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دش فرضية ت وين و مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از
آزمون رگرسيون لجستيك نشان داد متغيرهاي امنيت درک د ه ،لذت درک د ه و كيفيت
درک د ه به ترتيب بيشترين تأثير را بر پذيرش همراه بانك از سوي مشتريان ايان باناك
دادته است و متغيرهاي سهولت استفاده ،منفعت و ميازان اطالعاات در زميناة بانكا اري
الكترونيك ،تأثيري بر پذيرش همراه بانك ن ادته است.

واژههای کلیدی :بانك اري الكترونيكي ،تلفن همراه ،همراه بانك ،امنيت درکد ه ،كيفيت ارتباط.
طبقهبندی.O31,M31:JEL

مقدمه

در دهة گذشته ،فناوری اطالعات اثر شگرفی بر صنعت بانكدداری داشدته اسدت .ایدر امدر
باعث شده است که بانكها بتوانند محصوالت و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فدراه
نمایند .سالهای مدیدی است کده بانكهدا از طریدس سیسدت شدعد خدود بده ارائدة خددمات بده
مشتریان میپردازند ،اما با ظهور انواع فناوری ،ماهیت ارائة خدمات مالی به مشتریان متحول شده
است .به عنوان مثال دستگاههای خودپرداز ( 1)ATMجایگزیر متصددیان باجدهها و کارتهدای
اعتباری و نقدینگی الكترونیكی جایگزیر تعامالت بانكی شدهاند .بانكها مزایای گونداگونی از
ارائة خدمات بانكداری الكترونیك به دست میآورند که از آن جمله میتوان به هزینة تعامالت
کمتر ،ارائة خدمات  24ساعته ،افزایش کارایی در فرآیندد بانكدداری اشداره کدرد (ماهاتاندانكر،
 .)2005بانكها با حرکت به سوی بانكداری الكترونیك و عرضة خددمات مدالی جدیدد ،نقدش
شددایان تددوجهی در افددزایش حجد تجددارت الكترونیكددی داشددتهاند .بدده عنددوان نموندده بددر اسدداس
گزارشهددای مؤسسدده ( DataMonitorیكددی از مه تددریر مراکددز تجزیدده و تحلیددا اطالعددات
بانكداری اروپا) مشتریان بانكداری اینترنتی  8کشور اروپایی از  4/5میلیون نفر در سال  1999بده
بیش از  21میلیون نفر در سال  2004رسیده است .تلفرهای همراه نیدز کده ابتددا وسدیلهای سداده
برای برقراری ارتباطات میان فردی از طریس گفت و شنود صوتی بودند ،با ابدداع سیسدت هایی از
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جمله  SMSو  ،WAPانقالبی را در ارائة خددمات اطالعرسدانی و حتدی امدور بدانكی بده وجدود
آوردند .پدیده همراه (موبایا) بانك ،به عنوان یكی از انواع خدمات بانكدداری الكترونیكدی در
سطح جهان و ایران مطرح هست .بر اساس آمارهدای موجدود ،ضدرید نفدو اسدتفاده از موبایدا
باالتر از هر فنداوری دیگدری اسدت و ایدر مسدئله تجدارت موبایدا را بده شدكا انقالبدی جهدانی
درآورده است که با همان سرعت وقوع در کشورهای پیشدرفته ،در کشدورهای در حدال توسدعه
نیز در حال پیشرفت است.

بیان مسئله؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

بددا توسددعة فلسددفه و تفكددر بازاریددابی و مشددتری مددداری بددهعنوان یكددی از ارکددان موفقیددت
سازمانها در جهان رقابتی امروز ،بانكها بدهمنظور ارائدة خددمات مناسدد بده مشدتریان و پیشدی
گرفتر از رقبدا در بدازار پررقابدت مدالی ،بده رویكردهدای م تلد

بانكدداری الكترونیدك روی

آوردهاند .از سوی دیگر بانكداری از طریس تلفر همدراه یكدی از جدیددتریر کانالهدای توزیدع
الكترونیكی برای بانكهایی است که فناوری ،بهطور فزایندهای عنصری حیاتی برای آنها شدده
است؛ بهطوریکه راحتی و ارزشافزوده را برای مشتری و باندك ارتقدا میب شدد .بدا توجده بده
مزایای مش ص و واضدح ایدر فنداوری و بدازار رو بده رشدد موبایدا ،ه اکندون ایدر سیسدت در
کشورهای اروپایی و آسیایی محبوبیت زیادی کسد کرده اسدت .طبدس مطالعدات انجامشدده در
زمینة تجارت سیار در سال  2001فقط  16درصد کاربران از اینترنت سیار استفاده میکردند کده
پیشبینی میشد ایر رق تا سال  2008به  57درصد برسد.
بر اساس آمار و ارقام ،تحلیاگران بر ایر باورند که حدود  25درصد از کاربران بیسی با
دستگاههای سیار خود به نوعی با تجارت سیار درگیر خواهند بود .تجارت سیار فقط شكا تغییر
یافتة خدمات اینترنتی موجود نیست ،بلكه شكا گسترش یافته کسد و کدار الكترونیدك اسدت.
تجارت سیار فرصتی را برای تحویا خدمات جدید به مشتریان موجود و جذب مشتریان جدیدد
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در اختیار سازمانها ازجمله بانكها قرار میدهد .تحقیقات نشان میدهد که تجدارت سدیار در 4
زمینه کاربرد دارد که عبارتاندد از )1( :جسدتجوی اطالعدات در اینترندت )2( ،انتقدال پدول بدیر
مشتری ،بانكها و شدرکتها (بدا حفدظ مسدائا امنیتدی) )3( ،خددمات مبتندی بدر مكدان از قبیدا
دریافت تبلیغات ش صی و ( )4برای کارهای ضروری و سرگرمی.
به نظر میرسد که اهمیت بانكداری الكترونیك و همراه بانك بر همگدان آشدكار اسدت،
اما نكتهای که در کشور ما به آن کمتر توجه شده است ،پذیرش و انطبدا ایدر فنداوری ندویر و
کنار گذاشتر رویههای سدنتی از سدوی کداربران اسدت .بده دیگدر سد ر ،ایدر تكنولدويی بایدد
ه زمان با تغییر نگرشهای مشتریان توسعه یابد .در غیر ایر صورت بانكها بایدد هزیندة گزافدی
را صرف بازاریابی و تبلیغات بهمنظور ترغید مشتریان به استفاده از خدمات جدید نمایند .عامدا
گریز از نوآوری جدید در خدمات توسط مشتریان در صنعت بانكداری ایدران ،وجدود فرهند
بوروکراتیك و تمایا به بانكداری سنتی است که توسعة بانكداری ندویر را بدا محددودیتهایی
مواجه ساخته است .از ایر رو در تحقیس حاضر دو هدف ( )1شناسایی عوامدا مدؤثر بدر پدذیرش
همراه بانك در میان مشتریان بانك پارسیان و همچنیر ( )2اولویتبندی عواما مؤثر بر پدذیرش
همراه بانك در میان مشتریان بانك پارسیان دنبال خواهد شد.
ادبیات تحقیق

دگرگونیهای جهدان بده واسدطة تكنولدويی و فنداوری اطالعدات ،اینترندت و بده تبدع آن
تجارت الكترونیك که آن نیز به نوبه خود از فنداوری اطالعدات مشدتس میشدود ،تحدول يرف و
عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطالعات ایجاد کرده است .بهطوریکه در حال حاضر افدراد
میتوانند بدون حضور فیزیكی در محا کار خود و تنها با استفاده از یك رایانه ش صی و یدك
مودم ،کار خود را در محیط خانه انجام دهند و ایر عواما ،زمینهای را برای تسدهیا انجدام امدور
تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بیر شرکتها شده است .میدزان
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ایر رقابت به حدی است که اگر شرکتی نسبت به شرکت دیگدر مزیدت رقدابتی کمتدری داشدته
باشد بهناچار باید صحنه را ترك نماید .بانكها نیز به عنوان مؤسساتی که در حوزههای م تل
پولی و مالی فعالیت میکنند از ایر امر مستثنا نبوده و در انجام امور خود بدا مواندع و تهدیددهای
گوناگونی مواجه هستند و برای فائس آمدن بر آنها و دستیابی به فرصدتهای بدالقوه بدازار ،بایدد
دارای مزیتهای رقابتی باشند و سیست های بانكداری الكترونیك زمینهای را بدرای دسدتیابی بده
ایر مزایا فراه میآورد .در عدیر حدال بایدد توجده داشدت هددف اصدلی از اجدرای بانكدداری
الكترونیك ،افزایش رفاه مشتریان و متعاقباً افزایش سود ناشدی از بهدرهوری و همچندیر کدارایی
است .حال اگر تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات متناسد با سطح دانش و آگاهی مشدتریان
نباشد بهطورقطع بهکارگیری فناوری در بانكداری با شكست روبرو خواهد شد.
پیدایش بانکداری الکترونیک

فناوری بانكها مشتما بر فنداوری پدردازش ،ثبدت ،نگهدداری ،تغذیده و تبدادل اطالعدات
مشتریان است که طی دورههای چهارگاندهای بده تكامدا رسدیده اسدت .هدر دوره از تكامدا ،بده
مدیران سیست بانكی ایر امكان را داده است که اوقات تل

شده را در شدرایط کدار رقدابتی بده

حداقا برسانند و در گسترۀ باالتری به ارائة خدمت بپردازند .در بانكداری دستی مبتنی بر کاغذ،
مراحا کار با پیگیری مداوم چكها ،دفاتر کا ،معیر و گدردش اطالعدات از مكدانی بده مكدان
دیگر ادامه مییافت .اما یدا ظهدور بانكدداری الكترونیدك ،شدرایط دگرگدون شدد .از بانكدداری
الكترونیك تعاری

گوناگونی ارائه شده است .بر اساس گزارش کمیتده باسدا 2در سدال ،1998

بانكداری الكترونیك شاما خدمات مدالی بدا حجد ارزشدی پداییر و خدرد از طریدس کانالهدای
الكترونیكی م تل

از قبیدا دسدتگاههای خدودپرداز الكترونیكدی ،کارتهدای اعتبداری ،تلفدر،

تلویزیون و  ...است .بانكداری الكترونیك دارای سطوح م تلفدی هسدت و بده تناسدد هرکددام
میتوان تعری

خاصی ارائه نمود .آنچده در تمدامی سدطوح میتدوان مشداهده نمدود اسدتفاده از
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سیست های نرمافزار و سد تافزار رایاندهای اسدت .هرچقددر بده سدطوح بداالتر یعندی بانكدداری
الكترونیك کاما 3حرکت نمایی عملیات دستی کمتر ،سیسدت های رایاندهای متمرکزتدر ،شدبكه
قابا دسترسی گستردهتر ،محدودیت زمانی و مكانی کمتر و درنهایدت امنیدت اطالعداتی بدانكی
بیشتر خواهد شد .از دیدگاهی دیگر وايه بانكداری الكترونیكی به دو صورت تعرید

میشدود:

( )1ارائة خدمات بانكی با استفاده از سیست الكترونیك؛ ( )2خددمات الكترونیدك بدانكی .اگدر
تعری

اول را در نظر بگیری بحث قدیمی را پیگیری میکنی ؛ به عنوان مثال اسدتفاده از تلكد

و تلگرام که از گذشته در بانك بود و دارا بودن آن برای بانكها دیگر مزیتی به شمار نمیآید.
اما در تعری

دوم ،بانكداری الكترونیكی خدمات الكترونیك ارائه میدهد .یعنی اگر قرار باشد

که رایانه در شعد فقط کار حساب جبری کارمند شعبه را انجام دهد بده بانكدداری الكترونیدك
دست نیافتدهای  .درواقدع بانكدداری الكترونیدك شداما کلیده کانالهدای الكترونیكدی اسدت کده
مشتریان برای دسترسی به حسابهایشدان و انتقدال پدول یدا پرداخدت صورتحسابهایشدان از آن
استفاده میکنند .ایر کانالها عبارتاند از تلفر ،اینترنت ،موبایا و تلویزیون دیجیتال.
تلفنبانک و همراه

بانک4

انجام یك معاملة تجاری خردهبیر بانك و مشتریان از طریس تلفر ،بانكداری تلفنی نامیدده
میشود .روشهای مورداستفاده در بانكدداری تلفندی شداما واکدنش صدوتی ،تشد یص صددا و
تلفرهای قابا برنامهریزی هست .تسهیالت بانكداری تلفنی نیدز مدواردی چدون بررسدی ماندده و
گردش حساب ،پرداخت صورتحسابها ،مدیریت وجوه نقد ،خدمات پیام و انتقال وجده نقدد
به سایر حسابها را شاما میشود .بر ایر اساس بانكداری تلفر همدراه ،محددودیتهای اساسدی
بانكداری اینترنتی و حتی سایر ابعاد بانكداری الكترونیكی را تا حدد زیدادی برطدرف مینمایدد؛
چراکه نیاز مشتری را تنها بده یدك تلفدر همدراه میداندد .اسدتفاده از تلفدر همدراه در بسدیاری از
نظامهای اقتصادی آسیایی نظیر هند ،چیر و کره شاهد یك رشد انفجداری بدوده اسدت ،چراکده
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در کشورهای با سیست های بدانكی پیشدرفته ،همدراه باندك بده عندوان یكدی از کانالهدای بددیا
موجددود جهددت پرداخددت الكترونیكددی در کنددار دیگددر کانالهددای ارائددة خدددمات بانكددداری
الكترونیكی نظیر اینترنت بانك و  ...در نظر گرفتده میشدود؛ درحالیکده در کشدورهای درحدال
توسعه ،همراه بانك به عنوان تنها گزینة موجود و در دسترس برای ب ش بزرگی از جمعیت ایر
کشورها به حساب میآید و لذا به دلیا برخورداری از مزایای بسدیاری در مقایسده بدا بانكدداری
سنتی از جمله صرفهجویی در هزینهها و راحتی و  ،...بدا اسدتقبال چشدمگیری از سدوی مشدتریان
بانكهای ایر کشورها روبهرو میشود .همراه بانك در حقیقت توسعه یافتة بانكدداری اینترنتدی
و بانكداری خانگی است .به ایر نحو که افراد با استفاده از کامپیوترهای دستی خود با اتصدال بده
موبایا ،به شبكه اصلی ارتباطی بانك (اینترنت یدا سدایر شدبكههای اختصاصدی باندك) خددمات
مالی موردنظر را دریافت میکنند .با استفاده از الفر همدراه میتدوان بسدیاری از عملیدات بدانكی
همچون بررسی مانده وجه در حسابها ،توق

پرداخت چك ،نقا و انتقال پول از یك حساب

به حساب دیگر و  ...را انجام داد .برای انجام امدور بدانكی ،تلفدر همدراه از تلفدر عدادی ایمرتدر
است.
مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی

دسترسی فارغ از مكان و زمان به خدمات ارائه شده بانكها ،حذف موانع افتتاح حسداب،
سهولت در پرداخت قبدو ،،امكدان خریدد سدهام از طریدس سیسدت الكترونیكدی باندك ،امكدان
دریافت یا حواله انواع چك ،امكان دسترسی به حسابهای ش صی ،امكان مبدادالت پدول بدیر
مشتریان و در مجموع انجام ب ش قابا توجهی از امور بانكی از طریس بانكدداری الكترونیكدی و
در نتیجدده صددرفهجویی و کدداهش هزینددهها در ابعدداد م تل د

از مزایددای اسددتفاده از بانكددداری

الكترونیكی هسدت .از سدوی دیگدر بدر اسداس تحقیقدات ،نگراندی دربداره امنیدت و پد

از آن،

نداشتر آگاهی درباره بانكداری الكترونیكی و مزایدای آن مه تدریر عوامدا اسدتفاده نكدردن از
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ایر نوع خدمات بانكی در هستند .قیمدت ناعادالنده ،نداشدتر دسترسدی بده اینترندت و کدامپیوتر،
پایداری در مقابا تغییر و کاربری مشكا در جایگاههای بعد قرار دارند.
مدلهای پذیرش تکنولوژی

مدلهای فراوانی در تالش هستند تا چگونگی پذیرش تكنولويی توسط افراد را پیشبینی
و توصی

نمایند .هریك از ایر مدلها مجموعههای م تلفی از شاخصهای رفتداری و نگرشدی

را ارائه میدهند .از رایجتریر مدلهای موجود در مطالعة چگونگی پدذیرش تكنولدويی توسدط
افراد ،میتوان به مدلهای نظریه اقدام مستدل ،5نظریده رفتدار برنامدهریزی شدده ،6مددل پدذیرش
تكنولويی ،7نظریه گسترش نوآوری ،8نظریده تجدیددنظر شدده رفتدار برنامدهریزی شدده ،9مددل
انگیزشی 10و نظریه شناخت اجتماعی 11اشاره کرد.

مدل مفهومی پژوهش

برای انجام ایر پژوهش از مدل پیكاراینر استفاده شده است؛ چراکه از یك سو ایر مددل
جهت پذیرش بانكداری الكترونیك طراحی و آزمدون شدده و از سدوی دیگدر مددل پیكداراینر
مبتنی بر مدل پذیرش تكنولويی دیدوی

اسدت .از سدوی دیگدر ایدر مددل بده شدكلی وسدیع بدا

نمونههای گوناگون و در موقعیتهای م تل

آزمدون و روایدی و پایدایی مددل جهدت توضدیح

پذیرش و استفاده از سیست های اطالعاتی ثابت گردیده است .ایر مدل توسط آقای پیكارانیر و
همكارانش در سال  2004برمبنای مدل پذیرش تكنولويی دیوی

ارائه و فقدط  4عامدا امنیدت،

کیفیت ارتباط اینترنتی ،اطالعات درباره بانكدداری الكترونیدك و لدذت درك شدده را بده طدور
جداگانه مورد بررسی قرار داده است .مدل مفهومی پژوهش در شكا شمارۀ  1ارائه شده اسدت.
پیكاراینر در ایر مدل شش عاما مدؤثر بدر پدذیرش بانكدداری الكترونیدك شداما مفیدد بدودن،
سهولت استفاده ،لذت ،اطالعات ،امنیت و محرمانه بودن ،کیفیدت ارتبداط را مدورد مطالعده قدرار
میدهد که در ادامه هر یك از آنها مورد مطالعه قرار میگیرد.
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مفيد بودن
سهولت استفاده
لذت درک شده
استفاده از موبایل بانک
اطالعات درباره بانكداري الكترونيك

امنيت و محرمانه بودن
كيفيت ارتباط اينترنتي
دكل دمارة  .1م ل مفهومي پژوهش

منفعت (مفید بودن/مزیت نسبی)

مفید بودن به عنوان «میزانی که ش صی احساس میکند اسدتفاده از یدك سیسدت خدا ،
عملكرد شغلی او را از طریس کاهش زمان انجام کار و یا ارائة اطالعات به موقع بهبود میب شد»
تعری

شده است .اهمیت منفعت به عنوان یك عاما انگیزانندده از مددل پدذیرش تكنولدويی و

اقدام مستدل مشتس شده است .تعدادی از محققیر معتقدند که میزان پذیرش تكنولدويی تدا حدد
زیادی به میزان منفعت آن بستگی دارد .به عالوه دیوی

دریافت کده منفعدت ،نسدبت بده دیگدر

متغیرهای ایر مقوله مثا نگرش ،رضایت و ادراك ،ارتباطی قویتر و پایدارتر بدا میدزان اسدتفاده
دارد .بر ایر اساس فرضیة ن ست تحقیس بدیر صورت خواهد بود:
فرضیة اول :منفعت درك شده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
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سهولت استفاده

سهولت استفاده به میزانی که یك ش ص اعتقاد دارد که استفاده از یدك سیسدت خدا ،
نیاز به تالش خاصی ندارد تعری

شده است .ازایررو اگدر کداری نسدبت بده دیگدری آسدانتدر

احساس شود ،احتماالً بیشتر موردپذیرش کداربران قدرار میگیدرد .از طدرف دیگدر تكنولدويی-
های نوآور که جهت یادگیری و استفاده ،آسانتر احساس میشدوند بدا احتمدال بیشدتری توسدط
کاربران مورد پذیرش و استفاده قرار میگیرند .بر ایر اساس فرضیة ن ست تحقیس بدیرصدورت
خواهد بود:
فرضیة دوم :سهولت استفاده درك شده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
لذت درک شده
لذت درك شده ،به میزانی کده اسدتفاده از یدك سیسدت اطالعداتی خدا

بدهخودیخود

لذتب ش احساس شود ،اشاره دارد .ایر عاما برخالف مفید بدودن کده یدك انگیدزش بیروندی
است ،یك انگیزش درونی جهت استفاده از سیسدت های اطالعداتی تعرید

شدده اسدت .لدذا بده

عنوان فرضیة سوم خواهی داشت:
فرضیة سوم :لذت درك شده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
میزان اطالعات در زمینۀ بانکداری الکترونیک

میزان اطالعات مشتریان در زمینة بانكداری الكترونیك به عنوان یدك عامدا اثرگدذار بدر
پذیرش آن معرفی شده است .بر اساس مطالعات ساتی ( )1999در حالی که اسدتفاده از خددمات
بانكداری الكترونیك یك تجربه نسبتاً ندو بدرای بسدیاری از افدراد اسدت ،آگداهی کد در زمیندة
بانكداری الكترونیك یك عاما مه در عدم پذیرش بانكداری الكترونیك توسط افدراد اسدت؛
چراکه نتایج تحقیس نشان داد که ایر مشتریان درباره امكانات ،مزایا و محدودیتهای بانكدداری
الكترونیك آگاهی نداشتند .لذا به عنوان فرضیة چهارم خواهی داشت:
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فرضیة چهارم :اطالعات در زمینه همراه بانك بر پدذیرش همدراه باندك از سدوی مشدتریان مدؤثر
است.
امنیت و محرمانه بودن

تأثیر متغیر امنیت و محرمانه بودن بدر پدذیرش بانكدداری الكترونیدك ،در چنددیر مطالعده
مورداشاره واقع شده است .روبدوف و چدارلز ( )1998دریافتندد کده اگرچده افدراد از خطدرات و
ریسكهای بانكداری الكترونیك آگاهی دارند؛ اما از امنیت ایر سیست چندان آگاهی ندارندد.
به عالوه آنها دریافتند اغلد مشتریانی که اعتماد و اطمینانشان به بانك بیشتر است ،نگرانیشدان
درباره امنیت و محرمانه بودن نیز بیشدتر اسدت و درنهایدت اشداره میکنندد کده اگرچده مشدتریان
اعتمادشان به بانك زیاد است اما اعتمادشان به تكنولويی ک است .لذا بده عندوان فرضدیة پدنج
خواهی داشت:
فرضیة پنج  :امنیت بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
کیفیت ارتباط اینترنتی

اهمیت ارتباط اینترنتی درست و کیفیت آن در استفاده از خددمات مدرتبط آشدكار اسدت.
بدون یك ارتباط اینترنتی مناسد استفاده از خدمات بانكداری الكترونیك ممكر نیست .لذا بده
عنوان فرضیة شش خواهی داشت:
فرضیة شش  :کیفیت ارتباط (میان تلفر همدراه و باندك) بدر پدذیرش همدراه باندك از سدوی
مشتریان مؤثر است.
روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری

روش تحقیس مورد استفاده در ایر پژوهش توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف ،کداربردی
است .جامعه آماری در ایر تحقیس ،دو گروه مشتریان بانك پارسدیان در شدهر تهدران میباشدند؛
گروه اول کسانی که از خدمات همراه بانك پارسیان استفاده مینمایند و گروه دوم کسدانی کده
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از خدمات همراه بانك پارسدیان اسدتفاده نمیکنندد کده درنهایدت بدا تجزیده و تحلیدا دادههدای
جمعآوری شده با استفاده از رگرسیون لجستیك میتوان به عواما تأثیرگذار بر پدذیرش همدراه
بانك در میان مشتریان بانك پارسیان پی برد.
برای نمونهگیری در ایر تحقیس ،در گام ن سدت شدعد باندك پارسدیان شدهر تهدران بده 5
منطقه شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربدی و مرکدزی تقسدی شدد .در گدام دوم از هدر یدك از منداطس
پنجگانه ،شعبی بهطور تصادفی انت اب و به میزان مساوی در هر یك از آنهدا پرسشدنامه توزیدع
گردید؛ به عبارت دیگر در میدان شدعد هدر منطقده حددوداً  74پرسشدنامه توزیدع شدد .همچندیر
ازآنجاییکه در ایر تحقیس متغیرها از نوع چند ارزشی با مقیاس فاصدلهای بدوده و حجد جامعده
زیاد (نامحدود) هست ،جهت تعییر حج نمونه از رابطه کوکران استفاده شد .در ایر رابطدهZ :؛
مقدار احتمال نرمال استاندارد (که بر اساس جددول احتمالهدای نرمدال اسدت راج میشدود)؛ α؛
سطح خطا (که در ایر تحقیس  0/05هست) و  ؛ انحراف معیار هست .بر ایر اساس حج نمونه
برابر  369نفر برآورد شد .برای تعییر حج نمونه موردنیاز میزان اشتباه مجاز در بدرآورد پدارامتر
با توجه به تحقیقاتی که در ایر زمینه صورت گرفته است 0/068 ،منظور شد.
ابزار سنجش در ایر پدژوهش ،پرسشدنامه بدوده اسدت کده سدؤاالت آن ،بدا بهرهگیدری از داندش
حاصددا از مطالعدده ادبیددات موضددوع و نیددز مشدداهده پرسشددنامههای متعدددد ،طراحددی شددده اسددت.
پرسشنامه طراحیشده ،از دو ب ش سؤاالت اصلی تحقیس (سؤاالت مربوط بده مددل) و سدؤاالت
جمعیت شناختی تشكیا شده است که برای سنجش هر دو ب ش ،از سؤاالت بسته استفاده شدده
است .برای سنجش سؤاالت اصدلی تحقیدس (سدؤاالت مربدوط بده مددل) ،از مقیداس  5گزیندهای
لیكرت که از پرکاربردتریر مقیاسها در تحقیقات ب صو

علوم رفتاری است ،استفاده شد.
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تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق:

برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیك اسدتفاده گردیدد .رگرسدیون
لجستیك ،شبیه به رگرسدیون معمدولی اسدت؛ بدا ایدر تفداوت کده دارای روش ت مدیر ضدراید
یكسانی نیست .در رگرسیون لجستیك ،بهجای حداقا کردن مجذور خطاها (کده در رگرسدیون
معمولی انجام میگیرد) ،احتمالی را که یك واقعده ر مدیدهدد حدداکثر میکندد .همچندیر در
تحلیا رگرسدیون معمدولی ،بدرای بررسدی معندیدار بدودن رابطده از آمارههدای اسدتاندارد  Fو t

استفاده میشود درحالیکه در رگرسدیون لجسدتیك از آمارههدای «کدای دو» و «والدد» اسدتفاده
میشود .بر ایر اساس در خصو

فرضیههای تحقیس نتایج زیر حاصا شد؛

فرضیة اول

 : H 0منفعت درك شده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
 : H1منفعت درك شده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر نیست.
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیا دادهها و سطح معناداری به دست آمده ،رابطده بدیر دو متغیدر در
سطح اطمینان  0/95معنادار نبوده (  )sig < و لذا فر H1 ،پذیرفته میشود.
فرضیة دوم

 : H 0سهولت استفاده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
 : H1سهولت استفاده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر نیست.
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیا دادهها و سطح معناداری به دست آمده ،رابطده بدیر دو متغیدر در
سطح اطمینان  0/95معنادار نبوده (  )sig < و لذا فر H1 ،پذیرفته میشود.
فرضیة سوم

 : H 0لذت درك شده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
 : H1لذت درك شده بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر نیست.
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با توجه به نتایج تجزیه و تحلیا دادهها و سطح معناداری به دست آمده ،رابطده بدیر دو متغیدر در
سطح اطمینان  0/95معنادار بوده (  )sig > و لذا فر H 0 ،پذیرفته میشود.
فرضیة چهارم

 : H 0اطالعات در زمینه همراه بانك بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
 : H1اطالعات در زمینه همراه بانك بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر نیست.
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیا دادهها و سطح معناداری به دست آمده ،رابطده بدیر دو متغیدر در
سطح اطمینان  0/95معنادار نبوده (  )sig < و لذا فر H1 ،پذیرفته میشود.
فرضیة پنج

 : H 0امنیت بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر است.
 : H1امنیت بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان مؤثر نیست.
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیا دادهها و سطح معناداری به دست آمده ،رابطده بدیر دو متغیدر در
سطح اطمینان  0/95معنادار بوده (  )sig > و لذا فر H 0 ،پذیرفته میشود.
فرضیة شش

 : H 0کیفیت ارتباط (میان تلفر همراه و بانك) بر پذیرش همراه باندك از سدوی مشدتریان مدؤثر
است.
 : H1کیفیت ارتباط (میان تلفر همراه و بانك) بر پذیرش همراه باندك از سدوی مشدتریان مدؤثر
نیست.
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیا دادهها و سطح معناداری به دست آمده ،رابطدة بدیر دو متغیدر در
سطح اطمینان  0/95معنادار بوده (  )sig > و لذا فر H 0 ،پذیرفته میشود.
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سایر نتایج تحقیق

عاما کیفیت ارتباط (که به کمك سه شاخص سرعت ارسال اطالعات ،سرعت دسترسدی
و نبود مشكالت فنی) موردسنجش قرار گرفت ،عاملی اثرگذار بر افزایش پذیرش همدراه باندك
هست؛ چنانكه به ازاییك واحد تغییر در کیفیت ارتباط همراه بانك بدا فدر ،ثابدت بدودن سدایر
متغیرها ،لگاریت نسبت برتری (متغیر وابسته پدذیرش اسدتفاده از همدراه باندك) بده میدزان 0/205
واحد در همان جهت تغییر میکند.
عاما امنیت درك شده (که به کمك چهار شاخص قبول امنیت ،اطمینان بده تكنولدويی،
اهمیت امنیت و پذیرش ریسك تكنولويی) موردسنجش قرار گرفت ،عاملی اثرگذار بر افزایش
پذیرش همراه بانك هست؛ چنانكه به ازاییك واحدد تغییدر در کیفیدت ارتبداط همدراه باندك بدا
فر ،ثابت بودن سایر متغیرها ،لگاریت نسبت برتدری (متغیدر وابسدته پدذیرش اسدتفاده از همدراه
بانك) به میزان  0/449واحد در همان جهت تغییر میکند.
عاما لذت درك شده (که بده کمدك چهدار شداخص کسدد لدذت تدازه ،داشدتر حسدی
خوب ،هیجانانگیز بودن و حالت تفریح داشتر) موردسنجش قرار گرفدت ،عداملی اثرگدذار بدر
افزایش پذیرش همراه بانك هست؛ چنانكه به ازای یك واحدد تغییدر در کیفیدت ارتبداط همدراه
بانك با فر ،ثابت بودن سایر متغیرها ،لگاریت نسبت برتری (متغیدر وابسدته پدذیرش اسدتفاده از
همراه بانك) به میزان  0/282واحد در همان جهت تغییر میکند.
نتایج تحقیس نشان داد اولویتبندی عواما مؤثر بر پذیرش همراه بانك در میدان مشدتریان
بانك پارسیان به ترتید بهصورت ( )1امنیدت درك شدده )2( ،لدذت درك شدده و ( )3کیفیدت
ارتباط همراه بانك هست .همچنیر فرضیههای اول ،دوم و چهدارم کده متغیرهدای منفعدت درك
شددده ،سددهولت اسددتفاده و اطالعددات در زمیندة همددراه بانددك را بددر پددذیرش همددراه بانددك مددؤثر
میدانست ،مورد تأیید واقع نشد.
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پیشنهادها

به بانكهای فعال در زمینه ارائة خدمات همراه بانك و نیز به بانكهایی که قصدد برنامده-
ریزی جهت راهاندازی و شروع استفاده از ایر سیسدت را دارندد پیشدنهاد مدیشدود تدا بده منظدور
ارتقای سطح پذیرش اسدتفاده از ایدر تكنولدويی از سدوی مشتریانشدان ،در سیاسدتگذاریها و
برنامهریزیهایشان بر متغیر کیفیت ارتباط تلفر همراه با بانك ،امنیت درك شدده و لدذت درك
شده از سوی مشتریان بیشتر توجه نمایند .به عنوان مثال ،در راهاندازی و یا بهبدود سیسدت همدراه
بانك ،ضمر مطالعة دقیس انواع سیست های همراه بانك موجود ،سعی شود تدا سیسدتمی انت داب
شود که ضمر برخورداری از سرعت باال در دسترسی به باندك از طریدس تلفدر همدراه ،بیشدتریر
قابلیت انعطاف را در مواجهه با مشكالت م ابراتی امروز کشورمان نظیر قطعی ناگهدانی سیسدت
پیامكها ،ضع

در آنتر دهی ،وجود نرمافزارهای م درب تلفدر همدراه کده از طریدس بلوتدو

منتقا میشوند ،کار با اپراتورهای م تل

تلفر همراه در ایران و  ...داشدته باشدد تدا در صدورت

بروز هرگونه مشكلی امكان استفاده از ایدر تكنولدويی توسدط کداربران در هدر شدرایطی وجدود
داشته باشد .چراکه اطمینان خاطر مشتریان نسبت به عدم قطع ناگهانی (به هر دلیلی) در سیسدت و
امكان استفاده دائ از آن ،یكی از پیشفر،های اصلی مشتریان در انت داب یدك تكنولدويی و
تغییر استفاده از یك روش به روش دیگر هسدت .لدذا بدهمنظور کسدد شدناختی بیشدتر در مدورد
اهمیت دو متغیر امنیت و لذت درك شده ،به فعداالن در ایدر زمینده پیشدنهاد میشدود تدا در فداز
طراحی و راهاندازی همراه بانك ،بیشتریر توجه را به مقولده امنیدت سیسدت نمایندد .بده بانكهدا
توصیه میشود تا پایگاههای اطالعاتی خود را بده جدیددتریر سیسدت های امنیتدی و مجربتدریر
پرسنا مجهز نمایند تا جلوی هرگونه سو استفاده و سدرقت اطالعدات ش صدی کداربران گرفتده
شود و از سوی دیگر ضرید وقوع اشتباه در زمان استفاده کداربران از تكنولدويی را بده حدداقا
ممكر برسانند .چراکه امنیت باالی استفاده از تكنولويی همراه بانك ،شرط اصلی جلد اعتمداد
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مشتریان هست و اعتماد مشتریان به ایدر سیسدت متضدمر رشدد اسدتفاده از ایدر سیسدت از سدوی
مشتریان بانك هست .عالوه بر ایر ،به دلیا مؤثر شناخته شدن متغیر لذت درك شدده بده عندوان
عاملی اثرگذار بر پذیرش اسدتفاده از همدراه باندك ،بده بانكهدای عامدا توصدیه میشدود تدا در
طراحی فضای استفاده از ایر تكنولويی و بسته خدماتی عرضهشده توسط آن ،جنبههای مربدوط
به خوشایند بودن ،لذتب ش بودن و داشتر حالت تفریح و سرگرمی موردتوجه قرار گیرد تا بدا
بیان ایر جنبهها در اطالعرسانی و تبلیغدات بتدوان تصدویر هندی خوشدایند و لدذت ب شدی را از
همراه بانك در هر مشتریان پدید آورد که ایر خود نهتنها افراد را ترغید به اسدتفاده از همدراه
بانك مینماید ،بلكه موجباتی را فراه میسازد تا خود کاربران همراه بانك از طریس بازاریدابی
دهان به دهان و بهگونهای بسیار ک هزینه و بسیار اثرب شتدر ،دیگدران را ترغیدد بده اسدتفاده از
ایر تكنولويی نموده و موجبات فراگیرشدن و افزایش نر استفاده از ایدر تكنولدويی را فدراه
سازند .همچنیر به فعاالن درزمینة بازاریابی همراه بانك توصیه میشود تا بده دلیدا جدیدد بدودن
ایر تكنولويی در مقایسه با دیگر خدمات بانكداری الكترونیك:
( )1تحقیقات بازاریابی را با هدف شناسایی انواع گروهها و مناسدتریر بازار هدف مشتریان
بالقوه همراه بانك انجام دهند.
( )2سیاستهای تشویقی مطلوب برای کاربران همراه بانك در نظر بگیرند .به عنوان مثال در
نظر گرفتر نر کارمزد پاییرتر و یا حذف آن ،در نظر گرفتر تسدهیالت بدرای افدرادی کده
حج تراکنششان از طریس تلفر همراه از مقدار مش صی فراتر رود و یا استفاده از ت فیفدات
نقدی برای استفادهکنندگان از همراه بانك جهت انجام خریدهای م تل .
( )3ارائة بستههای خدماتی متنوع با ویژگیهای خوشایند ،جذاب و سرگرمکننده.
به دلیا مؤثر شناخته نشددن نقدش متغیرهدای «مفیدد بدودن »« ،سدهولت اسدتفاده» و «میدزان
اطالعات مشتریان» بر پذیرش همراه بانك از سوی مشتریان ،پیشنهاد میشود تحقیقدات مجزایدی
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به منظور سنجش اثر ایر متغیرها بر پذیرش همراه باندك بدا در نظدر گدرفتر شداخصهایی بیشدتر
انجام گیرد تا نتایج دقیستر و مطمئرتر مبنی بر اثرگذار بودن و یا نبودن ایر متغیرهدا بدر پدذیرش
استفاده از همراه بانك بده دسدت آیدد .حتدی در ایدر زمینده پیشدنهاد میشدود کده از فرضدیات و
آزمونهای بیشتری نظیر آزمونهای تفاوت معناداری به منظور کشد

وجدود و یدا عددم وجدود

تفاوت معنادار میان افرادی که از همراه بانك استفاده میکنند و افرادی که استفاده نمیکنندد از
نظر میزان اطالعات درباره ایر تكنولويی ،تفكرشان نسبت به مفید بودن ،سهولت استفاده از ایدر
تكنولويی ،امنیت درك شده ،کیفیت ارتباط ،لذت درك شدده و متغیرهدای جمعیدت شدناختی
انجام گیرد و از نتایج آن در تحلیا بیتأثیر شناخته شدن ایر سه متغیر و حتی مؤثر شناخته شددن
سه متغیر دیگر استفاده شود.
به دلیا مؤثر شناخته شدن نقش متغیرهای کیفیت ارتباط ،امنیت درك شده و لذت درك
شده بر پذیرش استفاده از همراه بانك ،پیشنهاد میشود تدا بدهطور جداگانده تحقیقداتی در زمینده
شناسایی مؤلفهها و گروهبندی عواما شكادهنده هر یك از ایر سه متغیر انجام گیرد .نتایج ایدر
تحقیقات به دستاندرکاران ایر حوزه ایر امكان را میدهد تدا در سیاسدتها و برنامدهریزیهای
خود بهگونهای دقیس و کاربردیتر نسبت به تقویت ایر متغیرها اقدام نمایند.
پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی متغیرهای بیشتری در کنار متغیرهای موردمطالعه در ایر
پژوهش ،در نظر گرفته شود .چراکه ممكر است بدا وارد شددن متغیرهدای جدیدد ،روابدط علدی
اثباتشده در ایر تحقیس دچار دگرگونی شدده و جدای برخدی از متغیرهدای اثرگدذار و بیتدأثیر
تغییر نماید.
پیشنهاد میشود مدل تحقیس در جوامع آماری دیگر ازجمله مشدتریان بانكهدای دولتدی و
خصوصی آزمون شود تا بر اساس نتایج حاصله بتوان تفاوتهای میان مدلهای پذیرش هرکدام
از ایر جوامع را با یكدیگر مقایسه و به نتایج کاربردیتری دست یافت.
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پیشنهاد میشود مدل تحقیس را در مورد دیگر تكنولويیهای بانكداری الكترونیدك نظیدر
کارت بانك ،اینترندت باندك و تلفرباندك نیدز مورداسدتفاده قدرار گیدرد تدا از طریدس شناسدایی
مدلهای پذیرش هریك ،امكان مقایسه میان عوامدا مدؤثر بدر پدذیرش هریدك از تكنولويیهدا
فراه آید .ایر امر به تصمی گیرندگان در بانكها ایر امكان را میدهد تا سیاستهای مجزایدی
را برای بازاریابی هرکدام از خدمات خود در پیش گیرند؛ از توجه بده عوامدا بیاثدر بپرهیزندد و
منابع خود را در ترویج هر خدمت بهگونهای کاراتر ت صیص دهند.

یادداشتها
)1. Automatic Teller Machines(ATM
2. Basel Committee
3. Full Electronic Banking
4. Mobile Banking
)5. Theory of Reasoned Action (TRA
)6. Theory of planned Behavior (TPB
)7. Technology Acceptance Model (TAM
)8. Innovation Diffusion Theory (IDT
)9. Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB
)10. Motivational Model (MM
)11. Social Cognitive Theory (ST
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