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

وحید برادران

1

چکیده
با توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکداری ،برخی از بانکها اقدام به توس��عه خدمات
بانکداری الکترونیک برای مشتریان حقوقی خود نمودهاند .ظهور فناوری اینترنت بانک اشخاص حقوقی
نمونهای از این خدمات اس��ت .الزمه موفقیت و پذی��رش این خدمات مانند هر فناوری دیگری نیاز به
مطالعه و شناس��ایی مؤلفههای مؤثر بر پذیرش آن توس��ط کارب��ران دارد .در این مقاله ضمن مطالعه
ادبیات تحقیق ،مدل پذیرش فناوری ( )TAMمتناسب با فناوری بانکداری الکترونیک اشخاص حقوقی
و برمبنای مصاحبههای انجامش��ده با خبرگان صنعت بانکداری توسعه داده شدهاست .پرسشنامهای بر
مبنای آن طراحی شده و بین مشتریان بانک اقتصاد نوین (اولین بانک خصوصی کشور) توزیع شده تا
میزان تأثیر مؤلفههای مختلف شناساییش��ده بر پذیرش این فناوری بررسی شود .از رویکرد معادالت
ساختاری برای بررسی فرضیههای تحقیق و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شدهاست .نتایج مدل
آماری نش��ان میدهد ،مدل پیش��نهادی برازنده دادهها میباشد و مؤلفههای اعتماد و امنیت بیشترین
تأثی��ر را بر پذیرش این فناوری دارد .همچنین هیجانهای درون��ی کاربران حقوقی بر خالف کاربران
حقیقی بر پذیرش این نوع فناوری تأثیری ندارد.
کلمات کليدی:
بانکداری اينترنتی ،اينترنت بانک اشخاص حقوقی ،مدل پذيرش فناوری ،مدلسازی معادالت ساختاری
 . 1عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال V_baradaran@iau-tnb.ac.ir
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مقدمه
دس��تاورد فناوری اطالعات در زمين��ه اقتصاد ،تجارت الکترونيک میباش��د .خری دوفروش ،بازاریابی و
ارائ��ه خدم��ات و انتقال اطالعات کاال و خدمات از طریق ش��بکههای کامپیوت��ری از مصادیق تجارت
الکترونیک اس��ت (موغلی .)1386 ،سهولت دسترسی افراد به اينترنت ،بستر مناسبی را برای مراودات
تج��اری و اقتصادی از طريق دسترس��ی به دنيای مجازی فراهم کرده که پیامد آن توس��عه روزافزون
تجارت الکترونیک است .در این میان ،بانکداری الکترونيک و سيستمهای پرداخت آنالين بهعنوان یک
فناوری نوظهور مانند سایر فناوریهای تجارت الکترونیک در میان کاربران موردتوجه قرار گرفتهاست
(ابراهيمی و مهديه .)1385 ،اهمیت بانکداری الکترونیک به حدی است که آن را الزمه و بستر تجارت
الکترونیک میدانند (سيدجوادين و سقطچی .)1385 ،بانکداری الکترونيک هرگونه خدمات بانکی است
که برای مشتری محدوديت حضور فيزيکی در مکان خاصی را ايجاد نکند و خدمات بانکی با بکارگيری
ابزارهای الکترونيکی انجام ش��ود .پیرو گس��ترش فناوریهای اطالعات ،بانکهای بزرگ در کشورهای
توس��عهیافته و درحالتوس��عه بهمنظور کسب رضایت مشتریان خود و در رقابت با رقبای خود بهدنبال
گس��ترش خدمات بانکداری مجازی و اس��تفاده از بس��ترهای الکترونیکی بهخصوص اینترنت هستند
(سیدجوادین و یزدانی)1384 ،
با وجود س��رمايهگذاریهای فراوانی ک��ه در برخی از زمينههای فناوری اطالعات در س��ازمانها
انجام میش��ود ،شواهد نشان میدهند که ناکامی در اين س��رمايهگذاریها نسبت به توفيق در آنها
رايجتر بودهاست ،بهطوریکه مطالعات نشان میدهد که بالغ بر  50درصد پروژههای فناوری اطالعات
به نوعی شکس��ت میخورند و بیش از  30درصد از آنها قبل از تحویل بهطورکلی منحل میش��وند
(کوش��ا و رفیعی .)1383 ،بهعن��وان مثال درصد کمی از پروژههای توس��عه فناوریهای اطالعات در
حوزه سالمت (عبدخدا و همکاران )1392 ،و دولت الکترونیک (الکادی )2013 ،1با استقبال کاربران
روبهرو ش��دهاند .مطالعات نش��ان میدهد ،پذيرش فناوریهای اطالعات توس��ط مشتریان و کاربران

آنها عامل کليدی در توس��عة آنها و همچنین موفقیت آنهاس��ت (بیرس و لد ِرر2001 ،2؛ الَدوانی،3

 .)2001پذیرش عبارت اس��ت از عالقه مش��هود در بین یک گروه برای استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات بهمنظور انجام وظایفی که این فناوریها برای پش��تیبانی از آنها طراحی ش��دهاند (دیلون
1 . Elkadi
2 . Byers and Lederer
3 . Aladwani
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و موریس .)1996 ،1لذا بررسی پذیرش یک فناوری و عوامل مؤثر بر آن توسط کاربران بهعنوان یک
راهکار برای افزایش احتمال موفقیت فناوریهای اطالعات پیش��نهاد شده و همواره یک موضوع مهم
و حیاتی برای توس��عه فناوریهای اطالعات مطرح بودهاست (س��یدجوادین و یزدانی .)1384 ،ظهور
فناوری بانکداری الکترونیک نیز مانند هر فناوری دیگری نیازمند بررس��ی نحوه پذيرش آن توس��ط
کاربران و عواملی است که بر پذيرش آن اثر میگذارند .نوع جدیدی از خدمات بانکداری الکترونیکی
جهت ارائه خدمات به اش��خاص حقوقی مانند ش��رکتها و مؤسسات در کشور در حال ترویج است و
بانکها جهت جذب رضایت مشتریان خود توسعه این فناوری را در دستور کار خود قرار دادهاند.
ارائه خدماتی از جمله نمایش فهرس��ت حس��ابهای 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
ی ساعات ش��بانهروز از جمله خدمات بانکداری
چکهای مش��تری و ...برای مشتریان حقوقی در تمام 
الکترونیکی به اش��خاص حقوقی اس��ت .مراحل انجام خدمات یادشده ،نظیر سامانه بانکداری اینترنتی
حسابهای مشتریان حقیقی است ،اما انجام تراکنش مالی منوط به تأیید امضاداران مجاز و کاربر مهر
مطابق با جدول برداشت حسابی که اشخاص حقوقی معرفی میکنند ،خواهد بود .با استفاده از امکانات
حواله اینترنتی ،از این پس صاحبان امضای مجاز برای حس��ابهای اش��خاص حقوقی و اشتراکی قادر
خواهند بود تا با توجه به ش��رایط تعریفش��ده برای حساب ،نسبت به جابجایی وجوه موردنظر خود از
طریق س��ایت بانکداری اینترنتی اقدام کنند .برایناس��اس ،هر یک از دارندگان مجاز امضا ،با توجه به
حدود اختیارات و ش��رایط تعریفشده برای آنان ،رمز جداگانهای دریافت خواهند کردکه با استفاده از
آن ،امکان ایجاد و سپس ارسال حواله الکترونیک فراهم میشود .سرویس مذکور ،باعث خواهد شد تا
مدیران مؤسسات ،شرکتها ،سازمانها و دارندگان حسابهای اشتراکی بتوانند نسبت به مدیریت وجوه
خود در هر ساعت از شبانهروز اقدام و بدون نیاز به حضور فیزیکی ،وجه موردنظر را در محیط اینترنت
جابجا کنند .جابجایی وجه از این طریق (تا سقف  50میلیون ریال) با استفاده از شناسه و کلمه عبور
(رمز) و برای مبالغ باالتر با استفاده از ابزار امضای الکترونیک امکانپذیر خواهد بود.
الزمه موفقیت این نوع فناوری ،بررس��ی نیازمندیها و انتظارات جامعه هدف از این نوع خدمات و
برنامهریزی جهت برآوردن آن نیازها است .مسئله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص
1 . Dillon and Morris
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حقوقی بهعنوان خالء پژوهش��ی و نیاز بانکها (بهخصوص م��ورد مطالعه این تحقیق از جمله عناوین
پژوهشی بانک اقتصاد نوین است) شناساییشده و در این مقاله بررسی شدهاست .در گذشته تحقیقاتی
مانند سیدجوادین و یزدانی ( )1384و موغلی ( )1386به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک
اش��خاص حقیقی براساس نظر مشتریان عادی بانکی پرداختهاند .اما به دلیل ماهیت متفاوت خدمات
ارائهشده به اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی و اینکه خواستهها و تصمیمگیری جهت پذیرش
تکنولوژی اینترنت بانک از طرف ش��رکتها و اش��خاص حقوقی فراتر از نیاز شخصی افراد و بستگی به
سیاستهای شرکتها و سازمانها دارد ،تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات اینترنت بانک
بهویژه در مطالعه موردی ،این تحقیق را از س��ایر تحقیقات مشابه متمایز کردهاست .بررسی مدلهای
مختلف پذیرش تکنولوژی و شناسایی مؤلفههای مناسب و بالقوه مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص
حقوقی و بررسی عوامل مؤثر براساس نظر مشتریان حقوقی بانک اقتصاد نوین از جنبههای نوآوری این
تحقیق میباشد.
نتایج این پژوهش به بانک مورد مطالعه و س��ایر بانکهای 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
مؤلفههایی بیشتر توجه دارند تا با تقویت آنها و با ایجاد قابلیتهای بیشتر به سامانه اینترنتی این نوع
خدمات ،احتمال موفقیت خدمات بانکداری را ارتقاء دهند.
از میان مدلهای مختلف پذیرش فناوری ،مدل پذيرش تکنولوژی ديويس( 1دیویس )1989 ،در

ادبیات تحقیق بیشتر مورد استفاده قرارگرفته و تقریباً تمام مؤلفههای بالقوه مؤثر بر پذیرش فناوری
را دارا اس��ت .در این پژوهش ضمن مروری بر مدلهای پذی��رش فناوری ،مؤلفههای مؤثر بر پذیرش
اینترنت بانک اشخاص حقوقی مطالعه شده و مدل پذیرش تکنولوژی دیویس موسوم به مدل TAM

2

بهعنوان مدل پایه و براساس ویژگیهای مسئله تحقیق ،توسعه دادهشدهاست .براساس مدل ارائهشده،
پرسش��نامهای طراحیش��ده و با استفاده از آن ،نظر تعدادی از مش��تریان یکی از بانکهای خصوصی
کش��ور (بانک اقتصاد نوین) بهعنوان نمونه تصادفی جمعآوری شدهاس��ت .از رویکرد تحلیل معادالت
س��اختاری ،از ابزارهای آمارهای چندمتغیره ،برای تحلیل دادهها و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر
پذیرش این فناوری استفاده شدهاست .در نهایت فرضیههای 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 شدهاند.
پیشینه تحقیق
در طول دو دهة اخير ،پذيرش فناوري اطالعات موضوع تحقيقات بسياري بودهاست .ازاينرو نظريههاي
مختلف ،نگرشهاي جديدي به پذيرش و استفاده از فناوري اطالعات در بعد فردي و سازماني داشتهاند.
در بي��ن مطالعات انجامش��ده در گروه مدلهاي پذيرش فردي ونكاتش و همكاران ،)2003( 1هش��ت
م��دل؛ نظريه عم��ل منطقی ( ،2)TRAمدل پذيرش فن��اوري ( ،)TAMمدل انگيزش��ي ،3نظريه رفتار
برنامهريزيشده ( ،4)TPBمدل استفاده از كامپيوترهاي شخصي ،5نظريه انتشار نوآوري ( ،6)IDTنظريه
شناخت اجتماعي 7را بهعنوان مدلهاي كليدي معرفي كردند و معتقدند بقيه مدلها بر پايه اين هشت
مدل ارائه شدهاست .براساس مطالعه آنها« ،واکنشهای فردی به استفاده از فناوری» بر «قصد استفاده
از فناوری اطالعات» اثر میگذارد و نتیجه آن «استفاده عملی از فناوری اطالعات» است.
در بين اين نظريهها ،مدل پذيرش فناوري موس��وم به مدل  TAMتوجة بيش��تري را به خود جلب
كردهاس��ت (پلوف و همکاران .)2001 ،8این مدل در س��ال  1985توسط دیویس براساس تئوری عمل
منطقی ( )TRAمعرفی ش��د .تئوري عمل منطقی ،تئوريی از حوزة روانشناس��ي اجتماعي اس��ت كه
بهصورت گس��ترده در پژوهشه��اي تجربي و حوزههاي تحقيقاتي گوناگون م��ورد مطالعه قرار گرفته
شدهاس��ت .اين تئوري در رابطه با عوامل تعيينكنندة رفتارهاي عمدي است و بر طبق آن سرزدن هر
رفتاري از يك ش��خص ،مرتبط با تصميمگيري در آن فرد براي انجام آن است .تصميم به رفتار 9را نيز
متعاقباً به صورت مشترك نگرش نسبت به رفتار 10و هنجارهاي ذهني 11تعيين ميكنند .اين نگرش و

هنجار قبل از تصميمگيري ،در ذهن ش��خص در رابطه با آن رفتار شكل گرفتهاند .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  1نشان داده شدهاست.

شکل -1مدل پذیرش فناوری (( )TAMدیویس)1989 ،

در تحقیقات گذشته ،محققین جهت استفاده از این مدل و کاربرد آن برای شناسایی مؤلفههای مؤثر
بر پذیرش فناوری بهخصوص در صنعت بانکداری متغیرهایی به آن اضافه کرد ه و تغییراتی در آن اعمال
کردهاند .بهعنوان نمونه؛ س��اه و هان )2002( 1مدل تحقيقی برای بررس��ی فاکتورهای مؤثر بر پذيرش
بانکداری اينترنتی از سوی مشتريان ارائه کردند .بدين منظور ،اعتماد را به مدل اصلی  TAMافزودند.
چن��گ و هم��کاران )2006( 2در مقاله خود يک مدل نظری براس��اس مدل  TAMبرای بررس��ی
پذيرش بانکداری اينترنتی از طرف مش��تريان در هنگ کن��گ ارائه دادند .در اين مدل به مدل TAM

متغیر امنيت وبگاه را اضافه کردند .در جدول  ،1توسعههای انجامشده بر مدل پایه  TAMدر داخل و
خارج از کشور به همراه متغیرهای مؤثر بر پذیرش فناوریهای جدید ارائه شدهاست.
بهعنوان نتیجه از بررسی پیشینه تحقیق ،مشخص است که پذیرش فناوری در حوزههای مختلف
عالوه بر مؤلفههای عمومی ،مانند پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی مؤلفههای خاص خود را دارد
که باید موردمطالعه قرار گیرد و این پژوهش میتواند 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 بهروز میباشد.

1 . Suh and Han
2 . Cheng et al.
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1

محقق

سال

کشور

عامل موثر

سيد جوادين و
يزدانی

1384

ایران

ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده ازخدمات بانکداری اينترنتی و
مفيدبودن اين خدمات و خود اثربخشی فرد در استفاده از رايانه

موغلی

1386

ایران

سهولت استفاده ،مفيد بودن و اعتماد مشتريان ،ميزان تحصيالت
مشتريان شعب بانکها

آقا محمدی

1390

ایران

آگاهی از خدمات و فوائد ،امنيت ،کيفيت ارتباط اينترنتی ،درک از
مفيد بودن ،سهولت استفاده

خزائی پول

1390

ایران

امنيت ،سهولت استفاده ،سازگاری و مفيدبودن ،باورهای هنجاری

محترمی و
همکاران

1392

ایران

فناوری ،سازمانی و محیطی

حنفیزاده 1و
همکاران

2012

ایران

انطباق با سبک زندگی و اعتماد

حيدريه و
همکاران

1392

ایران

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

2015

ایران

کیفیت اطالعات ،کیفیت سیستم ،کیفیت خدمتدهی ،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

2015

ایران

سازگاری با سیستم عامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار مشتری نسبت به
موبایل بانک میباشد

منتظمی و
قهری صارمی

2

محمدی

3

ساتیه

4

الدوانی

 1999استرالیا
2001

کویت

نگرانیهای امنيتی و عدم اطالع از بانکداری اينترنتی
امنيت ،وجود قوانين و مقررات بانکداری اينترنتی ،تضمين حريم
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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محقق

لیائو و
چیونگ

 2002سنگاپور

5

انتظارات شخصی افراد شامل دقت ،امنيت ،سرعت تراکنش،
کاربردوستی ،مشارکت کاربر و سهولت استفاده

6

2003

مالزی

دسترس پذيری اينترنت ،آگاهی افراد ،گرايش (برخورد) افراد به
تغيير ،هزينههای دسترسی به رايانه و اينترنت ،اعتماد به بانک،
نگرانیهای امنيتی ،سهولت استفاده و مفيد بودن

7

2003

فنالند

درآمد خانوار و تحصيالت آنها ،درک کاربر از دشواری استفاده از
کامپيوتر و نيز کمبود خدمات شخصی در بانکداری اينترنتی در فنالند

8

 2003سنگاپور

سوهایل و
شانموقام
ماتیال و
همکاران
جرالد و
کونینقام

آکینسی و
9
همکاران
الفورت و لی

10

کشاروانی و
11
بیشت
یون

12

نثری و
چارفدین

کشور

عامل موثر

13

مطلوبیت اجتماعی ،سازگاري ،سهولت ،پیچیدگی ،قابلیت اعتماد،
قابلیت دسترسی  ،منافع اقتصادی و مهارتهای کامپيوتری

2004

ترکیه

امنيت وب سايت ،قابليت اعتماد ،حفظ حريم خصوصی ،سرعت
تراکنش ،ميزان موجودی حساب ،کاربردوستانه بودن وبسايت،
وفاداری ،تنوع خدمات و سرعت بارگذاری صفحات

2005

چین

امنیت ،درک ريسک ،مهارتهای کامپيوتری و فرهنگ سنتی استفاده
از پول نقد ،عدم آگاهی و اطالع از منافع اين تکنولوژی

2012

چین

سهولت استفاده ،طراحی ،سرعت ،امنيت ،محتوای اطالعات و خدمات
پشتيبانی پيشنهاد شده و تأثير تجربه در روابط بين آنها و رضايت مشتری

2010

هند

طراحی خوب وبسايت در تسهيل استفاده سادهتر ،به حداقل
رساندن خطر درک شده

2012

عوامل نگرشی پيشبينی (سودمندی درکشده ،درک سهولت استفاده
تونس و امنيت و حفظ حريم خصوصی) ،هنجارهای ذهنی و عوامل کنترل
رفتاری درکشده (خودکارآمدی ،حمايت دولت و پشتيبانی 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 اين پژوهش با تأثيرپذيری از مدل پذيرش تکنولوژی ديويس و با مطالعه مقاالت و پژوهشهايی
که در این زمینه انجام شدهاس��ت (جدول )1و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناس��ان و مدیران
بانکداری الکترونیک ،مدل پایه  TAMاز ديدگاه پذيرش فناوری در سطح پذيرش فردی ،با دخالتدادن
ويژگيهای محيط بانکداری اينترنتی توسعه داده شدهاست .متغیرهای بالقو ه مؤثر بر پذیرش اینترنت
بانک اشخاص حقوقی عبارتند از متغيرهای اعتماد ،سهولت استفاده درکشده ،سودمندی درکشده،
امنيت ،هنجار درونی ،طراحی وب ،س��رعت عمليات ،س��ازگاری ،همراه بودن ،وجهه (پرستيژ ،)1شيوه
معرفی ،روش امن ،تکنولوژی امن و مطابقت با قوانين که بهطور مختصر در جدول  2معرفی ش��دهاند.
متغيرهای سهولت استفاده درکشده ،سودمندی درکشده ،امنيت و هنجار درونی متغيرهای مستقل
و برونزا هس��تند و متغيرهای اعتماد ،طراحی وب ،س��رعت عمليات ،سازگاری ،همراه بودن ،پرستيژ،
ش��يوه معرفی ،روش امن ،تکنولوژی امن ،مطابقت با قوانين و پذيرش اينترنت بانک اشخاص حقوقی،
متغيرهای درونزا و وابسته هستند .برایناساس مدل پیشنهادی و مفهومی تحقیق که همانا فرضیههای
تحقیق یعنی تأثیرپذیری پذیرش فناوری از متغیرهای بالقوه شناس��ایی ش��ده در شکل  2نشان داده
شدهاست.

شکل  -2مدل 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 بهطور مس��تقیم تابع سهولت
اس��تفاده ،امنیت س��امانه ،اعتماد به آن ،مفیدبودن برای اس��تفاده و همچنین تحتتأثیر قرار گرفتن

هیجانات درونی است (موغلی1386 ،؛ الدوانی .)2001 ،لذا بهطور پیشفرض این متغیرها مستقیماً در
شکل  2به متغیر وابسته متصل شدهاند .امنیت پایین سیستم بر اعتماد کاربران میتواند 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 جنبههای مختلف سهولت استفاده از فناوریهای اطالعات

اس��ت (یون )2010،و زمانیکه از س��ودمندی صحبت میشود ،عموماً سازگاری با نیازهای آنها مانند
قابلیت انتقال وجه و  ....و همچنین دسترس��ی آس��ان (همراه بودن) در ذهن تداعی میش��ود (نثری و
چارفدین .)2012 ،تبلیغات مناسب و مؤثر و همچنین وجهه و اعتباری که این نوع فناوری به کاربران
میدهد باعث تغییر نگرش فرد به نوع فناوری میشود که از آن به هیجانهای درونی یاد میشود .پیامد
هیجانهای درونی تمایل به استفاده از فناوری است .امنیت نیز تابع مؤلفههایی مانند انطباق با قوانین و
تکنولوژیهای مناسب برای حفظ اطالعات صاحبان حساب

مقررات کشور ،استفاده از روشهای امن و
میباشد (کشاروانی و بیشت.)2012 ،
براساس مدل پیشنهادی ،اعتماد ،امنیت ،هیجان درونی ،سودمندی و سهولت استفاده ،عوامل اصلی
مؤثر بر پذیرش فناوری موردنظر اس��ت که برخی از آنها خود تحتتأثیر متغیرهای دیگری هس��تند.
تأیید مدل مفهومی و همچنین بررس��ی رابطه بین متغیرها (فرضیههای تحقیق) در بخشهای بعدی
پژوهش انجام شدهاست.
روش پژوهش
هر یک از متغیرهای مدل مفهومی در ش��کل  ،2متغیرهای پنهان ،س��ازهای یا مکنون 1میباشند زیرا
مس��تقیماً قابل اندازهگیری نیستند .جهت اندازهگیری هر یک از این متغیرها باید متغیرهای آشکار یا

قابل اندازهگیری 2تعریف شوند تا از جنبههای مختلف سازه مربوطه را اندازهگیری نماید .بدین منظور
از ابزار پرسش��نامه استفاده شدهاس��ت .پرسشنامه اين تحقيق به جز سؤاالت جمعیت شناختی ،دارای
 28س��ؤال (گويه) میباشد .از این تعداد ،سه س��ؤال مربوط به سنجش طراحی وب ،سه سؤال مربوط
به س��رعت عمليات ،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 ،يک سؤال مربوط به شيوه معرفی ،چهار سؤال مربوط به تکنولوژی امن ،دو سؤال مربوط
به روش امن ،يک س��ؤال مربوط به تطابق با قوانين و س��ه س��ؤال مربوط اعتماد و چهار سؤال مربوط
به پذيرش اينترنت بانک اش��خاص حقوقی است .سؤاالت پرسشنامه پس از تنظیم مدل با استفاده از
ادبيات و پرس��شنامههای موجود در اين زمينه ،طراحی شدند .نظرات پاسخدهندگان به صورت طيف
پنج گزينهای ليکرت جمعآوری شدهاست.
جامعه هدف این پژوهش را صاحبان ش��رکتها و ش��خصیتهای حقوقی که از خدمات بانکداری
اينترنتی اش��خاص حقوقی در یکی از بانکهای خصوصی کشور (بانک اقتصاد نوين) استفاده کردهاند
و تجربه اس��تفاده از این خدمات را دارند ،تشکیل میدهند .بهمنظور جمعآوری داده ،يک پرسشنامه
اينترنتی ايجاد گرديد و از طریق ايميل لينک پرس��شنامه برای  1100ش��خص حقوقی معرفی شده
از طرف بانک به پس��ت الکترونیکی آنها ارسال شدهاس��ت .از اين تعداد  120نفر اقدام به پاسخگويی
(نرخ حدود  11درصد) نمودند .پس از حذف پاسخهای دارای نقص ،در مجموع  109پرسشنامه قابل
اس��تفاده جمعآوری گرديدهاست 51/4 .درصد پاسخدهندگان را مدیران مالی مؤسسات پاسخدهنده و
 35/8درصد پاسخدهندگان را مدیران عامل تشکیل دادهاند .مابقی پاسخدهندگان ( 12/8درصد) عضو
هیات مدیره بودهاند یا مسئولیتی مرتبط با مسائل مالی در شرکت داشتهاند که اطالعات آنها بهعنوان
نماینده ش��رکت در س��امانههای بانک اقتصاد نوین ثبت شدهاس��ت 52/3 .درصد ( 57پاسخدهنده) از
پاسخدهندگان را مردان تشکیل دادهاند 35/8 .درصد سن پاسخدهندگان بین 30تا  40سال بودهاست
و  35درصد آنها سنی باالتر از  40سال داشتهاند و سن مابقی نمونه موردمطالعه ( 29/2درصد) کمتر
از  30س��ال بودهاس��ت 46/8 .درصد پاس��خدهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (36/7
درص��د) و دکتری ( 10/1درصد) بودهاند و  48/6درصد آن دارای مدرک کارشناس��ی بودهاند و مابقی
( 4/6درصد) مدرک دیپلم دارند 41/3 .درصد از ش��رکتهای موردتحقیق خدماتی میباش��ند32/1 .
درصد و  26/6درصد مش��تریان حقوقی بهترتیب در حوزههای بازرگانی و تولیدی فعالیت داش��تهاند.
تمام پاسخدهندگان به صورت آزاد یا محدود در محل کار خود دسترسی به اینترنت داشتهاند و آشنایی
نسبی یا حرفهای به رایانه دارند.
جهت بررس��ی روایی پرسشنامه که همانا بررسی اینکه ابزار اندازهگيری مورداستفاده (پرسشنامه)
میتواند خصيصه يا ويژگی که ابزار برای آن طراحی ش��ده را اندازهگيری کند (رامين مهر و چارستاد،
 ،)1392از سنجش اعتبار صوری و محتوايی پرسشنامه استفاده شدهاست .استفاده از ادبیات و پیشینه
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قوی ،استفاده از پرسشنامههای نمونه قبلی ،نظرخواهی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان شامل اساتید
دانش��گاه و کارشناس��ان بانک و توزيع پنج پرسشنامه نمونه بين صاحبان حساب روشهایی است که
به کمک آنها روایی پرسش��نامه قبل از توزیع بررسی شدهاست .جهت بررسی اینکه ابزار اندازهگيری
در ش��رايط يکس��ان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست میدهد (س��رمد و همکاران )1386 ،یا همان
پایایی دادههای جمعآوری شده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدهاست .ضریب آلفای کرونباخ پس
از جمعآوری  25پرسش��نامه اول برای هر یک از گویههای مدل ،محاسبهشده و مقدار ضرایب از 0/7
باالتر بوده که نشاندهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و يکسان پاسخگويان از محتوای
آن است (خاکی .)1387 ،بنابراين تمام نشانگرهای انتخابی برای اندازهگيری سازههای مورد مطالعه از
پايايی الزم برخوردار هستند و اعتبار ابزار را میتوان قابل قبول دانست.
تجزی هوتحلیل یافتهها
برای بررسی فرضیههای تحقیق و بهطورکلی آزمون مدل مفهومی پژوهش (شکل  )2براساس دادههای
جمعآوریشده از تحلیل حداقل مربعات جزئی )PLS( 1که یک رویکرد مدلسازی مسیر واریانس محور
اس��ت و امکان بررسی فرضیهها (رابطه متغیرهای پنهان و آش��کار) را بهطور همزمان فراهم میسازد،
استفاده شدهاست .رویکرد حداقل مربعات جزئی ،یکی از رویکردهای معادالت ساختاری )SEM( 2است
و روش��ی برای تحلیل س��ازههای تکوینی و بازتابی است (س��پهری و همکاران )1392 ،و یک رویکرد
جام��ع برای آزمون فرضیات دربارهی روابط متغیرهای مشاهدهش��ده و مکنون اس��ت بهویژه زمانیکه
تعداد نشانگرهای هر عامل زیاد و بین آنها همراستایی چندگانه وجود داشته باشد .در واقع SEMيک
تکنيک چند متغيری است که از رگرسيون چند متغيره و تحليل عاملی برای تخمين روابط وابستگی
بين متغيرها به صورت همزمان استفاده میکند ( ِگفِن 3و همکاران .)2000 ،در طراحی مدل ساختاری
تحقیق حاضر از این رویکرد جهت برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر استفاده شدهاست .یکی از نقاط
قوت روش حداقل مربعات جزئی بهعنوان یکی از تکنیکهای مدل معادالت س��اختاری توانایی آن در
تحلیل مدلهای بسیار پیچیده و تخمین ضرایب تأثیر متغیرها حتی با اندازه نمونه محدود و کوچک و
با توزیعهای غیر نرمال است (هایر و همکاران .)2012 ،4لذا به سبب کوچک بودن نمونه جمعآوریشده
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 فرضیهها و تأیید مدل،
روش  PLSابزار مناسب میباشد و به حد باالیی با شرایط موجود تناسب دارد .یک مدل کامل معادالت
ساختاری آمیزهای از نمودار مسیر 1و تحلیل حداقل مربعات جزئی است.

شکل -3نمودار و ضرایب مسیر مدل پیشنهادی

تحلیل معادالت ساختاری
بهمنظور بررسی تأثیر مؤلفههای مختلف مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی (مدل مفهومی
تحقیق ،شکل )2و براساس متغیرهای اندازهگیری هر متغیر پنهان (پرسشنامه) ،نمودار مسیر تحقیق
مطابق ش��کل  3طراحی شدهاست .در نمودار مس��یر ،متغیرهای پنهان در مدل معادالت ساختاری با
1 . Path Diagram
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بیضی نش��ان داده ش��دهاند و متغیرهای قابل اندازهگیری هر عامل نیز با مربع ،در ش��کل  3نشان داده
ش��دهاند .تحلیل حداقل مربعات جزئی ( )PLSبراس��اس نمودار مس��یر و دادههای جمعآوری شده به
ازای متغیرهای آشکار ،میزان تأثیر متغیرهای پنهان را بر یکدیگر اندازه خواهد گرفت که در مورد این
پژوهش از نرمافزار  SMART PLS2استفاده شدهاست.
حجم نمونه الزم در روش PLS

يک��ی از دالي��ل محبوبيت و پرکاربرد بودن روش  ، PLSعدم نياز به اس��تفاده از حجم باالی نمونه در
پژوهشها اس��ت .عدم حساس��يت  PLSبه حجم نمونه تا آنجاست که حتی تعداد نمونه میتواندکمتر
از تع��داد کل متغيرهای پژوهش باش��د .بارکالی و هم��کاران ( 1)1995حداقل حجم نمونه الزم برای
استفاده از روش ، PLSرا برابر با بزرگترين مقدار حاصل از دو قاعده ده برابر تعداد شاخصهای مدل
اندازهگيریای که دارای بيشترين شاخص در ميان مدلهای اندازهگيری مدل اصلی پژوهش است و ده
برابر بيشترين روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به يک متغير مربوط میشوند،
میدانند.
با توجه به مدل پژوهش ،متغيرهای  ACCو ( TECHSتعاریف در جدول  2ارائه ش��دهاند) که هر
کدام دارای  4شاخص )بيشترين شاخص در مدل) هستند ،طبق قاعده اول از روش بارکالی و همکاران،
حداقل حجم نمونه الزم برای اس��تفاده از روش ، PLSبرابر اس��ت با حاصلضرب  10در  4که  40عدد
میباشد .همچنين متغيرهای  SECو  ACCهر کدام با  5رابطه ،به متغيرهای ديگر پيوند میخورند،
بدي��ن ترتيب طبق قاع��ده دوم از روش بارکالی و همکاران ( ،)1995حداق��ل حجم نمونه الزم برای
استفاده از روش ، PLSبرابر است با حاصلضرب  10در  5که  50عدد میشود .در مرحله آخر با مقايسه
 50و  40مق��دار بزرگتر يعنی  50بهعنوان حداقل حجم نمونه الزم برای اين پژوهش انتخاب گرديد.
البته تعيين حجم نمونه مناس��ب برای پژوهش به عوامل زيادی بس��تگی دارد و تکنيکها و شيوههای
ارائه ش��ده تنها در مورد تعيين حداقل حجم نمونه کارايی دارند .تعيين حجم نمونهای که بتوان مدل
پژوهش را بهدرس��تی سنجيد ،به عوامل زيادی از جمله توزيع دادهها و تعداد دادههای مفقود بستگی
دارد (مارکولیدز و ساندرس.)2006 ،2
1 . Barclay et al.
2 . Marcoulides and Saunders
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جدول  -2تعریف متغیرها و ضرایب پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده
عنوان در متغیرهای
مکنون
مدل

تعریف متغیر

میانگین
ضریب
واریانس
پایایی
ترکیبی استخراج شده

WD

طراحی وب

نظرکاربران در مورد نماهای ظاهری سایت و
تناسب آن با کاربری آن

0/91

0/77

TS

سرعت

سرعت در انجام کارهای بانکی شرکت و
سرعت پردازش اطالعات

0/94

0/86

EOU

سهولت
استفاده

احساس کاربر که فناوری نیاز به یادگیری جدی ندارد

0/98

0/71

CO

سازگاری

انطباق خدمات اینتربانک با نیاز شرکت

0/96

0/92

MO

همراه بودن

دسترسی ساده و آسان به فناوری

1

1

USEF

مفید بودن

اعتقاد کاربر از اینکه فناوری بر عملکرد و
بهرهوری او میافزاید

0/94

0/89

PRE

وجهه

افزایش وجهه اجتماعی شرکت با استفاده
از اینترنت بانک

0/92

0/81

INT

شیوه
معرفی

توصیه و تشویق سایر کاربران به استفاده از خدمات
اینترنت بانک و شیوههای تبلیغ بانک

1

1

SI

هنجارهای
درونی

میزان یا درجهی درک کاربر از اینکه او باید
از سیستم جدید استفاده کند.

0/9

0/82

تکنولوژی
TECHS
امن

سختافزار مناسب در فناوری جهت حفظ امنیت اطالعات 0/94

0/81

SM

روش امن

نرمافزار مناسب در فناوری جهت حفظ امنیت اطالعات

0/89

0/81

GS

تطابق با
قوانین

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

1

1

SEC

امنیت

محافظت از اطالعات و جلوگیری از دخالتهای غیرمجاز

0/9

0/66

TRU

اعتماد

حس خوشبینی و تمایل به برقراری یک ارتباط مبادلهای 0/95

0/86

ACC

پذیرش

0/97

0/91

خواست و میل صاحبان حساب برای استفاده از
خدمات فناوری بانکداری الکترونیکی
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نتایج اجرای مدل
در مدل معادالت ساختاری عالوهبر روایی سازه (آلفای کرونباخ برای کل  109مشاهده) که برای بررسی
اهمیت نش��انگرهای انتخابشده برای اندازهگیری سازهها بهکار میرود ،روایی تشخیصی نیز موردنظر
اس��ت .به این معنا که نشانگرهای هر س��ازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت
به س��ازههای دیگر مدل فراهم آورند .بهعبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و
ترکیب آنها بهگونهای باش��د که تمام س��ازهها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .این فرایند از طریق
شاخص میانگین واریانس استخراج شده )AVE( 1مشخص میشود .به کمک این شاخص مشخص شد
که تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده ،باالتر از  0/5هستند (ژائوینگ
و همکاران )2008 ،2که این ضرایب در جدول  2موجوداس��ت .نتایج بررس��ی روایی تشخیصی نشان
میدهد که تمامی س��ازهها به خوبی از هم تفکیک ش��دهاند .جهت بررسی پایایی نیز از شاخص پایایی
ترکیبی 3استفاده شد که نتایج در جدول  2آمدهاست .پایایی به این معنا است که بین پاسخدهندگان
شْشناسی مدل معادالت ساختاری
مختلف مورد مطالعه برداشت یکسانی از سؤاالت وجود دارد .در رو 
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی مقادیر باالتر از ( 0/7به جز یک مورد که نزدیک  0/7است) برای

هر سازه نشان از پایایی مناسب آن سازه را دارد.
براس��اس خروجیهای تحلیل  ،PLSضرایب مس��یرها 4برای مسیرهای بیرونی 5در شکل  3نشان
داده ش��دهاند .درواقع 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_valueمربوطه نیز از
نظ��ر آماری معنیدار بودن ضریب را تش��ریح میکند .با توجه به خروج��ی نرمافزار و ضرايب مربوطه
در ش��کل  ،3تمام مس��يرها به جز هنجار درونی به پذيرش ،از نظر آماری (سطح اطمینان  95درصد)
معنادار است .مقدار معنیداری روابط با تک ستاره (*) نشان داده شدهاند .تنها بین هنجارهای درونی
( )SIو پذی��رش فناوری ( )ACCرابطه معنیداری وج��ود ندارد زیرا مقدار  T-valueمربوطه از 1/96
کمتر است و ضریب تأثیرگذاری آن مقدار ناچیزی ( )0/009است .لذا اين فرضيه در سطح اطمينان
 95درصد رد میشود.
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 فرضیهها)
هدف اصلی این پژوهش ،بررس��ی تأثیر مؤلفههای مختلف بر پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقوقی
است .به همین منظور تحلیل ضرایب مسیرهای داخلی (مسیر متغیرهای پنهان) به فرضیههای تحقیق
پاس��خ خواهد داد .ضریب هر مس��یر داخلی متناظر با یکی از فرضیههای تحقیق اس��ت .درصورتیکه
ضريب معناداری مسير ميان دو متغير از  1/96بزرگتر باشد یا مقدار  P_valueآن از  0/05کمتر باشد،
معنیدار بودن تأثير متغير اول بر متغير دوم در س��طح اطمينان  95درصد تأیید میشود .فرضیهها و
نتایج آن در جدول  3ارائه شدهاست.
همانطورکه مش��خص است ،متغيرهای سهولت استفاده ،س��ودمندی ،امنیت و اعتماد بر پذیرش
اینترنت بانک مؤثرند و هنجارهای درونی تأثیر معنیداری ندارند .همچنین از متغیرهای بالقوه مؤثر بر
پذیرش اینترنت بانک ،اعتماد ( )TRUنسبت به سایر متغیرها بیشترین تأثیر را بر پذیرش اینترنت بانک
دارد .بعد از اعتماد ،امنیت بیشترین تأثیر ( )SECرا دارد .امنیت بر اعتماد نیز مؤثر است.
نیکویی برازش مدل ساختاری
نیکوی��ی برازش ،بهمنظ��ور ارزیابی برازندگی مدل پیش��نهادی بر دادهها و ارزیابی دقت مدل اس��ت.
ش��اخصهای متعددی برای بررس��ی نیکویی برازش مدل پیشنهاد و برای بررس��ی برازندگی مدل از
ش��اخص  GOFاستفاده شدهاست .مقدار این ش��اخص  0/81برآورد شدهاست .براساس پیشنهاد وتزلز
و هم��کاران ،)2009( 1س��ه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36ب��رای GOFبهترتیب بیانگر برازندگی ضعيف،
متوس��ط و قوی مدل میباش��د .لذا برازندگی مدل قوی و مورد قبول است .همچنین ضریب تعیین 2یا
 R-Squareبرای متغیرهای درونزای مدل که داخل بیضیهای مربوطه در مدل ش��کل  3ارائه ش��ده
نیز معیاری برای برارندگی مدلهای رگرسیونی مربوطه میباشد .مقدار ضریب تعیین برای رگرسیون
متغیرهای پذیرش اینترنت بانک و متغیرهای مستقل برای  66/5درصد برآورد شدهاست .این شاخص
معياری است که تأثير يک متغير برونزا بر يک متغير درونزا را نشان میدهد و سه مقدار 0.33 ،0.19
و  0.67بهعنوان مقدار مالک برای مقادير ضعيف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .باالبودن
این ضریب به معنی آن است که مدل پیشنهادی  66/5درصد از عوامل مؤثر بر سازه پذیرش اینترنت
بانک را در خود گنجاندهاست.
1 . Wetzels, et al.
2 . Coefficient of Determination
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جدول  -3فرضیههای اصلی تحقیق و نتایج
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر آماره آزمون

نتیجه

سهولت استفاده

پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی

0/291

2/68

تائید

سودمندی استفاده

پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی

0/41

3/014

تائید

سهولت استفاده

سودمندی استفاده

0/452

4/15

تائید

هنجارهای درونی

پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی

0/009

0/144

رد

امنیت

پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی

0/333

2/84

تائید

امنیت

اعتماد

0/585

6/92

تائید

اعتماد

پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی

0/520

4/25

تائید

نتیجهگیری
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اینترنت بانک برای اشخاص حقوقی موضوعی است که در این
پژوهش مورد بررس��ی قرار گرفتهاس��ت .مدل پذیرش فناوری  TAMبا 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 درکشده ،سودمندی درکشده ،امنيت ،هنجار درونی ،طراحی وب ،سرعت عمليات،
س��ازگاری ،همراه بودن ،وجهه ،شيوه معرفی ،روش امن ،تکنولوژی امن و مطابقت با قوانين بر پذیرش
فناوری اینترنت بانک توسعه یافتهاست .با طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین کاربران خدمات اینترنت
بانک اشخاص حقوقی بانک اقتصاد نوین ،دادهها تحقیق شامل  109پرسشنامه جمعآوری شدهاست .از
رویکرد معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی فرضیههای تحقیق و تأیید مدل
پیش��نهادی استفاده شدهاست .پس از اطمينان از مناسب بودن مدل ارائه شده ،فرضيههای تحقيق با
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شد.
شناسايی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای بانکداری اينترنتیبهطور عام و اینترنت بانک اشخاص
ی مؤلفههای
حقوقی بهطور خاص بر موفقیت اس��تفاده از این فناوری تأثیر بهسزایی دارد .پس از بررس 
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 میپذی��رد .بهعبارت بهتر ،وجود امنیت و قابلیت اطمین��ان در معامالتی که بهصورت
الکترونیکی انجام میگیرد موجبات پذیرش این فناوری توس��ط کاربران (مؤسس��ات حقوقی) را فراهم

میکند .براساس پژوهش ساه و هان ( )2002که اعتماد به فناوری اینترنت بانک در اشخاص (نه لزوماً

حقوقی) را يکی از مهمترين باورها در توضيح نگرش يک مشتری در استفاده از آن میدانند ،لذا اعتماد
مؤلفهای مرتبط با نگرش مشتریان است که باید بانکها با تبلیغ مناسب در معرفی قابلیتهای امنیتی
این فناوری ،اعتماد مش��تریان حقوقی خود را جلب نمایند .همچنین با توس��عه خدمات اینترنت بانک
اش��خاص حقوقی که در آنها 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 شانموغان ،)2003( 1کشاروانی و
بیشت ( ،)2013موغلی ( ،)1386حنفیزاده و همکاران ( ،)2012آکینسی و همکاران ( ،)2004جرالد
و کونینقام ( ،)2003الدوانی ( )2001منطبق است.
با تأیید فرضیه تأثیرپذیری پذیرش فناوری اینترنت بانک اشخاص حقوقی از امنیت ،مشخص است
که بعد از اعتماد ،امنیت بهعنوان مؤثرترین عامل در پذیرش اینترنت بانک اش��خاص حقوقی اس��ت.
یافتههای تحقیقات چنگ و همکاران ( ،)2006سهیل و شانموغان ( ،)2003لیائو و چیونگ (،)2002
الفورت و لی ( ،)2005الدوانی ( ،)2001آکینسی و همکاران ( )2004و یون ( ،)2010نثری و چارفدین
( ،)2012خزائی پول ( )1390و آقا محمدی ( )1390همراستا و همسو با نتایج این پژوهش در حوزه
مش��تریان حقوقی است .همانطورکه در شکل  3نشان دادهش��ده جنبههای مختلف امنیت استفاده از
نرمافزار ،س��ختافزار امن و همچنن قابلیت انطباق خدمات ارائه ش��ده به مش��تریان حقوقی مطابق با
قوانین داخلی آنها مانند اساسنامه شرکت است .لذا امنیت با فراهمکردن زیرساختهای فنی مناسب
مانند نرمافزارها و سختافزارهای ایمن بهمنظور حفظ اطالعات مالی آنها در برابر دسترسی افراد غیر
مجاز ،هکرها و غیره تأمین خواهد شد که بانکها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
بعد از اعتماد و امنیت ،سودمندی درکشده سومین عامل مؤثر در پذیرش اینترنت بانک اشخاص
حقوقی مش��خص شدهاس��ت که همراستا با بررس��ی این فرضیه در اینترنت بانک اشخاص حقیقی در
تحقیقات چنگ و همکاران ( ،)2006ساه و هان ( ،)2002سهیل و شانموغان ( ،)2003لیائو و چیونگ
( ،)2002کش��اروانی و بیش��ت ( ،)2012نثری و چارفدین ( ،)2012حنف��یزاده و همکاران (،)2012
1 . Sohail and Shanmugham
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خزائی پول ( ،)1390آقا محمدی ( ،)1390موغلی ( )1386و سید جوادین و یزدانی ( )1384میباشد.
لذا انجام تمهیدات مناس��ب از سوی بانکها بهمنظور درک مشتریان حقوقی بهخصوص اعضای هیأت
مدیره این مؤسس��ات از س��ودمندی این خدمات مانند افزایش دقت ،سرعت ،کاهش هزینهها ،کاهش
عملیات اداری زائد و تکراری میش��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 آنها و پیامد آن افزایش پذیرش فناوری کمک شایانی میکند.
چهارمین عامل مؤثر بر پذیرش این فناوری که از تأیید فرضیهی تأثیرگذاری س��هولت استفاده بر
پذیرش ناشی میشود ،سهولت استفاده درکشده از خدمات فناوری موردنظر است .یافتههای تحقیقات
چنگ و همکاران ( ،)2006ساه و هان ( ،)2002سهیل و شانموغان ( ،)2003لیائو و چیونگ (،)2002
ماتیال و همکاران ( ،)2003جرالد و کونینقام ( ،)2003کشاروانی و بیشت ( ،)2012یون ( ،)2010نثری
و چارفدین ( ،)2012حنفیزاده و همکاران ( ،)2012خزائی پول ( ،)1390آقامحمدی ( ،)1390س��ید
جوادین و یزدانی ( )1384و موغلی ( )1386نیز اثرگذاری س��هولت استفاده را برای مشتریان حقیقی
تأیید میکند .طراحی سامانه اینترنتی مناسب و کاربرپسند 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.
براس��اس نتایج آماری این تحقیق بین هنجارهای درونی و پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی
رابط��ه معن��اداری وجود ندارد و این نتیجه با یافتههای تحقیقات جرال��د و کونینقام ( ،)2003نثری و
چارفدی��ن ( )2012و خزائی پول ( )1390که همگی این فرضیه را میپذیرند مغایرت دارد .با توجه به
متغیرهای سازنده این مؤلفه ،پرستیژ (وجهه) و شیوه معرفی فناوری ،میتوان نتیجه گرفت که مشتریان
حقوقی برخ�لاف حقیقی تحتتأثیر هیجانات درونی قرار نمیگیرند .هرچند تحقیقات انجامش��ده بر
پذیرش فناوری اینترنت بانک توس��ط کاربران عادی نش��ان میدهد ،هیجانات درونی مانند شخصیت
کاذبی که این فناوری به آنها میدهد و الگوبرداری از سایر استفادهکنندگان یک عامل مؤثر بر پذیرش
این فناوری است ،اما کاربران حقوقی تحتتأثیر این عوامل قرار نمیگیرند .زیرا این مؤسسات جهت حل
مشکالت و برآورد نیازهای خود ،فناوریها و ابزارهایی را انتخاب میکنند که واقعاً برای آنها کارا باشد.
همچنی��ن زیرفرضیههای تحقیق ش��امل؛ تأثیرگذاری امنیت بر اعتماد ،بیانگر آن اس��ت که یکی
از راهه��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 درکشده در میان کاربران این نوع خدمات با تحقیقات
چنگ و همکاران ( ،)2006س��اه و هان ( ،)2002کش��اروانی و بیشت ( ،)2012خزائی پول ( )1390و
آقامحمدی ( )1390در مورد مشتریان حقیقی همراستا است .لذا بانک اقتصاد نوین با طراحی مناسب
سامانه ارائه این نوع خدمات که سهولت استفاده را در پی دارد ،عالوه بر اینکه بهطور 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 میکند.
بنابراین متغيرهای سهولت اس��تفاده درکشده ،سودمندی درکشده ،امنيت و اعتماد بر پذيرش
اينترنت بانک اش��خاص حقوقی مؤثرند .از طرف ديگر ،هنجاره��ای درونی اثر قابل توجهی بر پذيرش
اينترنت بانک اشخاص حقوقی ندارند .از میان متغیرهای مؤثر بر پذیرش این فناوری ،اعتماد بيشترين
تأثير را بر اينترنت بانک اش��خاص حقوقی دارد که اعتماد خود نيز از امنيت تأثير میپذيرد .بهعبارت
بهت��ر ،وجود امنيت و قابليت اطمينان در معامالتی ک��ه بهصورت الکترونيکی انجام میگيرد موجبات
پذيرش يک تکنولوژی خاص را فراهم میکند .بعد از اعتماد و امنيت ،س��ودمندی درکش��ده سومين
عامل مؤثر در پذيرش اينترنت بانک اش��خاص حقوقی مش��خص گرديد .س��هولت استفاده درکشده
بهعنوان عامل بعدی مؤثر مش��خص گرديد .س��هولت اس��تفاده بر ادراک از مفيد بودن اينترنت بانک
اشخاص حقوقی تأثيرگذار است و با توجه به مدل تحقيق بهطور غيرمستقيم بر پذيرش اينترنت بانک
اشخاص حقوقی تأثير میگذارد .سهولت استفاده بر ادراک از مفيد بودن اينترنت بانک اشخاص حقوقی
تأثيرگذار است و باتوجه به مدل تحقيق بهطور غيرمستقيم بر پذيرش اينترنت بانک اشخاص حقوقی
تأثي��ر میگذارد .لذا بهعن��وان یک نتیجه کاربردی از این پژوهش میت��وان به بانکها توصیه کرد که
الزمه موفقیت فناوری بانکداری الکترونیکی برای ش��رکتها و مؤسسات حقوقی بهکارگیری روشها و
ابزارهایی است که اعتماد به فناوری را در کاربران ایجاد کند و پیشنیاز آن توجه به امنیت در فناوری
بهکار گرفته شدهاست.
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