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 چکیده 

توسعه  يهنوز با کشورها با وجود پیشرفت خوب،ور کش یکالکترون يمشاهدات و مطالعات نشان می دهد که صنعت بانکدار
 يرا برا يچشم انداز روشن تر ي،انتقال فناور یندتوان با استفاده از فرا یوجود دارد که م ییفاصله ها ینهزم یندر ا یافته

و انتقال  کشور، انتخاب یکالکترون نکداريمهم در صنعت با یماتاز تصم یکیکشور متصور بود. یکالکترون بانکداريصنعت 
دانش، فنون و داده ها،ی،مهارت و تجربه انسانآالت و ابزار، ینماشیزات،تواند شامل تجه یم يانتقال فناورمناسب است.  يفناور

 يو توسعه  يفوق را بکار گرفته تا در راه انداز ياز اجزا یمناسب یبترک یدبانک ها با یم،تصم یندر اباشد.  یریتمد ینهمچن
 بتیرقا یتمز یطی،مح يو فرصت ها یدهاموفق بوده و در تعامل نقاط قوت و ضعف با تهد یکالکترون يداربانک یدجد يمدل ها

مبحث پرداختن به  نقش  ینا یتمقاله با توجه به اهم ینا یهدف اصل یلدل ین. به همیندنما یجادا ینهزم یندر ا یداريپا
پژوهش،  ینبکارگرفته شده در ا یقروش تحق .باشد یور مکش یکالکترون يصنعت بانکدار یدرتوسعه وتعال يانتقال فناور

 ینیمتخصص يبوده است و با استفاده از جامعه آمار یزرلاز نرم افزار ل یريو بهره گ يبا مدل معادالت ساختار يبصورت کاربرد
دارند. بر اساس  ییآشنا يبوده و با مباحث انتقال فناور یتکشور مشغول به فعال ترونیکالک يصنعت بانکدارباشد که در یم

 ي،انتقال فناور ینددارد. در فرآ یراندر ا یکالکترون ياثر مستقیمی بر توسعه صنعت بانکدار يیافته هاي تحقیق، انتقال فناور
وزن را داشته است و درخصوص صنعت  ینموجود در سازمان کمتر یوزن را داشته و دانش فن یشترینمناسب ب يانتخاب فناور

پژوهش در ابتدا  ینحاصله از ا یجهوزن را به خود اختصاص داده است. با توجه به نت یشترینسهولت ب یک،الکترون يبانکدار
 يبه گونه ا وانتخاب شده  یراندر ا یکالکترون يصنعت بانکدار یطمتناسب با شرا يفناور یک یدبا يانتقال فناور یندجهت فرا

 باشد. یرکان پذبه سهولت ام يشود که استفاده از آن فناور يساز یبوم

 يفناور يساز یبوم یک،الکترون يبانکدار ي،انتخاب فناور ي،انتقال فناور :واژگان کلیدي

 JEL : G20, O30, D80طبقه بندي 
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Abstract 

Observations and studies show that despite the good progress of the country's electronic 
banking industry, there is still a gap between the developed countries in this regard that the 
technology transfer process could have a clearer perspective for the country's e-banking 
industry. One of the important decisions in the country's e-banking industry is the choice and 
transfer of technology. Technology transfer can include equipment, machinery and tools, 
human skill and experience, data, knowledge, techniques as well as management. In this 
decision, banks should have a good combination of the above components to succeed in 
setting up and developing new e-banking models, and creating the ability to interact with the 
strengths and weaknesses of threats and environmental opportunities to create a sustainable 
competitive advantage in this regard. Therefore, the main objective of this paper is to pay 
attention to the importance of this topic to address the role of technology transfer in the 
development of the country's electronic banking industry. The research method used in this 
study was applied in a structural equation model with Lisrel software. Using the statistical 
community, experts are involved in the electronic banking industry and are familiar with 
technology transfer topics. According to research findings, technology transfer has a direct 
impact on the development of electronic banking industry in Iran. In the process of 
technology transfer, the choice of the right technology has the highest weight and the 
technical knowledge of the organization has the lowest weight, and the e-banking industry 
has eased the most weight. Considering the result of this research, for the process of 
technology transfer initially, a technology tailored to the conditions of the electronic banking 
industry in Iran should be selected and localized in such a way that the use of that technology 
is easily possible. 

Key Words: Technology Transfer, Technology Selection, E-banking, localization of 
Technology 

JEL Classification : G20, 030, D80 
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 مقدمه

امروزه فناوري به عنوان یک عامل استراتژیک براي توسعه کشورها مطرح است. در کشورهاي پیشرفته صنعتی، دستیابی و 
بکارگیري مناسب فناوري هاي جدیدف یکی از راههاي اساسی کشب قدرت، نفوذ و رقابت بین المللی محسوب می شود. در 

از بحران هاي سیاسی و اقتصادي نشات گرفته از اختالف سطح فناوري خود همین راستاف کشورهاي در حال توسعه رمز گریز 
 این). 1392توسعه توان فناوري خود می بینند(کهریزه و کاباران زاد قدیم،  و کشورهاي پیشرفته را انتقال این فناوري ها و

کشورهاي پیشرفته بسنده و کافی نیازي ندارند و وارد کردن تکنولوژي از  ینیتصور که کشورهاي درحال توسعه به کارآفر
در  يو نوآور یتاشتغال در جامعه باعث گسترش روح خالق یجادعالوه بر ا ینیاست، تصوري بی اساس است  چرا که کارآفر

 شود. یجامعه م

تورهاي موفق تکنولوژي نیاز به شناخت اهداف صنعت، منابع تکنولوژي، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهاي انتقال، فاک انتقال
تاثیرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد و هریک از آن شناختها متکی به تخصص ویژه خود است. بدون استفاده از 

گیرد و یا انتقال تکنولوژي  تکنولوژي، معموالً عمل انتقال یا اصوًال صورت نمی یتکارشناسان انتقال تکنولوژي و اصول مدیر
نخواهد داشت و  یتفناوري اهم یریتمد یمنرس يساز یکه به بوم ی. و البته تا زماندیرپذ یمربوطه بصورت ناقص صورت م

تکنولوژي به عنوان راه میانبري براي  لشود. کشور ما در زمرة کشورهاي در حال توسعه قرار می گیرد و انتقا یکامل نم
می شود؛ به شرط آنکه تکنولوژي واقعاً باشد. دستیابی به تکنولوژیهاي روز به این کشورها توصیه  یم ینیگسترش کارآفر

 ).Mahdavi, 1379(انتقال پیدا کند و بومی کردن تکنولوژي هاي انتقال یافته نیز مورد توجه قرار گیرد

 :  موضوع ادبیات

   فناوريمفهوم 

چنین بیان  خلیل رییس انجمن بین المللی مدیریت تکنولوژي، در کتاب مدیریت تکنولوژي خود، مفهوم تکنولوژي را طارق
تکنولوژي را می توان کلیه دانشها، فرآیندها، ابزارها، روشها وسیستم هاي به کاررفته در ساخت محصوالت و ارائه  " ند:می ک

تکنولوژي روش انجام کار و ابزاري است که توسط آن به اهداف خود نایل می شویم  ،خدمات، تعریف کرد.  در بیانی ساده تر
 ).1387(طارق خلیل، "

 فناوري يساز یو بوم ذبج

کشور  یفناوري و ساختار صنعت یطاز مح يو خود یدرون یفناوري کسب شده به صورت جزئ ي،ساز یجذب و بوم یانجر در
 یران،از مجموعه دانش و مهارت مد ینفکال یاز اجزاء فناوري کسب شده، جزئ یککه هر  یمعن ین. بدیدآ یدر م یرندهگ

 ).1379(احمدي و توکلی، یدآ یارگران ساده در مک یسرپرستان، کارشناسان و حت

  فناورياکتساب 
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در یک کشور به دو صورت است:  یا آن کشور باید به صورت درونزا و با استفاده از تحقیقات داخلی  فناوريهاي کسب  روش
به طور کامل در داخل تمام مراحل ایجاد یک تکنولوژي، از تحقیقات آزمایشگاهی و مراحل نیمه صنعتی تا مرحله صنعتی را 

که قبالً این تکنولوژي را بدست آورده است، انتقال دهد.  هر کدام از این دو  ريطی کند یا اینکه یک تکنولوژي را از کشو
 روش ، سازوکارهاي خاصی را ازلحاظ آموزش، پژوهش و مدیریت کالن آنها نیاز دارد.

ی با کشورهاي پیشرو دارند، ایجاد درونزاي تکنولوژي کاري زمان براي کشورهاي در حال توسعه که شکاف تکنولوژیک عمیق 
بر و هزینه بر است که معموالً به دلیل عدم وجود ساختارهاي الزم براي به ثمر رسیدن تحقیقات، باعث اتالف هزینه هاي 

ین تکنولوژي با کشورهاي توسعه یافته می شود؛ به خصوص سرعت حرکت ماش صلهانسانی و مالی و افزایش تصاعدي فا
آنچنان تند و پرشتاب است که هر روز و هر ساعت محصوالت و فرآیندهاي جدیدي به بازار عرضه می شود.  بنابراین بجز در 

که امکان همراهی با جریان  ولوژيموارد خاص، همانند فرصت هاي جدید ناشی از برخی تحوالت انقالبی در زمینه علم یا تکن
همان  ال توسعه توصیه نمی شود.در بقیه موارد ایجاد درونزاي تکنولوژي براي کشورهاي در ح جهانی تکنولوژي وجود دارد،

کنولوژي شد ، روش دیگري که براي دستیابی کشورهاي در حال توسعه به تکنولوژي وجود دارد، خرید و انتقال ت یانطور که ب
 ).Archibugi, 2003(از کشورهاي پیشرفته است

عتی با شرایط رقابتی شدید ، عدم اطمینان بازار، جهانی شدن و افزایش هزینه هاي تحقیق و همچنان که شرکت هاي صن
توسعه مواجه می شوند، مدیریت فعالیت انتقال تکنولوژي اهمیت بیشتري می یابد . این فعالیت ها جزء سخت ترین تالش 

انطباق و جذب دانش تکنولوژیکی به بخش هاي  به انتقال، ایجاد، نسبتهاي سازمانها محسوب شده و در آن مدیران موظفند 
 مختلف شرکت اقدام نموده و تکنولوژي را بدین وسیله انتشار دهند.

) میان Strategic Technological Agreementsبراي یک کشور در حال توسعه ؛ قراردادهاي تکنولوژیکی راهبردي ( 
درحال توسعه ایجاد می کند لذا سیاست هاي ملی و بین المللی شرکت ها مزایاي زیادي دارد و منافع اساسی براي کشورهاي 

 ,Archibugi(جهت انتقال و کسب توانمندیهاي الزم مدنظر قرار دهد بباید این همکار یها را به عنوان یک مکانیزم مناس
2003.( 

 انتقال فناوري: مراحل

 ولوژي در دو مرحله انجام می شود:فرآیند انتقال تکن یطور کل به

 تخاب و خرید تکنولوژي:  ان -

کلیه اقدامات و فعالیت هاي بهم پیوسته اي است که با توجه به اهداف، شرایط، ویژگیها ونیازهاي گیرنده براي تعیین  شامل
مناسب ترین تکنولوژي مورد نیاز (براي تولید فرآورده ها، ایجاد نظام ها و خلق موقعیت هاي مورد نظر به همراه فرآیندهاي 

اقتصادي و حقوقی  از آنها و غیره) و همچنین شناسایی مناسب ترین دارنده هاي آن با بهترین شرایط و مناسبات فنی،مورد نی
 ).1377(احمدي، صورت می پذیرد
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 فرایند انتقال فناوري – 1یرتصو

 

امکانات و  یازها،ن یستبا یم یحانتخاب صح يبه فناوري است.  برا یابیم در راه دستاقدا ینگام و دشوارتر ینفناوري اول انتخاب
به  ییشناسا ینشوند.  ا ییشناسا یبه درست یديتول يو واحدها یعدرسطح صنا یاو  یدر سطح مل کفناوری يها یتمحدود

است . پس از مشخص  یازمندن یتحوالت آت یصفناوري دردسترس، مشخص نمودن سطح آن و تشخ یلو تحل یهتجز ییتوانا
 یبر اطالعات درست و مستند متک یدجستجو با ینانتخاب فناوري مناسب آغاز شود.  ا يجستجو برا یستبا یم یازهانمودن ن

 باشد.
 :فناوريمسئله بومی سازي  -

چون:  يرفتن مواردبوده و شامل در نظر گ یطخاص مح یطدادن فناوري انتخاب شده به شرا یقمرحله، شامل تطب ینا        
نکته ، قابل توجه  ینباشد. ا یو ... م یزاتآالت و تجه ینماش یی،بنا یرز یسات، سطح مهارت ها ، تاس یه، مواد اول یدحجم تول

. در عمل انطباق یردپذ یهم زمان و توام با آن انجام م یابر کسب آن مقدم بوده ، و  فناوريموارد ، انطباق  یاست که در برخ
قراردادها ،  یکه با داشتن تسلط و احاطه الزم بر موارد فن ینقش بوده ، به قسم یشترینب يدارا یزن یصنعت ینمشاور ،فناوري

 . ندده یقخاص محل تطب یطبتوانند فناوري کسب شده را با شرا
 

 فناوريبومی سازي، یکی از دالیل اصلی ناموفق بودن فرایند انتقال  عدم
ن، از همان لحظۀ ورود یک تکنولوژي به بازار، شمارش معکوس براي نابودي آن تکنولوژي آغاز عقیده بسیاري از صاحبنظرا به

می شود . بنابراین کشورهاي گیرنده تکنولوژي فرصت بسیار کمی در اختیاردارند تا با جذب کامل تکنولوژي وارد شده و 
بازار ایجاد کنند؛ در غیر اینصورت با ظهور  جاي پایی براي خود در رایند،اصالح و توسعه آن و نوآوري در محصول و ف

تکنولوژي هاي جدید، این کشورها مجبور خواهند شد تا مجدداً هزینه هاي هنگفتی براي انتقال تکنولوژي هاي جدیدتر 
 بپردازند.
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آنچه در  گذشته به دلیل ناآگاهی کشورهاي در حال توسعه و تسلط کشورهاي پیشرفته صنعتی بر روند انتقال تکنولوژي، در
انتقال تکنولوژي مدنظر قرار می گرفت، بیشتر ماشین آالت بود نه تکنولوژي به معناي واقعی، از این رو انتقال تکنولوژي بدون 

 & Davenport(فعالیت هاي تحقیق و توسعه نتوانست زمینه ساز توسعه تکنولوژیک در اغلب کشورهاي در حال توسعه شود
Prusak, 1998.( 

 
  یکیکترونبانکداري ال

 
خود و نقل و انتقـال وجـه    حسابهاي به یبراي دسترس یاناست که مشتر یکیشامل تمام کانالهاي الکترون یکیالکترون بانکداري

 یزیـون تلفن، تلو یل،موبا ینترنت،کانالها شامل: ا ین. ای کنندم استفاده پرداخت صورت حساب ها ي خود از آن یاحسابها و  ینب
و  یافتـه  روزافزون بانکهاي بزرگ در کشورهاي توسـعه  توجه  . ,Dandapani)2008خودپرداز است( ايو دستگاه ه یجیتال،د

مجازي، موجـب   یمال مؤسسات و توسعه بانکها و یکیکانالهاي الکترون یقاز طر یدر حال توسعه به ارائه خدمات بانک کشورهاي
مختلـف بانکـداري    یکردهـاي درصـدد توسـعه رو   یـز کهـا ن بان یرطوري که سـا  رقابت در صنعت بانکداري شده است، به یشافزا

   .)(Mattila et al., 2003برآمده اند یکالکترون
 

   ینترنتیبانکداري ا
و  یزمـان  یتمحـدود  یگـر د بانکـداري  ینترنـت، گذاشته است. با استفا ده از ا یکبر بانکداري الکترون یاديز یرتأث ینترنتا ظهور
سـاعت شـبانهروز و در تمـام روزهـاي هفتـه بـه حسـابهاي خـود          24 یتوانند طـ  یان مسراسر جه یانندارد. مشتر یاییجغراف

 .)(Mattila et al., 2003 داشته باشند یدسترس
مجازي  یطمح یکخود را در  یمال یتهايتا فعال میسازدرا قادر  یانمشتر ینترنت،با استفاده از فنّاوري وب و ا ینترنتیا بانکداري

 ینترنـت ا یـق از طر یبه خـدمات بـانک   یابیاست که براي دست ینا یو بانکداري خانگ اینترنتی نکداريبا ینانجام دهند. تفاوت ب
 یقابـل دسترسـ   ینترنـت ا یشبکه عمـوم  یقتواند از طر یم ینرمافزار خاص وجود ندارد ، بلکه خدمات بانک یک نصب به یازين

  (Alsajjan and Dennis 2010) خود مرتبط شود یبهحساب بانک ینترنتا یقباشد و مشتري از طر
دارند  یدسترس ینترنتکه به ا افرادي افزونروز یشاست. با افزا یافتهگسترش  یزن ینترنتیتوسعه کاربردهاي وب، بانکداري ا با .

سهولت کـار   یشود،بانک م یاییجغراف یدسترس یطهتوسعه ح موجب ینترنتی. بانکداري اییابدتوسعه م یزخدمات ن ینگونهارائه ا
 یمطـور مسـتق   که به یدهداجازه م یانروش به مشتر ینا ین،. همچنیدهدمبادالت را کاهش م هزینه و یشاي مشتري افزارا بر

به مراجعـه بـه بانـک بـا      نیاز خود را بدون توجه به مکان و بدون یبانک یاتداشته باشند و عمل یدسترس خود یاطالعات مال به
براي بانکها جهت  یدروش جد یکبانکداري  یوهش ینا ات از راه دور انجام دهند.ارتباطو شبکههاي  یشخص یوتراستفاده از کامپ
 دهد یارائه م یانشانتعامل با مشتر

 .Shing, Grantc, and Edgarc 2007 (Chi  
 

 پژوهش:  یمدل مفهوم

فرد و  يمقاله تقو ین) و همچن1391و همکاران( یدو مقاله زارع یجنتامهمترین شاخص هاي پژوهش از  یمفهوم مدل
  است. یده)استخراج گرد1389همکاران(



                                                                                                        

7 
 

 این به توجه با و شود می ارایه 5مطابق شکل  پژوهش مفهومی مدل باال، در شده ارایه مطالب به توجه با و ادامه در
 .شود می مطرح زیر صورت به پژوهش هاي فرضیه مدل

 .انتقال فناوري بر بعد اعتماد توسعه بانکداري الکترونیک موثر است 
 موثر است. یکالکترون يتوسعه بانکدار منفعتبعد بر  يانتقال فناور 
  موثر است. یکالکترون يتوسعه بانکدار سهولتبعد انتقال فناوري بر 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش – 2یرتصو

 روش تحقیق

پژوهش،  ینا يپژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردي و نحوه گردآوري اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آمار
. دارند ییآشنا يبوده و با مباحث انتقال فناور یتکشور مشغول به فعال ترونیکالک يباشد که در صنعت بانکدار یم ینیمتخصص

نشان  5که در آن عدد  استتایی لیکرت طراحی شده  5سؤال با طیف  24ابزار اصلی گرد آوري اطالعات پرسشنامه است که 
سواالت پرسشنامه، ابزار بدست آمده بر  ینشان دهنده کمترین توافق می باشد. بعد از طراح 1دهنده بیشترین توافق و عدد 

قرار  یابزار پژوهش، مورد بررس یاییدر سواالت مشخص و ضمنا پا یاجرا تا ابهامات احتمال يجامعه آمار ينفر از اعضا یس يرو
 ییابزار، پرسشنامه نها یاییقرار گرفته و بعد از محاسبه پا يرآما یلپس از ورود داده ها، مورد تحلپرسشنامه  يها ده. دایردگ

نفر  یس يبر رو یشیآزما ياجرا يآمار یلتحل یجداده ها بدست آمد. نتا يو گردآور یینها يموجود و اجرا یتوضع یبررس يبرا
بوده،  7/0باالي  یقتحق يهمه سازه ها یشیآزما يکرونباخ محاسبه شده در اجرا ايدهد آلف ینشان م يجامعه آمار ياز اعضا
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باشد که بر اساس جدول  ینفر م 4000حدود  کل جامعه آماريبنابراین ابزار سنجش از پایایی مناسبی برخوردار است. تعداد 
انتقال  ينفر از مدیران و کارشناسانی که با پروژه ها 351 انپرسشنامه ها می ي،مورگان با توجه به تعداد افراد جامعه آمار

پرسشنامه پاسخ داده شده است. براي سنجش روایی پرسشنامه از دو  274شنا بوده اند، توزیع شده است که در نهایت آ يفناور
متخصصان براي ارزیابی  رروش روایی سازه و روایی محتوي استفاده شده است. اتکاء زیاد به ادبیات موضوع و استفاده از نظ

. از آنجایی که همه گویه هاي )1389(سرمد و همکاران، دي تضمین کندپرسشنامه می تواند روایی محتوي را تا حد زیا
پرسشنامه که براي سنجش سازه مورد استفاده قرار گرفته است، بر اساس مطالعات قبلی بوده است و پرسشنامه مذکور ابتدا 

و بر اساس بازخور آن ها و به  مورد بررسی قرار گرفته صنعت بانکداري الکترونیک نتوسط تعدادي از استادان دانشگاه و مدیرا
منظور کاهش ابهامات، پرسشنامه اولیه اصالح و پرسشنامه نهایی تدوین شده است، می توان از روایی محتوي آن اطمینان پیدا 

(دستجردي و همکاران، گرفت رارکرد. روایی سازه نیز در بخش تحلیل عاملی تأییدي مبتنی بر نرم افزار لیزرل مورد بررسی ق
1389.( 

 

 ها و نتایج یافته
دو بر درجه  ينتایج تحلیل عاملی را نشان می دهند. شاخص هاي برازش مورد استفاده هستند. نسبت کا 3تصویر  و1جدول

است که کوچکتر  0,074مدل  RMSEA شاخص برازش ینقرار دارد و مناسب است. همچن 3 یراست که ز 1,21مدل  يآزاد
استاندارد شده در خور توجه  یعامل يبارها یباغلب ضرا ودش یم یدهد زیرر که در جدول مناسب است. همانطو است و 0,08از 

 توسعه بانکداري الکترونیک يبر رو یمبه طور مستق يفناور انتقال يمدل معادالت ساختار يها یافتهو باال هستند. بر اساس 
سهولت استفاده و  ، اعتمادنفعتدر ابعاد م فناوريانتقال  یرتاث ینا یزانم یناست. همچن 0,74 یزاناست و اثر آن به م یرگذارتاث

 یهکننده هر سه فرض ییدتا 0,61و  0,67،  0,65 یزاناستاندارد شده به م یعامل يبا بارهاالکترونیک از خدمات بانکداري 
 .پژوهش است

 
 بارهاي عاملی استاندارد شده ابعاد مدل

 (TOT) فناوريانتقال 

 76/0 (CT)انتخاب فناوري
 67/0  (TK)دانش فنی موجود در سازمان

 73/0 (HR)نیروي انسانی متخصص

 (EBD) توسعه بانکداري الکترونیک
 67/0 (Ease)سهولت
 65/0 (Benefit)منفعت
 61/0 (Trust) اعتماد

 
 نتایج تحلیل عاملی تاییدي -7جدول

 



                                                                                                        

9 
 

 
 

 

 
 

 داري الکترونیکتوسعه بانکفناوري و  انتقالمدل ساختاري روابط علی  -3تصویر 

 
 یمدل با داده هاي مشاهده شده وجود دارد. بطور کل یبرازش کل یکوییشدن مدل، طرق متعددي براي برآورد ن یناز مع پس
مدل، استفاده از سه تا پنج شاخص  ییدمعموالً براي تأ یول یگیردشاخص براي سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار م ینچند
 .است یکاف
 .از برازش بهتر مدل است یباشد) حاک یکتربه صفر نزد یعنیهر قدر کوچکتر باشد( RMR : )شاخصالف
 .است یشترمشاهده شده ب يبرازش مدل با داده ها یکوییباشند ن یکترنزد یکهرچه به عدد  :GFI و AGFI یارهاي)معب
داشته باشد،  یخوب یبرازندگ که ییکه به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادي است، براي مدل ها :RMSEAیار)معج

 یارمع ینکه ا ییدر جامعه است. مدلها یببراي تقر ینشان دهنده خطاي معقول 0,08باالتر از آن تا  یراست. مقاد 0,05کمتر از 
 .اردد یفیباشد برازش ضع یشترب یا 0,1آنها 

 .قابل قبول است 0,9باالتر از یرمقاد :NFI وCFI  یارهاي) معد
 ینکه مدل مورد نظر چقدر خوب و برازندهی دادههاي پژوهش است. از ا یدهندسؤال پاسخ م ینآزمونها به ا نیا ین،بنابرا پس

هستند  یآزمونها بر آزمون کاي اسکوئر مبتن ین. اگرچه ایشودبرازش اشاره م یکوییآزمونهاي ن یعنیآنها  ینآزمونها به مشهورتر
 .شوند یدر کنار آن ذکر م یول
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 ارش شدهمقدار گز شاخص

χ2 166,29 
GFI 0,94 

AGFI 0,89 
NFI 0,92 

RMR 0,08 
CFI 0,93 

RMSEA 0,074 
 برازش مدل يمربوط به شاخص ها یجنتا -2جدول

 جمع بندي
ابعاد آن  یهکه کل یدگرد یپرداخته شد و سع توسعه بانکداري الکترونیک يبر رو انتقال فناوري یراتتاث یبه بررس یقتحق ینا در

انتقال  ي،مدل معادالت ساختار يها یافته. بر اساس یداستفاده گرد يراه از مدل معادالت ساختار ینردد و در امشخص گ
 یهبا توجه به مدل مربوطه کل یناست. همچن 0,74 یزاناست و اثر آن به م یرگذارتاث توسعه بانکداري الکترونیک يبر رو فناوري

وزن را داشته و دانش  یشترینمناسب ب يانتخاب فناوري، فناور انتقال یندفرآ درقرار گرفتند.  ییدپژوهش مورد تا يفرض ها
و در بحث  صنعت بانکداري الکترونیکاست که در  ینا یانگرموضوع ب ینا .وزن را داشته است ینموجود در سازمان کمتر یفن

انجام آن  یبه چه صورت و چگونگاز کجا،  ناوريانتقال ف ینکها یعنیموضوع  ینا ،مربوطه یندقبل از آغاز فرا یدبا، يفناور انتقال
انتقال  ینداحتمال شکست در فرا یراینصورتدر غ یرامشخص باشد ز دریافت کننده فناوري يو هم برا انتقال دهنده يهم برا
 در رده بعدي، وجود نیروي انسانی آگاه و متخصص اهمیت زیادي در این موضوع دارد.وجود دارد.  فناوري

 ینا یانگرنکته ب ینوزن را داشته است. ا یشترینب سهولت استفاده از فناوري عه صنعت بانکداري الکترونیک،توسدر خصوص 
 یجدارد با توجه به نتادر توسعه صنعت بانکداري الکترونیک  يانتقال فناور ینددر فرانقش مهمی  اعتماداست که با وجود آنکه 

انتقال فناوري هایی که فراهم نمودن  یقاز طر ه صنعت بانکداري الکترونیکبهبود توسع يگردد که برا یم یشنهادحاصل شده پ
توجه در استفاده از آن سهولت خوبی وجود دارد و در مرحله بعد منفعت زیادي براي توسعه صنعت بانکداري الکترونیک دارد 

از  عه صنعت بانکداري الکترونیکتوس یريشکل گ يحالت برا ینداشته اند که بهتر یدحاصل گردد. اغلب خبرگان تاک یشتريب
و اجبار سازمان  یمو بدون دخالت مستق یازن حساسو بر اساس ا یعیطب یرمس یکدر  یعاقدام صنایق فرایند انتقال فناوري، طر
 یهم م یانجیم ينهادها يواسطه گر یها و به عبارت یتو قابل یازن یچارچوب نقش اطالع رسان ینباشد. در ا یم یباالدست يها
بوده  صنعت بانکداري الکترونیک یباالدست یرانمد يکه شامل تمرکز رو یقتحق ینا يها یتاند موثر باشد. با توجه به محدودتو

با  يفناور یگرد يدر حوزه ها يگذار یاستبه س یآت يتوان در پژوهش ها یبحث کرده است م يفناور تقالحوزه ان يو تنها رو
و  یداآلم يمثل الگو یگريد يپرداخته و در کنار آن از الگوها انکداري الکترونیکصنعت باز  یربه غ یگريد يها يموردکاو

 .ماراس استفاده نمود
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