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در سالهای اخیر ،ابزارهای نوآورانه مانند تلفنهای هوشمند و تبلتها با قابلیتت نبتب برنامتههتای
کاربردی ،امکان ارائه خدمات بانکداری همراه را بته ووتود آورده استتل رلیترزا مزابتای بانکتداری
همراه ،استفاده از آن بهطور گسترده مورد پذبرش قرار نگرفته است و مشتربان هتاچنتان مابتب بته
انجام امور بانکی خود با استفاده از روبههای سنتی هستندل با تووه بته ابنکته اگتر بانکتداری همتراه
مورد تووه مشتربان قرار نگیرد ،نمیتوان از منافع آن بهطور کامب بهرهمنتد شتد ،شناستابی روامتب
مؤثر بر قبد پذبرش بانکداری همراه توسط مشتربان اهمیت زبادی داردل هدف ابتن مااهته بررستی
اثر نوآوری شخبی ،تأثیرات اوتماری و تبلیغات بر قبد پذبرش بانکداری همراه از دبدگاه تبمیا-
گیری مبتنی بر ارزش توسط مشتربان استل وامعه آماری تحایق شامب مشتربان شتعب بانت هتای
مختلف شهر اصفهان استل با تووه به نامحدود بودن حجا وامعه آماری ،تعتداد اراتای نمونته بتا
استفاده از فرمول کوکران  348نفر محاسبه و از روش نمونهگیتری تبتادفی طباتهای بترای انتختا
اراای نمونه استفاده شدل دادههتای تحایتق بتا استتفاده از پرسشتنامه استتاندارد ومتعآوری و بتا
روبکرد مدهیابی معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرمافزار  Warp PLSتحلیب شتدل نتتاب بتهدستت
آمده نشان میدهد قبد پذبرش بانکداری همراه تحت تأثیر پیامدهای مثبت و منفی ادراکشتده قترار
داردل به ابن صورت که مزبت نسبی و سازگاری ادراکشده بر قبد پذبرش بانکتداری همتراه تتأثیر
مثبت داردل اما ربس ادراکشده دارای تأثیر منفی بر قبد پذبرش بانکداری همتراه استتل همچنتین
مشخص شد که نوآوری شخبی بهطور مستایا و نیز زیرمستایا ،از طربتق افتزابم مزبتت نستبی
ادراکشده و کاهم ربس ادراکشده بر قبد پتذبرش بانکتداری همتراه تتأثیر متیگتذاردل تتأثیرات
اوتماری نیز بر مزبت نسبی ادراکشده و قبد پذبرش بانکداری همراه اثر مثبت و بر ربس ادراک-
شده اثر منفی داشتل تبلیغات تنها بر کاهم ربس ادراکشده تأثیر داشتل
کلر راژ را :بانکداری همراه ،تأثیرات اوتماری ،نوآوری شخبی ،ربس
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راهبردهااا

بررسی اثر نوآورر

شخصوی ،توثثررا
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مق مه
در سااا هااای اخیاار ،فناااوریهااا و ابرارهااای باایساای
پیشرفت چشمگیری داشاته و آماار اساتفاده از آن در لاا
افرایش اسات .توساهه ماداوم نسا دوم ،ساوم و چهاارم
ابرارهای سیار در صنهت ارتباطاات امکاان اراهاه خادمات
جدیدی را فراه ساخته است .خادمات بانکاداری هماراه
امکان دسترسی مشتریان به تسهیالت بانکی مانناد اساتهالم
اطالعات ،مدیریت لسابها ،پرداخت قبوض ،انتقا وجاه
و  ...را از طریق ابرارهای سیار مانند تلفنهاای هوشامند و
تبلتها ایجاد کرده اسات[ .]2اساتفاده از بانکاداری هماراه
هرینه امور بانکی را بهشدت کاهش میدهد .چنین خدماتی
به علت به لداق رساندن اشتباهاتی کاه متصادیان باانکی
مرتکب آن میشوند ،باعث صارفهجاویی در وقات و پاو
بانکها میشاود[ .]6از ساوی دیگار ،بانکاداری هماراه از
طریق فراه کردن امکان دسترسی آساان باه تاراکنشهاای
مالی در هر زمان و مکان ،با کمترین ابرار ممکن(تنهاا یاک
دستگاه تلفن همراه) بهجای انتظار در صف گیشه باناک در
ساعات کاری ،رضایتمندی مشتریان را افرایش میدهاد[.]6
علیرغ مرایای بانکداری همراه ،استفاده از آن جهت انجاام
مهامالت بانکی یاا دسترسای باه اطالعاات ماالی باهطاور
گسترده مورد پذیرش قرار نگرفته است و مشتریان ه چنان
مای به انجام امور بانکی خود با استفاده از رویههای سانتی
هستند[ .]5باید توجه داشت توسهه و اساتقرار فنااوریهاا
برای برخورداری از مرایای آنها کافی نیست ،بلکه فنااوری
باید به وسیله کاربران مورد استفاده قرار گیارد .در صاورت
عدم پذیرش و استفاده از فناوری جدید به وسیله کااربران،
سرمایهگذاری در لوزه مورد نظر بینتیجه خواهد ماناد[.]3
اگر بانکداری همراه نیر به عنوان یک فناوری جدیاد ماورد
توجه مشتریان قرار نگیرد ،نمایتاوان از مناافآ آن باهطاور
کام بهرهمند شد .بنابراین شناسایی عوام ماثرر بار قصاد
مشتریان برای پذیرش بانکاداری هماراه و توجاه باه ایان
عوام در طرالی برنامههای بانکاداری هماراه و همیناین
برنامههای تبلیغاتی اهمیت زیادی دارد .بار اسااا ادبیاات
علوم رفتااری و روانشناسای فاردی ،تارریرات اجتمااعی و
ویژگاایهااای شیصاای(مانند هنجارهااای وهناای ،وجهااه و
نااوآوری شیصاای) بااه طااور بااالقوه متغیرهااای مهماای در
پذیرش فناوری محساوب مایشاوند[ .]7از طرفای دیگار،

مبانی نظر تحقرق
با توجه به اینکه بانکداری همراه نموناهای از فنااوری-
های اطالعاتی است ،جهت شناسایی عوام مثرر بار قصاد
پااذیرش آن الزم اساات توضاایحاتی در مااورد نظریااههااای
پذیرش فناوری اراهه شود .در این بیش ،ابتادا نظریاههاای
پذیرش فناوری مطرح و سپس در مورد مد تصمی گیاری
مبتناای باار چااارچوب ارزش و مطلوبیاات مبباات و منفاای
ادراکشده توسط مشاتری توضایحاتی اراهاه مایشاود .در
انتهای بیش نیر ،ناوآوری شیصای ،تارریرات اجتمااعی و
تبلیغات به عنوان عواملی کاه ممکان اسات بار مطلوبیات
مببت و منفی ادراکشده توساط مشاتری و قصاد پاذیرش
بانکداری همراه ترریر داشته باشد مورد بحث قرار میگیرد.
نظررهرا پیرر

فنارر ر انتشار نآورر

نظریههاای عما منطقای و رفتاار برناماهریاری شاده
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تبلیغات با توجه به نقشی که در آگاهسازی افراد نسابت باه
فناوری جدید و ویژگیهای آن دارد ،میتواناد در پاذیرش
آن مثرر واقآ شود .لذا در تحقیق لاضر ساهی شاده اسات
ترریر این عوام بر قصد پذیرش بانکاداری هماراه بررسای
شود .در تحقیقهای قب که با هدف شناسایی عوام ماثرر
بر قصد پذیرش بانکداری همراه صاورت گرفتاه اسات ،از
نظریههای پذیرش و انتشار ناوآوری اساتفاده شاده اسات.
وجه تمایر تحقیق لاضر ایان اسات کاه ضامن توجاه باه
نظریههای موجاود ،از دیادگاهی جدیاد باه ایان موضاو
پرداخته است .بدین منظور ،عوام مثرر بار قصاد پاذیرش
بانکداری همراه از دیدگاه تصامی گیاری مبتنای بار ارزش
توسط مشتری بررسی شاده اسات .بار اسااا چاارچوب
ارزش ،مصرفکننده با توجه باه مطلوبیات مببات و منفای
ادراکشده لاص از انجام رفتاری خاص به گونهای عما
میکند که بیشترین مریات را کساب کناد[ .]8در تحقیاق
لاضر ،با توجه به نظریاههاای موجاود در زمیناه پاذیرش
فناوری ،ترریر برخی از عوام در قالاب مطلوبیات مببات و
منفی ادراکشده بر قصد پذیرش بانکداری هماراه بررسای
خواهد شد .همینین نحوه ترریرگاذاری ناوآوری شیصای،
ترریرات اجتماعی و تبلیغات با توجه به مطلوبیات مببات و
منفی ادراکشده لاص از پذیرش بانکاداری هماراه ماورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی اثر نوآوری شخصی ،تأثیرات اجتماعی و تبلیغات بر قصد پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه چارچوب ارزش

بهعنوان چارچوب نظری اصلی برای شناخت و تبیین رفتار
پذیرش فناوری اطالعات جدیاد باه طاور گساترده ماورد
استفاده قرار گرفته است .بر اساا ایان دو نظریاه ،نگارش
افراد و فشار اجتماعی ادراکشده دو عام مثرر بر پاذیرش
نوآوری است .مد پذیرش فناوری یکی دیگر از مد هایی
است که برای تبیاین رفتاار پاذیرش فنااوری مطارح شاده
اساات .باار اساااا نساایه اولیااه مااد پااذیرش فناااوری،
سودمندی و سهولت استفاده ادراکشده بار قصاد پاذیرش
فناوری تارریر دارد .در نسایه دوم ماد پاذیرش فنااوری،
ترریرات اجتماعی به مد اولیه اضافه شده و بهعنوان عاما
مثرر بر سودمندی ادراکشاده در نظار گرفتاه شاده اسات.
فراتحلی تحقیقهای انجام شده در زمینه پاذیرش فنااوری
نشان داده است کاه نسایههاای او و دوم ماد پاذیرش
فناوری تنها قادر به تبیین  64درصد واریاانس متغیار قصاد
پذیرش فناوری هستند و الزم است متغیرهاای دیگاری باه
این مد اضافه شاود[ .]9در پاسا باه ایان انتقااد ،نظریاه
یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری بر پایه  8مد غالب،

مطلآبرت مثبت

در نسیه اصلی چارچوب ارزش ،فقاط مریات ادراک-
شده بهعنوان مطلوبیت مببت مثرر بر تصمی مصارفکنناده

از جمله نظریههای عم منطقی ،رفتار برناماهریاری شاده،
انتشار نوآوری و مد پذیرش فناوری اراهه شده اسات کاه
قادر به تبیاین  74درصاد واریاانس متغیار قصاد پاذیرش
فناوری اسات[ .]2بار اسااا نظریاه یکپارچاه پاذیرش و
استفاده از فناوری ،چهار عام مه بر پذیرش و اساتفاده از
فناوری ترریر بهسرایی دارد که عبارتاند از :ساط کاارایی
مورد انتظار ،سط تالش مورد انتظار ،ترریرات اجتمااعی و
شرایط تسهی کننده .الزم به وکر است سط کاارایی ماورد
انتظار مهاد با سودمندی ادراکشده و سط تاالش ماورد
انتظار مهاد با سهولت استفاده ادراکشده در مد پاذیرش
فناوری است .بر اساا نظریه انتشار نوآوری پان ویژگای
نوآوری شام مریت نسبی ،سازگاری باا سابک زنادگی و
نیازهای مشتری ،پیییدگی ،آزمونپذیری و مشاهدهپاذیری
بر قصد پذیرش نوآوری مثرر است .نتای تحقیقهای قبلای
نشان داده است از میان پان ویژگای مطارح شاده ،مریات
نسبی ،ساازگاری و پیییادگی بار پاذیرش ناوآوری تارریر
بیشتری دارد[.]9
ار آ

در نظر گرفته شده است .در تحقیق لاضر ،از نظریه انتشار
نوآوری برای شناسایی ابهاد دیگر مطلوبیت مببت مربوط به
پذیرش بانکداری همراه استفاده شده است .از بین ویژگی-
های مطرح شده در نظریه انتشار نوآوری ،دو ویژگی مریت
نسبی و سازگاری بیشترین تناسب را با پاذیرش ناوآوری
بهویژه پذیرش خدمات مبتنی بر فناوری سیار داشته اسات.
بنابراین مریت نسبی و سازگاری بهعنوان دو بهد مطلوبیات
مببت در نظر گرفته شده است .مریت نسبی ادراکشاده باه
مهنای ادراک مشتری از مناسبتر بودن یک فناوری نسابت
به فناوریهای سابق است .مریت نسبی ادراکشده یکای از
مه ترین عوام مثرر بار پاذیرش محصاوالت و خادمات
جدید توسط مصرفکنندگان است .درک مرایای بانکاداری
همراه توسط مشاتریان باعاث شاک گیاری نگارش مببات
نسبت به پذیرش آن میشود[ .]1مریت نسبی باا توجاه باه
عواملی مانند قیمت ،کیفیت ،عملکرد و عدم وابستگی اراهاه
خدمات به زمان و مکان سنجیده میشود[ .]14سازگاری به
مهنای میران همسویی خدمات بانکاداری هماراه باا سابک
زندگی ،ارزشهای موجود ،تجارب قبلی و نیازهاای فهلای

ارد

مشتریان است[ .]11زمانی کاه کاناا ارتبااطی ساازمان باا
سابک زنادگی و نیازهاای مشاتری انطبااش نداشاته باشااد،

در ادبیات رفتار مصرفکننده ،از سه مد تصمی گیاری
برای تبیین رفتار مصرفکننده استفاده شده است .ایان ساه
35
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مد عبارتاند از :ماد ریساک ادراکشاده ،ماد مریات
ادراکشده و چارچوب ارزش .مد ریسک ادراکشاده بار
این پیشفرض استوار است که مصرفکننده بهگونهای عم
میکند که پیامدهای منفی ماورد انتظاار مارتبط باا رفتااری
خاص به لاداق برساد .ماد مریات ادراکشاده نیار بار
لداکبرسازی مطلوبیت مببت مورد انتظار لاصا از رفتاار
مصرفکننده تمرکر دارد .در تببین رفتاار مصارفکنناده باا
استفاده از چارچوب ارزش ،هر دو گروه باورهاای رفتااری
مببت و منفی ماورد توجاه قارار مایگیارد[ .]7بار اسااا
چارچوب ارزش ،مصرفکننده با توجه به ریسک و مریات
ادراکشده لاص از انجام رفتاری خاص بهگوناهای عما
میکند که بیشترین مریات را کساب کناد[ .]8چاارچوب
ارزش بهتر از دو مد دیگر قصد رفتاری مصارفکنناده را
تبیین میکند[.]7
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التما موفقیت آن فهالیت ارتباطی در اراهه خدمات کاهش
مییابد و مشتری از بهکارگیری آن خدمت خاودداری مای-
کند .به عبارت دیگر ،مشتری نمیتواند با آن خدمت ارتباط
نردیکی برقرار کند[ .]12زمانی که مشتریان تشییص دهناد
خدمات بانکداری همراه با سبک زندگی و ترجیحات آنهاا
سازگار است التما پذیرش بانکداری همراه افرایش مای-
یابد[.]16
مطلآبرت منفی

کاربران هنگام پذیرش بانکاداری هماراه ،باا ریساک و
عدم اطمینان(هرینههای غیر مالی) و همیناین هریناههاای
مربوط به خرید گوشی با قابلیت نصب برنامه همراهبانک و
هرینه دسترسی(هرینههای مالی) رو به رو هساتند .ریساک
ادراکشده به مهنای الساا درونای فارد در ماورد وقاو
زیان و پیامدهای ناخوشایند است[ .]16ریسک ادراکشاده
دربردارنده ریسکهای اجتمااعی ،روانشناسای ،فیریکای و
زماانی هنگااام انجااام تااراکنشهااای مااالی توسااط مشااتری
است[ .]11در محیطهای مجازی به دلی عدم تمااا فارد

نآورر شخصی

نوآوری شیصی یکی دیگر از عواما ماثرر بار قصاد
پذیرش فناوری اطالعاتی است .نوآوری شیصی به عناوان

با محصو یا خدمت قب از خرید یا دریافات آن ،ریساک
ادراکشده افرایش مییابد .با توجه باه نتاای تحقیاقهاای
قبلی ،هرینه ادراکشده و همینین نگرانی هاای مرباوط باه
امنیت اطالعات و التما دسترسای هکرهاا باه اطالعاات
لساب مشتریان دو عام اصلی مقاومت مصارفکننادگان
برای پذیرش بانکداری همراه است[ .]16بر اساا آمارهای
اراهااه شااده توسااط یااک مثسسااه تحقیق ای 76/5 ،درصااد
مشتریان در مورد امنیات و ریساک تاراکنشهاای ماالی از
طریق تلفان هماراه اباراز نگرانای کاردهاناد 34/5 .درصاد
مشتریان نیر نگران هرینههای مربوط به پاذیرش بانکاداری
همراه بودهاند[.]7
تثثررا

تمای فرد بارای امتحاان کاردن فنااوری اطالعااتی جدیاد
تهریف شده است .افرادی که از نظر ناوآوری شیصای در
سط باالتری قرار دارند در ماورد مریات نسابی ،ساهولت
استفاده و سازگاری فناوری هدف با نیازهای خاود دیادگاه
مببتتری دارند و قصد آنها برای پاذیرش فنااوری جدیاد
قویتر است[ .]7عالوهبراین افراد با ساط بااالی ناوآوری
شیصی ،ریسک ادراکشده کا تاری السااا مایکنناد و
برای پذیرش فناوریهای جدید آمادگی بیشتری دارند .آنها
فهاالنه اقدام به جستوجوی ایدههای جدیاد ماینمایناد و
خطرات و عدم اطمینان مربوط به آن را میپذیرند[.]15
تبلرغا

اجتماعی

تبلیغات نوعی ارتباط غیر شیصی از طریق رسانههاای
میتلف است که برای مهرفی محصو یا خدمتی خاص باه
مشتریان و ایجاد انگیره در آنها برای خرید یا اساتفاده از آن
محصو یا خدمت به کار میرود .با توجاه باه الساساات
شیصی مصرفکننده بهد از تماشای تبلیغاات ،شاش بهاد
برای تبلیغات مهرفای شاده اسات.ایان ابهااد شاام ابهااد
شناختی ،تحریککنندگی ،تقویت برناد ،همادلی ،السااا
نردیکاای و خودمااانی بااودن(میران آشاانایی بااا تبلیغااات) و
گاای کنناادگی اساات .در ایاان تحقیااق ،سااه بهااد شااناختی،

ترریرات اجتمااعی باه مهناای فشاارهای ادراکشاده از
طرف شبکههای اجتمااعی بارای پاذیرش ناوآوری اسات.
ترریرات اجتماعی با استفاده از هنجارهاای وهنای و وجهاه
مفهومسازی میشود[ .]7وجهاه اجتمااعی ارزش اجتمااعی
مطلوبی است که فرد از طریق تهام با دیگران ایجااد مای-
کند .همینین ،وجهه اجتماعی ادراک افراد از اینکه نوآوری
تا چه لد موقهیت آنها را در سیست اجتماعی ارتقا میدهد
تهریف شده است .هنجارهاای وهنای باه مهنای میاران یاا
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درجهای است که فرد ادراک میکند کساانی کاه از نظار او
مه هستند مهتقدند که او باید از یک سیست جدید استفاده
کند یا رفتار خاصی را انجام دهاد[ .]14در ادبیاات انتشاار
نوآوری ،ترریرات اجتماعی به عنوان عام مهمی در پذیرش
نوآوری مورد توجه قرار گرفته است؛ زیارا افاراد مایا اناد
جهاات مشااورت و کاااهش اضااطراب ناشاای از پااذیرش
نوآوری ،با شبکههای اجتماعی تهام برقرار کنناد .شاواهد
تجربی نیر ارر ترریرات اجتماعی را بر پذیرش نوآوری تریید
میکند .برای مبا  ،نتای تحقیقها نشان داده است تارریرات
اجتماعی به طور مستقی و همیناین غیرمساتقی از طریاق
مریت نسبی ادراکشده بر پذیرش نوآوری ترریر میگاذارد.
از طرفی دیگر ،ترریرات اجتماعی از طریاق اراهاه شاواهدی
مبنی بر مهقو و مناسب باودن تصامی پاذیرش ناوآوری،
ریسک ادراکشده را کاهش میدهد[.]7

بررسی اثر نوآوری شخصی ،تأثیرات اجتماعی و تبلیغات بر قصد پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه چارچوب ارزش

در آن میشود[ .]17درنتیجاه تبلیغاات بار مریات نسابی و
ریسک ادراکشده لاص از پذیرش بانکداری همراه ماثرر
است.

هاشمیان و عیسایی[ ]18در تحقیقی با عنوان «بررسی و
شناسایی عوام کلیادی لیااتی در پاذیرش هماراه باناک
توسط مشتریان» طیف وسیهی از عوام ماثرر بار پاذیرش
همراه بانک را مورد بررسی قرار دادند .نتای تحقیاق نشاان
داد ترریرات اجتمااعی ،ناوآوری ،خودکارآمادی ،آگااهی از
خاادمات ،اعتماااد و الساااا ریسااک تاارریر مهناااداری باار
پذیرش هماراه باناک دارد .وریسایمو ]11[ 1باا اساتفاده از
تحلی مقایسه کیفی مجموعههای فازی باه بررسای عواما
تقویتکننده و محدودکننده استفاده از برنامههای بانکاداری
همراه پرداخت .با توجه به نتای تحلی هاا ،مجموعاهای از
شرایط شام ریسک ادراکشاده پاایین ،ساازگاری بااال باا
سبک زنادگی و نیازهاای مشاتری ،ساودمندی و ساهولت

میران آشنایی با تبلیغات :تبلیغکنندگان بهمنظور افارایش
الساا نردیکی مصرف کنندگان با تبلیغاات ،از اساتراتژی
تبلیغااات تکااراری اسااتفاده ماایکننااد .بااه ایاان منظااور
مصرفکنندگان به مدت چند ماه یا لتای چناد ساا و در
یک زمان مشیص ،مبالً هار روز هنگاام غاروب یاا آخار
هفتهها در مهرض تبلیغات یکسان یا مشابه قرار مایگیرناد.
این استراتژی باعث ایجاد الساا نردیکی باا تبلیغاات در
مصرفکننده میشود و بنابراین ارربیشی تبلیغاات افارایش
مییابد[.]13
با توجه به اینکه بانکداری همراه فناوری نسبتاً جدیدی
اساات و بساایاری از افااراد تجربااه و اطالعااات الزم باارای
استفاده از آن را ندارند ،آگاهی از خدمات بانکداری هماراه
نقش مهمی در پاذیرش آن ایفاا مایکناد .عادم آگااهی از
بانکداری آنالین و مرایای آن ،دلی عدم تمای مشتریان باه
استفاده از خدمات بانکداری آنالیان شاناخته شاده اسات.
تبلیغات مه ترین عاملی است که منجر به آگاهی مشاتریان
میشود ،بنابراین میتواند نقش مثرری در پذیرش بانکداری
همااراه از سااوی مشااتریان ایفااا کنااد .تبلیغااات منجاار بااه

استفاده ادراکشده در سط باال به عنوان شارایط ضاروری
برای پذیرش برناماههاای بانکاداری هماراه شاناخته شاد.
آرویدساااون ]19[2در تحقیقااای باااا عناااوان «نگااارش
مصرفکنندگان نسابت باه خادمات پرداخات هماراه» باه
بررسی نگرش مصرفکنندگان سوهدی در مورد اساتفاده از
خدمات بانکداری همراه پرداخت .بر اساا نتاای تحقیاق،
ترریر سهولت استفاده ،ریسک ادراکشاده ،مریات نسابی و
اعتماد بر قصد استفاده از خدمات همراه تریید شد .اما ترریر
هرینه ادراکشده ،ساازگاری ،تارریرات اجتمااعی و تجرباه
قبلی در زمینه اساتفاده از کاارتهاای اعتبااری ،بار قصاد
استفاده از خدمات پرداخت همراه مورد تریید قرار نگرفت.
تاااکور و سریواسااتاوا ]24[6نیاار در تحقیقای تحاات عنااوان
«آمادگی پذیرش ،نوآوری شیصای ،ریساک ادراکشاده و
قصد استفاده از خدمات پرداخت همراه در میان گروههاای
میتلف مشتریان در هند» به بررسی رابطه بین آمادگی برای
پذیرش ،نوآوری فردی ،ریسک ادراکشده و قصد اساتفاده
از خدمات پرداخت همراه در میان دو گروه کاربران باالقوه
و واقهی در هناد پرداختناد .تااکور و سریواساتاوا آماادگی

آگاهسازی مشتریان از خدمات بانکداری همراه ،مرایا ،نحوه
دسترساای و اسااتفاده از سیساات بانکااداری همااراه ،هرینااه
خدمات ،کیفیت سیست و سازوکارهای امنیتی استفاده شاده

1. Verissimo
2. Arvidsson
3. Thakur & Srivastava

پرشرنه تحقرق
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تحریککنندگی و میران آشنایی باا تبلیغاات ماورد بررسای
قرار گرفته است.
بهد شناختی تبلیغات :اراهه اطالعات به مصرفکنندگان
بر نیات رفتاری آنها و انتیاب محصاو یاا خادمت ماثرر
است .تحقیقگران مهتقدند باه منظاور ارربیشای تبلیغاات،
محتوای آن باید شام موارد زیر باشد :مرایای محصاو یاا
خدمت ،آن دسته از اطالعات مربوط به محصو یا خدمت
کااه مصاارفکنناادگان فهلاای بااا آن آشاانایی ندارنااد ،تاارریر
محصو یا خدمت بر زنادگی روزماره مصارفکننادگان و
ویژگیهای منحصر به فرد محصو یا خدمت.
بهد تحریککنندگی :تحریککنندگی باه مهناای میاران
خوشایند بودن ،لذتبیاش باودن و سارگرم کنناده باودن
تبلیغات مشاهده شده است .تبلیغات تحریاککنناده توجاه
مشتریان را جلب میکند و در نتیجه ارربیشای تبلیغاات را
افرایش میدهد .عالوهبراین تبلیغات تحریککننده باه طاور
واض تر و برای مدت طوالنیتری در وهان مشاتری بااقی
میماند.
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زاهداالسااالم ،چن ا الو 1و لساان[ ]22بااه بررساای قصااد
مصرفکنندگان جوان بنگالدشی برای اساتفاده از خادمات
اراهه شده از طریق تلفن هماراه پیشارفته پرداختناد .نتاای
تحقیااق لاااکی از آن بااود کااه سااودمندی ادراکشااده و
سازگاری بر قصد مصرفکنندگان بارای پاذیرش خادمات
اراهه شده از طریق تلفن همراه ترریر مببت دارد .اما سهولت
اساااتفاده ادراکشاااده و پیییااادگی تااارریری بااار قصاااد
مصرفکنندگان نداشت .چن ]26[2عوام مثرر بر نگرش و
قصد پذیرش خدمات بانکداری هماراه را در تاایوان ماورد
بررسی قرار داد .به این منظور ،مصرفکنندگان به دو گاروه
شااام مصاارفکنناادگانی کااه بااه طااور مکاارر از خاادمات
پرداخت همراه استفاده میکنند و مصرفکننادگانی کاه باه
ندرت از این خدمات استفاده میکنند تقسای بنادی شادند.
نتای تحقیق نشان داد در بین مصرفکنندگانی که باه طاور
مکرر از خدمات پرداخات هماراه اساتفاده مایکنناد تماام
ویژگیهای مربوط به خدمات پرداخت همراه شام مریات
نسبی ،سازگاری ،مشاهدهپذیری ،پیییدگی و آزمونپاذیری
بر نگرش و قصد مصرفکنندگان برای استفاده از آن تارریر

پرداخت همراه ترریر داشت .ویژگایهاای شیصای تنهاا از
طریق ترریر بر مریت نسبی ،به طور غیر مستقی بر پاذیرش
خدمات پرداخت همراه ترریرگذار بود .از میان ابهاد مرباوط
به عقاید رفتاری ،به ترتیب سازگاری ،مریت نسبی ،هرینه و
ریساااک ادراکشاااده بااایشتااارین تااارریر را بااار قصاااد
مصرفکنندگان برای اساتفاده از خادمات پرداخات هماراه
داشت .در گروه استفادهکنندگان واقهای ،هریناه ادراکشاده
ترریر مهناداری بر قصد پاذیرش خادمات پرداخات هماراه
نداشت .ارر غیرمستقی ترریرات اجتمااعی از طریاق مریات
نسبی و ریسک ادراکشده نیر بار قصاد پاذیرش خادمات
پرداخت همراه مهنیدار نبود.
م ل مفهآمی ر فرضرهرا تحقرق

بااا توجااه بااه ادبیااات و پیشااینه تحقیااق ،اراار ت ارریرات
اجتماعی ،نوآوری شیصای و تبلیغاات بار قصاد پاذیرش
بانکداری همراه از دیدگاه تصمی گیری مبتنی بار ارزش در
قالب مد مفهومی اراهه شده در شک  1مورد بررسی قارار
خواهد گرفت.

دارد .در بین مصرفکننادگانی کاه باه نادرت از خادمات
1. Zahidol Islam, Cheng Low
2. Chen
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برای پذیرش نوآوری را به عناوان متغیاری باا چهاار بهاد
سودمندی ادراکشده ،سهولت استفاده ادراکشده ،تارریرات
اجتماعی و شرایط تسهی کننده در نظر گرفتند .نتای تحقیق
نشان داد آمادگی برای پذیرش نوآوری بر قصد اساتفاده از
آن ترریر مببت ،اما ریسک ادراکشاده بار قصاد اساتفاده از
نوآوری ترریر منفی دارد .نوآوری فردی نیر بر آمادگی برای
پذیرش نوآوری و قصد استفاده از آن تارریر مببات داشات.
لنفاایزاده ،بهبااودی ،عاباادینی کشکساارای و جلیلونااد
شاایرخانیتبااار[ ]21بااه بررساای عواما مااثرر باار پااذیرش
بانکداری همراه در باین دانشاجویان دانشاگاه آزاد قاروین
پرداختند .بر اساا نتای این تحقیق ،عواملی که بر پذیرش
بانکداری همراه ترریر مببت دارند ،عبارتاند از :ساودمندی
ادراکشده ،ساهولت اساتفاده ادراکشاده ،اعتمااد ،اعتباار،
سازگاری با سبک زنادگی و نیازهاای مشاتری .ساه عاما
ریسک ادراکشده ،هریناه ادراکشاده و نیااز باه برقاراری
تهام شیصای نیار بار تمایا مشاتریان بارای اساتفاده از
بانکاداری هماراه تاارریر منفای داشاات .در تحقیقای دیگاار،

پرداخاات همااراه اسااتفاده ماایکردنااد تنهااا مریاات نساابی،
سازگاری و آزمونپذیری بر نگرش و قصد اساتفاده از ایان
نو خدمات ترریر داشت .در هر دو گروه مصرفکننادگان،
ریسک ادراکشده بر نگارش و قصاد اساتفاده از خادمات
پرداخت همراه ترریر منفی داشات .یانا و همکااران[]7در
تحقیقی تحت عنوان «پذیرش خدمات پرداخات هماراه در
گذر زمان :مطالهه تجربی ارارات عقایاد رفتااری ،تارریرات
اجتماعی و ویژگیهای شیصی» به بررسی ارر ویژگیهاای
شیصی ،ترریرات اجتماعی و عقاید رفتاری(ریساک ادراک
شده ،هرینه ادراکشده ،سازگاری و مریت نسبی) بار قصاد
پذیرش خدمات پرداخت همراه در بین دو گروه پذیرندگان
بالقوه و کاربران واقهی پرداختند .بر اساا نتای تحقیاق در
گروه پذیرنادگان باالقوه ،ویژگایهاای شیصای ،تارریرات
اجتماااعی و عقایااد رفتاااری باار قصااد پااذیرش خاادمات
پرداخت هماراه تارریر مساتقی داشات .همیناین تارریرات
اجتماعی از طریق اررگذاری بر ریسک ادراکشده و مریات
نسبی ،به طور غیر مستقی بر تمایا باه پاذیرش خادمات
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مطلوبیت مثبت

مزیت نسبی

قصد پذیرش

اجتماعی

سازگاری

نوآوری
شخصی

هزینه ادراکشده

تبلیغات

ریسک ادراکشده
مطلوبیت منفی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

فرضوره  :11نااوآوری شیصاای باار ریسااک ادراکشااده
لاص از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
فرضره  :11تبلیغات بار ریساک ادراکشاده لاصا از
پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
فرضره  :12تبلیغات بر مریت نسبی ادراکشاده لاصا
از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
فرضره  :13تبلیغات بر قصاد مشاتریان بارای پاذیرش
بانکداری همراه ترریرگذار است.

با توجه به مد مفهومی تحقیق ،فرضیهها به شرح زیار
بیان میشود:
فرضره  :1مریت نسابی ادراکشاده بار قصاد پاذیرش
بانکداری همراه ترریرگذار است.
فرضره  :2سازگاری با سبک زندگی و نیازهای مشتری
بر قصد پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
فرضره  :3ریسک ادراکشده بر قصد پذیرش بانکداری
همراه ترریرگذار است.
فرضره  :4هرینه ادراکشده بر قصد پذیرش بانکاداری
همراه ترریرگذار است.
فرضره  :5ترریرات اجتماعی بر قصد پذیرش بانکاداری
همراه ترریرگذار است.
فرضره  :6ترریرات اجتماعی بر مریت نسبی ادراکشاده
لاص از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
فرضره  :7تارریرات اجتمااعی بار ریساک ادراکشاده
لاص از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
فرضره  :8نوآوری شیصی بر قصد پذیرش بانکاداری
همراه ترریرگذار است.
فرضره  :9نوآوری شیصی بر مریت نسبی ادراکشاده
لاص از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.

رر

شناسی تحقرق

تحقیق لاضر بر لسب هدف از نو کاربردی و از نظر
ماهیت و شیوه نگرش به مسرله ،توصیفی از نو پیمایشی و
بر مبنای نو دادههای گردآوری شده از نو کمی میباشد.
جامعه ر نمآنه ومار

مشتریان شهب بانکهای شهر اصفهان جامهاه آمااری
این تحقیق را تشکی میدهند .با توجه به نامشیص باودن
تهداد اعضای جامهه آماری ،با استفاده از فرمو کاوکران و
در سط خطای  4/45درصد ،تهداد اعضای نموناه آمااری
 686نفر محاسبه شد .فرمو کاوکران بارای تهیاین لجا
39

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 8:53 IRST on Saturday November 17th 2018

تأثیرات

دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /32سال بیست و چهارم /دوره جدید /شماره 61

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 24rd Year/ No.09/ Autumn & Winter 2017-18

نمونه زمانی که تهداد اعضاای جامهاه نامحادود اسات باه
صورت زیر میباشد:
()1

) z 2 p (1  p

n

 :Zمقدار متغیار نرماا والاد اساتاندارد کاه در ساط
اطمینان  95درصد برابر  1/93مایباشاد :P .مقادار نسابت
صفت موجود در جامهه که اگر مقدار آن مشایص نباشاد،
میتوان آن را  4/5در نظر گرفت : d .مقدار اشتباه مجاز(در
این مقاله 4/45 ،در نظر گرفته شده است).
از طرفی دیگر ،با توجه به تصمی باه اساتفاده از روش
مدلسازی مهادالت ساختاری باا رویکارد لاداق مربهاات
جرهی برای تحلی دادهها ،لداق تهداد اعضای نمونه برابر
است با بررگترین مقدار لاصا از دو قاعاده زیار )1 :ده
ضربدر تهداد شاخصهای مد اندازهگیری که دارای بیش-
ترین شاخص در میان مد های انادازهگیاری ماد اصالی
تحقیق است )2 ،ده ضربدر بایشتارین رواباط موجاود در
بیش ساختاری مد اصلی تحقیق که به یک متغیر مرباوط
ماایشااوند[ .]26در تحقیااق لاضاار متغیاار تبلیغااات بااا 14
شاخص ،بیشترین تهداد شاخصها را در میاان متغیرهاای
دیگر داشته است .بناابراین لاداق تهاداد اعضاای نموناه
آماری تحقیاق 144نفار مایباشاد .از روش نموناهبارداری
تصادفی طبقهای برای انتیاب اعضای نمونه استفاده شد .به
این صورت که شهر اصفهان به چهار نالیه شما  ،جناوب،
شرش و غرب تقسی شد .سپس از هر یک از نوالی ،چهار
شهبه بانکی به طاور تصاادفی بارای توزیاآ پرسشانامههاا
انتیاب شد .از مجمو پرسشنامههای توزیآ شده در شهب
مناطق میتلف شهر اصفهان 214 ،پرسشنامه مهتبار جماآ-

رر

را ر فنآن ومار مآرا استفاا برا تجزروه-

رتحلرل ااا را

در تحقیق لاضر ،برای آزمون فرضایههاای تحقیاق از
مد مهادالت ساختاری شام تحلی عاملی و تحلی مسیر
استفاده شده است .نرمافرارهای مورد استفاده برای تجریاه-
وتحلی دادهها شام بسته نارمافاراری  SPSSنسایه  24و
نرمافرار  Warp PLSنسیه  6است .دلیا اساتفاده از نارم-
افرار  Warp PLSدر این تحقیق این است که رویکرد
مفروضات سیتگیرانه نرما بودن توزیآ متغیرها را شام
نمیشود .همینین این رویکرد در تحلی مد های پیییاده،
یهنی مد های شام روابط واساطهای و تهادی کننادگی و
مد های چند سطحی قدرتمنادتر از رویکارد کوواریانسای
عم میکند و به لج نمونه نیر لساسیتی ندارد.
PLS

رافتهرا تحقرق
رافتهرا جمعرتشناختی

آوری و تحلی شد .نرخ بازگشت پرسشنامههاا  55درصاد
است .با توجه به اینکه لداق تهداد نمونه الزم در تحقیاق
لاضر  144نفر میباشد ،این تهاداد پرسشانامه جماآآوری
شده قاب قبو است.

بررسی توصیفی اطالعات جمهیتشناختی نمونه ماورد
بررسی نشان داد که  51/9درصد اعضاای نموناه آمااری را
زنان و  68/1درصد آن را مردان تشکی میدهناد .بایشتار
آزمااااودنیهااااا از نظاااار ساااانی در محاااادوده 18-25
سااا (56/6درصااد) و  23-65سااا ( 66/6درصااد) قاارار
داشتند .از نظر تحصیالت نیر بیشتر پاسا دهنادگان دارای
مدرک لیسانس( 64/5درصد) بودند.

تبلیغات بانکداری همراه و نیر میاران آشانایی باا تبلیغاات

بررسی م لرا ان اد ررر تحقرق

ابزار رراورر ااا را

در این تحقیق بارای جماآآوری دادههاا از پرسشانامه
استاندارد استفاده شد .پرسشنامه  14گویاهای هیاان ،کای و
لی ]13[1برای سانجش ابهااد شاناختی و تحریاککننادگی

قب از آزمون فرضیهها و بررسی ماد هاای سااختاری
1. Hyun, Kim & Lee
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مورد استفاده قرار گرفت .از پرسشنامه یان و همکاران[]7
نیر برای سانجش متغیرهاای دیگار اساتفاده شاد .باه ایان
صورت که هر یک از متغیرهای هرینه ادراکشاده ،ریساک
ادراکشده و سازگاری ،با استفاده از  6ساثا و متغیرهاای
نوآوری و مریت نسبی نیر هر کدام باا اساتفاده از  6ساثا
مورد سنجش قرار گرفت .برای سنجش تارریرات اجتمااعی
شام دو بهد هنجارهای وهنی و وجهه از  5سثا و بارای
سنجش قصاد پاذیرش بانکاداری هماراه نیار از  2ساثا
استفاده شد .تمام پرسشانامههاا بار اسااا طیاف  5تاایی
لیکرت تنظی شده بود.
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تحقیق الزم است از صحت ماد انادازهگیاری متغیرهاای
تحقیق اطمینان لاص شود .برای ارزیابی مد های انادازه-
گیری ،پایایی و روایای متغیرهاا بررسای مایشاود .پایاایی
متغیرها با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ ،پایاایی ترکیبای و
ضرایب بارهای عاملی تهیین میشود .برای بررسای روایای
متغیرها نیار از دو مهیاار روایای همگارا و واگارا اساتفاده
میشود .روایی همگرا به بررسی میران همبستگی هر متغیار
با شاخصهای خود مایپاردازد .در نارمافارار  ،PLSبارای
بررسی روایی همگرا از مهیار میاانگین واریاانس اساتیرا
شده) (AVEاستفاده میشود .شاخصهای مربوط به روایای

جدول  .1شاخصهای روایی و پایایی متغیرهای مدل تحقیق
متغرررا

مریت نسبی ادراکشده

بار عاملی

ولفا کررنباخ

پاراری ترکربی

مرانگرن راررانس

ک سؤاال
RA1

4/76
4/75

4/77

4/85

4/3

RA3

4/81
4/77
4/76

RA2

RA4

سازگاری

COM1
COM2

4/82
4/7
4/73
4/82
4/37
4/86
4/92
4/85

SI1

4/36

SI2

4/38

SI3

4/8
4/85

SI5

4/73

IN1

4/7
4/79

COM3

هرینه ادراکشده

C1
C2
C3

ریسک ادراکشده

R1
R2
R3

ترریرات اجتماعی

SI4

نوآوری شیصی

IN2
IN3

تبلیغات

قصد پذیرش

4/32

4/86

4/8

4/33

4/8

4/9

4/83

4/81

4/57

4/73

4/53

4/3

4/82

COG

4/76
4/76

FA

4/79

BI1

4/96

BI2

4/96

STI

4/3

4/79

4/53

4/32

4/83

جدول  .2ضرایب همبستگی متغیرها به همراه جذر
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4/8

4/96
AVE

4/57

4/88
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همگرا و پایایی مد تحقیق در جدو  1اراهه شاده اسات.
مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبای باررگتار از  4/7و
ضرایب بارهای عاملی بررگتر از  4/6نشااندهناده پایاایی
مناسب متغیرهای تحقیق است .الزم به وکار اسات مقاادیر
آلفای کرونباخ باین  4/3-4/7نشااندهناده پایاایی متوساط
است .همینین در صاورتی کاه مقاادیر میاانگین واریاانس
بررگتر از  4/5باشد ،متغیرهای تحقیق از روایای همگارای
مناسب برخوردار هستند[ .]26با توجه به جدو  ،1پایاایی
و روایی همگرای متغیرها تریید میشود.
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متغرررا

مزرت

سادرار

رزرنه

ررسک

نسبی

مریت نسبی

اجتماعی

شخصی

4/31

-4/45

-4/2

4/18

4/28

4/13

4/5

4/75

-4/13

-4/27

4/26

4/29

4/62

4/63

4/75

4/6

4/45

-4/12

4/45

-4/11

4/87

-4/48

-4/2

-4/443

-4/26

4/75

-4/46

4/66

4/21

4/77

4/47

4/62

4/75

4/15

هرینه
ریسک
ترریرات اجتماعی
نوآوری شیصی
تبلیغات

پیرر

4/96

قصد پذیرش

برای بررسی روایی واگرا با اساتفاده از روش فورنا و
الرکر ،میران همبستگی یاک متغیار باا شااخصهاایش در
مقاب همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها مورد مقایسه قرار
میگیرد .نتای آزمون روایی واگارا باه شاک ماتریسای در
جدو  2اراهه شده است .اعداد موجود بر روی قطر اصالی
این ماتریس نشاندهنده جذر میانگین واریاانس هار متغیار
است .اعداد باالی قطر اصلی نیر همبساتگی هار متغیار باا
متغیرهای دیگر را نشان میدهد .در صورتی که مقدار جذر
واریانس متغیرها از مقدار همبستگی آنها با متغیرهای دیگار
بیشتر باشد ،به این مهنا است که متغیرهای تحقیاق تهاما
بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با متغیرهای دیگر .باه
بیان دیگر روایی واگرای مد در لد مناسبی است[ .]26باا
توجه به مقادیر اراهاه شاده در جادو  ،2ماد تحقیاق از
روایی واگرای مناسب برخوردار است.

تحقیق لاضر ،مقاادیر  R2بارای متغیرهاای مریات نسابی،
ریسک ادراکشده و قصاد پاذیرش بانکاداری هماراه ،باه
ترتیب  4/47 ،4/13و  4/66بهدسات آماد .مقاادیر Q2نیار
باارای متغیرهااای فااوش ،بااه ترتیااب  4/49 ،4/13و 4/63
محاسبه شد .با توجه به مقادیر بهدست آمده برای  ،R2مد
ساختاری مربوط باه مریات نسابی و ریساک ادراکشاده،
ضهیف و مد ساختاری مربوط به قصد پذیرش بانکاداری
همراه نیر متوسط است .این نتای نشان میدهد که عالوهبر
متغیرهای اراهه شده در مد  ،متغیرهای دیگری نیار وجاود
دارد که بر مریت نسبی ،ریسک ادراکشده و قصد پاذیرش
بانکداری همراه ترریرگذار است و با اضاافه کاردن آنهاا باه
مد  ،برازش مد بهبود مییابد .اما با توجه به اینکه هادف
این مقاله اراهه مد نیست ،بلکه به دنبا بررسی فرضیههای
مطرح شده است ،مقادیر پایین  R2مشاکلی جهات بررسای

اردرابی م لرا ساختار تحقرق

فرضیهها ایجاد نمایکناد .لاذا در بیاش بهاد باه بررسای
فرضیهها پرداخته شده است.

پس از آزمون مد های انادازهگیاری ،الزم اسات ماد
ساختاری تحقیق که روابط بین متغیرهاا را نشاان مایدهاد
مورد ارزیابی قرار گیارد .در نارمافارار  Warp PLSجهات
ارزیااابی مااد ساااختاری ،از مهیارهااایی ماننااد ضااریب
تهیین) (R2و توان پیشبینی استون -گایرر) (Q2استفاده می-
شود .مقدار  R2و  Q2تنها برای متغیرهاای درونزای ماد
محاسبه میشود و مقدار آنها برای متغیرهای بارونزا صافر
است .سه مقادار  4/66 ،4/19و  4/37بارای  R2باه ترتیاب
نشاندهنده برازش ضهیف ،متوسط و قوی بیش ساختاری
مد است .مقدار  Q2نیر بایاد مببات باشاد[ .]26در ماد

رافتهرا حاصل اد ودمآن فرضرهرا

در این تحقیق 16 ،فرضیه مطرح بوده اسات کاه بارای
آزمون آنها از روش تحلی مسیر استفاده شده اسات .ماد
مهادلهساختاری به همراه ضارایب مسایر محاسابه شاده در
شک  2نشان داده شده است.
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سازگاری

4/77

تثثررا

نآورر

تبلرغا

قص
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مزیت نسبی

P >4/41
β=4/66

β=4/61

P >4/41

سازگاری
P =4/41
β=4/16

β=4/13

P >4/41
β=4/18

قصد پذیرش

P =4/42
β=4/12
P =4/49

β= -4/48
P =4/46
β= -4/1

نوآوری

P =4/19

β= -4/45

هزینه

P =4/47
β=4/48

تأثیرات اجتماعی
P >4/41

β= -4/22

P >4/41

β= -4/18

تبلیغات

P =4/41

ریسک

β= -4/16

شکل  .2مدل معادله ساختاری به همراه ضرایب مسیر

ریسک ادراکشده( )β= -4/22 ، P >4/41و قصد پاذیرش
بانکداری همراه( )β=4/18 ، P >4/41مهنادار اسات .تارریر
تبلیغات بر ریسک ادراکشده( )β= -4/16 ، P =4/41تریید،
اما ترریر آن بر مریت نسبی ادراکشده()β=4/48 ، P =4/47

خالصهای از نتای آزمون فرضیهها در جادو  6اراهاه
شده است .در صورتیکه مقادیر التما مهناداری ک تار یاا
مساوی  4/45باشد ،ضارایب مسایر در ساط اطمیناان 95
درصد مهنادار است .باا توجاه باه جادو  ،6تارریر مریات

نسبی( ،)β=4/61 ، P >4/41ریسک ادراکشاده(، P =4/46
 )β= -4/1و ساااازگاری باااا سااابک زنااادگی و نیازهاااای
مشتری( )β=4/16 ، P =4/41بار قصاد پاذیرش بانکاداری
همراه تریید میشود .اما تارریر هریناه ادراکشاده بار قصاد
پذیرش بانکداری همراه در ساط اطمیناان  95درصاد رد
میشود( .)β= -4/48 ، P =4/49با توجه به مقادیر التماا
مهناااداری ،تاارریرات اجتماااعی بااا مریاات نساابی ادراک-
شده( ،)β=4/13 ، P >4/41ریساک ادراکشاده(، P >4/41
 )β= -4/18و قصد پاذیرش بانکاداری هماراه(، P =4/42
 )β=4/12رابطه مهنادار دارد .رابطه نوآوری شیصی نیار باا
هر سه متغیر مریت نسبی ادراکشده(،)β=4/66 ، P >4/41

و قصد پذیرش بانکداری همراه( )β= -4/45 ، P =4/19رد
میشود.
باارای بررساای اراار واسااطه متغیرهااای مریاات نساابی و
ریسک ادراکشده در رابطه بین متغیرهای مستق و وابسته،
الزم است اررات غیرمستقی متغیرهای مساتق و مهنااداری
آنها مورد بررسی قرار گیرد .اررات مستقی  ،غیار مساتقی و
ک متغیرهای مستق نوآوری شیصی ،ترریرات اجتماعی و
تبلیغات بر قصد پذیرش بانکداری همراه و نحاوه محاسابه
آنها در جدو  6اراهه شده است.
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جدول .3ضرایب مسیر ،احتمال معناداری و نتایج آزمون فرضیهها
ضررب مسرر

فرضره

ررابط

1

مریت نسبی -قصد پذیرش

4/61

p-value

نترجه ودمآن

2
6

سازگاری -قصد پذیرش
ریسک ادراکشده – قصد پذیرش

4/16
-4/1

4/41
4/46

تریید
تریید

6

هرینه ادراکشده قصد پذیرش

-4/48

4/49

رد

5
3

ترریرات اجتماعی  -قصد پذیرش
ترریرات اجتماعی  -مریت نسبی

4/12
4/13

4/42
P>4/41

تریید
تریید

7

ترریرات اجتماعی  -ریسک ادراکشده

-4/18

8

نوآوری شیصی  -قصد پذیرش

4/18

9

توآوری شیصی  -مریت نسبی

4/66

14
11

نوآوری شیصی  -ریسک ادراکشده
تبلیغات  -قصد پذیرش

12
16

تبلیغات  -مریت نسبی
تبلیغات  -ریسک ادراکشده

P>4/41

تریید

P>4/41

تریید

P>4/41

تریید

-4/22
-4/45

P>4/41

4/19

تریید
رد

4/48
-4/16

4/47
4/41

رد
تریید

با توجه به جدو  ،6ارر مستقی ناوآوری شیصای بار
قصد پذیرش بانکداری هماراه ( ،) β=4/18 ، P >4/41ارار

 ) β=4/6به دست آمده است .با توجه به مهناداری ارار غیار
مستقی  ،نقش واسطه مریت نسبی و ریسک ادراکشاده در

غیر مستقی آن از طریق متغیرهای مریات نسابی و ریساک
ادراکشده( ) β=4/127 ، P =4/41و ارار کا (، P >4/441

رابطه بین نوآوری شیصی و قصد پذیرش تریید میشود.

جدول  .4اثرهای مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل
قص پیرر

متغرررا
اثر مستقرم

اثر غرر مستقرم

اثر کل= (اثر مستقرم  +اثر غرر مستقرم)

نوآوری شیصی

4/18
P>4/41

ترریرات اجتماعی

4/12
P=4/42

(ارر نوآوری بر مریت نسبی ادراکشده × ارر
مریت نسبی ادراکشده بر قصد پذیرش)( +ارر
نوآوری بر ریسک ادراکشده × ارر ریسک
ادراکشده بر قصد پذیرش)
4/127
P=4/41
(ارر ترریرات اجتماعی بر مریت نسبی ادراکشده
× ارر مریت نسبی ادراکشده بر قصد پذیرش)+
(ارر ترریرات اجتماعی بر ریسک ادراکشده ×
ارر ریسک ادراکشده بر قصد پذیرش)
4/462
P=4/2

4/6
P>4/41

تبلیغات

-4/45
P=4/19

(ارر تبلیغات بر مریت نسبی ادراکشده × ارر
مریت نسبی ادراکشده بر قصد پذیرش)( +ارر
تبلیغات بر ریسک ادراکشده × ارر ریسک
ادراکشده بر قصد پذیرش)
4/469
P=4/2
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تریید
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 ) β=4/462 ، Pو

دارد .این موضو اهمیت شناسایی نحوه انجام امور باانکی

ک ( ) β=4/15 ، P =4/446محاسبه شد .باا توجاه باه غیار

توسط مشتریان و همینین انوا خدمات بانکی مورد نیااز،

مهنادار بودن ارر غیر مستقی  ،نقش واساطه مریات نسابی و

جهت اراهه خدمات بانکداری همراه متناسب با نیاز مشتری

ریسک ادراکشده در رابطه بین ترریرات اجتمااعی و قصاد

را نشان میدهد .در تحقیقهاای بسایاری ،تارریر ساازگاری

پذیرش بانکداری همراه رد مایشاود .بارای تبلیغاات نیار،

خدمات با سبک زنادگی و نیازهاای مشاتری بار پاذیرش

P

فروشگاههای مجاازی ،اینترنات باناک و بانکاداری هماراه

 ) β=4/469 ،و ک ( ) β= -4/41 ، P =4/6غیر مهنادار بود.

تریید شده است .از جمله این تحقیقها میتوان باه تحقیاق

بنابراین نقش واسطه مریت نسبی و ریساک ادراکشاده در

یان

و همکاران[ ،]7چن[ ،]26چمینگوی و بناللونا ]1[1و

رابطه بین تبلیغاات و قصاد پاذیرش بانکاداری هماراه رد

آرویدسون[ ]19اشاره کرد.

 ،) β=4/12غیااااار مساااااتقی (=4/2

اررات مستقی ( ،) β= -4/45 ، P =4/19غیرمستقی (=4/2

بر اسااا نتاای آزماون فرضایه  ،6ادراک مشاتریان از

میشود.

میران تهدید امنیت و افشای اطالعات بانکی محرماناه آنهاا

بحث ر نترجهررر

یکی از عواما بازدارناده در اساتفاده از بانکاداری هماراه

در این تحقیق ارر نوآوری شیصی ،ترریرات اجتماعی و

محسوب میشود .این موضو بهویژه در فرهن هایی مانند

تبلیغااات باار قصااد پااذیرش بانکااداری همااراه از دیاادگاه

ایران که اجتناب از عدم اطمینان در سط باالیی قارار دارد

تصمی گیری مبتنی بر ارزش بررسی شد .بر اساا دیادگاه

صادش است .استفاده از ساز و کارهای امنیتی مناسب توسط

تصمی گیری مبتنی بر ارزش ،تصمی مشتریان برای پذیرش

بانکها و آگاه کاردن مشاتریان از سااز و کارهاای امنیتای

بانکااداری همااراه تحاات تاارریر پیاماادهای مبباات و منفاای

استفاده شده در سیست بانکداری همراه در کااهش ریساک

ادراکشده قرار دارد .با توجه به نظریههای موجاود ،مریات

ادراکشااده مااثرر اساات .در تحقیااقهااای انجااام شااده در

نسبی ادراکشده و سازگاری باا سابک زنادگی و نیازهاای

کشورهای مالری ،برزی  ،کویت ،اوکاراین ،فنالناد ،هناد و

مشااتری بااه عنااوان پیاماادهای مبباات و ریسااک و هرینااه

عربستان نیر ریسک ادراکشاده بار پاذیرش ناوآوریهاای

ادراکشده نیر به عنوان پیامدهای منفای لاصا از تصامی

مبتنی بر تلفان هماراه تارریر منفای داشاته اسات .یانا

پذیرش بانکداری همراه در نظر گرفته شد .عالوهبر بررسی

همکاران[ ،]7تاکور و سریواستاوا ]24[ 2و چن[ ]26نیار باه

ترریر این متغیرها بر قصد پذیرش بانکاداری هماراه ،نحاوه

نتای مشابه دست یافتهاند.

و

ترریرگذاری نوآوری شیصی ،ترریرات اجتماعی و تبلیغاات

بر اساا نتای آزمون فرضیه  ،6ترریر هرینه ادراکشاده

بر قصد پذیرش بانکداری همراه با توجه به پیامدهای مببت

بر قصد پذیرش بانکاداری هماراه ترییاد نشاد .دلیا ایان

و منفی ادراکشده نیر بررسی شد.

موضو آن است که امروزه اکبر افاراد دارای گوشای تلفان

بر اساا نتای آزمون فرضیه  ،1مریت نسبی ادراکشده

پیشرفته با قابلیت نصاب برناماه هماراه باناک و همیناین

شام قابلیت دسترسی رالتتار و کارآمادتر باه خادمات

اتصا به اینترنت هستند یا جهت انجام امور بانکی خود به

بانکی بدون محدودیت مکانی و زماانی بار قصاد پاذیرش

نحوی مثررتر و رالتتر ،لاضر به پرداخات هریناه بارای

بانکااداری همااراه مااثرر اساات .در صااورتیکااه خاادمات

خریداری گوشی مناسب هستند .بنابراین هرینه ادراکشاده

بانکداری همراه از بهضی جنبهها نسبت به شیوههای سانتی

به عنوان مانهی برای پاذیرش بانکاداری هماراه محساوب

بانکداری برتاری نداشاته باشاد ،دلیلای بارای پاذیرش آن

نمیشود .در تحقیق آرویدسون[ ]19در سوهد و همینین در

و همکارن[ ،]7چن[]26

تحقیقی که سان ،گو ،فام و زو ]16[6در کشورهای جناوب

توسط مشتریان وجود ندارد .یان

و آرویدسون[ ]19نیر به نتای مشابه دست یافتهاند.
نتای آزمون فرضیه  2نشان میدهاد ادراک مشاتریان از

1. Chemingui & Ben Lallona
2. Thakur & Serivastava
3. Sun, Goh, Fam & Xue

میران سازگاری خدمات بانکداری همراه با سبک زندگی و
75
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بانکداری همراه تریید نشاد .اماا بار اسااا نتاای تحقیاق

بر قصد پذیرش بانکداری همراه از طریق متغیرهای مریات

و همکاران[ ]7و سان []25

نسبی و ریسک ادراکشده نیر رد شد .دلی این امر را شاید

هرینه ادراکشده بر پذیرش بانکاداری هماراه تارریر منفای

بتوان تبلیغات ناکافی و عدم موفقیات باناکهاا در سااخت

داشته است.

تبلیغات ماثرر باه منظاور آگااه کاردن مشاتریان از مرایاای

بهبودی و همکارن[ ،]12یان

نتای آزمون فرضیههای  3 ، 5و  7نشاان مایدهاد کاه

بانکداری همراه دانست .به دلی اینکه تاکنون ترریر تبلیغات

تاارریرات اجتماااعی باار مریاات نساابی ادراکشااده و قصااد

بر پذیرش بانکاداری هماراه بررسای نشاده اسات امکاان

پذیرش بانکداری همراه ترریر مببت و بر ریسک ادراکشده

مقایسه نتای وجود ندارد.

ترریر منفی دارد .این یافتهها اهمیت ترریر دوستان ،اطرافیاان

با توجه به اینکه در ایان تحقیاق ،از باین ویژگایهاای

و به طور کلی اجتما را بر قصد پذیرش بانکاداری هماراه

فردی مشتریان تنها ترریر نوآوری شیصی بر قصد پاذیرش

نشان میدهد .ایان موضاو باهویاژه در کشاورهای دارای

بانکداری همراه بررسی شاده اسات پیشانهاد مایشاود در

جمهی مانند ایران که افراد به رالتای تحات تارریر

تحقیقهاای آتای ،تارریر ویژگایهاای فاردی دیگار مانناد

عقاید دیگران قرار میگیرند صدش مایکناد .نتاای آزماون

خودکارآماادی ادراکشااده نیاار مااورد بررساای قاارار گیاارد.

فرضیههای  5و  3و  7با نتای تحقیقهای یو( ،)2412یان

همینین پیشنهاد میشاود تارریر ادراک مشاتریان از کیفیات

و همکاران[ ]7و تاکور و سریواساتاوا[ ]24ساازگار اسات.

خدمات بانکداری همراه ،اعتماد به سیست بانکداری همراه،

همینین بر اساا نتای تحقیاق لاضار ،ارار غیار مساتقی

عوام زمینهای مانند شارایط تساهی کنناده و ویژگایهاای

ترریرات اجتماعی بر قصد پذیرش بانکداری همراه از طریق

جمهیتشناختی مشتریان مانند سن ،جنسیت و تحصایالت

متغیرهای مریت نسبی و ریسک ادراکشده رد شد.

نیر بر قصاد پاذیرش بانکاداری هماراه بررسای شاود .در

فرهن

نتای آزمون فرضیههای  9 ، 8و  14نشان مایدهاد کاه

تحقیق لاضار ،تنهاا از روش تحقیاق کمای اساتفاده شاده

نوآوری شیصی بر مریت نسبی ادراکشده و قصد پذیرش

است .پیشنهاد میشود در تحقیاقهاای آتای ،از ترکیبای از

بانکداری همراه ترریر مببت و بر ریساک ادراکشاده تارریر

روشهای کیفی و کمی استفاده شود .باه ایان صاورت کاه

منفی دارد .همینین نتای آزمون مربوط باه ارار متغیرهاای

ابتدا با استفاده از روشهای کیفی مانند مصالبه با گروهای

واسطه نشان میدهد ناوآوری شیصای از طریاق تارریر بار

از مشتریان ،عوام میتلف مثرر بر قصد پذیرش بانکداری

مریت نسبی و ریسک ادراکشده ،به طور غیر مساتقی نیار

همراه شناساایی شاود و ساپس تارریر آنهاا باا اساتفاده از

بر قصد پذیرش بانکداری همراه ترریر میگذارد .افراد نوآور

روشهای کمی مورد آزمون قرار گیرد.

ریسکپذیرتر بوده و نگرش مببتتاری نسابت باه مرایاای
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