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چکـیده
رشد روزافزون اطالعات و نفوذ آن بر تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش های بانکداری را متحول کرده
است .از آنجا که بانک ها نقش محوری در تامین مالی اقتصاد کشور و توسعه نظامهای نوین پرداخت ایفا می نمایند و
اهمیت مساله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه های توسعه ،سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند
چشم انداز به آن پرداخته شده است .هدف کلی این مطالعه بررسی تأثیر بانکداری دیجیتال و بهبود رضایت مصرف
کنندگان و ارایه یک مدل برای توسعه بانکداری دیجیتال ایران است .نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی
پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مدیران صنایع بانکی و مالی کشور را شامل گردید .شیوه نمونه گیری تحقیق از نوع
نمونه گیری تصادفی در دسترس است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که برابر  321نفر گردیده است؛ جهت
احتمال از عدم برگشت  383پرسشنامه توزیع شد .که در نهایت با بررسی پرسشنامههای بازگشت شده و کنار گذاشته
شدن پرسشنامههای ناقص 321 ،پرسشنامه وارد در مرحله تحلیل آماری گردید .در پایان پیشنهادهایی نظیر رفع
چالشهای مربوط به بانکداری دیجیتال و تصویب قوانین حمایت از بانکداری دیجیتال و ...به عنوان پیشنهادهای تحقیق
مطرح گردید.

واژگـان کلـیدی :بانکداری دیجیتال ،مصرف کننده ،ارزش اقتصادی

 -1کارشناس حسابداری ،گروه امور اداری ،دانشکده شریعتی ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،تهران ،ایران
shahvarinastaran@gmail.com
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 -1مقدمه
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اصطالح "بانکداری دیجیتال" ،درست مثل هر کلمه ی جدید دیگری معانی مختلفی به ذینفعان مختلف در خدمات یک
سازمان می دهد .به عنوان مثال ،برای مشتریان ،به معنای خدمات و محصوالت جدید  ،که منجر به تجربه خرید و هزینه های
لذت بخش می شود .برای تصمیم گیران در یک سازمان ،ایجاد یک وضعیت زیر ساخت برای تجزیه و تحلیل و در نهایت منجر به
تجربه ی عالی برای مشتری ،که روابط سود آور و پایدار ایجاد می کند .برای تنظیم کننده یا شخص ثالث ،این می تواند به معنای
توانایی ارائه اطالعات دقیق و قابل اطمینان باشد .هدف اصلی یک سیستم مالی تامین مالی فعالیت های اقتصادی است .سیستم
بانکی نقش اصلی را در انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به واحدهای سرمایه گذاری دارند و اگر سیستم مالی کارا باشد ،باید به
بهبود در سوداوری  ،افزایش در ارزش جریان وجوه از پسندازکنندگان به قرض گیرندگان و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان همراه
باشد (لوین .1)3333،کریس اسکینر در کتاب بانک دیجیتال :راهبردهایی برای راه اندازی یا تبدیل به بانک دیجیتال ذکر کرده که
قصد داشته است نام کتاب را (جنگهای دادهای) بنامد چرا که رقابت آینده بانکداری را تماماً در مورد داده ها میداند .بر اساس نظر
او ،این موضوع حتی هم اکنون نیز برقراراست و تنها برخی از بانک ها که وارد این عرصه نشده اند در آینده ای نزدیک متوجه این
مو ضوع خواهند شد و وارد عرصه خواهند شد (اسکینر .)33103در دهه اخیر پیشرفت در تکنولوژی ها توسط بانکها دنبال شده و
منافعی را برای انها به دنبال داشته است (برگر .2)3332،اقتصاددانان بر ارتباط بخش مالی با توسعه صحه گذاشتهاند ،شواهد نشان
میدهد که ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات
مالی وجود دارد .تأثیر ثبات سیستم بانکی و ایجاد بانکداری دیجیتال بر توسعه پایدار کشورهای مختلف ،نشان دهنده نیاز به بررسی
زیر ساختهای بانکداری دیجیتال است .از منظر اقتصادی ،نتایج و شواهد موجود ادعا میکند توسعه بانکداری دیجیتال یکی از
عناصر اصلی تعیین کننده توسعه است .مزایای خدمات مالی دیجیتال در ابعاد مختلف و نقش حیاتی آن را در دستیابی به اهداف
توسعه پایدار برجستهتر از پیش شده است.

 -2مبانی نظری
 -1-2تعریف توسعه
کلمه توسعه به طور گسترده برای اشاره به یک وضعیت خاص از پیشرفت یا رشد استفاده میشود .همچنین میتواند برای
توصیف یک ایده یا محصول جدید و پیشرفته استفاده شود .یا رویدادی که در شرایط متغیر مرحله جدیدی را تشکیل میدهد .به
طور کلی ،اصطالح توسعه ،تغییرات خوب را توصیف میکند.

 -2-2بانکداری الکترونیکی و دیجیتالی
به طورکلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها
در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری
و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک ،در هر ساعت از شبانه روز از طریق
کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (حسنی و همکاران .)1281،مزیتهای استقرار
بانکداری دیجیتال از یک سو ،با ایجاد فرصتهای جدید درآمدی که بواسطه افزایش فروش بر اساس تحلیل داده ها و نیازهای
مشتریان فراهم می شود ،آثار درآمدی را به همراه خواهد داشت .از سوی دیگر ،با بهبود بهره وری شبکه فروش و کاهش هزینه
های زیرساختی فنی ،موجبات کاهش هزینه ها را فراهم می نماید و همچنین با امکان اعتبارسنجی های دقیق تر مبتنی بر تأمین
داده ها و اطالعات کسب و کارها و  ،...زمینه مناسبی را برای کاهش نسبت معوقات و داراییهای بدون بازده ،ایجاد می نماید.
کاهش قیمت تمام شده فعالیت ها ،منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات و محصوالت در تمامی بخشهای اقتصادی شده و از
این طریق بهره وری کل اقتصاد افزایش می یابد .بانکداری دیجیتال (همچنین به عنوان بانکداری مجازی شناخته میشود) اغلب با
بانکداری آنالین (که شامل بانکداری اینترنتی ،بانکداری پیامکی و خدمات بانکداری تلفن همراه است) اشتباه گرفته میشود ،زیرا
همه بانکها در حال دیجیتالی شدن هستند .بانکداری دیجیتال عمدتاً به عنوان یک اصطالح برای تشریح تمام اشکال
تراکنشهای مالی که با استفاده از فناوری انجام میشود ،استفاده میشود.

1 Levine
2 Skinner
3 Berger
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 -3-2بانکداری دیجیتال و توسعه
دسترسی به حساب های بانکی  30ساعته ،افزایش رفاه افراد ،هزینههای کمتر ،زمان کمتر و فساد و پولشویی کمتر و غیره از
مزایا و مشخصههای بانکداری دیجیتال است که میتوان گفت ارتباط بانکداری دیجیتال و توسعه را نیز بیان میکند .به این صورت
که ترویج برنامههای کاربردی فناوری دیجیتال که متناسب با نیازها و ظرفیتهای پرداخت همه کشورها هستند ،منجر به توسعه و
رشد پایدار نیز خواهند شد .در نتیجه میتوان گفت که گسترش استفاده از خدمات مالی دیجیتال از توسعه اقتصادی و کاهش فقر
حمایت میکند .در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان ،که کشورهایی با سیستمهای مالی کامال دیجیتالی و توسعه یافتهتر
هستند ،مشاهده میشود که به توسعه اقتصادی پایدارتر و کاهش سریعتری در فقر و برابری درآمد دست مییابند .عالوه بر این
یکی از مشخصههای بارز بانکداری دیجیتال این است که در کمترین زمان ،عملیات مختلف افراد را انجام میدهد .از یک طرف در
توسعه هم افراد به نظم و انضباط و استفاده موثر از وقت تشویق میشوند تا بتوانند مسئولیت های اجتماعی بیشتری را عهده دار
شوند و در قبال جامعه مسئول تر باشند .بنابراین هر چقدر بانکداری دیجیتال روند رو به رشدی داشته باشد ،رفتاهای انفرادی و
اجتماعی افراد نیز بهبود مییابد.

 -4-2سیر تحول بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

بانکداری سنتی چندین دهه است که در صحنه بوده است ،شکلی از بانکداری است که در آن مشتریان مستقیماً با بانکها
ارتباط دارند .شامل یک شعبه فیزیکی است که مشتریان شخصاً برای انجام معامالت روزانه خود به آنجا مراجعه میکنند .در این
حالت افراد برای گرفتن پول یا واریز آن یا برای انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب دیگر و عملیات متفاوت دیگر نیاز به
ایستادن در صف های طوالنی داشتند .در صورت افتتاح حساب بانکی ،باید به بانک مراجعه کرده و فرمهای متعددی را برای افتتاح
حساب بانکی پر کنند .تمام این فرآیند زمان بر بود و با دیجیتالی شدن در بسیاری از صنایع ،ارائهدهندگان خدمات مالی نیاز به تغییر
روش های دیجیتال برای انجام امور بانکی را احساس کردند .انتظارات مشتریان نیز تغییر کرده ،جایی که آنها خواستار خدمات
مشتری بهتر و تجربه کاربری عالی از بانکها بودند .با دیجیتالی شدن بانکداری ،میتواند در جنبههای مختلف به آنها کمک کند،
مانند بهبود کارایی ،ایجاد رشد ،و راحتی که به کاربران ارائه میدهد باعث اضافه شدن مشتریان احتمالی بیشتری میشود .بانکداری
دیجیتال به معنای بانکداری است که از طریق یک پلتفرم دیجیتال انجام میشود .در این حالت افراد میتوانند در هر زمان و در هر
مکان به حساب های بانکی خود دسترسی داشته باشند و تراکنشهای خود را انجام دهند .بانکهای سنتی دریافتهاند که کلید برنده
شدن ،رشد و حفظ مشتریان در یک محیط رقابتی ،ارائه یک تجربه عالی برای مشتریان است .مصرف کنندگان ترجیح میدهند در
بانکی بمانند که سریع ،راحت و فعال باشد و بتوانند بانکداری دیجیتال را به مشتریان خود ارائه دهند .تبدیل بانکداری سنتی به
بانکداری دیجیتال براساس نیازهای افراد است .به این دلیل است که بانکها تکامل مییابند و تغییر میکنند .علیرغم تمام مزایای
بانکداری دیجیتال ،بانکداری سنتی حذف نشده است و همچنان نقش مهمیدر چشم انداز بانکی ایفا میکند.

 -3پیشینه تجربی
روندهای اخیر پیشرفت فناوری مالی توسط استارت آپ ها ،چالشهایی را برای صنعت بانکداری به وجود آورده است .انتظار می
رود تغییرات اساسی در صنعت بانکداری درنتیجه ورود استارت آپ ها و فناوری مالی به حوزه بانکداری سنتی به وجود آید (محمدی
قمی و همکاران .)1230 ،در این راستا ،نقش بانکها نیز به عنوان واسطه های مالی دچار چالش اساسی شده است و ظهور پدیده
هایی چون :بانکداری مجازی ،بانکداری سیار و بانکداری همراه را به همراه داشته است (علی پور و خطی.)1233،
جدول  .3پیشینه تجربی داخلی
پژوهشگر
سلطانی ،مرتضی؛
طهماسبی آقبالغی،
داریوش()1233

سالمتی طبا و
همکارانش()1232

عنوان
تبیین نقش شراکت
راهبردی بانک تجارت با
فین تکها در کارایی با
میانجی گری تحوالت
فناورانه و بانکداری
دیجیتال
بانکداری دیجیتالی؛
انقالبی در صنعت
بانکداری

روش و دادهها

نتایج

روش :جهتگیری پژوهش ،کاربردی و
از نظر هدف ،توصیفی است و در آن،
برای جمعآوری دادهها ،از روش
پیمایشی و برای تحلیل دادهها ،از
روش همبستگی استفاده شده است.

شراکت راهبردی بانـکهـا با فناوریهای نوین مالی یک
انتخاب نیست ،بلکه برای همه بانکها ،ضرورتی است که
به کارایی آنها منجر می شود و در حوزه هـای تحوالت
فناوری دیجیتال و بانکداری دیجیتال برای بانکها مزیت
زیادی دارد و رابطه مورد نظرتایید شد.

طبق آمارها و گزارشهای منتشر شده
بخش عمدهای از فعالیتها و
برنامهریزیهای بانکهای پیشرو حول
محور تحول دیجیتالی معطوف گردیده
است .در فاصله بین سالهای  3310و

تحول دیجیتالی پیش از آنکه بحثی فناوری محور باشد
موضوعی مشتری محور ،کسب و کار محور و فرایند
محور است و فرهنگ دیجیتالی از جمله مهمترین عوامل
مؤثر در گذار از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتالی
است.

36

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

پژوهشگر

عنوان

علی صالح آبادی
()1283

بررسی رابطه درجه توسعه
یافتگی و ساختار نظام
مالی با رشد اقتصادی

هاشمی()1281

بررسی مزایای بانکداری
دیجیتالی و نقش آن در
تعامل با تجارت الکترونیک

روش و دادهها
 3312نسل جدیدی از رقبا در صنعت
مالی و بانکی ظهور نمودهاند که سعی
دارند با تمرکز بربستر موبایل نسبت به
ایجاد بانکهای جدید و مدرن اقدام
نموده تا از این طرف در کنار کاهش
هزینهها و رشد و سوداوری بانکهای
سنتی و شعبههای فیزیکی رابه چالش
بکشند.
این تحقیق به ساختار نظام مالی و
چگونگی تاثیرگذاری درجه توسعه
یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
می پردازد .براساس نتایج حاصل از
تحقیق ،ساختار نظام مالی در
کشورهای توسعه یافته به صورت بازار
پایه و در کشورهای درحال توسعه
منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد
تایید قرار گرفت.
با گسترش تکنولوژی و ارتباطات
موسسات مالی اقتصادی و بانک ها به
دنبال ارائه هر چه بیشتر و بهتر خدمات
به مشتریان خود می باشند تا از این
طریق بتوانند از ابزارهای تولیدی
حداکثر استفاده را نموده و ضمن
رعایت اصل بی بدیل حفظ حقوق
مشتری بتوانند گوی سبقت را از رقبای
خود بربایند.

نتایج

بسیاری از اقتصاددانان ،توسعه مالی را دلیل اصلی رشد
اقتصادی می دانند .شاهد آنان نیز انقالب صنعتی در
انگلستان است که پس از انقالب مالی صورت گرفت.
یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعه اقتصادی،
توسعه سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از
نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه
سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و
سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند.

استفاده از فناوریهای شناخته شده این امکان را به
مشتریان خود می دهد که در زمینه اقتصادی در حداقل
زمان و بدون حضور فیزیکی در یک مکان خاص به
تجارت پرداخت.

جدول  .4پیشینه تجربی خارجی
پژوهشگر

عنوان

کاهوسی و والفس
(1)3318

تأثیر بانکـداری دیجیتـال بـر
عملکـرد بانکهای سپرده پذیر
ترکیه

لوکمن و همکاران
(2)3318

بررسی رابطه علی بین
شاخصهای توسعه مالی و
رشد اقتصادی :رویکرد تودا و
یاماموتو

راثه و یاداف
(3)3311

مشتریان با حرکت به سمت
کیفیت :مطالعه موردی در
بانکداری دیجیتالی

هاریس ماالکا
(4)3310

تاثیر بانکداری دیجیتال بر
رضایت مشتری

جـابرت و همکـاران

پیش به سوی دیجیتـال؛
نقشـه راه تحـول بـانکی

نتایج
بر اساس نتایج ،بانکها فقط بـرای حفـظ رقابـت در خـدمات بانکداری دیجیتال سرمایه گذاری می
کننـد .خـدمات بانکـداری دیجیتال از نظر عملکرد مالی یا کارایی ،برای بانکهـا مزیتـی
استراتژیکی به وجود نمی آورد ،زیـرا بانـکهـا از قبـل کارآمـد هستند .سرمایه گذاری در بانکـداری
دیجیتـال فقـط بـه حفـظ مواضع استراتژیک آنها کمک کرده است.
رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات تحت رویکرد سنتی گرنجر به علیت با
استفاده از دادههای کشورهای مختلف ،دیدگاههای متفاوتی دریافت کرده است .رویکرد جدیدتر تودا
و یاماموتو و دوالدو و لوتکپول ( )TYDLبه علیت برای بررسی رابطه علی بین توسعه مالی و رشد
اقتصادی در نیجریه برای دوره  1380تا  3310مورد استفاده قرار گرفت.
علیت دوسویه بین شاخصهای بازارهای مالی و رشد اقتصادی پیدا شد در حالی که علیت یک
جانبه از شاخصهای بازار سهام تا تولید ناخالص داخلی ایجاد شد .یافتهها از مطالعات موجود حمایت
میکنند که با این واقعیت موافق هستند که یک بخش مالی با ساختار مناسب باعث رشد اقتصادی
میشود و این به طور ضمنی نشان میدهد که برای دولت نیجریه و سایر کشورهای در حال توسعه
ضروری است که فضایی را برای یک بخش مالی پررونق ایجاد کنند و درگیر شوند .اصالحاتی که
اقتصاد را تحریک می کند.
عوامل اصلی در بانکداری دیجیتال با رویکرد مشتری مداری ،مسئولیت پذیری ،اعتبار و دسترسی به
سیستم های به روز میباشند.
بین سرعت معـامالت و رضـایت مشـتری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و بانکداری
دیجیتال با کارایی نیز دارای ارتباط مثبت است .نقش مشتری محوری بر کارایی ،مثبت و معنادار
است و نقش نوآوری باز بر کارایی ،مثبت و معنادار است .نقش انعطاف پذیری سازمانی بر کارایی،
مثبت و معنادار است و نقش میانجی بانکداری دیجیتال بر رابطه بین شراکت راهبردی بانک تجارت
با فین تکها و کارایی ،مثبت و معنـاداراست.
ضـمن تقسـیم بنـدی بانکـداری دیجیتـال بـه ابعـاد مشتری محوری ،نوآوری باز و انعطافپذیری،
ادعا دارند که هر یک از این ابعاد بر عملکرد بانـکهـا ،اثرهـای ملمـوس وتأثیرگذاری دارند.
1 Kahveci, Wolf
2 Lukman
3 Rathee, Yadav
4 Harris Muluka
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(1)3310
کاسترو و همکاران
(2)3310

بانکداری دیجیتالی :ارتقاء
تجربه مشتریان؛ ایجاد
وفاداری بلندمدت دل

مزیت اصلی در حرکت به سمت بانکداری دیجیتالی ،رضایت مشتریان به عنوان عامل اصلی تحقق
اهداف سازمانی میباشند .

لیانگ و ریچارد
(3)3332

رابطه بین توسعه بخش بانکی
و رشد فراگیر

بر اساس یک چارچوب رشد فراگیر ،اهداف اصلی سیاست اقتصادی از افزایش خود درآمد به رفاه
تغییر می کند .در حالی که توسعه بخش بانکی به طور معمول به عنوان یک عامل رشد در نظر
گرفته می شود ،درک روشنی از تأثیر آن بر رشد فراگیر وجود ندارد .برای تعریف روابط بین توسعه
سیستم بانکی و رشد فراگیر ،از رگرسیون پانل برای نمونهای متشکل از  02اقتصاد استفاده شد که
بر اساس اصول تجویز شده اعتبار منابع ،سازگاری روششناسی ،محدودیتهای موجود در دادههای
خالی انتخاب و به گروههایی بر اساس بانک جهانی طبقه بندی شدند.

 -4روش شناسی پژوهش
نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی است؛ چرا که سایر صنایع مرتبط با بانکداری دیجیتال میتوانند از
نتایج این تحقیق پیرامون مفاهیم توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش رضایت مصرف کننده و چالش های مرتبط با آن استفاده
نمایند.

با توجه به اهداف تحقیق ،جامعه آماری شامل مدیران صنایع بانکی و مالی کشور میباشند ،که طبق اعالم بانک مرکزی در
حال حاضر  23بانک فعال و موسسه اعتباری غیر بانکی با حدود  305002شعبه و باجه در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت
مشغول هستند .به طورکلی شرکتها و سازمان های مرتبط با حوزه بانکی و مالی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شامل
بانک های دولتی تخصصی و توسعه ای ،بانک های دولتی تجاری ،بانک غیر دولتی قرض الحسنه ،بانک غیر دولتی تجاری ،بانک
خارجی (برون مرزی) ،موسسه اعتباری غیر بانکی غیر دولتی ،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) استخراج شده است0.

 -2-4حجم نمونه و روش نمونه گیری
شیوه نمونه گیری تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی در دسترس است و برای تعیین حجم نمونه ،با توجه به اینکه تعداد
جامعه آماری بزرگی را در بر میگیرد ،از فرمول کوکران برای حجم جامعه آماری بهره گیری شده که برابر  303نفر گردیده است.
جهت احتمال از عدم برگشت  383پرسشنامه توزیع شد .که در نهایت با بررسی پرسشنامههای بازگشت شده و کنار گذاشته شدن
پرسشنامههای ناقص 321 ،پرسشنامه وارد در مرحله تحلیل آماری گردید.
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 -1-4جامعه و نمونه آماری

 -3-4اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری
اس0

و ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار خواهد گرفت که روشی اعتباریابی
شاخص پایایی توسط نرمافزار اس پی اس
است؛ جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روابط رگرسیون خطی و ...در نرمافزار اسپی اس اس مورد استفاده میگردد .اعتبار و پایایی
پرسشنامه مبتنی بر سئواالت تحقیق توسط نرمافزار اسپیاساس 2و ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته؛ که روشی
اعتباریابی است که همسانی درونی آزمونی را ارزشیابی و نشان میدهد که سئواالت آزمون تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه
واحدی را اندازهگیری نماید.
جدول  .5محاسبه آلفای کرونباخ کل
در این راستا و پس از ورود اطالعات و تعریف متغیرها در نرمافزار ،پایایی
قابلیت اطمینان (پایایی پرسشنامه)
این تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر  3513شده
تعداد پرسش
ضریب آلفای کرونباخ
است؛ لذا با توجه به اینکه از مقدار  351بیشتر میباشد ،میتوان گفت پایایی
23
35133
پرسشنامه با مقدار مناسبی مورد تأیید قرار گرفته ،که در جدول  0مقادیر آن
نشان داده شده است.

1 Jaubert

2 De La Castro
3 Liang, Reichert
4 www.cbi.ir
5 Statistical Package for Social Science
6 Sciences Statistical Package for the Social
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همچنین ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک هر گروه پرسشنامه در جدول  2بیان شده است:

همچنین با روش تنصیف ،کل پرسشنامهها را
به دو نیم تقسیم و با محاسبه ضریب همبستگی
میان نمرات دو گروه ( )r=35282و در نهایت
قابلیت اعتماد کل آزمون ( )f=35113محاسبه شد،
که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه میباشد؛ نتایج
خروجی آلفای کرونباخ و روش تنصیف کل
پرسشنامهها از نرمافزار اسپیاساس در قالب
جدول  1ارایه شده است.

جدول  .6محاسبه آلفای کرونباخ متغیرها
تعداد سئوال ضریب آلفای کرونباخ
عنوان
35108
8
بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
35133
8
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
35212
8
بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
35133
8
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده

 -4-4ابزار و روش تجزیه و تحلیل

جدول  .7محاسبه ضریب همبستگی با روش تنصیف

داده ها
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده از شاخص
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است:
 -آمار توصیفی :در تحقیق حاضر با توجه به

قابلیت اطمینان
بخش اول
آلفای کرونباخ

مقیاسهای موجود در بخش آمار توصیفی از
میانگین ،انحراف معیار و درصد تجمعی
استفاده شده است.
 -آمار استنباطی :از این آمار جهت تعمیم نتایج

بخش دوم

مقدار
تعداد پرسش
مقدار
تعداد پرسش

همبستگی بین فرم
ضریب اسپیرمن -بروان
ضریب نیمه تقسیم گاتمن

طول مساوی
طول غیرمساوی

35112
12
35133
12
35282
35213
35210
35113

و نیز تعیین تفاوت بین نظرات پاسخگویان و
تجزیه و تحلیل دادهها و رتبهبندی عوامل
مورد مطالعه از روابط رگرسیون خطی و ...در
نرمافزار اسپی اس اس استفاده میگردد.

 -4-4آزمون نرمال بودن متغیر های تحقیق
پیش از ورود به مرحله آزمون فرضیهها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهها اطالع حاصل شود ،تا بر اساس نرمال بودن
یا نبودن آنها ،آزمونها استفاده شود .در این آزمون اگر سطح معناداری به دست آمده از اجرای آزمون ،بزرگتر از مقدار خطا 3530
باشد ،فرض  H1و در غیر این صورت فرض  H0تأیید خواهد شد.
 :H0توزیع نمونه آماری متغیرهای های تحقیق با توزیع نرمال همخوانی دارد.
 :H1توزیع نمونه آماری متغیرهای های تحقیق با توزیع نرمال همخوانی ندارد.
لذا در این راستا از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در محیط نرمافزار اسپیاساس در راستای آزمون نرمال بودن متغیرهای
تحقیق استفاده شده است:
همچنین با روش تنصیف ،کل
پرسشنامهها را به دو نیم تقسیم و با
جدول  .8آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف جهت مولفههای تحقیق
محاسبه ضریب همبستگی میان نمرات دو
انحراف معیار سطح معناداری
تعداد
عنوان
گروه ( )r=35282و در نهایت قابلیت
3530
2580
321
بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
3530
3532
321
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
اعتماد کل آزمون ( )f=35113محاسبه شد،
3530
2513
321
بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه میباشد؛
3530
2522
321
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده
نتایج خروجی آلفای کرونباخ و روش
تنصیف کل پرسشنامهها از نرمافزار
اسپیاساس در قالب جدول  1ارایه شده
است.
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جدول  8نشان میدهد که نتیجه آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای تمام مولفه های تحقیق سطح معناداری برابر با مقدار
 3530بوده و بدان معنا می باشد که فرض  H0رد نشده و میتوان نتیجه گرفت که دادههای جمعآوری شده برای متغیرهای تحقیق
نرمال ایست .لذا با توجه به این موضوع بایستی از روشهای آزمون پارامتریک استفاده نمود؛ هر چند در نمونه های بزرگ ،طبق
قضیه حد مرکزی حتی اگر جامعه نرمال نباشد ،میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.

 -5یافته های پژوهش
آمار پاسخگویی به تفکیک هر گروه پرسشنامه با توجه به گویههای پرسشنامه در قالب چهار گروه طبقهبندی و نتایج آماری آن
استخراج گردیده ،که در ادامه به تفصیل بیان شده است:
گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسشگونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی (صنایع بانکی و مالی) مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  3بیان شده است.

نتایج جدول  3نشان میدهد از میان سئواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش
اقتصادی (صنایع بانکی) ،گویه " بانکداری دیجیتال میتواند برای مبادالت آزاد فرایندهای مالی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد".
با میانگین رتبهای  3528دارای بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل را
دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی دیگر گویه " بانکداری دیجیتال باعث افزایش ابداع و نوآوری در صنایع مالی و بانکی می
شود " با میانگین رتبهای  1503دارای کمترین اهمیت بوده است.
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جدول  .9توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی (صنایع بانکی و مالی)
میانگین انحراف معیار
عنوان گویهها
35112
3528
بانکداری دیجیتال میتواند برای مبادالت آزاد فرایندهای مالی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
35032
1500
بانکداری دیجیتال ،نقش موثری در مشکالت مالی ،چالش های مزبوط به صنایع مالی و بانکی دارد.
35003
3533
در صورت بهبود قوانین دیجیتالی ،استفاده از بانکداری دیجیتال در کاهش هزینه ها تاثیر گدار است.
35121
3510
بانکداری دیجیتال از عوامل تعیین کننده شفافیت در امور مالی و در نتیجه امنیت در حوزه ی اقتصادی است.
35033
1503
بانکداری دیجیتال باعث افزایش ابداع و نوآوری در صنایع مالی و بانکی می شود.

گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسشگونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه ارزهای دیجیتال و تحریمهای بینالمللی مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  13بیان شده است.
جدول  .01توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده مصرف کننده
میانگین انحراف معیار
عنوان گویهها
35103
3503
بانکداری دیجیتال نقش مهمی در صرفه جویی در زمانی که مصرف کنندگان در امور مالی استقاده می کنند دارد.
35881
1503
بانکداری دیجیتال با استقاده از نوآوری ،هزینه های مازاد را کاهش میدهد.
35201
1521
بانکدازی دیجیتال نقش و تاثیر مهمی در مبادالت نوین در حوزه ی مالی و بانکی دارد.
35112
3513
بانکداری دیجیتال در افزایش دانش مصرف کنندگان و در نتیجه اعتماد آن ها موثر است.
بانکداری دیجیتال تاثیر مهمی در اشتیاق مصرف کنندگان و فعالیت در این حوزه دارد به دلیل ویژگی شفافیت
35103
1522
پذیری.

نتایج جدول  13نشان میدهد از میان سواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و و
ارزش افزوده گویه " بانکداری دیجیتال نقش مهمی در صرفه جویی در زمانی که مصرف کنندگان در امور مالی استقاده می کنند
دارد ".با میانگین رتبهای  3503دارای بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل
36

را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی دیگر گویه " بانکدازی دیجیتال نقش و تاثیر مهمی در مبادالت نوین در حوزه ی مالی
و بانکی دارد ".با میانگین رتبهای  1521دارای کمترین اهمیت بوده است.

گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسش گونه تبیین و جهت تعیین میزان
تأثیرگذاری ه ر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان
شاخص پرسشنامه گروه بانکداری دیجیتال و تاثیرات اجتماعی (صنایع بانکی و مالی) مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  11بیان
شده است.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

جدول  .00توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه بانکداری دیجیتال و تاثیرات اجتماعی
میانگین انحراف معیار
عنوان گویهها
35213
شرکت ها و سازمان های مهم در سطح کالن تاثیر گداری بیشتری در اجتماع و در نهایت بانکداری دیجیتال دارند3513 .
35010
1533
با توجه به تاثیرپذیری اجتماعی یکی از راه حل های مهم  ،افزایش اطالعت در سطح کالن است.
35212
1503
تاثیرات اجتماعی در بانکداری دیجیتال با ارزش ها و باور های مصرف کنندگان ارتباط مستقیم دارد.
35183
3510
محرک های مربوط به روانشانی مالی و نقش مهم آن در بانکداری دیجیتال.
35221
1533
توصیه های اجتماعی از طرف رسانه ها تاثیر مثبتی در بانکداری دیجیتال دارد.

نتایج جدول  11نشان میدهد از میان سواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای پرسشنامه مربوط به تاثیر اجتماعی
گویه " محرک های مربوط به روانشانی مالی و نقش مهم آن در بانکداری دیجیتال "..با میانگین رتبهای  3510دارای بیشترین
اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی
دیگر گویه "توصیه های اجتماعی از طرف رسانه ها تاثیر مثبتی در بانکداری دیجیتال دارد ".با میانگین رتبهای  1533دارای
کمترین اهمیت بوده است.
گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرس گونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه مربوط به سهولت استفاده مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  13بیان شده است.
جدول  .01توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه سهولت استفاده
میانگین
عنوان گویهها
1530
بانکداری دیجیتال موجب افزایش سهولت امور مالی در صنایع مالی و بانکی می باشد.
1512
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده با تاثیرات اجتماعی و نقش انسان ها در این موضوع رابطه ی مستقیم دارد.
1510
بانکداری دیجیتال (صنایع مالی و بانکی) و استفاده از آن با مقرون به صرفه بودن ارتباط دارد.
3582
بانکداری دیجیتال (صنایع مالی و بانکی) موجب افزایش بهره وری در حوزه های متقاوت شده است.
3501
بانکداری دیجیتال تاثیر مثیبتی در راحتی و ساده بودن دارد.

انحراف معیار
35022
35033
35033
35221
35120

نتایج جدول  13نشان می دهد از میان سواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای سهولت استفاده گویه "بانکداری
دیجیتال (صنایع مالی و بانکی) موجب افزایش بهره وری در حوزه های متقاوت شده است ".با میانگین رتبهای  3582دارای
بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از
سوی دیگر گویه " بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده با تاثیرات اجتماعی و نقش انسان ها در این موضوع رابطه ی مستقیم
دارد ".با میانگین رتبهای  1512دارای کمترین اهمیت بوده است.
گویههای اصلی پرسشنامه
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسشگونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر گویه های پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه اصلی مشخص نمایند.
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نتایج جدول  12نشان میدهد از میان گویههای اصلی چهارگانه برای ارزیابی شاخص اصلی متغیر " بانکداری دیجیتال و
ارزش افزوده" با میانگین رتبهای  1531دارای بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخ دهندگان
این عامل را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی دیگر گویه " بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی" با میانگین رتبهای 1512
دارای کمترین اهمیت بوده است.
جدول  .03توزیع پاسخگویان مربوط به پرسشنامه اصلی گروه
عنوان متغیرهای اصلی
بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده

انحراف معیار
35133
35222
35313
35308

میانگین
1588
1531
1512
1581

 -1-5یافته های مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش
𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

{

با مقایسه سطح معناداری به دست
آمده در جدول  10با ضریب خطای 35338
تعداد
(کمتر از  ) 3530میتوان نتیجه گرفت که
321
بین ارزهای دیجیتال و ارزش اقتصادی
رابطه معناداری وجود دارد.
مقدار ضریب همبستگی در بررسی ارتباط عبارتست از  ،35132که با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی نشان از وجود
رابطه مستقیم بوده و میتوان گفت بانکداری دیجیتال بر افزایش ارزش اقتصادی تأثیر معناداری دارد.
جدول  .04بررسی مقدار همبستگی بین متغیرها
سطح
ضریب
عنوان
معناداری
همبستگی
35328
35132
ارزهای دیجیتال و ارزش اقتصادی

آزمون فرضیه دوم:
 : H0میان بانکداری دیجیتال وافزایش ارزش افزوده (صنایع بانکی و مالی) مصرف کننده ارتباط معناداری
وجود ندارد.
 :H1میان بانکداری دیجیتال وافزایش ارزش افزوده (صنایع بانکی و مالی) مصرف کننده ارتباط معناداری
وجود دارد.
𝜌 نشاندهنده مقدار ضریب همبستگی میان دو متغیر مورد بررسی در جامعه میباشد.

𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

آزمون فرضیه اول:
 :H0میان بانکداری دیجیتال و افزایش ارزش اقتصادی ارتباط معناداری وجود ندارد.
 :H1میان بانکداری دیجیتال و افزایش ارزش اقتصادی ارتباط معناداری وجود ندارد.
𝜌 نشاندهنده مقدار ضریب همبستگی میان دو متغیر مورد بررسی در جامعه میباشد.

{

با مقایسه سطح معناداری به دست
آمده در جدول  10با ضریب خطای 35331
تعداد
(کمتر از  ) 3530میتوان نتیجه گرفت که
321
بین بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
مصرف کننده رابطه معناداری وجود دارد.
مقدار ضریب همبستگی در بررسی ارتباط عبارتست از  ،35383که با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی نشان از وجود
رابطه مستقیم بوده و میتوان گفت ارزش افزوده بر بانکداری دیجیتال تأثیر معناداری دارد.
جدول  .05بررسی مقدار همبستگی بین متغیرها
سطح
ضریب
عنوان
معناداری
همبستگی
35331
35383
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده

آزمون فرضیه سوم:
 :H0تاثیرات اجتماعی بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری ندارد.
 :H1تاثیرات اجتماعی بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری دارد.

𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

{
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جدول  .06نتایج آزمون ضریب مسیر و آزمون تی بین شاخصها
مقدار آماره
ضریب
عنوان
تی
مسیر
35318
35001
تاثیرات اجتماعی *بانکداری دیجیتال← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)
35323
35131
تاثیرات اجتماعی ←بانکداری دیجیتال ← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)

سطح
معناداری
35331
35331

نتیچه
تأیید
تأیید

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

با توجه به نتایج جدول  12میتوان گفت از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر از  1532بوده
است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده ،که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار ضریب مسیر
برابر  35001میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  0051درصد از میزان قابلیت بانکداری دیجیتال (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر نقش تاثیرات اجتماعی بوده است .همچنین از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر از
 1532بوده است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار
ضریب مسیر برابر  35131میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  1351درصد از میزان خدمات مالی (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر قابلیت بانکداری دیجیتال بوده است.

آزمون فرضیه چهارم:
 :H0سهولت استفاده بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری ندارد.
 :H1سهولت استفاده بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری دارد.
جدول  .07نتایج آزمون ضریب مسیر و آزمون تی بین شاخصها
مقدار آماره
ضریب
عنوان
تی
مسیر
35332
35213
سهولت استفاده *بانکداری دیجیتال← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)
35313
35118
سهولت استفاده ←بانکداری دیجیتال ← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)

𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

سطح
معناداری
35331
35331

{

نتیچه
تأیید
تأیید

با توجه به نتایج جدول  11میتوان گفت از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر از  1532بوده
است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده ،که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار ضریب مسیر
برابر  35213میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  2153درصد از میزان قابلیت بانکداری دیجیتال (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر متغیر سهولت در استفاده بوده است .همچنین از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر
از  1532بوده است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار
ضریب مسیر برابر  35118میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  1158درصد از میزان خدمات مالی (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر قابلیت بانکداری دیجیتال بوده است.

 -6نتیجه گیری
افزایش رشد افزون خدمات دیجیتال بانک ها باعث رضایت مندی مشتریان خواهد شد ،به صورت کلی تالش های بیشتری
برای بهبود خدمات برای مصرف کنندگان خدمات بانکی و مالی در کشور عزیزمان احتیاح است .این خدمات باعث بهبود وضعیت
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خواهد شد .سرمایه گذاری های زیادی در ارتباط با استفاده ی بیشتر از تکنولوژی در زمینه ی عملیات
بانکی صورت گرفته شده است .بانکداری دیجیتال ،باعث بهبود توسعه در آینده خواهد شد ،بانکداری دیجیتال امروزه یک انتخاب
نیست ،بلکه یک ضرورت می باشد .بانکداری دیجیتال ،مزیت های زیادی برای استفاده کنندگان خدمات بانکی در زمینه ی مالی
ایجاد می کند .بازارهایی که دسترسی به بانکداری گسترده برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند ،به دنبال مزایایی مانند ،بهبود
تجربه مصرف کننده ،کاهش هزینه ها ،شفافیت بیشتر و مشاوره عالی در زمینه ی مالی می باشد .رقابت در دنیای بانکداری
دیجیتال در آینده شدت بیشتری خواهد داشت .به همین دلیل احتیاج است که از مزیت های رقابتی بیشتری استفاده شود ،همان
طور که بانکداری دیجیتال در سیستم عامل تلفن های همراه به اجرا در می آید ،به همین دلیل استفاده از رابط های کاربری
مناسب و تجربه های کابری باعث افزایش رضایت مصرف کننده در امور مربوط به بانکداری دیجیتال خواهد شد.
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