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چکیده
در خـدمات بـانکی و   وريفنّـا با افزایش استفاده از اینترنت عجیب نیست که از ایـن  

تـرین  انگیـز ، احتماالً هیجانکنیممیزندگیمالی هم استفاده شود. عصري که در آن
محـیط،  فزاینـده آشـفتگی مالی است.مؤسساتو بازارهابراي مطالعهدر تاریخزمان

ین دبـ مشـتریان تغییـر ترجیحـات  بـر ، نظارت و کنترلسازي، جهانیو تغییررقابت
.مهم شده استمشتريو حفظبراي جذبجدیدهايست که استراتژيمعنا

        ــالمی نیشــابور ــگاه آزاد اس ــانی، دانش ــدیریت بازرگ ــی گــروه م ــأت علم ــو هی ــتاد و عض ،اس
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. باشـد مـی مالك گزینش بانک از سوي افراد، رضایت کلی آنان از بانک مورد نظر 
گرفته، برخی از معیارهـاي مهـم مشـتریان بـراي گـزینش      صورتتحقیقاتبر اساس

هـاي دوسـتان، شـهرت    یت)، توصیهاز: سهولت دسترسی (مانند موقعاند عبارتبانک 
هـاي  ین خـدمت یبودن رفتار پرسنل بانک، هزینه پابانک، میزان ارائه اعتبار، دوستانه

رائه خـدمات مخصـوص و   هاي مناسب براي ارائه خدمات بانکداري، اشده، ساعتارائه
باکیفیت و غیره.

تلفـی  و بـه عوامـل مخ  باشـد میاهمیت این عوامل در کشورهاي مختلف متفاوت 
طـور  همـین چون سن، جنسیت، درآمد، موقعیت، حرفه، پیشینه فرهنگی مشتریان و 

دارد.بستگینوع بانک (اسالمی یا سنتی)
بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینـه ارائـه   بادر مقاله حاضر تالش شده است 

به عوامل مهم در پذیرش و توسـعه خـدمات بانکـداري    ،خدمات بانکداري الکترونیک
مؤثر هاي مالك،شدن امکان مقایسهکترونیک در ایران پرداخته شود تا ضمن فراهمال

هـاي  شده در این مقاله تفاوتین موارد بررسیترمهم. از شونددر این حوزه شناسایی 
در پذیرش و استفاده از خدمات بانکداري الکترونیـک  دهندگانشناسی پاسخجمعیت

باشد.در ایران می

ایران،خدمات بانکداري الکترونیک،هاي توسعهشاخص:هاي کلیديواژه

JEL:O57, G21, R11بندي طبقه
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مقدمه. 1
بـر  . باشـد مـی مالك گزینش بانک از سوي افراد، رضایت کلی آنان از بانک مورد نظر 

گرفته، برخی از معیارهاي مهم مشتریان براي گـزینش بانـک   صورتتحقیقاتاساس
2،هاي دوستان، شهرت بانـک (مانند موقعیت)، توصیه1دسترسیاز: سهولت اند عبارت

هـاي  خـدمت پـایین  هزینـه  3،بودن رفتـار پرسـنل بانـک   میزان ارائه اعتبار، دوستانه
هاي مناسب براي ارائه خدمات بانکداري، ارائه خـدمات مخصـوص و   شده، ساعتارائه

.غیرهباکیفیت و
و به عوامل مختلفی چـون  استاهمیت این عوامل در کشورهاي مختلف متفاوت 

نـوع  طـور همـین سن، جنسیت، درآمد، موقعیت، حرفه، پیشینه فرهنگی مشتریان و 
دارد.بستگییا سنتی)بانک (اسالمی

از طـرف ثیرگـذار در انتخـاب بانـک   أیک عامل تتواندمیمکان مناسب بانک نیز 
د کـه مکـان   مشخص ش2007در سال 4مشتریان باشد. ولی در تحقیقات تان و چوآ

در سـنگاپور از اهمیـت چنـدانی برخـوردار     هـا بانـک ارائه خـدمات، بـراي مشـتریان    
ین عامـل در  تـر مهـم دبؤکارکنـان مـ  ، داشـتن . براي مخاطبان سنگاپوريباشدمین

هـاي  باشد. بر مبناي همین تحقیقات مشخص شـد کـه در فرهنـگ   گزینش بانک می
پرسنل بانک دارند. تر با شرقی، مشتریان تمایل به تعامل نزدیک

تفـاوت  بر اساسبیان نمود که معیارهاي انتخاب بانک 2001در سال 5کاي ناك
. او اشـاره  اسـت در سن، جنس و سوابق آموزشی مشتریان بانـک در ترکیـه متفـاوت    

هاي کاري، کند که عواملی همچون شهرت بانک و تصویر آن نزد مشتریان، ساعتمی
یـف خـدمات پیشـنهادي بـه مشـتریان، توصـیه و       نمودن خـودرو، ط تسهیالت پارك

1- Convenience
2- Reputation of Bank
3- Friendliness of Bank Staff
4- Chua & Tan
5- Kaynak
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از تـر مهـم خـدمات کـارا و سـریع بـراي مشـتریان مـرد       وپیشنهاد از سوي دوستان
مشتریان زن بوده است. 

در خدمات بـانکی و  فنّاوريبا افزایش استفاده از اینترنت عجیب نیست که از این 
ــا در آن    ــه م ــري ک ــود. عص ــتفاده ش ــم اس ــالی ه ــدگیم ــیزن ــیمم ــاالً کن ، احتم

آشـفتگی مالی است.مؤسساتو بازارهابراي مطالعهدر تاریخترین زمانانگیزهیجان
تغییـر ترجیحـات  بـر ، نظـارت و کنتـرل  سازي، جهانیو تغییرمحیط، رقابتفزاینده

مهـم  مشـتري و حفـظ براي جذبجدیدهايست که استراتژيین معنادبمشتریان
.شده است

از بانکـداري بانکـداري، حرکـت  در صـنعت ایـن تغییـرات  تـرین از اساسـی یکی
دیگـر،  مستقل الکترونیکی بوده اسـت. بـه عبـارت   بانکداريبه سمتسنتیايشعبه

، تلفـن و  ماننـد اینترنـت  الکترونیکـی تحویـل هاياز کانالاستفادهبه سمتحرکت
,Karjaluoto(خصوصی در بانکداريموبایل 2002,18(.

هـایی کـه از اینترنـت اسـتفاده     هـا و سـازمان  معتقدند شـرکت 1ریچهلد و اسکافر
نظیري را بـراي جلـب نظـر مشـتریان فـراهم کننـد.       هاي بیکنند بایستی فرصتمی

ارائـه خـدمات بـه مشـتري از طریـق اینترنـت باعـث        کـه  کنـد میکید أت2رابینسون
بـا معرفـی   هـا  بانـک تري شده است. او معتقد اسـت  استحکام و گسترش رابطه با مش

اعتمـاد  ، شـوند مشـتري  خدمات خود به مشتریان، در منزل و محـل کـار باعـث مـی    
,Ibbostonبه بانک داشته باشد (بیشتري 2003,119(.

. اسـت شـده تبدیل 3بانکداري در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطالعات
اي در شـکل پـول و   ایجـاد تغییـرات عمـده   باعـث  سرعت توسعه صنعت انفورماتیک

ــداري  سیســتم ــداري در عرصــه بانک ــاي خــدمات بانک ــه ــدش ــاهیم جدی يده و مف
ــک  ــول الکترونیـ ــوان پـ ــت عنـ ــین4،را تحـ ــاي ماشـ ــودپردازهـ ــداري 5،خـ بانکـ

1- Reichheld & Schefter
2- Robinson
3- Information Processing
4- Digital Money
5- Automated Teller Machine
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ه ب5و بانکداري مجازي4بانکداري اینترنتی3،بانکداري از راه دور2،بانکتلفن1،خانگی
.)56، 1383ادقی، (صوجود آورده است 

ضـروریات ازهامـروز کـه استمهمیلئمساازیکیالکترونیکبانکدارياستقرار
یـک هـم هـا بانـک روند بـراي اینگسترش.آیدمیحساببهبانکدارينوینصنعت
شکسـت بـا خـدمات گونـه اینارائهدرکهییهابانک. استفرصت یکهموتهدید
خواهندقرارخودمشتریاناززیاديتعدادادندازدستخطرمعرضدرشوند،مواجه
رونـد،  آنالیـن مـی  خـدمات يارتقـا وارائـه سويبهسرعتباکهییهابانکوگرفت
جغرافیـایی منـاطق کننـد، جـذب بیشتريمشتریانکهداشتخواهندراآنفرصت
افـزایش مشـتریان بـا در رابطهراخوداعتبارودهندقرارپوششتحتراتريوسیع

.)24، 1385دهند (یوسفی، 
بانکـداري مختلفهايکانالالکترونیک،بانکداريخدماتدرپیشرويهابانکدر

مـدیریت و6اطالعاتمدیریت،کنندمیاي ایجاد یکپارچههايسیستموتلفیقهمبا
وهـا هزینـه درجـویی صـرفه مشـتریان، رضایتویابدمیبهبود7مشتریانباارتباط
.)11، 1387دست خواهد آمد (شهرستانی، ه بهابانکبراي بیشتردرآمد

،گـردد ي در طول فرایند تحویل خدمت ایجاد میرضایتمنددر مورد اینکه چطور 
و دادهبراي فرایند تحویل خـدمت یـک مـدل ارائـه    8دانیم. آرمسترانگخیلی کم می

هـاي مـورد نظـر    آوري دادهمربوط به کیفیت خدمات را با استفاده از جمعهايادراك
مربوط بـه کیفیـت   هايكبررسی کرده که چطور ادرا9تحلیل کرده است و بولدینگ

ــت   ــدمات تحــ ــأثیر خــ ــت    تــ ــه اســ ــرار گرفتــ ــتریان قــ ــارات مشــ انتظــ
)1994 ،Danaher & Mattsson(.

1- Home Banking
2- Telephone Banking
3- Mobile Banking
4- Internet Banking
5- Virtual Banking
6- Information Management
7- Customer Relationship Management (CRM)
8- Armstrong
9- Boulding
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1مدل پذیرش تکنولوژي. 2

در سـال  2هاي مختلف، در مـدل پـذیرش تکنولـوژي کـه توسـط دیـویس      ن مدلبی
د شد، پذیرش رفتار از طریق قصد استفاده از یک سیستم خاص، بـراي  پیشنها1989

تعیین مفیدبودن قابـل ادراك و سـهولت قابـل ادراك در اسـتفاده از سیسـتم مـورد       
گیرد.  بررسی قرار می

هـاي  انجام شد، مشخص شد کـه آمـوزش  3وسیله مک فارلنده در تحقیقاتی که ب
نتـرل افـراد در پـذیرش بانکـداري     شـده و مرکـز ک  مقدماتی، سهولت اسـتفاده درك 

.داردتأثیر الکترونیک 

الکترونیکبانکداريپذیرشبرمقدماتیهايآموزشتأثیر .الف

براي درك این موضوع در وهله اول نیاز داریم تا خودکارآمدي را بشناسـیم و مفهـوم   
اعتقـادي از تئـوري   آن را درك کنیم. خودکارآمـدي کـامپیوتري یکـی از پـنج بعـد     

گـذار بـر   تأثیرین عناصـر  تـر مهـم یکـی از  بـه عنـوان  کـه  باشدمیت اجتماعی شناخ
.شودساختارهاي شناختی معرفی می

گـذارد. برخـی   مـی تـأثیر  خودکارآمدي کامپیوتري افراد بر سیستم اعتقادي آنهـا  
اند که خودکارآمدي کامپیوتري یـک اعتقـاد فـردي اسـت کـه      محققان نتیجه گرفته

وظیفـه خـاص در اختیـار دارد. ایـن     یی بـراي انجـام یـک   به عنوان یک تواناشخص
شده بـراي  ها، مقدار کوشش صرفبر تصمیمات افراد در مورد انتخاب چالشهااعتقاد
مقاومـت بـه خـرج    ،افراد با وجـود مشـکالت مختلـف   وظیفه و مدت زمانی کهانجام 

,Wang et alگذارد (میتأثیر ،دهندمی 2003,11(.
ت که خودکارآمدي بر انتظار افراد در مورد نتـایج اسـتفاده از   توان گفبنابراین می

1- Technology Acceptance Model (TAM)
2- Davis
3- McFarland
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گذارد.  میتأثیر کامپیوتر 
،که خودکارآمدي کامپیوتريمحققان معتقدند

.باشدمیعاملی اساسی در درك دالیل افراد براي استفاده از کامپیوتر ـ 
.اردگذمیتأثیر کامپیوتر بر انتظارات افراد در مورد نتایج استفاده ازـ 
.گذاردمیتأثیر هاي رفتاري و ذهنی افراد بر واکنشـ 
.گذاردمیتأثیر بر استفاده واقعی از کامپیوتر ـ 
.گذاردمیتأثیر هاي دیگران مثبت بین انتظار نتایج و تشویقبر رابطهـ 

تعهد ،گذارندمیي کامپیوتري را به نمایش خودکارآمدافرادي که درجه باالیی از 
خـود در محـیط کـار    دهند، بـراي سـبقت از همکـاران   التري را نشان میسازمانی با

. کننـد مـی تـر اسـتفاده   باشند و از تکنولوژي اطالعاتی به صورت وسـیع تر میمناسب
تـأثیر  ارتباط بـوده و بـه صـورت مثبـت بـر آن      در ي همچنین با عملکردخودکارآمد

.  گذاردمی
،دارنـد مپیوتري افـراد اهمیـت   ي کـا خودکارآمدهاي مقدماتی در افزایش آموزش

فاقـد یـک سـاختار بـراي     ،کـار هسـتند  زیرا افرادي که در استفاده از کـامپیوتر تـازه  
،. بدین ترتیب آموزشباشندمیمورد سیستم اي براي کسب دانش دردادن پایهشکل

(عالمـه و زارع،  گـذارد تـأثیر مـی  ي کـامپیوتري افـراد   خودکارآمدعاملی است که بر 
.)11ـ12، 1387

ون آمـوزش بـی ننده کاي قوي، دوجانبه و تقویترابطهشده وجودانجامتحقیقات
ـ تواندمی. شکست در پذیرش تکنولوژي دهندنشان میراي کامپیوتريخودکارآمد اب

تـالش بـراي   .در ارتباط باشـد و نـه شکسـت در خـود تکنولـوژي     آن مسائل آموزش 
شود.به پذیرش تکنولوژي منتهی میآموزش باعث افزایش کارایی و افزایش کارایی

هاي مقـدماتی در پـذیرش بانکـداري الکترونیکـی را     آموزشتأثیر توان میاکنون
بـر پـذیرش و   ي کـامپیوتري خودکارآمـد . آمـوزش مقـدماتی از طریـق    کـرد بررسی 

حقیقـات ت،طور کـه گفتـه شـد   گذارد. همانمیتأثیر استفاده از بانکداري الکترونیک 
ــأثیر د متعــددي در مــور ــر پــذیرش بانکــداري الکترونیــک وجــود دارد.  مــوزشآت ب
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هاي خود در ارتبـاط بـا کسـب    د تا توانایینسازهاي مقدماتی افراد را قادر میآموزش
افـزایش دهنـد و در نتیجـه بـر افـزایش پـذیرش بانکـداري        را الکترونیـک  بانکداري

.)12ـ11، 1387(عالمه و زارع، دنگذارمیتأثیر الکترونیک 

الکترونیکبانکداريپذیرشبرتکنولوژيازاستفادهسهولتتأثیر .ب

دهنـده تعامـل فـرد بـا     سهولت استفاده به عنوان یک اعتقاد فردي اسـت کـه نشـان   
کننده سهولت تعامـل فـرد بـا یـک     و بیانباشدمیآن جدا از بار شناختی ،تکنولوژي

. استي خاص افزارنرممحصول مصنوعی و 
ي کـامپیوتري بـا یکـدیگر مـرتبط     خودکارآمـد سهولت استفاده و رسد به نظر می

ییـد  أکامپیوتري بر سهولت اسـتفاده را ت يتأثیر خودکارآمدمختلف تحقیقاتبوده و 
سـهولت اسـتفاده بـر نیـات افـراد بـراي اسـتفاده از        تـأثیر  کـه  اند و دریافتنـد نموده

,Wang et al(استتکنولوژي مثبت و داراي اهمیت زیاد  2003,12(.
،از سیسـتم افـراد حدي براي استفادهراسهولت استفاده 1989در سال 1دیویس
بـه توانـایی   و خودکارآمدي یک قضاوت از باور فردي نسبتکندمیبیانبدون تالش

تکنولوژي خاص انجام یک وظیفه است، حتی اگر افراد از سهولت استفاده از یک نوع
هاي خود بـراي  دار و صحیح از تواناییپایهآنها ممکن است یک احساس،آگاه نباشند

یی آیعنی همـان چیـزي کـه خودکـار    ،باشنداستفاده از تکنولوژي کامپیوتري داشته
.  شودمیکامپیوتري نامیده 
استفاده وجودآمدن درك سهولتهباعث بي کامپیوتريخودکارآمدبنابراین درك 

گذارد زیرا وقتـی  میتأثیر اد مدي افرآخواهد شد. در واقع سهولت استفاده بر خودکار
نـوع تکنولـوژي پیچیـده بـوده و    کننده از تکنولوژي درك کنند که یکافراد استفاده

و کـرد خواهند امتحانبه سختی استفاده از تکنولوژي را ،استفاده از آن مشکل است
کنندگان دریابند که استفاده از بانکداري الکترونیـک مفیـد   استفادهاز سوي دیگر اگر

1- Davis
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کـار بـه ایـن نـوع از تکنولـوژي را   ،سهولت استفاده از آن را درك نکنندولیکنست ا
نخواهند گرفت.  

گرفتـه، ارتبـاط مثبتـی بـین میـزان سـهولت       در بررسی تحقیقات مختلف صورت
استفاده از یک تکنولوژي و میزان استفاده از آن وجود دارد و اکثریت ایـن تحقیقـات   

رسد پـذیرش  رد توجه قرار گرفته است. به نظر میدر بطن مدل پذیرش تکنولوژي مو
باشـد، یعنـی در   خدمات بانکداري الکترونیک با سهولت استفاده از آن در ارتباط مـی 

جایی که تکنولوژي در مرحله کشف توسط افراد قرار دارد و استفاده از آن داوطلبانـه  
بینـی میـزان   یشو اختیاري است، سهولت استفاده به احتمال فراوان، متغیري براي پ

.)28، 1387(عالمه و زارع،باشد استفاده از تکنولوژي می

الکترونیکبانکداريپذیرشبرکنترلمرکزتأثیر .ج

در 1روتـر بـه وسـیله  ابتدایی در مورد مفهوم داخلی و خارجی مرکز کنترل تحقیقات
رار قـ مورد جرح و تعـدیل  1974در سال 2لونسونبه وسیلهو شدانجام 1966سال

اعتقـاد درجـه بـه وسـیله  و. مرکز کنترل به عنوان یک خصیصه شخصی است گرفت
گیـري  جهـت (داننـد میبه سبب عمل خودشانرارویدادهاافراد که نتایج پیشامد و

،)گیري خـارجی جهت(دانندمیکننده حوادث تعیینرایا یک قدرت خارجی)داخلی
.شودمیمشخص 
ملی است که بر احتمـال رخـداد یـک نـوع رفتـار      مرکز کنترل یکی از عواتعیین

بـر  تـأثیر  گذارد و به عنوان یک انتظار عمومی فردي در مـورد درجـه   میتأثیر خاص 
.شودمیرفتار تعریف 

مرکز کنترل خارجی با یـک وظیفـه   دارايدهد که وقتی افراد تحقیقات نشان می
شـود مـی ن احساس که گفته تمایل دارند بر پایه ای،شوندرو میهجدید روبچالشی یا

اسـت. افـراد   غیـرممکن ،درك کنند که رسیدن به هدف،هدف قابل دستیابی نیست

1- Rotter
2- Levenson
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با ویژگی مرکز کنترل بیرونی عمل و اقدام را به عنوان یک شـانس، اتفـاق یـا قضـا و     
ذهنی خود را در مورد دستیابی به دانند. این افراد تمایل ندارند تا برآوردهايقدر می

دارنـد. از  روي وقـایع  که کنترل اندکی کنندمیزیرا آنها احساس ،یر دهنداهداف تغی
درونی اعتقاد دارند که نتایج رویـدادها بـه رفتـار    مرکز کنترلدارايسوي دیگر افراد 

ممکـن اسـت   ،خود آنها مرتبط بوده و هنگامی که تمایل دارند به هدفی دست یابنـد 
هـاي خـود بـراي کنتـرل نتـایج بـه       ه توانـایی زیرا آنها ب،افزایش دهندانتظار خود را

صورت مطلوب اعتماد دارند.
در مقایسه این دو باید گفت که مرکز کنترل داخلی بـا افـزایش رضـایت، کسـب     

هاي بیشتر، اعمـال  ها، موفقیتقراردادن دیگر ویژگیتأثیر عواید بیشتر، توانایی تحت 
و پاسـخ مثبـت نسـبت بـه     امتیـاز بیشـتر در شـغل    ،کنترل بیشتر بر محیط اطـراف 

ها همراه است.مشوق
هايکه اعتقاد درونی کاربران و گرایشکندمیبیان 2005در سال 1کونتوگورس

کـه اسـتفاده   کندمینیز بیانوباشدمیآنها ابعادي ضروري در استفاده از تکنولوژي 
. مرکـز  ستاشناختی درونی یا سیستم اعتقادي افراد وابسته به متغیرهاي روانITاز 

داراي استفاده از اینترنـت بـوده و افـراد    میزانکننده بینیپیشکنترل به عنوان یک 
جهـت هـا،  کننده براي دیگر فعالیـت یک حمایتبه عنوانمرکز کنترل درونی از وب 

هـاي مربـوط بـه وظیفـه اسـتفاده      دادن بهتـر مهـارت  آوردن اطالعات و نشاندستهب
تشـریفات بـراي   با مرکز کنترل خارجی از وب به صـورت ، در حالی که افراد کنندمی

نمایند.استفاده میها و همچنین براي خرید دیگر فعالیت
افراد بـا مرکـز کنتـرل    کننده این امر هستند کهدهنده و داللتها نشاناین یافته

دهنـد. بنـابراین   درونی کمتر بانکداري الکترونیک را پذیرفته و مورد استفاده قرار می
جنبه داخلی مرکـز  به وسیلهبانکداري الکترونیک توان گفت پذیرش و استفاده ازیم

,.Laforet et alگیرد (قرار میتأثیر کنترل تحت  2005,36(.

1- Kontogeorghes
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جمعیتی بر پذیرش بانکداري الکترونیکثیر متغیرهايأت.د

تأثیر که ترکیب سن و جنسیت بر پذیرش تکنولوژي دهدمینشان مختلف تحقیقات
ود خـ تحقیقـات از 2003در سـال  همکـاران و 1نمونه سـولیوان به عنوان. گذاردمی

و اسـت متفاوت با توجه به سن و جنسکه سطح استفاده از کامپیوتر ندنتیجه گرفت
گیري دادوسـتد کاربهاي مثبت بین دریافت که رابطه2004در سال 2دانلیهمچنین

مختلف این متغیرهـاي  تحقیقاته الکترونیک، سن و جنسیت وجود دارد. در حالی ک
شناسند، تحقیقـات انـدکی وجـود دارد    گر میمداخلهمتغیرهايبه عنوانجمعیتی را 

محسـوب  کننده در مـدل پـذیرش تکنولـوژي   بینیپیشبه عنوانکه این متغیرها را 
.)31ـ30، 1387(عالمه و زارع، کنندمی

، ندارنـد هـا اعتمـاد   سـایت دریافـت کـه زنـان بـه وب    2003در سال 3دیکرسون
اینترنـت بـراي   دهنـد و از ها را مورد تفسیر قرار مـی سایتشده از وباطالعات گرفته

سوي دیگـر  از. کنندمیاي استفاده اي و غیرحرفهجستجوي اطالعات به صورت حرفه
از اینترنت به عنوان منبعـی  یعنی،نمایندمیتري را اتخاذمردان رویکردهاي تکنیکی

، بیشتر از زنان مناسـب اسـتفاده از اینترنـت    کنندمیات و قدرت استفاده براي اطالع
متغیـر  تـأثیر  تحقیقـات . برخـی از  باشـند میمالی دنبال اطالعاته ببیشترهستند و

و برخی دیگر نتیجه گرفتند دانندمیتأثیر جنسیت را بر خودکارآمدي کامپیوتري بی
.  تري هستندي کامپیوتري باالخودکارآمدکه مردان داراي

نسـبت بـه کـامپیوتر   ،تـر که افراد مسنداردسفانه یک احساس عمومی وجود أمت
بـراي مثـال  .یید نموده استأله را تأمختلفی این مستحقیقاتدارند و گرایشی منفی

در اکثـر  تـر  مسـن که افـراد  به این نتیجه رسیدند2003همکاران در سال و 4ماتیال
بیشـتر  و نیسـتند نوع خاصی از تکنولـوژي  کننده ازادهاستفجزء اولین نفرات موارد،

1- Selwyn
2- Donnelly
3- Dickerson
4- Matilla
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ند جزء نفـرات آخـري باشـند کـه نـوع خاصـی از تکنولـوژي را انتخـاب         کنسعی می
نشان داد کـه افـراد جـوان نسـبت بـه افـراد بـالغ و مسـن         تحقیقاتنمایند. این می

وابستگی و پیوستگی بیشتري با تکنولوژي دارند.  

3شدهو قابلیت اعتبار درك2اعتماد1،شدهریسک درك.و

ریسـک  بـرد، کننده که از نرسیدن به پیامد مطلوب رنج میبه انتظارات درونی مصرف
زیـان  7،روانشناسی6،مالی5،فیزیکی4،به ریسک عملکرديوشودمیاتالق شدهدرك

تحت کنترل درآوردن ریسک دشـوار  ،. با این حالشودمیتفکیک 9و زمان8اجتماعی
فقـط طور کلـی ه گرفته باستدالل کرد که تحقیقات صورت10،ین میشلهمچن.است

اند.کید داشتهأشده و تعداد کمی از ابعاد آن تبر ریسک درك
طور کامل به ارزیـابی  ه طور صحیح صورت نگرفته و به شده بانجامتحقیقاتاکثر 

نکـداري  همه ابعاد مرتبط با ریسک نپرداخته است. بنابراین دشوار اسـت در زمینـه با  
اینترنتی براي هر بعد ریسک، تعریفی متفاوت قائل شویم و به شناسایی ابعـاد بـالقوه   

قـرار  تـأثیر  ریسک بپردازیم که ممکن است پذیرش کاربران بانک اینترنتـی را تحـت   
,Wang et al(دهد  2003,14(.

پذیرش بانکداري الکترونیک از سوي مشتري از چند دیدگاه قابل مطالعه است: 
برداشت و انتظار مشتري از کیفیت خدمات براي تعیین میزان رضایت او  ـ 
پذیرش خدمات بانکی جدید از سوي مشتري و حرکت او در این جهت ـ 

1- Perceived Risk
2- Trust
3- Perceived Credibility
4- Performance
5- Physical
6- Financial
7- Psychological
8- Social Loss
9- Time
10- Mitchell
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هـاي  عامـل کاربرد، نگرش و رفتار مشتري به بانکداري الکترونیک با توجـه بـه   ـ 
شناسی  اجتماعی ـ اقتصادي و جمعیت

پذیرنـد و یـا   ي که بانکداري الکترونیک را میافراددر خصوصهمچنین محققان 
. 1اند و آنها را یا در سـه گـروه  هاي زیادي نمودهپذیرند، بررسیرا نمیافرادي که آن

.3ی که به میزان کـم تمایـل دارنـد،    کسان.2کنند، کسانی که خدمات را انتخاب می
آماده پذیرش خـدمات  . افراد1کسانی که اصالً تمایلی ندارند (مخالف) یا در دو گروه 

ند. ابندي کردهپذیرند، تقسیمهرگز این خدمات را نمی. افرادي که2

نگرش، رفتار و فرهنگ بر پذیرش بانکداري الکترونیکتأثیر .هـ

چندین عامل تمایل مشتري را به سمت انتخاب بانکداري کهدهدتحقیقات نشان می
جتمـاعی، انگیـزه و رفتـارکردن در    هـاي ا ماننـد ویژگـی  ،کنـد الکترونیک تعیین مـی 

هاي جدید.  هاي مختلف بانکی و پذیرش شخصی از تکنولوژيبا تکنولوژيهمواجه
تـر  معتقد است که مشتریان جـوان 1شناسی، هوکرافتهاي جمعیتویژگیباره در

و باشـند میموافق بیشتر از مشتریان مسن با استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک
دهـد  او نشان میتحقیقنتیجه .استل سهولت بیشتر و اتالف زمان کمتر دلیه ن بای

بـه  مهمی در انتخاب بانکداري الکترونیـک دارد.  تأثیر شناسی هاي جمعیتکه ویژگی
هاي مشـتري  را روي خواستهتحقیق خود2،مرگنرمثال دو پژوهشگر ماچاور وعنوان

تقسـیم  به شرح زیررا در چهار گروهخودطالعهماز بانک متمرکز کردند و افراد مورد 
ند: نمود

کردنـد امـا اطالعـات    سازگار با اجراي این خدمات که از تکنولوژي استفاده مـی ـ 
ضعیفی داشتند.

تکنولوژي و هم اطالعات قوي داشتند.  مند که همبه طور کامل عالقهـ 
سازگار با خدمات که هم اطالعات و هم تکنولوژي ضعیف داشتند.  ـ 

1- Howcroft
2- Machauer and Morgner
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اما نگرش به تکنولوژي آنها ضعیف ،مخالف تکنولوژي که اطالعات قوي داشتندـ 
بود. 

در ،انجام شـده 1ها با تحقیقات جدیدي که توسط سارل و مارموراستایناین بحث
که آنها درآمد و سطح سواد را عامل مهمی در انتخاب این نـوع  ، به طوريتضاد است

دانستند.  خدمات می
هاي جدید، اگر نیازهـاي ویـژه و مشـخص مشـتري     تکنولوژيبا توجه به پذیرش 

به همان بانکداري سنتی باز گـردد. بـا توجـه بـه     مشتريبرآورده نشود، ممکن است
بر از بانک سنتی، مشتريهاي باقیماندهساختار بانکداري موبایلی و اینترنتی و شعبه

کند.  اش یکی از خدمات باال را انتخاب میعالقهحسب
دهد که مشتري به طور کلی مایل به تغییـر در رفتـار خـود و    ات نشان میتحقیق

2باشـد. تورنتـون و وایـت   بانـک و بانکـداري اینترنتـی نمـی    استفاده گسترده از تلفن

افتـد کـه   همچنین متوجه شدند که تغییر در رفتارهاي مشتریان هنگامی اتفـاق مـی  
,Laforet et alدانش آنها در جامعه کامل شود ( 2005, 30(.

ن عوامل، داشتن تجربه قبلـی اسـتفاده   بیدهد که در تحقیقات نشان میبه عالوه 
رسـد  گیري بانکداري الکترونیک دارد. به نظر مـی کاربهمشخصی در تأثیر از کامپیوتر 

داشتن تجربه مثبت از بانکداري سنتی، هـم روي نگـرش و اسـتفاده و هـم رضـایت      
داشته باشد.  تأثیر فعلی با بانک مشتري و تمایل  او به حفظ رابطه

عوامل تأثیر تحقیقات، تمایل به سمت استفاده از بانکداري الکترونیک تحت طبق 
ي مرجـع  هاتأثیر گروهزیادي است، مانند رضایت یا نارضایتی از خدمات رایج بانک یا 

ي در از خانواده و دیگران و داشتن زمینه قبلی از کامپیوتر که تأثیري قـو تأثیر مانند 
استفاده از بانکداري الکترونیک دارد.  

اساسـی در نگــرش و  تــأثیر ي مرجـع  هــاگـروه دهـد کــه  نشـان مــی 3کارجـالوتو 
رفتــار بــه ســوي بانکــداري اینترنتــی دارنــد. بــا بررســی نگــرش بــا مــدل           

1- Sarel and Marmorstein
2- Thornton and White
3- Karjaluoto
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زنند که نگرش کلـی مثبـت بـه سـمت بانکـداري      آنها همچنین حدس می1بنفیش
تر و بیشتر در دسترس است. ، راحتترتر، ارزاناینترنتی سریع

بانکداري الکترونیک در سایر کشورها. 3
تـرین سـکوي ارائـه خـدمات     متعدد حاکی از این است کـه اینترنـت رایـج   تحقیقات

. به کمک اینترنت، بانکـداري دیگـر بـه زمـان یـا مکـان       هاستبانکالکترونیک براي 
هفت روز هفتـه، بـه   یاروزنهساعت شبا24وابسته نیست. مشتریان در سراسر جهان 

ي خود دسترسـی دارنـد ولـی موقعیـت بانکـداري الکترونیـک در       هاحسابآسانی به 
,Bauer(باشدمیکشورهاي مختلف متفاوت  2007, 10(.

ي الکترونیکـی و  هابانکتحقیقات مختلفی براي شناسایی عوامل مهم موفقیت در 
اسـایی عوامـل مهـم موفقیـت در     براي شن2غیرالکترونیکی صورت پذیرفته است. چن

هاي تجاري گونـاگون در صـنعت بانکـداري تـایوان در یـک      جهت پذیرش استراتژي
، 1977در سـال  تحقیقـاتی را بانـک خـارجی  39بانک داخلـی و  336نظرسنجی از 

ـ   اي پـنج گزینـه  پرسشنامهدر این زمینهانجام داد. بـراي  3رتاي کـه در مقیـاس لیک
اطالعـات  تهیه شده بود با پست الکترونیکی فرستاده شـد. شعبه بانکی 375مدیران 

ورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد و در     مـ آمده با استفاده از عوامل تحلیلی دستهب
شناسایی شـدند: توانـایی بانـک در اداره    بدین شرحچهار عامل مهم موفقیت،نتیجه

5.مالی بازارو مدیریت4توسعه ویژگی بارز بانکعملیات، بازاریابی بانکی،

تـر و  دریافت که سطوح تمرکز پایین1998در سال 6یولیسی،تحقیقات دیگردر
تر و سطوح باالتر ادغام، ارتباط زیادي بـا تحقـق   سطوح پیچیدگی باالتر، اندازه بزرگ

آمیز ایجاد نوآوري در خدمات دارد.  موفقیت

1- Fishbein
2- Chen
3- Likert
4- Trademarks
5- Financial Market Management
6- Sciulli
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الکترونیکـی موجـود   هايي پیشرفته و ادغام شبکههاتکنولوژيگذاري در سرمایه
ریـزي مناسـب، عامـل    کـردن آمـوزش کارکنـان و برنامـه    با تکنولوژي جدید، فـراهم 

دادن در جهت کسب موفقیت در پـردازش، تولیـد و نشـان   ها بانککننده براي تعیین
شان بودند. موقع به مشتریانه اطالعات ب

65بـا كاي در دانمـار تـرین بانکـداري شـعبه   یک نظرسنجی از بـزرگ بر اساس
گیري مدیران بانک و مدیران عـالی در آینـده   شعبه، مشخص شد که حمایت و جهت

هاي قدیمی با جدید و همچنین اندازه بانک، از جمله عوامـل  نسبت به تعویض شبکه
.  باشدمیسازي موفق شبکه الکترونیکی مهم براي تضمین پیاده

آموزش مشـتریان عامـل   در استرالیا نشان داد،1997در سال 1تحقیقات ساتیهه
هـا، مزایـا و کاربردهـاي    . ویژگـی باشدمیمهمی براي پیشرفت در بانکداري اینترنتی 

سـازي بانکـداري   کننـدگان برسـد تـا پیـاده    بانکداري اینترنتی باید به اطالع مصـرف 
, Hway-Boon& Mingy U)(371-370آمیز باشد اینترنتی موفقیت 2003,.

اسـترالیا نشـان داد کـه پـذیرش     در جنـوب ویلـز در  شده نتایج نظرسنجی انجام
را بـا  هـا  بانـک هاي مختلف بـازار،  اي براي رفع نیاز بخشهاي توزیع چندشبکهکانال
ه کـ پیشنهاد کردند 2تورنتون و وایتطور همیني باالتري مواجه کرده است. هاهزینه

طـور  ه توزیع بـ هاي ي خاصی از شبکههاگروهسسات مالی باید در ارائه خدمات در ؤم
ـ ،تخصصی عمل کنند تا سودشان را به حداکثر برسـانند  ین معنـی کـه اگـر یـک     دب

گـردد،  مدارانه حاصل میسسه مالی دریابد حداکثر سودش از ارائه خدمات مشتريؤم
هـا (ماننـد   براي این بانک بهتـر اسـت کـه روي ارائـه خـدمات در ارتبـاط بـا انسـان        

بـراي جـذب یـا حفـظ راحتـی یـا تغییـر        ها نکبااي) متمرکز شود. هاي شبکهشعبه
ي توزیـع خـدمات الکترونیـک    هـا شـبکه گیري مشتري باید تمرکز بیشتري بر جهت

داشته باشند.  

1- Sathye
2- Thornton and White
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یی با تکنولـوژي بـاال در   هابانکعوامل مهم موفقیت را براي 1998در سال 1لوي
ـ عواملی چون نوآوري، نیروي انسانی، سازمان و دانش خالصه کـرد. نـوآوري ف   بـه  ی نّ

ي قـدیمی و جدیـد   هـا تکنولـوژي دسترسی به تکنولوژي جدید یا ترکیبـی از  عنوان
شکل خواهد گرفت. همچنین ممکن است نوآوري براي خدمات بانکی بازارگرا باشـد،  

ها بـا توجـه   خوبی تثبیت و شناخته شود. سازمانه در این صورت نیاز است که بازار ب
کنند.تعویض میبه تجربیات، تکنولوژي خود را سریع 

در چند کشور هابانکدر ادامه به بررسی تجربه ارائه خدمات الکترونیکی از سوي 
پردازیم:مختلف می

بانکداري الکترونیک در چین. 1ـ3

تمایـل مشـتریان را بـه سـمت     ،تحقیقات نشان داده است که در چین چندین عامل
هاي اجتماعی، انگیزه و نحوه ویژگیمانندکندانتخاب بانکداري الکترونیک تعیین می

ــه   ــار نســبت ب ــوژيرفت ــاتکنول ــی از  ه ــذیرش شخص ــزان پ ــانکی و می ــف ب ي مختل
ي جدید.هاتکنولوژي

ن اساس مشخص شده است که تمایل به اسـتفاده از بانکـداري الکترونیـک،    ایبر
عوامل زیادي است، مانند رضایت یا نارضایتی ناشی از خدمات رایج بانـک  تأثیر تحت 

ي مرجع ماننـد خـانواده، دوسـتان و داشـتن زمینـه قبلـی       هاگروهپذیرفتن از ثیرتأیا 
زیادي بر استفاده از بانکداري الکترونیک دارد.تأثیر استفاده از کامپیوتر که 

اولین بار سیستم پرداخت اینترنتی در چـین  2بانک بازرگانی چین1997در سال 
ت در تمام چین به سرعت گسترش یافـت.  بانک و اینترنرا ارائه کرد و بعد از آن تلفن

ي سـنتی در چـین   هـا بانـک با توجه به راحتـی، آسـانی، ایمنـی و ارزش اقتصـادي،     
اند که در آینده این نوع بانکداري از بانکداري سـنتی سـبقت خواهـد گرفـت.     دریافته

1- Levy
2- China Merchants Bank
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آوردن قدرت رقابـت و نفـوذ   دستهمنظور به بنابراین براي استفاده از این خدمات و ب
بازار، مایل به دادوستد از این طریق هستند.در

بـه  هاي خود در چین خدمات اینترنتی را در بسیاري از شعبهها بانکاکنون اغلب 
لی وجـود دارد کـه   ئهنـوز مسـا  ایندهند. با وجودهاي اضافه ارائه میسرویسعنوان

فاده از رو برداشـت، ماننـد اسـت   براي حل آنها مشکالت بسیار سختی را بایـد از پـیش  
داشـتن بـه   خدمات بانکداري الکترونیک، نگـرش اسـتفاده از کـارت اعتبـاري، عـادت     

استفاده از خدمات سنتی بانک که اینها مانع گسترش اینترنت در بعضی نقـاط چـین   
آید.شمار میه شده و امنیت هم یک عامل بزرگ براي پذیرش بانکداري اینترنتی ب

ها به سمت بانکداري الکترونیک فتار چینیمؤثر در نگرش و رعواملطور کلیه ب
:باشدمیشامل موارد زیر 

دهد که تفاوت روشنی بین کـاربران اینترنـت و   ـ سطح سواد: نتایج نشان می
موبایل از نظر سطح سواد نیست و سـطح سـواد آنهـا تـأثیري در پـذیرش      

بانکداري الکترونیک ندارد.  
کننـدگان اینترنـت و  سـتفاده دهـد کـه بـین ا   ـ سطح آگاهی: نتایج نشان می

بانک تفاوت معناداري از نظر سطح آگاهی آنها از این خدمات وجـود  موبایل
دهد بسیاري از کسـانی کـه از خـدمات بانکـداري     نشان میتحقیقاتدارد. 

کردند، از بسیاري از این خدمات آگاهی نداشتند.  الکترونیک استفاده نمی
ین نگرانی براي کسـانی  ترمهمها، الهبرداريله هکرها و کأن مسائل امنیتی، مسبی

ــتفاده ن  ــن خــدمات اس ــه از ای ــیاســت ک ــدم ــات. در کنن ــهصــورتتحقیق از ،گرفت
هاي مؤثر در تصمیم آنها براي قبول دهندگان خواسته شد که نقش افراد و گروهپاسخ

ی نقش مهمـ هاگروهدهد که این . نتایج نشان میبیان کننداستفاده از این خدمات را 
اند. در پذیرش بانکداري الکترونیک در چین نداشته

هـا مـؤثر اسـت،    دیگر که در پذیرش بانکداري الکترونیک توسط چینـی عاملدو 
باشد. نتـایج  هاي نو و اینترنت میداشتن تجربه استفاده قبلی از کامپیوتر و تکنولوژي
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تجربه قبلـی از کـار   ،کننداستفاده نمیاز بانکداري اینترنتیکسانی کهدهد نشان می
اند. هاي نو نداشتهبا کامپیوتر و تکنولوژي

کنگبانکداري الکترونیک در هنگ. 2ـ3

کنـگ شـامل مـوارد    هاي بانکداري الکترونیک در هنـگ ین ویژگیترمهمطور کلی ه ب
است:  زیر

هابانکرقابت فزاینده بین - 
توسعه و استفاده فزاینده از تکنولوژي اینترنت- 
ي کوچک به سمت بانکداري الکترونیک  هابانکع حرکت سری- 
ITکنگ به یک اقتصاد مبتنی بر تبدیل اقتصاد هنگ- 

توسعه بانکداري الکترونیک به عنوان یک وسیله تولیدکننده درآمد و نه - 
جویی در هزینه اي براي صرفهفقط وسیله
شتریان ترین مانع براي پذیرش بانکداري الکترونیک توسط مدر حال حاضر بزرگ
رويگـذاري  بایست نسـبت بـه سـرمایه   میهابانکباشد، لذا در این کشور امنیت می

به منظور حفظ حریم شخصی افراد و همچنین برقراري امنیت، متعهـد  ITتکنولوژي 
باشند.

گسترش سریع اینترنت و تجارت الکترونیک بر بانکداري و خدمات مالی نیـز اثـر   
انکداري اینترنتی سوق داده است. پذیرش بانکـداري  گذاشته و مشتریان را به سمت ب
ه است: شدکنگ از سه زاویه بررسی الکترونیک توسط مردم در هنگ

کنگ  سرعت پذیرش بانکداري اینترنتی در هنگ- 
ــل ادراك-  ــل ادراك در اســتفاده1،مفیــدبودن قاب ریســک 2،ســهولت قاب

در تکنولوژي اطالعات  3نوآوري شخصی،شدهادراك

1- Percieved Usefulness
2- Percieved Ease of Use
3- Personal Innovativeness
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کنگ  لقوه بر فعالیت استراتژیک بخش بانکداري در بازار هنگباتأثیر - 
تکنولوژي به وسیلهبانکداري اینترنتی به عنوان عامل کلیدي براي عرضه خدمات 

یندهاي جدیدي را براي تجارت بررسـی  اجدید در دهه گذشته شناخته شده بود و فر
کرد.  می

بانکداري الکترونیک در مالزي. 3ـ3

تکنولوژي، تغییـرات قابـل تـوجهی بـر اقتصـاد جهـان و محـیط        هاي سریعپیشرفت
تجاري وارد کرده است. مالزي از این روند مسـتثنی نیسـت. در ایـن خصـوص تمـام      

هـاي فنـی   ها و پیشرفتاین نوآوريتأثیر صنایع در مالزي از یک یا چند جهت تحت 
اند.  قرار گرفته

ــق   ــانکی از طری ــه خــدمات ب ــاشــبکهارائ ــا، 1ي الکترونیــکه ــی خودپردازه یعن
ابزارهـاي گونـاگونی بـراي    2بانـک و بانکـداري کیوسـکی   کامپیوترهاي شخصی، تلفن

اند.تر به خدمات بانکی فراهم کردهدسترسی آسان
آنالیني توزیع خالقانه یا بانکداري هاشبکهي الکترونیک به هاشبکهاین به عالوه

هاي ارائـه  وف هستند که به روشمعر3و یا سیستم ارائه خدمات  تکنولوژیک متمرکز
هـاي الکترونیکـی ماننـد کامپیوترهـاي شخصـی،      محصوالت مالی با استفاده از رسانه

.  کنندمیتلفن و اینترنت اشاره 
ي خـودپرداز را فـراهم   هـا دسـتگاه در مالزي ارائه خدمات از طریـق  ها بانکتمام 

از دیگـر انـواع خـدمات    ي خـودپرداز، بانکـداري تلفنـی   هـا دستگاهاند. در کنار کرده
. با تمرکز بر بخش خدمات مشـتریان، بانکـداري تلفنـی    باشدمیبانکداري الکترونیک 

هـا بـه   ارائه خدماتی از قبیل درخواست موجودي حساب، دسـتورالعمل صـدور چـک   
دهد. هر تماس ابتدا بـه سیسـتم   هاي جاري را انجام میبانکداران و ارائه دستورالعمل

1- E-Channels
2- Banking Kiosks
3- Technologu- Intensive Delivery System
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مشـتري بـه   ،یابد، اما ممکن اسـت جهـت پاسـخگویی   رتباط میپاسخگوي خودکار ا
سـاعت  24در هـا  بانـک مسیر دیگري هدایت شـود. بیشـتر مراکـز خـدمات تلفنـی      

روز باز هستند.  شبانه
ي الکترونیکـی بـراي ارائـه    هاشبکههاي با وجودي که این روش از آخرین تکنیک

ي هــاشــبکهســازي ي عملیــاتی اســت، پیــادههــاهزینــهخــدمات مناســب و کــاهش 
بـدین  الؤي قابل توجهی است. در اینجا چند سهاهزینهالکترونیکی داراي خطرات و 

ي موجـود بـا   هـا شبکهتوانند با ي الکترونیکی میهابانک: چگونه شودمیمطرح شرح
هاي آموزشی مناسب کارکنان خواهـد بـود؟ چگونـه    موفقیت ادغام شوند؟ چه برنامه

ي جدید ارائه خـدمات نمـود؟ چطـور    هاشبکهق به پذیرش توان مشتریان را تشویمی
آیند؟با تغییرات روزافزون و سریع تکنولوژي در ارائه کارآمد خدمات کنار میها بانک

ي هـا شبکهسازي پیادهن ترتیب است: چه عواملی باعث موفقیت دردیال اساسی بؤس
؟  شوندها میبانکالکترونیکی در 

مشتریان در نوع روابطی که دوست دارند بـا  دهدمینشان گرفته تحقیقات صورت
نـد. کـالرك و   ابـا هـم متفـاوت   ،کنندگان خدمات همچون بانک داشته باشـند فراهم
بعضـی از اشـخاص دوسـت دارنـد تـا      ،ند که زمـانی تبه این نتیجه دست یاف1میلس

، )محورمشتریان گروهی(وجود آورند که بیشتر شخصی و دوستانه است ه روابطی را ب
ارزش ،یی خـدمات اکـار بـه ممکن است افرادي وجود داشته باشند که نها آخالف بر

.  گذارندمی
مشتریانی که فواید روانی و اجتماعی را با ایجـاد روابـط   توان گفت در حقیقت می

بنـابراین  . دهنـد و در رو را تـرجیح مـی  رروابـط  ،کننـد مـی دنبالهابانکشخصی با 
مخربی روي چنین مشـتریانی خواهـد داشـت. بـه عبـارت      تأثیربانکداري الکترونیک 

انی که روابط براي آنهـا اصـل بنیـادي در کـارایی خـدمات اسـت،       یدیگر براي مشتر
ــاملی   ــایگزین کـــ ــک جـــ ــارت الکترونیـــ ــیط تجـــ ــودنمحـــ ــد بـــ خواهـــ

Sohail & Shanmugham, 2002)(.

1- Clark and Mills
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بانکداري الکترونیک در استونی.  4ـ3

کننـد و بـیش از   ات بانک اینترنتی، استفاده میدرصد جمعیت استونی از خدم3/22
ـ یشوند. طبق گزارش ااینترنت انجام میتوسطدرصد تعامالت خصوصی، 50 در 1روم

استفاده نمودند: از اینترنتزیردر طول یک هفته به دالیل افراد،2002سال 
درصد فرستادن و خواندن پست الکترونیک76ـ 
هاي مختلفسایتها و وباز پایگاه دادهاطالعات خاصيدرصد جستجو62ـ 
درصد استفاده از موتورهاي جستجو56ـ 
درصد استفاده از بانک اینترنتی57ـ 

ثیرگـذار در ایجـاد و توسـعه بانکـداري الکترونیـک در      أو ت2اصلی موفقیتعوامل 
:استاستونی شامل موارد زیر 

انونگـذاري بـیش از حـد    هـاي جدیـد، ق  ـ محیط توانمند: در فاز تکامل تکنولوژي
توانـد مـانعی بـراي توسـعه     رسد، زیرا عدم توجه به ایـن امـر مـی   ضروري به نظر می

محسوب شده و سرعت آن را کاهش دهد.
، ذهنیـت  ICTـ حکومت: نقش حکومت، تقویت محیط است. استفاده حکومت از 

بـه حسـاب   براي بازارهاي مالی کند و به عنوان واسطه مستقیمی مثبتی را ایجاد می
.آیدمی

سـازي اینترنـت در   هـاي اسـتونی در زمینـه پیـاده    هـاي مـدیریتی: بانـک   ـ جنبه
کـردن).  (و نـه هزینـه  گذاري هستندبانکداري، معتقد به یک فرایند بلندمدت سرمایه

هاي فنی موفقیت یا شکست در بانکداري الکترونیک به وسیله میزان پیوند زیرساخت
شود.عیین میوکار تبا فرایندهاي کسب

هـاي الکترونیـک،   ـ دسترسی بـه طیـف وسـیعی از خـدمات الکترونیـک: بانـک      
کنندگان خدمات و موقعیـت مناسـبی را جهـت    تأمینهایی را جهت شناساییدروازه

,Simpson(اند ها فراهم نمودهو شرکتمؤسساتبرقراري ارتباط با  2002, 82(.

1- Emor
2- Critical Success Factors
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که به علت استزمند پذیرش تکنولوژي استفاده از خدمات بانکداري اینترنتی نیا
درك توانـد مـی سو پیچیده باشد. تکنولوژي از یکتواندمیتغییر در الگوهاي رفتاري 

درك مشـتریان را  توانـد مـی و از سـوي دیگـر   نمایـد مشتریان را براي مبادله آسـان  
د.کنتر مشکل

بانکداري الکترونیک در فنالند. 5ـ3

مشخص شد که در فنالند، رابطه قـوي بـین سـن و    گرفتهتحقیقات صورتبر اساس
ي جدیـد  هـا تکنولـوژي تر با ي نوین وجود دارد و مشتریان مسنهاتکنولوژيپذیرش 

بـر  . اسـت به همـان انـدازه مهـم    نیزجنسیتتأثیر مشکالتی دارند. آنها دریافتند که 
ن تشـکیل  درصد کاربران اینترنت در فنالند را زنـا 45تقریبا2000ًآمار سال اساس

که اینترنت در گذشته تحت تملک و تسلط مردان بوده است.دهند، در حالیمی
هـاي ارائـه خـدمات    ین دالیـل زیربنـایی در اشـاعه سـریع کانـال     تـر مهمیکی از 

اي (سنتی) بوده اسـت.  الکترونیک در فنالند، عدم رضایت مشتریان از بانکداري شعبه
یس ضعیف به مشتریان نیز بـر تغییـر جهـت    نه تنها در صف ایستادن بلکه ارائه سرو

بوده است.مؤثر اي به بانکداري الکترونیک مشتریان از بانکداري شعبه
در فنالند اسـتفاده از بانکـداري آنالیـن بـا تجربـه اسـتفاده از کـامپیوتر، تجربـه         
شخصی نگرش به کامپیوتر، آمـوزش و سـطح درآمـد رابطـه مثبـت و مسـتقیم و بـا        

ع، جنسیت و سن ارتباط منفی دارد.  ثیرات گروه مرجأت
راه را براي ارائه سرویس بانکداري آنالین هموار ،شدنترنت و صنعتینگسترش ای

همه محصوالت قادرند تقریباًها بانککرده است. با استفاده از کانال بانکداري آنالین، 
بـا  هـا هاي آنالین خـود را ارائـه دهنـد. عـالوه بـر ایـن بسـیاري از بانـک        و سرویس

بدان معناست که انواع مختلفی از محصـوالت  این اند که هاي بیمه ادغام شدهشرکت
س هستند.رآنالین قابل دستصورت ه نیز ببیمه 

بـه  . بـوده اسـت  1996شروع اولین سرویس بانکداري آنالین در فنالند در سـال  
ـ  درصـد 60دهد که نزدیک بـه  مینشان هاتر بررسیصورت دقیق ک از مشـتریان بان
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وکنندمیهاي بانکداري آنالین استفاده به طور منظم از سرویسالندخصوصی در فن
ـ در حـال افـزایش اسـت   درصـد 70)سـاله 49تا 35نفوذ چند گروه سنی (مثالً ه ، ب

هـاي  فنالند یکی از کشورهاي پیشـگام در پـذیرش و اسـتفاده از سـرویس    که طوري
,Karjaluoto(باشدمیبانکداري آنالین  2002(.

بانکداري الکترونیک در انگلیس. 6ـ3

بانکداري اینترنتی از این جهت براي مشتریان جذاب است که امکان انجام معـامالت  
تـر و بـا هزینـه کمتـر در مقایسـه بـا شـعب        بانکی در هر زمان و هر نقطـه را سـریع  

هاي سنتی فراهم کرده است. با وجود این همه مزایاي آشـکار بـراي مشـتریان،    بانک
رخ پذیرش در کشورهاي مختلف، متفاوت است.ن

جایگزین نسبی شعب فیزیکی و خودپرداز به عنوانتوانند هاي اینترنتی میشعبه
و بانکداري تلفنی باشند، اما جانشین کاملی نیستند. بـه تعبیـري مشـتریان تـرجیح     

دهند تنها برخی معامالت خاص را از طریق اینترنت انجام دهند.یم
این باور اسـت کـه انگیـزه مشـتري بـراي پـذیرش خـدمات بـانکی         بر 1دورکین

یک به عنوانگیري درخصوص پذیرش اینترنت اینترنتی به شناخت چگونگی تصمیم
گیـري  بـر تصـمیم  مـؤثر  مختلف به شناسایی عوامـل  تحقیقاتنوآوري بستگی دارد. 

اند.مشتریان در خصوص سودمندبودن یا نبودن بانکداري اینترنتی پرداخته
قصد یـک فـرد بـراي پـذیرش بانکـداري اینترنتـی       2،هاي تن و تئوطبق پژوهش

:شودمیتوسط عوامل زیر تعیین 
(ادراك یک فرد نسبت به بانکداري اینترنتی)3نگرشـ 
(نفوذ اجتماعی که ممکن است قصد فرد را بـه اسـتفاده   4هنجارهاي ذهنیـ 

قرار دهد)تأثیر از بانکداري اینترنتی تحت 

1- Durkin
2- Tan and Teo
3- Attitude
4- Subjective Norms
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هـاي الزم بـراي   (باورها درباره منـابع و فرصـت  1شدهل رفتاري ادراكکنترـ 
رود تصـور افـراد دربـاره پـذیرش     انتظـار مـی  )؛پذیرش بانکداري اینترنتـی 

گـذار باشـد. در   تأثیربانکداري اینترنتی بر پذیرش واقعی بانکداري اینترنتی 
را دارند:تأثیر این رابطه شش عامل زیر بیشترین 

2شدهراكمزیت نسبی ادـ 

هاي یک فرد در مورد زندگی و کار)(ارزششدهسازگاري نسبی ادراكـ 
3شده  و حفظ حریم خصوصی بانکداري اینترنتی از خطرامنیت ادراكـ 

تجربه قبلی از اینترنتـ 
.راحتی در دسترس قرار گیرده نیاز به شبکه تحویل از اینترنت که بـ 
ي اینترنتیهاشعبهتوانایی ـ 

گیـري مشـتریان بـراي پـذیرش بانکـداري      در تصـمیم کلی ایـن عوامـل  طوره ب
اعتماد را هم به این شش عامـل اضـافه کردنـد. از    4هستند. سو و هانمهماینترنتی

ي توزیع در نظر هاشبکهجایگزینی براي دیگر به عنواني اینترنتی هاشعبهکه زمانی
تـر شـده اسـت.    ز بااهمیـت اند، رضایت مشتریان درخصوص این شبکه نیـ گرفته شده

و تعـداد ناکـافی آنهـا و    هـا هساختار هزینه غیرقابل قبول شعب،کیفیت پایین خدمات
اینترنتـی دارد  هـاي هبسزایی در استفاده از شـعب تأثیر ساعات نامناسب گشایش آنها 

)Sayar & Wolf, 2007,118(.

روش تحقیق. 4
یـت خـدمات الکترونیـک بهتـر بـه      منظور استفاده از نتایج تحقیق جهت ارائه کیفه ب

روش در بر اساسکاررفته از لحاظ هدف کاربردي و هروش تحقیق بها بانکمشتریان 

1- Perceived Behavioural Control
2- Perceived Relative Advantage
3- Perceived Security and Privacy Risk of Internet Banking
4- Suh and Han
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اي اسـت کـه خـود    مقایسـه ـزمره تحقیقات همبستگی بـا اسـتفاده از الگـوي علـی    
.باشدمیاي از تحقیقات توصیفیزیرمجموعه

شـود،  وواریانس تحلیل مـی از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا ک
باشد که در این تحقیق از آنها اسـتفاده  می2و مدل معادالت ساختاري1تحلیل عاملی

شده است.
هـا یـا رسـیدن بـه متغیرهـاي      اي از دادهدر تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه

هـا و  و در مدل معادالت ساختاري، آزمودن روابط ساختاري مبتنی بر نظریه3مکنون
اي تحقیقاتی موجود است.هیافته

و انجام اصالحات و دریافت نظـرات  مقدماتیشده پس از آزمونپرسشنامه تکمیل
سـازي  کارشناسان و خبرگان بانکداري الکترونیک از طریق هماهنگی با مرکز فرهنگ

قـرار گرفـت تـا    هـا  بانکو آموزش بانکداري الکترونیک در ایران روي سایت برخی از 
به همین را تکمیل کنند.از خدمات بانکداري الکترونیک بتوانند آنکنندگان استفاده

گیـري  و روش نمونـه شـتند ی بـه پرسشـنامه را دا  یامکان پاسخگو،دلیل تمامی افراد
ی پرسشنامه از یبراي سنجش پایاباشد.شده در این تحقیق تصادفی ساده میاستفاده

استفاده شده است.4کردنطور از روش دونیمهروش آلفاي کرونباخ و همین
باشـند میکیفیت خدمات الکترونیکهايعاملدر این تحقیق متغیرهاي مستقل

7،بـودن امنیـت و محرمانـه  6،صـحت و قابلیـت اتکـا   5،دسترسـی ،که شامل سـهولت 

.باشندمی10طراحی سایتو9تصویر از بانک8،سودمندي

1- Factor Analysis
2- Structural Equation Model (SEM)
3- Latent Variable
4- Split-half
5- Accessibility
6- Reliability/Accuracy
7- Security/Privacy
8- Usefulness
9- Bank Management and Image
10- Design\Content\Speed of Site
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بـه  رونیک در ایران ي مشتریان از خدمات بانکداري الکترضایتمنددر این تحقیق 
ی یشناسـا ،ال اصـلی ایـن تحقیـق   ؤسـ متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عنوان

ي مشـتریان از خـدمات بانکـداري الکترونیـک در ایـران      رضـایتمند در مـؤثر  عوامل 
معادالت سـاختاري از  آن تحقیق خود را انجام داده است.بر اساسمحقق وباشد می

هاي آقایان و خانمعاملشده به هر انگین نمره دادهمیANOVAآماري آزمونطریق 
هـا را بـا یکـدیگر مقایسـه نمـوده      کننده از خدمات بانکداري الکترونیک بانکاستفاده

است.

. تعیین حجم نمونه5
ـ ،بودن متغیرهاي تحقیقبا توجه به کیفی دسـت  ه حداقل حجم نمونه از فرمول زیر ب

آید:می
n = [(Z α/2) 2.(p.q)] ∕ E 2

قبلـی و  تحقیقـات برآورد نسـبت صـفت متغیـر بـا اسـتفاده از      pدر این فرمول، 
q = 1- p.چنانچه مقـدار  استp   5/0تـوان آن را مسـاوي   در دسـترس نباشـد، مـی

رسـد. لـذا   مـی 5/0در این حالت مقدار واریانس به حداکثر خـود یعنـی  اختیار کرد.
به صورت زیر نوشت:توانمیفرمول باال را 

²
n = [( Z α/2) 2.(0/25)] ∕ E

اگـر ضـریب   .باشـد میα/2عدد بحرانی توزیع نرمال، در سطح Zدر این فرمول، 
بنابراین:،خواهد بوددرصد5برابر با αدر نظر بگیریم، آنگاه درصد95اطمینان را 

Z α/2 = Z 0/025 = 1/96

ایگـذاري  بـا ج ،فرض کنـیم )=5E%(اگر دقت برآورد یا حداکثر خطاي ممکن را
، خواهیم داشت:زیراین اعداد در فرمول باال به صورت 

384n =



1390تابستان  ، 8فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 270

ـ باشد،مینفر 384آمدهدستبهبنابراین در این تحقیق، حجم نمونه  دلیـل  ه اما ب
سـایت  مدت یازده مـاه روي وب بهتقریباًصورت آزاده اینکه پرسشنامه این تحقیق ب

صورت آنالین تکمیـل شـد کـه از ایـن     ه پرسشنامه ب480تعداد ،قرار داشتها بانک
دست آمد. ه ها بعدد پرسشنامه قابل استفاده در تحلیل داده412تعداد 

پایایی/ قابلیت اعتماد . 6
1طـور کـه در جـدول    همـان وشـد محاسـبه  در قسمت اول پایایی کل پرسشـنامه  

50درصد است که براي پرسشـنامه  95آمده دستهمیزان ضریب ب،شودمشاهده می
يلفاآ. باشدمیمناسبی است و حاکی از پایایی باالي پرسشنامه بسیارآیتمی ما عدد

دهـد اطمینان میمابهمحاسبه شده است. این میزانSPSSافزارنرمنباخ توسط وکر
از نتـایج  تـوان مـی آمده از نمونه قابلیت تعمیم بـه جامعـه را دارد و   دستهکه نتایج ب

گیري در جامعه استفاده نمود.براي تصمیمآمدهدستبه
محاسبه پایایی.1جدول 

هاي هر زیرمجموعـه  ابتدا باید واریانس نمره،براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ
آزمـون) و واریـانس کـل را محاسـبه کـرد. سـپس بـا        پـیش هاي پرسشنامه (یا الؤس

دست آورد: ه دار ضریب آلفا را باستفاده از فرمول زیر مق

rα = [ J ∕ ( J−1) ]. [ 1– ( ∑ Sj2 ) ∕ S2 ]

که در این فرمول
Jاالت پرسشنامه یا آزمون ؤ: تعداد زیرمجموعه س

آلفاي کرونباخ هاتعداد آیتم
95/0 50



271هاي پذیرش و توسعه بانکداري الکترونیک در ایران                                                   شاخص

Sj2 : آزمون پیشواریانسjام
S2باشد.می: واریانس کل آزمون

ري شـده اسـت.   گیـ هاي مختلف پرسشنامه اندازهلفا براي قسمتآدر مرحله دوم 
تـا چـه میـزان پایاسـت. در     عامـل رسشنامه در مورد هـر  پدهدمیاین قسمت نشان 

درصد است بجز قسمت اول که با توجـه بـه عـدد    70باالي ،ها پایاییتمامی قسمت
وجود نخواهـد  ه رسد و اشکالی را در پایایی نتایج بنظر میه درصدي قابل قبول ب67

آورد.

کردن)روش تنصیف (دو نیمه. 7
رود. بـراي محاسـبه   این روش براي تعیین هماهنگی درونی یک آزمون بـه کـار مـی   

هاي یک آزمون را به دو نیمه تقسیم نمـوده  الؤضریب قابلیت اعتماد با این روش، س
سپس همبسـتگی بـین   کنیم.هاي نیمه اول و دوم را محاسبه میالؤو سپس نمره س

براي ارزیابی آمدهدستبه. ضریب همبستگی آوریمدست میه نمرات این دو نیمه را ب
براي محاسـبه ضـریب   گیرد.قرار میمورد استفادهقابلیت اعتماد یا پایایی کل آزمون

: شودمیاستفاده 1»براونـ اسپیرمن«پایایی کل آزمون از فرمول 
= 2 r11 ∕ (1+ r 11)11ѓ

rو: ضریب پایایی کل آزمون11ѓ،که در این فرمول همبستگی بین دو نیمه: 11
لفـا بـراي هـر قسـمت     آو شـده االت به دو قسمت تقسـیم  ؤدر این روش سباشد.می

.شـود مـی ستگی بین دو قسـمت سـنجیده   بو همچنین همشودمیجداگانه محاسبه 
دهنـده در دو قسـمت   است. اگـر پاسـخ  تنصیفهاي محاسبه آلفا روشیکی از روش
االت ؤداده باشد باید همبستگی باالیی بین سصداقت پاسخ بادرستی وه پرسشنامه ب

درصـد  85همبسـتگی برابـر   . در ایـن قسـمت  قسمت اول و دوم وجود داشته باشـد 
چه در اینجـا هـر  اگراست،از دو روش اسپیرمن و گوتمن محاسبه شدهکهباشدمی

1- Spearman-Brown
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دهنـدگان در طـول   پاسـخ دهـد مـی نشـان  امـر ایـن دو مالك اسپیرمن یکی اسـت. 
ـ گاه یکنواختی داشتهپرسشنامه دید االت پاسـخ  ؤعبـارتی بـا صـداقت بـه سـ     ه اند یا ب

اند.گفته
بر اساس مدل تحقیق هفت عامل بر رضایتمندي مشتریان از خـدمات بانکـداري   

اند از: سهولت، دسترسی، صـحت،  باشند که به ترتیب عبارتالکترونیک تأثیرگذار می
بانک.سایتامنیت، سودمندي، تصویرذهنی و در نهایت وب

مدل مفهومی تحقیق.1نمودار 
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tنمودار مقادیر آماره. 8

معـادالت سـاختاري در ایـن    بـه وسـیله  هـا  عاملیک از بعد از تخمین نمره براي هر
از طریـق  .پـردازیم ها به تفکیک جنسـیت مـی  عاملقسمت به بررسی میزان نمره در 

ها و آقایـان  را بین خانمعاملمیانگین نمره داده شده به هر ANOVAآماري آزمون
کنیم. مانند هر آزمون آماري دیگر در اینجا هم ابتدا به فرضـیات و مـدل   مقایسه می
پردازیم.آماري می

H0 نیست.مؤثر : متغیر جنسیت در میزان نمره به سهولت
H1 است.مؤثر : متغیر جنسیت در میزان نمره به سهولت

فرض صفر رد 05/0از Pتربودنمتغیر جنسیت و بزرگبرايPبا توجه به مقدار 
ها و آقایان اخـتالف آمـاري   سهولت بین خانمعاملشده به یعنی نمره دادهشود،مین

عبارت دیگر میزان سهولت کـار بـا بانکـداري الکترونیـک بـراي      ه یا ب،دار نداردمعنی
و بـراي آقایـان   18/3برابـر  هاها و آقایان تفاوتی ندارد. میانگین نمره براي خانمخانم
است.09/3

H0 نیست.مؤثر : متغیر جنسیت در میزان نمره به دسترسی
H1 است.مؤثر : متغیر جنسیت در میزان نمره به دسترسی

یعنـی میـزان   شود،میفرض صفر رد ،کمتر است05/0که از Pبا توجه به مقدار 
ها و آقایان متفاوت است. این میزان براي خانمها دسترسی بین خانمعاملنمره براي 

است.  75/2و براي آقایان 09/3طور میانگین ه ب
H0 نیست.مؤثر : متغیر جنسیت در میزان نمره به صحت و قابلیت اتکا
H1 است.مؤثر : متغیر جنسیت در میزان نمره به صحت و قابلیت اتکا

ن اخـتالف  اهـا و آقایـ  بین میـانگین نمـره خـانم   Pدر اینجا هم با توجه به مقدار 
آقایـان بـدبینی بیشـتري    دهـد مـی دار وجود دارد. میزان میانگین نشان آماري معنی

نسبت به بانکداري الکترونیک دارند.



1390تابستان  ، 8فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 274

امنیـت و  بـراي عامـل  جهـت سـایر عوامـل نشـان داد کـه      آمـده دسـت بـه نتایج 
ها و آقایانبین میانگین نمره در خانمدار بودن اطالعات اختالف آماري معنیمحرمانه
داري بـین  سودمندي هم تفاوت آماري معنـی عاملبراي میانگین .شودمینمشاهده

میـانگین نمـره   ،. در این قسمت هـم طبـق انتظـار   شودمیها و آقایان مشاهده نخانم
تصویر بانـک نیـز میـانگین   عاملدر هم است.ه ها و آقایان بسیار نزدیک ببراي خانم
ها از بانکداري بهتر از آقایان است.تصویر خانموها و آقایان متفاوت استنمره خانم

ها و نتایجیافته. 9
،اسـت شـده هاي این تحقیق که براي اولین بار در کشور ایران انجـام  یافتهبر اساس

کننـدگان از خـدمات بانکـداري الکترونیـک در     شود که بیشترین استفادهمشاهده می
کـه افـراد داراي سـطح تحصـیالت     دهدمید و این نشان دارنی یحصیالت باالایران ت

هـاي  یافتـه بـر اسـاس  .کننـد میاستفاده ها بانککمتر از خدمات الکترونیکی ،ینیپا
ي دولتـی  هـا بانکاز سوي مشتریان،تحقیق بیشترین استفاده از خدمات الکترونیکی

قـرار گرفتـه   لحاظ در رتبه سـوم از اینباشد و بانک خصوصی سامانملی و ملت می
.استي دولتی در ایران هابانکدلیل اعتماد بیشتر به ه است که این ب

هـاي  عامـل د کـه  شـ مشـخص )AVE(با محاسبه میانگین واریانس بین عوامـل  
صحت و قابلیت اتکا، تصویر از بانک و مدیریت و طراحی سایت بیشترین همبسـتگی  

بودن داراي کمتـرین همبسـتگی بـا    منیت و محرمانهاعاملدارند و رضایتمنديرا با 
دلیل اعتمادي است کـه مشـتریان بـه خـدمات     ه د و شاید این بنباشمیرضایتمندي

آمـده دسـت بـه نتـایج  بر اساسي دولتی دارند.هابانکویژه ه بانکداري الکترونیک و ب
امـور بـین   ها مانند میزان سهولت، امنیت و سودمندي در انجـام  عاملبراي برخی از 

دسترسـی بـین   عامـل ولـیکن در مـورد   ها و آقایان تفاوت چندانی وجود ندارد.خانم
تـر  ها دسترسی راحـت بدین ترتیب که براي خانم،ها و آقایان تفاوت وجود داردخانم

آقایـان  ،در مورد صـحت و قابلیـت اتکـا   آمدهدستبهنتایج بر اساسرسد.نظر میه ب
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هـا  نکداري الکترونیک دارند و در مورد تصویر بانک، خانمبدبینی بیشتري نسبت به با
بهتري نسبت به آقایان دارند.از بانکداري تصویر 

کلـی از بانکـداري الکترونیـک تفـاوتی بـین      رضایتمنديعاملدر نهایت در مورد 
تربـودن بـازه اطمینـان بـراي     له قابل توجـه بـزرگ  أها و آقایان وجود ندارد. مسخانم

هـا بیشـتر   براي خانمرضایتمنديها و از جمله عاملدر همه ه تقریباًمیانگین است ک
باشد.ها بیشتر از آقایان مینظریات در خانمکندگیبه عبارت دیگر پرا،است

افـراد  رضـایتمندي رابطـه بـین میـزان تحصـیالت و     ،دیگرآمدهدستبهاز نتایج 
طح تحصیالت انتظارات نیز با باالرفتن سآمدهدستبهP-valueبر اساسباشد که می

بـه آن  تـري ینیو نمره پاشدهشود و سطح نارضایتی هم به تبع آن بیشتربیشتر می
شود.داده می

هاتوصیه. 10
بـا سـطح تحصـیالت نسـبت     هـا  بانکمیزان استفاده از خدمات الکترونیک - 

تواند عاملی جهـت  لذا باالبردن سطح دانش و آگاهی افراد می،مستقیم دارد
.رفتن میزان استفاده از این خدمات باشدباال

ـ آقایان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک بـدبینی بیشـتري دار  -  ،دن
توجه به رفع این مانع از طریق توجه به امور فرهنگـی و جـذب آقایـان بـه     

شود.میاسحساسمت استفاده از این خدمات بیشتر 
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