چکیده
امروزه با شتاب گرفتن روند توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات در سطح جهان و نياز
تجارت به حضور بانکها برای انتقال منابع مالي ،اهميت بکارگيری بانکداری اينترنتي بيش
از پيش نمايان شدهاست .در حال حاضر بهنظر ميرسد بانکها بايد به بانکداری اينترنتي

شناسايي و اولويتبندی انتظارات

که يکي از سرشاخههای مهم بانکداری الکترونيک است ،توجه شگرفي نشانداده و برای

کاربران بانکداری اينترنتي با استفاده

فرهنگسازی و آموزش اين روش ،گامهای مؤثرتری بردارند .پژوهش حاضر با هدف

از تصميمگيری چندمعياره فازی

شناسايي و اولويت بندی انتظارات کاربران بانکداری اينترنتي و رتبهبندی بانکها بر
اساس انتظارات با روشهای تصميمگيری چندمعياره فازی انجام شدهاست .پس از
مطالعات کتابخانه ای و نظرات خبرگان ،انتظارات کاربران شناسايي شده و پرسشنامهای
بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي طراحي شد و نظرات  20نفر از خبرگان جمع -
آوری گرديد .نتايج اين روش بيانگر آن بود که به ترتيب معيارهای سهولت استفاده،
دسترسي و خدمات حرفه ای دارای اوزان بيشتری هستند و در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.
بنابراين با توجه به محصول اولويت بندی انتظارات کاربران بانکداری اينترنتي ،ميتوان
اولويتهای مختلف مشتريان را مورد تحليل و بررسي قرار داد و خدمات را بر اساس
نيازهای آنان طراحي و مديريت نمود.
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محصول یا خدمت مورد انتظار خود میزنند .در اکثر موارد ،مشتریان نقاط مثبت و
منفی را در میان رقبا پیدا کرده و مناسبترین آنها را برمیگزینند .بنابراین ارائه -
دهندگان محصول یا خدمت مجبورند برای برای بهبود محصوالت (خدمات) خود ،به
درک متقابلی از نیازها و انتظارات مشتریان دست یابند (جین 1و همکاران.)2016 ،
برای جلوگیری از سوء تفاهم و تفاوت بین «مشتریان» و «مصرفکنندگان» ،باید به
نقش دقیق آنها توجه کرد .بلیز 2چنین مینویسد« :مشتریان افرادی هستند که خدمات
را خریداری میکنند؛ مصرفکنندگان کسانی هستند که آن را مصرف میکنند» (بلیز،
 .)2008بنابراین الزم است به نگرانیها و انتظارات مصرفکنندگان درباره ویژگیهای
خاص محصول یا خدمت مورد استفاده ،توجه ویژهای داشت (جین و همکاران.)2016 ،
در سالهای گذشته اهمیت فناوری ارائه خدمات و بهرهگیری از خدمات آنالین در
بانکداری افزایش چشمگیری داشتهاست .با توجه به اینکه خدمات بانکی آنالین عامل
مهمی در عملکرد بانک و ارائه خدمات به مشتری هستند؛ مطالعات متعددی در مورد

تاریخ ارسال 1398/08/30:

استفاده یا پذیرش خدمات بانکداری آنالین انجام شدهاست که عوامل موثر بر پذیرش

تاریخ پذیرش1398/11/01:

و استفاده مشتری یا قصد استفاده از این خدمات را مورد بررسی قرار میدهد
(یوسف 3و لی.)2015 ،4
در پژوهش حاضر سعی شد با تمرکز بر انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی ،این
انتظارات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ،نظرات خبرگان و تهیه پرسشنامه ،شناسایی شود .سپس انتظارات توسط روش تحلیل سلسله
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مراتبی فازی ( )FAHP5اولویتبندی گردید .برای رسیدن به این مهم در بخش دوم ،ادبیات موضوع شامل مبانی نظری و مطالعات صورت
گرفته در این حوزه ارائه گردید .در بخش سوم روش مورد استفاده بیان شد .در بخش چهارم یافته های تجربی تحقیق ارائه شده و در
بخش پنجم به نتایج تحقیق و پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده پرداخته شدهاست.

 . 1پیشینه تحقیق
در اواسط دهه هشتاد میالدی ،بسیاری از کشورهای دنیا به استفاده از رایانه روی آوردند؛ ایران نیز این تکنولوژی را مورد استفاده قرار
داد .در آن زمان بانکداری الکترونیک ،با عبارت الکترونیکیکردن فعالیتهای بانکی تعریف میشد .در سال  1991با ظهور پدیدهای به نام
اینترنت ،بانکداری الکترونیک شکل امروزی را به خود گرفت .در این نوع بانکداری ،مشتری بدون مراجعه به شعب بانک و با بهرهگیری از
فضای اینترنتی فعالیتهای مورد نظر خود را انجام میدهد (هاشمیان و همکاران.)2012 ،
برای اولین بار در دهه  1990میالدی بانکداری اینترنتی معرفی شد و به طور فزایندهای توسط مشتریان بانک در جهان مورد استفاده
قرارگرفت .بانکداری اینترنتی خدمات بانکی را به کاربران خود ارائه میدهد که از بزرگترین مزیت های آن دسترسی مستقیم در هرجایی
در جهان و از بین رفتن اضطراب ناشی از حمل پول نقد میباشد (سنتوریدیس.)2014 ،6
پژوهشگران در سال  2014به مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری تلفن همراه در ایران پرداختند .پس از توزیع پرسشنامه بین 361
نفر از مشتریان بانکی در ایران 8 ،متغیر سودمندی ،سهولت استفاده ،نیاز به تعامل ،خطر ،هزینه ،سازگاری با سبک زندگی ،اعتبار و اعتماد
مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به مقدار قابل قبول آلفای کرونباخ و با بکارگیریتکنیک های آماری ،سازگاری با سبک زندگی و اعتماد،
به عنوان مهمترین عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک شناسایی و اولویت بندی شدند (حنفی زاده 7و همکاران.)2014 ،
پژوهشگران در سال  2015اولویتهای مصرفکنندگان برای بکارگیری از خدمات آنالین بانکی را مورد بررسی قرار دادند .آنها پس از
شناسایی ترجیحات مصرفکنندگان برای استفاده از خدمات بانکداری آنالین در صنعت بانکداری نیجریه ،به این نتیجه رسیدند که بانکها
برای افزایش بهرهوری و تقویت رقابت ،همزمان با ترویج خدمات سیستم الکترونیک بانک از قبیل سهولت استفاده از کیف پول الکترونیکی،
دستگاههای خودپرداز هماهنگشده با تلفنهای هوشمند و موارد دیگر که باعث راحتی بیشتری برای مشتری میشود ،باید خدمات هوشمند
و به ویژه خدمات خویشیار 8خود را ارتقا دهند (یوسف و لی.)2015،
پژوهشگران ایرانی در سال  2016به شناسایی و رتبهبندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران پرداختند .آنها پس از
شناسایی موانع ،دریافتند که فناوری ،امنیت مبادالت الکترونیکی ،فرهنگ و آموزش عوامل مهم در توسعه بانکداری الکترونیکی هستند.
همچنین ابزار و تجهیزات توسعه ،مقادیر ابزار و تجهیزات ،تعداد کارتهای الکترونیکی صادرشده و رشد تعداد معامالت انجامشده در
شبکه بانکی از عوامل موثر در پیاده سازی بانکداری الکترونیکی به شمار میروند (صفرپور.)2016 ،9
لگزیان و یغما در پژوهشی به شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تعیین میزان تاثیر هر
یک از این عوامل از دیدگاه مشتریان پرداختند .در این پژوهش پرسشنامهای میان  200نفر از مشتریان (کاربران خدمات بانکداری
الکترونیک) بانک ملت مشهد توزیع گردید و تحلیل آماری دادهها با روش های همبستگی ،رگرسیون و تحلیل مسیر انجام شد .نتایج نشان
داد سه عامل انتظار عملکرد ،انتظار تالش و تاثیرات اجتماعی بر تمایل استفاده از خدمات موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط
تسهیل گر روی استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر گذارند (لگزیان و یغما.)1389 ،
صفرزاده و فروتن در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی پرداختند .این پژوهش
به روش توصیفی -پیمایشی و با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انجام شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت
ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .یافتهها نشان داد که عوامل نگرش ،کنترل های رفتاری و هنجارهای ذهنی ،به ترتیب
بیشترین تاثیر را بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی دارد .این عوامل قریب به  33درصد از عوامل موثر بر پذیرش
بانکداری اینترنتی را تبیین میکنند (صفرزاده و فروتن.)1390 ،
پژوهشگران به اولویت بندی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکها تحت محیط فازی پرداختند .در این پژوهش،
نمونهای متشکل از  50نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از  AHP–Fuzzyعوامل به ترتیب اهمیت
اولویتبندی شدهاند .عوامل تحقیق شامل  10معیار اصلی پاسخگویی ،کارایی ،تحقق-پذیری ،قابلیت اعتماد ،محرمانهبودن ،سودمندی
دریافت شده ،آسانی استفاده ،نگرش رفتاری ،نرم ذهنی و کنترل رفتاری درکشده ،است .یافتههای تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل
سودمندی دریافتشده ،تحقق پذیری ،آسانی استفاده ،قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،محرمانه بودن ،کارایی ،نگرش رفتاری ،نرم ذهنی و نظارت
رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکها تاثیرگذارند (مقدادیان.)1392 ،
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شناسایی و اولویتبندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره فازی
بابایی و همکاران در سال  1396در پژوهشی به اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت سیستمهای ارائهدهنده خدمات بانکداری اینترنتی
در شعب بانک رفاه استان یزد پرداختند .در این تحقیق با بهرهگیری از نظر خبرگان و آگاهان ،شاخصهای  6گانهای حاصل و برا ی
رتبهبندی آنها از روش فرایند تحلیل شبکه ای  ANPاستفاده شد .نتایج بدست آمده از تحقیق نشانگر آن بود که به ترتیب عوامل سودمندی،
امنیت ،سهولت ،ثبات ،سرعت و جذابیت بر کیفیت سیستمهای ارائهدهنده خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر میگذارند (بابایی و همکاران،
.)1396

 . 2مبانی نظری تحقیق
ادبیات موضوع تحقیق در دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه میشود .در ادامه و در بخش مبانی نظری خالصهای از مفاهیم
بانکداری اینترنتی تشریح میگردد.
در طول دهه اخیر ،بانکداری اینترنتی نقش مهم و تاثیرگذاری در زندگی مردم داشته و این به واسطه نیاز افرادی است که به دنبال کنترل
بیشتری بر زندگی و زمان خود هستند و محدودیتهای بانکداری سنتی را نمی پذیرند .بانکداری اینترنتی که برای آن از عناوین متعددی
نظیر بانکداری بر خط یا بانکداری آنالین استفاده میشود دارای تعاریف متعدی میباشد .یکی از گویاترین این تعاریف در ذیل بیان
میگردد:
استفاده از سرعت و سادگی منحصر به فرد اینترنت در انجام تراکنش های بانکی را اصطالحا بانکداری اینترنتی میگویند .در این راستا
مشتریان سرویس های مورد نیاز خود یا هرگونه تراکنش با بانک را از طریق وب سایت بر روی اینترنت انجام میدهند (نیکبخش و آذر،
.)1381
بانکدارى اینترنتى یکى از شاخههاى بانکدارى الکترونیک است .بانکدارى اینترنتى یک کانال توزیع خدمات بانکى از راه دور و در سطح
مجازى است و شهروندان مىتوانند با استفاده از اینترنت ،به بانک و اطالعات حسابهاى خود دسترسى داشته باشند و معامالت بانکى
انجام دهند (نعمتی و همکاران .)2015 ،به عبارت دیگر تفاوت بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیک در آن است که بانکداری الکترونیک،
خدمات بانکی را با استفاده از فناوریهای نوین مانند دستگاههای عابر بانک ،بانکداری خانگی ،بانکداری تلفنی ،بانکداری اینترنتی در اختیار
مشتری قرار میدهد.
بانکها یکى از مهمترین اجزای سیستم مالى هر کشور محسوب مىشوند .ارائه خدمات اینترنتى ،امکان کاهش هزینه و متمایز و دستهبندى
کردن خدمات را براى مشتریان فراهم مىکند .براى مثال ،ممکن است به دستهاى از مشتریان تنها خدمات اینترنتى و به دستهاى دیگر
ترکیبى از خدمات اینترنتى و سنتى ارائه شود (عبدالوند و عبدالعظیمی .)2012 ،توسعهی فضای مجازی و اینترنت ،فرصت مناسبی برای
بانکها جهت معرفی نوآوریهای اقتصادی و مالی نوین بوجود آورده است .بانکداری اینترنتی را میتوان یکی از نوآوریهای جدید مالی
که بوسیلهی موسسات بانکی ارائه شدهاست ،برشمرد (مینجون.)2001 ،10
در حال حاضر هرجا از بانکداری الکترونیک سخن گفته شود ،مبحث استفاده از دستگاههای خودپرداز و پایانههای فروش است و بیشتر
مشتریان بانکها با امکانات اینترنت بانک ،آشنایی ندارند .به نظر میرسد بانکها در حال حاضر به جای رقابت بر سر خدمات خودپردازها،
باید به بانکداری اینترنتی به عنوان یکی از سرشاخههای مهم بانکداری الکترونیک ،توجه بیشتری نشانداده و برای فرهنگسازی و آموزش
این روش جدید ،گامهای مؤثری بردارند .در شهرهای بزرگی همچون تهران که بار ترافیک زیاد است ،استفاده بهینه از وقت و زمان برای
مردم بسیار حائز اهمیت است و دقیقاً به همین دلیل ،باید اینترنت بانک به عنوان امکانی که به شهروندان اجازه میدهد تا بدون خارجشدن
از خانه و محل کار ،مبادرت به انجام تراکنشهای بانکی خود کنند ،مورداستفاده قرار گیرد (نقی نتاج.)1390 ،
امروزه بانکداران خود را در آیینه وجود مشتریان مىبینند و سعى مىکنند در محیط پر از رقابت ،خواستهها و تمایالت مشتریان را درک
کنند (نعمتی و همکاران .)2015 ،پذیرش کانالهاى جدید ،ارائه خدمات مالى اینترنتى ،منجر به ایجاد و حفظ ارتباطات نزدیکتر بانکها با
مشتریان خود مىشوند و منافع چشمگیرى را براى آنها به دنبال مىآورند .بنابراین بررسى عوامل مؤثر بر استفاده مصرفکنندگان از
خدمات اینترنتى بانکى از مسائل مهم پیش روى بانکهاست (عبدالوند و عبدالعظیمی.)2012 ،
با توسعه سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت ،موسسات مالی و بانکها تحت تاثیر قرار گرفتهاند .استفاده از اینترنت انتظارات افراد در
زمینه های مختلف از جمله سرعت ،دقت ،قیمت و خدمات را تغییر دادهاست .سهولت دسترسی به خدمات و سرعت استفاده از آنها باعث
ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها از جمله بانکها شدهاست .با توجه به این امر ،بانکها خدمات جدیدی که نیاز مشتری را سریعتر و با
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هزینههای کمتری مرتفع مینماید در اختیار آنها قرار میدهند (جوزف 11و استون .)2003 ،12در نتیجه مشتریان میتوانند از راحتی،
سرعت و دسترسی به خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کنند.
وفاداری مشتریان یکی از موضوعات چالشی در حوزه بازاریابی است که همواره مد نظر صاحبنظران و مدیران اجرایی میباشد .از
آنجایی که ماندگاری مشتریان به چگونگی برآوردهشدن انتظارات آنان از سوی شرکتهای تامینکننده خدمات بستگی دارد ،لذا پرداختن
به موضوع انتظارات مشتریان و ارزیابی دقیق این پدیده در بین مشتریان امری ضروری است .بر این اساس توسعه ابزارهای خاص و
منحصربه فرد با توجه به ویژگیهای کسب و کار مورد نظر و در بستر فرهنگی حاکم بر سازمان و مشتریان از جایگاه ویژهای برخوردار
است (یگانه و طباطبایی.)2014 ،
تکنیکهای تئوری مجموعه فازی ،رایجترین تکنیک ها برای مقابله با مشکالت مبهم و عدم قطعیت هستند .بیشتر مطالعات تجربی تکنیکهای
فازی را بدون تجزیه و تحلیل تطبیقی برای بررسی اینکه آیا با استفاده از تکنیکهای پیچیدهتر مانند  AHPفازی ،تفاوتهای قابل توجهی
را نسبت به  AHPایجاد میکند ،اعمال میکنند (ایاللم .)2013 ،13به طور عمده بر جنبه های محاسباتی مانند تفاوت در وزن معیارها،
رتبهبندی گزینهها یا اثرات معرفی عدم قطعیت به مدلهای آنها توجه بیشتری شده است (مصادقی.)2015 ،
واژه  AHPمخفف عبارت  Analytical Hierarchy processبه معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا
 AHPیکی از کارآمدترین تکنیکهای تصمیمگیری که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در  1980مطرح شد AHP .بر اساس مقایسههای
زوجی بنا نهادهشده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران میدهد .این روش هنگامیکه تصمیمگیرنده با چند گزینه و معیار
تصمیمگیری روبرو است میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در روش تحلیل سلسله مراتبی ،گزینههای مختلفی در تصمیمگیری دخالت داده
میشود و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها وجود دارد .از مزایای دیگر این روش تصمیمگیری چند معیاره ،تعیین میزان
سازگاری و ناسازگاری تصمیم میباشد (حبیبی و همکاران.)1393 ،

 . 3روش تحقیق
روش  AHPفازی این پژوهش برگرفته از روش میانگین هندسی باکلی میباشد (حبیبی و همکاران .)1393 ،این روش به  AHPفازی بهبود
یافته (بسط یافته) معروف است .استفاده از روش آنالیز توسعه چانگ به علت محدودیت هایی که دارد ( ازجمله وزن صفر و منفی) در
بیشتر مسائل پاسخگو نیست؛ لذا از روش  AHPفازی بهبود یافته استفاده میشود .گامهای این روش در زیر آورده شده است.
فرض کنید 𝑗𝑖̃𝑃 مجموعهای از ترجیحات تصمیم گیران در مورد یک شاخص نسبت به دیگر شاخصها باشد .ماتریس مقایسات زوجی به
صورت ماتریس  Aتشکیل میشود:

𝒏𝟏 ̃
𝑷
] 𝒏𝟐 ̃
𝑷
𝟏

𝟐𝟏 ̃
𝑷
𝟏
𝟐𝒏 ̃
𝑷

𝟏
𝑷[ = ̃
𝟏𝟐 ̃
𝑨
𝟏𝒏 ̃
𝑷

که  nتعداد عناصر مرتبط در هر سطر است .اوزان فازی هر شاخص ماتریس مقایسات زوجی به وسیله روش میانگین هندسی باکلی به
دست میآید .میانگین هندسی ارزش مقایسات فازی شاخص  iبه هر شاخص از رابطه  1به دست میآید.
𝟏⁄
𝒏

𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

()1

𝒏

) 𝒋𝒊 ̃
𝑷 ∏( = 𝒊̃𝒓
𝟏=𝒋

سپس وزن فازی  iمین شاخص به وسیله یک عدد فازی مثلثی نشان داده میشود.
𝟏𝒘𝒊 = 𝒓𝒊 ⨂(𝒓𝟏 ⨁𝒓𝟐 ⊕ … ⊕ 𝒓𝒎 )−

()2

بعد از محاسبه فاکتورهای وزن فازی ،به وسیله فرمول زیر وزن ها را دیفازی کرده و سپس نرمال میشود.
𝒖 𝒍 + 𝟐𝒎 +
𝟒

()3

= 𝒑𝒔𝒊𝒓𝒄𝒘

در این پژوهش جهت محاسبه وزن در مقایسات زوجی ،از عبارات کالمی و اعداد فازی مثلثی مندرج در جدول  1استفاده شده است.

232

شناسایی و اولویتبندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره فازی
جدول ( )1عبارات کالمی و اعداد فازی جهت وزن دهی به معیارها
کد

معادل فازی اولویت ها

اولویت ها

حد پایین ( ) L

حد متوسط () m

حد باال ( ) u

1

اهمیت یکسان

1

1

1

2

یکسان تا نسبتا مهمتر

1

2

3

3

نسبتا مهم تر

2

3

4

4

نسبتا مهمتر تا اهمیت زیاد

3

4

5

5

اهمیت زیاد

4

5

6

6

اهمیت زیاد تا بسیار زیاد

5

6

7

7

اهمیت بسیار زیاد

6

7

8

8

بسیار زیاد تا کامال مهمتر

7

8

9

9

کامال مهمتر

8

9

10

 . 5نتیجه گیری و یافتههای تحقیق
از مهم ترین بخش هر تحقیق ،تجزیه و تحلیل اطالعات است .وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی میتواند به نتیجهگیریهای نادرستی منجر
گردد .انتخاب یک روش تحقیق مناسب ،تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر تحقیق یاری میرساند .در این بخش به تجزیه و
تحلیل داده های پژوهش پرداخته میشود .هدف در این پژوهش اولویتبندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی میباشد .برای دستیابی به این این هدف،
با استفاده از روش  AHPفازی اوزان عوامل پژوهش محاسبه شده است.
جهت آشنایی با تعداد پاسخدهندگان به پرسش نامه مقایسات زوجی از جنبه :جنسیت ،سن ،سابقه کار و سطح تحصیالت به توصیف ویژگیهای جمعیت -
شناختی پاسخدهندگان پرداخته شد .تعداد کل خبرگان  20نفر است .از مجموع پاسخدهندگان به پرسشنامهی این پژوهش 80 ،درصد از آنها مرد هستند
و  20درصد را زنان تشکیل می دهند 10 .درصد از پاسخ دهندگان را جوانان بین  20تا  30سال تشکیل میدهند و تنها  15درصد از پاسخدهندگان دارای
سابقه کاری کمتر از  5سال هستند که نشاندهنده پختگی باقی پاسخدهندگان از نظر سنی است 100 .درصد از مجموع پاسخدهندگان به پرسشنامه این
پژو هش ،تحصیالت دانشگاهی باالتر از کارشناسی دارند که بیشترین تعداد به کارشناسی ارشد تعلق دارد.

 . 1 . 5معرفی عوامل پژوهش
بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش  20شاخص در  5بعد شناسایی و استخراج شد .که جهت بومیسازی این عوامل طی پرسشنامهای از  20نفر از
خبرگان خواسته شد که بر اساس طیف  1تا  5لیکرت به هر شاخص امتیاز دهند .سپس میانگین امتیازات هر شاخص محاسبه شد .چنانچه میانگین امتیاز
شاخصی از عدد  3کمتر باشد حذف میگردد .نتایج نشان داد که تمامی شاخصها مورد تایید خبرگان است .شاخصهای تایید شده به صورت کدبندی
در جدول  2آورده شده است.
جدول ( )1معیارها و زیرمعیارهای پژوهش
زیرمعیار

معیار

ساده بودن صفحه ورود به سایت () C11
سهولت استفاده () C1

دانلود سریع از سایت () C12
معرفی خدمات بانکی (سهام ،اوراق قرضه و) C13( )...
صفحه مربوط به سواالت متداول () C14
ارسال سؤاالت و نظرات از طریق ایمیل ()C21
ارتباط آنالین با اپراتور () C22
نقشه جستجو () C23

دسترسی () C2

موتور جستجو ()C24
نمایش مکان شعبهها () C25
تسهیالت اضافه برداشت () C31
خدمات حرفهای () C3

نرخهای بهره رقبا () C32
نرخ ارزهای خارجی () C33
هزینه استفاده از بانکداری الکترونیکی و اینترنتی () C41

بانکداری الکترونیک () C4

انتقال پول بین حسابها ()C42
سفارش اینترنتی کارتهای بانکی () C43
ارائه خدمات اینترنتی توسط یک پایانه ویژه در شعبهها ()C44
ارائه توضیحاتی در زمینه امنیت بانکداری آنالین () C51

کاربر پسندی () C5

نمایش قسمتهای پر بازدید ()C52
بههنگام سازی روزانه () C53
آموزش آنالین استفاده از خدمات () C54
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 . 2.5نتایج روش  AHPفازی
در مرحله قبل عوامل پژوهش تایید شدند .در این گام ابتدا مقایسات زوجی معیارها تشکیل شد و در اختیار  20پاسخدهند قرار داده شد .بعد از پاسخگویی
به مقایسات زوجی ،نرخ ناسازگاری جداول محاسبه شد و همگی از  0.1کوچکتر بود که نشاندهنده این است که ثبات و قابلیت اطمینان مقایسات زوجی
در حد قابل قبولی است .سپس با استفاده از روش میانگین هندسی پاسخها ادغام شد و در قالب مقایسات زوجی ادغام شده در ادامه آورده شدهاست.
اوزان مقایسات زوجی نیز با استفاده از روش میانگین هندسی باکلی محاسبه شدهاست.

 . 1.2.5مرحله اول :تشکیل مقایسات زوجی
جدول ( )3مقایسات زوجی معیارها
C5

C4

C3

C2

C1

( ) 2.685،3.417،4.107

() 3.327،4.158،4.999

( ) 1.937،2.727،3.577

( ) 1.542،2.352،3.251

()1،1،1

C1

( ) 1.817،2.518،3.354

( ) 2.707،3.594،4.64

( ) 1.354،2.225،3.074

()1،1،1

() 0.308،0.425،0.649

C2

() 1.275،2.069،2.904

() 1.652،2.294،3.203

()1،1،1

() 0.325،0.449،0.738

() 0.28،0.367،0.516

C3

() 0.334،0.472،0.695

()1،1،1

() 0.312،0.436،0.605

( ) 0.215،0.278،0.369

( ) 0.2،0.241،0.301

C4

نرخ ناسازگاری0.02 :
جدول ( )4مقايسات زوجي زي رمعيارهای سهولت استفاده
C14

C13

C12

C11

( ) 0.864،1.264،1.721

() 1.14،1.529،2.005

( ) 0.896،1.221،1.641

()1،1،1

C11

( ) 1.106،1.542،2.056

() 0.947،1.394،1.963

()1،1،1

( ) 0.609،0.819،1.116

C12

() 1.139،1.536،2.046

()1،1،1

() 0.509،0.717،1.056

( ) 0.499،0.654،0.877

C13

()1،1،1

( ) 0.489،0.651،0.878

() 0.486،0.649،0.904

( ) 0.581،0.791،1.158

C14

نرخ ناسازگاری0.01 :
جدول ( )5مقایسات زوجی زیرمعیارهای دسترسی
C25

C24

C23

C22

C21

( ) 1.1،1.568،2.141

() 0.233،0.298،0.425

() 0.397،0.553،0.841

() 0.261،0.346،0.47

() 1،1،1

C21

() 2.728،3.611،4.594

() 1.033،1.395،1.775

() 1.33،1.919،2.544

() 1،1،1

() 2.128،2.888،3.828

C22

() 1.746،2.732،3.757

() 0.443،0.552،0.736

() 1،1،1

() 0.393،0.521،0.752

() 1.189،1.807،2.518

C23

() 2.946،3.936،4.868

() 1،1،1

() 1.359،1.811،2.256

() 0.563،0.717،0.968

() 2.351،3.355،4.293

C24

() 1،1،1

() 0.205،0.254،0.339

() 0.266،0.366،0.573

() 0.218،0.277،0.367

() 0.467،0.638،0.91

C25

نرخ ناسازگاری0.007 :
جدول ( )6مقایسات زوجی زیرمعیارهای خدمات حرفهای
C33

C32

C31

() 0.431،0.584،0.792

() 0.868،1.264،1.801

() 1،1،1

C31

() 0.522،0.667،0.88

() 1،1،1

() 0.555،0.791،1.152

C32

() 1،1،1

( ) 1.136،1.5،1.914

() 1.263،1.713،2.32

C33

نرخ ناسازگاری0.015 :
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جدول ( )7مقایسات زوجی زیرمعیارهای بانکداری الکترونیک
C44

C43

C42

C41

() 0.305،0.38،0.5

() 0.219،0.268،0.34

( ) 0.321،0.418،0.6

() 1،1،1

C41

() 0.302،0.388،0.539

() 0.252،0.331،0.467

() 1،1،1

() 1.668،2.391،3.116

C42

() 1.172،1.652،2.124

() 1،1،1

() 2.142،3.018،3.976

() 2.94،3.736،4.569

C43

() 1،1،1

() 0.471،0.605،0.853

() 1.854،2.578،3.306

() 2،2.635،3.275

C44

نرخ ناسازگاری0.03 :
جدول ( )8مقایسات زوجی زیرمعیارهای کاربرپسندی
C54

C53

C52

C51

() 0.615،0.86،1.251

() 0.29،0.371،0.496

() 0.583،0.812،1.172

() 1،1،1

C51

() 1.189،1.892،2.655

() 0.226،0.287،0.385

() 1،1،1

() 0.853،1.231،1.715

C52

() 2.92،3.955،5.037

() 1،1،1

() 2.596،3.487،4.423

() 2.018،2.697،3.445

C53

() 1،1،1

() 0.199،0.253،0.342

() 0.377،0.529،0.841

() 0.799،1.162،1.626

C54

نرخ ناسازگاری0.02 :

 . 2.2.5مرحله دوم :محاسبه اوزان فازی
در این گام بر اساس رابطه  1و  2ابتدا میانگین هندسی اعداد فازی هر سطر محاسبه شد و سپس هر میانگین هندسی حاصل بر مجموع
میانگینهای هندسی تقسیم گردید که در ادامه آورده شده است.
جدول ( )9وزن فازی معیارهای اصلی
وزن فازی ( ̃
𝑊)

میانگین هندسی (

1⁄
𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 )(∏𝑛𝑗=1

نام معیار

() 0.251،0.409،0.642

() 1.929،2.466،2.989

C1

() 0.15،0.255،0.427

() 1.154،1.536،1.988

C2

() 0.094،0.158،0.277

() 0.719،0.952،1.288

C3

() 0.044،0.07،0.116

() 0.339،0.424،0.542

C4

() 0.067،0.108،0.186

() 0.514،0.653،0.864

C5
1⁄
𝑛

𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 ∏( ∑

() 4.655،6.032،7.671

𝑗 =1

جدول ( )10وزن فازی زیرمعیارهای سهولت استفاده
وزن فازی ( ̃
𝑊)

میانگین هندسی (

1⁄
𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 )(∏𝑛𝑗=1

نام معیار

() 0.188،0.304،0.481

() 0.969،1.239،1.543

C11

() 0.173،0.283،0.454

() 0.894،1.152،1.457

C12

() 0.142،0.226،0.366

() 0.734،0.921،1.173

C13

() 0.118،0.187،0.305

( ) 0.61،0.76،0.979

C14
1⁄
𝑛

() 3.206،4.073،5.152

𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 ∏( ∑
𝑗 =1
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جدول ( )11وزن فازی زیرمعیارهای دسترسی

وزن فازی ( ̃
𝑊)

میانگین هندسی (

1⁄
𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 )(∏𝑛𝑗=1

نام معیار

()0.066،0.106،0.179

()0.484،0.617،0.815

C21

()0.207،0.333،0.525

()1.515،1.946،2.399

C22

()0.111،0.184،0.305

()0.816،1.073،1.392

C23

()0.19،0.302،0.47

()1.396،1.765،2.147

C24

()0.048،0.075،0.127

()0.354،0.44،0.579

C25
1⁄
𝑛

𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 ∏( ∑

()4.565،5.841،7.332

𝑗=1

جدول ( )12وزن فازی زیرمعیارهای خدمات حرفهای

وزن فازی ( ̃
𝑊)

میانگین هندسی (

1⁄
𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 )(∏𝑛𝑗=1

نام معیار

()0.191،0.293،0.448

()0.721،0.904،1.126

C31

()0.175،0.262،0.4

()0.662،0.808،1.005

C32

()0.299،0.445،0.655

()1.128،1.37،1.644

C33
1⁄
𝑛

𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 ∏( ∑

()2.51،3.081،3.774

𝑗=1

جدول ( )13وزن فازی زیرمعیارهای بانکداری الکترونیک

وزن فازی ( ̃
𝑊)

میانگین هندسی (

1⁄
𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 )(∏𝑛𝑗=1

نام معیار

()0.067،0.097،0.15

()0.383،0.454،0.565

C41

()0.104،0.158،0.249

()0.597،0.745،0.941

C42

()0.287،0.442،0.66

()1.648،2.077،2.492

C43

()0.2،0.303،0.462

()1.149،1.424،1.743

C44
1⁄
𝑛

𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 ∏( ∑

()3.777،4.7،5.742

𝑗=1

جدول ( )14وزن فازی زیرمعیارهای کاربر پسندی
وزن فازی ( ̃
𝑊)

میانگین هندسی (

1⁄
𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 )(∏𝑛𝑗=1

نام معیار

() 0.097،0.151،0.247

() 0.568،0.713،0.923

C51

() 0.118،0.192،0.308

() 0.692،0.904،1.151

C52

() 0.337،0.524،0.793

( ) 1.978،2.47،2.96

C53

() 0.084،0.133،0.222

() 0.494،0.628،0.827

C54
1⁄
𝑛

() 3.732،4.715،5.861

𝑛

) 𝑗𝑖̃𝑃 ∏( ∑
𝑗 =1
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 . 3.2.5مرحله سوم :محاسبه اوزان قطعی و نرمال
در این گام بر اساس رابطه  ،3وزن های فازی مرحله قبل با استفاده از رابطه

𝑢𝑙+2𝑚+

4

= 𝑝𝑠𝑖𝑟𝑐𝑤 به وزن قطعی تبدیل شد .سپس هر وزن

قطعی بر مجموع اوزان قطعی تقسیم شده تا وزن نرمالشده حاصل شود.
جدول ( )15وزن معیارهای اصلی

وزن نرمال

وزن های قطعی

0.402

0.428

C1

0.255

0.272

C2

0.161

0.172

C3

0.071

0.075

C4

0.110

0.117

C5

با توجه به جدول  ،15معیار سهولت استفاده ( )C1با وزن  0.402رتبه اول ،دسترسی ( )C2با وزن  0.255رتبه دوم ،خدمات حرفهای ()C3
با وزن  0.161رتبه سوم ،کاربر پسندی ( )C5با وزن  0.110رتبه چهارم و بانکداری الکترونیک ( )C4با وزن  0.071رتبه پنجم را کسب
کرده است.
جدول ( )16وزن زیرمعیارهای سهولت استفاده
وزن نرمال

وزن های قطعی

0.302

0.319

C11

0.282

0.298

C12

0.227

0.240

C13

0.188

0.199

C14

با توجه به جدول  ،16ساده بودن صفحه ورود به سایت ( )C11با وزن  0.302رتبه اول ،دانلود سریع از سایت ( )C12با وزن  0.282رتبه
دوم ،معرفی خدمات بانکی (سهام ،اوراق قرضه و )C13( )...با وزن  0.227رتبه سوم و صفحه مربوط به سواالت متداول ( )C14با وزن
 0.188رتبه چهارم را کسب کرده است.
جدول ( )17وزن زیرمعیارهای دسترسی
وزن نرمال

وزن های قطعی

0.108

0.114

C21

0.331

0.350

C22

0.185

0.196

C23

0.299

0.316

C24

0.077

0.081

C25

با توجه به جدول  ،17ارتباط آنالین با اپراتور ( )C22با وزن  0.331رتبه اول ،موتور جستجو ( )C24با وزن  0.299رتبه دوم ،نقشه
جستجو ( )C23با وزن  0.185رتبه سوم ،ارسال سؤاالت و نظرات از طریق ایمیل ( )C21با وزن  0.108رتبه چهارم و نمایش مکان شعبهها
( )C25با وزن  0.077رتبه پنجم را کسب کرده است.
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جدول ( )18وزن زیرمعیارهای خدمات حرفه ای

وزن نرمال

وزن های قطعی

0.294

0.306

C31

0.264

0.275

C32

0.442

0.461

C33

با توجه به جدول  ،18نرخ ارزهای خارجی ( )C33با وزن  0.442رتبه اول ،تسهیالت اضافه برداشت ( )C31با وزن  0.294رتبه دوم و
نرخهای بهره رقبا ( )C32رتبه سوم را کسب کرده است.
جدول ( )19وزن زیرمعیارهای بانکداری الکترونیک

وزن نرمال

وزن های قطعی

0.098

0.102

C41

0.160

0.167

C42

0.438

0.458

C43

0.303

0.317

C44

با توجه به جدول  ،19سفارش اینترنتی کارت های بانکی ( )C43با وزن  0.438رتبه اول ،ارائه خدمات اینترنتی توسط یک پایانه ویژه در
شعبه ها ( )C44با وزن  0.303رتبه دوم ،انتقال پول بین حساب ها ( )C42با وزن  0.160رتبه سوم و هزینه استفاده از بانکداری الکترونیکی
و اینترنتی ( )C41با وزن  0.098رتبه چهارم را کسب کرده است.
جدول ( )20وزن زیرمعیارهای کاربرپسندی

وزن نرمال

وزن های قطعی

0.154

0.162

C51

0.193

0.202

C52

0.518

0.545

C53

0.136

0.143

C54

با توجه به جدول  ،20بههنگامسازی روزانه ( )C53با وزن  0.518رتبه اول ،نمایش قسمتهای پر بازدید ( )C52با وزن  0.193رتبه دوم،
ارائه توضیحاتی در زمینه امنیت بانکداری آنالین ( )C51با وزن  0.154رتبه سوم و آموزش آنالین استفاده از خدمات ( )C54با وزن
 0.136رتبه چهارم را کسب کرده است.

 . 4.2.5مرحله چهارم :اوزان نهایی زیرمعیارها
وزنهای نهایی زیرمعیارها از ضرب وزن معیارهای اصلی در وزن نسبی زیرمعیارها حاصل شد که در جدول  21آورده شده است .بر
این اساس ساده بودن صفحه ورود به سایت ( )C11رتبه اول را در بین تمامی زیرمعیارها کسب کرده است .دانلود سریع از سایت ()C12
و معرفی خدمات بانکی (سهام ،اوراق قرضه و )C13( )...به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردهاند.
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جدول ( )21وزن نسبی زیرمعیارها
معیار

وزن نسبی

وزن نهایی

زیرمعیار

زیرمعیار

وزن

0.302

0.1214

1

دانلود سریع از سایت () C12

0.282

0.1134

2

معرفی خدمات بانکی (سهام ،اوراق قرضه و)C13( )...

0.227

0.0913

3

زیرمعیار

معیار

ساده بودن صفحه ورود به سایت () C11
سهولت
استفاده () C1

دسترسی
() C2

خدمات حرفه -
ای ()C3

0.402

کاربر پسندی
() C5

ارسال سؤاالت و نظرات از طریق ایمیل () C21

0.108

0.0275

ارتباط آنالین با اپراتور ( ) C22

0.331

0.0844

4

نقشه جستجو () C23

0.185

0.0472

موتور جستجو () C24

0.299

0.0762

5

نمایش مکان شعبهها () C25

0.077

0.0196

16

تسهیالت اضافه برداشت () C31

0.294

0.0473

9

نرخهای بهره رقبا ( ) C32

0.264

0.0425

11

نرخ ارزهای خارجی ( ) C33

0.442

0.0712

7

هزینه استفاده از بانکداری الکترونیکی و اینترنتی () C41

0.098

0.0070

20

انتقال پول بین حسابها () C42

0.160

0.0114

19

سفارش اینترنتی کارت های بانکی () C43

0.438

0.0311

12

ارائه خدمات اینترنتی توسط یک پایانه ویژه در شعبهها () C44

0.303

0.0215

14

ارائه توضیحاتی در زمینه امنیت بانکداری آنالین () C51

0.154

0.0169

17

نمایش قسمتهای پر بازدید () C52

0.193

0.0212

15

بههنگامسازی روزانه () C53

0.518

0.0570

8

آموزش آنالین استفاده از خدمات () C54

0.136

0.0150

18

0.161

0.071

() C4

صفحه مربوط به سواالت متداول () C14

0.188

0.0756

6
13
10

0.255

بانکداری
الکترونیک

رتبه

0.110

 . 6بحث
محقق جهت انجام این پژوهش با مشکالت و محدودیتهایی روبرو بودهاست که به اختصار به آنها اشاره شدهاست .خوشبختانه برای
انجام پژوهشهای جدید برخی از محدودیتها ،برداشته شده و مشکالت مرتفع شدهاست.
پرسشنامههای توزیع شده ،به صورت کامل تکمیل و دریافت گردیدند .البته تعداد کمی از افراد هم اصال حاضر به همکاری نشدند و
پرسشنامه را تحویل نگرفتند .اما در هر صورت این مهم با صرف زمان نسبتا باالیی تحقق یافت ،به این دلیل که تعداد زیادی از پرسشنامهها
پس از چند بار مراجعه و عدم تکمیل آنها ،به مصاحبه تبدیل شدهاست و محقق سوالها را از پاسخدهنده پرسیده و پاسخها ثبت شدهاست.
اما از مزایای مصاحبه نیز برخوردار شدهاست.
به محققانی که تصمیم دارند در این زمینه پژوهشی داشته باشند نیز توصیه میشود:


به انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی در سازمانهای دیگر بپردازند.



محققان میتوانند سایر بانکها -اعم از خصوصی یا دولتی -را مورد مطالعه قرار دهند.



همچنین می توانند با توجه به موضوع مورد بررسی ،از مؤلفههای دیگری برای سنجش معیارها استفاده کنند.
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