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 چکیده

 باه هاا سااممان اهادا  در حیاایی و مهم جایگاهی مشتریان رضایت آوردن دست به جدید، کاری و کسب روندهای در

 ملی بانک در مشتریان رضایت بر الکترونیکی بانکداری بکارگیری یأثیر هد  با حاضر است .پژوهش هداد اختصاص خود

 کلیاه حاضار یحقیا  آمااری جامعه و شد طراحی فرضیه 4 منظور بدین که است گرفته صورت غربی آذربایجان استان

 در نموناه حجام عناوان به کوکران لفرمو طری  ام نفر 762 یعداد که است، بوکان شهرستان شعبه ملی بانک مشتریان

 جهات نیاام مورد اطالعات. گرفت صورت یصادفی گیری نمونه روش به جامعه ام آماری نمونه انتخاب که شد گرفته نظر

 6 و الکترونیکای بانکاداری بارای سااال 91 دارای که شده طراحی های پرسشنامه طری  ام یحقی  های فرضیه یحلیل

 اساتفاده ساده خطی رگرسیون آممون ام یحقی  های فرضیه آممون برای که است مشتری رضایت پرسشنامه برای سوال

 ام خادمات ارائه و بکارگیری دیگر عباریی به گرفتند، قرار یأئید مورد فرضیه چهار هر که آنست بیانگر یحقی  نتایج. شد

 یعنای اناد  باوده ماوثر ملای بانک انمشتری رضایت بر فروشگاهی پومهای و خودپردام بانک، اینترنت بانک، یلفن طری 

 .آورد می فراهم را مشتریان رضایت جلب موجبات ملی بانک الکترونیکی بانکداری خدمات

 

 خودپرداز،مشتری، رضایت مشتری خدمات بانکی، بانکداری الکترونیکی، :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Influence of Electronic Banking at National Bank of West 

Azerbaijan province on customer satisfaction 

 

Seyyed Mohammad Moosavi Jad1, Mohammad sarvarian 2, Seyyed Khalid Mortazavi 3 

1 - Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Business Administration 

University of Kurdistan, Kurdistan,Iran 

2-Msc.student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Business Administration University of 

Kurdistan, Kurdistan,Iran 

3-Msc. Faculty of Humanities and Social Sciences, Business Administration-EvolutionUniversity of 

Islamic azad sanandaj, Kurdistan, Iran 

 

Email: m.sarvarian@gmail.com 

sm.moosavi@uok.ac.ir 

 

Abstract 
New business processes, gain customer satisfaction critical role in the organization's 

objectives are to be allocated.Current research considers the effect of E-banking use on 

customer satisfaction in Melli bank of Azarbaijan Gharbi. We designed four hypotheses and the 

population is Melli bank’s customers in Bookan which is chosen 267 people as population by 

Cochran formula and we have used the random sampling methods for choosing sample. We 

have designed questionnaire to analyze hypotheses which includes 19 questions for E-banking 

and 6 questions for customer satisfaction. We have used the simple linear regression to test 

hypotheses. The results show that each four hypotheses have been confirmed. Results show that 

the first assumption is that between the use of ATMs on customer satisfaction in the National 

Bank of West Azerbaijan province there is a significant relationship. And the second 

hypothesis is the use of internet banking customer satisfaction in the National Bank of West 

Azerbaijan province there is a significant relationship. In the third hypothesis is the use of 

telephone banking customer satisfaction in the National Bank of West Azerbaijan province 

there is a significant relationship. And in the last hypothesis of the National Bank of Azerbaijan 

Shop Terminal with customer satisfaction in the West there is a significant relationship. In 

other words, using and providing services through phone bank, internet bank and ATM have 

effect on Melli bank bank customer satisfaction. 
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 مقدمه

یوسعه فناوریهای اریباطی و اطالعایی آثار بسیار مثبتی در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی 

ا برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل یوسعه امرومه در بررسی شاخص جوامعی که ام این فناوریهای بهره مناسب ر

های یوسعه هرگز موارد خاص را موردیوجه قرار نمی دهند بلکه یاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک ام عوامل یاثیر 

دی و علمی در فعالیت های گذار را در یرکیب با سایر عوامل مورد ارمیابی قرار می دهند.یاثیر فزاینده ابزارهای کاربر

مختلف جامعه علی الخصوص ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد یحول و یجدید در نگرش سنتی به موضوع یجارت و 

بامار می شود. در این بین یوسعه روم افزون اینترنت در کشورهای مختلف و ایصال یعداد میادی اممردم جهان به شبکه 

الکترونیکی بین افراد و ساممان های مختلف ام طری  دنیای مجامی اینترنت جهانی اینترنت و گسترش اریباطات 

بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات یجاری و اقتصادی فراهم کرد.به طور کلی در صنایع خدمایی و در 

اری شده است. بانک صنعت بانکداری بطور ویژه، اینترنت به عنوان وسیله ای برای بهبود ارائه خدمات بررسی و بهره برد

ها نه ینها در خدمات بانکداری سنتی در رقابت هستند، بلکه دامنه رقابت به یک محیط الکترونیکی با خدمات بانکداری 

اینترنتی گسترش یافته است. بانک ها، بانکداری اینترنتی را که آنها را قادر به حفظ کیفیت رقابتی خدمات در آینده 

ین به مشتریان خود معرفی می کنند و برای ام دست ندادن مشتریان خود در مقابل شعب می نماید به عنوان یک یضم

(. در این میان و با یوجه به یحوالت عظیم صورت 904، ص7002، 9بانک های خارجی یالش می کنند )رد و همکاران

ذار در اقتصاد بیش ام پیش پر گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به عنوان ارگان های یاثیر گ

رنگ یر و مهم یر شده است و بنابراین می طلبد که بانکها نیز همگام با یحوالت خود سر منشاء یحوالت جدیدیری 

باشند. با این دیدگاه که فناوری اطالعات و کاربری های گوناگون رو به افزایش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی ام 

وسسات و ساممان های مالی قرار گرفته است لذا انگیزه بیشتری در مدیران اکثر ساممان های اقتصادی جانب مدیران م

برای انطباق فعالیت های روممره خود با قابلیت های فناوری اطالعایی و اریباطی به وجود آمده است. که یکی ام 

جاری در سطح جهانی باشد. ام طرفی همه فعالیت مهترین و دور اندیشانه یرین دالیل آن می یواند دستیابی به اهدا  ی

های انجام شده در موسسات جهت جلب رضایت مشتری صورت می گیرد، بنابراین در این یحقی  به یأثیرات بانکداری 

 الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی پرداخته می شود.

 

 چارچوب نظری و بیشنه ی پژوهش
شتریان خود را ام طری  بانکداری الکترونیک فراهم می آورند و مشتریان بانک ها خدمات بر خط بانکی جهت م

نیز ام طری  اینترنت، موبایل بانک، بانکداری اینترنتی و... بدون نیام به حضور در بانک، غالب کارهای بانکی خود را با 

می دهند. این عوامل، ممینه ای ایصال به شبکه های الکترونیکی ویژه بانک ها و با استفاده ام رمز مخصوص خود انجام 

را برای یسهیل انجام امور یجاری و خرید و فروش و سرعت انجام عملیات و کاهش هزینه های مریبط ام جمله: ممان، 

ریسک سرقت و کارمزدها ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین موسسات بانکی و غیر بانکی گردیده است. امرومه 

نی و عنصر رقابت یحوالت عظیمی در ممینه های مختلف خصوصاً بانکداری رخ داده است و به گرایش روم افزون جها

یبع آن روشهای سنتی به مدرن یغییر شکل یافته است. بدون شک در چنین شرایطی ساممانهای پیشرو و نوآور باید 

ام سوی دیگر ابزارهای نوین بانکی خود را با یکنولوژی جدید مجهز، یا بتوانند نیامهای مشتریان را پاسخگو باشند و 

  ضمن سهولت در کار باعث می گردد که هزینه های مشتریان کاهش یابد.
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 تکنولوژی و ساختار سازمانی

منظور ام یکنولوژی شیوه ای است که ساممان داده ها یا اقالم مصرفی خود را به ستاده یا محصول یبدیل می »

اقالم مالی، انسانی و فیزیکی به نوعی محصول یا خدمت باید دست کم ام یک کند.  هر ساممان برای یبدیل منابع و 

یکنولوژی ساممان عباریست ام ماهیت میرسیستم »(. به عبارت دیگر222،ص9824رابینز،«)یکنولوژی استفاده کند

 (.87،،982دفت، «)یولید، شامل عملیات و روشهای فرایند یولید )یبدیل اقالم مصرفی به اقالم یولیدی( می شود

 ساختارمجازی

یک ساممان کوچک و مرکزی است که منابع اصلی خود را ام سایر ساممانها یأمین می کند. 7ساختارمجامی» 

یک ساممان مجامی، ام نظر ساختار بسیار متمرکز است و به ندرت دارای واحدها و دوایر یخصصی یا وظیفه ای 

 (.221،ص 9824رابینز،«)است
 بانکداری الکترونیکی

 دقت، آن نتیجه و ای عمومی، رایانه شبکه یک طری  ام بانکی خدمات ارائه ام است عبارت الکترونیک بانکداری 

 و الکترونیک بانکداری سریع گسترش و اهمیت یکراری است. و مائد اداری عملیات کاهش و ها هزینه حذ  سرعت،

است. انجمن سوئیفت  شده جهان سطح در بانکی بین مالی مبادالت ایجاد به کشورها منجر بین بانکی مبادالت انجام

 بین مخابرایی یا و کاغذی روشهای غیراستاندارد با جایگزینی منظور به است، المللی بین انتفاعی غیر یعاونی انجمن یک

 یمام حاضر حال و در آمد در شبکه این عضویت به 9827سال  در نیز ایران شد کشور اندامی راه 9128سال  در المللی

 (.940، ص9827سوئیفت هستند)حقیقت خواه،  المللی بین شبکه عضو کشور یخصصی و یجاری بانکهای

 مشتری

انتظارات مشتری باورهایی ام خدمات است که به عنوان مقیاس و استاندارد برای قضاوت در مورد عملکرد 

ام عملکرد را با این استاندارد ها خدمات ایفای نقش می کند. هنگام ارمیابی کیفیت خدمات، مشتریان ادراکات خود 

مقایسه می کنند. شناخت انتظارات مشتریان در باماریابی خدمایی بسیار مهم است. اولین قدم در ارائه ی خدمات، 

، 8شناخت این انتظارات است.  اگر این انتظارات را نشناسیم، یک مشتری به نفع رقبا ام دست می دهیم)میتمال و بتنر

 (.27، ص7008

 یت مشتریرضا

رضایت مشتری یکی ام نتایج مهم ام فعالیت های باماریابی است. بنابراین، مقدار میادی ام مطالعات بر رضاایت در 

ادبیات باماریابی وجود دارد. در صنعت بانکداری بسیار رقابتی امروم، رضایت مشتری به عناوان جاوهر موفقیات در نظار 

ت مشتریان یاا مصار  کننادگان محصاوالت یاا خادمات پرداختاه اسات. گرفته می شود. بسیاری ام مطالعات به رضای

، 4محققان باماریابی به طور کلی یواف  دارند که رضایت در پاسخ به یجربیات مصار  مرباوا اسات )خلیاد و همکااران

 .شاود می یعیین شرکت محصوالت یاخدمات ام مشتریانش رضایت اساس بر ساممان یا موفقیت شکست امرومه .(7099

 یاا خادمات محصاوالت خریاد بیشتری صار  هزینه وفادار، مشتریان و مشتری وفاداری باعث افزایش ایت مشتریرض

 محصاوالت خریاد بارای  بااالیری حاضرند هزیناه و کنند می یشوی  ساممان ام خرید به را نمایند، دیگران می ساممان

 کااهش را مشاتریان شکایات و شده مجدد خریدهای افزایش موجب مشتری رضایت پرداخت نمایند. در ضمن، ساممان
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 یوساط کمتر و کنند می خریداری جانبی دارند، محصوالت کمتری حساسیت قیمت به نسبت راضی دهد.  مشتریان می

 (.  71، ص9819وفاداریر هستند)پورمرندی و نجفی،  و گیرند می قرار یأثیر رقبا  یحت

 مروری برمطالعات انجام شده در خارج کشور

مولتی چند رسانه ای ) ه ای که به منظور سنجش خدمات نوین بانکی یوسط برخی اسایید دانشگاهدر مطالع

( مالزی انجام شده است، یوسعه یکنولوژیهای اریباطی و مخابرایی عامل جهش و یغییرعمده در بخش بانکی مالزی ،مدیا

ثل عابربانک، یلفن بانک و بانکداری خانگی معرفی شده است. نتیجه این یغییر استفاده گسترده ام خدمات نوین بانکی م

بوده است.  این یغییرات عمده به منظور جلب رضایت مشتریان بانک صورت گرفته است. بررسی یأثیر باماریابی 

اینترنتی)آنالین( بر صنعت کامپیویر در کشور مالزی در میادیر کردن یجربه مشتری عنوان یحقیقی است که یوسط 

( با هد  بررسی یأثیر ارمش محصول، کیفیت خدمات الکترونیکی، هزینه موثر، خدمت 7090آرمش و همکارانش )

مشتری، سفارشی کردن محصول، یوانایی بکارگیری و طراحی سایت بر رضایت مشتری و وفاداری در باماریابی اینترنتی 

یأثیر کثرت »با عنوان ( در مقاله ای 7001در صنعت کامپیویر کشور مالزی انجام شده است. ائو و همکاران )

 هزینه کارایی بر را پردام خود دستگاههای اثر« دستگاههای خودپردام برروی کارایی هزینه: بررسی یجربی در یایوان

 کاهش ها را هزینه است یوانسته پردام خود های دستگاه کارگیری به که اند کرده بیان و کرده مطالعه در یایوان ها بانک

 به کارگیری است معتقد یابند. چین دست باالیری عملکرد سطح به اند یوانسته بانکها زینه،ه کاهش ام طری  و دهد

 .طری  حذ  عملیات دستی می شود ام عملیایی های هزینه کاستن باعث خودپردام دستگاههای

 مروری برمطالعات انجام شده در داخل کشور

ار ساممانی با رویکرد مجامی سامی بر رضایت بررسی یأثیر عملکرد یغییر ساخت( در پژوهشی به 9818مارع )

فرضیه طراحی شده و جامعه آماری  4مشتریان در بانک ملت استان آذربایجان شرقی انجام داده است. که بدین منظور 

نتایج یحقی  بیانگر آنست  یحقی  را کلیه مشتریان بانک ملت شعبه شهید مدنی شهرستان یبریز در نظر گرفته است.

ی دستگاه های خود پردام،یلفن بانک، پومهای فروشگاهی، اینترنت بانک بر رضایت مشتریان موثر است که بکارگیر

( برای بررسی یأثیر کیفیت خدمات بانکداری 9819(.در یحقیقی که یوسط محمد پورمرندی و نجفی)9818)مارع، 

مات بانکداری الکترونیکی ارائه شده الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان بانک های شهر یهران انجام گرفته است، خد

فروش عنوان شده و مورد بررسی  های پایانه و خودپردام دستگاههای اینترنتی، یوسط بانک های شهر یهران را بانکداری

 اینترنتی، بانکداری الکترونیکی)بانکداری خدمات کیفیت ام بانک الکترونیک خدمات بانکداری قرار گرفته است. مشتریان

 ها، بانک خودپردام خدمات کیفیت ام مشتریان رضایت بررسی دارند. رضایت فروش( های پایانه و خودپردام یدستگاهها

 این اصلی هد . است شده منتشر 9822 سال در مقاله بصورت مهرآبادی رفیعی و بامداد یوسط که است یحقیقی

 برای. است شده عنوان ها دستگاه این ام مردم رضایت میزان و ها بانک خودپردام خدمات کیفیت ابعاد بررسی یحقی 

 بسته و بام سواالت با ای پرسشنامه یدوین به اقدام مردم با مصاحبه ام استفاده به ابتدا محققین هد  این به دستیابی

 های داده و یومیع یهران شهر سطح در مشتریان رضایت میزان و خودپردامها خدمات کیفیت ابعاد سنجش خصوص در

 خطای: ام است عبارت مشتریان نظر ام خودپردامها خدمات عمده ابعاد یحقی  این در. اند گشته یگردآور المم

 نشان یحقی  نتایج چنین هم. استفاده سهولت و دستگاه بودن سالم خدمات، ی یوسعه کارکنان، پاسخگویی یراکنش،

 بر را خودپردام ام استفاده آنان یان،مشتر رضایت نبودن میاد رغم به. است متوسط مشتریان رضایت میزان که دهد می

 و ها دستگاه بودن سالم که یابیم می در رگرسیون یحلیل ام استفاده با. دهند می یرجیح بانک کارکنان به مراجعه

 (.9822 مهرآبادی، رفیعی و بامداد)دارد مشتریان رضایت بینی پیش در را سهم بیشترین کافی پول وجود

                                                             
    1Multi Media 



  

 روش تحقیق

باشد، یوصیفی ام اظ هد  ام نوع کاربردی است و ام نظر روش، یوصیفی ام نوع همبستگی میاین پژوهش ام لح

های مورد نظر ام طری  دهد و پیمایشی ام این جهت که گردآوری دادهاین جهت که یصویری ام وضع موجود را ارائه می

باشد. و بین متغیرها ام نوع همبستگی می گیرد و ام نظر اریبااگیری ام جامعه و در یک یحقی  میدانی انجام مینمونه

. در یحقی  باشد. جامعه آماری این یحقی  مشتریان بانک ملی در شعبه بوکان می باشدام لحاظ ممانی مقطعی می

حاضر به خاطر نامشخص بودن یعداد جامعه آماری ام فرمول میر برای بدست آوردن حجم نمونه استفاده شده است که 

نفر برای مطالعه برآورد گردید. که این مقدار ام روش نمونه  762ین حجم نمونه کوکران، یعداد براساس فرمول یعی

گیری پایایی یک وسیله اندامه روایی آممون نیز ام روش اعتبار محتوا یأیید شد.گیری یصادفی ساده انتخاب گردید. 

ماد پذیری، ثبات یا یکرار پذیری نتایج آممون اشاره کند. پایایی به: دقت، اعتعمدیًا به دقت نتایج حاصل ام آن اشاره می

گیری در شرایط (.قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه نشان دهنده این است که ابزار اندامه ،9826،70کند )مامنی، می

فای کرونباخ دهد. در این یحقی  به منظور یعیین پایایی یحقی  ام روش آلیکسان یا چه اندامه نتایج یکسانی را ارائه می

گیری های مختلفی را اندامهگیری که خصیصهاستفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندامه

انجام  SPSSگیری قابلیت اعتماد، ام روش آلفای کرونباخ و با استفاده ام نرم افزار رود.  بنابراین اندامهکند به کار میمی

نفر ام مشتریان بطور یصادفی یومیع گردید، سپس اطالعات جمع   20ابتدا پرسشنامه در بین گردید.  به این صورت که 

آوری شده مورد آممون قرار گرفته و با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی مورد یأئید قرار گرفت. میزان پایایی سااالت 

 بدست آمد. 262/0و  227/0بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان بترییب  
 یافته ها

های مرکزی و پراکندگی مانند ها و اطالعات با استفاده ام آمار یوصیفی که شامل شاخصپس ام گردآوری داده

 شود.باشد به یوصیف نمونه پرداخته میدرصد فراوانی، نمودار و جداول می
اطالعات جمعیت شناختی  - (1جدول )   

یت شناختیموارد جمع حجم نمونه به تفکیک فراوانی درصد فراوانی  

6/،  جنسیت زن                                  ،9 

4/14  مرد                                 7،7 

6/70  سن 25سال و کمتر ،، 

2/81 سال                        53- 62 906   

،/89 سال                        52-53 24   

7/2      سال                    52-33 77 

سال                  33بیشتر از  0 0  

 میزان تحصیالت زیر دیپلم 96 6

6/78  دیپلم 68 

2/92  فوق دیپلم                        0، 

1/49  لیسانس                              997 

2/1  فوق لیسانس و باالتر               76 

4/0 ماه و کمتر 2 9   سابقه همکاری 

0/97 ماه                          2-26 56   

0/97 سال                         2-6 56   



  

 

 

 

متغیرهای  به منظور بررسی نرمال بودن در این بخش به یحلیل فرضیه ها و آممون آنها پرداخته شده است.

پس ام آنکه فرض نرمال بودن داده ها را یأئید  ( استفاده شد.K-S testاسمیرنف) -پژوهش ام آممون کولموگرو 

نمودیم، می یوان برای بررسی فرضیه ها ام روشهای پارامتری استفاده کرد که ما در اینجا ام روش ضریب همبستگی 

 پیرسون و رگرسیون خطی استفاده خواهیم کرد.

  1آزمون فرضیه 

 استفاده ام دستگاه های خود پردام بر رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان غربی موثر است.
 پیرسون برای تعیین همبستگی خودپرداز و رضایت مشتری r(: آزمون 3جدول )

 رضایت مشتری خودپردام 

 همبستگی پیرسون   خودپردام

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

00/9 

 

762 

762/0 

000/0 

762 

 همبستگی پیرسون   رضایت مشتری

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

762/0 

000/0 

762 

00/9 

 

762 

 )منبع:یافته های پژوهش(

 r(مالحظه می گردد، در سطح معنی داری یک دامنه ای، سطح معنی داری آممون 8چنانچه در جدول شماره)

محاسبه  r( کوچکتر است و نیز با یوجه به مقدار α=0/،0ح ام حداقل سطح معنی داری)بوده و این سط 000/0پیرسون 

است، بزرگتر  996/0که یقریبا برابر  762می باشد و این مقدار ام مقدار بحرانی پیرسون با درجه آمادی  762/0شده 

یت مشتریان در بانک ملی استان می باشد، پس می یوان نتیجه گرفت که بین استفاده ام دستگاههای خود پردام بر رضا

 آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

  2آزمون فرضیه 

 استفاده ام اینترنت بانک بر رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان غربی موثر است.
 پیرسون برای تعیین همبستگی اینترنت بانک و رضایت مشتری r(: آزمون 4جدول )

 ایت مشتریرض اینترنت بانک 

 همبستگی پیرسون   اینترنت بانک

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

00/9 

 

762 

744/0 

000/0 

762 

 همبستگی پیرسون   رضایت مشتری

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

744/0 

000/0 

762 

00/9 

 

762 

 )منبع:یافته های پژوهش(

 rر سطح معنی داری یک دامنه ای، سطح معنی داری آممون (  مالحظه می گردد، د4چنانچه در جدول شماره )

محاسبه  r( کوچکتر است و نیز با یوجه به مقدار α=0/،0بوده و این سطح ام حداقل سطح معنی داری) 000/0پیرسون 

7/42 سال                         5-5 262   

،/72 سال به باال5 62   

211%  جمع  626 



  

ر است، بزرگت 996/0که یقریبا برابر  762می باشد و این مقدار ام مقدار بحرانی پیرسون با درجه آمادی  744/0شده 

می باشد، پس می یوان نتیجه گرفت که بین استفاده ام اینترنت بانک با رضایت مشتریان در بانک ملی استان 

 آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

 3آزمون فرضیه 

 استفاده ام یلفن بانک بر رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان غربی موثر است. 
 رسون برای تعیین همبستگی تلفن بانک و رضایت مشتریپی r(: آزمون 5جدول )

 رضایت مشتری یلفن بانک 

 همبستگی پیرسون   یلفن بانک

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

00/9 

 

762 

807/0 

000/0 

762 

 همبستگی پیرسون   رضایت مشتری

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

807/0 

000/0 

762 

00/9 

 

762 

 فته های پژوهش()منبع:یا

 r( مالحظه می گردد، در سطح معنی داری یک دامنه ای، سطح معنی داری آممون ،چنانچه در جدول شماره )

 r( کوچکتر است و نیز با یوجه به مقدار α=0/،0بوده و این سطح ام حداقل سطح معنی داری ) 000/0پیرسون 

است،  996/0که یقریبا برابر  762پیرسون با درجه آمادی  می باشد و این مقدار ام مقدار بحرانی 807/0محاسبه شده 

بزرگتر می باشد، پس می یوان نتیجه گرفت که بین استفاده ام یلفن بانک با رضایت مشتریان در بانک ملی استان 

 آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

  4آزمون فرضیه 

 بانک ملی استان آذربایجان غربی موثر است. استفاده ام پومهای فروشگاهی بر رضایت مشتریان در
 پیرسون برای تعیین همبستگی پوز فروشگاهی و رضایت مشتری r(: آزمون 6جدول )

 رضایت مشتری پوم فروشگاهی 

 همبستگی پیرسون   پوم فروشگاهی

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

00/9 

 

762 

770/0 

000/0 

762 

 یهمبستگی پیرسون   رضایت مشتر

 Sigسطح معناداری)یک دامنه( 

 یعداد

770/0 

000/0 

762 

00/9 

 

762 

 )منبع: یافته های پژوهش(

پیرسون  r( مالحظه می گردد، در سطح معنی داری یک دامنه ای، سطح معنی داری آممون 6چنانچه در جدول شماره)

محاسبه شده  rیوجه به مقدار  ( کوچکتر است و نیز باα=0/،0بوده و این سطح ام حداقل سطح معنی داری) 000/0

است، بزرگتر می  996/0که یقریبا برابر  762می باشد و این مقدار ام مقدار بحرانی پیرسون با درجه آمادی  770/0

باشد، پس می یوان نتیجه گرفت که بین استفاده ام پوم فروشگاهی با رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان 

 وجود دارد.غربی رابطه معناداری 

 



  

 بحث و نتیجه گیری
نمونه مورد نظر را یشکیل داده  %،/6و منان  %4/14شود که مردان بر اساس اطالعات به دست آمده مالحظه می

 % 2/81نفر ام پاسخگویان ) 906سال و کمتر،  ،7درصد نمونه آماری(  6/70نفر ام پاسخگویان ) ،،اند. ام نظر سن، 

 7/2نفر ام پاسخگویان) 77سال، ،4-86نمونه آماری( بین  %89/،نفر ام پاسخگویان) 24ل،سا ،8-76نمونه آماری( بین 

نمونه آماری(  % 0/6نفر ام پاسخگویان) 96سال سن دارند.ام نظر سطح یحصیالت،  ،،-46نمونه آماری( بین  %

نمونه آماری( فوق دیپلم،  % 2/92نفر ام پاسخگویان) 0،نمونه آماری( دیپلم، % 6/78نفر ام پاسخگویان ) 68میردیپلم،

نمونه آماری( دارای یحصیالت  % 2/1نفر ام پاسخگویان ) 76نمونه آماری( لیسانس و  %1/49نفر ام پاسخگویان ) 997

ماه و کمتر،  6نمونه آماری(  %4/0نفر ام پاسخگویان ) 9فوق لیسانس و باالیر می باشند.ام نظر سابقه همکاری با شعبه، 

 976سال، 7-9نمونه آماری(  % 0/97نفر ام پاسخگویان ) 87ماه،  97-6نمونه آماری(  % 0/97ویان )نفر ام پاسخگ 87

سال سابقه  4بیشتر ام  نمونه آماری( %72/،نفر ام پاسخگویان ) 26سال، 4-8نمونه آماری(  %7/42نفر ام پاسخگویان )

 خدمت دارند.

یحقی  در سطح معنی داری دو دامنه ای، سطح معنی همانگونه که جداول نشان دادند، برای همه فرضیه های 

کوچکتر می باشد پس رابطه معنی داری بین دستگاه های خودپردام،  0/،0داری آممون پیرسون ام سطح معنی داری 

اینترنت بانک، یلفن بانک و پومهای فروشگاهی با رضایت مشتریان در بانک ملی استان آذربایجان غربی وجود دارد. 

شده است. با یوجه به  استفاده رگرسیون آممون ام فرضیه ها این وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای یأثیر نآممو برای

جدول ها و مقادیر ضریب یعیین مربوا به متغیر دستگاه های خودپردام، اینترنت بانک، یلفن بانک و پومهای 

یر رضایت مشتریان به امای یغییر در متغیرهای فروشگاهی در رابطه با متغیر رضایت مشتری، میزان یغییر در رشد متغ

دستگاه های خودپردام، اینترنت بانک، یلفن بانک و پومهای فروشگاهی یعیین می شود. بدین یرییب که یک واحد یغییر 

 1/4، 9/1، ،/1، 9/2مثبت در دستگاه های خودپردام، اینترنت بانک، یلفن بانک و پومهای فروشگاهی به یرییب باعث 

 افزایش در رضایت مشتریان بانک ملی استان آذربایجان غربی می شود. درصد

برابر حفظ مشتری موجود  ،چنانچه ادبیات یحقی  نیز نشان می دهد، هزینه به دست آوردن مشتری جدید 

درصد در بامگشت سرمایه ساممان می شود)نوری و  ،است و نیز یک درصد کاهش در رضایت مشتری باعث کاهش 

( و بانک ها نیز همانند هر ساممانی که یغییرایی در خود ایجاد می نمایند همیشه دغدغه خاطر 706، 9810فتاحی، 

نارضایتی مشتریان و ام دست دادن آنها را دارند، مجامی سامی ساختار ساممانی بانک ها با هد  اریقاء کیفیت خدمات 

اهش هزینه های یمام شده خدمات بانکی راه اندامی و کاهش ممان انتظار ارائه خدمات بانک به مشتریان و همچنین ک

 بانکداری نماد دستگاه خودپردام شعب، پایانه فروش، پایانۀ امرومه که داشت اظهار یوان می مجموع شده است، در

 سیستم در سودآوری افزایش و ها هزینه بر کاهش است یوانسته ابزار این کارگیری به و است ما کشور در الکترونیکی

باشد و موجبات رضایت مشتریان ام بکارگیری این ابزارها برای دریافت خدمات بانکی را فراهم  یأثیرگذار کشور داریبانک

 (.916، 9819نماید )اسدماده و کیانی،

( نیز ماید موثر بودن استفاده ام خودپردام بر رضایت مشتریان بانک 9822یحقی  بامداد و رفیعی مهرآبادی )

( موید این است که 9818(  مارع )7001( و ائو و همکاران )9819یحقی  اسدماده و کیانی ) دارد، همچنین نتایج

( 9826مجامی سامی ساختار ساممانی بانک بر رضایت مشتری و عملکرد بانک موثر است، همچنین یحقی  موغلی )

 یأئید کننده نتایج بدست آمده در این یحقی  است.

 

 



  

 قپیشنهادها در راستای نتایج تحقی

با یوجه به اینکه نتایج یحقی  نشان می دهد که یغییر ساختار ساممانی با رویکرد مجامی سامی بر رضایت 

مشتریان بانک ملی استان آذربایجان غربی موثر می باشد، المم است که مجامی سامی ساختار ساممانی بانک ملت و 

 در بانک ملی استان آذربایجان غربی ارائه می گردد:ابعاد آن یقویت شود لذا پیشنهادهای میر جهت یقویت این ابعاد 

 (ATMخودپرداز )

با یوجه به اینکه نتایج یحقی  نشان می دهد که برای افزایش رضایت مشتریان بانک ملی استان آذربایجان غربی، 

ملی استان  بکارگیری خودپردام موثر است لذا برای افزایش یأثیرگذاری این متغیر در اریقاء رضایت مشتریان بانک

 آذربایجان غربی پیشنهادهای میر ارائه می گردد:

یوصیه می نماید سعی در ارائه خدمات دستگاه های خودپردام بدون عبارت هایی ملی به مسئوالن بانک  .9

موقتا کار نمی کند  پاسخی ام بانک صادر کننده کارت شما  ATMبا عرض معذرت، دستگاه »همچون 

 «.دریافت نگردید...

 خودپردام برای همه یراکنش های موجود  دستگاه های نمودن سخنگو .7

 مذکور ام خدمت استفاده منتظر افراد یا و رهگذر که افراد هایی موقعیت در پردام خود های دستگاه استقرار  .8

 باشند  نداشته اشرا  کننده استفاده فرد و بر دستگاه

 پردام. خود دستگاه های وسطی خود کارت شدن بلعیده ام مشتری نگرانی عدم جهت یدابیری  .4

 اینترنت بانک

با یوجه به اینکه نتایج یحقی  نشان می دهد که برای افزایش رضایت مشتریان بانک ملی استان آذربایجان غربی، 

بکارگیری اینترنت بانک موثر است لذا برای افزایش یأثیرگذاری این متغیر در اریقاء رضایت مشتریان بانک ملی 

 غربی پیشنهادهای میر ارائه می گردد: استان آذربایجان

 این خدمات. ام استفاده به مشتریان یشوی  و رسانی اطالع اینترنتی با بانکداری خدمات ام استفاده فرهنگ یرویج .9

بیمه، ضمانت  خدمات ارائه وام، پرداخت خدمات ارائه طری  وجه، ام انتقال بر عالوه خدمات این ام استفاده یسهیل .7

 های بانکی.

 ارائه سرعت افزایش جهت الکترونیکی بانکداری خدمات ارائه های ساخت میر به مربوا مسائل و مشکالت عرف .8

 .اشکال بدون خدمات

مسئوالن بانک بایستی به کارکنان خود القاء نمایند که در صورت بروم مشکل در ارائه خدمات بانکی اینترنتی  .4

 ایند.اطالعات مناسبی برای رفع آن به مشتریان ارائه نم

 تلفن بانک

با یوجه به اینکه نتایج یحقی  نشان می دهد که برای افزایش رضایت مشتریان بانک ملی استان آذربایجان غربی، 

بکارگیری یلفن بانک موثر است لذا برای افزایش یأثیرگذاری این متغیر در اریقاء رضایت مشتریان بانک ملی استان 

 می گردد:  آذربایجان غربی پیشنهادهای میر ارائه

 این خدمات. ام استفاده به مشتریان یشوی  و رسانی اطالع یلفن بانک با خدمات ام استفاده فرهنگ یرویج .9

 ارائه خدمات متنوعی که بتواند مشتریان را به استفاده ام یلفن بانک یرغیب نماید. .7

 ایجاد امنیت و اعتماد در بین مشتریان جهت استفاده ام یلفن بانک. .8

 

 



  

 وشگاهیپوزهای فر

با یوجه به اینکه نتایج یحقی  نشان می دهد که برای افزایش رضایت مشتریان بانک ملی استان آذربایجان غربی، 

بکارگیری پومهای فروشگاهی موثر است لذا برای افزایش یأثیرگذاری این متغیر در اریقاء رضایت مشتریان بانک 

 گردد:  ملی استان آذربایجان غربی پیشنهادهای میر ارائه می

 و آمومش ساختی میر مشکالت و کردن. مسائل برطر  با با بانک فروش های پایانه اریباا بودن برقرار ام اطمینان 

 فروش. های پایانه ام کاربران به

 شبکه  قطعی فروش بدون های پایانه ام کارگیری به مناسب بستر ایجاد 

 دیگران  وجود دلیل به مشتریان در نگرانی یجادا خدمات، بدون ارائه در فروش های پایانه کاربران آمومش 

  خود  کارت اطالعت رفتن لو نگران مشتریان اینکه خدمات، بدون ارائه در فروش های پایانه کاربران آمومش

 باشند.

 محدودیت های تحقیق

یز در یبعیت این طبیعی است که هر یحقیقی در طول دوره اجرا با مشکالت و ینگاهایی روبرو می شود. یحقی  حاضر ن

 ام این قاعده دارای محدودیت های میر می باشد:

  شعبه بوکانملی محدود نمودن جامعه به مشتریان بانک 

 اکتفا نمودن به گردآوری اطالعات فقط ام طری  پرسشنامه 

 عدم یمایل و همکاری برخی ام  پاسخگویان جهت یکمیل پرسشنامه 

 پیشنهادها برای محققان آتی 

 ه در یحقی  حاضر،  بانک ملی استان آذربایجان غربی در نظر گرفته شده است پیشنهاد میبا یوجه به اینک-

گردد محققان بعدی چنین بررسی  را در سایر استان ها انجام دهند یا با مقایسه نتایج حاصل ام یحقیقات 

 مختلف در این ممینه اعتماد و اطمینان بیشتر در بکارگیری نتایج حاصل گردد. 

 آیی پیشنهاد می گردد یا عوامل موثر بر افزایش و یقویت رضایت مشتریان بانک ملت را مورد  به محققان

 بررسی قرار دهند.

  به پژوهشگران پیشنهاد می گردد یا عوامل حیایی و اصلی موثر بر اجرای موفقیت آمیز بانکداری مجامی

 بررسی نمایند.

  را بر متغیرهایی همچون سودآوری بانک، وفاداری پیشنهاد می گردد یا یأثیر بکارگیری بانکداری مجامی

 مشتریان و... مورد بررسی قرار گیرد.
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