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Abstract
The inclusive growth of information and communication technology has had a significant impact on the banking industry.
Providing banking services to customers through mobile phones is one of the latest technologies. Evidence suggests that
using mobile-bank among the customers of banks is expanding. The purpose of the present research is to provide a model for
assessing the impact of attitude, personality, perceived risk, ease of use, and brand image on the frequency of using mobilebank. The statistical population of this research includes all clients of different branches of Melli State Bank in Isfahan, who
are using the Mobile Bank software. Of the customers, those who were available were selected for statistical sample (230
people). Finally, 199 questionnaires were completed and collected. The research instrument was a multi-part questionnaire,
and available sampling was also used. The validity of the questionnaire was confirmed by factor analysis, and its reliability
was confirmed using Cronbach's alpha (0.837). The analysis of the research data was done using structural equation
modeling with the help of AMOS software. The results show that ease of use and perceived risk affect the attitude of users.
Also, the results indicate that there is a significant relationship between attitude and frequency of using mobile-bank. Also,
the results indicate that the impact of the variable personality characteristics on the attitude, brand image, and perceived risk
on the frequency of using mobile banking is inadequate.
Keywords: Mobile Banking, Perceived Risk, Attitude, Ease of Use, Brand Image.
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چکیده
 ارائة خدمات بانکی به مشتریان از طریق تلفن همراه یکی از جدیدترین این. تأثیر بسیار زیادی بر صنعت بانکداری داشته است،رشد فراگیر فناوری اطالعات و ارتباطات
، طراحی مدلی برای بررسی تأثیر نگرش، هدف پژوهش حاضر. شواهد نشان میدهد میزان استفاده از همراه بانک میان مشتریان بانکها در حال گسترش است.فناوریهاست
 جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة مشتریان شعب مختلف بانک. سهولت استفاده و تصویر ذهنی برند بر فراوانی استفاده از همراه بانک است، ریسک ادراکی،شخصیت
 نفر رسیده و در432  افراد در دسترس برای نمونه انتخاب شده که تعداد آنها به، از میان این مشتریان.ملی شهر اصفهان است که از نرمافزار همراه بانک ملی استفاده میکنند
 روایی. ابزار اندازهگیری پژوهش پرسشنامة چندقسمتی بوده و روش نمونهگیری در دسترس در نظر گرفته شده است. پرسشنامه تکمیل و جمعآوری شده است833 نهایت
 با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و بهکمک، تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش.) تأیید شده است2/137( پرسشنامه بهروش تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفای کرونباخ
 همچنین نتایج حاکی از تأیید رابطة. نتایج بهدستآمده نشان می دهد سهولت استفاده و ریسک ادراکی بر نگرش کاربران تأثیر میگذارد. انجام شده استAMOS نرمافزار
 تصویر ذهنی برند و ریسک ادارکی بر، همچنین نتایج حاکی از رد تأثیر متغیر ویژگیهای شخصیتی بر نگرش.معنادار بین نگرش و فراوانی استفاده از همراه بانک است
.فراوانی استفاده از بانکداری همراه است
E42, G2, G21, O33 : طبقهبندی موضوعی، تصویر ذهنی برند، سهولت استفاده، نگرش، ریسک ادارکی، بانکداری همراه:کلید واژهها
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 .1مقدمه

همراه را راهاندازی کردهاند و هماکنون دسترسی به ایرن

امررروزه رشررد فراگیررر فنرراوری اطالعررات و بررهتبررع آن

خرردمات از طریررق بانررکهررای مختلررف برررای مشررتریان

ارتباطررات الکترونیکرری تررأثیر شررگرفی بررر فعالیررتهررای

امکررانپررذیر اسررت .انگیررزة عمردة بانررکهررا برررای ارائررة

روزمره بشر داشته و توجه متخصصان و صاحبان صرنایع

خرردمات بانکررداری همررراه ،داشررتن یرک کانررال توزیررع

مختلف را به خود جلب کرده است .تسرهیالت نوههرور

دیگررر و البترره مررؤثرتر و همچنررین کرراهش هزینررههررای

فناورانه ،یکی از اثرگذارترین عواملیاند که ماهیت کار

عملیاتی است (سرفرازی و معمارزاده .)8311 ،گسترش

سازمانها را متحرول سراخته اسرت و اسرتفادة صرحی و

خدمات ارائهشده در قالرب بانکرداری همرراه عرالوه برر

مناسب از این مهم در کسبوکرار ،از عوامرل ضرروری

مزایررای فراوانرری کرره برررای بانررکهررا و مشررتریان دارد و

بقررای سررازمانهررا در محرری پیچیرردة بررازار کسرربوکررار

کمکی کره برا صررفهجروییهرای مرالی در زمینرة چرا

امروزی محسوب میشود (خوشهیکرل و رریرب.)35 ،

اسکناس و دیگرر هزینره هرا بره توسرعة اقتصرادی کشرور

صنعت بانکداری نیز بهشدت از فناوری اطالعرات ترأثیر

مرریکنررد ،مرریتوانررد پاسررخگوی نیازهررای بسرریاری از

گرفتررره اسرررت و بانرررکهرررای ایرررران نیرررز در انجرررام

روستاییان ساکن منراطق کوهسرتانی و دورافترادة کشرور

فعالیررتهایشرران تررا حررد زیررادی از فنرراوریهررای جدیررد

باشد و از مراجعة حضوری آنها به شعب بانکها بکاهد.

اطالعاتی استفاده مریکننرد (بخشری و سرمیعزاده.)39 ،

بنررابراین براسرراس آنچرره ذکررر شررد اسررتقرار بانکررداری

یکی از جدیدترین این سرویسها ،ارائة خدمات برانکی

الکترونیک و ارائة خدمات در قالرب بانکرداری همرراه،

و مالی به مشتریان از طریق اینترنت و تلفن همراه اسرت.

یکی از مسرائل مهمری اسرت کره امرروزه از ضرروریات

خردمات

صنعت نوین بانکداری بهحساب میآید .بانکهایی کره

مالی از طریق تکنولوژی اطالعات و ارتباطرات برهشرمار

در ارائة خدمات بانکرداری الکترونیرک پیشررو هسرتند،

میرود و به تعریف لی و چانگ )4223(8انجام عملیرات

کانال هرای مختلرف بانکرداری را براهم تلفیرق و سیسرتم

بانکی از طریق دستگاههای سیار مانند تلفنهای همراه یا

یکپارچرهای ایجرراد مریکننررد؛ برهگونررهای کره مرردیریت

دستیار دیجیتال شخصی را بانکداری همرراه مرینامنرد.

اطالعرات و ارتبرراا برا مشررتریان بهبرود یافترره و رضررایت

خدمات بانکداری همرراه ،در آرراز فقر از طریرق پیرام

مشتریان و برهتبرع آن درآمرد بانرکهرا افرزایش خواهرد

کوتاه ارائه میشد (بانکداری مبتنیبرر پیرام کوتراه)؛ امرا

یافرت (صرادقی .)8332 ،براتوجرهبره آنچره گفتره شرد و

امروزه بانکداری همراه می توانرد از طریرق پیرام کوتراه،

براساس سرمایهگذاریهای بانکها برای ارائرة خردمات

برنامههای کاربردی قابل نصب ،مرورگرهرای وب تلفرن

بانک داری همراه و تثبیت جایگراه خرود در ایرن زمینره،

همراه و روشهای مختلف دیگرر انجرام شرود .در حرال

بررسرری عوامررل مررؤثر بررر پررذیرش و انطبررا خرردمات

حاضر بیشتر بانک های جهان خدمات بانکرداری همرراه

ارائهشرده و برهتبرع آن موفقیرت بانرکهرا در ایرن زمینره

را به مشتریان خود ارائه میدهند و در کشرور ایرران نیرز

ضررررورت مرررییابرررد و بررره موضررروعی جرررذاب بررررای

بیشتر بانکهای دولتی و خصوصری خردمات بانکرداری

پژوهشگران و سیاست گرذاران ایرن حروزه تبردیل شرده

بانکداری همراه یکی از رویکردهای تردار

است .با این حال ،بررسیها نشان میدهد بهطور مرسروم
Lee & Chung

1

بیشتر پژوهشهای انجامشده در ایرن زمینره ،در راسرتای

مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه 458 /

توسعة فناورانة خدمات الکترونیکی بانکها بوده اسرت؛

هریک از ابعاد بر فراوانی استفاده از خردمات بانکرداری

لیکن در حال حاضر توجه صاحبنظران به سمت انجرام

همراه ،بررسی شده است .مدل ارائهشده بهدلیل جامعیت

تحقیقررات در خصررور نظرررات و رفتررار کرراربران در

در بررسی تأثیر متغیرهای حیاتی و تأثیرگذار بر گرایش

خصررور اسررتفاده از خرردمات بانکررداری همررراه سررو

کاربران به سمت خدمات همراه بانک و فراوانی استفاده

یافته است (بخشری و سرمیعزاده)8339 ،؛ زیررا موفقیرت

از خررردمات مختلرررف ارائرررهشرررده ،مررریتوانرررد مبنرررای

بانکررداری الکترونیررک ،عررالوه بررر حمایررت دولررت و

تصمیم گیرری طراحران و توسرعهدهنردگان سیسرتمهرای

بانکها ،به پذیرش مشتریان نیرز نیازمنرد اسرت و ترالش

بانکداری همراه قرار گیرد.

بانررکهررا در ایررن زمینررره برردون پررذیرش بانکرررداری
الکترونیک از سوی مشتریان به موفقیت نخواهرد رسرید.
چنانچه تکنولوژی به کار گرفته یا استقبال نشود ،باوجود
تمررام شایسررتگیهررا و قابلیررتهررای تکنیکرری کرره دارد،
نمیتواند مؤثر باشرد (چوانرگ 8و همکراران .)4222 ،از
طرفی اکثر پژوهش های پیشین ،جنبرة پرذیرش خردمات
بانکررداری همررراه را بررا اسررتفاده از مرردلهررای مختلررف
پذیرش فناوری بررسی کرده اند؛ درصورتی کره در ایرن
نوع مدلها ،شاخصهای مهم و تأثیرگذاری ماننرد برنرد
بانک ،نگرش مصرفکنندگان و ریسرکهرای ادراکری
به صورت همزمان لحاظ نشده است.
بنابراین هدف پژوهش حاضر ،ارائة مردلی برهمنظرور
بررسی تأثیرات ریسکهای ادراکی ،ویژگیهای برند و
نگرش مصرفکنندگان بر متغیر مستقل فراوانی اسرتفاده
از خرردمات بانکررداری همررراه اسررت .همچنررین در مرردل
ارائررهشررده ،تررأثیر متغیرهررای ویژگرریهررای شخصرریتی،
سررهولت اسررتفاده از همررراهبانررک ،ریسررک ادراکرری و
تصویر ذهنی از برند بانک بر نگررش مصررفکننردگان
نیز بررسری شرده اسرت .شرایان ذکرر اسرت در پرژوهش
حاضررر برررخالف سررایر پررژوهشهررا کرره متغیررر ریسررک
ادراکی را سازة جداگانه در نظر گرفتهاند یا به چند بعرد
خررار محرردود شررده اسررت ،مفهرروم ریسررک ادراکرری،
مجموعررة کرراملی از ابعرراد در نظررر گرفترره شررده و تررأثیر

چارچوب کلّی مقالة حاضر به این صورت است کره
در بخررش دوم ،نخسررت برره شرررن مبررانی نظررری مفهرروم
بانکررداری الکترونیررک و مرردلهررای پررذیرش فنرراوری
پرداخترره شررده اسررت و در ادامرره ،ایررن بخررش بررا شرررن
مختصری از پیشینة پژوهش و بیان فرضیات و تبیین مدل
مفهومی پژوهش به پایران مریرسرد .در بخرش سروم بره
تشری روششناسی پژوهش پرداختره شرده و در بخرش
چهررارم یافتررههررای پررژوهش ارائرره و در بخررش پررنجم
نتیجهگیری پژوهش بیان شده است.
 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش
 .1-2بانکداری الکترونیک
بانکرداری الکترونیررک یکرری از کانرالهررای نرروین ارائررة
خرردمات بررانکی اسررت کرره برره مشررتریان ایررن امکرران را
می دهد تا معامالت و تراکنشهای مالی و ریرمالی خود
را از طریررق وبسررایت یررا سررایر سرراختارهای ارائررهشرردة
بانک ها انجام دهند (حمید ،آالبسی و مخترار. )4281 ،4
یکرری از اساسرری ترررین تغییرررات در صررنعت بانکررداری
نرروین ،حرکررت از بانکررداری شررعبهای سررنتی برره سررمت
بانکررداری الکترونیکرری برروده اسررت .برره عبررارت دیگررر،
حرکررت برره سررمت اسررتفاده از کانررالهررای تحویررل
الکترونیکی مانند اینترنت ،تلفن و موبایرل در بانکرداری
خصوصی (کارجالوتو ،ماتیال و پنتو.)4224 ،3
2
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برخی از مهمترین تعاریف بانکداری الکترونیرک از

سیستم های بانکداری الکترونیرک از طریرق کانرال هرای

دیدگاه صراحب نظرران و متخصصران سیسرتم برانکی بره

متنروعی خردمات خرود را بره مشرتریان ارائره مریدهنررد؛

شرن زیر است:

مهمترین این کانالها عبارتاند از :تلفنبانک ،اینترنت،

 .8اینگبدین ،)4281( 8بانکداری الکترونیک را ارائة

موبایل و تلوزیون دیجیتال (لیو و چوانگ.)4223 ،2

خدمات بانکی به مشتریان ،از طریق تکنولروژی اینترنرت



تعریف کرده است.

در سررادهترررین تعریررف ،بانکررداری اینترنترری ،ارائررة

بانکداری اینترنتی

 .4بنررابر تعریررف کریسررتوفر 4و همکرراران (،)4289

خرردمات بررانکی برره مشررتریان از طریررق شرربکههررای

بانکداری الکترونیک ،بره ارائرة خردمات و محصروالت

کامپیوتری (اینترنت) تعریف میشود (الئرو .)8337 ،بره

بانکی از طریق صفحات وب اشاره دارد .به عقیدة آنان،

عقیدة گوتزینیس 5بانکداری اینترنتی ،بره ارائرة خردمات

امررروزه بانکررداری الکترونیررک یررک ضرررورت برررای

بانکی از طریق اینترنت بهوسیلة رایانة شخصری یرا سرایر

سودآوری و موفقیت بانکها محسوب میشود.

تجهیررزات بررا قابلیررت دسترسرری برره اینترنررت اشرراره دارد

 .4هوانگ ،)4225( 3بانکداری الکترونیرک را ارائرة

(گوتزینیس .)4221 ،بانکداری اینترنتی عالوه برر افرراد،

محصوالت و خدمات بانکی از طریق کانالهای تحویرل

مزایای گسرترده ای را بررای مؤسسرات مرالی نیرز فرراهم

الکترونیک ماننرد اینترنرت ،تلفرن ،ارتباطرات بریسریم و

میکند (هاوکرافت و دارکین .)4222،9باتوجهبه استفادة

دستگاههای خودپرداز تعریف کرده است.

آسان و کاربرپسندبودن خدمات بانکداری اینترنتی ،این

 .3بانکررداری الکترونیررک عبررارت اسررت از ارائررة

تکنولوژی باعث میشود بانکهرا بره منطقرة جغرافیرایی

محصوالت و خدماتی مانند صدور صورتحسراب ،دادن

خود محدود نشده و در مناطق و بازارهای جدید فعالیت

وام ،مدیریت سپردههرا و پرداخرتهرای الکترونیکری از

کنند و همچنرین خردمات متنروعی بره طیرف بیشرتری از

طریق کانالهای الکترونیکی (فیضی و صادقی.)8314 ،

مشتریان ارائه دهند (یوئی ،گرنت و ادگار.)4227 ،7

 .2در یک تعریف کلیتر ،بسیاری از صاحبنظران،
بانکداری الکترونیک را استفاده از هرگونه ابزار و کانال



بانکداری از طریق تلفن همراه(همراه

بانک)

الکترونیکری نظیرر تلفرن همرراه ،تلفرن ،اینترنرت و  ...بره

بانکررداری همررراه یکرری از رویکردهررای ترردار

منظررور اطررالعرسررانی ،ایجرراد ارتبرراا و انجررام تررراکنش

خدمات مالی از طریق تلفن همراه و بهوسیلة تکنولروژی

بانکی تعریف کردهاند.

اطالعررات و ارتباطررات ( )ICTبررهشررمار مرریرود کرره
انتخرراب گسررتردة خرردمات تلفررن همررراه را حترری در

 .1-1-2کانالهای بانکداری الکترونیک

1

کانال الکترونیک معروف به کانال توزیع بانکرداری

کشررورهای کررمدرآمررد ممکررن مرریسررازد (اندرسررون ،

آنالین ،به روشهای انتقال فرآوردههای مالی با اسرتفاده

 .)4282ازآنجاکه در مقایسه برا کامپیوترهرای شخصری،

از رسررانههررای الکترونیکرری مختلررف اشرراره مرریکنررد.
4

. Liao & Cheung
. Gkoutzinis
6
. Howcroft & Durkin
7
. Yiu, Grant & Edgar
8
. Anderson
5

1

. Inegbedion
. Christopher
3
. Huang
2
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تعداد تلفرنهرای همرراه بسریار بیشرتر اسرت ،بانکرداری

نحو مطلوب امری ضروری اسرت .در ادامره بره بررسری

همراه در مقایسره برا بانکرداری الکترونیرک برا اسرتقبال

اجمالی برخی از مهمترین تئوریها و مدلهای پرذیرش

بیشتری در میان بانکداران روبهرو شده است (بهبودی،

تکنولوژی میپردازیم.

عابدینی و جلیلوند .)8334 ،همچنین گوشریهرای تلفرن

 .1-2-2تئیری عمل منطقی

به این دلیل که مشتریان میتوانند در هرر زمران و مکران

فیشبین و آجزن در دهة  38312ایرن تئروری را بررای

امور مالی خود را انجام دهند ،کیفیت خدمات ارائهشده

اولینبار در حوزة تحقیقات روانشناسی اجتماعی مطررن

را افزایش مریدهنرد .بره همرین دلیرل واضر اسرت کره

کردند .مشخصرة اصرلی ایرن تئروری ایرن برود کره برین

استفاده از موبایرل بررای انجرام امرور برانکی ،هرم بررای

عقاید ،نگرشها و تمایالت تمایز ایجراد کررد .براسراس

بانک سودمند است و هم برای مشرتریان بانرکهرا؛ کره

این تئوری رفتار افراد تحت تأثیر تمایالت قرار گرفتره و

این امر رابطهای قوی بین مؤسسرات مرالی و مشرتریان را

تمایل نیز خود تحت تأثیر نگرش بره تکنولروژی و ترأثیر

گسترش میدهد (الوکانن.)4227 ،8

دیگررران در ایررن تکنولرروژی (هنجارهررای ذهنرری) اسررت
(هرناندز و مازون .)4227 ،2در شکل  8-4مدل مفهومی

 .2-2تئوویریهووا و موودلهووای پوو یر
تکنیلیژی

تئوری عمل منطقی مشاهده میشود.

با گسترش تکنولوژیهرای جدیرد در عصرر حاضرر،
دیگر نمی توان اثر این تکنولروژیهرا را نادیرده گرفرت.
ازجملرره صررنایعی کرره تررأثیر بسرریاری از تکنولرروژیهررای
جدیررد مرریگیرررد ،صررنعت بانکررداری اسررت کرره بیشررتر
خدمات و معرامالت مریتوانرد بره صرورت الکترونیکری
انجررام شررود .برراوجودة توسررعة روزافررزون نرروآوری در
خرردمات الکترونیکرری ،اسررتقبالنشرردن و پذیرفتررهنشرردن
چنین فنراوریهرایی همچنران از چرالشهرای پریشروی
ارائة خدمات بانکی به شمار میرود .گرچه طری سرالیان
اخیررر برخرری از روشهررای ارائررة خرردمات بانکررداری
الکترونیکی و همراه بانک در نظام بانکی کشور استفاده

1شکل  .1-2مودل مفوویمی تئویری عمول
منطقی

شده ،موفقیت یا شکست خدمات نوین ،نظیر بانکرداری

 .4-4-4تئوری رفتار برنامهریزیشده

الکترونیک به میزان پذیرش آن از سوی مشتریان وابسته

تئرروری رفتررار برنامررهریررزیشرردة آج رزن ( )8315بررا

است (مدنور .)4225 ،4بنابراین بررسی عوامرل مرؤثر برر

توسعة تئوری عمرل منطقری شرکل گرفرت .ایرن تئروری

رفتار مشتریان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکری

یکرری از مرردلهررای پرریشبینرریکننرردة قرروی در حرروزة

برای نهادینه کردن و اجررای بانکرداری الکترونیکری بره

روانشناسی است که برای مطالعة میان عقاید ،نگرشها،

1

3

2

4

. Laukkanen
. Md Nor

. Ajzen and Fishbein
. Hernandez & Mazzon
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تمایالت رفتاری و رفتار در زمینرههرای مختلرف برهکرار

نخست بهدلیل آنچه فناوری برای آنهرا انجرام مریدهرد،

گرفترره شررد .تئرروری رفتررار برنامررهریررزیشررده را بررا

تحریک میشوند کره از آن اسرتفاده کننرد و در مرحلرة

اضافهکردن یک عامل جدیرد براعنوان «کنتررل رفتراری

دوم برای اینکه استفاده از سیستم چقدر سخت یرا آسران

در

شده» معرفی کرد .این تئوری عامل کنترل رفتاری

است ،از آن استفاده مریکننرد .برهعبرارتدیگرر داشرتن

در

شده را عامل تعیین کنندة تمایالت رفتاری معرفری

امتیاز زیاد ،در سهولت استفاده نمیتواند بررای سیسرتمی

می کند .این عامرل بازترابدهنردة ایرن اسرت کره افرراد

کرره اسررتفادهکننرردگان آن را ریرمفیررد در

کررردهانررد،

چطور فشارهای داخلی و خارجی را در رفتارشان در

نقش جبرانکنندهای داشرته باشرد (دیرویس .)8313 ،در

میکنند (هرناندز و مازون .)4227 ،در شرکل  4-4مردل

شکل  3-4مدل مفهومی مدل پرذیرش فنراوری دیرویس

مفهومی تئوری رفتار برنامهریزیشده مشاهده میشود.

ترسیم شده است.

2شکل  .2-2مودل مفوویمی تئویری رفتوار
برنامهریزیشده
 .3-2-2مدل پ یر

3شکل  .3-2مدل مفوویمی مودل پو یر

فناوری دیییس

دیویس )8313( 8با استفاده از تئروری عمرل منطقری
توضی داد چرا مردم فناوریهای جدید را میپذیرند یا
آنها را رد می کنند و مدل پذیرش فناوری را ارائره کررد
کره یکرری از مطلروبترررین مردلهررا در مطالعرة پررذیرش
سیستم های اطالعاتی است .عناصر اصلی مدل دیرویس،
در

سرررودمندی و در

سرررهولت اسرررتفاده بودنرررد.

براسرراس ایررن مرردل ،اسررتفاده از فنرراوری برره تمایررل
استفاده کنندگان وابسته است که خرود تمرایالت نیرز بره
در

سودمندبودن فناوری و در

سهولت اسرتفاده از

آن وابسرته اسرت .دیرویس مریگفرت اسرتفادهکننرردگان
1

. Davis

فناوری دیییس
 .4-2-2مدل پ یر

فناوری ونکاتش

حدود  82سال پرس از ارائرة مردل پرذیرش فنراوری
4

دیویس ،این مدل را ونکاتش و دیویس ( )4222تعدیل
کردنررد .در ایررن مرردل در

سررهولت اسررتفاده و در

سودمندی ،مهمترین واسرطههرا برین مجموعرهمتغیرهرای
خارجی و تمایل به استفاده از فناوری قرار گرفتنرد .ایرن
مدل جدید ،نگرش را حذف کرده و تمایل به استفاده و
استفاده را ،متغیرهای وابستة نهایی در نظر گرفتره اسرت.
ت فاوت مهرم برین مردل اصرلی پرذیرش فنراوری و مردل
2

. Venkatesh & Davis
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تعدیلیافتة آن ،عامل در
پذیرش فناوری ونکاتش در

سودمندی است که در مدل

خریرد نیرز ترأثیر مریگرذارد (ریرو2و همکراران.)4221 ،

سودمندی با همة عوامل

برردیهی اسررت هرچرره تصررویر یررک برنررد نررزد مشررتریان

پرریشبینرری شررد؛ درحررالیکرره هرری یررک از آنهررا در

مطلوبتر باشد ،مشتریان نگاه مثبتتری بره محصروالت

سررهولت اسررتفاده را پرریشبینرری نکردنررد (ونکرراتش و

و خدمات ارائرهشرده دارنرد و ایرن تصرویر مطلروب ،برر
5

اهررداف خریررد ترراثر مثبترری خواهررد داشررت (دل ریررو و

دیویس.)4222 ،
در شکل  2-4مدل مفهرومی مردل پرذیرش فنراوری

همکرراران .)4228 ،در خریرردهای آنالیررن و همچنررین
استفاده از خدمات آنالین ارائرهشردة سرازمانهرا ،نقرش

دیویس و ونکاتش ترسیم شده است.

تصویر برند بسیار پررنگتر شده است و مشتریان تمایل
بیشتری برای خریرد آنالیرن محصروالت برا نرام تجراری
معتبر دارند (لی و تان .)4223 ،9برای مثال هنگرام خریرد
آنالین محصوالتی که برهطرور معمرول نیراز بره ارزیرابی
فیزیکی دارند (مانند لباس) ،برخی از اطالعات مطلروب
برای تصمیمگیرری خریرد در دسرترس نیسرت .درنتیجره
تصویر برند ممکن است جایگزین مهمی برای اطالعاتی
از محصول که در دسترس نیستند ،در نظرر گرفتره شرود
(سیمونیان 7و همکاران.)4284 ،
 .6-2-2ریسک ادراکشده
در حین فرایند تصمیمگیری ،مصرفکنندگان نهتنها

4شکل  .4-2مدل مفوویمی مودل پو یر
فناوری ونکاتش
 .5-2-2تصییر برند
یکی از مهمترین عواملی که مشتریان را بره گررایش
استفاده از خدمات یک سازمان یا خرید یرک محصرول
مشتا میکند ،برند آن سازمان و تصویر ذهنری از برنرد
اسررت .کلررر ،)8333( 8تصررویر برنررد را همرران ادراکررات
مشتریان دربارة یک نام تجاری تعریف مریکنرد (کلرر،
 .)8333همچنین کاتلر ،)4228( 4تصویر برند را باورهرا،
ایدهها و تصورات مصرفکنندگان از یرک نرام تجراری
تعریررف کرررده اسررت (سرراندون و همکرراران.)4227،3
تصویر برند نقش تعیینکنندهای در در

ذهنی مشرتری

از یک کراال یرا خردمت داشرته و برر رفتارهرای پرس از
1

. Keller
. Katler
3
. Sondoh & et al.
2

ارزش محصرررول را ارزیرررابی مررریکننرررد ،بررره ارزیرررابی
ریسکهای موجود نیز میپردازند .ریسک ادرا شرده
نقش حیراتی در رفترار مصررفکننرده دارد (کروراس و
سانچز .)4284 ،1باور )8392( 3و کانینگهام )8397(82در
پرررژوهشهرررای اولیرررة خرررود ،ریسرررک ادرا شرررده را
مجموعهعوامل ناشرناختهای برشرمردهانرد کره مریتوانرد
حین فرایند خرید نتایج ریرمنتظره ایجراد کنرد (شراپیرو،
ریمز و فونرگ .)4281 ،88ریسرک ادرا شرده درواقرع

4

. Ryu
. Del Rio
6
. Lee & Tan
7
. Simonian
8
. Curras & Sanchez
9
. Bauer
10
. Cunningham
11
. Shapiro, Rems & Fung
5

 / 459تحقیقات بازاریابی نوین ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )33تابستان 8331

مصرررفکننررده از عرردم قطعیررت و

دلبوسکه و سرانچز .)4223 ،5در حروزة بانکرداری همرراه،

عواقب ناشی از خرید یرک محصرول یرا خردمت اسرت

ریسررک زمررانی برره نگرانرری مشررتریان در خصررور زمرران

(داولینررگ و اسررتالین .)8332 ،8ریسررک ادرا شرررده

یادگیری استفاده از نرمافزار و همچنین زمان الزم برای رفرع

بهدلیل نبودة اطمینان یرک محصرول یرا خریرد محصرول،

مشررکالت ناشرری از اسررتفاده از همررراه بانررک اشرراره دارد

نقررش مهمرری را در خریررد محصررول ایفررا مرریکنررد.

(خدمتگذار ،حنفیزاده و کیانپور.)8313 ،

نشرراندهنرردة در

محصرروالت و خرردمات بررا قیمررتهررای بیشررتر و سررطون

 -ریسک مالی :زیلک و دابلسرتین )4227(9ریسرک

برراالتری از دخالررت مصرررفکننررده ،تررأثیر بیشررتری بررر

مالی را زیان های احتمرالی ناشری از انتخراب یرا تصرمیم

شدة مصرفکننده دارند (بیسواس و

خرید ضعیف تعریف کردهاند (باکیا و سین .)4285 ،7به

ریسکهای ادرا

داس .)4229 ،4همچنررین هنگررامی کرره سررط ریسررک
ادار شده زیاد باشد ،مصرفکنندگان در فرایند خرید
یک محصول یا خدمت با شک و تردید بیشتری روبهرو
خواهند بود (کمپبل و گودسرتین .)4228 ،3پژوهشرگران
ابعاد مختلفی را بررای ریسرک برشرمرده انرد .ایرن ابعراد
شامل ریسک مالی ،ریسرک عملکررد ،ریسرک روانری،
ریسک زمان و ریسک سالمت است .بهعقیدة برخری از
پژوهشررگران ،مهررمترررین ریسررکهررای گریبررانگیررر
مصرف کنندگان ،ریسک عملکرد و ریسک مالی اسرت
(گررررودوین .)4223 ،2برررره منظررررور تبیررررین ریسررررک
ادرا شده ،بسته بره نروع محصرول یرا خردمت مردنظر،
مرریترروان ابعرراد مختلفرری را در نظررر گرفررت .در حرروزة
بانکررداری همررراه و در پررژوهش حاضررر ابعرراد ریسررک
ادرا

شده این گونه در نظر گرفته شرده اسرت :زمرانی،

مالی ،کارایی ،اجتماعی ،امنیتی و حرریم خصوصری .در
ادامه به شرن مختصری از هریک ازین ابعاد میپردازیم.
 ریسک زمانی :ریسک زمانی به نگرانیهای مشرتریانبرررای از دسررت دادن زمرران خررود و فرصررتهررای احتمررالی
بررهدلیررل صرررف وقررت خررود برررای تحقیررق ،خریررد و یررا
جایگزینی کاال یرا خردمت نامناسرب اشراره دارد (کرسرپو،

عبارت دیگر ،ریسرک مرالی بره احتمرال از دسرت دادن
پول بهدلیل خرید یک نام تجراری نامناسرب یرا نرامعلوم
اشاره دارد .در حوزة خدمات بانکداری همرراه ریسرک
مالی به نگرانی های مشتریان برای ضررهای مرالی ناشری
از اشررتباهات کرراربر (ماننررد اشررتباه وارد کررردن شررماره
حسرراب و ) ...حررین اسررتفاده از نرررمافررزار اشرراره دارد
(خدمتگزار و همکاران.)8313 ،
 ریسک کرارایی :ایرن نروع ریسرک بره زیرانهرایاحتمالی ناشی از خرابیها و عملکرد ناقص نرمافزارهرا و
یا وبسایتهای ارائهدهندة خدمات بانکداری اینترنتری
اشاره دارد .کاربران ارلب نگران هسرتند کره اخرتالل در
سرورها یا قطع اتصرال اینترنرت حرین انجرام معرامالت و
تراکنشهای آنالیرن باعرث زیرانهرای ریرمنتظرره شرود
1

(کوئیزما و همکاران.)4227 ،
 ریسررک امنیترری :بسرریاری از کرراربران خرردماتبانکداری اینترنتی بر این باورند که در هنگام اسرتفاده از
خدمات بانکی آنالین آسیبپذیر هستند و ممکن اسرت
هویت و اطالعات آنان با سوء استفاده همراه شود (لیتلرر
3

و مالنسرریو  .)4229 ،ریسررک امنیترری ،احتمررال برره خطررر
5

1

. Dowling & Staelin
. Biswas, & Das
3
. Campbell & Goodstein
4
. Goodein
2

. Crespo, R., Del Bosque, R. & Sanchez
. Zielke & Dobbelstein
7
. Bhukya & Singh
8
. Kuisma
9
. Littler and Melanthiou
6
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افتادن امنیت کاربران بانکداری اینترنتی بوده که ممکرن

بانکداری از طریق تلفن همراه تأیید نشده است.

است ناشی از تقلب یرا حملرة هکرهرا باشرد .بررای مثرال

بخشی و سمیعزاده ( ،)8339در پژوهش خود مردلی

ممکن است یرک کراربر ایمیلری جعلری از سروی منرابع

برای پذیرش بانکرداری الکترونیکری برا در نظرر گررفتن

هاهراً معتبر دریافت کند و از طریق این ایمیل و هردایت

عامل اعتماد مشتریان ارائه داده اند .ایرن پرژوهش کره از

کرراربر برره یررک سررایت ،اطالعررات شخصرری وی سرروء

نوع توصیفی پیمایشی است ،به بررسی عوامرل مرؤثر برر

استفاده شود (لی.)4223 ،8

رفتار مشتریان در پذیرش بانکداری الکترونیکی پرداخته

 -ریسک حریم خصوصی :این نروع ریسرک اشراره

است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد کیفیت اتصال

دارد برره نگرانرری کرراربران برررای از دسررت دادن کنترررل

به اینترنت و آگاهی از خردمات بانکرداری الکترونیکری

اطالعات شخصی خود زمانی که اطالعرات آنران بردون

دارای اثرات عمیقی بر در

سرهولت

اجازه استفاده میشود (باکیا و سین .)4285 ،درواقع اگر

استفاده و پذیرش بانکداری الکترونیکی است.

مفیدبودن ،در

اطالعرررات خصوصررری کررراربران بررردون اطرررالع آنهرررا

فررالن اصررل و عبدالونررد ( ،)8332در پژوهشرری برره

جمع آوری و استفاده شود ،باعرث نگرانری آنهرا خواهرد

ارزیابی عوامل مرؤثر برر پرذیرش بانکرداری اینترنتری در

شد (دپالو.)4222 ،4

میرران مشررتریان بانررکهررای دولترری و خصوصرری منرراطق

 .3-2پیشینة پژوهش

44گانررة شررهر تهررران پرداختررهانررد .در ایررن پررژوهش از

ت راکنون پررژوهشهررای مختلفرری درزمینررة شناسررایی

آزمونهای کلمروگروف-اسرمرینوف ،آزمرون دوربرین

عوامل مؤثر برر پرذیرش خردمات بانکرداری اینترنتری و

واتسون و آزمون رگرسیون اسرتفاده شرده اسرت .نترایج

بانکررداری همررراه ،در داخررل و خررارر از کشررور انجررام

تجزیهوتحلیل داده های پژوهش نشان میدهد متغیرهرای

گرفترره اسررت .در ادامرره برره چنررد مررورد از پررژوهشهررای

اعتمرراد ،تجربررة اسررتفاده از اینترنررت ،اسررتفاده از دیگررر

انجامشده اشاره میشود.

خرردمات بانررک ،سررودمندی ادرا شررده و سررهولت

حقشناس و همکراران ( ،)8339در پژوهشری برا نرام
«بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و اعتماد مبتنیبر دانرش

اسررتفاده ادرا شررده بررر پررذیرش بانکررداری اینترنترری
تأثیرگذار است.

در پذیرش بانکداری از طریق تلفن همرراه» ،بره بررسری

دهقانان و شراهمحمردی ( ،)8334در پرژوهش خرود بره

رفتار مشتریان مراجعهکننرده بره شرعبات مختلرف بانرک

شناسررایی و رتبررهبنرردی عوامررل مررؤثر بررر قصررد اسررتفاده از

ملت شهرستان اردبیل پرداخته انرد .نترایج پرژوهش آنهرا

موبایررلبانررک پرداختررهانررد .در ایررن پررژوهش بررهمنظررور

نشرران مرریدهررد مزیررت نسرربی در شررده ،سررهولت

تجزیرررهوتحلیرررل دادههرررا و آزمرررون مررردل پرررژوهش ،از

شرده

آزمررونهررای همبسررتگی پیرسررون ،معررادالت سرراختاری و

و تمامیررت در شررده بررر نگرررش نسرربت برره پررذیرش

تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد

بانکررداری موبررایلی تررأثیر مثبررت دارنررد؛ از طرفرری تررأثیر

سودمندی در شده ،منفعت در شده ،سهولت اسرتفاده

خیرخررواهی در شررده بررر نگرررش نسرربت برره پررذیرش

در شده و ریسک در شده بهترتیرب بیشرترین ترأثیر را

در

شده ،سازگاری در

شده ،صالحیت در

. Lee
. Depallo

1
2

بر قصد استفاده از همراه بانک دارند.
صرررادقی( ،)8338در پژوهشررری برررا نرررام «بررسررری
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شاخص های پذیرش و توسعة بانکداری الکترونیرک در

«عوامل مؤثر بر تمایرل مصررفکننردگان در اسرتفاده از

ایران» با نگراهی بره تجرارب سرایر کشرورها ،برا بررسری

خرردمات دولررت الکترونیکرری در امررارات متحرردة عربرری

تجربیات سایر کشورها در زمینة ارائة خدمات بانکداری

براساس مدل  »UTAUTبه شناسایی ساختار و عوامرل

الکترونیک ،به بررسی عوامل مهم در پرذیرش و توسرعة

مررؤثر کرراربرمحور در اسررتفاده از خرردمات الکترونیکرری

خدمات بانکداری الکترونیک در ایران پرداختره اسرت.

پرداخته اند که نتایج این پژوهش حاکی از آن است کره

از مهمترین موارد بررسیشده در این مقاله ،تفاوتهرای

شناسایی محرمانهبودن ،اعتماد و نگرش نسبت به استفاده

جمعیتشناسی پاسخدهنردگان در پرذیرش و اسرتفاده از

از فناوری ،عوامل اصلی رضایت کلی و درنهایت ایجراد

خدمات بانکداری الکترونیک در ایران است.

تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک است.

ژانگ 8و همکاران ( ، )4281در پژوهشی به بررسری

باتیاسوی ،)4289( 2در پژوهشی با نام «اسرتفاده از مردل

نقش فرهنرگ ملری در پرذیرش بانکرداری الکترونیرک

 UTAUTدر گسرررترش اسرررتفاده از تلفرررن همرررراه در

پرداخته اند .نتایج پژوهش آنان نشان مریدهرد برخری از

بانکداری» به شناسرایی عوامرل مرؤثر برر تصرمیمگیرری در

ابعررراد فرهنگررری ترررأثیر منفررری در پرررذیرش بانکرررداری

انتخرراب بانکررداری تلفررن همررراه و درجررة تررأثیر هریررک از

الکترونیک دارد .برای مثال در کشورهایی کره فرهنرگ

عوامل بر این انتخاب در کشور تایلند پرداخته است .نترایج

شده بر رفترار

حاصل از مدلسرازی معرادالت سراختاری نشران مریدهرد

مردم تأثیر زیادی دارد و عموماً بره کشرورهای قدرتمنرد

انتظررار عملکرررد ،انتظررار تررالش ،نفرروذ اجتمرراعی ،اعتبررار

دیگررر اعتمرراد بیششررتری داشررتهانررد و روشهررای دیگررر

در شده ،سهولت در شده و قصد رفتاری با اسرتفاده از

کشورها را معیار تصمیمگیری خود قرار میدهند.

بانکداری تلفن همراه رابطة مثبت و معناداری دارد.

فردگرایی حاکم است ،ریسکهای در

ترررن و کررورتر ،)4289( 4در پژوهشرری بررا نررام «تررأثیر

ژو 5و همکرررراران ( ،)4282در پژوهشرررری بررررا نررررام

کانال های ارتباطی در پذیرش بانکداری تلفن همراه» بره

«یکپارچررهسررازی  TTFو  UTAUTبرررای توجیرره و

بررسرری اثرررات متمررایز کانررالهررای مختلررف ارتبرراطی،

کمک به کاربران در استفاده از بانکداری تلفن همرراه»،

شرربکههررای فررردی ،رسررانههررای اجتمرراعی و رسررانههررای

اینگونه گزارش کردهاند کره پرذیرش همرراه بانرک از

جمعی بر باورهای مشرتری و قصرد اسرتفاده از خردمات

سوی مشرتریان نسربت بره پرذیرش سرایر خردمات تلفرن

بانکداری تلفن همراه پرداختهاند .نتایج بهدستآمرده در

همراه در سرط پرایینترری قررار دارد و همچنرین نشران

این پژوهش نشان میدهد از مهمتررین عوامرل مرؤثر برر

دادند عوامل مؤثر پر این پذیرش محدود بره مشخصرات

قصرررد اسرررتفاده از خررردمات بانکرررداری الکترونیرررک

فناوری (سهولت استفاده و مفیردبودن) نمریشرود؛ بلکره

سودمندی و به دنبال آن اعتبار در شرده و هزینرههرای

تطبیق وهیفه -فناوری نیز عامل مهمی در پذیرش اسرت.

در شده برای مصرفکنندگان در اولویت است.

درواقع آنها اههار داشرتند یرک فنراوری ممکرن اسرت

رودریگز 3و همکراران ( ،)4289در پژوهشری برا نرام

پیشرفته باشد ،اما مطابق با مطالبات کاربر نباشد و کراربر
آنها را نپذیرد.

1

. Zhang
. Tran & Comer
3
. Rodriguesa
2

4

. Bhatiasevi
5. Zhou
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ریکلمه و ریوس ،)4282( 8در پژوهشری برا نرام «اثرر

نگرررش مصرررفکننرردگان و ریسررکهررای ادراکررری

تعدیل کنندة جنسیتی در پذیرش بانکداری تلفن همرراه»

به صورت همزمان لحاظ نشرده اسرت .بنرابراین براسراس

به تأثیر جنسیت بر پذیرش همراه بانک پرداخترهانرد کره

آنچرره ذکررر شررد ،هرردف پررژوهش حاضررر ارائررة مرردلی

در مررردل خرررود عوامرررل ریسرررک ،سرررهولت اسرررتفاده،

بررهمنظررور رفررع نررواقص و محرردودیتهررای مرردلهررای

مفیرردبودن ،مزیررت نسرربی و هنجررار اجتمرراعی را در نظررر

ارائهشدة قبلی بوده است؛ بهگونهای که متغیرهرای مرؤثر

گرفتنررد .نتررایج ایررن پررژوهش نشرران مرریدهررد ریسررک،

برررر رفترررار کررراربران (همچرررون ریسرررک ادراکررری و

مفیدبودن و هنجار اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پرذیرش

ویژگی هرای شخصریتی و ترأثیر ایرن متغیرهرا برر نگررش

خرردمات همررراه بانررک دارد و همچنررین تررأثیر سررهولت

کاربران و نهایتراً افرزایش یرا کراهش دفعرات اسرتفاده از

استفاده در زنان بیشتر است؛ درحالیکه مزیت نسربی در

نرمافزارهای همراه بانک) در مدل ارائرهشرده سرنجش و

مردان تأثیر بیشتری دارد .هنجرار اجتمراعی نیرز در زنران

بررسرری شررود .بررر ایررن اسرراس در قسررمت بعرردی ،مرردل

نسبت به مردان تأثیر بیشتری دارد.

مفهومی پژوهش ارائه میشود.

لی و چانگ ،)4223( 4در پژوهشی به بررسی عوامل

 .4-2مدل مفویمی پژوهش
بررا بررسرری پررژوهشهررای انجررامشررده در حرروزة

کشور کره با استفاده از مدل دلرون و مرک لرین( 3مردل

بانکررداری الکترونیررک و مرردلهررای مختلررف پررذیرش

موفقیررت سیسررتمهررای اطالعرراتی) پرداختررهانررد .نتررایج

فناوری که چند مورد از این مدلها در قسمتهای قبلری

پژوهش انجامشده نشان مریدهرد شرش عامرل موفقیرت

بررسی شده است ،فرضیه های پژوهش حاضرر براسراس

سیستمهای اطالعاتی عبرارت اسرت از :کیفیرت سیسرتم،

هرردف مررورد انتظررار از پررژوهش ،برره شررکل زیررر مطرررن

کیفیت اطالعرات ،اسرتفاده از سیسرتم ،رضرایت کراربر،

میشوند:

مؤثر بر اعتماد و رضرایت از بانکرداری تلفرن همرراه در

.1

تأثیر فردی و تأثیر سازمانی.
برررا بررسررری منرررابع نظرررری پرررژوهش و همچنرررین
پژوهشهای پیشین در حوزة بانرک داری الکترونیرک و
بانک داری همراه که برخی از این پژوهشها (داخلری و
خارجی) دراین قسمت بررسی شد ،چنین بر میآید کره
اکثر پژوهشهرای انجرامشرده در ایرن زمینره ،برا هردف
توسعة فناورانة خدمات الکترونیکی بانکها بروده اسرت
و عموماً در آنها جنبة پذیرش خدمات بانکداری همراه،
با استفاده از مدل های مختلف پرذیرش فنراوری بررسری
شده است؛ درصورتیکره عمومرا در ایرن نروع مردلهرا،
شرراخصهررای مهررم و تأثیرگررذاری ماننررد برنررد بانررک،
1

. Riquelme &Rios
. Lee & Chung
3
. Delone and Mclean
2

سررهولت اسررتفاده از همررراه بانررک بررر نگرررش

مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.

.2

ویژگرررریهررررای شخصرررریتی بررررر نگرررررش

مصرفکنندگان اثر دارد.

.3

ریسرررررکهرررررای ادراکررررری برررررر نگررررررش

مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.

.4

ریسررکهررای ادراکرری بررر فراوانرری اسررتفاده از

همراه بانک تأثیر میگذارد.

.5

نگرش مصرفکنندگان بر فراوانری اسرتفاده از

همراه بانک تأثیر میگذارد.

.6

تصویر ذهنی حاصل از برند بانرک برر نگررش

مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.

.7

تصویر ذهنی حاصل از برند بانک برر فراوانری
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استفاده از همراه بانک تأثیر میگذارد.

 .3رو

براسرراس فرضرریههررای مطرررنشررده ،مرردل مفهررومی
پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود:

شناسی پژوهش

باتوجهبه ماهیت موضوع و اهداف مورد انتظار پژوهش،
این پژوهش ازلحاظ هدف ازنوع پژوهشهای کاربردی
و ازنظر ماهیت و روش در گروه پژوهشهای توصیفی-
پیمایشی و مبتنیبر مدلسازی معادالت ساختاری اسرت.
نوع بررسی پژوهش حاضرر برهصرورت مقطعری بروده و
اطالعات یکبار در طی چند هفتره بره منظرور پاسرخ بره
پرسشها گردآوری شده است.
جامعة آماری پژوهش حاضر ،شامل تمامی مشرتریان
شعب مختلف بانک ملی شهر اصفهان بوده اسرت کره از

شکل  .5-2مدل مفویمی پژوهش

نرم افزار همرراه بانرک ملری اسرتفاده مریکننرد .برهعلرت

متغیرهای تشکیلدهندة مدل حاضرر برهصرورت زیرر
تشری میشود:

نامشرخصبرودن حجررم جامعره ،توزیررع جامعره مشررخص
نبوده و همچنین ازآنجاکه دسترسی به افرراد و شناسرایی

متغیرهای مسرتقل شرامل ریسرک ادراکری ،سرهولت

همررة افررراد اسررتفادهکننررده از نرررمافررزار همررراه بانررک

استفاده از همراه بانک ،ویژگیهرای شخصریتی ،تصرویر

ریرممکن و تعداد افراد نیز نامشخص بود ،بنابراین روش

ذهنی از برند بانک است که در قسمتهای قبلی دربرارة

نمونه گیری ریرتصادفی ازنوع نمونرهگیرری در دسرترس

هریک از متغیرها ،تعاریف و تئوری هرای مربوطره ارائره
شده است .متغیر وابسرتة ایرن پرژوهش عبرارت اسرت از
فراوانی استفاده (از همراه بانک) و متغیرر متغیرر میرانجی
در ایررن پررژوهش ،نگرررش اسررت کرره بررا تررأثیرگرفتن از
ریسررک ادارکرری ،سررهولت اسررتفاده از همررراه بانررک،
ویژگیهای شخصیتی ،تصرویر ذهنری از برنرد بانرک برر

در نظر گرفته شده است.
برای تعیین حجم نمونره از رابطرة  3-8اسرتفاده شرده
است.
()8-3

فراوانرری اسررتفاده (از همررراه بانررک) تررأثیر م ریگررذارد.
نگرررشهررا بررهطررور کلرری احساسررات مثبررت یررا منفرری و

با استفاده از رابطة  3-8در سط اطمینان  35درصد،

ارزیابیهای عاطفی افراد(مطلروب یرا نرامطلوب) دربرارة

انحررراف اسررتاندارد  8/21و حاشرریة خطررای  ،2/8حجررم

محصوالت ،افراد یا مسائل است که مجموع رضرایت از
محصرروالت یررا خرردمات در نظررر گرفترره مرریشررود و در
محدوده ای از نامطلوب به مطلوب ،بسته به نوع تجرارب
ارزیابی شود (کروسن ،هندی و کورس.)4287 ،8
Kroesen, Handy, Chorus

1

نمونه  432نفر به دسرت آمرده اسرت کره از تعرداد 432
پرسشنامة توزیرع شرده ،درنهایرت تعرداد  833پرسشرنامه
تکمیل و به پژوهشگر برگشت داده شد.
روش گردآوری اطالعرات در پرژوهش حاضرر ،در

مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه 498 /

قسررمت مربرروا برره منررابع پررژوهش ،مراجعرره برره منررابع

گویرره ،ویژگرریهررای شخصرریتی شررامل 82گویره ،متغیررر

کتابخانهای و بره منظرور آزمرون فرضریههرا از پرسشرنامة

تصویر ذهنی برند شرامل 2گویره و متغیرر نگررش شرامل

استاندارد استفاده شرده اسرت .تجزیرهوتحلیرل دادههرای

7گویه هسرتند .روش پاسرخ دهری بره سرؤاالت براسراس

پژوهش ،با استفاده از معادالت ساختاری طی دو مرحلرة

طیف پنج گزینره ای لیکررت اسرت و از پاسرخدهنردگان

تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و بهکمک نرمافرزار

خواسته شد تا نظر خود را از کامال ًموافقم با امتیراز  5ترا

 AMOSو در بخش آمار توصیفی از نرمافرزار SPSS

کررامالً مخررالفم بررا امتیرراز  8برررای هریررک از سررؤاالت

استفاده شده است.

مشخص کننرد .جردول  8-3منرابع سرؤاالت ،متغیرهرا و

در پرسشررنامة اسررتفادهشررده ،متغیررر ریسررک ادراکرری

ابعاد آنها را نشان میدهد.

شامل 42گویه ،سهولت استفاده از همراه بانک شرامل 3
8جدول  .8-3معرفی سؤاالت تخصصی پرسشنامه و منابع مربوا به آن
متغیر

ریسک
ادراکی

ابعاد

تعداد سیاالت

ریسک مالی

4

ریسک عملکردی

5

ریسک زمانی

2

ریسک روانشناختی

3

ریسک خصوصی

9

مجمیعه
سؤاالت

 8تا 42

منبع

پرسشنامة استاندارد ریسک ادراکیِ فیدرمن و
پاولو

8

چن)4221( 4

سهولت استفاده از همراه بانک

3

 48تا 43

ویژگیهای شخصیتی

82

 42تا 32

تصویر ذهنی برند

2

 35تا 31

ایسمیل و اسپینلی)4284( 2

نگرش

7

 33تا 25

آکتوران و تزکان)4284( 5

پرسشنامة سنجش صفات پنجگانة شخصیتیِ مک
کری و کاستا

3

1

. Featherman and Pavlou
. Chen
3.
Costa & McCrea
4
. Ismail & Spinelli
5
. Akturan & Tezcan
2
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برررهمنظرررور بررسررری روایررری محتررروایی پرسشرررنامه

عاملی برای متغیرهای مشاهدهشده (در سط معنی داری

استفادهشده ،نخست پرسشنامه به تعردادی از خبرگران و

کوچکتر از  )2/25از  2.5بزرگتر بوده است؛ بنابراین

متخصصان صرنعت بانکرداری الکترونیکری و اسرتادان و

میتوان تأیید کرد گویهها ،نشاندهنده عاملها هستند.

صاحبنظرران دانشرگاهی در حروزة مربوطره ،ارائره و از

در خصررور پایررایی پرسشررنامة پررژوهش ،ضررریب

آنان دربارة سؤاالت و هدف مورد انتظار ،نظرخرواهی و

آلفای کرونباخ که نشاندهندة پایرایی یرا اعتبرار درونری

با رفع ایرادات و انجام اصالحات جزئی ،پرسشنامه تأیید

است ،برای همة متغیرها از  2.9بزرگتر اسرت .بنرابراین

شد .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییردی-کره در بخرش

میتوان پایایی پرسشنامه استفادهشده را مناسرب ارزیرابی

چهارم ارائه شده است -نشران مریدهرد تمرامی بارهرای

کرد.

4جدول  .4-3ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

ریسک مالی

2/127

ریسک عملکرد

2/722

ریسک زمانی

2/129

ریسک روانشناختی

2/158

ریسک خصوصی

2/133

سهولت استفاده از همراه بانک

2/113

ویژگیهای شخصیتی

2/913

تصویر ذهنی برند

2/739

نگرش

2/122

کل

2/137

 .4یافتههای پژوهش

تحصیلی لیسانس و کمترین فراوانری متعلرق بره افرراد برا

یافته های پژوهش حاضر در بعد جمعیرتشرناختی نشران

مدر

مررریدهرررد در برررین اعضرررای نمونررره ،کمتررررین سرررن

از هریک از خدمات ارائهشده در نرمافزار همراه بانرک،

پاسخ دهندگان برابر با  87سال و بیشترین سن برابر با 95

یافتررههررای پررژوهش نشرران مرریدهررد  35/7درصررد از

سال بوده است .همچنین میانگین سنی افراد پاسخدهنرده

پاسخدهندگان چندبار در مراه 32/7 ،درصرد چنردبار در

برابر با  32سال است .یافترههرای پرژوهش حراکی از آن

هفترره 84/8 ،درصررد یررکبررار در روز و  83/9درصررد

اسررت کرره  95/3درصررد از پاسررخدهنرردگان را مررردان و

به ندرت از نرم افزار همراه بانرک برهمنظرور انتقرال وجره

 32/7درصد را زنان تشکیل میدهند .بنرابراین مریتروان

استفاده میکنند و تنها  2درصد هرگز از نرمافزار همرراه

گفت اکثر افراد پاسخدهنده مردان بودهاند .ازنظر میرزان

بانررک بررهمنظررور انتقررال وجرره اسررتفاده نمرریکننررد58/1 .

تحصرریالت ،تعررداد  27نفررر از افررراد جامعرره کرره رالررب

درصررد از پاسررخدهنرردگان چنرردبار در مرراه 9/5 ،درصررد

پاسررخدهنرردگان را تشررکیل مرریدهنررد ،دارای مرردر

چندبار در هفته 47/8 ،درصد بهندرت از نرمافزار همرراه

دکتری یعنی  1نفر است .ازنظر فراوانی اسرتفاده

مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه 493 /

بانررک بررهمنظررور پرداخررت قبرروت اسررتفاده مرریکننررد و

نرمافزار همراه بانک و  85/9درصرد از آنهرا بیشرتر از 5

82/9درصد هرگز از نررمافرزار همرراه بانرک بره منظرور

سال از نرمافزار استفاده کردهاند .بیشتر افراد پاسخدهنده

پرداخررت قبرروت اسررتفاده نمرریکننررد 47/8 .درصررد از

بین  8تا  3سال از نرمافزار همراه بانک استفاده کردهاند.

پاسخدهنردگان چنردبار در مراه 3.5 ،درصرد چنردبار در

نتایج حاصول از تللیول عواملی تدییودی و

هفته 4/5 ،درصد یکبار در روز 32/7 ،درصد بهنردرت

تللیل مسیر

از نرم افزار همرراه بانرک بررای پرداخرت قسر اسرتفاده

پیش از آزمرون مردل سراختاری و انردازهگیرری بررای

میکنند و  38/4درصد هرگز از نرمافرزار همرراه بانرک

تحلیل مسیر مدل مفهومی بهوسریلة نررمافرزار  Amosبایرد

برای پرداخت قس استفاده نمریکننرد 45/9 .درصرد از

سؤاالت پرسشرنامه بره تفکیرک متغیرهرای پرژوهش ازنظرر

پاسخدهندگان چندبار در مراه 33/7 ،درصرد چنردبار در

قابلیت برازش مدل سنجش و ارزیابی شود .در این بخش با

هفته 3/5 ،درصد یکبار در روز 48/8 ،درصد بهنردرت

استفاده از مدلهای اندازهگیری مدل معرادالت سراختاری،

از نرمافزار همراه بانک بهمنظور پرداخت قسر اسرتفاده

صرحت سرنجش سرازههرا برهوسریلة شراخصهرای مربوطره

میکنند و  82/8درصد هرگز از نرمافرزار همرراه بانرک

بررسرری شررده اسررت .در ایررن قسررمت بررا اسررتفاده از تحلیررل

برای خرید شارژ سیم کرارت اسرتفاده نمریکننرد47/9 .

عاملی تأییدی مرحلة اول مشرخص مریشرود آیرا سرؤاالت

درصد از پاسخدهندگان چنردبرار در مراه 33/7 ،درصرد

طراحیشده در هر سازه واقعاً میتوانرد سرازة مرورد نظرر را

چندبرار در هفتره 88/8 ،درصرد یرکبرار در روز83/9 ،

بسنجد .به عبرارت دیگرر آیرا سرؤاالت و شراخصهرای در

درصد به ندرت از نرم افزار همرراه بانرک بررای اسرتعالم

نظرگرفتهشده از روایری الزم برخروردار اسرت یرا خیرر .در

موجودی استفاده میکنند و  2درصد هرگز از نررمافرزار

حوزه هایی کره یرک مفهروم و ابعراد زیربنرایی برا آن و نیرز

همراه بانک برای استعالم موجودی اسرتفاده نمریکننرد.

شاخصهای آن مشرخص باشرند ،نیرازی بره تحلیرل عراملی

 32/4درصرد از پاسرخدهنردگان چنردبرار در مرراه47/9 ،

اکتشافی نیسرت .معمروالً از تحلیرل عراملی اکتشرافی بررای

درصد چندبار در هفته 1 ،درصد یکبرار در روز48/9 ،

شناسررایی ابعرراد زیربنررایی یررک حرروزة ناشررناخته اسررتفاده

درصد بهندرت از نرم افزار همرراه بانرک بررای صرورت

مرریشررود .در صررورتیکرره حرروزه و ابعرراد آن برررای محقررق

حساب استفاده میکنند و  1/5درصد هرگز از نررمافرزار

براساس مرور منابع نظری مشخص باشد ،میتروان مسرتقیماً

همراه بانک بررای آگراهی از صرورت حسراب اسرتفاده

از تحلیل عاملی تأییدی استفاده کرد .در جردول  8-2نترایج

نمیکنند .همچنین یافتههای پژوهش حاکی از آن اسرت

حاصل از تحلیل عاملی تأییدی بررای هریرک از متغیرهرای

که  45/8درصد از پاسخدهندگان کمتر از یرکسرال از

پژوهش ارائه شده است.

3جدول  .1-4نتایج حاصل از تللیل عاملی تدییدی
متغیرها و سنجههای مربوطه

سط معناداری

ضرایب استاندارد

نسبت بحرانی

q1

→

ریسک مالی

2/582

5/712

***

q2

→

ریسک مالی

2/179

-

-

q5

→

ریسک عمکلردی

2/778

-

-

q6

→

ریسک عمکلردی

2/594

5/145

***

q7

→

ریسک عمکلردی

2/933

9/284

***

8
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ضرایب استاندارد

نسبت بحرانی

سط معناداری

متغیرها و سنجههای مربوطه
q8

→

ریسک زمانی

2/149

-

-

q9

→

ریسک زمانی

2/798

82/498

***

q10

→

ریسک زمانی

2/737

82/232

***

q12

→

ریسک روانشناختی

2/794

-

-

q13

→

ریسک روانشناختی

2/114

84/219

***

q14

→

ریسک روانشناختی

2/193

84/281

***

q16

→

ریسک خصور

2/897

4/448

2/249

q18

→

ریسک خصوصی

2/388

-

-

q19

→

ریسک خصوصی

2/125

88/991

***

q20

→

ریسک خصوصی

2/931

82/452

***

q15

→

ریسک خصوصی

2/895

4/839

2/241

q17

→

ریسک خصوصی

2/832

4/534

2/282

q21

→

سهولت استفاده

2/772

-

-

q22

→

سهولت استفاده

2/113

84/912

***

q23

→

سهولت استفاده

2/112

84/973

***

q24

→

ویژگیهای شخصیتی

2/338

-

-

q25

→

ویژگیهای شخصیتی

2/278

2/433

***

q26

→

ویژگیهای شخصیتی

-2/419

-3/843

2/224

q27

→

ویژگیهای شخصیتی

2/213

8/841

2/453

q28

→

ویژگیهای شخصیتی

2/128

5/822

***

q29

→

ویژگیهای شخصیتی

2/181

5/883

***

q30

→

ویژگیهای شخصیتی

-2/833

-4/353

2/283

q31

→

ویژگیهای شخصیتی

2/447

4/987

2/223

q32

→

ویژگیهای شخصیتی

2/533

2/918

***

q33

→

ویژگیهای شخصیتی

2/433

4/979

2/227

q34

→

تصویر ذهنی از برند

2/737

-

-

q35

→

تصویر ذهنی از برند

2/133

82/294

***

q36

→

تصویر ذهنی از برند

2/113

83/352

***

q37

→

تصویر ذهنی از برند

2/538

7/527

***

q38

→

نگرش

8/222

-

-

q39

→

نگرش

-2/988

-9/222

***

q40

→

نگرش

8/827

3/714

***

q41

→

نگرش

8/832

88/922

***

q42

→

نگرش

8/821

88/829

***

q43

→

نگرش

-2/374

-3/222

***

q44

→

نگرش

8/227

1/478

***

در سط 2/228
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همانطور که مالحظه میشود ،بهجرز سرؤال  47کره

ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استانداردشده بین عاملها

باتوجهبه سط معنریداری آن (بیشرتر از  ) 2/25بایسرتی

و نشانگرها هستند .همچنرین باتوجرهبره سرط معنراداری

حذف میشد ،تمامی سؤاالت درنظرگرفته شده از مردل

(کوچکتر از  )2/25میتوان گفرت تمرامی متغیرهرا برر

انرردازهگیررری ضرررایب استانداردشررده دارای بررار عرراملی

متغیرهای پنهران اثرگذارنرد .در ادامره برهمنظرور آزمرون

باالی  2/2هستند و میتوان چنین برداشت کرد کره برین

مرردل مفهررومی پررژوهش و فرضرریههررای مرردل از روش

متغیرهای مکنون مربوطه و هریک از سؤاالت مررتب برا

حداکثر درست نمایی در نرمافزار  Amosاستفاده شرده

آن ،همبستگی معنادار و ارتباا مسرتقیمی وجرود دارد و

است .در نهایت پس از حذف و اضرافه کرردن روابطری

درواقع می توان تأیید کرد گویهها نشاندهنردة عامرلهرا

که منجر به دستیابی به مدل مناسب میشود ،مدل نهرایی

هسررتند .ضرررایب استاندارشررده ،درواقررع نشرراندهنرردة

پژوهش در شکل  8-2نشان داده شده است.

شکل  . 1-4مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتایی مدل مفویمی پژوهش
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در جدول  4 -2نتایج حاصل از مدل اندازهگیرری را

مشاهده میکنید.

2جدول  .4-2نتایج حاصل از مدل اندازهگیری
نسبت

فرضیات مدل مفهومی پژوهش
سهولت استفاده از همراه بانک بر نگرش مصرفکنندگان تأثیر
میگذارد.
ویژگیهای شخصیتی بر نگرش مصرفکنندگان اثر دارد.
ریسکهای ادراکی بر نگرش مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.
ریسکهای ادراکی بر دفعات استفاده از همراه بانک تأثیر
میگذارد.
نگرش مصرفکنندگان بر فراوانی استفاده از همراه بانک تأثیر
میگذارد.
تصویر ذهنی حاصل از برند بانک بر نگرش مصرفکنندگان تأثیر
میگذارد.
تصویر ذهنی حاصل از برند بانک بر فراوانی استفاده از همراه بانک
تأثیر میگذارد.

سط

فرضیات

ضریب

بحرانی

معناداری

استاندارد

فرضیه

نتیجه

7/297

***

2/395

8

تأیید

-2/284

2/338

-2/228

4

رد

2/327

***

2/447

3

تأیید

-8/253

2/434

-2/421

2

رد

4/721

2/229

2/199

5

تأیید

4/941

2/223

2/832

9

تأیید

-4/244

2/285

-2/972

7

رد

سهولت استفاده از همراه بانک با در نظر گرفتن نقش میانجی نگرش

اثرریر مستقیم

سط معناداری

نتیجه

بر دفعات استفاده از همراه بانک تأثیرگذار است.

2/141

2/221

تأیید

2/239

2/52

رد

2/444

2/829

رد

2/889

2/221

تأیید

ویژگیهای شخصیتی با در نظرگرفتن نقش میانجی نگرش بر
دفعات استفاده از همراه بانک تأثیرگذار است.
ریسک ادراکی با در نظر گرفتن نقش میانجی نگرش بر دفعات
استفاده از همراه بانک تأثیرگذار است.
تصویر ذهنی از برند با در نظرگرفتن نقش میانجی نگرش بر دفعات
استفاده از همراه بانک تأثیرگذار است.

هچنررین گفتنرری اسررت برررای بررسرری برررازش مرردل
پژوهش ،از شاخص کرای دو بره هنجارشرده( 8از سرری
شاخصهای مقتصد) استفاده شده است .باتوجهبره نترایج
ارائررهشررده در جرردول  ، 3-2شرراخص برررازش مرردل،

وضعیت مناسبی را نشان میدهد.
5جدول  .3-4شاخص نیکییی براز
تلقیق
شاخص

2
1

. Chi- square / DF

مدل

df

نتیجه

حد مطلوب

2/744

کوچکتر از 3
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 .5بلث و نتیجهگیری

است .نسبت بحرانی اثر ریسکهای ادراکری برر دفعرات

در این بخش نتایج و یافتههای پژوهش برای تأیید یرا رد

استفاده از همراه بانک  -8/253است و سط معنراداری

فرضیهها ارائه میشود ،سپس به بحث و نتیجرهگیرری در

آزمون بزرگتر از  5درصد است؛ بنابراین فرضریة سروم

خصور نتایج پرداخته میشود.

پژوهش تأیید و فرضیة چهارم رد میشود.

 .5-1بررسی فرضیههای پژوهش

فرضیة پنجم

فرضیة اول

دربرررارة فرضررریة پرررنجم پرررژوهش براسررراس نترررایج

دربرررارة فرضررریة اول پرررژوهش براسررراس نترررایج

بهدست آمده ،نسبت بحرانی اثر نگرش مصرفکنندگان

بهدستآمده در جدول جدول  ،4- 2نسبت بحرانری اثرر

بر دفعات استفاده از همرراه بانرک برابرر  4/721تخمرین

سهولت استفاده از همراه بانک بر نگرش معرادل 7/297

زده شده و سط معناداری آزمرون کوچرکترر از 2/25

تخمین زده شده و سط معناداری آزمون کوچکترر از

است؛ بنابراین فرضیة پنجم تأیید میشود.

 2/25اسررت .بنررابراین اثررر سررهولت اسررتفاده بررر نگرررش

فرضیة ششم و هفتم

مصرفکنندگان از همراه بانک معنیدار است .همچنین

بنابر فرضیة ششم پژوهش ،تصرویر ذهنری حاصرل از

باتوجهبه مثبتبودن نسبت بحرانی میتوان نتیجه گرفرت

برند بانک بر نگرش مصرفکنندگان تأثیر میگرذارد و

ارتبرراا سررهولت اسررتفاده از همررراه بانررک و نگرررش

براساس فرضیة هفتم ،تصویر ذهنی حاصل از برند بانک

مصرررفکننرردگان مثبررت اسررت و فرضرریة اول در سررط

بر دفعات استفاده از همراه بانک تأثیر مثبتی مریگرذارد.

معناداری  5درصد پذیرفته میشود.

براساس نتایج بهدستآمده در جدول ،نسبت بحرانی اثر

فرضیة دوم

تصویر ذهنی حاصل از برند بانک برر نگررش نسربت بره

دربرررارة فرضررریة دوم پرررژوهش براسررراس نترررایج

استفاده از همراه بانک برابرر  4/941تخمرین زده شرده و

بهدستآمده در جدول جدول  ،4 -2نسبت بحرانری اثرر

سررط معنرراداری آزمررون کوچررکتررر از  2/25اسررت؛

ویژگی های شخصیتی بر نگرش معادل  -2/284تخمرین

بنابراین فرضیة ششرم تأییرد مریشرود .همچنرین ضرریب

زده شده و سرط معنراداری آزمرون برزرگترر از 2/25

اسررتاندارد اثررر تصررویر ذهنرری حاصررل از برنررد بانررک بررر

است؛ بنابراین فرضیة دوم در سرط معنراداری  5درصرد

دفعات اسرتفاده از همرراه بانرک منفری اسرت و بنرابراین

رد میشود.

فرضیة هفتم رد میشود.

فرضیههای سیم و چوارم

عالوه بر فرضیههرای براال کره فرضریههرای مشرخص

براساس فرضیة سوم پژوهش ،ریسرکهرای ادراکری

تحقیق بود ،چهار فرضیة دیگر نیز بررسی شد کره نترایج

برر نگرررش مصررفکننردگان تررأثیر دارد و بنررابر فرضرریة

آن در جرردول  4 -2ارائرره شررده اسررت .برمبنررای نتررایج

چهارم نیز ریسرک هرای ادراکری برر دفعرات اسرتفاده از

به دست آمرده مشرخص شرد سرهولت اسرتفاده از همرراه

همررراه بانررک تررأثیر منفرری مرریگررذارد .براسرراس نتررایج

بانک با در نظر گرفتن نقش میرانجی نگررش برر دفعرات

بررهدسررتآمررده در جرردول  ،4 -2نسرربت بحرانرری اثررر

استفاده از همراه بانرک تأثیرگرذار اسرت .در تببرین ایرن

ریسکهای ادراکی برر نگررش معرادل  -2/327تخمرین

فرضیه میتوان گفرت سرهولت اسرتفاده از همرراه بانرک

زده شده و سط معناداری آزمرون کوچرکترر از 2/25

منجر به نگرش مثبت میشود (مطابق فرضیة اول) و ایرن
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نگرش مثبت منجر بره افرزایش اسرتفاده از همرراه بانرک

بررسرری عوامررل مررؤثر بررر پررذیرش و انطبررا خرردمات

شده است .بهطرورکلی عمومراً وقتری نگررش مرا دربرارة

ارائهشده و برهتبرع آن موفقیرت بانرکهرا در ایرن راسرتا،

یک فناوری مثبت باشد ،احتمال اسرتفاده از آن فنراوری

ضررررورت مرررییابرررد و بررره موضررروعی جرررذاب بررررای

افزایش خواهد یافت .همچنین مشخص شد ویژگیهرای

پژوهشگران و سیاست گرذاران ایرن حروزه تبردیل شرده

شخصیتی حتی با در نظر گرفتن نقش میانجی نگرش ،بر

است .هدف پژوهش حاضرر ارائرة مردلی بررای بررسری

میررزان اسررتفاده از همررراه بانررک تررأثیری نرردارد .درواقررع

تأثیرات ریسک های ادراکی ،ویژگیهای برند و نگرش

استفاده از یک فنراوری بیشرتر از آنکره بره ویژگریهرای

مصررفکننرردگان بررر متغیررر مسررتقل فراوانرری اسررتفاده از

شخصرریتی افررراد بسررتگی داشررته باشررد برره قابلیررتهررا و

خدمات بانکداری همراه بوده است؛ برهگونرهای کره در

ویژگی های فناوری وابسته است .تأثیر ریسرک ادراکری

مدل ارائهشده ترأثیر متغیرهرای ویژگریهرای شخصریتی،

از طریق متغیر میانجی نگرش بر میرزان اسرتفاده از تلفرن

سررهولت اسررتفاده از همررراهبانررک ،ریسررک ادراکرری و

همراه پذیرفته نشد؛ اما مشخص شد تصرویر ذهنری برنرد

تصویر ذهنی از برند بانک بر نگررش مصررفکننردگان

میتواند از طریق تأثیرگذاری بر نگرش افرراد نسربت بره

نیز بررسی شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای

همراه بانک ،تأثیر مثبتی در استفاده از این فناوری ایجاد

پژوهش نشان می دهرد کراربران وقتری برا یرک فنراوری

کند .نگرش مصرفکنندگان دربارة فناوری همراهبانک

جدید مواجه مریشروند ،در آرراز ممکرن اسرت از روی

بیشتر به قابلیتهای خود این فناوری وابسته اسرت ترا بره

کنجکاوی به آن متمایل شوند ،اما اگر اسرتفاده از آن را

ویژگیهای شخصیتی خودشان .درواقع افراد صرف نظر

پیچیده و دشوار بیایند ،از برهکرارگیری آن صررف نظرر

از نوع شخصیتشان اگر با فناوری ارتباا برقرار کنند ،بره

می کنند .همچنین افرادی که سن بیشتری دارند یا به هرر

آن اعتماد کنند و احساس کنند که بررای آنهرا سرودمند

دلیلررری آشرررنایی کمترررری برررا فنررراوریهرررای جدیرررد و

است آن را میپذیرند و از آن استفاده خواهند کرد.

گوشی های هوشمند دارند ،چنانچره اسرتفاده از فنراوری

 .5-2بلث و نتیجهگیری

برایشان پیچیده باشد ،از بهکارگیری آن امتناع میکننرد؛

استقرار بانکرداری الکترونیرک و ارائرة خردمات در

بررهویررژه اینکرره ممکررن اسررت احسرراس کننررد بررهدلیررل

قالب بانکداری همراه ،یکی از مسائل مهمری اسرت کره

پیچیدگی ،احتمرال وقروع اشرتباه در فراینرد انجرام امرور

امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکرداری بره حسراب

بانکی وجود دارد.

مرریآیررد .بانررکهررایی کرره در ارائررة خرردمات بانکررداری

نتایج پژوهش در بررسی متغیر نگرش و ویژگیهای

الکترونیک پیشرو هستند ،کانالهای مختلرف بانکرداری

شخصیتی نشران مری دهرد نگررش مصررفکننردگان بره

را برراهم تلفیررق و سیسررتم یکپارچررهای ایجرراد مرریکنن رد؛

فناوری همراهبانک بیشتر به قابلیتهای خود این فناوری

بهگونهای که مردیریت اطالعرات و ارتبراا برا مشرتریان

وابسته است تا به ویژگریهرای شخصریتی آنران .درواقرع

بهبررود یافترره و رضررایت مشررتریان و بررهتبررع آن درآمررد

افررراد صرررف نظررر از نرروع شخصیتشرران اگررر بررا فنرراوری

بانررررکهررررا افررررزایش خواهررررد یافررررت .باتوجررررهبرررره

ارتباا برقرار کنند ،به آن اعتماد کننرد و احسراس کننرد

سرررمایهگررذاریهررای بانررکهررا برررای ارائررة خرردمات

که برای آنها سرودمند اسرت ،آن را مریپذیرنرد و از آن

بانک داری همراه و تثبیت جایگراه خرود در ایرن زمینره،

استفاده خواهند کرد .از سوی دیگر تصور عمومی مردم
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بر این است که انجام معامالت و تراکنشهرا برهصرورت

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها ،پیشرنهادهای کراربردی

اینترنترری ،بررا خطرررات زیررادی ازجملرره برره سرررقت رفررتن

زیر ارائه میشود:

اطالعات شخصریشران روبرهروسرت .اسرتفاده از همرراه

باتوجررهبرره نقررش سررهولت ادرا شررده در پررذیرش

بانک نیز یکری از نمونرههرای معرامالت اینترنتری اسرت.

همراه بانرک و اینکره ایرن متغیرر برهصرورت مسرتقیم برر

بنابراین طبیعی است که مشتریان نگرانی های برای حفظ

نگرش به اسرتفاده و قصرد اسرتفاده ترأثیر مثبتری برجرای

حریم خصوصری و امنیرت اطالعراتشران داشرته باشرند.

می گذارد ،به بانک ها و مؤسسات مالی پیشنهاد میشرود

بنابراین هرچقدر بیشتر این نگرانیها را هنگام استفاده از

قبل از ارائه و معرفی نرمافزارها به مشتریان ،تا حد امکان

همراه بانک احساس کنند ،نگرش آنها نسبت به اسرتفاده

سهولت استفاده و سرادگی نررمافرزار را هنگرام طراحری

از آن منفی ترر و تمایرل اسرتفاده کمترر خواهرد شرد .در

نرمافزار مدنظر داشته باشند .همچنین در کنرار نررمافرزار

همررین راسررتا تئرروری عمررل منطقرری بیرران مرریکنررد کرره

ارائررهشررده مرریترروان از سررایر سرراختارهای نرروین ماننررد

الگوهررای اسررتفاده از تکنولرروژی و ریسررک ادراکرری و

کدهای دسرتوری ( )USSDاسرتفاده کننرد کره از نظرر

تصرویر برنرد و آگراهی از برنرد ترأثیر مثبتری برر نگرررش

زمرران و عرردم نیرراز برره اینترنررت ،سررهولت بیشررتری برررای

مرریگررذارد .برره عبررارتی هرچرره الگوهررای فنرراوری یررا

کرراربران فررراهم م ریکنررد .همچنررین پیشررنهاد مرریشررود

زیرساختها قوی تر عمل کنند ،ریسک ادراکی کاهش

بانک ها با ایجاد یک باجة تخصصی در شعب بهصورت

می یابد و هرچه آگاهی و تصویر ذهنی مرا از یرک برنرد

حضوری و رایگران ،نحروة اسرتفادة موبایرلبانرک را بره

بیشتر باشد ،بر نگرش ما تأثیر مثبتی مریگرذارد .نگررش

مشتریان آموزش دهند و قبل از ارائة خدمات مالی خرود

شررامل باورهررایی اسررت کرره موجررب نتررایج و رفتارهررای

از طریق تلفرن همرراه ،یرک نسرخة آموزشری در اختیرار

خررار مرریشرروند .بررا ایررن اوصرراف نگرررش مثبررت برره

مشتریان خرود قررار دهنرد ترا مشرتریان ضرمن یرادگیری

همررراهبانررک تررأثیر مثبترری بررر فراوانرری اسررتفاده از آن

اسررتفادة سیسررتم جدیررد نسرربت برره سررهولت اسررتفاده از

مرریگررذارد .یکرری از مهررمترررین متغیرهررایی کرره رفتررار

سیستم آگاه گردند تا سررانجام ،زمینره را بررای پرذیرش

کراربران در مواجهرره برا یررک برنرد را تحررت ترأثیر قرررار

بانکداری مبنیبر تلفن همراه فراهم آورند.

می دهد ،تصرویر برنرد اسرت .نترایج پرژوهش حاضرر در

باتوجهبه نقرش نگررش در پرذیرش خردمات همرراه

خصور این متغیر نشان میدهرد تصرویر ذهنری از برنرد

بانررک و بررهتبررع آن افررزایش تعررداد دفعررات اسررتفاده از

برره تنهررایی تررأثیری در دفعررات اسررتفاده از همررراهبانررک

خدمات بانکداری همراه ،بانکها و مؤسسات مالی باید

ندارد ،بلکه تصویر ذهنی مثبت از برند باعرث اعتمراد بره

از طریررق روشهررای مختلررف تبلیغرراتی و آمرروزشهررای

آن و اسرررتفاده از خررردمات آن خواهرررد شرررد .بنرررابراین

الزم ،مرررردم را از منرررافع عمرررومی و فوایرررد خررردمات

هرچقدر مصرف کنندگان تصویر ذهنی مثبتتری داشته

بانکداری همراه مانند کاهش هزینههرا ،صررفهجرویی در

باشند ،نگرش آنان بره اسرتفاده از همرراهبانرک برهمنزلرة

زمان ،کاهش آلودگی هوا و  ...آگاه سازند .برای مثرال

خدمت ارائرهشردة آن برنرد مثبرتترر خواهرد برود .از

براساس نتایج آماری کسربشرده از ایرن پرژوهش بهترر

طرفی این نگرش مثبت در رفتار آنها تأثیر مریگرذارد و

است برر متغیرر در

سرهولت اسرتفاده ،در نقرش یرک

باعث افزایش تعداد دفعات اسرتفاده مریشرود .براسراس

کانسپت یا مفهوم در برنامههای تبلیغاتی بهویژه تبلیغرات
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محیطرری و تلویزیررونی تأکیررد شررود .سرراختن ربرراتهررای

همراه باید با بهکارگیری برنامههای تشویقی و آموزشری

آموزشی در شبکههای مجازی بهویژه تلگررام مریتوانرد

باعث ترریرب سرایر گرروههرای سرنی و افرراد برا سرط

مشتریان بانک را مخاطب خود برای ایجاد نگرش مثبت

تحصیالت پرایینترر بره اسرتفاده از نررمافزارهرای همرراه

به استفاده از خدمات بانکداری همراه قرار دهد .ترریب

بانک شوند.

پژوهشررگران برررای انجررام کارهررای پژوهشرری در حرروزة

باتوجررهبرره اینکرره نتررایج پررژوهش حاضررر ،حاصررل از

بانکداری همراه در حوزههای مختلف مریتوانرد باعرث

بررسی رفتار مشرتریان تنهرا یکری از بانرکهرای کشرور

ایجاد نگرش مثبت در مشتریان بانکها شود.

است ،تعمیم نتایج ایرن پرژوهش بره کرل سیسرتم برانکی

بنابر آنچره ذکرر شرد ،تصرویر ذهنری از برنرد بانرک

کشور باید با احتیاا انجام شود .به منظور حصول نترایج

برنگرررش مصرررفکننرردگان تررأثیر مرریگررذارد؛ بنررابراین

دقیقتر ،به سایر پژوهشگران پیشرنهاد مریشرود پرژوهش

مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد بانرک هرا و مؤسسرات

حاضر را در محدودة وسیعتری انجرام دهنرد و همچنرین

مالی باید تدابیر مناسبی بررای ایجراد تصرویر مطلروبی از

بررسی بانک های خصوصری و دولتری و سرپس مقایسرة

برند خود در ذهن مشتریان اتخراذ کننرد و برا اسرتفاده از

نتایج دو گروه توصیه میشود.

سیاستهای تبلیغاتی مناسب و ارائرة خردمات در فضرای
امن  ،اعتماد مشتریان را به برند خود افزایش دهند ،برای
مثال انتشار اخبار دوره ای از کرالندادههرای 8بانکرداری

 .6منابع
 .8بخشی ،مریم و سمیعزاده ،رضا« .)8339( .مدلی برای

همراه از طریق دادهکراوی 4مریتوانرد سرالمت و امنیرت

پذیرش بانکداری الکترونیکری برا در نظرر گررفتن

خرردمات همررراه بانررک را روشررن سررازد و ضررمن ایجرراد

عامل اعتماد مشتریان» ،فصلنامة مطالعات مردیریت

تصویر مناسب در ذهن کاربران ،تغییر نگرش مثبت را به

فناوری اطالعات ،سال پنجم ،شمارة .83

همررراه داشررته باشررد .همچنررین پیشررنهاد مرریشررود ،برره

 .4بهبودی ،مهردی؛ عابردینی ،امیرر و جلیلونرد ،مرضریه.

استفادهکنندگان از خدمات بانکداری همراه برهازای هرر

(« .)8334پذیرش بانکداری همراه توس مشرتریان

تراکنش همراه امتیازی تعلق گیرد و متناسب با امتیرازات

بانک های ایرانی ،مجلة مدیریت بازاریابی ،شرمارة

کسبشده امکانات و تسهیالت بانکی در اختیار آنها در

.81

قالب باشگاه مشتریان قرار گیرد.

.3خدمتگررذار ،حمیدرضررا؛ حنفرریزاده ،پیررام و کیرران پررور،

نتایج دادههای جمعیت شرناختی ایرن پرژوهش نشران

راضرریه(« .)8313نقررش ابعرراد ریسررک ادرا شرردة

میدهد اکثر استفادهکنندگان خدمات بانکرداری همرراه

مشتریان بانرکهرا در پرذیرش بانکرداری اینترنتری در

در محدودة سنی  32سرال قررار داشرته و دارای مردر

ایران» ،فصلنامة علوم مدیریت ایران ،دورة  ،5شمارظ

لیسررررانس برررره برررراال هسررررتند .بنررررابراین طراحرررران و

.42

تصررمیمگیرنرردگان حرروزة بررانکی کشررور برررای افررزایش

 .2خرروشهیکررل ،مسررعود و رریررب ،ایمرران.)8335( .

تعداد و طیرف اسرتفادهکننردگان از خردمات بانکرداری

«شناسررایی موانررع توسررعة بانکررداری الکترونیررک»،

.Big Data
.Data mining

1
2

فصررلنامة مطالعررات مرردیریت فنرراوری اطالعررات،
سال چهارم ،شمارة .89
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