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مقدمه
داتعامتعاقباًوخدماتازمشتریانتجربهنحوهآنالینکامالعملیاتکهجاییآناز

Windasari(دهدمیتغییرراهاآنمالیومصرفی et al, بانکداريمانندعواملیو)2022

تاسدادهتغییررادیجیتالبانکداريبهنیازاندازچشمساعته24دسترسیوآنالین

)(Chauhan, ابواخیرهايسالدرمشتریانوهاسازمانبینارتباطیهايشیوه؛2018

بهامعهجدردیجیتالروندهايواستیافتهدیگريشکلآفرین،تحولهايفناوريظهور

دراطالعاتاززیاديمیزانبهمکانی،وزمانیمرزهايبهتوجهبدونتاانددادهاجازهآنان

Straker(دهندانجاملحظهدررامتعدديهايتراکنشویابنددستجهانسراسر &

Wrigley, 2016(.

بانکداريپذیرشآسیا،دردیجیتالبانکداريمورددر)2019(مکینزيتحقیقاتطبق

,McKinsey)کردتجربهراتوجهیقابلافزایشمشتریانسويازدیجیتال 2019).

ازيتعدادها،بانکالکترونیکخدماتزیادبسیاراهمیتوجودباایراندروجوداینبا

بانکداريپذیرشلذانمایند؛استفادهسنتیبانکداريخدماتازمی دهندترجیحمشتریان

.استپیچیدهايمسئلهماکشوردردیجیتال



بیان مساله
وندگیزمختلفجوانببرفناوريایناثرگذاريواطالعاتفناوريهايپیشرفتبهتوجهباامروزه
گاريناسازصورتدروشدهناپذیرگریزامريمختلفهايزمینهدرتغییردیجیتال،عصرظهور

اقعودر.شدخواهدمشهودپیشازبیشهاسازمانناکارآمديها،نوآوريوتغییراتاینباهاسازمان
توايمحاساسبرخریداراناکثربانکداريصنعتدرخصوصبهوصنایعهمهدرامروزي،دنیايدر

Vetrivel(دهندمیانجامراخودخرید،شودمیارائهکهآنالینی et al, بانکدايبهتوجهلذا؛)2020
حائزوهودمشبانکیخدماتومالیفناوريحوزهصنایعبراثرگذاريلحاظبهآنضرورتودیجیتال
.باشدمیاهمیت

بانکداريپذیرشهايشاخصشناساییکهداردضرورتجهتآنازروزپیشپژوهشانجام
واتتحقیقتاکنون.نمایدکمکحوزهاینمشکالتحلبهمی تواندمشتراندیدازدیجیتال

ازدامکهرکهشدهتدوینکشورازخارجوداخلدردیجیتالبانکداريحوزهدرمتعدديپژوهش هاي
کهجامعمطالعه ايفقدان.اندپرداختهآنالینیادیجیتالیبانکداريمسائلبهمختلفیابعاد

لفمختکشورهايدررامشتریاندیدازدیجیتالبانکداريپذیرشهايشاخص
طرحمذیلشکلبهپژوهشاصلیسواللذا.می شوداحساسروشنیبهکرده،بررسی
:می شود

ود؟باشنمیموارديچهمشتریاندیدازدیجیتالبانکداريپذیرشهايشاخص
برخوردارهستند؟اولویتیچهازتأثیرمیزانواهمیتلحاظبهعواملاین



بانکداري دیجیتال

عنوانبهآنسازيپیادهکهاستجدیديتقریبامفهومیکدیجیتالبانکداريمفهوم
باشندمینآمرسومشکلبهشعبحذفدنبالبهوآمدهحساببهچهارمنسلصنعتیانقالببهوورددربلنديگام

(Hassan & Wood, 2020).

وفعالیت هامامتنمودندیجیتالیمعنايبهدیجیتالبانکداري،بانکداريخدماتجدیدترینازیکیعنوانبه
Angus(رفتگمیقرارمشتریاناختیاردرفیریکی،شعبدرتنهااینازپیشکهاستسنتیبانکداريبرنامه هاي &

Nancy, 2018(.

دارد؛آنانمشتریتوسطبانکآنپذیرشوترجیحاتنگرش،بامستقیمیارتباطبانکیکرونقکهجاییآناز
نقشد؛باشمیارتباطدرمشتریانرضایتومشترياهدافشرکت،عملکردباکهعالیوخوبدیجیتالبانکداري

Khan)(داردخصوصایندرتوجهیشایان & Minhaj, 2021.

سهولترفتنگنظردربادارد،مشتریانرضایتبامستحکمیارتباطنیزخدماتکیفیتکهاینبهتوجهباطرفیاز
تمایل)آنالینخدماندهندهارائههايبانک(حوزهایندرفعالهايبانکدیجیتال،بانکداريدرخدماتمزایايارزیابی

Ventre).دارندمشتریانهايخواستهوسالیقبرمبتنیآنالینبانکداريخدماتارائهبهبیشتري & Kolbe, 2020)



روش شناسی پژوهش

اکتشافی-استقرایی منطق پژوهش/ رویکرد

)کمی-کیفی(آمیخته یا ترکیبی  نوع پژوهش

کاربردي جهت گیري پژوهش

تحلیل مضمون یا تحلیل تم روش کیفی مورد استفاده 

پیمایش یا نظرسنجی مورد استفادهروش کمی 

کتابخانه اي صبغه روش کیفی

میدانی صبغه روش کمی

وع منابع مرتبط با موضبررسی اسناد و  روش گردآوري داده هاي کیفی

سنجی پرسشنامه تناسب روش گردآوري داده هاي کمی



)کیفیبخش (روش شناسی پژوهش 

یا متون مرتبط با بانکداري دیجیتال و پذیرش آن منابع نوشتاري موجود : آماري جامعه 

نمونه اماري 

،اشپرینگر،تدایرکساینسجملهازمعتبرعلمیهايپایگاهواسکوالرگوگلگوگل،دراولیهجستجويبا:هدفمندروش

پذیرشوالدیجیتبانکداري،نمشتریاهیدگاداینترنتی،بانکداريدیجیتال،بانکهايواژهبافرانسیسوتیلورامیرالد،

پذیرشمورددراین کهدلیلبهمنبع18عنوان،بررسیبااولمرحلهدر.شدیافتمنبع68کلدر(دیجیتالبانکداري

همرحلدر.شدگذاشتهکنارمنابعفهرستازبودندتکراريکهمنبع8دوممرحلهدرشدند،حذفنبودنددیجیتالبانکداري

ازوگردیداستخراجمنبع32ازکدهاومضامینکهگرفتقراردقیقمطالعهموردمنبع،42مضامین،استخراجبرايپایانی

.)نشدیافتباشد،پژوهشاهدافبامرتبطکهکدهاییدیگر،منبع10

مولفه ها و ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش و شناسایی کدهاي اولیه، شاخص ها تحلیل براي : کدگذاري: روش تحلیل اطالعات

کدگذاريایانپازپسترتیباینبه.استشدهاستفاده)کوهنکاپايضریب(توافقدرصدشاخصاز:پایاییسنجشروش
باکدهایفراوانتشابهمیزان.گرفتقرارکدگذاريموردپژوهشگرانسويازدیگرباروانتخابهاکدگذاريازدرصد20حدود

.گردیدتعییندرصد70ازباالترمؤلفه هاهمهبرايکهمحاسبهشاخصاینازاستفاده



)بخش کمی(روش شناسی پژوهش 

اماري نمونه 
ده و از کار از افرادي که خبرگان این حوزه بوده و از معیارهاي الزم برخوردار بودند، شروع شروش، در این :برفیروش گلوله

.  نظر در این زمینه را معرفی نمایندها خواسته شد تا سایر افراد صاحبآن

.تهرانشهردربانکداريصنعتدرفعالدانشگاهیخبرگانواساتیدازنفر12:آماريجامعه

.دکتريمدركوتدریسحوزهدرتجربهسال10ویژگیدوداراي

نظرست؛رینصائب تآیندهبینیپیشمورددرعلمیقلمروهرمتخصصاننظرکهاستاینبرخبرگیروشپایهواساس

.داردبستگیدهکننشرکتمتخصصانعلمیاعتباربهکهپژوهشدرکنندگانشرکتشماربهنهروشایناعتباربنابراین

بهبستگینیزکنندگانشرکتتعدادحداقلومی شوندشاملرانفر20تا5ازخبرگیتحقیقدرکنندگانشرکتهمچنبن

Rowe(داردتحقیقروشچگونگی & Wright, 1999(.

-ابعاد و مولفهبنديو اولویتاهمیت وشداستفاده ها بندي دادهبراي رتبه): AHP(مراتبیتحلیل سلسله: روش تحلیل اطالعات 
.هاي مستخرج از ادبیات پژوهش نسبت به یکدیگر مشخص گردید

بانکداريرشپذیابعادباشدهشناساییهايمولفهوهاشاخصبودنمرتبطازیافتناطمینانمنظوربه:رواییسنجشروش
نظرموردپرسشنامهاابتددرمنظوربدین.شدطراحیکیفیبخشازحاصلهايیافتهاساسبرسنجیتناسبپرسشنامهدیجیتال

.شدتاییدآنمحتواییوصوريرواییوگرفتقرارخبرگاناختیاردربودگویه70شاملکه



)بخش کیفی(تحلیل یافته ها 

رکیب کدهاي در ابتدا کدگذاري اولیه انجام شد و در ادامه کدهاي مشترك کنار یکدیگر قرار داده شدند تا درباره نحوه تلفیق و ت
.گیري اتخاذ شودمختلف براي تشکیل مضامین پایه تصمیم

کد استخراج شدهمتن استخراج شده
-تراکنشدراريساختضمانتمکانیزمبهعمدتاًمشتریانسويازدیجیتالبانکداريبودناعتمادقابل
Gupta)داردبستگیبانکیهاي & Manrai, 2021).

مکانیزم ضمانت ساختاري در
هاي بانکیتراکنش

باالینآنتعاملپذیرشبرايآن هاانگیزه هايدركومشتریانخواسته هايوانتظاراتشناساییبا
پذیرشودبهببرايمناسبیاستراتژي هايمی توانندسیاست گذارانوبانکمدیرانبانک،کارمند
,Mbama(کنندایجاددیجیتالفناوري 2018(.

مشتري-تعامل کارمند

دریافته،وسعهتمقرراتوقوانینوسیستمدرحسابخصوصیحریمحفظدلیلبهدیجیتالبانکداري
ازآنپذیرشبموجکهکردهفراهممشتریاندیدازرابیشتريامنیتتک،فیناولیهاشکالبامقایسه

Lin)شودمیمشتریانسوي et al., 2020).
حفظ حریم خصوصی حساب

ودیجیتالبانکداريحوزهبهآشنااساتیدازنفر4(اساتیدکمکبه)کدهاوپایهمضامین(هاشاخصوهامولفهمرحلهایندر
.شدحاصلنهاییبنديجمعنهایتدرتاگرفتقراربررسیموردبارچندین)بانکیامورمدیرانازنفر3

مفهوم1ودهندهسازمانمضمونیابعد3پایه،مضمونیامولفه7شاخص،یااولیهکد70شناساییمضمونتحلیلنتایج
.استشدهارائهجدولقالبدرکهبودهفراگیرمضمونیا



شاخص هاي پذیرش بانکداري دیجیتال
منبعشاخص منبعشاخص

هاي مجازيارائه خدمات از طریق پلتفرم1
هاي آنالینو کانا

(Windasari et al, 2022)
(Filotto et al, 2020)

Dootson(امکان استفاده از خدمات در زمان و مکان و شرایط مختلف16 et al, 2016  (

Windasari)پرداخت غیرنقدي یا بدون نقد2 et al, 2022)17انتقال رایگان بین بانکی، بدون کارمزد اولیه حساب(Windasari et al, 2022)

Windasari)هاي الکترونیک بدون حضور فردشعبه3 et al, 2022)18با نرخ سود باالسپرده(Windasari et al, 2022)
(Filotto et al, 2020)

Windasari)هاي پرداخت موبایلارائه خدمت در اپلیکیش4 et al, 2022)19بهبود کارآیی تراکنش و نقدینگیLin et al., 2020)(
)Wirdiyanti, 2018(

Windasari)شتريارائه پیشنهاد به مشتري با ردیابی رفتار آنالین م20(Chauhan, 2018)ساعته خدمات مالی24ارائه 5 et al, 2022)

Windasari)هاي مشتريمدیریت مالی شخصی با تخصیص هزینه21(Chauhan, 2018)الییکپارچگی مالی یا توسعه نقل و انتقال وجوه م6 et al, 2022)

Sha)پذیرگذاري انعطافانداز و سرمایهپس7 & Mohammed, 2017)22امکان تفکیک قبوض مشتري به صورت آنالین(Windasari et al, 2022)

Sha)هاي اعتباري مجازيکارت8 & Mohammed, 2017)23کیفیت باالي خدمات(Mbama & Ezepue, 2018)
(Filotto et al., 2020)

(Mbama & Ezepue, 2018)با عملکرد خوبدهیخدمات24(Shaikh & Karjaluoto, 2016)کیف پول دیجیتال9

Windasari)ارائه سریع و آسان خدمات بانکی10 et al, 2022)
(Gupta & Manrai, 2021)

)Mbama, 2018(ارزش ادراك شده دریافت خدمات25
(Mbama & Ezepue, 2018)

Ebringer)مالی افراد-حفظ اطالعات شخصی11 et al., 2000)26سازي خدماتسفارشی(Mbama & Ezepue, 2018)
)Nisar & Prabhakar, 2017(

Ebringer))هاي نقدي و اعتباريتسهیل پرداخت12 et al, 2000)27 بودنچابک سرعت در ارائه خدمات یا(Mbama & Ezepue, 2018)
(Gupta & Manrai, 2021)

هاي موقت ذخیره توکن13
Ebringer))هاي حمل ونقلکوپن، بلیط( et al, 2000)28اعتماد به بانک در ارائه خدمات دیجیتال(Mbama & Ezepue, 2018)

Aji(عدم تعامل فیزیکی در دریافت خدمات14 et al, 2020(29 پیشینهاي تراکنشهايدادهدسترسی بهLin et al, 2020)(

Windasari)نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات مالی15 et al, 2022)
(Mbama & Ezepue, 2018)

)Mbama, 2018(تجربه کاربري ادراك شده30
(Mbama & Ezepue, 2018)



(Lin et al, 2020)کاهش ریسکPwC (2018)51بهبود تجربه مشتري31

BTPN (2021)اعتبارسنجی آنالین32
)Alhothaily et al, 2017(

)Mbama, 2018(مشتري-تعامل کارمند52

Windasari)دهی آنالیناعتماد داشتن به صحت خدمات33 et al, 2022)53جلوگیري از هدررفت زمان(Windasari et al, 2022)

مقرون به صرفه بودن Lin et al, 2020)(54پذیري در ارائه خدمات مالیانعطاف34
)جویی به مقیاسصرفه(

(Windasari et al, 2022)
(Yousafzai et al, 2005)

(Dharamshi, 2019)هاي بدون شعبه فیزیکیبانک35
(DBS, 2021)

Windasari)سهولت کاربري55 et al, 2022)

نام کامال آنالینثبت36
(BTPN, 2021)

(Keuangan, 2021a)
(Arshad Khan & Alhumoudi, 2022)

Windasari)قیمت پایین خدمات56 et al, 2022)
(Filotto et al, 2020)

(BTPN, 2021)امضاي دیجیتال37
(Keuangan, 2021a)

(Liao & Cheung, 2002)دقت و صحت کارکردي یا عملیاتی57

Filotto)قابلیت ارائه خدمات بدون خطاLin et al, 2020)(58رعایت مقررات مالی38 et al, 2020)

(BTPN, 2021)افتتاح حساب آنالین39
(DBS, 2021)

(Liao & Cheung, 2002)کاربرسرعت تراکنش و مشارکت 59

ارائه مشاوره مالی40
(BTPN, 2021)
(DBS, 2021)

(Wirdiyanti, 2018)
تالقابل اعتماد بودن حوزه بانکداري دیجی60

(Akinci et al, 2004)
(Arshad Khan & 

Alhumoudi, 2022)

Akinci)حفظ حریم خصوصی حساب61(Alkhowaiter, 2019)هاي مالی آنالینتراکنش41 et al, 2004)
(Lin et al, 2020)

(Durkin et al, 2008)پیچیدگی کم در ارائه خدمات بانکی62(Arshad Khan & Alhumoudi, 2022)کاربرپسند بودن42

دسترسی آنالین به اطالعات حساب 43
و استعالم آن

(Arshad Khan & Alhumoudi, 2022)
(Hamidi & Safareeyeh, 2019)

و رابطه آنالین پایدار با مشتري، حفظ63
مراقبت از آن

(Floh &Treiblmaier, 2006)
(Filotto et al, 2020)

دسترسی آنالین به پرداخت اجاره و44
هاي مکانیزم ضمانت ساختاري در تراکنش64(Usman et al, 2020)پرداخت وام

بانکی
(Gupta & Manrai, 2021)

(BTPN, 2021)احراز هویت دیجیتال45
(DBS, 2021)

(Liao & Cheung, 2002)ایجاد ارتباطات شخصی و صمیمی 65
(Filotto et al, 2020)

Filotto)شفافیت مالیWang, 2009 Pho &(66(کاهش خطر تقلب و کالهبرداري46 et al, 2020)

Filotto)راحتی و آسودگی انجام امور بانکیIshmuhametov, 2018(67(هاي مالیپایش و نظارت حساب47 et al, 2020)
Lin et al, 2020)(

)ملکردکارآیی ع(کارا بودن سیستم بانکی 68)(Ishmuhametov, 2018هاي اعتباريمبادالت پرداخت و پرداخت48
(Filotto et al., 2020)

(Arshad Khan & 
Alhumoudi, 2022)

Hamidi)خدمات تبدیل و نقل و انتقال ارز49 & Safareeyeh, 2019)69ه با سازي شدتعامل سفارشی یا شخصی
مشتریان و بازخورد ازآنان

(Filotto et al, 2020)
Lin et al, 2020)(

(Lin et al, 2020)واسطه امنیت داده و اطالعاتاعتماد به70(Lin et al, 2020)پایش و کنترل نقدینگی50



فراوانیشاخصمولفهابعادمفهوم

خدمات مالیالبانکداري دیجیتپذیرش 
شدهادراك

نوآوري در ارائه
خدمات مالی

2هاي آنالینلهاي مجازي و کاناارائه خدمات از طریق پلتفرم
1هاي بدون شعبه فیزیکیبانک

1هاي الکترونیک بدون حضور فردشعبه
1هاي پرداخت موبایلارائه خدمت در اپلیکیش

2احراز هویت دیجیتال
2امضاي دیجیتال

1کیف پول دیجیتال
1)هاي حمل ونقلکوپن، بلیط(هاي موقت ذخیره توکن

2نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات مالی
3نام کامال آنالینثبت

2اعتبارسنجی آنالین
2افتتاح حساب آنالین

و نظارت مالیشفافیت 

1شفافیت مالی
1یکپارچگی مالی یا توسعه نقل و انتقال وجوه مالی

1کاهش ریسک
1کاهش خطر تقلب و کالهبرداري

1هاي مالیپایش و نظارت حساب
1پایش و کنترل نقدینگی

1رعایت مقررات مالی
1هاي بانکیمکانیزم ضمانت ساختاري در تراکنش

مالی شخصیمدیریت 

1پذیرگذاري انعطافانداز و سرمایهپس
1مالی افراد-حفظ اطالعات شخصی

2دسترسی آنالین به اطالعات حساب و استعالم آن
1يهاي مشترمدیریت مالی شخصی با تخصیص هزینه

3ارائه مشاوره مالی
2سازي خدماتسفارشی

)هاي پژوهشیافته: منبع(هاي پذیرش بانکداري دیجیتال از دید مشتریان و مولفهابعاد 



فراوانیشاخصمولفهابعادمفهوم

لپذیرش بانکداري دیجیتا

کیفیت خدمات کارکردي یا
عملکرد محور بانکی

و تسریع ارائه تسهیل 
بانکیخدمات 

1دسترسی آنالین به پرداخت اجاره و پرداخت وام
1هاي پیشینهاي تراکنشدسترسی به داده

2ارائه سریع و آسان خدمات بانکی
1هاي نقدي و اعتباريتسهیل پرداخت

1عدم تعامل فیزیکی در دریافت خدمات
1فامکان استفاده از خدمات در زمان و مکان و شرایط مختل

2سرعت در ارائه خدمات یا چابک بودن
1در آنمشارکت کاربرسرعت تراکنش و

1پیچیدگی کم در ارائه خدمات بانکی
2راحتی و آسودگی انجام امور بانکی

1جلوگیري از هدررفت زمان
2)جویی به مقیاسصرفه(مقرون به صرفه بودن 

1پذیري در ارائه خدمات مالیانعطاف

کیفیت خدمات حوزه بانکداري

1پرداخت غیرنقدي یا بدون نقد
1هاي اعتباريمبادالت پرداخت و پرداخت

1قیمت پایین خدمات
1هاي مالی آنالینتراکنش

1ساعته خدمات مالی24ارائه 
1هاي اعتباريکارت

1ابانتقال رایگان بین بانکی، بدون کارمزد اولیه حس
2با نرخ سود باالسپرده

2کیفیت باالي خدمات
2با عملکرد خوبدهیخدمات

2ارزش ادراك شده دریافت خدمات
2بهبود کارآیی تراکنش و نقدینگی

2امکان تفکیک قبوض مشتري به صورت آنالین
2دقت و صحت کارکردي یا عملیاتی

1قابلیت ارائه خدمات بدون خطا
1)کارآیی عملکرد(کارا بودن سیستم بانکی 

1خدمات تبدیل و نقل و انتقال ارز

)هاي پژوهشیافته: منبع(هاي پذیرش بانکداري دیجیتال از دید مشتریان و مولفهابعاد 



فراوانیشاخصمولفهابعادمفهوم

کیفیت ارتباطات پذیرش بانکداري دیجیتال
آنالین مبتنی بر

اعتماد

آنالین با مشتریانتعامل 

1بهبود تجربه مشتري
1ارائه پیشنهاد به مشتري با ردیابی رفتار آنالین مشتري

2تجربه کاربري ادراك شده
1سهولت کاربري
1کاربرپسند بودن

2رابطه آنالین پایدار با مشتري، حفظ و مراقبت از آن
1مشتري-تعامل کارمند

2ز آنانسازي شده با مشتریان و بازخورد اتعامل سفارشی یا شخصی
2ایجاد ارتباطات شخصی و صمیمی

الاعتماد به بانکداري دیجیت

1دهی آنالیناعتماد داشتن به صحت خدمات
1اعتماد به بانک در ارائه خدمات دیجیتال

2قابل اعتماد بودن حوزه بانکداري دیجیتال
2حفظ حریم خصوصی حساب

1واسطه امنیت داده و اطالعاتاعتماد به

)هاي پژوهشیافته: منبع(هاي پذیرش بانکداري دیجیتال از دید مشتریان و مولفهابعاد 



)کمیبخش (تحلیل یافته ها 

.شوداستفاده میروش تحلیل سلسله مراتبی از ابعاد و مولفه ها جهت تعیین اهمیت و وزن 
.استشدهذکرپژوهشمعیارهايعنوانتحتجدولدریکهربهمربوطنمادباهامولفهوابعادابتدادرمنظوربدین

نمادمولفهنمادابعادمفهوم

پذیرش 
بانکداري 
دیجیتال

شدهکیفیت خدمات مالی ادراك
C1

C11نوآوري در ارائه خدمات مالی
C12شفافیت و نظارت مالی
C13مدیریت مالی شخصی

کیفیت خدمات کارکردي یا
C2عملکرد محور بانکی

C21تسهیل و تسریع ارائه خدمات بانکی
C22کیفیت خدمات حوزه بانکداري

کیفیت ارتباطات آنالین 
C3بر اعتمادمبتنی 

C31تعامل آنالین با مشتریان
C32اعتماد به بانکداري دیجیتال

معیارهاي پژوهش

.باشدقابل مشاهده میExpertChoiceافزارنرممدل سلسله مراتبی پژوهش برگرفته ازگرافیگی در ادامه نمودار 



آن نرخ میل از تکگرفت که بعد اختیار خبرگان قرار در ایجاد شد و معیار اصلی نسبت به هدف اصلی 3زوجی مقایسات در  ادامه 
توسـط ، مقایسـات زوجـی. ماتریس ها و قابل قبول بودن آن استاز ثبات و سازگار بودن که نشان باشد می0.1از کمتر ناسازگاري 

.  گردیدExpertChoiceوارد نرم افزار اوزن معیارها، تعیین جهت روش میانگین هندسی ادغام شده و 
اوزان معیارهاي اصلی

رتبهوزنکدبعد

دومC10.304شدهکیفیت خدمات مالی ادراك

سومC20.234کیفیت خدمات کارکردي یا عملکرد محور بانکی

اولC30.459کیفیت ارتباطات آنالین مبتنی بر اعتماد

وزن و رتبه ابعاد



ها نسبت به فهناسازگاري این مقایسات زوجی مولچون نرخ که ایجاد شد به هدف اصلی مولفه ها نسبت مقایسات زوجی نهایت در  
.استباشد، نشان دهنده سازگاري قابل قبول می0.1شده است و چون کمتر از 0.00هدف اصلی 

ها بر اساس هدفمولفهاوزان 

رتبهوزننمادمولفه
ششمC110.088نوآوري در ارائه خدمات مالی

دومC120.198شفافیت و نظارت مالی
چهارمC130.142مدیریت مالی شخصی

پنجمC210.093تسهیل و تسریع ارائه خدمات بانکی
سومC220.148کیفیت خدمات حوزه بانکداري

هفتمC310.049تعامل آنالین با مشتریان
اولC320.289اعتماد به بانکداري دیجیتال

هاوزن و رتبه مولفه



بحث و نتیجه گیري
oتجربهکهماتیخدکیفیتبرايباالییانتظاراتوهستندروزبهفناوريوبانکیخدماتدرتحوالتآخرینبامشتریانکهجاییآناز

ازدیجیتالبانکداريپذیرشدرتواندمیواستشدهضروريفناورياینازمشتریاناستفادهبرموثرتجربیعوامل؛دارندمی کنند

کهاستدهشدادهقراربانکیخدماتاززیاديتعداددیجیتالبانکداريبستردرکهچراباشد؛داشتهتوجهیشایاننقشهاآنسوي

.شوندجامعهدرخدماتنوعاینازاستفادهفراگیريموجبتوانندمیهاآنازاستفادهوپذیرشبامشتریان

oوبانکداريپذیرشبهنسبتهستند؛وابستهاطالعاتومالیحوزههايفناوريبهخودمالیامورانجامدرمشتریانکهاینبهتوجهبا

بانکداريفناوريپذیرشکهاستاینبانکداريصنعتقانون گذارانبرايمهماینپیامد.باشندمیحساسآنانتخابهايشاخص

.دهدافزایشرابانکداريصنعتکاراییمی تواندمشتریانوبانک هادويهرتوسطدیجیتال

oبرايرقابتیمزیتدنیالبهبایدپرداختشرکت هايوهابانک،شدخواهدشدیدترآیندهدردیجیتالبانکداريدررقابتکهجاییآناز

.باشنددیجیتالبانکداريخدماتازاستفادهدرمشتريتوجهجلب

oتوصیهآنانبهیشتريبدقتباراخدمات،کاربررفتارتحلیلازپستواندمیدیجیتالبانکداري،دادهکالنتحلیلفناوريپیشرفتبا

م هايمکانیساستممکنبانک هااساسهمینبر.شوددرآمدافزایشبهمنجرتدریجبهوکندتسهیلراآنالینمعامالتکرده،

رامناسبتبلیغاتعالفطوربهوکنندایجادرفتارشاندرتغییراتاساسبرکاربراننیازهايشناساییبرايرارویدادبرمبتنیبازاریابی

.کنندتعبیه



oکاراییبهبودباعثبلکهشده،عملیاتیهايهزینهکاهشومشتریانبهمتنوعمالیخدماتارائهموجبتنهانهدیجیتالبانکداري

بانکداريواسطههبهابانکمشتریان،دیدگاهاز.باشدداشتهزیادياهمیتدیجیتالبانکداريپذیرشدرتواندمیکهشودمینیزخدمات

بلیقتراکنشهايدادهبهراحتیبهتاسازدقادرراآنانبایستیبلکهبوده،ساعته24تراکنشخدماتارائهبهملزمتنهانهدیجیتال

باشندداشتهدسترسی

oانتقالرعتسوهاتراکنشهايدادهامنیتعملیاتی،هايرابطازاستفادهسهولتآنالین،بانکداريهايسیستمپایداريبهمشتریان

بانکداريخدماتاندهندگارائهکهاستموضوعینیزسیستمکیفیتوخدماتکیفیتارتقايبنابرایندهند،میزیادياهمیتاطالعات

.شودمیآنانوفاداريومشتریانجذبموجبکهچراکنند؛توجهآنبهبایدآنالین

oتاثیروانندتمی،اطالعاتفناوريبخشدربانکبودجهافزایشوتشویقیهايسیاستشعب،تعدادکاهشسیاستاجرايباهابانک

.باشندداشتهمشتریانسويازدیجیتالهايفناوريازاستفادهوپذیرشمیزانبرمثبتی

oمیفراهمبانکدارانايبرراشرایطیبلکهاست،مشتریانوبانک هابینمختلفتراکنش هايبرايبستريتنهانهدیجیتالبانکداري

.دنماینارائهمشتریانسالیقونظراتبامطابقبهتريمالیخدماتتاکننددركرامشتریانخواسته هايونیازهاتاکند

oکاهشراخدماتارائهبهمربوطهزینه هايمی تواندمشتریانسويازآنپذیرشودیجیتالبانکداريایجادکلی،منظراز

. دهدمیافزایشرامشتریانوفاداريوشدهبرندتصویربهبودموجباینبرعالوه،دهدافزایشراکارمزدبرمبتنیدرآمدوداده



پیشنهادهاي کاربردي 
عملکردبهمربوطمشکالتبتوانندآنانتانمایندطراحیمشتریاناستفادهبرايآسانکاربريرابطیکبایدطرفیازبانکیاپراتورهاي•

توصیهساساهمینبر.بیاورندایماندیجیتالبانکداريحوزهبانکیاقداماتوفرآیندهابهوکردهبرطرفخودآموزيطریقازراپلتفرم
.شودتأکیدکاربريسهولتوشفافیتبر،)مکانوزماندر(دسترسیبرتأکیدبرايشودمی

استفادهازاطمینانبرايرامناسبپشتییانیخدماتیاپشتیبانسیستمچندینوبخشندبهبودرادیجیتالبانکداريامنیتیمکانیسمبایستی•
.دهندتوسعهمشتریانایمن

افزایشجیتالدیبانکداريبهآناناعتمادتابگیرندنظردرخودنیازموردخدماتومحصوالتارائهبرايرامشتریاننیازهايوعالیقباید•
.یابد

برطرفواقعیمانزدرمشتریانهاينگرانیکهشودحاصلاطمینانتادهندپرورشرامشتریانباارتباطدایرهکارکنانکیفیتوتخصص•
.یابدمیافزایشدیجیتالبانکداريازآنانرضایتوشودمی

دیجیتالبانکداريازاستفادهکهبرسندباوراینبههاآنتادهنداطالعمشتریانبهراترجیحیاقداماتوخدماتآخرینمرتبطوربه•
.داردهمراهبهمالیهايتراکنشانجامازناشی)کارایی(بازدهیبهبودمانندزیاديمزایاي

درآتیرنامه هايبشودمیپیشنهادمی شود،انجاماینترنتیهايسایتوبوموبایلپلتفرم هايرويبردیجیتالبانکداريکهجاییآناز•
.باشدکاربرانمثبتمالیرفتارهايهدایتبرايدیجیتال)UI(کاربريرابطو)UX(کاربريتجربهبهبودمورد



-میAPIومجازياقعیتو،)کنندهبینیپیش(نگرپیش وتحلیلتجزیهبرمبتنیهوشمندسیستم هايتوسعهمانندمصنوعی،هوشترویج•
.باشدداشتهمشتریانسويازهاآنپذیرشودیجیتالبانکداريخدماتازاستفاهدرايکنندهتعییننقشتواند

وشدهزيشخصی ساصورتبهتنهانهکهشوندمتمرکزدیجیتالبانکداريسیستم هايتوسعهبرمالیموسساتوهابانک•
.باشدارسازگآناناستفادهنحوهوشانمشتریانوکاربرانسالیقباوبودهراحتوآسانآنازاستفادهبلکهباشد،سفارشی

نیازهايبامالیخدماتانواعخصوصدربیشتريادغامدیجیتال،بانکداريحوزهدربانکینوینخدماتکسب وکارتوسعهمنظوربه•
وپذیردصورت)(B2Cکنندهمصرفبهوکارکسبو)(B2Bوکارکسببهوکارکسببازارهايبستردرمشتریانشخصیوشرکتی

.شودارائهمشتریانبهسریع تروموقعبهشیوه ايبهمالیاطالعات

-پرداختهیلتسشخصی،اطالعاتنگهداريمانندفیزیکیهايپولکیفوظایفازبرخیدیجیتالبستردرمالیموسساتوهابانک•
آنانحفظومشتریانبیشترجذبموجبنوآوانهاقدماتنوعاینباودهندانجامراموقتهايتوکنذخیرهواعتباريونقديهاي
.شوند

ووقتدروشودارائهکیفیزیتأییدفرآیندبرايجایگزینیعنوانبهآنالینوبیومتریکحسابتأییدبامجازياعتبارسنجی•
.شودجوییصرفهداشت،نیازحضوريتعامالتبهاینازپیشکهمشتریانزمان

بسترردفعالبانکیکانتخابوپذیرشدرمشتریانهايسپردهبرايبهترهاينرخمعرفیوخدماتقیمتکاهش•
.گیردقرارتوجهمورداینازبیشبایستیکهاستمهمخیلیمشتریانسويازدیجیتال



تشکر از حسن نظر شمابا


	Slide Number 1
	مقدمه
	بیان مساله
	بانکداری دیجیتال
	روششناسی پژوهش
	روششناسی پژوهش (بخش کیفی)
	روششناسی پژوهش (بخش کمی)
	تحلیل یافتهها (بخش کیفی)
	شاخصهای پذیرش بانکداری دیجیتال
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	تحلیل یافتهها (بخش کمی)
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	بحث و نتیجهگیری
	Slide Number 18
	پیشنهادهای کاربردی 
	Slide Number 20
	Slide Number 21

