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 همراه از استفاده رشیپذ در یورآ نو، دانش بر یمبتن اعتماد نیب رابطه یبررس

 کرمانشاه شهر در بانک

 راهیل رضایی

 ایران-قزوین آزاداسالمی، دانشگاه -قزوین واحد -داخلی -بازرگانی مدیریت گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی

 علی رنجبرکی

 ایران-قزویندانشگاه آزاداسالمی،  -قزوینواحد  -توسعه و اقتصاد سنجی -ستاریار، گروه اقتصادا

  چکیده
 باا  همراه یریپذ انعطاف و شیآسا از یدیجد سطح هاآن دارند، هابانک از یادیز انتظارات انیمشتردر دنیای کنونی 

 هاای استراتژی به هابانک شرایط این در هستند، خواستار را یمال تیریمد خدمات و محصوالت از استفاده سهولت و قدرت

باراین    اسات   هماراه باناک   گذارد،می تأثیر هابانک رقابتی هاییاستراتژ بر که عواملی از یکی و دارند نیاز جدیدی رقابتی

 شاهر  در باناک  هماراه  از اساتفاده  رشیپاذ  در یآور نو دانش، بر یمبتن اعتماد نیب رابطه یبررسهدف این پژوهش، اساس 

پژوهش، مدلی از ابعاد عواملی که موجب قصد و ترغیب مشتریان به استفده از همراه بانک را موجاب  است. دراین .کرمانشاه

می شود را معرفی می کند که شامل: شایستگی ادراک شده، سخاوت ادراک شاده، امانات ادراک شاده، ساودمندی ادراک     

ی بساته باا فیا     هاا، پرسشانامه  فرضیهشده، سهولت و آسانی ادراک شده و سازگاری ادراک شده می باشد. برای آزمون 

نفر توزیا  گردیاد.    333سوال فراحی و بین جامعه آماری )مشتریان بانک های ملی و ملت (به تعداد  22لیکرت و به تعداد 

بهره گرفتاه و   ریمس لیتحل روش ازباشد. برای آزمون فرضیات پیمایشی می -روش بکار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی

است. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر مثبات و معناادار   ها استفاده شدهبرای تجزیه و تحلیل آماری داده  AMOSاراز نرم افز

 متغیرها را بر بر ایجاد قصد و ترغیب مشتریان به استفاده از همراه بانک را نشان می دهد.

 اه.واژگان کلیدی: همراه بانک، قصد مشتریان، باتک های ملی و ملت در استان کرمانش

 مقدمه

 ارائن   نحنو   در و داشنه   یبانکناار  صننت   در یتوجه قابل اثرات اطالعات، یفناور ر،یاخ یهاسال در

 یشخص یهاان یرا نهرن ،یا ماننا ییهایفناور قیطر از خامات ارائ . اس  بود  موثر انیمشهر ب  نینو خامات

 قنرار  انیمشهر اریاخه در را یگوناگون خامات ،دهایم اجاز  یمال یها موسس  از یاریبس ب  همرا  یبانکاار و

 انیمشهر ،گرید طرف از .بکاهنا زین انیمشهر بر وارد  یهان یهز از خود، یاضاف یهان یهز کاسهن ضمن و دهنا

 سنهول   و قنارت  بنا  همرا  یریپذ انتطاف و شیآسا از یایجا سطح هاآن دارنا، هابانک از یادیز انهظارات
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 بن   قنادر  ،1یسننه  یبانکاار ک  ییها یژگیو هسهنا، خواسهار را یمال  یریما خامات و محصوالت از اسهفاد 

 خامات از اسهفاد  یبرا را ییهاانهخاب ،یسنه یبانکاار با س یمقا در ،2یکیالکهرون یبانکاار س ،ین ها آن ارائ 

 یکن یالکهرون یبانکناار  در انیمشنهر  انهخناب  دامن  گف  توانیم درکل و دهنایم قرار یمشهر اریاخه در یبانک

 یبانکناار  در یمال یهاینوآور و نهرن یا از اسهفاد  افزون روز گسهرش. (3،0202)حافیز و هنسواس شا  ادیز

 بن   رین اخ یهنا سال در ینهرنهیا یبانکاار. اس  نمود  جلب ینهرنهیا یبانکاار ب  را محققان توج  ،یکیالکهرون

 دارنا یست هابانک از یاریبس. اس  افه ی رواج بازار سهم شیافزا و انیمشهر یوفادار حفظ یبرا  یروش عنوان

 یبنرا  بههنر  یهنا ننر   از توانننا یم ،ینهرنهیا یبانکاار از اسهفاد  با ک  کننا جلب نکه  نیا ب  را انیمشهر توج 

 بنر  کامنل  کنهنرل  احسنا   پنول،  انهقنال  سنرع   اطالعنات،  ب  بههر یدسهرس شونا، منا بهر  هاوام و هاسپرد 

 و الجوردی.) اس  انیمشهر یبرا ینهرنهیا یبانکاار نایخوشا اتیخصوص از همانا سهول  و ییکارا ها،حساب

 طرینق  از ب  مشنهریان  خامات ارائ  بانکااری، و مالی خامات صنت  در .(0932آبادی، نوش عسگری حاجی

 الگوهای اینهرنهی بایسهی بانکااری از اسهفاد  برای مشهریان ک  جااز آن  .اس رشا حال در پایا  همرا  بانک،

 اخیر، هایدر سال باشا. داشه  زیادی هایپیچیاگی توانامی فناوری از این اسهفاد  دهنا، تغییر را خود رفهاری

 و داد  بنیادین تغییر شکلی ب  را بانکی عملیات انجام شیو  صنت  بانکااری، در اطالعات فناوری هایپیشرف 

 مشنهریان  همرا  بن   بانکااری .دهنا انجام را خود بانکی هایروزی فتالی  شبان  صورت ب  تواننامی مشهریان

 و زمانی باون محاودی  و سنهی شتب با مقایس  در کمهر هزین  با و ترموبایل، سریع طریق از ک  دهامی اجاز 

 هایشاخ  از یکی بانکااری همرا ، (.4،0200)اینگ لونگباشنا داشه  بانکی گسهرد  الکهرونیکی تتامالت مکانی

همنرا    اسهفاد  با و طریق اینهرن  از تا شودمی داد  امکان این مشهریان ب  آن ک  در اس  الکهرونیکی بانکااری

 صنورت  پرداخن   انهقنال وجنو ،   مانننا  بنانکی  خامات از وسیتی دامن  از ها،توسط بانک شا  بانک طراحی

 (.0933)رسهمی،  نماینا اسهفاد  چک و گذاری سرمای  موجودی، خامات اطالعات ها،حساب

 بیان مسئله

 از بااسنهفاد   بنانکی  خنامات  بن   مشنهریان  دسهرسی امکان آوردن فراهم توانمی را5الکهرونیک بانکااری

شکلی از مبنادالت  بانک داری همرا ،  (.0226، 6اریاشنا)نمود تتریف فیزیکی حضور باون و ایمن هاییواسط 

                                                           
1 Traditional banking 
2 Electronic banking 
3 Hafeez & Hasnu 
4 Ing-Long 
5 On line Banking 
6 Schneider 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سازد تنا  این شکل از بانکااری، مشهریان را قادر می. طریق گوشی تلفن همرا  انجام می گیرد بانکی اس  ک  از

کارت اعهباری خویش عملینات بنانکی انجنام داد  و از آخنرین      ترازهای حساب خود را کنهرل کرد ، از طریق

 انقالبنی  ،جهانی گسهرد  هایشبک  ب  دسهرسی(. 0227و همکاران، 7یابنا)امین های حساب خود آگاهیتراکنش

 هنای کاننال  بن   دسهرسی همچنین ،زمان و هاهزین  در جوییصرف  توانامی ک  نمود  ایجاد ارتباطات درزمین  را

 و این دن در ارتباطات و اطالعات یفناور عیسر شرف یپ با .باشا داشه پی در را بانکی عملیات انجام برای مهتاد

  ین براهم روز هنر  نن ، یهز و وق  در ییجو صرف  و هاکار لیتسه در یکیالکهرون زاتیتجه و ابزار قیعم ریتاث

 براسنا   یبانک امور در یمشهر قضاوت امروز  (.0226، اریاشنا)شودیم افزود  هاآن کاربرد و لیوسا گون نیا

 تنراکنش،  سنرع    ،ین امن. اسن   اسنهوار  تجارت یتوست  و متضالت حل ب  کمک در بانک یتوانمنا زانیم

 نیتنر مهنم  از یخصوصن  میحنر  بن   مربوط مسائل و اعهماد اسهفاد ، سهول  ،یراحه و کننا  مصرف با ،یدوسه

 ،اسن   داد  نشنان  تحقیقات(. 0225، 3همکاران و الفرت یلویس)اس  یمشهر یسو از بانک انهخاب در عوامل

-می خود سودآوری ب  ایسابق  بی بطور مشهریان، در موثر رضای  ایجاد و وفادارتر مشهریان افزایش با هابانک

شناسایی عواملی ک  بنر قصنا افنراد بن  اسنهفاد  از خنامات بانکنااری        (. 0222، 3گرانید و کیکولانس)افزاینا

و  دهننا  نشنان  عوامنل  اینن  بن   نسب  مناسبی التمل عکس تا کنامی کمک هابانک ب  گذارنااینهرنهی تأثیر می

 کار ب  را اس  مشهریان نیازهای کننا  برآورد  ک  اینهرنهی بانکااری ارتقاء برای را خود بازاریابی هایاسهراتژ ی

برای ب  کارگیری هرسیسهم، رفهار واقتی ب  وسیل  میزان سودمنای ادراک شا  و مینزان   .(0229، 02وانگ)گیرنا

با تمایل ب  اسهفاد  در ارتباط اس  و میزان تمایل نیز با نی  و شود ک  این دو عامل سادگی درک شا  تتیین می

در نهای  با رفهار در ارتباط اس . دو عامل میزان سودمنای و سهول  اسهفاد  جز عوامل پنیش نیازننا. مینزان    

دهنا اسنهفاد  از اینن فنناوری باعن       گردد ک  تا چ  حا احهمال میسودمنای ادراک شا  ب  ذهنی  فرد بر می

شنود کن  کناربر انهظنار دارد بنا      زایش عملکردش شود. میزان سهول  اسهفاد  ب  عنوان درج  ای تتریف منی اف

-باننک  (.0930هایش برای یک فتالی  خاص کاهش یابا)الهی و همکناران، اسهفاد  از این فناوری میزان تالش

ی  زمانی، سهول  اسهفاد  از داری همرا  ب  عنوان یک نوآوری در انجام متامالت بانکی اس  ک  باون محاود

ای اس  ها اس  و درج خامات بانکی را مهیا کرد  اس . نوآوری یک مزی  نسبی برای سودآوری در سازمان

سنودمنای ادراک  (. ابتاد ننوآوری شناملزمزی  .  00،0200هسیوها و باورهای مشهریان مطابق  دارد)ک  با ارزش
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برراحهنی و   09شود و سنهول  ادارک شنا   مشهریان از بانکااری همرا  گفه  می بودن مفیا از ادراکک  ب  00شا 

ی بنالقو   ازهنا یها، تجارب گذشنه  و ن ارزشک  بر   02سازگاری ادراک شا  آسانی بانکااری همرا  تاکیا دارد و

اس .  های تجارت الکهرونیکعام اعهماد مشهریان در اسهفاد  از خامات بانکی یکی از چالش مشهریان اس  و

بانکااری همرا  با ایجاد امنی  و حریم خصوصی موجب اعهماد مشهریان شا  اس . اعهمناد مبهننی بنر داننش،     

(. ابتاد اعهماد مبهننی  0200هسیو،ایجاد اعهقاد مشهریان بر شایسهگی، امان  داری در بانکااری الکهرونیک اس )

هایی همرا  بانک ک  بنر  نسب  ب  تکنولوژی و توانایی فرد درک  ب  ک  05شایسهگی ادراک شا بر دانش مشمول 

ک  بر اعهقاد مشهریان  بر نقش سودآوری  16ادراک شا  یرخواهیخاسا  نیازهای مشهریان شکل گرفه  اس ، و 

کناهش شنرایط عنام اطمیننان و خطنرات بنالقو ،       که به  17همرا  بانک تاکیا دارنا ونقش صااق  ادراک شا 

باتوج  ب  اهمی    (.0200شود )هسیو،رات قابل قبول)صااق ( در نزد مشهریان،گفه  میپایبنای ب  اصول و مقر

شود تاچ  انااز  همرا  بانک می توانا بنرای  همرا  بانک ک  در قسم  باال ب  آن اشار  شا، این سوال مطرح می

شنود؟ تاچن  اننااز     ا میهها مفیا باشا؟ تاچ  انااز  همرا  بانک موجب سودآوری در بانکبهبود عملکرد بانک

می توان عوامل موثر بر بهبود کیفی  همرا  بانک را شناسایی کرد؟ تاچ  انااز  اینن عوامنل موجنب تر ینب و     

رابطن   شود؟ براین اسا  هاف اصلی در این پژوهش تبیین و سنجش جذب مشهریان نسب  ب  همرا  بانک می

باشنا.  در شهر کرمانشا  می نگرش و قصا اسهفاد  از همرا  بانک جادیدر ا یبر اعهماد و نوآور یدانش مبهن نیب

ک  بر اهمی  همرا  بانک تاکینا دارد، ابهناا    شود با بررسی ادبیات موجودباین منظور در این پژوهش ستی می

 مهغیرهای موثر در ایجاد نوآوری ودانش مبهنی بر اعهماد مشهریان در اسهفاد  همرا  بانک تبیین و مشخص گردد

و سپس ب  برآورد و سنجش مهغیرهای موثر بر نوآوری و اعهماد مبهنی بر دانش در نگرش و تمایل مشهریان بن   

 اسهفاد  از همرا  بانک پرداخه  شود.  

  انجام پژوهش ضرورتاهمیت و 

اس . آورد  ایپا یدر نظام بانکاار یساخهار راتییها تغفراورد  یب  همرا  نوآور وریآفن یکاربردها

اس . از را  دور شا  یبانکاار یهانظام  آوردن ب یو رو یسنه یهااز نظام انیمشهر یباع  دور راتییتغ نیا

بانکااری الکهرونیک نقش محوری و مهمی در حوز  پرداخ  الکهرونیک خواها داش . در واقع بانکااری 
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و  وا بانکااری سنهی اس )لیهاو باقی مانان در رقاب  در مقایس  بالکهرونیک راهی بسوی کاهش هزین 

بانک تأثیر بسزایی بر توست  دراین شرایط نوآوری و پیاایش ابزارهای جایای همچون همرا  (.03،0220نگوچ

های ک  یکی از عوامل حیاتی تأثیرگذار بر اسهراتژی جاروزافزون بانکااری الکهرونیک خواها داش  . از آن

. چراک  توست  دبررسی عوامل مؤثر بر رفهار وی اهمی  باالیی دارها، رفهار مشهری اس ، لذا رقابهی بانک

خامات ب   یارائ  یبرا یمهتاد یرهایهای جایا منوط ب  پذیرش آن از سوی مشهری اس . مسفناوری

همرا  اس . البه  و تلفن نهرن یخودپرداز، تلفن، ا یهاها دسهگا آن نیتراس  ک  مهااولباز شا  انیمشهر

اس . یکی از بزرگهرین  رهایمس ریاز سا مشهودترها بانک اگا یو هم از د انیها هم از نظر مشهرخودپرداز

های مبهنی بر وب اس ، های امروزی با آن مواج  هسهنا اسهفاد  از فناوریهایی ک  سازمانها و چالشفرص 

ایجاد درآما و فرص  دراخهیار اینهرن  ب  عنوان یک کانال جایا برای مبادالت اقهصادی منابع جایای برای 

هایی ک  از در حال افزایش اس  و شرک  اس . میزان مبادالت از طریق اینهرن  روز ب  روزاد ها قرار دسازمان

(. 0932این فناوری اسهفاد  نکننا ظرف مات کوتاهی از صحن  بازار محو خواهنا شا)سیاجوادین و یزدانی،

 نیا. اس آورد  ایپا یبانکاار نظام در یساخهار راتییتغ هافراورد  ینوآور همرا  ب  یفناور یکاربردها

. اس  شا  دور را  از یبانکاار یهانظام ب  آوردن یرو و یسنه یهانظام از انیمشهر یدور باع  راتییتغ

 تلفن بانک، نهرن یا هاآن نیترمهااول ک  اس  شا  باز انیمشهر ب  خامات یارائ  یبرا یمهتاد یرهایمس

 اگا ید از هم و انیمشهر نظر از هم بانک لیموبا و بانک نهرن یا البه . اس  عابربانک و بانک لیموبا بانک،

 قیطر از یبانک مبادالت انجام سرع  و آسان یدسهرس از یبرخوردار .رهاس یمس ریسا از مشهودتر هابانک

ی راحه احسا  انیمشهر اس شا  موجب(یکیزیف مراجت )بانک یشلو  یهاتشنج کاهش و فوق یرهایمس

-یم ی آنانوفادار  ینها در و  یرضا موجب مات طول در کیالکهرون یبانکاار از اسهفاد  تجرب  و کننا

 ب  چهر  دیاارهای برای فرصهی مجازی محیط سنهی، تجارت خالف بر حال هر ب  .(0930)خوشخبر،گردد

 تجارت در مهم موضوع یک بنابراین،. کنانمی فراهم الکهرونیکی فروشناگان و کنناگان مصرف بین چهر 

)هو و شودمی ایجاد الکهرونیک فروشناگان و کنناگان مصرف بین چگون  اعهماد ک  اس  این الکهرونیک

 را متامالت از رضای  در کنناگان مصرف باالی انهظارات تنها ن  اعهماد باالی درج  .(19،0223همکاران

 اکثر در مهقابل هایوابسهگی و شا  درک هایریسک اطمینان، عام همچنین بلک  کنامی برآورد  و تحریک

 قصا افزایش ب  منجر کنناگان مصرف اعهماد باالتر درج  این، بر عالو . کنامی حذف را الینآن متامالت

                                                           
18 Liao  Cheung 
19 Ho 
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 (. باتوج  بر اهمی 20،0227)چن و بارنسشود مشهریانش حفظ در هاشرک  ب  کمک و کنناگان مصرف خریا

شود ک  همرا  بانک ک  موجب جذب مشهریان نسب  ب  اسهفاد  خامات بانکی می شود، این سوال مطرح می

تاچ  انااز  از طریق همرا  بانک میهوان مشهریان را جذب نمود؟ تاچ  انااز  خامات همرا  بانک براسا  نیاز 

نماییا؟ برای پاسخ ب  این دسه  مشهریان طراحی شا  اس ؟ تاچ  انااز  این خامات مشهریان را راضی می 

می  0932ها، این پژوهش ب  بررسی همرا  بانک و مشهریان همرا  بانک در بانک ملی و مل  در سال سوال

 پردازد.

 اهداف مشخص پژوهش 

 هدف اصلی:

 .کرمانشا  شهر در بانک همرا  از اسهفاد  رشیپذ در یآور نو دانش، بر یمبهن اعهماد نیب رابط  یبررس -

 :اهداف فرعی

 از اسنهفاد   قصنا  و نگرش جادیا در ینوآور و دانش بر یمبهن اعهماد بر گذار ریتاث عوامل ییشناسا .0

 .کرمانشا  شهر در بانک همرا 

 قصا و نگرش جادیا در ینوآور و دانش بر یمبهن اعهماد بر رگذاریتاث عوامل از کیهر یریگ انااز  .0

 . کرمانشا  شهر در بانک همرا  از اسهفاد 

 قصنا  و نگنرش  جادیا در ینوآور و دانش بر یمبهن اعهماد بر رگذاریتاث عوامل از کیهر یبنا رتب  .9

 .کرمانشا  شهر در بانک همرا  از اسهفاد 

 جناد یا در یننوآور  و داننش  بنر  یمبهنن  اعهماد بر رگذاریتاث عوامل ب  نسب  یمفهوم مال اسهخراج .2

 .کرمانشا  شهر در بانک همرا  از اسهفاد  قصا و نگرش

 و داننش  بنر  یمبهنن  اعهمناد  گنذار  ریتناث  عوامل ب  نسب  شا  اسهخراج یمفهوم مال از یریگ ج ینه و بسط .5

 .کرمانشا  شهر در بانک همرا  از اسهفاد  قصا و نگرش جادیا در ینوآور

 :کاربردی فاهدا

 ب  مذکور رابط   یپا بر تواننا یم هابانک رانیما ، پژوهش یرهایمهغ نیب روابط کشف ب  باتوج  .0

 .ناینما اقاام یمشهر توقتات و ازین ب  نسب  بانک همرا  سهمیس یطراح

                                                           
20 Chen & Barnes 
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 ب  آما  باس  جینها براسا  تواننایم گرهمید هابانک ریسا مطالت  مورد یها بانک بر عالو  .0

 .بپردازنا موفق بانک همرا  سهمیس یطراح

 :های پژوهشفرضیه

 .تاثیر مثب  و متناداری دارد انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یسودمنامزی    .0

 .تاثیر مثب  و متناداری دارد انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یآسان و سهول  .0

 .تاثیر مثب  و متناداری دارد انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یسازگار .9

 .تاثیر مثب  و متناداری دارد انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یسهگیشا .2

 .تاثیر مثب  و متناداری دارد انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک خیرخواهی .5

 .تاثیر مثب  و متناداری دارد انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک صااق  .6

 

  :بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی 

 
)منبع نگارنا  برگرفه  از  .کرمانشا  شهر در بانک همرا  از اسهفاد  رشیپذ در یآور نو دانش، بر یمبهن اعهماد نیب رابط  یبررس( 0)نمودار

 باشا.(می0200ز هسیو،مال

 یمفهوم  یتعار

شنود.  ترین، تجارت سیار محسوب منی یکی از پر کاربردترین و رایجز موبایل بانک بانکداری همراه 1-7-1-1

جای داد. مزین  بنارز آن،    -یتنی تراکنش ها -موبایل بانک را میهوان در دومین گرو  فتالی  های تجارت سیار
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انجام عملیات بانکی در مکان های مخهلف وبا وسیل  ی ساد  و قابل دسنهر  توسنط مشنهریان اسن )لورن و     

 (.21،0225لین

افزایا، یتنی میزانی میزانی ک  شخص متهقا اس  اسهفاد  از یک سیسهم خاص بر عملکرد او می :صد مشتریانق

شود تا در شرایط مساوی از امکانات موجود بهر  بیشهری ک  فناوری از نظر شخص موجب می

 (.22،0229ببرد)ونکاتش

مهمی اس  ک  نقش زینادی در شنکل گینری تتنامالت     اعهماد در تجارت، مقول  بسیار  اعتماد مبتنی بر دانش:

هنا و طبیتن  مجنازی آن، اهمین  بسنیار      بشری دارد ک  این مسال  در تجارت الکهرونیکی باتوج  ب  پیچیاگی

های های تجارت الکهرونیک، ریسکدرانجام تراکنش. بیشهری نسب  ب  تجارت سنهی و مرسوم محیطی آن دارد

وموفقین  تجنارت   . سازد و جه  ایجاد اعهماد در مشهریان ب  وجنود آمنا  اسن    مهتاد، مشهریان را نگران می

های توست  یافه  و درحال توست  بیشهر ب  خاطر شنرایط مناسنب بسنهرهای الکهرونیکنی     الکهرونیکی در کشور

 (.0937فهحی،)باشادراین کشورها و اعهماد مشهریان ب  این نوع تجارت می

-را  راهکارها، جادیوا سها و داد ایجا هایروش توست  قیطر از ک  اس  ناییفرآ نوآوری نوآوری و ابتکار:

 انشیمشهرو  کنناگان عرض  سازمان، برای را یتازگ از درج  ، افزود  ارزش نو، خامات و محصوالت ها،حل

 (.23،0225فادزین مک) آوردیم فراهم

 روش پژوهش:

 :هدف حسب بر قیتحق یشناس روش

 .باشا یم یکاربرد یپژوهش پژوهش، نظرهاف از پژوهش نیا

 :ها داده نوع حسب بر یشناس روش

 را مذکور یرهایمهغ نیب داردروابط یست و پردازد یم یفیک یها ریمهغ نیب روابط کشف ب  حاضر پژوهش

 یم رهایمهغ نیب یهمبسهگ لیتحل باشاوب  یم یشیمایپ -یفیتوص نوع از پژوهش نیا نیبنابرا ا،ینما حیتشر

 .پردازد

 جامعه آماری پژوهش:

                                                           
21 Luarn & Lin 
22 Venkatesh 
23 McFadzean 
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با توج  ب  موضوع این پژوهش، جامت  مورد مطالت ، مشهریان در شتب بانک های ملی و ملن  در شنهر   

 باشنا.کرمانشا  می

 روش نمونه گیری و حجم نمونه:

با توج  گرفه  اس . مطالت  قرار  پژوهش مورد مورد های بانک سیسهم همرا  بانک در پژوهش نیدر ا

حجم نمون  در هر بانک با  ی، و محاسب 0939در مهر ما   بانکدو  مسئولین شا  از یجمع آورب  اطالعات 

 اسهفاد  بانک هر در نمون  حجم عنوان ب  هاآن ممزیحجم نمون  نابرابر از ماک لیاسهفاد  از جاول مورگان، بال

باس   جینها اشاب هرشبی نمون  حجم هرچ  اس ، باس  آما  کسانیصورت حجم نمون   نیو با شا  اس 

باشا باین متنا ک  در هر دو بانک می 995 جاول ذیلحجم نمون  در  ممزی. ماکتراس  کینزد  یآما  ب  واقت

دو مرحل  ای  یتصادف یرنمون  گی روش ب  ها . نمون پرسشنام  توزیع خواها شا 995مورد پژوهش مجموعاً  

  زمی دها شرح راما  از هر بانک  کیو حجم نمون   یجامت  آمار لذی جاول. گرددمی جمع آوری

 ( حجم جامعه آماری بانک های مورد پژوهش1جدول)

 حجم نمون  حجم جامت  آماری بانک   ردیف

 995 0529 مل  0

 907 0362 ملی 9

 

 ابزار پژوهش و روش جم  آوری داده ها: 

 از دو روش اسهفاد  گردیا  اس ز ها،آن لیتحل و  یتجز و ها داد  یآور جمع یبرا پژوهش نیا در

 آوری مبانی نظری.روش کهابخان  ای برای جمع -0

 روش میاانی برای گردآوری داد  های پژوهش و با اسهفاد  از ابزار پرسشنام . -0

 عننوان  بن   کن   مشهریان منورد پنژوهش   در ها،آن لیتحل و  یتجز و هاداد  یآور جمع یبرا پژوهش نیا در

 فین ط اسنا   بنر  پرسشنام  نیا شودیم یآور جمع لیتکم از بتا و پخش یاپرشسنام  انا شا  انهخاب نمون 

 ،موضنوع  بنا  مهناسنب  محقنق  و اسن   شنا   لیتشک یمساو قسم  پنج از فیط نیا اس ، شا  میتنظ کرتیل

 از فین ط نین ا این نما مشنخص  آن بنار   در را خنود  شیگنرا  تا دها یم قرار پاسخگو  اریاخه در پاسخ یتتااد

 0ک  سؤاالت آن در قالب  .شودیم لیتشک ممخالف "کامال و ممخالف ،نظری ناارم ،مموافق ،مموافق "کامال شیگرا

ارتباط سؤاالت با هر یک از مهغیرهای پنژوهش نشنان داد     0-9بخش دسه  بنای گردیا  اس ؛ ک  در جاول 
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-توزیع فراوانی و چگونگی بهنر   اس  واس ، نمون  فرم پرسشنام  در قسم  پیوس  الف پایان نام  آما شا 

 اس .برداری از آن در فصل چهارم تشریح گردیا 
 

                                  

 (ارتباط سؤاالت با هر یک از مهغیرهای پژوهش0جاول)

 

 )قابلیت اعتماد( ابزار پژوهش23)اعتبار( و پایایی24روایی

 روایی محتوایی پرسشنامه

 اس زدراین تحقیق برای سنجش و  افزایش روایی از ابزارهای زیر اسهفاد  شا 

 اسهفاد  از نظرات مسئولین عامل بانک)مهخصص اموربانکی(. -

 اسهفاد  از نظرات کارشناسان آماری. -

 اسهفاد  از نظرات اساتیا راهنما و مشاور و سایر مهخصصین این حوز .  -

 پایایی پرسشنامه                

های باسن  آمنا  از پرسشننام  بنا اسنهفاد  از آلفنای       ب  منظور بررسی میزان پایایی پرسشنام ، ابهاا داد 

 باشاز مورد محاسب  قرار گرف  ک  ضریب آلفای کرونبا  طبق فرمول و جاول ذیل می 06کرونبا 

                                                           
24 Validity  
25 Reliability 

 سواالت پرسشنامه متغیرها تعدادسواالت  متغیرها ردی 

 1-3 شده ادراک یستگیشا 9 دانش مبتنی بر اعتماد 1

 4-6 شده ادراک خیرخواهی

 7-9 شده ادراک صداقت

 11-12 شده ادراک مزیت سودمندی 9 نواوری 2

 13-13 شده ادراک سهولت و آسانی

 16-11 شده ادراک سازگاری

قصد استفاده بر همراه  3

 بانک

4 -------- 22-19 
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 با کرون یآلفا بی(ضر9جاول)

 آلفای کرونبا  بانک ردیف

 23790 ملت 0

 23703 ملی 0

پرسش نام   نیتوان گف  ک  ایباشا پس میم 2372از  شهریچون ببانک ها  کرونبا  یآلفا اریدر جاول فوق مت

 .متنا اس  ؛ سایر مقادیر دیگرهم بایناس یپا

 افالعات محل توزی  پرسشنامه

در جاول ذیل شاملز اطالعات تتااد شتب بانک های مورد مطالت  ک  در آن پرسشنام  توزیع و جمع 

 آوری گردیا  اس .

 تتااد شتب بانک های مورد پژوهش(2جاول)                                         

 تعداد شعب مورد  پژوهش  کرمانشاهتعداد کل شعب در شهر  بانک ردی 

 11 11 ملت  1 

 62 05 ملی 3
 

 هاها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

 از و  AMOS افزارازنرم پژوهش، فرضی  و وابسه  ومهغیر مسهقل مهغیرهای بین رابط  بررسی منظور ب 

 از رهایمهغ نبودن ای بودن نرمال  یوضت نمودن مشخص جه  ابهاا در. شودیم اسهفاد  ریمس لیتحل روش

 و رسونیپ یهمبسهگ روش از بودنا نرمال ها داد  اگر ادام  در شودیم اسهفاد  رنوفیاسم – کلموگروف آزمون

  p-value و یونیرگرس بیضرا از سپس م،یینما یم اسهفاد  رمنیاسپ یهمبسهگ از بودنا نرمال ری  ها داد  اگر

. گرددیم اسهفاد  اس ، پرداخه  وابسه  و مسهقل ریمهغ نیب یمتنادار و مثب  ریتاث ب  ک  ها  یفرض اییتا یبرا

  .گرددیم اسهفاد  یشنهادیپ و مسهقل مال س یمقا و دو یکا آزمون از ،مال بودن مناسب اییتا یبرا

 

                                                                                                                                                                                     
26 Cron bach Alpha  
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 :تجزیه و تحلیل افالعات پژوهش

 اسمیرنوف  -آزمون کلموگروف

روش های رگرسیونی بایا خطاها، دارای توزیع نرمال باشنا. برای بررسی برای اسهفاد  از تحلیل مسیر و 

ها شود. در زیر این آزمون را برای هر کاام از بانکاسمیرنوف اسهفاد  می -این موضوع از آزمون کلموگروف

 کنیم.بررسی می

 بانک ملی 

 اسمیرنوف دربانک ملی -(آزمون کلموگروف5جاول)

 خطا 

 333 حجم نمونه

اسمیرنوف-کلموگروف  Z .642 

 500. (فرفه -2) مقدار احتمال

                     

ک   p_valueاس . مقاار  23023کلموگرف برابر  -و مقاار آمار  اسمیرنوف  995در جاول فوق تتااد برابر 

پس فرض اس   2325باشا چون بزرگهر از سطح متناداری می 23266اس  برابر در سطر آخر نشان داد  شا 

 شود.نرمال بودن پذیرفه  می

 

 بانک ملت

 اسمیرنوف دربانک مل  -(آزمون کلموگروف6جاول)
 خطا 

 333 حجم نمونه
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اسمیرنوف-کلموگروف  Z .460 

 533. (فرفه -2) مقدار احتمال

 

                   

 اس .  23206کلموگرف برابر  -و مقاار آمار  اسمیرنوف  995در جاول فوق تتااد برابر 

 تجزیه و تحلیل افالعات بانک ملی

ک  ب   یاپرسش نام  ییای. ابهاا ب  پامیکنیم لیرا تحل یمربوط ب  بانک مل یقسم  نظرسنج نیا در

 شود.یکرونبا  پرداخه  م یآلفا اریمت ازبا اسهفاد   میاداد  یبانک مل انیمشهر

 ( آلفای کرونبا  بانک ملی7جاول)                                                  

 شاخص افمینان

 حجم سواالت آلفای کرونبا 

23703 00 
                                  

توان گف  یباشا پس میم 2372از  شهریاس  و چون ب 23703کرونبا  برابر  یآلفا اریدر جاول فوق مت

وابسه   ریمهغرا بر مسهقل  یرهایشا  مهغبرآورد یونیرگرس بیجاول فوق ضرا  .اس یپرسش نام  پا نیک  ا

برابر  شایسهگی ادراک شا  ریمهغ یونیرگرس بایشود ک  ضریجاول مشخص م نیدها با توج  ب  اینشان م

 بیضر آوردبر و 2350برابر  ادراک شا  خیرخواهی ن یهز ریمهغ یونیرگرس بیبرآورد ضر نی، همچناس  2375

 مزی  سودمنای ادراک شا  ریمهغ یونیرگرس بیو برآورد ضر 2366برابر  صااق  ادراک شا  ریمهغ یونیرگرس

 ریمهغ یونیرگرس بیو برآورد ضر 2363 برابر سهول  و آسانی ریمهغ یونیرگرس بیو برآورد ضر 2339

 خراس . با توج  ب  سهون آ 2330برابر  نگرش اسهفاد  ریمهغ یونیرگرس بیو برآورد ضر 2372برابر  سازگاری

، شایسهگی دهایمسهقل را نشان م یرهایمهغ بیضرا یمربوط ب  فرض متنادار p_value ریجاول ک  مقاد نیا

ادراک شا ،  ، مزی  سودمنای .206، صااق  ادراک شا ،  .225ادراک شا ،  ، خیرخواهی .200ادراک شا ، 

کمهر از مقادیر  نیا یچون هم و  .226و نگرش اسهفاد ،  .296، سازگاری،  .226، سهول  اسهفاد ،  .223

 یجاول خطا نیمتنادار هسهنا. در سهون دوم ا بیضرا نیا یک  هم توان نهیج  گرف  پس میباشنا یم 2325

بر  بیبرآورد ضر میدها ک  از حاصل تقسیرا نشان م یدها و سهون سوم نسب  بحرانیاسهاناارد را نشان م

 .ایآیاسهاناارد باس  م یخطا
 (ضرایب رگرسیونی مهغیرهای مسهقل در بانک ملی3)جاول

   Estimate S.E. C.R. P 

 122. 772. 1.131 73. شایستگی ادراک شده ---> نگرش استفاده 

ادراک شده خیرخواهی ---> نگرش استفاده  .31 1.332 .347 .113 
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 116. 191. 2.111 66. صداقت ادراک شده ---> نگرش استفاده

 119. 244. 1.339 13.  مزیت سودمندی ادراک شده ---> نگرش استفاده

 116. 312. 1.911 69. سهولت و آسانی ادراک شده ---> نگرش استفاده

 136. 317. 2.646 74. سازگاری ادراک شده ---> نگرش استفاده

.91 نگرش استفاده ---> استفادهقصد   1.132 .316 .146 

 

 یساختار معادالت         

 را با مزی  سودمنای،  3x را با صااق ،  2x را با خیرخواهی ، 1x را با یسهگیشا ،مسهقل یرهایمهغ

4x ،5را با سهول  و آسانی x  6 را با سازگاریوx  ، 7 را با نگرش اسهفادx اسهفاد  از قصا وابسه   ریو مهغ

برازش داد  شا  ب   یخط یونیمال رگرس ،یونیرگرس بیبا توج  ب  ضرا م،یدهمی شینما Y را با همرا  بانک

 زباشایم ریها، ب  صورت زداد 

+ 0.91 x 6+ 0.74 x 5+ 0.69 x 4+ 0.83 x 3+0.66 x 2+ 0.51 x 1Y = 0.36 + 0.75 x 

 0بن  عناد    ارهنا یمت نین ا ری. هر چ  مقادشودیاسهفاد  م ریز یارهایمناسب  مال، از مت یمنظور بررس ب 

ب   ؛س ین یارابط  چیه رهایمهغ نیک  در آن ب یتر اس . منظور از مال مسهقل، مالباشنا مال مناسب ترکینزد

 شود.یگفه  م زین  یمال، مال پا نیا

 ی مدل مستقل و مدل پیشنهادیمقایسه

  مال مسهقل دربانک ملی(مقایس  بین مال پیشنهادی و 3جاول)

 NFI RFI IFI CFI GFI AGFI RMSEA 

 23205 23735 23305 23369 23320 23723 23753 مدل پیشنهادی

 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 مدل مستقل

           

 رساننا.یب  دس  آما  مناسب  مال را م ریمقاد شودیهمانطور ک  مشاها  م

 

 پیشنهادیکای دو مدل 

 دها.یشا  در فوق را نشان م یمال مترف یدو، برا یمقاار کا ریز جاول
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 (کای دو مدل پیشنهادی در بانک ملی10جدول)

P CMIN/DF DF CMIN 

5.500 0.532 60 60.602 

         

𝜒2 003756آمار   زانیمال م نیا یاس . برا CMIN دو ک  همان یدر جاول فوق مقاار کا = ،

 یریگج ینه ،کمهر اس  2325از  یداریچون سطح متن اس . 23200برابر  یداریو سطح متن 00 یدرج  آزاد

 .دار و مناسب اس یمسهقل و وابسه  متن یرهایمهغ انیبرازش داد  شا  م یونیک  مال رگرس شودیم

 تجزیه و تحلیل افالعات بانک ملت

پرسش نام  مربوط ب  بانک مل   ییای. پامیکنیم لیمربوط ب  بانک مل  را تحل یقسم  نظرسنج نیدر ا

 .اس آما  ریدر جاول ز

 ( آلفای کرونبا  بانک مل 00جاول)

 شاخص افمینان       

 حجم سواالت آلفای کرونبا       

.  703  90 

 

                                    

 .پرسش نام  اس  ییایپا یبرا یاییاس  ک  تا 23302کرونبا  برابر  یآلفا اریدر جاول فوق مت

 .دهایبرآورد شا  با نرم افزار را نشان م یونیرگرس بیضرا ریجاول ز باشا.یم ریب  صورت ز مال

 (ضرایب رگرسیونی مهغیرهای مسهقل در بانک مل 00)جاول

   Estimate S.E. C.R. P 

 111. 132. 1.336 11. شایستگی ادراک شده ---> نگرش استفاده

ادراک شده خیرخواهی ---> استفادهنگرش   .79 1.432 .431 .123 

 117. 632. 1.369 73. صداقت ادراک شده ---> نگرش استفاده

 113. 741. 1.231 71. مزیت سودمندی ادراک شده ---> نگرش استفاده

 121. 323. 1.931 73. سهولت و آسانی ادراک شده ---> نگرش استفاده

 116. 632. 1.336 62. سازگاری ادراک شده ---> نگرش استفاده

.14 نگرش استفاده ---> قصد استفاده  1.143 .171 .111 
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 نیدها با توج  ب  ایوابسه  نشان م ریمهغرا بر مسهقل  یرهایشا  مهغبرآورد یونیرگرس بیجاول فوق ضرا

برآورد  نی، همچناس  2330برابر  شایسهگی ادراک شا  ریمهغ یونیرگرس بایشود ک  ضریجاول مشخص م

صااق   ریمهغ یونیرگرس بیضر آوردبر و 2373برابر  ادراک شا  خیرخواهی ن یهز ریمهغ یونیرگرس بیضر

 بیو برآورد ضر 2370 مزی  سودمنای ادراک شا  ریمهغ یونیرگرس بیو برآورد ضر 2375برابر  ادراک شا 

و برآورد  2360برابر  سازگاری ریمهغ یونیرگرس بیو برآورد ضر 2375 برابر سهول  و آسانی ریمهغ یونیرگرس

 ریجاول ک  مقاد نیا خراس . با توج  ب  سهون آ 2332برابر  نگرش اسهفاد  ریمهغ یونیرگرس بیضر

p_value 220، شایسهگی ادراک شا ، دهایمسهقل را نشان م یرهایمهغ بیضرا یمربوط ب  فرض متنادار.  ،

، سهول   .209، مزی  سودمنای ادراک شا ،  .207، صااق  ادراک شا ،  .209ادراک شا ،  خیرخواهی

پس باشنا یم 2325کمهر از مقادیر  نیا یچون هم و  .222و نگرش اسهفاد ،  .226، سازگاری،  .200اسهفاد ، 

 متنادار هسهنا.  بیضرا نیا یک  هم توان نهیج  گرف  می

 یمعادالت ساختار

 باشازیم ریها، ب  صورت زبرازش داد  شا  ب  داد  یخط یونیمال رگرس ،یونیرگرس بیتوج  ب  ضرا با

7x + 0.84 6x + 0.62 5x + 0.75 4x+ 0.71  3x +0.75 2x+ 0.79  1x Y = 0.21 + 0.81 

 

 ی مدل مستقل و مدل پیشنهادیمقایسه

 اس .آما  ریمناسب  مال در جاول ز یارهایمت

 و مال مسهقل در بانک مل  (مقایس  بین مال پیشنهادی09جاول)

 NFI RFI IFI CFI GFI AGFI RMSEA 

 23209 23326 23393 23302 23769 23302 23735 مدل پیشنهادی

 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 مدل مستقل

 .کننایم اییجاول فوق مناسب  مال را تا ریمقاد      

 کای دو مدل پیشنهادی

 دها.یشا  در فوق را نشان م یمال مترف یدو، برا یمقاار کا ریز جاول
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 (کای دو مدل پیشنهادی در بانک ملت11جدول)

P CMIN/DF DF CMIN 

.0..0 103.1 11 160..1 

 

𝜒2  033665آمار   زانیمال م نیا یبرا اس .  23225برابر  یدار یو سطح متن 00 یدرج  آزاد ،=

 انیبرازش داد  شا  م یونیک  مال رگرس شودیم یریگ ج یکمهر اس  نه 2325از  یداریچون سطح متن

 .دار و مناسب اس  یمسهقل و وابسه  متن یرهایمهغ

 نتایج تجربی استنبافی

 شودزای ضرایب اسهانااردشا  بین مهغیرهای مسهقل در دو بانک پرداخه  میدر این قسم  ب  مقایس 

گیرد ک  هر دو بانک همزمان باهم مورد ارزیابی قرار می و ضرایب رگرسیون p_valueدر قسم  ذیل 

 های این پژوهش اس زنهیج  آن رد یا قبول فرضی 

 .تاثیر مثب  و متناداری دارد انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یسودمنا اول:فرضیه

باتاکیا برنهایج باس  آما  از دو  بانک مورد پژوهش از فرضنی  اول، مزین  سنودمنای ادراک شنا  در     

)باننک ملن (   71. )بانک ملی(،83. )بانک مل ( و باضریب رگرسیون013. )بانک ملی(،009.سطح متناداری 

توان اذعان داش  ارتباط شنایای  رابط  مثب  و متناداری برروی اسهفاد  از همرا  بانک اس . لذا مینشانا  ی 

وجود دارد و ضرایب رگرسنیونی در   انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد و  شا  ادراک یسودمنا  یمزبین 

، شنا   ادراک یسنودمنا   ین مزتوان گف  ک  باشا؛ در نهیج  میبین دو مهغیر مذکور از نوع مسهقیم )مثب (می

  ین مز دهنا و از دیناگا  مشنهریان، هرچن  نهنایج     تح  تاثیر قرار می را انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد 

کننا. بننابراین   ب  طرف مثب  سیر منی  انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد ارتقاء یابا،  شا  ادراک یسودمنا

 ( همسویی دارد.0930) همکاران و یانیآشه یفارگردد. این نهیج  با  فرضی  تائیا می

 .دارد یمتنادار و مثب  ریتاث انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یآسان و سهول  دوم:فرضیه

در  شنا   ادراک یآسنان  و سنهول  باتاکیا برنهایج باس  آما  از دو  بانک مورد پژوهش از فرضنی  اول،  

)باننک ملن (   75. )بانک ملی(،69. )بانک مل ( و باضریب رگرسیون021. )بانک ملی(،006.سطح متناداری 

توان اذعان داش  ارتباط شنایای  رابط  مثب  و متناداری برروی اسهفاد  از همرا  بانک اس . لذا مینشانا  ی 
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وجود دارد و ضرایب رگرسنیونی در   انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد و  شا  ادراک یآسان و سهول بین 

، شنا   ادراک یآسنان  و سنهول  توان گف  ک  نهیج  می باشا؛ دربین دو مهغیر مذکور از نوع مسهقیم )مثب (می

 و سنهول  دها و از دیاگا  مشهریان، هرچ  نهنایج  را تح  تاثیر قرار می انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد 

کنا. بنابراین فرضی  ب  طرف مثب  سیر می انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد ارتقاء یابا،  شا  ادراک یآسان

 همکناران  و  ییطباطبنا  پور یلین(؛ 0933) گرانید و فرد یتقو(؛ 0930گردد. این نهیج  با نهایج بخشی)میتائیا 

 ( همسویی دارد.0202)

 .دارد یمتنادار و مثب  ریتاث انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یسازگار سوم:فرضیه

در سنطح   شنا   ادراک یسنازگار باتاکیا برنهایج باس  آما  از دو  بانک مورد پنژوهش از فرضنی  اول،   

نشانا  )بانک مل ( 62. )بانک ملی(،74. )بانک مل ( و باضریب رگرسیون006. )بانک ملی(،036.متناداری 

توان اذعان داشن  ارتبناط شنایای بنین     رابط  مثب  و متناداری برروی اسهفاد  از همرا  بانک اس . لذا میی 

وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو مهغیر  انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد و  شا  ادراک یسازگار

 باننک  همرا  از اسهفاد ، شا  ادراک یسازگارتوان گف  ک  باشا؛ در نهیج  میمذکور از نوع مسهقیم )مثب (می

ارتقناء یابنا،    شا  ادراک یسازگاردها و از دیاگا  مشهریان، هرچ  نهایج قرار می را تح  تاثیر انیمشهر توسط

گردد. اینن نهیجن  بنا    کنا. بنابراین فرضی  تائیا میب  طرف مثب  سیر می انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد 

 ( همسویی دارد.0202) لیب(؛ 0930) همکاران و اردکان یابوب(؛ 0930بهبودی و همکاران)

 .دارد یمتنادار و مثب  ریتاث انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک یسهگیشا چهارم:فرضیه

در سنطح   شنا   ادراک یسنهگ یشاباتاکیا برنهایج باس  آما  از دو  بانک مورد پژوهش از فرضنی  اول،  

نشانا  )بانک مل ( 81. ملی(،)بانک 75. )بانک مل ( و باضریب رگرسیون001. )بانک ملی(،022.متناداری 

توان اذعان داشن  ارتبناط شنایای بنین     رابط  مثب  و متناداری برروی اسهفاد  از همرا  بانک اس . لذا میی 

وجنود دارد و ضنرایب رگرسنیونی در بنین دو      انیمشنهر  توسط بانک همرا  از اسهفاد و  شا  ادراک یسهگیشا

 همنرا   از اسهفاد ، شا  ادراک یسهگیشاتوان گف  ک  در نهیج  می باشا؛مهغیر مذکور از نوع مسهقیم )مثب (می

ارتقناء   شا  ادراک یسهگیشادها و از دیاگا  مشهریان، هرچ  نهایج را تح  تاثیر قرار می انیمشهر توسط بانک

این نهیج  گردد. کنا. بنابراین فرضی  تائیا میب  طرف مثب  سیر می انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد یابا، 

 ( همسویی دارد.0200) همکاران و  یکیاحماآدومابا نهایج  

 .دارد یمتنادار و مثب  ریتاث انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک خیرخواهی پنجم:فرضیه
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در سنطح   شنا   ادراک یرخنواه یخباتاکیا برنهایج باس  آما  از دو  بانک مورد پژوهش از فرضی  اول، 

نشانا  )بانک مل ( 79. )بانک ملی(،51. )بانک مل ( و باضریب رگرسیون023. )بانک ملی(،005.متناداری 

توان اذعان داشن  ارتبناط شنایای بنین     رابط  مثب  و متناداری برروی اسهفاد  از همرا  بانک اس . لذا میی 

وجود دارد و ضنرایب رگرسنیونی در بنین دو     انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد و  شا  ادراک یرخواهیخ

 از اسنهفاد  ،  شنا   ادراک یرخنواه یختوان گفن  کن    باشا؛ در نهیج  میمهغیر مذکور از نوع مسهقیم )مثب (می

 شا  ادراک یرخواهیخدها و از دیاگا  مشهریان، هرچ  نهایج را تح  تاثیر قرار می انیمشهر توسط بانک همرا 

گردد. این کنا. بنابراین فرضی  تائیا میب  طرف مثب  سیر می انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد ارتقاء یابا، 

 ( همسویی دارد.0202) وننهیج  با نهایج ی

 .دارد یمتنادار و مثب  ریتاث انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد  بر شا  ادراک صااق  ششم:فرضیه

در سنطح   شنا   ادراک صنااق  باتاکیا برنهایج باس  آما  از دو  بانک منورد پنژوهش از فرضنی  اول،    

نشانا  )بانک مل ( 75. )بانک ملی(،66. )بانک مل ( و باضریب رگرسیون017. )بانک ملی(،016.متناداری 

توان اذعان داشن  ارتبناط شنایای بنین     رابط  مثب  و متناداری برروی اسهفاد  از همرا  بانک اس . لذا میی 

وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو مهغینر   انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد و  شا  ادراک صااق 

 باننک  همنرا   از اسنهفاد  ، شا  ادراک صااق توان گف  ک  باشا؛ در نهیج  میمذکور از نوع مسهقیم )مثب (می

ارتقناء یابنا،    شنا   ادراک صااق دها و از دیاگا  مشهریان، هرچ  نهایج قرار میرا تح  تاثیر  انیمشهر توسط

گردد. اینن نهیجن  بنا    کنا. بنابراین فرضی  تائیا میب  طرف مثب  سیر می انیمشهر توسط بانک همرا  از اسهفاد 

 ( همسویی دارد.0200) همکاران و  یموس

 پیشنهادهای پژوهش

نهایج باس  آما  از تحقیق و آزمون فرضیات، درقالب پیشنهادهای کناربردی و  این پیشنهادها با توج  ب  

 شود.بنای میپیشنهادهای پژوهشی تقسیم

 پیشنهادهای کاربردی

بننای آن  اس  ک  در قسم  ذیل ب  جمنع پیشنهادهای کاربردی در قسم  باال برای هر بانک آورد  شا 

 شودزپرداخه  می

 اطالع از وضتی  باهی وام گیرناگان از طریق همرا  بانک.مزی  سودمنای ادراک شا ز  -0
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 یبرا ن یهز و زمان ییجو صرف  ،یمشهر ازین مطابق نالیآن خامات مسهمر بهبودسهول  و آسانیز  -0

 .بانک همرا  قیطر از بانک یها برنام  از یرسان اطالع ان،یمشهر

سرع  لود شان صفحات، و ایجاد سای  از طریق باال بردن سازگاری ادراک شا ز ارتقاء سطح وب -9

هنای الکهرونیکنی حاضنر در    فضای در سای  برای ارسال پیشنهادات مشهریان و یا شکایات آنان از سیسنهم 

طور ایجاد فضای برای پرسش و پاسخ و یا مشاور  در امور تسهیالتی و یا امنور حقنوقی بنین    بانک، وهمین

 بانک و مشهریان.

ای موفق همرا  بانک در انجام امورمالی مشهریان، سنرع  بناالی   تراکنش ه شایسهگی ادراک شا ز  -2

 همرا  بانک در انهقال اطالعات و جابجایی های مالی مشهریان.

 .انیمشهر اتیشکا ب  یاگیرس، رسانی خامات نوین ب  مشهریاناطالع خیرخواهی ادراک شا ز -5

 .امن یفضا جادیا و یکیالکهرون هایسهمیس مسهمر بهبود و اسهفاد  سهول  صااق  ادراک شا ز -6

 های آتیپیشنهادها برای پژوهشی

، در پذیرش بانکااری e-CRMبررسی مهغیرهای ریسک ادراک شا ، امنی  ادراک شا ،   -0

 الکهرونیک.

بررسی دالیل از دس  دادن اعهماد مشهریان و ارائ  راهکارهایی برای اعهمادسازی مجاد در  -0

 بانکااری الکهرونیک.

باط سهول  اسهفاد  و کیفی  اطالعات در ایجاد عادت مشهریان در بانکااری بررسی ارت  -9

 الکهرونیک.

بررسی رابط  بین فرهنگ سازی در اسهفاد  از ابزارهای الکهرونیک و تاثیرات مثب  آن در کاهش  -2

 اسهفاد  از بانکااری سنهی.

بررسی رابط  بین مقاوم  اسهفاد  کنناگان و شهرت بانک در ایجاد تمایل و قصا مشهریان ب   -5

 سم  بانکااری الکهرونیک. 
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