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چكيده
امروزه با گسترش فضای مجازی و فناوری اینترنت ،بیشتر امور بشر از این طریق صورت
گرفته و حتی بخشی از امور خیریه افراد نیز ازطریق فضای مجازی انجام میشود .دراینراستا،
هدف این پژوهش ،بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر اقدام به بخشش و انفاق ازطریق اینترنت در
ایران است .نمونه موردمطالعه ،مشتریان بانک سامان و بانک شهر استان اصفهان میباشند که
ازطریق نمونهگیری خوشهای ساده ،تعداد  052نفر انتخاب شدند .ابزار سنجش ،پرسشنامه
استانداردی بود که برای هر بخش آن از تحقیقات پیشین استفاده شد .برای بررسی پایایی ،از
پایایی ترکیبی سازهها استفاده شد که بیشتر از  55درصد بود .آلفای کرونباخ آن  55درصد است و
برای روایی آن ،از روش بررسی روایی همگرا استفاده شده است که مقدار  AVEمتغیرها باالی
77درصد بود .یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم عوامل تأثیرگذاری همچون :سازگاری،
مزیت نسبی و تسهیالت ،بر بخشش اینترنتی است و عوامل اجتماعی و پیچیدگی ،تأثیری معکوس
با بخشش اینترنتی دارد .همچنین تأثیر بخشش اینترنتی بر رضایتمندی مذهبی ،بهصورت مستقیم
و مثبت است و دارای بیشترین تأثیر بهمیزان بتای 20درصد میباشد.
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مقدمه
امروزه با گسترش فضای مجازی و اینترنت ،بیشتر امور بشر از این طریق میگذرد .همچنین
اینترنت با راحتی و دسترسی سریع ،موجبات رفاه بیشتری برای کاربران فراهم کرده است،
دراینباره اموری همچون فعالیتهای بانکی ،ارتباطات مجازی ،فعالیتهای مالی بینالمللی ،بورس،
فعالیتهای حوزه بازاریابی ،فروش محصوالت ،ثبتنامهایی در حوزههای مختلف ،مشاوره و غیره
ازطریق اینترنت صورت میپذیرند .همچنین تغییرات دنیای پیرامون بهواسطه فناوری و فناوری
اطالعات ،اینترنت و بهتبعآن ،دولت الکترونیك و تجارت الکترونیك که آن نیز بهنوبهخود از
فناوری اطالعات مشتق میشود ،تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطالعات ایجاد
کرده است .این شرایط ،زمینهای را برای تسهیل انجام انتقال اعتبار و ارزش مالی به دیگری از این
کانال ایجاد نموده که به گسترش فعالیت مجازی مالی بهدلیل سهولت و دسترسی آسان این عمل
ازطریق انواع ابزار الکترونیکی ،منجر شده است.
اخیراً فعالیتهای مدنی و اجتماعی و کمپینهای سازمانهای مردمنهاد 1درخصوص احساس
مسئولیت اجتماعی و فرهنگی و کمك به جامعه در رفع نیازهای آن از اینترنت بهره گرفتهاند که
یکی از این فعالیتها جمعآوری کمكهای نقدی و مالی مردم ازطریق اینترنت است .عموماً
بخشش اینترنتی به دالیل نوعدوستی و کمك به دیگران و درک نیازمندی دیگران صورت
میپذیرد .نوعدوستی ،تالشی درجهت ارتقای مزیترساندن به دیگران بهجای خود است و نوعی
ایثار ،ازخودگذشتگی و رعایت اخالق و کنش اجتماعی بهشمار میرود (بنبانان و

کوفاریس2

 182 :2112ـ .)212
اگرچه اینترنت در عصر حاضر ،بانی ارتقای آگاهی عمومی جامعه شده است ،اما در این
پژوهش به معرفی نوعی خدمت اینترنتی که بهعنوان ابزاری در دست افراد درجهت توسعه رفتار
اجتماعی آنان ازطریق پرداختهای پولی برخط (آنالین) بهصورت بخشش است ،پرداخته میشود.
دلیل بررسی بخشش اینترنتی در این مقاله میتواند این باشد که رفتار بخشش اینترنتی با چند مزیت
همراه است .بخشش ازطریق اینترنت زمان و فاصله ـ در زمان کمتر و بدون رعایت فاصله ـ را میان
نیازمند بهعنوان مشتری و بخشنده حذف میکند.
) 1. NGO (Non Government Organization
2. Benbunan and Koufaris
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همچنین بخشش ازطریق حسابهای اینترنتی سریعتر انتقال مییابد .این مزیتها باعث شده
است تا بانكها در این زمینه فهرستهایی از خدمات متنوع در زمینه بخشش به مشتریان خود ارائه
دهند .با درک درستی از این موضوع در عرصه عمل ،بخشش اینترنتی میتواند بهعنوان مزیتی
رقابتی از خدمات ارائهدهنده بانكها بهشمار آید .درعوض ،با رعایت مالحظات و مسئولیتهای
اجتماعی و کمك به افراد نیازمند و مستمند بهصورت مؤثری عمل کنند .باتوجهبه گسترش حوزه
بانکداری و توسعه بانكهای خصوصی در ایران و همچنین رشد سازمانهای مردمنهاد و خیّر در
ایران ،نیاز بر این شد که پژوهشی در رابطه با اقدام به خیر و بخشش ازطریق اینترنت بانك و فضای
مجازی انجام شود تا هم مبنایی برای پژوهشهای بعدی باشد و هم پژوهشی برای بررسی عوامل
تأثیرگذار بر این عمل انساندوستانه و خداپسندانه صورت گیرد.
فرد دینداری که معتقد است بذل و بخشش ،قسمتی از ایمان اوست ،با انجام این کار به احساس
زیبایی دست پیدا میکند که برگرفته از حس حقشناسی به خداوند است (پالمور615 :1882 ،1؛
پولوما و پندلتون1881،2؛ عبدالخالق و ناسئور 168 :2112 ،2ـ  .)121مطالعات قبلی ،یافتههای تجربی
اندکی را از تأثیر بخشش بر رضایتمندی مذهبی بهعمل آوردهاند .سه پژوهش انجامشده توسط
پالمور ( ،)615 :1882پولوما و پندلتون ( )1888و عبدالخالق و اسئور ( ،)2112نکاتی را در این
زمینه ارائه نمودهاند .عبدالخالق و ناسئور تالش کردند تا رضایتمندی مذهبی را ازطریق بررسی
رابطه میان مذهبیبودن و احساسات و عکسالعملهای مثبت و منفی در الجزایر تحلیل کنند.
بااینوجود ،هر سه بررسی دارای شواهد محدودی درباره رابطه میان بخشش و رضایتمندی
مذهبی هستند .ازاینرو ،بررسی حال حاضر میکوشد این شکاف را پر نماید بهطوریکه این
تحقیق برای اولینبار در ایران مورد بررسی قرار میگیرد و دلیلی دیگر بر ضرورت انجام این
پژوهش در این حوزه میباشد .در پایان ،این سؤال مطرح میشود که عوامل مؤثر بر اقدام به بذل و
بخشش ازطریق فضای مجازی و بانکداری اینترنتی چیست و تأثیر هرکدام چه میزان است؟

1. Palmore
2. Poloma and Pendleton
3. Abdel-Khalek and Naceur
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مباني نظري و پيشينه پژوهش
عاطفه(تأثیرگذاری) :پار و االم 216 :1886( 1ـ  ،)228عاطفه را احساسات مثبتی تلقی کردهاند
که باعث افزایش تمایل به سمت رفتاری معین میشود ،حالآنکه ،احساسات منفـی باعـث کـاهش
آن میشوند .این دیدگاه درراستای مواردی است که توسط هوگ 281 :2112( 2ـ  )282در رابطـه
با بخشش مشخص شد و براساس آن احساسات مثبت ،ابزاری برای تحریك فـرد جهـت مشـارکت
در بخشش هدیه بهشمار میآیند ،زیرا فرد بخشنده قصد ابراز احساسات نـوعدوسـتانه و کمـك بـه
دیگران را دارد .در این بررسی ،سه نوع از احساسات مثبت ،رضایتمنـدی ،عالقـه و خویشـاوندی
برای عاطفه در مدل تحتبررسی درنظر گرفته شده است .رضایتمندی ،یکی از ابعاد عاطفه اسـت
(مودی و سیپنون 222 :2112 2ـ  .)226عالقه و خویشاوندی ،دو بعـد از مطالعـات پـی 2و همکـاران
( )121 :2118برای سنجش عاطفه هستند .بااینحـال ،بررسـی آثـار قبلـی حـاکی از ایـن اسـت کـه
شواهد و مدارک محدودی درمورد رابطه میان عاطفه و رفتار منجر به بخشش ،وجود دارد (ازجمله
مودی و سیپنون 228 :2112؛ پی و همکاران  .)126 :2118بااینوجود ،بررسی صورتگرفته توسـط
بکرز 258 :2111( 6ـ  )281نشان داد که عاطفه فرد با رفتار بخشش در ارتباط است .این نتیجه نیز بـا
بررسی انجامشده توسـط ویلـر 5و همکـاران ( )82 :2116مطابقـت دارد کـه نشـان داد زنـان تمایـل
بیشتری به بخشیدن دارند؛ زیرا ابراز همدردی بیشتری نسبت به فقرا نشان میدهند ،حالآنکه ،مردان
بهطورکلی کمتر از زنان دچار احساس همدلی میشوند .برخالف بکرز ( 258 :2111ـ  )281ویلر و
همکاران ( )85 :2116به این نتیجه رسیدند که تأکیدبر این پیام که فقر در هر جامعه به تمامی افـراد
آسیب میرساند ،باعث افزایش توجه مردان به مسئله فقر وتمایل آنان بـرای کمـك مـالی بـه آنـان
میشود .با ترکیب کلیه موارد ،بررسیهای بکـرز ( 258 :2111ـ  )281و ویلـر و همکـاران (:2116
 )85حاکی از این است که احساسات یا عاطفه بر رفتار بخشندگی تأثیرگذار است .زمانیکـه افـراد
احساس نمایند که استفاده از بانکداری اینترنتی بهمنظور بخشـش ،دلپـذیر اسـت .بـهطـورطبیعی ،بـه

1. Pare and Elam
2. de Hooge
3. Siponen
4. Pee
5. Bekkers
6. Willer
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تکرار این رفتار و تجربه دلپذیر ،تمایل پیـدا مـیکننـد (پـی و همکـاران  .)128 :2118بررسـیهـای
گذشته (ویلر و همکاران  ،88 :2116و بکـرز  )2111نشـان مـیداد کـه عاطفـه در پـیشبینـی رفتـار
بخشش ،نقش مهمی دارد .در شرایط حاضر ،عاطفه دارای همان تـأثیر بـر رفتـار مصـرفکننـده در
استفاده از بانکداری اینترنتی بهمنظور بخشش است .ازاینرو ،فرضیه زیر قابل ارائه است:
فرضیه شماره یك :عاطفه(تأثیرگذاری) دارای تأثیر مثبت بر رفتار بخشش اینترنتی است.
عوامــل اجتمــاعی :عوامــل اجتمــاعی بــر نگــرش افــراد نســبت بــه رفتارهــای بخشــش و خیریــه
تأثیرگذراند و بنابراین ،افراد دارای هنجارهای اجتماعی مشابه دارای رفتارهای مشابهی در بخشـش
میباشند (وو 1و همکاران  282 :2112ـ  .)616در شرایط حالحاضر ،عوامل اجتماعی ازطریق تـأثیر
اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد باعث اقدام به بخشش اینترنتی میشوند .این موضوع مشخص
میسازد که رفتار فرد بهطورکلی ،تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی است که به پیامهای دریافتشده
از جانب دیگران و انعکاس تفکـر افـراد بـر عملکـرد آنـان بسـتگی دارد (دب 2و همکـاران :2112
 .)182بهطورکلی ،درصورتیکه فرد کمتر از شاخص جامعه اقدام به بخشش نمایـد ،احسـاس گنـاه
میکند .درواقع ،افراد فقیر و تنگدست نسبت به افراد ثروتمند اطراف که سخاوت کمتـری دارنـد،
نگاه خوشبینانه و نگاه مثبتـی ندارنـد (دب و همکـاران  .)182 :2112عـالوهبـراین ،اسـمیت و مـك
سونی )252 :2112( 2به این نتیجه رسیدند که عوامل اجتماعی در تصمیمگیری به بخشش و خیریـه
بهصورت عامل تأثیرگذار عمل میکننـد .در عملکـرد مشـابه ،دنـیس 2و همکـاران ( )22 :2118بـه
رابطه معنیدار میان عوامل اجتماعی و رفتار بشردوستانه اشاره دارنـد .بـااینحـال ،در بررسـی آنهـا،
عوامل اجتماعی بهعنوان فشارهای سیاسـی نـام گرفتـهانـد .بررسـی صـورتگرفتـه توسـط نـاولز 6و
همکاران ( 2185 :2112ـ  )2111رابطه معنیداری میان عوامـل اجتمـاعی و قصـد رفتـاری بخشـش
نقدی یافت .این یافتهها ،حاکی از این است که تأثیر عوامل اجتماعی بر بخشـش بـه شـکلی ناتمـام
باقی میماند که نیازمند بررسی بیشتر است .پـژوهش حاضـر ایـنگونـه فـرض میکنـد کـه عوامـل
اجتماعی ،تعینکننده مهمی در رفتار بخشش اینترنتی میباشد .ازاینرو ،فرضیه دیگر مطرح است.

1. Wu, S.Y., Huang
2. Deb
3. Smith and McSweeney
4. Dennis
5. Knowles
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فرضیه شماره دو :عوامل اجتماعی ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت دارند.
تسهیالت :به وجود شرایطی در محیط گفته میشود که باعث میگردد رفتارهای خاصی قابـل
اجرا شوند (برگرون 121 :1886 ، 1ـ  .)125در زمینه رفتار بخشش اینترنتی ،فراهمسازی حمایـت از
کاربران بخشش اینترنتی یکی از انواع تسـهیلسـازی شـرایط اسـت کـه بـر اسـتفاده از ایـن سیسـتم
تأثیرگذار است؛ با کمك به کاربران و حمایت از آنها در زمان مواجهه با مشکالتی که بعضاً باعث
کاهش عملکرد میشوند .این موضوع را مـیتـوان ایـنگونـه توضـیح داد کـه حمایـت و خـدمات
بانکداری برخط بر تصمیم فرد به بخشش اینترنتی تأثیرگذار است .بررسی انجامشـده توسـط

مـانو2

( 282 :2112ـ  )282مشخص نمود که احتمال اهدای نقدینگی از جانب پاسـ دهنـدگان در حالـت
آفالین و در حالت خارج از فضای مجازی ،کم است .حـالآنکـه ،افـراد فعـال بـهصـورت آنالیـن
دارای تمایل بیشتری برای مشارکت در بخشش اینترنتی هستند.
با ارتقای تسهیالت و بهبود شرایط ،احتمال تحقق تصمیمگیری در زمینه بخشش اینترنتی بیشتر
میشود .ازلحاظ تجربی ،آثار علمی و ادبیات نظری سایر رشتهها تصدیق نمـوده اسـت کـه شـرایط
بهتر دارای تأثیر مهمی بر سهولت بخشیدن دارد .بهطورمثال ،چنگ 2و همکاران ( 22 :2112ـ  )26و
پی و همکاران ( 121 :2118ـ  )121تـأثیر قابـلتوجـه تسـهیلسـازی شـرایط را بـه شـیوه اسـتفاده از
امکانات نشان دادند .پی ( )2118دریافت که آسانسازی شرایط ،عامل ضروری و تأثیرگـذاری بـر
رفتــار غیررســمی کارمنــدان اســت .بــااینحــال ،در زمینــه بخشــش ،مــانو ( )2112اثبــات نمــود کــه
درصورت امکان استفاده از اینترنت در منزل ،شانس مشارکت در فعالیتهـای بـرخط و بـهتبـعآن،
اهدای پول بهصورت الکتریکی ،بیشتر است .بنابراین،
فرضیه شماره سه :آسانسازی شرایط ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت دارد.
مزیت نسبی :مزیت نسبی به مقدار اندازهای گفتـه مـیشـود کـه یـك نـوآوری ،مزایـایی ارائـه
میدهد که قبل از نوآوری وجود نداشته و میتواند با عـواملی همچـون مزایـای اقتصـادی ،ارتقـای
تصویر و تسهیالت در رضایتمندی درارتباط باشد (راجرز .)1882 ،2مزیت نسبی ،مرتبط با شرایط
حال حاضر ،حاکی از این حقیقت است که بخشش اینترنتی دارای ویژگیهای متمـایزی اسـت کـه
1. Bergeron
2. Mano
3. Cheng
4. Rogers
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باعث برتری آن در مقایسه با بخشش سنتی است .بخشش اینترنتی به افـراد امکـان صـرفهجـویی در
زمان و مکان را میدهد و این ویژگـیهـای متمـایز در بخشـش بـه روش سـنتی یافـت نمـیشـوند.
باتوجهبه این موضوع ،مزیت نسبی قابل بررسی بیشتر است.
بدیهی اسـت کـه مزیـت نسـبی در پـیشبینـی رفتارهـا وسـیلهای سـودمند اسـت .بـهطورمثـال؛
کولودینسکی )222 :2112( 1و هرناندز و مـازون 22 :2112( 2ـ  )88کشـف نمـودهانـد کـه مزیـت
نسبی ،عامل مهم و تأثیرگذاری بر استفاده بانکداری اینترنتی توسط کاربر میباشد .بهطورمشابه ،لیو
و لی )211 :2111( 2نشان دادند که مزیت نسبی به شکل معنـیداری بـا پـذیرش اینترنتـی درارتبـاط
اســت .تــاکنون کمتــر بــه تــأثیر ایــن عامــل بــر بخشــش پرداختــه شــده اســت .ایــن بررس ـی قص ـد
برطرفنمودن این شکاف را دارد .بنابراین،
فرضیه شماره چهار :مزیت نسبی ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت دارد.
پیچیدگی :پیچیدگی به درجه فهم و ادراک یادگیری یا عمل به امری نو و تازه اطالق میشود
(راجرز .)1882 ،بااینوجود ،در بررسی بیشـتر ،پیچیـدگی دربردارنـده مفهـوم سـهولت یـا راحتـی
استفاده است .به دالیلی پیچیدگی بهطورکامل با بخشش اینترنتی درارتباط است .زمـانیکـه فـرد بـا
امری نو و یا ایده جدید محصوالتی مواجه میشود ،مقاومـت وی بـه ایجـاد تغییـرات باعـث ایجـاد
چالشی میشود که بر رفتارهایی همچون بخشش اینترنتی ،تـأثیرگـذار اسـت .بـااینوجـود ،در ایـن
بررسی ،بخشش اینترنتی بهطور آسان و مناسب برای افراد در تمامی ردههای سنی قابل درک است.
عالوهبراین ،بررسی حال حاضر ،پیچیدگی را بهعنوان باور به سهولت یا دشـواری انجـام رفتـار
بخشش اینترنتی تلقی مینماید .پرمکومار و رابرتز 252 :1888( 2ـ  )282دریافتنـد کـه فناوریهـای
اطالعاتی پیچیدهتر ،دارای نسبت پایینتری از پذیرش هستند .این نتایج حاکی از رابطه منفـی میـان
پیچیدگی و پذیرش است .کولودینسکی و همکارانش ( )226 :2112پذیرش فناوریهای بانکداری
الکترونیکی را توسط مصرفکنندگان امریکـایی مـورد بررسـی قـرار دادنـد .ایـن بررسـی آشـکار
ساخت که پیچیدگی به شکل معنیداری با پذیرش درارتباط است .نتـایج مشـابه لیـو و لـی (:2111
 )212در زمینه اینترنت همراه یافت شد .عالوهبراین ،پیچیدگی موردنظر این بررسی ،عمدتاً بخشش
1. Kolodinsky
2. Hernandez and Mazzon
3. Liu and Li
4. Premkumar and Roberts
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اینترنتی را شامل صرف هزینـه تـراکنش بـهصـورت پاسـخگویی ایمیلـی بـرای بخشـش ،بازدیـد از
سایتهای خیریه و ورود به حسابهای خیریه بانکداری برای انتقالوجه میداند (ناولز و سرو اتکا،
 .)2116بنابراین ،پیچیدگی بر تمایل فرد بر بخشش ،تأثیرگذار است و احتمـال تحقـق ایـن رفتـار را
کاهش میدهد (بکرز  .)222 :2111براساس مباحث ذکرشده فرضیه زیر پیشنهاد میشود.
فرضیه شماره پنج :پیچیدگی ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر منفی دارد.
قابلیتانطباق :قابلیتانطباق به درجهای از تناسب یك نوآوری با ارزشهای موجود ،تجربیات
قبلی و نیازهای حال حاضر فرد گفته میشود (راجرز .)1882 ،قابلیت انطبـاق بـه سـازگاری فـرد بـا
فناوری موجود مرتبط می شود .در بررسی حال حاضر ،احتمال تناسب بخشش اینترنتـی بـا اهـداف،
سبك زندگی ،روش و شیوه انجام امور خیریه بین نسل جوان وجـود دارد (لـی و دیگـران:2112 ،1
 .)18امروزه بیشتر جوانان ساکن در ایران از اینترنـت اسـتفاده مـیکننـد و ایـن موضـوع ،بخشـی از
زندگی روزانه آنها بهصورت "مفهوم اینترنت" من بهشمار مـیآیـد .باتوجـهبـه گـزارش مخـابرات
ایران ،ضریب نفوذ اینترنت در ایران به  82درصد رسیده است و این آمـار ضـریب بـاالیی را نشـان
میدهد .همچنین پیمایش ملی سال  1282سازمان ملی جوانـان ،نشـان مـیدهـد کـه اینترنـت میـان
جوانانی که از آن استفاده میکننـد مورداعتمـادترین رسـانه اسـت .باتوجـهبـه محـدودیت زمـانی و
مکانی ،بخشش اینترنتی گزینهای ایدئال برای اهدای وجه نقد توسط جوانان است .انجام همه امـور
ازجمله معامالت بانکی و بخشش خیریه و هرگونه نیکوکاری بهصورت برخط امکانپذیر است .بـا
ذکر این موضوع ،انتظار میرود که بخشش اینترنتی با نیازها و سبك زندگی افراد درجهـت انجـام
امور دینی و تعامالت مذهبی ،همخوانی داشته باشد (تاریوردی.)1282 ،
بهطورکلی سطح باالتر قابلیتانطباق افراد در استفاده از نوآوری ،امر مهمـی اسـت .در شـرایط
حالحاضر ،سبك زندگی فرد یا موقعیت او ،یکی از عوامل انطبـاقپـذیری فـرد در اقـدام بـه رفتـار
بخشش تأثیرگذار است .درصورتیکه از اهمیت بخشش اینترنتی اطمینـان حاصـل شـود ،مـیتـوان
برخی از موانع بالقوه را مدیریت کرد .بـدیهی اسـت کـه قابلیـتانطبـاق ،عامـل مهمـی در پـذیرش
نوآوری است که در تحقیقات پیشین به این موضوع اشاره شده است .بهطورمثال ،کولودینسـکی و
همکاران ( )222 :2112به رابطه معنیداری میان قابلیتانطباق و پذیرش پیبردنـد .کولودینسـکی و
همکاران ( )222 :2112قابلیتانطبـاق را بهصـورت حـوزهای تعریـف نمودنـد کـه در آن محصـول
1. Lee et al
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جدید با نیازهای مصرفکننده ،عقاید و ارزشها ،تجربیات و عادات وی مطابق و سازگار است .لیو
و لی ( )215 :2111نیز ثابت کردند که قابلیتانطباق در تعیین فرایند سهیمکردن دیگران در استفاده
از اینترنت در چین مؤثر و مفید واقع شده است .بااینحال ،تابهامروز ،بررسیهای انـدکی در زمینـه
تأثیر قابلیتانطباق بر بخشش ،مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت (مـانو288 ،2112 ،؛ دب و همکـاران،
182 :2112؛ بکرز .)228 :2111 ،بهویژه تالشهای محدودی برای درک رابطه میان قابلیتانطباق و
رفتار بخشش اینترنتی صورت گرفته است که به فرضیه زیر منجر شده است:
فرضیه شش :قابلیتانطباق ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت دارد.
احساس رضایت مـذهبی :بـهطورکلی رضـایتمندی مـذهبی زمـانی حاصـل میشـود کـه فـرد
وظیفهای را طبق اصول مذهبی خود انجام داده باشد .این موضوع بهوسیله کاالهای خریـداریشـده
ازطریق اینترنت ،مزیت بودن در منزل و جلوگیری از هـدررفت زمـان ،معـین میشـود (حمـدانی و
احمد.)512 :2112 ،1
بااینحال ،تصمیم فرد برای اهدای وجه نقد ،ممکن است ایجاد احساسی مطلوب الهامگرفته از
مذهب فرد را سبب شود .همچنین رفتار بخشش دارای ارتباط بـا احساسـات فـردی اسـت .بخشـش
اینترنتی باعث ایجاد موجی از احساسات قوی بهصورت مثبت یا منفی میـان افکـار فـرد بخشـنده یـا
گیرنده بخشش میشود .ازاینرو ،انتظار میرود با تأثیرگذاری بر رضایت مذهبی باعث افزایش آن
شود .این موضوع می تواند دلیلی برای توسعه رفتار بخشش در جامعه دیندار و اسالمی ایران شده و
فرد تعداد دفعات بیشتری اقدام به نیکوکاری کند و رضایت مذهبی بیشتری کسب نماید .مطالعـات
قبلی ،اهمیت رضایتمندی مذهبی و طول عمر ،رضایت مذهبی و رفاه و آرامش (پولوما و پندلتون،
 25 :1888ـ 1881 ،62؛ کازاس 22 :2118 ،2ـ  )26و رضـایت مـذهبی و احساسـات (عبـدالخالق و
ناسور )2112 ،را بهطور مستدل نشان دادهاند .این بررسیها ،شرایط موجود را بهسوی رضایتمندی
مذهبی و پیوند آن با آرامش ،سوق میدهند.
بااینوجود ،بررسی صورتگرفته توسط بکرز ( 258 :2111ـ  )281نکتـهای انحرافـی را نشـان
میدهد .بکرز بر این باور بود که افرادیکه پول یا وقت خود را برای سودرساندن به دیگران صرف
میکنند ،پاداشهای روانی متعددی را تجربه مینمایند .این موضوع حاکی از این است که بخشش،
حس رضایتمندی مذهبی را سبب میشود که دلیل شادی و خرسندی روحی افراد میشود .انجـام
1. Hamdani and Ahmad
2. Casas
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اعمال نیکو نسبت به دیگران ،باعث غفران الهی میشود ،بـا وجـود تفـاوتهـایی کـه بـین اسـالم و
مسیحیت وجود دارد ،هردوی این مذاهب به نـوع حیـات ،شـامل حیـات دنیـوی و زنـدگی پـس از
مرگ ایمان دارند (عزیزی و اهرنبرگ 22 :1826 ،1ـ  .)65بااینتفاسیر ،برای رسیدن به بهشت ،فـرد
باید با انجام کارهای پسندیده خود را از شیطان دور نماید و بدینترتیب ،با آرامش خاطر و مغفرت
ازسوی خداوند به وی پاداش داده خواهد شد .بـدینترتیـب ،فـردی کـه اعمـال پسـندیده همچـون
بخشیدن انجام میدهد ،در قلب خود آرامش و آسودگی احسـاس مـیکنـد و بـه انجـام رفتارهـای
مشابه در آینده تشـویق میشـود (حمـدانی و همکـاران .)516 :2112 ،بـهطورمثـال در دیـن اسـالم،
افرادیکه وجوه خود را ازطریق حسابهای بانکی اینترنتی اهدا مـیکننـد ،احسـاس رضـایتمندی
مذهبی بیشتری مینمایند و مایل به تکرار رفتاری مشابه در آینده هستند ،زیرا چنین رفتارهایی باعث
احساس بهتر و نزدیکی به خداوند میشود (کیالدینی 2و همکاران 612 :1822 ،ـ  .)615در بررسـی
حالحاضر ،رضایتمندی تحت تأثیر رفتار بخشندگی اینترنتی فرد اسـت .انجـام کارهـای پسـندیده
همچون بخشش در یك حوزه معین باعث ایجاد شادی در روح و روان فرد میشود و رابطه مثبتـی
را میان بخشش و رضایتمندی مذهبی نشان میدهد (کاندراک و لوندبرگ 62 :2112 ،2ـ  .)22این
بررسی قصد دارد نشان دهد که رفتار بخشندگی فرد بر احساس خرسندی وی را کـه بـا مـذهب در
ارتباط و تأثیرگذار است ،بسنجد ،بنابراین،
فرضیه هفت :رفتار بخشش اینترنتی دارای تأثیر قابلتوجهی بر رضایت مذهبی است.
فرضیههای پژوهش :براساس ادبیات موضوع و پیشینة پژوهش ،مدل و فرضیههای زیر پیشنهاد
میشود:

1. Azzi and Ehrenberg
2. Cialdini
3. Kandrack and Lundberg
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 :H1تأثیرگذاری بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.
 :H2عوامل اجتماعی بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.
 :H3تسهیالت مناسب بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.
 :H4مزیت نسبی بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.
 :H5پییچیدگی بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر منفی میگذارد.
 :H6سازگاری بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.
 :H7رفتار بخشش اینترنتی تأثیر معنیداری بر رضایتمندی مذهبی میگذارد.

روش پژوهش
جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق شامل مشتریان شعب بانك سامان و بانك شـهر ایـران
در استان اصفهان میباشند .این بانكهـا تسـهیالت و خـدمات گسـتردهای بـه مشـتریان خـود ارائـه
میدهند ،ازجمله خدمات و روشهای اختصاص مقادیری از وجوه ،به مؤسسات خیریه .از مشتریان
بانك دو سؤال عمده شده است که اوالً؛ آیا شما از مشتریان اینترنـت بانـك هسـتید؟ و سـؤال دوم
اینکه؛ آیا شما تاکنون ازطریق اینترنت بانك ،پولی به مؤسسات خیریه (یا افراد نیازمنـد) اختصـاص
دادهاید؟ دراینمیان ،دو گروه مشتری بانکی وجود داشتند :عدهای که از پرداختهای الکترونیکـی
و بخشش به مؤسسات ازطریق اینترنت و همچنـین از امکانـات جدیـد اینرنتـی و اپلیکیشـنهای آن
استقبال میکردند و عدهای دیگر درمقابل ،به روش دستی و قبلی اعتقاد داشته و به روش پرداخـت
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الکترونیکی ،اعتمادی نداشتند .این عده که به روش قـدیمی اعطـای هـدایا و بخشـش خـود اعتقـاد
دارند ،شـاید بـه ایـن دلیـل اسـت کـه پرداخـت الکترونیکـی ،ابعـاد اجتمـاعی (ارتبـاط رودررو) را
دربرنمیگیرد .عدهای هم که به بخشش اینترنتی بیشتر اعتقاد داشتند ،در دهه طالیی رایانهها به دنیـا
آمدهاند و از اینترنت برای بیشتر فعالیتها ،ازجمله امور نیکوکارانه خـود بهـره مـیگیرنـد .در ایـن
زمینه کامیری و لی )1882( 1پیشنهاد میکنند که  261پرسشنامه توزیع شود و طبق پیشنهاد آنهـا در
این حوزه عمل شد که تعداد  226پرسشنامه برگشت که قابل استفاده بودند و تعـداد  16عـدد آنهـا
بهدلیل عدم برگشت و یا ناقصبودن کنار گذاشته شدند .نرخ برگشت  82درصد بود که نرخ باالیی
را نشان میدهد.
با درنظرگرفتن هدف این پژوهش که ارائة بررسی عوامـل رفتـاری مـؤثر بـر اقـدام بـه بخشـش
ازطریق اینترنت در ایران (کمك به مؤسسات خیریه) اسـت و باتوجـهبـه اینکـه در ایـن پـژوهش از
روشهای کتابخانهای و بررسی متون و نیز روشهای میدانی ،نظیر پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت،
میتوان بیان کرد که این پژوهش ازنظر هـدف ،کـاربردی و براسـاس ماهیـت و روش ،توصـیفی ـ
پیمایشی و میدانی از نوع همبستگی است.
جامعة آماری پژوهش  261نفر از مشتریان بانك سامان و شهر هستند که در آن بانكها حساب
بانکی داشته و با آنها در تعامل مداوم هستند.
پژوهشگر باید با استفاده از ابزارهایی ،دادههای الزم را از جامعة (نمونه) آماری گردآوری کند
و با تحلیل ،پردازش و تبدیل آنها به اطالعات ،به آزمون فرضیهها بپردازد (خاکی .)1281 ،در این
پژوهش برای گردآوری اطالعات ،از روش کتابخانهای (بررسی اسناد و مدارک برای تدوین
مباحث نظری شامل مطالعه کتابهای تخصصی ،مقاالت ،مجالت و نشریات مشابه) و پرسشنامة
(بهصورت طیف لیکرت پنجگزینهای) جهت بهرهگیری از نظرات مشتریان استفاده شده است.
بهمنظور سنجش متغیرهای پژوهش ازطریق این پرسشنامه ،از پرسشنامههای پژوهشگران دیگر نیز
استفاده شده است.
پایایی پرسشنامة پژوهش ،با استفاده از نمونة اولیه شامل  21پرسشنامه که بین افرادی با
ویژگیهای مشابه جامعة آماری پژوهش ،توزیع شد و با ضریب آلفای کرونباخ  1/25مورد تأیید
قرار گرفت .همچنین روایی پرسشنامه ،بهصورت صوری ،توسط کارشناسان و اساتید مرتبط با
1. Comrey and Lee
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موضوع و نیز با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (مقدار شاخص  KMOبرابر با  1/262و
آزمون بارتلت درسطح  %86معنی دار است) و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول ،مورد تأیید
قرار گرفت.

یافتههاي پژوهش
در این مرحله ،تعیین میشود که آیا مفاهیم نظری بهدرستی توسـط متغیرهـای مشـاهده شـده
(سؤالهای پژوهش) انـدازهگیری شـدهاند یـا خیـر؟ بـدینمنظـور ،روایـی و پایـایی آنهـا بررسـی
میشود .برای بررسی پایایی از شاخصهای 1متغیرهـای مکنـون (سـازهها )2و سـازگاری

درونـی2

(پایداری سازه )2و برای بررسی روایی از روش بررسی روایی همگرا 6استفاده شده است
در مدلهای  PLSدو مدل آزمون میشود .مدل اول شامل مدل بیرونی است کـه هـمارز مـدل
اندازهگیری در معادالت ساختاری است (جدول یك) .مدل دوم ،مدل درونی است که همارز مدل
ساختاری در مدلهای معادالت ساختاری است .آمارههای اصلی (پایایی ،بارهـای عـاملی تأییـدی،
میانگین واریانس استخراجشده و پایایی مرکب) برای تمامی متغیرهـای پـژوهش در جـدول یـك،
نشان داده شده است .ضریب پایایی سؤاالت ما بین  1/2و یك محاسبه میشود کـه هرچـه بـه یـك
نزدیكتر باشد ،مطلوبتـر اسـت .بـرای پایـایی ترکیبـی هریـك از سـازههـا ،از ضـریب دیلـون ـ
گلداشتاین ( )CRاستفاده شد .مقادیر قابلپذیرش باید  1/2یا بیشتر باشند.

1. Indicators
2. Individual reliability of each item for constructs
3. Internal consistency
4. Construct validity
5. Convergent validity
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جدول  :1خالصه پرسشنامهها و منبع سؤاالت
متغير

منبع

تعداد سوال

آلفا كرونباخ

پایایي تركيبي

عاطفه

3

2/085802

2/085327

مودی و سیپونن)0213( 1

عوامل اجتماعی

3

2/910242

2/083581

پی و دیگران ()0225

وضعیت تسهیالت

3

2/577208

2/003357

چنگ و دیگران)1050( 0

مزیت نسبی

3

2/720171

2/551307

پیچیدگی

3

2/550025

2/023855

براون و دیگران ()0223

سازگاری

3

2/555220

2/023350

لئو و لی ()0212

رضایت مذهبی

3

2/505272

2/031251

کازاس و دیگران)0220( 8

رفتار بخشش اینترنتی

3

2/522835

2/013077

برگران و دیگران)1005( 5

کل پرسشنامه

08

2/555

-

لئو ولی ،)0212( 3براون و
دیگران ()0223

روایی همگرا ،دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSبهکار
برده میشود .معیار  AVEنشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهشده بین هر سازه با
شاخصهای خود است .به بیان سادهتر AVE ،میزان همبستگی یك سازه با شاخصهای خود را
نشان میدهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است (بارکلی و دیگران؛ :1886
 286ـ .)218
مقادیر میانگین واریانس استخراجشده ـ  AVEـ مقدار  1/6و بیشتر برای این شاخص توصیه
شده است و این امر بهمعنای آن است که سازه موردنظر حدود  61درصد یا بیشتر واریانس
نشانگرهای خود را تبیین میکند (فورنل و الرکر 28 :1881 ،5ـ .)61

1.Moody and Siponen
2. Cheng et al
3.Liu and Li
4. Casas et al
5. Bergeron et al
6. Fornell, C., and Larcker
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جدول  .2شاخص متوسط واریانس استخراجشده متغيرهاي انعكاسي مدل
متوسط واریانس AVE

متغير مكنون
تأثیرگذاری (عاطفه)

2/550510

عوامل اجتماعی

2/587020

وضعیت تسهیالت

2/522070

مزیت نسبی

2/005551

پیچیدگی

2/722555

سازگاری

2/757852

رضایت مذهبی

2/515001

رفتار بخشش اینترنتی

2/775878

درنهایت روایی واگرا ،سومین معیار سنجش برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSاست.
روایی واگرا در  PLSاز دو طریق سنجیده میشود :الف) روش بارهای عاملی متقابل ،ب) روش
فورنل و الرکر که در این پژوهش ،روش دوم بهکار گرفته میشود که میزان رابطه یك سازه با
شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازههاست.
جدول  :3ماتریس سنجش روایي واگرا به روش فورنل و الركر
رفتار
اینترنتي

رضایت
مذهبي

سازگاري

پيچيدگي

مزیت
نسبي

وضعيت
تسهيالت

عوامل
اجتماعي

تأثيرگذاري
(عاطفه)
2/007

2/550

2/002

2/530

2/508

2/212

2/083

2/517

2/552

2/020

2/237

2/570

2/005

2/122

2/223

2/182

2/572

2/802

2/182

2/250

2/108

2/205

2/028

2/810

2/112

2/132

2/018

2/005

2/207

2/205

2/037

2/220

2/018

2/075

2/070

2/155

متغير
تأثیرگذاری
(عاطفه)
عوامل
اجتماعی
وضعیت
تسهیالت
مزیت
نسبی
پیچیدگی
سازگاری
رضایت
مذهبی
رفتار
بخشش
اینترنتی
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مطابق با ماتریس باال مقدار جذر  AVEتمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آنها
بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
در نمودار دو مدل برازشیافته بههمراه ضـرایب مسـیر بـهنمـایش درآمـده اسـت .هریـك از
ضرایب درصورتی قابلقبول است که مقدار  t-valuesآن بیشتر از  1/85باشد .همانطورکه در
نمودار دو مالحظه میشود ،تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شـده از  1/85بیشـتر بـوده،
بنابراین ،مدل اندازهگیری از روایی همگرای مناسبی برخوردار است.

شكل  :2مقادیر  T-Valueمربوط به متغيرها

در شکل سه ،ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است ،بیان شده است .اعداد روی مسیرها و
اعداد نشاندهنده ضریب مسیر ،اعداد داخل دوایر برای متغیرهای درونزا ،بیانگر  R2و اعداد روی
فلشهای متغیر مکنون ،بیانگر بارهای عاملی است .همچنین مقدار بارهای عاملی سؤاالت هر بعد
مشخص شده است.
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شكل  .3مدل ضرایب مسير مدلهاي ساختاري

در ادامه باتوجهبه شکلهای دو و سه و همچنین مدلهای اندازهگیری بیانشده ،فرضیههای
پژوهش بررسی میشود.
در شکل دو معنیداربودن تأثیر متغیرها و تأیید و یا عدمتأیید فرضیهها روشن میشود  .در گام
بعدی (شکل سه) نیز به تعیین شدت تأثیر متغیرهای مستقل (برونزا) بر وابسته (درونزا) با استفاده
از ضرایب استانداردشده مسیرها پرداخته شد و براساس اطالعات شکلهای دو و سه  ،جدول
آزمون فرضیهها ترسیم میشود.

سال  ،12شماره  ،2بهار 2318

 / 218نشریه علمی مدیریت اسالمی

جدول :3آزمون فرضيهها
فرضيههاي اصلي

ضریب

معناداري

رد/تأیيد

تأثیرگذاری ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.

2/11

0/53

تأیید

عوامل اجتماعی بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.

2/22

-1/05

تأیید

تسهیالت مناسب ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.

2/13

1/72

تأیید

مزیت نسبی ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.

2/10

8/57

تأیید

پییچیدگی ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر منفی میگذارد.

-2/10

3/20

تأیید

سازگاری ،بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت میگذارد.

2/08

3/35

تأیید

رفتار بخشش اینترنتی تأثیر معنیداری بر رضایتمندی مذهبی میگذارد

2/20

15/150

تأیید

مسير

در این بخش باتوجهبه جدول سه به بررسی فرضیههای تحقیق و آزمون هریك از آنها پرداخته
شده است .برای تأیید یا رد فرضیههای تحقیق از آماره آزمون تی -استیودنت استفاده شد .اگر
مقدار آماره  tبزرگتر از  ±1/85باشد ،فرضیه مربوطه در سطح خطای  1/16مورد تأیید و
درغیراینصورت رد میشود .تمامی فرضیهها باتوجهبه مقدار آماره باالی  ±1/85تأیید شدند که
درمورد هرکدام بحث و بررسی میشود.
فرضیه اول پژوهش باعنوان :تأثیرگذاری (عاطفه) بر رفتار بخشش اینترنتی ،تأثیر مثبت
میگذارد؛ ضریب تأثیر عاطفه بر بخشش اینترنتی باتوجهبه اینکه مقدار  tعدد 2/62را نشان میدهد
و از  1/85بزرگتر است ،میزان  11درصد را نشان میدهد ،یعنی عاطفه به میزان  11درصد متغیر
بخشش اینترنتی را تبیین میکند و این مورد نشان میدهد باتوجهبه اینکه ایرانیان افرادی عاطفی و
احساسی هستند ،نقش این متغیر را در اعطا و بخشش اینترنتی تعیین میکند.
فرضیه دوم با مقدار  5درصد ،نقش عوامل اجتماعی را بر بخشش اینترنتی نشان میدهد .هرچند
این میزان کم است ،اما باید گفت شاید دلیل آن استقبال کمتر عموم مردم از اینترنت برای بذل و
بخشش است و این کار مستلزم اقدامات فرهنگی و تبلیغات درست در این زمینه میباشد.
درمورد فرضیه سوم ،تسهیالت بهمعنای دردسترسبودن ابزارهای اتصال به اینترنت مانند رایانه،
تبلت ،گوشی موبایل و ...عنوان شد و همچنین خط اتصال به اینترنت ،دانش استفاده از آن و
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دیگرموارد هرچقدر بیشتر در دسترس قرار گیرند و استفاده از آنها برای کاربران سادهتر باشد،
میتواند در فرهنگ بخشش اینترنتی ،کمكرسان باشد .ضریب تأثیر تسهیالت بر بخشش اینترنتی
به میزان  12درصد است.
فرضیه چهارم به نقش مزیت نسبی اینترنت نسبت به سایر روشها در بخشش اینترنتی میپردازد
که این فرضیه هم با ضریب تأثیر  12درصد مورد پذیرش قرار گرفت و به نقش مزیت نسبی
اینترنت به دیگر روشها ازجمله روش رودررو ،مراجعه به سازمانهای خیریه و ...میپردازد که
آسانی روش ،تنوع انتخاب سبد خیریه ،زمان و باصرفهبودن ،میتوانند بهعنوان عوامل مزیت نسبی
محسوب شوند.
فرضیه پنجم به نقش پیچیدگی بر بخشش اینترنتی میپردازد که ضریب تأثیر  -1/12را بهخود
اختصاص داده است .ضریب منفی نشاندهنده این است که هرچه دشواری و پیچیدگی کمتر باشد،
تأثیر میل و رغبت به بخشش ازطریق اینترنت بیشتر است.
فرضیه ششم بر تأثیر متغیر سازگاری بر بخشش اینترنتی میپردازد که جدول سه عدد  22درصد
را نشان میدهد و سازگاری  22درصد بخشش اینترنتی را تبیین میکند .در این فرضیه به مطابقت
شیوه بخشش هر فرد با روش اینترنت پرداخته میشود که از جمله عواملی مانند روش هدیهدادن و
یا انفاق فرد با سبك زندگی فرد مورد اشاره میباشد.
فرضیه هفتم به تأثیر رفتار بخشش اینترنتی بر رضایت مذهبی میپردازد .در این فرضیه ضریب
تأثیر  52درصد را مشاهده میکنیم که تأثیرگذاری باالیی را بهخود اختصاص میدهد و این
نشاندهنده این است که این کار در ایران بهدلیل گرایشهای مذهبی افراد و نیتهای مذهبی
بخشش ،صورت گرفته است و احتماالً دلیل پنهانماندن رفتار بخشش اینترنتی رضایت مذهبی نیز
بیشتر باال میرود .هر فردی ممکن است به دالیل مختلفی اقدام به بخشش کنند که در این مورد
رضایتمندی مذهبی ،سهم بیشتری را بهخود اختصاص داده است و این نشان از هویت دینی افراد
پاس دهنده در این پژوهش است.
برای بررسی قدرت پیشبینی مدل از ضریب تعیین)
برای ضریب

مقداری بیش از صفر پیشنهاد میشود.

) و ضریب (

( استفاده میشود.
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جدول  :4مقادیر اشتراكي و ضریب تعيين متغيرهاي مكنون مدل
متغيرهاي مكنون

ضریب تعيين

مقادیر اشتراكي

تأثیرگذاری (عاطفه)

2/88051

عوامل اجتماعی

2/85031

وضعیت تسهیالت

2/8722

مزیت نسبی

2/5057

پیچیدگی

2/8108

سازگاری

2/8205

رضایت مذهبی

2/350

2/3055

رفتار بخشش اینترنتی

2/501

2/5035

مقدار ضریب

برای متغیرهای پژوهش در جدول چهار ارائه شده است و باتوجهبه آنکـه

تمامی ضریبها مقـداری بـیش از صـفر دارد ،لـذا مـدل درنظرگرفتـهشـده ،از ظرفیـت و تـوان
پیشبینی الزم برخوردار است .درنهایت ،برای بررسی اعتبـار مـدل بـرازشیافتـه ،شـاخصهـای
نیکویی برازش بررسی میشوند .این شاخص هر دو مدل اندازهگیری و سـاختاری را مـدّنظر قـرار
میدهد و بهعنوان معیاری برای سنجش رضایت مذهبی مدل بهکار میرود .حدود این شاخص بین
صــفر و یــك بــوده و وتــزلس 1و همکــاران ( )186-122 :2118ســه مقــدار  1/26 ،1/11و  1/25را
بهترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودند .این شاخص بهصـورت
میانگین  R2و متوسط شـاخص مقـادیر اشـتراکی بـهصـورت دسـتی محاسـبه میشـود (محسـنین و
اسفیدانی .)1282 ،این شاخص ،مجذور ضرب دو مقـدار متوسـط مقـادیر اشـتراکی )( 2و متوسـط
ضریب تعیین )( 2است.

1. Wetzels
2 .Communality
3 .R Square Average
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شاخص  GOFاین مدل 1/2522 ،بهدست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد.

نتيجهگيري و پيشنهادها
انسان ،موجودی اجتماعی است که رشد و تکامل آن در گرو زندگی جمعی ،تعاون و
همکاری با دیگر همنوعان است .نیاز کمك به همنوع از آغاز خلقت یکی از نیازهای روحی و
اساسی انسان بوده است .در دهه اخیر به لطف پیشرفت فناوری و صدالبته گسترش اینترنت ،نحوه
برطرفشدن بسیاری از نیازها دستخوش تغییر و تحول شده است .یکی از آنها همین نوعدوستی
بشر است .اینترنت این اجازه را به کاربران میدهد که راحتتر جامعه هدف خود را پیدا کرده و
در راهی که بیشتر میپسندند ،وقت و پول خود را هزینه کنند .همچنین این امکان وجود دارد که
بهطوردقیق ،روند تأثیر کمكهای هر فرد بر فعالیت یك سازمان خیریه یا یك اقدام بشردوستانه را
پیگیری کرد.
در این مقاله سعی شد به بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر اقدام به بخشش ازطریق اینترنت در
ایران پرداخته شود و درنهایت بهعنوان متغیر نهایی ،رضایت مذهبی افراد پاسخگو در بخشش
اینترنتی سنجیده شد .نتایج ،نشان میدهد که تأثیر عوامل اجتماعی ،تسهیل شرایط ،مزیت نسبی،
پیچیدگی و سازگاری ،اثرات قابلتوجهی بر رفتار بخشش از طریق اینترنت دارند.
سازگاری یا مطابقتداشتن با سبك زندگی و شیوه انفاق ،بیشترین اثر بر رفتار اینترنتی فرد
دارد .بدینصورت که این امر نشان از اهمیت شیوه انفاق افراد دارد که بهتدریج باتوجهبه رشد
فضای اینترنتی در کشور در حال رشد است که این مورد ،با نتیجه پژوهش بکرز (-258 :2111
 )281متفاوت است .بکرز نشان داد که همدلی و عاطفه دارای بیشترین تأثیر بر میل به استفاده از
اینترنت دارد .نتایج تحقیق نشان داد با درصد باالیی استفاده از اینترنت با رضایت مذهبی درارتباط
است و این مورد با نتایج تحقیق برگرون و دیگران ( 121 :1886ـ  ،)125چنگ و دیگران (:2112
 22ـ  )26مطابقت دارد .در تحقیق حاضر ،تأثیر عوامل اجتماعی بر استفاده از اینترنت نشان داده شد
که با تحقیق دب و دیگران ( )188 :2112و تامپسون 1و دیگران ( )128 :1881که نشان دادند
تصمیمگیری نهایی فرد تحت تأثیر عوامل اجتماعی است ،در ارتباط و مطابق با تحقیق آنهاست.
تحقیق حاجیزاده میمندی و علیآبادی ( 26 :1282ـ  )26نشان داد ،میان شهروندان یزدی ،عوامل
1. Thompson

سال  ،12شماره  ،2بهار 2318

 / 211نشریه علمی مدیریت اسالمی

اجتماعی تأثیر مثبتی در استفاده از اینترنت دارد و هرچه این عوامل گرایش بیشتر به استفاده از
اینترنت داشته باشد ،استفاده و رغبت به استفاده از اینترنت بیشتر میشود.
شرایط تسهیالت ،عامل تأثیرگذاری بر رفتار اینترنتی است .نتایج این تحقیق با یافتههای چنگ
و دیگران ( 22 :2112ـ  )26و پی 1و دیگران ( )121 :2118مشابه است ،درصورتیکه با یافتههای
تحقیق تامپسون و دیگران ( )121 :1881درتقابل است .در بررسی دیانی و جعفری ( 128 :1288ـ
 )212به نقش تسهیالت بهعنوان یك عامل تأثیرگذار بر استفاده از اینترنت اشاره شده است که
55درصد کاربران اینترنت بزرگترین و عمدهترین مشکل خود را در استفاده کم از اینترنت ،نبود
تسهیالت کافی در این مورد عنوان کردهاند.
مزیت نسبی ،تأثیر مثبتی بر رفتار بخشش اینترنتی داشت و این متغیر نشان میدهد که هرچقدر
احساس مزیت بیشتری در استفاده از اینترنت شود ،درهمینراستا هم اقدام به رفتار بخشش اینترنتی
میشود .یافتههای کلودینسکای 2و دیگران ( )262 :2112هم این رابطه را در پژوهش خود نشان
داد که مزیت نسبی عاملی در پیشبینی رفتار و اندازه استفاده از اینترنت است.
پیچیدگی نیز دارای تأثیر منفی و معنیداری بر رفتار اینترنتی داشت و با یافتههای الی و لی
( )221 :2111سازگاری دارد .این یافتهها نشان داد که فرد از اینترنت برای امور خود استفاده
میکند تا زمان و تالش روحی و فیزیکی کمتری برای آن خرج کند .همچنین این یافتهها با
یافتههای تحقیق ناولس و سرواتکا )2118 :2116( 2همخوانی دارد .تحقیق سیدجوادین و یزدانی
( 26 :1282ـ  )51همچنین نشان داد که سهولت استفاده از اینترنت میتواند بهعنوان عامل
تأثیرگذاری بر استفاده از اینترنت نگریسته شود و رابطه مثبت و معنیداری میان سهولت و استفاده
از اینترنت را نشان داد .یافتههای تقویفرد و زاهدی ادیب ( 628 :1281ـ  )668هم نشان میدهد
که سهولت استفاده از اینترنت ،نمیتواند عامل مهم و تأثیرگذاری بر استفاده از اینترنت بهشمار
آید.
عالوهبراین سازگاری بهعنوان یك متغیر ،دارای تأثیر مثبتی بر رفتار اینترنتی است که با
یافتههای تحقیق هرناندز و مازون )28 :2112( 2و الیو و لی ( )212 :2111همخوانی دارد که نشان
1. Pee
2. Kolodinsky
3. Knowles and Servatka
4. Hernandez and Mazzon
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دادند سازگاربودن استفاده از اینترنت دارای تأثیری حیاتی بر رفتار اینترنتی است.
سرانجام رفتار بخشش ازطریق اینترنت با رضایت مذهبی دارای رابطه معنیدار و مثبتی هستند
که با مطالعات قبلی در این زمینه نیز در زمینه رضایت مذهبی که بهعنوان عاملی مهم برای مشتری
بهحساب میآید همراستاست .ازجمله تحقیق عبدالخالق و ناصر ( )2112و کازس و دیگران
( 22 :2118ـ  )26که این رابطه را نشان دادند.
همچنین یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیقی بکرز ( )281 :2111که نشان دادند افراد
زمانیکه بخشش میکنند و یا به دیگر افراد و گروهها منفعتی میرسانند ،احساس مثبتی به آنها
دست میدهد ،بنابراین ،در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که رفتار بخشش ازطریق اینترنت
میتواند رضایت مذهبی افراد را باال ببرد.
همانطورکه مشاهده شد؛ تمام فرضیهها ازنظر آماری مورد تأیید قرار گرفت که به مدیران
بانك کمك میکند برای بهبود هرچهبیشتر خدمات اینترنت بانك اقدام کنند .باتوجهبه اینکه اقدام
به بخشش ازطریق اینترنت کامالً داوطلبانه و در فضای خصوصی اتفاق میافتد ،مدیران بانکی و یا
مدیران دولت الکترونیك باید ازطریق رسانههای اجتماعی تالش کنند که توجه مخاطبین و
مشتریان را به انجام چنین امور خداپسندانهای جلب کنند و با دادن اطمینان و اعتباربخشیدن به این
کار ،گرایش بیشتری نسبت به این روش میان مردم ایجاد کنند .همچنین در فضای اینترنتی به
اشتراکگذاری نظرات افراد قبلی که اقدام به بخشش ازطریق اینترنت کردهاند ،میتواند در
سوقدادن افراد به این رویه کمك شایانی کند.
همچنین مدیران بانکی و مسئولین دولتی باید با مؤسسات خیریه و مذهبی ،دانشگاهها و
آموزشو پرورش تعامالتی داشته باشند که به پرورش و توسعه اجتماعی اقدام به بخشش ازطریق
اینترنت کمك کنند و از افراد خیری که بهصورت برخط (آنالین) کمك مالی میکنند در مجامع
عمومی ،قدردانی بهعمل آید .در پایان باید مدیران بانکی در سایت بانکی خود و در سامانههای
وابسته به بانك ،دستگاههای کارتخوان ،خودپرداز و ...اطالعات کافی و مشخص در این موارد را
دراختیار مشتریان قرار دهند تا بتوان از هدررفت هزینههای گزاف جلوگیری کرد و این عمل
نهادینهسازی شود.
عالوهبراین ،نتایج تحقیق نشان داد که اقدام به بخشش اینترنتی ،نقش حیاتی در شکلگیری
رضایت مذهبی افراد اقدامکننده دارد .و این مورد باتوجهبه جامعه مذهبی ایران و توسعه شبکه
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اینترنتی و موبایلی و استفاده گسترده خدمات بانکی ازطریق همراهبانك ،بانکداری اینترنتی،
تلفنبانك و سایتهای شبکههای خیریه ازجمله محك و کمیته امداد ،تبلیغات جهت کمك به
زلزلهزدگان و بالیایی طبیعی صورت گیرد.
براساس این پژوهش پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
ـ بسترسازی مناسب فرهنگی ،ایجاد اعتماد به شیوه پرداخت به امور خیریه به روش
الکترونیکی ،اجرای برنامههای آموزشی و تبلیغاتی ازطریق رسانههای جمعی و ملی میتواند
درجهت آگاهیدادن از خدمات بانکداری نوین و راههای بخشش از این طریق را ممکن و توسعه
دهد.
ـ در زمینه آگاهیرساندن عمومی باید به نکاتی ازجمله مزایای عمومی ناشی از استفاده از
خدمات نوین همچون کاهش چاپ اسکناس ،کاهش آلودگیها ،کاهش رفتوآمد و زودتر
رسیدن کمك مالی به نیازمند ،بدون واسطه اشاره کرد.
ـ تدوین برنامههای اجرایی مناسب با شرایط فرهنگی ،مذهبی و اعتقادی و اجتماعی کشور.
ـ ساماندهی امور خیریه کشور و هدایت آنها به الکترونیکیکردن روش جمعآوری خیریه و
بخشش مردم و همچنین توزیع الکترونیکی عایدات آن.
ـ تحقیق در حوزه توزیع عایدات مالی بین نیازمندان باتوجهبه بسترهای کنونی کشور.
ـ استفاده از شرکتهای خصوصی جهت راهکارهای نوین و تشویقهای مالی و اعتباری دولت
الکترونیك به بانكها نسبت به قراردادن این خدمات در فهرست خدمات عمومی آنها به مشتریان.
ـ اضافهکردن موارد اقدام به بخشش به نرمافزارهای تلفنهای همراه و قرار دادن مشوقهایی
برای استفاده از آن.
منابع فارسی
تقویفرد ،محمد تقی؛ زاهدی ادیب ،محسن؛ ترابی ،مصطفی ( ،)1301عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری
اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه :بانک ملت) ،فصلنامۀ علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم و فنّاوري
اطالعات ایران ،دورة  ،07شمارة .550- 530 :3
حاجی زاده میمندی ،مسعود؛ علی آبادی ،نسیم ( ،)1303بررسی میزان و عوامل مرتبط با بهرهمندی از اینترنت
مورد مطالعه :شهروندان شهر یزد ،مطالعات جامعه شناختي شهري ،سال چهارم ،شماره یازدهم.35-35 :
خاکی ،غالمرضا ( ،)1302روش تحقيق با رویكردي به پایاننامهنویسي ،ویرایش  ،0تهران :نشر بازتاب
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