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ازاخققاتر اتقق کوی،ابققراا ققتفر هاازایوقاتحقیققحاتوصققیف اازاط یققحا
پ شنرتباپنجاگزینباایالیدق اوابقراا قتفر هاازا زاتقو ا واجکرقباایا،ا
ف یباهریاتحقیحاتوی اایزیقربا ،اوابقراا قتفر هاازا زتقو اهکبسقتگ ا،ا
یابطباابعر اخاتر االدت ونی اوای ریتاتشقت یر اتقوی اب ی ق اقق ایا
یرفتبهریاپژوهشانشر ات ا ها:ایابطباتثبقتااواتعنقار اییابقینا
گ فت.ا ا
خاتر االدت ونید اوای ریتاتشت یر اازابرنق اصقر یا اایق ا اوجقو ا
ای .اببالبری ا یگ ،ات اتوا اگفتاکباتشت یر ابرن اصر یا اایق ا اازا
لکرد اخاتر االدت ونید ای ریتا اینا.
واژگان كلید  :اینت نتابرن ،ابرندااییانوین،ای ریتاتشت ی،افنقروییا
اطاللر ،ابرن اصر یا اای ا ا

طبقهبند :JELا C12, G29, M12ا

 .1مقدمه

تحوال ااقتصر یا یا طحابقیناالکرق اواتو قعبافنقروییاهقریااطاللقرت اواایتبقرط ا یا
نقطباایاکرنون ،ازتینباشد اگی یاشیوهاجایایاازاتای یتاوافعرلیقتاهقریااقتصقر یایاا
ب ایابنگرهاهریاتجرییاف اهماک هاکبابباکسباواکقریاالدت ونیق اشقه اایرفتقاباا قتا.ا
تو عباکسباواکریاتبتن اب افنقروییاهقریااطاللقرت اواایتبقرط ا،انیرزتنقاالقوازماوازیق ا
رختهریاتخترف اا تاکباشریاابتوا اتهمات ینا نهرایااتو قعبابرندقااییاالدت ونیق ا
ا
لنوا اک .اویو ابرن اهراببال صبابقزی افنقاروییااطاللقر اواایتبرطقر ا،اایقنااتدقر ایاا
هراجهشهقریاچشقکگی یایاا یاایایقباواگسقت قاخقاتر اخقو ا
ا
ف اهمات ا وی اترابرن ا
اشتبابرشنا.ا یاواقپ،اپیش فتافنروییاواتو عباابزایهقریاایتبقرط ،ابرنق اهقرایاانقرگ یزا
شیوههریاجایات یایاابباتشت یر اخو ال باکننااتقراتشقت یا ق یپاتق اوا
ک هاا تا ا
بهت اازاگ شتباخاتر اویژهااتوی انیرزقایاا ییرفتاکنا.ا ا
ازااینایوا یاچناا رلاگ شتب،ابرندااییاتبتن اب افنقروییاا(بق ایاتثقرلاا قتفر هاازا
تگرههریاخو اپ از،اترفنابرن ،اهک اهابرن اوااینت نتابرن )اجریگزینابرندااییا قنت ا
ا
شاهاا ت.ا یااینایا تر،اابزایهریاتبتن اب افنروییااطاللر ابباتنظویاافزایشاکقری ی ااوا
اث ابخش ا یاانجرماخاتر ابباتشت یر اایایبات اشو ا(تریشرل،1ا .)2006ا
1. Marshall
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ازا ویا یگ ،ابراتوجبابباافزایشاخاتر اتبتن اب افنروییااطاللر ،االگقویایفتقرییا
تشت یر انیزاتغیی اپیاااک هاا ت،ابباهکینا لی ابریقاابقباتق ویجاف هنقتاا قتفر هاازا
خاتر اتبتن اب افنروییااطاللر اپ اختاوا کناتع ف اجنبقباهقریا قو تنایاایقنا
یستمهر،ا یبااطکینقر اتشقت یر ا یاا قتفر هاازاایقناگونقباخقاتر ایااافقزایشا ا ا
ا
1
(گرنگول اوایوی ،ا.)2011ا ا
براتوجباببابح ا اترل ااخی اوایکو ااقتصر یاجهر ،اتای ا اتؤ سر اترل ،الالوهاب ا
نگ ان ایاجپاببای ریتاتشت یر ،ا غاغباهریاف اوان اب ایاپریینانگرها اشتناهزینباهقراوا
بقرا یال صبایقربت ا ایناا(الدیبس اواالینا،2ا.)2010ا ا
ازااینایو،ا بریاا یاایایباخاتر اخو ابباتشت یر انسبتاببایقبراب ت یاکسبانکرینااوا
ازاایناط یحای ریتاواوفر اییاتشت یر ایااببا تا وینا.اب ایا اشقتناتزیقتایققربت ا
نسبتاببایقبر،ات اتوا اازاخاتر اتبتن اب افنروییااطاللر اا قتفر هانکقو ا(گقرنگول اوا
یوی،ا .)2011ا
ا

 .2مبانی نظر تحقیق

تعرییفابسیرییاازابرندااییاالدت ونی اشاه،اکباتنوعا اببا لی اتعا اشبدباهقریاایاهقبا
خاتر االدت ونی ابو ه؛ااتراجرتپات ینا نهرابباصوی ازی اا ت :ا
بباطویکر ،ابرندااییاالدت ونید البری اا تاازاف اهما وی ااتدرنرت اب ایاتشت یر ا
کبابراا تفر هاازا نهرابتواننااباو انیرزابباضضویافیزید ا یابرن ،ا یاه ا رلتاازاشقبرنبا
یوزاازاط یحاشبدباهریاایتبرط اایکناوابرااطکینر ،الکریر ابرند ا لخواهاخو ایااانجقرما
هناا(ایر ی،3ا.)2006ا ا
براتوجبابباتعرییفاتوجو ا یااینازتینب،ات اتوا اچنیناا تنبرطاک اکباهکگ ا نهقراا
ا ر اتشت یر ابباضسرباهریابرند ،اباو اتحاو یتازترن اواتدرن اتأکیقااا
با ت
4
ایناا(تیش ااواکی انکری ،ا.)2009ابرندااییاالدت ونی اشرت ا یسقتماهقری اا قتاکقبا
تشت یر اتؤ سباهریاترل ایااقر یات ا قرز اتقرا یا قبا قطحااطقالعای قرن ،اایتبقرطاوا
ت اکنش،اازاخاتر اوا ویساهریابرند اا تفر هاکننا.ابرنق ا یا قطحااطقالعای قرن ،ا
1. Ganguli & Roy
2. Alkibsi & Lind
3. Ayadi
4. Mishra & Kiranmai
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اطاللر ات بوطابباخاتر اوالکریر ابقرند اخقو ایااازاط یقحاشقبدباهقریالکقوت ایقرا
خصوص اتع ف ات اکنا.ا یا طحاایتبرطر ،ااتدر اانجرماتبر ال ابینا یسقتمابقارند اوا
تشت یاف اهمات اشو .ا یا طحات اکنشاتشقت یا یایق اایتبقرطاتتقربق اققر یاا قتا
لکریرت اچو اپ اختاصوی اضسرب،اصاویاچ ،اانتقرلاوجباواافتترحاضسربایااانجقرما
هاا(گریا،1ا.)2011ا
هافااصر اازا نجشای ریتاتشت ی،ا اا تاکبابرا ییرفتابرزخوی اازاتشقت یر ،اا
نبایاهاایتانکرییماکقبا یانهریقت،ااتهقماتق یناهقافا
فعرلیتاهراواتنربپا رزتر ایاابباگو ا
رزتر اکباهکرنراضفظاتشت یاواب ق اییایابطبابرناتا ابرااو ت،اتأتیناگ ا(چرنقتاا
واهکدریا ،2ا .)2009ا
براتوجبابباتنوعاواگست گ اابزایهریاایتبرط اوااطاللقرت ،ااهکچنقینااظ فیقتاهقرااوا
نیرزهریاتوجو ا یا یستماهریابرند ،ازی قرختاهقریاتقوی انیقرزا یاتو قعبابرندقااییا
الدت ونیدقق ،البریتنققاااز:ازی ققرختاهققریاایتبققرط ،ازی ققرختاهققریاتققرل اوابققرند ،اا
رختهریانی ویاانسرن  ،ازی رختاهریان ماافقزاییا
ا
زی رختاهریاضقوق اواقرنون  ،ازی
وااتنیت اوازی رختاهریاف هنگ اوا توزش ا( ف ازیاو.اتعکریزا ه،ا.)1388ا ا
طبققحاتع یققفاالیققوی3ا()1977ا«"ی ققریتاپر قققاتحقققحاواکرتیققرب اتص ق فاکننققاها
ت ابرشا" ،اقضروت اا تا یتوی اایندبا یراویژگ ای اتحصولایراخاتتایراخو اتحصولا
یراخاتت ،ای ا طحال ابخشاازاتحقحاکرتیرب ات بوطابباتص فایااف اهماک هاا قتاا
یراخی اواشرت ا طوحاترفوقاتحقحایراتر و اتحقح ات اشقو ا»ا(فقا ایکن اواا وای قو ا،4ا
 .)2003ا
برندااییاالدت ونی ا یا رلاهریااخی ا ایایاجهش اب ا ربقبابو هاا قتااوات یقایاا
نیستاکباب ایاویو اببابرزایهریاجهرن اوالضویتا یا قرزتر ااتجقری ااجهقرن ا،ا اشقتناا
نظرمابرند اکری تااکبابتواناابرا قت ،ا لتاواتدنولوژیاهقما قطحاابقراابرنق اهقریاا نیقراا
یقربتانکریا،ا وییاا ت .ا
یاای ا ،اف هنتاهقرااوانگق قاهقریااتتفقرو اانسقبتاابقبااپقولااواالتبقریاا اازاجکرقبا
تو ولرت اا تاکبابرن اهرایااوا ایات ا قرزناااتقراابقراااضتیقرطاابیشقت یاابقبااتقولقباایشقااا
تدنولوژیااطاللر ابپ ازنا.الرت اگ یزاازانو وییاجایاا یاتحصوال ا یااکثق ااکشقویهراا
1. Garau
2. Chang, et al.
3. Oliver
4. Friman & Edvardsson
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وجو ا ای .ا یابرندااییاای ا ،اف هنتابویوک اتی اواتکری اببابرندااییا نت ،ابرندااییا
نوینایاابراتحاو یتاتواجبا رختباا ت.
ل اا یاا اتبابحث،ابباایزیرب الکرد اخاتر ابرندقااییاالدت ونیق ا(اینت نقتابرنق ،اا
همبرن اواترفقنابرنق )ااواتطرلعقبا تقوی یا تشقت یر ا شقعبا تنتخقبا برنق اا
هک اهابرن ،ا ا
صر یا یاته ا ا1395ات اپ ازیم .ا
ا
 .3پیشینه پژوهش

تحقیقر ا انشگره ا یاخصوصاب ی الوات اتؤث اب اپ ی قافنروییا یاتیر اتشت یر ا
یاضرلایشااا قتا.اپیدقریایننااواهکدقریا ا1ا()2004ا یاتقرلقباایابقرالنقوا ا"پق ی قا
تشت یاازابرندااییابق خ ا"اکقباپی اتقو اپق ی قاتشقت یر ا یاا قتفر هاازابرندقااییا
الدت ونی ابو هاا ت،اچنایناتؤلفباکبا یاا تفر هاازابرندااییاالدت ونیق اتقؤث اابقو ه،اا
اشریهاشاهاا ت.الوات اف ضاشاها یاایناتالاشرت :اتنفعتا ییرفتاشاه،ا قهولتاا یا
ا تفر ها ییرفتاشاه،اتطروبیتا یکاشاه،ااطاللر ا یابرندقااییا الدت ونیق ،ااتنیقتاوا
تح ترنگ ،اکیفیتا یاب ق اییاایتبرطابرااینت نتات ابرشااکبابرلثاا قتفر هاازابرندقااییاا
الدت ونی ات اگ .
2
ککر اواهکدریا ا()2005ا یاتقرلباایاتحتالنقوا ا" ولقتااالدت ونیق ا:ایق اا یقااا
جهرن اواایزیرب اتج ب اب خق ااازاصقفر ااازاشقه وناا ا"،ااثق اجنسقیتاواتحصقیال ا یا
ا تفر هاازاخاتر ا ولتاالدت ونی ا یاکشویات کیبایااتوی اب ی اق ایا ا نا.اتحقققار ا
ا لراک نااکباتفرو اهری اازانظ اجنسیت،اتحصیال اواشغ ابینااف ا ا تفر ه کنناه از
فنرویی اطاللر و ایتبرطر اوجو ای .ایرفتقباهقرا نشقر ا ا کقبا تفقرو ا ی جنسقیتا وا
تحصیال اث تهک ب یوی پ ی ق خاتر ولت الدت ونی اشت.اتحققر ییرفتنقاا
کب ت ا نسبت بب زنر ازاخاتر و اطاللر ولت الدت ونی بیشت ا تفر ه ت کننقااا
و هکر گونب کب طح تحصیال تشریکت کنناگر افزایش ت یرفقت،ا تعرتق ا بقرا ولقتاا
الدت ونی نیز افزایش ت یرفت.
الهواییاواهکدریا 3ا()2009ا یاپژوهش ابرالنوا ا"یابطقباابقینااکیفیقتااخقاتر ااوا
ضفظاتشت یر ا یابرندااییاخ هاف وش اخو کریاوا قنت ا" ،ابقباب ی ق اتقأثی ا اکیفیقتاا
1. Pikkarainen, et al.
2. Akman, et al.
3. Al-Hawari, et al.

 / 76ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنتبانک ،همراهبانک ،همبانک و تلفنبانک)

خاتر ا نت اواکیفیتاخاتر اخو کقریاازا قبابعقااشقرت ا قتگرهاهقریاخقو پ از،ا
ترفنابرن اوابرندااییااینت نت اتشدی اشاهاواکیفیتاخاتر ا قنت اازا قبابعقاا یگق ا
شرت انحوهاایایباخاتر ابباتشت یر اتو اکریتناا ،اترکو ر ابرنق اواف اینقااانجقرما
خاتر اتشدی اگ یاهاوانتریج،ابیرنگ اتأثی اتثبقتاانحقوهاایایقباخقاتر ابقباتشقت یر ا
تو اکریتناا ،اترکو ر ابرن اواف اینااانجرماخاتر اب ایویاضفظاتشقت یر اا قت.ا
هکچنیناتقأثی ااترفقنابرنق ابق ایویاضفقظاتشقت یر اتأییقاااشقاهاا قت،اا یضقرل اکقبا
تگرههریاخو پ ازاوابرندااییااینت نت اب ایویاضفظاتشت یر اتأثی گ ایانیستنا.
ا
1
یکیت یایساواهکدریا ا()2011ا یاتقرلباای یایونقر اتحقتا لنقوا اا"کرنقرلاهقریاا
تدنولوژی بق ایا برنق اهقرا"،ا وی هاتشقت یر اابرنق اهقراا یاتعیریهقریاانگ شق ااوایفتقرییاا
یوا اشنرخت اتتفرو اهستنا .ببالالوهانشر ا ا اکباتشت یر ابراالتکر ابرالاوابقرااالتکقر اا
واکنشهریاتتفروت ایاا یاتکریق اابقبااا قتفر هااازااینت نقتاابرنق ااوا
ا
پریینانسبتاببابرن ا
ترفنبرن انشر ات ا هنا.
ا
2ا
کوناواوا اتر ()2012اتعتقانقاا ا یاکشقویهریاا یضقرلاتو قعبا،اازاتیقر اایوقاهقریاا
تخترفابرندااییاالدت ونید ،ابرندااییااینت نت اوابرندااییاترفناهک اهابرایشقاا ق یع ا
یاضرلاگست قاا تاواازا نجراکبای ریتاتشت یر ،اید اازاایکر ااصر اایاهقباخقاتر ا
برن اهرابباشکریات ایو ،ا گره اازابرزخوی ا نهراات یا وییاببانظ ات ای ا.

گِوی اواکوتری3ا()2013ا یاب ی اخو اگزایقاک نقا،اتق ا اجقوا اشقرغ اوابقرا
ی تااتتو اببابرال،اازابزیگت یناا قتفر هاکننقاگر ابرندقااییااینت نتق اهسقتناا.اایقنا
تحققینابیر ا اشتنا،اازا یاگرهاتشت یر ،ابرندااییااینت نت ،ا هولتاوااضسرسایاضتق ا
بیشت اواخط ا اککت یانسبتاببابرندااییا نت ا ای .ا ا
کربرنیرس اواهکدریا 4ا()2013ابراب ی الواتق ااتقؤث اابق اای قریتکنایااتشقت یر اازاا
برندااییاالدت ونید ابیر ا اشتنا،اتع فق اتنر قبایوقاهقریابرندقااییاالدت ونیدق ااوا
تو عبابباتوقپا نهر،اب ای ریتاتشت یر ااث اتثبت ا ای .
برق یاواهکدریا ا()1388ا یاتحقیقق اابقرالنقوا ا"پق ی قابرندقااییااینت نتق ا یا
ای ا "ابراا تفر هاازاتالاپ ی قافنرویی،ابباب ی الوات اتقؤث ابق اپق ی قافنقروییاازا
ویاتشت یر ابرن اپ اختنااوابقراا قرفباکق ا وا قرزهاب اشقتااهنق اازاتوانقری ا
1. Dimitriadis, et al.
2. Kundu & Datta
3. George & Kumar
4. Cabanillas, et al.
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شخص اواالتکر ابباایناتال،اچنینانتیجباگ فتنااکقباب اشقتااهنق اازا قو تنای،ا
ب اشتااهن اازا هولتاا تفر ه،اواالتکر ا یانگ قابباا تفر هاازابرندااییاالدت ونید ا
ازاجکربالوات اتؤث اب اپ ی قافنروییات ابرشقنا.انرتب گقر اهکچنقینا ییرفتنقااکقبا
ب اشتااهن اازاتوانری اشخص ،اتأثی اتثبتق ابق ایویاب ا اشقتااهنق اازا قو تنایا
ا تفر هاازابرندااییااینت نت اناای  .ا
یوق هقری ابق ایاایایقباخقاتر االدت ونیق اوجقو ا ای اکقباازا
یاضوزهابرندقااایی،ا ا
ایاهباخاتر ابرندقااییاالدت ونیدق اازا
تهکت ینا نهرات اتوا ابباا تفر هاازاتوبری ابرن ا( ا
ط یحاترفناهک اهابباتشت یرن اکبا یابرن اضسربابرند ا اینا)،ااینت نتابرن ا(کنت لاوا
تای یتااتویاترل اوا یااختیریا اشتنااطاللر ات بوطابباضسرباهرابباصوی الحظباایاازا
واترفنبرن ا(صقاایاپر قخگوا
ا
ط یحااینت نت)،اهمابرن ا(ا تفر هاازاکااUSSDا*)#719ا
)09602ااشریهاک .ا ا
توبری ابرن ایاات اتوا اببالرتاافزایشاا تفر هاازاترفناهریاهک اهاهوشقکنااواوصق ا
بو ااینا تگرهاببااینت نتاجریگزینااینت نقتابرنق اا(کقبا یااینجقراتنظقویاتقرابیشقت ا
هراوالپترپاهراا ت)ا انست.ااتراایقناتسقرلبااچققایاکیفیقتاایقناگونقبا
ا
ا تفر هاازا ا
یایرنب
خاتر ا یاتقرب ا قری اخقاتر اغیق ا نالیقنابق اتصقکیماگیق یاوا یانتیجقباا قتقبرلا
تشت یر اازاکریگزاییاهراتؤث اواقپات اگ ،اتبحثق اا قتاکقباتقرااکنقو اککتق ابقبا ا
پ اختباا ت.اپ ش اکبا یااینایاهاتط حات اشقو ا،ا اا قتاکقبا یقراایقناکرنقرلاهقرا
توانستبااناای ریتاتشت یر اتؤ سر اترل ایااجرباکننقا اتیقزا ای قریتاتشقت یر اازا
کاامایوقابیشت اا ت ابنرب ایناف یبااصر اپژوهشاایقناا قتاکقب:ا یقراتشقت یر اازا
خاتر االدت ونید ا(خاتر ااینت نتابرن ،اترفنابرن ،اهک اهابرن اواهمابرن )اایاهقباشقاها
تو ابرن اصر یا ای ریتا ایناایراخی ا
 .4روششناسی

یاایناتطرلعب،اجرتعباهافاشرت اکریبات اجعباکنناگر ابرن اصر یا اشه اتهق ا اابقو ا
کبابراتوجباببااهاافاتحقیحاوابباتنظویاتوزیپاپ شنرتباهریاتحقیح،اببایوقاتصقر ف اا
طبقبابنایاشاهاازاتنرطحاجغ افیری اشکرل،اجنوب،اش ق ،اغق بااو ات کقزااشقه ااتهق ا اا
پنجاشعببابباصوی انکونباهریا یا ت ساانتخرباشا.اباینات تیبابباصوی اتصقر ف ا
تعاا ا130اپ شنرتبا یااختیریاتشت یر اشعباتنتخقباقق ایاگ فقت.اایقناپ شقنرتبا
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ضرویااطاللر اجکعیتاشنرخت ا(جنسیت،ا قن،ااتحصقیال ،اابخقشافعقرلیت ،ا ی تقا،اا
تیزا ا شنری ابرابرندااییانوین،اتیزا اا تفر هایوزانباازااینت نت)اوا20ا ؤالابو اکقبا یا
واقپابخشااصر اپ شنرتبایااتشدی ات ا ا اکبا5ا ؤالات بقوطابقبا قنجشااینت نقتا
برن ،ا5ا ؤالات بوطاببا نجشاهک اهابرن ،ا5ا ؤالات بوطاببا قنجشاترفقنابرنق ا،ا5ا
ؤالات بوطاببا نجشاهمابرن اا ت.اب ایابخشانگ قاهرا یاایناپ شنرتباازاطیقفا
پنجاگزینبایالید اا تفر هاشاهاا ت.اجرتعقبا تقرییاایقناتحقیقحاشقرت اتشقات یر ا
ا
خاتر ابرندااییاالدت ونید ا(اینت نتابرن ،اهک اهابرن ،اترفنابرنق ااواهقمابرنق ا)ابرنق ا
صر یا اای ا ،اواهکچنینا یاایناپژوهشاب ایاتعییناپریقری اابقزایا قنجشا،اازا زتقو ا
لفریاک ونبرخ1اا تفر هاشااوا یبا لفریاتحر بباشاها ا0/937اا ت .ا

اا ا

جدول  .1قرب االتکر ابو ا تری
لفریاک ونبرخ
0/937

ا

تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

تعاا اپ شاهر
20

 .5دادهها و نتایج تجربی

ازا نجری اکباتتغی هریااصر اکباب ایا زتو اف یباهریاتحقیحابباکریاگ فتباشاهاانا،ا
بباصوی ا ؤاالت ا یاطیفالید 2اط اض اشاهاانااواازااینایو،ات اتوا ا قؤاالا ایاابقبا
لنوا اتتغی هریاتصر ف ا یانظ اگ فتاکباتقر ی اصف اترا4ا(کاهری اکبابیقرنگ اگزینقبا
خیر اکماتراخیر ازیر اا ت)ایاابباخو ااختصرصا ا هاانا.ابرااینا یاگره،اجهقتا زتقو ا
ف یر اتحقیح،اهمات اتوا اازا زتو اهریاپریاتت ی اواهماازا زتو اهقریانرپریاتت یق ا
به هاگ فت .ا
هکر اطویکبا یاجاولاشکریها2اتشرهاهات اگ ،ابیشت یناتیرنگینااتتیقرزات بقوطا
ببا ؤالاهفتما"هک اهابرن ا لتاواپشتیبرن اکقرف ا ای ا" ،بقراتیقرنگینا2/723اا قت،ا
هکچنیناککت یناتیرنگینااتتیرزانیزاببا ؤالا وما"ازااینت نتابرن اببایاضتق اا قتفر ها
ت اکنم" ،براتیرنگینا2/285ات بوطات اشو  .ا

1. Cronbach alpha test
2. Likert scale
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جدول  .2تیرنگیناواف اوان ا ؤاال اپ شنرتب
شح
ت ااینت نتابرن
لتاواپشتیبرن ا
اینت نتابرن
ا تفر هایاضتاازااینت نتا
برن
اینت نتابرن اپر خگویا
نیرزهر ت
اتناواتح ترنبابو ا
اینت نتابرن
ت اهک اهابرن
لتاواپشتیبرن ا
هک اهابرن
ا تفر هایاضتاازا
هک اهابرن
هک اهابرن اپر خگویا
نیرزهر ت
اتناواتح ترنبابو ا
هک اهابرن
ت اترفنابرن
لتاواپشتیبرن ا
ترفنبرن
ا
ا تفر هایاضتاازا
ترفنبرن
ا
ترفنبرن اپر خگویا
ا
نیرزهر ت
اتناواتح ترنبابو ا
ترفنبرن
ا
ت اهمابرن
لتاواپشتیبرن ا
همبرن
ا
ا تفر هایاضتاازاهمابرن
همبرن اپر خگویا
ا
نیرزهر ت
اتناواتح ترنبابو ا
همبرن
ا

تیرنگینا
اتتیرزا
2/431

خیر ا
کم
3

23

2/4

6

18

40

2/285

6

23

43

44

2/469

7

14

39

51

19

2/554

4

13

44

45

24

0

2/646

5

13

30

57

25

0

2/723

5

8

34

54

29

0

2/577

6

11

39

50

24

0

2/554

6

18

28

54

24

0

2/577

3

10

46

51

20

0

2/554

3

13

45

47

22

0

2/439

3

16

51

41

19

0

2/539

3

12

47

48

20

0

2/515

3

12

54

37

24

0

2/369

4

17

53

39

17

0

2/646

2

8

50

44

26

0

2/546

4

10

48

47

21

0

2/639

1

13

45

44

27

0

2/485

6

14

43

45

22

0

2/554

1

15

45

49

20

0

کم

36

51

خیر ا
زیر
17

ا هاهریا
تفقو ی
0

50

16

0

14

0
0

تتو

تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

زیر
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ب ایاب ی اایزیقرب الکردق اخقاتر االدت ونیدق ا(اینت نقتابرنق ،اهکق اهابرنق ا،ا
واجکربایاا قتفر هاتق اشقو ا.ابقرا
ا
ترفنابرن اواهمابرن )اازانظ اتشت یر ابرن اازا زتو ا
توجبابباایندبا یاایناتحقیح،اازان ماافزایا ترییاspssاا تفر هاشاهاا تاوابقرالنریقتابقبا
ایندبااینان ماافقزایاپقساازاتحر قبباایقنا زتقو ا،ا قطحاتعنق ا اییا(ا)sigا ایااایاهقبا
ت اکنا،ال اا یانتریجاتحری اهر،اه گرها طحاتعن ا اییاککت اازا0/05ابقو ه،اایقنانتیجقبا
ضرص اشاهاا تاکباتشت یر اازالکرد اخاتر ات بوطبای ریتا اینا.اچنرنچقبا قطحا
تعن ا اییابزیگت اازا0/05ابو ه،اف ضاصف اپ ی فتقباشقاهاا قتاوالقاماوجقو ایابطقبا
تعن ا ایابیناتتغی هریاتوی انظ ایاانشر ات ا ها.ا یاا اتبااینابخشاابتاااف قیباهقریا
بباتنظویایتبببنایاه ی اازاشقرخ اهقریا
ا
پژوهشاتوی اتحری اق ایاگ فتباوا یا کن،ا
خاتر االدت ونید ،اازا زتو اتحری اواییرنساف یاتناا تفر هاگ یاهاا ت .ا
ا
 .1-5بررسی ابعاد خدمات بانکدار الکترونیکی
آزمون دوجملها

ابعر اکیفیتاخاتر ااینت نتابرن :اب ی اجاولاشکریها3انشقر ا هنقاها ااا قتاکقبا
،ا لتاواپشتیبرن ،اپر خگوی ابقبا
اکث اپر قا هناگر ،اابعر اکیفیتاازاقبی :ا ت
نیرزهراوااتنیتابجزاا تفر هایاضتاازااینت نتابرن ایااتوی اتأییااق ایا ا هاانا.
ا
بعد

دسترسی
سرعت و پشتیبانی
استفاده راحت
پاسخگویی به نیازها
امنیت

جدول .3ابعر اکیفیتاخاتر ااینت نتابرن
وضعیت

لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا

فراوانی

 62ا
 68ا
 64ا
 66ا
 72ا
 58ا
 60ا
 70ا
 61ا
 69ا

تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

درصد فراوانی

 0/48ا
 0/52ا
 0/49ا
 0/51ا
 0/55ا
 0/45ا
 0/46ا
 0/54ا
 0/47ا
 0/53ا

عدد معنی دار

 0/003ا
 0/008ا
 0/162ا
 0/001ا
 0/002ا
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.1-1-5اابعاد كیفیت خدمات همراهبان

ا

ب ی اجاولاشکریها4انشر ا هناها اا قتاکقبااکثق اپر ققا هنقاگر ا،اابعقر اکیفیقتا
هک اهابرن ایااتوی اتأییااق ایا ا هاانا.
بعد
دسترسی
سرعت و پشتیبانی
استفاده راحت
پاسخگویی به نیازها
امنیت

جدول .4ابعر اکیفیتاخاتر اهک اهابرن
وضعیت

درصد فراوانی

فراوانی

 0/37ا
 0/63ا
 0/36ا
 0/64ا
 0/43ا
 0/57ا
 0/4ا
 0/6ا
 0/45ا
 0/55ا

 48ا
لاماتأییا ا
 82ا
تأییا ا
 47ا
لاماتأییا ا
 83ا
تأییا ا
 56ا
لاماتأییا ا
 74ا
تأییا ا
 52ا
لاماتأییا ا
 78ا
تأییا ا
 59ا
لاماتأییا ا
 71ا
تأییا ا
تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

عدد معنی
دار
 0/001ا
 0/001ا
 0/001ا
 0/001ا
 0/001ا

 .2-1-5ابعاد كیفیت تلفنبان ا

ب ی اجاولاشکریها5انشر ا هناها اا تاکبااکث اپر قا هناگر ،اکیفیتاترفقنابرنق اا
اواا تفر هایاضت،اتوی اتأییااق ایا ا هاانا.
یااازالحرظا ت
ا

بعد
دسترسی
سرعت و پشتیبانی
استفاده راحت
پاسخگویی به نیازها
امنیت

ترفنبرن
جدول  .5ابعر اکیفیتا ا

فراوانی
وضعیت
 61ا
لاماتأییا ا
 69ا
تأییا ا
 70ا
لاماتأییا ا
 60ا
تأییا ا
 62ا
لاماتأییا ا
 68ا
تأییا ا
 69ا
لاماتأییا ا
 61ا
تأییا ا
 74ا
لاماتأییا ا
 56ا
تأییا ا
تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

درصد فراوانی
 0/47ا
 0/53ا
 0/54ا
 0/46ا
 0/48ا
 0/52ا
 0/53ا
 0/47ا
 0/57ا
 0/43ا

عدد معنی دار
 0/002ا
 0/09ا
 0/003ا
 0/065ا
 0/264ا
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 .3-1-5ابعاد كیفیت همبان

ا

ب ی اجاولاشکریها6انشر ا هناها اا قتاکقبااکثق اپر ققا هنقاگر ا،اابعقر اکیفیقتا
همبرن ایااتوی اتأییااق ایا ا هاانا.
ا
ا

بعد

دسترسی
سرعت و پشتیبانی
استفاده راحت
پاسخگویی به نیازها
امنیت

جدول  .6ابعر اکیفیتاهمابرن

وضعیت

لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا
لاماتأییا ا
تأییا ا

فراوانی

 60ا
 70ا
 62ا
 68ا
 59ا
 71ا
 63ا
 67ا
 61ا
 69ا

درصد فراوانی

تنبپ:اتحر بر اپژوهش

ا

 0/46ا
 0/54ا
 0/48ا
 0/52ا
 0/45ا
 0/55ا
 0/48ا
 0/52ا
 0/47ا
 0/53ا

عدد معنی دار

 0/001ا
 0/003ا
 0/001ا
 0/005ا
 0/002ا

آزمون همبستگی پیرسون

براتوجباببانتریجاضرص اازا زتو ا یباهکبستگ ا یا قطحاخطقریا5ا یصقااتطقربحا
جاولاشکریها،7انشرنگ ا اا تاکباایتبرطاتعنر اییاتیقر اخقاتر االدت ونیدق ابرنق ا
صر یا اای ا اوای ریتاتشت یر اوجو ا ای  .ا
ا
جدول  .7زتو اهکبستگ اپی و اابعر اخاتر االدت ونید اوای ریتکنایاتشت یر

خدمات الکترونیکی
اینترنت بان
همراهبان
تلفنبان
همبان

ضریب همبستگی

 0/447ا
 0/591ا
 0/817ا
 0/568ا

عدد معنادار

 0/000ا
 0/000ا
 0/000ا
 0/000ا

تنبپ:اتحر بر اپژوهش

وجو
وجو
وجو
وجو

نتیجه آزمون

اایتبرطاتعنر
اایتبرطاتعنر
اایتبرطاتعنر
اایتبرطاتعنر

ایی ا
ایی ا
ایی ا
ایی ا
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 .2-5آزمون فرضیهها پژوهش و تحلیل یافتهها

یااینابخش،اف یباهریاپژوهشا یاچریچوبایوقاتحقیحاپیشقنهر یا،اتقوی ا زتقو ا
ق ایاگ فتباوایرفتباهریا اتجزیباواتحری ات اشو  .ا
ا

 .1-2-5آزمون فرضیه اصلی

ف یبااصر :اتشت یر اازالکرد اخاتر االدت ونید ابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا .ا
بنرب ایناف یباهریاH0اواH1ایاات اتوا ابباصوی ازی اتنظیمانکو  :اا ا
:H0اتشت یر اازالکرد اخاتر االدت ونید ابرن اصر یا اای ا ای ریتانااینا.ااااااااااااااااااااااااا ا
:H1اتشت یر اازالکرد اخاتر االدت ونید ابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا.اااااااااااااااااااااااااا ا
ب ایا زتو اف یبافوقاازا زتو ا واجکرباایابه هاگ فتباایم .ا
ا
فرضیه اصلی ا

رضایت
مشتریان از
عملکرد خدمات

جدول .8ب ی

گروه بند

فراوانی

گ وه ااولا 25
(خی ) ا
گ وه ا وما  105ا
(بر ) ا

ا زتو ا وجکرباایاف یبااصر
نسبت

شده

مشاهده

0/19

نسبت

آزمون

 0/50ا

عدد معنا دار

0/001

 0/81ا

الکترونیکی
بان

صادرات
ایران
تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

اااااااااااا
هکر اطویکبا یاجاولاشکریها8اتشرهاهات اگق ،القا اتعنقر اییاتحر قبباشقاها
تق یبرًاب اب اصف ات ابرشااکباازا طحاخطرا( )α=0/05ککت اتق ابرشقاااوابنقرب اینا،افق ضا
صف اتوی اپ ی قاق ایانک اگی .انسبتاتشرهاهاشاهاب ایاگ وهااولاب اب ا0/19اوابق ایا
گ وها وما0/81اتحر بباگ یاهاا ت،اوابنرب ایناازا نجراکبانسبتاتشرهاهاشقاهاگق وها
ومابیشت اازاگ وهااولاا ت،انتیجباگ فتبات اشو اکبا وگی یاپر قاهراببا کتاگزینقبا
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بر ات ابرشا.ال اات اتوا اگفتاکباتشت یر اخاتر ابرندااییاالدت ونی اازالکرد اایقنا
خاتر ای ریتا اینا .ا
ا

.2-2-5آزمون فرضیه فرعی اول

ف یباف ل ااول:اتشت یر اازالکرد ااینت نتابرن اایاهباشاهاتو
ی ریتا اینا.ا ا
:H0اتشت یر اازالکرد ااینت نتابرن اایاهباشاهاتو ابرن اصر یا اای ا ای ریتانااینا.اا ا
:H1اتشت یر اازالکرد ااینت نتابرن اایاهباشاهاتو ابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا .ا
ا
فرضیه اول

جدول .9ب ی

گروه بند

فراوانی

رضایت مشتریان گ وه ااولا  46ا
عملکرد (خی ) ا
از
گ وه ا وما  84ا
اینترنتبان
(بر ) ا

ابرن اصر یا اایق ا ا

ا زتو ا وجکرباایاف یبااول
نسبت

شده

مشاهده

0/35

نسبت

آزمون

 0/50ا

عدد معنا دار

0/001

 0/65ا
تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

هکر اطویکبا یاجاولاشکریه9اتشرهاهاتق اگق ،القا اتعنقر اییاتحر قبباشقاها،ا
تق یبرًاب اب اصف ات ابرشااکباازا طحاخطرا( )α=0/05ککت اتق ابرشقاااوابنقرب اینا،افق ضا
صف اتوی اپ ی قاق ایانک اگی .انسبتاتشرهاهاشاهاب ایاگ وهااولاب اب ا0/35اوابق ایا
گ وها وما0/65اتحر بباگ یاهاا ت،ابنرب ایناازا نجراکبانسقبتاتشقرهاهاشقاهاگق وها
وم،ابیشت اازاگ وهااولاا ت،انتیجباگ فتبات اشو اکبا وگی یاپر قاهراببا کتاگزینبا
بر ات ابرشا.ال اات اتوا اگفتاکباتشت یر اازالکرد اواخاتر اایاهباشاهااینت نتابرنق اا
ی ریتا اینا.
ا
 .3-2-5آزمون فرضیه فرعی دوم

ایاهبشاهاتو
ف یباف ل ا وم:اتشت یر اازالکرد اخاتر اهک اهابرن ا ا
ای ا ای ریتا اینا .ا

ابرن اصر یا ا
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ایاهبشاهاتو
:H0اتشت یر اازالکرد اخاتر اهک اهابرن ا ا
نااینا .ا
ایاهبشاهاتو
:H1اتشت یر اازالکرد اخاتر اهک اهابرن ا ا
اینا .ا
ا
جدول .10ب ی

فرضیه دوم

گروه بند

فراوانی

رضایت
گ وه ااولا  41ا
مشتریان
از (خی ) ا
عملکرد خدمات گ وه ا وما  89ا
(بر ) ا
همراهبان

ا

ابرن اصر یا اای ا ای قریتا
ابرن اصر یا اای ا ای قریتا

ا زتو ا وجکرباایاف یبا وم
نسبت

شده

مشاهده

0/32

نسبت

آزمون

0/50

عدد معنا دار

0/001

 0/68ا
تنبپ:اتحر بر اپژوهش

هکر اطویکبا یاجاولاشکریه10اتشرهاهات اگ ،القا اتعنقر اییاتحر قبباشقاها،ا
تق یبرًاب اب اصف ات ابرشااکباازا طحاخطرا( )α=0/05ککت اتق ابرشقاااوابنقرب اینا،افق ضا
صف اتوی اپ ی قاق ایانک اگی .انسبتاتشرهاهاشاهاب ایاگ وهااولاب اب ا0/32اوابق ایا
گ وها وما0/68اتحر بباگ یاهاا ت،ابنرب ایناازا نجراکبانسبتاتشرهاهاشاهاگ وها وما
بیشت اازاگ وهااولاا ت،انتیجباگ فتبات اشو اکبا وگی یاپر قاهراببا کتاگزینبابرق ا
ت ابرشا.ال اات اتوا اگفتاکباتشت یر اازاخاتر اهک اهابرن ای ریتا اینا .ا
ا

 .4-2-5آزمون فرضیه فرعی سوم

ابرن اصقر یا ا

ایاهبشاهاتو
ف یباف ل ا وم:اتشت یر اازالکرد اخاتر اترفنابرن ا ا
ای ا ای ریتا اینا .ا
ایاهبشاهاتو ابرن اصر یا اایق ا ای قریتا
:H0اتشت یر اازالکرد اخاتر اترفنابرن ا ا
نااینا.اا ا
ایاهبشاهاتو ابرن اصر یا اایق ا ای قریتا
:H1اتشت یر اازالکرد اخاتر اترفنابرن ا ا
اینا .ا
ا
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جدول .11ب ی

گروه بند

فرضیه سوم

رضایت
از
مشتریان
عملکرد خدمات
تلفنبان

فراوانی

گ وه
(خی ) ا
گ وه ا وما  57ا
(بر ) ا

ا زتو ا وجکرباایاف یبا وم
نسبت
شده

ااولا  73ا

مشاهده

0/56

نسبت
آزمون

عدد معنا دار

0/50

0/188

 0/44ا
تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

هکر اطویکبا یاجاولاشکریها11اتشرهاهات اگ ،الا اتعنقر اییاتحر قبباشقاها
ب اب ا0/188ات ابرشااکباازا طحاخطرا( )α=0/05بیشت ات ابرشااوابنرب این،افق ضاصقف ا
توی اپ ی قاق ایات اگی .انسبتاتشرهاهاشاهاب ایاگ وهااولاب اب ا0/56اوابق ایاگق وها
وما0/44اتحر بباگ یاهاا ت،ابنرب ایناازا نجراکقبانسقبتاتشقرهاهاشقاهاگق وهااولا،ا
بیشت اازاگ وها وماا ت،انتیجباگ فتبات اشو اکبا وگی یاپر قاهراببا کتاگزینباخی ا
ترفنبرن ای ریتانااینا .ا
ت ابرشا.ال اات اتوا اگفتاکباتشت یر اازاخاتر ا ا
ا

 .5-2-5آزمون فرضیه فرعی چهارم

ایاهبشاهاتو
همبرن ا ا
ف یباف ل اچهریم:اتشت یر اازالکرد اخاتر ا ا
ای ا ای ریتا اینا .ا
ایاهبشاهاتو ابرن اصر یا اای ا ای ریتانااینا .ا
همبرن ا ا
:H0اتشت یر اازالکرد اخاتر ا ا
ایاهبشاهاتو ابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا .ا
همبرن ا ا
:H1اتشت یر اازالکرد اخاتر ا ا
ا
جدول .12ب ی

فرضیه چهارم

رضایت
مشتریان
عملکرد
خدمات
همبان

گروه بند

از

فراوانی

ااولا  29ا

گ وه
(خی ) ا
گ وه ا وما  101ا
(بر ) ا

ابرن اصقر یا ا

ا زتو ا وجکرباایاف یباچهریم
نسبت
شده

مشاهده

0/22
 0/78ا

تنبپ:اتحر بر اپژوهش ا

نسبت
آزمون
0/50

عدد معنا دار

0/001
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هکر اطویکبا یاجاولاشکریها12اتشرهاهات اگ ،الا اتعنقر اییاتحر قبباشقاها
تق یبرًاب اب اصف ات ابرشااکباازا طحاخطرا( )α=0/05ککت اتق ابرشقاااوابنقرب اینافق ضا
صف اتوی اپ ی قاق ایانک اگی .انسبتاتشرهاهاشاهاب ایاگ وهااولاب اب ا0/22اوابق ایا
گ وها وما0/78اتحر بباگ یاهاا ت،ابنرب ایناازا نجراکبانسقبتاتشقرهاهاشقاهاگق وها
اول،اککت اازاگ وها وماا ت،انتیجباگ فتبات اشو اکبا وگی یاپر قاهراببا کتاگزینبا
ترفنبرن ای ریتا اینا .ا
بر ات ابرشا.ال اات اتوا اگفتاکباتشت یر اازاخاتر ا ا
همبرن اوا
تؤلفبهریا(اینت نتابرن ،اهک اهابرن ،ا ا
شرخ اهریاتیرنگیناواانح افاتعیریا ا
ا
ترفنبرن )ا یاجاول13وانتریجا زتو ا tیاجاولا14اایایباشاهاا ت .ا
جدول .13شرخ اهریات کزیاواپ اکناگ اشرخ اهر
اینت نتابرن
هک اهابرن
ترفنبرن
ا
همبرن ا
ا

ا

ا

مؤلفه

اینترنت بان
همراهبان
تلفنبان
همبان

تعداد

میانگین

130

2/4277

0/81944

130
130
130

2/6154
2/4831
2/5738

0/85131
0/83259
0/71891

تنبپا:اتحر بر اپژوهش

نکونبایات بوطابباشرخ اهر ا
جدول  .14تریها زتو اtات ا ا
آماره t

 5/951ا
 8/242ا
 6/615ا
 9/101ا

درجه آزاد

 129ا
 129ا
 129ا
 129ا

تنبپ:اتحر بر اپژوهش

تفاوت میانگینها

0/42769
0/61538
0/48308
0/57385

 .6-2-5رتبهبند عوامل چهارگانه خدمات الکترونیکی

انحراف معیار

معنادار

/000ا0
0/000
0/000
0/000

بباتنظویایتبببنایالواتق اخقاتر االدت ونیدق اشقرت ا:ااینت نقتابرنق ،اهکق اهابرنق ا،ا
ا
ترفنابرن اواهمابرن ،اازا زتو اف یاتناا تفر هاشااکقباجقاولات بقوطابقبا ا یاایق ا
تاهاا ت :ا
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تیرنگینایتببهریاه ی اازالوات اخاتر االدت ونید اضرص اازا زتو اف یاتناا تا
ا
تیرنگینایتببهراکوچدت ابرشا،ااهکیقتا
ا
کبا یاجاولاشکریها15اتشرهاهات اگ .اه چبا
اتتغی ابیشت اا ت،اوا یااینجراتتغی ااینت نتابرن ا ایایایتببابهت یاا ت.ابعااازا ،ا
ترفنابرن ا یایتببا وماق ایا ای اوا پساهک اهابرن اا تاواپساازا ،اهمابرن ،اوابنقرب اینا،ا
برن اصر یا اای ا ات ابریااب ایاایناکرنرلاایاهباخاتر ،ااهکیتابیشت یاقره اشو  .ا
ا

میانگین رتبه

یتبببنایالوات اخاترتاالدت ونی
جدول  .15ا

2/32
2/60
2/41
2/67
ا

تنبپ:اتحر بر اپژوهش

اینترنت بان
همراهبان
تلفنبان
همبان

 .6نتیجهگیر و پیشنهادها

هقافاازاانجقرماایقناتحقیقحا،اب ی ق اایزیقرب الکردق اخقاتر اابرندقااییااالدت ونیق ا
(اینت نتابرن ،اهک اهابرن ،اهمابرن اواترفنابرن )اایاهباشاهاتو ابرن اصر یا اای ا ا یا
شه اته ا اازانظ اتشت یر ابو  .ا
ب ا رسانتریجاوایرفتبهریاتحریر ااطاللر اجکپ وییاشاهاازاط یحالکریر اتیاان ،ا
ت اتوا انتریجاپژوهشاضر ایاابباش حازی اایاهبانکو  :ا
 برا زتو اف یبااصر ،ات اتوا اگفتاکباتشت یر اازاخاتر االدت ونیدق اایاهقبا
شاهاتو ابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا.

 براتوجباببانتیجباضرص اازا زتو اف یبااول،ات اتقوا ااگفقتاکقباتشقت یر اازا
اینت نتابرن اایاهباشاهاتو ابرن اصر یا ای ریتا اینا.

 نتیجباضرصرباازا زتقو اف قیبا وما،انشقر ا هنقاها اا قتاکقبا تشقت یر اازا
خاتر ات بوطابباهک اهابرن اایاهباشاهابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا.

 هکچنینابراتوجباببانتیجباضرص اازا زتو اف یبا قوما،اتق اتقوا ااگفقتاکقباا
ترفنبرن اایاهباشاهاتو ابرن اصر یا انریا ات ابرشنا.
تشت یر اازاخاتر ا ا

 یانهریت،انتیجباضرصرباازا زتو اف قیباچهقریما،انشقر ا هنقاها اا قتاکقبا
ایاهبشاهاتو ابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا.
همبرن ا ا
تشت یر اازاخاتر ا ا
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 هکچنیناید اازایرفتباهریاتهماتحقیحاضر ،اشنر ری ا یجباتقاأثی اه یق اازا
لوات ات بوطابباخاتر االدت ونید اا ت.اب ا قرسانتیجقباضارصقربا،ابیشقت ینا
تیرنگینااتتیرزات بوطاببا ؤالاهفتما"هک اهابرنق اا ق لتاواپشقتیبرن اکقرف ا
ای  ".براتیرنگینا2.723اوا ؤالاششما"هک اهابرن اببایاضت اواببااناازهاکرف ا
قرب ا ت ساا ت ".وا ؤالاشرنز هما"همابرن اببایاضتق اوابقباانقاازهاکقرف ا
قرب ا ت ساا ت".ابقراتیقرنگینا2.646اا قتا،اهکچنقیناککتق یناتیقرنگینا
اتتیرزانیزاببا ؤالا وما"ازااینت نقتابرنق اابقبایاضتق اا قتفر هاتق اکقنما ".بقرا
تیرنگینا2.285ات بوطات اشو .

 برانگره اببانتریجاایناپژوهشاوا قری اپقژوهشاهقری اکقبا یاقسقکتاپیشقینبا
تحقیحابیر اشا،ات اتوا ابباتقریسبانتریجاپ اخت.ابراتوجبابباتیقرنگینااتتیقرزا
ؤالاششما"هک اهابرن اببایاضت اواببااناازهاکرف اقربق ا قت ساا قت.ا"ابقرا
تقرلباپیدریاینناا()2004اکباپی اتو اپ ی قاتشت یر ا یاا تفر هاازابرندقااییا
الدت ونی ابو هاکباچنایناتؤلفبا یاا تفر هاازابرندااییاالدت ونی اتؤث ابو ه،ا
اشریهاشاهاا ت.الوات اف ضاشاها یاایناتالاشقرت :ااتنفعقتا ییرفقتاشقاه،ا
هولتا یاا تفر ها ییرفتاشاه،اتطروبیتا یکاشقاه،ااطاللقر ا یابرندقااییاا
الدت ونی ،ااتنیتاواتح ترنگ ،اکیفیتا یاب ق اییاایتبرطابرااینت نتات ابرشقاا
کبابرلثاا تفر هاازابرندااییاالدت ونی ات اگق ا،اهکسقوابقو هاوا قهولتا یا
ا تفر ه،اتؤلفبابرااهکیت اا ت.ا
واهکچنینابراتوجبابباتحقیحاگویکاواکوتریا()2013اکقبابیقر ا اشقتنااازا یقاگرها
تشت یر ،ابرندااییااینت نت ا هولتاوااضسرسایاضت ابیشت اواخط ا اککتق یانسقبتاا
ببابرندااییا نت ا ای اوانتیجبااولاایناپژوهشابرا زتو اف قیبااولاکقباتشقت یر اازا
خاتر االدت ونید اایاهباشاهاتو ابرن اصر یا اای ا ای ریتا اینا،انشر ات ا هااکبا
ت ماتکری ابباا تفر هاازاخاتر ابرندااییاالدت ونی ا اینا .ا
اهماپیشنهر هری اکبات اتوا اب اا رسانتریجاایناتحقیحاایاهبانکو ،ابباش حازی اا ت :ا
.1ات ویجاف هنقتاا قتفر هاازاخقاتر ابرندقااییااینت نتق ابقرااطقالعای قرن اواتشقویحا
تشت یر ابباا تفر هاازاایناخاتر ؛
.2اتسهی اا تفر هاازاایناخاتر ،الالوهاب اانتقرلاوجوه،اازاط یحاایاهباخاتر اپ اخقتا
کرنتهریابرند ؛
ا
وام،اایاهباخاتر ابیکباواایاهبا
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.3ایفپاتشدال اواتسره ات بوطاببازی رختاهریاایاهباخقاتر ابرندقااییاالدت ونیدقا ا
جهتاافزایشا لتاایاهباخاتر اباو ااشدرل؛
القریاتسئولیتپ ی یابرن ا یاایاهباخاتتابرندااییااینت نت اازاط یح:
ا
.4ا
 ب ق اییاتکرساترفن اتستقیماتشت یر ؛


یاصوی اب وزاتشد ،اایاهبااطاللر اتنر باب ایایفپا ابباتشت یر ؛

 تس یپا یایفپاتسره ااضتکرل اپیشا تاه.
.5اایجر االتکر ا یاتشت یر اجهتاا تفر هاازاخاتر ابرندااییاالدت ونی اازاط یح:
 ایجر ابست اتنر بابباکریگی یاازاخاتر ابرندااییاالدت ونی ؛

 توزقاکریب ا ا یاایاهباخاتر اباو اایندباتشت یر انگق ا اافشقریاااطاللقر ا
خو ابرشنا.
.6انهر ینباشا اف هنتاا تفر هاازااتدرنر اواتوانکنقایاهقریابرندقااییاالدت ونیدق ا یا
جرتعب،ا یانتیجبابست رزیاتنر باف هنگ .
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