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دهر برمان و تعیین رابطه آن با ع امل انسانی میبادد .تزقیا

فناوری ارتباطات و اطالعات  /بانکداری الکترونیکی  /منااب

حاضر از ن ع پژوهشهای ت صایفی و همبسات ی اسات باه باه

انسانی  /بهرهوری سازمانی

روش پیمايشی انجام دده است .جامعاه آمااری پاژوهش داامل
چكيده

باربنان بانك میی دهر برمان میبادد و نم نهگیری به صا رت

با افزايش استفاده از اينترنت ،روشهای سنتی سرويسدهای

تصادفی ب ده و تعداد  111نفر به عن ان نم ناه تزقیا انتباا

به مشتريان مبدل به روشهاايی داده اسات باه باه نزا ی از

ددند .به منظ ر تجزيه و تزییل دادهها از روش آماار ت صایفی و

خدمات اينترنتی بهره میگیرند .در بانكهاای اماروزی ،بايساتی

اساااتنباطی اساااتفاده گردياااده و ابااازار گاااردآوری اطالعاااات

ان اع زيادی از سرويس های جديد برای مشتريان در نظار گرفتاه

پرسشنامههای میازان اجارای بانکاداری الکترونیکای و ع امال

د د .هدف نهايی در چنین سیستمی به بانکداری الکترونیکی نیز

انسانی مرتبط با آن میبادد .يافتههای تزقی نشان میدهد باه

نامیده مید د ،اين است به خدماترسانی به باربران به صا رت

بین متغیرهای آم زش باربنان ،مشاربت باربنان و میزان اجرای

سري و بامالً امن و با دفافیت بیشتر انجام د د .هدف از مطالعه

بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وج د دارد.

حاضر بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در باناك میای
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مقدمه
تجارت الکترونیکی [ ،]1عمادهتارين دساتاورد باهباارگیری
فناوری ارتباطات و اطالعاات [ ]2در زمیناههاای اتتصاادی []3
است .تن ع و تعدد بانالهای عرضه خدمات باانکی الکترونیکای
(مانند تیفنبانك [ ،]4خ دپرداز ،دست اه پايانه فروش و  )...نشاان
دهنده تز الت سري اين فناوریها در صنعت بانکداری میبادد
به تنها برای دوره ب تاهی ت انستهاند مزيت رتابتی ايجاد برده و
به زودی به يك خدمت عم می برای مشتريان تبديل د ند .اين
م رد يکای از خص صایات منزصار باه فارد عصار اطالعاات و
ارتباطات است به باعث افازايش انتظاارات مشاتريان از صانعت
بانکداری دده است .همین امر باعث دده به بانكها هم اره باه
دی ههای ن ين ارائه خدمات بانکی بیانديشند ،چرا به دريافتهاند
هیچ حادیه امنیتی برای آنها در بازار مالی امروزی وج د ندارد و
الزمه ايجاد بقاء در فضای رتابتی بسب و بار چیزی جز همگاام
ددن با تغییرات نیست [.]5
بانکااداری الکترونیکاای [ ،]6يکپارچااهسااازی بهینااه همااه
فعالیتهای يك بانك از طريا باه باارگیری تکن لا وی نا ين
اطالعات ،به امکان ارائه بییاه خادمات ما رد نیااز مشاتريان را
فراهم میسازد ،میبادد [.]1
بانکداری الکترونیکی ،استفاده از فناوری پیشارفته دابکههاای
ارتباطی و مبابراتی انتقال وج ه در سیستم بانکداری میبادد [.]8
بانکداری الکترونیکی ،ارائاه خادمات باانکی از طريا ياك
دبکه رايانهای عم می تابل دسترس (اينترانت و اينترنت [ )]9به
از امنیت بااليی برخ ردار است ،میبادد [.]5
ابعاد بانکداری الکترونیکی عبارت است از:
 .1روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی :به دامل تیفن
بانك ،دست اه خ دپرداز ،دست اه پايانه فروش ،دسات اه پاین
پد [ ،]11بانکداری اينترنتی [ ]11و تیفان هماراه (بانکاداری
م بايیی) [ ]12میبادد.
 .2ارتباطات بانکی در بانکداری الکترونیکی :باه داامل دابکه
تبادل اطالعات بانکی (دتا ) ،س ئیفت [ ،]13سامانه تسا يه
ناخالص آنی (سانتا) [ ]14و ساامانه ح الاه الکترونیکای باین
بانکی (سزا ) میبادد.

 .3روشهای پرداخت در بانکداری الکترونیکی :به داامل پا ل
الکترونیکاای [ ،]15چااك الکترونیکاای [ ،]16بیااپ پاا ل
الکترونیکی [ ،]11بارتهای الکترونیکی و پست الکترونیکای
[ ]18میبادد.
 .4سطح بانکداری الکترونیکی :به دامل چهار سطح بازاريابی و
تبییغات ،تعامالت اندک (ترابنش ساده) ،تعاامالت و خادمات
بامل و باربرد استراتژيك میبادد.
از س ی دي ر از جمیه چالشهای پیشروی اجرای بانکاداری
الکترونیکی ،ع امل انسانی [ ]19مرتبط با اجرای اين طرح اسات
به در ص رت هماهن ی و همکاری با طارح مایت اناد از جمیاه
ع اماال م فقیاات آن و در ص ا رت عاادم هماااهن ی و همکاااری
م جب عدم پیشرفت و پیادهسازی دده آن د د [.]21
جنیفرانیل ( )2114در زمینۀ مسائل مرب ط باه منااب انساانی
مرتبط با اجرای اين طرح ،سه عامل را مؤثر میداند به عبارتاند
از :آم ا زش باربنااان [ ،]21مشاااربت باربنااان [ ،]22مقاوماات
باربنان در برابر تغییر [.]24[ ]23
در اينجا با ت جه به چارچ

نظاری باه ت ساط جنیفرانیال

بیان دده است به تشاريح و ت صایپ هار ياك از ايان متغیرهاا
پرداخته مید د:
 .1آم زش :هر بش ری به در مسیر اصاالحات و پیااده نما دن
نظام اداری الکترونیکی گام بر میدارد ،میداناد باه آما زش
مناب انسانی برای بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات
میبايست جاي اه ويژهای در مجم عه استراتژیهاای دولات
دادته بادد .در ايران نیز يکی از استراتژیهاای مهام دولات
ت سعه آم زش بامپی تر در تمامی سازمانها است [.]25
 .2مشاربت :مقص د از مشاربت دادن باربنان عباارت اسات از
ن عی فرآيند مشاربتی به هدفش تش ي و ترغیب باربناان
و اعضای سازمان به دادن تعهد و مشاربت هر چه بیشاتر در
امر م فقیت سازمان است [.]26
 .3مقاومت در برابر تغییر :يکی از مسائل اساسی تغییر ،مقاومات
باربنان در مقابل تغییراست .افاراد در برابار تغییار مقاومات
میبنند ،زيرا تغییر را ن عی تهديد دغیی ،ماالی و دبصایتی
میدانند .وتتی ماديريت "تغییاری" را بارای باربناان خا د

مطرح میبند ،حتی اگر به نف آنان باداد ،مشاکل مقاومات

 .1سوابق و پيشينه تحقيق

وج د خ اهد دادت [.]21



پس میت ان گفت دناخت و تزییل فعالیتهاا و نقشای باه

ايجاد و ت سعه بانکداری الکترونیکای در اياران" نتیجاه

ع امل انسانی در طرحريزی بانکداری الکترونیکی به عن ان يك

گرفت به سطح پايین آگاهی مردم از مزاياای بانکاداری

پديده با اهمیت و حیاتی در جهت بهب د فعالیت باناكهاا دارناد،

الکترونیکی ،ضعپ سااختار حقا تی در ورود باه مزایط

مدنظر بسیاری از مديران ترار گرفته است .بانکداری الکترونیکای

الکترونیکی ،ساختار دولتی بانكهای تجاری و تبصصی،

در راستای ارتقای سطح عمیکارد باناكهاا بایش از هار عامال

ضعپ زيرسااختهاا ،پاايین با دن ساطح تقاضاا بارای

دي ری به استفاده بهینه از ظرفیتها و ت انائیهای مناب انساانی

بانکداری الکترونیکی و عرضه نابافی خادمات بانکاداری

نیاز دارد .بنابراين بیش از هار زماان دي اری ت جاه باه ع امال

الکترونیکاای ،م ان ا اصاایی ايجاااد و ت سااعه بانک اداری

انسانی احساس مید د [.]28

الکترونیکی در ايران است.

در وات با درک رودنی از آنچه باربناان در ساازمان انجاام



میدهند ،میت ان درايطی را بارای اساتفاده بهتار از ايان منااب

چارچ

چه بهتر بانکاداری الکترونیکای و در نهايات افازايش بهارهوری

بش ر ب د .عمده م انا دناساايی داده بناا بار ادبیاات

مشاربت و فعالیتهای مردم ساالرانه و بهبا د رضاايت مشاتری

م ج د ،م ان فرهن ی -اجتماعی ،م ان مديريتی ،م انا

[ ]31بهره گرفت.

مالی و م ان فنی -فنآورانه هستند به با انجاام فرآيناد

همچنین دناخت اهمیت ،جاي اه و وضعیت فعیای بانکاداری

تزقیاا فرضاایه نبساات مبناای باار وجاا د م اناا

الکترونیکی میت اند به مديران در جهت اجرای طرح و استفاده از

فرهن ی -اجتماعی و فرضیه دوم مبنی بار وجا د م انا

تابییتها ،مهارتها و استعدادهای م ج د بمك بند [.]31

مديريتی در راه ت سعه بانکداری الکترونیکی ما رد تايیاد

بنابراين با ت جه به آنچه گفته دد فرضیه اصایی تزقیا

ترار گرفته است .ضمن آن به فرضیه س م ايان تزقیا

عبارت است از:

مبنی بر وج د م ان مالی و همچنین فرضیه چهارم مبنی

بین میزان اجرای بانکداری الکترونیکی و ع امل انساانی

بر وج د م ان فنی -فن آوراناه در راه ت ساعه بانکاداری

مرتبط با آن در بانك میی برمان رابطه وج د دارد.


فرضیات فرعی هم عبارتند از:



بااین میاازان اجاارای بانکااداری الکترونیک ای و آم ا زش

الکترونیکی در بش ر م رد تايید ترار ن رفت.


مقايسه آن با بانكهاای پیشارو" انجاام دادناد .در ايان

بااین میاازان اجاارای بانکااداری الکترونیکای و مشاااربت

تزقی ابتدا با ت جه به رتبهبندی م سسه

باربنان در بانك میی برمان رابطه وج د دارد.


امینیالری و همکاران ( )1381تزقیقی را تزات عنا ان
"بررسی وضعیت بانکداری همراه در بانكهاای اياران و

باربنان در بانك میی برمان رابطه وج د دارد.


سند چشمانداز ايران  "1414به دنبال دناساايی

عمدهترين داليل و م ان ت سعه بانکداری الکترونیکی در

[ ،]29ارتقای سطح بیفی و بمی خدمات ،ارائه فرصتهايی برای



آماده و جعفرپ ر ( )1381در تزقیقی تزت عن ان "تبیین
م ان ا و راهکارهااای ت سااعه بانکااداری الکترونیکاای در

دناسايی نم د و از اين مناب و ت انايیهايشان در جهت اجرای هر



بابازاده ( )1384در تزقیقی تزت عن ان "بررسای م انا

Banker

تعاداد

 11بانك جهان م رد بررسی ترار گرفته و سپس وضعیت

بااین میاازان اجاارای بانکااداری الکترونیک ای و مقاوماات

بانكهای ايران به منظ ر مقايسه خدمات ارائه داده باه

باربنان در برابر تغییر در بانك میی برمان رابطاه وجا د

بمك بانکداری همراه م رد بررسی ترار گرفت.

دارد.
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اسمعیییرنجبر ( )1388در تزقیقی تزت عن ان "بررسای
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به اعتماد روی ن ارش مشاتريان نسابت باه بانکاداری

رابطه اجرای دولت الکترونیکی و ع امل انساانی مارتبط

الکترونیکی تأثیری

بااا اجاارای آن در سااازمانهااا و ادارت دولتاای دااهر

ندارد.

رفسنجان" نتیجه گرفت به بین ع امل انسانی و میازان
 .2روششناسی تحقيق

اجرای دولت الکترونیکی رابطۀ معناداری وج د دارد.






اعتصامی ( )1388تزقیقی را تزت عن ان "بررسی تااثیر

تزقی حاضر ت صیفی و از ن ع همبست ی می بادد به برای

روشهای آم زدی باربنان بانك میای داهر تهاران در

تعیین ضريب همبست ی از آزم نهای بندال و اسپیرمن اساتفاده

ارائه خدمات بانکداری الکترونیکای" انجاام داد و نتیجاه

گرديده است .اين تزقی را میت ان از ن ع تزقیقات میادانی باه

گرفت يکی از ع امیی به در اجرای بانکداری الکترونیکی

حسا آورد .روش انجام اين تزقی پیمايشی [( ]33زمینهياابی)

دخیل است ان اع آم زش به باربنان میبادد.

است .جامعه آماری اين تزقی دامل بییاه باربناان داعب (44

گیکانديا و بیا ر [ )2111( ]32تزقیقای را باا عنا ان "باه

دعبه) بانك میی مستقر در دهر برمان اسات ،باه تعاداد آنهاا

بارگیری و تااثیر بانکاداری الکترونیکای در بنیاا" انجاام

 551نفر میبادد .روش نم نهگیری تصاادفی با ده (طبا نظار

دادند .در اين تزقی تاثیر بانکداری الکترونیکای در بشا ر

باردناسان) و  21درصد از باربنان داعب (111نفار) باه عنا ان

بنیا بررسی و نتیجه ف ق حابی از آن ب د به با انفجاار در

جامعه نم نه انتبا ددند .به منظ ر جما آوری دادههاای ما رد

تجارت جهانی ،در حادود  1تريییا ن دالر در ساال 2114

نیاز در تزقی حاضار ،از دو پرسشانامه اساتفاده گردياده اسات.

مبادالت به وسییه تجارت الکترونیکی انجام دده اسات ،و

پرسشنامه الپ ،به مزق ساخته با ده و بارای سانجش اجارای

در اين راستا نقش بانکداری الکترونیکی بامال مشه د ب د.

بانکداری الکترونیکی تنظیم گرديده و دامل  11سؤال میبادد و

رست ار و آتامزمادی ( )1391تزقیقای را تزات عنا ان

بانکداری الکترونیکی را در ح زۀ مديران دعب میسانجد .تعاداد

"بررسی ع امل مؤثر بر پذيرش بانکاداری الکترونیکای؛

س االت مرب ط به هر م لفه بانکداری الکترونیکی در جادول ()1

مطالعه م ردی بانك میت" انجام دادند .اين پاژوهش باا

آمده است .پرسشنامه  ،برای سنجش ع امل انسانی مارتبط باا

هاادف بررساای ع اماال مااؤثر باار پااذيرش بانکااداری

بانکداری الکترونیکی م رد استفاده ترار گرفتاه اسات ،باه ياك

الکترونیکی ص رت گرفت .نتايج نشان داد باه آگااهی از

پرسشنامه اساتاندارد با ده و داامل  28ساؤال مایباداد .تعاداد

خدمات و ف ايد ،امنیت ،بیفیت ارتباط اينترنتای ،ساه لت

س االت مرب ط به هر م لفه ع امل انسانی مارتبط باا بانکاداری

استفاده و ادراک از مفیاد با دن روی پاذيرش بانکاداری

الکترونیکی در جدول ( )1آمده است.

الکترونیکی مؤثر هستند .يافتهها همچنین نشان میدهاد
جدول  -1ابعاد میزان اجرای بانکداری الکترونیکی و عوامل انسانی مرتبط با آن و نحوه سنجش آنها
ابعاد بانکداری الکترونیکي

شماره سؤالها

ابعاد عوامل انساني

شماره سؤالها

روشهای ارائه خدمات

6-5-4-3-2-1

آم زش

9-8-1-6-5-4-3-2-1

ارتباطات بانکی

11-9-8-1

مشاربت

21-21-19-18-11-16-15-14-13-12-11-11

روشهای پرداخت

13-12-11

مقاومت در برابر تغییر

28-21-26-25-24-23-22

سطح بانکداری اينترنتی

11-16-15-14

روايي [ :]43به منظا ر تعیاین روايای پرسشانامه بانکاداری

متبصصااین) .رواياای پرسشاانامه بانکااداری الکترونیااك 1/85

الکترونیکی از روش اعتبار مزت ايی استفاده دده اسات (نظارات

مزاسبه گرديد .پرسشنامه ع امال انساانی مارتبط باا بانکاداری

الکترونیك نیز تبالً در تزقیقات دي ری م رد استفاده ترار گرفته

متغیر

است.
پايايي [ :]43پايايی ايان پرسشانامههاا باا اساتفاده از روش
آزم ن و آزم ن مجدد به ترتیب 1/81و  1/89مزاسبه دد.

شاخص

فراواني

درصد

جم

111

111

-

 31-21سال

11

9/4

9/4

41-31سال

56

41/86

51/26

51-41سال

25

21/36

18/63

 51به باال

13

11/11

111

جم

111

111

-

اندازهگیری

وضعیت سن

به منظ ر تجزيه و تزییال دادههاا از روش آماار ت صایفی و

باربنان

استنباطی (مزاسبه همبست ی بندال و اساپیرمن) اساتفاده داده

درصد فراواني

است .دادهها پس از ورود به رايانه از طري نرم افزار  SPSSم رد

تجمعي

تجزيه و تزییل ترار گرفتند.
ب) ميزان اجرای بانكداری الكترونيكی:

 .3یافتههای تحقيق

جدول  -3آمارهای توصیفی میزان اجرای بانکداری

الف) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس متغيرهای

الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان

دموگرافيک:

متغیرها

در جدول ( )2ت زي فراوانی پاسخگ يان بر اساس متغیرهاای
دم گرافیك آورده دده است .دادههای جدول ( )2نشان مایدهاد

میزان اجرای بانکداری

به  95درصد از پاسخدهندگان را مردان تشکیل میدهند .حادود

الکترونیکی
روشهای ارائه خدمات

نیمی از پاسخدهندگان دارای مدرک لیسانس هستند .حدود نیمی

در بانکدای الکترونیکی

از پاسخدهندگان باالی  21سال سابقه خدمت دارند و حدود نیمی

ارتباطات بانکی در

از پاسخ دهندگان  31تا  41سال سن

بانکداری الکترونیکی

دارند.

روشهای پرداخت در
بانکداری الکترونیکی

جدول  - 2توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس

سطح بانکداری

متغیرهای دموگرافیک

الکترونیکی

متغیر

شاخص

درصد فراواني

فراواني

درصد

مرد

112

95/12

95/12

زن

5

4/28

111

جم

111

111

-

ديپیم و زيرديپیم

31

26/49

26/49

ف قديپیم

16

13/61

41/11

وضعیت تزصییی

لیسانس

18

48/11

88/88

باربنان

ف قلیسانس و

13

11/1

111

جم

111

111

-

بمتر از  11سال

15

12/81

12/81

 21-11سال

46

39/3

52/11

 21سال به باال

56

41/89

111

وضعیت جنسیت
باربنان

اندازهگیری

باالتر

وضعیت سابقه
خدمت باربنان



تجمعي

میانگین
3/46

انحراف
معیار
1/15

بیشترين کمترين بيپاسخ تعداد
5

1/61

15

112

3/66

1/15

5

1/61

3

114

3/63

1/13

5

1/5

8

119

3/18

1/9

5

1

11

111

3/5

1/85

5

1

3

114

با ت جه به نتايج آماری ،نماره میازان اجارای بانکاداری
الکترونیکی  11نفر ( 15درصاد) از باربناان باناك میای
دهر برمان در سطح باالی اين تزقی است.



با ت جه به نتايج آماری ،نمره روشهای ارائه خادمات در
بانکدای الکترونیکی  89نفر ( 18درصد) از باربنان بانك
میی دهر برمان در سطح باالی اين تزقی است.



با ت جه به نتايج آماری ،نمره ارتباطات بانکی در بانکداری
الکترونیکی  81نفر ( 81درصاد) از باربناان باناك میای
دهر برمان در سطح باالی اين تزقی است.



با ت جه به نتاايج آمااری ،نماره روشهاای پرداخات در
بانکاداری الکترونیکای  54نفار ( 51درصاد) از باربناان
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بانك میی دهر برمان در سطح باالی اين تزقی است.


با ت جه به نتايج آماری ،نمره سطح بانکداری الکترونیکی
 86نفر ( 15درصد) از باربنان بانك میی دهر برمان در

بانکداری الکترونیکی وج د دارد.
فرضيات فرعی


سطح باالی اين تزقی است.

الکترونیکی در بانك میی برمان رابطه وج د دارد.


ج) بررسی فرضيات تحقيق:

همبست ی در سطح معنیداری  1/11معنیدار میباداد و

مستقل و متغیر وابسته
تاو-کندال
متغیر

متغیر

مستقل

وابسته

ع امل انسانی
مرتبط با
بانکداری
الکترونیکی

همبستگي

سطح
معناداری
()Sig

يعناای اينکااه بااین آم ا زش باربنااان و میاازان اجاارای

اسپیرمن
ضريب
همبستگي

بانکداری الکترونیکی در بانك میی برمان رابطاه وجا د

سطح

دارد ،و با ت جه به مثبت ب دن مقادير همبست ی بندال و

معناداری
()Sig

اسپیرمن رابطه مثبتای باین آما زش باربناان و میازان

میزان اجرای
بانکداری

اجرای بانکداری الکترونیکی وج د دارد.
98

1/355

1/1111

1/513

1/1111

الکترونیکی



آم زش
باربنان
مشاربت
باربنان

98

1 /368

1/1111

1/512

1/1111



الکترونیکی
98

1/419

1/1111

1/581

همبست ی در سطح معنیداری  1/11معنیدار میباداد و

1/1111

الکترونیکی

يعناای اينکااه بااین مشاااربت باربنااان و میاازان اجاارای

میزان اجرای

مقاومت
باربنان

بانکداری

با ت جه به جدول ( ،)4مقدار همبست ی بندال و اسپیرمن
بااه ترتیااب براباار ( 1/419و  )1/581ماایبادااد و هاار دو

میزان اجرای
بانکداری

بااین مشاااربت باربنااان و میاازان اجاارای بانکااداری
الکترونیکی در بانك میی برمان رابطه وج د دارد.

میزان اجرای
بانکداری

با ت جه به جدول  ،4مقدار همبست ی بندال و اساپیرمن
بااه ترتیااب براباار ( 1/368و  )1/512ماایبادااد و هاار دو

جدول  - 4سنجش همبستگی میان متغیرهای

فراواني ضريب

بااین آماا زش باربنااان و میاازان اجاارای بانکااداری

98

1/161

1/384

1/183

بانکداری الکترونیکی در بانك میی برمان رابطاه وجا د

1/411

دارد ،و با ت جه به مثبت ب دن مقادير همبست ی بندال و

الکترونیکی

اسپیرمن رابطه مثبتی باین مشااربت باربناان و میازان
فرضيه اصلی


بین ع امل انسانی مرتبط با بانکداری الکترونیکی و میزان
اجرای بانکداری الکترونیکی در بانك میی برمان رابطاه
وج د دارد.

با ت جه به جدول ( ،)4مقدار همبست ی بندال و اسپیرمن باه
ترتیب برابر ( 1/355و  )1/513میباداد و هار دو همبسات ی در
سطح معنیداری  1/11معنیدار میبادد و يعنی اينکه بین ع امل
انسانی مرتبط با بانکداری الکترونیکی و میزان اجارای بانکاداری
الکترونیکی در بانك میی برمان رابطه وج د دارد ،و با ت جاه باه
مثبت ب دن مقادير همبست ی بندال و اسپیرمن رابطه مثبتی بین
ع امل انسانی مرتبط باا بانکاداری الکترونیکای و میازان اجارای

اجرای بانکداری الکترونیکی وج د دارد.


بااین مقاوماات باربنااان و میاازان اجاارای بانکااداری
الکترونیکی در بانك میی برمان رابطه وج د دارد.



با ت جه به جدول ( ،)4مقدار همبست ی بندال و اسپیرمن
بااه ترتیااب براباار ( 1/161و  )1/183ماایبادااد و هاار دو
همبست ی در سطح معنیداری  1/11معنیدار نمیبادد و
يعناای اينکااه بااین مقاوماات باربنااان و میاازان اجاارای
بانکداری الکترونیکی در بانك میی برمان رابطاه وجا د
ندارد ،و با ت جه به منفی ب دن مقادير همبست ی بندال و
اسپیرمن رابطه مثبتای باین مقاومات باربناان و میازان
اجرای بانکداری الکترونیکی وج د ندارد.

نکرده است.

بحث و نتيجهگيری

آماده و جعفرپ ر در تزقیقات خا د رابطاهای را باین ت ساعه

يافتههای تزقی حاضر مبنی بر وجا د رابطاه معناادار باین

بانکداری الکترونیکی و مقاومت باربنان گزارش نکردهاند.

م لفههای ع امل انسانی مرتبط با بانکداری الکترونیکی (باه جاز
مقاومت باربنان) و میزان اجرای بانکداری الکترونیکی م رد تائید

پيشنهادهای کاربردی تحقيق

ترار گرفته است .اين يافتهها با نتايج و پژوهشهای مبتیپ م رد

به دلیل اينکه میزان اجرای بانکداری الکترونیکای و ع امال

مقايسه و تزییل ترار گرفت به به درح زير است:

انسانی مرتبط با آن با يکدي ر رابطه دارند و با ت جه باه نتاايجی

يافتههای تزقی حاضر نشان میدهد به بین میزان اجارای

به از تزقی حاضر به دست آمده ،پیشنهادهايی به درح زير ارائه

بانکداری الکترونیکی و آم زش باربنان رابطاه وجا د دارد .ايان

میگردد:

يافته باا نتاايج تزقیا ج نیفرانیال ( ،)2114اعتصاامی ()1388



انطباق و همخ انی دارد.

بر طب تجزيه و تزییل دادهها ،باین دو متغیار آما زش
باربنان و میزان اجرای بانکاداری الکترونیکای ضارايب

ج نیفرانیل در تزقیقاتش به اين نتیجاه رساید باه يکای از

همبست ی مثبت و معنااداری باه دسات آماده اسات ،در

ع امل تاثیرگذار بر اجرای بانکداری الکترونیکی ،ارائه آم زش به

نتیجه پیشنهاد مید د به دورههاای آم زدای در زمیناۀ

باربنان است [.]24

فراگیری مهارتهای م رد نیااز اجارای طارح بانکاداری

اعتصامی در تزقیقاتش نتیجه گرفت به يکی از ع امل مهم

الکترونیکی و نز ه استفاده و به بارگیری از اين فناوری،

به در اجرای بانکداری الکترونیکی دخیل است ان اع آما زش باه

در سازمان تدوين و اجرا د د.

باربنان میبادد.



يافته دي ر اين تزقی در ما رد رابطاه باین میازان اجارای

با ت جه به نتايج حاصل از تجزيه و تزییل دادهها ،رابطاۀ
مستقیم و معنیداری باین مشااربت باربناان و میازان

بانکداری الکترونیکی و مشاربت باربنان با يافتاههاای تزقیا

اجرای بانکداری الکترونیکای باه دسات آماد ،در نتیجاه

ج نیفرانیل ( ،)2114اسمعیییرنجبر ( )1388همخ انی دارد.

پیشنهاد مید د به سازمان درايط مشاربت و همکااری

ج نیفرانیل در تزقیقی باه پیراما ن بانکاداری الکترونیکای

و ارائه پیشنهادها از طرف باربنان را هر چه بیشتر فراهم

انجام داده است ،يکی از ع امال مهام باه در اجارای بانکاداری

آورد.

الکترونیکی دخیل است را مسائل مرب ط به مشاربت و همکاری
پی نوشت

باربنان میداند [.]24

Electronic Commerce.
Communication & Information Technology.
Economic.
Telephone Banking.

اسمعیییرنجبار در تزقیقاات خا د نتیجاه گرفات باه باین
مشاربت باربنان و میزان اجرای دولت الکترونیکی رابطه مثبات
و معناداری وج د دارد.

1.
2.
3.
4.

 .5فک ر ثقیه.1388 ،

يافته دي ر اين تزقی در ما رد رابطاه باین میازان اجارای

6. Electronic Banking.

بانکداری الکترونیکی و مقاومت باربنان باا يافتاههاای تزقیا

 .1الهیاری فرد.1384 ،

بابازاده ( ،)1384آماده و جعفرپ ر ( )1381هماهنگ میبادد.

 .8وزارت بازرگانی.1386 ،

بابازاده در تزقیقی به پیرام ن م ان ايجاد و ت سعه بانکداری

9. Intranet & Internet.
10. Pin Pad.
11. Internet Banking.
12. Mobile Banking.

الکترونیکی در ايران انجام داده است ،رابطه معناداری بین میازان
اجاارای بانکااداری الکترونیکاای و مقاوماات باربنااان گاازارش
7
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13. Society For Worldwide Interbank Financial
Telecommunication.
14. Real Time Gross Settlement System.
15. Electronic Money.
16. Electronic Check.
17. Digital Wallet.
18. E-mail Payment.
19. Human Factors.

 .21هی ز.1385 ،
21. Employees Training.
22. Employees Participation.
23. Employees Resistance To Change.

 .24آماده و جعفرپ ر .1381

مناب انسانی.1381 ،
دانايیفرد ،حسن ،الا انی ،سایدمهدی ،آ،ر ،عاادل ،روشدناسای
پژوهش بمی در مديريت :رويکردی جام  ،تهران :انتشاارات
صفار.1388 ،
رابینز ،اساتیفنپای ،رفتاار ساازمانی ،ترجماه :عیای پارساائیان و
ساایدمزمد اعراباای ،تهااران :انتشااارات دفتاار پااژوهشهااای
فرهن ی ،چاپ دشم.1384 ،
رست ار ،عباس عیی ،آتامزمدی ،زهره" ،بررسی ع امل ماؤثر بار
پذيرش بانکداری الکترونیکی؛ مطالعه م ردی باناك میات"،
فصینامه مديريت بازرگاانی ،ساال سا م ،داماره  ،11صص

 .25دمس.1385 ،

.1391 ،114-93

 .26رابینز.1384 ،

دامس ،عبدالزمیااد ،دولاات الکترونیاك بااا ن رداای مااديريتی-

 .21نجپ بی ی.1385 ،

حق تی ،تهران :انتشارات مؤسساه عاالی آما زش و پارورش

 .28فیضی و مقدسی .1384
29. Increased Productivity.
30. Customer Satisfaction.
31. Andreessen, 2002.
32. Gikandi & Bloor.
33. Survey.
34. Validity.
35. Reliability.
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آماده ،حمید ،جعفرپ ر ،مزم د ،تبیین م ان و راهکارهاای ت ساعه
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الهیاریفرد ،مزم د ،بررسی مقايسه ای خدمات بانکداری سنتی و
بانکداری الکترونیکی در ايران ،پاياانناماه بارداناس ارداد،
دانش اه آزاد اسالمی واحد تهران مربزی.1382 ،
هی ز ،آون ،مديريت دولتی ن ين؛ ن ردی راهباردی (اساتراتژيك)
سیر انديشهها ،مفاهیم ،نظريهها ،ترجمه :سایدمهدی الا انی،
سهرا خیییید رينی و غالمرضا معمارزادهطهاران ،تهاران:
انتشارات مرواريد ،چاپ هفتم.1385 ،
وزارت بازرگانی ،انتقال الکترونیکی وج ه و بانکداری الکترونیکی،
تهران :انتشارات معاونت برنامهريزی و ام ر اتتصاادی ،چااپ
اول.1386 ،
Andreessen, S. “Degrees of Service Banking”,
International Journal of Service Industry
Management, Vol.9, No.1, pp.7-23, 2002.
Gikandi, J. W and Bloor, C. “Adoption and

Effectiveness of Electronic Banking in Kenya”,
Journal of Electronic Commerce Research and

Applications, Vol. 9, No.4, pp.277-282, 2010.

 بررسیهای بازرگانی2936  ـ آذر و دی26 شماره

9

