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 چکیده

زء اهداف ه جزبرای ارتقاء آن امرو یزیربرنامه کهینحوبه شودمیتوسعه بانکداری الکترونیکی یک استراتژی تلقی 

 ی بودهبر پیشبرد بانکداری بانک مؤثرعوامل  بندیاولویتپژوهش حاضر به روش کیفی با هدف کلی  قرار دارد، هانکباکلیدی 

ایی این تا با شناس و خبرگان در این زمینه استفاده شده است نظرانصاحباین موانع از دیدگاه  بندیاولویتکه در شناسایی و 

میدانی و ابزار -ئه شود. روش گرداوری اطالعات در این پژوهش از نوع کتابخانه ایعوامل راهکار مناسب برای ارتقاء آن ارا

 نظرانصاحب نفر از متخصصان و 51پژوهش مورد مطالعه در این  نمونه گرداوری اطالعات پرسشنامه و مصاحبه بوده است.

 منطقه غربی در این پژوهش بانک ملی هدفمند انتخاب شدند. جامعه آمار گیرینمونه صورتبهکه  بانکی بودند یزمینهدر 

 هایشاخص عنوانبهبازاریابی خدمات و نیروی انسانی  اقتصادی، محیط، گروه مدیریتی، 1بوده است. پس از بررسی تهران 

 هایشاخصزیر عنوانبه مورد با توجه به مهمترین مشکالت، 83 تعداد هاشاخصاز بین زیر  و اصلی پژوهش شناسایی شد

ده از از مقایسات زوجی با استفا هاشاخصو زیر  هاشاخص بندیاولویتدستیابی به  منظوربه رو انتخاب شدند. پژوهش پیش

 افزارنرمبا استفاده از  AHP بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی نظرات خبرگان با لیوتحلهیتجز پرسشنامه بهره بردیم.

Expert choice نهایت از طریق رویکرد  و درشد  صآنها مشخهریک از  تیو اولو انجامTOPSIS  افزارنرمبا بکارگیری 

Excel مجدد صورت گرفت. یبندرتبه 

 TOPSIS ،AHP: بانکداری الکترونیکی، کلمات کلیدی

ABSTRACT: 

The development of e-banking is considered a strategy so that planning for its promotion 

is now one of the key objectives of the banks. Experts and experts have used this approach to 

identify these factors and propose a suitable solution to enhance it. The method of data 

collection was library-field research and data gathering tool was questionnaire and interview. 

The study sample consisted of banking experts who were selected by purposeful sampling. The 

statistical population in this study was Bank Meli Tehran west section After reviewing five 

management groups, environment, economic, service marketing and human resources were 

identified as the main research indicators, and of the sub-indices were selected as the research 

sub-indicators with regard to the most important problems. We used paired comparisons to 

prioritize the indices and sub-indices using a questionnaire. Ranking was performed using 

Excel software. 
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