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است؛ درحالیکه «مقاومت در برابر تغییر» و «سهولت استفاده» تأثیر معناداری بر قصد
افراد در پذیرش بانکداری اینترنتی تجارت ندارد .البته متغیرهای «خود اثربخشی»،
«وجهه ادراکشده»« ،هنجارهای ذهنی» و «ابتکار فردی» رابطه بین قصد افراد و استفاده
حقیقی آنها را بهصورت معناداری تعدیل میکند.
کلیدواژگان :بانکداری اینترنتی ،قصد استفاده ،خود اثربخشی ،وجهه ادراکشده،
هنجارهای ذهنی ،ابتکار فردی.
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مقدمه
اینترنت به یک بخش جداییناپذیر از عرصه کسبوکار کنونی بدل گردیده که شیوه
ارائه خدمات مالی به افراد و در نتیجه شیوه تعامل آنها با یکدیگر و با مؤسسات مالی
همچون بانکها را متحول ساخته است (آهلووالیا و همکاران)0222 ،1؛ اما بااینوجود،
تحقیقات پژوهشی اندکی در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات مالی و آمادگی
مشتریان در استفاده از این خدمت صورت گرفته است (خوش هیکل و غریب.)1921 ،
این موضوع ازاینرو اهمیت مییابد که مسلماً تالش برای افزایش شمار مشتریانی که از
این سیستم استفاده میکنند نهتنها برای بانک و مؤسسات مالی ،بلکه برای سایر
کسبوکارهای خدماتی نیز دارای اهمیت و ارزش است (لوکاس و اسپیلتر.)1222 ،0
بااینوجود  ،باید یادآوری شد که دالیل پذیرش و عدم پذیرش بانکداری اینترنتی در
هاله ای از ابهام است .اگرچه بانکداری اینترنتی در تالش برای ترغیب کاربران در
استفاده از این سیستم است (وانس و همکاران ،)0222 ،9اما هنوز با چالشهای فراوانی
در این فرایند روبهرو است (صدقیانی و همکاران.)1920 ،
قصد و رفتار افراد را میتوان بهعنوان یک عامل پیش نگر حیاتی در ارتباط با استفاده
آنها از خدمات و فناوری های نوین بانکی دانست .با در نظر داشتن توفیقات اندک
بانکداری اینترنتی بانک تجارت و از طریق بررسی عوامل فردی و سیستمی مؤثر بر
قصد افراد در پذیرش بانکداری اینترنتی ،این تحقیق بر آن است تا این موضوع را تحلیل
نماید و همچنین با بررسی تأثیر تعدیلکنندگی متغیرهایی چون خود اثربخشی ،وجهه
ادراکشده ،هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی بر این موانع ،راهکارهای مناسبی برای بهبود
پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان ارائه نماید .ازاینرو ،عوامل فردی مؤثر بر
بانکداری اینترنتی شامل دو عامل مقاومت در برابر تغییر و مخاطره ادراکی و عوامل
1. Ahluwalia et al.
2. Lucas and Spilter
3. Vance et al.
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سیستمی مؤثر شامل چهار عامل سهولت استفاده ادراکشده ،سودمندی ادراکشده،
تطبیقپذیری سیستم و آگاهی ادراکشده است که بهعنوان عوامل مؤثر دراینارتباط مورد
بررسی قرار میگیرد .در این راستا ،اهداف زیر دنبال میشود :الف) شناسایی مشخصات
فردی کاربران بانکداری اینترنتی و ب) شناسایی عوامل بازدارنده در پذیرش بانکداری
اینترنتی و متعاقباً عوامل ترغیبکننده در این ارتباط بهعنوان متغیرهای تعدیلکننده.
در ادامه مقاله به مروری بر ادبیات تحقیق پرداخته خواهد شد .سپس مدل مفهومی و
فرضیههای تحقیق بیان میگردد .بخش بعدی به روششناسی و موضوع روایی و پایایی
ابزار تحقیق و روش گردآوری دادهها میپردازد؛ به دنبال آن یافتههای تحقیق و بحث
پیرامون آن مطرح می گردد .نتایج حاصل از آن و پیشنهادها نیز در بخش آخر مورد توجه
قرار میگیرد.

مرور ادبیات و پیشینه موضوع
بانک تجارت با بیش از  02سال فعالیت بانکی و سرمایهای معادل  017.22میلیارد ریال،
با دارا بودن شبکه وسیع و پیشرفته شعب که شامل  0222شعبه در داخل و خارج از
کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی و با دارا بودن حدود  127222نفر کارکنان و
با بهکارگیری فناوریهای نوین ،ارائه خدمات متمایز به مشتریان در بیش از  1222شعبه
ریالی و واحد ارزی در سراسر کشور ،داشتن اعتبار علمی و تخصصی در حوزه ریال و
ارز و نیز پایبندی به نظام بانکداری مبتنی بر مبانی اسالمی و شرعی ،جزو بزرگترین
بانکهای تجاری کشور و مورد اعتماد بانکهای معتبر بینالمللی است (روابط عمومی
بانک تجارت) .دراینبین ،بانکداری اینترنتی بانک تجارت علیرغم تمایل روزافزون
کاربران به استفاده از بانکداری اینترنتی (شیخ و کارجاالتو )0211 ،1بنا بر نظر برخی
متخصصان این حوزه و برخی محققان در جلب نظر مشتریان موفق نبوده است؛ این
مسئله نگارندگان این پژوهش را بر آن داشت تا عوامل دخیل در این عدم موفقیت را
1. Shaikh and Karjaluoto
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شناسایی کرده و آن را مورد تحلیل قرار دهند .جایگاه بانک تجارت که در رتبه ششم
بزرگترین بانکهای کشور در زمینه ارائه خدمات مالی و بانکی کشور است اهمیت این
مسئله را دوچندان ساخته است.

قصد کاربران در ارتباط با پذیرش بانکداری اینترنتی
مدل پذیرش فناوری ،بیان میکند که رفتار ـ جلوه برونی و قابلرؤیت عکسالعمل به
شرایط واقع ـ قابل هدایت است .قصد رفتاری نشان از آمادگی افراد جهت به انجام
رساندن رفتار مورد نظر است (اجزان )0222 ،1که آن را به مهمترین عامل پیش نگر در
ارتباط با رفتار حقیقی از سوی فرد بدل میکند (السجان)0212 ،؛ بنابراین ،نیازی مبرم به
مطالعه عوامل مؤثر بر قصد افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی احساس میشود تا
بانکها قادر شوند که راهبردهای مناسبی را در نتیجه آگاهی از این عوامل برای بهبود
استفاده از بانکداری اینترنتی تدوین کنند .این مطالعه به دنبال بررسی قصد رفتاری
کاربران در استفاده از بانکداری اینترنتی است (چنگ.)0222 ،
با توجه به اهمیت پذیرش فناوری ،تحقیقات متعددی به این موضوع پرداخته و از
مدلهای پذیرش فناوری بهعنوان مبنای نظری تحقیق استفاده کردهاند .در جدول 1
خالصه تعدادی از مطالعات انجامشده با استفاده از مدلهای پذیرش فناوری آورده شده
است.
جدول  .1مطالعات انجامشده در مورد پذیرش بانکداری اینترنتی
منبع

فناوری

نمونه

لی کو و

بانکداری

 012مشتری

همکاران

اینترنتی در

بانکداری

()0211

تایوان

اینترنتی در

مدل تئوری
تحقیق
مدل پذیرش
فناوری

یافتههای مربوطه
همزمان باآنکه افراد به استفاده از
بازارهای مجازی روی میآورند ،به همان
میزان نیز از میزان استفاده آنها از

)1. Ajzen, (2006
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منبع

فناوری

نمونه

مدل تئوری
تحقیق

تایوان

یافتههای مربوطه
بازارهای فیزیکی کاسته میشود .نتایج
حاکی از تأثیر مثبت سودمندی
ادراکشده ،سهولت استفاده اعتماد
آفالین بر نگرش به تغییر از بانکداری
سنتی به بانکداری اینترنتی است.
وفاداری آفالین و هزینههای تغییر نیز بر
نگرش افراد تأثیر منفی میگذارند.

مجموعاً 922

لین ()0211

همراه بانک در
تایوان

مشتری همراه

نتایجی که از طریق تحلیل چند گروهی

بانک در تایوان

انجام شد ،حاکی از آن بود که پیش

( 1..مشتری
بالقوه و 121

مدل پذیرش

نگرهای قصد استفاده از همراه بانک بین

فناوری

مشتریان بالقوه و مشتریان تکراری با
یکدیگر متفاوت است.

مشتری
تکراری)
ژآنگ و زو

پذیرش تجارت

()0210

موبایل

ژو ()0210

همراه بانک

تقوی فرد؛

خدمات موبایل

 222مشتری

ترابی ()1922

بانک

در ایران

چین
 002مشتری
همراه بانک
چین

میمند
()1922

پذیرش

 020نفر از

بانکداری

مشتریان بانک

اینترنتی

ملی در ایران

یعقوبی،

پذیرش

شاکری

بانکداری

()1922

اینترنتی

مشتریان بانک
ملی ایران

مدل پذیرش

فرهنگ تأثیری تعدیلکننده در پذیرش

فناوری

همراه بانک ایفا میکند
نتایج نشان داد که فراهم آورندگان

مدل پذیرش

خدمات باید از استراتژیهای متفاوتی

فناوری

برای ایجاد اعتماد اولیه در مشتریان
استفاده کنند.
به ترتیب اولویت ،متغیرهای سازگاری،

مدل پذیرش
فناوری و تئوری
انتشار نوآوری

هزینه استفاده ،قابلیت آزمون ،سودمندی
مؤثرتر شناخته شدند .پیچیدگی و ریسک
ادراکشده تأثیر معناداری نداشتند.

مدل توسعهیافته
پذیرش فناوری

ادراک از مفید بودن و ادراک از امنیت
بیشترین تأثیر را بر پذیرش فناوری
داشتند

تئوری تجزیهشده

نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتار

رفتار

ادراکشده و اعتماد عوامل مؤثر بر قصد

برنامهریزیشده

1

استفاده افراد هستند.

1. Decomposed Theory of Planned Behavior

تأثیر عوامل فردی و سیستمی بر اهمالکاری … 7

مطالعات انجامشده در زمینه اهمالکاری
اهمالکاری شامل تعویق عمدی کاری است که باید انجام شود و این در حالی است که
از عوارض منفی ناشی از آن نیز مطلع هستیم (استیل)022. 1؛ که عمدتاً نیز به عملکرد

نارضایتبخش منجر میشود .اهمالکاری را میتوان گرایش عمدی به تعویق کاری
دانست که باید انجام شود (هوول و همکاران .)0222 ،0تحقیقات قابلتوجهی در زمینه
ارتباط بین خود انضباطی ،9خودتنظیمی و خودآگاهی 0انجام شده است .در بسیاری از
تحقیقات نیز بر وجود ارتباط بین اهمالکاری و مدیریت زمان ،خود بازسازی ،1نیل به
هدف و خودکنترلی صحه گذارده شده است .تایس ( ،)122.در جریان تحقیقات خود
پی برد که افرادی که اهمالکاری میکنند کمتر از افراد دیگر در ابتدا فشار روانی را
متحمل میشوند اما در مراحل بعدی فشار روانی بر آنها بیشتر میشود؛ اما در هر
صورت باید گفت اهمالکاری با رفتارهای منفی و نتایج کاری رابطه مثبت معناداری
دارد (کالسن.)0222 ،2

مدل تحقیق و فرضیهها
در این بخش به موانع سیستمی ،فردی و متغیرهای تعدیلکننده در رابطه بین قصد
کاربران و پذیرش بانکداری اینترنتی بانک تجارت پرداخته خواهد شد.
الف) موانع سیستمی
سهولت استفاده بهاندازهای که افراد استفاده از یک سیستم خاص را راحت و بدون
زحمت میدانند ،باز میگردد (دیویس )1222 ،.که میتوان آن را یک محرک آنی در
1. Steel
2. Howell et al.
3. Self-discipline
4. conscientiousness
5. Self-reinforcement
6. Klassen
7. Davis
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پذیرش کاربردهای اینترنت دانست (ونکاتش .)0222 ،1ازاینرو ،در این پژوهش از
سهولت استفاده ادراکشده از خدمات اینترنت بانک در مدل پذیرش از سوی کاربران
استفاده شده است (مور و همکاران.)1221 ،0
فرضیه اول :سهولت استفاده ادراکشده از بانکداری اینترنتی بانک تجارت بر قصد افراد
در پذیرش آن تأثیر دارد.
بر طبق مدل پذیرش فناوری ،سودمندی ادراکشده به حدی که افراد استفاده از یک
سیستم خاص را همراستا و متناسب با انجام امور خود میدانند ،اشاره دارد (آگراوال،9
 .)0222دیویس ( ،)1229سودمندی ادراکشده را ادراک افراد نسبت به این امر میداند
که استفاده از فناوری نوین کارایی او را بهبود میبخشد .در نتیجه ،هر چه سودمندی
ادراکشده خدمات بانکداری اینترنتی بیشتر باشد ،استفاده از آن نیز بیشتر خواهد شد.
فرضیه دوم :سودمندی ادراکشده از بانکداری اینترنتی بانک تجارت بر قصد افراد در
استفاده از آن تأثیر دارد.
تطبیقپذیری ادراکشده به حدی که یک نوآوری با ارزشها ،تجربیات پیشین و نیازهای
کاربران بالقوه همراستا باشد ،اشاره دارد (راجر .)1221 ،0ازاینرو تطبیقپذیری بیشتر بین
نیازهای کاربران و نوآوری فنی مطلوب است ،زیرا سبب میشود تا برداشت و تعبیری
مناسب در بافتی صمیمانه بین کاربر و سیستم برقرار شود (الی و همکاران.)0221 ،1
ازاینرو انتظار میرود که کاربران ،اینترنت بانک تجارت را با دیگر بانکها و مؤسسات
مالی و حسابهای بانکی خود تطبیقپذیر بدانند.
فرضیه سوم :تطبیقپذیری سیستمی بانکداری اینترنتی بانک تجارت بر قصد افراد در
استفاده از آن تأثیر دارد.
آگاهی ادراکشده سبب میشود که افراد در استفاده از سیستم راحتی بیشتری را در
1. Venkatesh
2. Moore et al.
3. Agrawal et al.
4. Rogers
5. Ilie et al.
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خصوص مخاطره همراه با آن درک کنند .افرادی که دارای آگاهی بیشتری در خصوص
تهدیدات امنیتی مرتبط با کاربردهای فناوریهای اطالعات هستند ،آمادگی بیشتری برای
پذیرش کاربردهای فناوریهای اطالعاتی دارند .بهعبارتدیگر ،آگاهی ادراکشده باالتر
سبب کاهش مخاطرههای مرتبط با کاربردهای فناوری اطالعات میشود و سبب بهبود
قصد افراد در پذیرش آن میگردد (هوانگ و همکاران.)0211 ،1
فرضیه چهارم :آگاهی دریافت شده از بانکداری اینترنتی بانک تجارت بر قصد افراد در
استفاده از آن تأثیر دارد.
ب) موانع فردی
در بافت خدمات الکترونیک ،مخاطره امنیتی ،بهعنوان احتمال تخطی در حریم شخصی
افراد در نظر گرفته میشود که به یک دغدغه اساسی برای مشتریان بدل شده است
(لوین و همکاران .) 022. ،0انجام مبادالت بانکی از طریق اینترنت بانک اغلب همراه با
احتمال باالیی در زمینه از دست رفت اطالعات شخصی و حریم خصوصی است و
انجام تراکنش مالی از این طریق میزانی از مخاطره ادراکی را به همراه دارد (اسچیرز و
همکاران.)0212 ،
فرضیه پنجم :مخاطره ادراکی بهصورت منفی بر قصد افراد در استفاده از بانکداری
اینترنتی مؤثر است.
پذیرش فناوریهای نوین ،اغلب م یزانی از مقاومت را از سوی کاربران در تغییر شیوه
سنتی به شیوه نوین به همراه دارد (آگاروال و همکاران .)0222 ،بهمنظور تغییر از شیوه
سنتی انجام عملیات بانکی به شیوه نوین ،خدمت ارائهشده به مشتری باید نیازهای
خاص مشتریان را مرتفع سازد و تا این نیاز برطرف نشود (ریپورت ،)122. ،9مشتریان
تمایل زیادی از خود برای روی آوردن به شیوههای نوین ندارند (السومالی و همکاران،
1. Huang et al.
2. Lwin Et Al.
3. Report
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.)0222
فرضیه ششم :مقاومت در برابر تغییر بر قصد افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی تأثیر
منفی دارد.

قصد رفتاری
متغیر اصلی در مطالعات مربوط به مدل پذیرش فناوری همانا قصد کاربران در استفاده
از فناوری است (ونکاتش و همکاران )0229 ،1که میتوان آن را احتمالی مؤثر که
کاربران به استفاده از سیستم روی میآورند ،تعریف کرد؛ در حقیقت باید آن را مهمترین
متغیر پیش نگر در ارتباط با بروز رفتار حقیقی از سوی فرد دانست (السجان و همکاران،
 .)0212در نتیجه ،قصد رفتاری بهعنوان عامل پیش نگر در پذیرش بانکداری اینترنتی در
نظر گرفته میشود.
فرضیه هفتم :قصد رفتاری بهصورت مثبت بر پذیرش بانکداری اینترنتی مؤثر است.
ج) خود اثربخشی ،وجهه ادراکشده ،هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی بهعنوان متغیرهای
تعدیلکننده
خود اثربخشی افراد در استفاده از رایانه را میتوان باور افراد به تواناییهایی خود در
انجام وظایف از طریق برنامههای کاربردی رایانهای تعریف کرد (مونسو و همکاران،0
 .)0220پوالتگو و اکین ،)0221( 9بیان میکنند که مشتریانی که به استفاده از اینترنت و
پست الکترونیک آشنایی دارند ،در استفاده از بانکداری اینترنتی با مشکل چندانی مواجه
نخواهند بود .بر پایه تحقیقات تجربی و نظری در زمینه سیستمهای اطالعات ،میتوان
اینگونه نتیجهگیری کرد که هر چه باور خود اثربخشی فرد قویتر باشد ،تالش او نیز
برای دستیابی به نتایج موردنظر بیشتر میشود (السومالی و همکاران.)0212 ،
فرضیه هشتم :خود اثربخشی ،قصد افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی تجارت را
1. venkatesh et al.
2. Monsuwe et al.
3. Polatglu and ekin
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تعدیل میکند.
وجهه ادراکشده دارای تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری است .وجهه ادراکشده به میزانی که
افراد استفاده از یک فناوری نوین را در بهبود وجهه و جایگاه اجتماعی خود مؤثر
میبینند ،اشاره دارد (رول و همکاران .)0212 ،1در بافت این مطالعه ،وجهه ادراکشده
همچنین عاملی مهم در قصد استفاده افراد از بانکداری اینترنتی در نظر گرفته میشود،
زیرا کاربران اغلب از بانکداری اینترنتی برای ایجاد ،تغییر و بهبود وجهه و جایگاه خود
در ارتباط با دیگران بهره میبرند (راو و تروشانی.)022. ،0
فرضیه نهم :وجهه ادراکشده ،قصد افراد در استفاده از اینترنت بانک تجارت را تعدیل
میکند.
هنجارهای ذهنی را میتوان ادراک فرد از این حقیقت دانست که بسیاری از افرادی که
برای او دارای اهمیت می باشند ،انتظار دارند که او رفتاری را انجام دهد یا از انجام دادن
آن سر باز زند (چیرز و همکاران 0212 ،و ژانگ و همکاران .)0210 ،9پیامد این امر آن
خواهد شد که فرد ملزم میشود تا از پیشنهادهای سایر افراد با اهمیت پیروی کند
(هوهیل .) 0210 ،0هنجارهای ذهنی بر ادراک افراد نسبت به ارزشمندی مبادالت بانکی
آنالین در فرهنگهای شرقی بسیار بیشتر از فرهنگهای غربی مؤثر میافتد (ژانگ و
همکاران.)0210 ،1
فرضیه دهم :هنجارهای ذهنی قصد افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی تجارت را
تعدیل میکند.
ابتکار فردی به تمایل افراد در استقبال از فناوریهای نوین اطالعاتی ـ ارتباطی اشاره
دارد (راجرز .)0229 ،2افراد دارای ابتکار فردی در مواجهه با فناوریهای نوین احساس

1. Revels et al.
2. rao and troshani
3. Zhang et al.
4. Hoehle et al.
5. zhang et al.
6. Rogers
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خطر کمتری میکنند و نسبت به استفاده از آن بسیار پذیراتر هستند (ژوزف و ویس،1
 .)1220آنها را میتوان کاربران مشتاقی دانست که ایدههای نوین اطالعاتی -ارتباطی را
پیگیری میکنند و عدم اطمینان و عدم امنیت آن را به جان میخرند (راجرز.)0229 ،
بهطور خالصه ،کاربران با ابتکار فردی باالتر تمایل بیشتری در استفاده از فناوریهای
اطالعاتی دارند (لی و همکاران.)0211 ،0
فرضیه یازدهم :ابتکار فردی ،قصد افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی تجارت را
تعدیل میکند.

نمودار  .1مدل مفهومی یا چارچوب نظری پژوهش

برگرفته از ((کیم و همکاران( )0212 ،ژو 9و همکاران( )0210 ،ایسومالی و همکاران،
( )0222لین و همکاران( )0211 ،0چنگ .همکاران))0222 ،

1. Joseph and Vyse
2. Lee et al.
3. zhou et al.
4. lin et al.
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روششناسی
این مقاله برگرفته از تحقیق پیمایشی از شعب بانک تجارت تهران است که در آن از
پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .برای اطمینان از
پایایی ابزار تحقیق ،پرسشنامهای با طیف پنج گزینهای در بین  12نفر از خبرگان
دانشگاهی توزیع شد .اکثر سؤاالت تحقیق از میانگینی باالتر  2/0که باالتر از میزان قابل
قبول است ،برخوردار شدهاند ؛ و این در حالی است که آلفای ابزار تحقیق در صورت
حذف هر سؤال تغییر قابلتوجهی را شاهد نیست و برای تمام موارد باالتر از  2/2است
که نشان از پایایی ابزار پرسشنامه دارد.
تحلیل عاملی تأییدی اولیه برای اطمینان از روایی ابزار تحقیق:

بهمنظور مطالعه ساختار درونی مجموعهای از شاخصها و بررسی روایی متغیرها ،از این
شیوه بهمنظور ارزیابی بار عاملی و ارتباط بین متغیرها و شاخصها استفاده میشوددر
تحلیل عاملی تأییدی از گروه نمونه اولیه ،تمام سؤاالت از بار عاملی باالتر از میزان
قابلقبول ( ،)2/0برخوردار شدهاند.
برای جمعآوری داده از یک پرسشنامه نظاممند با طیف هفت گزینهای استفاده شد.
قلمرو موضوعی تحقیق در ارتباط با قصد کاربران در استفاده از بانکداری اینترنتی
تجارت است که در شهر تهران و در شعب منطقه غرب و مرکز این بانک و در دوره
زمانی زمستان  1921است که به نظر برای پی بردن به قصد رفتاری افراد به دلیل ورود
بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی متعدد در رقابت موجود در توسعه بانکداری
اینترنتی ،دوره زمانی بسیار حساسی قلمداد میشود .پرسشنامه نهایی بعد از مطالعه
ادبیات نظری و مطالعه پژوهشهای انجامشده در این زمینه توسط محققین پیشین و
درنهایت اصالحاتی که در پرسشنامه دلفی صورت گرفت ،به دست آمد .برای پی بردن
به دالیل عدم استفاده یا به بیان بهتر عدم موفقیت بانکداری اینترنتی بانک تجارت،
آنگونه که گزارش داده شد ،مصاحبههای رودررو با  002نفر از مشتریان بانک تجارت
انجام شد که از بین آنها  022مشتری که دارای حداقل یک حساب بانکی دیگر به غیر
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از بانک تجارت بودند ،انتخاب گردید .با در نظر داشتن فرمول کوکران برای جامعه
معلوم 022 ،پاسخدهنده برای انجام این تحقیق صورت گرفت و دادهها جمعآوری
گردید .تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و هدف از جنبههای متفاوت کاربردی محسوب
میشود که در حوزه شیوه پیمایشی-توصیفی بهحساب میآید .آلفای کرونباخ برای کل
این پرسشنامه  2/202به دست آمد.

یافتههای تحقیق
با تجزیهوتحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی کاربران بانکداری اینترنتی بانک تجارت،
مشخص شد که اکثر کاربران بانکداری اینترنتی این بانک در بازه سنی بین  02تا 92
سال قرار دارند ( )%0.و افراد با سن  91تا  02سال نیز در جایگاه دوم کاربران این
خدمت هستند ( .)% 90/1در بین کاربران ،افراد دارای مدرک لیسانس در حدود ()%12/1
و افراد داری مدرک دیپلم در حدود ( )%90بیشترین کاربران بانکداری اینترنتی بانک
تجارت بودند .کارمندان حقوقبگیر و افراد دارای شغل آزاد از افراد دیگر در استفاده از
بانکداری اینترنتی بانک تجارت پیشی گرفتهاند .از مدل معادالت ساختاری 1نرمافزار
لیزرل برای بررسی مدل ساختاری استفاده شد.

ضرایب مسیر
با توجه به جدول  0باید افزود تمام فرضیهها بهغیراز فرضیه اول و ششم در سطح
اطمینان  0/05تائید میشود؛ بنابراین عوامل سیستمی ) (β=1/72, p<0/001و عوامل
فردی ) ،(β=0/79, p<0/01دارای تأثیر معناداری بر اهمالکاری افراد در پذیرش اینترنت
بانک هستند .ضمن آنکه میزان ضریب تعیین اهمالکاری  0/8به دست آمد .مدل حاضر
به میزان  22درصد ،درصد تغییرات اهمالکاری افراد را پیشبینی کرده و  02درصد
باقیمانده خطای پیشبینی است.
)1. (SEM
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جدول  .4ضرایب مسیر به همراه سطح معنیداری
ضریب مسیر

نتیجه آزمون

مسیر

فرضیهها

اهمالکاری

-2/11

عدم تائید

اهمالکاری

** 2/90

تائید

H3

تطبیقپذیری
سیستم

اهمالکاری

***1/22

تائید

H4

آگاهی ادراکشده

اهمالکاری

***1/19

تائید

H5

مخاطره ادراکی

اهمالکاری

** 2/99

تائید

H6

مقاومت در برابر
تغییر

اهمالکاری

-2/20

عدم تائید

H7

اهمالکاری

عدم موفقیت

***2/92

تائید

H8

خود اثربخشی

عدم موفقیت

*** -2/0.

تائید

H10

وجهه ادراکشده

عدم موفقیت

*** -2/10

تائید

H12

هنجارهای ذهنی

عدم موفقیت

*** -2/00

تائید

H14

خود نوآوری

2عدم موفقیت

** -2/19

تائید

H1

سهولت استفاده

H2

سودمندی
ادراکشده

سطح معناداری2/221"**" 2/21"*" 2/21 :
"***"

برای محاسبه تأثیر تعدیلکنندگی خود اثربخشی ،وجهه ادراکشده ،هنجارهای ذهنی و
ابتکار فردی ،از فرمول کوهن استفاده شده است .برای محاسبه میزان کوهن  ،یکبار
مدل با متغیر تعدیلکننده و یکبار نیز بدون متغیر تعدیلکننده آزمون شد که بر پایه
اطالعات بهدستآمده فرمول کوهن  ،اینگونه محاسبه گردید:

اگر نتیجه بین بازه  0/02و  0/15باشد ) ،(0/0196< <0/130آنگاه متغیر دارای تأثیر
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تعدیلکنندگی ضعیف است؛ اگر بین بازه  0/15و  (0/130< <0/260) 0/35باشد،
آنگاه متغیر دارای تأثیر تعدیلکنندگی متوسط است؛ اگر

بزرگتر از ) 2/91

<(0/260

باشد ،آنگاه متغیر تعدیلکننده دارای تأثیر قوی است (گفن و همکاران0221 ،؛ کوهن،1
 .)1222محاسبه متغیرها در فرمول کوهن نشان میدهد که هر چهار متغیر تعدیلکننده
دارای تأثیر تعدیلکنندگی معناداری بر قصد افراد در استفاده از اینترنت بانک تجارت
هستند که دراینبین خود اثربخشی و هنجارهای ذهنی تأثیر تعدیلکنندگی قویتری را بر
قصد افراد نشان میدهد؛ بنابراین ،محاسبه متغیرها در فرمول کوهن نشان میدهد که هر
چهار متغیر تعدیلکننده دارای تأثیر تعدیلکنندگی معناداری بر قصد افراد در استفاده از
بانکداری اینترنتی تجارت هستند که دراینبین خود اثربخشی و هنجارهای ذهنی تأثیر
تعدیلکنندگی قویتری را بر قصد افراد نشان میدهد.

نمودار  .4مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب مسیر و تعدیلکنندگی متغیرها

1. Cohen
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شاخصهای برازش الگوی مفهومی
بهمنظور برخورداری از برازش مناسب ،برازندگی کلی مدل از طریق پنج معیار مورد
بررسی قرار گرفت :ضریب مجذور کای نرمال شده (نسبت مجذور کای به درجه
آزادی) ،شاخص براندگی ،1شاخص برازش نسبی ،0شاخص نرم شده برازندگی 9و
مجذور خطای میانگین تقریب .0برازش مناسب زمانی برای مدل به دست خواهد آمد که
میزان مجذور کای نرمال شده کوچکتر از ( 9باگوزی و یی ،)1222 ،شاخص براندگی
بزرگتر از ( 2/2اتزادی-آلومو و فارهومند ،)1222 ،1شاخص نیکویی برازش و شاخص
برازندگی نرم نشده بزرگتر از ( 2/2باگوزی و یی )1222 ،و جذر برآورد واریانس
خطای تقریب در حدود ( 2/1براون و کودک )1229 ،2باشد .بر اساس اطالعات مدل
آزمون شده ،همه شاخصها دارای معناداری بیشتر از میزان مطلوب بوده که نشان از
برازش مناسب مدل است.

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
آنگونه که در بخش ادبیات نظری مربوط به پژوهش بیان شد ،به دلیل آنکه سازمانها از
طریق فراهم آوردن امکان انجام امور بانکی از طریق اینترنت بانک برای مشتریان ،قادر
خواهند شد به مزیت رقابتی دست پیدا کنند ،بنابراین مسائل مرتبط با بانکداری اینترنتی
برای سازمانها از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود (آو و کافمن0222 ،.؛ و ماالت،
 .)022.بهطور خاص ،قصد کاربران برای استفاده از بانکداری اینترنتی برای محققان از
اهمیتی خاص برخوردار است ،زیرا مؤسسات مالی و بانکها از افزایش آگاهی نسبت به
1. GFI
2. CFI
3. NNFI
4. RMSEA
5. etezadi-alomo & Farhoomand
6. brown & cudeck,
7. Au & Kauffman
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عوامل مؤثر بر قصد افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی بسیار بهره خواهند برد (لیم،1
)022.؛ اما باید افزود آگاهی ادراکشده از بانکداری اینترنتی بانک تجارت برای
مشتریان و همچنین میزان تطبیقپذیری آن با سایر بانکها از سطح قابل قبولی برای
مشتریان برخوردار نیست.
در این پژوهش ،محقق به دالیلی که مانع از پذیرش بانکداری اینترنتی بانک تجارت از
سوی مشتریان میشود پرداخته است .با توجه به مدل پذیرش فناوری ،در این پژوهش
با بسط آن ،محقق عوامل مانع از پذیرش را به دو دسته عوامل فردی و عوامل سیستمی
تقسیم کرده است .همچنین بهمنظور افزایش دانش و آگاهی نسبت به رفتار مشتریان در
خصوص پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی آنها ،محقق چهار متغیر تعدیلکننده را که
شامل خود اثربخشی ،وجهه ادراکشده ،هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی میشود را نیز
در نظر آورده است؛ که رابطه بین متغیرهای ممانعت کننده که تأثیر منفی بر قصد
کاربران دارند و پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان را تعدیل میکنند .نتایج
حاکی از اطالعات بسیار سودمندی در ارتباط با رفتار کاربران است.
نتایج تحقیق حاضر که در ایران و در بانک تجارت منطقه غرب-مرکز تهران به انجام
رسیده است ،حاکی از آن است که آگاهی ادراکشده از بانکداری اینترنتی بیشترین تأثیر
منفی را بر قصد افراد در استفاده از آن دارد و همچنین تطبیقپذیری بانکداری اینترنتی
بانک تجارت با سایر بانکها تأثیر منفی قابلتوجهی را از خود نشان داده است .ازاینرو،
بانکداری اینترنتی تجارت میبایست آگاهی مشتریان را با ارائه انواع متنوعی از تبلیغات
همچون بروشور ،ارسال پیا مک از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیک افزایش دهد .این
امر سبب افزایش استفاده خدمات از سوی مشتریان کنونی و بالقوه در مورد مزایای
بانکداری اینترنتی خواهد شد؛ زیرا این خدمات برای بسیاری از مشتریان در هالهای از
ابهام است (السومالی .)0222 ،تطبیقپذیری سیستم را میتوان بهترین شاخص ادراکی و
مؤثر بر قصد افراد در استفاده از بانکداری اینترنتی دانست .در این مطالعه نیز
1. Lim
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تطبیق پذیری سیستم بانکداری اینترنتی تجارت با سایر بانکها و حسابهای بانکی
بیشترین تأثیر منفی را بر قصد افراد در استفاده از آن داشته است .سودمندی ادراکشده
و ریسک ادراکی نیز دارای تأثیر منفی معناداری بر قصد افراد در استفاده از بانکداری
اینترنتی تجارت بوده است .با گسترش فناوریهای اطالعاتی-ارتباطی ،فراهم آورندگان
خدمات بانکداری اینترنتی قادر خواهند بود با بهرهبرداری از فناوریهای کمهزینه،
هزینه است فاده از سیستم را بهبود بخشند که در نتیجه سبب بهبود سودمندی ادراکشده
از سوی مشتریان خواهد شد .سودمندی ادراکشده همچنین از طریق ارائه خدمات
اینترنتی بهتر بدون افزایش پیچیدگی آن قابلبهبود است (کیم و همکاران .)0212 ،به
بیان بهتر باید مدعی شد برای حفظ وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری اینترنتی،
باید بهگونهای طراحی شده باشد که برای مشتریان دارای ارزش قابل قبولی باشد .مسائل
امنیتی برای مشتریان نیز از مهمترین موانع در پذیرش بانکداری اینترنتی شناخته شده
است .بسیاری از مشتریان به دلیل وجود مخاطرات امنیتی نسبت به استفاده از اینترنت،
از ارسال اطالعات شخصی سرباز میزنند و ترجیح میدهند تا فرایند ارسال اطالعات را
در کنترل خود داشته باشند (هووانگ و همکاران .)0211 ،مقاومت در برابر تغییر و
سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی تجارت دارای تأثیر معناداری در ارتباط بین قصد
افراد و تصمیم به پذیرش بانکداری اینترنتی تجارت از سوی آنها نبود.
از سوی دیگر تمام متغیرهای تعدیلکننده که شامل خود اثربخشی ،وجهه ادراکشده،
هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی هستند دارای تأثیر مثبت معناداری بر پذیرش بانکداری
اینترنتی از سوی مشتریان بانک تجارت بودند و ارتباط بین قصد کاربران و تصمیم به
پذیرش را سوی آنها تعدیل میکنند که از میان آنها خود اثربخشی و هنجارهای ذهنی
داری تأثیر تعدیلکنندگی زیادتری در رابطه بین قصد کاربران و پذیرش بانکداری
اینترنتی تجارت ،نسبت به دو متغیر دیگر داشتند.
آنگونه که بیان شد تحقیق حاضر ،عوامل مؤثر برونی را به دو دسته تفاوتهای فردی و
تفاوتهای سیستمی تقسیم کرده است؛ پیشنهاد میشود تحقیقات آینده با شناسایی
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کاربران با تفاوتهای فردی متفاوت و سیستمهای با ویژگیهای متفاوت ،آنها را
دستهبندی کرده و در دو دسته جداگانه با یکدیگر مقایسه کند.
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