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در بین گروههای مختلف مشتریان سیستم بانکی
(مطالعه موردی :مدیریت شعب منطقه 4بانک ملت)
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 -علیرضا موسوی

چکیده
بانکداری مبتنی بر اینترنت یا همان بانکداری اینترنتی ،به عنوان رایجترین نوع بانکداری در
عص��ر حاضر مورد توجه است که به منظور استقرار کامل این نوع از بانکداری ابتدا باید عوامل
موث��ر به منظور پذیرش آن مورد بررسی قرار گی��رد .هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل
موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان مدیریت شعب منطقه 4
بانک ملت است .حجم نمونه این تحقیق شامل  384نفر از مشتریان براساس فرمول کوکران در
جامعه نامحدود و روش تحقیق توصیفی ،کاربردی و پیمایشی بوده و به منظور بررسی فرضیات
و متغیره��ای تحقیق از نرم افزار  SPSS-AMOSاستفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که
بین متغیرهای فرهنگ و درک مفید بودن ،فرهنگ و سهولت ادراک شده ،ریس��ک ادراک شده
و نگرش استفاده از خدمات اینترنت بانک ،درک مفید بودن و نگرش ،درک مفید بودن و قصد
استف��اده ،سهولت استفاده و درک مفیدب��ودن ،سهولت استفاده و نگرش ،سهولت استفاده و قصد
استفاده ،هنجار ذهنی و قصد استفاده ،نگرش و قصد استفاده ،رابطه معناداری وجود دارد .همچنین
نتای��ج تحقیق نشان داد که بین کنت��رل رفتار درک شده و قصد استف��اده از بانکداری اینترنتی
رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین براساس نتایج مشخص شد که نگرش استفاده از خدمات
اینترنتبانک بانک ملت بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده از خدمات اینترنتی این بانک دارد.
کلید واژهها
بانکداری اینترنتی ،مشتری ،پذیرش بانکداری اینترنتی ،بانک ملت
 - 1استادیار گروه مدیریت،دانشگاه خوارزمی
 - 2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،پردیس فارابی دانشگاه تهران
 - 3کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) mmg.mohazabi@gmail.com -
 - 4کارشناسی مدیریت صنعتی،دانشگاه مازندران
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مقدمه
تح��والت ناشی از انقالب الکترونیکی در چند دهه اخیر به قدری وسیع ،سریع و تاثیر گذار
بوده که دستاوردهای دوران صنعتی را به شدت تحت الشعاع قرار داده است .این انقالب تمامی
جوام��ع ،به ویژه جوامع و بنگاهه��ای پیشرو را از عصر صنعتی فراخوان��ده و به عصر فراصنعتی
وارد ک��رده است .با ارتباطات الکترونیکی دنیا به اجتمـ��اع مجازی نزدیـک به هـم و کوچـکی
تبدیـ��ل می شود که آن را دهکده جهانی مینامند (تقی زاده و سپهری شفیق .)1392،پیشرفت
های چشمگیر در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه اخیر موجب دگرگونی در بسیاری
از زمینهها از جمله تجارت جهانی شده و به تبع آن ،فرایندهای بس��یاری از فعالیت ها از جـمله
فعالیتهای تجاری ،اقتصادی ،بانکداری ،گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شدهاند .از عمدهترين
دستاوردهاي فناوري اطالعات در زمينه اقتصادي ،تجارت الكترونيك است و سهولت دسترسي
افراد به اينترنت نيز بس��تر مناسبي را براي مراودههای تجاري و اقتصادي از طريق دسترسي به
دنياي مجازي فراهم كردهاست .يكي از موارد مهم مربوط به زيرساختهاي تجارت الكترونيك
به بانكداري الكترونيك و سيستمهاي پرداخت آنالين مربوط ميشود .بانکداری الکترونیکی به هر
خدمت بانکی که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی در مکان خاصی ایجاد نکند و همچنین
ب��ا به کارگیری ابزاره��ای الکترونیکی انجام شود ،گفته میشود (لیاو و همکاران .)2002 ،بانکها
تحت تاثیر تغییرات جهانی شدن و آزاد سازی مالی قرار دارند ،در واکنش به این تغییرات بانکها
خدمات قابل ارائه به مشتریان را گس��ترش وابس��تگی خود را به تکنولوژی افزایش مـی دهند
(الصمدی و وابل.)2011 ,
در حالی که رقابت برای ارائه خدمات بانکی افزایش یافته است ،بانک ها در تالش هس��تند
ت��ا به سطوح باالتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان خود برسند (همان منبع).
این نوع از رقابت میان بانک ها ،آن ها را وادار کرده است تا بازار جدیدی را برای توسعه خدمات
پیدا کرده و همچنین تعداد موسسات مالی که خدمات خود را از طریق بانکداری اینترنتی ارائه
میدهند ،در حال افزایش است .از این رو بانکها برای بهبود اثر بخشی کانالهای توزیع از طریق
کاه��ش هزینه انتقال و افزایش سرعت ارائه خدمات به بانک��داری اینترنتی روی آوردند .اخیرا
بانکداری اینترنتی راهی برای توسعه سیس��تم بانکی است و نقش آن در بس��یاری از کشورها در
حال افزایش است .بانکداری اینترنتی ارائه خدمات گس��ترده و دسترسی به مشتریان بیشتر را
ممکن میسازد .از نقطه نظر مشتریان ،بانکداری اینترنتی به آنها اجازه می دهد تا به خدمات مالی
دسترس��ی آسانتر داشته و هم چنین در زمان مدیریت امور مالی خود صرفهجویی کنند (آیرگا,
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 .)2011در واقع ،ظهور بانکداری اینترنتی باعث شده است تا بسیاری از بانکها به منظور ماندن
در عرصه رقابت ،توسعه بازاریابی و استراتژی فناوری اطالعات را توسعه دهند.
پیادهس��ازی موفقیتآمیز سیس��تمهای اطالعات بس��تگی به قابلیت استف��اده از آنها توسط
مشتریان بالقوه است .اگر کاربران به استفاده از تکنولوژی انگیزه نداشته باشند ،سودآوری زیادی
ب��رای سازمان نخواهد داش��ت .بنابراین ضروری است تا بانکها عوامل اصلی پذیرش بانکداری
اینترنتی را در میان مشتریان خود درک کنند(الصمدی .)2012 ,اگرچه بانکداری اینترنتی برای
بانکها و مشتریان سودآور است ،مشتریان هنوز از ریسک استفاده از خدمات این نوع بانکداری
در هراسند .برخی از مشتریان احس��اس میکنند که خدمات بانکداری اینترنتی باعث از دست
رفتن نقدینگی آنها در بانک خواهد شد.
از ای��نرو ،گروه بزرگی از مشتری��ان از پذیرش خدمات این نوع از بانکداری امتناع میورزند
(ناتاراجان و همک��اران .)2010 ,.بدون درک اینکه خدمات بانکداری اینترنتی چه اندازه میتواند
ب��رای مشتریان انگیزاننده باشد ،بانکها نمیتوانند اقدامات��ی را در جهت افزایش استفاده از این
خدمات به کار گیرند (الصمدی .)2012 ,به هرحال با وجود توسعه فناوری و دسترسی بسیاری
از افراد جامعه به اینترنت ،به نظر میرسد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان در
ایران هنوز پایین است .بنابراین مطالعات تجربی بیشتر در حوزه پذیرش خدمات الکترونیک ،به
بانکها کمک خواهد کرد تا درک خود را از عواملی که در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی موثر
هستند ،بهبود بخشند .با توجه موارد مطرح شده در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی
در گروههای مختلف مشتریان بانک ملت مورد مطالعه قرار گرفته است .در این تحقیق به منظور
بررس��ی عوامل از مـدل یکپارچـه مدل پذیـرش تکنـول��وژی ( )TAMو مدل رفتار برنامهریزی
شـده ( )TPBاستفاده و همچنین فرهنگ بهعنوان متغیر خارجی در نظر گرفته شده است.
ادبیات پژوهش

پذیرش بانکداری اینترنتی

5

اینترن��ت اولی��ن بار توسط دولت آمریکا در سال  1969مورد استفاده قرار گرفت که در آن
زمان تنه��ا آژانسهای دولتی آمریکا و محققین دانشگاهی کاربران اینترنت بودند (حنفی زاده و
همکاران .)1388 ،در سال  1970متخصصان دانشگاهی بهمنظور تس��هیم اطالعات ،اینترنت را
توسعه دادند و از سال  1993عموم مردم ،به ویژه تاجرانی که امید به گسترش تعداد مشتریان
5 - Internet Banking
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خود را داشتند ،از آن استقبال کردند .بدین ترتیب اینترنت در راستای بازاریابی ،مبادالت وجوه،
ک��اال و خدمات مورد توجه قرار گرفت .از سوی دیگر ،گس��ترش روزافزون اینترنت به گرایش
اساسی صنعت بانکداری به استفاده از آن در عرضه خدمات و محصوالت منجر شد (همان منبع).
بانک��داری اینترنتی به معنی انجام تراکنش های بانک��ی و مالی به کمک اینترنت است و تفاوت
آن با سایر تراکنشهای مالی در نوع شبکهای است که مـورد استفـاده قـرار میگیرد .یعنی در
بانکداری اینترنتی ،اینترنت بهعنوان شبکه گسترده جهانی مورد استفاده قرار می گیرد (دهقان و
همکاران .)1391 ،اینترنتبانک که از آن بهعنوان بانکداری آنالین 6نیز یاد میشود ،یک کانال
توزی��ع جدید برای تحویل خدمات بانکداری است (الم و همکاران  .)2006ظهور اینترنت تاثیر
زیادی بر بانک��داری الکترونیک گذاشته است .با استفاده از اینترنت ،بانکداری دیگر محدودیت
زمانی و جغرافیایی ندارد .مشتریان سراسر جهان می توانند طی  24ساعت شبانه روز و در تمام
روزهای هفته به حس��ابهای خود دسترسی داشته باشند (کارجالوت��و و همکاران .)2002 ,.این
روش به مشتریان اجازه می دهد که بهطور مستقیم به اطالعات مالی خود دسترسی داشته باشند.
در واقع این شیوه بانکداری یک روش جدید به منظور تعامل با مشتریان به بانکها ارائه میدهد
(تقوی فرد و همکاران.)1391 ،
مدل پذیرش تکنولوژی)TAM( 7
م��دل پذی��رش تکنولـوژی که توسط دیویس باگـوزی و وارش��ا )1989( 8یکی از مدلهای
پر کـاربرد که محققان برای مطالعه عوامل زمینهای که کاربران به شرایط و اتخاذ یک سیستم
اطالعات جدید استفاده می شود (الشیبلی .)2011 ,مـدل اولیـه پذیرش تکنولوژی در جست و جوی
توضی��ح و پیشبینی میزان استقبال کاربران از فناوری اطالعات در محیطهای کاری خواهد بود
(دیویس.)1989 ,دیویس بیان کرد که استفاده از سیستم فناوری اطالعات مستقیما توسط تمایل
رفتاری به استفاده از آن تعیین می شود که دو مشخصه اصلی آن نگرش کاربران به استفاده از
سیس��تم 9و سودمندی ادراک شده 10از سیس��تم است .نگرش و سودمندی ادراک شده تحت
تاثیر راحتی استفاده ادراک شده 11هس��تند .براساس مدل پذیرش تکنولوژی ،سودمندی ادراک
6 - Online Banking
7 - Technology acceptance model
8 - Davis, Bagozzi, and Warshaw
9 - users> attitudes toward using the system
10 - perceived usefulness
11 - perceived ease of use
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شده و راحتی استفاده ادراک شده سیستم اطالعاتی تاثیر معناداری بر نگرش یک سیستم دارد.
و نگرش مثبت در نهایت می تواند منجر به استفاده واقعی فرد از سیس��تم شود .همچنین مدل
پذیرش تکنولوژی سودمندی ادراک شده تحت تاثیر راحتی استفاده ادراک شده در نظر میگیرد
زیرا به هر میزانی تکنولوژی استفاده آسانتر باشد ،مفیدتر خواهد بود (الصمدی.)2012 ,
سودمن��دی ادراک شده که به می��زان باور یک شخص از کاربردي بودن سامانه و تأثیر آن
برکارای��ی عملکرد وي مربوط میشود .راحتی استفاده ادراک شده که به میزان اطمینان شخص
از سهول��ت استف��اده از سامانه اي خاص مربوط میشود .نگ��رش در این مدل ،مطلوبیت و عدم
توجوگرانه فرد نشان می دهد و تمایل  12معیاری
مطلوبیت ارزیابی یک فرد را در رفتارهای جس 
اس��ت که قدرت تمایل یک ف��رد را در استفاده از چیزی نشـان میدهـد .همچنیـن ایـن مـدل
میتواند تحت متغیرهای بیرونی دیگری از جمله فرهنگ باشد که در شکل مدل مفهومی تحقیق
بی��ان شده است (کالپینگ و امسی کینی .)2004 ,شکل زیر شمای کلی مدل پذیرش تکنولوژی
را نشان می دهد:
شکل شماره  :1مدل پذیرش تکنولوژی

منفعت استفاده

استفاده واقعی

متغیرهای بیرونی

نگرش به سمت

سهولت

پاسخ رفتاری

پاسخ احساسی

پاسخ شناختی

محرکهای بیرونی

12 - Intention
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نظریه رفتار برنامهریزی شده)TPB( 13
آجزن )2002( 14با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده
قصد رفتاری و رفتار ،تئوری عمل مس��تدل را توسعه داده است .تئوری رفتار برنامه ریزی شده
ب��ا وجود سازه کنترل رفتاری درک شده ،تالش می کن��د رفتارهای غیرارادی را نیز پیش بینی
کن��د .در حوزه روانشناسی ،نظریه رفت��ار برنامهریزيشده بهعنوان یک نظریه براي تبیین رابطه
بین نگرش و رفتـار شنـاخته شـده و یکـی از مناسـبترین نظریـهها براي پیشبیـنی در میـان
نظریههاي ترغیب محـس��وب میشود .ایـن مـدل براي تبـیین روابـط بین باورها ،نگـرشها،
قص��د رفتاري ،و رفتار در حوزه هاي متعددي نظیر تبلیغات ،روابط عمومی ،عملیات جنگی ،امور
سالم��ت  ،و ...مورد استفاده پژوهشگران بعدي قرار گرفته است (تقوی فرد و همکاران.)1391 ،
بنابراین در این پژوهش کنترل رفتار درک شده به عنوان شاخص اصلی نظریه رفتار برنامهریزی
شده مطرح شده است .شکل شماره  1تئوری رفتار برنامهریزی شده را نشان می دهد.
شکل شماره  :2تئوری رفتار برنامه ریزی شده

قصد رفتاری

نگرش

ارزیابی نتایج رفتاری باورها

هنجار ذهنی

اجابت و انگیزه هنجاری باورها

کنترل رفتاری درک شده

باورهای کنترلی

رفتار

13 - Theory of planned behavior
14 - Ajzen
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پیشینه تحقیق
در جدول زیر خالصهای از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اینترنتی آمده
است:
جدول شماره  :1خالصه پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق

محققین

سال

Fathima and
Muthumani

2015

نتای��ج تحقیق نشان داد که سودمن��دی ادراک شده،
پذی��رش تکنولوژی بانک��داری اینترنتی اعتم��اد ،اعتبار ادراک شده و راحت��ی استفاده ادراک
ش��ده مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پذیرش بانکداری
کاربران
اینترنتی هستند.

Santouridis and
Kyritsi

2014

نتای��ج تحقی��ق نش��ان داد ک��ه ادارک مشتری��ان از
سودمن��دی ،اعتبار و راحتی استف��اده نقش زیادی در
پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.

Al-Ajam and Nor

2013

Nasri

2011

منتظری و همکاران

1393

نقش م��دل پذی��رش فن��اوری ،تئوری
رفتار برنامهریزی ش��ده و مؤلفه اعتماد
در پذیرش بانک��داری اینترنتی (مطالعه
م��وردی :مشتری��ان بان��ک ملّ��ی شهر
سیرجان)

تقوی فرد و همکاران

1391

متغیرهاي اعتماد ،سهولت استفاده ،و منفعت کس��ب
ش��ده ب��ر نگرش اف��راد در انج��ام رفتار م��ورد نظر
عوام��ل موث��ر ب��ر استف��اده از خدمات (استف��اده از بانکداري اینترنتـ��ی) تأثیـر باالیی دارد
بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در و از سوی��ی ،این عوامل به طور مس��تقیم نیز بر قصد
بانک ملت
رفتاري فرد در استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی
نقش مهمی دارد.

حنفی زاده و
همکاران

1388

یافتهه��ای تحقیق نشان می دهد که سودمندی درک
عوام��ل موث��ر در پذی��رش بانک��داری ش��ده ،سهولت کاربرد درک شده و خودتاثیری درک
اینترنتی (مطالع��ه موردی :بانک اقتصاد شده ب��ر استف��اده از بانکداری اینترنت��ی تاثیر مثبت
نوین)
دارد.

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری
اینترنتی در کشور یونان

نتایج تحقیق

نتایج تحقیق نشان داد که راحتی استفاده ادراک شده،
پذیرش بانک��داری اینترنتی :ادغام مدل اعتماد ،مزیت نس��بی ادراک شده بر نگرش کاربران
پذیرش تکنولوژی و اعتماد
به پذیرش بانکداری اینترنتی موثر است.
نتایج تحقیق نشان داد که در تونس عوامل دسترسی،
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری ریس��ک ،امنیت و دانش موجود بر پذیرش بانکداری
اینترنتی در تونس
اینترنتی تاثیرگذارند.
سهولت استفاده درک شده تاثیر مثبتی بر سودمندی
درک ش��ده و اعتماد در پذی��رش بانکداری اینترنتی
دارد و همچنی��ن مؤلف��ه اعتم��اد تاثی��ر مثبت��ی ب��ر
هنجاره��ای ذهن��ی و کنترل رفت��اری درک شده در
پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.
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مدل مفهومی تحقیق
هـ��دف از انج��ام ایـن تحقیـق بررسی عوامل موثر بر پذی��رش بانکداری اینترنتی در بین
گروههای مختلف مشتریان است .دیویس و همکاران ( )1989پیشنهاد کردند که با اضافه کردن
متغیرهای خارجی به  TAMمی توان پذیرش فناوری را به طور غیر مس��تقیم از طریق سهولت
درک شده و درک مفید بودن تحت تاثیر قرار داد .در حالی که الصمدی ( )2012بیان داشت که
 TAMبه علت نادیده گرفتن نفوذ اجتماعی در پذیرش فناوری مورد انتقاد قرار گرفت .بنابراین
در این تحقیق جهت ارایه تصویر روشن از مشـتریان در خدمـات بانکداری اینـترنتی ،فرهنـگ
بهعنوان متغیر خارجی در نظر گرفته شد .ریسک ادراک شده بیشتر به ریسک واقعی که فرد در
تجارب قبلی که از استفاده از فن آوری داشته است بر می گردد .زمانی که سطح تجربه افزایش
یابد ،ممکن است مشتریان ریسک بیشتری کنند .به همین منظور ریسک ادراک شده را در این
تحقیق یکی از متغیر های تاثیر گذار بر رفتار برنامهریزی شده ( )TPBدر نظر گرفته شده است.
ه��م چنین در این تحقیق جهت بررسی بهتر و پیش بی��ن رفتار مشتریان در استفاده از خدمات
اینترنت��ی بانک ملت دو مدل نظریه رفتار برنامهری��زی شده و مدل پذیرش تکنولوژی بهطور
یکپارچه استفاده شده است .مدل مفهومی تحقیق که بر مبنای مدل الصمدی ( )2012است ،در
شکل( )3بیان شده است.

قصد استفاده

TAM

نگرش

درک مفید بودن

هنجار ذهنی

شهولت استفاده درک شده

کنترل رفتار درک شده

ریسک ادراک شده

فرهنگ

TBP
شکل شماره  :3مدل مفهومی تحقیق
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فرضیات تحقیق
• فرهن��گ تاثیر مثبت و معن��ی داری بر درک مفید بودن در استف��اده از خدمات بانکداری
اینترنتی بانک ملت دارد.
• فرهن��گ تاثیر مثبت و معن��ی داری بر سهولت استفاده درک شده مشتریان در استفاده از
خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت دارد.
• ریسک ادراک شده تاثیر منفی و معنی داری بر نگرش مشتریان نسبت به استفاده از خدمات
بانکداری اینترنتی بانک ملت دارد.
• درک مفی��د بودن تاثیر مثبت و معن��ی داری بر قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی
بانک ملت دارد.
• درک مفید بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر نگرش استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی
بانک ملت دارد.
• سهولت استفاده ادراک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد استفاده از خدمات بانکداری
اینترنتی بانک ملت دارد.
• سهولت استفاده ادراک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر نگرش استفاده از خدمات بانکداری
اینترنتی بانک ملت دارد.
• سهولت استفاده ادراک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر درک مفید بودن خدمات بانکداری
اینترنتی بانک ملت دارد.
• نگرش تاثیر مثبتی بر قصد استفاده مشتریان نس��بت به خدم��ات بانکداری اینترنتی بانک
ملت دارد.
• هنجاره��ای ذهنی تاثیر مثبتی بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بانک
ملت دارد.
• کنت��رل رفتار ادراک شده تاثیر مثبتی بر قصد استف��اده افراد از خدمات بانکداری اینترنتی
بانک ملت دارد.
روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

از آنجایی که این پژوهش به دنبال بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در میان
مشتریان مدیریت شعب منطقه  4بانک ملت است لذا روش تحقیق براساس هدف ،کاربردی و
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براساس نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است.

روشهای جمع آوری اطالعات

ال��ف) روش کتابخانهای :در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات مربوط به پیشینه تحقیق
و ادبیات موضوع از کتابها و مقاالت تخصصی ،پایان نامهها و جس��تجو در پایگاههای اینترنتی
استفاده شده است.
ب) روش میدانـی :به منظـور گـردآوری دادههـای مـورد نیاز بـرای بررسی عوامل مـوثر
ب��ر پذیرش بانکداری اینترنتی از روش میدانی (پیمایش��ی) نیز استفاده شده است .نوع پیمایش
مورد استفاده استاندارد بوده و پرسش نامه بهصورت ساختاریافته و با سواالت بسته طراحی شد
و در میان نمونه های آماری توزیع شد.
جامعه و نمونه آماری
جامع��ه آم��اري پژوهش گروههای مختل��ف مشتریان شعب منطق��ه  4بانک ملت در شهر
تهران هس��تند که در این بانک حس��اب داشته و از خـدمات بانکـداری اینتـرنتی بانـک ملت
استفاده کردهاند .اما با توجه به نامحدود بودن این جامعه آماری ،براي جمعآوري دادهها انتخاب
نمونهه��اي آماري از جامعه نیز مورد نظر ق��رار گرفت .با توجه به اينكه تعيين دقيق تعداد كل
مشتريان بانك ملت بهراحتي مقدور نبود ،نمونه آماري مناسب براي اين پژوهش براساس فرمول
نمونه گيري كه براي تعيين حجم نمونه در جوامع نامحدود است ،استفاده شد .با استفاده از فرمول
حجم نمونه مطلوب حداكثر  384بهدست آمد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در ای��ن تحقیق ،برای تجـزیه و تحلیـل دادههای به دسـت آمده از نمــونهها از روش های
آم��ار توصیفی و روش های آمار استنباطی استفاده شده است .در بخش آمار توصیفی اطالعات
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جمعیت شناختی مشتریان از قبیل سن ،جنس��یت ،تحصیالت و سابقه همکاری با بانک براساس
نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفته است و در بخش آمار استنباطی از مدلیابی معادالت
ساختاری و آزمونهای تحلیل عاملی تاییدی ،شاخصهای بر ارزش مدل و تحلیل مس��یر (آماره
 Tو ضریب مسیر) براساس نرم افزار  AMOSاستفاده گردید.
پرسشنامه
دادههاي الزم در پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه بس��ته براساس پاسخ هاي پنج
گزینه��اي طیف لیکرت ص��ورت گرفت .پرسشنامهها با حضور در شع��ب منتخب توزیع شد.
پرسشنامه پژوهش براساس مدل به دست آمده پژوهش در  2قسمت تهیه شده است.
ال��ف) سواالت عمومی :در س��ؤاالت عمومی سعی شده است ک��ه اطالعات کلی و جمعیت
شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان در  4سؤال جمعآوري شود.
ب) س��واالت تخصصی :این بخـش شامـل  25سؤال است؛ در طراحی این قس��مت سعی
شده است که سؤاالت پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد .در جدول  2نحوه عملیاتی شدن
شاخصهای تحقیق با ذکر منبع آمده است.
جدول شماره  :2سواالت پرسشنامه به همراه ضریب آلفای کرونباخ

شاخص

ضریب

سواالت

آلفای

سودمندی
ادراک شده

 .1من فکر می کنم که استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بانک
ملت می تواند به من در انجام سریع تر کار ها کمک کند.
 .2من فکر می کن��م که با استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی
بانک ملت آسان تر می توانم کارهایم را انجام دهم.
 .3م��ن فکر می کنم استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بانک
ملت مفید می باشد.

0.853

سهولت
ادراک شده

 .4من فکر می کنم که یادگیری برای استفاده خدمات بانکداری
اینترنتی بانک ملت ،آسان است.
 .5من فکر می کنم به کارگیری خدمات بانکداری اینترنتی بانک
ملت ،به تالش ذهنی خیلی زیادی نیاز ندارد.
 .6ب��رای انجام کارهای بانک��ی ،فکر می کنم استفاده از خدمات
بانکداری اینترنتی بانک ملت آسان است.

0.903

کرونباخ

منبع

Cheng et
al, 2006

Cheng et
al, 2006
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Nor and
Pearson,
2007

نگرش

 .7استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی ایده خوبی است.
 .8من به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی عالقه مندم.
 .9استفاده از بانکداری اینترنتی ایده جذابی است.

0.845

هنجار های
ذهنی

 .10افرادی که برای مهم هس��تند ،تصور می کنند که من باید از
خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کنم.
 .11افرادی که ایده های جدیدی به من می دهند ،تصور می کنند
که من باید از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کنم.
 .12افرادی که در تصمیمات من تاثیر گذار هستند ،تصور می کنند
که من باید از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کنم.

0.746

کنترل رفتار
درک شده

 .13دسترسی کامل به منابع استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی
دارم.
 .14دانش استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی را دارم.
 .15توانایی استفاده از بانکداری اینترنتی را دارم.

0.805

ریسک
ادراک شده

 .16خدمات بانکداری اینترنتی ممکن است به خوبی انجام نشود و
فرایند پرداخت اشتباه باشد.
 .17هنگامی که در فرایند انتقال اشتباهی رخ دهد ،من نگرانم که
نتوانم غرامتش را از بانک دریافت کتم.
 .18یادگیری نحوه استف��اده از خدمات بانکداری اینترنتی زمان
زیادی از من می گیرد.
 .19من برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نگرانم ،زیرا
ممکن است افراد دیگر ی حساب کاربریم دسترسی پیدا کنند.

0.903

قصد
استفاده

 .20ب��رای مدیری��ت نقل و انتق��ال بانکی ،از خدم��ات بانکداری
اینترنتیت بانک م استفاده می کنم.
 .21از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت برای نیاز های بانکی
خودم استفاده می کنم.
 .22استف��اده از خدمات بانک��داری اینترنتی بانک ملت برای من
آرامش بخش هست.

0.823

فرهنگ

 .23به نظرم قدرت تصمیم گیری در میان کارکنان بانکی باید
در سطوح مدیریت عالی سازمان بماند و به کارکنان سطوح
پایین محول نشود.
 .24به نظرم در میان کارکنان بانکی باید موفقیت گروه مهم تر
از موفقیت فرد باشد.
 .25به نظرم در سیستم بانکداری نقش افراد و مقررات نظارتی
بر کارکنان و مدیران اهمیت باالیی دارد.

0.712

Alhujran,
2009

کل
شاخص ها

سوال  1تا 25

0.832

منابع ذکر
شده

Nor and
Pearson,
2007

Shih and
Fang, 2004

Featherman and
Pavlou,
2003

Cheng et
al, 2006
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اعتبار (روایی) 15و پایایی (قابلیت اعتماد)
در ای��ن پژوهش با توجه به اینکه ابعاد پژوه��ش از قبل مشخص شده بود ،از تحلیل عاملی
استف��اده ش��د .روش تأییدي بعد از مشخص ک��ردن عامل هاي پیش تجرب��ی ،از طریق تعیین
برازندگ��ی م��دل عاملی از پیش تعیین شده ،تطابق بهینه ساختار عاملی مشاهده شده و نظري را
ب��راي مجموعه دادهها آزمون میکند (هومن .)1387 ،به منظور ارزیابی برازندگی مدل پژوهش
از شاخصهاي معمول در روشهاي تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده است که در جدول شماره
 3مقادیر ارزیابی آمده است:
16

جدول شماره  :3خالصه مقادیر ارزیابی برازندگی مدل پژوهش

شاخص های برازندگی

عنوان شاخص

مقادیر پیشنهادی

Chi – square / df

نسبت کای اسکوئر اصالح شده
به درجه آزادی

>5.0

GFI

معیار برازش تطبیقی

<0.9

AGFI

معیار نیکویی برازش
تعدیل شده

<0.9

NFI

معیار برازش نرمال نشده

<0.9

NNFI

معیار برازش نرمال نشده

<0.9

CFI

معیار برازش تطبیقی

<0.9

RMSEA

ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد

>0.05

مقادیر مشاهده شده
1.07
0.92
0.92
0.94
0.94
0.94
0.04

15 - Validity
16 - Reliability
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تمام��ی مقادیر فوق نشان می دهند که برازندگی مدل در حد قابل قبولی است .همچنین در
این پژوهش براي آزمون پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .بدین منظور ،ضریب
آلف��اي کرونباخ براي  30نمونه بهص��ورت آزمایشی براي کل پرسشنامه محاسبه شد که مقدار
 0.832بهدس��ت آمد که این مقدار از آنجایی که ب��االی  0.7است ،قابل قبول است و در پایان
پایایی تک تک شاخصها بهصورت جداگانه محاسبه شد که تمامی آنها به تایید رسیدند.
تجزيه و تحليل دادهها
در ابتدا وضعیت جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی در قالب جنسیت ،تاهل و سابقه ارتباط
با بانک در جدول شماره  4ارائه می شود.
جدول شماره  :4بررسی وضعیت جمعیت شناختی نمونه تحقیق

ویژگی جمعیتی
جنسیت
تاهل

سابقه ارتباط با بانک

تحصیالت

گروه

درصد فراوانی

مرد

65

زن

35

متاهل

85

مجرد

15

زیر  5سال

35

5الی 10سال

30

 11الی  15سال

20

 16تا  20سال

10

باالی  20سال

5

فوق دیپلم

27

لیسانس

36

تحصیالت

25

دکتری

12
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ب��ا توجه به جدول شماره  2گروه مرد  65درصـد و  35درصـد نیـز از گـروه زنان انتخاب
ش��ده اند .همچنین در بخـش تاه��ل  85درصـد افراد متاهـل و  15درصـد نیز در گروه مجرد
ب��وده ان��د .از نظر سابقه ارتباط نیز  35درصد اف��راد دارای سابقه ارتباط زیر  5سال 30 ،درصد
دارای سابق��ه ارتباطی  5الی  10سال 20 ،درصد دارای سابقه  11الی  15سال و  10درصد نیز
دارای سابق��ه  16ال��ی 20سال و در نهایت  5درصد سابقه باالی  20سال در استفاده از خدمات
بانک ملت را داشته اند .به لحاظ تحصیالت نیز  27درصد فوق دیپلم 36 ،درصد لیسانس25 ،
درصد فوق لیسانس و  12درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند.
تحلیل مسیر و آزمون فرضیات
در نهایت نتیجه بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار در قالب جدول شماره
 5و ش��کل شم��اره  4ارائه شده است .فرضیات مطرح شده در قالب نرم افزار  Amos 22مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول شماره  :5بررسی فرضیات و تحلیل مسیر

تایید/
رد
رابطه

ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

آماره t

ضریب
مسیر

1

فرهنگ

درک مفید بودن

3.31

0.23

سطح
معنی
داری

***

تایید

2

فرهنگ

سهولت ادراک شده

3.41

0.28

0.01

تایید

3

ریسک ادراک شده

نگرش

6.30-

0.43-

0.02

تایید

4

درک مفید بودن

نگرش

10.69

0.69

***

تایید

5

درک مفید بودن

قصد استفاده

11.42

0.79

***

تایید

6

سهولت استفاده

درک مفید بودن

8.11

0.56

***

تایید

7

سهولت استفاده

نگرش

7.32

0.54

0.03

تایید

8

سهولت استفاده

قصد استفاده

6.30

0.43

0.001

تایید

9

کنترل رفتار درک شده

قصد استفاده

1.22

0.17

0.06

رد

10

هنجار ذهنی

قصد استفاده

4.21

0.36

0.012

تایید

11

نگرش

قصد استفاده

13.21

0.85

***

تایید
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ب��ا توجه به جدول فوق روابط بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق
نش��ان داد ک��ه در آماره آزم��ون در ارتباط بین فرهنگ و درک مفید ب��ودن( ،)3.31فرهنگ و
سهول��ت ادراک ش��ده( ،)3.41درک مفید ب��ودن و نگرش( ،)10.69درک مفی��د بودن و قصد
استفاده( ،)11.41سهولت استفاده و درک مفی��د بودن( ،)8.11سهولت استفاده و نگرش(،)7.32
سهولت استفاده و قصد استفاده از بانک ملت( ،)6.30هنجار ذهنی و قصد استفاده( )4.21و آماره
آزم��ون رابط��ه نگرش و قصد استفاده نیز( )13.21محاسبه شد .ب��ا توجه به اینکه آماره آزمون
بررسی این روابط بیش از  1.96بهدست آمده است بنابراین روابط بین متغیرها تایید میشـود.
اما به علت اینکه در بررسی کنترل رفتار درک شده و قصد استفاده آماره آزمون کوچکتر از 1.96
است رابطه بین دو متغیر رد میشود .و در نهایت آماره آزمون رابطه بین ریسک ادراک شده و
نگرش  -6.30است که نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر است.
در شکل شماره 4مدل معادال ساختاری آمده است .همانطور که مالحظه می شود رنگ قرمز
در این ارتباط نشلن دهنده عدم ارتباط بین دو متغیر است.
0.79

قصد
استفاده

0.85

نگرش

0.36

0.17

درک
مفید بودن

0.69

0.54

0.56

سهولت
استفاده

هنجار
ذهنی
-0.43

کنترل
رفتار درک شده

ریسک
ادراک شده

شکل شماره  :4نتایج آزمون فرضیات

0.23

0.28

فرهنگ
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نتیجه گیری و پیشنهادها

نتایج تحقیق نشان داد که:

 -1ن��وع فرهن��گ مشتریان در درک مفی��د بودن و سهولت استف��اده درک شده خدمات
بانک��داری اینترنتی تاثیر گ��ذار است .الصمدی ( )2012نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید
که فرهنگ کاربران مقوله مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی است .بنابراین پیشنهاد میشود تا
بانک ملت در ارائه سیستم بانکداری اینترنتی به فرهنگ نقاط مختلف و قومیتها توجه کرده و
خدمات اینترنت بانک خود را با توجه به مقوله فرهنگ ارائه دهد .همچنین بستر سازی مناسب
فرهنگ��ی و استفاده از رسانه های گروهی جهت آگاهی مشتریان نیز می تواند پذیرش بانکداری
اینترنتی رادر میان مشتریان میسر سازد.
 -2در فرضیه سوم مشخص گردید که ریسک ادراک شده در نگرش کاربران به خدمات
بانک��داری اینـترنتی تاثیـر گـذار است .این فرضـیه با نتـایج تحـقیق صمدی و وابل ()2011
هم خوانی دارد .برای بهبود نگرش کاربران از خدمات باید ریسک استفاده از خدمات بانکداری
اینترنتی کاهش یاید که در این زمینه پیشنهاد می شود با پاسخگویی آنالین ،تلفن گویا ،و ایجاد
لینکهای مناسب راهنمایی در صفحه بانکداری اینتنرنتی میزان ریس��ک و نگرانی مشتریان را
به حداقل برساند.
 -3نتایج تحقیق نشان داد که سهولت استفاده درک شده بر درک مفید بودن تاثیر معناداری
دارد .این فرضیه با نتایج فاطیما و موثومانی ( )2015و لی و همکاران ( )2014هم خوانی دارد .با
توجه تاثیر گذاری باال سهولت درک شده پیشنهاد میشود بانک ملت باید استفاده از وب سایت
را ب��رای کارب��ران راحت تر کند آیتم های مختلفی که اضافه می شود به سایت نظیر OTPو ...
سری��ع آموزش دهد و م��دت زمان استفاده و انجام عملیات را کاهش دهد که کاربر درک کند
بدون هزینه زمان بتواند عملیات بانکی خود را انجام دهد.
 -4در بررس��ی رابط��ه درک مفید بودن و نگ��رش نتایج نشان داد ک��ه سودمندی ادراک
ش��ده در نگرش خدمات بانکداری اینتنرنتی تاثی��ر باالیی دارد .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق
سانتوریدیس و کیریتسی ()2014؛ العجم و نور ( )2013همخوانی دارد که مطرح کردند هراندازه
کاربران احساس کنند استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی می توانند برای آنها مفید واقع شود،
نگ��رش خود را به پذی��رش بانکداری اینترنتی تغییر می دهن��د .در این زمینه پیشنهاد میشود
بانک ملـت ابتدا جهت تغییر نگرش با استفاده از کمپین تبلیغاتی مفید بودن استفاده از خدمات
بانکداری اینترنتی را به مشتریان بیان کند .اطالعات مفید به کاربران بدهد .همچنین بانک ملت
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م��ی تواند مشوق های مختلفی را برای استفاده کنندگ��ان از خدمات بانکداری اینترنتی همچون
اعطای تخفیف های ویژه ،ارائه گردش های مالی روزانه ،ماهیانه و ساالنه تعیین کند.
 -5درک مفید بودن هم چنین بر قصد استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر بس��زایی دارد .در
این زمینه منتظری و همکاران ()1393؛ حنفی زاده و همکاران ()1388؛ چن و همکاران ()2007
به نتایج مشابهی دست یافتند .در واقع کاربران پس از اینکه نگرش خود را در سودمندی ادراک
ش��ده به خدمات بانکداری اینترنتی تغییر دادند ،به احتمال زیاد از خدمات استفاده میکنند که
در این زمینه استفاده از تبلیغات مناسب میتواند تاثیر بسزایی بر مشتریان داشته باشد .همچنین
بانک ملت می تواند با ارائه خدمات برتر و ویژه مانند قرعه کشی جشنوارههای ویژه مشتریان را
نسبت به استفاده از اینگونه خدمات تشویق کند.
 -6در بررسی رابطه هنجارهای ذهنی و قصد استفاده ،نتایج نشان دهنده تاثیر گذاری متوسط
هنجاره��ای ذهن��ی می باشد .نتایج این فرض با نتایج تحقیق صم��دی ( )2012و صمدی و وابل
( )2011همخوان��ی دارد .همچنین صفرزاده و فروت��ن ( )1390نیز در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدن��د که هنجارهای ذهن��ی نیز تاثیر زیادی را بر پذیرش بانک��داری اینترنتی دارند .در این
قسمت پیشنهاد میشود بانک ملت با تاثیر گذاری بر افراد شناخته شده مثل ورزشکاران معروف،
هنرمندان معروف و  ...مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
 -7در بررس��ی رابطه کنترل رفتار درک شده و قصد استفاده عدد معناداری  1.22محاسبه
شد که نشان از عدم ارتباط بین دو متغیر است که نتیجه تحقیق الصمدی ( )2012نیز با فرضیه
این تحقیق همخوانی دارد .اما صفرزاده و فروتن ( )1390در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
بین کنترل رفتار درک شده و قصد استفاده رابطه معناداری وجود دارد.
 -8در نهای��ت در بررسی رابطه بین نگرش و قصد استفاده از بانکداری اینترنتی نتایج نشان
دهن��ده تاثیر گذاری باالی نگرش بر قصد استفاده دارد .نتایج این فرضیه با نتایج فرضیه تحقیق
حنف��ی زاده و همک��اران ( )1388در بانک اقتصاد نوین همخوانی دارد .محققین در نهایت به این
نتیجه رسیدند که زمانی که بتوان نگرش کاربران را تغییر داد ،میزان پذیرش بانکداری اینترنتی
افزای��ش خواهد یافت .در اینجا توصیه میشود تا با استفاده از ابزار تبلیغاتی و ترفیعات مختلف
نگرش کاربران نس��بت به قصد استفاده تغییر کن��د که در این زمینه کمپینها تبلیغاتی ،طراحی
سایت جذاب و توجه به زیبایی شناختی در طراحی سایـت و هم چنیـن اختصاص جایگاهی برای
اف��رادی با روابط عمومی و ارتباطات مناسب در شعبهها جهت آموزش به کاربران میواند تاثیر
بسزایی داشته باشد.
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در ای��ن تحقیق همچ��ون سایر تحقیقات محدودیتهای وجود داش��ت :کمبود مبانی نظری
موج��ب شد که زمان مطالع��ه این تحقیق افزایش یابد .همچنین مشتری��ان بعد از اتمام کار در
شعبه تمایل زیادی به پرکردن پرسشنامهها نداشتند .به سایر محققین پیشنهاد میشـودکه چنین
مطالع��ه ای ب��ه دلیل کاربرد فراوان براساس مصاحبه انجام پذی��رد و همچنین این تحقیق را در
جامعه بزرگتر در بانک ملت پیاده سازی کنند.
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