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 چکیده

علي رغم افزايش سطح آگاهي عامه مردم در مقايسه با دوران قديم 

مثبت در تحقق دموكراسي مستقيم ، انفجار مؤثربه عنوان يك عامل 

است كه شرايط را براي عاملي مي باشد كه به عنوان جمعيت 

 ،پژوهش اين.ديرينه دموكراسي واقعي دشوار ميكند. تحقق آرمان

جهت محاسبه حجم ..است كاربردي تحقيقات نوع از هدف، نظر از

در سطح  فرمول كوكراناز با استفاده نمونه موردنياز براي پژوهش 

ج تحقيق ا. نتيبدست آمده استنفر 483 درصد برابر با 5اطمينان 

رفتاري از طريق نقش امنيت درک شده بر قصد نشان داد كه 

تهران  يك منطقه ملت بانك ميانجي نگرش استفاده در مشتريان

اعتماد الكترونيك بر قصد رفتاري همچنين  و تاثير معناداري دارد

تاثير معناداري  از طريق نقش ميانجي نگرش استفاده در مشتريان

اعتماد الكترونيك بر قصد استفاده و طبق فرضيه سوم اصلي دارد.

 بانك ي از طريق نقش ميانجي قصد رفتاري در مشتريانعمليات

نگرش و همچنين  تهران تاثير معناداري دارد. يك منطقه ملت

استفاده بر قصد استفاده عملياتي از طريق نقش ميانجي قصد 

 تاثير معناداري دارد.  ملت بانك رفتاري در مشتريان

 :واژه های کلیدی
 الکترونیک، قصد استفاده عملیاتیامنیت درک شده، اعتماد 

 

 

 
Abstract: 
Despite the increase in public awareness compared to 

the old days as a positive factor in the realization of 

direct democracy, population explosion is a factor that 

makes the conditions for the realization of the long-

standing ideal of real democracy difficult. The purpose 

of this study is to investigate the effect of perceived 

security on electronic trust and operational use 

intention with the mediating role of use attitude and 

behavioral intention of Bank Mellat branches in 

Tehran Region One. This research, in terms of 

purpose, is applied research. The sample required for 

the study was obtained using the Cochran's formula at 

a confidence level of 5% equal to 384 people. The 

results showed that perceived security has a significant 

effect on behavioral intention through the mediating 

role of usage attitude in customers of Bank Mellat, 

District 1 of Tehran, and also electronic trust has a 

significant effect on behavioral intention through the 

mediating role of usage attitude in customers. The 

main reason for electronic trust has a significant effect 

on the intention of operational use through the 

mediating role of behavioral intention in the customers 

of Bank Mellat, Region One of Tehran. Also, the 

attitude of use has a significant effect on the intention 

of operational use through the mediating role of 

behavioral intention in Bank Mellat customers. 
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 مقدمه

ها در آن ییسرعت و کارا شیکارکنان در جهت افزا یبرا یعبارت است از فراهم آوردن امکانات ،ینترنتیا ایبرخط  ای کیاعتماد الکترون
و  یافزارو ارائه امکانات سخت ایدر سراسر دن یبانک نیب و یاشعبه نیب یندهایفرا نیدر محل شعبه و همچن یارائه خدمات بانک

ساعته( از  ۲0در بانک، در هر ساعت از شبانه روز ) یکیزیبه حضور ف ازیها بتوانند بدون نکه با استفاده از آن انیبه مشتر یافزارنرم
اعتماد  گری(.به عبارت د۲1۲2،  ید) مامبلدلخواه خود را انجام دهن یبانک اتیعمل نانیو با اطم منیا یارتباط یهاکانال قیطر

به  یتبادل منابع و اطالعات مال یبر شبکه و مخابرات برا یمبتن یافزارو سخت یافزارنرم شرفتهیپ یهایاستفاده از فناور یکیالکترون
 کیرا در  یالت اقتصادتا معام دهدیاجازه م انی.به مشترستیدر شعبه ن یمشتر یکیزیبه حضور ف یازیاست و ن یکیصورت الکترون

ساخت و ساز انجام  یهاشرکت ای یو اعتبار یموسسه مال ،یازبانک مج ای یخرده بانک یمثل کارها یامن به طرق تیوبسا
ها، در سه سطح قادر به بانک انیو معتقد است مشتر دهدیرا از سه جنبه مورد توجه قرار م کیخدمات اعتماد الکترون (۲1۲1آندرو)دهند.
 کیسطح خدمات اعتماد الکترون نیترییسطح ابتدا نی: ایرسانسه سطح عبارتند از:اطالع نیا.هستند کیخدمات اعتماد الکترون افتیدر

 یمعرف یخصوص ای یعموم یهاشبکه قیخود را از طر یبانک اتیسطح، بانک، اطالعات مربوط به خدمات و عمل نیااست. در 
 نیا سکی. رآوردیرا فراهم م یو مشتر یبانک ستمیس نیامکان انجام مبادالت ب ک،ید الکترونسطح از خدمات اعتما نی: ای.تعاملکندیم

 ازیکاربران به شبکه بانک ن یکنترل دسترس یبرا یمناسب یاست و به ابزارها یسنت وهیش زا شتریب کیسطح در خدمات اعتماد الکترون
از  ییهاتیکنترل شده، فعال یدرک شده تیامن ستمیس کیبا استفاده از  قادر است یسطح، مشتر نی: در ای(.تراکنش۲1۲2،  نیدارد)آسل

 یایبرخوردار است.مزا سکیسطح ر نیاز باالتر ک،یاعتماد الکترون دماتسطح از خ نیانتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. ا لیقب
در  ییبه صرفه جو توانیم انیمشتر دیرار داد از دمورد توجه ق یو موسسات مال انیجنبه مشتراز دو توانیرا م کیاعتماد الکترون

به  توانیم یموسسات مال دینام برد. از د یبانک اتیانجام عمل یمتعدد برا یهابه کانال یدر زمان و دسترس ییصرفه جو ها،نهیهز
 یفرصت برا جادیبانکها، ا یانمک راتییتغ رغمیعل انیحفظ مشتر ،یها در ارائه نوآورشهرت بانک شیو افزا جادیچون ا ییهایژگیو

،  نیرقابت کامل را نام برد)نوبل طیشرا یو برقرار تیفعال ییایهدف، گسترش محدوده جغراف یدر بازارها دیجد انیمشتر یجستجو
ارائه  د،یجد عیتوز یهااز: تمرکز بر کانال اندعبارت کیاعتماد الکترون یایمزا نیترمهم  توریمان تایمؤسسه د قاتی(. براساس تحق۲1۲2

کوتاه مدت،  یهادگاهیاز د کیاعتماد الکترون یای. البته مزاکیتجارت الکترون یو استفاده از راهبردها انیخدمات اصالح شده به مشتر
در کوتاه  کیاعتماد الکترون یایمزااز جمله  انیو جذب مشتر ینگهدار کسان،یاست. رقابت  یقابل بررس زیمدت و بلند مدت ن انیم

مختلف،  یهاکانال یسازکپارچهیاند از: عبارت کیاعتماد الکترون یایماه( مزا 2۱مدت )کمتر از  انی( هستند. در مکسالیمتر از مدت )ک
 ها،نهیمطلوب و کاهش هز یهایژگیمناسب با و یهاکانال یبه سو انیمشتر تیهدا ان،یمشتر فیط یاطالعات، گستردگ تیریمد

 کیبلند مدت اعتماد الکترون یایاز جمله مزا زیدر آمد ن جادیبازار هدف و ا انیرائه خدمات به مشترپردازش معامالت، ا نهیکاهش هز
 کیدرک شده درک شده بر اعتماد الکترون تیکه امن یریو با توجه به تاث کیاعتماد الکترون تی(.لذا با توجه به اهم۲1۲1هستند)آندرو، 

 .میپردازیآن م یپژوهش به بررس نیدارد، در ا ییاستفاده استفاده و قصد قصد رفتار  بر نگرش کیکه اعتماد الکترون یریو تاث د،دار
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق:

مثبت در تحقق دموکراسی مستقیم علی رغم افزایش سطح آگاهی عامه مردم در مقایسه با دوران قدیم به عنوان یک عامل مؤثر
دیرینه دموکراسی  ، انفجار جمعیت عاملی است که شرایط را برای تحقق آرمان)مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مملکتی(

واقعی دشوار میکند. چرا که شاید دیگر امکان تجمیع افراد در یک مکان و تصمیمگیری بر سر مسائل گوناگون غیرممکن به نظر آید. 
حل  تحقق هیچ آرمانی دور از ذهن نیست،  ی، جهتحال با توجه به اینکه در عصر فراصنعتی با توجه به پیشرفت شگرف در تکنولوژ

فرهنگ  .می توان از تکنولوژی اطالعات وارتباطات معضلی که بحران جمعیت، برای تحقق دموکراسی مستقیم ایجاد کرده است
فرهنگ وبستر  .اکسفورد اعتماد را پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین تعریف میکند

اعتماد را تکیه مطمئن بر افراد و اشیا و وابستگی مطمئن بر ویژگیها، توانایی، قدرت و درستی افراد معرفی میکند اعتماد سطحی از 
 (.2631)لطفی و همکاران، های طرف دیگر و عملکرد بر اساس اصول اخالقی و قابل پیشبینی دارد اطمینان است که فرد به شایستگی

 شده کدر امنیت

 امنیت تعاریف از ترکیبی جوهره است، یافته اینجا توسعه در که تعریفی. است متنوع تحقیقاتی مطالعات در شده دراک امنیت تعاریف

 امن وب سایت فروشنده در معامالت انجام که دارد باور آنالین خریدار که ای کند: درجه می را منعکس مطالعات این در شده ادراک



  2011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره لنامه علمی نگرشفص

 

 :گیرند قرار مدنظر باید زیر یک امنیت مناسب موارد به راستای رسیدن می باشد. در خریدار اعتماد انتظارات با طبقمن که طوری است،
 (.263۱)صالح علم، 

 .باشند داشته دسترسی هویت شده های تعیین پردازش و دستگاه فقط، باید افراد محرمانه اطالعات به :الف( محرمانگی

 اثبات کنند را هویت خود باید رندهگی و فرستنده :هویت ب( احراز

شود )مریم ترابی و  آن تراکنش خاص بررسی برای وی دسترسی مجوز باید کاربر، درخواست دریافت هنگام :مجوز ج( بررسی

 (.۲1۲1همکاران، 

 .شوند داده تغییر نباید دسترسی، هویت و احراز اطالعات بدون :د( یکپارچگی

 .کند انکار را آن گیرنده نتواند یا دهنده انجام فرد سرویس، یا اطالعات الارس دریافت، هنگام :انکار ه( عدم

 دسترس باشند. در شدگان هویت احراز برای اطالعات نیاز هنگام در :دسترسی ی( قابلیت

 که کنند می احساس کنندگان مصرف شود می تصور که است شده تعریف ذهنی احتمال عنوان به مطالعه این در شده درک امنیت
 جنبه از بسیاری شامل و گیرد نمی قرار استفاده مورد دیگران توسط نامناسب طور به آنالین معامله فرایند زمان در آنها حساس اطالعات

 سایت وب هدفمند یا واقعی امنیت .است فروشنده اطمینان قابلیت و خصوصی حریم حفظ های سیاست پرداخت، امنیت مانند هایی
 تمام توسط کامل طور به تواند نمی که دارد ارتباط دیجیتالی امضای یا رمزنگاری ها، فایروال مانند ای رفهح های آوری فن با همیشه
 .کنند درک را امنیت ها سایت وب توسط شده ارائه اطالعات طریق از توانند می تنها کنندگان مصرف .باشد درک قابل کنندگان مصرف
باشد)پور  متفاوت سایت وب واقعی امنیتی سطح با است ممکن همچنین و باشد متفاوت است ممکن افراد بین در امنیت ادراک بنابراین،

 (.۲1۲1عزت و همکاران، 
 عنوان به توان می را این .است شده گرفته نظر در بازاریابی تحقیقات در استراتژیک جزء یک عنوان به و است مهم متغیر اعتماد یک

 بسته یک در .کنند برآورده را انتظارات و مشتریان نیازهای تا دهند می انجام را خاصی داماتاق ها سایت وب که انتظار یک یا باور یک
 باید سفر سایت وب و دارند خود شخصی اطالعات یا تنظیمات دادن نشان برای زیادی اطمینان به نیاز کنندگان مصرف خرید، آنالین
 اعتماد بر مثبتی تأثیر شده درک امنیت که است داده نشان نیز قبلی اتمطالع .دهد ارائه "امنیت سطح درباره روشن توضیحات" حداقل

 بر بیشتر تواند می که باشد داشته مثبت تأثیر مشتری اعتماد بر تواند می شده درک امنیت کنترل که داد نشان2دارد. تحقیق ساه و هان
 و اعتماد بر مثبتی تأثیر امنیت درک که شدند متوجه ۲ ینا گینه و فلوایان .بگذارد تأثیر الکترونیک تجارت رفتاری قصد و نگرش روی

 حریم به نسبت آنالین اعتماد بر بیشتری تأثیر امنیت که کردند اعالم 6ریکولمه و رومان .دارد سایت وب یک به مشتری وفاداری
 (.۲123دارد )درودی و همکاران،  خصوصی

 کننده مصرف نوگرایی .1.1.1

 نوگرایی نوآورانه کننده منعکس که شود می ( تعریفITیعنی ) دامنه خاص نوآوری عنوان هب مطالعه این در کننده نوگرایی مصرف
 نوآوری پیشبرد منظور به آنالین سفرهای که میرود انتظار .است اطالعات فناوری بر مبتنی محصوالت اتخاذ برای کنندگان مصرف
 دامنه خاص های نوآوری های یافته .شود برآورده اطالعات، ناوریف جدید های سرویس تجربه برای آنها الزامات رعایت با نوآورانه های

 می انتظار .دارد خاص حوزه در عقیده رهبری و محصول دانش محصول، با مشارکت قوی ارتباط که دهد می نشان کنندگان مصرف
 بنابراین، .باشند داشته آنالین یدخر مورد در بیشتر دانش و بیشتر محصوالت ورود نوآوری، از باالتری سطح دارای کنندگان مصرف رود
 نوگرایانه افراد که است این بر اعتقاد .بیشتری دارند نفس به اعتماد کمتر و اطالعات با کوتاه زمان یک در گیری تصمیم به تمایل آنها

 اطالعات فناوری حوزه در نوآوری که دریافت آزمایشی، محیط یک عنوان دارند.با استفاده از سایت آمازون به بیشتری را ریسک پذیرش
 از نوگرا کنندگان مصرف که کردند اشاره .دهد قرار تأثیر تحت استفاده، سهولت از میانجی اثر طریق از را بعدی چند اعتماد تواند می

هستند  جدید اطالعات های سیستم از استفاده به مایل بیشتر و دارند آنالین فروشندگان به بیشتر اعتماد به تمایل تکنولوژیک لحاظ
 (.۲1۲1)رحیم نیا و همکاران، 

                                                                                                                                                    
1 Suh and Han 

2 Flavián and Guinalíu 

3 Riquelme and Román 
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 بازاریابی انجمن سایت نامه در لغت دارد. اشاره جدید چیزهای به مردم پاسخ بندی و دسته فردی میان های تفاوت نوگرایی به مفهوم

 :است آمده چنین تعاریف نوگرایی آمریکا،

 خطر از مقادیری است شرکت مایل یا فرد که است زمانی خریدار دید از نوگرایی)در زمینه محصول(: نوگرایی تعریف (1

 (.۲121بپذیرد )فریبرز و همکاران،  را نوآوری موضوع از کاالی خود ابتدایی خریدهای

 که شرح میزانی برای و است مطرح شخصیتی ویژگی یک به عنوان کننده(: نوگرایی مصرف رفتار زمینه تعریف نوگرایی)در (2

 است.  شده تعریف خرد، می و پذیرد می ار خدمات جدید و محصوالت کننده مصرف یک

 سایر به نسبت از نوآوری فرد ه استفاد یا خرید آن در که ای درجه یا زودتر پذیرفتن از مقیاسی ، نوآورانه رفتار یا واقعی نوگرایی

 است. یخصیصه شخصیت نوعی نوگرایی که کند می بحث خصیصه عمومی کند. دیدگاه می را توصیف است جلوتر کنندگان مصرف

 واکنش نوگرایی، کنند. می متمایز را که افراد شوند می پنداشته شناخت یا رفتار از ای شده الگوهای پذیرفته شخصیتی های خصیصه

 منفی نگرش بسیار تا مثبت بسیار نگرش از که شود می مرتب به نحوی ها واکنش این تفاوت و کند می توصیف را چیز جدید به ها

 (.263۱محمد رضا میری و همکاران، گیرد )  می بر در را

 الکترونیکی وفاداری

 موفقیت اصلی ی مؤلفه عنوان به تجارت الکترونیک، گسترش با و امروزی وکار کسب در که است مفهومی الکترونیکی وفاداری ایجاد

 به بیشتر و آورد خواهند رمغانا به سازمان برای را بیشتری سودآوری وفادار، مشتریان. شده است  توجه آن به پیش از یش ب سازمان

 رو مدیریت و درصدد شناسایی امروزی های سازمان نتیجه در شوند. می محسوب سازمان برای دهان، به دهان ابزار تبلیغاتی عنوان

 برای شتریم در تعهد ایجاد را وفاداری همکارانش، و"2 الرسون"گویند.  می وفاداری های به آن ها برنامه که اند وفاداری ایجاد شهای

 که مشتریان افتد می اتفاق زمانی وفاداری واقع اند. در کرده بیان مکرر طور به خدمات و کاالها و خرید خاص سازمان با معامله انجام

 از سازمان رقیبان که طوری به کند، را برطرف ها آن نیازهای تواند می ممکن وجه بهترین به مورد نظر سازمان کنند می احساس

 (.۲121کنند)سلیمی و همکاران،  می اقدام انحصاری طور به از سازمان خرید به شده، خارج مشتریان حظاتمال مجموعه
در کسب مزیت رقابتی هر سازمانی محسوب می شود؛ به طوری که حفظ  اصلی امروزی عامل پیچیدة و رقابتی بازار در مشتری وفاداری

 مشتریان وفادار اگر و است هزینه بر بسیار اینترنت در جدیدتر است. جلب مشتری مشتریان کنونی بسیار کم هزینه تر از جذب مشتریان

دارند.  فاصله مشتریان با کلیک تنها چند رقبا درواقع، بود. خواهد دسترس از دور نباشد، سودآوری مکرر و همیشگی خریدشان و نباشند
 جریان بینیکردن پیش سب افزایش وفاداری است. شده تبدیل دیرانم برای ای بسیار پیچیده فرایند به مشتریان وفادارسازی رو، ازاین

تا  ۲5 وفادار، مشتریان درصدی 5افزایش ، می گوید که با۲شود. کیو درآمدها تدریجی افزایش همچنین و از مشاتریان درآمدزایی های
 و مشتریان از سوی درآمدزایی های جریان بینی کردن پیش سب افزایش وفاداری می شود. مختلف صنایع سوددهی درصد افزایش 35

 از ها به آن توجهی کم به دلیل را خود مشتریان از بسیاری ساالنه میزان ها درآمدها خواهد شد. سازمان تدریجی افزایش همچنین

 .(۲123دهند ) حسینی و همکاران،  می دست

 اعتماد الکترونیک
ل اقدام به خرید و فروش بهصورت الکترونیک، در حالت آسیبپذیر قرارمی اعتماد الکترونیک را به حالتی ذهنی که در آن فرد به دلی 

دیگر است. بر پایه این  عتماد الکترونیک به مفهوم تمایل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعالیتهای بخش. اگیرد تعریف نمود
نظرازتوانایی برای نظارت و کنترل طرف  صرف انتظار که بخش دیگر یک فعالیت خاص را که برای اعتماد کننده حائز اهمیت است،

 (.۲12۱)پیمانی و همکارانف  دیگرانجام خواهد داد

 الکترونیکی اعتماد مدل های
 دیدهای با هایی مدل محققین و است شده باشند انجام تأثیرگذار الکترونیکی اعتماد در توانند می که عواملی درباره زیادی تحقیقات
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 است شده ارائه ها آن از برخی در زیر که اند داده ارائه رابطه این در مختلف

 (.۲12۱) سعید طالبی و همکاران، الکترونیکی اعتماد های مدل در مؤثر عوامل:1 جدول

 الکترونیکی اعتماد بر تأثیرگذار عوامل شماره
 تعهدات انجام و اینترنتی دادوستد بودن قانونی امنیت، 2

 تجاری نام موفقیت ۲

 آن در موجود عوامل و اینترنت شبکه به اعتماد قابلیت اینترنت، در دادوستد به اداعتم قابلیت 6

 خصوصی حریم و امنیت 0

 الکترونیکی فعالیت تجربه و داشتن اطالعات کیفیت تجاری، نام شهرت و نام خصوصی، حریم امنیت، 5

 الکترونیکی خرید گذشته تجربیات و امنیت 3

 آسان استفاده قابلیت و مشتریان شکایات مشکالت و به دهی پاسخ امنیت، مشتری، یازن تحقق الکترونیکی، رضایت 1

 تارنما از

 تجربه داشتن استفاده، در آسودگی اطمینان، الکترونیکی، رضایت ۱

 سازی سفارشی و دهی پاسخ الکترونیکی،

 و بازار در تفاوت خدمات، یا کاال خصوصیات مشتری، خصوصیات 3
 شده درک خطر میزان و پیشین بهتجر موجود، فرهنگ

 و آموزش میزان اطالعات، کیفیت اجتماعی، عوامل فنّاورانه، عوامل 21

 تارنما و سیستم مشخصات و یادگیری

 الکترونیکی کیفیت و الکترونیکی رضایت 22

 برخط ریدخ از شده درک خطر میزان و اینترنت در فعالیت تجربه امنیت، تجاری، نام شهرت اطالعات، کیفیت 2۲

 شفافیت شده،واسطه، درک کارایی تراکنش، از انتظار مورد عملکرد اطالعات، کیفیت 26

 تارنما از استفاده میزان و اطالعات غنای 20

 وب شبکه از شده خطردرک فعالیت، ساختار از اطمینان یکپارچگی، خیرخواهی، ها، قابلیت 25

 

 نگرش استفاده
 نظیر متغیرهایی .است خاص برند یک از نگرش استفاده برای فرد یک تمایل چگونگی یا میزان وردم در قضاوت نگرش استفاده نوعی

 ایجاد گیرند.می قرار نگرش استفاده مورداستفاده گیری اندازه برند، برای یک از نگرش استفاده انتظار و برند یک از نگرش استفاده

 در موجود های برند یهمه از صریح و روشن کلی ارزیابی یک نیازمند (اصلی یا مرکزی)کانونی  برند یک به نگرش استفادهنسبت

 برند یک انتخاب برای کنندگانمصرف تمایالت که دهدمی نشان مدل این کردند. مطرح را مدل  برند چند است. تمایالت رده یک

 نظر در محصول ی رده یک در وجودم برندهای ی همه مورد در زمانهم طوربه که است کنندگانمصرف هاینگرش اساس بر خاص

 (.۲123و همکاران،2) کیون چوی  است شده گرفته

 مفهوم قصد رفتاری

 مبتنی این. است رفتار از فوری مؤلفه یک که است این بر فرض. معین است رفتار یک انجام برای فرد آمادگی از ای قصد رفتاری نشانه
 و رفتار با رابطه در آن اهمیت برای مؤلفه ها از یک هر و است، شده درک ریرفتا کنترل و ذهنی هنجار رفتار، به نسبت نگرش بر

 قصد، غایت، پایان، طراحی، هدف، از عبارتند قصد متداول های مترادف از برخی . (.۲123شوند )طبیبی،  می توزین نظر مورد جمعیت
 کننده بینی پیش افراد نیت موارد، بیشتر در. کنند بینی پیش عقاید و احساسات از بهتر را رفتار است ممکن اهداف .نیت و غرض مقصود،
 در تغییر از توجهی قابل مقدار تواند می رفتاری اهداف متوسط، طور به. است شرایط از بسیاری در رفتارها( کامل از دور به اما) خوبی
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صومه غمخواری و همکاران:بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد سیده مع

 رفتاری

 

 (.۲121، 2)موککت دهد توضیح را آینده رفتار

 الگوی قصد رفتاری:

است و قصد فرد برای انجام یک رفتار ترکیبی از نگرش  قصد رفتاری ،اری، مهمترین تعیین کننده رفتار فردبر اساس الگوی قصد رفت

نسبت به رفتار و هنجارهای انتزاعی رفتار انسان بازتابی از عوامل مختلف است و شناخت این شبکه علیت به منظور تحت تاثیر قرار 
است که طی سالیان متمادی متخصصین علوم رفتاری در پی آن بوده و هستنداست.  دادن عوامل موثر بر رفتار از جمله امور مهمی

نگرش نسبت به رفتار شامل عقاید فرد و ارزیابی از نتایج رفتار میباشد و هنجارهای انتزاعی نیز شامل اعتقادات هنجاری و انگیزه برای 
 (۲123، ۲) ابوموسی اطاعت است

 پیشینه تحقیق

 جدول پیشینه پژوهش
 نتایج محقق وانعن

های شههری بها طراحی محیط پارک
با ههدف ارتقهای  CPTED رویکرد

احساس امنیت در محله اسهالم آبهاد، 
 شهر ۲منطقه 

کمههههههههالی و 
همکههههههههاران 

(2633) 

از ابتدای خلقت انسان، نیاز به امنیت همواره به عنوان یکی از اساسی ترین 
ری محسوب گردیده نیازهای بشر و تامین آن از مهمترین مسائل جوامع بش

تهوان از مهمتهرین فضهاهای های شههری را میاست. از سوی دیگر پارک
های شهری برشمرد که بحث امنیت در آن حائز اهمیهت عمومی در محیط

 باشد.بسیار می

استراتژی تروریسهم، امنیهت دولهت و 
 امنیت فردی

احمههد سههاعی و 
مجید معصهومی 

(2633) 

تژیک درنظر گرفته که به منظور دسهتیابی تروریسم را به عنوان پدیده استرا
به اهداف خود و همچنین اثرگذاری بر امنیت ملی کشورها استراتژی مبتنی 
بر سه فاز عملیاتی )ایجاد آشفتگی روانی ناشی از تهرس در مهردم، ترغیهب 
نظام حاکم به پاسخگویی و انتقال مشروعیت( را دنبال و فضایی تعهاملی و 

نظام سیاسی حهاکم و در جههت رسهیدن بهه اههداف  تقابلی را با مردم و با
 سیاسی خود مدیریت و اجرا می نماید

قصههد رفتههاری و رفتههار پههدران در 
پیشگیری از گرایش فرزندان به مهواد 

 اعتیادآور

مهدی میرزایهی 
علویجهههههههه و 
همکههههههههاران 

(2633) 

پیشگیری اولیه، کارآمدترین روش جلوگیری از افهزایش فراوانهی اعتیهاد در 
ی باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان قصهد و رفتهار پهدران در جامعه م

 .پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور صورت گرفت

بررسی دیهدگاه ههای مهردان عشهایر 
شهرستان بیرجند نسهبت بهه تنظهیم 
 خانواده براساس الگوی قصد رفتاری

محمدرضا میری 
و همکههههههاران 

(263۱) 

یهت برنامهه ههای بهداشهت بهاروری و تنظهیم مشارکت مردان اساس موفق
خانواده است که این مسئله در جوامهع سهنتی خصوصها در بهین عشهایر از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است این مطالعه بها ههدف تعیهین دیهدگاه ههای 
مردان عشایری نسبت به تنظیم خانواده براساس الگهوی قصهد رفتهاری در 

 .رفتمناطق عشایری شهرستان بیرجند انجام گ

عوامل موثر بهر قصهد ادامهه اسهتفاده 
مشهتریان بانکهداری اینترنتهی )مهورد 

 مطالعه: بانک ملی ایران(

علههی نبههوی و 
همکههههههههاران 

(263۱) 

موفقیت نهایی بانکداری اینترنتی بیشتر منوط به استفاده مستمر و ادامه دار 
ه مشتریان می باشد تا پذیرش اولیه، اما تاکنون بیشتر تحقیقات انجهام شهد

در حوزه پذیرش بانکداری اینترنتی بوده است و به حهوزه پهس از پهذیرش 
 توجهی نشده است.

گسههترش مفهههوم امنیههت: هویههت و 
 امنیت اجتماعی

صهههالح علهههم 
(263۱) 

هدف اصلی از این پژوهش کمک به گسترش مباحهث آکادمیهک در مهورد 
دی مفهوم امنیت ملی از طریق به کارگیری تجزیه و تحلیل گفتمهان انتقها
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می باشد و با استفاده از مجموعه ای از منابع تحقیقی و داده های تهاریخی 

 .است پرداخته و اجتماعی به این مقوله

سهازی یهک چهارچوب طراحی و پیاده
مبتنههی بههر اعتمههاد بههرای تشههخیص 

 ترافیک موبایل در شبکه

مههریم ترابههی و 
همکههههههههاران 

(263۱) 

تشخیص و تحلیهل ترافیهک های موبایل، با توجه به ماهیت پویای دستگاه
ای تر از سایر تجهیزات شبکه است. هرچند تحقیقات گسهتردهها مشکلآن

 .در این حوزه انجام شده است

آورد عهههدالت و اعتمهههاد عمهههومی؛ ره
 حکومت الکترونیک

علهههی اصهههغر 
پههههههههورعزت  
همکههههههههاران 

(263۱) 

حکومت الکترونیک از طریق اثرگهذاری بهر نهادههای اولیهه جامعهه، تهأثیر 
گهذارد؛ ضهمن اینکهه بها رفی بر مراتب توانمندی عمومی بهر جهای میشگ

توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات از راه دور، جهایگزین تعهامالت رو در رو 
گیری احساس اعتماد در انسان و جامعه انسانی دچار شود و مبانی شکلمی

 گرددتحوالتی اساسی می

امنیت زیست محیطی و سیاستگذاری 
 امنیت ملی

یههدر لطفههی و ح
همکههههههههاران 

(2631) 

بسیاری از تهدیدات مطهرح علیهه جوامهع بشهری از مسهائل زیسهتمحیطی 
سرچشمه میگیرند. این تهدیدات، هرچند ظاهری غیرامنیتی داشته و صهرفا  
تهدیداتی طبیعی جلوه مینمایند، لیکن در عمل امنیهت جامعهه و در نتیجهه 

ار داده و گهاهی آثهار و امنیت ملی کشورهای محل وقوع را تحت تهاثیر قهر
 آورند تبعات بسیار بیشتر و چشمگیرتری از جنگها را به همراه می

تاثیر راحتهی اسهتفاده از خهدمات بهر 
تبلیغات دهان به دهان و قصد خریهد 

 مجدد

خدیجه عقیلی و 
زهههره شههاهر  
دهدشههههههههتی 

(2631) 

راحتی استفاده از خدمات معرف ارزش درونی زمهان و انهرژی صهرف شهده 
مشتری در طول و پس از دریافت خدمات است. سطح باالی راحتی، فرایند 
تصمیم خرید مشتری را تسهیل نموده و به وی کمک مهی کنهد از طریهق 
صرفه جویی در زمان و انرژی صرف شده شواهد ملموس خدمات را راحهت 

 تر درک نماید

بررسی عوامل موثر در قصد اسهتفاده 
مستمر دانشجویان از سیستم مدیریت 

 یادگیری

زارع رواسههههان 
احد و همکهاران 

(2635) 

در دهه های اخیر، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به طور گسترده ای 
سیستم های مدیریت یادگیری روی آورده اند. برخالف نقهش  به استفاده از

یری در محیط های آموزشی، اکثر تحقیقهات بهر مهم سیستم مدیریت یادگ
روی پذیرش اولیه این فناوری تمرکز نموده و تهالش انهدکی در خصهوص 
بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مستمر از سیسهتم مهدیریت یهادگیری 

 انجام شده است

 یبهرا یدرک قصهد رفتهار یبه سهو
 یاطالعات ستمیس کیاستفاده از 

جکسههههههون و 
همکههههههههاران 

(۲123) 

بها توجهه بهه تنهوع  یاطالعهات یهها سهتمیدر س یسهازمان یگذار هیسرما
شهود ،  یها اعمهال مه ستمیس یکه امروزه بر رو یاطالعات یها یازمندین

به  ییآگاهانه تر و پاسخگو یریگ میتصم یو پرخطر است. برا ادیمعموال  ز
کنند ، توسهعه  یخواسته ها را برآورده م نیکه ا ییها ستمیچالش توسعه س

منجهر بهه  تیهکهه در نها یاز عوامل یبه درک بهتر دیبا ستمیس هندگاند
 ابندیشوند دست  یم ستمیاستفاده از س

ادراک شده در  یتیامن داتینقش تهد
 یاسهیس ینگهرش هها itudesارتقا

ههها در  تیههنسههبت بههه اقل ییاسههتثنا
 لیاسرائ

کهههههههههانتی و 
همکههههههههاران 

(۲12۱) 

نگهرش  یریهدر شهکل گ دیرا که منابع مختلف درک تهد یمقاله نقش نیا
مشهخص در  تیهنسهبت بهه دو گهروه اقل تیهاکثر ییاسهتثنا یاسیس یها

از اتحهاد  یههودی ریهکنهد: مههاجران غ یم شیکند ، آزما یم فایا لیاسرائ
 .لیاسرائ ینیسابق و شهروندان فلسط یشورو ریجماه

در خههرده  یکههینقههش اعتمههاد الکترون
 یمجدد تئهور ی: بررسنیآنال یفروش

 ه تعهداعتماد ب

موکرجی و نهات 
(۲121) 

خرده  نهیمدت موفق در زم یروابط طوالن جادیا یاعتماد و تعهد اصول اصل
و  داریهخر نیبه یکهیزیاست. در صورت عدم وجود تعامل ف نیآنال یفروش

را جلب  دارانیتوانند اعتماد خر یها م تیکه چگونه وب سا نیفروشنده ، ا
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 هندداده شده را ارائه د یکرده و وعده ها

در خههرده  یکههینقههش اعتمههاد الکترون
 یمجدد تئهور ی: بررسنیآنال یفروش

 اعتماد به تعهد

آرنههههههههوت و 
همکههههههههاران 

(۲121) 

خرده  نهیمدت موفق در زم یروابط طوالن جادیا یاعتماد و تعهد اصول اصل
و  داریهخر نیبه یکهیزیاست. در صورت عدم وجود تعامل ف نیآنال یفروش

را جلب  دارانیتوانند اعتماد خر یها م تیسا که چگونه وب نیفروشنده ، ا
 داده شده را ارائه دهند یکرده و وعده ها

 یقصد مصرف کننهده بهرا ینیب شیپ
 تلفن همراه سیاستفاده از سرو

وانهههههههههگ و 
 (۲123همکاران)

تلفن همراه  یرا که از دستگاه ها یتعداد افراد میس یب یدر فناور شرفتیپ
-m) لیههخههدمات موبا عیو توسههعه سههرداده  شیکننههد افههزا یاسههتفاده مهه

serviceحهال ،  نیهکند. بها ا یم عیدستگاه ها را تسر نی( انجام شده با ا
را  یقابهل تهوجه یهها یگهذار هیاز شرکت ها سرما یاریاگرچه امروزه بس

 یب یارائه شده توسط فناور یتجار دیجد یدهند تا از فرصت ها یم امانج
 استفاده کنند میس

 ستمیرک شده از سد یتیامن داتیتهد
 یا انههیرا یحسهابدار یاطالعات یها

 مصر یدر صنعت بانکدار

ابوموسههههههههی 
(۲123) 

 یدرک شهده بهرا یتیامن داتی، تهد EBI تیکل جمع یمقاله با بررس نیا
 ی( در صنعت بانکدارCAIS) یحسابدار یا انهیرا یاطالعات یها ستمیس

دهندگان در مورد نظرات پاسخ  نیکند. تفاوت ب یم ی( را بررسEBIمصر )
 شده است یو بررس ییشناسا EBIدرک شده در متن  یتیامن یدهایتهد

 

   تحقیقمدل مفهومی
 2نشان دادن است که در نمودار  قابلیمطالعه مدل مفهوم ینا یبرا یقمسأله و ضرورت تحق یانب یق،تحق یشینهپ یتوجه به بررس با

 . نشان داده شده است

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1412)1ومی پژوهش مارتین و توماسمدل مفه -1شکل 
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 تحقیق: یها فرضیه

 فرضیات اصلی:
تهران  یک منطقه ملت بانک امنیت درک شده بر قصد رفتاری از طریق نقش میانجی نگرش استفاده در مشتریان .2

 تاثیر معناداری دارد.

 یک منطقه ملت انکب اعتماد الکترونیک بر قصد رفتاری از طریق نقش میانجی نگرش استفاده در مشتریان .۲
 تهران تاثیر معناداری دارد.

 منطقه ملت بانک اعتماد الکترونیک بر قصد استفاده عملیاتی از طریق نقش میانجی قصد رفتاری در مشتریان .6
 تهران تاثیر معناداری دارد. یک

 یک منطقه ملت بانک نگرش استفاده بر قصد استفاده عملیاتی از طریق نقش میانجی قصد رفتاری در مشتریان .0
 تهران تاثیر معناداری دارد.

 فرضیات فرعی:
 تهران تاثیر معناداری دارد. یک منطقه ملت بانک امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک در مشتریان .2

 تهران تاثیر معناداری دارد. یک منطقه ملت بانک مشتریان امنیت درک شده بر نگرش استفاده در .۲

 تهران تاثیرمعناداری دارد. یک منطقه ملت بانک تریانمش نگرش استفاده بر قصدرفتاری در .6

 تهران تاثیر معناداری دارد. یک منطقه ملت بانک مشتریان قصد رفتاری بر قصداستفاده عملیاتی در .0

 تهران تاثیر معناداری دارد. یک منطقه ملت بانک مشتریان اعتماد الکترونیک بر نگرش استفاده در .5

 تاثیر معناداری دارد. تهران یک منطقه ملت بانک مشتریان ری دراعتماد الکترونیک بر قصد رفتا .3

 روش تحقیق
 توصیف به اینکه دلیل به ها،داده گردآوری نحوه حسب بر همچنین. است کاربردی تحقیقات نوع از هدف، نظر از پژوهش، این

یاتی با نقش میانجی بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عمل موجود؛ وضعیت

 داده که آنجایی باشد.ازمی پیمایشی شاخه از و توصیفی پردازد،می پرسشنامه از استفاده بانگرش استفاده و قصد رفتاری 

 گردیده انجام مقطعی شیوه به پیمایشی تحقیقات میان از تحقیق این اند، شده آوری جمع زمان از مقطع یک در نظر مورد های

از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده  شعب بانک ملت منطقه یک تهرانتعداد مشتریان ی تحقیقجامعه آمار.است

فرمول از با استفاده جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش می شود که کل جامعه آماری بالغ بر نامحدود می باشد.

 دهندهپاسخ افراد جنسیت به مربوط توصیفی آمار اساس بر ست.بدست آمده انفر 6۱0 درصد برابر با 5در سطح اطمینان  کوکران

سال و  61تا  ۲3( بین %6003دهنده )سن اکثر افراد پاسخ.اندبوده مرد افراد درصد3302 و زن افراد درصد6100 که دهدمی نشان

 . اندبودهدیپلم و کمتر ( فوق%6205دهنده )، تحصیالت اکثر افراد پاسخاند. تر بودهسال و کوچک ۲5( %301ها )کمترین آن

پرسشنامه با برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد ابتدا روایی محتوی مورد تایید قرار گرفت و روایی محتوا 
 -ب آلفایضری»برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از  استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

 استفاده شده است. «  2کرونبا 
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 آلفای کرونباخ-1جدول 

 

Cronbach's Alpha  

 امنیت درک شده 313/1

 اعتماد الکترونیک 3۲1/1

 قصد استفاده عملیاتی 32۱/1

 نگرش استفاده ۱32/1

 قصد رفتاری ۱50/1

 آزمون فرضیات پژوهش
مسیر  یسازکه یک تکنیک مدل 2مدل مفهومی پژوهش، از روش پی ال اس تر، برای آزموندر این پژوهش برای کسب نتایج دقیق

در این . (، استفاده شد23۱2، ۲سازد)فورنل و الرکرزمان فراهم میطور همها را بهواریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه

ها )سؤاالت پژوهش( با متغیرهای اصلی ان شاخصکه برای بررسی روابط می  6مدل بیرونی -2گیرد: قرار می یروش دو مدل موردبررس

که  0مدل درونی -۲های کوواریانس محور است. در روش یریگشود. که درواقع معادل همان مدل اندازهمیمربوط به خود استفاده 

از روابط میان سنجد و برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان )متغیرهای اصلی( که فرضیات تحقیق بخش ساختاری مدل را می

 رود.میگیرد، بکار ها شکل میآن

 فرضیات پژوهش (یریگمدل بیرونی )اندازه
 از قبولی قابل سطح دارای مدل که گردد مشخص تا شود سنجیده یریگاندازه مدل با باید ،هاداده لیوتحلهیتجز فاز اول مرحله در

 تابع از استفاده با مرحله اینشود. می معین را شدهمشاهده نشانگرهای و تغیرهام بین ارتباط مدل این بررسی با. باشدیم پایایی و روایی

PLS-Algorithm گیرد قرار  یموردبررس باید برازندگی هایشاخص منظور بدین. شود می انجام. 

 

                                                                                                                                                    
1 Pls  
2 Fornell & Larker 
6 Outer model 

0 Inner model 
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 smart pls)معادالت ساختاری( مدل پژوهش در نرم افزار  درونیخروجی مدل  2شکل 

 ی روایی و پایایی مدل تحقیقهاشاخص

 پایایی( تحقیق  و برازندگی )روایی یهاشاخص  1جدول 

Outer Loading 

(>3/1) 

 قابلیت اطمینان ساختاری
(>1/1) 

AVE 

(>5/1) 
 نام متغیر آلفای کرونبا 

313/1 q1 

 امنیت درک شده 313/1 1۱1/1 360/1
۱۱3/1 q2 

۱16/1 q3 

۱3۱/1 q4 

313/1 q5 

 اعتماد الکترونیک 3۲1/1 ۱11/1 306/1
۱50/1 q6 

361/1 q7 

3۲۱/1 q8 

۱۲6/1 q9 

 قصد استفاده عملیاتی 32۱/1 ۱10/1 306/1

۱20/1 q10 

۱33/1 q11 

۱33/1 q12 

31۱/1 q13 

316/1 q14 

 q15 3۲5/1 نگرش استفاده ۱32/1 151/1 3۲5/1

322/1 q16 

۱56/1 q17 

 q18 36۲/1 قصد رفتاری ۱50/1 155/1 322/1

300/1 q19 

 

که یک متغیر  کندیادعا مباید گرفته شود. معیار فورنل الرکرالکر  -فورنلپس از سنجش پایایی و روایی همگرا، روایی واگرا یا آزمون 

خودش داشته باشد. بنابراین ازنظهر  یاپراکندگی بیشتری را در بین معرفه سایر متغیرهای مکنون، یاباید در مقایسهه با معرفه

 . با سهایر متغیرههای مکنهون باشد ریهر متغیر مکنهون بایهد بیشهتر از بهاالترین توان دوم همبستگی آن متغ AVEآماری،

 )تحقیق ساختاری مدل برازشمدل درونی )
یا رد فرضیات است.اگر این مقدار آمار به  دییدرواقع مالک اصلی تأکه  باشدیم (t-value) تیدهنده آماره نشان هارابطهعددی در  مقدار

  .شودمی دییتأ ددرص 33و  35، 31که آن فرضیه در سطوح  میریگیبیشتر باشد نتیجه م ۲051و  2033 ، 2030ترتیب از 
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 .smart plsر مدل بیرونی )ضرایب استاندارد( مدل پژوهش  در نرم افزاخروجی  1شکل

 ضریب تعیین  معیار 

شده است که با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن ی پژوهش محاسبهزادرونی هاسازهبرای  R2مطابق با جدول زیر، مقدار 

 (.21. )جدول، سازدیم دییتأبرازش مدل ساختاری را 

 R Square:3جدول 

 
R 

Square 
 نتیجه

 قوی 13۲/1 اعتماد الکترونیک

 قوی ۱6۱/1 استفاده عملیاتیقصد 

 قوی ۱56/1 قصد رفتاری

 قوی ۱5۱/1 نگرش استفاده

 

 نتایج آزمون فرضیات 
 است: آمدهفرضیات تحقیق در یک نگاه  دییتأخالصه رد و 20در جدول 
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 نتایج رد و تأیید فرضیات تحقیق در یک نگاه 10جدول 

 نتیجه
سطح 

معناداری 
 تحقیق

سطح معناداری 
 مطلوب

 مسیر فرضیه آماره تی
شماره 
 فرضیه

 2 قصد رفتاری ← نگرش استفاده ←امنیت درک شده  P<15/1 ۱33/6 111/1 تأیید

 ۲ قصد رفتاری ←نگرش استفاده  ←اعتماد الکترونیک   P<15/1 1۲1/2 111/1 تأیید

 P<15/1 ۲13/6 111/1 تأیید
قصد استفاده  ←قصد رفتاری  ←اعتماد الکترونیک 

 عملیاتی
6 

 P<15/1 133/0 111/1 تأیید
قصد استفاده  ←قصد رفتاری  ←نگرش استفاده 

 عملیاتی
0 

 5 اعتماد الکترونیک ←امنیت درک شده  P<15/1 531/65 111/1 تأیید

 3 نگرش استفاده ←امنیت درک شده  P<15/1 211/5 111/1 تأیید

 1 قصدرفتاری ←نگرش استفاده  P<15/1 265/0 111/1 تأیید

 ۱ قصداستفاده عملیاتی ← قصد رفتاری P<15/1 013/0۱ 111/1 تأیید

 3 نگرش استفاده ←اعتماد الکترونیک  P<15/1 0۲6/۲ 111/1 تأیید

 21 قصد رفتاری ←اعتماد الکترونیک  P<15/1 ۲15/6 111/1 تأیید

 

  ی کلیریگجهینت

استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و  بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصدانگیزه اصلی این مطالعه 

 درک بودن دسترس در ، شده درک بودن محرمانه از بود. یک مدل برای توصیف روابط تحت مطالعه طراحی شد .آگاهی قصد رفتاری

 درک امنیت اجزای از یک هر تأثیر چگونگی از تری دقیق درک باید ، هستند شده درک امنیت معتبر ابعاد از ادراک رد انکار عدم و شده

 خود های تحلیل به تا کند می فراهم محققان برای را فرصتی شده درک امنیت عمده ابعاد شناخت. دهد نشان را خریدار اهداف بر شده

 .کنند برجسته مشتریان اهداف بهبود برای را ابعاد این از یک هر اهمیت و بخشند عمق

 ادراک رد انکار عدم و شده درک بودن دسترس در ، شده درک بودن محرمانه که دهد می نشان مطالعه این نتایج در رابطه با بانک ها، 

 بانکداری الکترونیک از استفاده برای مشتریان گیری تصمیم در مهمی نقش آنها و هستند شده درک امنیت مهم های جنبه از

 از استفاده قصد و نگرش ، استفاده سهولت ، مشتری بودن مفید درک در توجهی قابل تأثیر آنها ، مجموع در. دارند B2C الکترونیک

 تنها جذب به تمایل که شود می استفاده شده درک امنیتی معیارهای از که ، قبلی مطالعات با مقایسه در. دارند B2C های سایت وب

 درک از تری جامع معیار ، شده اکادر امنیت گیری اندازه در ابعاد این گنجاندن ، آنهاست سلطه تحت بعد یک فقط یا دارند بعد یک

 درک امنیت تأثیر از تری غنی درک دهد می امکان آنها به معیاری چنین. امنیت. کند می فراهم بانک ملت مدیران برای را ادراکات

 بانکداری از استفاده برای مشتریانشان تمایل بر شده

 وجود شده درک امنیت است ممکن مواردی چه در که کنند مشخص تا کند می کمک آنها به درکی چنین. باشند داشته الکترونیک

 .کنند اتخاذ مشتریان ادراکی امنیت ارتقا برای را استراتژیکی تصمیمات متعاقبا  و باشد داشته

 با وجود مزایای بسیار تجارت الکترونیکی برای کلیه موجودیت های درگیر در آن شامل مشتریان، فروشندگان و حتی جامعه، و علی رغم

افزایش روزافزون تعداد کاربران اینترنت، استقبال چندانی از خرید الکترونیکی در ایران و برخی کشورها نشده است. پژوهش های 
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متعددی در سراسر دنیا در مورد موانع توسعه تجارت الکترونیکی و عوامل موثر بر توسعه و موفقیت تجارت الکترونیکی انجام شده است. 

ملی که در توسعه، رونق و موفقیت تجارت الکترونیکی موثر شناخته شده است، اعتماد می باشد. کامرث نت در یکی از مهمترین عوا

مانع اول، اعتماد به عنوان سومین  21مهم ترین موانع و بازدارنده های تجارت الکترونیکی را گزارش کرده است، در بین  2333سال 

در این زمینه می گویند: انتظار می رفت که ( ۲116فری و مریلس )(. ۲116کارانش مانع گزارش شده است )به نقل از کوربیت و هم

 .تجارت الکترونیکی به سرعت قسمتی از زندگی روزمره مشتریان گردد، اما در عمل این انتظار به صورت کامل برآورده نشده است

بستگی در گیر است، عامل مهمی محسوب می شود. به طور کلی اعتماد در بسیاری از تعامالت اجتماعی که با عدم اطمینان و وا

تراکنش های برخط و روابط تجاری نه تنها دارای مشخصه عدم اطمینان هستند، بلکه ویژگی های دیگری از قبیل بی نامی ، عدم 

یاتی بانکداری را دو عنصر ح« اعتماد»و « کنترل و امکان فرصت طلبی بالقوه را نیز دارا می باشند و این ویژگی هاست که اریسک

لذا طبق نتایج حاصل از داده های آماری و مطالعه پژوهش های پیشین، میتوان اینطور نتیجه گرفت که امنیت الکترونیک می سازد.

های محدودیتدرک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری تاثیر گذار است.

عدم همکاری بخشی از افراد جهت پاسخ به سؤاالت پرسشنامه؛محدودیت ذاتی پرسشنامه، با توجه به اینکه شامل :این تحقیق 

، این احتمال را نباید نادیده گرفت که این ادراک، کامال  با واقعیت، تطبیق پیدا نکند. در سنجدیمپرسشنامه، ادراک افراد را از واقعیت 

توانند در ارتباط با امنیت درک شده، اعتماد الکترونیک و قصد ق، تنها بخشی از متغیرهایی که میاین پژوهش با توجه به هدف تحقی

 خاصی ی محدوده به معطوف حاضر پژوهش در زمانی ی ی قرار گرفتند.محدودهموردبررساستفاده الکترونیک نقش داشته باشند،

 .باشد نبوده تأثیر بی محدوده این روی خاص نوسانات دارد امکان که باشدمی

به گیرد.ی مورد ارزیابی قرار میترعیوستحقیق ازنظر مکانی در سطح و حوزه  پیشنهادات آتی این پژوهش میتواند شامل این باشد که
دیگر شرکت ها و سازمان های خصوصی  ،هادانشگاهشود که مدل مفهومی مطالعه حاضر در جوامع دیگر همچون محققان پیشنهاد می

شود با در نظر گرفتن نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری بر روابط مدل ی قرار دهند.به محققان پیشنهاد میرسموردبرو غیره 

به مدیران  .ی جدیدی در مورد تفکر افراد در مورد عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک هویدا نمایدهادگاهید تواندیممفهومی تحقیق حاضر 
ر راستای ارتقای امنیت درک شده مشتریان، سعی کنند نقاط ضعفی که از پانل های ارتباط با مشتری و گردد دبانک ملت پیشنهاد می

بانکداری الکترونیک کشف شده است را به عنوان نقاط ضعف در نظر گرفته و سعی کنند آنها را بهبود و توسعه بخشند. در جهت ارتقای 

در سامانه به طور  UF)نمایه کاربری( و UI گرددرش مشتریان، پیشنهاد میکیفیت سیستم و درنتیجه افزایش اعتماد و بهبود نگ
گردد از سامانه های یکپارچه جهت استفاده از آن به عنوان اپلیکیشن اندروید، محسوسی افزایش پیدا کرده که در این راستا پیشنهاد می

فروشگاه های فیزیکی دیگر، بتوانند پرداخت های یکپارچه ای را و غیره ، استفاده گردد. همچنین با عقد قرارداد با سایر  IOSاپلیکیشن 
بین فروشگاه های مختلف با بانک ملت ، ایجاد نمایند. به همین خاطر مشتریان با استفاده از سیستم های یکپارچه عالقمند به ارتباط 

ملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.همچنین پیشنهاد مداوم با این سامانه ها خواهد شد و حفظ مشتری اتفاق خواهد افتاد و قصد استفاده ع
گردد در جهت افزایش اعتماد الکترونیک، از طریق ارسال پیام کوتاه و ارسال پیام از طریق ایمیل ، به صورت هفتگی یا ماهانه، می

اب خود یاشند و از امنیت اطالعات و صورت حساب و موجودی را برای مشتریان ارسال نمایند تا مشتریان در جریان دقیق اطالعات حس
 شود.سرمایه خود اطمینان حاصل نمایند . این کار موجب بهبود نگرش استفاده مشتریان نیز می
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