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 چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بانکداری تلفن همراه بر رضایت مشتریان بانک ها میباشد. برای 

رسیدن به هدف پژوهش از طرح تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق 

عنوان نمونه نفر به 384ه بانک تجارت به تعداد نامحدود بودند ک ل بانک،حاضر، مشتریان موبای

ها پرسشنامه گیری نیز، تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری دادهب شدند. روش نمونهآماری انتخا

سوال با دو متغیر اصلی کیفیت خدمات موبایل بانک و رضایتمندی مشتری بود.  31استاندارد شامل 

خطی چندگانه برای یافتن رضایت های همبستگی پیرسون و رگرسیون آزمون ها با استفاده ازداده

نتایج  ز خدمات بانکداری تلفن همراه در بانک تجارت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مشتری ا

حاصله نشان داد که کیفیت خدمات موبایل بانک و ابعاد آن شامل دسترسی، پشتیبانی مشتری ، 

و معنادار دارد. ضمن اینکه تاثیرات ت اطمینان بر رضایت مشتری تاثیر مثبت کارایی معامالتی و قابلی

 رایی معامالتی، قابلیت اطمینان و پشتیبانی مشتری به عنوان مهمترین عامل انتخاب شدند. کا

 مشتری رضایت بانک، موبایل خدمات، کیفیتکلمات کلیدی:  
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 مقدمه -1

رشد و گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات، انقالبی را در ابعاد مختلف 

 دسترسی و تکامل اینترنت و اطالعات گی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. زند

، 1)الووککانن تکنولوژی زندگی روزمره ما را تحت تاثیر قرار داده و تغییر داده است

 ،3؛ریزوان،وی وینهاردیت و استریمیکاین2017 ،2شکول؛پوریوات و تریپوپس2016

 در طول دهه اخیر، ( .2020 ،5؛مالدینوویک و کراجینا2018  4؛راودیلیوناینی و همکاران2017

جهان آن داشته و  محیط کسب و کارلکترونیک و فناوری اطالعات تأثیر ثابتی بر اتجارت 

این فناوری روشهای کارکرد و  ؛( 2017، 6)پابیدینسکیت،داویداوینسی و داویداونیوس است

ساخته و باعث ایجاد صنایع، نوین، مشاغل نگرش افراد، سازمانها و دولت ها را دگرگون 

است. ظهور پدیده هایی چون آموزش الکترونیکی،  جدید و خالقیت در انجام امور شده

کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری 

رونیکی اطالعات در ابعاد مختلف است که همین امر منجر به شکل گیری بانکداری الکت

حجم وسیعی از فعالیت ها و خدمات بانکی را بصورت  شده، تا بتوان در بستر چنین بانکی

 .الکترونیک ارائه نمود

اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طی چند سال گذشته، 

وان یکی ئه خدمات الکترونیک به مشتری مورد توجه بیشتری قرار گیرد . بانکها به عنتأثیر ارا

دستیابی به موفقیت و از مهمترین مؤسسات خدمات مالی از این امر مستثنی نیستند و برای 

و با در سا لهای اخیر .پیشی گرفتن از رقبا، نیازمند توجه به رضایت مشتریان خود هستند

 میان رقابت گرفتن شدت و کشور در خصوصی بانکهای عهتوس شدت گرفتن تأسیس و

ای یافته  ویژه اهمیت سب منا خدمات ایهوار مشتریان رضایت به جهتو تجاری، بانکهای

 عهبانکداری الکترونیک که  بسیاری از پژوهشگران، وقت خود را صرف مبانی توس . است

 اینترنت و الکترونیک شعبه طریق از بانکی و مالی خدمات ارائه از است عبارت اند؛ کرده آن

 خود به را بسیاری  توجه الکترونیک، تجارت ایزیرساخته مهمترین از یکی عنوان به که

                                                           
1 Laukkanen 

2 Puriwat & Tripopsakul 

3 Rizwan, Vveinhardt, & Streimikiene 

4 Raudeliuniene et al 

5 Mladenovic & Krajina 

6 Pabedinskaite, Davidaviciene & Davidavicius 



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

218 
 
 

تردیدی و  لهای اخیر، جهشی بی سابقه داشتهاین نوع بانکداری در سا. است کرده معطوف

بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام  بهنیست که برای ورود 

قابت نماید، ضروری دنیا رنکهای بانکی کارآمد که بتواند با دقت، سرعت وتکنولوژی با با

 (. 1395ی، مهدو و امامی(.ست ا

بد  ،خدمات مشتری دریافت دلیل درصد مشتریان، بانکها را به 68ها،  بـر اساس پژوهش

ها ترك میکنند )کاهانداوا و  دلیل رضایت نداشتن از محصول درصد به 16و  ضعیف  یا

بازار خدمات مالی به (. 1397بر اساس گزارش اقتصادی شاپرك در آبان  1ویجایانایاکی

های سنتی، برد که آیا بانکسرعت در حال تغییر است، که این موضوع را زیر سوال می

دهند یا حتی تا ادامه می اند، واقعاً تا پایان دهه به حیات خودههمانطور که اکنون ساختار یافت

عت بانکداری برای همگام صن لذا  (.1395امامی، مهدوی، )های آینده زنده خواهند ماندسال

شدن با جنبش جهانی شدن، هم در سطح رویه ای و هم در سطح اطالعاتی، باید با تغییراتی 

نتی به بانکداری الکترونیکی میباشد خود را تطبیق دهد.  در که شامل حرکت از بانکداری س

ور گسترده در استفاده از آن به ط ماین راستا با گسترش  فن آوری موبایل ، معرفی وتداو

اعث ایجاد تحول در صنعت بانکداری گردید . این نوآوری بیش از هر فناوری دیگری جهان ب

 باجه های دستگاه  مانند فناوریهایی اگرچهبر زندگی مردم عادی تأثیر مثبت گذاشته است. 

(ATM)، بانکداری برای را موثری تحول های اینترنتی خودکار ، کانال بانکداری و تلفن 

ها   ایجاد شده توسط بانک  بانک موبایل های کانال محصوالت واما  دهند ،  می ارائه تیسن

 از کشورهای بسیاری روی بازار های مالی در بر توجهی قابل اثرات ،و موسسات مالی خرد 

  (.2015، 2)شایخ و کارجشلوتوداشته است یافته توسعه

،  شرایط به نحوی است که بانکها در ارائه خدمات  مان ایراندر صنعت بانکداری کشور

باشند،عدم وجود  و سایر عوامل موثر در وفاداری مشتریان،دارای وضعیت مشابهی می

بسترهای مناسب جهت ایجاد و توسعه بازارهای رقابتی و دستیابی به مزایای مربوطه ازدالیل 

سایت بانک مرکزی ه در وببر اساس آخرین آماری ک .می شودبا اهمیت این مهم محسوب 

شعبه بانکی  583هزار  22بانک و موسسه مالی اعتباری ، در مجموع  32وجود دارد تعداد 

 ارایه مشابه خدمات  به توجه اطوربهمین ( و1397، دهباشیفعال در سراسر کشور دارند)

 بسیار مشتری رضایتمندی و وفاداری جلب شرایطی چنین در ، آنها همگی توسط شده
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آخرین آمار و اطالعات مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطالعات که به  ،میباشد سخت

 مشترکین دتعدا صورت آنالین توسط سازمان تنظیم مقررات در اختیار عموم مردم قرار دارد، 

 آخرین طبق و گذشته نفر میلیون 125 مرز از اکنون 97 سال در نفر میلیون 93 از همراه تلفن

زارش سازمان تنظیم مقررات گ اساس بر. است 149.9 کشور در همراه تلفن نفوذ درصد آمار

رنت باند اینتضریب نفوذ پهن .باند پهن هستندمیلیون نفر مشترکین اینترنت  56اکنون بیش از 

باند سیار درصد آن متعلق به ضریب نفوذ اینترنت پهن 91یده که درصد رس 102اکنون به 

 به رو خدمات این از استفاده برای مردم مندی عالقه.(1399مجله اقتصاد آنالین ) است

 این با نیزبانک مرکزی کشور   پرداخت های نظام اداره رییس اخیر مصاحبه است، افزایش

 است داشته افزایش درصد 38 حضوری غیر هایتراکنش 1399ه ما داسفن در که مضمون

 (.1399، فرجلو)دارد تاکید مهم این بر

با وجود  افزایش عالقه تحقیقاتی در این زمینه تا حدی ناشی از این واقعیت است که

پایگاه اشتراك تلفن همراه  ول و با وجود رشد درمزایای درك شده آن به عنوان یک کانال تح

در سطح جهانی، پذیرش فناوری بانکداری تلفن همراه به اندازه ای که انتظار می رفت 

 2شایخ و کارجالوتو ؛2017، 1کالیمنت و لبانا کابانیلالس-لیوا،کالیمنت-مونزو)گسترده نیست

 بانکداری سنتی شعبه محور ، تهمانطور که توسط برخی مطالعات استدالل شده اس( و2015

هنوز هم ترجیح داده شده ترین روش نسبت به اشکال مجازی بانکداری در بین روش های 

بر این اساس، سؤاالت ( 2015شایخ و کارجالوتو  ؛2016 3افشان و شریف ).متداول است

ری تحقیق زیر از مسائل مطرح شده در باال استخراج می شود تأثیرات عمده خدمات بانکدا

تلفن همراه بر رضایت مشتری در بانک ها )مطالعه موردی برخی مشتریان موبایل بانک، 

؟ برای افزایش رضایت کاربران موبایل بانک )مطالعه موردی، برخی بانک تجارت( چیست

یان موبایل بانک، بانک تجارت( چه اقداماتی باید انجام شود؟ تأثیر خدمات بانکداری مشتر

در این  همچنیندسترسی بر رضایت مشتری در بانک تجارت چیست؟ تلفن همراه از نظر 

تحقیق به بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک تلفن همراه  

یت این خدمت را بر افزایش رضایتمندی مشتریان بانک )مطالعه پرداخته و تاثیر افزایش کیف

 .رت( می سنجیمموردی برخی مشتریان موبایل بانک، بانک تجا
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 پیشینه و چارچوب نظری تحقیق -2

 در بررسی مورد متغیرهای تا است شده تالش موجود هاینظریه کمک به بخش این در

 و تعاریف ابعاد، تعریف از پس این اساس بر گیرد. قرار توجه مورد اختصار به پژوهش این

 (Mobile-Banking)مراه بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری تلفن ه ، مطالعاتی های حوزه

 پژوهش های فرضیه بیان از پس پایانی بخش در و گرفته قرار توجه مورد رضایت مشتریان بر

 در موضوع ادبیات بررسی است شده ترسیم پژوهش مفهومی مدل تحقیق ادبیات مبنای بر

 شده تحقیق اهداف به دستیابی جهت اصلی فرضیه 5 تدوین به منجر پژوهش این خصوص

 . است

بانکداری الکترونیکی، یکی از این خدمات است که درسالهای اخیر به سرعت، رو به 

بانکداری الکترونیکی به عنوان ابزاری های دنیا از امروزه تقریباً همه بانک.گسترش نهاده است

کنند که باعث افزایش رضایت مشتریان برای افزایش کیفیت خدمات بانکداری استفاده می

،موبایل بانک یک ابزار ارزشمند و قدرتمند است که باعث توسعه،  می شوددر خدمات بانکی 

 فن و ها برنامه این، بر . عالوه حمایت از رشد، ارتقای نوآوری و افزایش رقابت می شود

و  سیار محاسبات سیار، تجارت بر استفاده بیش از پیش تاکید  به مختلف شروع ها آوری

 مالی شده فزاینده رقابتی تاثیرات از این  متاثر نیز ریبانکدا صنعت اند. سیم کرده بی وب

 مشتریان به خدمات ارائه برای  جدید های کانال جستجوی به را ها بانک است و محیط

پالسمجیر و وان -.  وان استیریک2018،  1)لین و همکاران است خود واداشته

  (.0172،  3شولسکا-؛پاالمیدووسکا استرادو وسکا و کیونووا2،2017راایج

 هایی که صنعت بانکداری را تحت تأثیر خود قرار داده ، در دهه گذشته یکی از حوزه

بتوانند محصوالت و  حوزه فناوری اطالعات است. این امر باعث شده است که بانکها 

صنعت خدمات  (4،2016ریفای کوکسال،(متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند خدمات

توان آن را تحوالت در حال ظهور می که حوالت تاریخی باز شده استمالی اخیراً به روی ت

های واسطه گری مالی و بازارهای مالی نامید: امور مالی و پیشرفت سریع در همه زمینه

                                                           
1 Lin et al 

2  van Esterik-Plasmeijer & van Raaij 

3 Palamidovska Sterjadovska & Ciunova-Shuleska 

4 Cocsal Refay 
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بیمه  ،4کارگزاری الکترونیکی ،3بانکداری الکترونیکی ،2پول الکترونیکی ،1الکترونیکی

 .7الکترونیکدولت  و حتی 6مبادالت الکترونیکی ،5الکترونیک

با پرورش  )تراکنش ها(کاربردهای تجارت سیار در دو بخش ارائه محتوی و خدمات 

  2016، کوسکال( روابطی قویتر از قبل بین مؤسسه های مالی و مشتریان گسترش یافته است

مت موبایل بانک یکی از مهمترین ابزارهای نوآور خد های نوین بانکی،در میان فناوری   )

در سیستم بانکی محسوب میشود و استفاده از موبایل بانک موجب می شود که در زمان 

پیشرفت های چشمگیر در مخابرات و اطالعات فن آوری های مشتریان صرفه جویی شود، 

 داشته است ، ه ویژه بخش بانکیماشین تاثیر زیادی بر سرویس های مختلف صنایع ب

یش افزا  .(2019 ، 11ماالکیا و هوانگ. 2014، 10، توماس، و پوپویچاك9، فاریا8اولیویرا)

ن همراه و تبلت فرصتی را برای بانک ها فراهم کرده است تا به مشتریان خود ستفاده از تلفا

خدمات مالی منعطف تر و سازگارتر عرضه کنند که کارایی و رضایت مندی مشتری را 

بانک ها در کانال های الکترونیکی سرمایه گذاری  (.2016، 12)وریسیمو  افزایش می دهد

منعطف برای رفع نیازهای خود با تکامل و اطالع رسانی ن با روش های کرده اند تا مشتریا

به موقع و افزایش رضایت آنها، در عین حال کاهش هزینه های عملیاتی بانکی آنها را تامین 

گذشته، شرکتها مصرانه منابع زیادی  طول چند دهه رد  .( 2019ماالکیاس و هوانگ،  ) کنند

را در اجرای نوین فنآوری اطالعات، برای رسیدن به مزایای رقابتی، سرمایه گذاری کرده ا 

بانکداری موبایلی خدماتی است که توسط یک بانک یا سایر  .( 2014همکاران، و  )اُلیویراند 

ه می دهد تا تراکنش های مالی را از اجازخود  مؤسسات مالی ارائه می شود که به مشتریان

راه دور با استفاده از یک دستگاه تلفن همراه مانند تلفن هوشمند یا تبلت انجام دهند. برخالف 

شود کند که معموالً برنامه نامیده میافزاری استفاده میبانکداری اینترنتی )وبی( کاربر، از نرم

. بانکداری تلفن همراه معموالً به شده است رائهو توسط مؤسسه مالی برای این منظور ا
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هایی برای دسترسی ساعته در دسترس است. برخی از مؤسسات مالی محدودیت 24صورت 

توان از طریق بانکداری تلفن همراه ، انجام داد ها وهمچنین مبلغ تراکنشی که میبه حساب

  .( 2010،  1شیتو )،دارند

یل شده به یکی از اهداف کلیدی سازمانها تبدامروزه ایجاد و مدیریت تجربه مشتری 

صورت جامع، با  ، ماهیت تجربه مشتری میتواند به( 2016 ،2ورهوئـف لمـون و )است 

اجتماعی و روحی مشتری با  هماهنگ کـردن واکـنشهـای شـناختی، عـاطفی، احساسـی،

 ، امـروزه( 2015 ، 3اشمیت و همکاران)تمامی تعاملهای آن با یک شرکت در نظر گرفته شود 

کارگیری چندین کانال ارتباطی برای خرید مشتری در حال افزایش است که با در  اهمیت به

هوشمند و سایر ابزارهای از این قبیل در حال بیشتر شدن نیز  هـای وشـیگدسترس بـودن 

کمک میکند تا بازاریابان درکی  رویکردهای تجربه مشـتری، ،(  2015  4بک و ریگل)هست 

را  طور اثربخشی نیازهای آنان گیری مشتریان داشته باشند و بتوانند به ی از فرایند تصمیمغن

 .(.2017، 5اسکات و همکاران)درك و پیشبینی کنند 

 روش الکترونیکی، به که شود تعریف مالی خدمات اجرای نوعی میتواند موبایل بانک

 مالی همراه معامالت تلفن تگاههایسد به وسیله سیار ارتباطی تکنیکهای از استفاده با مشتری

در طول چند دهه  ،)7اُلیویرا و باپتیستا ؛2017 همکاران، و 6شارما) میدهد انجام را خود

گذشته، شرکتها مصرانه منابع زیادی را در اجرای نوین فنآوری اطالعات، برای رسیدن به 

بانکداری از طریق تلفن  (2014اُلیویرا و همکاران،) مزایای رقابتی، سرمایه گذاری کرده ا ند

همراه که همراه با رشد فزاینده استفاده از گوشی ها و تبلت های هوشمند و امکانات بسترهای 

نرم افزاری که این گجت های هوشمند با خود ایجاد کرده اند،در حال رشد است و میتواند 

، 8بیشت سینگ و راشیم) مزایا و منافع فراوانی هم برای بانک و هم برای مشتریان داشته باشد

  (. 2014؛حنفی زاده و همکاران 2013

کنند، رضایت مشتری وکارها برای مشتریان رقابت میدر یک بازار رقابتی که در آن کسب

ای به عنصر کلیدی استراتژی شود و به طور فزایندهبه عنوان یک تمایز کلیدی دیده می
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مشتری برای سازمان ها ضروری  رضایتموثر وکار تبدیل شده است بنابراین، مدیریت کسب

است. سازمانها برای اینکه بتوانند این کار را انجام دهند نیاز به معیارهای قابل اعتماد و 

افزایش استفاده از تلفن همراه و تبلت فرصتی را برای بانک ها فراهم  نماینده رضایت دارند.

عرضه کنند که کارایی و  گارترو سازکرده است تا به مشتریان خود خدمات مالی منعطف تر 

 در دسترسی به ارائه خدمات بانکی خود لتسهی .رضایت مندی مشتری را افزایش می دهد

ضایت مشتریان است که استفاده از بانکداری الکترونیک ر یکی از عوام تاثیرگذار بر میزان

 .(1400 ،محمدیاین مهم را ممکن ساخته است)

صی خود، مشتریان خود را بیش از هر لفن همراه شخدستگاه های تادغام بانکداری با 

زمان دیگری درگیر برنامه ها می کنند. دلیل این امر این است که برنامه های تلفن همراه به 

مشتریان اجازه می دهند بدون حضور فیزیکی در شعبه ازخدمات بانکی استفاده کنند. مشتریان 

خدمات مشتریان را به استفاده ه کنند. این یک کلیک ادارهمچنین می توانند پول خود را با 

از موبایل بانک و ارائه تجربه واقعی از زندگی الکترونیکی تشویق می کند. آنها می توانند 

معامالت کلیدی خود را روی تلفن های هوشمند انجام دهند تا در هزینه و زمان صرفه جویی 

رادیویی کشور، ضریب و ارتباطات  تنظیم مقرراتبر اساس آخرین آمار سازمان . کنند. میشود

بنابراین، . (1399مجله اقتصاد آنالین ) درصد رسیده است 150نفوذ تلفن همراه در کشور به 

تعداد کاربران تلفن همراه روز به روز در حال افزایش است و بخش بانکی به طور گسترده 

می  و افزایش  ارائه ار همراه بانک 1اپلیکیشنای خدمات بانکی آنالین، به ویژه مبتنی بر 

و ارائه دهنده  برنامه نویسان موبایلی ،بانکداری موبایلی مزایای زیادی برای بانک ها  دهد.

و  شتهگان  سرویس های تلفن همراه دارد زیرا هیچکدام  نیازی به سرمایه گذاری زیاد ندا

 مکد پیاننبانک ها می توا ،نیستنداصالح  زیرساخت های موجود خود نیز به حتی مجبور 

را به راحتی و به تعداد زیادی از مردم ارسال کند. بانکداری موبایلی بانکی خود 2های 

 همچنین به بانک ها کمک می کند تا روابط خوبی با مشتریان خود برقرار کنند. 

برخی از فعالیت هایی که اپلیکشن های استاندارد شده موبایل بانک دردستگاه موبایل 

تحت پوشش ارائه می دهد عبارتند از: صورتحساب های در بازه زمانی محدود، بررسی 

ا عبور از آستانه های تعیین تراکنش های اخیر حساب؛ هشدارهای مربوط به فعالیت حساب ی

مدت دار؛ دسترسی به صورت وضعیت های وام های اخذ شده شده؛ نظارت بر سپرده های 
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؛ دسترسی به مشخصات کارت بانکی؛  وضعیت چک، توقف پرداخت در چک؛ سفارش 

دسته چک؛ بررسی موجودی در حساب؛ صورتحساب ها و تراکنش های اخیر ؛ تاریخ 

(، تغییر رد توقف، تغییر و حذف پرداخت ها(؛ پین ارائه )رمز دومسررسید پرداخت )عملک

پین و یادآوری از طریق اینترنت؛ مسدود کردن کارت های )گمشده/دزدیده شده(؛ داخلی، 

رسیدگی به پرداخت خرد؛ شارژ موبایل؛ پرداخت تجاری در حال پردازش؛ پردازش پرداخت 

 مل بانکی و سپرده گذاری در کارگزار بانکیقبض؛ پرداخت های همتا به همتا؛ برداشت دوعا

 . (.2006رحمان، )

)هفده( بعد کیفیت خدمات   17مجموع در  2016،  1سرجیو پاالسیوس تجزیه و تحلیل

را نشان می دهد: کیفیت برنامه  شامل )محتوای خدمات، دقت، سهولت کاربردی موبایل بانک 

متنوع خدمات اپلیکیشن موبایل و راحتی  استفاده، سرعت، زیبایی شناسی، امنیت، ویژگی های

موبایل(، و کیفیت خدمات مشتری موبایل بانک  شامل)قابلیت اطمینان، پاسخگویی، 

شایستگی، حسن نیت، اعتبار، دسترسی، ارتباط، درك مشتری و بهبود مستمر(می باشند. ازاین 

ه ، ویژگی ها، سهولت پنج بعد، راحتی تلفن همراه، دقت، خدمات  متنوع نرم افزار تلفن همرا

این رنابب ،ستمر، از منابع اصلی  رضایت/نارضایتی مشتری محسوب می شونداستفاده و بهبود م

هدف این مقاله بررسی تأثیر بانکداری تلفن همراه بر رضایت مشتری )مطالعه موردی بانک 

کارایی  ،2دتجارت( و ابعاد خدمات بانکداری همراه با متغیرهای مستقل که عبارتند از عملکر

، 7سهولت استفاده 6، قابلیت اطمینان5، امنیت خدمات4،محتوای خدمات ،3معامالتی تراکنش

 می باشد که بر رضایت مشتری که متغیری وابسته است، تأثیر دارند. 8پشتیبانی مشتری

ابعاد مربوط به متغیرهای مورد مطالعه در خدمات بانکداری همراه در این تحقیق  به شرح 

 :زیر است

قابلیت اطمینان به  رسیدگی به موقع  و در نظر گرفته شده در  قابلیت اطمینان:  2-1

تنظیمات مورد استفاده  محیطی یا زمانی در یک محصول یا خدمات تا دستیابی به  استاندارد 

اشد ب عملکردی مورد نیاز میباشد به طور خالصه قابلیت اطمینان یک محصول یا خدمات می
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ند عادی باشد، سطح رضایت از کیفیت کاال یا خدمات زندگی و چه در فرآیکه چه در چرخه 

عناصر جستجوی اطالعات (2013فنگ و همکاران، )تحت تأثیر آن  قرار خواهد گرفت 

قابلیت اطمینان محتوای "اینترنتی یک دوگانگی ادراکی بین مصرف کننده را نشان می دهد

ات با تنوع، عمق و واقعی . اطالع"از فناوری ان کنترل و استفادهاطالعات و قابلیت اطمین

بودن محتویات اطالعاتی، قابلیت اطمینان به معنای ثبات عملکرد و ارائه خدمات به درستی 

بانک ارائه و وعده داده شده است،  زمانی که خدمت برای اولین بار به مشتری درو بهتر از 

درست و به ارائه خدمات بانکی وعدم رخداد خطاها، که شامل:  دقت حساب ها، فایل ها 

 (2013فنگ و همکاران، )موقع با ثبات سطح عملکرد خدمات 

دسترسی را به همراه  دربانکداری الکترونیکی می تواند سهولت  سهولت دسترسی: 2-2

 (2010،  1فام)داشته باشد که تأثیرات مثبتی بر رضایت و وفاداری مشتری آن خواهد داشت 

سیار آسان است که افراد برای استفاده از اپلیکیشن خدمات موبایل بانک بفرآیند استفاده از  .

نیازی به مهارت اضافی ندارند فقط کافیست اپلیکیشن را در موبایل خود نصب کرده و پین 

شارما ) توانند قبض برق و اعتبار را نیز از این طریق پرداخت کنندرا وارد کنند؛ همچنین می

 ( 2012نگ و سی

بدیهی است که صرفه جویی  عامالتی)اطمینان از انجام تراکنش بانکی( :یی مکارا  2-3

در هزینه، بهره وری، به دست آوردن بخش های جدید از مشتریان، بهبود شهرت بانک و 

جاواواردهینا خدمات و رضایت مشتریان جزء برترین چشم انداز های اصلی بانک ها است)

( برای بهبود ITعات فناوری )به طور یکسان به اطال بانک ها و سایر مشاغل (2000، 2و فولی

کارایی کسب و کار با ارائه خدمات با حداقل هزینه، کیفیت خدمات و جذب مشتریان جدید 

بانکداری الکترونیکی می تواند امکان مدیریت  . (2001نات و همکاران، )روی می آورند 

ام دهد  و مشتریان  از حفظ حریم تراکنش های بانکی را هر زمان که مشتریان بخواهند انج

ریان می توانند با خصوصی بهتر در تعامالت خود با آنها لذت ببرند. عالوه بر این، مشت

،  3موله کمتر بهره مند شوند)استفاده از موبایل بانک از مزایای بیشتری در سطوح هزین

2010) . 
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ودن استفاده از سرویس امنیت و قابل اعتماد ب :  امنیت سرویس) امنیت اپلیکیشن ( 2-4

مهمترین عامل در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب بانکداری تلفن همراه در بخش های 

اصلی در تحلیلگری هدف ذکر شداست . یک موضوع شامل معرفی اعتماد به عنوان یک عامل 

 است. امروزه شواهد و شهود به طور یکسان نشان 1استفاده از موبایل بانک / موبایل پرداخت

سرویس ها ایفا می کند مثال؛ کاربران هنگام  نقش اصلی را در استفاده  "اعتماد"می دهد که 

اس رو استفاده از سیستم بانکداری/پرداخت وجه، احساس راحتی بیشتری برای برقراری تم

در رو دارند. این یکی از بزرگترین نگرانی ها در پذیرش خدمات بانکی، تلفن همراه در نظر 

زیرا ممکن است افراد در مورد مسائل امنیتی معامالت مانند ورودی و خروجی گرفته شد. 

ن  تراکنش ها ، اشتباهات عملکرد یا خطر عدم اتصال تلفن داده  ها یا مکانیزم از دست داد

در حین  استفاده ازخدمات بانکداری تلفن همراه نگران باشند در نتیجه، بسیاری از شخصی 

یرند که از این سرویس استفاده نکنند و مزایای بسیار استفاده از افراد ممکن است تصمیم بگ

 (2009، 2یوبانکداری تلفن همراه  را نادیده بگیرند)

انعطاف پذیری سازمانی و سرعت ارائه مسائل مربوط به  یبانی از مشتری :تپش 2-5

خدمات در باالی لیست اهمیت کاری و فرآیندهای تجاری و سیستم های یکپارچه جزء 

خدمات بعدی در لیست اهمیت قرار گرفتند.انعطاف پذیری یک جزء حیاتی در تصمیم گیری 

به  درجه  دستیابی مه کاربردی فناوری اطالعات جدید استبرای تداوم استفاده  از یک برنا

ای  از اعتماد در یک فرد که اعتقاد او به استفاده از یک سیستم خاص به راحتی میسر 

میباشد زیرا تحقق این هدف به جذب مشتریان بیشتر در شانس های میباشد،بسیار حیاتی 

می توانید با پشتیبانی خوب از مشتریان  باالتری ازکاربرد در آینده  را بدیهی تر میکند شما 

را قادر به پرداخت هزینه خدمات یا کاالها بدون نیاز به نوشتن یا کشیدن چک ،اعتبار یا  آنها

و این خدمت را بعنوان راه حلی قدرتمند که میتواند مشتریان را  استفاده از پول نقد  کنید

دسترسی به منابعی مانند پایگاه داده یا  مستقیماً به شبکه اداری کار در خارج از شعبه برای

 (.1120، 3سالم و رشید ),تم های حسابداری مرتبط کند تعریف نمایید سیس

 بود،بابت شده ( بررسی2014، انهمکار و حیدری گذشته) های پژوهش در که همانطور

 زمینه این در سازی فرهنگ نیازمند همراه تلفن ساعته بانکداری 24ت خدما از استفاده
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 ضمیمه به مشتریان، برای های بانکی کارت صدور و حساب افتتاح هنگام بهتر است هستیم،

 این از ات گردد اهدا مشتریان به بانکی نوین خدمات انواع آموزش حاوی ای دفترچه آن

 گردد. مشخص مشتریان برای آن مزایای و خدمات این از استفاده طریق فرهنگ

تاثیرگذار بر بهبود با توجه به چارچوب  نظری مطرح شده، مدل نظری برای ارتباط ابعاد 

تصویر زیر برای نشان  کیفیت موبایل بانک و نقش آنها در افزایش رضایتمندی مشتری طبق

شده است. همانطور که  باشد که ترسیمین متغیرهای مورد مطالعه میدادن رابطه نموداری ب

موثر بر شود حدود پنج متغیر مستقل وجود دارد که ابعاد یا عوامل در تصویر مشاهده می

باشد. متغیرها مجهول یا قیاس باشند و متغیر وابسته، رضایت مشتری میرضایت مشتری می

می شوند. هر متغیر مجهول از  لیکرت اندازه گیری ایمقیاس پنج گزینهنشده هستند که در 

 )از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( قیاس شد.  5تا  1

برگرفته از تحقیق که ن است بل بیاقابا توجه به مبانی نظری مدل مفهئمی به شرح زیر 

. در این مدل، کیفیت خدمات موبایل بانک به عنوان می باشد.( 2016آلیس و همکاران )

 و رضایت مشتری نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.  متغیرهای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ((2016برگرفته از تحقیق آلیس و همکاران )؛ مدل مفهومی تحقیق )1شکل

 

 ومی فرضیه های تحقیق به صورت زیر مطرح می گردد:براساس مدل مفه

 رضایتمندی مشتری تاثیر دارد.  کیفیت خدمات موبایل بانک بر -1

 قابلیت اطمینان به موبایل بانک بر رضایتمندی مشتری تاثیر دارد.  فرضیه اول:  -1-1

 قابلیت اطمینان

 تاثیرات کارایی معامالتی

 پشتیبانی مشتری 

 امنیت سرویس

 قابلیت دسترسی

 رضایتمندی مشتری
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 سهولت دسترسی به موبایل بانک بر رضایتمندی مشتری تاثیر دارد. فرضیه دوم:  -1-2

کارایی معامالتی)اطمینان از انجام تراکنش بانکی(در موبایل بانک بر فرضیه سوم:   -1-3

 رضایتمندی مشتری تاثیر دارد. 

 امنیت سرویس ) امنیت اپلیکیشن ( موبایل بانک بر رضایتمندیفرضیه چهارم:   -1-4

 مشتری تاثیر دارد. 

پشتیبانی از مشتری هنگام استفاده از موبایل بانک بر رضایتمندی فرضیه پنجم:   -1-5

 مشتری تاثیر دارد.

 روش تحقیق -3

چگونگی افزایش رضایت ز آنجایی که نتایج این تحقیق در راستای پاسخکویی به ا

د استفاده قرار میگیرد؛ مشتریان خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه بانک تجارت مور

کرد، زیرا برای توضیح کاربردی است. همچنین این مطالعه یک تحقیق توضیحی را اتخاذ 

علت و معلول مناسب است رابطه بین متغیرها همانطور که در  مارك، فیلیپ و آدریان 

های نمونه با استفاده از درصد برای توصیف ویژگی ،تحقیق تبیینی.( نقل شده است2009)

کنید. محقق برای دستیابی به هدف پژوهش و پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از ستفاده میا

رویکرد تحقیق ترکیبی و از رویکرد کمی و کیفی استفاده می کند. محقق از تحقیق کمی و 

برای پرسشنامه از پرسشنامه استاندارد پاسخ مشتریان انجام یا فته بهره گرفته و برای جمع آ 

جامعه آماری این تحقیق  .حقیقات کتابخانه ای استفاده شده است یق نیزاز توری ادبیات تحق

مشتریان خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه بانک تجارت انتخاب شده اند که با توجه 

نفر از مشتریان بانک با  384به نامحدود بودن جامعه ، بر اساس جدول کریسی و مورگان، 

دند. در پرسشنامه از بخش عمومی مربوط به ه انتخاب شروش نمونه گیری تصادفی ساد

است (1)پیوستسوال  31سواالت در زمینه سن و جنسیت و بخش اصلی پرسشنامه شامل 

 .آورده شده است 1که منبع مورد استفاده در جدول 

 : نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک آلفای کرونباخ1جدول

 مقدار آلفای کرونباخ متغیرها

 0.732 کیفیت خدمات

 0.725 قابلیت اطمینان

 0.719 تاثیرات  کارایی معامالتی

 0.723 پشتیبانی مشتری )سهولت کاریری(
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 0.746 امنیت سرویس

 0.735 قابلیت دسترسی

 0.788 رضایت مشتری

های نمونه برای های واقعی، آزمون آزمایشی با توزیع پرسشنامهآوری دادهبل از جمعق

دگان در شرکت انجام شد تا از پایایی ابزار در این مورد اطمینان حاصل شود و دهنپاسخ

( مورد آزمون قرار داده است. ضریب αمحقق پایایی آن را با استفاده از  آلفای کرونباخ )

( برای تخمین سازگاری درونی پایایی مقیاس اندازه گیری محاسبه می شود. αکرونباخ )

های ل از همسانی درونی ابزارهایی است که طرحضریب کرونباخ یک شاخص معقو

هایی هایی با مقیاستوان از آن برای پرسشنامهگذاری درست یا غلط ندارند، بنابراین مینشانه

است اما  1و  0پایایی در صورتی قابل قبول است. بین  بندی استفاده کرد  ضریبمانند رتبه

است  0.7براین، مقادیر پایایی تحقیق بیشتر از نزدیکتر باشد بهتر فرض می شود. بنا 1اگر به 

است. نکته دیگر این است که از تکنیک توصیفی استفاده شده  1که به معنای نزدیکتر به 

( توضیح می دهد 2012ر داده ها  هری )است.برای بحث در مورد تجزیه و تحلیل و تفسی

لیل داده ها استفاده خواهد برای تجزیه و تح SPSS یک آماری است که از نرم افزار SPSS که

 SPSS .رویه برای علوم اجتماعی و به طور خاص برای محاسبه آمار طراحی شده است.شد

و تحلیل سریع داده ها کمک به یک مدیریت موثر داده ها عالوه بر این، از نرم افزار به تجزیه 

چیده، جدول می کند موارد و متغیرها را تعیین می کند. همچنین روش ها، نمودارهای پی

برای تحلیل بخش کیفی پژوهش، محقق از داده های پاسخ .احتمالی و غیره را ارائه می دهد 

فاده دهندگان که از طریق پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته جمع آوری گردیده است است

کرده است . از پاسخ دهندگان اجازه گرفته شد. برای حفظ محرمانه بودن اطالعات ارائه شده 

ها پاسخ دهندگان، آنها نام خود را در پرسشنامه ننویسند و مطمئن خواهند بود که پاسخ توسط

-فقط برای اهداف آکادمیک استفاده شده و محرمانه نگه داشته شده است. در نهایت، پاسخ

 گان بر اساس اراده آزاد خود وارد مطالعه شدند.دهند

اختی به صورت درصد و شندر بخش نخست آمار توصیفی برای متغیرهای جمعیت 

ردازش مدل، آمار استنباطی برای علت و معلول یا پها، آزمون فراوانی در جداول، آزمون داده

 430بدین منظور، نتایج رگرسیون خطی چندگانه و تجزیه و تحلیل برای سؤاالت است. 

 388آوری شد که از این میان، عدد جمع 404پرسشنامه میان افراد جامعه آماری توزیع و 

عدد انتخاب و  384پرسشنامه برای محاسبات آماری مناسب تشخیص داده شدند. بنابراین 
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 جهت تجزیه و تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفتند.

 نتایج تحقیق -4

 آمار توصیفی -4-1
 مشخصات جمعیتی مشتریان موبایل بانک، بانک تجارت: 2جدول 

 درصد فراوانی جدول  جمعیت شناسی

 جنسیت

 %46 178 زن

 %54 206 مرد

 %100 384 جمع کل

 سن)سال(

18-24 65 17% 

25-35 92 24% 

36-50 142 37% 

51-60 46 12% 

 %10 39 60باالی 

 %100 384 جمع کل

 تحصیالت

PHD 77 20% 

 %26 100 کارشناسی ارشد

 %35 134 کارشناسی

 %16 61 دیپلم

 %3 12 متوسطه

 %100 384 جمع کل

موقعیت 

 لیشغ

 %31 135 شغل آزاد

 %12 8 دانشجو

NGO 27 114 کارمند% 

 %30 127 کارمند دولتی

 %100 384 جمع کل

 

 46دهندگان مرد در مقابل درصد از پاسخ  54شود، مشاهده می 2همانطور که در جدول 

سال سن دارند، در حالی  24-18از پاسخ دهندگان، از نظر عددی بین  %17درصد زن بودند. 

همچنین  .سال قرار دارند 50تا  36درصد در سنین  37سال و  35تا  25درصد بین  24ه ک

قت سال بودند. در حقی 50درصد باالی  10درصد و  12سال  60تا  51پاسخ دهندگان بین 

این که اکثر پاسخ دهندگان میانسال بودند به این معنی است که فرصتی بیشتری برای کار با 

درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرك کارشناسی، دیپلم  35ز نظر تحصیلی، اند. اموبایل داشته
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درصد از پاسخ  20درصد و همچنین  3درصد، دبیرستان  26درصد، کارشناسی ارشد  16

در مورد  وضعیت کاری پاسخگویان   2هستند. نتایج جدول  PHD مدرك دهندگان دارای

درصد 31درصد دانشجو و  12و درصد آنها مشاغل دولتی دارند 30نشان میدهد که 

 . هستندNGO درصد از پاسخ دهندگان کارمند  27پاسخگویان دارای شغل آزاد و 

اسبه شد. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( نمرات پاسخگویان مح

با مقایسه این میانگین نمرات و انحرافات در بین پاسخ دهندگان انجام شده است. دلیل 

فاده از آمار توصیفی، مقایسه عوامل مختلفی است که بر میزان رضایت مشتریان مشتریان است

دول زیر، ادراك بانک با استفاده از میانگین ها و مقادیر انحراف معیار تأثیر می گذارد. در ج

پاسخ دهندگان از رضایت از خدمات بانکداری همراه ارائه شده توسط بانک نشان داده شده 

 بندی هر متغیر انجام شده است.بهاست و رت

 آمار استنباطی -4-2

 1اسمیرنف  -آزمون کولموگروف  -1-2-4

 نمونه دو در یارتبه یرهایمتغ یهمقوارگ یابیارز یبرا و یانمونه کی رانفیاسم آزمون

 فرض جامعه یبرا که یعیتوز با نمونه کی عیتوز یهمقوارگ ای( مستقل ریغ ای مستقل)

 .رودیم کار به است،شده

 را یارتبه ریمتغ عیتوز و باشند یارتبه رهایمتغ که رودیم کار به یموارد در آزمون نیا

 مشاهده ینسب یهایفراوان عیتوز سهیمقا قیطر از آزمون نیا. نمود مشخص بتوان جامعه در

 .ردیگیم انجام جامعه ینسب یهایفراوان عیتوز با نمونه در شده

 در ریمتغ عیتوز دیبا اما است بودن عیتوز بدون و یناپارامتر آزمون نیا اتیخصوص

 که شود گرفته نظر در ینسب طوربه جامعه در یارتبه اسیمق یهارتبه از کی هر یبرا جامعه

  .نامندیم انتظار مورد نسبت را آن

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

 شود. مشاهده می 3اده شد. نتایج حاصله در جدول اسمیرنف استف
 اسمیرنف-نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف :3جدول 

 نتیجه داریسطح معنی تغیرهای پژوهشم

 ها نرمال استتوزیع داده 0.078 قابلیت اطمینان

 ها نرمال استتوزیع داده 0.135 تاثیرات  کارایی معامالتی

                                                           
1 Kolmogorov–Smirnov 
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 ها نرمال استتوزیع داده 0.085 پشتیبانی مشتری

 ها نرمال استتوزیع داده 0.118 امنیت سرویس

 ها نرمال استتوزیع داده 0.067 قابلیت دسترسی

 ها نرمال استتوزیع داده 0.103 رضایت مشتری

بدست آمده برای تمام متغیرهای از مقدار  داریدهد مقدار سطح معنینشان می 3جدول 

شود؛ در ها پذیرفته میباشد، بنابراین نرمال بودن توزیع دادهبیشتر می (0.05خطای تحقیق )

 ها از یکسری آمار پارامتریک بهره گرفته شد. نتیجه برای تجریه و تحلیل داده

  آزمون همبستگی پیرسون -4-2-2

 یهمبستگ بیضر ،یریمتغ دو یهمبستگ یآمار شاخص کاربرد نیتر گسترده احتماال،

 عالمت. شودیم دهینام رسونیپ یهمبستگ معمول طور به که است 1رسونیپ یگشتاور

 یکمّ یرهایمتغ نیب اندازه چه تا که دهد یم نشان رسونیپ بیضر. استr  آن یاختصار

 ( 1391:152 ،2نویگار و گامست زر،یم)دارد وجود یخط رابطه

 معنا نیبد ؛باشند یپارامتر نوع از رهایمتغ که است یزمان رسونیپ بیضر یِاصل کاربرد

 از رهایمتغ که یزمان البته. باشند ینسب/یا فاصله سطح در و باشند داشته نرمال عیتوز که

 به اصطالحا که باشد یبیترت ریمتغ چند از یبیترک ریمتغ هر یعنی) باشند یا فاصله شبه نوع

 استفاده رسونیپ بیضر از گرانپژوهش از یبرخ ،(ندگوییم یتراکم یها اسیمق آن

 کی و یارزش دو ریمتغ کی یبرا رسونیپ بیضر از استفاده سندگانینو از یبرخ. کنندیم

 از یکی که یزمان رسونیپ یهمبستگ ریتفس. اند شمرده مجاز هم را ینسب/یا فاصله ریمتغ

 یمنطق تواندیم زین است یکمّ گرید ریمتغ اما( سطح دو شامل فقط) یدوارزش رهایمتغ

  (.164:1391نو،یگار و گامست زر،یم)باشد

برای بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش )کیفیت خدمات موبایل بانک و ابعاد آن با 

حاصل از بکارگیری این  نتایجرضایتمندی مشتری( از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

  شود:مشاهده می 4آزمون در جدول 

 

                                                           
1 Pearson 

2 Maser, Gamest and Garino 
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 نتایج حاصل از بکارگیری آزمون همبستگی پیرسون -4جدول 

 ابطهر

آماره 

ستگی همب

 پیرسون

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه آزمون

 رابطه مثبت و معنادار 0.011 0.594 کیفیت خدمات موبایل بانک بر رضایتمندی مشتری 

 رابطه مثبت و معنادار 0.012 0.669 بر رضایتمندی مشتری قابلیت اطمینان

 معناداررابطه مثبت و  0.000 0.639 بر رضایتمندی مشتری تاثیرات  کارایی معامالتی

 رابطه مثبت و معنادار 0.000 0.607 بر رضایتمندی مشتریپشتیبانی مشتری 

 رابطه مثبت و معنادار 0.021 0.514 بر رضایتمندی مشتری امنیت سرویس

 رابطه مثبت و معنادار 0.014 0.537 بر رضایتمندی مشتری قابلیت دسترسی

برای متغیرهای پژوهش، داری سطح معنید، مقدار شومشاهده می 4همانطور که در جدول 

باشد؛ بنابراین وجود رابطه مثبت و معنادار میان هوشمندی ( می0.05کمتر از خطای تحقیق )

 شود. رقابتی و ابعاد آن با عملکرد سازمانی تائید می

 آزمون رگرسیون  -4-2-3

 رهایمتغ نیب روابط نیتخم یبرا یآمار ندیفرا کی ،1ونیرگرس لیتحل ،یآمار یهامدل در

 و خاص یرهایمتغ لیتحل و یسازمدل یبرا یادیز یهاکیتکن شامل روش نیا. باشدیم

 لیتحل. باشدیم مستقل، ریمتغ چند ای کی و وابسته ریمتغ نیب رابطه بر تمرکز با بفرد، منحصر

 از هرکدام رییتغ با وابسته ریمتغ مقدار چگونه نکهیا فهم در کندیم کمک خصوصاً ونیرگرس

 لیتحل کاربرد نیشتریب. کندیم رییتغ مستقل یرهایمتغ گرید بودن ثابت با و مستقل یرهایمتغ

 معادل که است نیمع مستقل یرهایمتغ از وابسته ریمتغ یشرط یاضیر دیام نیتخم ونیرگرس

 آن کاربرد نیکمتر. هستند ثابت مستقل یرهایمتغ که یوقت است وابسته ریمتغ متوسط مقدار

. است نیمع مستقل ریمتغ از وابسته ریمتغ یشرط عیتوز یمکان پارامتر ای چندك یرو مرکزت

 دهینام ونیرگرس تابع که است مستقل یرهایمتغ از تابع کی نیتخم هدف موارد همه در

 مورد ونیرگرس تابع اطراف وابسته ریمتغ یپراکندگ نییتع ونیرگرس لیتحل در. استشده

از این آزمون، برای .شود داده حیتوض احتمال عیتوز کی وسطت تواندیم که است توجه

 بررسی تاثیر کیفیت خدمات موبایل بانک و ابعاد آن بر رضایتمندی مشتری استفاده شد.

 

                                                           
1 Regression 
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 نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رگرسیون -5جدول 

 نتیجه آزمون آماره آزمون داریسطح معنی ابطهر

 تأثیر مثبت و معنادار 0.422 0.000 ندی مشتریموبایل بانک بر رضایتمکیفیت خدمات 
 تأثیر مثبت و معنادار 0.622 0.000 بر رضایتمندی مشتری قابلیت اطمینان

 تأثیر مثبت و معنادار 0.655 0.000 بر رضایتمندی مشتری تاثیرات  کارایی معامالتی
 تأثیر مثبت و معنادار 0.585 0.012 بر رضایتمندی مشتریپشتیبانی مشتری 
 تأثیر مثبت و معنادار 0.433 0.015 بر رضایتمندی مشتری امنیت سرویس
 تأثیر مثبت و معنادار 0.373 0.000 بر رضایتمندی مشتری قابلیت دسترسی

بعد آن، تاثیر معناداری  5شود کیفیت خدمات موبایل بانک و هر همانطور که مشاهده می

 بر رضایتمندی مشتری دارند. 

 وپی شانون تکنیک آنتر -4-2-5

 ارهایمع وزن محاسبه یبرا ارهیمع چند یریگ میتصم یروشها از یکی  1یآنتروپ روش

 1974 سال در روش نیا. باشد یم نهیگز-اریمع سیماتر به ازمندین روش نیا در. باشد یم

 احتمال عیتوز کی در نانیاطم عدم مقدار کننده انیب یآنتروپ شد ارائه وریو و شانون توسط

 شاخص کی ریمقاد در یپراکندگ چه هر که است آن روش نیا یاصل دهیا. تاس وستهیپ

 .است برخوردار یشتریب تیاهم از شاخص آن باشد شتریب

 و گذارند یم اریاخت در یکمتر اطالعات ادیز وقوع احتمال با عیوقا که داد نشان شانون

. است شتریب آن از حاصل اطالعات باشد، کمتر رخداد کی وقوع احتمال هرچقدر برعکس

 اطالعات ارزش و افتهی کاهش ها تیقطع عدم درواقع د،یجد اطالعات آوردن دست به با

 و تیقطع عدم جهیدرنت. است شده کاسته تیقطع عدم از که است یمقدار با برابر دیجد

 .هستند هم به وابسته ییپارامترها اطالعات

 ل بانک استفاده شد. بندی ابعاد کیفیت خدمات موبایاز این تکنیک، برای رتبه
 نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک آنتروپی -6جدول 

 رتبه نهایی وزن ابطهر

 2 0.229 قابلیت اطمینان

 1 0.273 تاثیرات کارایی معامالتی

 3 0.209 پشتیبانی مشتری

                                                           
1 Entropy 
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 5 0.115 امنیت سرویس

 4 0.174 قابلیت دسترسی

به عنوان مهمترین  0.273عامالتی با وزن شود تاثیرات کارایی مهمانطور که مشاهده می

ترین عامل موثر بر رضایتمندی مشتری اهمیتبه عنوان کم 0.115و امنیت سرویس نیز با وزن 

 انتخاب شد. 

 و پیشنهادات نتیجه گیری -5

جامعه آماری پژوهش تعدادی از مشتریان فعال از خدمات بانکداری همراه بود که با 

پرسشنامه میان افراد جامعه آماری توزیع و  430اداستفاده از فرمول تحلیل رگرسیون  تعد

پرسشنامه برای محاسبات آماری مناسب  388آوری شد که از این میان، عدد جمع 404

انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه عدد  384 که از این تعداد،تشخیص داده شدند

  رد ذیل منتج گردید. با توجه به تایید فرضیه ها  مواآماری مورد بررسی قرار گرفتند

قابل اطمینان به   اعتقاد مشتری و پس از آن (تراکنش)کارایی معامالتیبا توجه به نتایج  

ان به همراه رضایتمندی مشتری افزایش  بر، بیشترین تاثیر مثبت را بودن سیستم خدمات دهنده

و ( 2000، 1ولیو فجاواواردهینا )دارند که  این فرضیات در راستای تحقیقات انجام شده 

اطمینان از کارایی ست بدیهی او  میباشد  (2012)شارما و سینگ  و( 2001)نات و همکاران، 

نرم افزار ارائه امنیت و انجام صحیح درخواست های تراکنشی  مشتریان و همچنین اعتماد به 

نصب بر روی تلفن همراه شخصی جهت دسترسی به خدمات  برایشده از طرف بانک 

بانکداری خدمات  دسترسی بیشتر به، به بهبود شهرت بانک  تلفن همراه منجر بانکداری 

جزء برترین چشم انداز می گردد که  مشتریان  مندیرضایت بطبع آن افزایش والکترونیک 

  میباشد های اصلی بانک ها

تی در تصمیم گیری برای تداوم استفاده  از یک برنامه انعطاف پذیری یک جزء حیا

دستیابی به  درجه ای  از اعتماد در یک فرد که اعتقاد ؛ فناوری اطالعات جدید است کاربردی

او به استفاده از یک سیستم خاص به راحتی میسر میباشد،بسیار حیاتی میباشد زیرا تحقق 

کاربرد در آینده  را بدیهی تر  های باالتری ازاین هدف به جذب مشتریان بیشتر در شانس 

را بر  به سزایی تأثیر مثبت(24*7در طول شبانه روز )مشتری  اسب من پشتیبانی،میکند 

 (.2011)سالم و رشید ,گذشته های و این فرضیه، فرضیات پژوهش رضایت مشتری داشت.

ممکن است در  دسترسی کیفیت شبکه (  را تایید میکند . لزوما2014، نهمکارا و حیدری )
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علیرغم این موضوع  ،م کند یا قطع باشدممکن است سیستیا طول روز و شب یکسان نباشد، 

مشتری از طرف  در پاسخگویی بهعدم  توانایی ،اکثر پاسخ دهندگان معتقد هستند که 

کارشناسان پشتیبانی مشتریان ، از سهل انگاری عمدی و شکاف دانشی پرسنل بانک مذکور 

و افزایش اما پشتیبانی و پاسخگویی مناسب از طرف بانک باعث دلگرمی  ،میگیردنشات 

  .رضایتمندی ایشان گردیده است

عدم اطمینان از امنیت  خدمات بر رضایت مشتری در بانکداری تلفن همراه تأثیر منفی 

مسائل امنیتی افراد در مورد میباشد که    (2009)یو، و این فرضیه همراستا با نظر؛گذاشت

دادن  تراکنش ها ، اشتباهات معامالت مانند ورودی و خروجی داده  ها یا مکانیزم از دست 

عملکرد یا خطر عدم اتصال تلفن شخصی در حین  استفاده ازخدمات بانکداری تلفن همراه 

 نگران باشند در نتیجه، بسیاری از افراد ممکن است تصمیم بگیرند که از این سرویس استفاده

علیرغم این موضوع ،ندنکنند و مزایای بسیار استفاده از بانکداری تلفن همراه  را نادیده بگیر

بانکداری الکترونیکی می تواند سهولت و دسترسی (  2010مول، )و  (2010)فام که به نظر 

، اما یافته های این تحقق گردد رضایت و وفاداری  مشتری که موجب را به همراه داشته باشد

را بیش  بانکادغام بانکداری با دستگاه های تلفن همراه شخصی ، مشتریان  دارد که بیان می

که برخی از مشتریان از این امر ناخشنود  ندی درگیر برنامه های موبایلی می کاز هر زمان دیگر

تلفن همراه نیز در افزایش  بانکداریولی به طور کلی  سهولت  دسترسی به خدمات  ، هستند 

 . شتریان تاثیر مثبت داردرضایتمندی م

االخصوص بانک تجارت که مورد تحقیق موردی واقع شده است لذا به مدیران بانکی و 

بر روی کارایی  -1 با توجه به نتایج آماری و ضریب مسیر  و بارهای عاملی پیشنهاد میگردد

سرمایه گذاری بیشتری صورت دهند تا با معامالتی  و نرم افزاری موبایل بانک خود تاکید و 

 مشتریانفظ حریم خصوصی بهتر در تعامالت ح کاهش حداکثری تراکنش های نا فرجام ،

مدیریت تراکنش  و بهبود  بهبود کارایی کسب و کار با ارائه خدمات با حداقل هزینهبانک، با 

، موجبات اعتماد بیشتر به  موبایل بانک خود را فراهم آورند که این هر زمان درهای بانکی 

 افزایش وفاداری و منجر به به طبع آن هداشته کامر بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مشتریان 

 تأثیر مثبت(24*7در طول شبانه روز )مشتری  مناسب  پشتیبانی -2. خروجی مالی میگردد

ارد، پیشنهاد میگردد مدیران بانک ها بر روی باال بردن سطح رضایت مشتری دربرا  به سزایی

و نحوه راه اندازی و  علمی و آموزش های تخصصی در زمینه نرم افزار موبایل بانک خود
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نصب نرم افزار بر روی واسط های  کاربری گوشی های روش های  ،رفع ایرادات احتمالی

و دوره های الزم برای آنها در مختلف به  نفرات و پرسنل  پشتیبانی کننده آگاهی کامل ارایه 

. ا افزایش دادرضایتمندی و وفاداری مشتریان راعتماد ،  بگیرند ، تا از این طریق بتوان  نظر

موبایل بانک ،میتواند باعث افزایش رضایتمندی  و القای حس امنیت در کارباافزایش  -3

، بانک باید بر امنیت خدمات تاکید کند به گونه ای که مشتریان در هنگام  مشتریان گردد

استفاده از بانکداری موبایلی احساس امنیت کنند. مدیریت بانک باید بررسی کند که چرا 

احساس امنیت نمی کنند و سیستم شتریان در هنگام استفاده از خدمات بانکداری موبایلی م

احساس امنیت کنند، زیرا در کار با اپلیکیشن موبایل بانک بهتری را طراحی کنند تا مشتریان 

سیستم مالی دیجیتال یکی از عرصه های اصلی رقابت در خدمات بانکی امروزی است. به 

الیت درایران ه سازمان تجارت جهانی بپیوندد و خارجی ها شروع به فعخصوص اگر ایران ب

، بانک باید در هماهنگی بانکداری الکترونیک  برای تقویت دسترسی به خدمات -4 کنند.

و تمهیداتی اتخاذ گردد که ارتباطات  ارتباطات مخابراتی کار کند گان نزدیک با ارائه دهنده

مشتری ت  اپلیکیشن موبایل بانک و پیامک های ارسالی به سرور مرکزی ارائه  کننده خدما

 هرگز از دسترس خارج نگردند.

د خدماتی که می توان بر روی اپلیکیشن های موبایل بانک ارائه اتعدبا توجه به و نهایتا 

، میزان و عوامل موثر  از هر خدمت در زمینه تعدد استفاده آتی محققینپیشنهاد میگردد داد،

موبایل بانکها را بررسی در استفاده از خدمات خاص ارائه شده در  ضایتمندی مشتریان ر بر 

اپلیکشن های آتی موبایل بانک و برنامه نویسی بهتر  و راه کارهای مناسب جهت توسعه آتی 

 .ارائه نمایند ،

 منابع -6

بانک  لسازی پذیرش موبای مدل شبیه(،9713،)باستان،عباسی،احمدوند،رمضانی خورشید دوست

پژوهشی  علمی فصلنامه،شناسی سیستم رویکرد پویایی ها با استفاده از مشتریان بانکتوسط 

 .05 ، شماره 16سال  ؛ مطالعات مدیریت صنعتی

(، شناسایی مهمترین فرآیندهای بازاریابی 1397بحری نژاد،خانلری،حسینقلی پور یاسوری،حسینی،)

، فصلنامه مدیریت بازرگانیبازاریابی بانکی،مدل بلوغ در صنعت بانکداری ایران به منظور توسعه  

 .4، شماره 10دوره
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 کیماسی،مسعود، حمیدرضا، یزدانی، شهریار، محسنین، محمدرحیم، اسفیدانی، غالمرضا، جندقی،

: پژوهی نمونه) موبایل بر مبتنی خدمات مشتریان شده ریزی برنامه سفر نقشه طراحی  (،1399)

 12 ، دورهبازرگانی مدیریت.  (ملت بانک

بررسی عوامل موثر بر نوآوری و اعتماد ، (،1394،)علی،درستی،افشین،رهنما،فریده،حقشناس کاشانی

 .مجله مدیریت بازاریابی،مبتنی بر دانش در پذیرش بانکداری از طریق تلفن همراه

 بانک در انکب موبایل پذیرشبرمؤثرعواملتأثیر(،1396،)سجاد،پور عبداهلل،هره،زشاهرخدهدشتی

 .بازرگانی مدیریت انداز چشم  ، ایرانصادرات

(،اثر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی)مطالعه موردی 1398رحیم زاده،آل عمران،شکوهی فرد،)

 .فصلنامه اقتصاد مالیبانکهای منتخب ایران(،

 بررسی،(1399فرهمند نسب ،رحیم  ،) علیرضایی،لیال، محمدی،افسانه، رضوانی،حمیدرضا،نیک

 ویروس بیماری کرونا شیوع دوران در مشتریان رضایت بر الکترونیکی بانکی خدمات رابطه

،هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش  تهران غرب انصار بانک شعب : موردی مطالعه

 .درمدیریت،اقتصاد و توسعه 

یان بانکهای بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتر،کوهیار الهیجی(،1391،)افسانه،زمانی مقدم

 .مجله مدیریت بازرگانی،خصوصی بر اساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع

 

(،طراحی مدل عملکرد بازاریابی بانک:تبیین 1398،) ،احمدی  مشبکی ،  حسینی خداداد الصبری، شیر

نقش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری،با نقش 

 نشریه علمی راهبردهای بازرگانی.، "نگتعدیل گر فره

،آکادمی 19کوویدپیشرانهای رضایت مشتری از بانکداری الکترونیک در دوره  (،1400محمدی،فائزه،)

 1400،آبان علوم و تحقیقات گرجستان.

 بانک شعب :مطالعه مورد( الکترونیک بانکداری رشد بر موثر عوامل (،بررسی1395مهدوی،امامی،)
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