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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان (مطالعه موردی :بانک پاسارگاد)
پرداخته است .نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک پاسارگاد را شامل میگردد،
که تعداد  483نفر از آنها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدهاند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه هست .روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای
کرنباخ مورد تأیید قرار گرفته شده است .در این پژوهش تحلیل دادهها با استفاده نرم افزارهای  SPSS11و Lisrel8.8
انجام شده است .بررسی حاصل شده از عملیات تحقیق نتایج نشان میدهد که متغیرهای میل به روابط اجتماعی ،شناخت
از دستگاه خودپرداز ،راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز ،میل به کنترل اطالعات شخصی ،شناخت از اینترنت ،راحتی
کانال اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت و میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت دارای تأثیر معناداری
بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان دارند.
واژگان کلیدی :میل به روابط اجتماعی ،راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز ،راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال
اینترنت ،میل به کنترل اطالعات شخصی ،انتخاب کانال دریافت خدمات.

1

Influential factors on customers adoption of bank services receiving channel (Case
)study: PASARGAD bank
Abstract:
The present research examines the Effective factors on Bank services channel choice of consumers (case study:
Pasargad bank). The research type is descriptive. The research sample is Pasargad Bank's costumers, which 483
costumets randomly selected by using Morgan table. The research instrument is questionnaire. Using narrative
content validity and reliability analysis using Cronbach's Alpha was approved. Data analysis has done by using
software SPSS11 and Lisrel8.8. The results showed that there is significant relationship between the desire for
social relationships, knowledge of ATM, perceived ease of ATM, desire for personal information management,
knowledge of the internet, free internet channel on the Internet channel, desire to control personal information on
the Internet channel on the choice of channel for receiving banking services to clients.
Key word: Desire for social relationships, Perceived ease of ATM, Comfort internet channel on the Internet
channel selection, Desire to control personal information, Choice of channel for receiving banking services.

 -1مقدمه
در دو دهه گذشته ،فناوری اطالعات اثرهای شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است .این أمر باعث شده است که بانکها بتوانند محصوالت و
خدمات متمایزی رابرای مشتریان خود فراهم کنند .حدود  2222سال است که بانکها از طریق شعبههای خود به ارائه خدمات به مشتریان پرداخته اند،
اما با ظهور فناوری های نوین ،طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است .برای مثال ،دستگاههای خود پرداز  ،(ATM)1جایگزین
متصدیان باجهها ،کارتهای اعتباری و نقدینگی الکترونیکی ،جایگزین تعامالت بانکی شدهاند .بانکها مزایایی گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری
الکترونیکی به دست می آورند که از آن جمله می توان به هزینه تعامالت کمتر ،ارائه خدمات  23ساعته ،افزایش کارایی در فرآیند بانکداری ،و غیره اشاره
کرد .ارائه خدمات الکترونیک از بستر اینترنت مزایای فراوانی را هم برای بانکها و هم برای مشتریان در پی داشته است .بنابراین بررسی عوامل موثر
برانتخاب کانال های دریافت خدمات بانکی مستلزم بررسی و پژوهش است .صنعت بانکداری ،امروزه به سرعت درحال تغییر است .با توسعه اقتصاد بین
المللی و رقابتی شدن بازارها ،بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند و نیروی اصلی در این محیط فناوری است که موجب شکستن موانع قانونی ،جغرافیایی
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و صنعتی شده و محصوالت و خدمات جدیدی ایجاد کرده است (دنداپنی.)2228 ،
در پاسخ به قوانین جدید ،رشد شبکههای جهانی و افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری فناوریهای جدیدی را با عنوان بانکداری الکترونیکی
با هدف دستیابی و حفظ مزیتهای راهبردی به کار میگیرد .ظهور پدیدههایی چون کسب وکار الکترونیک ،تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از
نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطالعات در بعد اقتصادی سطح جهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه میدهند و با یکپارچه شدن اقتصاد
جهانی ،ایجاد زمینه جهت در اختیار گرفتن فناوری مناسب الزامی است .بنابراین درك عواملی که موجب انتخاب این فناوری از سوی مشتریان میشود و
ایجاد شرایطی که تحت آن فناوری پذیرفته میشود مورد نظر قرار گرفته و از مهمترین عوامل در زمینه تحقیات فناوری اطالعات است.
از دیگر سو توسعه ارتباطات و فنآوری اطالعات فعالیتهای مربوط به ظهور کانالهای ارتباطی جدیدی را تشویق نموده است که گزینههای در
دسترسی را در کسبوکار برای ایجاد روابط با مشتریان ،فعالیتهای ارت باطی ،توزیع مشتریان ،یافتن رضایت مشتری ،خدمات پس از فروش و غیره ایجاد
نمودهاند .امروزه استفاده همزمان از کانالهای مختلف به طور فزایندهای ،به نیاز به یک راهبرد ارتباطات چند مجرایی را برای مشتریان افزایش داده
است .باروتیا ( )2222ادعا می کند که باید کسبوکار به دنبال یکپارچگی ارتباطات چند مجرایی باشد که مزایایی را برای کانالها فراهم میکند؛ از آنجا
که هر یک از این کانالها نقاط قوتی نیز دارند ،اما بطور همزمان محدودیتها و عوارضی را نیز ارائه میدهند .به همین ترتیب ،خواستهها و انتظارات
متفاوت مشتریان میتواند نیاز به اطالعات مختلف و راهبردهای ارتباطات را بیشتر نماید.
به دیگر بیان ارائه محصوالت به مشتریان از طریق کانالهای مختلف رایجتر شده است که به دلیل ارائه برخطی است که بسیاری از کسبوکارها
آن را تجربه کردهاند .بسیاری کسبوکار در مسیر تک مجرایی را رها نمودهاند و به مدلهای کسبوکاری روی آوردهاند که در آنها از راهبردهای چند
مجرایی استفاده میشود و در آن عملیات انجام شده در فروشگاهها به عملیات تجارت الکترونیکی ،فروش کاتالوگها و " مراکز تماس " گره خورده است.
استراتژی چند مجرایی و توسعه همافزایی بین کانالهای فعال مختلف توسط شرکتها و پس از مراحل مختلفی از فرآیند خرید میتواند با استفاده از
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یک کانال و یا از کانالهای دیگری انجام شود .این تحقیق در مورد تأثیر متغیرهای خاص در انتخاب کانالهای مصرف کننده است؛ زمانی که آنها در
تماس با محیطهای چند مجرایی هستند .آیا متغیرهای فردی مثل میل به حفظ حریم خصوصی و روابط اجتماعی ( و متغیرهای کانالها) دانش و
سادگی کانالها بر انتخاب مشتری در مورد کانالهای شخصی و غیر شخصی تاثیر میگذارند؟ در یک محیط چند کانالی ،این احتمال وجود دارد که
مصرف کننده بتواند کانال مشخص شده را انتخاب کند .این أمر به این دلیل است که شرکتها پیش از توسعه یک استراتژی ارتباطی کانالهای تعاملی
مختلف در دسترس را برای مشتریان خود مشخص کنند.
 -1-2بیان مسئله تحقیق
توسعه فناوریهای جدید روش تعامل مشتریان با عرضهکنندگان خدمات را به شدت تغییر میدهد .دغدغه هر سیستم تحویل خدمات این است
که کجا ،کی و چگونه به مشتریان خدمات ارائه دهند .توسعه فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطاتی ظهور کانالهای ارتباطاتی را موجب شده که این
کانالها ،گزینههای انتخابی شرکتها برای برقراری روابط با مشتریان را جهت فعالیتهای ارتباطات ،توزیع مشتری ،کنترل رضایت مشتری ارائه خدمات
پس از فروش و غیره افزایش میدهند تا جایی که امروزه استفاده همزمان از کانالهای گوناگون از اهمیت فوقالعادهای برخورار شده است .این أمر
ضرورت پیادهسازی راهبردهای چند کاناله را افزایش میدهد.
بطور کلی در دنیای امروز استفاده از کانالهای چندگانه تبدیل به یک قاعده شده است بنابراین شرکتها قبل از تصمیم برای توسعه راهبردهای
چندکاناله ،باید معیارهای مؤثر بر انتخاب مشتریان جهت استفاده از کانالهای موجود و شرایطی که موجب میشود انتخاب یک کانال بر بقیه کانالها
ترجیح داده شود ،شناسایی کنند .با شناسایی عوامل مؤثر بر کانال انتخاب مشتری ،اطالعات مفیدی برای طراحی و مدیریت کانالها حاصل میشود .در
این بین این سؤال به وجود میآید که این عوامل مؤثر در انتخاب کانال از سوی مشتریان بانک پاسارگاد در سطح شهر تهران چه عواملی هستند؟
 -1-3اهمیت موضوع
پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری اطالعات و ارتباطات ،امکان استفاده سریع از کانالهای جدید را در بخش خدمات مالی با استفاده از
راهبرد کانالهای چندگانه ،امکانپذیر میسازد .با استفاده از راهبرد کانالهای چندگانه ،مشتریان میتوانند به طرق مختلف با شرکت تعامل داشته باشند.
امروزه شرکتها به جای استفاده از روش سنتی تحویل خدمات به صورت چهره به چهره از روشهای جدید مانند روش صدا به صدا (تحویل خدمات از
طریق تلفن) و همچنین تحویل خدمات به صورت برخط بهره میگیرند.
خرده فروشی چندکاناله ،نوعی راهبرد فروش تعریف میشود که به مشتریان کمک میکند بتوانند از بیش از یک کانال یا واسطه فروش مانند
اینترنت ،تلویزیون و مجراهای خرده فروشی استفاده کنند .خرده فروشی چندکاناله مشتریان را قادر میسازد تا به طور همزمان از چندین روش برای
خرید بهرهمند شوند که شامل فروشگاهها ،کاتالوگها ،وب سایت ،کیوسکها میباشند .در حالیکه سطوح متفاوتی از خرده فروشی چند کاناله وجود
دارد.
برخالف خرده فروشی یک کاناله ،خردهفروشی که از راهبرد چند کاناله استفاده میکند ،از حق انتخاب مناسبترین و سودآورترین کانال برای
فروش یک کاال و خدمت معین و یا دستیابی به بازار هدف مختلف برخوردار است .خرده فروشی چند کاناله فرصتهای بیشماری را برای اهرم قرار دادن
داراییهای ملموس و ناملموس یک خرده فروش فراهم میآورد.
با توجه به مواردی که در باال ذکر شد ،یکی از اهداف مهم بانکها عبارت است از توزیع منابع از طریق بکارگیری کانالهای محتلف به منظور
برآوردن رضایت مشتریان و نیز دستیابی به حداکثر سود .بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابیهای نسبی مشتریان و عوامل مؤثر در استفاده از
کانالهای جایگزین یکی از مراحل مهم در خلق همافزاییهای مکمل در بین طیف گستردهای از کانالهای انتخاب است .این ضرورت در زمینه بازاریابی
خدمات بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک که در سالهای گذشته گسترش و اهمیتی چشمگیر داشته است بیش از پیش نسبت به سایر حوزههای
موجود در این عرصه احساس میشود.
 -1-4اهداف تحقیق
اهداف تحقیق پیشرو شامل دو بخش اهداف کلی و فرعی میشود که در ادامه بیان میگردند:
 -1-4-1اهداف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر انتخاب یک کانال تعاملی در یک محیط بازاریابی چند مجرایی مربوط به بانک پاسارگاد
در سطح شهر تهران برای دوره  4ساله  81تا  11میباشد.
 -2-4-1اهداف فرعی
اهداف فرعی تحقیق پیشرو عبارتند از:
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.1
.2
.4
.3
.8
.6
.7

تعیین میزان تأثیر میل به روابط اجتماعی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد.
تعیین میزان تأثیر شناخت از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد.
تعیین میزان تأثیر راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد.
تعیین میزان تأثیر میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد.
تعیین میزان تأثیر شناخت از اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد.
تعیین میزان تأثیر راحتی ادراك شده از اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد.
تعیین میزان تأثیر میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان

بانک

پاسارگاد.

 -1-5فرضیه تحقیق
فرضیههای تحقیق  7فرضیه زیر را شامل میشود که عبارتند از:
فرضیه  :1میل به روابط اجتماعی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.
فرضیه  :2شناخت از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.
فرضیه  :4راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.
فرضیه  :3میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.
فرضیه  :8شناخت از اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.
فرضیه  :6راحتی ادراك شده از اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.
فرضیه  :7میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.
 -1-6مدل مفهومی تحقیق
برای درك بهتر خواننده محترم نمودار مدل مفهومی تحقیق در ادامه ترسیم شده است:

روابط اجتماعي

-1

شعبه

-2
 -3اينترنت

دستگاه خودپرداز
کنترل اطالعات شخصي

شناخت از

ATM

شناخت از اينترنت

نمودار شماره  -1مدل مفهومی پژوهش

راحتي کانال

ATM

راحتي کانال اينترنت
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 -1-7تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف نظری میل به روابط اجتماعی :روابط اجتماعی به منزلۀ یک واقعیت مهم و مستقل می باشد و این میل در به عنوان واقعیتی اجتماعی
برای ایجاد ارتباط با سایر افراد در نظر گرفته می شود (رفیع پور)74 :1478 ،
تعریف عملیاتی میل به روابط اجتماعی :منظور از میل به روابط اجتماعی اشاره به سوال های  1تا  4پرسشنامه تحقیق دارد.
تعریف نظری شناخت از دستگاه خودپرداز :دستگاه های خودپرداز ،ماشی نهایی هستند که به مشتریان خدمات بانکی ارائه م یدهند .این
دستگاه ها از اولین ماشین های مورداستفاده در بانکداری نوین و از مهمترین ابزارهای سیستم پرداخت الکترونیکی به شمار می روند (ساپینه و
همکاران)11 :2228 ،
تعریف عملیاتی شناخت از دستگاه خودپرداز :منظور از شناخت از دستگاه خودپرداز اشاره به سوال های  3تا  6پرسشنامه دارد.
تعریف نظری راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز :راحتی ادارك شده مشتری از خودپرداز را می توان استفاده شخصی و بدون نیاز به
آموزش برای استفاده از دستگاه خودپرداز برای استفاده از خودپرداز دانست (عباسی و درویشی)11 :1481 ،
تعریف عملیاتی راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز :منظور از راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز اشاره به سوال های  7تا  1پرسشنامه
دارد.
تعریف نظری میل به کنترل اطالعات شخصی :تمایل مشتری به عدم افشای اطالعات مالی وی برای سایر افراد ،حفاظت اطالعات و سیستمهای
اطالعاتی از فعالیتهای غیرمجاز برای دسترسی به این اطالعات را شامل می شود (ساپینه و همکاران)11 :2228 ،
تعریف عملیاتی میل به کنترل اطالعات شخصی :منظور از میل به کنترل اطالعات شخصی اشاره به سوال های  12تا  12پرسشنامه دارد.
تعریف نظری شناخت از اینترنت :شناخت از اینترنت را می توان به استفاده مناسب و بهینه از امکانات تحت وب داسنت که فرد با توجه به
نیازهای خود در اینترنت برای رفع آنها اقدام می کند (کفاشی)81 :1488 ،
تعریف عملیاتی شناخت از اینترنت :منظور از شناخت از اینترنت اشاره به سوال های  14تا  18پرسشنامه دارد.
تعریف نظری راحتی ادراك شده از اینترنت :میزان آسان بودن درك شده از طرف فرد در استفاده از اینترنت پس از انجام کار که می تواند به
مرور زمان در فرد ایجاد شود (کفاشی)61 :1488 ،
تعریف عملیاتی راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت :منظور از راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت اشاره به سوال های 16
تا  18پرسشنامه دارد.
تعریف نظری میل به کنترل اطالعات شخصی در کانال اینترنت :عالقه عمومی افراد برای کنترل اطالعات خود خصوصا در فضای مجازی که به
صورت فیزیکی امکان محافظت از اطالعات برای فرد وجود ندارد ،باید توسط بانک ها و سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات محیا شود (کفاشی:1488 ،
)62
تعریف عملیاتی میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت :منظور از میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت
اشاره به سوال های  11تا  21پرسشنامه دارد.
 -2پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش در دو بخش پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی در ادامه بیان گردیده شدهاند:

 -2-1پیشینه پژوهش های داخل کشور
عباسی ( )1481تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان (مطالعه موردی :بانک ملت) به انجام رسانده
است .پژوهش حاضر به شناسایی و تعیین متعیرهای موثر بر رفتار مشتریان بانک ملت تهران در انتخاب (کانال خرید کانال شعبه ،کانال اینترنت و کانال
دستگاه خودپرداز) میپردازد .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات پژوهش از پرسشنامه توسعه یافته آلبسا ( )2228و پیترسون و اببرز ()2227
استفاده شده است .حدود  342پرسشنامه بین مشتریان شعب و مشتریان دارنده کارتهای بانک ملت که از دستگاههای خود پرداز بانک استفاده می-
کردند ،در هفت منطقه تهران توزیع شد که از این تعداد ،حدود  417انجام شده است .در بررسی پرسشنامهها جمع آوری شده و تحلیل اطالعات با
استفاده از نرم افزار لیزرل و نرم افزار  Spss16تاثیر متغیرها بر رفتار انتخاب مشتریان مشخص شده است که بین متغیرهای میل به روابط اجتماعی و
انتخاب کانال شعبه ،شناخت از دستگاه خودپرداز و انتخاب کانال دستگاه خودپرداز ،میل به کنترل اطالعات شخصی و انتخاب کانال دستگاه خودپرداز،
شناخت از اینترنت و انتخاب کانال اینترنت ،راحتی ادراك شده از اینترنت و انتخاب کانال اینترنت رابطه معنیدار و مثبتی وجود دارد .ولی یافتههای
پژوهش تأثیر میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت ،راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاه خودپرداز و نیز
تأثیر جنسیت بر انتخاب کانالهای الکترونیکی را تأیید نکردند .همچنین ،نتایج حاکی از آن بود که بین متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیالت
دانشگاهی و متغیر انتخاب کانال های الکترونیکی مشتریان بانک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
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 -2-2پیشینه پژوهش درخارج از ایران
بزس ( )2214تحقیقی تحت عنوان تأثیر تناسب کانال در تصویر خرده فروش به انجام رسانده است .هدف این تحقیق ارزیابی بهبود تصویر
خرده فروش با تناسب دریافت شده از کانال میباشد .نتایج پژوهش نشان داد که تناسب کانال زمانی که حتی تصویر ذهنی کمی هم داشته باشند باعث
بهبود تصویر خرده فروش میشود .اگر چه تناسب کانال نمیتواند به عنوان رویکرد همگانی (جهانی) به عنوان تنها عامل مؤثر در کانالهای چندمجرایی
و خرید آنالین بدون تأثیرگذاری بر تصویر خرده فروش باشند.
آلبسا ( )2227تحقیقی تحت عنوان انتخاب کانال ارتباطات متقابل در محیط چندمجرایی به انجام رسانده است .هدف این تحقیق بررسی
ترجیح و انگیزه کانال مشتری است که مشتری را به استفاده از یک کانال خاص در شبکه چندمجرایی تحریک می کند .نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر
متغیرهای راحتی ادراك شده ،ارتباطات اجتماعی ،دانش کانال و حریم مشتری بر انتخاب کانال برای عملکرد فعالیتهای خاص شرکت میباشند.
چیو و پارك ( )2226تحقیقی تحت عنوان خرده فروشی چندمجرایی در کره :تأثیر رویکردهای فروش و الگوهای جستجوی اطالعات در رفتار
انتخاب کانال به انجام رساندهاند .هدف این پژوهش آزمون رویکردهای خرید ،جستجوی اطالعات ،مقایسه مشخصات فردی مشتریان استفاده کننده از
چندمجرای در مقابل مشتریان سنتی یک مجرای میباشد .نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد فروش ،جستجوی اطالعات و تفاوتهای شخصیتی گروه-
های خریداران (مشتریان) که مشتمل بر استفاده کنندهگان کانالهای تکمجرایی ،استفادهکنندگان کانالهای اینترنتی تکمجرایی ،مشتریان
چندمجرایی بدون استفاده از اینترنت و مشتریان چندمجرایی اینترنتی تفاوت معناداری وجود داشته است.
باالسود رانیان و همکاران ( )2228در تحقیقی تحت عنوان «مشتریان در محیط های چندکاناله :کانال منفعت تولید ،کانال منفعت و انتخاب
خدمات شهری» .در این پژوهش اقدام به ارائه چارچوب نظری شده است که مشتریان از دو کانال فرایند و خرید خدمات شهری استفاده میکنند .بر
اساس مصاحبههای انجام شده با مشتریان ،عوامل مؤثر بر خدمات و فرآیند خدمات شهری شناسایی شدند ،بنابراین انتخاب و استفاده از کانالهای
مشتریان عبارتند از )1 :اهداف اقتصادی )2 ،تالش مشتریان برای خود اظهاری )4 ،تالش آنها برای معانی سمبولیک مرتبط با خدمات و فرآیند خدمات
شهری )3 ،تالش آنها برای ارتباط متقابل اجتماعی و تأکید تجربی و  )8استناد آنها بر طرحها و اسناد برای خرید .در نهایت این أمر بررسی شد که آیا
این عوامل بر انتخاب کانال مؤثر هستند یا خیر؟ نتایج نشان داد که تمامی عوامل شناسایی شده مورد تأیید قرار گرفتهاند.
کومار و ونکاتسان ( )2228تحقیقی تحت عنوان «چه کسی خریدار چند مجرایی است و چونه این مشتریان عمل می کنند؟ و ارتبط آنها با
رفتار فروشندگان چندمجرایی» به انجام رساندهاند .در این پژوهش یک چارچوب نظری تنظیم شده است .که در آن ویژگیها مرتبط با رفتار خرید در
چند مجرا لحاظ شده است .نتایج تحقیق نشان داد که مشتریانی که از طریق کانالهای چندمجرایی اقدام به خرید میکنند ،تمایل به داشتن ارتباط
بیشتر با شرکت تولید کننده دارند و دارای تجربه ارتباط اینترنتی با فروشنده بوده و به طور مکرر به این صورت اقدام به خرید کردهاند ،بازخور بیشتری با
عرضه کننده ،به علت استفاده از کانالهای ارتباطی چندمجرای داشتهاند.
ویرتز و همکاران ( )2222تحقیقی تحت عنوان «همکاری در ارائه خدمات مناسب در سیستمهای خدمات چندمجرای» به انجام رساندهاند .این
پژوهش با شناسایی و تبیین واسطهای کانال چندمجرایی بر میزان مشارکت مشتریان پرداخته است .نتایج نشان داد که سه گروه کیفیت خدمات ،کیفیت
شراکت و کیفیت تصویر ذهنی ،منجر به رضایتمندی از عملکرد میشود .متغیر صداقت به طور مستقیم بر اشتیاق مشتریان به همکاری و استفاده از
چندمجرا مؤثر بوده است.
"سانی " در سال  ،1111طی یک تحقیق تجربی به بررسی عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی دراسترالیا میپردازد .نگرانیهای امنیتی و
عدم اطالع از بانکداری اینترنتی و مزایای آن مهمترین موانع در عدم پذیرش این نوآوری هستند .همچنین تحقیقات "ساتی " نشان میدهد گروه
مشتریان جوان ،تحصیل کرده و ثروتمند بیشترین سهم را در توسعه بانکداری اینترنتی در استرالیا دارند .در انتها پژوهشگر پیشنهاداتی برای پذیرش
سریعتر بانکداری اینترنتی ارائه میدهد .بانک ها باید کانال ارائه خدمات از طریق اینترنت را به عنوان بخشی از راهبرد توزیع خدمات در نظر گیرند.
()Sathye ،1111
در ترکیه "پوالتگلو" و "اکین" درسال  2221مطالعه اکتشافی در زمینه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مصرف کنندگان در ترکیه انجام داده
اند .نمونه آماری این پژوهش  113میباشد .این تحقیق نشان میدهد که نه عامل در توسعه بانکداری اینترنتی مؤثر میباشند که عبارتند از :مزیت
نسبی ،مشاهدهپذیری ،آزمونپذیری ،پیچیدگی ،سازگاری ،درك ریسک ،نوع گروه ،نوع تصیمی و اقدامات بازاریابی .همچنین ،عنوان کردند بانکداری
اینترنتی نه تنها هزینههای عملیاتی بانک را کاهش میدهد .بلکه باعث افزایش رضایتمندی و افزایش نرخ حفظ مشتری میگردد و نشان دادند که
مشتریانی که از خدمات بانکداری اینترنتی برای مدت زیادی استفاده میکنند ،بانکداری اینترنتی را بسیار قابل اعتماد مییابند (Polatoglu ،2221
.)and Ekin
 -3روش تحقیق
تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی است .کاربرد این تحقیق به طور خاص برای مدیران بانک پاسارگاد جهت آگااهی از عوامال ماؤثر برانتخااب
کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان می باشد .همچنین کاربرد این تحقیق به طور عام برای مدیران سایر بانکها می باشد.
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این پژوهش از حیث روش گردآوری دادهها ،یک مطالعه توصیفی– پیمایشی است.
 -3-1جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک پاسارگاد در سطح واحدهای مستقر در منطقه میباشندکه با توجه به موضوع پژوهش ،پرسشنامه
تحقیق ،در بین مشتریان شعب و مشتریان دارنده کارتهای بانکیِ بانک پاسارگاد که ازدستگاههای خودپرداز بانک استفاده میکردند ،توزیع گردید.
 -3-2نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونهگیری در این تحقیق به صورت تصادفی -طبقاتی است .بدین شرح که در مرحله اول ،تمامی شعب ممتاز درجه یک ،درجه دو و
درجه سه بانک در منطقه تهران شناسایی شدند و سپس ،از بین هر یک از شعب (ممتاز ،درجه یک ،دو و سه) یک شعبه به طور تصادفی انتخاب گردید،
در مرحله بعدی در هر یک از این شعبههای مذکور 18 ،نفر از مشتریان شعبه  /مشتریان استفاده کننده از دستگاه خودپرداز به طور تصادفی انتخاب ،و
پرسشنامه تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت که این مشتریان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .تعداد نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان
 483نفر مشخص گردیده شد.
 -3-3ابزار و روشهای جمع آوری اطالعات و دادهها
روش های گردآوری اطالعات در این تحقیق بدین شرح است:
در این تحقیق ،جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتاب های مورد نیاز و نیز از
شبکه جهانی اطالعات (اینترنت )4استفاده شده است.
ابزار مورد استفاده برای جمعآوری اطالعات در این تحقیق شامل پرسشنامههای استاندارد پژوهش آلبسا ( )2227است .شاخصهای موجود در
این پرسشنامهها بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی شده بود و این شاخصها برای اطمینان از روایی محتوایی توسط تعدادی از خبرگان مورد
بازبینی قرار گرفته و در نهایت روایی پرسشنامهها ،مورد تأیید این افراد قرار گرفت.
پرسشنامه های نهایی این تحقیق شامل دو دسته سؤاالت کلی می باشند:
 .1سؤاالت عمومی :در سؤاالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری
گردد.
 .2سؤاالت تخصصی :این بخش از پرسشنامه شامل  21سؤال میباشد و به صورت بسته – پاسخ 3با حالت مقیاس پنج درجهای طیف
لیکرت است .این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی شاخص در اختیار
پاسخگو قرار میدهد تا نظر خود را درباره آن مشخص نماید .جدول شماره  1شکل امتیازدهی به پرسشنامه و جدول شماره 2
ساختار کلی پرسشنامه نهایی را نشان می دهد.
جدول شماره  -1شکل امتیاز دهی به پرسشنامه
شکل کلی

بسیار پر اهمیت

بااهمیت

با اهمیت متوسط

کم اهمیت

بسیار کم اهمیت

امتیاز دهی
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3

4

2

1

Internet
Closed- Ended Questions
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جدول شماره  -2ساختارکلی پرسشنامه نهایی تحقیق
متغیرهای پژوهش

سواالت مرتبط

میل به روابط اجتماعی

4-1

شناخت از دستگاه خودپرداز

6-3

راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

12-7

میل به کنترل اطالعات شخصی

14-11

شناخت از اینترنت

17-13

میل به کنترل اطالعات شخصی

21-18

 -3-4روایی سنجی 5و پایایی سنجی 6ابزار پژوهش
روایی سنجی
در این تحقیق برای اطمینان از روایی پرسشنامه استاندارد تحقیق ،این پرسشنامه در اختیار تعدادی از خبرگان قرار گرفت و قرار شد با تغییراتی
(تغییرات نگارشی و جمله بندی سؤاالت) مورد استفاده قرار گیرند که در نهایت روایی پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفت .با توجه به اینکه اعتبار پرسشنامه
توسط افراد متخصص مورد برر سی قرار گرفته است ،بنابراین در این تحقیق با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان ،اعتبار محتوایی وجود دارد.
پایایی سنجی
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای ابزار اندازهگیری است .مفهوم یاد شده با این أمر سرو کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه
اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
در این پژوهش برای محاسبه پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ که برای سؤاالت چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده است.
جدول شماره  -3آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

کل پرسشنامه

2 / 827

ابعاد

آلفای کرونباخ

میل به روابط اجتماعی

2 / 731

شناخت از دستگاه خودپرداز

2 / 77

راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

2 / 723

میل به کنترل اطالعات شخصی

2 / 723

شناخت از اینترنت

2/7

راحتی ادراك شده از اینترنت

2 / 828

میل به کنترل اطالعات شخصی

2 / 714

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود تمامی متغیرهای تحقیق مورد استفاده دارای ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  2 / 7می باشند.
همانطور که ذکر گردید میزان استاندارد این ضریب باید بین  2 / 7تا  1باشد و هر چه این میزان به یک نزدیکتر باشد ،نشان دهنده پایایی بیشتر
پرسشنامههای پژوهش میباشد.

Validation
Reliability
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 -4تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
در این تحقیق برای تحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شده است.
 -1آمار توصیفی :در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است.
 -2آمار استنباطی :در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون های کولموگروف  -اسمیرنوف ،برای تایید یا رد شاخصهای
پرسشنامه از آزمون کایدو و در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادالت ساختاری لیزرل ،اس.پی.اس.اس 7استفاده شده است .نرم
افزارهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند ،از این قرار می باشند:
SPSS 11, Lisrel 8.8
در ادامه به بیان نتایج تحلیلها در دو حوزه مذکور پرداخته میشود:
 -4-1آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی به تحلیل توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامه تحقیق در چهار حوزه تحصیالت ،شغل ،سن و جنسیت پرداخته میشود.
بررسی تحصیالت پاسخدهندگان :همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد بیشترین گروه تحصیالتی را افراد دارای مدرك تحصیلی کارشناسی
به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  -4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم

61

% 18

فوق دیپلم

68

% 17 / 7

کارشناسی

173

% 38 / 4

کارشناسی ارشد و
باالتر

62

% 16 / 1

بدون پاسخ

11

%2/1

کل

483

122

بررسی شغل پاسخدهندگان :همانطور که جدول شماره  8نشان میدهد مردان بیشترین میزان افراد دارای شغل آزاد در نمونه مورد بررسی را
دارا بودهاند.

)Statistical Package for the Social Sciences ( S.P.S.S

1

جدول شماره  -5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل
شغل

فراوانی

درصد

دولتی

81

% 24 / 2

آزاد

181

% 41 / 4

بیکار

142

% 43 / 3

بدون پاسخ

12

%4/1

کل

483

122

بررسی سن پاسخدهندگان :همانطور که جدول شماره  6نشان میدهد بیشترین گروه سنی را افراد بین  42تا  32سال به خود اختصاص داده-
اند.
جدول شماره  -6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
سن

فراوانی

درصد

بین  22تا  42سال

18

% 28 / 8

بین  42تا  32سال

161

% 33

بین  32تا  82سال

83

% 21 / 1

باالتر از  82سال

24

%6

بدون پاسخ

12

%2/6

کل

483

122

بررسی جنسیت پاسخ گویان :همانطور که جدول شماره  7نشان می دهد مردان بیشترین میزان را در نمونه مورد بررسی دارا بوده اند.
جدول شماره  -7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

272

% 72 / 8

زن

112

% 28 / 6

بدون پاسخ

2

%2/8

کل

483

122
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 -4-2نمره ساختارهای متغیرهای پژوهش
با استفاده از دادههای جمعآوری شده از پرسشنامه ،برای هر یک از متغیرهای تحقیق به ارائه آمارههای حداقل ،حداکثر نمره ،میانگین ،انحراف
استاندارد ،چولگی و کشیدگی به صورت جدول زیر نمایش داده میشود:
جدول شماره  -8جدول متغیر های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

میل به روابط اجتماعی

1 / 44

8

4 / 26

2 / 64

2 / 441

2 / 43

شناخت از دستگاه خودپرداز

1 / 67

8

4 / 47

2 / 68

2 / 111

-2 / 288

راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

2 / 22

8

4 / 83

2 / 62

-2 / 288

-2 / 318

میل به کنترل اطالعات شخصی کانال خودپرداز

1 / 22

8

4 / 37

2 / 81

-2 / 128

1 / 148

شناخت از اینترنت

1 / 22

8

4 / 31

2 / 61

2 / 141

2 / 818

راحتی کانال اینترنت

1 / 44

8

4 / 14

2 / 74

-2 / 288

-2 / 484

میل به کنترل اطالعات شخصی کانال اینترنت

1 / 67

8

4 / 81

2 / 84

2 / 268

1 / 231

در جدول فوق به میزان دامنه تغییرات نمرات متغیرها ،میانگین و انحرافمعیار آنها اشاره شده است .همانطور که مشاهده میشود تمامی
متغیرهای فوقالذکر در دامنه قابل قبولی برای دو شاخص چولگی و کشیدگی قرار دارند .الزم به ذکر است که دامنه قابل قبول برای چولگی و کشیدگی
بین  2تا  -2می باشد و در صورتی که متغیر در این دامنه قرار داشته باشد ،دارای توزیع نرمال هست.
 -4-3آماراستنباطی
 -4-3-1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
برای آزمون فرضیه های پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته می شود .بنابراین در ابتدا این شرط برای متغیر های تحقیق
مورد بررسی قرار میگیرد.

جدول شماره  -9آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
شاخص ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 Zکولموگروف-
اسمیرنوف

P-value

میل به روابط اجتماعی

483

4 / 26

2 / 64

1 / 736

2 / 268

شناخت از دستگاه خودپرداز

483

4 / 47

2 / 68

1 / 422

2 / 187

راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز

483

4 / 83

2 / 62

1 / 374

2 / 211

میل به کنترل اطالعات شخصی

483

4 / 37

2 / 81

1 / 11

2 / 178

شناخت از اینترنت

483

4 / 31

2 / 61

1 / 878

2 / 413

راحتی کانال اینترنت

483

4 / 14

2 / 74

1 / 611

2 / 268

میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب
کانال اینترنت

483

2 / 84

4 / 81

1 / 428

2 / 126

با توجه به این که سطح معنیداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در جدول فوق که برای متغیرهای پژوهش ،بیشتر از  2 / 28است ،چنین
نتیجهگیری میشود که توزیع متغیرهای فوقذکر تفاوت معناداری با توزیع نرمال نداشته است .بنابراین نتیجه میگیریم که توزیع متغیرهای تحقیق
نرمال بوده است.
 -4-3-2آزمون کفایت نمونه
آزمون کفایت نمونه از پیش نیازهای استفاده از معادالت ساختاری لیزرل می باشد ،که برای بررسی این مهم ،از آزمون کفایت نمونه برداری
 KMOاستفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره  12مشاهده میشود:

11

جدول شماره  -11آزمون کفایت نمونه برداری
آزمون کفایت نمونه برداری

آزمون کرویت بارتلت

2 / 861

شاخص کرویت بارتلت

2382 / 14

درجه آزادی

212

سطح معنی داری

2 / 222

همانطور که در جدول شماره  12مشاهده میشود مقدار کفایت نمونهگیری معادل با  2/ 861است .بنابراین میزان نمونه برای استفاده از
معادالت ساختاری مناسب است .به طور کلی مقادیر باال (نزدیک به یک) نشانگر آن است که تحلیل عاملی برای داده ها قابل کاربرد است .اگر این مقدار
کمتر از  2/8باشد ،احتماالً نتایج تحلیل عاملی برای دادهها مفید نخواهد بود.
 -4-3-3مدل یابی معادالت مدل تحقیق

نمودار شماره  -2مدل نهایی تحقیق

همچنین سطح معناداری روابط بین متغیرها بدین صورت می باشد:

12

نمودار شماره  -3سطح معناداری روابط بین متغیرها
سایر مقادیر مدل نهایی در جدول شماره  ،11مشاهده میشود:
جدول شماره  -11مقادیر مدل نهایی
نتیجه

سطح

مقدار واریانس
2

معنی دار

تبیین شده ) )R

مقدارT

مقدار

خطای
استاندارد

استانداردش

روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل

ده

تایید فرضیه

P<2.21

2 / 28

12 / 28

2 / 282

2 / 84

میل به روابط اجتماعی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک
پاسارگاد تاثیر دارد

تایید فرضیه

P<2.21

2 / 23

1 / 21

2 / 284

2 / 31

شناخت از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال دستگاه
خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد

تایید فرضیه

P<2.21

2 / 41

12 / 34

2 / 28

2 / 64

راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال
دستگاه خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد

تایید فرضیه

P<2.21

2 / 33

14 / 46

2 / 28

2 / 66

میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال دستگاه
خودپرداز مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد.

تایید فرضیه

P<2.21

2 / 32

12 / 13

2 / 28

2 / 68

شناخت از اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک
پاسارگاد تأثیر دارد

تایید فرضیه

P<2.21

2/8

13 / 47

2 / 231

2/7

راحتی ادراك شده از اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت
مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد

تایید فرضیه

P<2.21

2 / 31

12 / 71

2 / 28

2 / 63

میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت
مشتریان بانک پاسارگاد تأثیر دارد

14

مقادیر برآورد استاندارد بارهای عاملی که از طریق روش بیشینه درست نمایی 8محاسبه گردیده است ،در نمودار شماره  4نمایش داده است .این
مقادیر که اصطالحاً  λنامیده میشوند به منظور برآورد استاندارد نمرات متغیرهای مکنون در تحلیل  SEM1مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین
مقادیر خطای استاندارد برآورد نشان دهنده ی میزان خطا در برآورد خام بارهای عاملی است که مقادیر کوچکتر (نزدیک به صفر) نشان دهندهی
برآوردهای دقیقتر و فاصله اطمینان کوچکتر است.
مقادیر  Tکه حاصل تقسیم برآورد بارعاملی بر خطای استاندارد است نشان دهندهی معنی داری برآورد بارعاملی (تفاوت معنی دار بار عاملی با
صفر) است .مقادیر  Tبین  -1 / 16و  1 / 16نشان دهندهی عدم وجود اثر معناداری میان متغیرهای مکنون مربوط است .مقادیر  Tبین  1 / 16و 4
نشان دهندهی اثر معناداری با بیش از  %18اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوط است .مقادیر  Tمساوی و بزرگتر از  4نشان دهندهی اثر معناداری با
بیش از  %11اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوطه است .بنابراین همانطور که در ستون جدول  Tجدول باال مشاهده میشود از تأثیر متغیرها بر
یکدیگر با بیش از  %11اطمینان مورد تأیید می باشند .در ضمن ستونهای سطح معنیداری و نتیجه مکمل توضیح بیان شده است .در نهایت ستون
واریانس تبیینشده نشاندهنده مقدار واریانس تبیینشدهی روابط بین متغیرهای مکنون است .مقادیر بیشتر تا سقف یک نشان دهندهی مناسبت بیشتر
روابط بین متغیرهای تحقیق است .قابل ذکر است که این مقدار با سایر مقادیر اثر مستقیم دارند.
 -5برازش مدل تحقیق
برازش مدل تحقیق به این معنی است که ماتریس واریانس-کوواریانس مشاهده شده یا ماتریس واریانس –کوواریانس پیشبینی شده توسط
مدل باید مقادیری نزدیک به هم داشته باشد یا اصطالحاً برازش داشته باشد .هر چه قدر مقادیر ما در ماتریس به هم نزدیک باشند مدل دارای برازش
بیشتری است .در مدلیابی معادالت ساختاری هنگامی میتوان به برآوردهای مدل اعتماد کرد که مدل دارای برازش کافی باشد.
جدول شماره  -12شاخص های برازش مدل نهایی
X2/df  3

مقدار

نتیجه

عنوان شاخص

2 / 16

تایید مدل

RMSEA11

RMSEA<2.21

2 / 2216

تایید مدل

GFI12

GFI>2.1

2 / 16

تایید مدل

AGFI

AGFI>2.88

2 / 13

تایید مدل

CFI14

CFI>2.12

2 / 13

تایید مدل

IFI13

IFI>2.12

2 / 16

تایید مدل

X2/df 12

دامنه مورد قبول

نرمافزار لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در
جامعه) محاسبه میکند .این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد .هر دوی این معیارها بین صفر تا یک ،متغیر هستند ،اگرچه از
لحاظ نظری ممکن است منفی باشند ( البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با دادههاست) .هرچه  GFIو  AGFIبه
عدد یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهده شده بیشتر است.
 RMSEAریشه میانگین مجذورات تقریب میباشد .این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است .مقدار
RMSEAکه به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است ،برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشد ،کمتر از  2/28است .مقادیر باالتر از
آن تا  2/28نشاندهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است .مدلهایی که  RMSEAآنها  2/1یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد .در ادامه
مابقی شاخصها نیز به همراه نام کامل بیان شده اند:
Maximum Liklihood
Structural Equation Modeling
Chi Square Divided to Degree of Freedom
Root Mean Square Error of Approximation
Goodness of Fit Index
Comperation Fit Index
Inceremental Fit Index
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شاخص نرم شده خوبی برازش= )NFI = (Normed Fit Index
شاخص نرم نشده خوبی برازش=)NNFI = (Non- Normed Fit Index
شاخص خوبی برازش تطبیقی = )CFI= (comparative Fit Index
جذر برآورد واریانس خطای تقریب= )RMSEA = (Root Mean Square Error of Approximation
تمامی شاخصهای برازش به کار رفته در این تحقیق نشان میدهند که مدل تحقیق دارای برازش خوبی است .بنابراین نتیجه میگیریم که
مدل تحقیق دارای توانایی باالیی در اندازهگیری متغیر اصلی تحقیق دارد .با توجه به استاندارد بودن مدل ،یافتههای لیزرل قابلیت اعتماد نیز دارد.
 -6آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری
نتیجه تحلیل فرضیه اصلی مدلیابی معادالت ساختاری تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اول :میل به روابط اجتماعی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
2

با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای میل به روابط اجتماعی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان  2/ 84و مقادیر R = 2/ 28 ،T= 12 / 28
میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  P<2.21بین میل به روابط اجتماعی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه تحقیق تأیید میگردد.
فرضیه دوم :شناخت از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای شناخت از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان  2/ 31و مقادیر 2/ 23 ،T= 1 / 21
= R2میتوان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  P<2.21بین شناخت از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه تحقیق تایید میگردد.
فرضیه سوم :راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان  2/ 64و مقادیر 12 / 34
= R2= 2/ 41 ،Tمیتوان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  P<2.21بین راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان
رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید میگردد.
فرضیه چهارم :میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان  2/ 66و مقادیر 33 ،T= 14 / 46
 R2= 2/میتوان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  P<2.21بین میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان رابطه معناداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید میگردد.
فرضیه پنجم :شناخت از اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای شناخت از اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان  2/ 68و مقادیر R2= 2/ 32 ،T= 12 / 13
میتوان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  P<2.21بین شناخت از اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه
تحقیق تایید میگردد.
فرضیه ششم :راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان  2/ 7و مقادیر R2= 2/ 8 ،T= 13 / 47
میتوان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  P<2.21بین راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه تحقیق تایید میگردد.
فرضیه هفتم :میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
با توجه به برآورد استاندارد بین متغیرهای میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد  2/ 7و مقادیر 47
 R2= 2/ 8 ،T= 13 /میتوان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  P<2.21بین میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک
پاسارگاد رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید میگردد.
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 -7پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای پژوهش در دو بخش پیشنهادها بر اساس فرضیههای تحقیق و پیشنهادها برای تحقیقات آتی بیان میگردند:
 -7-1پیشنهادها بر اساس فرضیههای تحقیق
پیشنهادها بر اساس یافتههای فرضیه اول:
با توجه به وجود تأثیر میل به روابط اجتماعی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه میشود که به
شاخصهای ایجاد ارتباطات مجازی بین مشتریان با طراحی اتاقهای گفتگو مجازی ،طراحی نرمافزارهای مخصوص موبایل جهت ارتباطات راحتتر بین
مشتریان با بانک و مشتریان با یکدیگر توجه ویژه داشته باشند.
پیشنهادها بر اساس یافتههای فرضیه دوم:
با توجه به وجود تأثیر شناخت از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه میشود که به
شاخصهای آموزش فراگیر در نحوه استفاده از خودپرداز ،افزایش خدمات ارائه شده توسط خودپرداز ،استفاده از نوآوری به روز در دنیا در ارتباط با
خودپرداز و تمرکز بر سرویسدهی  23ساعته خودپردازها توجه ویژه داشته باشند.
پیشنهادها بر اساس یافتههای فرضیه سوم:
با توجه به وجود تأثیر راحتی ادراك شده از دستگاه خودپرداز بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه
می شود که به شاخص های وجود پرسنل در بانک جهت اطالع رسانی به مشتریان با سواد کم ،ویرایش نرمافزارهای مناسب با سطح سواد پایین جهت
انجام فعالیتهای بانکی بدون کمک خواستن از دیگران توجه ویژه داشته باشند.

پیشنهادها بر اساس یافتههای فرضیه چهارم:
با توجه به وجود تأثیر میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه میشود
که به شاخصهای ایجاد کانالهای ارتباطی أمن برای مشتریان برای دستیابی به اطالعات شخصی بدون نیاز به کمک دیگران ،طراحی نرمافزارهای بهروز
رسانی شده جهت افزایش ضریب امنیت اطالعات مشتری توجه ویژه داشته باشند.
پیشنهادها بر اساس یافتههای فرضیه پنجم:
با توجه به وجود تأثیر شناخت از اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه میشود که به
شاخصهای معرفی مزیت های استفاده از اینترنت به مشتریان با سواد کمتر ،ایجاد بسترهای استفاده کاربران و مشتریان بانک از خدمات اینترنتی رایگان
در محیط بانک توجه ویژه داشته باشند.
پیشنهادها بر اساس یافتههای فرضیه ششم:
با توجه به وجود تأثیر راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال شعبه مشتریان بانک پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه میشود که به
شاخصهای ایجاد کاتالوگها و بنرهایی جهت اطالع رسانی امنیت شبکههای اینترنتی برای افزایش میل و رغبت مشتریان به استفاده از این شبکه،
برگزاری دورههای آ موزشی جهت معرفی خدمات نوین بانکی و اهمیت استفاده از اینترنت برای افزایش میزان ارتباط بانک با مشتریان توجه ویژه داشته
باشند.
پیشنهادها بر اساس یافتههای فرضیه هفتم:
با توجه به وجود تأثیر میل به کنترل اطالعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت مشتریان بانک پاسارگاد به مدیران ارشد این بانک توصیه می-
شود که به شاخصهای توصیههای امنیتی به مشتریان در ارتباط با نحوه به اشتراكگذاری اطالعات شخصی خود در نرمافزار توصیههای الزم ارائه شود،
توجه ویژه داشته باشند.
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 -7-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی


به منظور ارتقاء سطح انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان انجام این پژوهش به عنوان یک نقشه راه در سازمان های مختلف و مقایسه
نتایج بدست آمده با یکدیگر توصیه می گردد.



انجام مصاحبه با خبرگان روانشناسی و مدیریتی مسلط بر عاملهای مورد بررسی در این پژوهش در جهت ارائه مدلهای جدید برای این متغیرها با
استفاده از نرم افزارهای مطالعاتی کیفی مانند ان ویوو .8



بررسی روشهای پیمایشی ،مصاحبهای و مشاهدهای به صورت همزمان برای جمعآوری دادهها در جهت ارتقا کیفیت نتایج بدست آمده.



بررسی سایر متغیرهای تأثیرگذار بر روی انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان.
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