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  چکیده
ها دچار تغییرات اساسی شده است. صنعت بانکداري  وکار سازمان فنّاوري اطالعات و ارتباطات، مدل کسببا پیشرفت 

وکار بانکداري  ي مدل کسب دهنده نیز از این تغییرات مستثنی نبوده است. هدف این پژوهش تعیین روابط عناصر تشکیل
از نظر هدف، کاربردي و برحسب گردآوري الکترونیک ایران است. پژوهش حاضر از نظر روشِ تحقیق، کمی و 

ي پژوهش از مدل مفهومی شش  اطالعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جهت رسیدن به هدف تحقیق و بر اساس پیشینه
ي روابط  هایی روي عناصر مدل مذکور، همه بخشی بانکداري الکترونیک ایران استفاده شد. بر این اساس با طرح فرضیه

هاي مورد نیاز  آوري داده وکار بانکداري الکترونیک ایران بررسی گردید. براي جمع مدل کسب احتمالی عناصر
اي با طیف پنج سطحی لیکرت طراحی شد. جامعه آماري پژوهش را خبرگان، مدیران و متخصصان حوزه  پرسشنامه

از توزیع پرسشنامه در جامعه، تشکیل دادند. قبل  1398وکار بانکداري الکترونیک کشور در بازه زمانی زمستان  کسب
روایی صوري آن توسط اساتید دانشگاهی تائید و با محاسبه آلفاي کرونباخ، پایایی آن نیز روي همه متغیرها تائید شد. براي 

نفر تعیین گردید. جهت تحلیل  384تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در جوامع نامحدود استفاده و حجم نمونه آماري 
سازي معادالت  هاي پیشرفته آماري جهت مدل عنوان یکی از روش آوري شده از تحلیل عاملی تأئیدي به جمعهاي  داده

نحوه تعامل «، »هاي فرهنگی زمینه«دهنده مدل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  ساختاري و تعیین روابط عناصر تشکیل
» خدمات رایگان بانکداري الکترونیک«موجب ارائه » ها ار با بانکگذ نحوه تعامل قانون«و » ها با سایر بازیگران صنعت بانک

و » نظام کارمزدي اشتباه«، ایجاد »انتظارات مشتریان«موجب افزایش » خدمات رایگان بانکداري الکترونیک«شده است و 
  در نظام بانکی کشور گردیده است.» دهنده خدمات پرداخت از کارمزدها هاي ارائه منفعت شرکت«

  

  وکار الکترونیک، تحلیل عاملی، مدل کسب بانکداري :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه
 يهـا سـتم یبـا س تدریج در حال جـایگزینی   هاي پرداخت الکترونیکی به طی دهه اخیر سیستم

 يرا از بانکـدار  يبانکـدار  سـتم یوکار در س کسب تیطور خاص ماه است که به یتپرداخت سنّ
 کیـ الکترون يسـوق داده اسـت. توسـعه بانکـدار     کیـ الکترون يمحور بـه سـمت بانکـدار    شعبه

 هـا فـراهم   بانـک  يبـرا  هـا  هنیدرآمدها و کاهش هز شیرا در حوزه افزا ياریبس يایمزا تواند یم
پـائین بـودن سـهم درآمـدهاي بانکـداري الکترونیـک از        .(Sinha & Mukherjee, 2016) آورد

 بانکـداري الکترونیـک،   موجود يهانهیهز يپوشش نه چندان باال نیو همچندرآمدهاي بانکی 
بـا   شـده اسـت.   التیاز محل سـود تسـه   ییسمت درآمدزا به یشبکه بانک شتریموجب حرکت ب

و در مجمـوع درآمـد    افتـه یکاهش  زین التیع آن سود تسهتب بخش به نیا با کاهشِ ،نیوجود ا
ده اسـت کـه بـا    با نزول همراه ش زین شتهها در دو سال گذ محل، نرخ سود سپرده نیها از ا بانک
سـهم   گرید ينخواهند داشت. از سو يداریها روند پا بانک یاتیعمل يروند، درآمدها نیادامه ا

در  ایدن يها بانک ریسا تیبا فعال اسیدر ق ران،یا يها در بانک کیالکترون يبانکدار يدرآمدها
 يهـا  بانـک  ينـوع درآمـدها   نیاموارد  یو در برخ ستین تیبا اهم ک،یحوزه خدمات الکترون

(نظـري و همکـاران،    اسـت  یرانـ یا يهـا  از نظر سهم در کل درآمدها، پنج برابر بانک ،یخارج
 هاي سال طی ایران در دولتی و خصوصی تجاري هاي بانک مالی هاي صورت بررسی ). با1398

 دهـد  مـی  نشـان  ها تحلیل. است مشخص ریالی تسهیالت درصد سهم محسوس کاهش 92 تا 87
 حاشیه میانگین به نگاهی با. است غیرمشاع درآمدهاي حاصل بانکی نظام سود از درصد12 تنها

 شود می گیري نتیجه بوده درصد 2 به نزدیک اخیر هاي سال در که بانکی تسهیالت سود خالص
 همکـاران،  و مـنش  رضایی( است خطر به رو آنها اصلی وکار کسب محل از ها بانک سودآوري

جامع دارد و  يوکار بانکدار در مدل کسب یاساس ینقش کیالکترون يبانکدار. بنابراین )1396
بـه   ریجـامع نـاگز  ي وکـار بانکـدار   به مدل کسب دنیرس يها برا گفت بانک توان یم يریبه تعب

). 1396(ارسـنجانی و طالقـانی،    هسـتند  کیـ الکترون يوکار بانکـدار  کسب يها مدل يساز ادهیپ
متبلور گشته است. در این  1400بانک مرکزي در نقشه راه اهمیت این امر در ایران نیز از سوي 

هاي پرداخت تمرکـز شـده    وکار با توجه به سامانه هاي نوین کسب نقشه، در محور دوم بر حوزه
هـاي نـوین دنیـا تأکیـد      طور خاص بر فنّـاوري  است. در محور چهارم نقشه راه بانک مرکزي، به
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هـا را   این ضرورت بانکداري الکترونیکی براي بانک). بنابر1398شده است (نظري و همکاران، 
عنـوان یـک الـزام و نـه یـک       توان از دو منظر بررسی کرد: نخست، بانکداري الکترونیکی به می

از طرفـی در  ). 1397الهـی و تنـدنویس،    انتخاب، سپس توسعه درآمدهاي پایدار بـانکی (قـدس  
بنیـاد   یران و اجزاي آن به روش دادهوکار بانکداري الکترونیک ا ها مدل مفهومی کسب پژوهش

گـردد کـه    با طراحی این مدل؛ این سؤال مطرح می ).Arsanjani et al., 2019(تعیین شده است 
علت پائین بودن درآمدهاي بانکداري الکترونیک چیست؟ جهت پاسـخ بـه ایـن سـوال روابـط      

هـایی روي   وکار بانکداري الکترونیـک ایـران در قالـب فرضـیه     دهنده مدل کسب عناصر تشکیل
الت سـاختاري اسـتفاده   سـازي معـاد   مدل مذکور بررسی و جهت حصولِ نتیجه از رویکرد مدل

  شده است.

 تحقیق پیشینهمروري بر مبانی نظري و 

  وکار مدل کسب
 متفــاوت هــاي زمینــه در زیــرا اســت، همــراه دشــواري بــا غالبــاً وکــار کســب مــدل تعریــف

ــاوتی معــانی وکــار، کســب ــر مــی برداشــت آن از متف ــره تعریــف اســاس شــود. ب  المعــارف دای
 تا گیرد کار می به شرکت یک که است هایی روش و ابزارها شرح وکار کسب مدل وکار؛ کسب

 هسـتند  اهـدافی  کننده بیان تعاریف، از برخی. گردد نائل خود برنامه در شده بینی پیش درآمد به
 و وکـار  کسـب  هـاي  مـدل  اصلی اجزاي بر دیگر برخی. کند می دنبال وکار  کسب مدل یک که

 کیـا،  حسـینی  و حیـدري  حـاجی (انـد   شده متمرکز اجزاء این درونی ارتباطات بر نوعی به شاید
 وکـار  شده در خصوص مدل کسب هاي انجام پژوهش ترین مهم از برخی 1جدول در .)9: 1396
  است.  آمده

 شده در حوزه ابعاد مدل کسب و کار هاي انجام پژوهش. 1 جدول
  وکار ابعاد مدل کسب  نویسنده، سال

Massa et al (2017) 
سازمان و نحوه عملکرد آن در دستیابی به اهداف وکار توصیفی از یک  مدل کسب
  خود است.

Haaker et al (2017) 
  

ها چگونه  اي از سازمان دهد که یک سازمان یا شبکه وکار توضیح می مدل کسب
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  وکار ابعاد مدل کسب  نویسنده، سال
  توانند با استفاده از محصوالت و خدمات خود براي مشتریان خلق ارزش کنند. می

Mendling et al (2017) 

وکار هوشمند و متشکل از  وکار چارچوبی جهت مدیریت فرآیند کسب مدل کسب
) مدیریت فرآیند 3) مدیریت مدل فرآیندي، 2) مدیریت چند فرآیندي، 1سه سطح 

  نمونه است. 
Wirtz et al (2016)  هاي مرتبط با یک شرکت است.  اي ساده و جامع از فعالیت وکار ارائه مدل کسب  

Leitao et al. (2013)  
 چگـونگی تشـریح بـه که است رقابتی شرایط به پاسخی  وکار کسب هاي مدل

 کننـدگان، تأمین با تعاملش و آن ارزش زنجیرة به توجه با ها شرکت درآمدزایی
  .دارند را مکمل هاي شایستگی که پردازند می شرکایی دیگـر و مشـتریان

Fuller & Haefiger (2013)  
 با شدن درگیر و شرکت مشتریان شناخت مشکل که است سیستمی و کار کسب مدل

 ارائه آنها به که ارزشی از درآمد تأمین روش و شان رضایت تأمین آنها، نیازهـاي
  .کند می حل را شود می

  )1399دهبسته و همکاران (
) 3) ارائه ارزش، 2) همکاري اکوسیستم، 1وکار عبارتند از:  ابعاد یک مدل کسب

) 7هاي توزیع،  ) کانال6اي  ) ساختار هزینه5) ارتباط با مشتریان، 4اقدامات کلیدي، 
  ) جریان درآمدي.10) بخش مشتریان و 9) منابع کلیدي، 8شرکاي کلیدي، 

  )1398صادقی و همکاران (

)ارضاي نیازهاي جدید حال و آینده 1وکار عبارتند از:  هاي یک مدل کسب ارزش
) کنترل 4) ارائه محصوالت متنوع 3ت، ) بهبود عملکرد محصول و خدم2مشتري، 

) ارتباط مناسب و سریع با 6) حفظ تنوع محصوالت 5ها در نوسانات بازار  قیمت
  ) بهبود تصویر برند سازمان7مشتریان 

  وکار بانکداري الکترونیک مدل کسب
 افـزاري مبتنـی بـر    افـزاري و سـخت   هاي پیشرفته نرم بانکداري الکترونیک استفاده از فنّاوري

شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطالعات مـالی بـه صـورت الکترونیکـی اسـت کـه بـدون        
 ). معرفی4: 1394 حضور فیزیکی مشتري در شعبه نیز قابل اجراست (احمدي و خندان سویري،

 مشـتري،  بـا  تعامـل  به خدمات، و محصوالت صحیح پیکربندي بر عالوه وکار کسب مؤفق مدل
 پشـتیبان  قـانونی  شـرایط  و ساختار فرهنگ، مناسب، افراد. دارد نیاز نیز تکنولوژي و ها مشارکت

 بـر  عظیمـی  تـأثیر  گذشـته  هـاي  سـال  طـی  قانونی، محیط. دارند قبل موارد با یکسانی اهمیت نیز
 به دستیابی شان هدف که یافته تخصیص هایی به برنامه قابل توجه اي بودجه. است داشته ها بانک

. اســت قانونگــذار توســط زمــانی تعیــین شــده چــالش برانگیــز چهــارچوب در قــانونی مطابقــت
 تکنولوژیـک  نوآوري از طریق مسیر ادامه از ناتوان هاي بانک بر زیادي فشار قوانین درحقیقت،
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 هـا  بانـک  سـختگیرانه،  قانونی هاي نسبت و استانداردها با تعادل کسب براي. آورد خواهند وارد
 درنظـر  را وکـار  کسـب  هـاي  مدل بر قوانینی چنین اثر و داشته قانون با تطابق از فراتر نگاهی باید

 بـراي  هشـداري  بـالقوه  طـور  به قانونی تغییرات این از حاصل هاي هزینه و ها محدودیت. بگیرند

 ,.Jacobs et al)هسـتند   بانـک  توزیـع  هـاي  کانـال  و خـدمات  و محصوالت مشتریان، هاي گروه

نیـاز   هـا  ها، بانک نسبت و تر دقیق نظارتی استانداردهاي راستاي در تعادل ایجاد به منظور .(2017
 وکـار  کسب هاي مدل در را مقرراتی چنین تأثیر و کرده نگاه مقررات از پیروي از فراتر به دارند

 شـود،  مـی  منجـر  قـانونی  تغییـرات  ایـن  از کـه  هـایی  هزینـه  و هـا  محدودیت. بگیرند خود در نظر
 ,PWC)داد  خواهد تغییر را توزیع هاي کانال و خدمات و محصوالت مشتریان بانک، هاي گروه

ــر اســاس  وکــار ب بنــدي و خالصــه عناصــر مــدل کســب  جمــع .(2014 ــک ب انکــداري الکترونی
   آمده است. 2هاي انجام شده در جدول پژوهش

  وکار بانکداري الکترونیک  خالصه عناصر مدل کسب .2جدول
  هاي انجام شده براساس پژوهش

محصول و   سال پژوهشگر،
مشارکت و   مشتري  خدمت

  تعامل
هزینه و 
  درآمد

منابع 
بازیگران   قوانین  فرهنگ  انسانی

  نوآوري باز  جدید

Arsanjani et 
al (2019)          
Jacobs 
(2017)             

Philippon 
(2017)               

PWC (2014)             
Guest 
(2014)                

زاده و  بایرام
               )1398رجبی (

 مدل پژوهش
وکـار   دهنـده مـدل کسـب    براساس ادبیات موضوع و به منظور تعیین روابـط عناصـر تشـکیل   

ــه شــده در شــکل    ــران از مــدل مفهــومی ارائ  اســتفاده شــده اســت  1بانکــداري الکترونیــک ای
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)Arsanjani et al., 2019 .(  نظریـه داده ي مدل مذکور بـر مبنـا    ) اسـتراوس و  بنیـاد شـکل گرفتـه
  هاي پژوهش روي آن مشخص شده است. و فرضیه )9: 1396کربین، 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 )Arsanjani et al., 2019(ها و ارتباط بین متغیرهاي پژوهش  مدل، فرضیه .1 شکل

  ناسیش روش
هـا   کـاربردي اسـت. پـژوهش    پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، کمی و بر حسب هـدف 

هـا انجـام گیرنـد     قصـد آزمـون فرضـیه   توانند در ماهیت اکتشافی یا توصـیفی باشـند و یـا بـه      می
و  ، توصـیفی برحسب گـردآوري اطالعـات  ). پژوهش حاضر 27: 1398فرد و همکاران،  (دانایی

پـنج سـطحی   با طیف  اي پرسشنامههاي مورد نیاز،  آوري داده براي جمعاست.  از نوع همبستگی
شد. با توجه به موضوع اصلی پـژوهش، جامعـه آمـاري را خبرگـان، مـدیران و       لیکرت طراحی

هاي بانکداري و پرداخت الکترونیک که حداقل پنج سـال سـابقه    ها و شرکت متخصصان بانک
تشـکیل   1398در بازه زمانی زمسـتان   وکار بانکداري الکترونیک داشتند را کار در حوزه کسب

 ها از کارمزدهاPSPمنفعت 

 مشتریان انتظارات

 ضرورت و الزام براي بانکداري

 نظام کارمزدي اشتباه

هاي عدم اتصال به سیستم
 المللی پرداختبین

بانکداري خدمات رایگان 
 الکترونیک

 فاکتورهاي اقتصادي

ها با سایر  نحوه تعامل بانک
 بازیگران صنعت بانکداري

 عوامل سیاسی

 هاي فرهنگیزمینه

 هاگذار با بانکنحوه تعامل قانون

 عدم استقالل مدیران بانکی تصویر ذهنی نادرست مشتریان

ها در جذب شرایط رقابتی بانک
 منابع

H1 
H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 

H11 

H12 H13 

H14 H15 

H16 

H17 

H18 
H19 
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حجـم نمونـه    واستفاده  محدودجوامع نا يحجم نمونه از فرمول کوکران برا نییتع يبرا اند. داده
و جهـت تحلیـل    SPSS10.0افزار  تحلیل آمار توصیفی از نرم تعیین گردید. براينفر  384 يآمار

در پژوهش حاضر جهت انجام تحلیـل   استفاده گردید. SmartPLS2.0افزار  آمار استنباطی از نرم
 لیتحل يبرا هیاول يها دادهآوري شده از تحلیل عاملی تائیدي استفاده شده است.  عهاي جم داده
نـدارد   يا شـده  نیـی تع شیوابسـته از پـ   يرهـا یاست و متغ رهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر ،یعامل

    ).1391و همکاران،  1رزی(م
بـه ایـن    است. روایـی صـوري   الف) روایی محتوا: یکی از انواع روایی محتوا روایی صوري

هاي آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که بـراي   کند که سؤال مطلب اشاره می
بـر ایـن اسـاس، در پـژوهش      ).248: 1398اند (دانایی فرد و همکاران،  گیري آن تهیه شده اندازه

حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوري استفاده شد و سؤاالت طراحی شده بـراي  
نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی مسلط بر موضـوع ارسـال گردیـد و بـا انجـام اصـالحاتی        10

 فنّـی  هـاي  ویژگـی  از یکـی  اعتماد جزئی روایی پرسشنامه تأئید شد. ب) پایایی: پایایی یا قابلیت
 بـراي  روشـی کـه   ).250: 1398(دانـایی فـرد و همکـاران،    . اسـت ) پرسشنامه( گیري اندازه ابزار

 کنـد  مـی  گیـري  انـدازه  را مختلـف  هـاي  خصیصه که گیري اندازه ابزار درونی ماهنگیه محاسبه
 در هـا  داده همبسـتگی  ضـریب  همـان  واقـع  در کرونباخ اسـت کـه   آلفاي ضریب رود می کار به

 مقیـاس  هـر  بـراي  آلفـا  مقـادیر  3جدول شماره در ).Goforth, 2015(باشد  می مختلف هاي زمان
    است. شده آورده تفکیک هر متغیر به پرسشنامه در استفاد مورد

 متغیر هر کیتفک به پرسشنامه کرونباخ يآلفا ریمقاد .3جدول 
  آلفاي کرونباخ  مقوله (متغیر)

 946/0  . فاکتورهاي اقتصادي1

  831/0  . عوامل سیاسی2
  889/0  هاي فرهنگی . زمینه3

  857/0  صنعت گرانیباز ریها با سا تعامل بانک. 4

                                                        
1 Meyers 
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  آلفاي کرونباخ  مقوله (متغیر)
  853/0  ها قانونگذار با بانکتعامل . 5

  913/0  يبانکدار يضرورت و الزام برا. 6
  900/0  انینادرست مشتر یذهن ریتصو. 7

  946/0  یبانک رانیعدم استقالل مد. 8
  885/0  کیالکترون يبانکدار گانیرا . خدمات9

  974/0  يانتظارات مشتر. 10
  929/0  اشتباه ينظام کارمزد. 11

  916/0  دهنده خدمات پرداخت از کارمزدها ارائه يها منفعت شرکت. 12
  950/0  پرداخت یالمللنیب يها ستمیعدم اتصال به س. 13

  951/0  ها در جذب منابع بانک یرقابت طیشرا. 14
  با توجه به مقادیر جدول فوق، پایایی پرسشنامه تائید گردید.  

 ها یافته
  شناختی الف) توصیف جمعیت

  آمده است. 4پژوهش در جدولشناختی جامعه آماري  هاي جمعیت ویژگی

 شناختی جامعه آماري هاي جمعیت ویژگی .4جدول 
  درصد  فراوانی  متغیر

  جنسیت
  9/83  322  مرد
  1/16  62  زن

  تحصیالت

  1/2  8  تر از لیسانس پائین
  5/31  121  لیسانس

  1/45  173  فوق لیسانس
  4/21  82  دانشجوي دکتري یا دکتري

  رده شغلی

  4/34  132  کارشناس
  4/23  90  سرپرست
  5/18  71  مدیر میانی
  6/20  79  مدیر ارشد

  1/3  12  عضو هیات علمی
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  رده سنی

  9/3  15  سال 25کمتر از 
  5/13  52  سال 35تا  25
  8/51  199  سال 45تا  35

  7/30  118  سال 45باالتر از 

  ها ب) توصیف شاخص
هریک از متغیرهاي تحقیق اعـم از میـانگین، انحـراف معیـار، واریـانس،       5در جدول شماره

 يهـا  نـه یبجـز زم  رهـا یمتغ یتمـام  شـود  یهمانطور که مشاهده مچولگی و کشیدگی آمده است. 
 یتمـام ضـمن آنکـه   . باشـند  یبزرگتـر از سـه مـ    ینیانگیم ياشتباه دارا يو نظام کارمزد یفرهنگ

. لـذا  باشـند  ی) مـ -5،  5( ي در بازه یدگی) و کش-3،  3( ي ازهدر ب یگلمقدار چو يدارا رهایمتغ
 ها نرمال است. داده عیتوز

  پژوهش هاي توصیف شاخص .5جدول 
انحراف   میانگین متغیر

  معیار
  کشیدگی  چولگی  واریانس

  16/1  - 48/1  97/0  98/0  86/3  . فاکتورهاي اقتصادي1
  - 85/0  - 37/0  31/1  14/1  08/3  . عوامل سیاسی2

  - 31/1  - 33/0  36/1  16/1  84/2  زمینه هاي فرهنگی. 3
  - 82/0  - 67/0  30/1  14/1  06/3  ها با سایر بازیگران صنعت . تعامل بانک4

  61/1  - 53/0  79/0  89/0  72/3  ها . تعامل قانونگذار با بانک5
  60/0  - 30/1  01/1  01/1  59/3  . ضرورت و الزام براي بانکداري6
  44/0  - 27/1  01/1  01/1  55/3  . تصویر ذهنی نادرست مشتریان7

  34/0  - 26/1  06/1  03/1  53/3  . عدم استقالل مدیران بانکی8
  06/0  - 15/1  06/1  03/1  31/1  . خدمات رایگان بانکداري الکترونیک9

  - 03/1  - 72/0  50/1  22/1  18/3  . انتظارات مشتري10
  - 61/1  - 18/0  50/1  22/1  82/2  . نظام کارمزدي اشتباه11

  - 91/0  - 69/0  18/1  09/1  10/3  ها از کارمزدها»پی.اس.پی«. منفعت 12
  - 52/0  - 93/0  29/1  13/1  49/3المللی  هاي بین . عدم اتصال به سیستم13
  - 64/0  - 79/0  18/1  09/1  40/3  ها در جذب منابع . شرایط رقابتی بانک14
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  و بارتلت KMOآزمون ج) 
هـا انجـام    و بارتلت بر روي داده KMOها براي تحلیل عاملی، آزمون  پیش از استفاده از داده

سازي معـادالت سـاختاري بررسـی     شد تا کفایت نمونه براي تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با مدل
  ).Taherdoost et al., 2014(شود 

  و آزمون بارتلت براي بررسی کفایت نمونه KMOشاخص . 6جدول 
KMO   آماره آزمون

  بارتلت
  داري سطح معنی  درجه آزادي

85/0  92/32621  1653  00/0  
تعـداد نمونـه    نیبنـابرا ) 7/0(بـاالي   85/0برابر با  KMO، مقدار شاخص 6طبق جدول شماره

 ,.Taherdoost et al( باشد یم یکاف يبا مدل معادالت ساختار ریمس لیو تحل یعامل لیتحل يبرا

دهـد   یدرصد است که نشان مـ  5کوچکتر از  آزمون بارتلتداري  سطح معنی نی). همچن2014
مناسـب   يمدل ساختار ییشناسا يبرا یعامل لیوجود دارد و تحل رهایمتغ نیب يدار یارتباط معن

  ).Zach, 2019( است

  گیري) معادالت ساختاري د) مدل بیرونی (مدل اندازه
هـر   یشـکل کـه بارعـامل    نیـ . بـه ا شـود  یاستفاده مـ  يدیتائ یعامل لیمنظور از تحل نیا يبرا

مقـدار آن   یعنـ یدرصـد باشـد    5 يدار در سـطح خطـا   معنـی  tمقدار  ينشانگر با سازه خود دارا
 7/0هـر نشـانگر بـا سـازه خـود بـاالتر از        یبارعـامل  نیباشد، همچن -96/1و  96/1خارج از بازه 
صـفت مکنـون برخـوردار     ایـ آن سـازه   يریـ گ اندازه ينشانگر از دقت الزم برا نیباشد، آنگاه ا

 پرسشـنامه  هـاي  هیگو يبر رو يدأئیت یعامل لیمنظور تحل نیبد .)Henseler et al., 2009( است
داري بـراي کلیـه سـواالت     معنـی  tدهـد مقـدار    ها نشان می یافته صورت گرفت.پژوهش حاضر 

 اسـت.  7/0است و بارعاملی هـر نشـانگر بـا سـازه خـود بـاالتر از        -96/1و  96/1خارج از بازه 

 سازي معادالت ساختاري وجود دارد. دقت الزم براي انجام مدلبنابراین 

  روایی و پایایی سازه) ـه
معنا که ابزار مـوردنظر فاقـد منـابع     نیاست به ا یاعتبار درون يها از روش یکی سازه: اعتبار

محققان  همگرا: اعتبار. ردیگ یاعتبار واگرا و همگرا صورت م مکبه ک یابیارز نیاست. ا خطا
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همگـرا را   یـی دو شـاخص روا  هـر  ایـ  کیـ  معمـوالً  سازي معادالت سـاختاري  مدلبا استفاده از 
 یبیترک ییایپا ای یدرون ینهمسا يریگ کرونباخ و اندازه يها آلفا شاخص نیکنند. ا یگزارش م

 نـوان را بـه ع  7/0مقـدار   2نیو برنسـتر  یهسـتند. نانـال   افـت، یتوسـعه   1کررفرنل و ال لهیوس هکه ب
  .(Götz et al., 2009) کنند یم شنهادیاعتبار مرکب پ يمعتدل برا ياریمع

 یعـامل  يبارهـا ب)  ،معنـادار باشـند   یعـامل  يبارهـا  الـف)  همگـرا:  یـی روا يبرقرار شروط
 ,.AVE < CR4  (Jayasinghe-Mudalige et al ، د)  AVE3 < 5/0 ، ج)باشـند  5/0بزرگتـر از  

2012).  

  گیري پارامترهاي مدل اندازه .7جدول 
آلفاي  متغیر

کرونباخ
پایایی   میانگین واریانس استخراج شده

  95/0  82/0  93/0  . فاکتورهاي اقتصادي1  مرکب
  92/0  74/0  88/0  . عوامل سیاسی2

  94/0  80/0  92/0  هاي فرهنگی زمینه .3
  95/0  84/0  93/0  ها با سایر بازیگران صنعت . تعامل بانک4

  94/0  80/0  92/0  ها . تعامل قانونگذار با بانک5
  94/0  80/0  92/0  . ضرورت و الزام براي بانکداري6
  94/0  80/0  92/0  . تصویر ذهنی نادرست مشتریان7

  95/0  83/0  93/0  . عدم استقالل مدیران بانکی8
  94/0  80/0  92/0  . خدمات رایگان بانکداري الکترونیک9

  96/0  85/0  94/0  . انتظارات مشتري10
  96/0  82/0  95/0  . نظام کارمزدي اشتباه11

  95/0  78/0  93/0  ها از کارمزدها»پی.اس.پی«. منفعت 12
  97/0  88/0  95/0  المللی پرداخت هاي بین . عدم اتصال به سیستم13

  94/0  78/0  91/0  ها در جذب منابع . شرایط رقابتی بانک14
 ین. لذا بباشند یم 7/0باالتر از  یبیترک یاییپا يها دارا تمام سازه یگر،د یطرف از

شاخص  ینا یروجود دارد. مطلوب بودن مقاد یدرون يمربوط به هر متغیر سازگار يها شاخص
  .بکار رفته دارد هاي ننشان از وجود اعتبار همگرا در آزمو

                                                        
1 Fornell and Larcker 
2 Nunnally & Bernstein 
3 Average Variance Extracted 
4 Composite Reliability 



  172 1400تابستان ، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

 متغیر دو شودیم ینیبشیپ ه،ینظر اساس بر که دارد وجود یزمان واگرا اعتبار :1واگرا اعتبار
 به زین دیآیم دست هب آنها يریگاندازه از پس که یازاتیامت و نداشته کامل یهمبستگ گریکدی با

 دیـ با هاسازهی تمام نیب یهمبستگواگرا،  . جهت نشان دادن اعتبارکند اثبات را آن یتجرب طور
 دهـد یمـ  نشـان  که باشد هاسازه از کی هر شده استخراج انسیوار نیانگیم جذر مقدار از کمتر

 تمـام  کـه  است يا گونه به هاهیگو ترکیب و نداشته کامل یهمبستگ گریکدی با يمتغیر دو چیه
 یهمبستگ 8شمارهطبق جدول  .(Michalos, 2014) اندشده تفکیک یکدیگر از یخوب به هاسازه

هاست که نشان  از سازه یکاستخراج شده هر  یانسوار یانگینم جذرها کمتر از مقدار  سازه ینب
اسـت   يا بـه گونـه   ها یهکامل نداشته و ترکیب گو یهمبستگ یکدیگربا  يدو متغیر یچه دهد یم

   اند. از یکدیگر تفکیک شده یخوب ها به که تمام سازه

ها و مقایسه آنها با مقادیر جذر میانگین واریانس  همبستگی بین سازهضرایب  .8جدول 
  استخراج شده

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 متغیر
1  91/0                2 69/0  86/0              3 34/0  50/0  89/0  

          4 30/0  48/0  62/0  91/0  
         5 34/0  48/0  53/0  65/0  90/0            6 33/0  53/0  45/0  42/0  50/0  89/0          7 30/0  36/0  43/0  49/0  62/0  30/0  89/0  

      8 22/0  19/0  46/0  43/0  50/0  24/0  67/0  91/0  
     9 23/0  36/0  63/0  59/0  59/0  38/0  48/0  46/0  89/0        10  22/0  46/0  73/0  53/0  47/0  47/0  31/0  33/0  67/0  92/0      11  28/0  56/0  80/0  61/0  45/0  46/0  36/0  37/0  61/0  75/0  91/0    12  21/0  37/0  71/0  63/0  53/0  39/0  41/0  49/0  50/0  74/0  72/0  88/0  

  

                                                        
1 Divergent Correlation 
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 واگـرا،  اعتبـار  و همگـرا  اعتبار شدن تأئید به توجه با. دارد واگرا اعتبار گیري اندازه ابزار لذا
  است.  سازه اعتبار داراي گیري اندازه ابزار

  ساختاريمدل درونی معادالت و) 
 مشخص و پردازد می نهفته متغیرهاي بین روابط تشریح به) ساختاري مدل( درونی مدل یک

 در. شـود  می تبیین نهفته متغیرهاي سایر توسط نهفته متغیر یک واریانس از میزان چه که کند می
  آمده است.  معناداري حالت در تحقیق فرضیات براي درونی مدل 2شماره   شکل

  مدل آزمون برازش
ت جهـانی کـه توسـط          براي بررسی برازش مدل در حـداقل مربعـات جزئـی، از معیـار کیفیـ

  ) مطرح شد، استفاده شده است.2004و همکاران ( 1تننهاوس

GOF =   
  

  
                                                        

1 Tenenhaus 

2Rycommunalit 
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 کلی حالت معناداري در فرضیات درونی مدل. 2شکل 
  

سـه  1 ینچـ . دارد دلباشد، نشان از برازش بهتر مـ  یشترمدل ب یک یینتع یبهرچه مقدار ضر
 يمتوسـط و قـو   یف،ضـع  یرمقـاد  يرا به عنـوان مقـدار مـالك بـرا     67/0و  33/0 و 19/0مقدار 

و  25/0و  01/0) نیز سه مقدار 2009و همکاران ( 2. وتزلس(Akter et al., 2011)کند  یم یمعرف
 ,.Wetzels et al)معرفـی نمودنـد    GoFرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسـط و قـوي بـراي     36/0

2009). 
 

  محاسبه برازش مدل درونی .9جدول 
 Communality  R2 متغیر

  00/0  82/0  فاکتورهاي اقتصادي
  00/0  74/0  عوامل سیاسی

  00/0  80/0  زمینه هاي فرهنگی
  00/0  84/0  ها با سایر بازیگران صنعت تعامل بانک

  00/0  80/0  ها تعامل قانونگذار با بانک
  00/0  80/0  ضرورت و الزام براي بانکداري
  00/0  80/0  تصویر ذهنی نادرست مشتریان

  00/0  83/0  عدم استقالل مدیران بانکی
  52/0  80/0  خدمات رایگان بانکداري الکترونیک

  45/0  85/0  انتظارات مشتري
  59/0  82/0  نظام کارمزدي اشتباه

  85/0  78/0هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت  منفعت شرکت
  70/0  نیکویی برازششاخص 

  

بـراي  بـرازش   یکـویی مقـدار شـاخص ن   شـود،  یمشـاهده مـ   9 جدول شمارههمانطور که در 
را  یاتآزمون فرض يبرا یقدرت کاف یمدل درون یعنی. ي فرضیات در بازه قوي قرار دارد کلیه

  دارد.

                                                        
1 Chein 
2 Wetzels 
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  ها ذ) آزمون فرضیه
 یـا تأئید  10جدول شماره یق، در تحق یاتدست آمده از آزمون فرض هب یاساس مدل درون بر

) t(آمـاره   داري ی. براي تائید یا رد فرضیات از ضریب معنبررسی شده است یقتحق یاترد فرض
درصـد)   5 ي(در سطح خطا -96/1یا کمتر از  96/1بیشتر از  tچنانچه آماره  شده است.استفاده 

   .ودش دو متغیر پنهان حاصل می ینمعنادار ب رابطهباشد فرضیه تائید شده و 

  هاي پژوهش قل مربعات جزئی براي فرضیهوتحلیل حدا نتایج تجزیه .10جدول 
شماره 
 فرضیه

ضرایب   فرضیات 
آزمون   معناداري  مسیر

H1  .رد  68/0      -04/0  فاکتورهاي اقتصادي بر خدمات رایگان بانکداري الکترونیک تاثیر دارد  
H2  رد  65/0  -04/0  تاثیر دارد. عوامل سیاسی بر خدمات رایگان بانکداري الکترونیک  
H3  .تایید  93/5  36/0  زمینه هاي فرهنگی بر خدمات رایگان بانکداري الکترونیک تاثیر دارد  
H4  تایید  41/2  17/0  ها با سایر بازیگران صنعت بر خدمات رایگان بانکداري الکترونیک تاثیر دارد. تعامل بانک  
H5  تایید  05/3  22/0  رایگان بانکداري الکترونیک تاثیر دارد.ها بر خدمات  تعامل قانونگذار با بانک  
H6  .رد  53/0  03/0  ضرورت و الزام براي بانکداري بر خدمات رایگان بانکداري الکترونیک تاثیر دارد  
H7  .رد  27/1  08/0  تصویر ذهنی نادرست مشتریان بر خدمات رایگان بانکداري الکترونیک تاثیر دارد  
H8   رد  94/0  06/0  مدیران بانکی بر خدمات رایگان بانکداري الکترونیک تاثیر دارد.عدم استقالل  
H9  .تایید  54/20  67/0  خدمات رایگان بانکداري الکترونیک بر انتظارات مشتري تاثیر دارد  
H10  .تایید  17/4  20/0  خدمات رایگان بانکداري الکترونیک بر نظام کارمزدي اشتباه تاثیر دارد  
H11   تایید  45/23  74/0  ها پرداخت از کارمزدها تاثیر دارد. رایگان بانکداري الکترونیک بر منفعت پی.اس.پیخدمات  
H12  .تایید  56/13  62/0  انتظارات مشتري بر نظام کارمزدي اشتباه تاثیر دارد  
H13  تایید  67/6  24/0  هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت از کارمزدها تاثیر دارد. انتظارات مشتري بر منفعت شرکت  

H14  
خدمات رایگان بانکداري الکترونیک به واسطه انتظارات مشتري بر نظام کارمزدي اشتباه  تاثیر 

    تایید  61/0  معنادار دارد.

H15  
 هاي ارائه خدمات رایگان بانکداري الکترونیک به واسطه انتظارات مشتري بر منفعت شرکت

    تایید  90/0  دهنده خدمات پرداخت از کارمزدها  تاثیر معنادار دارد. 

H16  
 بانکداري رایگان خدمات تاثیرگذاري نحوه در پرداخت المللی بین هاي سیستم به اتصال عدم

  رد  53/0  -02/0  .دارد کننده تعدیل نقش اشتباه، کارمزدي نظام بر الکترونیک

H17  
 بانکداري رایگان خدمات تاثیرگذاري نحوه در پرداخت المللی بین هاي سیستم به اتصال عدم

  تائید  07/2  05/0  .دارد کننده تعدیل نقش کارمزدها، از پرداخت خدمات دهنده ارائه هاي شرکت منفعت بر الکترونیک

H18  
 بر الکترونیک بانکداري رایگان خدمات تاثیرگذاري نحوه در منابع جذب در ها بانک رقابتی شرایط

  رد  33/0  -01/0  .دارد کننده تعدیل نقش نظام کارمزدي اشتباه،

H19  
 بر الکترونیک بانکداري رایگان خدمات تاثیرگذاري نحوه در منابع جذب در ها بانک رقابتی شرایط

  تائید  26/2  06/0  .دارد کننده تعدیل نقش کارمزدها، از پرداخت خدمات دهنده ارائه هاي شرکت منفعت
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  گیري نتیجهبحث و 
وکــار بانکــداري  از آنجائیکــه تــاکنون پژوهشــی در خصــوص روابــط عناصــر مــدل کســب

هاي تحقیق حاضـر اسـت، در ایـن     الکترونیک ایران انجام نشده است و این موضوع از نوآوري
  گیري و ارائه پیشنهاد شده است. قسمت بر اساس متغیرهاي پژوهش بحث، نتیجه

ر داراي میـانگین بـاالي      نیـک: خدمات رایگان بانکـداري الکترو  31/3اسـت (  3ایـن متغیـ ،(
هـا پرداخـت    اي از کـارمزد خـدمات بانکـداري الکترونیـک توسـط بانـک       بنابراین بخش عمده

شـود   پیشـنهاد مـی    شود و کارمزد این خدمات براي مشـتریان بسـیار نـاچیز و رایگـان اسـت.      می
 انکداري الکترونیک اقدام نماید. طبیعتاًبه تدریج نسبت به افزایش کارمزد خدمات بگذار  قانون

ي ارزش، پرداخـت شـود.    دهنده ي ارزش، دریافت و به ارائه بایست از گیرنده می این کارمزدها
ي ارزش،  دهنده ها مشتریان بانکی و مردم هستند و ارائه ي این ارزش در بسیاري از موارد گیرنده

هاي فعال در ایـن   ها و سازمان سایر شرکت دهنده خدمات پرداخت و هاي ارائه ها، شرکت بانک
دقّت شناسایی شود و کارمزدهاي اخـذ   به» چرخه خلق و ایجاد ارزش«حوزه. لذا ضرورت دارد 

گذار (بانک مرکـزي   شده بر همین اساس توزیع گردند. مدیریت این فرآیند به عهده نهاد قانون
  ج.ا.ا و شرکت شاپرك) است.

)، بنـابراین مشـتریان بـانکی    18/3است ( 3ر داراي میانگین باالي این متغی انتظارات مشتریان:
از خدمات بانکداري الکترونیک رضایت دارنـد و از رایگـان بـودن ایـن خـدمات نیـز خرسـند        
 هستند و این موضوع باعث افزایش انتظارات آنها بـه تـداوم ایـن خـدمات رایگـان شـده اسـت.        

ت خـدمات        گذار جهت حفظ رضایت شود قانون پیشنهاد می مشـتریان بـانکی، بـا افـزایش کیفیـ
ارائه شده، نسبت به افزایش تدریجی کارمزد خدمات بانکداري الکترونیک اقدام نماید تـا ایـن   

  دار نشود. رضایت خدشه
هـا   ). بنابراین کـارمزد 82/2است ( 3این متغیر داراي میانگین کمتر از  نظام کارمزدي اشتباه:

شوند و روش اخذ و توزیع کـارمزد   ها نمی سودآوري براي بانک موجب ایجاد درآمد پایدار و
در کشور صحیح است. علّت این موضوع ناچیزبودن کارمزدهاي بانکداري الکترونیـک اسـت.   

ها سودآوري و جـذابیت درآمـدهاي مشـاع را نـدارد و      طبیعتاّ کارمزدهاي کمِ فعلی براي بانک
آمدهاي پایدار نسبت بـه جـذب منـابع مـالی از     دهند جهت ایجاد و حفظ در ها ترجیح می بانک
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ــا افــزایش کارمزدهــاي بانکــداري     ــذا ب طریــق ارائــه تســهیالت و اخــذ بهــره اســتفاده نماینــد. ل
ه بانـک        هـا بـه درآمـدهاي کـارمزدي      الکترونیک بر اسـاس پیشـنهادات قبلـی، بـه تـدریج توجـ

  (غیرمشاع) جلب خواهد شد.
ر داراي میـانگین     اخت از کارمزدهـا: دهنده خدمات پرد هاي ارائه منفعت شرکت ایـن متغیـ

بیشتر به نفـع   )، بنابراین وضعیت فعلی نظام کارمزدي بانکداري الکترونیک10/3است ( 3باالي 
هـاي   هاي آنالینی دارنـد کـه هزینـه    ها رقابت ناسالمی در جذب تراکنش ست و این شرکتآنها

ه بــه    تحمیـل مـی  هــاي بانکـداري الکترونیـک کشــور    سـنگینی را بـه زیرسـاخت    نمایــد. بـا توجـ
شده در بندهاي قبلی، در صورت حذف خدمات رایگان بانکداري الکترونیـک   پیشنهادات ارائه

و اصالح نظام کارمزدي کشور به ترتیبی که عنوان شد، منافع حاصل از درآمـدهاي بانکـداري   
  صورت یکسان توزیع خواهد شد. الکترونیک بین کلیه ذینفعان به

ر داراي میـانگین بـاالي      ها در جذب منـابع:  بتی بانکشرایط رقا 40/3اسـت (  3ایـن متغیـ ،(
هـاي   هاسـت و طـی سـال    یکـی از منـابع اصـلی درآمـدي بـراي بانـک       مشاع بنابراین درآمدهاي

انـد کـه نتیجـه آن حـذف برخـی       ها رقابت ناسالمی در جذب این منابع مالی داشته گذشته بانک
ایـن   قبلـی در صورت اجراي پیشنهادات  ترونیک بوده است.کارمزدهاي خدمات بانکداري الک

هاي پیشرو در دنیا به درآمدهاي  هاي ایران مشابه سایر بانک موضوع نیز حل خواهد شد و بانک
  عنوان یکی از درآمدهاي پایدار بانکی توجه خواهند نمود. غیرمشاع (اخذ کارمزد) به

  هاي آتی پیشنهاد پژوهش
گردد سایر محققان نسبت بـه بررسـی مزیـت     پژوهش حاضر پیشنهاد می هاي با توجه به یافته

وکار بانکداري الکترونیـک در کشـورهاي پیشـرو نسـبت بـه مـدل        هاي کسب رقابتی سایر مدل
 وکار بانکداري الکترونیک ایران اقدام نمایند.   کسب
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  منابع
بانکــداري  هــاي پرداخــت و نظــام ،)1394احمــدي، ســیدمحمود، و خنــدان ســویري، مهــدي ( 

تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکـزي جمهـوري   چاپ اول،  ،الکترونیک در ایران
  اسالمی ایران.

ــ ،یارســنجان ــان یعل ــر و طالق ــد ،یاکب ــدل کســب و کــار بانکــدار  ســهیمقا«، )1396( محم  يم
و  تیریکنفـرانس سـاالنه مـد    نیسـوم ، »جامع يبا مدل بانکدار رانیا يها بانک کیالکترون

  .و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر تیری، تهران، پژوهشکده مدو کار اقتصاد کسب
ي  مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریـه  ،)1396کربین، جولیت ( و استراوس، انسلم

  تهران: نشر نی. چاپ ششم، ي ابراهیم افشار. ترجمه ،اي زمینه
ــایرام ــثم (  ب ــی نهــوجی، می ــداري  « ،)1398زاده، ســونا و رجب ــده بانک ــناریوهاي آین اکتشــاف س

  .24-9)، 2( 5، پژوهشی سیاستگذاري عمومی-فصلنامه علمی، »الکترونیک در ایران
وکـار از مفـاهیم تـا     مـدل کسـب   ،)1396سـادات، (  کیا، عاطفـه  حاجی حیدري، نسترن و حسینی

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.چاپ دوم،  ،اجرا
ی در     روش ،)1398آذر، عـادل (  ؛الـوانی، سـیدمهدي   ؛فـرد، حسـن   دانایی شناسـی پـژوهش کمـ

  تهران: انتشارت صفّار.چاپ سیزدهم،  ،مدیریت: رویکردي جامع
 ،)1399والمحمـدي، چنگیـز (   ؛افشارکاظمی، محمدعلی ؛پورابراهیمی، علیرضا ؛دهبسته، کبري

ل توسعه با استفاده وکار مبتنی بر فناوري بالکچین در کشورهاي در حا طراحی مدل کسب«
فصـلنامه   ،»از متد کیفی تحلیل محتـوا (مطالعـه مـوردي در اپراتورهـاي تلفـن همـراه ایـران)       

  .173-151)، 2( 14، مدیریت بهبود
کمرئـی،   ؛کفاش، مهـدي  حقیقی ؛فرد، محمدتقی تقوي ؛اله رودساز، حبیب ؛منش، بهروز رضایی

هـاي   وکـار در بانـک   ییر در مدل کسـب ها و منابع جهت تغ شناسایی قابلیت« ،)1396عباس (
  .173-161)، 6( 21، گذاري فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه ،»تجاري ایران

وکار بـا رویکـرد    طراحی مدل کسب« ،)1398صادقی، ابوالفضل؛ صفري، سعید؛ عباسی، رضا (
-221)، 2( 12، توسـعه کـارآفرینی   ،»اي هـایپرمی)  الرج (مطالعه موردي: فروشـگاه زنجیـره  

239.  
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هـاي رقـابتی بانکـداري     ارزیـابی نقـش مؤلفـه   « ،)1397و تنـدنویس، فریـد (   ،الهـی، احمـد   قدس
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