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  دهیچک

عوامل اثرگذار در   رات ویتاث یک به بررسیالکترون يت و ضرورت بانکدارین است که عالوه بر نشان دادن اهمیق این تحقیهدف از ا
متوازن  يازیکرد کارت امتیان شهر تهران با رویعملکرد بانک پارس ينترنت بانک) بر روی(ا کیالکترون يخدمات بانکدار يریبکارگ

(BSC) به صورت برداري  "ها غالبا جوابهاي بدست آمده براي گزینهن روش یم که در ایبپرداز يس فازیو با استفاده از روش تاپس
، وجود سیستم بانکداري الکترونیک است که  بیان میشوند.یکی از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونیک

همگام با سیستم هاي جهانی مالی و پولی عمل و فعالیت هاي مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می توان 
م یق به صورت مستقین تحقیج حاصل از اینتا الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداري الکترونیک است. گفت که پیاده سازي تجارت

کشور به عنوان استفاده  يواعتبار یموسسات مال و ر بانکهاین سایرد. همچنیتواند مورد استفاده قرار گ یان میتوسط بانک پارس
برحسب روش اجرا، پژوهشی باشد و  یم يق از نظر هدف کاربردین تحقیا ق در نظر گرفته شده اند.ین تحقیم ایرمستقیکنندگان غ

داده ها به صورت  يجمع آور رد .یگیصورت م یدانیو م يمطالعات کتابخانه اق یاطالعات، از طر يپیمایشی است. گردآور- توصیفی
با انجام  باشد. یمتوازن م يازیت امتکرد کاریبا رو يس فازیل داده ها تاپسیرد . روش تحلیپذ یق پرسشنامه انجام میو از طر یکم

قرارداده و  یم مورد بررسیر مستقیم و غیک را به صورت مستقیالکترون يش رو در بانکداریپ يتوان چالش ها یپژوهش حاضر م
  یعملکرد مالنترنت بانک) منجر به بهبود یک (ایالکترون ياستقرار خدمات  بانکدار ،رود یم ان نمود . انتظاریز بیرا ن یکل يراهکارها
ان شده و یمشتر یع درعملکرد مالیل و تسریک موجب تسهیالکترون يخدمات بانکدار ،ن یگردد. همچن يا موسسات اعتباریبانک و 
و  یابیرا ارز یها و موسسات مال پژوهش بانک ابتدا درگردد . یم یا موسسه مالیاز بانک و  يتمندیش رضایت منجربه افزایدر نها

نترنت ین مولفه ها با استقرار ایا ایکه آو اینکه نموده  ياریخود  یند دانشیو عملکرد فرآ يعملکرد مشتر ، یعملکرد مالدر سه یمقا
پس از استخراج معیارهاي خدمات الکترونیکی از مدل درنظر گرفته در پژوهش با استفاده از نرم ر و یا خیافته است یبانک بهبود 

لزامی در روش تاپسیس فازي خروجی مورد نظر استخراج شد و به این ترتیب می توان میزان افزار تاپسیس فازي و گام هاي ا
)، امنیت 2/0اهمیت هر کدام از شاخص هاي خدمات بانکداري الکترونیک را بیان کرد: به ترتیب با باالترین امتیاز سهولت استفاده (

)، 174/0)، تبلیغات (181/0)، سودمندي (182/0یت اطمینان ()، قابل182/0)، جذابیت (185/0)، ثبات (187/0)، سرعت (191/0(
 )، در ابعاد مالی، مشتري، رشدو یادگیري، فرآیند داخلی تاثیرات مستقیم دارد.168/0تنوع (
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