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چکیده

هدف اصلی این تحقیق ،بررسی و شناخت عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از
شبکه های اجتماعی است .در راستای اهداف پژوهش ،عوامل پنجگانه مدل بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی
با استفاده از شبکه های اجتماعی ،براساس نظر خبرگان بانکی تبیین و مدل مفهومی آن ترسیم گردید .سپس پرسشنامه
تحقیق با استفاده از شاخصهای عوامل مذکور طراحی و توسط مدیران ،مشاورین ارشد و کارشناسان خبره بانک در
حوزه های بازاریابی ،روابط عمومی ،فناوری اطالعات ،مدیران کل ،اعتبارات و فناوری اطالعات استانها ،روسا و مسئولین
اعتبارات شعب مرکزی در استانها ،به صورت سرشماری و هدفمند تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس آزمونهای آماری ،مناسب بودن پنج عامل موثر بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از
شبکه های اجتماعی تایید شده و با توجه به تفاوت امتیازات شاخصهای مربوطه ،این عوامل به ترتیب "افزایش مشتری
مداری"" ،توانایی های شبکه اجتماعی"" ،آگاهی از نیازهای مشتریان"" ،مشارکت داخلی کارکنان بانک" و "ارائه
محصوالت و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی" رتبه بندی گردید.
واژه های کلیدی :بانکهای ایرانی ،خدمات الکترونیک ،شبکه اجتماعی ،مدل مفهومی ،خدمات بانکی

 -1مقدمه

در طول دو دهه گذشتته ،صنعت بانکی در استفاده از فناوری اطالعات سرمایه گذاری فراوان و در پاسخ به قوانین جدید ،رشد
شتبکه های جهانی و افزایش درآمد ،این صتنعت با استفاده از فن آوری های جدید ،برای دستیابی و حفظ مزایای استراتژیک
تالش زیادی کرده است [.]1
اقتصتتاد مدرن نه تنها بر استتاس منابس انستتانی و ستترمایه قرار دارد ،بلکه مهمتر از همه دارای اطالعات تشتتکیالت
اقتصتادی است .اطالعات کامل ،در زمان صحیح ،تعیین کننده پیشرفت و موقعیت رقابتی یک تشکل اقتصادی در بازار است،
در حالیکه فقدان این اطالعات حتی ممکن است منجر به شکست آن تشکل شود.
در حتال حتا تتتر شتتتبکه های اجتماعی مورد توجه افراد جامعه قرار گرفته و ورود بانکداری تحت عنوان بانکداری
اجتماعی به این شتبکه ها ،می تواند تاثیر زیادی بر پیشترفت و بهبود خدمات به مشتتریان داشتته باشتد .اهمیت شبکه های
اجتماعی برای کسب وکار بانکی ،از جمله توانایی های شبکه اجتماعی و نقش آن در مشتری مداری ،آگاهی از نیاز مشتریان،
ارائه محصتتوالت و خدمات بانکی در شتتبکه های اجتماعی و در نهایت امکان مشتتارکت داخلی کارکنان در این شتتبکه ها،
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می تواند فرصتت هایی برای بانکهای ایرانی جهت بهبود خدمات الکترونیک با استفاده از شبکه های اجتماعی ایجاد نماید و
موجب کمک به تحقق اهدافشان در بهبود عملکرد آنها گردد.
تتا به حال معرفی یک مدلی مفهومی با هدف بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استتتتفاده از شتتتبکه های
اجتماعی ،با بررستتی تاثیر عواملی همچون تاثیر استتتفاده از توانایی های شتتبکه اجتماعی بر بهبود عملکرد بانک ،تاثیر ارائه
خدمات در شتبکه های اجتماعی بر افزایش مشتتری مداری بانک ،تاثیر استتفاده از شبکه های اجتماعی بر آگاهی از نیازهای
مشتتتریان جهت بهبود ارائه خدمات بانک و  ...صتتورت نگرفته استتت .بنابراین بانک ها قبل از ورود به این شتتبکه ها ،نیاز به
بررس تی این عوامل تاثیرگذار دارند تا موثرترین عوامل را بدستتت آورده و از هزینه های ا تتافی جلوگیری کنند .در این مقاله
تالش شده است تا با مطالعه ای جامس ،عوامل مهم در این خصوص یافته و معرفی گردند.
 -2پیشینه تحقیق

بهبود بهره وری از طریق تکنولوژی های جدید ،یکی از مهم ترین اهدافی استتت که باید در همه جوامس به طور کلی و
به ویژه در ستیستتم مشتتری مداری شرکتها مورد توجه قرار گیرد .این هدف می تواند جامعه را به «جامعه هوشمند» نزدیک
کند .برای پیشرفت ،نیاز به ایجاد استراتژی برای انگیزه و دخالت افراد جامعه در سیستم هوشمند است .موسسات می توانند با
ایجاد شبکه هوشمند برای سازمانها در رسانه های اجتماعی ،از طریق برنامه های تلفن همراه ،خدماتی را برای بهبود مشارکت
مشتتری خود ایجاد کنند .با توجه به مستئله پیشتنهادی که مربوط به استفاده از شبکه های اجتماعی در بهبود خدمات بانکها
می باشد ،در این بخش به بررسی مقاالت موجود در این حوزه پرداخته خواهد شد.
صتتفری رودستتری و بزرگزاده به بررستی تاثیر عوامل مختلف موثر بر ارزش ویژه برند بانکها پرداختند .از نظر آنها در
حال حا تتتر بانکها و موستتتستتتات مالی و اعتباری زیادی در کشتتتور فعالیت دارند که باعث رقابت زیادی بین این بنگاه ها
می گردد .لذا برندسازی و ارزش ویژه یک برند در بانک ،نقش مهمی در ایجاد جایگاه بانک در عرصه رقابت با سایرین و ارتقا
جتایگاه برند آن بانک دارد .طبق یافته های پژوهش ،عوامل موثر زیادی بر ارزش ویژه برند یک بانک تاثیر می گذارند که از
جملته می توان بته عواملی همچون اهمیتت الگوی طنین برند ،تاثیر تبلیعات مبتنی بر مستتتئولیت اجتماعی و روابط موفق با
مشتری ،اثر هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانکها اشاره کرد [.]2
اسدیان و طاهری به بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی ،بانک
مستکن شتعب استتان آاربایجان شترقی) پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از تاثیر معنادار و مثبت رسانه های اجتماعی بر
ارزش ویژه برند و ابعاد آن ،کیفیت ادراک شده ،وفاداری به برند ،تداعی از برند و آگاهی از برند می باشد [.]3
ثمربخش و همکارانش به بررستتی بانکداری الکترونیک و بانکداری مبتنی بر شتتبکه های اجتماعی پرداختند .در این
مقاله بیان شتده است که شبکه های اجتماعی مجازی ،نسل جدیدی از فضای اجتماعی بوده و نقش پر رنگی در دنیای امروز
دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت .بانکداری الکترونیک نه فقط مسئولیت تامین محصوالت و سرویس های بانکداری خرد
و ارایه آن روی کانالهای الکترونیکی را بر عهده دارد ،بلکه پرداختهای الکترویکی مبالغ باال و سرویس های بانکداری عمده را
نیز شامل می شود .بهترین کانالهای الکترونیکی ،اینترنت و شبکه های ارتباطی بی سیم هستند [.]4
گودرزی و همکارانش به بررسی اهمیت شبکه های اجتماعی مبتنی بر مدیریت بانکداری الکترونیک در بانک شهر ،با
هدف بررستی روشهای متداول بانکداری از طریق شبکه های اجتماعی پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد از میان مولفه های
مربوط بته مت یر متدیریت ارتباط با مشتتتتری ،دو مولفه "امنیت" و "کیفیت برقراری ارتباط به اینترنت" تاثیر معنی داری بر
بانکداری مجازی نداشتته اند ولی در میان مولفه های کیفیت ،هر سه مولفه "مطلوبیت دریافت شده"" ،کیفیت ادراک شده"
و "ستهولت در انجام کارها" تاثیر معنی داری بر مت یر وابستته داشتته اند .همچنین دو مولفه "کیفیت اطالعات" و "سیستم
گزارش بانکی" از میان مولفه های مدیریت ارتباط با مشتریان ،تاثیر معنی داری بر بانکداری مجازی داشته اند [.]5
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نسیانی و ر وی به بررسی عوامل تاثیر گذار تبلی ات اینترنتی بر توسعه بانکداری الکترونیک پرداختند .نتایج نشان داد
هزینه نستبتا پایین ،دستترستی جهانی و شتبانه روزی ،بهبود اطالع رستانی ،بروزرستانی آسان و هدف گیری دقیق مشتریان
تبلی ات اینترنتی در توستعه بانکداری الکترونیک موثر استت .همچنین اینترنت ،کانال بااهمیتی در بازاریابی و تبلی ات است و
توانایی آن در کاهش هزینه ها و دسترسی آسان افراد به خدمات بر خط می باشد [.]6
فلگنهائر و همکارانش به بررسی رابطه بین مشتری و بانک در سیستم های مشتری آنالین بعد از تحوالت دیجیتال،
با هدف ارائه بینشی در مورد رابطه بین شکلهای مختلف مشارکت اجتماعی مشتریان و سودآوری مشتریان ،بر اساس مجموعه
داده های گستترده ای از یک شبکه آنالین بانک آلمانی پرداختند .یکی از نتایج بدست آمده این است که در مقایسه با ارسال
پاستخها ،ستواالت مطرش شتده در شتبکه مشتتری آنالین با ستودآوری قابل توجهی از مشتتریان مرتبط است .این نتایج به
پژوهشگران برای مدیریت موثرتر شبکه های مشتریان و تمرکز بر افزایش تعهد اجتماعی مشتریان ،کمک کرده است [.]7
آاللوان و همکارانش تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری موبایلی توستتتط مشتتتتریان بانک اردن ارائه
دادند .بر اساس این مقاله بانکها تمایل دارند تا سیستم هایی ایجاد کنند که بتوانند بهترین خدمات را به مشتریان ارائه داده و
کارایی و بهره وری خود را بهبود بخشتند .با این حال ،پیاده ستازی موفق بانکداری موبایلی ،شتدیدا وابسته به تمایل پذیرش
مشتتتتریان دارد .هدف این مطالعه ،بررست تی فاکتورهای تاثیرگذار روی تمایالت رفتاری و پذیرش بانکداری موبایلی توستتتط
مشتریان بانکهای اردن می باشد .نتایج عمدتا نشان می دهند که تمایالت رفتاری به طور قابل توجه و مثبتی توسط انتظارات
عملکرد ،انتظارات تالش ،انگیزش لذت گرایانه ،ارزش قیمت و اعتماد تحت تاثیر قرار می گیرند [.]8
 -3روش پیشنهادی

تحقیق حا ر از نظر روش پژوهش ،توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف تحقیق ،کاربردی است .جامعه
آماری آن شامل مدیران و مشاورین ارشد و کارشناسان خبره بانک انصار در حوزه بازاریابی ،روابط عمومی و فناوری اطالعات
حوزه مرکزی و مدیران کل و مدیران بازاریابی ،اعتبارات و فناوری اطالعات استانها و روسا و مسئولین اعتبارات شعب مرکزی
استانها ،به تعداد  212نفر بطور سرشماری و هدفمند بوده است .تعداد  172مورد از پرسشنامه های توزیعی ( )%81جمس آوری
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مدل مفهومی این تحقیق حاوی عوامل پنج گانه مدل بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از
شبکه های اجتماعی ،بعد از مصاحبه و مشورت با خبرگان بانکی و مدیران بانک انصار ،تهیه گردید .روایی پرسشنامه مذکور با
اخذ دیدگاه های  32نفر از از صاحب نظران و خبرگان بانکی ،مدیران ارشد و میانی ،مدیر  ،ITمدیر بازاریابی ،روسا و مسئولین
شعب مرکزی بانک ،از نظر اعتبار محتوا تایید شد .برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ریب
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  ،2/838توانایی های شبکه اجتماعی  ،2/848افزایش مشتری مداری  ،2/822آگاهی از
نیازهای مشتریان  ،2/788ارائه محصوالت و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی  2/773و مشارکت داخلی کارکنان بانک
 2/826بوده است .در این تحقیق از نرم افزار  SPSSبرای تحلیل داده ها ،آزمونهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار و فراوانی
و آزمونهای  ، Kolmogorov-Smirnovپارامتریک  T-Studentتک مت یره Chi-Square ،غیر پارامتریک و آزمون Friedman
استفاده شد .همچنین مدل مفهومی تحقیق با روش معادالت ساختاری تایید گردیده است.
 -1-3مدل مفهومی تحقیق

در راستتای اهداف پژوهش ،عوامل پنجگانه مدل بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی،
براستاس نظر خبرگان بانکی تبیین و مدل مفهومی آن ترستیم گردید .مدل مفهومی این تحقیق در شکل  1نمایش داده شده
است.
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

 -4نتایج تجزیه و تحلیل آماری

جدول  ،1نتایج آزمون نرمالیته  5شتاخ
اجتماعی را نشان می دهد.

پیشنهادی جهت بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های

جدول  :1آزمون ( Kolmogorov-Smirnovتست نرمالیته)

انحراف

مقدار
z

معناداری

ردیف

متغیر

میانگین

1/151

0/111

1

تاثیر استفاده ازتوانایی های شبکه اجتماعی ،بر بهبود عملکرد بانک

5/1541

0/4455

0/025

2

تاثیر ارائه خدمات درشبکه های اجتماعی ،بر افزایش مشتری مداری بانک

5/1101

0/4555

1/555

0/010

1

تاثیراستفاده از شبکه های اجتماعی ،بر آگاهی از نیازهای مشتریان جهت بهبود

5/1155

0/5120

1/521

معیار

سطح

ارائه خدمات بانک
5

تاثیر ارائه محصوالت و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی ،بر بهبود ارائه

1/5150

0/5514

1/115

0/045

خدمات بانک
4

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر مشارکت داخلی کارکنان بانک

5/0111

0/5555

1/551

0/001

با توجه به نتایج آزمون نرمالیته در جدول فوق ،ستتطوش معناداری مت یرهای  3 ،2و  5مربوط به "افزایش مشتتتری مداری"،
"آگاهی از نیازهای مشتتتریان" و "مشتتارکت داخلی کارکنان بانک " کمتر از  2/25بوده و از توزیس غیرنرمال پیروی می کند،
لذا جهت تایید یا رد آنها باید از آزمون های ناپارامتریک استتفاده شود .دو مت یر دیگر به علت معناداری بیشتر از  ،2/25دارای
توزیس نرمال بوده و جهت تایید یا رد آنها باید از آزمون های پارامتریک استتتتفاده شتتتود .جدول  ،2نتایج آزمون ناپارامتریک،
شاخصهای  3 ،2و  5را نشان می دهد.
آزمون برازندگی  Chi-Squareبیانگر این استت که در طیف لیکرت فراوانی پاستخ شتاخصهای سه مت یر غیر نرمال "افزایش
مشتتتری مداری"" ،آگاهی از نیازهای مشتتتریان" و "مشتتارکت داخلی کارکنان بانک" در طبقات ( کامال موافقم و موافقم )
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خیلی بیشتتر از طبقات ( مخالفم و کامال مخالفم ) می باشد .بنابراین میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار ( )3بزرگتر
و بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد و از آنجایی که سطح معناداری آزمون مجذور کای در مورد تصمیم گیری راجس به رد یا
تایید فر یه از  % 5کمتر است ،بنابراین فر یه مناسب بودن سه مت یر فوق در سطح اطمینان  % 85تایید می شود.
جدول  :2آزمون ناپارامتریک برازندگی Chi-Square
متغیر

مجذور کای

درجه آزادی

معناداری

ردیف
1

افزایش مشتری مداری

05/068

15

8/888

2

آگاهی از نیازهای مشتریان

33/823

11

8/888

3

مشارکت داخلی کارکنان بانک

110/860

13

8/888

برای بررستتی  2مت یر دیگر ،از آزمون پارامتریک  T-Studentاستتتفاده گردید .نتایج آزمون  T-Studentدر جدول 3
نشان می دهد ،دو مت یر نرمال "توانایی های شبکه اجتماعی" و "ارائه محصوالت و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی"
در ستطح ( )=α2/25معنادار است .زیرا میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار بزرگتر و بین آنها تفاوت معناداری وجود
دارد و از آنجایی که ستطح معناداری آزمون  T-Studentدر مورد تصتمیم گیری راجس به رد یا تایید فر یه از  % 5کمتر است،
بنابراین فر یه های مربوط به مناسب بودن دو مت یر مذکور در سطح اطمینان  % 85تایید می شود.
جدول :3آزمون پارامتریک T-Student
میانگین

مقدار t

معناداری

1

توانایی های شبکه های اجتماعی

4/1453

26/033

8/888

متغیر

ردیف
2

ارائه خدمات و محصوالت بانکی در شبکه های اجتماعی

3/0368

10/363

8/888

 -1-4معادالت ساختاری به روش کمترین مربعات () PLS

مدل این تحقیق ،مبتنی به روش حداقل مربعات جزئی استتتت که در قالب کلی معادالت ستتتاختاری مطرش می شتتتود.
مدلسازی معادالت ساختاری دارای دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری است و مت یرهای مدل ،در دو دسته مت یرهای
پنهان و آشتکار تقستیم بندی می شتوند .بخش مدل اندازهگیری شتامل ستواالت (شاخصهای) هر عامل است و روابط میان
سواالت و عوامل ،در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 -2-4بررسی روایی مدل تحقیق با استفاده از بارهای عاملی

جدول  ،4نتایج سنجش بارهای عاملی تحقیق حا ر را نشان می دهد.
جدول :4نتایج سنجش بارهای عاملی
متغیر تحقیق

پارامترها

سواالت تحقیق

بار عاملی

تاثیر استفاده از
توانایی های شبکه
اجتماعی،
بر بهبود عملکرد بانک

a1

عملکرد بانک با استفاده از توانایی شبکه های اجتماعی ارتقا پیدا می کند.

8/305

a2

تمایل افراد به جاذبه های شبکه اجتماعی ،بانک را در تحقق اهدافش جهت افزایش مشتریان کمک می نماید.

8/010

a3

خدمات و کاربردهای شبکه اجتماعی ،باعث موفقیت بانک درتوسعه بازار خواهد شد.

8/300

a4

استفاده از قابلیت های شبکه اجتماعی ،می تواند موجب بهبود خدمات بانکی از جمله خدمات بانکداری الکترونیک گردد.

8/663

a5

با استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی ،فضای کسب و کار بانکی بهبود پیدا خواهد کرد.

8/331

a6

فراگیر شدن شبکه های اجتماعی ،می تواند ابزار مناسبی جهت تبلیغ محصوالت و خدمات بانک باشد.

8/322

b1

بهبودکیفیت ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی ،می تواند موجب افزایش رضایتمندی مشتریان بانک شود.

8/381

b2

محافظت از محرمانگی داده های مشتریان در شبکه های اجتماعی ،موجب افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان بانک می گردد.

8/533

b3

راهاندازی تاالرهای ( کانال های ) ارتباطی در شبکه های اجتماعی ،می تواند موجب افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک گردد.

8/320

b4

معرفی خدمات و محصوالت نوین در شبکه های اجتماعی ،می تواند باعث آگاهی و افزایش رضایتمندی مشتریان بانک شود.

8/341

b5

انتشار سریع اطالعات مورد انتظار مشتریان ،از طریق شبکه های اجتماعی ،رضایت مشتریان و سایر ذینفعان را تامین می کند.

8/088

b6

ارائه گزارش های بانکی از طریق شبکه اجتماعی ،می تواند به مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد وفاداری مشتریان بانک کمک نماید.

8/380

تاثیر ارائه خدمات در
شبکه های اجتماعی،
بر افزایش
مشتری مداری
بانک
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تاثیر استفاده از
شبکه های اجتماعی،بر
آگاهی از نیازهای
مشتریان جهت بهبود
ارائه خدمات بانک
تاثیر ارائه محصوالت و
خدمات بانکی در
شبکه های اجتماعی ،بر
بهبود ارائه خدمات بانک
تاثیر استفاده از
شبکه های اجتماعی بر
مشارکت داخلی
کارکنان بانک

c1

جمعآوری اطالعات و آگاهی از نیازهای مشتریان با استفاده از شبکه اجتماعی ،موجب بهبود روند عملکرد بانک خواهد شد.

8/083

c2

راهاندازی باشگاه مشتریان در شبکه های اجتماعی ،موجب افزایش آگاهی کارکنان بانک از نیازهای مشتری خواهد شد.

8/351

c3

انجام نظرسنجی در شبکه های اجتماعی از جمله طرح ها و خدمات نوین بانکی ،موجب آگاهی بانک از نیازهای مشتریان خواهد شد.

8/300

c4

با استفاده از شبکه های اجتماعی ،می توان با شناسایی نیازهای مشتریان ،محصوالت و خدمات جدید بانکی را تولید نمود.

8/302

d1

ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی ،موجب سهولت در انجام سرویسها و خدمات بانکی خواهد شد.

8/306

d2

هزینه های ارائه خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی به شدت کاهش می یابد که به نفع بانک و مشتریان می باشد.

8/364

d3

سهولت ارتباط در شبکه های اجتماعی نسبت به ارتباطات فیزیکی ،زمینه ارائه خدمات و تبلیغات برای مشتریان بانک را فراهم می نماید.

8/300

d4

بانک می تواند از طریق شبکه های اجتماعی منابع و اطالعات درست مورد نیاز ذینفعان را ارائه نماید.

8/361

e1

استفاده از شبکه های اجتماعی ،موجب کاهش انجام امور مشتریان در شعبه و امکان مشارکت کارکنان در امور دیگر بانک خواهد شد.

8/338

e2

از طریق شبکه های اجتماعی ،می توان تاالرگفتگو و کانال ارتباطی بین کارکنان ایجاد و مشارکت آنها را در پیشبرد اهداف بانک فراهم نمود.

8/056

e3

ارائه خدمات بانکی در شبکههای اجتماعی ،یک فعالیت تعاملی و دوسویه بین مشتریان و کارکنان بانک را فراهم می سازد.

8/050

e4

از طریق شبکه های اجتماعی می توان نظرسنجی از کارکنان نسبت به طرح ها ،محصوالت و خدمات بانک و غیره را انجام داد.

8/360

یافتههای جدول  4حاکی از این است که هیچ کدام از شاخصها ،دارای بار عاملی کمتر از  2/4نبوده و لذا مدل تحقیق
دارای روایی الزم و کافی میباشد [.]8
جدول  ،5مقادیر تتتریب مست تیر و مقادیر  Tعوامل الگوی بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استتتتفاده از
شبکه های اجتماعی را نشان می دهد.

جدول  :5ضریب مسیر و مقادیر  Tعوامل الگوی بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی
اعوامل

ضریب مسیر

انحراف معیار

آزمون T

ضریب معناداری

نتیجه

تاثیر استفاده از توانایی های شبکه اجتماعی ،بر بهبود عملکرد بانک

8/228

8/832

20/238

8/888

تایید ارتباط

تاثیر ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی ،بر افزایش مشتری مداری بانک

8/252

8/832

32/518

8/888

تایید ارتباط

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی ،بر آگاهی از نیازهای مشتریان جهت بهبود
ارائه خدمات بانک

8/224

8/835

38/523

8/888

تایید ارتباط

تاثیر ارائه محصوالت و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی ،بر بهبود ارائه
خدمات بانک

8/245

8/830

25/036

8/888

تایید ارتباط

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر مشارکت داخلی کارکنان بانک

8/233

8/834

26/800

8/888

تایید ارتباط

 -3-4بررسی مدل تحقیق به روش کمترین مربعات به همراه بارهای عاملی

مدل تحقیق به همراه بارهای عاملی بدستت آمده در جدول  4و مقادیر ریب مسیر بدست آمده در جدول  ،5در شکل
 2نشتتان داده شتتده استتت .که پارامترهای  a1الی  b1 ،a6الی  c1 ،b6الی  d1 ،c4الی  d4و  e1الی  e4در جدول  4مشتتخ
گردیده است.
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شکل :2مدل تحقیق به همراه بارهای عاملی

 -4-4بررسی مدل تحقیق با مقادیر واریانس استخراج شده

مقادیر واریانس استخراج شده از ابعاد مسیله  ،در جدول  6گزارش شده است .با توجه به آنکه تمامی این مقادیر بیشتر از
 2/5هستند  ،نشان از اعتبار قابل قبول مولفه ها می باشد.
جدول :6مقادیر واریانس استخراج شده عوامل الگوی بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی
عوامل

)Average variance Extracted (AVE

آگاهی از نیازهای مشتریان

8/614

افزایش مشتری مداری

8/583

ارائه محصوالت و خدمات بانکی

8/688

توانایی های شبکه اجتماعی

8/538

مشارکت داخلی کارکنان بانک

8/664

 -5-4بررسی نیکویی برازش مدل

در مدل ستازی معادالت ستاختاری به کمک روش  ،PLSشتاخصی برای سنجش کل مدل وجود ندارد .ولی شاخصی به نام
نیکویی برازش ( 1)GOFتوسط تننهاوس و همکاران پیشنهاد شده است [ .]12این شاخ هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری
را متدنظر قرار میدهتد و به عنوان معیاری برای پیشبینی عملکرد کلی مدل به کار میرود .این معیار به صتتتورت رابطه ،1
معرفی میگردد.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × R2
GOF = √Communality

رابطه ()1
وتزلس و همکاران سته مقدار  2/25 ،2/21و  2/36را به ترتیب به عنوان مقادیر تعیف ،متوسط و قوی برای
معرفی نمودند [ .]11مقدار این پارامتر برای فر یات این تحقیق در جدول  ،7نشان داده شده است.

GOF

جدول :7مقادیر برازش نیکویی مدل
عامل

مقدار اشتراک

ضریب تعیین

تاثیر استفاده ازتوانایی های شبکه اجتماعی،بر بهبود عملکرد بانک

8/308

8/641

تاثیر ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی ،بر افزایش مشتری مداری بانک

8/314

8/306

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی ،بر آگاهی از نیازهای مشتریان جهت بهبود ارائه خدمات بانک

8/356

8/605

تاثیر ارائه محصوالت و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی ،بر بهبود ارائه خدمات بانک

8/333

8/351

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر مشارکت داخلی کارکنان بانک

8/428

8/340

)Goodness Of Fit (GOF

3
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8/362

کل

8/322

مقدار  GOFمتناظر با  5عامل این تحقیق 2/511 ،بدستتت آمده که این مقدار بیشتتتر از آستتتانه  2/36برای اندازه اثر
بزرگ  R2استت .بنابراین میتوان گفت که مدل مورد مطالعه قدرت پیشبینی خوبی در مقایسه با سایر مقادیر آستانه (نیکویی
برازش کوچک  ،2/1نیکویی برازش متوستتتط 2/25 ،و نیکویی برازش بزرگ  )2/36را دارد و یافتهها اعتبار کلی مدل را تأیید
میکنند.
 -5نتایج و یافته های تحقیق

بر اساس آزمونهای آماری ،مناسب بودن پنج عامل مدل بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های
اجتماعی (معرفی شده در جدول  )1تایید شد و با توجه به تفاوت امتیازات شاخ های مربوطه ،این عوامل به ترتیب-1 :
افزایش مشتری مداری  -2توانایی های شبکه اجتماعی  -3آگاهی از نیازهای مشتریان  -4مشارکت داخلی کارکنان بانک
و  -5ارائه محصوالت و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی رتبه بندی شدند .منا هر  5فر یه اکر شده در جدول  1به
دلیل داشتن مقدار میانگین بزرگتر از  ،3تایید گردیدند.
برای تایید مدل مفهومی تحقیق ،از سه روش ،بر اساس معادالت ساختاری استفاده شد ،هر چند با یک روش هم می
توان مدل مفهومی را تایید کرد .لذا ابتدا مدل تحقیق بر اساس مقادیر ریب مسیر و مقادیر  Tعوامل الگوی بهبود خدمات
الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی ،مورد بررسی قرار گرفت ،در نتیجه با توجه به مقادیر جدول ،5
عامل تاثیر ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی ،بر افزایش مشتری مداری بانک با ریب مسیر  2/252بیشترین تاثیر را نسبت
به الگوی بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی دارد .سپس مدل تحقیق بر اساس مقادیر
واریانس استخراج شده عوامل الگوی بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی ،مورد بررسی
قرار گرفت که طبق مقادیر جدول  ،6مقدار قابل قبول بزرگتر از  2/5برای واریانس تمامی عوامل است ،که بیانگر اعتبار مناسب
برای اندازه گیری می باشد .در نهایت نیکویی برازش ( )GOFمدل مورد بررسی قرار گرفت که مقدار  GOFبرابر با 2/511
بدست آمد که مقدار حاصله بیشتر از مقدار آستانه ی  2/36است .بنابراین ،یافته ها اعتبار کلی مدل تحقیق را تایید می کنند.
 -1-5پیشنهادها با توجه به مدل مفهومی تحقیق






بانکها جهت تبلیغ محصوالت و خدمات بانکی خود از توانایی های شبکه اجتماعی ،استفاده کنند.
بانکها برای افزایش مشتتریان خود با استتفاده از شتبکه های اجتماعی ،به حفظ محرمانگی داده های مشتریان در
شبکه های اجتماعی توجه کنند.
بانک ها برای افزایش آگاهی کارکنانشتتان از نیازهای مشتتتریان ،به راه اندازی باشتتگاه مشتتتریان در شتتبکه های
اجتماعی اقدام کنند.
بانکها نظرستنجی از کارکنان را درخصتوص طرش ها ،محصوالت و خدمات بانک از طریق شبکه های اجتماعی ،در
دستور کار خود قرار دهند.
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