عًامل مؤثز بز رضایت مشتزیان اسکاوال َای ارائٍ خدمات الکتزيویکی (ایىتزوتی ) باوک ملی
) مشتزیان شعب باوک ملی شُز مشُد:(مطالعٍ مًردی
Effective Factors on Customers, Satisfaction throughout Electronic Services
(Internet) Provided by Melli Bank (Case Study: Customers of Melli Bank
Branches in Mashhad)
S.H.Salehnejad*, S.H.Vaghfi**,
H.A.Ghasemi***, Z.Aghel****
Received: 2014/8/26

Accepted: 2014/12/16

Abstract

،** سید حسام يقفی، *سید حسه صالح وضاد
****

 سَزا عاقل،***حسىعلی قاسمی

4/6/36331 :تاریخ پذیزش

4/6/3931 :تاریخ دریافت

ٌچکید

Today, electronic banking plays an essential role in
the banking industry. Banking industry facing
challenges led banks to make use of electronic
banking, delivery services and products throughout
electronic banking. Moreover, they are trying to
understand their customers' needs and everyday
increase on service quality throughout electronic
banking. This research tries to investigate the effect
of customers' satisfaction throughout Internet
services of Melli Bank. Aim of this research was
investigating customer satisfaction of Melli Bank in
Mashhad based on the End-User of the bank’s
system. Moreover, we investigate customer
satisfaction and individual variables like effect of
variables (demographic). Based on the collected
data, this study is a survey. Results of this research
indicated on significant relationship existent
between some demographic factors like age, gender,
education and customer satisfaction.

اهزٍسُ ببًکداری الکتزًٍیکی ًقص بسیبر هْوی در صٌعت ببًکداری ایفب
 چبلطْبی پیص رٍی صٌعت ببًکداری هٌجز ضدُ کِ ببًک ّب.هی کٌد
ٍ بِ استفبدُ اس ببًکداری الکتزًٍیکیی رٍی وٍرًید ٍ بیب اراخیِ تیدهب
 تالش هی کٌٌد ًیبسّبی هطتزیبى تیَد،هحصَال تَد اس طزیق وى
را درک کزدُ ٍ ّز رٍس بْتز ٍ بیطتز بِ کیفیت تدهب تَد اس طزییق
 اییي تحقییق سیعی بیز وى دارد تیب بیب،ببًکداری الکتزًٍیکی بیبفشایٌد
بزرسی عَاهل هؤثز بز رضبیت هٌیدی هیطتزیبى اس تیدهب ایٌتزًتیی
ّدف ایي تحقیق وسهَى.ببًک هلی بِ غٌی سبسی اراخِ وى کوک ًوبید
ٍ بزرسی رضبیت هٌدی هیطتزیبى ببًیک هلیی اییزاى در ضیْز هیطْد
ًسبت بِ تدهب ایٌتزًتی اراخِ ضدُ تَسط ایي ببًک بز حیس هید
 اییي تحقییق، عیالٍُ بیز اییي. هی ببضد1رضبیت هٌدی کبربزاى ًْبیی
تالش دارد تب رابطِ هیبى رضبیت هٌدی ٍ هتغیزّبی فزدی هبًٌید اثیز
.هتغیزّبی سهیٌِ ای (جوعیت ضٌبتتی) را هَرد بزرسیی ریزار دّید
 اییي، بزاسبس ًحیَُ ریزدوٍری دادُ ّیب.رٍش پژٍّص کبربزدی است
 بیزای بزرسیی فزضییب اس وسهًَْیبی.تحقیق اس ًَع پیوبییطی اسیت
SAS هزتبط وهبری ٍ بزای تجشیِ ٍتحلیل دادُ ّب اس ًزم افشار وهیبری
 ًتبیج ًطبى هی دّید ّییا ارتبیبن هٌطقیی بییي.استفبدُ ضدُ است
 سیطح تحیصیال بیب رضیبیت،  جٌی،عَاهل جوعیتی ّوچَى سیي
هٌدی هطتزیبى ٍجَد ًدارد ٍ ًییش بییي عَاهیل اراخیِ ضیدُ در هید
هفَْهی تحقیق بب رضبیت هٌدی هطتزیبى ارتببن ٍجَد داضیتِ ٍ اییي
.عَاهل بز رضبیت هٌدی هطتزیبى تبثیز بِ سشایی دارًد
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مقدمه
تحَالت اقتصادي دس ػطح بيي الولل ٍ تَػعؼِ نٌعاٍسي ّعاي
اطالػاتي ٍ استباطي دس ًقطِ اي كاًًَي صهيٌِ ؿكل گعيشي ؿعيَُ
جذيذي اص هذيشيت ٍ نؼاليتْاي اقتصادي سا بشاي بٌگاّْاي تجاسي
نشاّن كشد كِ بِ كؼب ٍ كعاس الكتشًٍيعش ؿعْشت يانعتس تَػعؼِ
كؼب ٍ كاس هبتٌي بش نٌاٍسي ّعاي اطالػعاتي ٍ استبعاطي ًياصهٌعذ
لَاصم ٍ صيشػاختْاي هختلفي اػت كِ ؿايذ بتَاى هْن تعشيي نًْعا
سا تَػؼِ باًكذاسي الكتشًٍيش ػٌَاى كشدس ٍسٍد باًش ّا بعِ ػشهعِ
بضسگ ني نٍسي اطالػات ٍ استباطات 2ايي اهكاى سا نشاّن هي نٍسد
تا باًش ّا جْؾ ّاي چـوگيشي سا دس اسائِ ٍ گعؼتشؽ خعذهات
خَد داؿتِ باؿٌذس با اػتفادُ اص ابضاسّاي استباطي ٍ اطالػعاتي ّعش
سٍص ؿيَُ ّاي جذيذتشي سا بِ هـتشياى خَد ػشضِ هعي كٌٌعذ تعا
هـتشي ػشيغ تش ٍ بْتش اص گزؿتِ خذهات هَسد ًياصؽ سا دسيانعت
كٌذس باًعش ّعا دسػشهعِ تحعَالت تجعاسي بعشاي ايجعاد تحعَالت
ػاختاسي دس ًظام ّاي دسيانت ٍ پشداخت پَل ٍ ايجعاد تعؼْيالت
دسسًٍذ خذهات سػاًي بِ هـتشي تَجِ جذي سا هبزٍل داؿتِ اًذس
دس ٍاقغ هي تَاى ادػا كشد كِ يكي اص داليل اقبال ػوَهعي بعِ
تجاست الكتشًٍيش تَجِ هذيشاى باًش ّا بعِ اّويعت ٍ لعضٍم ايعي
پذيذُ بَدُ اػت كِ دس ًتيجِ بِ گشايؾ ٍ تَجِ جذي نًْا بعشاي
نشاّن كشدى ػاختاس باًكذاسي با ؿيَُ الكتشًٍيش اًجاهيعذُ اػعتس
دس ٍاقغ هٌؼت باًكذاسي با الكتشًٍيكي ؿذى دس جْعت بعاال بعشدى
كيفيت خذهات هالي ٍ باًكي اػت ٍ ػعؼي داسد بعاالتشيي سضعايت
هععـتشياى سا بععِ دػععت نٍسدس بٌععابشايي باًععش ّععاي تجععاسي بععا
اًذاصُ گيشي هيضاى سضعايت هٌعذي هعـتشياى خعَد ٍ افع ايعي
سضايت اهيذٍاسًذ كعِ بتَاًٌعذ نًْعا سا افع ًوايٌعذس كاسبشدّعاي
نٌاٍسي بِ ّوشاُ ًَنٍسي نشاٍسدُ ّعا تیيعيشات ػعاختاسي دس ًظعام
باًكذاسي پذيذ نٍسدُ اػت س ايي تیييشات باػع دٍسي هعـتشياى اص
ًظام ّاي ػٌتي ٍ سٍي نٍسدى بِ ًظعام ّعاي باًكعذاسي اص ساُ دٍس
ؿذُ اػت س هؼيشّاي هتؼذدي بشاي اسائِ ي خذهات بِ هعـتشياى
باص ؿذُ اػت كِ هتذاٍل تعشيي نى ّعا دػعتگا ّْعاي خَدپعشداص
تلفي ايٌتشًت ٍ تلفي ّوشاُ اػت(باهذاد ٍ سنيؼي )7831س
بيبن مسئله و ضرورت تحقيق
يكععي اص ابضاسّععاي ضععشٍسي بععشاي تحقععت ٍ گععؼتشؽ تجععاست
الكتشًٍيش ٍجَد ػيؼتن باًكذاسي الكتشًٍيش اػت كِ ّوگعام بعا
ػيؼتن ّاي جْاًي هالي ٍ پَلعي نؼاليتْعاي هشبعَه بعِ تجعاست
الكتشًٍيش سا تؼْيل هي كٌعذس دس اقيقعت هعي تعَاى گفعت كعِ
پيادُ ػاصي تجاست الكتشًٍيش ًياصهٌذ تحقت باًكذاسي الكتشًٍيعش
اػتس بِ ّويعي دليعل اػعتفادُ اص ػيعؼتن ّعاي الكتشًٍيعش دس

هَػؼات هالي ٍ اػتباسي جْاى بِ ػشػت سٍ بِ گؼتشؽ بعَدُ ٍ
تؼذاد اػتفادُ كٌٌذگاى اص خذهات باًكعذاسي الكتشًٍيعش سٍص بعِ
سٍص دس اال انضايؾ اػتسنًچِ خذهات باًش ّا سا دس اػعتفادُ اص
ػيؼتن ّاي باًكذاسي الكتشًٍيش اص سٍؽ ّاي هَػعَم هتفعاٍت
هي كٌذ گؼتشؽ كوي ٍ كيفي دس خذهات بِ هـتشي اػعت بعِ
ػبعاست ديگعش باًكعذاسي الكتشًٍيععش ايعي اهكعاى سا بعِ هععـتشي
هي دّذ تا اصخذهات گؼتشدُ تش ٍ هتٌَع تشي بشخَسداس باؿذس
صًذگي ها با تكٌَلَطي اطالػاتي ٍ استبعاطي جذيعذ ه عل ٍ
ػععايت ّععا ايويععل پيیععام ّععاي نَسي پياهععش ٍسسس نؿٌاػععتس
ػاصهاى ّاي هالي ًَػ ًا اص يش يعا چٌعذ ًعَع اص ايعي كاًعال ّعاي
استباطي بعشاي سػعاًذى اطالػعات بعاًكي بعِ هعـتشياى اػعتفادُ
هي كٌٌذس ّذف كليعذي ايعي ػعشٍيغ ّعا هطلعغ ًگعِ داؿعتي
هـتشياى اص جضئيات اؼا باًكي ٍ اسائِ خذهات باًكي بِ هَست
ػشيغ ٍ دس ّش جايي كِ ّؼتٌذ هي باؿذس
ايي تكٌَلَطي ّا ٍ ػشٍيغ ّا ايي اهكاًعات سا بعِ هعـتشياى
باًش هي دّذ تا اص جضئيات اؼا باًكي خَد دس ّش صهعاًي ٍ دس
ّش هكاًي هطلغ ؿًَذ ٍ خذهات هالي سا دسيانت كشدُ ٍ هبعادست
بِ اًجام هؼاهالت خَد ًوايٌذس با تَجِ بِ ؿعشاي سقعابتي ؿعذيذ
كِ دس ًتيجِ خذهات الكتشًٍيكي تَػ باًش ّعاي خصَهعي ٍ
دٍلتي بَجَد نهذُ اػت ٍ باػ خاسج ؿذى باًش ّايي اص هيذاى
سقابت هي ؿَد كِ اص تَاى كاني بشخَداس ًيؼتٌذ لزا باًعش هلعي
ايشاى بِ دًبال يانتي توام جٌبعِ ّعاي هَ عش بعش بْبعَد سضعايت
هـتشي هي باؿذ ٍ با ّوگام ؿذى بعا تیيعيشات ػعؼي دس افع
هضيت سقابتي خَد سا داسد اص طشني با ٍسٍد باًش ّعاي خصَهعي
بِ هحٌِ سقابت اف سضايت هـتشياى دؿَاستش ؿذُ ٍ ؿٌاخت
دقيت ًياصّاي نًاى ٍ نگاّي اص كيفيت خذهاتي كِ بِ نًْعا اسائعِ
هي گشدد ٍ تا يش نى بش بْبَد سضايت هـتشي اص اّويت ٍيعظُ اي
بشخَسداس اػت (بٌي اػذي ٍ ديگشاى )7831س
اهداف تحقيق
اهل انضايؾ سضايت هـتشي ٍ بِ تبغ نى جز هٌابغ بيـتش
ػَددّي ٍ دس ًتيجِ تذاٍم ايات اص اّذاف بٌگاّْاي اقتصادي
اص جولِ باًش ّا هي باؿذ كِ بشاي سػيذى بعِ انعضايؾ سضعايت
هـتشي بِ ٍيظُ بْيٌعِ ػعاصي خعذهات بعاًكي سا هعذ ًظعش قعشاس
هي دٌّذ ٍ دس ٍضؼيت نؼلعي ٍ دس ػعصش اطالػعات ٍ استباطعات
باًكعذاسي الكتشًٍيكعي يكعي اص ابضاسّععاي هٌاػعب بْيٌعِ ػععاصي
هي باؿذ ٍ بِ ّويي هٌظَس ّذف تحقيت ااضعش بشسػعي ػَاهعل
هَ ش بش سضايت هٌذي كاسبشاى ًْايي اص خعذهات ايٌتشًعتي باًعش
هلي ؿْش هـْذ هي باؿذس
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تعریف ببنکداری الکترونيکی :باًكذاسي الكتشًٍيكي ػباست
اػععت اص اػععتفادُ اص نٌععاٍسي ّععاي پيععـشنتِ ًععشم انععضاسي ٍ
ػخت انضاسي هبتٌي بش ؿبكِ ٍ هخعابشات بعشاي تبعادل هٌعابغ ٍ
اطالػات هالي بِ هَست الكتشًٍيكي كِ هعي تَاًعذ باػع اعزف
ًياص بِ اضَس نيضيكي هـتشي دس ؿؼب باًعش ّعا ؿَدسگعؼتشؽ
باًكذاسي الكتشًٍيش بشاي باًش ّعا ّعن يعش تْذيعذ ٍ ّعن يعش
نشهت اػتس باًش ّايي كِ دس اسائِ ّوگاًي ايٌگًَِ اص خذهات با
ؿكؼت هَاجِ ؿًَذ دس هؼشض خطش اص دػت دادى تؼذاد صيادي
اص هـتشياى خَد قشاس خَاٌّذ گشنت ٍ باًش ّايي كِ با ػشػت بِ
ػَي اسائِ خذهات ايٌتشًتي ٍ الكتشًٍيعش پيعؾ هعي سًٍعذ ايعي
اهكاى سا خَاٌّذ داؿعت كعِ هعـتشياى بيعـتشي جعز كٌٌعذ
هٌاطت جیشانيايي ٍػيؼتشي سا تحت پَؿؾ قشاس دٌّذ ٍ اػتبعاس
خَد سا دس سابطِ با هعـتشياى انعضايؾ دٌّعذس سيعؼكي كعِ ايعي
باًش ّا بشاي ٍسٍد بِ باصاسّاي هالي ٍ باًكي با نى هَاجِ ّعؼتٌذ
بشخَسد نًْا با سيعؼش ّعاي جذيعذ دس اعَصُ ّعايي ًعَ ٍ بؼعض ًا
ًاؿٌاختِ هي باؿذ (ليا ٍ ّوكاساى )2008
رابطه ببزاریببی مددرن – کيفيد

دددمبت – رضدبی

مطتریبن :باصاسيابي ايٌتشًعتي ًعيض بعِ ًَػعي بخعـي اص تجعاست
الكتشًٍيش اػت كِ تبليع ٍ اسائعِ خعذهات هعذيشيت اطالػعات
سٍاب ػوَهي ٍ خذهات هـتشياى سا دس بعشداسدس بعِ طعَس كلعي
ّذف اص باصاسيعابي بعاًكي سؿعذ ٍ گعؼتشؽ اػعتفادُ اص خعذهات
باًش ّا ٍ هَػؼات هالي اػت كِ هي تَاًذ بعا اًجعام تبليیعات ٍ
هؼشني سٍؽ ّاي جذيذ اسائعِ خعذهات بعاًكي دس ًْايعت باػع
انععضايؾ ػععَدنٍسي باًععش ّععا ٍ هَػععؼات هععالي گععشددس اهععشٍصُ
باصاسيابي هفَْم بؼياس گؼتشدُ اي پيذا كعشدُ اػعت ٍ ػعالٍُ بعش
تبلي ٍ اسائِ خذهات كليعِ نشايٌعذّاي هر عش دس جلعب تَجعِ ٍ
سضايت هعـتشياى ٍ انعضايؾ ػعْن بعاصاس سا ؿعاهل هعي ؿعَد دس
هفَْهي گؼتشدُ تش ؿاهل بشنٍسدُ ػاصي ًياصّاي هـتشياى باًش
ّا ٍ دس بشگيشًذُ يش نشنيٌذ گؼتشدُ ٍ جاهغ هذيشيتي اػت كعِ
اص طشيت نى هَػؼات هالي ٍ باًش ّا هعي تَاًٌعذ بعا ؿٌاػعايي
ًياصّاي هـتشياى ٍ با ابذاع ٍ اسائِ خذهات جذيذ ٍ ًيض با تشٍيج ٍ
تبلي ايي خذهات باػ گؼتشؽ اضَس ٍ ًفَر خَد دس باصاسّاي
ّذف ؿًَذس اها بِ ًظش هي سػذ باصاسيعابي ػعٌتي بعِ ػلعت ػعذم
اهكاى ايجاد استباه هر ش با نشايٌعذّا ٍ اّعذاف باًكعذاسي هعذسى
بشاي ايي ّذف چٌذاى كاسػاص ًباؿذس اهشٍصُ با تَجعِ بعِ گعؼتشُ
جْعاًي سقابتْعاي تجاسي اسائعِ خععذهات ٍ هحعصَالت ّوعشاُ بععا
ًَنٍسي ٍ ابتكاس يكي اص ػَاهل اهلي بعشاي افع يعش باًعش دس
هَاجِْ با چالؾ ّاي سقابتي اػعتس دساقيقعت بعشنٍسدُ ػعاصي
ًياص هـتشياى تٌْا دس چْعاسچَ هحعصَالت ٍ خعذهات هَجعَد

ًوي تَاًذ باػ اف هَقؼيت ٍ تَػؼِ يش هَػؼِ هالي ؿعَدس
گاّي الصم اػت اسائِ خذهات ٍ هحصَالت ّوشاُ با ًَنٍسي باؿذس
باًكذاسي الكتشًٍيش ػالٍُ بش اػتفادُ اص اهعَل ٍ سٍؽ ّعاي
باًكذاسي ؿاهل اػتفادُ اص ؿبكِ جْعاًي ايٌتشًعت ؿعبكِ ّعاي
داخلي ه ل ايٌتشاًت ػيؼتن ّاي هعاَّاسُ خطعَه نيعبشًَسي
ػيؼتن ػَئيفت دػتگاّْاي خَدپشداص ؿعبكِ ّعاي گعؼتشدُ
تلفي ّوشاُ ٍ تلفي ابت ًيض هي باؿذس باًكذاسي الكتشًٍيش بعشاي
گؼتشؽ اضَس دس ػشهِ ّاي باًكذاسي داخلعي ٍ بيعي الوللعي
داساي ٍيظگيْاي خاهي بشاي هَػؼات هالي اػعت كعِ اص جولعِ
نًْا هي تَاى بِ ٍيظگي ّايي هاًٌذ انضايؾ ؿعْشت باًعش ّعا دس
اسائِ ًَنٍسي ّاي خذهات باًكي اف هـتشياى قذيوي ػليشغعن
تیييشات هكاًي باًش ّا ٍ ايجاد نشهعتْاي ًعَ بعشاي باصاسيعابي ٍ
جؼتجَي هـتشياى جذيذ دس باصاسّعاي بعاًكي ّعذف گعؼتشؽ
هحذٍدُ جیشانيايي نؼاليت ٍ بْبَد ؿشاي بشاي سقابعت بعا ػعايش
باًش ّا اؿاسُ كشدس ػالٍُ بشايي باتَجِ بِ ايٌكِ چشخِ اقتصادي
باًش ّا ٍهَػؼات هالي بااضَس هـتشياى ٍػشهايِ گزاسي هشدم
گؼتشؽ ٍ اداهِ هي يابذ دس بِ كاسگيشي ػيؼتن ّاي باًكعذاسي
الكتشًٍيكي ًيض تَجِ بؼياسي بِ اهل هعـتشي هعذاسي هؼطعَف
هي گشددس تَجِ بِ سضعايت هعـتشي بعِ ػٌعَاى يعش اػعتشاتظي
اػاػي باصاسيابي باًكي اّويت بعِ ػعضايي داسد سضعايت هٌعذي
هـتشي ااؼاع يا ًگشؽ يش هـتشي ًؼبت بِ يش هحصَل يا
خذهت بؼذ اص اػتفادُ اص نى اػت(بٌي اػذي ٍ ديگشاى )7831س
با تَجِ بِ اّويت باًكعذاسي الكتشًٍيكعي ٍ سضعايت هٌعذي
هـتشياى بِ ػٌَاى ػاهعل جذاًعـذًي دس ػولكعشد هطلعَ ايعي
نشنيٌذ دس ايي تحقيت بِ اسصيابي ػَاهل هَ ش بش سضايت هـتشياى
اص خذهات ايٌتشًتي باًش هلعي كعِ يكعي اص كاًالْعاي باًكعذاسي
الكتشًٍيكي هي باؿذ هي پشداصدس
مروری بر پيطينه
باقشي ٍ ّوكاساى ( ) 7833دس تحقيقعي بعا اػعتفادُ اص هعذل
پزيشؽ نٌاٍسي بِ بشسػي ػَاهعل هَ عش بعش پعزيشؽ نٌعاٍسي اص
ػَي هـتشياى باًش پشداختٌذ ٍ با اضانِ كشدى دٍ ػاصُ بشداؿت
رٌّي اص تَاًايي ؿخصي ٍ اػتواد بعِ ايعي هعذل چٌيعي ًتيجعِ
گشنتٌعذ كععِ بشداؿععت رّعٌي اص ػععَدهٌذي بشداؿععت رّععٌي اص
ػَْلت اػعتفادُ ٍ اػتوعاد دس ًگعشؽ بعِ اػعتفادُ اص باًكعذاسي
الكتشًٍيكي اص جولِ ػَاهل هَ ش بش پزيشؽ نٌعاٍسي هعي باؿعٌذس
ًاهبشدگععاى ّوچٌيععي دسيانتٌععذ كععِ بشداؿععت رّععٌي اص تَاًايععي
ؿخععصي تععا يش ه بععتي بععش سٍي بشداؿععت رّععٌي اص ػععَدهٌذي
اػتفادُ اص باًكذاسي ايٌتشًتي ًذاسدس
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باهذاد ٍ سنيؼعي ( ) 7831دس هقالعِ خعَد بعا ػٌعَاى بشسػعي
سضايت هـتشياى اص كيفيت خعذهات خَدپعشداص باًعش ّعا ًعـاى
دادًذ كِ هيضاى سضايت هـتشياى اص كيفيت خذهات خَد پعشداص
باًش ّا هتَػ اػت ٍ بِ سغن صيعاد ًبعَدى سضعايت هعـتشياى
نًاى اػتفادُ اص خَدپشداص سا بش هشاجؼِ بِ كاسكٌاى باًعش تشجيعح
هي دٌّذس ّوچٌيي با اػتفادُ اص تحليل سگشػعيَى دس يانتٌذكعِ
ػالن بَدى دػتگاُ ّا ٍ ٍجَد پَل كعاني بيعـتشيي ػعْن سا دس
سضايت هـتشياى داسدس
هَغلي ( ) 7831طي پظٍّعـي بعا اػعتفادُ اص هعذل پعزيشؽ
نٌاٍسي بِ بشسػي ػَاهل هَ ش بش پزيشؽ باًكذاسي الكتشًٍيش دس
بيي هـتشياى باًش ّاي ؿْش ؿيشاص پشداختِ اػعت يانتعِ ّعاي
ٍي ًـاى هي دّذ كِ ػعَْلت اػعتفادُ هفيعذ بعَدى ٍ اػتوعاد
هـتشياى اص ػَاهل هَ ش بش پزيشؽ باًكذاسي الكتشًٍيعش اػعت ٍ
هيضاى تحصيالت هـتشياى ؿؼب باًش ّا ًيض تا يش هؼتقيوي بعش
سٍي نى داسدس
ّاًععو ٍ ّوكععاساى ( )2001بععِ بشسػععي پععزيشؽ ّوگاًععي
ػيؼتن اػالم ٍپشداخت هاليات بِ هَست بشخ بِ ػٌَاى يكي اص
خذهات دٍلت الكتشًٍيش تايَاى بعا اػعتفادُ اص ترعَسي پعزيشؽ
نٌاٍسي پشداختٌذس ايي هطالؼعِ ًعـاى داد كعِ ػعَدهٌذي ادسا
ؿذُ ػَْلت اػتفادُ سيعؼش ادسا ؿعذُ اػتوعاد ػعاصگاسي
ا شات بيشًٍي ا عشات بيعي ؿخعصي خعَد ػعَدهٌذي ٍ ؿعشاي
تؼْيل گش ػَاهل هْوعي دس پعزيشؽ ػيعؼتن اػعالم ٍپشداخعت
هاليات بِ هَست بشخ هي باؿٌذس
نكوععاى ٍ ّوكععاساى ( )2002ا ععش جٌععؼيت ٍ تحععصيالت دس
اػتفادُ اص خذهات دٍلت الكتشًٍيعش دس كعـَس تشكيعِ سا هعَسد
بشسػي قشاس دادًذس هحققيي ادػا كشدًذ كِ تفعاٍت ّعايي اص ًظعش
جٌؼيت تحصيالت ٍ ؿیل بيي انشاد اػتفادُ كٌٌعذُ اص نٌعاٍسي
اطالػات ٍ استباطات ٍجَد داسدس يانتِ ّا ًـاى داد كِ تفعاٍت دس
جٌؼيت ٍ تحصيالت ا ش هْوي بعشسٍي پعزيشؽ خعذهات دٍلعت
الكتشًٍيش داؿتس هحققيي دسيانتٌذ كِ هشداى ًؼبت بِ صًعاى اص
خذهات ٍ اطالػات دٍلت الكتشًٍيش بيـتش اػتفادُ هي كٌٌعذ ٍ
ّواًگًَععِ كععِ ػععطح تحععصيالت هععـاسكت كٌٌععذگاى انضايععؾ
هي يانت تؼاهل با دٍلت الكتشًٍيش ًيض انضايؾ پيذا هي كشدس
جوععال ٍ ًاهععش (  ) 2008دسبععاسُ ي سابطععِ هيععاى كيفيععت
خذهات باًش ّا ٍ سضايت هـتشياى دس پاكؼتاًي تحقيت كشدًعذ
ٍ سيانتٌذ كِ ايي سابطِ بِ طَس كلي قَي اػت ّش چٌذ كِ هيعاى
سضايت هـتشي ٍ ابؼاد هلوَع خذهات سابطِ اي ًيانتٌذس
هاتيٌَْ ٍ بعشًٍالي ( ) 7131دس تحقيعت خعَد دسيانتٌعذ كعِ
سضايت هـتشياى سابطِ ي هعؼتقيوي بعا هكعاى ٍ دػتشػعي بعِ

خَدپشداصّا ٍ خذهات باًكي داسد س دس تحقيت نًْا ًـاى دادُ ؿذ
كِ هـتشياى سضعايت هتَػعطي اص خَدپشداصّعا داسًعذ ٍ خشابعي
دػععتگاُ ّععا ٍ هععط ّععاي طَالًععي دس بشابععش خَدپشداصّععا باػع
ًاسضايتي هـتشياى هي ؿَدس
نشضيِ ّاي تحقيت بِ ؿشح صيش تبييي ؿذُ اًذ:
 7س ػَْلت اػتفادُ اص خذهات ايٌتشًتي باًش هلعي دس هعيضاى
سضايت هـتشياى تا يش داسدس
 2س اطويٌاى اص خذهات ايٌتشًعتي باًعش هلعي باػع انضايعؾ
اػتفادُ اص ايي كاًال بش هيضاى سضايت هـتشياى ا ش داسدس
8س اهٌيععت ٍ هحشهاًععِ هاًععذى اطالػععات بععش هععيضاى سضععايت
هـتشياى ا ش داسدس
4س ػَدهٌذي بش سضايت هـتشياى تا يش داسدس
2س جزابيت ػايت توايل هـتشياى بِ اػعتفادُ اص ايعي كاًعال
دس هيضاى سضايت نًاى ا ش داسدس
 1س ّضيٌِ پاييي جْت اػتفادُ اص خذهات هتٌَع اسائِ ؿذُ دس
باًكذاسي ايٌتشًتي تا يش بش هيضاى سضايت هـتشياى داسدس
 1س بيي سضايت هـتشياى هشد ٍ سضايت هعـتشياى صى تفعاٍت
هؼٌاداسي ٍجَد داسدس
 3س هيضاى سضايت هـتشياى با ػطَح تحصيلي هتفاٍت تفاٍت
هؼٌاداسي ٍجَد داسدس
 1س بيي هيضاى سضعايت هعـتشياى باًعش ٍ ػعي نىّعا سابطعِ
هؼٌاداسي ٍجَد داسدس
با تَجِ بِ هذل پظٍّؾ ػَاهعل ؿٌاػعايي ؿعذُ ٍ هَ عش بعش
هيضاى سضايت هـتشياى باًش ؿاهل هَاسد صيش هيباؿذ كِ دس
ًوَداس ً 7واياى اػتس
نمودار( .)1هذل پظٍّؾ
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روش تحقيق
با تَجِ بِ اجن جاهؼِ هَسد ًظش كِ تؼعذاد هعـتشياى باًعش
هلي دس يش سٍص كاسي دس  11ؿؼبِ باًش بَدُ ٍ بشابش با 23400
ًفش هي باؿذ ًوًَِ تحقيت با اػتفادُ اص نشهعَل ًوًَعِ گعيشي اص
جاهؼِ هحذٍد بِ هَست تصادني ًؼبي اًتخا ؿذُ اػتس
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دس نشهععَل نععَغ هتیععيش ً Nوايععاًگش اجععن جاهؼععِ نهععاسي
هي باؿذ كِ تؼذاد هـتشياى هشاجؼِ كٌٌذُ بِ باًش هلي دس يعش
سٍص كاسي دس ؿْش هـْذ سا ًـاى هي دّذس
اشفً Pـاى دٌّعذُ ًعؼبت هَنقيعت ػعرَاالت ًعؼبت بعِ
يكذيگش ٍ ًؼبت بِ ػرَال كليذي پشػـٌاهِ هي باؿذس
اشف  αخطاي ًَع اٍل
اشف  eخطاي بش نٍسد قابل قبَل
اشف  Dدس نشهَل بش نٍسد تؼذاد ًوًَِ هَسد ًيعاص بعَدُ كعِ
خَد اص نشهَل اسائِ ؿذُ بذػت نهذُ اػتس
اشف ً nتيجِ هحاػبِ بشنٍسد ًوًَِ سا ًـاى هي دّذ كعِ اص
سابطِ نَغ اػتفادُ ؿذُ اػتس
ّواى طَس كِ هحاػبات نَغ ًـاى هي دّعذ تؼعذاد ًوًَعِ
هَسد ًياص ايي پعظٍّؾ ً 207فعش بعشنٍسد گشديعذ.اطالػعات اص دٍ
سٍؽ هصاابِ با كاسكٌاى ٍ تَصيغ پشػـٌاهِ بيي هـتشياى كِ بعا
تَجِ بِ تؼذاد ًوًَِ بذػت نهذُ ( ٍ )207تؼذاد ؿؼب باًش هلي
ؿْش هـْذ ( )11بِ سٍؽ صيش جوغ نٍسي گشديذ:
با تَجِ بِ هَقؼيت ؿْشي ّش ؿؼبِ ٍ ًيض دسجِ نى(دس باًش
هلي ؿؼب دس قالب  2دسجِ قابل تقؼين بٌعذي هعي باؿعٌذ كعِ
دسجِ  7باالتشيي دسجِ ٍدسجِ  2پاييي تشيي دسجعِ هعي باؿعذ)
ًوًَِ اص طشيت باصاسياباى ّعش اعَصُ تَصيعغ گشديعذسپغ اص تَصيعغ
تؼذاد ً 80ؼخِ پشػـٌاهِ ًوًَعِ ٍ جوعغ نٍسي ايعي ًوًَعِ ّعا
هشاال صيش اًجام گشديذ:
پغ اص كذ بٌذي بِ هَست طيفي ٍ ٍاسد كشدى ديتا هشبَه بِ
ًوًَِ اٍليعِ بعِ بشسػعي پايعايي ػعرَاالت پشػعـٌاهِ بعا كوعش
ًشم انضاس  SASپشداختِ ؿذس بؼذ اص تاييذ پايعايي پشػعـٌاهِ بعِ

هحاػبِ تؼذاد كل ًوًَِ هَسد ًياص بشاي پظٍّؾ پشداختِ ؿذ كِ
تؼععذاد پشػععـٌاهِ تؼععذاد ً 207ععؼخِ بذػععت نهععذسنصهَىّععاي
اػتفادُ ؿذُ بِ هٌظَس بشسػي اّعذاف ٍ نشضعيات ايعي پظٍّعؾ
ؿاهل تحليل ػاهلي تاييذي ٍ نصهَىّا ٍ نهعاسُّعاي هعَسد ًيعاص
جْت اػتفادُ اص تحليل ػاهلي تاييعذ ٍ ّوچٌيعي نصهعَى نًاليعض
ٍاسياًغ ٍ ضشيب ّوبؼتگي پيشػي ٍ اػپيشهي هيباؿذس
یبفته هبی پژوهص
بشاي بشسػي نشضيِّاي  7تا  1ا شگزاسي ّش يعش اص ػَاهعل
هَ ش بش هيضاى سضايت هـتشياى باًعش اص تحليعل ػعاهلي تاييعذي
اػتفادُ ؿذُ اػت كِ ًتايج ايي سٍؽ ٍ باسّاي ػاهلي اػعتاًذاسد
ؿذُ هطابت ًگاسُ ؿواسُ  7هي باؿذس كِ با تَجِ بعِ ًتعايج ًگعاسُ
بشنٍسد باسّاي ػاهلي ٍ هقذاس نهاسُ تي كِ دس تواهي ايي  1ػاهعل
بضسگععتش اص تععي جععذٍل اػععتيَدًت (تععي جععذٍل تقشيبععا بشابععش 2
هيباؿذ) هيباؿذ هي تَاى گفعت توعاهي ايعي ػَاهعل بعش هعيضاى
سضايت هـتشياى باًش ا شگزاس هي باؿذ ٍ ّعش يعش اص ػَاهعل بعِ
هيضاى باسػاهلي اػتاًذاسد ؿذُ خَد بش هيضاى سضعايت تعا يش داسدس
ًتايج ًگاسُ ؿواسُ  7ااكي اص ايي اػعت كعِ بيعـتشيي تعا يش بعش
هيضاى سضايت سا ػاهل قابليت اطويٌاى با بعاس ػعاهلي 0911داسد ٍ
بؼذ اص نى ػَاهل اهٌيت ٍ هحشهاًِ بَدى هحتَا ٍ كيفيت ػعايت
ٍ ػَْلت اػتفادُ بيـتشيي تا يش سا بش هيضاى سضايت داسًذ ٍ ايعي
ػَاهل تقشيبا باس ػاهلي اػتاًذاسد ؿذُ بشابشي داسًعذ ٍ ّوچٌيعي
كوتشيي تا يش سا ػَاهعل هعشف ٍقعت ٍ ّضيٌعِ خعذهات ٍ ػاهعل
ػَدهٌذي بِ تشتيب كوتشيي تا يش سا داسًذس
با تَجِ بِ باسّاي ػاهلي بشنٍسد ؿذُ بِ سٍؽ تحليل ػاهلعي
هي تَاى ػَاهل هَ ش بش هيضاى سضايت هـتشياى سا بِ هعَست صيعش
ستبِبٌذي ًوَدس
بِ هٌظَس بشسػي نشضعيِّعاي  3 ٍ 1ايعي پعظٍّؾ بشسػعي
هؼٌاداسي هيضاى سضايت هعـتشياى باًعش دس ػعطَح جٌعؼيت ٍ
تحصيالت اص نصهَى نًاليض ٍاسياًغ اػتفادُ گشديذُ اػعت هقعذاس
ااتوال ّش يش اص ايي دٍ نصهَى بضسگعتش اص ػعطح نصهعَى يؼٌعي
 0902هيباؿذ كِ ًـاى هيدّذ دادُ ّاي هَجعَد گَاّعي بعش سد
نشضيِ هفش ًوي دٌّذ ٍ نشضيِ هفش يؼٌي بشابشي هياًگيي هيضاى
سضايت هـتشياى باًش دس ػطَح جٌؼيت ٍ يا ػطَح تحصيالت
سا ًويتَاى سد كشد ٍ هعي تعَاى گفعت هعيضاى هيعاًگيي سضعايت
هععـتشياى هععشد ٍ صى اص لحععای نهععاسي بشابععش اػععت ٍ ّوچٌيععي
هياًگيي هيضاى سضايت سد ػطَح تحصيالت هؼٌاداس ًويباؿذس
نخشيي نشضيِ ايي پظٍّؾ بشسػي سابطِ بيي ػي هـتشياى ٍ
سضايت هٌذي نىّا هعي باؿعذ كعِ بعشاي ايعي هٌظعَس اص نصهعَى
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نگبره ( .)1بشنٍسد باسّاي ػاهلي اػتاًذاسد ؿذُ تحليل ػاهلي
اهٌيت ٍ هحشهاًِ

ػَاهل سضايت نهاسُ

ػَْلت اػتفادُ

قابليت اطويٌاى

بشنٍسد باس ػاهل

093221

091187

093181

اًحشاف اػتاًذاسد

090832

090721

090222

090321

نهاسُ تي

* 281س27

* 204س11

* 441س82

* 848س1

بَدى

هشف ٍقت ٍ ّضيٌِ

ػَدهٌذي

هحتَا ٍ كيفيت ػايت

092281

093141

09111

090231

090437

* 482س80

* 123س72

خذهات باًكي

ػالهت * بِ هؼٌي ػذم پزيشؽ نشض هفش ٍ هؼٌاداسي باس ػاهلي دس ػطح نصهَى 2دسهذ اػتس

نگبره( .)2ستبِ ػَاهل هَ ش بش سضايت هـتشياى باًش

رتبه

عبمل

7

قابليت اطويٌاى

2

اهٌيت ٍ هحشهاًِ بَدى

8

هحتَا ٍ كيفيت ػايت

4

ػَْلت اػتفادُ

2

هشف ٍقت ٍ ّضيٌِ خذهات باًكي

1

ػَدهٌذي

نمودار ميلهای ببرهبی عبملی

نگبره ( .)3نصهَى نًاليض ٍاسياًغ
متغیر مستقل آزمون

جىسیت

سطح تحصیالت

مىبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میاوگیه مجموع مربعات

آمارهF

مقدار احتمال

مدل

1

46. 1458

46. 1458

4. 3349

1. 1851

خطا

1::

3179. 8:59

11. 9:96

کل

311

3314. :3:7

مدل

4

6:. 4484

1:. 88:1

خطا

1:8

3155. 6:33

11. 9974

کل

311

3314. :3:7

1. 917:

1. 1565
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دي فصلىامٍ حسابداری ديلتی؛ سال ايل ،شمارٌ ،4پاییش ي سمستان6/

نگبره ( .)4نصهَى ّوبؼتگي پيشػي ٍ اػپيشهي

آماره

پیرسن

اسپیرمن

ضریب همبستگی

-14155

14164

مقدار احتمال

1479:

14741

اػععتفادُ هععشف ٍقععت ٍ ّضيٌععِ خععذهات بععاًكي ٍ ػععَدهٌذي
هْوتشيي ػَاهل هَ ش بش سضايت هٌذي هـتشياى اػتس
پی نوض
1. End-User of the Bank’s System
2. In f o r m a t i o n and C om m uni cat i on
Technologies
منببع


ّوبؼتگي پيشػي ٍ اػپيشهي اػتفادُ ؿذُ اػت كِ ًتايج نى دس
ًگاسُ  4دسج گشديذُ اػتس ضشايب ّوبؼتگي پيشػي ٍ اػپيشهي
ًـاى هي دٌّذ كِ هيضاى ّوبؼتگي بيي ػي ٍ هعيضاى هعـتشياى
تقشيبا بشابش  -0902هيباؿذ ٍ هقذاس ااتوال نصهَى هؼٌاداسي ايي
ضشايب ّوبؼتگي بضسگتش اص ػعطح نصهعَى هعيباؿعذ كعِ ًعـاى
هي دّذ هقذاس ضشايب ّوبؼتگي اختالف هؼٌاداسي با هفش ًذاسًذ
ٍ ايي بِ ايي هؼٌا اػت كِ بيي ػعي ٍ هعيضاى سضعايت هعـتشياى
سابطِاي ٍجَد ًذاسدس





بحث و نتيجه گيری
اهشٍصُ باًكذاسي الكتشًٍيكي ًقعؾ بعؼياس هْوعي دس هعٌؼت
باًكذاسي ايفا هي كٌذ باًش ّا دس ػشهعِ تحعَالت تجعاسي بعشاي
ايجاد تحَالت ػاختاسي دس ًظام ّاي دسيانت ٍ پشداخعت پعَل ٍ
ايجاد تؼْيالت دس سًٍذ خذهات سػاًي بِ هـتشي تَجِ جذي سا
هبزٍل داؿتِ اًذسدس ٍاقغ هي تَاى ادػا كعشد كعِ يكعي اص داليعل
اقبال ػوَهي بِ تجاست الكتشًٍيش تَجعِ هعذيشاى باًعش ّعا بعِ
اّويت ٍ لضٍم ايي پذيذُ بَدُ اػت كِ دس ًتيجعِ بعِ گعشايؾ ٍ
تَجِ جذي نًْا بشاي نشاّن كعشدى ػعاختاس باًكعذاسي بعا ؿعيَُ
الكتشًٍيش اًجاهيذُ اػتس دس ايي تحقيت بِ اسصيابي ػَاهعل هَ عش
بش سضايت هـتشياى اص خذهات ايٌتشًتي باًعش هلعي كعِ يكعي اص
كاًال ّاي باًكذاسي الكتشًٍيكي هي باؿذ پشداختِ ؿعذ ٍ ًتايعج
ًـاى دادًذ كعِ هعيضاى سضعايت هعـتشياى بعِ جٌعؼيت ػعطح
تحصيالت ٍ ػي هشبَه ًيؼت ٍ تواهي هعـتشياى خَاػعتِّعا ٍ
ًياصّاي يكؼاًي داسًذ ّوچٌيي با تَجِ بِ ايٌكِ بيي ّعش يعش اص
ػَاهل سضايت بش سضعايت هٌعذي هعـتشياى استبعاه هؼعٌي داسي
ٍجَد داسد ًتيجِ هي گيشين بيي ػَاهعل سضعايت ًعيض دس االعت
كلي با سضايت هٌذي هـتشياى استباه هؼٌي داسي ٍجَد داسد ٍ اص
طشني با تَجِ بِ ًتايج باسّاي ػاهلي بِ تشتيب ػاهلّاي قابليعت
اطويٌاى اهٌيت ٍ هحشهاًِ بَدى هحتَا ٍ كيفيت ػايت ػَْلت
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