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چکیده

ايــن تحقیــق بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد بانکــداری الکترونیــک انجــام گرفــت کــه روش انجــام آن،
از لحــاظ ماهیــت ،توصیفــی  -همبســتگی و بــر مبنــای هــدف از نــوع کاربــردی اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش،

شــامل کلیــۀ مشــتریان شــعب بانــک ملــی اســتان ایالم بــود کــه تعــداد آنها نامحــدود اســت .طبــق فرمول کوکــران،
تعــداد  384نفــر از آنهــا بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــد .ابــزار گــردآوري اطالعــات نیــز پرسـشنامه بــود كــه روایی
آن را اســتادان متخصــص ،تأییــد کردنــد .پايايــي آن نیــز بــا اســتفاده از آلفــاي كرونبــاخ 0/89 ،بــه دســت آمــد كــه

نشــانگر تأییــد پايايــي آن اســت .ســهولت بهکارگیــری ،مفیــد بــودن ،اعتماد مشــتریان ،نگــرش و هنجارهــای ذهنی،
از متغیرهــای اثرگــذار بــر بانکــداری الکترونیــک هســتند کــه بــا اســتفاده از تکنیــک معــادالت ســاختاریافته و بــه

کمــک نرمافــزار  LISRELمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه هنجارهــای ذهنی
( ،)13.09ســهولت بهکارگیــری ( ،)12.37اعتمــاد مشــتریان ( ،)11.94مفیــد بــودن ( )10.92و نگــرش ( )9.43بــر
رشــد بانکــداری الکترونیکــی شــعب بانــک ملــی اســتان ایــام و گرایــش مشــتریان بــه آن ،تأثیــر معنــاداری دارنــد.

مجموعــۀ عوامــل مؤثــر بــر هنجارهــای ذهنــی مشــتریان نیــز در اقــدام بــه انجــام رفتــار آنــان ،حائــز اهمیــت اســت.
واژگان کلیدی :تجارت الکترونیک ،بانکداری الکترونیکی ،بانک ملی ،ایالم.
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مقدمه (بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق)
«پیشــرفتهای چشــمگیر در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در دهــۀ اخیــر ،موجــب دگرگونــی در
زمینههــای گوناگونــی؛ از جملــه تجــارت جهانــی گردیــده اســت و بــه تبــع آن ،فرایند بســیاری از فعالیتهــا؛ از
جملــه :فعالیتهــای تجــاری ،اقتصــادی ،بانکــداری و  ...دســتخوش تغییرات شــدهاند» (آگــرول و نوبــر :2009 ،

 .)382از عمدهتریــن دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات در زمینــۀ اقتصــادی ،تجــارت الکترونیــک میباشــد.
ســهولت دسترســی افــراد بــه اینترنت نیز بســتر مناســبی را برای مــراودات تجــاری و اقتصادی از طریق دسترســی
بــه دنیــای مجــازی فراهــم کــرده اســت« .بانکــداری الکترونیکــی و سیســتمهای پرداخــت آنالیــن ،از مــوارد
مهــم مربــوط بــه زیرســاختهای تجــارت الکترونیکــی هســتند» (ابراهیمــی و مهدیــه« .)286 :1385 ،بانکــداری
الکترونیکــی را هرگونــه خدمــات بانکــیای میداننــد کــه بــرای مشــتری ،محدودیــت حضــور فیزیکــی
در مــکان خاصــی را ایجــاد نکنــد و خدمــات بانکــی توســط ابزارهــای الکترونیکــی انجــام شــود» (چايپــاي
و هانــگ .)687 :2008 ،بانکهــا بــه عنــوان یکــی از شــاخصترین مؤسســات اقتصــادي ،نقــش مهمــی در
راســتاي اجــراي سیاسـتهاي پولــی (انقباضــی و انبســاطی) دولــت ایفــا میکننــد؛ بــه نحــوي کــه در شــرایط
مقتضــی ،بــا جم ـعآوري ســرمایههاي پولــی مــازاد جامعــه و هدایــت آنهــا بــه ســمت فعالیتهــاي اقتصــادي
مولــد ،باعــث تحکیــم زیرســاختارهاي توســعۀ اقتصــادي جامعــه و ترســیم افقهاي روشــن بــراي آن میشــوند.
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بــه روشــنی قابــل درك اســت کــه بهینهســازي ارائــۀ خدمــات در سیســتم بانکــی
و ارائــۀ الگوهــاي مناســب میتوانــد باعــث تســهیل و تســریع در ارائــۀ خدمــات  -از طــرف ایــن مؤسســات
اقتصــادي  -بــه مــردم شــود (مؤمنــی و دیگــران 1 :1385 ،و  .)2بــا گســترش روزافــزون فنــاوري ارتباطــات و
شــبکۀ جهانــی اینترنــت ،تجــارت بــه عنــوان رکــن اساســی زندگــی اجتماعــی ،دســتخوش تحولــی شــگرف
شــده اســت .تجــارت الکترونیــک ،موجــب میشــود کــه بــا صــرف هزینــۀ انــدك و در کمترین زمــان ممکن،
عملیــات خریــد و فــروش انجــام پذیــرد و رفــاه و آســایش بیشــتري نصیــب مشــتریان و مصرفکنندگان شــود.
آنچــه بدیهــی اســت ایــن اســت کــه رشــد تجــارت الکترونیــک میســر نخواهــد شــد؛ مگــر آنکــه بانکــداري
الکترونیکــی از گســتردگی قابــل توجهــی برخــوردار باشــد .بانکــداري الکترونیکی که نســل جدیدي از شــیوۀ
ارائــۀ خدمــات بانکــی اســت ،بــه نوعــی اســتفاده از فناوريهــاي پیشــرفتۀ نرمافــزاري و ســختافزاري مبتنــی
بــر شــبکه و مخابــرات ،جهــت تبــادل الکترونیکــی اطالعــات و منابــع مالــی بــه شــمار مـیرود کــه بــه افزایــش
ســرعت و کارایــی عملیاتــی بانکــی منجــر میشــود؛ همچنین این نــوع بانکــداري نیازمنــد دسترســی روزافزون
بــه امکانــات نرمافــزاري و ســختافزاري الکترونیکــی؛ همچــون :پــول الکترونیکــی ،دســتگاههاي خودپــرداز،
دســتگاههاي خوددریافــت ،تلفــن بانــک و  ...اســت (پيروزفــر.)69 :1385 ،
بانكــداري الكترونيــك کــه بســياري از پژوهشــگران وقــت خــود را صــرف مبانــي توســعۀ آن کردهانــد؛
عبــارت اســت از :ارائــۀ خدمــات مالــي و بانكــي از طريــق شــبكة الكترونيــك و اينترنــت كــه بــه عنــوان يكي از
مهمتريــن زيرســاختهاي تجــارت الكترونيــك ،توجــه بســياري را بــه خــود معطــوف کــرده اســت .ایــن نــوع
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بانكــداري در ســالهاي اخيــر ،جهشــي بيســابقه داشــته اســت .ترديــدي نيســت كــه بــراي ورود بــه بازارهــاي
جهانــي و عضويــت در ســازمان تجــارت جهانــي ،داشــتن نظــام بانكــي كارآمــد كــه بتوانــد بــا دقت ،ســرعت و
تكنولــوژي همســطح بــا بانكهــاي دنيــا رقابــت نمايــد ،ضــروري اســت .فرهنــگ و نگرشهــای متفاوتــی کــه
نســبت بــه پــول و اعتبــار آن در ایــران وجــود دارد ،از موضوعاتــي اســت كــه بانكهــا را وادار ميســازد تــا بــا
احتيــاط بيشــتري بــه مقولــۀ رشــد تكنولــوژي اطالعــات بپردازنــد .در اكثــر كشــورها عامــل گريــز از نــوآوري
جديــد در محصــوالت وجــود دارد« .در ايــران وجــود فرهنــگ بوروكراتيــك و تمايــل بــه بانكــداري ســنتي،
بانكــداري نويــن را بــا محدوديــت مواجــه ســاخته اســت» (دهدشــتی.)129 :1387 ،
تغییــرات ســریع محیــط بازرگانــی ،پیچیــده شــدن محیــط رقابــت در نهادهــای مالــی و توجــه بــه رضایــت
مشــتري در فلســفۀ نویــن علــم مدیریــت ،بــه عنــوان عامــل برتــري هــر ســازمان تجــاري مطــرح اســت .اهمیــت
بخــش خدمــات در اقتصــاد کشــورها باعــث شــده اســت کــه در طــی چنــد ســال گذشــته ،تأثیــر ارائــۀ خدمات
بــه مشــتري مــورد توجــه بیشــتري قــرار گیــرد .بانکهــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مؤسســات خدمــات مالی
از ایــن امــر مســتثنی نیســتند و بــراي دســتیابی بــه موفقیــت و پیشــی گرفتــن از رقبــا ،نیازمنــد توجــه بــه رضایــت
و وفــاداري مشــتریان خــود هســتند .در ســالهاي اخیــر و بــا شــدت گرفتــن تأســیس و توســعۀ بانکهــاي
خصوصــی در کشــور و شــدت گرفتــن رقابــت میــان بانکهــاي تجــاري ،توجــه بــه رضایــت مشــتریان و ارائــۀ
خدمــات مناســب اهمیــت ویــژهاي یافتــه اســت .بانکــداری الکترونیکــی ،یکــی از ایــن خدمــات اســت کــه در
ســالهای اخیــر بــه ســرعت ،رو بــه گســترش نهــاده اســت.
بــا عنایــت بــه اهمیــت رشــد بانکــداری الکترونیــک و بــا توجــه بــه ســرمايهگذاريهاي صــورت گرفتــه
توســط بانــك ملــی در ایــن زمینــه؛ همچنیــن بــرای کســب آگاهــی و اطالعــات بیشــتر در جهــت ارائــۀ ايــن
فنــاوري نويــن بــه گون ـهاي بهتــر و همــگام بــا خواســتههاي مشــتريان ،بررســی عوامــل مؤثــر بــر بانکــداری
الکترونیــک بــرای انطبــاق و پذيــرش ايــن فنــاوري ،اهميــت و ضــرورت مییابــد .بانــك ملــی بــه عنــوان يكــي
از بانكهــاي پيشــگام در زمينــۀ اســتقرار بانكــداري الكترونيــك ،شــناخته شــده كــه ســرمايهگذاري زيــادي
بــر روي ایــن موضــوع انجــام داده اســت .در ایــن میــان ،اســتان ایــام بــا داشــتن تعــداد  35شــعبه ،در ســالهای
اخیــر ،گــذار از بانکــداری ســنتی بــه بانکــداری الکترونیکــی را ســپری کــرده و شــاهد تحــول چشــمگیری در
ایــن زمینــه بــوده اســت.
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پٕطٕىّ تحقٕق
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فّٕ٥بر

ٞعٞٝٙ٤ب٢

ٔشٛؾظ ٔسر ظٔبٖ الظْ خٟز ا٘دبْ ٞط سطاوٙف زض
ا٤طاٖ ()1382

ثب٘ىساض ٢اٙ٤شط٘ش ٚ ٣اٙ٤شطا٘ش٘ ٣ؿجز ث ٝثب٘ىساض ٢ؾٙش٣
ث ٝعٛض ٔقٙبزاض ٢وبٞف ٤بفش ٝاؾز.

ذسٔبر ٔرشّف ثب٘ى٣
چٙب٘چ ٝض٘ٚس ض ٚث ٝضقس ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه زض ٤ه
ؾغح ٘بأٗ  ٚفبلس ا ٣ٕٙ٤وبف ٣سٛؾق٤ ٝبثس ،حبق ١٥أٗ

حج٥تظاز ٚ ٜثطضؾ٘ ٣مف ضقس ثب٘ىساض٢
ٔ٥طٔد٥س٢

اِىشط٥٘ٚه زض دِٛكٚ ٣٤ٛ

ٞكزخٗ٥

ضٚـٞبٔ ٢مبثّ ٝثب آٖ

ا٤طاٖ ()1390

ٔٙبؾج ٣ضا ثطا ٢دِٛك٤ٛبٖ ا٤دبز ٔ٣وٙس؛ ِصا سٛخ ٝثٝ
افعا٤ف أ٥ٙز ؾ٥ؿشٓٞب ٢ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه  ٚسٕطوع
ثط آٖ ،حبئع ا٥ٕٞز اؾز.
ٞطچ ٝؾطفز زؾش٥بث ٣ث ٝثب٘ىساض ،ٗ٤ٛ٘ ٢قٙبذز
ٔكشط٤بٖ اظ ذسٔبر ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه ٚ ٚاثؿشٍ٣

ظض٢ثبف ٚ
ٕٞىبضاٖ

ثطضؾ٣

سغج٥م٣

سطخ٥حبر

ضفشبض٢

وبضثطاٖ

ثب٘ىساض٢

ثب٘ىساض ٗ٤ٛ٘ ٢ث ٝقجىٞٝب ٢اِىشط٥٘ٚى ،٣ث٥كشط ٚ
ا٤طاٖ ()1390

اِىشط٥٘ٚه  ٚؾٙش٣

سهٛضار ٔكشط٤بٖ زض ٔٛضز ٔعا٤ب ٢ثب٘ىساض٢
اِىشط٥٘ٚه ،ثٟشط ثبقس٥ٔ ،عاٖ سٕبٔ ُ٤كشط٤بٖ ث ٝاؾشفبزٜ
اظ ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه وٞ ٝسف ٔغّٛة ثب٘هٞب
ٔ٣ثبقس ،افعا٤ف ٔ٤٣بثس.
ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه ،اثعاض ٔٙبؾج ٣ثطا ٢وبٞف اظزحبْ

ٔحٕسِٚ ٛ
ٕٞىبضاٖ

ثطضؾ٣

ضقس

اِىشط٥٘ٚه

ٚ

ثب٘ىساض٢
سطاوٓ

نف

 ٚقّٛغ ٣ثب٘هٞب ث ٝقٕبض ٔ٣آ٤س .ثٟط٥ٌٜط ٢اظ
ا٤طاٖ ()1390

ثبخٞٝب ٢ثب٘هٞب

فٙبٚضٞ٢ب ٢خس٤س زض فطن ١الشهبز ٘٥ع اظ قبذمٞب٢
اؾشمطاض زِٚز  ٚثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه  ٚسح َٛزض
سقط٤ف خبٔق ٚ ٝلسضر اؾز.

ؾبٛٞر ٘ ٚمف فٛأُ ٔؤثط زض خصة
ٔكشط٤بٖ

ٕٞىبضاٖ

ذسٔبر

فطا٘ؿ)2003( ٝ

ثب٘ىساض٢

زض فطاٙ٤س اضائ ١ذسٔبر ثب٘ى ،٣قٙبذز ضفشبض ٔكشط٤بٖ ٚ
فٛأُ ٔٛضز ٘ؾط آٟ٘ب زض افعا٤ف و٥ف٥ز ذسٔبر
اِىشط٥٘ٚىٔ ٣ؤثط قٙبذش ٝقس ٜاؾزٔ .حممبٖ ،سٛخ ٝثٝ

اِىشط٥٘ٚى٣
5

چٙس فبُٔ ضا زض افعا٤ف و٥ف٥ز ذسٔبر ثب٘ى ٣اٙ٤شط٘ش٣
 ٚخصة ٔكشط٤بٖٔ ،ؤثط زا٘ؿشٝا٘س و ٝفجبضسٙس اظ :ظٔبٖ
دبؾرٍ ،٣٤ٛزأ ١ٙذسٔبر ،اضسجبط ثب ٔكشطٚ ،٢خٛز
اعالفبر ٔبِ ٣زض زؾشطؼ ،ؾِٟٛز اؾشفبز ،ٜأ٥ٙز ٚ
عطاح٤ ٣ه ٔح٥ظ ٌطاف٥ىٙٔ ٣بؾت.
فٛأُ ٔرشّف٣؛ ٘ؾ٥طٔ :عا٤ب٘ ٢ؿج ،٣د٥چ٥سٌ٤ ٣ب

ثطضؾ٣
وّٛز٤ؿى٣

1

ٕٞ ٚىبضاٖ

ض٘ٚس

سىِٛٛٙغٞ٢ب٢

دص٤طـ

ؾبزٌ ،٣لبثّ٥ز ؾبظٌبض ،٢لبثّ٥ز ٔكبٞس ٚ ٜسحُٕ

ثب٘ىساض٢

ض٤ؿه ثب سىِٛٛٙغٞ٢ب ٢ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚىٔ ،٣طسجظ

اِىشط٥٘ٚه زض ٔ٥بٖ وبضثطاٖ

آٔط٤ىب ()2004

آٔط٤ىب٣٤

ٔ٣ثبقٙس؛ ٕٞچ ٗ٥ٙفٛأّ٣؛ ٘ؾ٥ط٥ٔ :عاٖ زضآٔس ،آٔٛظـ،
ؾٗ  ٚخٙؽ ،سحز سأث٥ط سىِٛٛٙغٞ٢ب ٢ثب٘ىساض٢
اِىشط٥٘ٚه لطاض زاض٘س.

آٌطٚاَ
٘ٛثط

2

ٚ

ثطضؾ ٣ز٤سٌبٜٞبٔ ٢كشط٤بٖ ثٝ
ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه زض ٤ه

أ٥ٙز  ٚافشٕبز اظ ٕٟٔشط ٗ٤فٛأُ ٔؤثط زض ضضب٤ز
آٔط٤ىب ()2009

ٔكشط ٢زض اؾشفبز ٜاظ ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه اؾز.

الشهبز ٘ٛؽٟٛض

1. Kolodiskey
2 . Agarwal
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ادبیات موضوع
بانکداری الکترونیکی
بانکــداری الکترونیکــی بــه معنــای یکپارچهســازی بهینــۀ کلیــۀ فعالیتهای یــک بانــک از طریق بــه کارگیری
فنــاوري نویــن اطالعــات مبتنــی بــر فرآیندهــای بانکــی و منطبــق بر ســاختار ســازمانی بانکهاســت کــه امکان
ارائــۀ خدمــات مــورد نیــاز بــه مشــتریان را فراهــم میکنــد .ایــن نــوع بانکــداری ،فراهمآورنــدۀ امکاناتــی بــرای
مشــتریان اســت تــا بــدون نیــاز بــه حضــور فیزیکــی در بانــک و بــا اســتفاده از واســطههای ایمــن ،بتواننــد بــه
خدمــات بانکــی دسترســی یابند (ســایت بانــک ملــی ایــران.)1394 ،
بانکداري خانگی
مشــتریان بانکهــا از طریــق رایانههــاي شــخصی میتواننــد بــه اطالعــات رایانــۀ مرکــزي بانکهــا در اینترنــت
یــا اینترانــت دسترســی پیــدا کننــد و عملیــات بانکی خــود را انجــام دهنــد (همان).
بانکداري اینترنتی
بانکــداري اینترنتــی را میتــوان بــه معنــی انجــام کلیــۀ عملیــات بانکــی از طریق وب ســایت ایجاد شــده توســط
بانــک در اینترنــت دانســت .ایــن نــوع بانکــداري ،حالــت عــام دارد و بانکــداري از راه دور و بانکــداري خانگی
را نیــز شــامل میشــود (همــان).
تلفن بانک
«در حــال حاضــر ،بانکهــا بــا نصــب بردهــاي الکترونیکــی تلفــن بانــک بــر روي رایانههــاي مرکــزي
شــبکههاي داخلــی و شــبکههاي متمرکــز ،امــکان پاســخگویی بــه مشــتریان را فراهــم کردهانــد .مشــتریان از
طریــق ایجــاد ارتبــاط تلفنــی بــا تلفــن بانــک ،امــکان دریافــت صورتحســاب و آگاهــی از موجــودي حســاب
خــود را دارنــد» (فیضــی و دیگــران)117 :1384 ،
اس ام اس بانک
بــا در دســت داشــتن یــک خــط تلفــن همــراه در تمــام مــدت شــبانه روز ،میتــوان از خدمــات اساماس بانــک
اســتفاده کــرد؛ از جملــه ایــن خدمــات ،اعــام موجــودي ،گــردش حســاب ،اعــام مفقــودي دســته چــک و ...
میباشــد (ســایت بانــک ملــی ایــران.)1394 ،
دستگاه خودپرداز
خودپــرداز کــه گاه زودپــرداز ،عابــر بانــک و آنــی بانــک هــم نامیــده میشــود ،دســتگاهی الکترونیکــی
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اســت کــه بــه مشــتریان بانــک ،ایــن امــکان را میدهــد تــا در هــر زمــان دلخــواه بــه وســیلۀ قــرار دادن کارت
خاصــی در دســتگاه و وارد کــردن یــک گــذرواژه ،از حســاب خــود ،پــول دریافــت کننــد یــا تــراز حســاب
بانکــی خــود را وارســی نماینــد؛ بــدون اینکــه نیــاز بــه شمارشــگر انســانی باشــد .بســیاري از خودپردازهــا
نیــز امــکان واریــز پــول یــا چــک ،جابجایــی پــول میــان حســابهاي بانکــی و حتــی خریــد تمبــر را بــراي
مشــتریان فراهــم میکننــد (همــان).
پایانههای فروش
دســتگاه پایانــۀ فــروش یــا کارتخــوان ( )POSدســتگاهی اســت کــه از طریــق ارتبــاط تلفنــی یــا شــبکهاي بــه
سیســتم بانکــی ،امــکان انتقــال خــودکار مبلــغ خریــد از حســاب فروشــنده را فراهــم میکنــد .ایــن دســتگاه،
عــاوه بــر امــکان پرداخــت ،داراي عملکردهــاي مختلفــی؛ از جملــه :پرداخــت قبــوض ،شــارژ ســیم کارت،
اعــام موجــودي ،دریافــت صورتحســاب ،امــکان انصــراف از خریــد و گــزارش روزانــه اســت کــه صاحبــان
آن را از مزایــاي شــعبۀ کوچــک بانکــی برخــوردار میکنــد (همــان).
همراه بانک
موبایــل بانکینــگ ،یکــی از خدمــات بانکــداري الکترونیکــی اســت کــه بــه مشــتریان ،ایــن امــکان را میدهد تا
طریــق ایــن ســامانه ،بتواننــد از تلفــن همــراه خــود جهت انجــام امــور بانکی اســتفاده نماینــد (همان).
پول الکترونیکی
پــول الکترونیکــی یــا پــول دیجیتالــی ،ارزش پولــی واحدهــای پول منتشــره از ســوی دولت یــا بخش خصوصی
اســت کــه بــه شــکل الکترونیکــی بــر روی یــک وســیلۀ الکترونیکــی ذخیــره شــده اســت .بــا توجــه بــه قابلیــت
پــول الکترونیکــی بــرای جایگزینــی بــه جــای اســکناس و مســکوک ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه تدریــج
جایگزیــن پــول بانــک مرکزی شــود (ســایت بانــک ملــی ایــران.)1394 ،
فناوری اطالعات
فنــاوری اطالعــات ،عبــارت اســت از هرگونــه فنــاوری کــه بــرای جمـعآوری ،ذخیــره و پــردازش اطالعــات
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و فناوریهــای نویــن؛ ماننــد :کامپیوتــر ،فاکــس ،میکــرو الکترونیک و ارتبــاط از
راه دور و فناوریهــای قدیمیتــر؛ نظیــر :نظامهــای بایگانــی اســناد ،ماشــینهای محاســباتی مکانیکــی چــاپ و
حکاکــی را نیــز در بــر میگیــرد .از ایــن جهــت علــم رایانــه ،ذخیرهســازی ،بازیابــی و حجــم دانــش بشــری در
هــم آمیخــت و فنــاوری اطالعــات شــکل گرفــت (فاطمياردكانــي.)396 :1384 ،
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ادارك نگرش مشتریان
نگــرش افــراد نســبت بــه یــک رفتــار؛ شــامل :عقایــد رفتــاری ،ارزیابــی پیامدهــای رفتــاری ،هنجارهــای ذهنــی،
عقایــد هنجــاری و انگیــزۀ انجــام رفتــار میباشــد (پاولــو.)16 :2001 ،
ادراك اعتماد مشتریان
اعتمــاد بــه عنــوان میــزان حــس خوشــبینی و تمایــل بــه برقــراري یــک ارتبــاط مبادلـهاي تعریــف شــده اســت
(کامــل و حســن.)5 :2003 ،
ادارك هنجارهای ذهنی
بــه درك فــرد نســبت بــه نظــرات اشــخاصی کــه از نظــر او مهــم هســتند دربــارۀ رفتــار وي گفتــه میشــود؛
از ایــن نظــر کــه آنهــا فکــر میکننــد کــه وی بایــد آن رفتــار را انجــام دهــد یــا نــه (فیــش بیــن و آجــزن،
.)302 :1975
ادراك سهولت بهکارگیری
میزانــی کــه شــخص معتقــد اســت اســتفاده از یــک سیســتم خــاص ،نیــاز بــه تــاش زیــادی جهــت یادگیــری
نــدارد؛ یعنــی کار کــردن بــا یــک سیســتم تا چــه میــزان از نظــر شــخص آســان اســت (ونکاتــش.)423 :2003 ،
ادراك مفید بودن
میزانــی کــه شــخص ،معتقــد اســت اســتفاده از یــک سیســتم خاص بــر ســطح عملکــرد او میافزایــد؛ یعنی
میــزان اعتقــاد او بــه اینکــه یــک فنــاوری ،موجــب میشــود تــا در شــرایط مســاوی از امکانــات موجــود ،بهــرۀ
بیشــتری ببرد (همــان.)432 :
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جديل ضمبزِ ( .)2مقبٔسّ ثبوندازْ سىتٓ ثب ثبوندازْ النتسيوٕنٓ

ثبوندازْ سىتٓ

ثبوندازْ ؤًه (النتسيوٕنٓ )
 -ثب٘ىساض٘ ٢بٔحسٚز اظ ِحبػ ٔىب٘٣

 -ثبظاض ٔحسٚز

 -ضلبثز ٘بْٞب ٢سدبض٢

 -ضلبثز ث ٗ٥ثب٘هٞب

 -اضائ ١ذسٔبر ٌؿشطزٜ

 -اضائ ١ذسٔبر ٔحسٚز

 -اضائ ١ذسٔبر ٔشٛٙؿ ثط اؾبؼ ؾفبضـ ٔكشطٛ٘ ٚ ٢آٚض٢

 -اضائ ١ذسٔبر ث٤ ٝه قىُ ذبل

 -ثب٘هٞب ٢چٙس ٔٙؾٛضٔ ٜدٟع ث ٝأىب٘بر اِىشط٥٘ٚى٣

ٔ -شى ٣ثط ققت

 -سٕطوع ثط ٞع ٚ ٝٙ٤ضقس زضآٔس

 -سٕطوع ثط ٞعٝٙ٤

 -وؿت زضآٔس اظ عط٤ك وبضٔعز

 -وؿت زضآٔس اظ عط٤ك حبق ١٥ؾٛز

 -اظ ٘ؾط ظٔب٘٘ ٣بٔحسٚز  24 ٚؾبفشٝ

 -زض ل٥س ؾبفبر ازاض٢

ٚ -خٛز ضاثغ٘ ١عز٤ه  ٚسٍٙبس ًٙث ٗ٥ثب٘ى٣

٘ -جٛز ضاثغ٘ ١عز٤ه ٔ ٚطسجظ (ث ٗ٥ثب٘ى)٣

 ث ٝفّز اؾشفبز ٜاظ ضا٤ب٘ ،ٝحدٓ وبغص ٥٘ ٚط ٢ٚا٘ؿب٘ ٣ث - ٝث ٝفّز ٚخٛز ؾبذشبض ٔجش ٣ٙثط وبغص ،ث٥٘ ٝط ٢ٚا٘ؿب٘٥٘ ٣بظزاضز.

قسر وبٞف ٔ٤٣بثس.

هدف تحقيق
هــدف اصلــي ايــن تحقيــق ،بررســی و اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر رشــد بانکــداری الکترونیکــی در شــعب
بانــک ملــی اســتان ایــام میباشــد.
فرضیههای تحقيق
 .1آیا ادراك نگرش بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملی ،تأثیر معناداری دارد؟
 .2آیا ادراك اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملی ،تأثیر معناداری دارد؟
 .3آیــا ادراك هنجارهــای ذهنــی بــر پذیــرش بانکــداری الکترونیکی در شــعب بانک ملی ،تأثیــر معناداری
دارد؟
 .4آیــا ادراك ســهولت بهکارگیــری بــر پذیــرش بانکــداری الکترونیکــی در شــعب بانــک ملــی ،تأثیــر
معنــاداری دارد؟
 .5آیا ادراك مفید بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملی ،تأثیر معناداری دارد؟
11

روششناسی تحقیق
روش انجــام تحقیــق حاضــر از لحــاظ ماهیــت ،توصیفــی -همبســتگی و بــر مبنــای هــدف ،از نــوع کاربــردی
اســت؛ همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه قســمتی از اطالعــات ایــن پژوهــش ،از طریــق پرس ـشنامه ،گــردآوری
شــده اســت ،جــزو تحقیقــات پیمایشــی محســوب میشــود .جامعــۀ آمــاری تحقيــق نیــز شــامل کلیــۀ مشــتریان
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شــعب بانــک ملــی و اســتفادهکنندگان از خدمــات بانــک ملــی در اســتان ایــام بــود کــه تعــداد آنهــا نامحــدود
اســت .بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری طبقـهای ،تعــداد  384نفــر از آنهــا بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــد کــه
بــرای انجــام آن از فرمــول حجــم جامعــۀ نامحــدود اســتفاده گردیــد؛ همچنیــن به منظــور جمـعآوري اطالعات
و رتبهبنــدی ســؤاالت از ابــزار پرس ـشنامۀ محققســاخته اســتفاده شــد.
روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهــش حاضــر بــرای تأییــد روایــی محتوایــی از نظر اســتادان متخصص ،اســتفاده شــده و از ضریــب آلفای
کرونبــاخ جهــت ســنجش پایایــی ســؤاالت مربــوط بــه هــر متغیــر و پایایــی کل پرسـشنامه اســتفاده گردیــده
اســت .کل پرسـشنامه ،دارای پایایــی یــا آلفــای کرونبــاخ میباشــد .آلفــای کرونبــاخ هــر یــک از متغیرهــا در
جــدول زيــر ذکــر میشــود.
جديل ضمبزِ ( .)3ضسٔت آلفبْ مسيوجبخ َس ٔل اش متغٕسَب

متغٕس

ضسٔت آلفبْ مسيوجبخ

ؾِٟٛز ثٝوبضٌ٥ط٢

%75

ٔف٥س ثٛزٖ

%85

افشٕبز ٔكشط٤بٖ

%83

ٍ٘طـ ٔكشط٤بٖ

%82

ٙٞدبضٞب ٢شٔ ٣ٙٞكشط٤بٖ

%80

وُ دطؾف٘بٔٝ

%89

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا و در جهــت توصیــف آنهــا ،ابتــدا از جــداول و نمودارهــای توزیــع
فراوانــی بــا کمــک نرمافــزار SPSS؛ ســپس از آزمونهــای معــادالت ســاختاری بــه وســیلۀ نرمافــزار
8.5 LISRELاســتفاده گردیــد .در نهایــت نیــز بــا اســتفاده از آزمــون فریدمــن بــه رتبهبنــدی ایــن
عوامــل پرداختــه شــد.
یافتههای توصیفی
از میــان  384نفــر پاسـخدهنده ،بیشــترین فراوانــی در مؤلفــۀ جنســیت ( )%66بــه مــردان ،در مؤلفۀ ســن ()%47
بــه افــراد باالتــر از  50ســال ،در مؤلفــۀ تحصیــات ( )%51بــه دارنــدگان مــدرک تحصیلی لیســانس و از لحاظ
درآمــدی ( )%40بــه افــراد دارای درآمــد  600تــا  900هــزار تومــان در مــاه تعلــق دارد.
تحلیل استنباطی دادهها
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بعــد از تجزیــه تحلیــل توصیفــی دادههــا ،بــه تحلیل اســتنباطی دادههــا پرداختــهشــد .در این مرحلــه ،فرضیههای
تحقیــق ،مــورد ارزیابــی و آزمــون قــرار گرفتنــد .بــر حســب مطالعــات کیفــی انجــام شــده مبنــی بــر شناســایی
عوامــل مؤثــر بــر رشــد بانکــداری الکترونیــک ،ســؤاالت بــاز از گــروه خبــرگان پرســیده شــد و عوامــل مؤثــر،
توســط آنهــا شناســایی گردیــد .گــروه خبــرگان کدگــذاری و نامگــذاری کدهــای مشــترک را تأییــد کردنــد.
میانگیــن امتیازاتــی کــه توســط ایــن گــروه بــه عوامــل شناساییشــده ،داده شــد در جــدول زیــر میآیــد:
جديل ضمبزِ ( .)4مٕبوگٕه امتٕبش عًامل مؤثس ثس پرٔسش ثبوندازْ النتسيوٕل
مٕبوگٕه

ضىبسبٔٓ عًامل مؤثس ثس زضد ثبوندازْ النتسيوٕل
1

ؾِٟٛز ثٝوبضٌ٥ط٢

4/7091

2

ٔف٥س ثٛزٖ

3/27273

3

افشٕبز ٔكشط٤بٖ

3/44325

4

ٍ٘طـ

3/45455

5

ٙٞدبضٞب ٢ش٣ٙٞ

3/12091

بــا توجــه بــه اینکــه همــۀ میانگینهــای عوامــل شناساییشــده ،باالتــر از  3هســتند ،ایــن پنــج عامل بــه عنوان
ثب سٛخ ٝث ٝاٙ٤ى٥ٔ ١ٕٞ ٝبٍ٘ٞٗ٥ب ٢فٛأُ قٙبؾب٣٤قس ،ٜثبالسط اظ ٞ 3ؿشٙس ،ا ٗ٤دٙح فبُٔ ث ٝفٛٙاٖ فٛأُ
عوامــل شناساییشــدۀ تأثیرگــذار بــا بانکــداری الکترونیــک مــورد بررســی قــرار میگیرند.
قٙبؾب٣٤قس ٠سأث٥طٌصاض ثب ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚه ٔٛضز ثطضؾ ٣لطاض ٔ٥ٌ٣ط٘س.

تحلیل عاملی تأییدی
نشـسـانوٝمیدهنــد که
ـاداری را
ـب
ضرایـ
حبِزــت
ٟ٘ب٣٤ـیزضدر حال
ـل نهایـ
سحُّ٥عامـ
تحلیــل
ٔسَگیـ
اندازه
نمودارهــای زیــر ،مـ
ٔ٣زٙٞ
معنـضا ٘كبٖ
زاض٢
ٔقٙب
ضطا٤ت
فبُٔ
ـریٌ٥ط٢
ا٘ساظٜ
ـدلظ٤ط،
ٕ٘ٛزاضٞب٢
ـده اســت.
قسٜشـ
متغیر،سأ٥٤ستأیید
قسٜدرزضایـ
ثطضؾ٣ــده
بررســی ش
عضویــت کلیــۀ
اؾز.
ـنٔشغ٥ط،
اٗ٤
ـل فٛأُ
عوامـوّ١٥
فض٤ٛز
تحلٕل عبملٓ تإٔٔدْ

ضنل ضمبزِ ( .)1مدل اوداشٌگٕسْ تحلٕل عبملٓ وُبٔٓ دز حبلت استبودازد
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ضنل ضمبزِ ( .)2مدل اوداشٌگٕسْ تحلٕل عبملٓ وُبٔٓ دز حبلت ضسأت معىبدازْ

بررسی نتایج فرضیههاي آماری تحقیق
تحقٕقـاری کــه مــورد ســنجش قــرار گرفــت بــه شــرح جدولهــای
ـای آمـ
فرضیْههـ
وتبٔجـل
ثسزسٓتحلیـ
نتایــج تجزیــه و
آمبزْ
فسضٍَٕب
ذیــل می ٘شب٤ح
باشــد :سدع ٚ ٝ٤سحّ ُ٥فطضٞٝ٥ب ٢آٔبض ٢وٛٔ ٝضز ؾٙدف لطاض ٌطفز ث ٝقطح خسَٞٚب ٢ش٣ٔ ُ٤ثبقس:
جديل ضمبزِ ( .)5وتبٔج فسضٍَٕب

ضسٔت

TValue

وتٕجٍ

ٔف٥س ثٛزٖ ثط دص٤طـ ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚى ٣زض ققت ثب٘ه ّٔ ،٣سأث٥ط ٔقٙبزاض ٢زاضز.

0/86

10/92

سأ٥٤س

ؾِٟٛز ثٝوبضٌ٥ط ٢ثط دص٤طـ ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚى ٣زض ققت ثب٘ه ّٔ ،٣سأث٥ط ٔقٙبزاض ٢زاضز.

0/83

12/37

سأ٥٤س

ٙٞدبضٞب ٢ش ٣ٙٞثط دص٤طـ ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚى ٣زض ققت ثب٘ه ّٔ ،٣سأث٥ط ٔقٙبزاض ٢زاضز.

0/97

13/09

سأ٥٤س

افشٕبز ٔكشط٤بٖ ثط دص٤طـ ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚى ٣زض ققت ثب٘ه ّٔ ،٣سأث٥ط ٔقٙبزاض ٢زاضز.

0/93

11/94

سأ٥٤س

ٍ٘طـ ثط دص٤طـ ثب٘ىساض ٢اِىشط٥٘ٚى ٣زض ققت ثب٘ه ّٔ ،٣سأث٥ط ٔقٙبزاض ٢زاضز.

0/78

9/43

سأ٥٤س

فسضَبْ آمبزْ

استبودازد

18
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جديل ضمبزِ ( .)6ضبخصَبْ ثساشودگٓ الگًْ وُبٔٓ
(وتبٔج آشمًن مدلسبشْ معبدالت سبختبزْ ثساْ مدل فسضّٕ اصلٓ)
وبم ضبخص

ضبخصَب

ثساشش قبثل

اختصبز

وتبٔج

ضبخصَبْ ثساشش

٘٥ى ٣٤ٛثطاظـ

GFI

0/99

ث٥كشط اظ % 90

مطلق

٘٥ى ٣٤ٛثطاظـ انالح قسٜ

AGFI

0/94

ث٥كشط اظ % 80

0/95

ث٥كشط اظ % 90

ثطاظـ ٙٞدبض قسٜ

NFI

0/97

ث٥كشط اظ % 90

ثطاظـ سغج٥م٣

CFI

0/99

ث٥كشط اظ % 90

ثطاظـ ٘ؿج٣

RFI

0/92

ث٥كشط اظ % 90

ثطاظـ افعا٤ك٣

IFI

0/93

ث٥كشط اظ % 90

ض٤ك٥ٔ ١بٍ٘ٔ ٗ٥طثقبر ذغب ٢ثطآٚضز

RMSEA

0/072

وٕشط اظ %8

1/684

ث 1 ٗ٥سب 3
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قجًل

همانگونــه کــه در جــدول شــمارۀ ( )6مشــاهده شــد ،شــاخصهای بــرازش تحقیــق ،وضعیــت
مناســبی را نشــان میدهنــد .شــاخصهای نیکویــی بــرازش بــا مقــدار  ،0/99بــرازش هنجــار
نشده(شــاخص تاکــر لوئیــس) بــا مقــدار  ،0/95بــرازش هنجــار شــده بــا مقــدار  0/97و بــرازش تطبیقــی
بــا مقــدار  ،0/99حداقــل مــورد نیــاز بــرای پذیــرش بــرازش را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ریشــة
میانگیــن مربــع خطــا ( )0/072از حــد  0/08کمتــر اســت کــه نشــان از مطلوبیــت مــدل در ایــن شــاخص
دارد؛ همچنیــن کای دو بههنجارشــده از ســری شــاخصهای مقتصــد بــا مقــدار  1/684در بــازة  1تــا 3
قــرار دارد .بــا نگاهــی بــه مقــدار تمامــی شــاخصها میتــوان بــه دادههــا و خروجــی تحلیــل آمــاری،
اطمینــان داشــت و گفــت کــه مــدل مفهومــی پژوهــش ،تأییــد شــده اســت.
بــرای رتبهبنــدی عوامــل شناســایی شــده از آزمــون رتبـهای فریدمــن اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در
قالــب جــدول ذیــل ارائــه میشــود.
جديل ضمبزِ ( .)7عًامل ضىبسبٔٓ ضدٌ اش آشمًن زتجٍاْ فسٔدمه
عًامل ضىبسبٔٓ ضدٌ

21مٕبوگٕه زتجٍاْ

زتجٍ

ٙٞدبضٞب ٢ش٣ٙٞ

4/83

1

ؾِٟٛز  ٚثٝوبضٌ٥ط٢

4/27

2

ٔف٥س ثٛزٖ

4/04

3

افشٕبز ٔكشط٤بٖ

3/82

4

ٍ٘طـ

3/19

5
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مطابــق نتایــج جدول باال ،از دیدگاه مشــتریان ،مهمتریــن عامل تأثیرگذار بر پذیــرش بانکداری الکترونیک
در شــعب بانــک ملــی اســتان ایــام ،هنجارهــای ذهنی اســت؛ همچنیــن عامــل ســهولت و بهکارگیــری در رتبۀ
دوم ،عوامــل مفیــد بــودن و اعتمــاد مشــتریان ،بــه ترتیــب ،در رتبههــای ســوم و چهــارم و عامــل نگــرش نیــز در
رتبــۀ آخــر (پنجــم) قــرار گرفته اســت.
نتایج و پیشنهادها
بــر اســاس محاســبات انجــام شــده ،ضریــب رگرســیون (اســتاندارد) بیــن دو متغیــر مفیــد بــودن و پذیــرش
بانکــداری الکترونیکــی ،برابــر بــا  0/86اســت و بــا توجــه بــه  tبــه دســت آمــده ( )10/92کــه بزرگتــر از 1/96
میباشــد ،فرضیــه تأییــد میشــود.
ضریــب رگرســیون (اســتاندارد) بیــن دو متغیــر ســهولت بهکارگیــری و پذیــرش بانکــداری
الکترونیکــی ،برابــر بــا  0/83اســت و بــا توجــه بــه  tبــه دســت آمــده ( )12/37کــه بزرگتــر از 1/96
میباشــد ،فرضیــه تأییــد میشــود.
بــر اســاس جــدول شــمارۀ  5ضریــب رگرســیون (اســتاندارد) بیــن دو متغیــر هنجارهــای ذهنــی و پذیــرش
بانکــداری الکترونیکــی ،برابــر بــا  0/97اســت و بــا توجــه بــه  tبــه دســت آمــده ( )13/09کــه بزرگتــر از 1/96
میباشــد ،ایــن فرضیــه تأییــد میشــود.
ضریــب رگرســیون (اســتاندارد) بیــن دو متغیــر اعتمــاد مشــتریان و پذیــرش بانکــداری الکترونیکــی،
برابــر بــا  0/93اســت و بــا توجــه بــه  tبــه دســت آمــده ( )11/94کــه بزرگتــر از  1/96میباشــد ،ایــن فرضیــه
تأییــد میشــود.
ضریــب رگرســیون (اســتاندارد) بیــن دو متغیــر نگــرش و پذیــرش بانکــداری الکترونیکــی ،برابــر بــا 0/78
اســت و بــا توجــه بــه  tبــه دســت آمــده ( )9/43کــه بزرگتــر از  1/96میباشــد ،ایــن فرضیــه تأییــد میشــود.
ایــن یافتههــا در راســتای یافتههــای محققانــی از قبیــل :آگــرول و نوبــر ( ،)2009محمدلــو و همــکاران
( ،)1390زریبــاف و همــکاران ( ،)1390حبی ـبزاده و میرمجیــدی هش ـتجین ( )1389و  ...قــرار میگیــرد.
پیشنهادها و توصیههای کاربردی
در حــال حاضــر ،بانكــداري و پرداخــت در جهــان بــه ســمت گوش ـيهاي هوشــمند ،ســوق پيــدا كــرده
اســت؛ امــا در كشــور مــا هنــوز احــراز هويــت ،بــه عنــوان يــك مشــكل كهنــه ،خودنمايــي ميكنــد و ايــن
در حالــي اســت كــه اســاس بانكــداري الكترونيكــی بــر بحــث هويتشناســي اســتوار اســت.ايــن موضــوع بــه
ايــن معناســت كــه مــا در مقدمــات ،گيــر افتادهايــم .چنيــن شــرايطي باعــث ميشــود تــا بانكهــا بــه ســمت
روشهــاي ابتــكاري خــود حركــت كننــد .ناهماهنگــي و رفتــار جزيــرهاي بانكهــا عمــ ً
ا باعــث فقــدان
يكپارچگــي در فراينــد بانكــداري و پرداخــت در كشــور شــده اســت .بــه نظــر ميرســد آنچــه مســئوالن نظــام
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بانکــی در آســتانۀ اجرایــی کــردن یــک برنامــۀ  10ســالۀ دیگــر بــرای توســعۀ بانکــداری الکترونیکــی بایــد مــد
نظــر قــرار دهنــد ،توجــه بــه ضعفهــای ســاختاری در متمرکــز کــردن ارائــۀ خدمــات و توســعۀ متــوازن ایــن
خدمــات اســت .بایــد دیــد ایــن برنامــه بــا چــه دیــدی ،تهیــه و چــه زمانــی رونمایــی میشــود.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه منفعــت درک شــده ،اثــری بســیار قــوی بــر قصــد فــرد در اســتفاده

از بانکــداری الکترونیکــی دارد؛ همچنیــن ایــن عامــل بــه همراه عامل ســهولت اســتفاده ،نقش مهم و اثــر باالیی
در نگــرش فــرد نســبت بــه اســتفاده از بانکــداری الکترونیکــی دارد؛ بنابرایــن از منظــر بازاریابــی و توجــه جــدی
بــه ایــن مؤلفههــای تأثیرگــذار در عرصــۀ خدمــات بانکــداری الکترونیکــی ،الزم اســت مــوارد زیــر در طراحــی
و عرضــۀ خدمــات بانکــداری الکترونیکــی ،مــد نظــر قــرار گیــرد و در راهبــرد بازاریابــی ،پذیــرش بانکــداری
الکترونیکــی بــه نحو مناســبی گنجانده شــود:
خدمــات قابــل ارائــه از طریــق ایــن کانــال بــه گونـهای طراحــی شــود کــه یادگیــری اســتفاده از آن بــرای
مشــتریان ،آســان و اســتفاده از ایــن خدمــات از انعطافپذیــری باالیــی برخــوردار باشــد؛ بــه عبارتی کاربرپســند
باشــد .از منظــر منفعــت درکشــده نیــز تــا حــد امــکان ،ســریعترین روش ارائــۀ خدمــات بــا امکانــات و
زیرســاختهای موجــود در اختیــار مشــتریان قــرار گیــرد؛ بــه گونـهای کــه باعــث صرفهجویــی قابــل مالحظــه
و ملموســی در وقــت آنهــا شــود.
تبلیــغ ،بازاریابــی و آگاهیبخشــی بــه مشــتریان بــه گون ـهای مؤثــر طراحــی و اجــرا شــود تــا مشــتریان بــا
آگاهــی بــه مزایــا و منفعــت درکشــده و مفیــد بــود ِن اســتفاده از خدمــات بانکــداری از طریــق الکترونیــک و
اینترنــت در مقایســه بــا شــیوۀ ســنتی ،به اســتفاده از آن ،بیشــتر تشــویق و ترغیب شــوند .مجموعۀ عوامــل مؤثر بر
نگــرش افــراد و هنجارهــای ذهنــی آنــان در اقــدام بــه انجــام رفتــاری خــاص ،حائــز اهمیــت اســت؛ بــه عبارتــی،
باورهــای فــرد و نظــرات و باورهــای اطرافیــان وی؛ از جملــه :خانــواده ،دوســتان و حتــی رســانهها در انجــام رفتار
او مؤثــر هســتند؛ بــر ایــن اســاس ،راهکارهــای پیشــنهادی بــر اســاس ویژگــی مــدل رفتــار برنامهریــزی شــده بــه
شــرح ذیــل اســت:
توســعه و ترویــج فرهنــگ اســتفاده از خدمــات الکترونیکی و اطالعرســانی مفیــد و تبلیغــات در این زمینه،
در توســعۀ بانکــداری الکترونیکــی و اینترنتــی اثربخــش اســت .تــاش بــرای افزایــش میــزان آگاهی و آشــنایی
بــا انــواع خدمــات بانکــداری الکترونیکــی و مباحــث مرتبــط بــا آنهــا ،ســهم قابــل مالحظـهای در شــکلگیری
بــاور افــراد نســبت بــه مزایــا ،احســاس ســهولت اســتفاده ،منافــع بــه دســت آمــده و اطمینــان از حفــظ حریــم
و امنیــت خصوصــی خواهــد داشــت؛ همچنیــن حمایــت و برنامهریــزی دولــت در راســتای ایجــاد و توســعۀ
زیرســاختهای الزم جهــت ایجــاد جامعــۀ الکترونیــک و ارائــۀ خدمات پیوســته و اینترنتی؛ از جملــه بانکداری
الکترونیکــی ،میتوانــد نقــش مهمــی در ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از خدمــات الکترونیــک داشــته باشــد.
راهکارهــا و پیشــنهادها بــر اســاس عامــل اعتمــاد :عامــل اعتمــاد بــه عنــوان یکــی از عوامــل بســیار
مهــم و اثرگــذار بــر نگــرش فــرد ،هنجــار ذهنــی وی و میــزان منفعــت درکشــده از انجــام رفتــار
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خــاص ،درخــور توجــه و نیازمنــد برنامهریــزی و در نظــر گرفتــن برخــی مالحظــات اســت .بــرای
افزایــش آگاهــی و ضریــب اعتمــاد و اطمینــان مشــتریان نیــز راهکارهــا و پیشــنهادهای زیــر میتوانــد در
متــن برنامهریزیهــای مدیــران بانــک قــرار گیــرد:
 بــه مشــتریان ،ایــن اعتمــاد و اطمینــان داده شــود کــه در بانکــداری اینترنتــی نیــز ماننــد بانکــداری ســنتی ،ازاطالعــات شــخصی و حریــم خصوصــی آنهــا محافظــت میشــود و در خصــوص انجــام مبــادالت و نقــل و
انتقــال وجــوه ،امنیــت الزم وجــود دارد.
 اطالعــات الزم در زمینــۀ فنــاوری بــه کار رفتــه در بانکــداری اینترنتــی بــه مشــتریان ارائــه گــردد و بــه آنهــا واطمینــان داده شــود کــه ضریــب اشــتباهات در بانکــداری اینترنتــی در حــد صفــر اســت و در زمینۀ رمــز و کلمه
عبــور و پروتکلهــا و ســاز و کارهــای مــورد اعمــال ،ایمنــی الزم وجــود دارد.
 مزایــای اســتفاده از خدمــات بانکــداری الکترونیکــی؛ نظیــر :انجــام آســانتر ،راحتــر ،کمهزینهتــر ،ســریعترو مطمئنتــر مبــادالت مالــی ،مــورد توجــه باشــد و همــواره بــر ایــن مزایــا بــه عنــوان تأثیرگذارتریــن عامــل بــر
نگــرش افــراد نســبت بــه اســتفاده از خدمــات بانکــداری الکترونیکــی تأکیــد شــود.
 بــا نشــان دادن تصویــر مناســبی از اســتفادهکنندگان از بانکــداری الکترونیکــی و تکنولوژیهــای نویــن،تصویــر درک شــده توســط مخاطبــان بالقــوه را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
 شــرایط و امــکان آزمایــش کــردن بانکــداری الکترونیکــی را  -بــه صــورت مجــازی یــا فیزیکــی در برخــیشــعب منتخــب  -فراهــم آورنــد.
الزم اســت محدودیتهــای تحقیــق حاضــر؛ شــامل :گســتردگی جامعــۀ آمــاری و نمونههــای مــورد
مطالعــه؛ همچنیــن پراکندگــی جغرافیایــی آنهــا کــه موجــب طوالنی شــدن زمــان جمـعآوری اطالعــات ،عدم
توجــه بــه عوامــل محیطــی؛ بهویــژه عوامــل فرهنگــی در محــدودۀ تحقیق و عدم ســنجش میــزان تأثیــر هر یک
از متغیرهــای مــورد مطالعــه شــد ،مــورد مالحظــه قــرار گیــرد تــا حداقل بــا رفع آنهــا بتــوان موضوعاتــی را برای
تحقیــق در آینده پیشــنهاد داد.
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