
      ي نده بانک کشاورزيتوسعه خدمات آدر   یم خصوص ي و حر اخالقی   تی امن ر یتاثکیم پور و همکاران: حن یحسدکتر 
 

 114 

در  
ق 

خال
ه ا

ام
صلن

ف
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

لو
ع

ل 
سا

هم
فد

ه
 ، 

ره
ما

ش
 

05 ،
14

01
 

ه 
قال

م
شی

وه
پژ

  
 

 

 ينده بانک کشاورزي توسعه خدمات آدر   یم خصوص ي و حر اخالقی تيامن ريتاث

 
 2، دکتر مهدي محمودزاده3، دکتر آذر کفاش پور 2*، دکتر حسين حکيم پور  1مرتضي غالميان

 ند، ايران رجي رجند، بي ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بيت بازرگانيريدانشجوي دکتري مد .1
 رجند ، ايراني رجند ، بي اد اسالمي، واحد به آز نشگادا، ينزرگات بايريگروه مد .2

 مشهد دانشکده اقتصاد ، مشهد ، ايران  ي، دانشگاه فردوسيت بازرگانيريگروه مد .3

 ( 1400/ 11/ 27، تاریخ پذیرش: 1400/ 09/ 28تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

ها در کشور بانک و خدمات مررتط  برا  ن يکي از پرکاربردترين سازمان
روز از خدمات غيرحضوري در ساعات مختلر  برطان   بخصوص  استفاده

مررد    2افزايش اعتماد  و  1ترونيکلکا  وکارکسبگرفتن    باالبا    (.  1)است
و ب  دليل تعطيلي بسرياري از مراکرز   ب  خريد اينترنتي در فضاي  نالين

بر  يکري از   هرابانک  3استفاده از خدمات اينترنتري،  تردد  يهاتيدمحدو
ل برده طردافرراد ت  انجا  امور روزمره  يهاروشين  ترين و معتطرترسريع
محقر  گرديردن تواعرات و   ها در هم  حال بر  دنطرالبانک(.  2)است  
با تسهيل ارتطرا   4اطالعات ي ورخود هستند. فن  تي  اي مشترياننيازه

ش سرعت و اثربخشري  ن، زمينر  بهطرود عملکررد و يافزا  ريان وبا مشت
  (. 3)کنند نو وري در ارائ  خدمات را فراهم

 
 
 

 
بازاريرابي  و تجراري معامالت انجا  براي  يمکان  ب   اينترنت  امروزه بستر

 ،5نترنت بانکيبده است. استفاده از خدمات ال  يتطد  ص در بانکهابخصو
 تغيير بسيار را 6جهاني ارتجت عات،اطال عصر جديد دستاوردهاي از يکي

در  را ظيمرريع يهرراتيمز و کرررده دگرگررون را تجرراري داده و  اواعررد
 دنيرادر  نالين و برخ    يدخروکار ب  وجود  ورده است.  کسب  يهاروش

 مقايسرر  اجررازه و اطررل بررده از ترمناسررب وتر صرررف روز ب روزبرر 
  جرر برو من. دهردمي ي  نحرو بهتررير مشرتريانرا بر   يفيرتک/يمتا

 يحتررجمررد   و اغلرب    اسرت  بده  بيشتر از اطل  7يانمشتر  يتمنديرضا
 دهنررد انجرا و برررخ   ينترنرتا  يرطرخررود را از دهاي يرردهنرد خمي

 (. 4)ز کنند ينترنت بانک واري  اين وج   ن را از طريهمچن
 
 

 چکيده

   انجا  بده است. ينده بانک کشاورزيتوسع  خدمات  ر د يم خصوصيو حر اخالاي تيامن رياثت يبررسحاضر با هدف پژوهش زمینه:  
 يبرانک خطرگاناز  يتعدادبد. جامع   ماري  استفادهروش تحليل تم از   ا رويکردي  ميخت  انجا  بد. در بخش کيفيب  ضرژوهش حاپ:  شرو
ابزار تحليل مصاحط  بود و در نهايت داده ها با  بدند. انتخاب ن ان نموانها ب  عنونفر از  20 هدفمند يريگنمون   روش  با  بودند ک   يدانشگاه  و
جامع  تحقي  مشتريان بانک هاي مشهد بودند ک  برا روش بود . همطستگي    –در بخش کمي روش توصيفي  تم بررسي بدند.    حليلوش تر

 ادالت ساختارييج با استفاده از معساخت  بود و نتاشگر پرسشنام  پژوه ب  عنوان نمون  انتخاب بدند. ابزارنفر  384  دفي سادهنمون  گيري تصا
  تحليل بدند.  ات جزئيربعاال مرد حدمطتني بر رويک

از اعتطرار همگررا و واگررا  يرين رواييتع يابر . بود اسيخرده مق 6و  يبعد اصل 2باخص در  27 ييبناسانتايج تحليل تم منجر ب    :يافته ها
برنام  جامع  ب  دابتن و منه دنيتوسع  خدمات  در  يم خصوصيو حر اخالاي تيامند ج نشان داينتا  وج در حد مطلوب بودياستفاده بد ک  نتا

  يبرانک ان از کيفيت خردماتيرضايت مشترن از نقط  نظرات خطرگان يهمچنت گردد.  ينده است، ک  سطب رضاي   يازهايو مدون و توج  ب  ن
بروده و اابليرت  يورزنده بانرک کشرايتوسع  خدمات  باال ازنقا  اوت  سطحدر ده ازخدمات،  نها و سهولت استفاارائ  بده و ميزان اعتماد ب   

 ، شوديمان يشتر نمايبنده يتوسع  خدمات  ايش راابت پذيري ايجاد فرصت براي جذب مشتري بيشتر و افز
اسرتفاده از خردمات يرن، در فضراي  نالت،  ر بده اسيتناب ناپذامروز اج يايدر دن يرحضوريان ب  خدمات غيشتر مشترياز بين:  نتیجه گیري

و   ن اعتماد بر  خردمات اسرت ياز اصلين ک  بدل بده است تطادل ماليروش هاي  ترين و معتطرترينسريع زکي اب  ي  ازها  غيرحضوري بانک
 .ر نخواهد بوداين اعتماد ب  جز با توج  ويژه ب  امنيت اخالاي و حفظ حريم خصوصي مشتريان امکان پذي

 
 .يرزکشاو بانک ،ندهيتوسع  خدمات  ، يم خصوصيحر، تيامن موثر،مل عوا: واژگاندیلک

 hakimpourhosein5@gmail.comنويسندۀ مسئول: نشاني الکترونيکي:  
 

mailto:hakimpourhosein5@gmail.com
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 يوتريکرام  يهراوتر و برطک ينده ب  کرام يفزا ياامروزه جوامع ب  گون 
ان يرارتطرا  م   يب  منظور برارار  يمناسط  ي  تعامليمح  اند ووابست  بده

ت خود را از دست يو مرزها اهم  ييايجغراف  يدور  فراهم بده است.  افراد
نترنرت، يو ا  يکريو الکترون  ين ارتطراطينرو  يهراداده و گسترش رسران 

جاد کررده يا ينده بانک کشاورزيتوسع  خدمات  را تحت عنوان    ييفضا
کر  برا هرا بروده از بانرک  ينينسل نرو  يکيرونالکت  يهابانک(.  5)است  

از يرنياطالعات و ارتطاطات و ب  ير و  فن  ين دستاوردهاياستفاده از  خر
  بر  عمرو  عرضر ي، خدمات و محصوالت متنوع برانکيکيزياز بعط  ف

سراعت  ) در هرر زمران وهرر مکران(، سرهولت،  24  يند.دسترسرينمايم 
(. 6)هاستل بانکين اطيا  يهاتيت از جمل  مزي، سرعت و امنيدسترس
تجارت   يايو دن  ترننتيا  يد در فضايجد  ياعرص   يکيالکترون  يبانکدار
 يارائ  خدمات برانک  يرا برا  يار مناسطيت بسيک است ک  مواعيالکترون
در   ينترنتريا  يبانکردار  و  يکريالکترون  يد. گرچ  بانکردارينمايفراهم م 

  هرم برا يمصراد يخردر بربروند يگر منطط  م يکدي  با  يمصاد  يبرخ
 يبر  معنر  يکريالکترون  يبانکدارقت  يدر حق  (.  7)ن هستنديگر متطايکدي

ن ي ن است. ا  يبا مفهو  کل  توسع  خدمات  ينده بانک کشاورزيحضور  
و بر    يبرانک  يهرا، همراه بانک، کارتينترنتيا  يامر با خدمات بانکدار

اد ير يکيترونالک يرصطالحاً با عنوان بانکداک  از  ن ا  يخدمات  يطور کل
ن ابرزار يترنترنت مهمين ک  ايتاً متفاوت است. با توج  ب  ايم ماهيکنيم 

ن يتررشررفت يد بتروان گفرت پياست با  فضاي مجازيمورد استفاده در  
در  يصنعت بانکردار  است.  يمجاز  ي، بانکداريترننتيا  يمصداق بانکدار

از  يريرگهدر بهرر  يريشررفت چشرمگير پيرران اگرچ  در دو دهر  اخيا
 نوين  يک دابت  است، هنوز با مفهو  بانکداريالکترون  يخدمات بانکدار

ابراع   يبرا  ييل  دابت  و الز  است راهکارها و اادامات اابل اجرااص ف
-8)ش روز افزون ب   ن ارائ  بود يرال گيو تسه   خدمات نوين بانکداري

10.) 
 ن  گراه  يايامز ن است ک  افراد ازيمستلز  انده بانک  يتوسع  خدمات  

اده ، اسرتفکردنديره م يها ذخبوند.اگر تا کنون افراد پول خود را در بانک
ز خواهرد يرهرا نره بردن وارت  نيرباعث ذخ  يرحضوريغ  يهااز بانک

توجر  بر  انسان است کر  برا   يين دارايروات و زمان ارزبمندت(.  6)بد
ت افريزباچ وجر  اابرل  ي، ب  هين کره خاکيکوتاه بودن عمر انسان در ا

کند، يکمک م نده بانک يخدمات  رش يک  ب  پذ ييايست. از جمل  مزاين
و در  يدرون و برون بهر يهار مسافرتينظ  يتماعمشکالت اج  کاهش

برده و رحضروري  غيت  فرصرت، رونر  تجرار  يهان يج  کاهش هزينت
ارائر    يجراد فرصرت بررايخردمات و ا  يها در ارائ  برخکبان  ي زادساز

نرده بانرک يخدمات  ذکربده    يايرغم مزا  يلت. عاسد  يمحصوالت جد
رش واارع نشرده يموردپرذ  ينورت جهراا، ب  ص يدرتما  دن   8افت يتکامل  

ن بر  يردهند و ايح م يرا ترج  9يطيکرد ترکيک رويکشورها    ياست. برخ
ها مواج  افت  با  نيتکامل    يرحضوريغ  ياست ک  بانکدار  يانعاطر موخ

  .(12و  11)است
ازمنرد يهرا ن، بانرکندهيتوسع  خدمات    يراابت  عتدر صن  تيموفق  يبرا

ان خود هسرتندک  يت ب  مشتريفيک با کيترونالک  يارائ  خدمات بانکدار
و   10اخالاريت  يرامن  نيهمچن  است    ييهان باخصييازمند تعين امر نيا

ت خردمات يرفيسرنجش ک يان بررايک  مشرتراست      11يم خصوص يحر
 برطاهت  امرروزي  رارابتي  ايدن  در  .رنديگيک ب  کار م يالکترون  يبانکدار

ار يبسر  يريپرذانعطاف   و  باال  تيحساس  و  گرييکد  ب   خدمات  شيازپشيب
ادامر   جهرت ياعتطرارمؤسسرات  و هرابانک بده  باعث  انيمشتر  نييپا
  (. 13) بابنددار ادام ي راابت طل ت م يمز کسب دنطال ب  اتيح

د و دهررخ  يريتحروالت چشرمگ ران اررار اسرتيا يدر صنعت بانکدار
هرا، ن براخصيرتا با در نظر گرفتن ارد.  يصورت پذ  يش  ايالحات راص 
ن خردمات يرارائر  دهنرده ا  يهراستميس  يارتقا  يبرجست  برا  ييهاگا 

 يرا بررا  يمتفاوت  يما، دورنيصنعت بانکدار  يبردابت  بود.روند توسع 
رد وخريب  چشم مر يمتفاوت يکردهاين راستا روي ن رام خواهد زد. در ا

بر   يم خصوصريت و حرريرامنها ارتقاء  دگاهيابتراک هم  د  ينقط ا  ام 
 (.14)است ندهي  21يبانکدار  توسع  خدمات  رشيند پذيل فر يمنظور تسه 

ب  توسرع  و  اهان و کارکنان بانکيمشتر  يبرا  يزبيانگ  يهاجاد طرحيا
ن با توج  بر  يد. همچنينماکمک  ندهي  يبانکدار توسع  خدمات  رشيپذ
 يبانکدار استفاده از يبرا يجامع و بوم   يتحقر کشور کنون د تان ک   يا
. از وجود نداردران بابد، ي  کشور ايک  متناسب با برا  ن  ينو همچن  ينو
ن مطالعرات ياز اولر  يکريتوان ادعا کرد ک  پرژوهش حاضرر  يم ن رو  يا

 ين ب  نوب  خود نشان از نرو وريبابد و اين  م ين زم يصورت گرفت  در ا
 برر عوامرل مروثر يبررسروضوع دارد. لرذا ضررورت دارد دن م بود يدج  و
خرردمات  ينررده بانررک در توسررع   يم خصوصرريو حررر اخالارري تيررامن

عوامل مروثر ن است ک  يا يبود. حال سؤل اساس  ييبناسا  13کشاورزي
نده بانرک يتوسع  خدمات  در    يم خصوص يحرحفظ  و    اياخال  تيامن  بر

 کدامند؟ يکشاورز
 

  روش

روش از     ا رويکردي  ميخت  انجا  بد. در بخش کيفريب  رض اژوهش حپ
 و يبرانک خطرگراناز  يتعردادمراري  امعر   برد. ج  اسرتفادهتحليل ترم  

ن نفر از انها ب  عنوا 20 هدفمند يريگنمون  روش  با  بودند ک   يدانشگاه
ابزار تحليل مصراحط  برود و در نهايرت داده هرا برا بدند.    انتخاب  نمون 

 ي بدند. رستم بر  روش تحليل
بررود . جامعرر  تحقيرر  همطسررتگي  –در بخررش کمرري روش توصرريفي 

 دفي سادهگيري تصاهاي مشهد بودند ک  با روش نمون   مشتريان بانک  
 شگر ساخت وهب  عنوان نمون  انتخاب بدند. ابزار پرسشنام  پژنفر    384

مطتنري برر   بود و نتايج برا اسرتفاده از معرادالت سراختاري  بخش کيفي
  تحليل بدند.  ل مربعات جزئيااکرد حدروي

 ترتيب زير انجا  بد: ب روش اجرا 
اطالعات و بناخت عوامرل در فراز برناخت و مطالعر    ي ورجمعال (  

 مرتط  يهاکتابمقاالت و 
و   ييمحتروا  ين کردهايريف تعن فراز هرديرب( فاز طراحي مردل، در ا

 است. هان ن ين ارتطا  بييتع تيدرنها
از  بردهي ورجمع يهرادادهبا اسرتفاده از  ل  دو رحدر م   ج( فاز ارزيابي.

 يين برا اسرتفاده از ابزارهرايموجود، و همچن يهادادهر  يو سا  هامصاحط 
ده يردر مرورد پد ياطالعرات کمر  ي ورجمرعر پرسشنام  ااردا  بر   ينظ
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 ي مرار  ياهرکيرن مرحل  برا اسرتفاده از تکنيبود. در ايم   الع دمطمور
 ييو مردل نهرا ارارگرفتر   ليوتحل يرتجز  ردمرو  بدهيگرد وراطالعات  

و  يساختار تمدل معادال چونهم ي مار يها  با استفاده از روشيتحق
 بودير  زمون م يل مسيتحل

 

 ه هافتاي
توسرع  خردمات در    يم خصوص يو حراخالاي  ت  يامن  ريتاث  يبررسجهت  

  يردستيابي ب  اهرداف تحقير  از طر  يدر راستا  ينده بانک کشاورزي 

مقال  بناسرايي گرديرد کر  پر  از بررسري و از   40تعداد    امندنظمرور  
توسرع  ل دهنرده يعوامرل و عناصرر تشرکوا، طري  روش تحليرل محتر

ان برده اسرت يرب يات نظررير  در ادبکر ينده بانک کشاورزيخدمات  
  ير، از طريسازيل و بوم ين مرحل  ب  منظور تکميد. در ايردگ  ييبناسا

ان يرمطالرب ب يل محتروايو س   تحل ع د مطالمصاحط  با خطرگان مور
ارائ  مردل  يدهکلدر ب رگذارير عناصر تاثيبده در طول مصاحط  ها سا

 حاصل بد. 

 

توسعه خدمات در  یم خصوصيو حر  قیخالا تیامن  ر یتاث یبررسدر خصوص به دست آمده   یکدهاي باز  و انتخاب :1جدول 

 االت()تلفیق نظر خبرگان  و مق ينده بانک کشاورزيآ
 مصاحبه شونده  محققان قبلی  متن مقاله )کد باز(  ی کد انتخاب یوله اصلقم 

 هم  خطرگان -A1-A2 ندهيتوسع  خدمات  در  گرا تجول تيمدير وجود تيريمد يمهارتها  خصوصيحريم 

  -A2-A11-A26 کارکنان عملکرد از مناسب يابارزي مهارت دابتن

 19-18-16-14-10-4  ندهيتوسع  خدمات  دانش در  يمستندساز

 هم  خطرگان -A10-A17-A28 ندهيتوسع  خدمات  در  يانتقاد تفکر دابتن

 A7-A14- 6-8-11-14-15-19 ندهيتوسع  خدمات  مهارت حل مسال  در  ييتوانا

  -A13-A16 ندهيتوسع  خدمات   در تياخال تقويت و حمايت

حفررظ اطالعررات 
 يمشتر

 20-19-17-15-8-7-4  من اطالعاتيا ينگهدار

 هم  خطرگان -A8-A14-A18-A20 فيک يهاتيمقابل  با سا

 MIS A7-A12-A25-A28- 2-3-5-9-10-13-19استفاده از  با اطالعات يزرسابست

 16-14-12-8-6   صحت و سرعت شافزاي جهت ب  روز يفناور از تفادهاس

  -A14-A16 يزماناس اطالعات ب  کارکنان  سان يدسترس عيسر ييپاسخگو

 A2-A16-A30- 3-6-11-15-17 ياطالعات يها ستم يس و يها يفناور ب  کارکنان يدسترس

 A4-A5-A21- 1-5-8-9-10-16-20 روز مد يافزار سخت يهايفناور ب  يدسترس

 هم  خطرگان  دانش منطع يک عنوان ب  اينترنت  بطک ب  يدسترس

رسراخت سرخت يز  تيامن
  يافزار

 A25-A26- 11-12-13-16-17-19 ندهيتوسع  خدمات   در مدرن و يتکنولوژيک تازيتجه وجود

 A3-A14 2-4-5-8-13-20 ندهيتوسع  خدمات   در فناوران  يزيرساختها وجود

 A15-A30 7-8-14-16-17 ر اابل جعليغ ب  روز و ياستفاده از نر  افزارها

  -A11 هدنيت  توسع  خدمادر  دهيچيپ مسايل درک و ي گاه

کارکنران در  يبررا يافزاير دانش ي موزب يها کارگاه يبرگزار
 ندهيدمات  توسع  خ

A24- 3-11-14-17 

رسررراخت نرررر  يز
 يافزار

 15-12-11-10  ندهيتوسع  خدمات   اهداف بودن يابيدست لااب از نانياطم

 18-16-15-8-2  پهناي باند اينترنت و فيلترينگ

 A25- 4-8-12-16 ياو سوريو ياستفاده از  نت

 A14-A15- 4-5-7-10-13 امن يدر دابطوردها يمشتر يحفظ داده ها

 اخررالق حرفرر  اي
 کارکنان

 A26- 1-5-13-16-20 ندهيخدمات   توسع در  دهيچيپ مسايل درک واخالاي   ي گاه

 A11- 1-5-14-18 ر همکارانيدانش ب  سا انتقال و ارتطا  يتواناي

 A11- 2-3-5-7 ندهيتوسع  خدمات  در  مختل  براي  با يپذير انططاق

  -A14-A27 يفرد اخالاي  يهايويژگ ويتقت يبرا کارکنان تالش

 
 ا )باخص عتطار همگرا کيروايي ابزار پژوهش از تکن يريگاندازه جهت

AVEمربو  ب  اعتطار  باخص 2جدول  ري.بر حسب مقادديستفاده گرد( ا
عوامرل  يمقولر  هرا ريرز يريارند ک  رواوع دض وم  نياهمگرا داللت بر  

ارار  يمطلوب  تيدر وضع  امدهايها و پو راهطرد  يو ساختار  يان ي، زم يعل

 يطرياعتمراد ترک تيرکرونطاخ و اابل ي لفا بيمربو  ب  ضر  ريدارند. مقاد
 ايرپا جر يو در نتيمقول  ها ريابزار ز يباال يريدات اندازه گ ندهده  نشان

کرونطراخ  يکل  لفا بيضر نيابزار است. همچن نيا نداد بواابل اعتم  اي
 بر ورد بده است. 83/0پرسشنام   نيدر ا مدلمربو  ب  مفهو   
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نده بانک  يتوسعه خدمات آدر  یم خصوص يحر و  اخالقی تی امن بر   عوامل موثر   يیاياعتبار و پا  یابيارز يشاخص ها : 2جدول 

 ي کشاورز

 پايايی عتبار همگرا ا  زيرمقوله مقوله اصلی

AVE پايايی ترکیبی آلفاي کرونباخ 

 8834/0 9223/0 7975/0 14تيريمد يمهارتها يمشتر حريم خصوصي

 7820/0 7054/0 7588/0 يحفظ اطالعات مشتر

 7936/0 8310/0 7713/0 سربع ييپاسخگو

 9168/0 9626/0 9209/0 يرساخت سخت افزاريز 15ت ينام

 8324/0 8946/0 8876/0 ياررساخت نر  افزيز

 8655/0 8940/0 7008/0 کارکنان اخالق حرف  اي

 

  توسعه خدماتدر  یم خصوص يو حر  اخالقی  تیامن عوامل موثر بر  ير مقوله ها و معرف هايز یعامل يبارها ر يمقاد  : 3دول ج 

 ياورزنده بانک کشيآ

بااااار  ابعاد فرعی ابعاد اصلی 

 عاملی

مقااادار 

 بحرانی

P قااااادار م  بار عاملی زير مقوله

 بحرانی

P 

ي
ص
صو

حريم خ
 

مشتر 
 ي 

 X1 84/0 5/14 0001/0 0001/0 91/10 89/0 تيريمد يمهارتها

X2 72/0 54/10 0001/0 

X3 72/0 3/6 0001/0 

X4 91/0 22/9 0001/0 

X5 83/0 66/8 0001/0 

X6 70/0 7/6 0001/0 

 X7 67/0 84/5 0001/0 0001/0 87/13 84/0 يحفظ اطالعات مشتر

X8 70/0 3/5 0001/0 

X9 94/0 62/8 0001/0 

X10 98/0 5/18 0001/0 

 X11 72/0 3/13 0001/0 0001/0 33/7 80/0 سربع ييپاسخگو

X12 62/0 12/2 0001/0 

X13 85/0 46/3 0001/0 

X14 99/0 45/3 0001/0 

امن
ي 

 ت 

 X15 84/0 12/9 0001/0 0001/0 46/4 83/0 يت سخت افزاررساخيز

X16 7/0 52/8 0001/0 

X17 86/0 6/10 0001/0 

X18 68/0 6/6 0001/0 

X19 77/0 65/7 0001/0 

 X20 93/0 96/8 0001/0 0001/0 17/6 91/0 يرساخت نر  افزاريز

X21 28/0 85/0 0001/0 

X22 99/0 49/1 0001/0 

X23 91/0 5/6 0001/0 

 X24 77/0 63/4 0001/0 0001/0 43/4 86/0 کارکنان اخالق حرف  اي

X25 80/0 76/4 0001/0 

X26 72/0 33/3 0001/0 

X27 85/0 09/4 0001/0 
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براخص مربرو  بر  اعتطرار همگررا و مميرز   3جردول  دير  مقرا  برحسب

مقول  رند ک  اعتطار همگرا و مميز زير اين موضوع دادرمجموع داللت بر  
و حرريم  اخالاري يرتمنا عوامرل مروثر برردر خصروص  تاثيرگذار  هاي  

در وضرعيت مطلروبي   توسع  خدمات  ينده بانک کشاورزيدر    خصوصي
و  تيرر امنيتراثاظهار نظر کرد ک ، ن   نگويتوان ايدر مجموع م ارار دارند.  

برنامر    يک کشراورزبانر  ندهيات  توسع  خدم در    يم خصوص يحرحفظ  
ت يانده است، کر  سرطب رضري  يبانک يازهايجامع و مدون و توج  ب  ن

هاي سياسرت، بنابراين براي اصالح وضعيت نظا  بانکي در  يندهگردد.   
ان از يرضايت مشرتران ن از نقط  نظرات خطرگيبود. همچن  کلي طراحي

هولت استفاده ب   نها و س ارائ  بده و ميزان اعتماد  يانک کيفيت خدمات
 يبانک کشاورز ندهيتوسع  خدمات  ازخدمات، در سطح باال ازنقا  اوت 

بوده و اابليت ايجاد فرصت براي جذب مشتري بيشتر و افزايش راابرت 
شرتر ياز بيرن يفبرود  يمران  يرشرتر نمايب  نردهيتوسع  خردمات  پذيري  
ر برده يپرذامرروز اجتنراب نا  يايدر دن  يرحضوريان ب  خدمات غيمشتر

بر  از هرا استفاده از خدمات غيرحضوري بانکدر فضاي  نالين،  ،   است

 بدل برده اسرت. تطادل ماليهاي ترين و معتطرترين روش يکي از سريع
    ن اعتماد ب  خدمات است. ياز اصلين
 

 بحث  
در خصروص نفر از خطرگران،  20انجا  مصاحط  با  ن  ويشيپ  پ  از مرور

توسرع  در  يم خصوصريحررظ حفرت و يرامن  رعوامل مروثر بر  ييبناسا
خررده   6و    ياصرل  بعرد  2در  باخص    27،  خدمات  ينده بانک کشاورزي

نشران داد کر ،   يفريک  يمحتول  يج تحليک  نتا.  بدند  ييس بناساايمق
ج يج حاصرل برا نتراينترا برخوردارنرد.  يت کرافياز اهم ازب  يهم  کدها

برر   رگرذاريمل تأثعوا  محققان گذبت ، نشان دهنده  ن است ک ،  يتحق
انرک ب نردهيتوسرع  خردمات  در  يم خصوص يحرحفظ  و    اخالاي  تيامن

 است.  گذبت حاصل از   يتيشتر مربو  ب  نارضاي يکشاورز
 يارتقراتاثيرگرذار در ک  در مورد عوامل    يقات کميبا توج  ب   نک  تحق

 يبانک کشاورز ندهيتوسع  خدمات  در  يم خصوص يو حراخالاي  ت يامن
  نا حال حاضر پژوهشي ب  صورت مشخص ب  ت  است اما تصورت گرف

 تيامن يارتقا تاثيرگذار درمشخص کرد ک ، عوامل  جينتا ،ن رداخت  است

، يطريمح يابينر يسطب زم  امروز يبانکداردر   يم خصوص يو حر  اخالاي
ت ي  تقويد از طريت بايخدمات در نها  يبخشتيفيو ک  يتيريدات م يعمل
د يرجد يتقاضراو اسرتمرار  يورش تقاضامحيزاسطب اف  يفرد  يرهايمتغ

ن ير  ايرن تحقين دستاورد ايمهمترک   .است  نينو  يها  يبانکدار  يبرا
 ن عوامرلير، ب  کرل ايبانکران و دست اندرکاران  ياست ک  تاکنون مد

نشران  کر  ب  دست  مده،  يجيتاقات گذبت  نياند.  در تحقتوج  ندابت 
ا بروده کر  برا هراز بانرک  ينينو  بکل  يرحضوريغ  يهابانکدادند ک   

از از ينيت و ارتطاطات و باطالعا  ي ورفن  ين دستاوردهاياستفاده از  خر
بر  عمرو  عرضر   را  ي، خدمات و محصوالت متنوع برانکيکيزيبعط  ف

  (15).کننديم 

 يکريالکترون  يبانکردارتنرد کر   جر  گرفينتبرخري محققران  ن   يهمچن
جراد يک ايرونتجرارت الکتر يايرو دن يمجراز يد در فضايجد  ياعرص 

-يفراهم مر يات بانکارائ  خدم  يرا برا يار مناسطيت بسيکرده ک  مواع
امرل در حفرظ بر اساس نتايج تحقي  حاضر اصرلي تررين عو(  16)دينما

اطالعرات  حفرظ،  مهارتهاي مديريت  د ازو امنيت عطارتن  حريم خصوصي
 زيرسراخت نرر ، زيرسراخت سرخت افرزاري، پاسخگويي سربع،  مشتري
اين نتيج  با نترايج تحقيقرات است.    کارکنان  الق حرف  ايو اخ  افزاري
 (. 19-17د در اين زمين  همسو است )متعد

 يمرکز توسرع  ا  ينقش و تحول در کارکردها  ي  ب  ارتقاين تحقيدر ا
، يمردمر يافت  مراکز برا نهادهرايزمان د بر ارتطا  سايباتاک  يو دانشگاه
توسرع  در  يريم گيتصم  طانيتاد سامان  پشجيو ا  ييبر دانا  يتوسع  مطتن

ظور ب  حداال رساندن ضرع  هرا و ب  من  يبانک کشاورز  ندهيدمات  خ
بازکردن   يش تعامل براي، افزاگردديم شنهاد  ياز فرصت ها پ  يريبهره گ

ن مررد  جهران يدرک فرهنگ بر  د و کمک ب يجد  يهادگاهيها و داف 
ابعاد ااتصرادي، بر    عالوه  يزبانک کشاور  ندهيتوسع  خدمات  گردد،  يم 

ب برامل ، افرزايش سي و فرهنگي جهاني بدن بر  ترتيراجتماعي، سيا
جذب سرماي  گذاري هاي )مستقيم و غيرمستقيم( خرارجي، گسرترش و 

بانرک  نردهيتوسرع  خردمات  طابرد. مرديريت يم ، د ناخرالصيتولتوسع   
منفري جهت افزايش اثرات مثطت و اجتناب از اثرات   يا  پديده  يکشاورز

اين اثرات ازجنط  هاي گوناگون ي است. در اين راستا، بناخت   ن ضرور
مي تواند بستري مناسب جهت توسرع  و برنامر  ريرزي هراي مروثر در 

دگاه متخصصرران و کاربناسرران يرراز د اسررتفاده نيهمچنرر کشررور بررود.

 .بابديم  ن طرحيا يااتصادن اثرات يتر، مهميبانکدارت  يريمد
 ب برهروندان بر  مشرارکت دريترغ  و ي  و تشود بر مشارکت مرديتاک
هراي برا اسرتفاده از مکانيز  يک کشاورزبان  ندهيتوسع  خدمات  ند  يفر 

. مشرارکت فعرال رديرگيمورد استفاده ارار م در بسياري از کشورها    سان
بانک  ندهيتوسع  خدمات   ي کردن فر يندمرد  در فر يند طراحي و مردم 

ترکيرب فعاليتهراي  ختار فضرايي وموجب مري برود کر  سرا  يکشاورز
اين نيازهاي گرروه   بر  بنا  د.  گرداز تنوع الز  برخوردار    يادااتصمختل   

 يامدهايو پ مرد   ثار يستيلذا باهاي مختلفي از جامع  را بر ورده سازد. 
خودبران   يرا در زنردگ  يم خصوص يحرت و  ين با حفظ امنينو  يبانکدار

امرا  خواهد کرد.ک مرد  کم  تصاداا  توسع شرفت ب   ين پيح  کنند و ا
 تردوينکر  برامل  ينسرازما يشکالت توج  ب  راهطردهرارفع م  يبرا

 ابزارهاي از و استفاده  يبخش خصوص مشارکت   يبرا استراتژيک برنام 

 يتيمي و مشارکت کارهاي اثربخشي از اطمينان براي ارزيابي و کنترلي
 درصرداات  و مراداعت با توا  کاري محي  ايجاددر کنار  يبانکداردر 

 ميران در فردي ميان و بخصي ارتطاطات بهطود يبرا انيمشتر  ميان

 نردهيتوسرع  خردمات    يبررا  يدارين  پايتواند زم يم   مشارکت کنندگان
 .سازدرا فراهم  يبانک کشاورز

 بود ک ، يشنهاد م يلذا پ 
 بود. ييدر بانک اجرا اخالايت يت امنيريمد ياردهااستاند
 رد.يداستفاده ارار گدر بانک مور بروز يهايفناور
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 يسرهولت دسترسرنظور م بر  يمجاز يفضا در سريع يجستجو امکان
 جاد گردد.يا

نترنت يات بطک  در يامن يدر راستا  هاگزارش   يهوبمند ته   يافزارهانر 
   بود.يته بانک 
 يرسرانخدمتسرهولت  يبررا سرازمان در مردرن و نر فنّاورا زاتيتجه 

 ود.ارائ  ب نترنت بانکيا
 گردد. ها استفادهر بانکيموف  سا از خدمات

 برگزار بود. کارکنان ييافزادانش ي موزب يهاکارگاه
ک گرروه خطرره مرتطراً يتوس   بانک    يهاروسيوي نتستم سرورها و  يس
 ش بوند.يپا

 .ان بانک  موزش داده بود کدهاي اخالق حرف  اي ب  کارکن
 

 گيرينتيجه
امرروز اجتنراب   يايردر دن  يرحضروريدمات غان ب  خريشتر مشترياز بين

سرتفاده از خردمات غيرحضروري ادر فضاي  ناليرن،  ر بده است،   يناپذ

 تطرادل مراليروش هراي  ترين و معتطرتررينب  يکي از سريعاز ها  بانک

و اين اعتماد ب   خدمات است  ن اعتماد ب   ياز اصلين  ک   بدل بده است
ي مشرتريان فرظ حرريم خصوصرجز با توج  ويژه ب  امنيت اخالاي و ح

 .امکان پذير نخواهد بود
 

                 خالقيا  يمالحظهها
موضوعات اخالاري همچرونس سررات ادبري، رضرايت  گاهانر س انتشرار 

 .اندارارگرفت   موردتوج چندگان  و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 E-bussiness.1 کسب و کار الکترونيک

 Trust.2 عتمادا
 Internet services.3 دمات اينترنتيخ
 Information technology.4 وري اطالعاتفنا
 Internet bank.5 نترنت بانکاي

 Global commerce.6 تجارت جهاني
 Customer’s satisfaction.7 رضايت مشتريان
 Fully fledged virtual banking.8 بانک تکامل يافت 

 Hybrid approach.9 يکرد ترکيطيور
 Ethical security.10 امنيت اخالاي

 Privacy.11 يم خصوصيحر
 Bank services.12 بانکداريخدمات 

 Agricultural bank.13 بانک کشاورزي
 Management skills.14 مهارتهاي مديريت

 Security.15 امنيت
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