیفیت خدمات الکترونیک و وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار نقش آن را در را

 باشد. دهد، بسیار اندک می

سایت، ارزش بنابراین هدف این مطالعه بررسی تجربی ماهیت روابط بین کیفیت وب

توان فرض طور خاص، میباشد. بهگرا و وفاداری در زمینه بانکداری الکترونیک میلذت

بخش بوده که به نوبه خود بر ای مهم برای ارزش لذتسایت مقدمهبنمود که کیفیت و

 گذارد. وفاداری مشتری تأثیر می

های اخیر در زمینه بهبود های توانمند تلقی شده که در سالبانک صادرت یکی از بانک

های گذشته خود را وفاداری الکترونیکی مشتریان خود، نتوانسته است عملکرد موفق سال

های اخیر به همراه وده و این امر، دغدغه بسیاری برای مدیران این سازمان را در سالتکرار نم
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داشته است. باور مدیران این سازمان بر آن است که بهبود کیفیت خدمات در کنار ایجاد 

 تواند وفاداری الکترونیک آنان را افزایش دهد. ارزش برای مشتریان می

 توان به این صورت مطرح ساخت: می بنابراین سؤال اصلی تحقیق حاضر را

بخش چه تاثیری بر وفاداری الکترونیک کیفیت خدمات از طریق نقش میانجی ارزش لذت

 مشتریان بانک صادرات دارد؟ 

 

 چارچوب نظری  -2

 کیفیت خدمات الکترونیک  -1-2

ای در صنایع مختلف خدماتی مانند بانکداری )علی طور گستردهمفهوم کیفیت خدمات به

(، حمل بار فرودگاه 2018و همکاران،  2های بهداشتی )النیادی(، مراقبت2017، 1رضا و

های مسافرتی ( و آژانس2015و همکاران،  3ها )استفانو(، هتل2018)رضایی و همکاران، 

( مورد مطالعه و کاربرد قرار گرفته است. کیفیت خدمات 2013و همکاران،  4)مارینکوویچ

( و قضاوت 1988و همکاران،  5عنوان ارزیابی مشتری از برتری کلی خدمات )پاراسورامانبه

-ای برای رضایت مصرفعنوان مقدمه( تعریف شده و به1984، 6کلی درک شده )گرونروس

 (. 2021و همکاران،  7شود )فانگکننده در نظر گرفته می

متفاوت است: نامشهودبودن، « کاالها»عمدتاً به دلیل سه ویژگی متمایز از « خدمات»

و  9؛ ژو2004، 8ناپذیری( )اشنایدر و وایتناهمگونی و تولید و مصرف همزمان )تفکیک

خدمات "(. ناملموس بودن خدمات بیانگر این است که در مقایسه با 2013همکاران، 

توان قبل از دریافت مشاهده، لمس و تائید کرده تا از نوع خدمات را نمی ، این"ملموس

(، زیرا خدمات به 1988، 1985کیفیت آن، اطمینان حاصل شود )پاراسورامان و همکاران، 

گیرند. برخالف تولید کاالها، خدمات هیچ گونه جای کاالها، فرآیندها و عملکرد را دربرمی

بودن منجر به دشواری (. این دیدگاه ناملموس2004و وایت،  تحقق فیزیکی ندارند )اشنایدر
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(. ناهمگونی به این 2017، 1شود )دینگ و کهدر درک مشتریان و ارزیابی کیفیت خدمات می

معنی است که مشتریان مختلف ممکن است انتظارات و تجربیات متفاوتی داشته باشند، یا 

یکسان خدمات متفاوتی ارائه دهند  اینکه پرسنل خدمات مختلف ممکن است به مشتریان

طور (. خواسته های یکسان ممکن است بسته به افراد درگیر به2011و همکاران،  2)گارسیا

متفاوتی برآورده شوند. حتی اگر یک سازمان، خدمات استانداردی داشته باشد، ماهیت 

(. باید توجه 2004سازد )اشنایدر و وایت، ناهمگونی خدمات، کنترل کیفیت آن را دشوار می

کنند با آنچه شرکت قصد ارائه آن را داشت که ممکن است خدماتی که مشتریان دریافت می

دهنده فرآیند ناپذیری نشان(. تفکیک1985دارد یکسان نباشد )پاراسورامان و همکاران، 

باشند، نه صرفاً دریافت خدمات نهایی. باید توجه داشت که ارائه خدمات دریافت خدمات می

های خدماتی قادر نخواهند بود به طور کامل کیفیت دریافت آن قابل تفکیک نیست. سازمان و

دهندگان خدمات در طول ارائه خدمات خدمات را کنترل کنند، زیرا مشارکت مشتری با ارائه

 (. 2010، 3به شدت به یکدیگر وابسته هستند )مولر

 بخش ارزش لذت -2-2

دهند، عالوه بر به دست آوردن ارزش خدمت، جام میمشتریانی که خریدهای آنالین ان

مایلند از این تجربیات لذت ببرند. بر این اساس، بسیاری از محققان بر روی کاوش جنبه 

و  4کنند )الچبخشی تجربه خرید آنالین و همچنین جنبه سودمندی آن تمرکز میلذت

 (. 2013همکاران، 

بخش به مفاهیمی همچون لذت، رزش لذتدر مطالعات قبلی، نشان داده شده است که ا

تفریح، سرگرمی و انحراف از زندگی روزمره اشاره دارد. اما باید گفت که اصطالح انحراف 

میل به فرار از خستگی یا استرس روزانه و جستجوی تفریح، سرگرمی و لذت از "به عنوان 

رزش سرگرمی هر (، ا1976و همکاران ) 5شود. به گفته بلنگرتعریف می "طریق اینترنت

دهد که جویانه آن است. لذت زمانی رخ میدهنده ویژگی لذتمحیط خرید آنالین، نشان

بخش نلقی کنند. به همین ترتیب، ای لذتسایت را تجربهمشتریان/کاربران، بازدید از یک وب
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تواند مشتریان/کاربران خود را سایت چگونه میدهد که یک وببودن نشان میتفریحی

 (.2010و همکاران،  1کند )کی سرگرم

با این حال، همه این مفاهیم در ادبیات همپوشانی دارند، که منجر به سردرگمی اجتناب 

دهنده احساس سرگرمی و بخش که نشانشود. برای مثال، ارزش لذتناپذیر در اصطالح می

می، ارزش حاصل از یک تجربه خرید است، اغلب از برخی عوامل تأثیرگذار مانند سرگر

های مفهومی آن مانند به دست آوردن یک شی فیزیکی شود تا ویژگیلذت، و تفریح ناشی می

بخش حاوی مفاهیم دیگری توان نتیجه گرفت که ارزش لذتیا تکمیل یک کار. بنابراین، می

 (. 2013است که در باال ذکر شد )الچ و همکاران، 

 وفاداری الکترونیک   -3-2

 منجاا جهت هدگستر یبستر به نتینترا هزومرا یرادفا و رد تعاطالا یروفنا نقش

 هارما. آستا هشد یلتبد هانمازسا بییارازبا منجاا جهت یقو یانهسار و یرتجا تمالمعا

 نتینترا یقطر زا شوفر و یدخر به یلتما یشافزا و نابررکا داتعد نوفزا زور یشافزا زا ننشا

 تمالمعا منجاارد مدمر مه، عاً کمنسبتا ییشناآ و نهسار ینا گیزتا لیلد به لحا ینا . بادراد

 (. 2016و همکاران،  2)کیم ندراد مختلفی یها نیانگر نتینترا یقطر زا

 نا نیز و لیما و شخصی تعاطالا یفشاا ظلحا زا منیتیا ئلمسا به هانیانگر ینا هعمد

 یهاتژیاسترا که ییهاکتشر نحبا، صاینابرد. بنادگرمیبر لیما یهاکنشاتر ندبو منا

 فکر به ید، باندا هیدگزبر دخو بییارازبا و تمالمعا ندکر نتیینترا جهت ار یربسیا

 عثبا تیمااقدا . چنینشندبا نیامشتر دعتماا یشافزا و هانیانگر هشکا جهت ییهارهکاار

 به هم و هشندوفر دسو به هم که شد هداخو نیکیولکترا ترتجا به یشاگر بشتا یشافزا

 بجذ نیز و دجومو نیامشتر حفظ پی رد که ییهاکتشر یژهو . بهدبو هداخو یمشتر دسو

 فهد نیامشتر یابر شزرا خلق و ئهارا جهت رد ار دخو یهالیت، فعاهستند یدجد نیامشتر

 شزرا که یدبعاا زا عمیقی کرد یدبا هانآ مهم ینا منجاا یابر و ندا شتهاد فمعطو دخو

 (. 1392شند )مینایی جلیل، با شتهاد دگیرمیبررد ار یمشتر

ت تعریف نمود: اقدامی برای خرید و مصرف توان به این صوروفاداری الکترونیک را می

(. وفاداری مشتری چیزی است 2019مداوم یک محصول یا خدمات )البایراک و همکاران، 
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که هر سازمانی آن را می خواهد. از مطالعات گذشته مشاهده شده است که مشتریان وفادار 

هده می شود که سود بیشتری نسبت به مشتریان جدید دارند. عالوه بر این، همچنین مشا

هزینه به دست آوردن مشتریان جدید بسیار دشوارتر از حفظ مشتری قدیمی در سازمان است 

(. وفاداری مشتریان یکی از متداول ترین معیارهای مورد استفاده 2020و همکاران،  1)ضیا

کنندگان به دهنده تمایل مصرفبرای آزمایش اثربخشی استراتژی یک شرکت بوده و نشان

، 2کانادا-تورس و آرویو-باشد )سانچزاستفاده مجدد از محصوالت یا خدمات یک سازمان می

2020 .) 

 بخش ت خدمات الکترونیک بر ارزش لذتتاثیر کیفی -4-2

های تجارت الکترونیک باید احساسات سایتبه طور کلی، محققان معتقدند که وب

بخش مشتری را برانگیزند. احساسات، مانند سرگرمی و تفریح، ارتباط نزدیکی با ارزش لذت

نند، ممکن تر ارزیابی کسایت مثبتداشته و چنانچه کاربران تعامالت خود را از یک وب

های وب سایت، ها کمک کنند. عالوه بر این، ویژگیسایتاست به تمایز آن از سایر وب

مانند رنگ و طرح، نشان داده شده است که تأثیر قوی بر لذت خرید مشتریان دارد. به عنوان 

سایت را بر پذیرش فناوری کاربران بررسی کرد، ای که تأثیر عوامل کیفیت وبمثال، مطالعه

دهد که تفریح آنالین یک کاربر تحت تأثیر فضای مجازی، اطالعات و کیفیت ان مینش

 (. 2014و همکاران،  3گیرد )اسکارپیخدمات مربوط به آن قرار می

 بخش بر وفاداری الکترونیک تاثیر ارزش لذت -5-2

محققان معتقدند دریافت ارزش از خدمات اینترنتی، به صورت تدریجی و از طریق 

پذیرد. البته باید توجه داشت کنندگان در مورد خرید اینترنتی صورت میافزایش دانش مصرف

شود، بلکه رضایت مشتریان از که ارزش عالوه بر اینکه به تنهایی موجب ایجاد وفاداری نمی

انجامد. افرادی که تجربه تعامالت اینترنتی تعامالت اینترنتی قبل نیز، به افزایش وفاداری می

شان افزایش خواهد یافت. تجربه داشته و از نتیجه تعامالت خود راضی باشند، وفاداری را

باشد. زیرا فروشنده قادر خواهد بود کنندگان تاثیرگذار میخرید اینترنتی بر وفاداری مصرف

از طریق محصوالتی که در گذشته فروخته و قرار است در آینده به مشتریان بفروشند، وفاداری 

 (. 2019افزایش دهد )البایراک و همکاران، آنان را 
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 پیشینه تحقیق  -3

( تاثیر الگوی خرید بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش 1398بیرجندی و همکاران )

میانجی رضایت و وفاداری مشتری مورد بررسی قرار داده و دریافتند که در مرکز خرید هایپر 

گرایانه اثر مستقیم بر رضایت و ارزش خرید لذتگرایانه استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیت

( برخی از عوامل موثر 1394و وفاداری مشتریان دارند. سعیدا اردکانی و اکبرزاده اردکانی )

بر تمایل به وفاداری الکترونیک در خرید آنالین را مورد بررس قرار دادند. نتایج نشان داد 

جویانه و سودگرایانه دارد و توجهی بر ارزش لذتکیفیت خدمات الکترونیک تأثیر قابل  که

( تاثیر خدمات 1393آنها نیز به نوبه خود، بر رضایتمندی مشتری تاثیر دارند. پناهی و شعبانی )

لذتبخش را بر اعتماد و وفاداری الکترونیک مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش 

ت و مستقیمی بر اعتماد مشتریان دارد. زمانی بیانگر آن بود که خدمات لذت بخش تاثیر مثب

بخش باشد، اعتماد وی را در بر خواهد داشت درنتیجه مشتری که خدمات برای مشتری لذت

که از خدمات لذت ببرد و نسبت به ارائه دهنده خدمات اعتماد داشته باشد نسبت به سازمان 

شته و نهایتاً نسبت به سازمان متعهد می گردد. مشتریان متعهد رضایت بیشتری از سازمان دا

( دریافتند که کیفیت خدمات 1396وفادار خواهند شد. خدادادحسینی و همکاران )

طور مستقیم و غیرمستقیم بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است و تأثیر الکترونیکی به

( است؛ افزون براین، رضایت 269/0( بیشتر از تأثیر مستقیم )633/0غیرمستقیم آن )

ترونیکی مهمترین عامل در ایجاد وفاداری در بین مشتریان شناخته شده است. محمدی و الک

که کیفیت سیستم عاملی مؤثر بر ( به این نتیجه رسیدند در حالی1394الحسینی المدرسی )

جویی و سودمندانه ارزش خرید سودمندانه هست، کیفیت اطالعات بر هر دو ارزش لذت

جویانه و سودمندانه مطالعات قبلی، کیفیت خدمات بر ارزش لذت گذارد. و بر خالفتأثیر می

کنندگان جویانه منجر به رضایت مصرفتأثیری ندارد. به طورکلی، ارزش سودمندانه و لذت

دهد. همچنین شود و رضایت، به طور قابل توجهی نیت خرید مجدد را ارتقاء میاینترنتی می

تی در رابطه کیفیت سیستم و اطالعات با ارزش گر حساسیت قیمنتایج نشانگر اثر تعدیل

جویانه است. طلبی در رابطه کیفیت اطالعات با ارزش لذتگر تنوعسودمندانه و اثر تعدیل

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رضایت مشتری، 1393کنجکاو منفرد و همکاران )
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اری تاثیر معناداری بر وفاداری به مدشده و مشتریارزش برند، اعتماد به برند، کیفیت ادراک

گانه فوق رضایت به برند بیشترین اثرگذاری را دارد. برند سونی دارند که از بین عوامل پنج

وفاداری ـجویی تنها روابط بین رضایتهای این پژوهش نشان داد ارزش لذتهمچنین یافته

( نشان دادند که لذت 2005ران )و همکا 1کند. فیورهوفاداری را تعدیل میـو ارزش برند

فروش سایت خردهبخش( بر نگرش مشتری نسبت به وبعاطفی )نتیجه ادراک ارزش لذت

ای ( که مطالعه2014و همکاران ) 2گذارد. چیوآنالین و همچنین قصد خرید مجدد تأثیر می

کننده مهمی عیینخریدار آنالین در تایوان انجام دادند، لذت را به عنوان عامل ت 360را در بین 

( به این نتیجه دست یافتند که 2017و همکاران ) 3در قصد خرید مجدد نشان دادند. هسو

طور مثبت بر رضایت کاربر و قصد خرید نسبت به وب سایت شده بهسرگرمی و تفریح درک

بخش ( نیز دریافت که ارزش لذت2015) 4گذارد. وانگآژانس مسافرتی خاص تأثیر می

( 2013) 5گذارد. چانگ و تسنگقصد خرید مجدد مشتریان آنالین تأثیر میشده بر درک

فروشی الکترونیکی را در تایوان مورد مطالعه قرار داده و سایت خرید خردهمشتریان دو وب

بخش ناشی از یک خرید اینترنتی، تأثیر مستقیمی بر به این نتیجه رسیدند که ارزش لذت

بخش با قصد ( نیز دریافتند که ارزش لذت2014اران. )قصد خرید مجدد دارد. چیو و همک

شده به طور مثبت این تأثیر را تعدیل تکرار خرید مرتبط است، در حالی که ریسک درک

( مشتریانی را که قبالً بلیط هواپیما آنالین 2013کند. عالوه بر این، الچ و همکاران )می

های ها وجود رابطه معناداری بین ویژگیخریداری کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند. آن

( تاثیر 2019سایت و وفاداری مشتری را نشان دادند. البایراک و همکاران )بخش وبلذت

کیفیت خدمات بر وفاداری الکترونیک را با توجه به نقش میانجی اعتماد و ارزش لذتبخش 

صورت مستقیم و  مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات به

غیرمستقیم از طریق نقش میانجی اعتماد الکترونیک و ارزش لذتبخش بر وفاداری الکترونیک 

( دریافتند که کیفیت خدمات و 2021و همکاران ) 6اوزیرباشد. تاثیرگذار میمشتریان 

شده بر رضایت الکترونیک تاثیرگذارند. محصوالت از طریق نقش میانجی ارزش ادراک

                                                           
1 . Fiore  

2 . Chiu 

3 . Hsu 
4 . Wang  

5 . Chang and Tseng 
6 . Uzir  
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( نیز دریافتند 2020و همکاران ) 3(،  و فیدا2020) 2(، فرانکلین2021و همکاران ) 1سوپریانتو

بخش بر که کیفیت خدمات بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی ارزش لذت

( نیز در تحقیق خود به این نتیجه 2020) 4وفاداری الکترونیک تاثیرگذار است. زنگ و وو

لکترونیک بر ارزش مشتری و قدردانی آنان تاثیر معنادار دست یافت که کیفیت خدمات ا

 دارد.

 

 فرضیه های پژوهشمدل مفهومی و  -4

دهد. در این شکل، کیفیت خدمت الکترونیک شکل زیر، مدل مفهومی تحقیق را نشان می

بخش نیز عنوان متغیر مستقل، وفاداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و ارزش لذتبه

 عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند. به

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

  فرضیه اصلی :

بخش بر وفاداری الکترونیک کیفیت خدمات الکترونیک از طریق نقش میانجی ارزش لذت

 تاثیرگذار است. 

 های فرعی : فرضیه

 بخش تاثیرگذار است. کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذت

 بخش بر وفاداری الکترونیک تاثیرگذار است. ارزش لذت

 

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

کیفیت خدمات 

 الکترونیک

 ارزش 

لذت 

وفاداری 

 الکترونیک
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 روش تحقیق  -5

پیمایشی  -ها، توصیفیدر تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده

 شود. وب میمحس

جامعه آماری مورد مطالعه نیز، مشتریان بانک صادرات بوده که از خدمات این بانک، 

عنوان نمونه آماری نفر به 384کنند. با مراجعه به جدول مورگان، صورت اینترنتی استفاده میبه

 گیری نیز، تصادفی ساده بود. انتخاب شدند. روش نمونه

بخش مختلف  3ای لیکرت در گزینه5ر پرسشنامه با طیف ها از ابزابرای گردآوری داده

( 2019استفاده شد. برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از پرسشنامه جئون و جئونگ )

سایت، سازی خدمات و شهرت وبسایت، شخصیسؤال در ابعاد عملکرد وب 11شامل 

 3( شامل 2019)تورس و آرویو کانادا -بخش از پرسشنامه سانچزبرای سنجش ارزش لذت

تورس و آرویو کانادا -سؤال و برای سنجش وفاداری الکترونیک نیز از پرسشنامه سانچز

 سؤال استفاده شد.  5( شامل 2019)

برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه ابتدا با تعدادی از اساتید رشته مدیریت، مشورت 

پرسشنامه بین افراد جامعه  20د ها با نظر آنان جرح و تعدیل شد. سپس تعداگردید و سوال

ها مشخص شده و رفع گردید. بدین ترتیب تعدادی از آماری توزیع گردید و کلیه ابهام

ها حذف و تعدادی دیگر جایگزین شد و در نهایت پس از رویت اساتید نامبرده و سوال

تعیین نفر از خبرگان مدیریت جهت  15ها، پرسشنامه نهایی میان شفاف شدن و رفع ابهام

 روایی محتوا توزیع گردید.
 

 های پژوهش( های پرسشنامه )منبع: یافتهبرای گویه CVRمقدار  -1جدول 

 های پرسشنامهگویه
شاخص 

CVR 

 1 گیری در مورد انجام امور بانکی من مفید است. سایت سازمان برای تصمیماطالعات موجود در وب

 0.87 دهد. مورد نحوه انجام بانکداری الکترونیک ارائه میسایت این سازمان، اطالعات کاملی در وب

سایت این سازمان، طیف وسیعی از اطالعات راجع به سازمان و خدمات آن مانند تسهیالت، وب

 ها، پرداخت قبوض و ... را در اختیارم قرار داده است.نحوه تراکنش
0.87 

 0.73 باشد. سایت این سازمان، ساده میکار با وب

 0.73 شود. سایت این سازمان، به طورمداوم بروزرسانی میوب
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 0.87 خوبی طراحی شده است. سایت این سازمان بهوب

 1 کند. سایت این سازمان، تنظیمات جستجوی من را ذخیره میوب

 0.6 سایت این سازمان را به من توصیه کردند. شناسم که وبافرادی که می

 0.73 سایت این سازمان، مثبت بوده است. نظرات اغلب کاربران درخصوص وب

 1 ام. سایت این سازمان، حس مطلوب و مثبتی نسبت به آن پیدا کردهبا تبلیغات در مورد وب

 0.87 سایت آن دارم. انتظار باالیی از وبها، دلیل تبلیغات چشمگیر تسهیالت این سازمان در رسانهبه

 0.73 برم. سایت لذت میشده به مشتریان این وبهای ارائهمن از اطالعات، پیشنهادات و توصیه

 0.87 سایت، جنبه تفریح و سرگرمی دارد. از نظر من، کارکردن با این وب

 0.87 شوم. زمان نمیکنم، متوجه گذر سایت این سازمان کار میهنگامی که با وب

 0.73 افتم. سایت این سازمان میکنم، به یاد وبهنگامی که به خدمات بانکی نیاز پیدا می

 1 باشد. ام برای امور بانکداری الکترونیک میسایت مورد عالقهسایت این سازمان، وبوب

 0.6 باشد. بانکداری الکترونیک میسایت برای امور سایت این سازمان، بهترین وبکنم وبفکر می

 1 دهم. سایت این سازمان انجام میاغلب امور بانکی خود را از طریق وب

 0.6 کنم. استفاده از خدمات بانک صادرات را به دوستان و آشنایان نیز پیشنهاد می

بنابراین بیشتر بوده و  0.49آمده از به دست CVRشود مقدار همانطور که مشاهده می

 گردد. روایی محتوا پرسشنامه تائید می

 برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. 
 های پژوهش( مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش )منبع: یافته -2جدول 

 مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه ردیف

 0.774 کیفیت خدمات الکترونیک 1

 0.751 سایتعملکرد وب 2

 0.802 سازی خدماتشخصی 3

 0.796 سایتشهرت وب 4

 0.754 بخشارزش لذت 5

 0.763 وفاداری الکترونیک 6

 0.7شود مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها، از مشاهده می 2همانطور که در جدول 

 گردد.ها تائید میباشد، بنابراین پایایی پرسشنامهبیشتر می
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  ی پژوهشهایافته -6

اسمیرنف و بارتلت استفاده و -های کولموگروفها از آزمونبرای تجزیه و تحلیل داده

کار گرفته شد. الزم به ذکر در ادامه برای آزمون فرضیات نیز، مدلسازی معادالت ساختاری به

 باشند. افزارهای مورد استفاده نیز، لیزرل و اس پی اس اس میاست که نرم

 اسمیرنف  -آزمون کولموگروف -6-1

-ها در جامعه آماری از آزمون کولموگروفدر ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

 شود. مشاهده می 3اسمیرنف استفاده شد. نتایج حاصله در جدول 
 های پژوهش(اسمیرنف  )منبع: یافته-نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف -3جدول 

 نتیجه آزمون داریسطح معنی رهای پژوهشمتغی

 ها نرمال است.توزیع داده 0.118 کیفیت خدمات الکترونیک

 ها نرمال است.توزیع داده 0.224 سایتعملکرد وب

 ها نرمال است.توزیع داده 0.097 سازی خدماتشخصی

 ها نرمال است.توزیع داده 0.0071 سایتشهرت وب

 ها نرمال است.توزیع داده 0.109 بخشارزش لذت

 ها نرمال است.توزیع داده 0.066 وفاداری الکترونیک

دهد مقدار سطح معناداری بدست آمده برای تمام متغیرهای از مقدار نشان می 3جدول 

 شود. ها تائید میباشد، بنابراین نرمال بودن توزیع داده( کوچکتر می0.05خطای تحقیق )

 آزمون بارتلت 

شود. جدول زیر نتایج آزمون گیری از آزمون بارتلت استفاده میبرای بررسی کفایت نمونه

 بارتلت را برای هر یک از متغیرهای تحقیق آورده شده است. 
 های پژوهش( نتایج آزمون بارتلت  )منبع: یافته -4جدول شماره 

 KMOمقدار آماره  داریسطح معنی درجه آزادی آماره کای دو

324.214 111 0.000 0.809 

 

. و در سطح 70باالتر از  KMOطور که از جدول فوق مشخص است ضریب آماره همان

 باشد.مطلوبی است که حاکی از کفایت نمونه گیری برای تحلیل عاملی می
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در ادامه مدل ساختاری درحالت تخمین استاندارد وضرایب معناداری مدل مفهومی مورد 

های ساختاری همان مدلسازی معادالت ساختاری تحقیق یا بحث قرار خواهد گرفت. مدل

زا که شامل کیفیت خدمات الکترونیک و دیگر بررسی متغیرهای مکنون برونبه عبارت 

 باشد. زا وفاداری الکترونیک بطور همزمان با توجه به نقش میانجی ارزش لذتبخش میدورن
 

 
 های پژوهش(گیری متغیرهای مکنون در حالت تخمین استاندارد  )منبع: یافتهمدل اندازه -2شکل 

 

 
 های پژوهش(گیری متغیرهای مکنون در حالت ضرایب معناداری  )منبع: یافتهزهمدل اندا -3شکل 

 

باشد وجودمی 226.67محاسبه شده برابر با  با توجه به خروجی لیزرل مقدار

کمتر باشد، مدل ارائه شده  دهنده برازش مناسب مدل است. زیرا هر چه مقدارپایین نشان

 اند. نتایج ذیل که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمدهباشد با توجه به تری میمدل مناسب

 

22

2
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0.058 =RMSEA 0.000و =.Value – P   1.51و=df / 150و =df   و

226.67= 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 

 

عاملی تاییدی مقادیر بار عاملی، شود نتایج حاصل از تحلیل همانطور که مشاهده می

آمده برای متغیرها و سواالت با ضریب عاملی و مقدار مقادیر تی و سطح معناداری  بدست

توان گفت این مدل قابلیت آن را دارد که به عنوان مدل باشد بنابراین میتی معنادار می

 گیری برای مدل مفهومی تحقیق در نظر گرفته شود. اندازه
 

 های پژوهش( تایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری  )منبع: یافتهن -5جدول 

 Tآماره  ضریب مسیر مسیر
سطح معنی 

 داری
 نتیجه آزمون

کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری 

الکترونیک با نقش میانجی ارزش 

 بخشلذت

0.57 0.76 11.47 15.24 P < 0.05 
تاثیر مثبت و 

 معنادار

خدمات الکترونیک بر ارزش کیفیت 

 بخشلذت
0.57 11.47 P < 0.05 

تاثیر مثبت و 

 معنادار

بخش بر وفاداری ارزش لذت

 الکترونیک
0.76 15.24 P < 0.05 

تاثیر مثبت و 

 معنادار

 

 های تحقیق مورد تائید قرار گرفتند. شود تمامی فرضیههمانطور که مشاهده می

 

  گیریبحث و نتیجه -7

حاضر، تاثیر کیفیت خمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش در تحقیق 

دهد نشان می 5بخش مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که جدول میانجی ارزش لذت

بخش نیز بر وفاداری الکترونیک بخش و ارزش لذتکیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذت

 یه تحقیق، مورد تائید قرار گرفت. باشد. بنابراین هر سه فرضتاثیرگذار می

2

2
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیک 

باشد. این امر بدان معناست که با افزایش بخش تاثیرگذار میبر ارزش لذت 0.57به میزان 

یدا خواهد افزایش پ 0.57بخش به میزان یک واحد کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش لذت

بخش با نتایج حاصل از تحقیق کرد. تاثیر معنادار کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذت

(، محمدی و الحسینی 1393(، پناهی و شعبانی )1394سعیدا اردکانی و اکبرزاده اردکانی )

 ( سازگار است. 1394المدرسی )

بخش به رزش لذتنتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم نیز تحقیق نشان داد که ا

باشد. این امر بدان معناست که با افزایش یک بر وفاداری الکترونیک تاثیرگذار می 0.76میزان 

افزایش پیدا خواهد کرد. تاثیر  0.76بخش، وفاداری الکترونیک به میزان واحد ارزش لذت

دی و بخش با نتایج حاصل از تحقیق بیرجنمعنادار کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذت

(، چیو و 2005(، فیوره و همکاران )1393(، کنجکاو منفرد و همکاران )1398همکاران )

(، الچ 2013(، چانگ و تسنگ )2015(، وانگ )2017(، هسو و همکاران )2014همکاران )

 ( سازگار است. 2019( و البایراک و همکاران )2013و همکاران )

 بدین صورت ارائه داد: دست آمده، راهکارهایی با توجه به نتایج به

 بخش تاثیر دارد. کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذت

-با عنایت به تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر کیفیت خدمات الکترونیک بر ارزش لذت

شود در سامانه بانک شرایطی فراهم گردد که بخش، به مدیران بانک صادرات پیشنهاد می

واردکردن نام کاربری و رمز عبور خود، قادر به مشاهده اطالعات واردشده مشتریان از طریق 

شده، تاریخ و بررسی سوابق تسهیالت خود مانند باقیمانده اقساط، تعداد اقساط پرداخته

سایت آخرین پرداخت قسط، تعداد اقساط باقیمانده و ... باشند. همچنین کاربرپسندبودن وب

سایت این بانک، دیگر راهکار بهبود د نیاز مشتریان در وبو قراردادن کلیه اطالعات مور

 باشد. بخش از طریق بهبود کیفیت خدمات الکترونیک میارزش لذت

 بخش بر وفاداری الکترونیک تاثیر دارد.ارزش لذت

بخش بر وفاداری الکترونیک، به مدیران با عنایت به تاثیر مثبت و معنادار ارزش لذت

بندی اطالعات های مناسب، طبقهگیری از رنگبندیشود با بهرهمی بانک صادرات پیشنهاد
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بخش ای در آن، موجب ایجاد ارزش لذتسایت و قراردادن اطالعات لحظهموجود در وب

 در مشتریان الکترونیک شده و بدین ترتیب، وفاداری آنان را افزایش دهند. 

 منابع فارسی -8
 

های خرید بر تأثیر الگوی ارزش(. 1398بیرجندی، مسعود، غالمی، عبدالخالق، حقیقی، محمد. )

-161، صص: 37، شماره 10فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره  ، قصد خرید مجدد مشتریان

176. 

بخش و اعتماد بر وفاداری بررسی تاثیر خدمات لذت، 1393پناهی، ماندانا، شعبانی، رضا، 

 . 82-67، صص: 25، شماره 9، نشریه مدیریت بازاریابی، دوره ریانمشت

بررسی تأثیر کیفیت (. 1396خداداد حسینی، سید حمید، مشبکی اصفهانی، اصغر، مالیی، فاطمه. )

شده و خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک

تحقیقات های الکترونیکی شهر تهران، فروشییکی؛ مطالعة موردی: خردهای الکترونتبلیغات توصیه

 . 16-1، صص: 2، شماره 7 بازاریابی نوین، دوره

بررسی برخی از عوامل موثر بر تمایل به ، 1394سعید اردکانی، سعید، اکبرزاده اردکانی، مژگان، 

 های علوم مدیریت وهشمجموعه مقاالت همایش ملی پژ وفاداری الکترونیک در خرید آنالین،

واکاوی ، 1394آبادی، حسین، محمودی میمند، مرتضی، کنجکاو منفرد، امیررضا، رضایی دولت

-175( :3) 28فرایند مدیریت و توسعه،  جویی در فرآیند وفاداری به برند.گر ارزش لذتتاثیر تعدیل

157  

های خرید اینترنتی ارزیابی ارزش(. 1394محمدی، فاطمه، الحسینی المدرسی، مهدی. )

-127، صص: 2، شماره 5، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران

146 . 

بررسی علل و میزان پذیرش تکنولوژی بانکداری الکترونیک توسط ، 1392مینایی جلیل، اعظم، 

نامه کارشناسی ، پایاننک تخصّصی صنعت و معدن با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژیمشتریان با
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