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تاًکذاسٕ اٌٗتشًتٖ ضَُ٘ إ اص ػشضِ خذهات ٍ هحصَالت تاًکٖ تِ ضَُ٘ الکتشًٍ٘کٖ است 
 . کِ دس آى اٌٗتشًت ًمص هحَسٕ ٍ کل٘ذٕ دس ػشضِ خذهات ٍ هحصَالت تاًکٖ داسد

حائض تاًک الکتشًٍ٘ک خذهات اص استفادُ ٍ پزٗشش تِ جاهؼِ اػتواد ٍ اّو٘ت ه٘ضاى 
 .است اّو٘ت

سضذ اًتظاس تَاىًوٖ تاضذ، ًذاضتِ ٍجَد هَضَع اٗي تشإ ػوَهٖ ٍپزٗشش اػتواد تا ٍ 
 .داضت سا ّاتاًک الکتشًٍ٘ک خذهات تَسؼِ

اٗي تشإ الصم ّإصٗشساخت سضذ ٍ اٗجاد تشإ هطَلٖ ٍالغ دس افشاد پزٗشش ٍ اػتواد 
   .است اهش

 اّویت باًکذاری الکتزًٍیک در ایزاى
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 هحشهاًِ هاًذى اعالػات 

 احشاص َّٗت 

  سالهت دادُ ٍ جاهؼ٘ت 

  غ٘ش لاتل اًکاس ساختي پ٘اهْا 

ٖکٌتشل دستشس 

 ًیاسّای اهٌیتی در یک سیستن هبادالتی اس طزیق ایٌتزًت
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ٖ کٌذ .هجوَػِ سٍش ّاٖٗ کِ حفاظت اص دادُ ّا ٍ اعالػات هْن کاستشاى سا دس تشاتش افشاد ت٘گاًِ تضو٘ي ه  

ٖ دّذ .هجوَػِ سٍش ّاٖٗ کِ اص هثذا ٍالؼٖ پ٘ام، سٌذ ٗا تشاکٌص اعوٌ٘اى لغؼٖ ه  

ٖ دّذ . هجوَػِ سٍش ّاٖٗ کِ اص ّش گًَِ تحشٗف، دستکاسٕ، تکشاس، خشاب ًوَدى دادُ ّا اعوٌ٘اى ًسثٖ ه  

 هحزهاًِ هاًذى اطالعات

 احزاس َّیت

 سالهت دادُ ٍ جاهعیت 
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هجوَػِ سٍش ّاٖٗ کِ اهکاى سد پ٘ام سا تشإ ّش دٍ عشف اسسال کٌٌذُ ٍ دسٗافت کٌٌذُ اص ت٘ي 
ٖ تخطذ ٖ تشد ٍ تِ پ٘ام الکتشًٍ٘ک ٗا تشاکٌص ّا اػتثاس حمَلٖ ه  .  ه

هجوَػِ سٍش ّاٖٗ کِ تواهٖ هٌاتغ اضتشاکٖ تضسگ ٗا کَچک ضثکِ سا تحت کٌتشل داسد ٍ تش 
ٖ دّذ  . اساس سغح هجَص دستشسٖ اهکاى کاس تا ضثکِ سا دس اخت٘اس کاستشاى لشاس ه

 غیز قابل اًکار ساختي پیاهْا 

 کٌتزل دستزسی
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س٘ستن PIN/TAN ِکPIN است ٍسٍد تشإ ػثَس سهض ٗک دٌّذُ ًطاى ٍTAN 

 تشاکٌص اهٌ٘ت ٍ اػتثاستخطٖ تشإ کِ است هصشف ٗکثاس ػثَس سهضّإ دٌّذُ ًطاى

 حسة تش سا ّاآى کِ است اٗي ّاTAN اص استفادُ ساُ اهي تشٗي .گشدد هٖ استفادُ ّا
  .کشد تَل٘ذ اهٌ٘تٖ ًطاى ٗک تَسظ ً٘اص

ٕسلوٖ عَس تِ ٍ ضذُ اهضا تشاکٌص ّا توام کِ اهضا تش هثتٌٖ آًالٗي تاًکذاس  
ٖ ضًَذ سهضًگاسٕ ٖ تَاًذ سهضًگاسٕ ٍ اهضا تَل٘ذ تشإ کل٘ذّا.ه   اػتثاسٕ کاستْإ سٍٕ ه

   .ضًَذ رخ٘شُ آى،ساصٕ پ٘ادُ ًَع تِ تستِ داس، حافظِ سساًِ ًَع ّش ٗا

 اهٌیت دستزسی 
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 (  1999)ساتی 

 هْوتشٗي هَاًغ دس پزٗشش اٗي ًَآٍسٕ اّو٘ت ٍ ػذم اعالع کافٖ اص تاًکذاسٕ الکتشًٍ٘ک
ٖ تاضذ هغاتك ًتاٗج اٗي تحم٘ك گشٍُ هطتشٗاى جَاى تحصل کشدُ ٍ ثشٍتوٌذ ت٘طتشٗي سْن سا . ه

 .  دس تَسؼِ تاًکذاسٕ الکتشًٍ٘ک دس استشال٘ا داسًذ

 (2002)جالَتَ ٍ ّوکاراًص 

 ٍ تجشتِ لثلٖ دس استفادُ اص اٌٗتشًت ٍ في آٍسٕ هْن ٍ ًگشش هطتشٕ تِ ساٗاًِ دس ًگشش

ٖ تاضذ  استفادُ آًْا دس تاًکذاسٕ الکتشًٍ٘ک تس٘اس هَثش ه

 پیطیٌِ تحقیق
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 (2001)آالدوانی 

  امىيت، اعتماد مشتزي، سزعت ارائٍ خدمات ي حفظ حزيم خصًصي مشتزيان مُمتزيه
 .  چالش در پذيزش باوكداري الكتزيويك مي باشد

 (2001)وانگ و تانی 

  عًامل متعددي چًن رضايت، سًُلت استفادٌ، امىيت ي وًآيري در استفادٌ ي پذيزش
 .باوكداري الكتزيويك تأثيز فزايان دارد

 ( 2003)سهیل و شانموگام 

 َاي دستزسي ٍ آگاَي افزاد، در دستزس بًدن، گزايش افزاد بٍ تضميه َزيى
بٍ ايىتزوت، اعتماد بٍ باوك، وگزاوي َاي امىيتي ي سًُلت استفادٌ ي راحتي 

 .مُمتزيه عًامل در پذيزش باوكداري ايىتزوتي در مالزي بًدٌ اود
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 (  2011)هحوذ عثواى 

ّإ الکتشًٍ٘ک ػشتستاى اص اػتواد تاالٖٗ ت٘ي ضْشًٍذاى ػشب دس هماٗسِ تا غ٘ش ػشب تاًک
 .تشخَسداس است

 (2011)ایسْام اسواعیل ٍ ّوکاراى 

 ک٘ف٘ت اسائِ خذهات دس جزب هطتشٗاى ٍ اػتواد آًْا تِ س٘ستن تاًکذاسٕ تس٘اسهَثش است. 

10 

 عٌاصز کلیذی پذیزش باًکذاری الکتزًٍیک

تس٘اسهَثش تاًکذاسٕ س٘ستن تِ آًْا اػتواد ٍ هطتشٗاى جزب دس خذهات اسائِ ک٘ف٘ت 
 . است

ّّٖإ تضو٘ي تِ افشاد گشاٗص تَدى، دستشس دس افشاد، آگا ِ  تِ دستشسٖ ّضٌٗ
 پزٗشش دس ػَاهل هْوتشٗي ساحتٖ ٍ استفادُ سَْلت ٍ تاًک تِ اػتواد اٌٗتشًت،
 .است اٌٗتشًتٖ تاًکذاسٕ

داسد فشاٍاى تأث٘ش الکتشًٍ٘ک تاًکذاسٕ پزٗشش ٍ استفادُ دس ًَآٍسٕ ٍ اهٌ٘ت. 

 چالص باًکذاری الکتزًٍیک

،هْوتشٗي هطتشٗاى خصَصٖ حشٗن حفظ ٍ خذهات اسائِ سشػت هطتشٕ، اػتواد اهٌ٘ت 
ٖ تاضذ الکتشًٍ٘ک تاًکذاسٕ پزٗشش دس چالص    .ه
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استفادُ هطتشٗاى دٗذگاُ ّإ اص پشسطٌاهِ تش هثتٌٖ آهاسٕ اعالػات ٍ دادُ تِْ٘ تشإ همالِ اٗي دس 
 ادت٘ات هغالؼِ ٍ تاًکٖ س٘ستن ّإ اسضذ هذٗشاى تا هستم٘ن هصاحثِ تاًکٖ، خذهات اص کٌٌذُ

   .است ضذُ استفادُ هَضَع تجشتٖ
ِکِ است تَدُ کطَس دس خصَصٖ تاًک ٗک تاًکذاسٕ الکتشًٍ٘ک ضثکِ آصهَى، هَسد آهاسٕ جاهؼ 

ِ گ٘شٕ ٍ تشسسٖ هٌظَس تِ  تَسظ الکتشًٍ٘ک تاًکذاسٕ ًظام تِ اػتواد ٍ اهٌ٘ت ه٘ضاى سٌجص ًت٘ج
 .است تَدُ تاًک کاسهٌذاى ٍ هطتشٗاى

با بزابز فاکتَر ّا توام در پزسطٌاهِ کزًٍباخ آلفای کِ است ضذُ گشدآٍسٕ پشسطٌاهِ 460 تؼذاد  

   .است تَدُ درصذ 86

 

 رٍش تحقیق
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 رٍش آهاری
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 طبقات آسهَى بزابزی
تعذاد 

 هطاّذات

درصذ 
 هطاّذات

 احتوال

 %28 128 0.5= > گزٍُ اٍل

 %72 332 0.5< گزٍُ دٍم 0.000

 %100 460   کل

ارتباط بیي هیشاى استفادُ اس خذهات باًکذاری الکتزًٍیک ٍ هزاجعِ بِ 
 ضعب آسهَى
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 اًحزاف هعیار هیاًگیي هتغیز

 0.14 0.88 اعتواد

 0.25 0.66 هیشاى استفادُ

 . درصذ است 17ضزیب ّوبستگی بزابز با 

 احتوال درجِ آسادی tآهارُ  حذ پاییي حذ باال اًحزاف هعیار هیاًگیي هتغیز

 0.000 459 17.1 0.19 0.23 0.27 0.21 اعتواد ٍ هیشاى استفادُ

 استفادُ اس خذهات الکتزًٍیک ٍ اعتواد بِ ایي خذهات
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 اًحزاف هعیار هیاًگیي هتغیز

 0.15 0.87 اهٌیت

 0.25 0.67 هیشاى استفادُ

 . درصذ است 20ضزیب ّوبستگی بزابز با 

 احتوال درجِ آسادی tآهارُ  حذ پاییي حذ باال اًحزاف هعیار هیاًگیي هتغیز

 0.000 445 15.8 0.17 0.22 0.26 0.19 اهٌیت ٍ هیشاى استفادُ

 استفادُ اس خذهات الکتزًٍیک ٍ اهٌیت
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 تعذاد گزٍُ ّا هیاًگیي استفادُ اس خذهات باًکذاری الکتزًٍیک هتغیز

 جٌسیت
0.6651 

0.6697 

 صى

 هشد

129 

327 

 سي

0.7245 

0.6418 

0.6732 

0.6606 

0.4 

 20-25ت٘ي 

 25-30ت٘ي 

 40-30ت٘ي 

 50-40ت٘ي 

 50ت٘ص اص 

106 

110 

112 

33 

3 

 ٍضعیت تاّل
0.6626 

0.6655 

 هجشد

 هتاّل

163 

290 

 هیشاى تحصیالت

0.5671 

0.6714 

0.7083 

0.7514 

0.2 

 دٗپلن ٍ صٗش دٗپلن

 فَق دٗپلن

 ل٘ساًس

 فَق ل٘ساًس

 ساٗش

79 

70 

240 

37 

3 

  

 سطح درآهذ هاّیاًِ

0.3867 

0.6968 

0.6925 

0.6678 

 ه٘لَ٘ى سٗال3کوتش اص 

 ه٘لَ٘ى سٗال 3-6ت٘ي 

 ه٘لَ٘ى سٗال 6-9ت٘ي

 ه٘لَ٘ى سٗال9ت٘ص اص 

15 

186 

106 

115 

 ٍیژگی ضخصیتی هطتزیاى باًک ٍ استفادُ اس خذهات الکتزًٍیک



17 

 احتوال tآهارُ  Fآهارُ  هتغیز

 0.852 -0.186 --- جٌسیت

 0.04 --- 2.537 سي

 0.908 -0.116 ---- ٍضعیت تاّل

 0.000 --- 9.224 هیشاى تحصیالت

 0.000 --- 7.716 سطح درآهذ هاّیاًِ

آسهَى هقایسِ گزٍّی هیاى ٍیژگی ّای ضخصیتی هطتزیاى باًک ٍ 
 استفادُ اس خذهات الکتزًٍیک
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جثشاى تضو٘ي تاًکٖ، هثادالت اهٌ٘ت تاه٘ي ٍ ًوَدى ت٘وِ جْت الوللٖ ت٘ي لشاسدادّإ ػمذ 
 .اٌٗتشًتٖ کالّثشداسٕ ٗا هطتشٗاى حساب ضذى ّک صَست دس خساست

تِ خَد هحشهأً هطخصات إ دٍسُ تغ٘٘ش ٍ ًگْذاسٕ اٗجاد، ًحَٓ صهٌ٘ٔ دس هطتشٗاى آهَصش 
 . استفادُ سَء احتوال کاّص هٌظَس

ٔگشفتِ لشاس استفادُ سَء هَسد ّإ تشاکٌص ه٘ضاى هَسد دس تْشٍص ٍ دل٘ك اعالػات ٍ آهاس اسائ 
 تِ سٍ دسهَسد هطتشٗاى ت٘ي اعوٌ٘اى اٗجاد جْت اٌٗتشًتٖ تاًکذاسٕ ّإ تشاکٌص کل تِ ضذُ

 .سشلت تَدى کاّص

تاًکذاسٕ خذهات اص هطتشٗاى استفادُ تَجِ٘ دس هتغ٘ش هؤثشتشٗي تَدى هف٘ذ فاکتَس ًتاٗج، تكط  
 اص اٌٗکِ احتوال تذاًٌذ، هف٘ذتش سا اٌٗتشًتٖ تاًکذاسٕ خذهات هطتشٗاى ّشاًذاصُ تٌاتشاٗي، .است
 .ٗاتذ هٖ افضاٗص ًواٌٗذ استفادُ خذهات اٗي

 ًتایج



 با تشکر

 سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
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