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 چکیده 

سـطح انتظـار و    پیشرفت تکنولوژي درعصرحاضر، عالوه برتحت تاثیرقراردادن کنش هاي نظام بـانکی وصـنایع وابسـته بـه آن،    
دنیـا و کـاهش زمـان دریافـت      علـوم روز  همگان بـا  جدید و به روز نیل به ساختار توقعات جامعه هدف رانیز افزایش داده و روز

بـه کـارگیري یـک اسـتراتژي      خواهان است. درچنین شـرایطی بـا  افزایش توسعه اجتماعی  درجهتخدمت را ازجانب مشتري 
ساعت از شـبانه روز در قالـب سـطحی     هر دسترس در در سازمانی مناسب، زمینه جلب اعتماد مشتري وکاردریک فضاي امن و
روزافـزون هزینـه هـاي عملیـانی      شـعب بانکهـا و افـزایش    ازخدمات جامع نیاز می باشد که درشرایط کنونی باتوجه بـه تـراکم  

وغیرعملیاتی وکاهش درآمدهاي غیرمشاع بانکها وبالتبع سنگینی سمت چپ ترازنامه و بلوکه شدن دارایی ها ودرنتیجه کمبـود  
باتوجه به این که با امکانات موجود بهتربن گزینه براي  نیروي انسانی محور رامی طلبد.نقدینگی، نیل به گریز از سبک سنتی و 

امـروزه  مشتري، توسعه بیش ازپیش خدمات نوین دربستربانکداري مجازي می باشـد،   برد بین بانک و-یدن به سودآوري بردرس
-omniسـاختار   يساز یادهبوده که پ ها درگاه ینا یقاز طر ها یسکند، نحوه ارائه سرو یزها متما بانک یربانک را از سا یک آنچه

channel درپژوهش حاضر سعی خواهد شد تا ارتباط بـین بـازدهی شـهرنت هـاي شـبانه      باشد.  یموارد م ینازا يا یزنمونهن
را با شاخصهاي توسعه اجتماعی با جامعه آمـاري دریافـت کننـدگان      VTMروزي بانک شهر(شعب مجازي) مجهز به سیستم 

پـژوهش پیمایشـی و   ایـن   تحقیـق . روش مورد بررسی قرار داداین بانک و شعب تحت پوشش آن  3منطقه  سرپرستیخدمات 
 2گیـري بـه   اي می باشد. شیوه نمونهدرجه 5اي منطبق با طیف لیکرت درمقیاس ماده 30آوري اطالعات، پرسشنامهابزار جمع

درصـد تغیـرات متغیـر وابسـته را متغیرهـاي       65دهد کـه  ها نشان میشود. یافتهمرحله احتمالی آسان و خوشه اي تقسیم می
بـرون سـپاري   ، متغیـر  0,25ادي داراي بتـاي  توانند پیش بینی نمایند. متغیرنرخ مشـارکت اقتصـ  مستقل توسعه اجتماعی می 

بانکـداري  متغیـر اسـتفاده از    و 0,35ي بانکی داراي بتـا خدمات ، متغیر میزان آشنایی با دانش 0,87داراي بتاي خدمات بانکی 
 می باشد. 0,43داراي بتاي  نیکیوکترلا

 ، بانکداري الکترونیکیبانکی وسعه اجتماعی، برون سپاري خدماتواژگان کلیدي: شعب مجازي، ت
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 مقدمه

به  یتبادل اطالعات مال يبرا دیتا بر یمبتن يافزار و سخت يافزار نرم یشرفتهپ تکنولوژياستفاده از به معنی  مجازي يانکدارب
 دهد یاجازه م یانمشتر بهاین مهم  .یستدر شعبه ن يمشتر یزیکیبه حضور ف یازينبه نوعی دیگر است و  یکیصورت الکترون

رسان بانک یک شرکت خدمتهمانطور که  انجام دهند. ي بانکهامجاز شعبامن مثل  درگاه یکرا در  مالی خودتا معامالت 
نیازهاي جامعه وسسه اي توانایی و پتانسیل برآورده نمودن خدمت و میا  هر بانک و شود که، این سوال مطرح میمالی است

تمامی بانکها یادآور می شود که تعدد این  ی از خدمات عمومی قابل ارائه توسطدارد یاخیر؟ درابتدا با یادآوري برخرا هدف 
اگر  اند چه لزومی خواهد داشت؟قابل برآورد و محاسبهن اي که استفاده کنندگان از خدماتشا شرکتهاي مالی در یک جامعه

پس هدف از  ،دمت تکراري واریز برداشت، چک، واعطاي تسهیالت بسنده نمایداین باشد که یک بانک تنها به چند خ بر قرار
یک  دیگر مگر نه اینست که نظارتبه عبارت د دولتی وخصوصی به چه سبب است؟ دو شاخه کردن این شرکتها به دو نما

بانک وموسسه مالی  ده آن بسیار راحت تر از مدیرت چند کنترلی بر رویکرد اقتصاد با وسط بانک مرکزي و وزارتمجموعه ت
بسط دادن این موضوع به باالترین معیار سنجش جهانی به نام توسعه اجتماعی توسط پس هدف چیز دیگري است و  می باشد،
توجیه در حوزه اقتصاد بانکها و البته کنترل شده است که ورود متعدد  به همین سبباست.  ان هم به همین دلیلپژوهشگر

اجتماعی خواهد بود. بنا به نظر  مشارکت خدمات نوین و در نتیجه توسعه و بین آنها زمینه ساز خلق ابت سازيپذیر بوده و رق
 تاخدم استفاده کنندگان خواسته و مستقیم نظرجامع پژوهشگران، موفق ترین راه خلق یک خدمت متمایز از سایر رقبا ورود 

استفاده از  به همین دلیل است که پاسخگو بودن و باشد. می داري  همان مشتریان حقیقی وحقوقیبانکسیستم که در بوده 
 صحبت کردن از جامعه و البته باید مدنظر داشت که علوم اجتماعی می باشد.توسعه تئوري پاسخگویی جزو شاخص هاي برتر 

 جهت از یریتغ يمفهوم با تمرکز بر رو یناست. ا يماد یازهاياز برآورده نمودن ن یشبه مراتب ب یمفهوم توسعه اجتماع
است که البته  یجمع یتو هو یانسجام اجتماع يحاکم، در جست وجو یاجتماع يارزشها يبه سو یلون يفرد هاي ارزش

سبب  ینبد یزدو واژه تکامل و توسعه ن ینموجود ب یهمبستگ .یستن يا هدف کار چندان ساده ینبه ا یابیدست یزانسنجش م
آن بتوان  یقکه از طر ییها شاخص یرتعیینمس یننهادن در ا امگ براي. است سعهتو داروامبه نوعی  یزاست که تکامل خود ن

در  یکه از نظر توسعه اجتماع ییکشورها یفعل یطاست. در شرا يضروربسیار محاسبه نمود نیز  و یدسنجهم توسعه را  یزانم
 و فنی ی،علوم مال استفاده از و یکاريب ي،کاهشمشارکت اقتصاد یزان، مقرار دارند، به کاهش نرخ تورم یقابل قبول يها رتبه

 ینا از یزن ينظام بانکدار یراتتغ ین. درتالطم ااند یافتهدست   یشپ از یشب يوروبهره یريجهت به کارگ یاروز دن يحسابدار
عکس  یا ناخواه خواه ودول مختلف  یاسیس و یاجتماع ي،اقتصاد يهایريگ یمتصم در تلنگريبا اندك  نبوده و یقائده مستثن
 یشها و افزا ینهبانک ها به منظور کاهش هز ی،خدمات بانک یشرفت. با توجه به پداده و از آن تاثیرپذیر خواهد بودالعمل نشان 

استفاده  باشند. یم ياسامانه ینارتباطات ب یقو تعم یلجهت تسه یرپذمدل ساختارمند و انعطاف یک یازمندن چابکی
 خدمات و يبرونسپارحرکت بسوي بانکداري مجازي محور و  همانند یجذب منابع بانک هتیرجنظکممتفاوت وبعضا  يازروشها

حرکت  یرمساست که  ورتص ینبد باشد. یم یمال يشرکت ها ینا ییهدف غا آن، صرفجهت  مطمئن یريمس یداکردنپ
 .شدآسان تر خواهد هم برتر  يشرکت ها مسیر در نهادن قدم و مشخص
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 پژوهشم مساله وضرورت انجا یانب

ایجادیک فضاي امن  و يو شهروند محورتکنولوژي  افزایش توانمندي درجهت سازي یتظرف ی ومشارکت  اجتماعنرخ  افزایش
توسط مشتري محدود به مکان یا زمان مالی دریافت خدمات کاهش وابستگی  ی،و جمع يفرد یتامن داده در جهت افزایش

وجود توسعه و  .شوند یمحسوب م یاز جمله اهداف توسعه اجتماع و مشتريبنگاه  یِمشارکتنهادینه کردن فرهنگ  و  خاص
 مشتري براي انجام خدمات مالی خودتغیر دیدگاه مشتریان در دهه اخیر نسبت به خدمات بانکی باعث شده که هرچند یک 

جبور به ارائه همان خدمات رقبا م نیازمند مراجعه به یک بنگاه مالی داشته ولی این بانک است که جهت پیشی گرفتن از سایر
باتوجه به روند رو به رشد یا خدمات جدیدتري به شکلی متفاوت از سایرین به جهت دستیابی به بازار هدف می باشد.  و

مانند تلفن،  یمختلف يها  ابزارها بانک یانمشتربه طور معمول خدمات نوین و وسایل و ابزارهاي در دسترس آحاد جامعه 
 یارتباط يها درگاه ینا  کنندکه یاستفاده مخود  یمال يها انجام تراکنش يو ... را برا یوسکودپرداز، وب کخ یانه،را یل،موبا

ی، ارتباط يها درگاه یشافزا باموضوع بسیار قابل توجه این که . اند شده یجادو ا یطراح یکدیگرمجزا از  هاي یستمصورت س به
 يها از درگاه یبانیپشت ین دیگرارائه شده و بنابرا یننو یکیالکترون يها گاهدر یقاز طر یزن ینسبتاً مشابه لیما هاي سرویس

بانک را از  یک تواند یامروزه م آنچه. شود یمحسوب نم یبانکسیستم  یک يبرا یرقابت یتمز یک یک،الکترون دهی یسسرو
هابوده که  درگاه ینا یقاز طر ها یسسرو نحوه ارائهاجتماعی باشد ومشارکت و نوید بخش توسعه رفاه کند،  یزها متما بانک یرسا

و  ییراتبا تغ یعصنا یگرمانند د یزن يصنعت بانکدارباشد.  یموارد م ینازا يا یزنمونهن omni-channel ساختار  يساز یادهپ
انتظارات  خبره و ماهر با یانوجود  مشتر یل،موبا ینترنت،همچون استفاده ازابزار ا يمواجه است. موارد يفنّاور یعشرفت سریپ
محور که بانک ها و ارائه  يارائه خدمات مشتر یان،مشتر يدر جذب و نگهدار بانک ها ینکمتر، وجود رقابت ب يو وفادار یشترب

است که بانک  یلیاز دال یهمگ ید،نما یم يو همسو شدن با فنّاور ییراتبه موقع به تغ ییدهندگان خدمات را ملزم به پاسخگو
کنند، لذا تقدم در انطباق با اشکال  یم یتو هدا یقرقابت محصوالت و خدمات تشو يتن در گوگرف یشیها را در جهت پ

 بهايدقت و  در محصوالت ازنظر سرعت، ريزند و نوآو یرا رقم م یگريبانک بر د یک يو برتر یگاهو جا یافته یتاهم یدجد
مند  بهرهمجازي  ياز خدمات بانکدار یکالکتروندر تجارت  یزوکارها ن کسب یرسا یحت کند. یم یزتما یجادت مختلف اخدما

 یرتأث ،اعتماد به بانکافزایش  آن و یفیتکو  از خدمات یآگاه، يفناور یقتطب« هاي انجام شدهطبق پژوهش شوند. یم
[». خواهد داشت يمشتر یتو رضا یکالکترون يبانکدار یرشبر پذ يمعنادار
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 :ادبیات موضوع

الکترونیکیبانکداري
وجهانتقالونقلوخودحسابهاي بهدسترسیبرايمشتریانکهاستالکترونیکیکانالهايتمامشاملالکترونیکیبانکداري

/همراه اینترنتشاملکانالهااین]3. [میکننداستفاده آنازداراي شناسه  حسابصورتهرگونه پرداختیاوحسابهابین
کارتخوان وکلیه خدماتی ازاین قبیل بدون ، 1خودپرداز/خوددریافت، وب کیوسک،  هايدستگاهوتلفن،موبایل،،بانک

 وموسسات مالی می باشد. حضور درشعب کنونی بانکها
 

 شعب مجازي
که کلیه خدمات و عملیات بانکی را صرفا از طریق درگاه هاي و مشتري مستقیم بانکی است بدون شعبه بانک مجازي 

 دهد.الکترونیکی انجام می
 

 خودبانک
که  یماست. ما امروزه شاهدفض ینبر ا یمبتن يها یسدر حال انتخاب سرو يمشتر ي،به ابزار مجاز یزیکیشدن ابزار ف یلبا تبد
 يمجاز یايخود را داشته باشند و کشاندن افراد حاضر در دن یبانک یاتدارند تا در هر لحظه فرصت انجام عمل یلتما یانمشتر

شد تا  یجادا یطیشرا یستند،موافق ن یزیکیف يها با حذف کامل شعبه یانمشتر یشترکه ب  یحال در است. يبه شعب، کار دشوار
نسل  ي،امروز بانکدار یايدر دن به نام  یشود. ورود دستگاه یمعرف یکالکترون يبانکدار ياز دستاوردها ریگد ینسل

از  یاريبس ینوع  بانک گذاشت که به یاردر اخت یکانال توان یکه بر اساس آن م ودب یانبه مشتر یبانک یناز خدمات نو یگريد
ارائه خدمات  یتشهرنت که قابل هاي یشخوانپ يانداز  شهر با راه بانک کند. حضوري یمهبه ن یلرا تبد يحضور يها تراکنش

 يو فرد مستقر در شعبه مجاز يمشتر ین، تعامل ب کنفرانس از راه دور ياستفاده از فناور با ساعته دارد24را به صورت  یبانک
 هاي یشخوانموجود در پ دستگاه خودبانک یقطر از .دهد یارائه م يرا به مشتر یازمورد ن یبانک را برقرار کرده و خدمات بانک

در ارتباط باشد و  يشعبه مجاز یسبا رئ ینبه صورت آنال يگردد تا مشتر یم یسرامکان م ینشهرنت بانک شهر، ا
برخی از خدماتی که هم اکنون توسط شعب مجازي مجهز به  انجام دهد. یرحضوريخود را به صورت غ یبانک يها درخواست

 جام دارد در ذیل اشاره گردیده است.خودبانک قابلیت ان
 يکارت نقدآنی افتتاح حساب و صدور - 1
 یسپرده ها و انتقال وجه بانک ینانتقال وجه ب-2
 کارت يو مسدود ياعالم مفقود-3
 یهکارت هد ینترنتیصدور ا-4
 یالتپرداخت اقساط تسه-5
 تغییر رمز و بانک و همراه بانک ینترنتمسدود کردن ا-6
 /پایاساتنا انتقال وجه-7
 یتمکن مال یصدور گواه-8

1 Virtual Teller Machine 
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 ینو الت یصورتحساب فارسصدور -9
 یصدور ضمانتنامه بانک-10
 درآمد ثابت با يگذار یهسرما يواحدهاو ابطال  صدور-11
 واریز وبرداشت نقدي-12
 عملیات چک-13
 انواع سرویس مختص مشتریان -14
 بانکی واطالع رسانی تسرویس هاي مشاوره اي عملیا-15
 ارتباطات مردمی ارتباط مستقیم باسامانه نظارت و-16
 خدمات اینترنت بانک-17
 ثبت وسفارش دستگاههاي کارتخوان فروشگاهی-18
 و ادارات ذینفع به سفارش سازمان ها صدور و ارائه انواع بن کارت-19

 
 اجتماعی رفاه توسعه
، یسازمان يفرهنگ قو ی،وجود بستر مخابرات ی،معمو یگاهآ ،خدمات نوین یرشپذ نسبت به ايجامعههر  هنگفرتوسعه 

 ینهدر زم یسازمان یاستهايدر اتخاذ س یو هماهنگ یبريدر مقابله با مجرمان سا يوجود مقررات قو ي،با فناور یرانمد ییآشنا
جز یهمگ ي تاثیرگذار بوده و بالتبعفناور
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 ینرابطه ب یبه منظور بررس یا) درکشوراسترال2015که توسط اودبوکر( يا درمقاله ]24[نموده است. یکارمندان معرف يمهارتها
بانک  عملکرد و یمشارکت اجتماع با یرعاملنقش مد یآن و دوگانگ ترکیب یره،مد یاتشامل اندازه ه یرهمد یاتساختار ه
 و یساست که استقالل رئ حالیدر ینا باشد.یبانک م برعملکرد یرهمد یاته یبترک اندازه و یاثرمنف یايگو یجنتا انجام شد،

 ]25[ملکرد بانک بوده است.و ع یپا با مشارکت اجتماعهم اثرمثبت و يشفاف دارا یریتمد

آنها در مطالعات اخیرش در بانک ملت  بدان  یانعملکردبانک وانتظارات مشتر یسهبه مقا یزباتوجه) ن1382(یقیحق درادامه
که ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات و انتظارات مشتریان فراتر از درك آنها از عملکرد بانک است. درحقیقت یافته  یدهرس یجهنت

در تمامی ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات، عملکرد بانک باالتر از حد متوسط بوده  هحقیق نشان می دهد، هرچند کهاي این ت
 ]7[است، اماکیفیت خدمات با رضایت و وفاداري رابطه مثبت ومعناداري دارد.

عه صادرات ایران مطالعه اي که در بانک توسباتوجه به اهمیت نیروي انسانی و کاهش هدفمند این مهم در شعب مجازي 
مدیریت ارتباط با مشتري مورد  فاهیم) انجام شد، عوامل مؤثر بر وفاداري مشتریان با استفاده از م1385(یدجوادینتوسط س

بررسی قرار گرفت. عوامل اصلی مؤثر بر وفاداري مشتریان براساس مدل مدیریت شامل ارتباط با مشتري در قالب نیروي 
 اندکلیه عوامل تأثیر معناداري بر وفاداري مشتریان داشته دهدیي بود نتایج این تحقیق نشان مانسانی، فرآیندها و فن آور

محاسبه وسنجش میزان این درحوزه ] که 8[تأثیر به ترتیب مربوط به کارکنان بانک  و عوامل فرآیندي بوده است.  وباالترین
قرار داده وسبب  یرا مورد بررس يکاربرد یازهايبه ن گوییاسخدرپ هاداده یپوشش یلتحل یی) توانا1386آذر( یزعادلعملکرد ن
 یمزبور، به خصوص ط يمدل ها کاربردي يها یژگی. ویردمختلف انجام گ یعلم يدرحوزه ها یعیوس اتپژوهششده که 

[درسطح جهان فراهم آورد.  یکتکن ینا يبرا یژهو یتیدودهه گذشته به سرعت توانسته است وضع
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 ]14[.فن آورانه در راه توسعه بانکداري الکترونیکی در کشور مورد تایید قرار نگرفت -فنی

 :پژوهش ينظر چارچوب

 یادن علوم روز با خود همسو يبر داشته ها یهو با تک یانسجام درون یتکه با تقو شود یحاصل م یمثبت زمان یتوسعه اجتماع
 یژهخواهدبود. به و پذیر یبکمتر آس یاجتماع یختگیبلکه در برابر از هم گس یکپارچه،جامعه نه تنها یجه نتدر  و   شتهبردا گام

ساله هم مورد توجه قرار گرفته است. هر  یستانداز ب آن در سند چشم یفیو ک کمی يها و تحقق شاخص یآنکه توسعه اجتماع
موثر  یرهايمتغ یربه سا یگردد که حصول به آن هدف، خود بستگ یتخاذ مهدف خاص ا یکبه  یدنرس يحداقل برا یمیتصم

 ين صنعت بانکداریزاشاخص ها چه م ینا ییرشود که با تغ یسوال مطرح م یندارد. حال ا یريگ یمدر مدل تصم
ي اطالعات و توسعه شگفت انگیز فن آور است؟ یزانبه چه م ینظام بانک یاتتوسعه برح هايشاخص یريو اثرپذ ییرشدهدچارتغ

گسترش آن به بازارهاي پولی و بانکی جهانی عالوه بر تسهیل امور مشتریان بانک ها، روش هاي جاري بانکداري را نیز متحول 
 ]15[و دگرگون ساخته است

 توسعه پایدارشاخص  یدگاهد -1

 .که هیچ چیز بدي رخ ندهدست نیبدین معنا نیست که هیچ چیزي تغییر ننماید. همچنین به معناي مدینه فاضله اي  پایدار
تا اعضاي آن بتوانند سالم،  یک جامعه پایدار درپی بقاء و بهبود مشخصه هاي اقتصادي، محیطی و اجتماعی یک ناحیه است

 يبه بانکدار یسنت يگذر از بانکداریک جامعه داراي انواع مختلفی از سرمایه است.  .زندور و با لذت به ادامه حیات بپردابهره
توسعه طبق  یگرپایداربودند یازطرف ]16[. الزام است نه انتخاب یکبلکه  ،پایدار استنه تنها یک سرمایه در واقع  یکرونالکت
 باشد. یم يدهنده آن نظام اقتصاد یلازارکان تشک یکیدهنده آن است. یلارکان تشک یداربودنکه ارائه شد وام دارپا یفیتعر

 یدهامنکه بانک  یمال يمشارکت شرکتها با درون گرا محقق نخواهد شد مگر یثبات  سمت به ینظام پول یلن و ينظام اقتصاد
 ییشکوفا بستر محقق نموده و یشازپ یشب را یداريتواند پا ینهادها م ینوعوامل موثربر ا یبانک يازمحرکها یآگاه شوند. یم
 فراهم سازد. را

 دیدگاه جان الستر -2

کند، و آنچه بر عمل کنشگران حکومت می هاي اجتماعی حاصل اقدام کنشگرانندیدهبه نظریه انتخاب عاقالنه، پد توجه با
جنبشی که چند راه متفاوت براي عملی کردن آن وجود  . کنشگران در مورداعتقادات، باورها و هنجارها است مجموعه ارزشها،

. برخی از جنبه هاي هدف یک کنشگر به کنند که عاقالنه تر به نظر می آید میدارد، راهی را براي رسیدن به هدف گزینش 
بانکی،گزینه ها و عوامل متعددي  خدماتسود و زیان عمل مربوط می شود. می توان بیان داشت کنشگران در هنگام انتخاب 

هاي آنان تجانس و همگنی بیشتري دارد. به عبارت  دفرا لحاظ می کنند، اما از این میان به عواملی اتکا می کنند که با ه
 ]12. [ر نزدیک بودن این عوامل با اهداف کنشگران موجب می شود که فرد دست به انتخاب عقالنی بزنددیگ

 نظري تحقیق: مدل

 یطرف از ]17[ مرحله اي به مرحله اي باالتر را شامل می شود. ر جامعه ازی چندوجهی است و به زبان ساده گذمفهوم توسعه
الزم جهت بهبود و ارتقاي  يبازخوردها یهعملکرد سازمان و ارااز  یظور آگاهفرآیندي است که به منتوسعه  یابیارز یگرد
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  ]18[رسد. یعملکرد سازمانی به انجام م
 

 فنّاوريپذیرشمدل
سالدر کهاستاطالعاتیهاي سامانهحوزهدرمستدلاقدامنظریهازايسازگاریافتهنوع فنّاوريپذیرشمدل

ادامه دروپذیرشهاي نظریهزمینهدرکه استهایینظریهتأثیرگذارترینازیکینظریهایند.گردیارائهدیویسفردتوسط
دردیویسفرد. استنظریهآنازبرآمدهمدلیعبارتی بهواست شدهانجاممستدلاقدامنظریهازبعدشده انجاممطالعات

راشدهدركمنفعتواستفادهسهولتاحساسعاملدومستدل،اقدامنظریهدرشده معرفی عواملجايبهنظریهاین
براياستمدلینظریه این.ددانمیمؤثرجدیدفنّاوريیکازاستفادهبرايکاربرانتخابورفتاريقصدگیري درشکل

ه کاربردي درواقع نمون .ببندندکار بهورابپذیرندجدیدفنّاوريیککهرسند مینتیجهاینبهچگونهکاربراناینکهتبیین
میمواجهجدیدفنّاوريیکباکاربرانکه هنگامیاساس،اینبردیدگاه تئوري جان الستر مدل پذیرش فناوي خواهد بود.

 میتوجهی رقابلثیتأفنّاوريآنکارگیريبهچگونگیوزماندرخصوصآنهاتصمیمبرعواملازاي مجموعه شوند،
 ]3[گذارد

جهت افزایش رفاه اجتماعی وبالتبع هموارسازي و سهولت استفاده خدمات توسط مشتري عاملی استفاده از راهکار امنی چنل 
 مهم در رونق مدل فاوري محور خواهد بود.

   
شده ریزيبرنامهرفتارنظریه
فتار،رتاقصدازعنوانباايدرمقالهمستدلاقدامنظریهمدلتوسعهدروخودپژوهشهايادامهدروسالدرآجزن
اولیهمدلبهرارفتاريکنترلاحساسنام بهدیگريکننده بینی پیشمتغیرکهترتیب بدینشدنظریهاینارائهبهموفق
،شودنمیمحققنظرموردرفتاربرفردکنترلیااطمینانعدمدلیل به واقعیرفتارلیکننمود،اضافهمستدل اقدامنظریه
و اطرافیانقضاوتازمتأثرکهخاصرفتاري بهنسبتاستفردیکاحساسهنجارياورهايب. نموداستفادهآنازبتوان

رفتارآنباید فردآناینکهاز.استاطرافیانباورهايیااجتماعیهنجارهايفشاربهنسبتفرداحساسذهنی، هنجارهاي
البتهکهاسترفتاريکنترلاحساسوذهنیايهنجارهرفتار، بهنسبتنگرشبرمبتنیرفتاريقصد.خیریادهدانجامرا

.بودخواهدمتفاوتنظرموردرفتارومخاطببهتوجهبارفتاريقصدگیري شکلدر متغیرهااینازهریکاهمیتووزن
منجرزمانیرفتاریکانجامقصدعبارتی، به. استمشخصهدفیبرايخاصموقعیتیدرفردمشاهدهقابل،واکنشرفتار

]3[.باشدقويفرددررفتاريکنترلحسکهشود میرفتاريقصدبر

]22[ریزي شده)نظریه رفتاربرنامه1تصویر(

، فرضا وضعیت اقتصادي ویا اجتماعی و یا جنبه از زندگی اجتماعی ک بعد وتوان فقط به یرا نمیو افزایش رفاه که توسعه  حال
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 اجتماعی ، اقتصادي  سازماندهی گیرنده بر در که  شناختی جامعه کالن جوانب يهمه شامل توسعه غیره محدود نمود.
که امکان  هاییخواهد بود امابه ناچار و با توجه به شاخص میباشد، یکدیگر بر متقابلشان وتاثیر وارتباط فرهنگی سیاسی،

میزان موفقیت در افزایش  ،بانکیدانش خدمات سطح  ي،اقتصاد رفاه یزانشاخص م 4محقق وجودداشت  يسنجش آن برا
ورود متغیر رفاه اقتصادي به دلیل این که . شد آورده به دست یخدمات بانک يبرونسپارافزایش پتانسیل و  مشارکت اجتماعی

 ینشود. از ا یم یدچار تحول و دگرگون یتحوالت علم یراست که تحت تأث یاجتماعتوسعه  ياز حوزه ها یکیهم حوزه اقتصاد 
 یضرورت اجتماع یکبه آن بصورت  یابیاست که دست يو توسعه بانکدار یشرفتپ یسممکان ینمناسب تر مجازي يداررو بانک

 ینهمگام با تحوالت نو یدبا يارگان نظام اقتصاد ینبانک ها به عنوان مهم تر یانم ینا در شده است. یلتبد يو اقتصاد
 ]19[.روند یشپ ياقتصاد

 پژوهشمفهومیمدل
 

نظریهچندازاستفادهبانبوده لذا پذیرمجازي امکانبانکداريبر عملکردمؤثرعواملتمامیامکان بررسیاینکهبهتوجهبا
 بهپژوهشاینبرايمفهومیمدل یکخاص،موارددرفردرفتارقصدمورددریاتمالحظوزمینهنای درشده ارائهشاخص

زمینه درمعتبرمقاالتازگرفتنالگووزمینهایندرشدهانجام تلفمخاتمطالعبهتوجهبامدلاین. استآمدهدست
اساتیدازنظرخواهیباو شده ریزي برنامهرفتارنظریهاوري،نفپذیرشمدل،و مجازي الکترونیکبانکداريتوسعه اجتماعی، 

گردیدهطراحیمجازيبانکداريخدماتازاستفادهبرمؤثرعواملشناساییبرايمدلیکصورتبهبانکی،نظرانصاحبو
است

 

 
 )مدل مفهومی پژوهش2تصویر(

 پژوهشروش 

هاي کاربردي است. براي جمع آوري اطالعات از روش کتابخانه اي استفاده پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از گروه پژوهش
 کتب و مقاالت اینترنت، مانند دسترس در منابع از نظري رچوبچا و تحقیق پیشینه تدوین براي که طوريشده است، به
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خدمات  یانمصاحبه بامشتر و یدانیروش م استفاده از یلبه دل  پیمایشیروش  ياجرا یتانها و نهاآ از يبردار فیش و موجود
 یلو تحل یهو تجز يآور عجم یانبا استفاده از پرسشنامه، اطالعات مشترو مصاحبت با کارشناسان و مدیران بانک شهر و  یبانک
 يآمار یلو تحل یهتجز يمدل انجام گرفته است. برا یاتفرض يبر رو LISRELافزار  و نرم SPSSافزار  با استفاده از نرم يآمار

استفاده شده تا  یرمناسپ یهمبستگ زمونو آ ییديتأ یعامل یلتحل ي،ا نمونه تک یانگینآزمون م یفی،آمار توص يها از روش
  .یرندمورد آزمون قرار گ يمشتر ياز سو یکالکترون يها بر بانکدار عامل یرتأث

 جمع آوري اطالعات روش

سؤال پنج  30این پرسشنامه از . شوددر این تحقیق محسوب میمحقق ساخته، مهم ترین ابزار جمع آوري اطالعات  پرسشنامه
 گزینه اي مبتنی بر طیف لیکرت تشکیل شده است.

 

 ونمونه آماري پژوهش جامعه

شعبه مجازي بانک شهر ایران ونمونه آماري شامل مراجعین دریافت کنندگان خدمات شامل کلیه آماري پژوهش حاضر،  جامعه
است. نکته قابل توجه به تحت پوشش آن   VTMمجهز به سیستم و شهرنتهاي شعب مجازي و  این بانک 3منطقه  سرپرستی

 که درآن بانک حساب دارند) ي(افراد آن نبوده یانمحدود به مشتر شعبه مجازي ن ازخدماتکه استفاده کنندگا ینا یلدل
دارندگان  یهدر داشتن حساب نزدبانک نبوده وکل یآنها الزام آوري وجمع هدف جامعه به هانامهجهت پخش پرسش ینبنابرا

 یدمنتخب واردشده درمدل با هرنتهايششود.  یراشامل م شعب مجازي یکننده ازخدمات مال یافتدر یعضوشتاب يکارتها
 را دارا بوده باشند. یلذ یژگیهايو

 قبل از تاریخ بررسی در این پژوهش باشد. آنها یشتاریخ گشا-1

 فعال در بانک باشند. يها شهرنتهايجزو  30/06/1396تا فوق   یخازتار-2

 انها در دسترس باشد. یرهايمحاسبه متغ يبرا یازاطالعات موردن-3

 

 ونه گیرينم روش

روش  دو خاص خود را دارد و از هر يها یژگیو یزاز آنها ن یکشود که هر  یاستفاده م یرينمونه گ يدو روش عمده برا درکل
 خود استفاده شده است. يدرجا

 یاحتمال یرينمونه گ - 1

 یاحتمال یرغ یرينمونه گ - 2

 ياست که برا یرياز نمونه گ یآسان  روش یريمونه گن آسان استفاده شده است. یريها از نمونه گ یانتخاب سرپرست براي
از  گردد که در زمان مطالعه در دسترس هستند. یدر نمونه مورد مطالعه استفاده م ییکار از افراد و واحدها یسهولت و آسان

چهارمحال اصفهان، یزد، کاشان وحوزه، سرپرستی منطقه سه این بانک شامل استانهاي 1شعبه مستقل و 2سرپرستی و 10بین 
خوشه  یريازنمونه گ ي. درگام بعدباشدمی یاحتمال هايگیريجزو نمونه یرينمونه گ ینابختیاري جهت هدف انتخاب شدند.  و
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انتخاب شعب مجازي شود.  یاز افرادگرفته م ییخوشه ها یاها از گروه ینمونه تصادف یکروش،  یناستفاده شده است. در ا يا
بوده و  یراحتمالیغ يها گیريروش جزو نمونه ینابانک گویاي این مهم می باشد. دسیستم خو بین آنها شعب مجهز به در و

ازنمونهحجمتعیینبراي . شوندینتخاب ما حجم با متناسب بندي طبقه شیوه و اي خوشه گیرياعضاي نمونه از طریق نمونه
استشدهگرفتهدرنظرنفر296پژوهش اینآمارينمونهاندازهآماريجامعهحجمبهتوجهبا .استشدهاستفادهمورگانلجدو

 .گردیدتوزیعمنتخبشعبدرنمونهاعضاء بینرسشنامهپ 400تعدادمطلوبتعدادبازگشتبرايکه

 روایی تحقیق

 يامر ییاکه رو ییتوان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمینان داشت. ازآنجا بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیري نمی
حصول اطمینان از اعتبار یا روایی پرسشنامه سؤاالت، گویه  ياست. برا یازمندن يا یژهبوده لذا اعتبار محتوا به قضاوت و یفیک

ها و طیف مورد استفاده، از افراد صاحب نظر موضوع مورد مطالعه و استادان نظر خواهی شد. سپس گویه هاي مورد توافق 
 .است شده لحاظ گیريدر ابزار اندازه يا ینهگز 5ورت وبه ص یکرتل یاسبراساس مق

 تحقیق پایایی

 پرسشنامه گیريشود یکی از ویژگی هاي ابزار اندازه اعتماد  که واژه هایی مانند پایایی و ثبات براي آن به کار برده می قابلیت
فهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار م] اما 20[نشده  یرفتهسهولت در استفاده بر اعتماد پذ یرتاثهرچند که باشد.  می

قابلیت اعتماد استفاده از  محاسبه روشهاي از یکی. دهد می دست به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در گیرياندازه
ونهایی که سشنامه ها یا آزمگیري از جمله پراسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهفرمول کرونباخ است. این روش براي مح

هاي مختلف را اندازه گیري می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددي مختلف خصیصه
کند. براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره هاي هر زیر مجموعه سوال هاي پرسشنامه (یا زیر  تیاررا اخ

صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت  مقدار مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. گیري واندازهرا آزمون) و واریانس کل 
 + نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است.1اعتماد و 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان آلفاي کرونباخ )1(جدول 

 
تأییديعاملیتحلیل

 بهپارامترچندبرپایهراتجربیهايدادهشودیمفرضکهاستمدلیتهیه دنبالبهپژوهشگرتأییدي،عاملیتحلیلدر
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ساختار یکباهادادهکهکنندمیتعیینفرضیه،آزمونتأییديروشهاي .کندمیتوجیهیاتبیین توصیف،اندك،نسبت
ارساختیکبرايتأییدي توانمیفرضیهآزمونروشبردنکار بهباه.نیااندهماهنگآمدهفرضیهدرکه معینعاملی
روشاینکهباالخرهاستنظریهآزمونمدلیک درواقعتأییديعاملیتحلیلدیگر،بیان به.آورددست بهمفروضعاملی

تطابقشده، تعیینپیشازعاملیمدلبرازندگیتعیینطریقازتجربی، پیش هايعاملکردنمشخصازبعدتأییدي
[.میکندآزموندادههامجموعهبرايرانظريوشده مشاهدهعاملیساختاربهینه
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است. پایین بودن میزان این شاخص نشان  3بوده وکوچکتراز  طبق جدول فوق مقدار کاي دو به درجه آزادي برابر با 
و  برابر بامقدار باداده هاي مشاهده شده آن می باشد. پژوهشدهنده تفاوت کم میان مدل مفهومی 

کمترباشد مدل ازبرازش مناسبتري  میزان شاخص بوده وطبق قوانین لیزرل عالوه برکاي دو هرچه 0,08کوچتراز 
 و  و  و  و  و مشاهده می شود که مجموع شاخص هاي  ادامه نیز است. در برخوردار
 مطلوبی را نشان داده و مورد تائید می باشد.بوده پس نتیجه گیري می شود که مدل برازش  0,9 بزرگتر از

 ها و نتایج یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )خالصه ضرایب استاندارد،ضرایب تعیین،آماره تی ونتیجه فرض مدل3جدول(

رفاه برآورد شده و نتایج حاکی ازاین مطلب است که  0,76با برابر خدمات نوین باتوجه به جدول فوق ضریب تعیین براي متغیر
توضیح دهد. از طرف دیگر ارتباط باالي  را % تغیرات خدمات نوین76به میزان اند مجموعا توانسته دي و سطح نگرشاقتصا

که را به خود اختصاص داده است و این بدین معنا است  0,81است که عدد شعب مجازي  دسترسی آسان با خدمات نوین
 تجاربدستاوردهاي شرکتهاي دانش بنیان،  با به کارگیريها گذاري در زمینه امنی چنل بیشتر شود و بانکهرچه سرمایه

 دسترسی آساناین عایدي بیشتري نسبت به سایر متغیرها کسب خواهند نمود، زیرا بیشتري را در این زمینه به کار برند، 

فرضیات
ضریب 
استاندارد

ضریب  آماره
تعیین

نتیجه فرض 
پژوهش

تائیدمی شودخدمات نوین-رفاه اقتصادي

تائیدمی شودخدمات نوین-سطح نگرش

تائیدمی شودخدمات نوین-مشارکت اجتماعی

تائیدمی شود0,122,7خدمات نوین-برونسپاري خدمات

رد می شودنخدمات نوی-دسترسی آسان

رد می شودخدمات نوین-دانش بانکی

تائیدمی شوددانش بانکی-دسترسی آسان

تائیدمی شودرفاه اقتصادي-هنجارذهنی

تائیدمی شودسطح نگرش-هنجارذهنی

ائیدمی شودتمشارکت اجتماعی-دسترسی آسان

تائیدمی شودبرونسپاري خدمات-دسترسی آسان

رد می شودسطح نگرش-دانش بانکی

رد می شودمشارکت اجتماعی-دانش بانکی
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که با  است متغیر مستقل دیگر برونسپاري خدمات بانکی را داراست. خدمات نویندرصدي  81توانایی توضیح است که 
را ازآن خود نموده  پژوهشو هدف نهایی  درصدي خدمات نوین شعب مجازي 81توانایی توضیح  به خود، 0,81اختصاص عدد 

رفاه طور نوشت که تاثیر متغیرهاي مستقل آزمون انجام شده میتوان این باتوجه به نتایج به دست آمده از آماره  است.
 معنادارخدمات نوین قابل ارائه شعب مجازي بر متغیربرونسپاري خدمات بانکی اجتماعی، سطح نگرش، مشارکت اجتماعی و 

از همین رو سطح معنی داري ارتباط بین متغیرهاي دانش بانکی با سطح نگرش و مشارکت اجتماعی وهمینطور  بوده است.
 ت.دسترسی آسان به خدمات بانکی و دانش بانکی با خدمات نوین قابل پذیرش نبوده و رد شده اس

مدلپارامترهايبرآوردو  استنباطیهايتحلیل

صورت بهپژوهشاینمدلکهآنجاییازت.اسشدهپرداختهمسیرتحلیلبهرگرسیونیروشازاستفادهباپژوهش،ایندر
قدارمهمچنینومدلبودنمناسبمیزانتوانمیروشو اینازاستفادهبااست،شدهمطرحقبلبخشدرعلّینمودار

د.بوخواهدمورددواینبرايمناسببسیارپاسخیرگرسیونیتحلیلدرخطهاشیبمیزاند.نموتعیینرامتغیرهراثر
بررسی مدل هاي اندازه گیري  شدخواهدبررسیادامهدرنیز دارغیرمعنییادارمعنیویژه بهغیرمستقیمومستقیم اثرات

عوامل مختلف همواره به تعداد متغیرهاي مشاهده شده مدل اندازه گیري  در خطا مقدار د وبه همراه آماره تی، ضریب استاندار
گیري متغیرمشاهده شده به ارائه می شود. هرمدل شامل ضریب مسیر بین متغیرمشاهده شده ومتغیرمکنون، خطاي اندازه

مکنون  اریانس تبیین شده به وسیله متغیرنسبت و ضریب تعیین یا مقدار نیز و همراه آزمون معناداري آن برپایه مشخصه 
دراین پژوهش براي رسیدن به میزان اثرمتغیرهاي مستقل و وابسته بریکدیگر از رگرسیون استفاده شده است.  همواره  است.

همبستگی زیاد بین متغیرها معادله رگرسیون را دچار  مار مربوط به چندگانگی خطی است.آیکی ازمهمترین  بخشهاي  
. است که نشان می دهد معادله رگرسیون چندگانگی 9تا  . 8بین  مقدار تلورانس متغیرها ] 21[ .ندگانگی می کندمشکل چ

بینآماريرابطۀخصوصدراثبات شده طبق نتایج ذیلالگويیکوجودازپژوهشماحصل ایندرنتیجه خطی ندارد.
 است.ارائه شدهزیرجدولدرآنمعادلهوونرگرسیمدل داردحکایتشعبه نحوه عملکرد ومستقل متغیرهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 میزان ضرایب متغیرهاي مستقل )4(ولجد

سطح 
معناداري

ضرایب استانداردشده خطاي 
معیار

ضرایب 
استانداردنشده متغیرمستتقل

مقدارثابت

هنجاردهنی

2 سطح نگرش

دانش بانکی

دسترسی آسان

مشارکت اجتماعی

رفاه اقتصادي

4 872
برون سپاري 

خدمات
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. مدل رگرسیون تائید شده ومتغیرهاي مستقل توانایی 011شاخص فیشر و سطح معناداري  از بدست آمدهباتوجه به نتایج 

 این رادارند که تغیرات متغیروابسته راپیش بینی نمایند.
 
 
 
 
 

 
 جدول )5جدول(

 

به طورخالصه درجدولی ارائه شده  %.95به منظورانسجام مطالب اطالعات اماري ،فرضیه ها درسطح اطمینان
مشخص شده  ازسطح معنی داري که با عالمت   هافرضیهرد یا پذیرش  درنهایت به منظور زمون قرار گرفته است.آومورد

دسترسی آسان متغیر مستقل  پنجبه در خدمات نوین  تغییربه دست امده بیانگر ان است که میانگین  نتایج گردد.استفاده می 
 بوده و اقتصادي جامعه هدف وابسته رفاه میزان برونسپاري خدمات بانکی وسطح نگرش مشتریان، ، به خدمات، هنجار ذهنی

 دارد. ارتباط معناداري بین انها وجود
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ها فرضیهآزمون  نهایی نتیجه )6(لجدو

 
وجودتفاوت درشرایط حاکم برجامعه ازلحاظ اقتصادي، اجتماعی احتمال از پژوهشبررسی نتایج حاصل از ازمون فرضیات 

میزان تاثیر باوابسته متغیربینچندگانههمبستگیبراساس این نتایج طبق جدول ذیل  وسیاسی درسالهاي موردمطالعه است.
 . می باشد.54 با ضریب تعیین آن برابر بوده و.  65  ابربربر متغیرهاي مستقل 

 
 
 
 

سطح معناداري شاخص فیشر مجذورمیانگین درجه آزادي مجموع مجذورات

رگرسیون

باقیمانده

جمع

 

یرهامتغسطح معنی دارينتیجه ازمون

%رد می 95فرض صفردرسطح اطمینان 
 2.5%>....شود

دانش بانکی

مشارکت اجتماعی

 2.5%<....فرض صفرپذیرفته می شود

هنیهنجارذ

سطح نگرش

دسترسی آسان

رفاه اقتصادي

برون سپاري خدمات
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 خالصه مدل رگرسیون)7(جدول
 

. با بررسی تغیرات را دارا هستندوابستهمتغیرتغییراتازدرصد65متغیرهاي مستقل توانایی پیش بینی رفتار،ی دیگربیانبه
یر هرمتغیر وچگونگی سرمایه گذاري بانکها براي ترسیم نقشه راه رفتار بتاي بدست آمده درآزمون محاسبه شده می توان تاث

درجهت بهره برداري ازخدمات دانش بانکی متغیربتايمیزانآینده شان براي بدست آوردن جامعه هدف برنامه ریزي نمود.
آگاهی عدم و بالتبع  سطح آشناییبودنپایینبه نسبت درصدبوده واین موضوع حکایت از35الکترونیکی بانک شهربرابر نوین 

یکی ازحقوقی که مشتریان هربانکی دربرابر آورده خود جداي ازبحث گرفتن خدمات مشتریان نسبت به این مهم می باشد.
دارند، توانایی درك ومحاسبه ازمکانیزم عملکرد بانک ونحوه تاثیرسایرعقود وتسهیالت  دریافتی ازآنان می باشد که به نسبت، 

 راي این تاحدي متغیرقابل قبول می باشد.ب 43کسب کردن درصد
مثبت شدن رشد اقتصادي به معنی افزایش آنجایی که  از بوده و درصد معنی دار25عدد باکسب  متغیر مشارکت اجتماعی

شده توسط واحدهاي اقتصادي مقیم کشور در دوره زمانی  تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی تولید
باشد زیرا این دو هراندازه این پیوند رشد نماید بیانگر حرکت مثبت عملکرد بانک می ت به دوره قبل از آن است، معین نسب

 بوده اند. ملزوم یکدیگر الزم و همواره از گذشته
ها و افزایش چابکی نیازمند یک مدل ساختارمند و  منظور کاهش هزینه  ها به با توجه به پیشرفت خدمات بانکی، بانک

هاي جدید در سطح  ها به سمت فنّاوري  باشند. حرکت بانک اي می بین سامانه پذیر جهت تسهیل و تعمیق ارتباطات عطافان
و ي خدمات،  دهنده هاي ارائه  ي شرکت شده همسو شدن با رشد جهانی و همگام شدن با محصوالت ارائه مستلزمجهان، 

تر و قدم نهادن در مسیر  صورت مسیر حرکت مشخص . بدیناشدمی بهاي  شناختی کلی بر میزان استقبال از فنّاوري
تري دریافت کنند و حتی  سازي شده تر خواهد بود. مشتریان انتظار دارند خدمات بهتر و شخصی  هاي برتر آسان  شرکت

 را ند خدمات خوددرنتیجه هرچه بانک بتوا اي را انتخاب کنند که بیشتر نیازهایشان را برآورده کند. دهنده توانند سرویس می
برونسپاري برمدل  درصدي متغیر 87درعملکرد خود موفق ترخواهد بود. بدون شک تاثیر  شخصی سازي ترنماید، برونسپاري و

 خود را افزایش داده وشعبه مجازي گویاي همین ادعا می باشد. لذا هرچه بانک شهر بتواند گستره پیشخوانهاي شهرنت 
مثبتش رابر بازدهی عملکرد خود بیشتردرك خواهد  تقویت نماید تاثیر را نترنت بانک خودکانالهاي ای کیوسک وخدمات وب

فردي و اجتماعی مبنی قرار میدهند، براین الزم است با نگرشی کلی که برنامه ریزي مشخصی  را توسط شاخص هاي بنا نمود.
افع وخواستگاه هاي اجتماعی، در جوامع در حال توسعه، بازبینی انتقادي قرار داده  و  با قبول این واقعیت که من زمون ومورد آ

 هم جانب مشتري و در حال تغیرنسبت به یکدیگرند، میتوان اهدافی چون رفاه مشترك هم ازجانب بانک و بسیار نا همگون و
هاي رایج توسعه  یا براورده نمودن انتظارات  همگانی را مطرح نمود و زمینه مشارکت هرچه بیشترآحادجامعه را دربرنامه ریزي

نظام بانکداري در اولویت قرارداد. و بهبود عملکرد
 

 

خطاي 
معیاربرآورد

مجذورضریب همبستگی 
چندگانه تعدیل شده

مجذورضریب 
گی چندگانههمبست

ضریب همبستگی 
چندگانه
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 بندي جمع

خدمات  یشپ از یشتوسعه ب ي،مشتر بانک و ینبرد ب-برد عملکرد عایديبه  یدنرس يبرا ینهبا امکانات موجود بهتربن گز
دستگوناگونیراهکارهايبهتوانمیپژوهشاینحاصل شده از نتایجا توجه بهب. باشد یم يمجاز يبانکدار بستر در یننو

بازاریابی،منظراز.باشدالکترونیکیمجازي بانکداريخدماتبهترچههرارائهها وبانکمدیرانراهگشاي تواندمیکهیافت
یبازاریابمدیرانریزيبرنامهاولویتهايازهدف،مشتریانبه دقیقتروآسانترچههردستیابیوهدفبازارشناسایی
 راهبردتدوینوهدفبازارشناساییدرهابانکمدیرانبهمیتواندتوصیفیبخشدرپژوهش اینهايیافتهت. اسمؤسسات

 یرشبر پذ خدمات مبتنی بر نظریه مطرح اومنی چنل در دسترس بودن  سهولت و یرتاث رساندیاريخصوصایندرمناسب
قرار  یرشمورد پذ ح نگرش، مشارکت اجتماعی و برونسپاري خدمات بانکیرفاه اجتماعی، سط مجازي، يبانکدارخدمات نوین 

طور نوشت که تاثیر متغیرهاي مستقل بر آزمون انجام شده میتوان این باتوجه به نتایج به دست آمده از آماره  .گرفت
ط بین متغیرهاي دانش بانکی متغیرخدمات نوین قابل ارائه شعب مجازي معنادار بوده است. از همین رو سطح معنی داري ارتبا

نشانپژوهشهاي یافته طور با خدمات نوین قابل پذیرش نبوده و رد شده است.با سطح نگرش و مشارکت اجتماعی وهمین
دارد،اینترنتیبانکداري ازاستفادهدرفردقصدبرقويبسیاراثروپیاده سازي اومنی چنل دسترسی آسانکهدهد می

باالییاثرومهمنقشکاري سیستمی و دوبارهپرهیز از موازي کاري  واستفادهسهولتعاملهمراه بهعاملاینهمچنین
هاي مؤلفهاین بهجديتوجهلزومبازاریابی،منظراز. داراستمجازي رابانکداريازاستفادهبهنسبتفرددرنگرش
عرصهدربازارسهمافزایشوحفظ منظور بهشود میدپیشنهابنابراین،.استضروريبسیارمشتریانتصمیمبرتأثیرگذار
هاي مورد سنجش و آزمون در پژوهشمجازي بانکداريخدمات عرضهوطراحیدرهم  زیرمواردمجازيبانکداريخدمات

یندفرآکهشودطراحیاي گونه بهمحیط کاري .شود گنجاندهمناسبینحوبهبانکبازاریابیراهبرددروآتی قرار گیرد
شودطراحیاي گونه بهکانالاینطریقازارائهقابلخدمات .باشد آسانمشتریانبراييمجازبانکداريخدماتازاستفاده

متفاوت شرایط روانی برخورد با به  مسلطوجود راهبران آموزش دیده  باشدآسان مشتریانبرايآنازاستفادهیادگیريکه
 عبارتی و تجهیز سیستم بهي سیستم و سرورهاباالپذیريانعطاف خواهد بود.روانشناسی نیز نیازمند سنجش وطراحی آزمون 

از این هم زمینهاین درتبلیغاتومفیدهايرسانیاطالعالکترونیکی،خدماتازاستفادهفرهنگترویجوتوسعهند، پس کاربر
جامعهایجاد جهتالزمزیرساختهايتوسعهوایجادراستاي دردولتریزي برنامهوحمایتهمچنین، عوامل است

ازاستفادهفرهنگایجاددرمهمی نقشمیتوانداینترنتیبانکداريجملهازاینترنتیوپیوستهخدماتارائهوالکترونیک
مجهز به خودبانک یکی از موارد بسیار مهم واساسی  مکان یابی جهت استقرار شهرنتها. باشدداشتهيشعب مجازخدمات

ترین  ایجاد یا توسعه یک واحد صنعتی، یکی از اساسی تصمیم گیري درباره موقعیت و مکانزمند پژوهش دراین زمینه است. نیا
هاي استراتژیک کارخانه نقش اساسی ایفا نماید و سود  تواند در جهت گیري رود که می گذاران بشمار می تصمیمات سرمایه

هاي الزم صورت  اي که اگر در هنگام انتخاب محل اجراي طرح، بررسی د. به گونهآوري آن را در بلند مدت تحت تاثیر قرار ده
درست و مناسب، عالوه بر یابی  رار دهد. انجام مطالعات مکانتواند حیات سازمان را در بلند مدت تحت تاثیر ق نگیرد این امر می

منطقه محل احداث خود گی و اقتصادي در تاثیر اقتصادي بر عملکرد واحد صنعتی، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهن
از موارد دیگر در این  مشتریانتماد متقابل بین مدیران و اع د.کاري که انجام می شود داشته باش افزایش کیفیتخواهد داشت. 

سهمآنها،بامرتبط مباحثوالکترونیکیبانکداريخدماتانواعباآشناییوآگاهیمیزانافزایشبرايتالش زمینه است
حفظازاطمینانوآمده دست بهمنافعاستفاده، سهولتاحساسمزایا،بهنسبتافرادباورگیريشکلدرايمالحظهقابل

 .داشتخواهدخصوصیامنیتوحریم
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Abstract 
 
The advancement of technology in the future, in addition to influencing the actions of the 
banking system and its affiliated industries, increases the expectations and expectations of the 
target community, increasing the day-to-day advancement of the new and universal structure 
with the world's sciences and reducing the time taken to receive the service from the client in 
order to increase the development. Social wants. In such a situation, using an appropriate 
organizational strategy, the field of customer confidence, and the quality of the safe and 
accessible space at any time of the day in the form of a level of comprehensive services, 
which in the current situation, due to the density of bank branches and the increasing increase 
in operating and non operating costs and reduced Banks' unprofitable revenues and the left-
hand side of the balance sheet, and the blocking of assets, and the consequent lack of 
liquidity, require the escape of traditional style and manpower. Given that with the available 
facilities, the option to achieve win-win profitability between the bank and the customer is 
more than the recent development of virtual banking services, today what distinguishes a 
bank from other banks is how to provide services through these ports. The implementation of 
the omni-channel structure is also an example of this. In this research, the present study will 
try to investigate the relationship between the efficiency of day-to-day banks of the City Bank 
(Virtual Branches) equipped with the VTM system with the indicators of social development 
with the statistical society of the beneficiaries of the supervision services of Zone 3 and its 
branches. Methodology: This research is a survey and data gathering tool. The 30-item 
questionnaire, which is in accordance with the Likert spectrum, is 5 degrees. The sampling 
method is divided into two easy and clustered possible steps. Findings show that 65% of 
dependent variable variables can be predicted by independent variables of social 
development. The variable economic partnership rate has a beta of 0.25, a variable of banking 
outsourcing has a beta of 0.87, a variable of knowledge of banking services with a beta of 
0.35, and a variable of use of electronic banking with a beta of 0.43. 

 
Key words: virtual branches, social development, outsourcing banking services, electronic 
banking. 

 

 
 

 


