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هدف پژوهش بررسی تاثیر عوامل داخلی و اجتماعی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی با نقش تعدیلگر  -چکیده

 -توصیفی اهباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری دادهتحصیالت مشتریان می

شامل مشتریان بانک سپه استان  پژوهش حاضرجامعه آماری یابی معادالت ساختاری است. پیمایشی مبتنی بر مدل

ها وری دادهآابزار گردنفر جهت شرکت در این پژوهش انتخاب شده است.  384باشد که نمونه آماری فارس می

های روایی واگرا، روایی همگرا امه از آزموندر این پژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روایی پرسشن

استفاده شده است. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده   رللیزدر نرم افزار 

بررسی تاثیر عوامل داخلی و اجتماعی بر پذیرش بانکداری ن است که آدهنده های پژوهش نشانشد. یافته

های یرهای یافتهعدیلگر تحصیالت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به اینکه متغالکترونیکی با نقش ت

ن است بررسی تاثیر عوامل داخلی و اجتماعی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی با نقش آدهنده پژوهش نشان

های مختلف که در قسمت شیوهتوان با استفاده از تاثیر مثبت و معناداری دارند، می لگر تحصیالت مشتریانتعدی

 پیشنهادات ارائه شده است، این تاثیرات را افزایش داد.

 عوامل داخلی، عوامل اجتماعی، پذیرش بانکداری الکترونیکی  ها:کلید واژه

 

 مقدمه

باشند. در واقع یو درحال توسعه م افتهیتوسعه  یکشورها یمهم در تمام اریبس یها از جمله موسسات مالبانک

 بگذارد یبرجا یمهم راتیآن تاث یتواند بر عملکرد اقتصادیم یهر کشور یقوت عملکرد نظام بانک ای ضعف
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را عامل  ینظام بانک یحوزه اقتصاد ضعف عملکرد نیاز محقق یاریکه بس یصورتبه(. 2018و همکاران، 1)یانگ

به شدت  یاقتصاد ستمیس زین رانیادر کشور  (.2018، 2)سافینا و کمانی انددانسته یبحران مال جادیدر ا یاصل

باشد، یها درحال گسترش ماز نظر تعداد بانک رانیا ینظام بانک ییسو از. قرار دارد ینظام بانک ریتحت تاث

را با  گرید یهابانک یامر سودآور نیشود؛ و ایکشور وارد م یبانک به نظام مال کیسال  که هر یطوربه

به  را انیمشتر یداده و وفادار شیافزا انیمشتر یامر امکان انتخاب را برا نیچالش روبرو نموده است. چراکه ا

 یمانند بانکدار یدیجد یراهبردها یها و موسسات مالرو بانکنیقرارداده است، از ا ریها تحت تاثبانک

-وهی، شهای گذشته(. طی سال1398 ،یاند )اسدخود در دستور کار قرار داده انیحفظ مشتر یرا برا کیالکترون

افزایش دهند، کارایی و اثربخشی خود  راها رشد اقتصادی خود الکترونیک باعث شده که بانک یبانکدار یاه

در حال حاضر برخالف  متاسفانه(. 2020، 3)تکا و شارما های خود را نیز کاهش دهندرا بهبود دهند و هزینه

ها شده از بانک یبه از دست دادن سهم بازار برخجر من یکینوالکتر نینو یبانکدار یهاوهیشانتظار،  استفاده از 

 قاتیتحق .نان استآخواهند و کاهش اعتماد ناشی از ناتوانی مشتریان در پیدا کردن آنچه که میاست. که این امر 

از خدمات  انیاستفاده مشتر زانی(، نشان داده است که م1398 ورماهیشهر انه،ی)گزارش سال یبانک مرکز

نسبت به  انیداشته است. با توجه به کاهش اعتماد مشتر ینزول ریس یدولت یهادر بانک کیرونالکت یبانکدار

در  دهیمشکالت عد ان،یمشتر یبانک یهاباز حسا ینترنتیمتعدد ا یهایاخبار کالهبردار شیافزا ها،رساختیز

خود را  یکیالکترون یبانک یهاتیفعال زانین داشته است که مآرا بر  انیو .... مشتر یبانک اتیاستفاده از عمل

 یقشر نیشتریحال حاضر ب در. (2020 ،4)شیما و نورمحمدی. بروند شیپ یسنت یهاکاهش داده و به سمت روش

هستند  انیکنند، جوانان و دانشجویها استفاده مبانک یکیالکترون و ینترنتیکه بدون ترس و واهمه  از خدمات ا

خاص خود  یهامشغله کهنینشان داده است کارمندان دولت با ا ریاخ قاتی(. تحق1398زاده و همکاران، )عشرت

 یاستفاده کنند و حضور یسنت یدهند از خدمات بانکداریم حیهستند ترج هرا دارند و اکثرا با کمبود وقت مواج

ه آن است ک حاضر محقق بر قیدر تحق نی(. بنابرا1398آذرماه  21 ،ی)برنامه هشت و س ندیها مراجعه نمابه بانک

آنان به  لیافراد، عوامل موثر بر تما التیتحص زانینکاتش، و با در نظر داشتن م و رشیبا استفاده از مدل پذ

 .دینما یرا در دو بانک سپه بررس کیالکترون یاستفاده از بانکدار

 
1 Yang, S., Li, Z., Ma, Y., & Chen, X 
2 Safeena, R., & Kammani 
3 Teka, B. M., & Sharma 
4 Shima, N., & Mohamadali 
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

مردم و  هیتر سرماعیبهتر و سر توانند موجب جذبیم یکیگوناگون نشان داده که خدمات الکترون اتیتجرب

 ها بوده است. بانک یاتیگردد؛ که از اهداف مهم و ح انیمشتر تیآن بر رضا یرگذاریتاث

 کیدولت الکترون جادیبر ا یبرنامه سوم و چهارم توسعه و خصوصاً برنامه پنجم توسعه مبن دیتوجه به تأک با

 تیقرار گرفته است وحساس رانیطور جد در دستور کار مدامر به نیو وابسته به دولت ا یدولت یهادر سازمان

 یبرا دیبا یرقابت تیدست آوردن مزبه یشود که برایملموس و احساس م شتریب یها وقتموضوع در بانک نیا

الزم از جمله توسعه خدمات  داتیبالقوه تمه انیو جذب مشتر یفعل انیمشتر ینسبت به ماندگار وستهیبقاء پ

را در دستورکار قرار داد. استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، عالوه بر کاهش  کیونالکتر یبانکدار

 به دنبال دارد: زیرا ن ریز یایمزا یو مال یاقتصاد هاینهیهز

 جذب و نگهداری مشتریان ▪

 انسانی نیروی وریافزایش بهره ▪

 امور انجام برای مناسب هایهدایت مشتریان به سمت کانال ▪

 مات بانکی بدون حضور فیزیکیمشتریان به خدامکان دسترسی  ▪

 زمان و هاهزینه در جوییصرفه ▪

 سازمانی هایکاهش هزینه ▪

 ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف ▪

 مدیریت بهتر اطالعات ▪

 کاهش ریسک نگهداری پول نقد ▪

 انتقال سریع اطالعاتامکان  ▪

هستند که تا به امروز در صدر  رانیا یدولت یهابانک نیتریمیو قد نیبانک سپه از بزرگتر گرید یسو از

 یهابا ارگان یو چه از نظر مراودات مال انیو چه از نظر تعداد مشتر یمال یهاچه از نظر تراکنش یدولت یهابانک

 نیا تیو اهم کیالکترون یبانکدار رشیپذ یایمزا لیبه دل قیموضوع تحق تیاهم لیدل نیهم بههستند.  یدولت

  .تاس رانیدو بانک در ا

 



 1399ماه شصت، دی شماره                                                                         های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

4 

 

 مدل مفهومی تحقیق

  
 (2020) 1مدل مفهومی تحقیق با الهام از مطالعه مورالی شارما

 

 فرضیات تحقیق

 های اصلیفرضیه 

 .تاثیر دارد اجتماع بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

 .تاثیر دارد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی داخلیعوامل 

 .ی داردلگرینقش تعدنقش  کترونیکیرش بانکداری الاجتماع بر پذی یریرپذیبر تاث انیمشتر التیتحص

 ی داردلگرینقش تعدنقش  بر پذیرش بانکداری الکترونیکی عوامل داخلی یریرپذیبر تاث انیمشتر التیتحص

 های فرعیفرضیه

 .تاثیر دارد موردانتظار بر پذیرش بانکداری الکترونیکیکوشش 

 .دارد ثیرتا تسهیالت بانکی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

 .تاثیر دارد عملکرد موردانتظار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

ی گرلینقش تعدنقش  پذیرش بانکداری الکترونیکی از عملکرد موردانتظار یریرپذیبر تاث انیمشتر التیتحص

 .دارد

 
1 SHARMA 
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ی لگرینقش تعدنقش  پذیرش بانکداری الکترونیکی از کوشش موردانتظار یریرپذیبر تاث انیمشتر التیتحص

 .دارد

 .ی داردلگریتعدنقش  پذیرش بانکداری الکترونیکی از تسهیالت بانکی یریرپذیبر تاث انیمشتر التیتحص

 

 روش تحقیق

 ق،یتحق نیا یآوری داده پیمایشی است. جامعه آمار-شیوه جمعتحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ 

گیری تحلیل آماری از روش نمونه ، است. جهت تجزیه ودر شهر استان فارس یبانک سپه در شعب اصل انیمشتر

های مدل مفهومی شامل گویهتصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرداوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 

های آمار استنباطی استفاده ها از روشدست آمده از نمونهههای بباشد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل دادهمی

 است. شده
 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.های مدل مفهومی میشامل گویهابزار گرداوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 

 پرسش متغیر

 کوشش 
 موردانتظار

 در به روز خدمات برای من با ارزش استتالش بانک 

 دهم از بانکی استفاده کنم که در حال توسعه استمن ترجیح می

 باشدها رو به افزایش مییازمندیلوژی نی تکنودر دوره

 ماند اعتقاد دارمبه شعار تالش از چشم دور نمی 

 تسهیالت

 بانک من استوجود تسهیالت برتر یکی از موارد مهم در انتخاب من 

 شودبانکداری الکترونیک موجب باال بردن تسهیالت بانک می

 ها بهره ببرمنیکی موجود بانککنم تا حدامکان از امکانات  الکترومن سعی می

عملکرد مورد 

 انتظار

ای از عملکرد عنوان نتیجهدهند بهای که کارکنان در سازمان انجام میمیزان وظیفه

 .به کارکنان استسازمان  نسبت 

 .گیرید اختیارات داریدی تصمیماتی که میتا چه میزان در حوزه

 دهید مطلع هستیدتا چه میزان از کیفیت کاری که انجام می

 باشدمن تمایل دارم از خدمات بانکی استفاده کنم که مورد تائید دوستانم می تاثیر اجتماع
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 اسالمحاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش پی

رایب آلفای کرونباخ و پایایی اس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی، ضالپایایی این تحقیق مطابق با روش پی

 ترکیبی بررسی شده است. 

 

 ضرایب بارهای عاملی

های عاملی باالتر با توجه به اینکه کلیه بار دهد.مدل تحقیق را به همراه ضرایب بارهای عاملی نشان می شکل ذیل

 .باشند، لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استمی 0.4از 

 

 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار  1اسالونباخ که با استفاده از نرم افزار اسمارت پین آلفای کرنتایج آزمو

 باشد حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.می 0.7ارائه گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 

 

 

 

 

 

 
1 Smart PLS 

 دهممن به نظرات عموم اهمیت می

 داشتن نام نیک بانک در جامعه برای من اهمیت دارد

 کنم که در دید عموم قابل اطمینان باشدمن از خدمات بانکی استفاده می

نکداری ش باپذیر

 الکترونیکی

 من تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بانکی دارم

 شودخدمات الکترونیک بانکی موجب تسریع امور کاری من می

 میزان تحصیالت

 کندتحصیالت من در نگرش محیطی من نقش مهمی را ایفا می

 دهدایش میتحصیالت تمایل به استفاده از خدمات الکترونیکی بانکداری را افز

 تحصیالت قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل من را افزایش داده است

 نمایمبهینه میهایم را های تحصیلی خود انتخابگیری از آموزهمن با بهره
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 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.76 ظاروردانتکوشش م

 0.71 تسهیالت

 0.82 عملکرد موردانتظار

 0.83 تاثیر اجتماع

 0.86 پذیرش بانکداری الکترونیکی

 0.77 میزان تحصیالت

 

 (1آرپایایی ترکیبی )سی

انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  2اسالپینتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرم افزار اسمارت

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7االتر از گردیده است. چون مقادیر پایایی ترکیبی ب

 (CR)نتایج مربوط به پایایی ترکیبی
 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.90 کوشش مورد انتظار

 0.92 تسهیالت

 0.89 عملکرد موردانتظار

 .870 اجتماعتاثیر 

 .640 پذیرش بانکداری الکترونیکی

 .890 میزان تحصیالت

 

 3اسالمحاسبه روایی با روش پی

 اس روایی پرسشنامه، به وسیلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. الافزار اسمارت پیدر این تحقیق با کمک نرم

 
1 CR: Composite Reliability 
2 Smart PLS 
3 PLS 
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 روایی همگرا

 0.5ر از با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( برای هر یک از متغیرها  بیشت

مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای  است، این اعداد حکایت از روایی همگرای مناسب

( 1981، 3)فرنل و الکر 0.5( و برای اوه  1978، 2)نونالی 0.7(، برای پایایی ترکیبی 1951، 1)کرونباخ 0.7 کرونباخ

توان اند، مینمودهرها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ های حاصل تمامی این معیاباشد و مطابق با یافتهمی

 مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت.

 
 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.64 کوشش موردانتظار

 0.71 تسهیالت

 0.75 عملکرد موردانتظار

 0.74 تاثیر اجتماع

 0.66 لکترونیکینکداری اپذیرش با

 0.70 تحصیالتمیزان 

 0.57 
 منبع: یافته های تحقیق

 

 روایی واگرا

شود. نتایج روایی واگرا در جدول ذیل برای محاسبه میزان روایی واگرای از روش فورنل و الرکر استفاده می

 بیان شده است.

 گیری روایی واگرا به روش فورنل و الرکرنتایج حاصل از اندازه

 متغیرها
 کوشش

 موردانتظار

عملکرد 

 موردانتظار

پذیرش بانکداری 

 الکترونیکی

میزان 

 تحصیالت
 تسهیالت

 تاثیر 
 اجتماع

      0.86 کوشش موردانتظار

     0.81 0.80 عملکرد موردانتظار

 
1 Cronbach 

2 Nunnally 

3 Fornel & Larker 
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    0.95 0.69 0.71 پذیرش بانکداری الکترونیکی

   0.80 0.74 0.79 0.77 میزان تحصیالت

  0.88 0.78 0.75 0.78 0.79 تسهیالت

 0.80 0.81 0.76 0.70 0.79 0.79 تاثیر اجتماع
 منبع: یافته های تحقیق

 

 برازش مدل ساختاری

گیری گر و با در نظر داشتن متغیر تعدیلگر اندازهدر این تحقیق برازش مدل ساختاری بدون حضور متغیر تعدیل

 شود.می

 
 پژوهشسطح اول مدل  - (t)مقادیر تی

 

باشند، مورد پذیرش قرار بیشتر می 1.96ها با توجه به اینکه  از عدد دهد که کلیه فرضیهتی نشان می مقادیر

 گیرند.می
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 پژوهشضرایب مسیر فرضیه ها و بارهای عاملی سطح اول 

 

 گرفت کهتوان نتیجه باشد، میمی 0.347با در نظرگرفتن ضریب مسیر متغیر تعاملی روابط دولتی که عدد 

 کند.از تغییرات متغیر کارآفرینی بر عملکرد صادرات  را تعدیل می %35گر روابط دولتی  به میزان تعدیلمتغیر 

 

 پیشنهادات تحقیق

 گردد:یم های زیرارائهشنهادیپمذکور،  یرهایمتغ تیو اهم اتیفرض نیا جیبا توجه به نتا

 پیشنهادات در راستای آزمون فرضیه اول

 بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.  عملکرد موردانتظار در فرضیه اول تاثیر

توان به مسئولین ذیربط پیشنهاد داد با برگزاری مسابقات تفریحی در این فرضیه، می نتایید شدبا توجه به  -1

ابزارهای  بانک برای مشتریان با جوایزی مانند سفرهای سیاحتی و یا زیارتی موجبات جذابیت استفاده از

 ورند. آبانکداری الکترونیکی را برای مشتریان فراهم 

از  ها برای مشتریانی که دائماًبخشی از اقساط وام ارائه تسهیالت ویژه مانند جوایز نقدی یا بخشودگی -2

 کنند.های بانکی خود استفاده میابزارهای بانکداری الکترونیک جهت فعالیت

 

 دوم هیرضآزمون ف یدر راستا شنهاداتیپ

در این فرضیه تاثیر کوشش موردانتظار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه 

توان پیشنهاد داد قبل از استفاده مشتریان از ابزارهای نوین بانکداری الکترونیک به این فرضیه، می نتایید شدبه 
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ها خیلی سخت نیست و یادگیری این ابزارها و بعضا نرم افزارهای الزم داده شود که تا متوجه باشند موزشآآنها 

 ورد. آفراهم نمیگیری و یا اذیت آنان را موجبات ناراحتی و یا وقت

 

 سوم هیآزمون فرض یدر راستا شنهاداتیپ

در این فرضیه تاثیرات اجتماع بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تایید 

های سینمایی ها در تبلیغات خود، افراد سرشناس مانند ستارهتوان پیشنهاد داد مدیران بانکاین فرضیه، میشدن 

 نمایند.که آنان نیز از این ابزارهای بانکداری الکترونیک استفاده می نکشیدیا قهرمانان دنیای ورزش را به تصویر 

 

 چهارم هیآزمون فرض یدر راستا شنهاداتیپ

یالت بانکی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد ه تاثیر تسهدر این فرضی

گردد در تواند بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تاثیر داشته باشد. در این راستا پیشنهاد میتسهیالت بانکی میکه 

ویر کشیده شود. همچنین نشان داده ابزارهای بانکداری الکترونیکی به تص ازتیزرهای تبلیغاتی تسهیالت بانکی 

نفر نشان داده شود که یکی  نماید. مثال دوکه استفاده از این ابزارها چقدر در تسریع امور بانکی کمک می شود

یکی و یک کند و دیگری از ابزارهای الکتروناز ابزارهای سنتی )مانند حضور فیزیکی در بانک( استفاده می

 ر با یکدیگر مقایسه شود.شد و زمان انجام امور بانکی هر دو نفساعت در هر دو تصویر نصب با

 

 زمون فرضیه پنجمآ پیشنهادات در راستای

در این فرضیه نقش تعدیلگری تحصیالت مشتریان بر تاثیرپذیری پذیرش بانکداری الکترونیکی از عملکرد 

د تاثیر عملکرد موردانتظار بر انتوگرفت و تایید شد که تحصیالت مشتریان میمورد بررسی قرار  موردانتظار

گردد مدیران بانک در هنگام ارائه پذیرش بانکداری الکترونیکی را افزایش دهد. در این راستا پیشنهاد می

نان آبرای . و با توجه به سطح تحصیالت مشتریان نان توجه داشته باشندآخدمات به مشتریان به نقش تحصیالت 

 ه قائل شوند.ژخدمات وی

 

 زمون فرضیه ششمآ استایات در رپیشنهاد

در این فرضیه نقش تعدیلگری تحصیالت مشتریان بر تاثیرپذیری پذیرش بانکداری الکترونیکی از کوشش 

تواند تاثیر کوشش موردانتظار بر پذیرش مورد انتظار بررسی قرار گرفت و تایید شد که تحصیالت مشتریان می
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گردد مدیران بانک با تخصیص امتیازات ویژه به ین راستا پیشنهاد میبانکداری الکترونیکی را افزایش دهد. در ا

های استفاده از ابزارهای الکترونیکی را به مشتریان با مشتریان با تحصیالت آکادمیک آنان را تشویق نمایند شیوه

یلم کوتاه تهیه رسانی و آموزش خود به افراد فتوانند از شیوه کمکمی تر آموزش دهند. مثالًایینسطح تحصیلی پ

 .چنینی شرکت نمایندانک ارائه دهند و در مسابقات ایننمایند و به ب

 

 زمون فرضیه هفتمآ پیشنهادات در راستای 

در این فرضیه نقش تعدیلگری تحصیالت مشتریان بر تاثیرپذیری پذیرش بانکداری الکترونیکی از تاثیرات  

تواند تاثیر تاثیرات اجتماع بر پذیرش بانکداری مشتریان می اجتماع بررسی قرار گرفت و تایید شد که تحصیالت

نوایی اجتماعی، همنوایی اجتماعی است. همالکترونیکی را افزایش دهد. باید توجه داشت که منظور از تاثیرات 

کنش نوعی تأثیر اجتماعی بر تغییر عقاید و رفتار به منظور سازگاری با هنجارهای گروهی است. این تغییرات در وا

به فشارهای جمعی واقعی )حضور فیزیکی اشخاص( یا خیالی )شامل فشارها و انتظارات هنجارهای اجتماعی( 

چنین به معنای تأثیر جمعی نوایی تسلیم شدن در برابر فشارهای جمعی است . همتر همن سادهشوند. به بیاایجاد می

تواند رای نشان دادن توافق به موضع اکثریت که مینوایی به طور معمول بیا فشار گروهی نیز هست. اصطالح هم

تماعی اطالق شود. در این به دلیل دوست داشته شدن و یا تمایل به درست بودن و یا مطابقت با یک نقش اج

ها را طوری های اینترنتی و خدمات الکترونیکی بانکها و سایتشود طراحان و مدیران بانکراستا پیشنهاد می

صیالتی بتوانند به راحتی از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده حت همه افراد جامعه با هر نوعطراحی کنند که 

یر مثبت و ایجاد تمایل در سطح جامعه جهت استفاده از بانکداری الکترونیکی نمایند. که این موضوع موجب تاث

 شود.می

 

 هامحدودیت

 توان به دو بخش تقسیم کرد.ده است را میبرو بونان روآهایی را که محقق در تحقیق حاضر با محدودیت

نان به آتوان از می گیرد کههای پژوهش حاضر از جامعۀ آماری سرچشمه میبخشی از محدودیت -

ها دقتی اعضای نمونه در پاسخگویی به سؤالتوان به بیاز آن جمله می ای ذاتی تحقیق نام برد.محدودیته

 اشاره کرد.

شود که گستردگی های علمی پژوهش محسوب میها از دسته محدودیتبخشی دیگر از محدودیت -

ن متغیرها پرداخته اند، انتزاعی بودن برخی هایی که به بررسی ایمفاهیم نظری پژوهش، تعداد کم پژوهش
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 گیرد.می دربر آوری اطالعات به پرسشنامه راهای پرسشنامه و محدودبودن ابزار جمعاز مفاهیم و سؤال

 های این پژوهش عبارتند از:محدودیت نمهمتریل برخی از با این حا

که در فرآیند پژوهش بر  یلگردتعمتغیر ممکن است به واسطه وجود  یزقابلیت تعمیم نتایج این پژوهش ن -

 .یابداز دید پژوهشگر مستتر شده باشند، کاهش د ولی روابط تأثیر گذارده باش

 ینمونه مورد بررس ینمطالعه صرفا پرسشنامه بوده و همچن نیها در اداده آوریجمع ابزار کهآنجایی از -

 یتعنوان محدودهتوان بیدست آمده را مهب یجنتا یریپذیمتعم یزانلذا م باشدیمحدود به بانک سپه م

 .قلمداد نمود یقتحق

لذا عدم دسترسی به اطالعات ، انداطالعات در دسترس درخصوص سنجش متغیرها عمدتا کمی بوده -

 رود.شمار میهای تحقیق بهمحدودیتید از آ دستهتوانسته از راه مصاحبه بحقق که میکیفی م
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