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چکیده
با گسترش روزافزون فنآوري ارتباطات و شبکه جهاني اينترنت ،تجارت بهعنوان رکن اساسي زندگي
اجتماعي ،دستخوش تحولي شگرف شده است .تجارت الکترونيک باعث شده است که با صرف هزينه
اندك در کمترين زمان ممکن ،عمليات خريد و فروش انجام شود و رفاه و آسايش بيشتري نصيب
مشتريان و مصرفکنندگان شود .از اينرو ،تحقيق حاضر بهبررسي موضوع اينترنت بانک ميپردازد .هدف
اين تحقيق ،بررسي اثرات شخصيت و ادراکات مشتريان بر پذيرش بانکداري اينترنتي ،با استفاده از
مدلهاي پذيرش و قصد استفاده از بانکداري اينترنتي است .فرضيههاي اين تحقيق بهبررسي تأثير
معنادار متغيرهاي سهولت ادراكشده ،سودمندي ادراكشده ،امنيت اداركشده و بعد شخصيت بر متغير
نگرش مشتريان و همچنين تاثير متغير نگرش ،حمايت دولت ،حمايت فنآوري ،خود کارآمدي بر نيّت
رفتار و در نهايت تاثير نيّت رفتار بر استفاده از بانکداري اينترنتي ميپردازد .جامعه آماري اين پژوهش،
مشتريان بانک تجارت شهر تهران هستند .بدين منظور 384 ،پرسشنامه که اعتبار آن مورد آزمون قرار
گرفته است ،ميان مشتريان بانک تجارت شهر تهران براي تهيه اطالعات به روش نمونهگيري تصادفي و
بهصورت تصادفي توزيع و جمعآوري شده است .براي بررسي و تحليل دادهها از روش «تحليل عاملي
تائيدي» و «مدليابي معادالت ساختاري» استفاده شده است .نتايج تحقيق ،تاثير معنادار متغيرهاي
سهولت ادراكشده ،سودمندي ادراكشده ،امنيت ادراكشده ،بعد شخصيت ،خودکارآمدي ،حمايت دولت،
حمايت فنآوري را بر نگرش ،نيبت رفتار و استفاده از اينترنت بانک نشان ميدهد.
واژگان کلیدي :سهولت ادراكشده ،سودمندي ادراكشده ،امنيت ادراكشده ،بعد شخصيت ،نگرش.

تاريخ دريافت مقاله ،1393/04/12 :تاريخ پذيرش مقاله1393/07/15 :
 .1دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مديريت ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمي.
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 .1مقدمه

در سالهاي اخير و باگسترش روزافزون فنآوري اطالعات و بهرهمندي از شبکه جهاني
اينترنت ،بانکها و موسسههاي مالي درصدد ارائه خدمات متنوعتر و بيشتر به مشتريان خود
هستند (مالکريمي .)1390 ،با رشد سريع فنآوري اطالعات و ارتباطات ،بانکداري الکترونيک
نقش محوري و مهمي در حوزه پرداخت الکترونيک که زمينه تراکنش برخط را براي پشتيباني
بسياري از کاربردهاي تجارت الکترونيک از جمله خريد الکترونيک ،مزايده الکترونيک ،خريد و
فروش اينترنتي سهام و بسياري موارد ديگر فراهم ميکند ،خواهد داشت .درحقيقت فضاي
مجازي ،نقش و جايگاه مصرفکنندگان را در دنياي تجارت بهکلي دگرگون ساخته است .مزاياي
انکارناپذير فنآوري اطالعات در افزايش دقت و سرعت جريان امور ،افزايش کيفيت جهاني،
کاهش هزينهها و رضايت بيشتر مشتريان باعث شده است سازمانها به سرعت به استقرار و
استفاده از سيستمهاي اطالعاتي روي آورند.
با توجه به تغييرات گسترده بازارهاي جهاني و رقابت شديد رو به افزايش ،تجربه تعامل با
مشتري در سطح جهاني و بهصورت برخط يک راهبرد تمايزدهنده ميشود .در واقع ،بانکداري
الکترونيک راهي بهسوي کاهش هزينهها و باقيماندن در رقابت در مقايسه با بانکداري سنتي
است .در اين شرايط بانکها به راهبردهاي رقابتي جديدي نياز دارند و يکي از عواملي که بر
راهبردهاي رقابتي بانکها تأثير ميگذارد ،رضايت مشتري است؛ بنابراين بررسي رضايت مشتري
و تاثير بانکداري الکترونيک بر رضايت مشتري اهميت زيادي دارد؛ زيرا توسعه بانکداري
الکترونيک منوط به پذيرش آن از سوي مشتري است (هاشميان ،عيسايي ،ميکائيلي ،طباطبائي،
.)1391
استفاده از بانکداري اينترنتي توسط تعامل بين عوامل قابليت استفادهشده و سهولت
ادراكشده و امنيت ادراكشده قرار دارد .اين تعامل نشان ميدهد پديده اعتدال ،نگرانيهاي
امنيتي براي استفاده از بانکداري اينترنتي را تحت تاثير مثبت قرار ميدهد .برخي از مطالعات
قبلي ،رابطه بين نگراني امنيت و تجارت الکترونيک را در استفاده از اينترنت بانک بررسي کردند
و متوجه شدند که اگر اعتماد کاربران و وفاداري مشتريان نباشد ،تاثير منفي وجود دارد
(چانگوچن ،2009 ،چونگولي)2006 ،؛ بنابراين بين سودمندي مشتري و ادراك امنيت در استفاده
از بانکداري اينترنتي رابطه مستقيم وجود دارد .همچنين ،برخي مشتريان بانک ممکن است به
دليل سهولت اداركشده و سودمندي ادراكشده از آن استفاده کنند با اينکه نسبت به اطالعات
شخصي خود احساس خطر ميکنند .در مقابل ،ديگر مشتريان نگرانيهاي امنيتي خود را ترجيح
مي دهند و استفاده آسان از اينترنت بانک در صورتي برايشان اهميت دارد که به نگرانيهاي
امنيتي آنها تحقق بخشد؛ بنابراين بين سهولت اداركشده و امنيت اداركشده مشتري و استفاده
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از بانکداري اينترنتي تعامل دو طرفه وجود دارد .در اينجا پژوهشگر تعامل بين ابعاد اجتماعي و
ابعاد امنيتي را در نظر گرفته است .امنيت ادراكشده واسطه بين ساير ابعاد براي استفاده از
بانکداري اينترنتي است .اگرچه کاربران بانکداري اينترنتي باور دارند که خطرات مربوط به انجام
معامالت از طريق اينترنت وجود دارد؛ اما آنها براي استفاده از خدمات نوين تمايل دارند و انگيزه
زيادي براي ترويج استفاده از شيوههاي نوين بانکداري در جامعه وجود دارد.
درمقابل ،هرچند برخي از کاربران نسبت به اين استفاده با انگيزه هستند؛ اما ممکن است
تمايل آنها نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي قويتر از نگرانيهاي آنان در مورد امنيت
نباشد؛ بنابراين جلب اعتماد مشتريان تعامل زيادي با افزايش استفاده از اينترنت بانک دارد.
تحقيقات قبلي نشان داده است يک رابطه مثبت بين تجربه استفاده از رايانه و فنآوري و احساس
خودباوري وجود دارد (آگاروالوپراساد1999 ،؛ هريس و نوراينر1992 ،؛ لوين وگوردون.)1989 ،
خودکارآمدي عبارت از قضاوت توانايي فرد در استفاده از يک سيستم جديد است ( Compeau,
 .)Higinz, 1995نظريه خودکارآمدي (بندورا )1977 ،نشان ميدهد که چهار منبع اطالعات،
توسط افراد ،زمانيکه خودکارآمدي را قضاوت ميکنند ،استفاده ميشود :دستاوردهاي عملکرد،
تجربه نيابتي ،اقناع کالمي و وضعيت فيزيولوژيکي.
به گفته گيست و همگاران ( ،)1989خودکارآمدي يک متغير مهم انگيزشي است ،موثر بر
تداوم تالش و انگيزه .از يک طرف ،افرادي که احساس ناخوشايندي نسبت به تواناي خود براي
دست زدن به وضعيت موجود دارند ،در مقابل استفاده از آن مقاومت ميکنند ،چون احساس بي-
کفايت و ناراحتي دارند .از سوي ديگر ،افراد با خودکارآمدي باال ،استفاده از تجارت الکترونيک و
بانکداري اينترنتي را بسيار آسان و کاربرپسند ميدانند و با توجه به اثر خودکارآمدي بر درجه
تالش ،تداوم و سطح يادگيري در مقابل تغييرات مقاومت بسيار کمتري نشان ميدهند (بندورا،
)1977؛ بنابراين منطقي است که فرض شود ،خودکارآمدي و کنترل رفتار و نيّات ادراكشده بر
اتخاذ تصميم براي استفاده از بانکداري اينترنتي ،موثر است .حمايت دولت ميتواند نقش در
مداخله و رهبري در انتشار نوآوري بازي کند (.)Tan & Teo, 2000
اين سطح حمايت ممکن است توسط افراد استفادهکننده اندازهگيري شود و هر چه اين سطح
حمايت بيشتر باشد ،استفاده افراد از اينترنت بانک نيز بيشتر خواهد بود؛ بنابراين حمايت دولت
داراي اثر مثبت بر کنترل رفتار ادركشده است .وقتي پشتيباني فنآوري به راحتي و به آساني در
دسترس است ،برنامههاي تجارت الکترونيک مانند خدمات بانکي بيشتر امکانپذير است ( 2004,
)Shih & Fang؛ بنابراين کيفيت زيرساختهاي اينترنت و پشتيباني فني ميتواند بر کنترل رفتار
ادراكشده افراد ،به سمت اتخاذ بانکداري اينترنتي تاثير بگذارد.
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سرعت انجام کار ،سهيمشدن در اطالعات و هدايت مبادالت بازرگاني با شبکههاي ارتباطي،
امروزه بهصورت يک اصل ترديدناپذير موفقيت در بازار درآمده است .ويژگي اصلي همه اين
فعاليتها تسهيل فرايندها ،کاهش هزينهها از طريق افزايش هماهنگي ،بهبود دسترسي به
مشتري و افزايش تنوع خدمات ارائهشده به مشتريان است (ميليند ساتي)1999 ،؛ ضمن آنکه
براي توسعه تجارت الکترونيک در کشور و نيز ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در
سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني ،داشتن نظام بانکي کارآمد از الزامات اساسي بهشمار
ميرود .از سوي ديگر ،بر اساس آمار بانک مرکزي ،بيش از  7ميليارد و  110ميليون قطعه
اسکناس در ايران مورد استفاده قرار ميگيرد که از اين نظر ايران جايگاه اول را در دنيا در اختيار
دارد (ابراهيمي .)1381 ،از سوي ديگر ،عمر متوسط هر اسکناس  3/5سال است که براي امحاي
به موقع آن بايد هرساله يک ميليارد و  400ميليون قطعه اسکناس از رده خارج شود که در حال
حاضر تنها ظرفيت توليد  700ميليون قطعه وجود دارد (ابراهيمي .)1381 ،همچنين ،ساالنه حدود
هفتصد ميليون انواع قبض آب ،برق ،گاز ،تلفن و غيره به درب منازل مردم تحويل داده ميشود
که هزينههاي بسيار سنگين مالي و زماني را به کشور تحميل ميکند (شهبازي)1387 ،؛ اما از
سويي استقرار بانکداري الکترونيک عالوه بر ارتقاي سطح کيفي خدمات 60 ،تا  70درصد
هزينههاي بانکها را کاهش ميدهد (آکين سي و همکاران )2004 ،و ميتواند با برقراري ارتباط
سريع با تمام مخاطبان ،ارائه خدمات مبتني بر نيازهاي فرد – فرد آنها ،تحول همهجانبه در
نظام بانکي ايجاد کند.
حال که از يکسو نظام بانکي کشور استفاده از ابزارهاي الکترونيکي را باور کرده است و از
سوي ديگر نيز ارائه نشدن خدمات بانکي بهموقع ،بهعنوان مانعي جدي در زمينه گسترش و
توسعه اقتصادي کشور محسوب ميشود ،الزم است موانع و راهکارهاي توسعه بانکداري
الکترونيکي در کشور مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار گيرد .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي
اثرات شخصيت و ادراکات مشتريان در پذيرش استفاده از بانکداري برخط است .ضمن اينکه،
باتوجه به توسعه خدمات نوين در دولت الکترونيک ،ايجاد رقابت بين ارائهدهندگان خدمات نوين
نيز فراگير شده است ،موضوعي است که بايد به آن پرداخته شود.
اهداف تحقیق :هدف اصلي اين تحقيق ،بررسي و شناسايي اثرات شخصيت و ادراکات مشتريان
در پذيرش بانکداري اينترنتي است.
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 .2چارچوب نظري و پیشینه تحقیق

بانکداري الکترونيکي استفاده از ابزار الکترونيکي و فنآوري پيشرفته شبکهها و
زيرساختهاي مخابراتي است که از آن طريق بتوان عمليات انتقال پول را از يک مکان به مکان
مورد دلخواه مشتري با کاهش زمان انجام داد .يکي از اين ابزارها که به کمک استفاده از ابزار
الکترونيکي و مخابراتي حاصل شده است ،اينترنت ميباشد که بانکها با استفاده از اين خدمت،
بانکداري اينترنتي را ابداع نمودهاند بهطوريکه ميتوان بعضي از کارهايي را که بايد قبال در
شعبه بانک مورد نظر انجام داد ،در هر مکاني و هر زماني به غير از آنجا انجام داد .همانند:
مشاهده صورتحساب خود ،انتقال وجه از يک حساب خود به حساب ديگر و غيره.
عوامل بسياري در افزايش مشتريان براي يک کسبوکار دخيل هستند که ميتوان به
کارکنان ،فنآوري ،برند کيفيت خدمات و غيره اشاره کرد که هريک در راضي نگهداشتن
مشتريان و ايجاد وفاداري آنها و جلوگيري از تمايل آنان براي انحراف بسوي رقبا تاثيرگذار
هستند .اصل مشتريمداري نيز از اصول بنيادين در يک سازمان براي حفظ مشتريان قديمي و
افزايش مشتريان جديد است .هدف بانکداري اينترنتي ،کاهش هزينه در زمان و وقت کارمندان
بانک است .حال بجاي اختصاص فضاي يک اتاق يا انبار بزرگ بايگاني براي فايلهاي پر از
کاغذهاي تراکنشهاي بانکي حاصل از عمليات انتقال وجوه و بايگاني آنها ،ميتوان کل
اطالعات يکسال را در يک حافظه جانبي کوچک جاي داد و نگهداري کرد و وقت مازاد خود را
صرف مشاوره دادن به مشتريان کرد .اعتماد و احساس امنيت ،عاملي است که يک شرکت در
صورت دادن وعده به مشتريان خود اقدام به تحقق آن نمايد و باعث اتکاء بيشتر مشتريان به آن
شرکت ميشود؛ زيرا مشتريان در پي برطرف کردن خواستهها و نيازهاي خود هستند و تنها
کساني در بازار رقابت موفق خواهند بود که به انتظارات مشتريان خود پاسخ دهند .امنيت ،توانايي
و قابليت انجام و اجراي خدمات وعده دادهشده بهطور دقيق و با اطمينان کامل هستند (زيتامل،
پاراسورامان .)2004،
سيستم بانکداري اينترنتي بايد آنچنان کاربرد و توانايي بااليي داشته باشد که بتواند در اولين
تجربه استفادهکننده يا مشتري ،توجه او را جلب کند و او را ترغيب به استفاده مجدد از آن نمايد.
بانکداري اينترنتي ،بهدليل اينکه يک پديده در عصر جديد است ،نياز به فنآوري و تجهيزات
مناسبي دارد که پاسخگوي نيازهاي متناسب با سليقه هر مشتري باشد .سهولت و سرعت
دسترسي و استفاده از سايت به معني رسيدن به اهداف با حداقل منابع ممکن و به شيوهاي
مقرون به صرفه است (اصالني و ديگران .)1386،
همه تالشها در راستاي چشمانداز يک سازمان است تا از طريق اجراي راهبرد مناسب،
سازمان به هدف خود دست يابد .در بانکداري اينترنتي نيز افزايش مشتريان با رضايت و وفاداري
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مشتريان قديمي از طريق تبليغات دهان به دهان آنها ،باعث جذب و افزايش مشتريان جديد
بانک ميشود.
پیشینه پژوهش :ادوينچنگ ،الم ،ويونگدر در پژوهشي بهبررسي پذيرش بانکداري اينترنتي از
سوي مصرفکنندگان در هنگکنگ ،با استفاده از مدل بسطيافته  TAMپرداختند .آنها به مدل
اوليه ديويس ،عنصر جديدي را به نام احساس امنيت در محيط وب اضافه کردند.
درضمن ،در محيط تجربي توان پيشبينيکنندگي رفتار مشتري در پذيرش بانکداري
الکترونيکي را مورد آزمون قرار دادند .متغيرهاي مستقل در مدل ارائهشده عبارت بودند از:
سهولت و احساس امنيت وب ،متغير سودمندي يا مفيد بودن و نگرش کاربر بهعنوان متغيرهاي
مداخلهگر و متغير قصد کاربر براي استفاده از بانکداري اينترنتي بهعنوان متغير وابسته در نظر
گرفته شدند .نتايج اين پژوهش ،بيشتر فرضيههاي پژوهش و مدل بسطيافته مدل پذيرش
فنّآوري را مورد تأييد قرار ميدهد و توان آن را براي پيشبيني قصد مصرفکننده در پذيرش
بانکداري اينترنتي نشان ميدهد (.)Edwin Cheng, Lam and Yeung، 2006
راوي ،کار ،وساگار در مطالعهاي ،با استفاده از مباني و ادبيات پژوهش در زمينه پذيرش و با
بهرهگيري از نظريههاي مدل پذيرش فنّآوري ،نظريه اقدام مستدل ،نظريه رفتار سنجيده ،و
نظريه انتشار نوآوريها به تبيين رفتار مصرفکنندگان و رتبهبندي عوامل مؤثر در پذيرش
بانکداري اينترنتي از سوي مشتريان بانکي در هند پرداختند .بر اساس يافتههاي اين پژوهش،
رتبهبندي عوامل مؤثر بر پذيرش بانکداري اينترنتي عبارتانداز:
ـ قصد استفاده از بانکداري اينترنتي؛
ـ باور مشتري؛
ـ هنجارهاي ذهني؛
ـ اعتماد به بانک؛
ـ ميل به استفاده؛
ـ (سودمندي) منفعت؛
ـ امنيت؛
ـ سهولت (.)Ravi, Carr, and Sagar, 2007
فرضیههاي تحقیق

فرضيه  .1بعد قابليتهاي استفادهشده بر نگرش مشتري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .1-1بعد سهولت ادراكشده بر نگرش مشتري تاثير معناداري دارد.
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فرضيه  .2-1بعد سودمندي ادراكشده بر نگرش مشتري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .2بعد امنيت ادراكشده بر نگرش مشتري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .3بعد شخصيت بر نگرش مشتري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .4نگرش مشتري بر نيّات رفتاري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .5خودکارآمدي بر نيّات رفتاري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .6حمايت دولت بر نيّات رفتاري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .7حمايت فنآوري بر نيّات رفتاري تاثير معناداري دارد.
فرضيه  .8نيّات رفتاري بر بکارگيري بانکداري اينترنتي تاثير معناداري دارد.
سوال اصلي تحقیق :آيا متغيرهاي (سهولت ادراكشده ،سودمندي ادراكشده ،امنيت ادراك-
شده ،بعد شخصيت ،خودکارآمدي ،حمايت دولت ،حمايت فنآوري) بر (نگرش ،نيّت رفتار ،استفاده
از اينترنت بانک) تاثير معنادار دارد؟
مدل مفهومي تحقیق :از آنجاکه قلمرو موضوعي اين تحقيق ،بررسي اثرات شخصيت و ادراکات
مشتريان بر پذيرش بانکداري اينترنتي است ،اين موضوع مربوط به پايگاه نگرشي و رفتاري
مصرفکننده در استفاده از بانکداري اينترنتي است .بسياري از مطالعات بهبررسي عوامل تاثيرگذار
بر ادراکات مشتريان پرداختهاند .در اين راستا ،عوامل موثر بر ابعاد قابليتهاي استفاده شامل
سهولت ادراكشده (کيفيت طراحي سايت) و سودمندي ادراكشده (پوشش بيشترين توقعات
مشتري) ،امنيت ادراكشده (حس آرامش در موقع اضطرار) ،بعد شخصيت (رفتارهاي
منحصربهفرد) ،نگرش (قدرت و قصد و نيّات يک فرد) ،حمايت دولت (بازخوردي که از طرف
دولت در اين راستا دريافت ميشود) ،حمايت فنآوري (حس رضايتي که مشتري با حرکت مثبت
فنآوري به دست ميآورد) ،خودکارآمدي (ايجاد انگيزه و خودباوري در مشتريان) ،نيّت رفتار (
قصد ،اراده و پيشبيني) و استفاده از بانکداري اينترنتي (بررسي شرايط مختلف بر استفاده از
اينترنت بانک) ،براي توسعه مدل مفهموي تحقيق مدنظر قرار گرفتهاند؛ بنابراين بر اساس
متغيرهاي تشريح شده ،مدل مفهومي تحقيق و روابط موجود در آن بهصورت شکل  1خواهد بود:
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شکل  :1مدل مفهومي تحقیق

دامنه تحقیق :اين تحقيق بهبررسي اثرات شخصيت و ادراکات مشتريان بر پذيرش بانکداري
اينترنتي ميپردازد.
 .3روششناسي تحقیق

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است که شامل  43سوال مرتبط با متغيرهايي همچون:
قابليت کاربردي که خود شامل متغيرهاي سهولت ادراكشده و سودمندي ادراكشده است .هر
يک شامل  4سوال ،متغيرهاي ابعاد شخصيت و امنيت ادراكشده هر يک شامل  4سوال ،متغير
استفاده از بانکداري اينترنتي شامل  2سوال از منبع مقاله پايه توسعه يک مدل کمي از تاثير
شخصيت و درك مشتريان در استفاده از بانکداري اينترنتي ( Hyun Shik Yoon,Linsey M,
 ،)2013 Barker Steegeمتغير نگرش شامل  4سوال ،متغير خودکارآمدي شامل  10سوال،
متغير حمايت دولت و حمايت فنآوري هر يک شامل  3سوال از منبع مقاله پايه عوامل موثر بر
پذيرش بانکداري اينترنتي در تونس :يک نظريه يکپارچهسازي مدل پذيرش و نظريه رفتار
برنامهريزيشده ( )Wadie Nasri, Lanouar Charfeddine, 2012و در نهايت ،متغير نيّت
رفتار شامل  5سوال از منبع مقاله پايه درك بانکداري اينترنتي :يک نظريه واحد از پذيرش و
استفاده از فنآوري و کاربرد ريسک دركشده تهيه شده است ( Carolina Martins,Tiago
.)Oliveira, Ales, Popovic, 2014
 .4تحلیل دادهها

بهمنظور تعيين ميزان قابليت اعتماد و پايايي پرسشنامه ،قبل از توزيع آن در جامعه آماري
نمونهاي بالغ بر  40نفر از پاسخگويان اخذ شده است و سپس با استفاده از نرمافزار  SPSSبه
محاسبه آلفاي کرونباخ اقدام شده است .در جدول  ،1خروجي حاصل از پردازش محاسبه آلفاي
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کرونباخ با نرمافزار  SPSSارائه شده است که ميزان ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه 0/842
است.
جدول  :1خروجي حاصل از پردازش محاسبه آلفاي کرونباخ با نرم¬افزار SPSS
تعداد پاسخنامهها

آلفاي کرونباخ

40

0/812

384

0/842

پایایي سواالت پرسشنامه به تفکیک متغیرهاي تحقیق :براي محاسبه ضريب قابليت
اعتماد با اين روش ،نيازي به داشتن نسبت پاسخهاي صحيح و غلط نيست؛ بلکه در دست داشتن
واريانس نمرههاي کل و ميانگين نمرات کافي است .با استفاده از نرمافزار  SPSS19ضريب
آلفاي کرونباخ سئواالت پرسشنامه محاسبه شد که همگي باالي  0/7بود؛ بنابراين پرسشنامه از
پايايي قابل قبولي برخوردار است .آلفاي کرونباخ پرسشنامه  0/842است که نشان از پايايي
باالي پرسشنامه تحقيق است (جدول .)2
جدول  :2آلفاي کرونباخ سواالت پرسشنامه
ضریب پایایي ( آلفاي کرونباخ )

متغیرهاي کلیدي

0/971175
0/919873
0/946994
0/871538
0/829429
0/948346
0/943864
0/867391
0/924399
0/912458

بعد شخصيت
سودمندي اداركشده
سهولت ادراكشده
امنيت ادراكشده
استفاده از بانکداري اينترنتي
نگرش
خودکارآمدي
حمايت دولت
حمايت فنآوري
نيّت رفتار

روايي پرسشنامه به دو صورت روايي سازه با روش تحليل عامل تائيدي مورد ارزيابي قرار
گرفته است که خالصهاي از نتايج مذکور در جدول  3آمده است:
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جدول  :3آزمون کرویت بارتلت و کمو ()KMO

متغیر

آمار کفایت نمونه KMO

کاي دو x2

df

 Sigدرجه معناداري

کل پرسشنامه
بعد شخصيت
سودمندي ادراك شده
سهولت ادراك شده
امنيت ادراك شده
استفاده از بانکداري اينترنتي
نگرش
خود کارآمدي
حمايت دولت
حمايت تکنولوژي
نيت رفتار

0/762
0/633
0/731
0/686
0/586
0/65
0/749
0/805
0/808
0/594
0/784

8782/45
667/8
668/882
325/169
271/517
155/469
398/377
527/539
904/875
465/346
879/456

820
28
10
3
3
3
6
10
10
10
10

0/001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

میزان اشتراکات اولیه به تفکیک متغیرها :جدول  4ميزان اشتراکات اوليه به تفکيک متغيرها
را در آزمون روايي پرسشنامه با تحليل عاملي نشان ميدهد:
جدول  :4میزان اشتراکات اولیه به تفکیک متغیرها در آزمون روایي پرسشنامه با تحلیل عاملي
متغیر مورد مطالعه
بعد شخصيت
سودمندي ادراكشده
سهولت ادراكشده
امنيت ادراكشده
استفاده از بانکداري اينترنتي
نگرش
خودکارآمدي
حمايت دولت
حمايت فنآوري
نيبت رفتار

میزان اشتراکات اولیه
1/03
1/14
1/52
1/68
1/5
1/41
1/29
1/21
1/11
1/21

جامعه آماري ،روش نمونهگیري و حجم نمونه :جامعه آماري اين تحقيق مشتريان
دريافتکننده خدمات بانکي ،بانک تجارت در شهر تهران هستند.
روش نمونهگيري مورد استفاده در انتخاب نمونه اين تحقيق ،روش نمونهگيري تصادفي است
که از بين مشتريان خدمات بانکي بانک تجارت شهر تهران انتخاب خواهند شد .از آنجاکه جامعه
آماري اين تحقيق نامحدود است؛ بنابراين از فرمول زير در تعيين حجم نمونه استفاده ميشود:
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حداکثرواريانس0/25
سطح اطمينان = 0/95
از اينرو تعداد حجم نمونه  384نفر است.
در اين تحقيق ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است که در زمينه متغيرهاي سهولت
ادراكشده ،سودمندي ادراكشده ،امنيت ادراكشده ،بعد شخصيت ،خودکارآمدي ،حمايت دولت،
حمايت فنآوري ،نگرش ،نيّت رفتار ،استفاده از اينترنت بانک در  43سوال طراحي شده است.
مطابق با جدول  ،5سواالت مرتبط با هر يک از متغيرها ارائه ميشود:
جدول  :5سواالت مرتبط با هریک از متغیرها
متغیر مورد مطالعه

تعداد

سواالت

منبع

سال

بعد شخصيت

4

سوال  1تا 4

2013

سودمندي ادراكشده

4

سوال  5تا 8

;Ryckman, 2007 , Kim et al., 2010
Nov & Ye, 2008
Lee, 2009; Turban, King, Lee, Warkentin,
& Chung, 2004

2013

سهولت ادراكشده

4

سوال  9تا
12

Lee, 2009; Turban, King, Lee, Warkentin,
& Chung, 2004

2013

امنيت ادراكشده

4

سوال  13تا
16

;Grabner-Krkuter & Faullant, 2008
;Howcroft et al., 2002; Kim et al., 2010
Lee, 2009; Rotchanakitumnuai & Speece,
2003; Treiblmaier et al., 2004

2013

استفاده از بانکداري
اينترنتي

2

Chang & Chen, 2009; Cheung & Lee,
2006

2013

نگرش

4

Wadie Nasri a, Lanouar Charfeddine

2012

خودکارآمدي

10

& Agarwal & Prasad, 1999; Harrison
Rainer, 1992; Levin & Gordon, 1989

2012

حمايت دولت

3

)Tan and Teo (2000

2012

حمايت فنآوري

3

& Jaruwachirathanakul & Fink, 2005, Shih
Fang, 2004

2012

نيّت رفتار

5

Carolina Martinsa, Tiago Oliveiraa, Aleˇs
Popoviˇc

2014

سواالت 17
و 18
سوال  19تا
22
سوال  23تا
32
سوال  33تا
35
سوال  36تا
38
سوال  39تا
43
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تحلیل استنباطي فرضیههاي پژوهش بر اساس معادالت ساختاري انجامشده:

شکل  :2خروجي شماره  1نرمافزار لیزرل
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شکل  :2خروجي نرم افزار شماره  2لیزرل

پس از اطمينان از صحت برازش مدل ،شکلهاي  2و  ،3تحليل مدل در قالب پژوهش
مسئله قابل طرح و بررسي است.
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آزمون فرضیهها

فرضيه  .1بعد قابليتهاي استفادهشده بر نگرش مشتري تأثير معناداري دارد.
اين فرضيه داراي دو زير فرضيه است که به شرح زير تحليل شدهاند.
فرضيه  .1-1بعد سهولت ادراكشده بر نگرش مشتري تأثير معناداري دارد.
ـ با توجه مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «سهولت ادراكشده» با متغير «نگرش
مشتري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  8/32و بزرگتر از  1/96است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده فرضيه مورد تاييد است و سهولت ادراكشده بر
نگرش مشتري نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/48است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني افزايش
ميزان سهولت ادراكشده در بين پاسخگويان باعث بهبود نگرش آنها نسبت به استفاده از
بانکداري اينترنتي ميشود.
فرضيه  .2-1بعد سودمندي ادراك شده بر نگرش مشتري تأثير معناداري دارد.
ـ با توجه به مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «سودمندي ادراكشده» با متغير
«نگرش مشتري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  4/12و بزرگتر از 1/96
است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و سودمندي ادراكشده بر
نگرش مشتري نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/19است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني افزايش
ميزان سودمندي ادراكشده در بين پاسخگويان باعث بهبود نگرش آنها نسبت به استفاده از
بانکداري اينترنتي ميشود.
فرضيه  .2بعد امنيت ادراكشده بر نگرش مشتري تأثير معناداري دارد.
ـ با توجه به مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «امنيت ادراكشده» با متغير «نگرش
مشتري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  7/97و بزرگتر از  1/96است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و امنيت ادراكشده بر
نگرش مشتري نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/34است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني افزايش
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ميزان امنيت ادراكشده در بين پاسخگويان باعث بهبود نگرش آنها نسبت به استفاده از
بانکداري اينترنتي ميشود.
فرضيه  .3بعد شخصيت مشتريان بر نگرش آنان تأثير معناداري دارد.
ـ با توجه به مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «شخصيت مشتري» با متغير «نگرش
مشتري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  9/34و بزرگتر از  1/96است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و شخصيت مشتري بر
نگرش مشتري نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/04است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني بهبود
شخصيت مشتريان باعث بهبود نگرش آنها نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي ميشود.
فرضيه  .4نگرش مشتريان بر نيّات رفتاري آنان تأثير معناداري دارد.
ـ با توجه به مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «نگرش مشتري» با متغير «نيّات
رفتاري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  5/6و بزرگتر از  1/96است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و نگرش مشتريان نسبت
به استفاده از بانکداري اينترنتي بر نيّات رفتاري آنها تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/34است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني بهبود
نگرش مشتريان باعث بهبود نيّت رفتار آنها نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي ميشود.
فرضيه  .5حمايت دولتي ادراكشده مشتريان بر نيّات رفتاري آنان تأثير معناداري دارد.
ـ با توجه به مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «حمايت دولتي ادراكشده» با متغير
«نيات رفتاري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  4/53و بزرگتر از 1/96
است.
در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و حمايت دولتي
ادراكشده بر نيّات رفتاري مشتري نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/25است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني افزايش
ميزان حمايت دولتي ادراكشده در بين پاسخگويان باعث بهبود نيّات رفتاري آنها نسبت به
استفاده از بانکداري اينترنتي ميشود.
فرضيه  .6حمايت فنآوري ادراكشده مشتريان بر نيّات رفتاري آنان تأثير معناداري دارد.
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ـ با توجه به مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «حمايت فنآوري ادراك شده» با متغير
«نيّات رفتاري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  4/69و بزرگتر از 1/96
است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و حمايت فنآوري
ادراكشده بر نيّات رفتاري مشتري نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/15است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني افزايش
ميزان حمايت فنآوري ادراكشده در بين پاسخگويان باعث بهبود نيّات رفتاري آنها نسبت به
استفاده از بانکداري اينترنتي ميشود.
فرضيه  .7خودکارآمدي مشتريان بر نيّت رفتاري آنان تأثير معناداري دارد.
با توجه به مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «خودکارآمدي» با متغير «نيّات
رفتاري» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  4/25و بزرگتر از  1/96است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و خودکارآمدي مشتريان
نسبت به نيّت رفتاري آنها بر استفاده آنان از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/23است ،ميتوان نتيجه
گرفت که دليل مثبت بودن عالمت ضريب مسير اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني
بهبود خودکارآمدي آنها نسبت به نيّت رفتاري باعث افزايش استفاده آنان از بانکداري اينترنتي
ميشود.
فرضيه  .8نيّات رفتاري مشتريان بر بکارگيري بانکداري اينترنتي آنان تأثير معناداري دارد.
با توجه مقدار  Tبهدستآمده در بررسي رابطه متغير «نيات رفتاري» با متغير «استفاده از
بانکداري اينترنتي» در مدل معادالت ساختاري تحقيق که مقدار آن برابر  4/83و بزرگتر از
 1/96است.
ـ در نتيجه با توجه به دادههاي جمعآوريشده ،فرضيه مورد تاييد است و نيّات رفتاري مشتريان
نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي بر استفاده آنها از بانکداري اينترنتي تأثير معناداري دارد.
همچنين با توجه به مقدار ضريب مسير اين دو متغيرکه برابر با  0/44است ،ميتوان نتيجه گرفت
که دليل مثبت بودن عالمت ضريب مسير اين اثرگذاري بهصورت مستقيم است ،يعني بهبود نيّت
رفتار آنها نسبت به استفاده از بانکداري اينترنتي باعث افزايش استفاده آنان از بانکداري اينترنتي
ميشود.
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 .5نتیجهگیري و پیشنهادها
نتایج حاصل از مطالعه و آزمون فرضیهها ي تحقیق
جدول  :6نتایج حاصل از مطالعه و آزمون فرضیههاي تحقیق
آماره نیکویي برازش

آماره آزمون کاي دو

نتیجه حاصل
معناداربودن آزمون کاي دو به عنوان يکي از معيارهاي نيکويي برازش مطرح است .در اين
بررسي« :رد فرض  H0در سطح معناداري )sig<0.5(0/50نشاندهنده آن است که مدل در
تبيين روابط مدل توانا است؛ به عبارت ديگر فرض معنادار بودن مدل در سطح معنادار 0/50
تاييد ميشود .مقدار آماره آزمون کاي دو برابر با  2071/01با درجه آزادي برابر  830است .از
آنجاکه نسبت کاي دو بر درجه آزادي کمتر از  3است ،پس اين دو آماره قابل قبول هستند.
Degrees of Freedom = 820
=Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2071.01 (p
) 0.0
جذر برآورد واريانس خطا ( )Root Mean Square Error of Approximationيک

جذر برآورد واريانس خطاي
تقريب )(RMSEA

شاخص برازندگي فزاينده
)(IFI

شاخص برازندگي
تطبيقي_CFI

معيار منطقي و مطلوب جهت بررسي برازش مدل است .در اين مدل ميزان  RMSEAبرابر
با  0/063گزارش شده است .شاخص  RMSEAبراي مدلهاي خوب برابر با  0/05و يا
کمتر است .مدلهايي که  RMSEAآنها  0/01و بيشتر باشد ،برازش ضعيفي دارند براي
اين شاخص ميتوان فاصله اطمينان محاسبه کرد .ايدهآل آن است که حد پائين فاصله
اطمينان نزديک به صفر باشد و حد بااليي بزرگ نباشد ( مدليابي معادالت ساختاري ،هومن،
 .)42بنابراين با توجه به مقدار  RMSEAمدل از برازش قابل قبولي برخوردار است.
مقدار  IFIبايد حداقل  0/9باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود ( مدليابي معادالت
ساختاري ،هومن .)241
Incremental fit index (IFI) = 0.98

شاخص  CFIدر اين بررسي برابر  0/98محاسبه شده است .اين شاخص از طريق مقايسه
يک مدل به اصطالح مستقل که در آن بين متغيرها هيچ رابطهاي نيست مقدار بهبود را
ميسنجد .دامنه مقادير شاخص بين صفر تا يک است و مقاديري که بزرگتر از  0/9باشد
قابل قبول است.
Comprative Fit Index ( CFI) = 0.98

شاخص نرمشده برازندگي
NFI

بنتلروبونت ( )1980مقادير برابر يا بزرگتر از  0/9را در مقايسه با مدل صفر ،بهعنوان شاخص
خوبي براي برازندگي مدلهاي نظري توصيه کردهاند (مدليابي معادالت ساختاري،
هومن)240
Normal Fit Index (NFI) = 0.96

متغير «سهولت اداركشده» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  8/23و با شدت
تاثير به ميزان  0/48بر متغير «نگرش» بوده است.
متغير «سودمندي ادراكشده» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  4/12و با شدت
تاثيربه ميزان  0/19بر متغير «نگرش» بوده است.
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متغير «امنيت ادراكشده» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  7/97و با شدت تاثير
به ميزان  0/34بر متغير «نگرش» بوده است.
متغير «بعد شخصيت» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  9/34و با شدت تاثير به
ميزان  0/04بر متغير «نگرش» بوده است.
متغير «نگرش» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  5/60و با شدت تاثير به ميزان
 0/34بر متغير «نيّت رفتار» بوده است.
متغير «حمايت دولت» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  4/53و با شدت تاثير به
ميزان  0/25بر متغير «نيّت رفتار» بوده است.
متغير «حمايت فنآوري» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  4/69و با شدت تاثير
به ميزان 0/15بر متغير «نيّت رفتار» بوده است.
متغير «خودکارآمدي» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tمعادل  4/25و با شدت تاثير به
ميزان  0/23بر متغير «نيّت رفتار» بوده است.
متغير «نيّت رفتار» داراي رابطه مستقيم با ميزان آماره  Tبا ميزان  4/83و با شدت تاثير به
ميزان  0/44بر متغير «استفاده از اينترنت بانک» بوده است.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که قابليتهاي کاربردي ( سهولت و سودمندي ادراكشده) و
امنيت ادراكشده و ابعاد شخصيتي بر نگرش مشتريان تاثير معنادار دارد و نگرش ،حمايت
فنآوري ،حمايت دولت و خودکارآمدي بر نيّات رفتاري تاثير معنادار دارد و در نهايت ،نيّات
رفتاري بر استفاده از بانکداري اينترنتي تاثير معنادار دارد.
پیشنهادها :هر تحقيق علمي در حوزه علوم مـديريت عـالوه بـر رسـالت خـود ،نيـاز بـه ارائـه
پيشنهادها و راهکارهاي مديريتي در مورد موضوع مطالعه و موارد مشابه دارد تا راهنما و چراغ راه
ديگر عالقمندان کـه احتمـاال در آينـده قـدم در ايـن راه مـيگذارنـد ،باشـند .بـر ايـن اسـاس،
پيشنهادهاي زير به مديران بازاريابي ارائه ميشود:
ـ توجه و تاکيد بر قابليتهاي استفادهشده که عبارتاند از :سودمندي و سهولت ادراكشده؛
ـ توجه و تاکيد بر سهولت ادراكشده که عبارتاند از :آسان بودن کارهاي بانکي ،يادگيري و کـار
کردن با سيستم ،به يادآوردن چگونگي انجام کار؛
ـ توجه و تاکيد به سودمندي ادراكشده که عبارتاند از :انجام سريع کارهـا ،مفيـد بـودن ،راهـي
براي مديريت امور مالي ،حذف محدوديتهاي جغرافيايي؛
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ـ توجه و تاکيد بر امنيت ادراكشده که عبارتاند از :احسـاس امنيـت در انجـام کارهـا ،احسـاس
امنيت در ارائه اطالعات شخصي در اينترنت ،احساس امنيت در اطالعات کـاربر و تـراکنشهـاي
بانکداري و رفع نگراني در استفاده از بانکداري اينترنتي؛
ـ توجه و تاکيد به بعد شخصيت که عبارتاند از :کنجکاوي ،به چالش کشـيدن هنجارهـا ،انجـام
کارها با استفاده از راههاي جديد؛
ـ توجه و تاکيد بر نگرش مشتري که عبارتاند از :داشتن ايده خوب ،خوشايندي و مطلوب بـودن
استفاده از بانکداري اينترنتي ،استفاده از بانکداري اينترنتي براي تراکنشهاي مالي؛
ـ توجه و تاکيد بر خودکارآمدي که عبارتاند از :استفاده از بستههاي نرمافزاري ،استفاده از منـابع
کمکي ،کمک گرفتن از کارشناسان ،يادگيري از طريق ديگران ،داشتن زمان کافي جهـت انجـام
کار با سيستم ،وجود راهنماي سيستم ،وجود سيستم مشابه براي استفاده از سيستم مورد نظر؛
ـ توجه و تاکيد بر حمايت دولت که عبارتاند از :حمايت از تجارت اينترنتـي ،راهانـدازي امکانـات
براي تجارت الکترونيک ،ترويج بانکداري الکترونيکي؛
ـ توجه و تاکيد از حمايت فنآوري که عبارتانـد از :پيشـرفت در فـنآوري بـراي امنيـت بيشـتر
اينترنت ،سرعت باالتر دسترسي به اينترنت ،کاربردي شدن بانکداري اينترنتي؛
ـ توجه و تاکيد بر نيّات رفتاري که عبارتاند از :تصميم به استفاده از سيستم ،مشورت درباره تراز
حساب بانکي؛
ـ توجه و تاکيد بر استفاده از اينترنت بانک که عبارتاند از :استفاده بيشتر از اينترنت بانک.
پیشنهاد براي تحقیقات آتي :به محققان پيشنهاد ميشود که اين تحقيق را بـا موضـوعاتي از
جنس موضوعات زير دنبال کنند:
ـ تاثيرات غيرمستقيم روابط تائيد شده نيز به واسطه متغيرهاي ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد؛
ـ تحقيق در مقياس و نمونهاي وسيعتر و همراه با کنترل متغيرهاي مزاحم انجام گيرد؛
تحقيق در زمينه طراحي سايت با امکانات کاربرديتر و باال بودن شاخص امنيت؛
ـ پيشنهاد راهکارهايي به دولت به منظور باال بردن ميزان حمايت از خدمات نوين بانکي؛
ـ بررسي راهکارهاي راهبردي جهت افزايش مشتريان براي استفاده از موبايل بانک؛
ـ روابط تحقيق با مدل ارزيابيشده در بانکها يا صنايع ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد؛
ـ بررسي همين موضوع در طبقات اجتماعي خاص.
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