تاريخ دريافت95/12/23 :
تاريخ پذيرش96/5/18 :

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک
از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان
هرمز مهراني 1ـ منصوره صادقي

2

چکيده
زمينه و هدف :نتايج پزوهشهاي متعدد نشان داده است که بانکداري الکترونيک يک ي از روشه اي مفي د در ج ذب و
حفظ مشتريان درخدمات بانکداري مي باشد.اين روش که با استفاده از فناوري پيشرفته شبکههاي مخابرات ب راي انتق ا
منابع به صورت الکترونيکي در سيستم بانکداري است باعث شده که مشتري بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک ،بتواند
به خدمات بانکي دسترسي پيدا کند .سريع بودن و قابليت دسترسي لحظهاي باعث شده است در بسياري موارد مشتريان از
اين خدمات استفاده کنند.لذا هدف از اين مطالعه بررسي بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي
مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان مي باشد.
روش شناسي :روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي -پيمايش ي از ن وه همبس تاي اس ت  .جامع هي آم اري آن ،كلي ه
مشتريان بانک سپه استان گلستان به تعداد  289024نفر مي باشد و تعداد نمونه نيز بر اساس روش نمونهگيري در دسترس
و با استفاده از جدو کرجسي و مورگان384 ،نفر بوده است  .ابزار گرداوري دادهها در اين پژوهش پرسشنامه است كه از
پرسشنامه استاندارد سو و هان که شامل  26سوا مي باشد ،استفاده شده است که ضريب آلفاي کرونباخ همه آنها باالي
 0/7بوده است .جهت تجزيهوتحليل دادهها ازنرم افزار SPSS.21استفاده شده است.
نتايج :نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که رابطه معني داري بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلس تان و پ ذيرش
بانکداري الکترونيکي ،سودمندي ادراک شده ،سهولت استفاده درک شده ،نارش نسبت به استفاده ،نيت رفتاري نسبت به
استفاده از بانکداري الکترونيک و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک وجود دارد ( .)p≤0/05همچنين مشخّص شد که
بين متغيرهاي فرعي مستقل (دو به دو) رابطه معني داري وج ود دارد ( )p≤0/05و متغيره اي س ودمندي ادراک ش ده و
استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيکي به ترتيب با رتبههاي  5/34و  1/08باالترين و پايين ترين اهميت را در ب ين ک ل
متغيرها داشته است.
واژههاي كليدي :اعتماد ،سودمندي ادراک شده ،سهولت استفاده دراک شده ،نارش نسبت به استفاده ،نيت رفتاري نسبت
به استفاده
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مقدمه
رشد فزاينده مراودات تجاري در دهههاي اخير ،نظام اقتصاد بين الملل را با چالش هايي روبه رو ساخته اس ت.
بهره گيري از شيوههاي نوين محاسباتي در معامالت تجاري در حوزههاي ملي و فراملي  ،دولتها را به ابتکار عمل
واداشته است  ،تا آنجا که تسهيل و تسريع در نقل و انتقا پو  ،انديشه ابتدايي شکل گيري اي ن ت الشه ا ب وده و
کوشش در راستاي حذف پو فيزيکي و ايجاد و ابداه شهر مجازي در کليه سطوح معامالت تجاري گامي نهايي و
مدرن در به ثمررساندن اين انديشه ابتدايي محسوب مي ش ود .ص نعت بانك داري در ده هه اي اخي ر دس تخوش
تغييرات مهمي بوده كه مديون مزاياي فناوري اطالعات است .به ويژه گسترش اينترنت ،كانا هاي صنعت خ دمات
مالي را متحو ساخته است .يك موضوه مهم ،كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد ،نحوه پذيرش تكنولوژي است و
عواملي كه بر اين پذيرش اثر مي گذارند .لذا نكته اي كه بايد در اين ميان به آن توجه شود ،مسئله پذيرش و انطباق
مشتريان با اين فناوري نوين بانكي است (رستاار و آقا محمّدي .)100 :1390 ،از طرفي با توجه به اينكه نياز ما به
بانك هر روز بيشتر و بيشتر ميشود و تبادالت مالي و اعتباري در اغلب كارهاي امروزه ما نقش فراواني دارد ،تصور
رفت وآمد به بانك و ايستادن در پشت پيشخوان بانك هم عذاب آور است و تقريبا انجام اين كاره ا ب ا روش ه اي
سنتي ،حركت جامعه را متوقف مي كند.در بانكداري الكترونيك شما به واسطه امكانات ارتباطي مانند :تلفن مي توانيد
به بانك خود سر بزنيد و بسياري از امور را به سادگي انجام دهيد .يعني با امكانات معمولي م ي تواني د كاره ايي را
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انجام دهيد كه قبل از آن بهجز مراجعه حضوري راهي براي انجام آنها وجود نداشت .در دورهاي که مشتريان ح ق
انتخاب فراواني دارند ،ارائه دهندگان خدمات بايد تالش کنند تا همواره در خاطر مشتري باقي بمانند .بان که ا ب ا
استفاده از پيشرفتهاي تکنولوژيکي ،به اين چالشها پاسخ مي دهند ،به اين ترتيب ک ه اس تراتژياي در پ يش م ي
گيرند که سعي در راضي کردن مشتريان از طريق ارائه خدمات و محصوالت بهتر با هزينه کمت ر و در زم ان کمت ر
دارد و به اين ترتيب ايده بانکداري الکترونيکي به صورت وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد(بش يري و همک اران،
 .)448 :1389از سويي علي رغم رشد روزافزون اخير در تجارت الکترونيکي ،مش تريان تماي ل چن داني ب ه ارائ ه
اطالعات حساس و شخصي در وب سايتها ندارند و معموال در مواجهه با وب سايتها اطالعات مورد پسند خود
را ارائه مي دهند و وقتي از آنها تقاضاي اطالعات حساس و شخص ي مانن د ش ماره ک ارت اعتب اري م ي ش ود،
احساس ناراحتي مي کنند؛ اين احساس بيانار عدم اعتماد مشتري نسبت به بانکداري الکترونيکي است .زم اني ک ه
مشتري ان ملزم به ارائه اطالعات حساس باشند و يا بخواهند از خدمات بانکداري الکترونيکي استفاده کنند ،اعتماد از
اهميت فوق العادهاي برخوردار است.بنابراين يکي از خصيصههاي مهمي که مي تواند به رهبران و مديران بانکي در
پاسخ به اين تغييرات کمک کندتجهيز سيستم بانک هايشان به بانک داري الکتروني ک اس ت.بانک داري الکتروني ک
اهدافي چون حداکثر بهره وري  ،کاهش هزينهها و اتالف وقت  ،رضايتمندي مشتري و ....را دنبا مي کند .ع الوه
براين يکي از عواملي که در توسعه و رونق بانکداري الکترونيک مؤثر شناخته شده است  ،اعتماد مي باشد .باتوج ه
به آمارهاي رسمي مبني بر افزايش ضريب نفوذ اينترنت و نيز گسترش امکان دسترسي بيشتر به اينترنت در سراس ر
کشور در سا هاي اخير و افزايش کارتهاي اعتباري در ميان کاربران ايراني ،انتظار مي رفت در کشور ما نيز رون ق
و توسعه تجارت الکترونيکي با سرعت بيش تري انجام پذيرد  .در حالي که طبق آمار بانکهاي کشور تنه ا درص د
کمي از تراکنشهاي الکترونيکي کاربران به صورت اينترنتي انجام مي گيرد و استقبا از خريد الکترونيکي اف زايش
چنداني نداشته است.لذا در آخر سوالي که مطرح مي ش ود اي ن اس ت ک ه آي ا ب ين اعتم اد و پ ذيرش بانک داري
الکترونيک از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان رابطه معناداري وجود دارد؟

بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان113 /

بانکداري الکترونيک
بانکداري الکترونيک را مي توان به عنوان فراهم کننده امکانات در ارتباط با مشتري در نظر گرفت که مي توان د
به خدمات بانکداري بدون حضور فيزيکي مشتري در بانک با استفاده از واسطههاي ايمن و معتبر دسترس ي داش ته
باشد.پيشرفتهاي تكنولوژي به صورت بنيادي جهان را دگرگون ساخته است ،و روش و طريقهاي را ك ه اف راد در
امور تجاري و شخصي رفتار مي كنند تغيير داده است (باندورا .)14 :2002 1به ط ور خ ا

 ،در ط و دو ده ه ي

گذشته صنعت بانكداري منابع قابل توجهي را در استفاده از تكنولوژيهاي اطالعاتي سرمايه گذاري نموده است .ب ا
خصوصي سازي ،رشد شبكههاي جهاني و افزايش سطح درآمدها  ،صنعت بانكداري تكنولوژيهاي جديد را بر پايه
ارائه خدمات به كار گرفته است كه بانكداري الكترونيكي ناميده مي شد و هدف از آن دستيابي و حفظ مزيته اي
استراتژيك مي باشد .تكنولوژي بانكداري الكترونيكي به فعاليتهاي مالياي اشاره دارد كه با اس تفاده از تكنول وژي
الكترونيكي انجام مي شود .اين طيف از ماشينهاي تحويل دار خودك ار ( )ATM2ت ا ديا ر خ دمات مانن د :پ
اندازهاي مستقيم ،پرداخت صورت حساب الكترونيكي ،انتقا سرمايه الكترونيكي ،تلفن بانك و بانكداري آنالين را
شامل مي شود .از طرفي ديار تلفن بانك ،پرداخ ت ص ورت حس اب الكترونيك ي و بانك داري آنالي ن از جمل ه
فعاليتهاي اخير اضافه شده به خدمات بانكها مي باشد كه نيازمند كامپيوتر و اينترنت مي باشد (کولوديناس کي و
همکاران .)252 :2004 ،3بنابراين در سطح سازماني ،كاربرد بانكداري الكترونيكي اجازه مي دهد بانكها به نيازهاي
تر و مناسب تر مشتريان از اين تكنولوژيها مي باشد .بانكداري الكترونيكي محوري اساسي در كمك به بانكها در
انتقا از مكانهاي چند گانه به يك بازار جهاني و پر منفعت مي باش د.رهبران ص نعت  ،بانك داري الكترونيك ي را
براي جستجوي و به دست آوردن مزيتهاي كاهش در هزينههاي پرسنلي به كار مي برند .نارشها در مورد ارزش
هايي كه بانكداري الكترونيكي براي سازمانها به همرا ه دارد بسيار متفاوت مي باشد و شامل بهبود تص وير ذهن ي
مشتريان ،حفظ مشتريان ،تعهد مستمر ميان بانكها و مشتريان ،مزيتهاي رق ابتي ب ر پاي ه ك ارايي كس ب ش ده از
حوزههاي مختلف و افزايش خدمات مشتري مي باشد (االدويني .)2001 ،4تعيين و تبيين خ دمات الکتروني ک ه م
هميشه به دليل وجود انواه مختلفي از خدمات ،مشکل بوده است .چيزي که باعث پيچيدگي خدمات الکترونيک مي
شود اين حقيقت است که تعيين و درک شيوه ارائه اين خدمات به دليل ناملموس بودن داده ها ،هرگز آس ان نب وده
است .خدمات از مجموعهاي از فعاليتهاي اقتصادي تشکيل مي شود که براي مش تريان در زم ان و مک ان مع ين،
ايجاد ارزش مي کند و در نتيجه ،تفسير مناسب و مثبتي را براي استفاده کنندگان از خدمات فراهم مي کند (اميري و
همکاران.)14 :2012 ، 5از طرفي ديار از منظر مالي ،بانكداري الكترونيكي مي تواند به طور قابل مالحظهاي بر نرخ
تنزيل بانكداري تاثير داشته باشد .بانكداري الكترونيكي هزينههاي عملياتي و اداري را كاهش داده و از اي ن طري ق
مزيتهاي هزينهاي قابل مالحظهاي را براي صنعت بانكداري به همراه دارد (االدويني .)2001 ،از نقطه نظر رق ابتي،
مزيتهاي بانكي خصوصا از طريق بانكداري الكترونيكي اين فرص ت را ف راهم م ي آورد ت ا بان كه ا بتوانن د ب ا
موسسات بزرگ مالي رقابت كنند .با وجود ظهور اين سيستمهاي تكنولوژي ،بانكداري الكترونيكي نوآورانه كه براي
افزايش رفاه زندگي ما و تسهيل انجام فعاليتهاي روزانه طراحي شده است ،پذيرش مص رف كنن ده را داراي ي ك
نوه تاخير زماني کرده است و تعداد مصرف كنندگان اين نوه از خدمات در حد انتظار رشد ننموده است (فالوي ان
و همکاران .)371 :2004 ،6هنوز هم ميليونها نفر از افراد از بانكداري الكترونيكي استفاده نمي كنن د و انتظ ار ه م
نمي رود در آيندهاي نزديك از آن استفاده كنند (وانگ و همکاران.)518 :2003 ،7
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اعتماد
تعاريف متعددي براي اعتماد وجود دارد که هر يک از اين تعاريف ،وجوه پيچيده مفهوم اعتماد را نشان مي
دهند(ايسلم .)2005 ،8خالصهاي از اين تعاريف در جدو  1ارائه شده است .
جدو  :1تعاريف اعتماد
تعريف اعتماد

منبع

اعتماد يک ساختار بسيار پيچيده است و ابعاد مختلفي دارد.

وانگ و همکاران171 :2003 ،

اعتماد «ويژگي اعتماد کردن ،اعتقاد داشتن به صداقت و کارآمدي دياران» است.
اعتماد ،پيش درآمدي براي وفاداري مشتري است.

9

کيم و همکاران 58 :2009 ،
10

هرناندزارتاا 531:2011 ،

بر اساس دنيز و آلساجان  ،اعتماد مي تواند نقش بارزي را در ارتقاي ميزان استفاده از بانک داري الکتروني ک در
بين مشتريان آنالين بازي کند .اعتماد مي تواند شکلهاي مختلفي در روابط گوناگون داشته باشد .سه ن وه ش ناخته
شده اعتماد شامل:اعتماد مبتني بر حساب  ،اعتماد رابطهاي واعتماد سازماني هستند.اعتماد مبتني بر حساب مربوط به
يک انتخاب منطقي مي باشد و مؤلّفهاي از ارتباط در تجارت مالي مي باشد .سطح اين اعتماد را مي توان با محاسبه
سال هفتم /ويژه نامه 1395

ميزان سودها تعيين کرد و يک رابطه عمدي بين آنها وجود دارد .اعتماد رابطهاي از رابطههاي مستمر تدريجي ب ين
اعتمادکننده و اعتمادشونده حاصل مي شود .اعتماد رابطهاي مبتني ب ر دان ش و آگ اهي اس ت ک ه در اث ر اطمين ان
اعتمادکننده به اعتمادشونده حاصل مي شود .اعتماد سازماني از فاکتورهاي سازماني حاصل مي ش ود ک ه پش تيباني
گستردهاي از اعتماد مي کند و امکان ريسک پذيري بيشتر و رفتار اعتماد را فراهم مي کند .اعتماد سازماني مي تواند
به توسعه دو نوه اعتماد ديار کمک کند.طي فرآيند ايجاد اعتماد ،اعتماد مبتن ي ب ر حس اب و اعتم اد س ازماني ب ا
همديار مرتبط هستند ،در حالي که اعتماد رابطهاي در مرحله بعدي ايجاد اعتماد ظاهر م ي ش ود .ب ه دلي ل اينک ه
تحقيقات بر روي مراحل ابتدايي تشکيل اعتماد ،يعني اتخاذ بانکداري اينترنتي ،تأکيد ک رده ان د ،اعتم اد مبتن ي ب ر
حساب و اعتماد سازماني ،فاکتورهاي مرتبط به شمار مي روند .از سويي ديار ،اعتماد نسبت به اثرات مش ارکت در
رفتار اعتماد کردن به بانکي که خدمات بانکداري آنالين را ارائه مي دهد ،حساس است (جفن و اس تراب:2003 ،11
 .)18بنابراين مي توانيم باوييم که هرچند بانکداري اينترنتي به عنوان يک نوه خاصي از خ دمات الکترونيک ي در
نظر گرفته مي شود ،امّا اتخاذ بانکداري اينترنتي بستاي به نقش فن آوري اينترنتي و «عرضه کننده الکترونيک» 12در
ارائه خدمات دارد .عرضه کنندگان به طور اجتناب ناپذيري مجزا هستند و به طور کامل قاب ل پ يش بين ي نيس تند،
بنابراين ،مشتريان به طور طبيعي بايد فعاليتهاي آنالين را مدنظر داشته باشند .مشتريان نمي توانن د تج ارت را در
محيط متزلز اجرا کنند .اعتماد يکي از مهمترين فاکتورهايي است که مي تواند ابهام و عدم اطمينان را کاهش ده د
(گرازيولي و جارونپا .)402 :2000 ،13عدم اعتماد و ريسک فاکتوره اي طبيع ي هس تند و گ اهي در تض مينه ا و
توافقها ديده نمي شوند (گرابنر -کراتر و فوالنت  .)492 :2008 ،14در محيط آنالين ،ک اربران در هم ه نق اط دني ا
اجازه دسترسي به اطالعات حياتي در مورد سيستمهاي کامپيوتري و اطالعات آنالي ن را دارن د .بن ابراين ،ت راکنش
مالي آنالين از ديدگاه امنيتي ذاتا خطرناک است .مطالعات گستردهاي فاکتورهاي گوناگون اعتماد را که مي توانند بر
روي اعتماد کاربران اينترنتي در تراکنشهاي آنالين اثر باذارند را تعيين کرده اند .بر اساس کوفاري

و هامپتون –

سوسا ،)2004 ( 15تمايل مشتريان به اتخاذ تصميمات ريسک دار در فعاليتهاي آنالين (براي مثا  ،ارائه اطالع ات
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مربوط به کارت اعتباري) بستاي به نحوه ارزيابي آنها از امنيت فروشنده و بررسي آنها از اعتماد سيستم تج ارت
الکترونيک دارد .در زمينه تراکنشهاي مالي آنالين ،برخي مشتريان تمايل بيشتري به اعتماد به «هرچيز» و «ه رک »
دارند .اين گروه از مشتريان علي رغم اطالعات نامحدود در مورد فروشندگان آنالين ،تمايل به اعتماد به آنها دارند،
هرچند گروههاي دياري از مشتريان نياز به اطالعات بيشتري براي ايجاد اعتماد دارن د (تئ و و لي و.)28 :2007 ،16
مطالعاتي از قبيل مطالعات کوربيت و همکاران )2003( 17نشان دادند که تمايل به اعتماد ،ب ر روي تش کيل اعتم اد
آنالين اثر مي گذارد .در اين مطالعات بيان شده است ،که اعتماد در بين فرهنگهاي مختلف تغيي ر م ي کن د ،زي را
گرايش به اعتماد در طو دورههاي طوالني مدّت شکل مي گيرد و تحت تأثير عوامل اجتماعي و فشارهاي عمومي
در يک دوره طوالني مدّت مي باشد (گودرزي و همکاران.)341 :2013 ، 18
19

سهولت استفاده ادراک شده

برخي محققين  ،سهولت استفاده ي ادراک شده را به عنوان چيزي بيان کرده اند که يک شخص آن را به عنوان
حقيقتي مي پذيرد که استفاده از روش دقيق ،هزينهاي نخواهد داشت(ديوي

و همک اران .)992 :1989 ،20در ابت دا

راجرز )1962( 21پذيرفت که سهولت استفاده ي ادراک شده ،عبارتي است که ميزاني را نشان مي ده د ک ه ب ه آن،
درک ،يادگيري يا استفاده از يک نوآوري سخت نيست .او همچنين بيان کرد ک ه ،س هولت اس تفاده ي ادراک ش ده
 .)1962سهولت استفاده درك شده يكي از عمده ترين باورها در چارچوب مد پذيرش فناوري به علت تأثير آن بر
نيت مشتري در استفاده از بانکداري الکترونيک ميباشد .اين رابطه پيش از اين توسط محققان بسياري طي مطالعات
تجربي كه درحيطهي سيستم اطالعات انجام دادهاند ،تاييد شده است .در زمينه ادبيات پژوهشي بانكداري اينترنت ي،
تأثيرسهولت استفاده درك شده به طور گستردهاي تاييد شده است و تعداد زيادي از پژوهشها اين رابطه را به شكل
تجربي مورد آزمون قرار داده و دريافته اند كه سهولت استفاده درك شده نقش اصلي را در تعيين پذيرش بانك داري
اينترنتي ايفا ميکند(بشير و مادهاويا . (2014:156 ،22بسياري از مطالعات انجام شده در مورد استفاده از اينترنت ني ز
اثر مثبت سهولت استفادهي درك شده را بر روي سودمندي ادراك شده در م د پ ذيرش فن اوري تايي د م يکنن د
همچنين لاري

و همكاران ( ) 2003و ونكاتش و ديوي

( )2000دريافتن د ،ي ك فن اوري مفي دتر خواه د ب ود

چنانچه استفاده از آن آسانتر باشد(لين و همكاران .)2014:8 ،23سهولت استفاده درك شده م نعك كنن دهي ادراك
كاربر از ميزان سهولت استفاده كردن از يك سيستم مي باشد .اگر استفاده از سروي

آنالي ن خيل ي مش كل باش د،

مشتري روش دياري را براي انجام تراكنشها و معامالت بر مي گزيند .و هر چ ه اس تفاده از سيس تم ي ا ي ادگيري
نحوهي استفاده از آن مشكلتر باشد ،احتما اينكه اين سيستم مورد استفاده كاربر قرار گيرد كمتر خواهد بود(لين و
همكاران .)2013:284 ،بنابراين سهولت استفادهي درك شده نشاندهندهي درجهي سهولت در فهميدن ،يادگرفتن و
به كار بردن ادراك فرد در استفاده از سيستمهاي كامپيوتري م يباش د(راماياهاو همك اران .)2014:137 ،24س هولت
استفادهي ادراك شده در اين مقاله اشاره دارد به مقدار باور فرد نسبت به اينكه استفاده از بانكداري اينترنتي ت ا چ ه
حد آسان و فاقد دشوار است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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سودمندي ادراک شده

25

اهميت سودمندي ادراک شده به طور گستردهاي در حوزه بانکداري الکترونيک مورد تأکي د ق رار گرفت ه اس ت
(پوالتو و اکين161 :2001 ،26؛ ليو و چينک .)291 :2002 ،27در چارچوب مد پذيرش فن اوري ،س ودمندي ادراك
شده ،عامل اصلي است كه داراي اثر مستقيم بر نيت مشتري ميباشد(بشير و مادهاوي ا .)2014:156 ،پ ژوهشه اي
گسترده انجام شده نشاندهندهي اثر قابل توجه سودمندي ادراك شده بر نارش و نيت مشتري ميباشد و همچن ين
در اكثر مواقع ب ه عن وان مهمت رين متغي ر در رفت ار ،نا رش و ني ت مش تري ش ناخته م يش ود(لين و همك اران،
 .).)2013:284سودمندي ادراك شده مي تواند احتما استفاده مردم و توصيه كردن اي ن سيس تم ب ه همتايانش ان را
افزايش دهد .بنابراين ،اين متغير به عنوان يك ابزار تشويقكننده عمل مي کندكه اثرات اجتماعي بر نيت مش تريان را
نسبت به استفادهي دائمي افزايش ميدهد(چانديو و همكاران .)2013:3 ،28سودمندي ادراك شده عبارتست از ادراك
كاربران از مقدار مفيد بودن اين سيستم(يووهمكارن .)2014:1010 ،29بنابراين طبق نظر ديوي

و همكاران (،)1989

سودمندي ادراك شده ارتباط مستقيم با رفتار عمدي دارد .در حالي كه فقدان سودمندي ادراك شده ميتواند كش ش
مخالفان فناوري را براي پذيرش بانك داري اينترنت ي از ب ين ببرد(مزي وگهي ومس الم390-2013:391 ،30؛چان ديوو
همكاران.)2013:671 ،
31

نارش نسبت به استفاده
سال هفتم /ويژه نامه 1395

مفهوم نارش را مي توان به عنوان عامل كليدي دياري در اكثر مد هاي رفتار مصرفكننده در نظر گرف ت .ب ر
اساس تعريف ونكاتش از نارش نسبت به استفاده از فناوري ،نارش نس بت ب ه بانك داري اينترنت ي عبارتس ت از:
عك العمل موثر كلي فرد نسبت به استفاده از اي نترنت براي امور بانكي خ ود .همچن ين نا رش ب ه عن وان عام ل
اثرگذار بر نيتهاي رفتاري و رفتار واقعي شناخته شده است(جيوواهيرو همكاران.)2014:209 ،32لي ائو و همك اران
( ،)1999دريافتند كه نيت استفاده از بانكداري الکتروني ک وابسته به نارش نس بت ب ه اس تفاده از آن اس ت .نت ايج
حاكي از آن است كه نيت فرد نسبت به كاركردهاي بانكداري اينترنت ي تح ت ت أثير نا رش ف رد م يباش د(لين و
همكاران .)9-2014:10 ،نارش نسبت به استفاده عبارتست از  :ارزيابي مطلوب يا غير مطلوب از يك رفتار معين كه
مستقيما قدرت باورهاي رفتاري را در مورد عواقب برجستهي محتمل تحت تأثير قرار م يده د (ل ين و همك اران،
.)2013:285
33

پذيرش مشتري

فراگيرترين تعريف پذيرش عبارتست از "پذيرفتن و استفادهي مستمر از نوآوري" .راجرز ( ، )1962پ ذيرش را
به عنوان تصميم بر ادامهي استفاده تمام وكما از نوآوريها تعريف مي کند(سينگ مان وشن.)285 -2012:284 ،34
ميك و فورنير ( ) 1998دريافتند هماام با افزايش ميزان نفوذ فناوريهاي جديد ،نااميدي و س رخوردگي مش تريان
نيز افزايش مي يابد .پاراسورامان ( )2000اين نارانيهاي منفي را با عنوان موانع روانش ناختي توص يف م يکندك ه
باعث از بين رفتن اشتياق براي استقبا از فناوري جديد شده است و اثر منفي بر روي آمادگي فن اوري م ردم دارد.
وي عبارت آمادگي فناوري را ابداه نمود كه اشاره دارد به گرايش دروني افراد ب راي پ ذيرفتن فن اوري جدي د ب ه
جهت دستيابي به اهداف خود در زندگي شخصي و كاري(يوسف زي وديسوريانو .)2012:62 ،35به طوركلي ،م د
پذيرش فناوري توجه زيادي را به خود جلب كرد و بسياري از پژوهش اران فن اوري اطالع ات36كاره اي تجرب ي
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زيادي را در اين حيطه در محيطها و فناوريه اي گون اگون انج ام دادهان د(جيوواهير و همك اران .)2014:208 ،از
مطالعهي اوليه به جهت پذيرش فناوري واژهپرداز ،مد پذيرش فناوري به حيطههاي رايانههاي شخص ي ،ش بكهي
جهاني وب ،تكنولوژي پزشكي از راه دور و تجارت الكترونيك راه يافت(يون وباركراستيگ .)2013:1135 ،37م د
پذيرش فناوري اعالم مي دارد رفتار پذيرش مشتري توس ط ني ت اس تفاده از ي ك سيس تم وي ژه تعي ين م يش ود
(جهانايروپرويز2012:28 ،38؛اخالق واحمد.)2013:118 ،39نيت رفتاري تحت تأثير سودمندي ادراك شده و نارش
نسبت به عمل است .نارش به نوبهي خود توسط سهولت اس تفادهي درك ش ده و س ودمندي ادراك ش ده تعي ين
م يش ود .س هولت اس تفادهي درك ش ده همچن ين برس ودمندي ادراك ش ده ك اربر اث ر م يگ ذارد(اهمي،40
2014:301؛جورج وكومار.)2013:628 ،41با توجه به كاربرد وس يع س ازهي س ودمندي ادراك ش ده در زمين هه اي
گوناگون  ،امروزه به عنوان باور شخص مبني بر اينكه فناوري به اجراي سريعتر ،آسان تر و به طور كل ي كارآم دتر
وظايف وي كمك ميکند ،پذيرفته شده است(اهمي .)2014:301 ،مد پذيرش فناوري اشاره به اين دارد كه وقت ي
افراد با فناوري سيستمهاي اطالعات جديد مواجه م يش وند ،دو متغي ر اص لي ب ر روي چا وناي اس تفاده ت أثير
ميگذارد .اي ن متغيره ا ع بارتن د از س هولت اس تفاده درك ش ده و س ودمندي ادراك ش ده (چان ديوو همك اران،
 .)2013:671که توضيح هريک از آنها در اين مقاله داده شد.

تحقيقات زيادي تاثير مهم سودمندي ادرک شده بر قصد پذيرش را نشان مي ده د .ت ن و تئ و )2000( 42بي ان
کردند که سهولت ادراک شده عاملي مهم در تعيين پذيرش نوآوري مي باشد .اين نظريه توسط مطالعه ي راجرز ب ر
روي نظريه ي گسترش نوآوري که بيان کرد سودمندي ادراک شده از يک نوآوري ،ب ه ص ورت مثب ت ب ا س رعت
پذيرش آن در ارتباط است ،هماهنگ مي باشد .بنابراين مي توانيم باوييم هرچه سودمندي ادراک ش ده در اس تفاده
ي خدمات بانکداري الکترونيک بيشتر باشد ،احتما پذيرش آن بيشتر مي شود.مطالعات تجرب ي ب ر روي پ ذيرش
فناوري ها نشان مي دهد ،رابطه ي مستمر مثبت ميان س ودمندي و پ ذيرش فن اوري ه اوجود داردوم د پ ذيرش
فناوري ديوي

نيز اين ارتباط را پشتيباني مي کند (ديوي

و همکاران .)992 :1989

رابطه ميان سهولت استفاده ي ادراک شده و پذيرش مشتري بانکداري الکترونيک
تحقيقات گسترده در دهههاي اخير ،مدارکي مبني بر تاثير عميق سهولت استفاده ي ادراک شده بر قصد ک اربرد،
چه مستقيم و چه غيرمستقيم ،فراهم کرده است .در ابتدا ،تحليل راجرز( )1962مشخص کرد  ،يکي از ع واملي ک ه
منجر به پذيرش خدمت يامحص و نوآوران ه توس ط مش تري م ي ش ود ،س هولت اس تفاده م ي باش د .همچن ين،
اسکاربروگ و کاربت )1992( 43دريافتند که ادراکات مشتريان ،عنصري مهم در گسترش فناوري نوآورانه مي باشد.
به طور خا

 ،رپورت)1997( 44و چين و گوپا  )1995( 45تاييد کردند ک ه س هولت ادراک ش ده ي ب االتر ب راي

استفاده ي اينترنت ،بر پذيرش بانکداري الکترونيک ،تاثير مي گذارد .کوپر )1997( 46در مطالعه ي خود دريافت که
سهولت استفاده يک ي از س ه مشخص ه ي مه م از دي دگاه مش تري ب راي پ ذيرش خ دمت نوآوران ه م ي باش د.
دانيا ( )1999سهولت استفاده را به عنوان يکي از عوامل براي پذيرش مشتري در نظر گرفت .باور بر اين است ک ه
سهولت استفاده يکي از عوامل بنيادين در تعيين پذيرش و استفاده از انواه مختلف فناوريه اي اطالع ات مش ترک
مي باشد(ديوي

و همکاران .)992 :1989 ،همچنين سوگانتي ( )2001وقتي که بانکداري الکترونيک در مالزي تنها

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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شش ماه سن داشت ،تحقيقي انجام دادو به اين نتجه رسيد که سهولت استفاده ي درک شده عامل مهمي در پذيرش
فناوري مي باشد .همچنين باتاچرج( )2002دريافت که ،تمايل فرد براي پذيرش با يک شرکت الکتروني ک ممک ن
است توسط متغيرهاي اضافي مانن د :س هولت اس تفاده ي ادراک ش ده پ يش بين ي ش ود .اي ن ام ر ب ا مطالع ه ي
هوکرافت( )2002مطابقت دارد که ادعا مي کند ،مهمترين عامل در تشويق استفاده از بانکداري الکترونيک ،س هولت
استفاده ي ادراک شده مي باشد .نويسندگان با بررسي عواملي که منجر به نيت رفتاري مي شود ،مدارکي يافتند ک ه
نشان مي دهد سهولت استفاده ي ادراک شده تاثير مثبت چشمايري ب ر ني ت اس تفاده اف راد ب راي س ازگار ک ردن
بانکداري الکترونيک دارد (وانگ و همکاران.)518 :2003 ،

رابطه ميان قابليت اعتماد درک شده و پذيرش مشتري بانکداري الکترونيک
بر طبق بسياري از تحقيقات انجام شده در طي سا هاي اخير بر روي بانکداري ،مشخص شد که قابليت اعتماد
با پذيرش ارتباط دارد .ليبرمن و استاشوسکي( )2002سواستفاده از اطالعات فردي را به عنوان عناصر خطرپذير مهم
در ارتباط با بانکداري الکترونيک توسط مصرف کنندگان اسرائيلي شناسايي کردند و اينک ه مي زان قابلي ت اعتم اد
ادراک شده ،با پذيرشها و تجربه ي استفاده از اينترنت ،در ارتباط است.در کل مشخص شد که قابليت اعتماد درک
شده نقش مثبتي در تصميم افراد براي پذيرش با فناوري جدي د از جمل ه بانک داري الکتروني ک ،ب ازي م ي کن د.
همزمان ،کيم و همکاران()2001و پاولو( )2001بيان کردند که قابليت اعتماد ادراک شده توانايي باالتري براي پ يش
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بيني و توضيح نيت کاربران براي پذيرش بانکداري الکترونيک دارد (دي وي

و همک اران .)992 :1989 ،ج رارد و

کانيناام( )2003در مطالعه ي مصرف کنندگان سنااپوري ،ناراني زيادي در مورد امني ت بانک داري الکتروني ک در
استفاده کنندگان و غيراستفاده کنندگان مشاهده کردند .اگرچه ،مشخص شده است که ،ادراک قابليت اعتماد مرتبط با
امنيت تراکنش ،به صورت مثبت با تمايل براي پذيرشهاي اينترنتي ،در ارتباط است(پوالتوگو و اکين.)161 :2001 ،

رابطه ميان نارش و نيت رفتاري مشتري با پذيرش بانکداري الکترونيک
مد پذيرش فناوري بيان مي کند که نارش فرد نسبت به استفاده از يک سيستم مبتني بر فناوري ،در اينکه آي ا
فرد در نهايت از اين سيستم استفاده کند يا خير ،تعيين کننده است  .تئوري عم ل مس تد 47و تئ وري رفت ار برنام ه
ريزي شده 48فرض مي کنند که پذيرش فردي ،توسط نارشهاي رفتاري ،برانايخته ش ده اس ت .ب ا درک عوام ل
تعيين کننده ي نارش مصرف کننده ،استدال مي شود که اين نارش تاثيري مستقيم ،قوي و مثبت بر نيات مصرف
کننده براي استفاده ي حقيقي از فناوري يا سيستم جديددارد.همچنين ،لي و تورب ان )2001( 49بي ان م ي کنن د ک ه
رابطهاي قوي ميان نارش و نيت مصرف کننده براي پذيرش بانکداري الکترونيک وجود دارد و بيان مي کنن د ک ه،
عامل موقعيتي فشار زمان ،تاثيري عميق بر اين رابطه دارد.اگرچه ،عواملي که پذيرش يک فناوري اطالعات جديد را
تحت تاثير قرار مي دهند ،احتماال با توجه به فناوري ،کاربران هدف ،و بافت تغيير مي ياب د ،ول ي االدوان ي()2001
نارشهاي مصرف کننده را به عنوان چالشهاي اصلي آينده در پذيرش بانکداري الکترونيک توسط بانک هامعرفي
مي کند(ديوي

و همکاران.)992 :1989 ،

با توجه به آنچه در زمينه بانکداري الکترونيک در ادبيات پژوهش گفته شد به بررسي پژوهش هايي ک ه برخ ي
ازمحققان داخلي و خارجي در اين زمينه پرداخته اند ،اشاره و نتايج تحقيقات فوق ذکر ميگردد:

بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان119 /

دعايي و کمالي( )1387در مقالهاي تحت عنوان «بررسي عوامل پذيرش بانکداري الکترونيکي» به بررسي عوامل
موثر بر پذيرش بانکداري الکترونيکي توسط مشتريان از ديدگاه مديران پرداختند .آنها بيان کردند که به طور کل ي،
در پذيرش هر نوه نوآوري ،دو عامل نقش اساسي دارد :عامل او  ،مربوط به ويژگيه اي خ ود تکنول وژي جدي د
است و عامل دوم هم مربوط به متغيرهاي جمعيتي است .بديهي است که تاثير هر کدام از عوامل مزبور در جوامع و
فرهنگهاي مختلف ،متفاوت مي باشد .نتايج تحقيق نشان داد که ويژگيه اي خ ود بانک داري الکترونيک ي مانن د:
مزيت نسبي ،سهولت ،آزمون پذيري ،سازگاري و ريسک ،در پذيرش بانکداري الکترونيکي نقش موثري دارد ،ول ي
متغيرهاي جمعيتي مانند :درآمد ،سن ،وض عيت تحص يل و وض عيت تاه ل نق ش چن داني در پ ذيرش بانک داري
الکترونيکي ندارد .لذا مي بايست بيشترين تمرکز را متوجه ويژگيهاي خود بانکداري الکترونيکي نمود.
موغلي ( )1386در مقالهاي تحت عنوان « پذيرش بانکداري الکترونيک در بين مشتريان بانکهاي شهر ش يراز»،
ميزان پذيرش بانکداري الکترونيک در ميان مشتريان شعب بانکهاي مختلف شهر شيراز را مورد بررس ي ق رار داد.
يافته هاي پژوهش نشان داد که سهولت استفاده ،مفيد بودن و اعتماد مشتريان در پذيرش بانکداري الکترونيک م ؤثر
است .ميزان تحصيالت مشتريان شعب بانک ها تاثير مستقيمي در ميزان پذيرش بانکداري الکترونيک دارد .بن ابراين
رابطه معناداري بين ساير ويژگيهاي جمعي شناختي و پذيرش بانکداري الکترونيک مشاهده نشد.
ا شياب و سانگ)2013( 50در مقالهاي تحت عنوان «اثر اعتماد بر روي بانکداري اينترنتي»  ،تاثيرات حاص ل و
نوآوريهاي فناوري در رابطه ي بانکداري الکترونيکي تا اعتماد و عوامل تعيين کننده در آن را مرور کردن د .نت ايج
نشان دادد که اعتماد در مرکزکارکرد موثر يک سيستم بانکداري الکترونيکي است .اگرچ ه ت راکنشه اي بانک داري
الکترونيک در طي سا هاي اخير در اردن رشد کرده و بهبود يافته است  ،اما همچنان به تالش بيشتر ب راي ک اهش
تاثيرات مربوط به فقدان اعتماد به تراکنش آنالين در ميان کاربران بانکداري الکترونيک اردني نياز است.
گيالني نيا و همکاران )2011( 51در مقالهاي تحت عنوان «بررس ي عوام ل م ؤثّر ب ر روي اعتم اد مش تريان در
خدمات بانکداري الکترونيک (مطالعه موردي :بانک ملّي شهر اردبي ل) »پرداختن د .نت ايج نش ان داد ک ه متغيره اي
مستقل امنيت ادراک شده ،سودمندي ادراک ش ده ،سياس ت ح ريم خصوص ي ادراک ش ده ،رض ايتمندي مش تري،
همبستاي بااليي با متغير وابسته ي اعتماد مشتري به خدمات بانکداري الکترونيک دارند.
عبدالحميد ،)2009( 52در مقالهاي تحت عنوان « اهميت نسبي اعتماد و طراح ي وب س ايت کارآم د در ايج اد
وفاداري الکترونيکي در بانکداري الکترونيکي»  ،بيان کرد که با توجه به فضاي رقابتي در ارائه ي خدمات بانکداري
الکترونيکي و اينکه همه بانک هاتقريبا خدمات يکساني ارائه مي دهند ،براي بانک ها ،عامل کليدي ک ه م ي توان د
مشتريان موجود را وفادار ناه دارد ،تبديل وب گردان به خريداران مي باشد.او مطالعهاي تجربي براي اندازه گي ري
اهميت نسبي دو عامل متفاوت(طراحي وب سايت قابل استفاده و عناصر موجود در وب سايت) که به عنوان عوامل
موفقيت حياتي براي محيط تجارت الکترونيک شناخته مي شوند ،انجام داد .نتايج اين مطالعه ي تجربي تاييد کردند
که اعتماد کاربر زماني افزايش مي يابد که ،کاربر درک کند وب سايت قابل استفاده بوده و در نتيجه وفاداري به وب
سايت افزايش مي يابد.
ايسلم ( ،)2005در مقالهاي تحت عنوان « بررسي رابطه بين سودمندي ادراک شده ،سهولت استفاده ادراک شده،
و پذيرش بانکداري الکترونيکي در بانکداري هونگ کونگ شانگ هاي» تالش کرد تا روابط سودمندي ادراک شده،
سهولت استفاده ي ادراک شده ،قابليت اطمينان ادراک شده ،نارش مشتري و پذيرش بانکداري الکترونيکي توس ط
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مشتري را بررسي کند .بعد از تحليلهاي صورت گرفته ،اين محقق بيان مي کند هم ه ي متغيره اي مس تقل ان دازه
گيري شده شامل( :سودمندي ادراک شده ،سهولت اس تفاده ي ادراک ش ده ،قابلي ت اطمين ان ادراک ش ده ،نا رش
مشتري) ،به طرز چشمايري با پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي مشتري همبستاي دارد.
مد مفهومي تحقيق عوامل اثرگذار بر پذيرش بانکداري الکترونيکي توسط مشتريان را بررسي مي کند .در اي ن
تحقيق براي انعکاس ويژگيهاي محيط بانکداري الکترونيکي  ،عامل اعتم اد ب ه  TAMاولي ه اض افه ش ده اس ت.
بخشهاي درون نقطه چين TAM ،اصلي هستند.
اعتماد

استفاده حقیقی
(پذيرش)

نیت رفتاری نسبت به

نگرش نسبت به

استفاده (قصد)

استفاده

سودمندی ادراک
شده

سهولت استفاده

سال هفتم /ويژه نامه 1395

ادراک شده

شکل :1مد مفهومي پژوهش
(سو و هان)2002 ،53
با توجه به مفهوم و مد پژوهش ،متغير سهولت استفاده ادراک شده متغير مستقل پژوهش محسوب م ي ش ود.
متغير استفاده حقيقي(پذيرش) متغير وابسته پژوهش محسوب مي شود؛ و متغيرهايي كه در مد مفه ومي داراي دو
نقش علت و معلو هستند ،يعني نسبت به بعضي از متغيرها نقش علت و نسبت به بعض ي ديا ر نق ش معل و را
دارند ،به عنوان متغير ميانجي در نظر گرفته شده اند ،ک ه در اي ن پ ژوهش متغي ر س ودمندي ادراک ش ده ،اعتم اد،
سودمندي ادراک شده  ،نارش نسبت به استفاده و نيت رفتاري نسبت به استفاده(قصد) به عنوان متغي ر مي انجي در
نظر گرفته شده است .با توجه به مد مفهومي تحقيق حاضر فرضيات زير بيان مي شود:

فرضيه اصلي
 -بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و پذيرش بانکداري الکترونيکي رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه فرعي
 بين سودمندي ادارک شده و اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان براي استفاده از بانکداري الکترونيکي رابطهمعني داري وجود دارد.
 بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلستان و نارش نسبت به استفاده از بانک داري الکترونيک ي رابط ه معن يداري وجود دارد.

بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان121 /

 بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و نيت آنها براي استفاده از بانکداري الکترونيکي رابطه معني داريوجود دارد.
 بين سهولت استفاده ي ادارک شده ي مشتريان بانک سپه استان گلستان و س ودمندي ادارک ش ده ي وي ب راياستفاده از بانکداري الکترونيکي رابطه معني داري وجود دارد.
 بين سودمندي ادارک شده ي مش تري ان بان ک س په اس تان گلس تان و نا رش وي ب راي اس تفاده از بانک داريالکترونيکي رابطه معني داري وجود دارد.
 بين سهولت استفاده ادارک شده ي مشتريان بانک سپه استان گلستان و نارش وي ب راي اس تفاده از بانک داريالکترونيکي رابطه معني داري وجود دارد.
 بين سودمندي ادارک شده ي مشتريان بانک سپه استان گلستان و نيت وي براي استفاده از بانکداري الکترونيکيرابطه معني داري وجود دارد.
 بين نارش مشتريان بانک سپه استان گلستان و نيت وي براي استفاده از بانکداري الکترونيکي رابطه معني داريوجود دارد.
 -بين نيت مشتريان بانک سپه استان گلستان و پذيرش وي از بانکداري الکترونيکي رابطه معني داري وجود دارد.

اين پژوهش از نوه مطالعات توصيفي تحليلي و مبتني بر دو روش مطالعات كتابخان هاي و مي داني م ي باش د.
جامعه ي آماري اين پژوهش ،كليه مشتري ان بانک سپه اس تان گلس تان در س ا  1395م ي باش ند ک ه در مجم وه
 289024نفر بوده اند و از اين ميان  384نفر نفر براساس روش نمونه گي ري در دس ترس و ب ا اس تفاده از ج دو
کرجسي و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند .الزم به ذکر است محققان نمونه گيري را براساس طبق ه بن دي و
به نسبت فراواني مشتريان و با توجه به  36شعبه بانک سپه استان گلستان انتخاب نموده و نهايتاً در سطح شعب ب ه
صورت کامالً تصادفي نمونهها انتخاب شده اند .در اين تحقيق براي دست يابي به هدف تحقيق و ب راي بررس ي و
تحليل فرضيات تحقيق ازنرم افزار  SPSS.21استفاده شده است.همچنين براي به کار گيري ابزار مناسب تحقيق  ،از
پرسشنامه استاندارد سو و هان( )2002استفاده شده است.اين پرسشنامه داراي  26سوا است که (5سوا آن مربوط
به اعتماد6 ،سوا آن مربوط به سودمندي ادراک شده 5 ،سوا آن مربوط به سهولت استفاده درک شده 5 ،سوا آن
مربوط به نارش نسبت به استفاده 3 ،سوا آن مربوط به نيت رفتاري نس بت ب ه اس تفاده و2س وا آن مرب وط ب ه
استفاده حقيقي(پذيرش) مي باشد).توزيع و با استفاده از طيف  5گزينهاي ليكرت در اختيار جمعيت نمونه ي تحقيق
قرار داده شد .به منظور بررسي پايايي گزارههاي اين تحقيق از ضريب سازگاري دروني ،آلفاي كرونباخ ،استفاده شد.
ضريب آلفاي كرونباخ تمامي اين گزاره ها ،مقاديري بيشتر از  0/7داشته اند كه بيانار پايايي مطلوب ابزار تحقيق مي
باشد.
آزمون فرضيات تحقيق

فرضيات پژوهشي:
= بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و پذيرش بانکداري الکترونيک رابطه معني داري وجود ندارد.
= بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و پذيرش بانکداري الکترونيک رابطه معني داري وجود دارد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

روش شناسي پژوهش
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فرضيات آماري:

ضرايب متغيرهاي مستقل اين رگرسيون چندمتغيره مي باشند.

که

رگرسيون:
روش

متغيرهاي حذف شده

متغيرهاي وارد شده

مدل

ورود

0

پذيرش

1

تمام متغيرهاي درخواست شده ورودي a:اعتماد -متغير وابسته b:

خالصه مد :
دوربين واتسون

خطاهاي معيار برآورد

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

1/981

2/42987

0/423

0/431

R

مدل

a

0/656

1

پذيرش .پيش بيني a:اعتماد متغير وابستهb:

آنوا:

سال هفتم /ويژه نامه 1395

معني داري

آماره

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

مدل

0/000

57/460

339/258

5

1696/290

رگرسيون 1

5/904

380

2243/617

باقيمانده

385

3939/907

جمع

پذيرش .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

ضرائب:
ضرايب
معني داري

آزمون

0/000

14/778

0/000

6/956

استانداردشده
بتا

طبق محاسبات باال به دليل اينکه
از اعتبار الزم برخوردار است .لذا فرضيه

ضرايب استانداردشده

مدل

خطاي استاندارد

0/372

0/666

9/854

ثابت

0/046

0/318

پذيرش

به دست آمده در جدو  ANOVAاز  0/05کمتر مي باشد ،کل رگرسيون
تاييد مي شود.ضريب  betaو عدد معني دار

متغي ر نش انار اي ن

مطلب است که متغير مستقل پذيرش بانکداري الکترونيک از اعتبار الزم برخوردار است .چراکه عدد معني دار اي ن
متغير از سطح معني دار  0/05کوچکتر مي باشد .همچنين عدد دوربين واتسون در رابطه باال 1/981 ،مي باش د ک ه
عدد مناسبي از لحاظ آماري مي باشد .باتوجه به عدد معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 9/854 + 0/318 x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/372 x

= اعتماد
= پذيرش بانکداري الکترونيک

بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان123 /

آزمون رگرسيون بين متغيراعتماد و متغيرسودمندي ادراک شده
فرضيات پژوهشي:
 :H0بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و سودمندي ادراک شده رابطه معني داري وجود ندارد.
 :H1بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و سودمندي ادراک شده رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيات آماري:

H0: βi = 0
H1: βi ≠0

رگرسيون:
روش

متغيرهاي حذف شده

متغيرهاي وارد شده

مدل

ورود

0

سودمندي ادراک شده

1

تمام متغيرهاي درخواست شده ورودي a:اعتماد -متغير وابسته b:

خالصه مد :
دوربين واتسون

خطاهاي معيار برآورد

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

R

مدل

1/919

2/62315

0/328

0/329

0/574a

1

سودمندي ادراک شده .پيش بيني a:اعتماد متغير وابستهb:

معني داري

آماره

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

مدل

0/000

188/583

1297/630

1

1297/630

رگرسيون 1

6/881

384

2642/277

باقيمانده

385

3939/907

جمع

سودمندي ادراک شده .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

ضرائب:
ضرايب
معني داري

آزمون

0/000

23/099

0/000

13/733

استانداردشده
بتا

ضرايب استانداردشده

مدل

خطاي استاندارد

0/574

0/522

12/056

ثابت

0/022

0/309

پذيرش

همانطور که مي توان در جدو  ANOVAمالحظه نمود ،به اين دليل که  Sigحاصل کمتر از  0/05اس ت ،م ي
توان نتيجه گرفت که کل رگرسيون از اعتبار آماري الزم برخوردار است .در نتيجه ،فرضيه  H0رد شده و فرض يه H1

پذيرفته مي شود .سپ  ،مي توان با در نظرگيري ضريب  Betaو عدد معني داري  Sigبيان کرد ک ه متغي ر مس تقل
سودمندي ادراک شده داراي اعتبار آماري الزم مي باشد زيرا  Sigکوچکتر از  0/05اس ت .همچن ين ع دد دورب ين
واتسون در رابطه باال 1/919 ،مي باشد که عدد مناسبي از لحاظ آماري مي باش د.باتوجه ب ه ع دد معن ي داري
رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 12/056 + 0/309x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

آنوا:
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y = 0/574 x

= اعتماد
= سودمندي ادراک شده

آزمون رگرسيون بين متغيراعتماد و متغيرسهولت استفاده ادراک شده
فرضيات پژوهشي:
 :H0بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلستان و سهولت استفاده ادراک شده رابطه معني داري وجود ندارد.
 :H1بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلستان و سهولت استفاده ادراک شده رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيات آماري:

H0: βi = 0
H1: βi ≠0

رگرسيون
روش

متغيرهاي حذف شده

متغيرهاي وارد شده

مدل

ورود

0

سهولت استفاده ادراک شده

1

تمام متغيرهاي درخواست شده ورودي a:اعتماد -متغير وابسته b:

خالصه مد :
سال هفتم /ويژه نامه 1395

دوربين واتسون

خطاهاي معيار برآورد

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

R

مدل

1/958

2/69775

0/289

0/291

0/539a

1

سهولت استفاده ادراک شده .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

آنوا:
معني داري

آماره

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

مدل

0/000

157/356

1145/214

1

1145/214

رگرسيون 1

7/278

384

2794/693

باقيمانده

385

3939/907

جمع

سهولت استفاده ادراک شده .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

ضرائب:
معني داري

آزمون

0/000

14/545

0/000

12/544

ضرايب استانداردشده

ضرايب استانداردشده

بتا

خطاي استاندارد

0/539

مدل

0/707

10/284

ثابت

0/037

0/462

پذيرش

همانطور که مي توان در جدو  ANOVAمالحظه نمود ،به اين دليل که  Sigحاصل کمتر از  0/05اس ت ،م ي
توان نتيجه گرفت که کل رگرسيون از اعتبار آماري الزم برخوردار است .در نتيجه ،فرضيه  H0رد شده و فرض يه H1

پذيرفته مي شود .سپ  ،مي توان با در نظرگيري ضريب  Betaو عدد معني داري  Sigبيان کرد ک ه متغي ر مس تقل
سهولت استفاده ادراک شده داراي اعتبار آماري الزم مي باش د زي را  Sigک وچکتر از  0/05اس ت .همچن ين ع دد
دوربين واتسون در رابطه باال 1/958 ،مي باشد که عدد مناسبي از لحاظ آماري مي باشد.باتوجه به عدد معن ي داري
رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:

بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان125 /
y = 10/284 + 0/462 x

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

y = 0/539 x

= اعتماد
= سهولت استفاده ادراک شده

آزمون رگرسيون بين متغيراعتماد و متغيرنارش به کارگيري بانکداري الکترونيک
فرضيات پژوهشي:
 :H0بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلستان و نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک رابط ه معن ي داري
وجود ندارد.
 :H1بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلستان و نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک رابط ه معن ي داري
وجود دارد.

فرضيات آماري:

H0: βi = 0
H1: βi ≠0

رگرسيون:
ورود

0

نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک

1

تمام متغيرهاي درخواست شده ورودي a:اعتماد-متغير وابسته b:

خالصه مد :
دوربين واتسون

خطاهاي معيار برآورد

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

R

مدل

1/990

2/94289

0/154

0/156

0/395a

1

نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک .پيش بيني a:اعتماد متغير وابستهb:

آنوا:
معني داري

آماره

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

مدل

0/000

70/922

614/225

1

614/225

رگرسيون 1

8/661

384

3325/682

باقيمانده

385

3939/907

جمع

نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

ضرائب:
معني داري

آزمون

0/000

19/804

0/000

8/421

ضرايب استانداردشده

ضرايب استانداردشده

بتا

خطاي استاندارد

0/395

مدل

0/678

13/419

ثابت

0/034

0/283

پذيرش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

روش

متغيرهاي حذف شده

متغيرهاي وارد شده

مدل
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همانطور که مي توان در جدو  ANOVAمالحظه نمود ،به اين دليل که  Sigحاصل کمتر از  0/05لس ت ،م ي
توان نتيجه گرفت که کل رگرسيون از اعتبار آماري الزم برخوردار است .در نتيجه ،فرضيه  H0رد شده و فرض يه H1

پذيرفته مي شود .سپ  ،مي توان با در نظرگيري ضريب  Betaو عدد معني داري  Sigبيان کرد ک ه متغي ر مس تقل
نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک داراي اعتب ار آم اري الزم م ي باش د زي را  Sigک وچکتر از  0/05اس ت.
همچنين عدد دوربين واتسون در رابطه باال 1/990 ،مي باشد که عدد مناسبي از لحاظ آماري مي باشد.
رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:

باتوجه به عدد معني داري

y = 13/419 + 0/283 x

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

y = 0/395 x

= اعتماد
= نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک

آزمون رگرسيون بين متغير اعتماد و متغيرنيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک
فرضيات پژوهشي:
 :H0بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک رابطه معن ي
داري وجود ندارد.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

 :H1بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک رابطه معن ي
داري وجود دارد.

فرضيات آماري:

H0: βi = 0
H1: βi ≠0

رگرسيون
روش

متغيرهاي حذف شده

متغيرهاي وارد شده

مدل

ورود

0

نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک

1

تمام متغيرهاي درخواست شده ورودي a:اعتماد -متغير وابسته b:

خالصه مد :
دوربين واتسون

خطاهاي معيار برآورد

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

R

مدل

1/977

3/01394

0/112

0/115

0/339a

1

نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

آنوا:
معني داري

آماره

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

مدل

0/000

49/728

451/721

1

451/721

رگرسيون 1

9/084

384

3488/186

باقيمانده

385

3939/907

جمع

نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

بررسي رابطه بين اعتماد و پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي مشتريان شعب بانک سپه استان گلستان127 /

ضرائب:
ضرايب
معني داري

آزمون

0/000

23/024

0/000

7/052

ضرايب استانداردشده

استانداردشده
بتا

مدل

خطاي استاندارد

0/339

0/636

14/635

ثابت

0/050

0/356

پذيرش

همانطور که مي توان در جدو  ANOVAمالحظه نمود ،به اين دليل که  Sigحاصل کمتر از  0/05لس ت ،م ي
توان نتيجه گرفت که کل رگرسيون از اعتبار آماري الزم برخوردار است .در نتيجه ،فرضيه  H0رد شده و فرض يه H1

پذيرفته مي شود .سپ  ،مي توان با در نظرگيري ضريب  Betaو عدد معني داري  Sigبيان کرد ک ه متغي ر مس تقل
نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک داراي اعتبار آماري الزم مي باشد زيرا  Sigک وچکتر از  0/05اس ت.
همچنين عدد دوربين واتسون در رابطه باال 1/990 ،مي باشد که عدد مناسبي از لحاظ آم اري م ي باش د.باتوجه ب ه
عدد معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 13/419 + 0/283 x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:

= اعتماد
= نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک

آزمون رگرسيون بين متغير اعتماد و متغير استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک
فرضيات پژوهشي:
 :H0بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک رابطه معني داري
وجود ندارد.
 :H1بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک رابطه معني داري
وجود دارد.

فرضيات آماري:

H0: βi = 0
H1: βi ≠0

رگرسيون
روش

متغيرهاي حذف شده

متغيرهاي وارد شده

مدل

ورود

0

استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک

1

تمام متغيرهاي درخواست شده ورودي a:اعتماد -متغير وابسته b:

خالصه مد :
دوربين واتسون

خطاهاي معيار برآورد

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

R

مدل

2/049

2/98962

0/127

0/129

0/359a

1

استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک .پيش بيني a:اعتماد متغير وابستهb:

آنوا:

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

y = 0/395 x
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معني داري

آماره

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

مدل

0/000

56/8138

507/786

1

507/786

رگرسيون 1

8/938

384

3432/121

باقيمانده

385

3939/907

جمع

استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک .پيش بيني a:اعتماد متغير وابسته b:

ضرائب:
معني داري

آزمون

0/000

556

0/000

7/537

ضرايب استانداردشده

ضرايب استانداردشده

بتا

خطاي استاندارد

0/359

مدل

0/376

16/390

ثابت

0/055

0/412

پذيرش

همانطور که مي توان در جدو  ANOVAمالحظه نمود ،به اين دليل که  Sigحاصل کمتر از  0/05لس ت ،م ي
توان نتيجه گرفت که کل رگرسيون از اعتبار آماري الزم برخوردار است .در نتيجه ،فرضيه  H0رد شده و فرض يه H1

پذيرفته مي شود .سپ  ،مي توان با در نظرگيري ضريب  Betaو عدد معني داري  Sigبيان کرد ک ه متغي ر مس تقل
استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک داراي اعتبار آماري الزم مي باشد زيرا  Sigکوچکتر از  0/05است .همچنين
سال هفتم /ويژه نامه 1395

عدد دوربين واتسون در رابطه باال 2/049 ،مي باشد که عدد مناسبي از لحاظ آماري مي باشد.باتوجه به ع دد معن ي
داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 16/390 + 0/412 x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/359 x

= اعتماد
= استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک

آزمون همبستاي بين متغيرهاي مستقل
 آزمون همبستاي بين متغير سودمندي ادراک ش ده و س هولت اس تفاده از بانک داري الکتروني ک ،نا رش ب ه
کارگيري بانکداري الکترونيک ،نيت رفتاري و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک

فرضهاي پژوهشي:
 :H0بين متغير سودمندي ادراک شده و سهولت استفاده از بانکداري الکتروني ک ،نا رش ب ه ک ارگيري بانک داري
الکترونيک ،نيت رفتاري و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک (دو به دو) رابطه معني داري وجود ندارد.
 :H1بين متغير سودمندي ادراک شده و سهولت استفاده از بانکداري الکتروني ک ،نا رش ب ه ک ارگيري بانک داري
الکترونيک ،نيت رفتاري و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک (دو به دو) رابطه معني داري وجود ندارد.

فرضهاي آماري:

H0: ρ = 0
H1: ρ ≠0
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همبستاي:
سودمندي

سهولت

نگرش

نيت

استفاده

ادراک شده

استفاده

استفاده

رفتاري

حقيقي

1

0/587

0/693

0/705

0/425

0/000

0/000

0/000

0/000

386

386

386

386

386

ضريب همبستاي سهولت استفاده

0/587

1

0/662

0/560

0/356

Sig

0/000

0/000

0/000

0/000

386

386

386

386

386

ضريب همبستاي نارش استفاده

0/693

0/662

1

0/776

0/373

Sig

0/000

0/000

0/000

0/000

386

386

386

386

386

ضريب همبستاي نيت رفتاري

0/705

0/560

0/776

1

0/345

Sig

0/000

0/000

0/000

ضريب همبستاي سودمندي ادراک شده
Sig

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

0/000

ضريب همبستاي استفاده حقيقي

0/425

0/356

0/373

0/345

1

Sig

0/000

0/000

0/000

0/000

386

386

386

386

تعداد

386

با در نظرگيري جدو باال ،متغيرهاي فرعي مستقل به صورت دو به دو با استفاده از آزمون همبس تاي پيرس ون
مورد آزمايش قرار گرفته اند .با توجّه به اينکه سطح معني داري در مورد همه متغيرها کمتر از  0/05است ،در نتيجه
فرض صفر رد و فرض يک پذيرفته مي شود .به عبارت ديا ر ،ب ين متغيره اي فرع ي مس تقل (دو ب ه دو) رابط ه
معناداري وجود دارد.


آزمون فريدمن مربوط به متغيرها

فرضهاي پژوهشي:
 :H0نظرات پاسخاويان نمونه آماري در مورد تمامي متغيرهاي تحقيق يکسان بوده است.
 :H1نظرات پاسخاويان نمونه آماري در مورد متغيرهاي تحقيق حداقل در يک مورد يکسان نبوده است.

فرضهاي آماري:

H0: µR1 = µR2 = µR3 = … = µR11
H1: µR1 ≠ µR2 ≠ µR3 ≠ … ≠ µR11

حداقل دو مورد از مياناين رتبهها با هم اختالف دارند.
آزمون فريدمن:
تعداد
آزمون خي دو ()Chi-Square
درجه آزادي ()df
سطح معناداري ()Asymp. Sig

386
1446/943
5
0/000
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386

386

386

386

386
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متغيرها

ميانگين رتبه

اعتماد

4/05

سودمندي ادراک شده

5/34

سهولت ادراک شده

4/07

نارش استفاده از بانکداري الکترونيک

4/42

نيت رفتاري به کارگيري بانکداري الکترونيک

2/05

استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک

1/08

از نتيجه حاصل از آزمون فريدمن مي توان مشاهده کرد که فرض صفر رد مي شود زيرا سطح معني داري کمتر
از  0/05مي باشد .به عبارت ديار ،نظرات پاسخ دهندگان در نمونه آماري در پژوهش حاض ر در م ورد متغيره اي
تحقيق ،حداقل در يک مورد يکسان نبوده است .همچنين مي توان مشاهده نمود که متغيرهاي سودمندي ادراک شده
و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيکي به ترتيب با رتبههاي  5/34و  1/08باالترين و پايين ت رين اهمي ت را در
بين کل متغيرها داشته اند .به بيان ديار ،پاسخ دهندگان در نمونه آماري در تحقي ق حاض ر ،اهمي ت ب االتري را ب ه
متغير سودمندي ادراک شده قائل شده اند.

سال هفتم /ويژه نامه 1395

يافتههاي تحقيق
نتايج حاصل از آزمونهاي نهايي در ارتباط با متغيرهاي مورد بررسي در مطالعه حاضر و همچنين نتايج مرب وط
به آزمونهاي تعيين پايايي پرسشنامه و آزمون فريدمن در اين بخش ارائه مي شود:
.1نتايج حاصل از آلفاي کرونباخ نشان مي دهد که فرض صفر تأييد مي شود زيرا ضريب آلفاي کرونباخ حاصل
بيشتر از  0/70بوده است ()0/889؛ به عبارت ديار ،پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر؛ قابلي ت اعتم اد در
حد قابل قبولي دارد.
.2نتيجه آزمون رگرسيون کلّي بين متغير وابسته اعتماد و متغير مستقل پذيرش بانکداري الکترونيکي نشان داد که
رابطه معناداري بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و پذيرش بانکداري الکترونيک ي در ب ين آنه ا وج ود
دارد.باتوجه به عدد معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 9/854 + 0/318 x

همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/372 x

نتيجه آزمون رگرسيون بين متغير وابسته اعتم اد و متغي ر مس تقل س ودمندي ادراک ش ده نش ان داد ک ه رابط ه
معناداري بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و سودمندي ادراک شده در آنها وجود دارد .باتوجه به ع دد
معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 12/056 + 0/309 x

همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/574 x
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نتيجه آزمون رگرسيون بين متغير وابسته اعتماد و متغي ر مستقل سهولت استفاده ادراک شده نشان داد ک ه رابط ه
معناداري بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلستان و سهولت استفاده ادراک شده در آنها وجود دارد .باتوجه به
عدد معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 10/284 + 0/462 x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/539 x

نتيجه آزمون رگرسيون بين متغير وابسته اعتماد و متغير مستقل نارش بهکارگيري بانکداري الکترونيک نشان داد
که رابطه معناداري بين اعتماد مشتري ان بانک سپه استان گلستان و نارش به کارگيري بانکداري الکترونيک در آنه ا
وجود دارد .باتوجه به عدد معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 13/419 + 0/283 x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/395 x

نتيجه آزمون رگرسيون بين متغير وابسته اعتماد و متغير مستقل نيت رفتاري ب هک ارگيري بانک داري الکتروني ک
نشان داد که رابطه معناداري بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلس تان و ني ت رفت اري ب هک ارگيري بانک داري
y = 13/419 + 0/283 x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/395 x

نتيجه آزمون رگرسيون بين متغير وابسته اعتماد و متغير مستقل استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک نش ان داد
که رابطه معناداري بين اعتماد مشتريان بانک سپه استان گلستان و استفاده حقيقي از بانکداري الکتروني ک در آنه ا
وجود دارد .باتوجه به عدد معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
y = 16/390 + 0/412 x

و همچنين با توجّه به عدد معني داري

 ،رگرسيون استاندارد برابر است با:
y = 0/359 x

نتيجه آزمون همبستاي بين متغيرهاي سودمندي ادراک شده و سهولت استفاده از بانکداري الکترونيک ،نا رش
به کارگيري بانکداري الکترونيک ،نيت رفتاري و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيک (به صورت دو به دو) نشان
داد که با توجّه به اينکه سطح معني داري در مورد همه متغيرها کمت ر از  0/05اس ت ،در نتيج ه ف رض ص فر رد و
فرض يک پذيرفته مي شود .به عبارت ديار ،بين متغيرهاي فرعي مستقل (دو به دو) رابطه معناداري وجود دارد.
از نتيجه حاصل از آزمون فريدمن مي توان مشاهده کرد که فرض صفر رد مي شود زيرا سطح معني داري کمتر
از  0/05مي باشد .به عبارت ديار ،نظرات پاسخ دهندگان در نمونه آماري در پژوهش حاض ر در م ورد متغيره اي
تحقيق ،حداقل در يک مورد يکسان نبوده است .همچنين مي توان مشاهده نمود که متغيرهاي سودمندي ادراک شده
و استفاده حقيقي از بانکداري الکترونيکي به ترتيب با رتبههاي  5/34و  1/08باالترين و پايين ت رين اهمي ت را در
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الکترونيک در آنها وجود دارد .باتوجه به عدد معني داري

رگرسيون غيراستاندارد برابر است با:
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بين کل متغيرها داشته اند .به بيان ديار ،پاسخ دهندگان در نمونه آماري در تحقي ق حاض ر ،اهمي ت ب االتري را ب ه
متغير سودمندي ادراک شده قائل شده اند.
بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر تالش کرده است تا به صورتي کامل و جامع عوامل مؤثر بر پ ذيرش بانک داري الکترونيک ي و
رابطه آنها با اعتماد مشتريان را بررسي کند .عالوه بر اين ،اثر هر يک از متغيرهاي مستقل (سودمندي ادراک شده و
سهولت استفاده از بانکداري الکترونيک  ،نارش بکارگيري بانکداري الکترونيک  ،نيت رفت اري و اس تفاده حقيق ي
بانکداري الکترونيک) بر متغير وابسته اعتماد مورد بررسي قرار گرفت .بنابراين نتايج حاصل از مطالعه حاضر را مي
توان با نتايج مطالعات دعايي و کمالي ()1387که به اين نتيجه رسيدند ويژگيهاي خود بانکداري الکترونيکي مانند:
مزيت نسبي ،سهولت ،آزمون پذيري ،سازگاري و ريسک ،در پذيرش بانکداري الکترونيکي نقش م وثري دارد و ب ا
نتايج تحقيق گيالني نيا و همکاران( )2011نيز که در مطالعه خود تأثي ر س طوح مختل ف عوام ل م ؤثر ب ر گ رايش
مشتريان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک طبق مد پذيرش فناوري ديوي

در صنعت بانکداري را مورد

مطالعه قرار داده اندهمسومي باشد .همچنين با نتايج «ايسلم» ( )2005که دريافت به منظ ور ج ذب ک اربران بيش تر
براي بانکداري الکترونيک ،افزايش سهولت استفاده از سيستم ،لزوما کافي نمي باشد .در عوض ،توسعه سيستمه اي
بانکداري الکترونيک با عملکردهاي ارزشمند و با حمايت قابل اعتماد همراه با امنيت و حفظ حريم خصوصي براي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

کاربران حائز اهميت مي باشد و با نتايج الشياب و سانگ ( )2013که نشان دادند اعتماد در مرکز کارکرد موثر ي ک
سيستم بانکداري الکترونيکي است و با نتايج عبدالحميد ( )2009که بيان کرد براي بانک ها ،عامل کلي دي ک ه م ي
تواند مشتريان موجود را وفادار ناه دارد ،تبديل وب گردان به خريداران مي باشدو تبديل وب گردان ب ه مش تريان
بانکها به ميزان زيادي بستاي به ايجاد اعتماد در اين دسته از افراد دارد و با نت ايج م وغلي( )1386ک ه بي ان ک رد
سهولت استفاده ،مفيد بودن و اعتماد مشتريان در پذيرش بانکداري الکترونيک مؤثر است  ،همسو مي باشد.

اعتماد
بانک سپه بايد بانکداري الکترونيکي و تصميمات خود را طوري طراحي  ،تنظيم و اجراکند که اعتماد مش تريان
را جلب کند.عمل به وعدهها و تعهدات نيز در ايجاد عالقه مندي و ارتقا اعتماد مشتريان ب ه بانک داري الکتروني ک
تاثير دارد.بايد اين اعتماد در مشتريان ايجاد شود که بانک سپه بدون نظارت هم کار خود را درست انجام مي دهد.

مفيد بودن ادراک شده (سودمندي ادراک شده)
بانک سپه بايد بانکداري الکترونيک خود را طوري طراحي و اجراکند که در ارتق ا به ره وري عملي ات ب انکي
مشتريان نقش حياتي داشته باشد.انجام عمليات بانکداري الکترونيک بايد براي مش تريان راح ت باش د و مش تريان
سريع تر کار خود را انجام دهند تا عملکرد عمليات بانکي مشتريان بهبود يافته و براي آنها مفيد باشد.

سادگي کاربرد ( سهولت استفاده درک شده)
بانک سپه بايد بانکداري الکترونيک خود را طوري طراحي و اجراکند که براي مشتريان نحوه ي استفاده از آن به
سادگي امکان پذير باشد  ،ساده و قابل فهم بوده و به خاطر سپردن آن هم راحت باش د.نحوه ي ارتب اط و ک ار ب ا
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خدمات بانکداري الکترونيک بايدبراي مشتري ان روشن و قابل فهم ب وده و ب ه ص ورت کل ي اس تفاده از خ دمات
بانکداري الکترونيک راحت باشد.

نارش نسبت به استفاده
بانک سپه بايد بانکداري الکترونيک خود را طوري براي مشتريان ارائه کن د ک ه اس تفاده از آن ب راي مش تريان
اقدامي خوب  ،عاقالنه  ،لذت بخش ،جالب و جذاب باشد.

قصد رفتاري به بکارگيري
بانک سپه بايد بانکداري الکترونيک خود را طوري طراحي و تنظيم کند که مشتريان در آينده از آن استفاده کنند
و آن را به دوستان  ،همکاران و خانواده خود نيز پيشنهاد دهند.

ميزان واقعي استفاده
بانکداري الکترونيک در بانک سپه بايد به گونهاي باشد که مشتريان در هر زماني که بخواهند(ش بانه روزي) ب ه
راحتي از آن استفاده کنند و حتي کارهاي بسيار کوچک خود را نيز از طريق همين بانکداري انجام دهند تا در وقت
با توجه به آنچه در اين مقاله ذکر شد پيشنهادهاي تحقيق حاضر بيان مي گردد:
پيشنهاد بر مبناي فرضيه اصلي :با توجّه به نتايج حاصل از اين تحقيق ،مي توان بيان کرد که بين اعتماد مشتريان
در بانک سپه و همچنين پذيرش بانکداري الکترونيک از سوي آن ها ،ارتباط معني داري وجود دارد .لذا پيشنهاد مي
شود مسئولين بانک با تکنيک هايي مانند پيوند مشتري در جهت حفظ و ناه داري مش تريان گ ام بردارن د.يکي از
راههاي حفظ و ناهداري مشتريان ايجاد امنيت در وب سايت بانک سپه مي باشد که مشتريان ناران ياي در زمين ه
ارسا اطالعات و مبادالت مالي نداشته باشند و از طريق شناخت و آشنايي و آموزش در زمينه بانک داري اينترنت ي
به مشتريان  ،مي توان اين ناراني را کاهش داد و مشتريان با اطمينان بيشتري ب ه تع امالت و تب ادالت ب ا اينترن ت
بپردازند .همچنين با درنظرگيري نتايج حاصل از فرضيات فرعي پژوهش ،مي توان پيشنهادهاي زير را ارائه نمود:
-1با توجه به اينکه رابطه معني داري بين سودمندي ادراک شده و اعتماد مش تريان تأيي د ش د ،هرچ ه خ دمات
بانکداري الکترونيک از قبيل بررسي موجودي بانک ،ارسا درخواست وام ،پرداخت قب وض ،انتق ا پ و ب ه
خارج از کشور و اطاله از بودجههاي مشترک و  ...بيشتر در دسترس باشند ،مشتريان تمايل بيشتري به استفاده
از بانکداري الکترونيک دارند.
-2با توجه به يافتههاي بدست آمده از در نظرگيري اهميت متغي ر نا رش اف راد نس بت ب ه اس تفاده از خ دمات
الکترونيک و رابطه آن با اعتماد ،مي توان پيشنهاد کرد که تبليغات سازنده و ج ذب کنن ده ب راي بني ان نه ادن
فرهنگ استفاده از خدمات الکترونيک مي تواند پايه و اساس و بنيان فکري افراد نس بت ب ه اي ن خ دمات را
متحو نموده و با تشويق و ترغيب اين دسته از مشتريان نسبت به بهره گيري از خدمات الکترونيکي ،مس بب
رشد و تعالي بانکداري الکترونيکي در بانکها گردد.
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-3در فرضيه سوم رابطه معني دار بين اعتماد مشتريان و نيت مشتريان به استفاده از بانکداري اينترنتي مورد تاييد
قرار گرفت و با توجه به يافتههاي تحقيق ،هر چه وب سايتها راحت ت ر باش ند و طرّاح ي زيب اتري داش ته
باشند ،مشتريان اقبا باالتري براي استفاده از آنها خواهند داشت.
-4با توجه به وجود رابطه معني دار بين سهولت ادراک شده و سود مندي ادراک شده در تحقيق حاضر ،پيشنهاد
مي شود دست اندرکاران بانک سپه و بانکهاي دياري که خدمات الکترونيک به مشتريان خود ارائه مي دهند،
به بهبود زيرساختهاي اينترنتي و همچنين دستااههاي الکترونيک خود پرداخته تا زمينهاي را فراهم آورند که
نه تنها مشتريان با آسودگي و راحتي از اين امکانات استفاده کنند ،بلکه خدمات ارائه ش ده باع ث س ودمندي
بيشتر آنها شود و همچنين امکان خطاهاي بالقوّه نيز در اين خدمات به حدقل رسانده شود تا مشتريان تماي ل
بيشتري به استفاده از اين خدمات داشته باشند.
-5با بررسي رابطه بين سودمندي ادراک شده و نارش مشتريان براي استفاده از خ دمات الکتروني ک ک ه م ورد
تأييد قرار گرفت ،مي توان به مديران پيشنهاد نمود که تدابيري اتخاذ کنند تا مشتريان قادر باشند انواه عمليات
بانکي را با استفاده از تلفن ،کامپيوترهاي شخصي ،دستااههاياي تي ام و اينترنت انجام دهند .در اين ص ورت
محل جغرافيايي اقامت مشتريان موضوه مهمي نخواهد بود و آنها با در اختي ار داش تن ه ر ک دام از وس ايل
ارتباطي قادر به انجام عمليات بانکي خواهند بود.
-6با توجه به اينکه در فرضيه ششم رابطه معني دار بين س هولت ادراک ش ده مش تريان ،نا رش ب ه اس تفاده از
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خدمات الکترونيک از سوي آنها مورد تأييد قرار گرفت ،دست اندرکاران ،سيستم هايي فراهم کنند که ص رفه
جويي در زمان ،پو و آسايش را به همراه داشته باشد .همچنين ساده تر کردن ورود به هر يک از درگ اهه اي
بانکداري الکترونيک در اين امر موثر است.
-7با توجه به رابطه معني دار بين سودمندي ادراک شده و نيت مشتريان ،مي توان به مديران ارائه دهنده خدمات
بانکداري الکترونيک پيشنهاد نمود با ارائه راهکارهاي دسترسي راحت به اينترنت ،امنيت در دسترس ،ک اربري
بانکداري الکترونيک با استاندارد باال ،موجب تمايل مش تريان ب ه ص رفه ج ويي در هزين ه اس تفاده خ دمات
الکترونيکي شوند.
-8با توجه به معني دار بودن رابطه بين نارش مشتريان و نيت آنه ا جه ت اس تفاده از بانک داري الکتروني ک،
اهميت باالي پشتيباني از مشتريان ،آن هم به طور  24ساعته و  7روز در هفته بيش از پيش خود را ب ه عن وان
فاکتوري مهم در زمينه بهبود نحوه نارش مشتريان نسبت به استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک نشان مي
دهد .پشتيباني خود و قابل اعتماد مي تواند مسبب نارش باالي مشتريان و همچنين ترقي نيت استفاده از اي ن
خدمات در بين مشتريان شود که مي تواند زمينه ساز ايجاد اعتماد در بين آنها و بهره وري در کوت اه م دّت و
درازمدّت گردد.
-9در بررسي رابطه بين نيت مشتريان و پذيرش بانکداري الکترونيک  ،با توجه به يافتههاي اين تحقيق ،مي توان
به مديران و دست اندرکاران بانک سپه و بانکهاي ديار ارائه دهنده خ دمات الکتروني ک پيش نهاد نم ود ک ه
هزينه و انرژي بيشتري را صرف بهبود وضعيت ظاهري و ساختاري وب سايتهاي خ ود کنن د ت ا مش تريان
تمايل بيشتري نسبت به استفاده از آنها داشته باشند.
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