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 عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی بر اساس توسعه
 مدل پذیرش فناوری )مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین(

وحید برادران1

چکیده
با توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکداری، برخی از بانک ها اقدام به توس��عه خدمات 
بانکداری الکترونیک برای مشتریان حقوقی خود نموده اند. ظهور فناوری اینترنت بانک اشخاص حقوقی 
نمونه ای از این خدمات اس��ت. الزمه موفقیت و پذی��رش این خدمات مانند هر فناوری دیگری نیاز به 
مطالعه و شناس��ایی مؤلفه های مؤثر بر پذیرش آن توس��ط کارب��ران دارد. در این مقاله ضمن مطالعه 
ادبیات تحقیق، مدل پذیرش فناوری )TAM( متناسب با فناوری بانکداری الکترونیک اشخاص حقوقی 
و برمبنای مصاحبه های انجام ش��ده با خبرگان صنعت بانکداری توسعه داده شده است. پرسشنامه ای بر 
مبنای آن طراحی شده و بین مشتریان بانک اقتصاد نوین )اولین بانک خصوصی کشور( توزیع شده تا 
میزان تأثیر مؤلفه های مختلف شناسایی ش��ده بر پذیرش این فناوری بررسی شود. از رویکرد معادالت 
ساختاری برای بررسی فرضیه های تحقیق و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج مدل 
آماری نش��ان می دهد، مدل پیش��نهادی برازنده داده ها می باشد و مؤلفه های اعتماد و امنیت بیشترین 
تأثی��ر را بر پذیرش این فناوری دارد. همچنین هیجان های درون��ی کاربران حقوقی بر خالف کاربران 

حقیقی بر پذیرش این نوع فناوری تأثیری ندارد.
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مقدمه
دس��تاورد فناوری اطالعات در زمین��ه اقتصاد، تجارت الکترونیک می باش��د. خرید و فروش، بازاریابی و 
ارائ��ه خدم��ات و انتقال اطالعات کاال و خدمات از طریق ش��بکه های کامپیوت��ری از مصادیق تجارت 
الکترونیک اس��ت )موغلی، 1386(. سهولت دسترسی افراد به اینترنت، بستر مناسبی را برای مراودات 
تج��اری و اقتصادی از طریق دسترس��ی به دنیای مجازی فراهم کرده که پیامد آن توس��عه روز افزون 
تجارت الکترونیک است. در این میان، بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت آنالین به عنوان یک 
فناوری نوظهور مانند سایر فناوری های تجارت الکترونیک در میان کاربران مورد توجه قرار گرفته است 
)ابراهیمی و مهدیه، 1385(. اهمیت بانکداری الکترونیک به حدی است که آن را الزمه و بستر تجارت 
الکترونیک می دانند )سیدجوادین و سقطچی، 1385(. بانکداری الکترونیک هرگونه خدمات بانکی است 
که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی در مکان خاصی را ایجاد نکند و خدمات بانکی با بکارگیری 
ابزارهای الکترونیکی انجام ش��ود. پیرو گس��ترش فناوری های اطالعات، بانک های بزرگ در کشورهای 
توس��عه یافته و در حال توس��عه به منظور کسب رضایت مشتریان خود و در رقابت با رقبای خود به دنبال 
گس��ترش خدمات بانکداری مجازی و اس��تفاده از بس��ترهای الکترونیکی به خصوص اینترنت هستند 

)سیدجوادین و یزدانی، 1384(
با وجود س��رمایه گذاری های فراوانی ک��ه در برخی از زمینه های فناوری اطالعات در س��ازمان ها 
انجام می ش��ود، شواهد نشان می دهند که ناکامی در این س��رمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آن ها 
رایج تر بوده است، به طوری که مطالعات نشان می دهد که بالغ بر 50 درصد پروژه های فناوری اطالعات 
به نوعی شکس��ت می خورند و بیش از 30 درصد از آن ها قبل از تحویل به طور کلی منحل می ش��وند 
)کوش��ا و رفیعی، 1383(. به عن��وان مثال درصد کمی از پروژه های توس��عه فناوری های اطالعات در 
حوزه سالمت )عبدخدا و همکاران، 1392( و دولت الکترونیک )الکادی1، 2013( با استقبال کاربران 
روبه رو ش��ده اند. مطالعات نش��ان می دهد، پذیرش فناوری های اطالعات توس��ط مشتریان و کاربران 
آن ها عامل کلیدی در توس��عة آن ها و همچنین موفقیت آن هاس��ت )بیرس و لدِرر2، 2001؛ الَدوانی3، 
2001(. پذیرش عبارت اس��ت از عالقه مش��هود در بین یک گروه برای استفاده از فناوری اطالعات و 
 ارتباطات به منظور انجام وظایفی که این فناوری ها برای پش��تیبانی از آن ها طراحی ش��ده اند )دیلون

1 . Elkadi
2 . Byers and Lederer
3 . Aladwani
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 و موریس1، 1996(. لذا بررسی پذیرش یک فناوری و عوامل مؤثر بر آن توسط کاربران به عنوان یک 
راهکار برای افزایش احتمال موفقیت فناوری های اطالعات پیش��نهاد شده و همواره یک موضوع مهم 
و حیاتی برای توس��عه فناوری های اطالعات مطرح بوده است )س��یدجوادین و یزدانی، 1384(. ظهور 
فناوری بانکداری الکترونیک نیز مانند هر فناوری دیگری نیازمند بررس��ی نحوه پذیرش آن توس��ط 
کاربران و عواملی است که بر پذیرش آن اثر می گذارند. نوع جدیدی از خدمات بانکداری الکترونیکی 
جهت ارائه خدمات به اش��خاص حقوقی مانند ش��رکت ها و مؤسسات در کشور در حال ترویج است و 

بانک ها جهت جذب رضایت مشتریان خود توسعه این فناوری را در دستور کار خود قرار داده اند.
ارائه خدماتی از جمله نمایش فهرس��ت حس��اب های همراه مشتری، مشاهده مانده حساب، تغییر 
رمز، مشاهده و دریافت صورت حساب و انجام انتقال وجه داخلی )فوری(، انتقال وجه بین بانکی )ساتنا، 
پایا و پایای گروهی(، پرداخت قبوض، پرداخت حق بیمه کارفرمایان و خدمات چک، مشاهده وضعیت 
چک های مش��تری و... برای مشتریان حقوقی در تمامی  ساعات ش��بانه روز از جمله خدمات بانکداری 
الکترونیکی به اش��خاص حقوقی اس��ت. مراحل انجام خدمات یادشده، نظیر سامانه بانکداری اینترنتی 
حساب های مشتریان حقیقی است، اما انجام تراکنش مالی منوط به تأیید امضاداران مجاز و کاربر مهر 
مطابق با جدول برداشت حسابی که اشخاص حقوقی معرفی می کنند، خواهد بود. با استفاده از امکانات 
حواله اینترنتی، از این پس صاحبان امضای مجاز برای حس��اب های اش��خاص حقوقی و اشتراکی قادر 
خواهند بود تا با توجه به ش��رایط تعریف ش��ده برای حساب، نسبت به جابجایی وجوه مورد نظر خود از 
طریق س��ایت بانکداری اینترنتی اقدام کنند. بر این اس��اس، هر یک از دارندگان مجاز امضا، با توجه به 
حدود اختیارات و ش��رایط تعریف شده برای آنان، رمز جداگانه ای دریافت خواهند کردکه با استفاده از 
آن، امکان ایجاد و سپس ارسال حواله الکترونیک فراهم می شود. سرویس مذکور، باعث خواهد شد تا 
مدیران مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها و دارندگان حساب های اشتراکی بتوانند نسبت به مدیریت وجوه 
خود در هر ساعت از شبانه روز اقدام و بدون نیاز به حضور فیزیکی، وجه مورد نظر را در محیط اینترنت 
جابجا کنند. جابجایی وجه از این طریق )تا سقف 50 میلیون ریال( با استفاده از شناسه و کلمه عبور 

)رمز( و برای مبالغ باالتر با استفاده از ابزار امضای الکترونیک امکان پذیر خواهد بود.
الزمه موفقیت این نوع فناوری، بررس��ی نیازمندی ها و انتظارات جامعه هدف از این نوع خدمات و 
برنامه ریزی جهت برآوردن آن نیازها است. مسئله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص 

1 . Dillon and Morris
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حقوقی به عنوان خالء پژوهش��ی و نیاز بانک ها )به خصوص م��ورد مطالعه این تحقیق از جمله عناوین 
پژوهشی بانک اقتصاد نوین است( شناسایی شده و در این مقاله بررسی شده است. در گذشته تحقیقاتی 
مانند سیدجوادین و یزدانی )1384( و موغلی )1386( به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک 
اش��خاص حقیقی بر اساس نظر مشتریان عادی بانکی پرداخته اند. اما به دلیل ماهیت متفاوت خدمات 
ارائه شده به اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی و اینکه خواسته ها و تصمیم گیری جهت پذیرش 
تکنولوژی اینترنت بانک از طرف ش��رکت ها و اش��خاص حقوقی فراتر از نیاز شخصی افراد و بستگی به 
سیاست های شرکت ها و سازمان ها دارد، تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات اینترنت بانک 
به ویژه در مطالعه موردی، این تحقیق را از س��ایر تحقیقات مشابه متمایز کرده است. بررسی مدل های 
مختلف پذیرش تکنولوژی و شناسایی مؤلفه های مناسب و بالقوه مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص 
حقوقی و بررسی عوامل مؤثر بر اساس نظر مشتریان حقوقی بانک اقتصاد نوین از جنبه های نوآوری این 

تحقیق می باشد.
نتایج این پژوهش به بانک مورد مطالعه و س��ایر بانک های مش��ابه کمک خواهد کرد، نیاز کاربران 
)اش��خاص حقوق��ی( به این نوع خدم��ات را درک کنند و بدانند که مش��تریان این نوع خدمات به چه 
مؤلفه هایی بیشتر توجه دارند تا با تقویت آن ها و با ایجاد قابلیت های بیشتر به سامانه اینترنتی این نوع 

خدمات، احتمال موفقیت خدمات بانکداری را ارتقاء دهند.
از میان مدل های مختلف پذیرش فناوری، مدل پذیرش تکنولوژی دیویس1 )دیویس، 1989( در 
ادبیات تحقیق بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و تقریباً تمام مؤلفه های بالقوه مؤثر بر پذیرش فناوری 
را دارا اس��ت. در این پژوهش ضمن مروری بر مدل های پذی��رش فناوری، مؤلفه های مؤثر بر پذیرش 
 2TAM اینترنت بانک اشخاص حقوقی مطالعه شده و مدل پذیرش تکنولوژی دیویس موسوم به مدل
به عنوان مدل پایه و بر اساس ویژگی های مسئله تحقیق، توسعه داده شده است. بر اساس مدل ارائه شده، 
پرسش��نامه ای طراحی ش��ده و با استفاده از آن، نظر تعدادی از مش��تریان یکی از بانک های خصوصی 
کش��ور )بانک اقتصاد نوین( به عنوان نمونه تصادفی جمع آوری شده اس��ت. از رویکرد تحلیل معادالت 
س��اختاری، از ابزارهای آمارهای چندمتغیره، برای تحلیل داده ها و شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر 
پذیرش این فناوری استفاده شده است. در نهایت فرضیه های تحقیق که شامل تأثیر متغیرهای بالقوه 

1 . Davis
2 . Technology Acceptance Model
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شناسایی شده در مدل مفهومی )متغیرهای مستقل( بر متغیر پذیرش اینترنت بانک )متغیر وابسته( 
است، آزمون شده اند.

پیشینه تحقیق
در طول دو دهة اخیر، پذیرش فناوري اطالعات موضوع تحقیقات بسیاري بوده است. از این رو نظریه هاي 
مختلف، نگرش هاي جدیدي به پذیرش و استفاده از فناوري اطالعات در بعد فردي و سازماني داشته اند. 
در بی��ن مطالعات انجام ش��ده در گروه مدل هاي پذیرش فردي ونکاتش و همکاران1 )2003(، هش��ت 
م��دل؛ نظریه عم��ل منطقی )TRA(2، مدل پذیرش فن��اوري )TAM(، مدل انگیزش��ي3، نظریه رفتار 
برنامه ریزي شده )TPB(4، مدل استفاده از کامپیوترهاي شخصي5، نظریه انتشار نوآوري )IDT(6، نظریه 
شناخت اجتماعي7 را به عنوان مدل هاي کلیدي معرفي کردند و معتقدند بقیه مدل ها بر پایه این هشت 
مدل ارائه شده است. بر اساس مطالعه آن ها، »واکنش های فردی به استفاده از فناوری« بر »قصد استفاده 

از فناوری اطالعات« اثر می گذارد و نتیجه آن »استفاده عملی از فناوری اطالعات« است.
در بین این نظریه ها، مدل پذیرش فناوري موس��وم به مدل TAM توجة بیش��تري را به خود جلب 
کرده اس��ت )پلوف و همکاران8، 2001(. این مدل در س��ال 1985 توسط دیویس بر اساس تئوری عمل 
منطقی )TRA( معرفی ش��د. تئوري عمل منطقی، تئوریی از حوزة روانشناس��ي اجتماعي اس��ت که 
به صورت گس��ترده در پژوهش ه��اي تجربي و حوزه هاي تحقیقاتي گوناگون م��ورد مطالعه قرار گرفته 
شده اس��ت. این تئوري در رابطه با عوامل تعیین کنندة رفتارهاي عمدي است و بر طبق آن سرزدن هر 
رفتاري از یک ش��خص، مرتبط با تصمیم گیري در آن فرد براي انجام آن است. تصمیم به رفتار9 را نیز 
متعاقباً به صورت مشترک نگرش نسبت به رفتار10 و هنجارهاي ذهني11 تعیین مي کنند. این نگرش و 
هنجار قبل از تصمیم گیري، در ذهن ش��خص در رابطه با آن رفتار شکل گرفته اند. مدل مفهومی مدل 

1 . Venkatesh et al.
2 . Theory of Reasoned Action
3 . Motivational Model
4 . Theory of Planned Behavior
5 . Model of PC Utilization
6 . Innovation Diffusion Theory
7 . Social Cognitive Theory
8 . Plouffe et al. 
9 . Behavioral Intention )BI(
10 . Attitude toward behavior )A(
11 . Subjective Norms )SN(
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پذیرش فناوری شامل متغیرهای مؤثر بر استفاده در یک فناوری جدید در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل1- مدل پذیرش فناوری )TAM( )دیویس، 1989(

 در تحقیقات گذشته، محققین جهت استفاده از این مدل و کاربرد آن برای شناسایی مؤلفه های مؤثر 
بر پذیرش فناوری به خصوص در صنعت بانکداری متغیرهایی به آن اضافه کرده  و تغییراتی در آن اعمال 
کرده اند. به عنوان نمونه؛ س��اه و هان1 )2002( مدل تحقیقی برای بررس��ی فاکتورهای مؤثر بر پذیرش 

بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان ارائه کردند. بدین منظور، اعتماد را به مدل اصلی TAM افزودند. 
چن��گ و هم��کاران2  )2006( در مقاله خود یک مدل نظری بر اس��اس مدل TAM برای بررس��ی 
TAM پذیرش بانکداری اینترنتی از طرف مش��تریان در هنگ کن��گ ارائه دادند. در این مدل به مدل

متغیر امنیت وب گاه را اضافه کردند. در جدول 1، توسعه های انجام شده بر مدل پایه TAM در داخل و 

خارج از کشور به همراه متغیرهای مؤثر بر پذیرش فناوری های جدید ارائه شده است.
به عنوان نتیجه از بررسی پیشینه تحقیق، مشخص است که پذیرش فناوری در حوزه های مختلف 
عالوه بر مؤلفه های عمومی، مانند پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی مؤلفه های خاص خود را دارد 
که باید مورد مطالعه قرار گیرد و این پژوهش می تواند خالءهای تحقیقاتی در این زمینه را پوشش دهد 
و ابزاری برای توسعه فناوری اطالعات در عرصه بانکداری باشد. همچنین بررسی این متغیرها در مسئله 

این پژوهش یک مسئله به روز می باشد. 

1 . Suh and Han
2 . Cheng et al.



105 عواملمؤثربرپذیرشاینترنتبانکاشخاصحقوقیبراساس...

جدول 1- پیشنه تحقیق در داخل و خارج از ایران1

عامل موثرکشورسالمحقق

سید جوادین و 
ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی و ایران1384یزدانی

مفیدبودن این خدمات و خود اثربخشی فرد در استفاده از رایانه

سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان، میزان تحصیالت ایران1386موغلی
مشتریان شعب بانک ها

آگاهی از خدمات و فوائد، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، درک از ایران1390آقا محمدی
مفید بودن، سهولت استفاده

امنیت، سهولت استفاده، سازگاری و مفیدبودن، باورهای هنجاریایران1390خزائی پول

محترمی و 
فناوری، سازمانی و محیطیایران1392همکاران

حنفی زاده1 و 
انطباق با سبک زندگی و اعتمادایران2012همکاران

حیدریه و 
ایران1392همکاران

مشارکت کاربران، توانایی استفاده، سهولت استفاده ادراکی، سودمندی 
ادراکی، اعتماد، نگرش نسبت به استفاده، رضایت، پشتیبانی، تبلیغات، 

تمایل به استفاده، استمرار استفاده، عادت به سیستم

منتظمی و 
ایران2015قهری صارمی2 

کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمت دهی، گرایش 
مشتری به اعتماد، تضمین ساختاری، تاثیر اجتماعی، نوآوری مشتری، 
اعتماد به بانک، اعتماد به بانکداری آنالین، سودمندی درک شده از 

بانکداری آنالین و  سهولت استفاده درک شده از بانکداری آنالین

سازگاری با سیستم عامل اصلی تاثیر گذار بر رفتار مشتری نسبت به ایران2015محمدی3
موبایل بانک می باشد

نگرانی های امنیتی و عدم اطالع از بانکداری اینترنتیاسترالیا1999ساتیه4

امنیت، وجود قوانین و مقررات بانکداری اینترنتی، تضمین حریم کویت2001الدوانی
خصوصی افراد، شهرت بانک و ارائه خدمات مطمئن بانکی

1 . Hanafizadeh et al.
2 . Montazemi and Qahri-Saremi
3 . Mohammadi
4 . Sathye
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عامل موثرکشورسالمحقق

لیائو و 
انتظارات شخصی افراد شامل دقت، امنیت، سرعت تراکنش، سنگاپور2002چیونگ5

کاربردوستی، مشارکت کاربر و سهولت استفاده

سوهایل و 
مالزی2003شان موقام6

دسترس پذیری اینترنت، آگاهی افراد، گرایش )برخورد( افراد به 
تغییر، هزینه های دسترسی به رایانه و اینترنت، اعتماد به بانک، 

نگرانی های امنیتی، سهولت استفاده و مفید بودن

ماتیال و 
درآمد خانوار و تحصیالت آن ها، درک کاربر از دشواری استفاده از فنالند2003همکاران7

کامپیوتر و نیز کمبود خدمات شخصی در بانکداری اینترنتی در فنالند

جرالد و 
مطلوبیت اجتماعی، سازگاري، سهولت، پیچیدگی، قابلیت اعتماد، سنگاپور2003کونینقام8

قابلیت دسترسی ، منافع اقتصادی و مهارت های کامپیوتری

آکینسی و 
ترکیه2004همکاران9

امنیت وب سایت، قابلیت اعتماد، حفظ حریم خصوصی، سرعت 
تراکنش، میزان موجودی حساب، کاربردوستانه بودن وب سایت، 

وفاداری، تنوع خدمات و سرعت بارگذاری صفحات

امنیت، درک ریسک، مهارت های کامپیوتری و فرهنگ سنتی استفاده چین2005الفورت و لی10
از پول نقد، عدم آگاهی و اطالع از منافع این تکنولوژی

کشاروانی و 
و خدمات چین2012بیشت11 سهولت استفاده، طراحی، سرعت، امنیت، محتوای اطالعات 

پشتیبانی پیشنهاد شده و تأثیر تجربه در روابط بین آن ها و رضایت مشتری

طراحی خوب وب سایت در تسهیل استفاده ساده تر، به حداقل هند2010یون12
رساندن خطر درک شده

نثری و 
تونس2012چارفدین13

عوامل نگرشی پیش بینی )سودمندی درک شده، درک سهولت استفاده 
و امنیت و حفظ حریم خصوصی(، هنجارهای ذهنی و عوامل کنترل 
رفتاری درک شده )خودکارآمدی، حمایت دولت و پشتیبانی از تکنولوژی(

1

5 . Liao & Cheung
6 . Sohail & Shanmugham
7 . Mattila et al.
8 . Gerrard and Cunningham
9 . Akinci et al.
10 . Laforet and Li
11 . Kesharwani and Bisht
12 . Yoon
13 . Nasri and Charfeddine
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در این پژوهش با تأثیرپذیری از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس و با مطالعه مقاالت و پژوهش هایی 
که در این زمینه انجام شده اس��ت )جدول1( و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناس��ان و مدیران 
بانکداری الکترونیک، مدل پایه TAM از دیدگاه پذیرش فناوری در سطح پذیرش فردی، با دخالت دادن 
ویژگي های محیط بانکداری اینترنتی توسعه داده شده است. متغیرهای بالقوه  مؤثر بر پذیرش اینترنت 
بانک اشخاص حقوقی عبارتند از متغیرهای اعتماد، سهولت استفاده درک شده، سودمندی درک شده، 
امنیت، هنجار درونی، طراحی وب، س��رعت عملیات، س��ازگاری، همراه بودن، وجهه )پرستیژ1(، شیوه 
معرفی، روش امن، تکنولوژی امن و مطابقت با قوانین که به طور مختصر در جدول 2 معرفی ش��ده اند. 
متغیرهای سهولت استفاده درک شده، سودمندی درک شده، امنیت و هنجار درونی متغیرهای مستقل 
و برون زا هس��تند و متغیرهای اعتماد، طراحی وب، س��رعت عملیات، سازگاری، همراه بودن، پرستیژ، 
ش��یوه معرفی، روش امن، تکنولوژی امن، مطابقت با قوانین و پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی، 
متغیرهای درون زا و وابسته هستند. بر این اساس مدل پیشنهادی و مفهومی تحقیق که همانا فرضیه های 
تحقیق یعنی تأثیرپذیری پذیرش فناوری از متغیرهای بالقوه شناس��ایی ش��ده در شکل 2 نشان داده 

شده است.

شکل 2- مدل پیشنهادی پذیرش فناوری اینترنت بانک اشخاص حقوقی

1 . Prestige
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تمایل به اس��تفاده از خدمت جدید اینترنت بانک اش��خاص حقوقی به طور مس��تقیم تابع سهولت 
اس��تفاده، امنیت س��امانه، اعتماد به آن، مفید بودن برای اس��تفاده و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن 
هیجانات درونی است )موغلی، 1386؛ الدوانی، 2001(. لذا به طور پیش فرض این متغیرها مستقیماً در 
شکل 2 به متغیر وابسته متصل شده اند. امنیت پایین سیستم بر اعتماد کاربران می تواند تأثیر بگذارد 
)آکینس��ی و همکاران، 2004(، لذا باید بررسی ش��ود که آیا امنیت سامانه بر اعتماد کاربران نیز مؤثر 
است یا خیر. طراحی و سرعت باالی استفاده جنبه های مختلف سهولت استفاده از فناوری های اطالعات 
اس��ت )یون،2010( و زمانی که از س��ودمندی صحبت می شود، عموماً سازگاری با نیازهای آن ها مانند 
قابلیت انتقال وجه و .... و همچنین دسترس��ی آس��ان )همراه بودن( در ذهن تداعی می ش��ود )نثری و 
چارفدین، 2012(. تبلیغات مناسب و مؤثر و همچنین وجهه و اعتباری که این نوع فناوری به کاربران 
می دهد باعث تغییر نگرش فرد به نوع فناوری می شود که از آن به هیجان های درونی یاد می شود. پیامد 
هیجان های درونی تمایل به استفاده از فناوری است. امنیت نیز تابع مؤلفه هایی مانند انطباق با قوانین و 
مقررات کشور، استفاده از روش های امن و تکنولوژ  ی های مناسب برای حفظ اطالعات صاحبان حساب 

می باشد )کشاروانی و بیشت، 2012(. 
بر اساس مدل پیشنهادی، اعتماد، امنیت، هیجان درونی، سودمندی و سهولت استفاده، عوامل اصلی 
مؤثر بر پذیرش فناوری مورد نظر اس��ت که برخی از آن ها خود تحت تأثیر متغیرهای دیگری هس��تند. 
تأیید مدل مفهومی و همچنین بررس��ی رابطه بین متغیرها )فرضیه های تحقیق( در بخش های بعدی 

پژوهش انجام شده است.

روش پژوهش
هر یک از متغیرهای مدل مفهومی در ش��کل 2، متغیرهای پنهان، س��ازه ای یا مکنون1 می باشند زیرا 
مس��تقیماً قابل اندازه گیری نیستند. جهت اندازه گیری هر یک از این متغیرها باید متغیرهای آشکار یا 
قابل اندازه گیری2 تعریف شوند تا از جنبه های مختلف سازه مربوطه را اندازه گیری نماید. بدین منظور 
از ابزار پرسش��نامه استفاده شده اس��ت. پرسشنامه این تحقیق به جز سؤاالت جمعیت شناختی، دارای 
28 س��ؤال )گویه( می باشد. از این تعداد، سه س��ؤال مربوط به سنجش طراحی وب، سه سؤال مربوط 
به س��رعت عملیات، دو س��ؤال مربوط به سازگاری، دو س��ؤال مربوط همراه بودن، سه سؤال مربوط به 

1 . Latent Variable
2 . Observation variables or Indicator variables
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وجهه فناوری، یک سؤال مربوط به شیوه معرفی، چهار سؤال مربوط به تکنولوژی امن، دو سؤال مربوط 
به روش امن، یک س��ؤال مربوط به تطابق با قوانین و س��ه س��ؤال مربوط اعتماد و چهار سؤال مربوط 
به پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقوقی است. سؤاالت پرسش نامه پس از تنظیم مدل با استفاده از 
ادبیات و پرس��ش نامه های موجود در این زمینه، طراحی شدند. نظرات پاسخ دهندگان به صورت طیف 

پنج گزینه ای لیکرت جمع آوری شده است.
جامعه هدف این پژوهش را صاحبان ش��رکت ها و ش��خصیت های حقوقی که از خدمات بانکداری 
اینترنتی اش��خاص حقوقی در یکی از بانک های خصوصی کشور )بانک اقتصاد نوین( استفاده کرده اند 
و تجربه اس��تفاده از این خدمات را دارند، تشکیل می دهند. به منظور جمع آوری داده، یک پرسش نامه 
اینترنتی ایجاد گردید و از طریق ایمیل لینک پرس��ش نامه برای 1100 ش��خص حقوقی معرفی شده 
از طرف بانک به پس��ت الکترونیکی آن ها ارسال شده اس��ت. از این تعداد 120 نفر اقدام به پاسخ گویی 
)نرخ حدود 11 درصد( نمودند. پس از حذف پاسخ های دارای نقص، در مجموع 109 پرسش نامه قابل 
اس��تفاده جمع آوری گردیده است. 51/4 درصد پاسخ دهندگان را مدیران مالی مؤسسات پاسخ دهنده و 
35/8 درصد پاسخ دهندگان را مدیران عامل تشکیل داده اند. مابقی پاسخ دهندگان )12/8 درصد( عضو 
هیات مدیره بوده اند یا مسئولیتی مرتبط با مسائل مالی در شرکت داشته اند که اطالعات آن ها به عنوان 
نماینده ش��رکت در س��امانه های بانک اقتصاد نوین ثبت شده اس��ت. 52/3 درصد )57 پاسخ دهنده( از 
پاسخ دهندگان را مردان تشکیل داده اند. 35/8 درصد سن پاسخ دهندگان بین30 تا 40 سال بوده است 
و 35 درصد آن ها سنی باالتر از 40 سال داشته اند و سن مابقی نمونه موردمطالعه )29/2 درصد( کمتر 
از 30 س��ال بوده اس��ت. 46/8 درصد پاس��خ دهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد )36/7 
درص��د( و دکتری )10/1 درصد( بوده اند و 48/6 درصد آن دارای مدرک کارشناس��ی بوده اند و مابقی 
)4/6 درصد( مدرک دیپلم دارند. 41/3 درصد از ش��رکت های مورد تحقیق خدماتی می باش��ند. 32/1 
درصد و 26/6 درصد مش��تریان حقوقی  به ترتیب در حوزه های بازرگانی و تولیدی فعالیت داش��ته اند. 
تمام پاسخ دهندگان به صورت آزاد یا محدود در محل کار خود دسترسی به اینترنت داشته اند و آشنایی 

نسبی یا حرفه ای به رایانه دارند.
جهت بررس��ی روایی پرسشنامه که همانا بررسی اینکه ابزار اندازه گیری مورد استفاده )پرسشنامه( 
می تواند خصیصه یا ویژگی که ابزار برای آن طراحی ش��ده را اندازه گیری کند )رامین مهر و چارستاد، 
1392(، از سنجش اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه استفاده شده است. استفاده از ادبیات و پیشینه 
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قوی، استفاده از پرسشنامه های نمونه قبلی، نظرخواهی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان شامل اساتید 
دانش��گاه و کارشناس��ان بانک و توزیع پنج پرسش نامه نمونه بین صاحبان حساب روش هایی است که 
به کمک آن ها روایی پرسش��نامه قبل از توزیع بررسی شده است. جهت بررسی اینکه ابزار اندازه گیری 
در ش��رایط یکس��ان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد )س��رمد و همکاران، 1386( یا همان 
پایایی داده های جمع آوری شده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پس 
از جمع آوری 25 پرسش��نامه اول برای هر یک از گویه های مدل، محاسبه شده و مقدار ضرایب از  0/7 
باالتر بوده که نشان دهنده اعتبار پرسش نامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای 
آن است )خاکی، 1387(. بنابراین تمام نشانگرهای انتخابی برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه از 

پایایی الزم برخوردار هستند و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست.

تجزیه و تحلیل یافته ها
برای بررسی فرضیه های تحقیق و به طور کلی آزمون مدل مفهومی پژوهش )شکل 2( بر اساس داده های 
جمع آوری شده از تحلیل حداقل مربعات جزئیPLS( 1( که یک رویکرد مدل سازی مسیر واریانس محور 
اس��ت و امکان بررسی فرضیه ها )رابطه متغیرهای پنهان و آش��کار( را به طور همزمان فراهم می سازد، 
استفاده شده است. رویکرد حداقل مربعات جزئی، یکی از رویکردهای معادالت ساختاریSEM( 2( است 
و روش��ی برای تحلیل س��ازه های تکوینی و بازتابی است )س��پهری و همکاران، 1392( و یک رویکرد 
جام��ع برای آزمون فرضیات درباره ی روابط متغیرهای مشاهده ش��ده و مکنون اس��ت به ویژه زمانی که 
تعداد نشانگرهای هر عامل زیاد و بین آن ها هم راستایی چندگانه وجود داشته باشد. در واقعSEM  یک 
تکنیک چند متغیری است که از رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی برای تخمین روابط وابستگی 
بین متغیرها به صورت همزمان استفاده می کند )ِگِفن3 و همکاران، 2000(. در طراحی مدل ساختاری 
تحقیق حاضر از این رویکرد جهت برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر استفاده شده است. یکی از نقاط 
قوت روش حداقل مربعات جزئی به عنوان یکی از تکنیک های مدل معادالت س��اختاری توانایی آن در 
تحلیل مدل های بسیار پیچیده و تخمین ضرایب تأثیر متغیرها حتی با اندازه نمونه محدود و کوچک و 
با توزیع های غیر نرمال است )هایر و همکاران4، 2012(. لذا به سبب کوچک بودن نمونه جمع آوری شده 

1 . Partial Least Square 
2 . Structural Equation Model
3 . Gefen et al.
4 . Hair et al.
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برای این پژوهش و همچنین وجود متغیرهای پنهان در مدل و نیاز به بررسی فرضیه ها و تأیید مدل، 
روش PLS ابزار مناسب می باشد و به حد باالیی با شرایط موجود تناسب دارد. یک مدل کامل معادالت 

ساختاری آمیزه ای از نمودار مسیر1 و تحلیل حداقل مربعات جزئی است.

شکل3- نمودار و ضرایب مسیر مدل پیشنهادی

تحلیل معادالت ساختاری
به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های مختلف مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی )مدل مفهومی 
تحقیق، شکل2( و بر اساس متغیرهای اندازه گیری هر متغیر پنهان )پرسشنامه(، نمودار مسیر تحقیق 
مطابق ش��کل 3 طراحی شده است. در نمودار مس��یر، متغیرهای پنهان در مدل معادالت ساختاری با 

1 . Path Diagram
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بیضی نش��ان داده ش��ده اند و متغیرهای قابل اندازه گیری هر عامل نیز با مربع، در ش��کل 3 نشان داده 
ش��ده اند. تحلیل حداقل مربعات جزئی )PLS( بر اس��اس نمودار مس��یر و داده های جمع آوری شده به 
ازای متغیرهای آشکار، میزان تأثیر متغیرهای پنهان را بر یکدیگر اندازه خواهد گرفت که در مورد این 

پژوهش از نرم افزار SMART PLS2 استفاده شده است. 

PLS حجم نمونه الزم در روش
یک��ی از دالی��ل محبوبیت و پرکاربرد بودن روش PLS ، عدم نیاز به اس��تفاده از حجم باالی نمونه در 
پژوهش ها اس��ت .عدم حساس��یت PLS به حجم نمونه تا آنجاست که حتی تعداد نمونه می تواندکمتر 
از تع��داد کل متغیر های پژوهش باش��د. بارکالی و هم��کاران )1995(1 حداقل حجم نمونه الزم برای 
استفاده از روشPLS ، را برابر با بزرگ ترین مقدار حاصل از دو قاعده ده برابر تعداد شاخص های مدل 
اندازه گیری ای که دارای بیشترین شاخص در میان مدل های اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است و ده 
برابر بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوند، 

می دانند.
با توجه به مدل پژوهش، متغیر های ACC و TECHS )تعاریف در جدول 2 ارائه ش��ده اند( که هر 
کدام دارای 4 شاخص (بیشترین شاخص در مدل( هستند، طبق قاعده اول از روش بارکالی و همکاران، 
حداقل حجم نمونه الزم برای اس��تفاده از روشPLS ، برابر اس��ت با حاصل ضرب 10 در 4 که 40 عدد 
می باشد. همچنین متغیر های  SEC و ACC  هر کدام با 5 رابطه، به متغیر های دیگر پیوند می خورند، 
بدی��ن ترتیب طبق قاع��ده دوم از روش بارکالی و همکاران )1995(، حداق��ل حجم نمونه الزم برای 
استفاده از روشPLS ، برابر است با حاصل ضرب 10 در 5 که 50 عدد می  شود. در مرحله آخر با مقایسه 
50 و 40 مق��دار بزرگ تر یعنی 50 به عنوان حداقل حجم نمونه الزم برای این پژوهش انتخاب گردید. 
البته تعیین حجم نمونه مناس��ب برای پژوهش به عوامل زیادی بس��تگی دارد و تکنیک ها و شیوه های 
ارائه ش��ده تنها در مورد تعیین حداقل حجم نمونه کارایی دارند. تعیین حجم نمونه ای که بتوان مدل 
پژوهش را به درس��تی سنجید، به عوامل زیادی از جمله توزیع داده ها و تعداد داده های مفقود بستگی 

دارد )مارکولیدز و ساندرس2، 2006(.

1 . Barclay et al.
2 . Marcoulides and Saunders
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جدول 2- تعریف متغیرها و ضرایب پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده

عنوان در 
مدل

متغیر های 
تعریف متغیرمکنون

ضریب 
پایایی 
ترکیبی

میانگین 
واریانس 

استخراج شده

WDنظرکاربران در مورد نماهای ظاهری سایت وطراحی وب 
0/910/77 تناسب آن با کاربری آن

TSسرعت در انجام کارهای بانکی شرکت وسرعت 
0/940/86 سرعت پردازش اطالعات

EOU سهولت
0/980/71احساس کاربر که فناوری نیاز به یادگیری جدی ندارداستفاده

CO0/960/92انطباق خدمات اینتربانک با نیاز شرکتسازگاری

MO11دسترسی ساده و آسان به فناوریهمراه بودن

USEFاعتقاد کاربر از اینکه فناوری بر عملکرد ومفید بودن 
0/940/89 بهره وری او می افزاید

PREافزایش وجهه اجتماعی شرکت با استفادهوجهه 
0/920/81 از اینترنت بانک 

INT شیوه
معرفی

توصیه و تشویق سایر کاربران به استفاده از خدمات 
11اینترنت بانک و شیوه های تبلیغ بانک 

SI هنجارهای
درونی

 میزان یا درجه ی درک کاربر از اینکه او باید
0/90/82 از سیستم جدید استفاده کند.

TECHS تکنولوژی
0/940/81سخت افزار مناسب در فناوری جهت حفظ امنیت اطالعات امن

SM0/890/81نرم افزار مناسب در فناوری جهت حفظ امنیت اطالعات روش امن

GS تطابق با
قوانین

انطباق استفاده از خدمات اینترنت بانک با قوانین و 
11تعهدات شرکت مانند روزنامه رسمی و ...

SEC0/90/66محافظت از اطالعات و جلوگیری از دخالت های غیرمجازامنیت

TRU0/950/86حس خوش بینی و تمایل به برقراری یک ارتباط مبادله ایاعتماد

ACCخواست و میل صاحبان حساب برای استفاده از پذیرش
0/970/91خدمات فناوری بانکداری الکترونیکی
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نتایج اجرای مدل
در مدل معادالت ساختاری عالوه بر روایی سازه )آلفای کرونباخ برای کل 109 مشاهده( که برای بررسی 
اهمیت نش��انگرهای انتخاب شده برای اندازه گیری سازه ها به کار می رود، روایی تشخیصی نیز مورد نظر 
اس��ت. به این معنا که نشانگرهای هر س��ازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیری نسبت 
به س��ازه های دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت ساده تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیری کند و 
ترکیب آن ها به گونه ای باش��د که تمام س��ازه ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. این فرایند از طریق 
شاخص میانگین واریانس استخراج شدهAVE( 1( مشخص می شود. به کمک این شاخص مشخص شد 
که تمام سازه های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده، باالتر از 0/5 هستند )ژائوینگ 
و همکاران2، 2008( که این ضرایب در جدول 2 موجود  اس��ت. نتایج بررس��ی روایی تشخیصی نشان 
می دهد که تمامی س��ازه ها به خوبی از هم تفکیک ش��ده اند. جهت بررسی پایایی نیز از شاخص پایایی 
ترکیبی3 استفاده شد که نتایج در جدول 2 آمده است. پایایی به این معنا است که بین پاسخ دهندگان 
مختلف مورد مطالعه برداشت یکسانی از سؤاالت وجود دارد. در روش ْشناسی مدل معادالت ساختاری 
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی مقادیر باالتر از 0/7 )به جز یک مورد که نزدیک 0/7 است( برای 

هر سازه نشان از پایایی مناسب آن سازه را دارد. 
براس��اس خروجی های تحلیل PLS، ضرایب مس��یرها4 برای مسیرهای بیرونی5 در شکل 3 نشان 
داده ش��ده اند. در واقع ضرایب بین متغیرهای آش��کار و متغیرهای پنهان )مس��یرهای بیرونی( بیانگر 
توانایی متغیر آش��کار در تشریح و ساخت متغیر پنهان مربوطه است. مقدار T_value مربوطه نیز از 
نظ��ر آماری معنی دار بودن ضریب را تش��ریح می کند. با توجه به خروج��ی نرم افزار و ضرایب مربوطه 
در ش��کل 3، تمام مس��یرها به جز هنجار درونی به پذیرش، از نظر آماری )سطح اطمینان 95 درصد( 
معنادار است. مقدار معنی داری روابط با تک ستاره )*( نشان داده شده اند. تنها بین هنجارهای درونی 
)SI( و پذی��رش فناوری )ACC( رابطه معنی داری وج��ود ندارد زیرا مقدار T-value مربوطه از 1/96 

کمتر است و ضریب تأثیرگذاری آن مقدار ناچیزی )0/009( است. لذا این فرضیه در سطح اطمینان 
95 درصد رد می شود. 

1 . Average Variance Extracted
2 . Xiaoying et al.
3 . Composite Reliability
4 . Path Coefficients 
5 . Outer Loadings
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تحلیل ضرایب مسیرهای داخلی )آزمون فرضیه ها( 
هدف اصلی این پژوهش، بررس��ی تأثیر مؤلفه های مختلف بر پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقوقی 
است. به همین منظور تحلیل ضرایب مسیرهای داخلی )مسیر متغیرهای پنهان( به فرضیه های تحقیق 
پاس��خ خواهد داد. ضریب هر مس��یر داخلی متناظر با یکی از فرضیه های تحقیق اس��ت. در صورتی که 
ضریب معناداری مسیر میان دو متغیر از 1/96 بزرگتر باشد یا مقدار P_value آن از 0/05 کمتر باشد، 
معنی دار بودن تأثیر متغیر اول بر متغیر دوم در س��طح اطمینان  95 درصد تأیید می شود. فرضیه ها و 

نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است.
همانطور که مش��خص است، متغیر های سهولت استفاده، س��ودمندی، امنیت و اعتماد بر پذیرش 
اینترنت بانک مؤثرند و هنجارهای درونی تأثیر معنی داری ندارند. همچنین از متغیرهای بالقوه مؤثر بر 
پذیرش اینترنت بانک، اعتماد )TRU( نسبت به سایر متغیرها بیشترین تأثیر را بر پذیرش اینترنت بانک 

دارد. بعد از اعتماد، امنیت بیشترین تأثیر )SEC( را دارد. امنیت بر اعتماد نیز مؤثر است.

نیکویی برازش مدل ساختاری 
نیکوی��ی برازش، به منظ��ور ارزیابی برازندگی مدل پیش��نهادی بر داده ها و ارزیابی دقت مدل اس��ت. 
ش��اخص های متعددی برای بررس��ی نیکویی برازش مدل پیشنهاد و برای بررس��ی برازندگی مدل از 
ش��اخص GOF استفاده شده است. مقدار این ش��اخص 0/81 برآورد شده است. براساس پیشنهاد وتزلز 
و هم��کاران1 )2009(، س��ه مقدار 0.01، 0.25 و 0.36 ب��رایGOF به ترتیب بیانگر برازندگی ضعیف، 
متوس��ط و قوی مدل می باش��د. لذا برازندگی مدل قوی و مورد قبول است. همچنین ضریب تعیین2 یا  
R-Square برای متغیرهای درون زای مدل که داخل بیضی های مربوطه در مدل ش��کل 3 ارائه ش��ده 

نیز معیاری برای برارندگی مدل های رگرسیونی مربوطه می باشد. مقدار ضریب تعیین برای رگرسیون 
متغیرهای پذیرش اینترنت بانک و متغیرهای مستقل برای 66/5 درصد برآورد شده است. این شاخص 
معیاری است که تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا را نشان می دهد و سه مقدار 0.19، 0.33 
و 0.67 به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2 در نظر گرفته می شود. باالبودن 
این ضریب به معنی آن است که مدل پیشنهادی 66/5 درصد از عوامل مؤثر بر سازه پذیرش اینترنت 

بانک را در خود گنجانده است.

1 . Wetzels, et al.
2 . Coefficient of Determination
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جدول 3- فرضیه های اصلی تحقیق و نتایج

نتیجهآماره آزمونضریب مسیرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

تائید0/2912/68پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقیسهولت استفاده

تائید0/413/014پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقیسودمندی استفاده 

تائید0/4524/15سودمندی استفادهسهولت استفاده 

رد0/0090/144پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقیهنجار های درونی

تائید0/3332/84پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقیامنیت

تائید0/5856/92اعتمادامنیت

تائید0/5204/25پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقیاعتماد

نتیجه گیری
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اینترنت بانک برای اشخاص حقوقی موضوعی است که در این 
پژوهش مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. مدل پذیرش فناوری TAM با توجه به عوامل مؤثر بر پذیرش 
فن��اوری الکترونی��ک و تجارت الکترونیک بازنگری ش��ده و مدل مفهومی ش��امل تأثیر عوامل اعتماد، 
سهولت استفاده درک شده، سودمندی درک شده، امنیت، هنجار درونی، طراحی وب، سرعت عملیات، 
س��ازگاری، همراه بودن، وجهه، شیوه معرفی، روش امن، تکنولوژی امن و مطابقت با قوانین بر پذیرش 
فناوری اینترنت بانک توسعه یافته است. با طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین کاربران خدمات اینترنت 
بانک اشخاص حقوقی بانک اقتصاد نوین، داده ها تحقیق شامل 109 پرسشنامه جمع آوری شده است. از 
رویکرد معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی فرضیه های تحقیق و تأیید مدل 
پیش��نهادی استفاده شده است. پس از اطمینان از مناسب بودن مدل ارائه شده، فرضیه های تحقیق با 

استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری بررسی شد.
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های بانکداری اینترنتی  به طور عام و اینترنت بانک اشخاص 
حقوقی به طور خاص بر موفقیت اس��تفاده از این فناوری تأثیر به سزایی دارد. پس از بررسی  مؤلفه های 
مختلف بالقوه تأثیرگذار بر پذیرش این فناوری در جامعه مشتریان حقوقی بانک اقتصاد نوین مشخص 
ش��ده که اعتماد بیش��ترین تأثیر را بر پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقوقی دارد. اعتماد خود نیز 
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از امنی��ت تأثیر می پذی��رد. به عبارت بهتر، وجود امنیت و قابلیت اطمین��ان در معامالتی که به صورت 
الکترونیکی انجام می گیرد موجبات پذیرش این فناوری توس��ط کاربران )مؤسس��ات حقوقی( را فراهم 
می کند. بر اساس پژوهش ساه و هان )2002( که اعتماد به فناوری اینترنت بانک در اشخاص )نه لزوماً 
حقوقی( را یکی از مهم ترین باورها در توضیح نگرش یک مشتری در استفاده از آن می دانند، لذا اعتماد 
مؤلفه ای مرتبط با نگرش مشتریان است که باید بانک ها با تبلیغ مناسب در معرفی قابلیت های امنیتی 
این فناوری، اعتماد مش��تریان حقوقی خود را جلب نمایند. همچنین با توس��عه خدمات اینترنت بانک 
اش��خاص حقوقی که در آن ها موضوع امنیت لحاظ ش��ده، مؤلفه اعتماد مش��تریان تقویت خواهد شد. 
تأیید فرضیه تأثیرگذاری اعتماد بر پذیرش فناوری اینترنت بانک اش��خاص حقوقی با تحقیقات س��ایر 
محققین در پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقیقی مانند س��هیل و شانموغان1 )2003(، کشاروانی و 
بیشت )2013(، موغلی )1386(، حنفی زاده و همکاران )2012(، آکینسی و همکاران )2004(، جرالد 

و کونینقام )2003(، الدوانی )2001( منطبق است. 
با تأیید فرضیه تأثیرپذیری پذیرش فناوری اینترنت بانک اشخاص حقوقی از امنیت، مشخص است 
که بعد از اعتماد، امنیت به عنوان مؤثرترین عامل در پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقوقی اس��ت. 
یافته های تحقیقات چنگ و همکاران )2006(، سهیل و شانموغان )2003(، لیائو و چیونگ )2002(، 
الفورت و لی )2005(، الدوانی )2001(، آکینسی و همکاران )2004( و یون )2010(، نثری و چارفدین 
)2012(، خزائی پول )1390( و آقا محمدی )1390( هم راستا و هم سو با نتایج این پژوهش در حوزه 
مش��تریان حقوقی است. همانطور که در شکل 3 نشان داده ش��ده جنبه های مختلف امنیت استفاده از 
نرم افزار، س��خت افزار امن و همچنن قابلیت انطباق خدمات ارائه ش��ده به مش��تریان حقوقی مطابق با 
قوانین داخلی آن ها مانند اساس نامه شرکت است. لذا امنیت با فراهم کردن زیرساخت های فنی مناسب 
مانند نرم افزارها و سخت افزارهای ایمن به منظور حفظ اطالعات مالی آن ها در برابر دسترسی افراد غیر 

مجاز، هکرها و غیره تأمین خواهد شد که بانک ها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
بعد از اعتماد و امنیت، سودمندی درک شده سومین عامل مؤثر در پذیرش اینترنت بانک اشخاص 
حقوقی مش��خص شده اس��ت که هم راستا با بررس��ی این فرضیه در اینترنت بانک اشخاص حقیقی در 
تحقیقات چنگ و همکاران )2006(، ساه و هان )2002(، سهیل و شانموغان )2003(، لیائو و چیونگ 
)2002(، کش��اروانی و بیش��ت )2012(، نثری و چارفدین )2012(، حنف��ی زاده و همکاران )2012(، 
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خزائی پول )1390(، آقا محمدی )1390(، موغلی )1386( و سید جوادین و یزدانی )1384( می باشد. 
لذا انجام تمهیدات مناس��ب از سوی بانک ها به منظور درک مشتریان حقوقی به خصوص اعضای هیأت 
مدیره این مؤسس��ات از س��ودمندی این خدمات مانند افزایش دقت، سرعت، کاهش هزینه ها، کاهش 
عملیات اداری زائد و تکراری می ش��ود )موغلی، 1386(. افزایش دسترس��ی مش��تریان حقوقی به این 
خدمات و افزایش سازگاری این خدمات با نیاز مشتریان حقوقی بر افزایش درک سودمندی این فناوری 

توسط آن ها و پیامد آن افزایش پذیرش فناوری کمک شایانی می کند.
چهارمین عامل مؤثر بر پذیرش این فناوری که از تأیید فرضیه ی تأثیرگذاری س��هولت استفاده بر 
پذیرش ناشی می شود، سهولت استفاده درک شده از خدمات فناوری مورد نظر است. یافته های تحقیقات 
چنگ و همکاران )2006(، ساه و هان )2002(، سهیل و شانموغان )2003(، لیائو و چیونگ )2002(، 
ماتیال و همکاران )2003(، جرالد و کونینقام )2003(، کشاروانی و بیشت )2012(، یون )2010(، نثری 
و چارفدین )2012(، حنفی زاده و همکاران )2012(، خزائی پول )1390(، آقامحمدی )1390(، س��ید 
جوادین و یزدانی )1384( و موغلی )1386( نیز اثرگذاری س��هولت استفاده را برای مشتریان حقیقی 
تأیید می کند. طراحی سامانه اینترنتی مناسب و کاربر پسند با سرعت عملیاتی مناسب که با کمترین 
آموزش و حداقل س��واد اینترنتی امکان برآوردن نیازهای مش��تریان حقوقی را داشته باشد، بر پذیرش 

این فناوری تأثیرگذار است. 
بر اس��اس نتایج آماری این تحقیق بین هنجارهای درونی و پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی 
رابط��ه معن��اداری وجود ندارد و این نتیجه با یافته های تحقیقات جرال��د و کونینقام )2003(، نثری و 
چارفدی��ن )2012( و خزائی پول )1390( که همگی این فرضیه را می پذیرند مغایرت دارد. با توجه به 
متغیرهای سازنده این مؤلفه، پرستیژ )وجهه( و شیوه معرفی فناوری، می توان نتیجه گرفت که مشتریان 
حقوقی بر خ��الف حقیقی تحت تأثیر هیجانات درونی قرار نمی گیرند. هرچند تحقیقات انجام ش��ده بر 
پذیرش فناوری اینترنت بانک توس��ط کاربران عادی نش��ان می دهد، هیجانات درونی مانند شخصیت 
کاذبی که این فناوری به آن ها می دهد و الگوبرداری از سایر استفاده کنندگان یک عامل مؤثر بر پذیرش 
این فناوری است، اما کاربران حقوقی تحت تأثیر این عوامل قرار نمی گیرند. زیرا این مؤسسات جهت حل 
مشکالت و برآورد نیازهای خود، فناوری ها و ابزارهایی را انتخاب می کنند که واقعاً برای آن ها کارا باشد. 
همچنی��ن زیرفرضیه های تحقیق ش��امل؛ تأثیرگذاری امنیت بر اعتماد، بیانگر آن اس��ت که یکی 
از راه ه��ای جلب اعتماد مش��تریان حقوق��ی، ارائه خدمات با امنیت باال اس��ت. همچنین تأیید فرضیه 
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تأثیرگذاری مؤلفه سهولت استفاده بر سودمندی درک شده در میان کاربران این نوع خدمات با تحقیقات 
چنگ و همکاران )2006(، س��اه و هان )2002(، کش��اروانی و بیشت )2012(، خزائی پول )1390( و 
آقامحمدی )1390( در مورد مشتریان حقیقی هم راستا است. لذا بانک اقتصاد نوین با طراحی مناسب 
سامانه ارائه این نوع خدمات که سهولت استفاده را در پی دارد، عالوه بر اینکه به طور مستقیم بر پذیرش 
اینترن��ت بانک مؤثر اس��ت، از طریق افزایش مؤلفه درک مفید بودن سیس��تم، پذیرش اینترنت بانک 

اشخاص حقوقی را تشدید می کند.
بنابراین متغیرهای سهولت اس��تفاده درک شده، سودمندی درک شده، امنیت و اعتماد بر پذیرش 
اینترنت بانک اش��خاص حقوقی مؤثرند. از طرف دیگر، هنجاره��ای درونی اثر قابل توجهی بر پذیرش 
اینترنت بانک اشخاص حقوقی ندارند. از میان متغیرهای مؤثر بر پذیرش این فناوری، اعتماد بیشترین 
تأثیر را بر اینترنت بانک اش��خاص حقوقی دارد که اعتماد خود نیز از امنیت تأثیر می پذیرد. به عبارت 
بهت��ر، وجود امنیت و قابلیت اطمینان در معامالتی ک��ه به صورت الکترونیکی انجام می گیرد موجبات 
پذیرش یک تکنولوژی خاص را فراهم می کند. بعد از اعتماد و امنیت، س��ودمندی درک ش��ده سومین 
عامل مؤثر در پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقوقی مش��خص گردید. س��هولت استفاده درک شده 
به عنوان عامل بعدی مؤثر مش��خص گردید. س��هولت اس��تفاده بر ادراک از مفید بودن اینترنت بانک 
اشخاص حقوقی تأثیر گذار است و با توجه به مدل تحقیق به طور غیر مستقیم بر پذیرش اینترنت بانک 
اشخاص حقوقی تأثیر می گذارد. سهولت استفاده بر ادراک از مفید بودن اینترنت بانک اشخاص حقوقی 
تأثیر گذار است و باتوجه به مدل تحقیق به طور غیر مستقیم بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی 
تأثی��ر می گذارد. لذا به عن��وان یک نتیجه کاربردی از این پژوهش می ت��وان به بانک ها توصیه کرد که 
الزمه موفقیت فناوری بانکداری الکترونیکی برای ش��رکت ها و مؤسسات حقوقی به کارگیری روش ها و 
ابزارهایی است که اعتماد به فناوری را در کاربران ایجاد کند و پیش نیاز آن توجه به امنیت در فناوری 

به کار گرفته شده است.
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