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 چکيده

 

عب )مطالعه موردی: ش بر گرایش مشتریان به گشایش اعتبارات اسنادی مؤثرهدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل 

انجام این تحقیق آن است که در ایران کمتر به این موضوع توجه شده است؛ لذا این  بانک قوامین استان تهران( است. ضرورت

 هانآ در رضایتمندی مشتریان از خدمات مؤثرشناسایی عوامل  منظوربهیی همچون بانک هاسازمانحقیق جهت ترغیب بیشتر ت

فردی  عواملبر گرایش مشتریان را به دو بخش فردی و سازمانی تقسیم نموده است.  مؤثرعوامل  گرپژوهش. ردیگیمصورت 

، سهولت گشایش و کیفیت شدهادراکو عوامل سازمانی از امنیت  باشدیمشامل وابستگی قانونی، تصویر ذهنی و نگرش 

باشد و از نوع هدف از پیمایشی می –روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع روش و ماهیت توصیفی .شوندیمتشکیل  شدهادراک

که تعداد  شدبایم« هرانمشتریان شعب بانک قوامین در استان ت»کلیه  زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر،

 شودیمی استفاده اخوشهی ریگنمونهی در این تحقیق از روش ریگنمونه. برای شودیمبیش از ده هزار نفر در نظر گرفته  هاآن

نفر از مشتریان بانک قوامین تهران در نظر گرفته  483و با توجه به حجم جامعه و جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه تعداد 

اساتید و خبرگان این رشته  دیتائروایی مورد  لحاظ ازاز پرسشنامه استاندارد که  ازین موردهای ی دادهآورجمعبرای  .شودیم

از  شیباستفاده گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای هر یک از متغیرها  ،باشدمی

از  دهشیآورجمعهای داده لیوتحلهیتجزباشد. برای می هادادهی آورجمعپایایی ابزار  دیتائ دهندهنشان . این میزانباشدمی 7/0

 دهدیمنتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان استفاده گردیده است.  SmartPLSآماری  افزارنرمروش مدل معادالت ساختاری در 

اعتبارات  شیشاگ برمثبت و مستقیمی  ریتأثکه متغیرهای وابستگی قانونی، تصویر ذهنی، نگرش، امنیت، سهولت و کیفیت 

 است. قرارگرفته دیتائدر معادالت ساختاری مورد  tاسنادی دارد که این مسئله توسط آزمون 

 

 .ی، امنیت، کیفیت، سهولت، بانکاعتبار اسناد: کلمات کليدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The main purpose of this research is to identify the effective factors on the tendency of 

customers to open a documentary credit (case study: Branch of Ghoum Bank of Tehran 

Province). It is necessary to undertake a research that in Iran less attention is paid to this issue; 

therefore, this research is carried out to encourage more organizations like the bank to identify 

the effective factors on customer satisfaction with their services. The method of this research 

is descriptive-survey method and nature. The purpose of this research is applied research. The 

statistical population of this research is the statistical population of this research, all "customers 

of branches of Qavam Bank in Tehran province", whose number is more than 10 thousand 

people. For sampling in this research, cluster-sampling method is used. According to the size 

of the society and Morgan table, 384 customers of Gwain Bank of Tehran are sampled. To 

collect the required information, a standard questionnaire is used which is validated by the 

professors and specialists of this field. Cronbach's questionnaire was used to determine the 

reliability of the questionnaire, which is more than 0.7 for each of the variables, which confirms 

the stability of the data collection tool. To analyze the collected data, the equation model model 

has been used in SmartPLS software. The results of this study indicate that the variables of 

legal, subjective, attitude, security, comfort, and quality have a positive and direct effect on 

document development, which is confirmed by t-test in organizational structur 
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