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ارائه ي مدل مفهومی ارزیابی تاثیر خدمات بانکداري الکترونیک بر عملکرد بانک ها 
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دانشجوي رشته مدیریت فناوري اطالعات ، دانشکده مدیریت وحسابداري، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
یک مدل مفهومی جهت نشان دادن و ارزیابی تاثیر خدمات بانکداري رسیدن بهحاضرتحقیقانجامازاصلیهدف

امروزه بزرگترین فرصت و چالشی امتیازي متوازن می باشد.الکترونیک بر روي عملکرد بانک ها با رویکرد کارت
که سازمانها با آن روبرو هستند، استفاده از فناوریهاي نوین براي ارائه ي خدمات مطلوب به مشتریان می باشد . 

بلکه به  بانک ها نیز توانسته اند در بستراین فناوري ها و در قالب بانکداري الکترونیکی ، نه به عنوان یک مزیت ، 
. اما مسأله اي ، سریع و ایمن به مشتریان خود بپردازند الکترونیکی مناسبعنوان یک ضرورت به ارائه ي خدمات 

که در این زمینه وجود دارد چگونگی ارزیابی تاثیر این خدمات الکترونیک بر بازده عملکرد بانکها می باشد که 
تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به آن می باشد.

پیمایشی است. گردآوري -برحسب روش اجرا ، پژوهشی توصیفی ین تحقیق از نظر هدف کاربردي می باشد و ا
جمع آوري داده ها به صورت کمی و از طریق وصورت گرفتهمطالعات کتابخانه اي و میدانی اطالعات ، از طریق 

یافته امتیازي متوازن می باشد . براساسانجام پذیرفته است. روش تحلیل داده ها نیز با رویکرد کارت پرسشنامه 
ازوسیعیطیفدرارائه شده،مدلدرشدهگرفتهنظردرهاي بدست آمده در این تحقیق، تمامی شاخصهاي 

اند . این شاخص ها شامل سهولت ، سودمندي ، گرفتهقراراستفادهموردزمینه،ایندرشدههاي انجامپژوهش
لیت اطمینان و جذابیت  استفاده از سیستم هاي ارائه دهنده خدمات بانکداري ، ثبات ، امنیت ، سرعت ، قاب

تبلیغات و تنوع خدمات میباشند که برروي عملکرد بانک ها  تاثیر مستقیم میگذارند.
ت امتیازي متوازن، عملکرد سازمان.تجارت الکترونیک، بانکداري الکترونیک، کارواژگان کلیدي: 
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:مقدمه
ریهاي نوین و ورود رایانه هاي قدرتمند درهمه ي عرصه ها از جمله مالی موجب فراهم آوردن امکانات و تسهیالت گسترش فناو

طبقه بندي آنها و دستیابی آسان به اطالعات ذخیره شده درقالب سیستمهاي الکترونیکی شده ،بیشتر جهت حفظ و نگهداري اطالعات 
کترونیکی با ورود به بانک ها و موسسات مالی موجب افزایش سرعت و دقت خدمات است . طی چند سال اخیر سرویسهاي متنوع ال

مالی و بانکی و همچنین باال بردن سطح رفاه استفاده کنندگان (مشتریان ، کارکنان و مدیران بانک ها ) از این خدمات شده است . 
اینترنت بانک اشاره نمود . در این پژوهش سعی شده به ارائه ازجمله این خدمات الکترونیکی میتوان به تلفن بانک ، موبایل بانکینگ و 

ي یک مدل مفهومی جهت نشان دادن تاثیر خدمات بانکداري الکترونیک بر روي عملکرد بانک ها با رویکرد کارت امتیازي متوازن 
اقتصادي و اجتماعی گسترده اي پرداخته شود . تحوالت پرشتاب در زمینه ي فناوري اطالعات و ارتباطات ، موجب تغییرات سیاسی ،

شده است . افزایش دسترسی عموم مردم به اینترنت ، سبب شده تا امکان استفاده از فناوري هاي اطالعاتی از جایگاه ویژه اي 
برخوردار شود . از سوي دیگر ، ویژگی ها و مزایاي بی شمار بانکداري اینترنتی همچون : عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در
استفاده از خدمات بانکی ، دسترسی آسان به اطالعات مورد نیاز ، صرفه جویی در زمان مشتریان ، کاهش چشمگیر هزینه هاي استفاده 
از خدمات بانکی ، امکان برخورداري از خدمات متنوع و متناسب با نیاز باعث رشد چشمگیر کاربرد خدمات بانکی اینترنتی شده 

. ) 1392است ( دیواندري ، 
سازي و افزایش گستره دامنه سیستم بانکی نخستین ساختاري بود که با تأثیر از نفوذ فناوري اطالعات به عنوان عاملی براي یکپارچه

منافع تحقق هر چه .سر لوحه فعالیت خود قرار داد(IT)بر پایه فناوري اطالعات 21در قرن هاي روز دنیا را، تکنولوژينفوذ خود
، کاهش هزینۀ نگهداري و استفاده از پول نقد و . تکریم ارباب رجوعانکداري الکترونیک مدرن بر کسی پوشیده نیستتر بسریع

شبکه نوین بانکی بر سازيافزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي کشور و کاهش تورم و نقدینگی در پی آن از جمله منافع پیاده
شود و بر همین اساس هاي بانکداري میده از بانکداري الکترونیک در کشور باعث کاهش هزینهاستفا.   پایه فناوري اطالعات است

مولر .رقمی کردن نرخ سودبانکی دست یابدتر به هدف خود یعنی تکتواند راحتها نیز کاهش خواهد یافت و دولت میکارمزد بانک
براي ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت براي اینترنتاري الکترونیک را استفاده بانک ها از نکدبا)،2008(

ز انتخاب این تحقیق است که روز . به طور کلی هدف اکندساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روي حسابهاي بانکی خود تعریف می
عالوه بر نشان .شودنمیارزیابیمستمرابانک هاعملکردارتقاءبرآنتاثیرولیشودمیزیادالکترونیکبانکداريازاستفادهبه روز

کترونیکدادن اهمیت و ضرورت بانکداري الکترونیک به بررسی تاثیرات و عوامل اثرگذار در  بکارگیري خدمات بانکداري ال
.مورد بررسی قرار می دهیمBSC(اینترنت بانک) بر روي عملکرد بانک با رویکرد 

:تحقیقپیشینه
، 1از جمله پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیمعتبر داخلی و خارجیبر اساس مطالعات کتابخانه اي که در بانک هاي اطالعاتی

5، سیویلیکا 4، سامانه نشر دانش دانشگاه شهید بهشتی 3مجالت علمی دانشگاه تهران، سامانه نشر 2بانک اطالعات نشریات کشور

1 www.sid.ir
2 www.magiran.com
3 http://journals.ut.ac.ir
4 http://scj.sbu.ac.ir
5 www.civilica.com
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انجام شده است مهمترین منابع علمی داخلی و خارجی 6Emerald ،ScienceDirectهمچنین بانک هاي اطالعاتی خارجی از جمله 
.که مرتبط با موضوع تحقیق حاضر می باشند به شرح ذیل بیان می گردد

ستمهایی با کیفیت قلمداد می شوند که  در درجه اول امکان استفاده آسان از آنها فراهم باشد و فرآیند استفاده از خدمات بانکی سی
اینترنتی با استفاده از آنها جذاب باشد . سودمندي استفاده از سیستمها و سرعت ارائه ي خدمات توسط آنها مشخصه هاي بعدي 

هان سیستم هاي باکیفیتی هستند که با کمترین خطا و بدون قطعی ، ضمن فراهم کردن امنیت الزم براي هستند. همچنین مشتریان خوا
.)1392و همکاران، دیواندريکنند(اطالعات شخصی کاربران ، خدمات بانکی اینترنتی را ارائه

اجتماعی بر تمایل به استفاده از خدمات نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تالش و تاثیرات
موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط تسهیل گر روي استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک تاثیر گذارند. عوامل تعدیل 

.)1388(لگزیان و همکاران، گر نیز تنها در برخی از روابط معنادار شناخته شدند
عاتی فدرال رزرو  ، نتایج نشان داد بین مزیت نسبی ، پیچیدگی/ سادگی ، سازگاري ، مشاهده ، تحمل ریسک و با استفاده از بانک اطال

دخالت محصول با عامل پذیرش ارتباط وجود دارد . درآمد ، دارایی ، تحصیالت ، جنسیت ، وضعیت تاهل و نیز سن از عوامل تاثیر 
,Kolodinskyگذار بر عامل پذیرش می باشند ( Hogarth, Hilgert, 2004.(

در این پژوهش موضوع بحث ، کانال هاي آنالین براي برقراري ارتباط می باشند از جمله : وب الگها، شبکه هاي اجتماعی ، بازي 
هاي رایانه اي مجازي ، وب سایتها و ایمیل هاي الکترونیک . همچنین رسانه هاي اجتماعی به عنوان یک کانال ارتباطی مهم براي 

تریان موجود و مشتریان آتی در نظر گرفته شده است . نتایج نشان می دهد که بانک ها به تغییر شیوه هاي مدیریتی از طریق مش
,Kirakosyanنوآوري هاي مستمر در خدمت رسانی به مشتریان نیاز دارند ( Danaiata, 2013.( نتایج نشان داد که متغیرهاي مورد

ذیرش بانکداري اینترنتی را بیان می نماید و مهم ترین آن ، عامل ارزش درك شده در پذیرش از واریانس عدم پ%61,1مطالعه 
,Turinaweبانکداري اینترنتی می باشد ( Mwesigwa, 2013.(

. همچنین مشخص شد بانک هایی ز وب سایت ها بازدید   می نمایندبانک هاي بزرگ یونان درصد کاربران اینترنتی باالیی دارند که ا
زیادتر می باشند کارآمدتر نیز هستند. سرانجام پیشنهاد گردید بانک هاي یونان براي بهبود کیفیت وب سایت ATMداراي تعداد که

,Florosهاي خود ( سیستم بانکداري اینترنتی ) سرمایه گذاري بیشتري نموده تا موجب افزایش اعتماد مشتریان و جذب آنها گردد (

2008.(

:روش تحقیق
به طورموجود را ،نظريتحقیق ، محقق با توجه به عنوان پژوهش به تشریح کلی و تفصیلی حوزه مورد پژوهش خود ، مبانیایندر

و مورد تحلیل قرار می به کار می گیردخود ،"موضوع پژوهشبهترتشریح"یا"پژوهشادعايبروثیق ترداللت"برايهدفمندومنظم
بر همین اساس تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه می باشد، چراکه به دنبال توسعه یک چارچوب مفهومی ) . 1393( پورعزت ، دهد

می باشد. همچنین روش اجراي BSCرویکردازاستفادهباهابانکعملکردبرالکترونیکبانکداريخدماتتاثیربراي ارزیابی
اسنادي و کتابخانه اي، به بررسی ادبیات نظري و پیشینه مرتبط با پیمایشی است. لذا در مرحله نخست با مطالعات -تحقیق توصیفی

، هابانکعملکردبرالکترونیکبانکداريخدماتتاثیرارزیابیایی عوامل موثر بر شده و در ادامه پس از شناسموضوع تحقیق پرداخته

6 www.emeraldinsight.com
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انکداري کشور، مورد تایید قرار گرفته و در قالب نظر خبرگان دانشگاهی و نظام بمصاحبه عمقی وبابا مطالعه میدانی و این عوامل 
یک چارچوب نظري پیشنهاد شده است.

بانکداري الکترونیک :
در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به 1995بانکداري الکترونیک ، نوعی خدمت بانکی است که نخستین بار در سال 

. ) Wendy W.N and et al , 2005در کشورهاي در حال توسعه گسترش یافت  (سرعت در میان کشورهاي توسعه یافته وپس از آن
بانکداري الکترونیکی مزایاي بسیاري چون افزایش مشتري و پایین آمدن هزینه معامالت بانکی را به دنبال دارد . در ضمن بانک ها می 

تري ارائه داده و به  حفظ و افزایش سهم بازا خود بپردازند هزینه هاي پاییندمات را با کارایی بیشتر و با توانند از این طریق ، خ
)Saeidi ,2003 بر اساس تحقیقات انجام شده در زمینه انتقال الکترونیکی وجوه ، مهمترین ویژگیها و مزایاي سیستمهاي انتقال . (

اهات انسانی ، بهره وري و کارایی ، بهبود الکترونیکی وجوه عبارت از امنیت ، سرعت ، آسان بودن و سادگی ، هزینه کم ، کاهش اشتب
مدیریت وجوه و نقدینگی و بهبود روابط با مشتریان می باشد . به عالوه ایجاد یک سیستم پرداخت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت، 

(Crede ,1996).فرصت هایی جهت ایجاد مجموعه هاي جدیدي از روابط ملی و جهانی تجاري را فراهم می آورد 

ابزارهاي متداولی که امروزه جهت دریافت خدمات الکترونیکی بانکها به کار می روند و در کشور ما نیز رایج هستند در شکل زیر 
بیان شده است .

بانکداري الکترونیکابزارهاي متداول در. 1شکل 

:مدیریت عملکرد سازمانی
ه مدیریت منابع انسانی به گونه ویژه ، مفهوم مدیریت عملکرد می باشد . این یکی از مباحث جدید در مدیریت به طور عام و در حوز

مفهوم پس از آن مطرح شد که اثر بخشی پایین شیوه هاي سنتی ارزیابی عملکرد به ویژه در نیل به اهداف استراتژیک سازمان آشکار 
یاست است و نه فرد . وي معیارهاي سنتی ارزیابی گردید . به گفته دمینگ ، مسئول شکست بیشتر برنامه هاي بهبود عملکرد ، س

) . نتیجه بسیاري از ارزیابی هاي عملکرد به Waite,Melissa stites & Susan ,2000عملکرد را به شدت مورد انتقاد قرارداده است (
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Latham,Almost,Mann & Mooreجاي اینکه به افزایش عملکرد بیانجامد ، به کاهش آن منجر می شود ( ) . مدیریت عملکرد 2005,
، فرآیند استراتژیک و یکپارچه اي است که از طریق بهبود عملکرد و توسعه قابلیت هاي افراد و تیم هاي کاري موجب موفقیت پایدار 
سازمانها می شود . مدیریت عملکرد ، یک مفهوم استراتژیک است ، از این حیث که با موضوعات کالن کسب و کار و نیز با جهت 

7) یکپارچگی عمودي 1ري کلی آن براي نیل به اهداف بلند مدت مرتبط است.  مدیریت عملکرد از دو جهت قابل بررسی است : گی

، که عبارت از 8) یکپارچگی افقی 2، که عبارت از ایجاد پیوند بین اهداف سازمانی ، تیمی و فردي با شایستگی هاي محوري است ؛ 
ریت منابع انسانی به ویژه توسعه منابع انسانی ، بهبود سازمانی و پاداش به منظور دستیابی به یک پیوند با فرآیندهاي مختلف مدی

).2000رویکرد یکپارچه به مدیریت و توسعه منابع انسانی است (مایکل آرمسترانگ ، 
د استفاده شده است. سازمانها با شکل گیري سازمانها در طول دوره هاي مختلف، از الگوهاي و مدلهاي متعددي جهت ارزیابی عملکر

به فراخور نیاز در ابتدا تنها از شاخص ها و معیارهاي محدودي براي ارزیابی عملکرد استفاده می کردند. گسترش فعالیتها و حوزه 
عملکردي سازمانی، پویایی محیط و مطرح شدن موضوع ها و مسائل نوین مدیریتی مانند رضایت مشتري، مسئولیت اجتماعی و... 
سازمانها را بر آن داشت تا به شاخص هاي محدود اکتفا نکنند. از این رو مدلهاي جامع و چندمعیاره براي ارزیابی سازمانها شکل 
گرفت و به تدریج تکامل یافت. این الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند و با درنظرگرفتن شاخصهاي 

، مدلهاي 9در الگوهاي نوین ارزیابی عملکردرا براي ارزیابی عملکرد سازمانهاي نوین فراهم می سازند .چندگانه، ابزارهاي مناسبی 
کمی مثل معیار بهره وري با رویکرد ارزش افزوده ، معیارکارآمدي با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوري با رویکرد 

و معیارهاي 11فی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخالق سازمانیمانند معیار توصی10حسابرسی عملکرد و مدل هاي کیفی
). در مجموع انواع مدلهاي ارزیابی عملکرد در جدول 2009چندگانه دیگر به کار گرفته شده است ( کیم ، پرایس ، مولر و واتسون ، 

زیر ارائه می گردد .

12انواع مدلهاي ارزیابی عملکرد . 1جدول 

7 Vertical integration
8 Horizontal integration
9 Performance appraisal models
10 Qualitative models
11 Organization ethics
12www. Penco.ir
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:13یازي متوازنکارت امت
ن و کاپال«است که توسط "کارت امتیازدهی متوازن"یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل هاي سیستم ارزیابی عملکرد مدل 

کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می1992در سال » نورتن

13 Balanced Scored Card(BSC)
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ک سري شاخص هاي متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی بایستی از ی
داشته باشند. این جنبه هاي مختلف ، پاسخگویی به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر می سازد.

)مالیجنبه(است؟چگونهسهامدارانبهنگاهها–1
هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)در چه زمینه-2
)مشتریانجنبه(است؟چگونهمابهمشتریاننگاه–3
).نوآوريویادگیريجنبه(دهیم؟ادامهارزشخلقوبهبودبهتوانیممیچگونه–4
اطالعات از طریق محدود کردن شاخصهاي معتقدند که با کسب اطالع از این چهار جنبه ، مشکل افزایش و انباشت» ن و نورتنکاپال«

مورد استفاده از بین می رود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روي تعداد محدودي از شاخص هاي حیاتی و بحرانی 
Kaplan(تمرکز داشته باشند. به عالوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد ، از بهینه سازي بخشی جلوگیري می کند & Norton

,1992.(

)1992کارت امتیازي متوازن ( کاپالن و نورتون ، . 2شکل

:مدلهاي ارزیابی کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک
برقصد استفاده مشتریان ازخدمات بانکداري آنالین تأثیردارند، به که،باهدف شناسایی عواملی2004همکارانش درسالپیکاراینن و

"تکنولوژيپذیرشمدلشناسایی عوامل تأثیرگذار برپذیرش بانکداري آنالین توسط مشتریان؛ تعمیم"نوانانجام پژوهشی باع

.شناسایی کردندعامل را، چندمدیران بانک ها درفنالندانجام مصاحبه هایی بابه این منظور،آنهابابررسی ادبیات موضوع و.پرداختند
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و اطالعات ارائه شده درمورد ي درك شده ي خدمات بانکداري آنالین ازسوي مشتریاننتایج حاصل حکایت ازاین داشت که سودمند
جمعیت شناختیهمچنین سطح درآمد افراد نیز، متغیر.ي مشتریان از این خدمات مؤثراستبرقصد استفاده،خدمات بانکداري آنالین

دركسهولت استفاده،اساس تحلیل هاي انجام شدهبر.شدخدمات بانکداري آنالین درنظرگرفتهاستفاده ي مشتریان ازبرقصدمؤثر
، امنیت خدمات ارائه شده ولذت بخش بودن استفاده ازخدمات بانکداري آنالین، از نظر آماري تأثیر ي خدمات بانکداري آنالینشده

. )1391مانیان،واین خدمات ندارند(رسولیمعنادار ي بر قصد استفاده ي مشتریان از

مدل مفهومی پیکاراینن. 3شکل 

ارائه ي مدل مفهومی براي تبیین عوامل کلیدي موثر بر کیفیت سیستم هاي ارائه دهنده ي "در پژوهش دیواندري و همکاران با عنوان 
گرفته است. بر اساس عوامل موثر بر نگرش مشتریان در خصوص بانکداري اینترنتی  مورد بررسی قرار"خدمات بانکداري اینترنتی 

یافته ها و نتایج این پژوهش ، پیشنهاد هایی در مورد چگونگی طراحی سیستم هاي ارائه دهنده ي خدمات بانکداري اینترنتی ارائه 
شده است تا با در نظر گرفتن نیاز مشتریان در فرآیند طراحی این سیستم ها ، امکان کسب مزیت رقابتی توسط بانک هاي ارائه دهنده 

ي خدمات اینترنتی فراهم گردد . مدل مفهومی این تحقیق به شرح زیر میباشد :

ي استفاده از بانکدار
آنالین

سودمندي درك شده

سهولت استفاده

ودن و جذابیتلذت بخش ب

ارائه ي اطالعات در مورد بانکداري آنالین

امنیت سیستمها

کیفیت اتصال به اینترنت
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مدل مفهومی دیواندري. 4شکل 

بررسی ارتباط بین ویژگی هاي "هدف بررسی ادراکات خریداران آنالین به انجام پژوهشی با عنوانبا2003در سال،ووشواینگ
پرداخت و با به رهگیري از یک گروه کانون اولیه، شامل ده مشتري بالقوه، به "مصرف کنندگان و نگرش آنها درباره ي خرید آنالین

(Wu, 2003)جمع آوري اطالعات درخصوص نیازمندي ها ونگرش هاي مصرف کنندگان در مورد خرید اینترنتی پرداخت.

جمعیت مصرف کنندگان

اولویت خرید مصرف کننده

درك سود مصرف کننده

شیوه ي زندگی مصرف 
کنندگان

نگرش مصرف کنندگان
درباره ي خرید آنالین

میزان خرید آنالین
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وومدل مفهومی شواینگ.  5شکل 

، بر اساس پژوهش هاي پیشین در خصوص پذیرش خدمات و فناوري هاي 2003، در سال 14چونگ هون پارك و یونگ گول کیم 
جدید از سوي مصرف کنندگان ، به شناسایی عوامل کلیدي تاثیرگذار بر رفتار خرید مصرف کننده در محیط خرید آنالین پرداختند . 

این پژوهش و مطالعات دیگر آنان ، دو عامل آگاهی دادن از اطالعات با کیفیت در مورد خدمات ارائه شده و امنیت سیستم هاي در 
)        Chung and Young ,2003ارائه دهنده ي خدمات را ، به عنوان عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان مطرح کرده اند( 

14 Chung –Hoon Park & Young – Gul Kim

کاربريکیفیت رابط 

کیفیت اطالعات در مورد 
محصول

کیفیت اطالعات در مورد 
خدمات

درك امنیتی

دادن سایتآگاھی 

رضایتمندي از 
اطالعات

سود حاصل از 
ارتباط

تعهد سایت رفتار خرید 
مصرف کننده
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مدل مفهومی چونگ هون پارك و یونگ گول کیم. 6شکل 

"ISO /IEC 9126ارائه یک مدل کیفیت در سیستم هاي بانکداري الکترونیکی مطابق با استاندارد "لیال فرج پور در پژوهشی با عنوان 

فه ي کیفیت بوده است . پس از انجام بررسی هاي ، در جستجوي یک متدولوژي جهت تعریف مولفه ي کیفیت و کمیت نمودن مول
متعدد ، شش عامل اصلی موثر بر کیفیت خارجی و داخلی شامل کارایی ، قابلیت استفاده ، قابلیت کارکرد ، قابلیت حمل ، قابلیت 

) .1387نگهداري و قابلیت اطمینان شناسایی گردید که در شکل زیر خالصه میگردد.( لیال فرج پور ، 

:مدل مفهومی لیال فرج پور.7کل ش

بررسی رضایتمندي مشتریان از خدمات بانکداري الکترونیکی با استفاده از مدل "مهدي نداف و همکاران در پژوهشی با عنوان 
EUCS" ، به بررسی محتواي خدمات بانکداري الکترونیک ، درستی و دقت خدمات ارائه شده در حوزه ي بانکداري الکترونیک

صرفه جویی در زمان استفاده از خدمات بر رضایتمندي مشتریان از "و فرمت خدمات ، راحتی در استفاده از خدمات و نهایتاشکل
خدمات بانکداري الکترونکی پرداخته که مشخص گردید این عوامل تاثیر مثبت و مستقیمی بر رضایتمندي مشتریان داشته است 

).1391(مهدي نداف و همکاران ، 

رضایت 
مشتریان

صرفه جویی در
زمان

راحتی در 
استفاده

شکل و ظاهر درستی و دقت محتواي 
دماتخ
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مدل مفهومی مهدي نداف و همکاران.8شکل 

:تحقیقپیشنهاديالگويارائه
طراحی و ارائه گردیده است :در این تحقیقمدل مفهومی جدید به دالیل زیر

نظر به اینکه بسیاري از مدلهاي مفهومی ارائه شده  حاصل پروژه هاي خارجی می باشند ، ضرورت توجه به شاخص .1
ي کشور الزم به نظر می بانک هامختصارائه ي یک مدل بومی ارزیابی خدمات الکترونیک در ایران و ري هاي بانکدا

رسد 
مانند شبکه و امنیت را پوشش نمی دهند .ICTدستاوردهاي نوین بکارگیري مدلهاي قبلی جامعیت کافی در .2
نه اي که در نهایت سادگی، اثربخشی باال با مطالعه ي مدلهاي قبلی نیاز به ارائه ي مدلی جدید احساس می شود به گو.3

و در مقابل حداقل خطا را دارا باشد .
در دنیاي کسب و کار امروزي که تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي رقابتی سازمانها به شمار می آید ، ارائه .4

د ، موجب جذب ي مدلی که سرعت ارائه ي خدمات و شکل ظاهري محیط ارائه ي خدمت را در نظر بگیر
می گردد. مخاطب

، هابانکعملکردبرالکترونیکبانکداريخدماتتاثیرارزیابیشناسایی عوامل موثر بر وپس ازمرور ادبیات نظري و پیشینه تحقیق
و در قالب این عوامل با مطالعه میدانی و با مصاحبه عمقی و نظر خبرگان دانشگاهی و نظام بانکداري کشور، مورد تایید قرار گرفته

پیشنهاد شده است.به شرح زیر یک چارچوب نظري 

قابلیت اطمینان

سهولت استفاده

سودمندي

ثبات و عدم خطاي سیستم

کیفیت و تنوع خدمات

ئه تبلیغات و اطالع رسانی خدمات ارا
شده

جذابیت

امنیت

سرعت
عملکرد بانک

مالی)1
مشتري)2
فرآیندهاي )3

داخلی
رشد و )۴

یادگیري

خدمات بانکداري 
الکترونیک

( اینترنت بانک)
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مدل مفهومی پژوهش. 9شکل 

درادامه توضیح کوتاهی در مورد هریک از عوامل شناسایی شده که با توجه به بررسی ادبیات موضوع تعیین شده اند ، ارائه می شود:
سیستم ها به گونه اي که استفاده از خدمات ارائه شده از سوي آنها براي مشتریان ساده : طراحی 15سهولت استفاده از سیستم ها 

)Minijoon , 2001باشد . (
استفاده از سیستم ها : طراحی سیستم ها به گونه اي که امکان استفاده از خدمات بانکی را همراه با بهره وري و اثر 16سودمندي 

)1391. (دیواندري ، بخشی باال براي مشتریان فراهم کند
ثبات و عدم خطاي سیستم ها : توان سیستم هاي فنی به کار گرفته شده ي تارنما در ارائه ي خدمات به صورت مستمر ، بدون 

)1391خطا و بدون قطعی به مشتریان . (دیواندري ، 
ات مهم براي سازمان ، مانند اطالعات امنیت سیستم ها : توان سیستم هاي به کار گرفته شده ي تارنما در حفظ امنیت اطالع

)Chung & Young,2003( مربوط به فروش ، قیمت ها ، کاالها و مانند آن . 
سرعت سیستم ها : سرعت مناسب سیستم هاي به کار گرفته شده در ارائه ي خدمات به مشتریان در زمان هاي ترافیک شبکه . 

)Chen & Chang ,2003(
م ها : طراحی سیستم ها به گونه اي که استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی براي مشتریان با استفاده از جذابیت استفاده از سیست

)Pikkarainen , 2004آنها جذاب و جالب باشد . (
تبلیغات و اطالع رسانی خدمات ارائه شده : ارائه ي آگاهی از طریق برنامه هاي آموزشی و یا تبلیغات سمعی و بصري جهت 

)Minijoon, 2001(اخت عموم با نحوه ي استفاده و به کارگیري خدمات الکترونیکی شن
کیفیت و تنوع خدمات : تنوع اطالعات ارائه شده به مشتري از طریق خدمات بانکداري الکترونیک (مهدي نداف و همکاران ، 

1391(
و در هاي تعیین شده در طراحیبدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیتسیستم یا مجموعهقابلیت اطمینان : 

)Polatoglu & Ekin , 2001(.عمل کندشرایط کارکردي مشخص

15 Ease Of Use
16 Usefulness
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:گیريبحث و نتیجه
وهش به طور تفصیلی بحث شد اهمیت و ضرورت بحث خدمات بانکداري الکترونیک از این جهت  بسیار حائز همانطور که در پژ

بهموجوديدریافتقبیلازدر جهت تسهیل روند کار بانک و رجوع مشتري و امکاناتیبانک،اهمیت است که امروزه اینترنت
. استدادهقرارهربانکرا دراختیار مشتریان...وصورتحسابدهمشاه،بانکدرهاحسابکلیهبینوجهانتقالآنالین،صورت
باشد. تسهیالت بانکی آنالین ارائه میمیسرسرقتییامفقوديهايکارتنمودنمسدودامکانخدمات،اینازاستفادهباهمچنین

یباشد، بلکه برخی کاربردهاي خاص هم شده توسط نهادهاي مختلف مالی نه تنها بسیاري از ویژگی ها و قابلیت هایشان  مشترك م
دارند. از این رو اهمیت و ضرورت خدمات بانکداري الکترونیک یکی از دالیل پرداختن به این موضوع بوده است. در نتیجه نتایج 

الی حاصل از این تحقیق به صورت مستقیم توسط بانک ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین سایر بانک هاوموسسات م
واعتباري نیز  به عنوان استفاده کنندگان غیرمستقیم این تحقیق در نظر گرفته شده اند.

از جمله نتایج این تحقیق می تواند به موارد زیر اشاره  کرد:
با انجام این پژوهش توانستیم  ویژگی هاي دقیق بانکداري الکترونیک و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم خدمات الکترونیکی -1

ک را برروي عملکرد کلی و جزئی هر یک از بخش هاي بانک بررسی کنیم.بان
با انجام این پژوهش توانستیم  چالش هاي پیش رو در بانکداري الکترونیک را به صورت مستقیم وغیر مستقیم مورد بررسی -2

قرارداده وراهکارهاي کلی را نیز بیان نماییم.
ترونیک(اینترنت بانک) منجر به بهبود عملکرد مالی  بانک و یا موسسات اعتباري استقرار خدمات  بانکداري الکمیرود،انتظار-3

گردد.
انتظار میرود، خدمات بانکداري الکترونیک موجب تسهیل وتسریع درعملکرد مالی مشتریان شده ودرنهایت منجربه افزایش -4

رضایتمندي ازبانک ویاموسسه مالی میگردد.
و موسسات مالی را در ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی ،عملکرد مشتري وعملکرد فرآیند انتظار میرود، این پژوهش بانک ها

دانشی خود یاري نموده که آیا این مولفه ها با استقرار اینترنت بانک بهبود یافته است یا خیر.
ارائه دهنده خدمات عوامل اصلی شامل :  سهولت استفاده از سیستم هاي ،) مشاهده کردید9-در مدل مفهومی پژوهش (شکل

ثبات استفاده از سیستم هاي ارائه دهنده خدمات بانکداري ،سودمندي استفاده ازسیستم هاي ارائه دهنده خدمات بانکداري ،بانکداري 
سرعت سیستم هاي ارائه دهنده خدمات بانکداري الکترونیکی ، ،امنیت سیستم هاي ارائه دهنده خدمات بانکداري الکترونیکی ،

یت سیستم هاي ارائه دهنذه خدمات بانکداري الکترونیکی ، تبلیغات و اطالع رسانی خدمات ارائه شده ، تنوع خدمات و قابلیت جذاب
اطمینان سیستم ها ارائه دهنده خدمات بانکداري الکترونیک که برروي عملکرد بانک  تاثیر میگذارند. 
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