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 چکیده

ات مالی روشهای جدیدی را به منظور خدمت رسانی بیشتر به مؤسسبا توسعه و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بانکها و  

روشهای نوین، بانکداری اینترنتی است. با مرور ادبیات بانکداری اهمیت  کنند، یکی از اینمشتریان خود عرضه می

گردد. بر همین اساس با شناسایی ویژگیهای روش بانکداری اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکی محرز می

، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و بر اساس فعالیت بانکی و دالیل عدم پذیرش آن در بین مشتریانآن بر  تأثیراینترنتی و 

 تبریزشهر در  ملیبانك شعب نفر از مشتریان  342آن پژوهش حاضر انجام شده است. مطالعه حاضر با نظر سنجی از 

 مورد استنباطی آمار و توصیفی آمار های روش شده، گردآوری هایداده تحلیل برای حاضر پژوهش درانجام گرفت، 

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع تغییرات  –از آزمون کلموگروف  هاداده توصیف برای ند.گرفت استفاده قرار

 این برای است. شده های مورد استفاده و تحلیل مسیر، استفادههای نمونه و تحلیل عاملی تأییدی جهت تأیید سازهداده

که نتایج بدست آمده نشان داد است.  شده استفادهنسخه دو   Smart PLSو  11..نسخه   SPSSافزار  نرم دو از منظور

 شش فرضیه از نه فرضیه تحقیق مورد تایید قرارگرفته و سه فرضیه رد شدند.

 

 بانك اینترنت ،اعتماد، نفوذ اجتماعی، سودمندی، سهولت، نگرش :کلیدی کلمات

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 mahsa.behrouz@gmail.com -، تبریز، ایرانمدیریتدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، گروه  - 1

 gheibi.yaser@gmail.com -پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، باشگاه - 2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2 

 

 

 مقدمه

هاا گذاشاته   یفناور ینو جوامع بهره بردار از ا یمختلف اقتصاد یهادر عرصه یاطالعات آثار و تبعات مثبت یوسعه فناورت

 یناز مهمتار  یکای اسات.   یاقتصااد  یهایناد گسترش فرآ یبرا یمناسب یهاساختیرابزارها و ز یازمندن یناست. تجارت نو

 یاك ارتباطات تنگاتنا  و نزد  یها با برقرارك. بان(.23.همکاران،  حسینی و)ها هستندبانك ،یتجارها در مراودات شاخص

گارفتن از   یشای پ یدر تالش هستند تاا بارا   یشههم یلدل ینکنند و به همیم یرا در عرصه تجارت باز یدیکل یبا مردم نقش

هاا باه عرصاه بازر      . ورود باناك (211.، معمارزاده، سارفرازی )گسترش دهند یفیو ک یخدمات خود را در ابعاد کم یبانرق

و گسترش خادمات خاود داشاته     ارائه یبرا یریچشمگ یهاآنها فراهم آورد تا جهش یامکان را برا یناطالعات ا یفناور

کنناد تاا   یما  یخود معرفا  یانرترا به مش یدتریجد یهایوههر روز ش یو اطالعات یارتباط یباشند. آنها با استفاده از ابزارها

و  یارتباط یها اوری. در واقع فن(211.، وفایی قوشچی)کند یافترا در یازشتر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیعسر یمشتر

در  یباانک  یهاا سامانه یونکردند. اتوماس یکمك بزرگ یمحور یمشتر یشگیبه شعار هم یدنبه بانك ها در رس یاطالعات

 یانمشاتر تر، اعتماد خدمات مطلوب ارائهفرصت را داد که ضمن  ینبه بانك ها ا یانرتکنار آموزش مناسب کارکنان و مش

 یها حااک در بانك یانهگرا یفناور یانجر .(Hsu, Lin, 2012)دهد یشافزا یبانکدار لکترونیکیا یهارا به استفاده از سامانه

له را از ئمسا  یان ا یدباشد. نبایم یبانک لئو به تبع آن مسا یو تجار یاقتصاد یلمسا ینهدر زم یااز دغدغه، توجه و نگاه تازه

 یگونااگون  یلها و مساا ریانج ییبه خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرا یتحوالت معاصر جهانذهن دور ساخت که 

و تحاوالت   یتحاوالت فنااور   یه،سارما  یاان همچاون انقاالب اطالعاات، جر    یاز تحاوالت  یزن یبانکدار ینب یناست و در ا

باه   یخادمات بانکادار   یجیتاالی ساعه د مفهوم عاام در تو  یكبه عنوان  یکیالکترون ینبوده است. بانکدار تأثیریب یسازمان

 ,Irfan)گاذار باشاد   تاأثیر  یشخصا  یهاا هاا و اساتنبا   یل ممکن است در شناخت آن جزنگریدل ینرود و به همیشمار م

Chendragiri, 2015) . 

 که دهدمی اجازه سازمانها به که است امنیتی هایقابلیت و اطالعات مدیریت ارتباطات، مجموعه الکترونیك تجارت

 با تجاری فعالیتهای کلیه انجام الکترونیك تجارت. کنند بدل و رد هم با را کاالها و خدمات و فروش به مربو  اطالعات

 تبادل الکترونیك تجارت وسیله به .(Cheng et al, 2013)است اینترنت ویژه به کامپیوتری، ارتباطی هایشبکه از استفاده

 انجام بیشتر شتاب با بانکی مبادالت و کمتر زحمت با کاالها، نقل و حمل برای الزم اطالعات و فروش و خرید اطالعات

 با آنها ارتبا  و داشت نخواهند را فعلی محدودیتهای یکدیگر با ارتبا  برای شرکتها. (233.فاطمی اردکانی، )شد خواهد

 استگرفته عهده به ما روزمره زندگی در گیریچشم و سزاهب نقشی تجارت. پذیردمی صورت ترسریع و ترساده یکدیگر

 سطح در الکترونیك تجارت معامالت روزافزون رشد با. (233.، جهان بکام)نیست آسانی کار آن از اجتناب که طوری به

 ناپذیر تفکیك بخش عنوان به الکترونیك بانکداری مالی، منابع انتقال و نقل جهت بانك حضور به تجارت نیاز و جهان

 فراهم عنوان به توانمی را الکترونیك بانکداری .باشدمی آن اجرای در اساسی نقشی دارای الکترونیکی تجارت از

 به بتوانند ایمن هایواسطه از استفاده با و بانك در فیزیکی حضور به نیاز بدون که مشتریان، برای امکاناتی آورنده

 و نقل  که گفت توانمی تعریف این به توجه با. (231.، آقامحمدی و رستگار)نمود تعریف یابند، دسترسی بانکی خدمات

 .گیردمی صورت الکترونیك هایمحیط در مالی عملیات انتقال
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 Nor et) است. رشدی حال در یپدیده اینترنت طریق از مشتریان به خدمات ارائه بانکداری، و مالی خدمات صنعت در

al, 2010) .این از استفاده دهند، تغییر را خود رفتاری الگوهای باید اینترنتی بانکداری از استفاده برای مشتریان که آنجا از 

 ارائه از است عبارت الکترونیك بانکداری(. Walker, Johnson, 2011)باشد داشته زیادی هایپیچیدگی تواندمی فناوری

 بانکی خدمات هرگونه را الکترونیکی بانکداری دیگر، تعریف در و عمومی ایرایانه شبکه یك طریق از بانکی خدمات

 ابزارهای از استفاده با بانکی خدمات و نکند ایجاد خاصی مکان فیزیکی حضور محدودیت مشتری برای که دانندمی

 طریق از که دهدمی اجازه مشتریان به الکترونیکی بانکداری(. Grabner-Krauter, Faullant, 2013)شود انجام الکترونیکی

 تعامالت مکانی و زمانی محدودیت بدون و سنتی بانك شعب با مقایسه در کمتر هزینه با و ترسریع بانك سایت وب

-می الکترونیکی، بانکداری خدمات مهمترین جمله از(. Manzano et al, 2012)باشند داشته گسترده بانکی الکترونیکی

 هایسال در(. 211. کمالی، دعایی،)کرد اشاره...  و اینترنتی بانکداری تلفنی، بانکداری خودپرداز، هایدستگاه به توان

 مشتریان و داده تغییر بنیادین شکل به را بانکی عملیات اجرای هایراه بانکداری در اطالعات فناوری هایپیشرفت اخیر

 بانکداری پذیرش رو این از(. 3111 سایار،)باشند تماس در روزانه صورت به بانکداری هایفعالیت با توانندمی

 در الکترونیکی بانکداری هایارتبا  نرخ که ایگونه به بوده؛ افزایش حال در کشورها اکثر در الین آن الکترونیکی

 الکترونیکی بانکداری که زیادی مزایای رغم علی(. 211. کمالی، دعایی،)است گذشته درصد 11 از پیشتاز کشورهای

 خور در که اینکته لذا(. Elahi et al, 2014)نیستند پذیرا خود بانکی هایفعالیت برای را شیوه این مشتریان از بسیاری دارد

 نوع هر پذیرش در کلی طور به. است بانکی نوین فناوری این با آنان انطباق و مشتریان پذیرش یمسئله است اهمیت

 به مربو  نیز دوم عامل و است تکنولوژی خود هایویژگی به مربو  اول عامل: دارند اساسی نقش عامل دو نوآوری،

 متفاوت گوناگون هایفرهن  و جوامع با متناسب عوامل این از یك هر تأثیر که است بدیهی. است جمعیتی متغیرهای

 العمل عکس تا نماید شایانی کمك هابانك به تواندمی عوامل این شناسایی رو این از(. 231.آقامحمدی، رستگار،)است

 وردهآبر که ونیکیرالکت بانکداری ارتقای برای را خود بازاریابی هایاستراتژی و دهند نشان عوامل این به نسبت مناسبی

 (.Ndubisi, 2007)گیرند کار به را است مشتریان نیازهای کردن

 رویکرد پویایی با ایران بانکداری در فناوری پذیرش مدل سازی شبیه ( در تحقیق خود به بررسی233.منزوی و زارعی)

 کارکنان، توانمندسازی متغیرهای که دهد می نشان فراتحلیل نتیجهرفاه (پرداختند.  مطالعه: بانك سیستم )مورد شناسی

 پذیرش بر را تأثیر ترین بیش ترتیب به سودمندی از درك و استفاده سهولت از درك فناوری، کارگیری به وسعت

 عوامل ( در تحقیق خود بررسی233.) و همکاران عبدخدا محمدهیوا .اندداشته ایرانی های سازمان در اطالعات فناوری

بیمارستان  فناوری در پذیرش مدل اساس بر پزشکی مدارك کارکنان بخش توسط اطالعات فناوری پذیرش بر مؤثر

 برداشت و استفاده سودمندی از ذهنی تهران پرداختند. نتایج بیانگر این است که، برداشت پزشکی علوم دانشگاه های

 کارکنان سوی از اطالعات فناوری پذیرش در کننده فاکتورهای تعیین اطالعات، فناوری از استفاده سهولت از ذهنی

 اصل دو بخش این در اطالعات فناوری های پیاده سازی سیستم در شود می پیشنهاد هستند. لذا پزشکی مدارك بخش

( به مطالعه پذیرش 31.2) .وینسنت چو و آیریس چیون  .گیرند قرار سازی پیاده و ریزی برنامه های تیم مدنظر باال

خدمات قانونی آنالین در بخش مدیریت دانشگاه وابسته به تدریس هنرهای فنی در هن  کن  پرداختند. یافته های 
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(، پیچیدگی و PU(، سودمندی ادراك شده )PEOUسنجش موجود آشکار می کند که سهولت کاربرد ادراك شده)

عیین کننده های اولیه مصرف کنندگان نیت رفتاری مشتری برای استفاده از سرویسهای آنالین هستند . یافته های اعتماد، ت

کنند. پژوهش یکسری بینش نظری بر رفتار مصرف کننده در جستجوی خدمات حرفه ای در محیط آنالین فراهم می

برنامه ارتباطی و پذیرش بانکداری الکترونیکی در ( و همکاران تحت عنوان بررسی تاثیر 31.3).مطالعه نکشمی رکشا

سنگاپور انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که رضایت مشتریان حقوقی از بانکهایشان بر تمایل آنها بر استفاده از 

مؤلفه دیگر بانکداری الکترونیکی تاثیر مستقیم ندارند. با این حال از آنجا که رضایت مشتری تاثیر قابل توجهی بر دو 

یعنی اعتماد و تعهد دارد، و این دو متغیر بر تمایل مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیکی اثر مستقیم دارند لذا 

توان نتیجه گرفت که رضایت مشتری به صورت غیر مستقیم بر تمایل مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیکی اثر می

نتیجه گرفت که رضایت مشتری به صورت غیر مستقیم بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری  توانمستقیم دارند. لذا می

 منظور به و تکنولوژی پذیرش روش از استفاده تحقیقی با (..31سال) در 3هانادین امین و همکاران الکترونیکی تاثیر دارد.

 اند. نتایجتوسط انجام داده مالزی کشور در بانکها مشتریان میان در همراه بانکداری از استفادهبه تصمیم که عواملی شناسایی

 بر ایمالحظه قابل استفاده تأثیر سهولت آنکه حال داشت استفاده به تصمیم بر کمی بسیار تأثیر اجتماعی فشار داد نشان تحقیق

 اعتبار میان مثبتی تأثیر و همراهبانکداری  از استفاده به تصمیم و خودباوری میان مستقیمی همچنین ارتبا  داشت. تصمیم این

 علت به که داشتند اظهار محققان .گردید مالحظه همراه بانکداری از استفاده به تصمیم بر همراه بانکداری توسط شده ارائه

 توسط آن پذیرش از که است مهم بسیار شود، انجام می همراه تلفن طریق از بانکداری های سیستم برای که زیادی های هزینه

 .کنیم حاصل اطمینان بانکداری، جدید روش یك عنوان به مشتریان

 ها:ابزار و روش

جامعه و از نظر هدف نیز کاربردی است.  بودهاز نوع پیمایشی استفاده و در این پژوهش از نظر روش پژوهش توصیفی 

متوسط مشتریان مراجعه کننده به باشد. با توجه به تعداد می ملی شهرستان تبریزآماری این پژوهش از مشتریان بانك 

نفر نمونه مناسبی برای ارزیابی  342گردد که تعداد شعبات این بانك در شهرستان و طبق جدول مورگان، برآورد می

روش گردآوری اطالعات در باشد. میگیری نیز تصادفی ساده از روش نمونه مدل پذیرش فناوری در این بانك باشد.

در این پژوهش از تکنیك مدل یابی معادالت  .است ای و هم روش میدانیهم روش کتابخانه اًتوامپژوهش به صورت 

 Smartو  11..نسخه   SPSSافزار  نرم دو از منظور این برای گردیده است،ساختاری جهت آزمون فرضیه ها استفاده 

PLS  شده است. استفاده نسخه دو 

 

 ها:یافته
 

یابی معادالت ساختاری به بررسی وضعیت متغیرهای مستتقل و وابسته در پژوهش قبل از بررسی و ورود به مبحث مدل

ها در جامعه پژوهش به چه میزان بوده است. شود. به این صورت که وضعیت متغیرها از نظر آزمودنیحاضر پرداخته می

 شود. یعنی عدد سه استفاده میای برای مقایسه میانگین متغیرها با میانگین مشرو  جهت این امر از آزمون تی تك نمونه

 

                                                           
1 Nexhmi Rexha, Russel Philip john Kingshott and Audrey Shang Shang Aw 

2- Hanudin Amin, Ricardo Baba, Mohd Zulkifli Mohammad 
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 ای برای بررسی وضعیت متغیرها: آزمون تی تک نمونه1جدول 

Test Value = 3 

 تفاوت میانگین معنی داری درجه آزادی آماره تی متغیرها
 تفاوت %31سطح اعتماد 

 حد باال حد پایین

 سهولت استفاده .1133 11613 .1111 .1111 343 21331.

 نگرش 1234. 1.31. 1333. .1111 343 321144

 مقاصد رفتاری 1.11. 11161 11313 .1111 343 61126.

 اعتماد 1132. 11111 113.1 .1111 343 .6166.

 نفوذ اجتماعی .1111 11133 .1161 .1111 343 31311

 استفاده از رایانه 11111 116.1 11123 .1111 343 31233.

.31133 343 1111. .1113 11366 .1.13 
سودمندی درك 

 شده

 
 

دهد میانگین این است که نشان می .1111های کمتر از داری برای تمامی متغیردهد سطح معنینشان می .نتایج جدول 

 د. ندار 2متغیرها تفاوت معناداری با عدد 

 

 بررسی همبستگی بین متغیرها

. همبساتگی  باشاد یما  .ی(خاوان هممبناای همبساتگی)  یك نوع از روابط متغیرهای مکنون در مدل معاادالت سااختاری بار    

ماورد   2و ماهیت ایان ناوع رابطاه باه وسایله تحلیال همبساتگی        3داری است میان دو متغیر در یك مدل اما غیر جهتارابطه

میان متغیرهای پنهان را به صاورت دو باه دو    ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه 3 جدولگیرد. ارزیابی قرار می

ها عدد یك واقع شده است به این منظور که هر متغیر . روی قطر اصلی این ماتریسدهدیمبرای سه مدل مطرح شده نشان 

)مقدار ساطح  معناادار هساتند   %31ن ر سطح اطمینابا خودش همبستگی کامل دارد. ضریب همبستگی میان متغیرهایی که د

ست و ضرایب همبستگی میان متغیرهاایی کاه در ساطح    اشده( مشخص *(، با عالمت )باشدیمدرصد  .معناداری کمتر از 

 . اندشده( مشخص **معنادار هستند، با عالمت ) %33اطمینان 
 : نتیجه آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق2جدول 

 متغیرها       
سهولت 

 استفاده
 نگرش

مقاصد 

 رفتاری
 اعتماد

نفوذ 

 اجتماعی

استفاده از 

 رایانه

سودمندی 

 ادراك شده

       . سهولت استفاده

      . **621. نگرش

                                                           
1. Association 

2. Non-directional 

3. Correlational Analysis 
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     . **113. **612. مقاصد رفتاری

    . **611. **123. **136. اعتماد

   . **621. **612. **411. **434. نفوذ اجتماعی

  . **.63. **116. **623. **111. **413. رایانه استفاده از

 . **641. **111. **646. **.16. **131. **6.3. سودمندی درك شده

 
است ولی در عین حال تمامی  111تر از ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل پاییناکثر دهد که جدول فوق نشان می

قویترین همبستگی میان متغیر سودمندی درك شده و ضعیفترین همبستگی معنی دار می باشند.  .11این متغیرها در سطح 

 شود.میان متغیر نفوذ اجتماعی دیده می

  تحلیل عاملی تأییدی

ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از تحلیال عااملی تأییادی اساتفاده شاده اسات.       بررسی به منظور 

های تحقیق همگای  اند. بارهای عاملی مربو  به سازهخالصه شده 2های تحقیق در جدول نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازه

خارج  t)آماره بودندمعنادار  %33سطح اطمینان  بارهای عاملی در . تمامیانددرصد آزمون شده .و  1در دو سطح خطای 

 .گیری سازه مربوطه ایجاد کننداند سهم معناداری در اندازه+( و توانسته11/3تا  -11/3بازه 

 (Loading factor)نتایج بارهای عاملی :3جدول 

متغیرهای مشاهده 

 شده

سهولت 

 استفاده
 رایانه استفاده از نفوذ اجتماعی اعتماد مقاصد رفتاری نگرش

سودمندی 

 ادراك شده

.سهولت استفاده   11143       

3سهولت استفاده   1113.       

2سهولت استفاده   11111       

4سهولت استفاده   111.1       

.نگرش    11121      

3نگرش    11136      

2نگرش    11111      

4نگرش    11133      

1نگرش    11131      

.مقاصد رفتاری     11114     

3مقاصد رفتاری     11122     

2مقاصد رفتاری     11142     

4مقاصد رفتاری     111.1     

.اعتماد      11116    

3اعتماد      11111    

2اعتماد      11123    
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.نفوذ اجتماعی       11112   

3نفوذ اجتماعی       11111   

2نفوذ اجتماعی       11112   

.از رایانه  استفاده       11121  

3استفاده از رایانه        111.1  

2استفاده از رایانه        11121  

.سودمندی ادراك شده         11111 

3سودمندی ادراك شده         111.6 

2سودمندی ادراك شده         11111 

4سودمندی ادراك شده         11141 

1سودمندی ادراك شده         111.2 

 معنادار هستند. %33تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 

 

 یابی معادالت ساختاریمدل

های پژوهش استفاده ها و همچنین آزمون فرضیهیابی معادالت ساختاری برای بررسی اعتبار سازهدر این پژوهش از مدل

 عاملی تحلیل که ابتدا ترتیب بدیناست.  شده استفادهتاییدی و مدل ساختاری  عاملی تحلیل از مجموع درشود. می

متغیر  گذاریتأثیردرجه برای آزمون ها ساختاری عامل تحلیل و سپس صورت گرفتپرسشنامه  هایپرسشبرای  تاییدی

را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان اصلی تحقیق  مدل  .شکل  .گرفت انجاممکنون مستقل بر متغیر مکنون وابسته 

 دهد.می

 
 تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد  اصلیمدل  .1 شکل
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ای شوند. متغیرهای آشکار)مستطیل( یا مشاهده شده به گونهپنهان و آشکار تبدیل می متغیرهای این تحقیق به دو دسته

ی مستقیم اشود، در حالی که متغیرهای مکنون)بیضی( یا مشاهده نشده به گونهگیری میمستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه

شوند. متغیرهای های بین متغیرهای اندازه گیری شده استنبا  میشوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگیگیری نمیاندازه

مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل مشاهده نیستند و از طریق سایر  ؛های تئوریك هستندسری سازه مکنون بیانگر یك

و متغیرهای  .شوند. متغیرهای مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درونزامتغیرهای مشاهده شده ساخته و مشاهده می

ان یك متغیر درون زا و هم یك تواند هم به عنوشوند. هر متغیر در سیستم مدل معادالت ساختاری میتقسیم می 3برونزا

پذیرد. در متغیر برونزا در نظر گرفته شود. متغیر درونزا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر می

تأثیر کند بلکه خود گونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمیمقابل متغیر برونزا متغیری است که هیچ

های سهولت و متغیر متغیرهای توانایی استفاده از رایانه، اعتماد و نفوذ اجتماعی متغیر برونزاد. در این تحقیق، گذارمی

 . دنباشدرونزا میاستفاده ادراك شده، سودمندی درك شده، نگرش به استفاده و قثد به استفاده 
گیری هستند که اول تحت عنوان معادالت اندازهی شوند. دستهدر این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم می

 2باشند. این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی)مستطیل( میبیضی( و متغیرهای آشکارروابط بین متغیرهای پنهان)

باشند و برای آزمون فرضیات دوم معادالت ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان می گویند. دسته

توان با توجه به مدل در حالت تخمین ضرایب می .شودگفته می 4شوند. به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیرده میاستفا

بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کرد. بر اساس بارهای عاملی، شاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته باشد، در 

در اندازه  اسهم کمتری ر ،تری داشته باشدصی که ضرایب کوچكگیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخاندازه

 باشند. ضریب تعیین می شاخصنیز نشانگر کند. اعداد داخل بیضی گیری سازه مربوطه ایفا می

دهد. این مدل در واقع تمامی نشان می (|t-value|)تحقیق را در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب اصلی  مدل 3 شکل

کند. بر ، آزمون میtگیری )بارهای عاملی( و معادالت ساختاری )ضرایب مسیر( را با استفاده از آماره معادالت اندازه

شود و  ./36بزرگتر از  t باشد اگر مقدار آمارهمعنادار می %31طبق این مدل ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان 

بیشتر از  t کمتر از این مقدار باشد، در نتیجه بار عاملی یا ضریب مسیر، معنادار نیست. اگر مقدار آماره t ر مقدار آمارهاگ

 باشد. معنادار می %33ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  باشد، 11/3
 

                                                           
1. Endogenous 

2. Exogenous 

3. Loading factor 

4. Path coefficient 
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 (|t-value|)تحقیق در حالت معناداری ضرایب اصلیمدل . 2 شکل

 میانگین واریانس تبیین شدهپایایی ترکیبی، ضریب تعیین و بررسی ضرایب پایایی، 

( برای روایی، AVEدهد. میانگین واریانس استخراج شده)های ضریب تعیین، روایی و پایایی را نشان میشاخص 4جدول 

  3به منظور محاسابه روایای همگارا، فورنال و الرکار      .باشند( و آلفای کرونباخ  برای پایایی میCR).ترکیبی ضریب پایایی

2استفاده از معیار 
AVE اند. دررا پیشنهاد دادهAVE  ها روایی همگرای مناسابی دارناد. باه ایان     ، شاخص111حداقل برابر با

ط های )متغیرهاای آشاکار( خاود را باه طاور متوسا      معنی که یك متغیر پنهان قادر است بیش از نیمی از واریانس شاخص

اسات لاذا روایای     111 برای تماامی متغیرهاای تحقیاق بااالی     AVEتوضیح دهد. با توجه به این که در این تحقیق شاخص 

 شود.های مدل تأیید میهمگرای سازه
 

 

 آلفای کرونباخو ، ضریب تعیینضرایب پایایی، میانگین واریانس تبیین شده :4جدول 

 متغیرهای پنهان
میانگین واریانس تبیین 

 (AVE) شده
بیپایایی ترکی نضریب تعیی   

آلفای 

 کرونباخ

 11111 11241 113.6 11122 سهولت استفاده

 11113 11231 113.4 11613 نگرش

 11162 .1161 11311 11113 مقاصد رفتاری

 .1112  11141 11611 اعتماد

 11141  11311 11166 نفوذ اجتماعی

 11166  11161 .1161 استفاده از رایانه

 11114 11121 113.1 11614 سودمندی درك شده

                                                           
1. Composite Reliability 
2. Fornell & Larcker 
3. Average Variance Extracted 
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 1/1سنجند. تمامی این ضرایب از مقدار گیری را می( و آلفای کرونباخ اعتبار و پایایی ابزار اندازهCRضریب پایایی)

کند چند درصد ( بررسی می2Rضریب تعیین )باشد. باشند و نشان از پایایی و اعتبار باالی ابزار اندازه گیری میباالتر می

شود. بنابراین طبیعی است که این مقدار از واریانس یك متغیر وابسته توسط متغیر)های( مستقل تبیین و توضیح داده می

باشد و برای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر. هر چه این میزان بیشتر باشد، برای متغیر مستقل مقداری برابر صفر می

ضریب تعیین و  11241برابر  سهولت استفادهباشد. ضریب تعیین متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر می تأثیربنابراین ضریب 

دهد نشان میبه طور مثال دست آمده است و  11121و سودمندی ادراك شده  .1161، مقاصد رفتاری 11231برابر  نگرش

 تبیین می گردد. مقادیر و سهولت درك شدهدرصد از واریانس مقاصد رفتاری توسط سودمندی ادراك شده  .1161

مقاصد رفتاری و دیگر متغیرهای گذار بر تأثیرتواند شامل دیگر عوامل باشد و میبینی میباقیمانده مربو  به خطای پیش

 باشد.  برونزا

 (PLSپاسخ به فرضیات پژوهش بر اساس روش کمترین توان دوم جزیی)

باشد. اثر مستقیم که در واقع می .مکنون در مدل معادالت ساختاری از نوع اثر مستقیمنوع دیگر از روابط بین متغیرهای 

دهد. این نوع را میان دو متغیر نشان می 3داریهای معادالت ساختاری است و رابطه جهتیکی از اجزاء سازنده مدل

خطی علیّ  تأثیراین نوع اثر در واقع بیانگر گیرد. مورد ارزیابی قرار می 2روابط عمدتاً به وسیله آنالیز واریانس یك طرفه

ای را میان یك متغیر وابسته و متغیر فرض شده یك متغیر بر متغیر دیگر است. در درون یك مدل هر اثر مستقیم، رابطه

 تواند متغیر مستقل باشد و برعکس. کند. اگرچه یك متغیر وابسته در یك اثر مستقیم دیگر میمستقل، مشخص و بیان می

 
 و نتیجه فرضیه تحقیق tاثرات مستقیم، آماره : 5جدول

 نتیجه سطح معناداری tآماره  (βضریب مسیر) تحقیق ات اصلیفرضی 

 رد 1111> 1123. 11311 سودمندی درك شده توانایی استفاده از رایانه .
 تایید <.1111 31314 11264 سهولت استفاده توانایی استفاده از رایانه 3
 تایید <.1111 21111 11241 سودمندی درك شده اعتماد 2
 تایید <.1111 .3131 11331 سهولت استفاده اعتماد 4
 رد 1111> 1116. 11.23 سودمندی درك شده نفوذ اجتماعی 5
 رد 1111> 1411. 11.11 سهولت استفاده نفوذ اجتماعی 6
 تایید <.1111 .1131 11113 نگرش به استفاده سودمندی درك شده 7
 تایید <.1111 21123 .1133 نگرش به استفاده سهولت استفاده 8
فادهقصد رفتاری به است نگرش به استفاده 9  تایید <.1111 313.1. .1116 

                                                           
1. Direct Effect 
2. Directional 
3. ANOVA 
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 ررسی فرضیات:ب

 بدسات آماده   رگرسایونی  ، با توجه باه ضاریب  ت ساختاریبراساس نتایج بدست آمده از مدلسازی معادال فرضیه اول:

مای تاوان گفات کاه تواناایی اساتفاده از        -136.+ و 136.( از 1123.و در محدوده رد فرضیه بودن آماره تای ) ( 11311)

 گردد. معناداری بر سودمندی ادراك شده ندارد و فرضیه رد می تأثیرسودمندی رایانه 

 باودن  دار معنی از نشان (11264)  آمده بدست ضریب رگرسیونی داری، معنی حالت در نمودار براساس فرضیه دوم:

 باا  دارد( ونا  قرار -136. و + 136. مابین 31314)آماره ه با سهولت استفاده درك شده داردتوانایی استفاده از رایان تأثیر

 بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و دار باوده معنی اثر گفت توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده بدست به اطالعات توجه

نتایج به دست آمده از فرضیه هاای اول  شود. می مستقیم توانایی استفاده از رایانه با سهولت استفاده درك شده تایید تأثیر

( دریافتند که کاربرانی که تواناایی اساتفاده   3112باشد. وان  و همکارانش )به نتایج مطالعات پیشین میو دوم هم راستا 

سهولت استفاده ادراك شده دارناد و تمایال بیشاتری نیاز باه اساتفاده از ایان         از رایانه دارند درك بهتری از سودمندی و

( رابطاه معنااداری میاان تواناایی اساتتفاده از رایاناه و تمایال باه         214.سامانه ها دارند. همچنین، سید جوادین و یزدانای ) 

 استفاده از بانکداری اینترنتی به دست آوردند. 

دار باودن   معنای  از نشاان   (11241)آمده ضریب رگرسیونی بدست داری، معنی حالت در نمودار براساس فرضیه سوم:

 به اطالعات توجه با قرار ندارد( و -136. و + 136. مابین  21111اعتماد بر سودمندی ادراك شده دارد )آماره تی  تأثیر

اعتمااد بار    تاأثیر  بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و باوده  دارمعنای  اثار  گفات  توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده بدست

 شود.سودمندی ادراك شده تایید می

 دار بودن معنی از نشان (11331)آمده بدست ضریب رگرسیونی  داری، معنی حالت در نمودار براساس فرضیه چهارم:

 بدسات  به اطالعاات  توجه با قراردارد( و -136. و + 136. مابین .3131اعتماد بر سهولت استفاده دارد )آماره تی  تأثیر

اعتمااد بار    مساتقیم  تاأثیر  بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و باوده  دارمعنای  اثر گفت توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده

ساهولت اساتفاده    اعتمااد بار ساودمندی و    تأثیرشود. این نتایج بر یافته های نتایج پشین در مورد می سهولت استفاده تایید

( در پژوهش که در استونی صورت گرفت بیان کردند کاه  3111همکارانش )گذارد. اریکسون و ادراك شده صحه می

 اعتماد می تواند یك پیش بینی کننده قوی برای سودمندی و سهولت ادراك شده باشد.

دار نباودن   معنی از نشان (11.23)آمده بدست ضریب رگرسیونی  داری، معنی حالت در نمودار براساس فرضیه پنجم:

باه   توجاه  باا  دارد( و قارار  -136. و + 136. ماابین  1116.بر سودمندی ادراك شده دارد )آماره تی نفوذ اجتماعی  تأثیر

 تاأثیر  بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و نباوده  دار معنای  اثار  گفات  توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده بدست اطالعات

 شود.می نفوذ اجتماعی بر سودمندی ادراك شده رد مستقیم

 نباودن  دارمعنای  از نشان (11.11) آمده بدست ضریب رگرسیونی  داری،معنی حالت در نمودار براساس فرضیه ششم:

 باا  دارد( ونا  قارار  -136. و + 136. ماابین  .1411.نفوذ اجتماعی بر سهولت استفاده درك شده دارد ) آمااره تای    تأثیر

 بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و بودهن دار معنی اثر گفت توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده بدست به اطالعات توجه

( 213.شود. در مقابل نتایج یافته هاای لگزیاان و یغماا )   می نفوذ اجتماعی بر سهولت استفاده درك شده رد مستقیم تأثیر

اجتماعی موجب بهباود ساطح ساودمندی و تماایالت رفتااری در میاان مشاتریان نسابت باه           تأثیرکنند که نفوذ و میبیان 
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دهاد کاه رابطاه معنااداری     ( نشاان مای  31.1ی بشیر و همکاران )گردد. همچنین یافته هابانکداری اینترنتی می استفاده از

 ات اجتماعی با سودمندی و سهولت استفاده ادراك شده وجود دارد.تأثیرمیان 

 دار معنای  از نشاان  آمده بدست (11113ضریب رگرسیونی آمده ) داری،معنی حالت در نمودار براساس فرضیه هفتم:

 باا  قارار نادارد( و   -136. و + 136. ماابین  .1131سودمندی درك شده به نگرش به استفاده دارد )آماره تی  تأثیر بودن

 بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و بوده دار معنی اثر گفت توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده بدست به اطالعات توجه

 شود.  می استفاده تاییدسودمندی درك شده به نگرش به  مستقیم تأثیر

 باودن  دارمعنای  از نشان (.1133)آمده بدست ضریب رگرسیونی  داری،معنی حالت در نمودار براساس فرضیه هشتم:

 باا  نادارد( و  قارار  -136. و + 136. مابین 21123تغییر سهولت استفاده درك شده بر نگرش به استفاده دارد )عدد  تأثیر

 بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و باوده  دارمعنی اثر گفت توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده بدست به اطالعات توجه

شود. همسو با ایان یافتاه هاا، رانیاار و همکاارانش      می سهولت استفاده درك شده بر نگرش به استفاده تایید مستقیم تأثیر

نگارش باه اساتفاده از بانکاداری     ( نشان دادند که سودمندی و سهولت اساتفاده ادراك شاده رابطاه معنااداری باا      31.4)

( نشان دادند که بهبود ادراك نسابت باه ساهولت و ساومندی موجاب      31.1اینترنتی دارند. همچنین بشیر و همکارانش )

 گردد.ه از خدمات بانکداری اینترنتی میبهبود سطح نگرش نسبت به استفاد

 ودنبا  دارمعنای  از نشاان  (.1116) آماده  بدستضریب رگرسیونی  داری، معنی حالت در نمودار براساس فرضیه نهم:

 توجاه  با دارد( ون قرار -136. و + 136. مابین  .11.1نگرش به استفاده بر قصد رفتاری به استفاده دارد )آماره تی  تأثیر

 تاأثیر  بار  مبنای  تحقیاق  فرضایه  و باوده  دارمعنای  اثر گفت توانمی ساختاری معادالت مدل از آمده بدست به اطالعات

رفته نشاان مای   های صورت گشود. نتایج یافته های پژوهشمی نگرش به استفاده بر قصد رفتاری به استفاده تایید مستقیم

بینی کننده معنادار بر تمایال باه اساتفاده از بانکاداری اینترنتای اسات )اریکساون و همکااران،         دهد که نگرش یك پیش

دادند که یك نگرش عالی نسبت به بانکداری اینترنتی میازان تمایال   ( نشان 31.4(. همچنین، رانیار و همکارانش )3111

 دهد.ن سامانه ها را به شدت افزایش میبه استفاده از ای

 گیریبحث و نتیجه

نتایج به دست آمده نشان می دهد که توانایی استفاده از رایاناه رابطاه معنااداری باا ساودمندی درك شاده نادارد ولای باا          

دهاد کاه آزماودنی هاا تواناایی اساتفاده از       بانکداری اینترنتی رابطه معنادای دارد. این یافته ها نشان میسهولت استفاده از 

تواناد ریشاه در عادم گساترش و توساعه کاافی خادمات        گیرناد. ایان امار مای    ر نمای رایانه را به عنوان یك مزیت در نظا 

د کاه آزماودنی هاا هناوز باه درك از ساودمند باودن        دهشد. همچنین این یافته ها نشان میالکترونیکی در کشور داشته با

اند. به همین دلیل می توان توانایی استفاده از رایاناه را باه عناوان    نه در فعالیت های بانکی پی نبردهتوانایی به کارگیری رایا

اناایی اساتفاده از   بر پذیرش فناوری بانکداری اینترنتی برشمرد به طوری که تفاوتی میان افرادی که تو مؤثریکی از عوامل 

فاقد این توانایی هستند در میان آحاد مردم وجود ندارد. به عالوه به دلیل وجود شعبات متعادد   کهرایانه را دارند و کسانی 

بانك ها و همچنین تمرکز بر رویکرد سنتی بانکداری در میان بانك ها و عدم اطالع رساانی و تبلیغاات مناساب در ماورد     

ها نیازی به استفاده از رایانه و برشمردن آن به عنوان یك مزیات ساودمند اماور باانکی     نتی، آزمودنیواید بانکداری اینترف

دهد که اعتماد رابطه مثبت و معناداری با سودمندی درك شده و سهولت اساتفاده  همچنین، نتایج نشان می خود نمی بینند.

اعتماد به بانکداری اینترنتی موجب بهبود تمایل باه اساتفاده از   دهد که وجود ته های مربو  به این بخش نشان میدارد. یاف
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این ابزار می گردد. اعتماد خود از چند جنبه قابل بررسی است. اعتماد یعنی وجود امنیت، درك از کاربردی بودن ساامانه  

رین عنصار حیاات   و خدمات ارائه شده و تمایل مشتریان به ارتقا روزافزون خدمات ارائاه شاده توساط باناك و باا ارزشات      

دهد وجود اعتماد منجر به بهبود استفاده از خادمات بانکاداری اینترنتای    شرکت. همانطور که نتایج نشان می وجودی یك

توان بیان نمود همانطور کاه  این راستا باشد. به همین دلیل میتواند مانعی جدی در ر مقابل عدم وجود میمی گردد ولی د

تواناد باه   اوری بانکداری اینترنتی است، عدم اعتماد به بانك یا سامانه بانکداری اینترنتی میکننده پذیرش فناعتماد تسهیل

عنوان عاملی در جهت عدم پذیرش این نوع از خدمت گردد. از سوی دیگر، هر دو فرضایه مارتبط باا نفاوذ اجتمااعی رد      

مثبتای باا ساودمندی و ساهولت اساتفاده       دهد که اگرچه نفوذ اجتماعی دارای ضریب رگرسیونیگردیدند. نتایج نشان می

دهند که پذیرش فنااوری بانکاداری الکترونیاك    باشد. یافته ها نشان میمثبت معنادار نمی تأثیرادراك شده است ولی این 

بیشتر یه عنوان یك عامل درونزا، که خود افراد باید نیاز به استفاده از این فناوری را درك کنند، تا یك عامل برونزا، کاه  

ست. همچناین ایان یافتاه    ار است، مد نظر اذگتأثیرطی آن توصیه ها و پیشنهادات افراد با منابع غیر معتبر در استفاده از آن 

توصیه های افاراد نزدیاك باه    دهد که افراد جامعه در زمینه پذیرش خدمات بانکداری اینترنی اهمیت کمی به ها نشان می

دهاد کاه   در اداماه، نتاایج نشاان مای    ر توصیه به استفاده از این خدمات کم اسات.  افراد بر یکدیگر د تأثیردهند و خود می

مثبتی بر نگرش اساتفاده باه از ایان خادمات دارناد. باه        تأثیرسودمندی درك شده و سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی 

اساتفاده از خادمات    طوری که با افزایش ساطح ساودمندی ادراك شاده و ساهولت اساتفاده میازان تمایال باه نگارش باه          

گاذار بار پاذیرش فنااوری بتوانناد ساودمندی       تأثیربانکداری اینترنتی نیز بهبود می یابد. پس، هنگامی که عوامل خاارجی  

مای   ادراك شده و سهولت را بهبود بخشند، به طور خودکار موجب بهبود نگارش باه اساتفاده از خادمات بانکاداری نیاز      

ه نگرش به استفاده نیز خود موجب بهبود تمایال باه اساتفاده از خادمات بانکاداری      دهد کگردند. همچنین نتایج نشان می

اینترنتی می گردد.  نتایج نشان می دهد که نگرش به استفاده از بانکداری اینترنتی موجب بهبود قصاد رفتااری باه اساتفاده     

بانکداری اینترنی باشد. پس مای تاوان بیاان    مهم نگرش در استفاده از  تأثیرمی گردد که این یافته نیز به نوبه خود ناشی از 

نمود عواملی که موجب بهبود سودمندی ادراك شده و سهولت استفاده می گردد می توانند موجب بهبود ساطح نگارش   

گیرناد، مای   که سودمندی و ساهولت را نادیاده مای   مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی نیز گردند و عواملی 

 وان یك مانع در برابر استفاده از این خدمات الکترونیکی مورد توجه قرار گیرند.توانند یه عن

   :پیشنهادات

عادم تواناایی در    کاه  رسایدیم  نتیجاه  ایان  به پذیرش بانکداری الکترونیك به مربو  هایداده تحلیل و تجزیه اساس بر

 مشتریان سوی از الکترونیك بانکداری پذیرشعدم  در عوامل مهمترین و نفوذ اجتماعی افراد از تأثیراستفاده از رایانه و 

 مواجاه  آن با ما کشور در خود توسعه مسیر در الکترونیك بانکداری که مشکالتی از یکی باشند.می ملی بانك شعب

 باانکی  وظاایف  ایفاای  در الکترونیاك  بانکاداری  هایتوانایی به نسبت عمومی اعتماد و اطمینان در عمده نقصان است

 بانکاداری  باه  نسابت  عماومی  اعتمااد  افازایش  و الکترونیك بانکداری سیستم امنیت تامین جهت ملی بانك است. لذا

 .دهد انجام را زیر اقدامات تواندمی الکترونیك

 الکترونیك بانکداری امنیتی تدابیر و ها سرویس از مشتریان آگاهی برای گروهی هایرسانه از استفاده 

 از دساته  ایان  باه  اعتمااد  ایجاد و بانکی نوین خدمات کاربرد گسترش برای فرهنگی نظر از الزم سازی بستر 
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 مناسب تبلیغات از استفاده با بانکی خدمات

 آی تیدر حوزه  ی او حرفه یفیمتخصصان ک یجذب، حفظ و نگهدار 

 های بانکداری الکترونیكهای گروهی و تبلیغی جهت شناساندن قابلیتاستفاده از رسانه 

  ،گاردد در اختیاار   دقیق و کارشناسانه، پیرامون تمام خدماتی که از طریق الکترونیکی عرضه مای اطالعات کامل

 مشتریان بگذارد.

         آموزش مناسب برای خدمات جهت مشتریان جدید را در اولویت قارار دهاد. باه خصاوص وقتای کاه خادمات

 کند.جدیدی را وارد بازار الکترونیك می

  بر مزایای بانکداری الکترونیك همچون صرفه جاویی در وقات، هزیناه و     دتأکیبانك در تبلیغات خود عالوه بر

... که برای هرکدام از مشتریان در پی دارد بر منافع عمومی ناشی از استفاده از خادمات بانکاداری الکترونیاك    

همچون کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیك، کاهش آلودگی محیط زیست و هزینه های چاپ اسکناس و 

 نماید. تأکید..... 
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Determining and ranking factors affecting the refusal of the National Bank internet banking customers 

(case study: the city of Tabriz) 

Abstract  

With the development of communication technology, new ways to serve the banks and financial institutions to 

provide their customers, one of these methods, Internet Banking. A review of literature on the importance of 

trust banking customers to use banking services is established. Accordingly, by identifying characteristics 

Internet banking and its impact on bank activities and reasons for non-acceptance among customers, the 

conceptual model was developed based on the research done. This study is a survey of 243 customers of the 

branches of the National Bank in the city of Tabriz, in the present study was to analyze the data, descriptive and 

inferential statistical methods were used. To describe data from Kolmogorov - Smirnov test to evaluate the 

normal distribution of data changes and confirmatory factor analysis used to verify designs and path analysis 

were used. For this purpose two SPSS 11.5 software and Smart PLS version was used. The results showed that 

six of the nine hypothesis hypothesis was confirmed and three hypotheses were rejected. 

Keywords: trust, social influence, usefulness, ease, attitude, Internet bank 

 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

