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 های اخلاقی در صنعت بانکداری الکترونیکیشناسایی و رتبه بندی مولفه
 

 1، دکتر زین العابدین امینی سابق1،دکتر مسعود قربانحسینی2*محمد داودی ، دکتر امیرحسین1نسیبه صدیقی

 ایران ،ساوه ،واحد ساوه ی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامیدولتگروه مدیریت  .1

 ایران ،ساوه  ،ده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهی، دانشکآموزش گروه مدیریت .2

 (49/8/79، تاریخ پذیرش:42/6/79تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

مو جا  باا  در خاود ر  ،جهاا ی ها و موسسات مالدر عصر حاضر، بانک
 ید نیهما  م 1یکی لکترون ی. بانکد رنندیبیبزرگ جهت رقابت م ید نیم

 ساس جبار  ناخو ست  و بر یاو ست  خ یها و موسسات مال ست ک  بانک
و تجاارت  کی لکترون ی مروزه وجود بانکد ر .رندیگ یآ  قر ر م زمان  در
. بانکاد ری (1) ست ریناپذ جتناب ایدن یدر نظام خدمات مال 2کی لکترون

با  فز یش دقات،  ها فر هم نموده تار ی بانکب  ین  مکا  ر   لکترونیکی
قیعت رقابتی قوی ر  بر ی  ر ئ  خادمات مو شا ،خدمات کیفیتو سرعت
بهباود  باا . توسع  مستمر بانکاد ری  لکترونیکای(2)دیننما جادیبانکی،  

های مرباو  با  معامتاات در کاهش هزین  نیو همچند ری بانک ار ییک
 .گارددموجا  بهباود وضاعیت  قتصاادی مای،  لمتتایسطح متی و بین

و  یمعامتاات تجاار یتمام تیمحور 3یکی لکترون یها کنو  پرد ختهم
 .(3)دهدیم لیر  تشک ایدر دن یصنعت

 
 
 

 
 یر  بار  ییهافرصات 4یکایپرد خت  لکترون ینترنتینظام   کی وسع ت 

 فر هم سااخت ، ی لمتتنیو ب یمت ی ز رو بط تجار یدیختق مجموع  جد
و نقش آ   ینترنتی ست ک   صل وجود  ختاق در معامتات   یدر حال نی 

بر همین . شودیگرفت  م دهیناد یبانک نیمعامتات ب یهان یدر کاهش هز
 ساس رعایت  صول  ختااقی در  عماال تیییار ت سااختاری موسساات 

  ختاقی ساختارهای وجود عدم (.4) ساخت   ست یضرورتجاری جدید، ر  
نموده و ب  تبع   یجاد هاسازما  بر ی ر  مشکتاتی نفعا ذی با برخورد در
قار ر د ده  تااثیر تحت سازما  ر  نیز،  ثربخشی و قیتموف سودآوری، آ 

مز یاایی  و فو ید عتیرغم  قتصادی دنیای در رقابت باز ر  مروزه (.5 ست)
 بار ی پاایین قیمات و بهتار کیفیات باا خدمات  ز  ستفاده جهت در ک 

 خدمات و کالاعرص  بر ی ر  زیادی غیر ختاقی پیامدهای د شت ، مشتریا 
  (.6) ست د شت  پی در
 
 

 چکیده
هدف  ز  نجام پژوهش  باشد.می یو مال یآوردو حوزه فن  ست ک  در  رتبا  با هر یدی ز موضوعات جد یکی یکی، لکترون یبانکد ر زمینه:

  های  ختاقی در صنعت بانکد ری  لکترونیکی  ست.بندی مولف حاضر شناسایی و رتب 

و بهبود خدمات  یطر حروش مطالع  حاضر توصیفی ا پیمایشی  ست. جامع  آماری  ین پژوهش کارشناسا  شاغل در حوزه باز ریابی،  روش:

نفر ب  عنو   نمون  پژوهش  205باشند ک   ز میا  آنها با  ستفاده  ز جدول مورگا  و ب  روش تصادفی، بانک تجارت می یکی لکترون یبانکد ر
 های خام با  ستفاده  ز آزمو  فریدمن، مورد بررسی قر ر گرفتند. ساخت  بوده ودر نهایت د ده نتخاب شدند.  بز ر پژوهش، پرسشنام  محقق

دست  تقسیم شدند. ک  ب  شرح ؛کارکنا ،  9مولف   ختاقی در صنعت بانکد ری  لکترونیک شناسایی و در  56ها پس  ز تحتیل د دهیافته ها: 
مولف ،  7مولف ، مسئولیت  قتصادی د ر ی  8مولف ، مسئولیت  ختیاری و د وطتبان  د ر ی  4مولف ، رقبا د ر ی  6مشتریا  و سهامد ر   د ر ی 

 مولف  می باشند. 9مولف  و فناوری  طتاعات د ر ی  5ی حقوقی و  ختاقی د ر ی هامسئولیت

 در ترتی  ب  کارکنا  و د وطتبان  و  ختیاری مسئولیت  طتاعات، ها: فناوریدهد؛ در بین دست های تحقیق نشا  مییافت گیری: نتیجه
رسانی، حفظ  طتاعات محرمان  مشتریا  و ر زد ری، نوع در  بز رهای خدمتها؛  یجاد ت ند و در بین مولف سوم قر ر گرفت  تا  ول هایرتب 

 صد قت و درستکاری ب  ترتی  در رتب  های  ول تا سوم قر ر د رند.

 

 های  ختاقی بانکد ری  لکترونیک ختاق، بانکد ری  لکترونیک، مولف : گانواژکلید

 
 

 
 

 adavoudi838@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی  لکترونیکی: 



 های اخلاقی در صنعت بانکداری الکترونیکیدکتر امیرحسین محمد داودی و همکاران: شناسایی و رتبه بندی مولفه 
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شاوند  ز یما یو پاول یماال فیک  مرتبط با وظاا یزمان 5یمسائل  ختاق
کااا  ییگردناااد.  ز آنجاااایمااا برخاااورد ر ییبالاااا اریبسااا تیااا هم

ی اریبسا یهالیها و پتانساتیبا قابت دیجد یفناور ی،کی لکترونیبانکد ر
.  ساتفاده  ز باشاندمیماردد  ستمیس نی  کاربر   در  ستفاده  ز ما ، بوده

 ز  بعاد گوناگو   ز جمت : دولت،  یادیز یهاینگر ن کی لکترون یبانکد ر
با   رمیاا  آورده  سات.  ز ر   یها،  فار د و تکنولاو کس  و کار، بانک

 ضاد نیقاو ن یبار  یدیتهد کی لکترون ید ربانک ستمیدولت، س دگاهید
در خصوص  ییهاینگر ن نیهمچن یکی لکترون یباشد. بانکد رتر ست می
کنناده در  نتقاال  ز مصارف تیاحما نیبانک و قو ن م یب رهی لز مات ذخ

مطارح  یهنوز نگر ن گرید ی ز سو .نموده  ست جادیپول ر    یکی لکترون
 میو حفاظ حار تیا من ن یدر زم فمختت یهاشده توسط کاربر   و گروه

مشاکتات  نیشتریب نی  نشده  ست. عتاوه بر رفت یپذ یب  ر حت یخصوص
(. 7) موجاود  سات یتای من یهااصنعت نقض روش نیرتبط با  بالقوه م

  لکترونیکای بانکاد ری در  ختاقیاات همچنین با توج  ب   ینکا  فقاد  
  ختااقی  صاول ب   حتر م و خوب زندگی تجرب  ب  ر  شدیدی هایآسی 

 ز سوی  .(8نماید )می و رد صد قت و شر فت  ستقتال، جمت   ز مشتریا 
لی، عتاوه بر تبحر در کار دیدگاه  ختاقی مناس  حائز دیگر؛ در مشاغل ما

های مالی ک  طی  دو ده  باشد و  ین  مر با توج  ب  رسو یی همیت می
تر شد  روز فازو  محایط  خیر در سطح دنیا  تفاق  فتاده  ست و پیچیده

های عتوم مالی و  فز یش نقض  ختااق و میاز   کاری شاغتا  در حرف 
 نظر  ؛صااح  (.9،  همیات دونناد   یافتا   سات )کارهای غیرقانونی

  صاول ترین صاتی ر   ز مشاتری با   حتر م و صد قت کر مت،  ستقتال،
 (.  6) د نندمی  لکترونیکی بانکد ری صنعت در  ختاقی
د شاتن نگا  ی: محرمان  و مخفادهدنشا  می گرفت   نجام هایپژوهش

 ت،یحفاظت  ز  من خت ،قانو  حفاظت و عدم مد   فر د، ی طتاعات شخص
بهد شت  ،یخطا در معامتات مال شید یپ ،یها و تقت  مالد ده یکاردست
 نیمهمتارهاا،  ز تیشاد  فعال یکای ز  لکترون یناشا یکاریو ب یمنیو  

 ،یریپاذ یآسا (.7باشاد )ی، میکای لکترون یبانکاد ر ی ختاق یهاجنب 
هاا و تارین نالشیی  ز مهمپاسخگو تی ثر ت و مسئول ،یحو دث ناگهان

 باشااد.مسااائل  ختاااقی،  سااتفاده  ز خاادمات بانکااد ری  لکترونیکاای می
 ز جمتاا   ز تقتاا   پیشااگیری  ز  فشااا و تاارویع  طتاعااات و جتااوگیری
هاا و مساائل بکاار ر هکارهایی هستند ک  در جهت کاهش  یان نالش

کنندگا  خاادمات (. همچنااین  ز دیاادگاه  سااتفاده9شااوند )گرفتاا  می
پذیری، قابتیت  عتماد، قابتیات آماادگی، شافافیت، کی، دسترس لکترونی

شهروندمد ری، محرمانگی  طتاعاات،  حار ز هویات،  منیات، ظرفیات و 
 تی نتخاب،  عتماد، شافاف یآز د(. 10باشد )یکپارنگی د ر ی  همیت می

 یهااایکاااهش کتاااهبرد ر یدر ر سااتا تیمحاادود جااادیعمتکاارد و  
های نااوین  ختاااق در حااوزه بانکااد ری ی  ز جمتاا  دسااتاوردکاایکترون ل

 (. 5باشد ) لکترونیکی می
 د ر ئای هاساازما   عتباارتاو   گفات، یشاده ما ا یمطال  ب بر ساس

 آ  در مهمای نقش  ختاقیات ک  باشد،می سازما  با  رزش و نامحسوس
با   دیابا یبانکاد ر یمجااز ی ختاق در فضاا( و  ز آنجایی ک  10د رد )

ر  جاذب و  یو تجاار یاشد تاا بتو ناد  عتمااد عماومب یقو ی ند زه کاف

دوبااره  صاول  فیپرد زش مجدد و تعر یطیشر  نیدر نن نماید.  ستفاده
و  شدباشد.کاربر   متعهد ب  ریم ی رزشها و  هد ف لازم و ضرور ،ی ختاق

باا  یخادمات باانک تیفیو  رتقاء ک یکی لکترون یبانکد ر ستمیتوسع  س
 ز منابع  شتری ستفاده ب قی ز طر ید لت  جتماعع نی ختاق و تضم تیرعا
 ا یا رتباا  م نیو همچنا گریکادیها باا رو بط بانک نیبنابر  باشند.یم

  (.11) گردد ینیبازب دیو پرسنل با ا یسازما ، مشتر
قر  گذشت  ب   مینوکی یط افت یدر جو مع توسع  ،ی ختاق سازمان مقول 

 یریگشده  ست. در شکل ن ینهاد ب  مرور تیری ز عتم مد یعنو   بخش
 لیادخ یو فر ساازمان یساازمان ،یس  دست  عو مل فارد ی ختاق سازمان

ی و خاودکنترل یخودشناسا ،یشامل:  ختاق شخص یهستند. عو مل فرد
 تیریماد یریاگشاکل یهاانا یزم ی صات  یماریخم  ک  ب  عنو   ست
مقارر ت  شاامل: ضاو بط و یعو مل ساازمان باشد.در سازما  می ی ختاق

ر   ی ختااق تیریکا  ماد یو سااختار ساازمان یفرهنگ سازمان ،یسازمان
 ،ی قتصااد طیشاامل: دولات، شار  یکند و عو مل فر سازمانیم ن ینهاد
 یریاگکا  موجا  جهات باشدمی ی لمتتنیب یهاطیو مح یکار طیمح
 یر  در سازما  کاربرد ی ختاق تیریمد تینها شده و در ی ختاق تیریمد
تاو   با  یما یساازمان ی ز  صاول  ختااق یکند ب  طور کتایم یعمت و

 ،یمهارورز ،ی نضابا  کاار ،یریپاذتیمسائول ،یخادمتگز ر ،ی مانتد ر
  (.12) عدل و  نصاف  شاره کرد تیو رعا یورز د د ،یبردبار
 نیایباشند ک  سازما  باا تبمی ی ختاق لی ص یها رزش ،ی ختاق یکدها

 ی ختاااق یکاادها .ناادینمایماا نیاایتعخااود ر   ی ختاااق یمشااآنهااا خااط
مکتوب صادر شاده توساط ساازما  با   یها ز دستور لعمل ی مجموع 

ها و  رزش یعمل ب  آ  در ر ستا قیباشد تا  ز طرمی ر  یکارگر   و مد
 نجاام شاده  قااتیدر تحق .دیناساازما  عمال نما یختاق  ی ستاند ردها

  عبارتناد  ز:  عتمااد، شده  ست کا یمعرف ی لمتتنیب یکد  ختاق نینند
 ،یشاافاف  طتاعااات مااال ا یااب ،ی نصاااف، درون نگفااتن، درسااتکار

 ی ز  هاد ف  قتصااد یبانیپشت ،یمت تی حتر م ب  حاکم ،یریپذتیمسئول
 حتر م ب  حقوق  ،یو فرهنگ یجتماع  یها حتر م ب   رزش زبا ،یکشور م

 فقاات  نجاام در قبال معامتاات و تو یریپذتی فر د، مسئول یبشر و آز د
 .  شده و ...

 فار د  یپرد ز   و هام  ز ساو ینظر ی ز سوهم همو ره  ی ختاق یکدها
رفتار کارکنا  در نظار گرفتا   یبر رو رگذ ریتاث یب  عنو    بز ر یی جر 

 یر بط  وجود کادها ن یک  در زم یادیز قاتیقشده  ست. با توج  ب  تح
شاود کا  ی شاره ما ،گرفت صورت  یمختتف سازمان یهابا مولف  ی ختاق

 یبار رو ی ختااق یکادها یرگاذ رینحاوه تاث نا یدر زم ی طتاعات کما
 (.13وجود د رد.) یفرد یرفتارها
در ساطوح  رندگا یگمیتصم یتمام یبر  یعمت یر هنما ی ختاق یکدها

 ییهاتیکند ک  بد نند در موقعیگوناگو  سازما   ست و ب  آنها کمک م
 ساتیبایکند،  ز خاود مایبروز م 6یمتضاد  ختاق یهاها  رزشک  در آ 
ماورد توجا   ی ختاق ی رزشها نی ز مهمتر یبروز دهند. برخ ین  و کنش

 ،یی نصااف، پاساخگو ،یصاد قت، درساتکار عبارتناد  ز: نا یزم نیدر  
مناافع  حیتارج ،یمایت یمشاارکت و رفتارهاا ،یتعهد، وفاد ر ،یکارآمد
 (.14)ی انت د رو  م یر زد ر ،یبر منافع شخص یجمع
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 ند . توج  کرده یکی لکترون یب  مسال  بانکد ر یادیز سندگا ینو تاکنو 
 .باشادآ  می یمااد یهادر ر بط  با جنب  شترینوشت  آنها ب یر ستا یول

در  یگاذ ر یمانناد گساترش سارما یتیتاو    ز مساایب  طور مثاال ما
با   یبال عماوم ق شیلازم جهت  فز  ی، ر هکارهایکی لکترون یبانکد ر

 ینام برد. ول رهیها و غو خدمات بانک ی، نحوه تبادلات تجارموضوع نی 
 یحااوزه  ز سااو نیاادر   یو  ختاااق یمعنااو لیباا  مسااا یکمتاار تااوجه

پاژوهش  ،شاده ا یابا توج  ب  مطالا  ب نظر    ر ئ  شده  ست.صاح 
صنعت  ی ختاق یهامولف  یبندتیو  لو ییب  شناساتا  حاضر بر آ   ست

 بانک تجارت بپرد زد.  رد یکی لکترون یبانکد ر
 

 روش
هاا، د ده یگاردآور ثیاو  ز ح یهادف، کااربرد ثیپژوهش حاضر  ز ح

  ست. یشیمایپ ،و روش  نجام پژوهش یفیتوص
 خدمات و باز ریابی حوزه در فعال جامع  آماری بخش کمی، کارشناسا  

گیری باشد. نمون نفر( می 435تجارت ) بانک  لکترونیک بانکد ری نوین
ب  شیوه تصادفی ساده  نجام گرفت   ست ک  بر ساس جدول کرجسای و 

 نفر بوده  ست.  205مورگا ، تعد د نمون  بر بر با 
 

 شناختی نمونه آماریهای جمعیتویژگی :1جدول
 درصد فراوانی متغیرها

 تحصیتات

 7/32 67 کارشناسی

 9/65 135  رشدکارشناسی 

 5/1 3 دکتری

 100 205 جموعم

 جنسیت

 2/73 150 مرد

 8/26 55 ز 

 100 205 مجموع

 
 شناختی نمون ،  ر ئ  شده  ست.های جمعیت( ویژگی1در جدول )

 حاوزه در نظر  صااح  و  سااتید در بخش کیفی، جامع  آماری شاامل
باشاد، می تجاارت باناک در شاغل  رشد مدیر   و  لکترونیکی بانکد ری

 11 نتخاب شادند و در تعاد د  ینظر ایهدفمند  یریگنمون ک  ب  روش 
 مادر  و ساابق  ساال15 باا تجاارت باناک  رشد نفر  ز مدیر   9)نفر 

 تحصیتی مدر  با عتمی هیات نفر  ز  عضای 3 و لیسانسفوق تحصیتی
آوری جماع( د نشایاری عتمای درج  و سال10بالای خدمت سابق  دکتر ،

 د ده ب   شباع رسید.
باشد. جهات سااخت ساخت  میآوری  طتاعات پرسشنام  محقق بز ر گرد

 ی و مصاحب  نیم  ساختار یافتا  پرسشنام   ز دو روش، مطالع  کتابخان 
های  ختااقی صانعت بانکاد ری  لکترونیکای با خبرگا   ستفاده و مولف 

 65شناسایی شدند. بدین ترتی  ک ،  بتد  باا  ساتفاده  ز مناابع موجاود، 
در صانعت بانکاد ری  لکترونیکای شناساایی و  ز طریاق  مولف   ختااقی

مصااحب  نیما  سااختار یافتا  بااا خبرگاا  خو سات  شاده در خصااوص 
ی دیگاری ر  نیاز های  ختاقی  ظهار نظر کرده و نیز ننانچ  مولف مولف 

مد نظر د رند، ذکر نمایند.  ین مصاحب  طی متاقاات حضاوری و پاس  ز 
پاذیرفت. پاس  ز تجزیا  و تحتیال   ر ئ  توضیحات با خبرگاا  صاورت

ها پرد خت  و در نهایت پرسشنام  پژوهشگر تهی  ها ب  تتفیق قضاوتد ده
کنتارل  عضااء،  یروشاها و تدوین گردید. رو یی پرسشنام  با  ستفاده  ز

تایید گردیاده  سات. جهات  ینیخودبازب کیو تکن ا یتبادل نظر با همتا
نای پرسشانام   ز روش آلفاای محاسب  قابتیت  عتمااد و همااهنگی درو

 945/0کرونباخ  ستفاده گردید، نتیج  حاصل  ز آزمو  کرونباخ، بر بر باا 
باشد، ک  حاکی  ز پایایی بالاای پرسشانام   سات. همچناین میاز   می

باشد. جهات فار هم می 70/0ها بیش  ز آلفای کرونباخ هر یک  ز مولف 
هاا ر  باا هام  بتاد  د ده پذیری عو مل با یکادیگرآورد  قابتیت مقایس 

های توصیفی و آزمو  فریادمن مقیاس نموده و سپس با  ستفاده  ز آماره
 شود.ب  بررسی بیشتر پرد خت  می

 

 یافته ها
 های  ختاقی صنعت بانکد ری  لکترونیک کد مند؟ بعاد و مولف  سو ل:

مولفاا   ختاااقی در صاانعت بانکااد ری  56در  یاان پااژوهش در مجمااوع 
 بعدِ کارکنا ، مشاتریا ، ساهامد ر   9ی شناسایی شده ک  در  لکترونیک

مولفا (، مسائولیت  4مولف ( و رقبا و مسئولیت حقوقی )با  6 با هرکد م)
مولفا (،  8مولفا (، مسائولیت  ختیااری و د وطتبانا  باا ) 7 قتصادی )با 

 باشندمولف ( می 9مولف ( و فناوری  طتاعات )با  5 مسئولیت  ختاقی )با
 

 های اخلاقی صنعت بانکداری الکترونیکیمولفه: 2ل جدو
 مولفه ها  ابعاد

 کارکنان

 یو درستکار صد قت

 و حفظ  حتر م متقابل تیرعا

 یوکارآمد تخصص

 یریپذتیمسئول

 یمد ریمشتر

 ی مانتد ر

 مشتریان

 ضیو عدم تبع یطرفیب عد لت،

 یبانکی  نصاف در قر رد دها و عدل

 یر زد ر و ات محرمان  طتاع حفظ

  یرسانخدمات

 عمل در  نتخاب یآز د

  و تعهد یوفاد ر

 4سهامداران

 سود متقابل و منافع  صل

 صد قت

 تیشفاف

 منافع تضاد

 نا یمتقابل و  طم  عتماد

 یخصوص میب  حر  حتر م

 8رقبا

  منصفان  با رقبا رقابت

 یموسسات شبک  بانک  یحقوق کت تیرعا

 ری رتباطات متقابتان  و معتمد ن  با سا د شتن

 هابانک

 یکپارنگیسطح  نیبالاتر حفظ
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 9مسئولیت اقتصادی

 خو ری و فسادمبارزه با رشوه

 ها کاهش هزین 

 های متوسط و خردتامین مالی بنگاه

 کارآفرینی

 مبارزه با پولشویی

 های مالیتعهد ب  کنترل و مدیریت ریسک جرم

 بیا  شفاف  طتاعات مالی

 11مسئولیت اختیاری

 و

 داوطلبانه

 گذ ری  جتماعیسرمای 

 حفاظت  ز محیط زیست

 کاهش  تتاف منابع طبیعی و  نسانی

 حوزه آموزش

  رتقاء ستامت جامع 

 حمایت  جتماعی

 حمایت  ز حقوق بشر

 محیطیکاهش آلایندگی زیست

 11یحقوق تیمسئول

ا مقرر ت بانکی و تبعیت  ز قو نین بانک سازگاری ب

 مرکزی و دولت

 مد ریقانو 

رعایت حقوق شهروندی عام  مردم وحقوق 

 ها و نهادهاسازما 

 قو نین رقابت و ضد تر ست

 21یاخلاق تیمسئول
 های  جتماعی و فرهنگی حتر م ب   رزش

 رعایت حقوق و عدم ضرر رسانی ب  دیگر  

 ، عهد و قر رد دهاوفای ب  تعهد ت

 عدم سوء  ستفاده  ز موقعیت غال  خود در باز ر

 پاسخگویی مناس  ب  مشتریا  و سایر شهروند  

 11امنیت اطلاعات

 محرمان  نگهد شتن  طتاعات

 قانو  حفاطت و عدم مد خت 

 ها و تقت  مالیدستکاری د ده

 پید یش خطا در معامتات مالی

 حفاظت  ز  منیت

 جتناب  ز سوء  ستفاده  طتاعات 

 جتوگیری  ز  فشای  طتاعات محرمان  و د ختی

 کمک ب  حفظ  منیت  طتاعات و یکپارنگی بانکی

 رسانی یجاد تنوع در  بز رهای خدمت

 
های  ختااقی صانعت بانکاد ری  لکترونیکای ر  نشاا  (مولفا 2جدول )

 دهد. می
با   یکای لکترون ینعت بانکد رها در صمولف  نی ز   کیسهم هرسو ل: 
 ؟ ست ز  ین  م
 لعااده فوق»های  ختاقی صنعت بانکد ری  لکترونیکی با  ختصاص مولف 

 همیات »، 9درج  «  همیت خیتی زیاد»، 10درج  « مهم و حیاتی  ست
» و  3درجا «  همیاتبی»،  5درجا  «  همیت متوسط»،  7درج « زیاد

 .  شده  ست، در نظر گرفت1درج «  همیتبسیار بی

 

 براساس درجه اهمیت بندی مولفه های اخلاقیرتبه: 1جدول
 (11درجه اهمیت) امتیاز از رتبه مولفه

 93/9 1 رسانی یجاد تنوع در  بز رهای خدمت

 67/9 2 حفظ  طتاعات محرمان  مشتریا  و ر زد ری

 58/9 3 صد قت و درستکاری

 5/9 4 محرمان  نگ  د شتن  طتاعات

 33/9 5 تخصص و کارآمدی

 33/9 6 مشتری مد ری

 25/9 7 شفافیت

 08/9 8  عتماد متقابل

 9 9 وفاد ری و تعهد نسبت ب  سازما  و  هد ف آ 

 75/8 10 41گذ ری  جتماعیسرمای 

 67/8 11 51مبارزه با پولشویی

 5/8 12 زیست حفاظت  ز محیط

 17/8 13 حفاظت  ز  منیت 

 8 14 ها و تقت  مالیعدم دستکاری د ده

 8 15 کاهش  تتاف منابع طبیعی و  نسانی

 8/7 16 سازگاری با قو نین بانکی و تبعیت  ز بانک مرکزی

 75/7 17 مد ریقانو 

 67/7 18 مبارزه با رشوه خو ری و فساد

 7 19 جتوگیری  ز  فشای  طتاعات محرمان  و د ختی

 5/6 20 کمک ب  حفظ  منیت و یکپارنگی بانکی

 
های  ختاقی های  نجام شده در تکنیک مصاحب ، مولف در طی بررسی

صنعت بانکد ری  لکترونیکی ک  د ر ی بیشترین درج   همیت بودند، 
 یرسانخدمت یتنوع در  بز رها جادی  یبندرتب  نیدر  بندی شدند. رتب 

 صد قت و ،یو ر زد ر ا ی ول و حفظ  طتاعات محرمان  مشتر در رتب 
 یهادر رتب ب  ترتی  د شتن  طتاعات و ..... محرمان  نگ  ،یدرستکار

 .دهدیمولف  ر  نشا  م 20یبندرتب  عینتا (3)قر ر گرفتند. جدول یبعد
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 ن،یانگی)م سو لات پرسشنام  یفیتوص یها بتد  آماره :دمنیروش فر

 بدست آمد. (ممیو ماکز ممینیم انس،یو ر ار،یو مد،  نحر ف مع ان یم
 فز ر پرسشنام  با  ستفاده  ز نرم یعو مل  صت یفیتوص یسپس آمارها

در نهایت   محاسب  و نتایع در جدول  ر ئ  گردید. 20 س  س  ی س پ
های  صتی و فرعی پژوهش، با  ستفاده  ز نتایع حاصل  ز نیز  مولف 

 بندی گردیدند. د ری رتب درج  آز دی و مقد ر کای  سکور و سطح معنی

 

 

 
 

 آزمون فریدمن:5جدول
 میانگین مولفه رتبه

 9  منیت  طتاعات 1

 51/7 مسئولیت  ختیاری و د وطتبان  2

 26/6 کارکنا  3

 01/6 ی قتصادمسئولیت  4

 31/5 مشتریا  5

 78/4 سهامد ر   6

 7/2  ختاقیمسئولیت  7

 26/2 حقوقیمسئولیت  8

 16/1 رقبا 9

 

9

7/51
6/62

6/01
5/31

4/78

2/70
2/26

1/16

 
 های اخلاقی صنعت بانکداری الکترونیک:  میانگین امتیازات مولفه1نگاره 

 
حاکی  ز آ   ست ک  در جامع   4و جدول 1نتایع  ر ئ  شده در نمود ر 
های  ختاقی صنعت بانکد ری  لکترونیکی ، مورد بررسی  ز بین مولف 

ها نسبت ب  سایر شاخص 9شاخص  منیت  طتاعات با میانگین  متیاز 
یشترین میز    متیاز ر  ب  خود  ختصاص د ده  ست. همچنین،  ز ب

( 3ها  ز حد میانی )آنجایی ک  میانگین  متیاز ت در  کثریت شاخص
تو   گفت  ختاق در صنعت بانکد ری بیشتر  ست،  ز  ین رو می

  لکترونیکی در جامع  مورد نظر در سطح مطتوبی قر ر د رد.
 

 بحث
 با  مرباو   ختااقی های فرعایمقولا  و  صتی هایمولف  مقال   ین در

و سپس بر  ساس نتاایع بدسات  شناسایی  لکترونیکی بانکد ری صنعت
 توزیاع  مار کارشناساا   ز نفار 205میاا   و تادوین  یپرسشنام  آمده

های های حاصل مرباو  با  مولفا  بتد  د ده نظر ت،  خذ  ز پس .گردید

س و سپس با  ستفاده  ز آمارهای های فرعی با یکدیگر قیا صتی و مقول 
بنادی توصیفی و آزمو  فریدمن مورد  رزیابی قر ر گرفتند و در پایا  رتب 

  ختااقی هایمولفا  بنادیرتب   ز حاصال ها صورت گرفت. نتاایعمولف 
 بااین میدهااد؛  ز نشااا  در  یاان مقالاا   لکترونیکاای بانکااد ری صاانعت
اد تناوع در  بز رهاای های  یجاهای فرعای ماورد بررسای، مولفا مولف 
رسانی، حفظ  طتاعات مشتریا  و ر زد ری، صد قت و درستکاری، خدمت

مد ری د شاتن  طتاعاات، تخصاص و کارآمادی و مشاتریمحرمان  نگ 
 منیت  همچنین  بعاد.  ندد ده  ختصاص ب  خود ر   همیت بیشترین میز  

یت  قتصاادی، مسئول و مسئولیت  ختیاری و د وطتبان ، کارکنا ،  طتاعات
مشتریا ، سهامد ر  ، مسئولیت  ختااقی، مسائولیت حقاوقی و رقباا با  

  ند.ترتی  در جایگاه  ول تا نهم قر ر گرفت 
  ز  ختاااقی هایشاااخص  ول گااام در حاضاار، پااژوهش در کاا  آنجااا  ز

 جامعیات دلیل ب  لذ .  ست شده آوریجمع  دبیات و مرتبط هایپژوهش
  مکاا  لزوماا جااری، مدل در آنها تجمیع و شده شناسایی هایشاخص
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 شاده  ر ئا  هایشاخص با حاضر مدل در هاشاخص بندیرتب  و مقایس 
  ز حاصال نتاایع مقایسا  در لیکن. نیست پذیر  مکا  قبتی مطالعات در

 ساایر میاا  در ر  رتبا  بعاد  منیات  طتاعاات بالااترین جاری، پژوهش
 کا  ین رغام با  یز حائز  ست کا ذکر  ین نکت  ن. باشدمی د ر  هامولف 
 ولای بوده  ست متفاوت های صورت گرفت ،پژوهش مطالع  مورد جامع 

  ختااقی  بعااد باین در رتب  بالاترین د ر ی بعد  منیت مطالعات بیشتر در
های پژوهش حاضر با نتایع حاصل  ز (. یافت 20-15و  10، 9 ست ) بوده

 روزماره  ختااقی مسائل در کاربردی  ختاق  همیت بررسی"هایپژوهش

باا  ییارویا ختااق در رو "، " لکترونیکای بانکاد ری خادمات  ز  ستفاده
  ینترنات باا رویاارویی در  ختااقی مسائل بررسی ب  "ینترنتی  یبانکد ر
 یعمتکارد باناک هاابررسای "،  پرد ختا  باناک و مشتریا  بین بانک

د، در آنهاا، باشاهمر ستا می "تحت شبک  یگذ ر یموجود درعرص  سرما
صاد قت و  حتار م با  ی؛ نترنتای  یبانکد رصنعت در  ی ختاقهای مولف 
 نتخااب،  یآز د و  فشاء و تارویع  طتاعاات، ز تقت   یریجتوگ ی،مشتر

و ..... بوده و بکارگیری و رعایت  ختاقیات مورد  عمتکرد تی عتماد ، شفاف
 (.8و 7، 6تاکید بوده  ست )

 در محور، ختااق و با ثباات بانکد ری  خیر، ایهده  با توج  ب   ینک  در
 . سات شده مبدل مالی صنعت در مهم شاخص یک ب  و بوده رشد حال

 و  ختااق  ز صحبت هنگام  قتصادی و مالی حوزه فعالا  و نظر  صاح 

 بانکاد ری نیاز هما " :گویندمی ختاص  طور ب  جمت  در یک بانکد ری
 ماالی گردد موسسات ین پیشنهاد می(. بنابر14)"شود می  ختاق  ز متاثر

 و های فناااوری  طتاعاااتزیرساااخت توسااع  بااا همر سااتا هااابانک و
  همیات  لکترونیکی، باا بانکد ری  فز ریسخت و  فز رینرم هایبخش
پاذیری و  مسائولیت صد قت، مانند  ختاقی هایو بکارگیری  رزش د د 
تتاش نمایند تا ب  بهتارین  ی گرفت  و ب  گون  قر ر جامع  توج  مورد ....

هایشا  ر   یفا نمایند. همچنین پیشانهاد نحوه ممکن وظایف و مسئولیت
گردد، مدیر    رشد بانک نسبت ب  تادوین منشاور  ختااقی، تهیا  و می

 ی متناسا  باا بانکاد ری تدوین و یا بازنگری کدهای  ختااقی و حرفا 
  لکترونیکی  قد مات لازم ر  مبذول نمایند. 

پایا  لازم ب  ذکر ک  جامع  آماری پژوهش حاضر بانک تجارت باوده در 
 ست.  ز  ین روی،  ز لحاظ تعمیم  ز محدودیت نسابی برخاورد ر  سات. 

 تر  نجام گیرد.گردد  ین پژوهش در سطح وسیعبنابر ین پیشنهاد می
 

 گیرینتیجه
اقی های  ختابندی مولف نتایع حاصت   ز پژوهش بیانگر آ   ست ک  رتب 

شناسایی شده در صنعت بانکد ری  لکترونیکی ب  ترتیا  شاامل؛  یجااد 
رسانی، حفظ  طتاعات مشتریا  و ر ز د ری، صد قت تنوع در  بز ر خدمات

 در باشاد. همچناین  ختااقو درستکاری، تخصص و کارآمدی و ...... می
  عتمااد بتو ناد تاا باشاد قاوی بقادری بایستمی بانکی مجازی فضای
  ز  ساتفاده بار ی ر  زمینا  و کارده جاذب خاود ب  ر  تجاری و عمومی

 نماید. فر هم  لکترونیکی بانکد ری
 

 های اخلاقیملاحظه
 ی باا  مضاای در  نجام  ین پژوهش، ب  همر ه ساو لات مصااحب ، ناما 

پژوهشگر مبنی بر تعهد  ختاقی در نگهد ری مفاد مصاحب  و مشخصاات 
  مگار باا مو فقات خاود مصااحب  کنندگا  و منتشر نکارد  آمشارکت

 شونده،  رسال گردید. 

 

 سپاسگزاری
نویسندگا  مقال   ز همکاری و مسااعدت مادیر   و کارشناساا  باناک 

ها نهایت همکاری ر  مبذول د شاتند،کمال آوری د دهتجارت ک  در جمع
 تشکر ر  د رند.
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