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  کر  
هتای  ها با قابلیتت نبتب برنامته   های هوشمند و تبلتفنتلی اخیر، ابزارهای نوآورانه مانند هادر سال

بانکداری همراه را بته ووتود آورده استتل رلیترزا مزابتای بانکتداری       خدمات کاربردی، امکان ارائه 
چنتان مابتب بته    هتا  پذبرش قرار نگرفته است و مشتربانطور گسترده مورد همراه، استفاده از آن به

های سنتی هستندل با تووه بته ابنکته اگتر بانکتداری همتراه      از روبهانجام امور بانکی خود با استفاده 
منتد شتد، شناستابی روامتب     طور کامب بهرهاز منافع آن به توانرد تووه مشتربان قرار نگیرد، نمیمو

هدف ابتن مااهته بررستی    پذبرش بانکداری همراه توسط مشتربان اهمیت زبادی داردل قبد مؤثر بر 
-پذبرش بانکداری همراه از دبدگاه تبمیاقبد بر  ات اوتماری و تبلیغات، تأثیرشخبی نوآوری اثر

هتای  شامب مشتربان شتعب بانت    تحایقگیری مبتنی بر ارزش توسط مشتربان استل وامعه آماری 
با تووه به نامحدود بودن حجا وامعه آماری، تعتداد اراتای نمونته  بتا      استلمختلف شهر اصفهان 

ای بترای انتختا    تبتادفی طباته   گیتری از روش نمونه ونفر محاسبه  348استفاده از فرمول کوکران 
آوری و بتا  بتا استتفاده از پرسشتنامه استتاندارد ومتع      تحایتق هتای  دادهاراای نمونه استفاده شدل 

 دستت بته نتتاب   تحلیب شتدل   Warp PLSافزار گیری از نرمروبکرد مدهیابی معادالت ساختاری با بهره
قترار   شتده ادراکحت تأثیر پیامدهای مثبت و منفی پذبرش بانکداری همراه تبد قدهد نشان می آمده
تتأثیر  پذبرش بانکتداری همتراه   قبد بر شده مزبت نسبی و سازگاری ادراکصورت که  به ابنداردل 
همچنتین   لپذبرش بانکداری همتراه استت  قبد شده دارای تأثیر منفی بر ربس  ادراک داردل امامثبت 

از طربتق افتزابم مزبتت نستبی      زیرمستایا،مستایا و نیز  طوربهشخبی وری نوآمشخص شد که 
تتأثیرات  گتذاردل  پتذبرش بانکتداری همتراه تتأثیر متی      قبد شده برادراک و کاهم ربس  شدهادراک

-و بر ربس  ادراک مثبت اثرپذبرش بانکداری همراه قبد  و شدهادراکبر مزبت نسبی  نیزاوتماری 

 شده تأثیر داشتلتنها بر کاهم ربس  ادراک تبلیغاتداشتل  شده اثر منفی
 

 Warp PLS، شدهربس  ادراک، شخبی بانکداری همراه، تأثیرات اوتماری، نوآوری را:راژ  کلر 
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 مق مه 
ساای  هااا و ابرارهااای باایفناااوریهااای اخیاار، در سااا 

آماار اساتفاده از آن در لاا     پیشرفت چشمگیری داشاته و  
داوم نسا  دوم، ساوم و چهاارم    . توساهه ما  افرایش اسات 

امکاان اراهاه خادمات    ابرارهای سیار در صنهت ارتباطاات  
 خادمات بانکاداری هماراه    جدیدی را فراه  ساخته است.

به تسهیالت بانکی مانناد اساتهالم   مشتریان امکان دسترسی 
، انتقا  وجاه  ضها، پرداخت قبواطالعات، مدیریت لساب

هاای هوشامند و   نند تلفناز طریق ابرارهای سیار مارا و ... 
 اساتفاده از بانکاداری هماراه   . [2]اسات  کرده ایجادها تبلت

. چنین خدماتی دهدکاهش می شدتبههرینه امور بانکی را 
به علت به لداق  رساندن اشتباهاتی کاه متصادیان باانکی    

جاویی در وقات و پاو     شوند، باعث صارفه مرتکب آن می
انکاداری هماراه از   باز ساوی دیگار،    .[6]دشاو ها میبانک

هاای  دسترسی آساان باه تاراکنش   امکان  کردنطریق فراه  
مالی در هر زمان و مکان، با کمترین ابرار ممکن)تنهاا یاک   

انتظار در صف گیشه باناک در   جایبهدستگاه تلفن همراه( 
. [6]دهاد افرایش میمشتریان را  مندیرضایتساعات کاری، 

جهت انجاام   آنده از علیرغ  مرایای بانکداری همراه، استفا
 طاور رسای باه اطالعاات ماالی باه     مهامالت بانکی یاا دست 

چنان ه  پذیرش قرار نگرفته است و مشتریاند گسترده مور
های سانتی  همای  به انجام امور بانکی خود با استفاده از روی

هاا  توسهه و اساتقرار فنااوری  باید توجه داشت  .[5]هستند
کافی نیست، بلکه فنااوری  برای برخورداری از مرایای آنها 

. در صاورت  مورد استفاده قرار گیارد باید به وسیله کاربران 
فناوری جدید به وسیله کااربران،  استفاده از عدم پذیرش و 

. [3]د ماناد نتیجه خواهگذاری در لوزه مورد نظر بیسرمایه
ماورد   نیر به عنوان یک فناوری جدیاد  بانکداری همراهاگر 

 طاور تاوان از مناافآ آن باه   یرد، نمای نگ توجه مشتریان قرار
قصاد  شناسایی عوام  ماثرر بار    بنابراین مند شد.کام  بهره

ایان   توجاه باه  هماراه و  پذیرش بانکاداری  مشتریان برای 
های بانکاداری هماراه و همیناین    طرالی برنامه در عوام 
بار اسااا ادبیاات     اهمیت زیادی دارد.های تبلیغاتی برنامه

ناسای فاردی، تارریرات اجتمااعی و     علوم رفتااری و روانش 
هااای شیصاای)مانند هنجارهااای وهناای، وجهااه و ویژگاای

نااوآوری شیصاای( بااه طااور بااالقوه متغیرهااای مهماای در 
از طرفای دیگار،    .[7]شاوند پذیرش فناوری محساوب مای  

سازی افراد نسابت باه   تبلیغات با توجه به نقشی که در آگاه
در پاذیرش   تواناد های آن دارد، میفناوری جدید و ویژگی

لاضر ساهی شاده اسات     تحقیقد. لذا در واقآ شوآن مثرر 
پذیرش بانکاداری هماراه بررسای     قصدترریر این عوام  بر 

های قب  که با هدف شناسایی عوام  ماثرر  تحقیقدر شود. 
پذیرش بانکداری همراه صاورت گرفتاه اسات، از    قصد بر 

 ناوآوری اساتفاده شاده اسات.     انتشارهای پذیرش و نظریه
ضامن توجاه باه    ایان اسات کاه    لاضر  تحقیق تمایر وجه
های موجاود، از دیادگاهی جدیاد باه ایان موضاو        نظریه

پاذیرش  قصاد  پرداخته است. بدین منظور، عوام  مثرر بار  
گیاری مبتنای بار ارزش    از دیدگاه تصامی   بانکداری همراه
بار اسااا چاارچوب    . بررسی شاده اسات  توسط مشتری 
ه مطلوبیات مببات و منفای    کننده با توجه با ارزش، مصرف

ای عما   به گونه شده لاص  از انجام رفتاری خاصاکادر
 تحقیاق در  .[8]ترین مریات را کساب کناد   کند که بیشمی

هاای موجاود در زمیناه پاذیرش     با توجه به نظریاه لاضر، 
فناوری، ترریر برخی از عوام  در قالاب مطلوبیات مببات و    

هماراه بررسای   پذیرش بانکداری قصد شده بر منفی ادراک
ناوآوری شیصای،   نحوه ترریرگاذاری  خواهد شد. همینین 

ترریرات اجتماعی و تبلیغات با توجه به مطلوبیات مببات و   
شده لاص  از پذیرش بانکاداری هماراه ماورد    منفی ادراک

 بررسی قرار خواهد گرفت.  

 تحقرقمبانی نظر  

-از فنااوری  اینموناه بانکداری همراه با توجه به اینکه 

قصاد  ، جهت شناسایی عوام  مثرر بار  استطالعاتی های ا
هااای الزم اساات توضاایحاتی در مااورد نظریااه آن پااذیرش

هاای  در این بیش، ابتادا نظریاه  پذیرش فناوری اراهه شود. 
گیاری  پذیرش فناوری مطرح و سپس در مورد مد  تصمی 

مبتناای باار چااارچوب ارزش و مطلوبیاات مبباات و منفاای   
شاود. در  اتی اراهاه مای  شده توسط مشاتری توضایح  ادراک

، تارریرات اجتمااعی و   شیصای انتهای بیش نیر، ناوآوری  
تبلیغات به عنوان عواملی کاه ممکان اسات بار مطلوبیات      

پاذیرش   قصاد شده توساط مشاتری و   مببت و منفی ادراک
 .گیردمیمورد بحث قرار  بانکداری همراه ترریر داشته باشد

 نآورر  انتشارر فنارر  را  پیرر  ررهنظ

ریاری شاده   و رفتاار برناماه   عما  منطقای   هاای ریهنظ
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رفتار تبیین چارچوب نظری اصلی برای شناخت و  عنوانبه
ماورد  باه طاور گساترده    پذیرش فناوری اطالعات جدیاد  

استفاده قرار گرفته است. بر اساا ایان دو نظریاه، نگارش    
شده دو عام  مثرر بر پاذیرش  افراد و فشار اجتماعی ادراک

هایی   پذیرش فناوری یکی دیگر از مد مد نوآوری است.
شاده   مطارح رفتاار پاذیرش فنااوری     تبیاین است که برای 

، نساایه اولیااه مااد  پااذیرش فناااوری باار اساااا  اساات.
پاذیرش   قصاد  بار شده و سهولت استفاده ادراک دیسودمن

. در نسایه دوم ماد  پاذیرش فنااوری،     تارریر دارد فناوری 
عاما    عنوانده و بهاضافه شلیه ترریرات اجتماعی به مد  او
 شاده در نظار گرفتاه شاده اسات.     مثرر بر سودمندی ادراک

انجام شده در زمینه پاذیرش فنااوری    هایتحقیقفراتحلی  
او  و دوم ماد  پاذیرش    هاای کاه نسایه   ه استنشان داد
 قصاد درصد واریاانس متغیار    64تنها قادر به تبیین  فناوری

یگاری باه   پذیرش فناوری هستند و الزم است متغیرهاای د 
نظریاه  در پاسا  باه ایان انتقااد،     . [9]اضافه شاود  این مد 

مد  غالب،  8یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری بر پایه 
شاده،   ریاری ، رفتار برناماه عم  منطقی هایریهظاز جمله ن

کاه   ه اسات شدمد  پذیرش فناوری اراهه انتشار نوآوری و 
پاذیرش   قصاد درصاد واریاانس متغیار     74قادر به تبیاین  
بار اسااا نظریاه یکپارچاه پاذیرش و       .[2]فناوری اسات 

تفاده از استفاده از فناوری، چهار عام  مه  بر پذیرش و اسا 
ساط  کاارایی    :ند ازادارد که عبارت سراییفناوری ترریر به

مورد انتظار، سط  تالش مورد انتظار، ترریرات اجتمااعی و  
رایی ماورد  وکر است سط  کاا  کننده. الزم بهشرایط تسهی 

شده و سط  تاالش ماورد   مهاد  با سودمندی ادراک انتظار
در مد  پاذیرش  شده هاد  با سهولت استفاده ادراکم انتظار

ویژگای   پان  بر اساا نظریه انتشار نوآوری فناوری است. 
نوآوری شام  مریت نسبی، سازگاری باا سابک زنادگی و    

یری پاذ پذیری و مشاهدهنیازهای مشتری، پیییدگی، آزمون
قبلای   هایتحقیقپذیرش نوآوری مثرر است. نتای   قصدبر 

ویژگای مطارح شاده، مریات      پان  نشان داده است از میان 
نسبی، ساازگاری و پیییادگی بار پاذیرش ناوآوری تارریر       

 .[9]داردبیشتری 

  ار آ  ارد 

گیاری  سه مد  تصمی از کننده، رفتار مصرفدر ادبیات 
. ایان ساه   فاده شده استاستکننده رفتار مصرف برای تبیین

 شاده، ماد  مریات   از: ماد  ریساک ادراک   اندعبارتمد  
شاده بار   و چارچوب ارزش. مد  ریسک ادراک شدهادراک

عم   ایگونهبه کنندهمصرففرض استوار است که این پیش
نفی ماورد انتظاار مارتبط باا رفتااری      که پیامدهای مند کمی

بار  نیار   شاده به لاداق  برساد. ماد  مریات ادراک     خاص
مطلوبیت مببت مورد انتظار لاصا  از رفتاار    لداکبرسازی

کنناده باا   در تببین رفتاار مصارف  کننده تمرکر دارد. مصرف
هر دو گروه باورهاای رفتااری    ،چارچوب ارزشاستفاده از 

بار اسااا    .[7]گیارد ماورد توجاه قارار مای    فی و منمببت 
کننده با توجه به ریسک و مریات  ، مصرفچارچوب ارزش

عما    ایگوناه به شده لاص  از انجام رفتاری خاصاکراد
چاارچوب   .[8]ترین مریات را کساب کناد   کند که بیشمی

را کنناده  اری مصارف قصد رفت ارزش بهتر از دو مد  دیگر
 .[7]کندتبیین می

 مطلآبرت مثبت

-مریات ادراک  فقاط ، در نسیه اصلی چارچوب ارزش

کنناده  صارف مطلوبیت مببت مثرر بر تصمی  م عنوانبهشده 
 انتشاراز نظریه  لاضر، تحقیقدر در نظر گرفته شده است. 

مطلوبیت مببت مربوط به  ابهاد دیگربرای شناسایی نوآوری 
-استفاده شده است. از بین ویژگی بانکداری همراهپذیرش 

دو ویژگی مریت نوآوری،  انتشارمطرح شده در نظریه های 
یرش ناوآوری  ترین تناسب را با پاذ نسبی و سازگاری بیش

داشته اسات.   سیارویژه پذیرش خدمات مبتنی بر فناوری به
دو بهد مطلوبیات   عنوانمریت نسبی و سازگاری به نابراینب

شاده باه   مببت در نظر گرفته شده است. مریت نسبی ادراک
تر بودن یک فناوری نسابت  مهنای ادراک مشتری از مناسب

شده یکای از  مریت نسبی ادراکهای سابق است. به فناوری
ذیرش محصاوالت و خادمات   عوام  مثرر بار پا   ترینمه 

یای بانکاداری  است. درک مرا کنندگانمصرفجدید توسط 
نگارش مببات    گیاری شاک   باعاث  همراه توسط مشاتریان 
مریت نسبی باا توجاه باه     .[1]شودنسبت به پذیرش آن می

عواملی مانند قیمت، کیفیت، عملکرد و عدم وابستگی اراهاه  
سازگاری به  .[14]شودمیه زمان و مکان سنجیده خدمات ب

ات بانکاداری هماراه باا سابک     مهنای میران همسویی خدم
فهلای  نیازهاای   های موجود، تجارب قبلی وزندگی، ارزش
ساازمان باا   زمانی کاه کاناا  ارتبااطی     .[11]مشتریان است

سابک زنادگی و نیازهاای مشاتری انطبااش نداشاته باشااد،       
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لیت ارتباطی در اراهه خدمات کاهش التما  موفقیت آن فها

-خاودداری مای   کارگیری آن خدمتیابد و مشتری از بهمی

تواند با آن خدمت ارتباط نمی مشتری کند. به عبارت دیگر،
زمانی که مشتریان تشییص دهناد  . [12]نردیکی برقرار کند

زندگی و ترجیحات آنهاا  خدمات بانکداری همراه با سبک 
-رش بانکداری همراه افرایش مای التما  پذی سازگار است

 .[16]یابد

 مطلآبرت منفی

باا ریساک و    ،کاربران هنگام پذیرش بانکاداری هماراه  
هاای  های غیر مالی( و همیناین هریناه  عدم اطمینان)هرینه

بانک و رنامه همراهمربوط به خرید گوشی با قابلیت نصب ب
های مالی( رو به رو هساتند. ریساک   )هرینههرینه دسترسی

شده به مهنای الساا درونای فارد در ماورد وقاو      ادراک
شاده  ریسک ادراک .[16]زیان و پیامدهای ناخوشایند است

های اجتمااعی، روانشناسای، فیریکای و    دربردارنده ریسک
هااای مااالی توسااط مشااتری زماانی هنگااام انجااام تااراکنش 

های مجازی به دلی  عدم تمااا فارد   در محیط .[11]است
، ریساک  آن دریافات از خرید یا یا خدمت قب  با محصو  

 هاای تحقیاق  نتاای   با توجه باه یابد. افرایش می شدهادراک
مرباوط باه    هاای نگرانی و همینین شده، هرینه ادراکقبلی

ی هکرهاا باه اطالعاات    امنیت اطالعات و التما  دسترسا 
کننادگان  دو عام  اصلی مقاومت مصارف  لساب مشتریان

بر اساا آمارهای . [16]پذیرش بانکداری همراه استبرای 
درصااد  5/76، یتحقیقاااراهااه شااده توسااط یااک مثسسااه 

هاای ماالی از   مشتریان در مورد امنیات و ریساک تاراکنش   
درصاد   5/34اناد.  اباراز نگرانای کارده    تلفان هماراه  طریق 

های مربوط به پاذیرش بانکاداری   نگران هرینه نیر مشتریان
 .[7]اندهمراه بوده

 تثثررا  اجتماعی

شاده از  مااعی باه مهناای فشاارهای ادراک    اجتترریرات 
های اجتمااعی بارای پاذیرش ناوآوری اسات.      طرف شبکه

ترریرات اجتماعی با استفاده از هنجارهاای وهنای و وجهاه    
وجهاه اجتمااعی ارزش اجتمااعی     .[7]شودمی سازیمفهوم

-مطلوبی است که فرد از طریق تهام  با دیگران ایجااد مای  

دراک افراد از اینکه نوآوری وجهه اجتماعی اهمینین، کند. 
 دهدا در سیست  اجتماعی ارتقا میتا چه لد موقهیت آنها ر

. هنجارهاای وهنای باه مهنای میاران یاا       تهریف شده است

ند کساانی کاه از نظار او    کای است که فرد ادراک میدرجه
مهتقدند که او باید از یک سیست  جدید استفاده  مه  هستند

در ادبیاات انتشاار    .[14]دهاد ام کند یا رفتار خاصی را انج
نوآوری، ترریرات اجتماعی به عنوان عام  مهمی در پذیرش 

 اناد مایا  نوآوری مورد توجه قرار گرفته است؛ زیارا افاراد   
جهاات مشااورت و کاااهش اضااطراب ناشاای از پااذیرش   

م  برقرار کنناد. شاواهد   های اجتماعی تهابا شبکه ،نوآوری
تریید  ا بر پذیرش نوآوریرارر ترریرات اجتماعی  تجربی نیر

نشان داده است تارریرات  ها تحقیقکند. برای مبا ، نتای  می
از طریاق   غیرمساتقی  مستقی  و همیناین    طوربهاجتماعی 

 گاذارد. بر پذیرش نوآوری ترریر می شدهمریت نسبی ادراک
از طرفی دیگر، ترریرات اجتماعی از طریاق اراهاه شاواهدی    

ودن تصامی  پاذیرش ناوآوری،    مبنی بر مهقو  و مناسب با 
 .[7]دهدشده را کاهش میریسک ادراک

 شخصینآورر  

قصاد  یکی دیگر از عواما  ماثرر بار    شیصی نوآوری 
به عناوان   شیصینوآوری  پذیرش فناوری اطالعاتی است.
اطالعااتی جدیاد    فنااوری تمای  فرد بارای امتحاان کاردن    

نظر ناوآوری شیصای در   . افرادی که از شده استتهریف 
در ماورد مریات نسابی، ساهولت      ط  باالتری قرار دارندس

دیادگاه   زگاری فناوری هدف با نیازهای خاود استفاده و سا
 قصد آنها برای پاذیرش فنااوری جدیاد   و تری دارند مببت
افراد با ساط  بااالی ناوآوری     اینبرعالوه .[7]استتر قوی

کنناد و  تاری السااا مای   شده کا  ، ریسک ادراکشیصی
های جدید آمادگی بیشتری دارند. آنها ناوریبرای پذیرش ف

نمایناد و  های جدیاد مای  وجوی ایدهفهاالنه اقدام به جست
  .[15]پذیرندو عدم اطمینان مربوط به آن را میخطرات 

 تبلرغا 

هاای  رسانهطریق غیر شیصی از  نوعی ارتباطتبلیغات 
صو  یا خدمتی خاص باه  میتلف است که برای مهرفی مح

یجاد انگیره در آنها برای خرید یا اساتفاده از آن  ا مشتریان و
با توجاه باه الساساات     رود.می کار بهمحصو  یا خدمت 

، شاش بهاد   بهد از تماشای تبلیغاات  کنندهشیصی مصرف
ایان ابهااد شاام  ابهااد     .برای تبلیغات مهرفای شاده اسات   

همادلی، السااا   تقویت برناد،  ، کنندگیتحریکشناختی، 
و  ن)میران آشاانایی بااا تبلیغااات(ی بااودنردیکاای و خودمااان

سااه بهااد شااناختی،  ،تحقیااقکنناادگی اساات. در ایاان گاای 
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و میران آشنایی باا تبلیغاات ماورد بررسای      کنندگیتحریک
 قرار گرفته است.

کنندگان بهد شناختی تبلیغات: اراهه اطالعات به مصرف
انتیاب محصاو  یاا خادمت ماثرر      نیات رفتاری آنها و بر

شای تبلیغاات،   قدند باه منظاور ارربی  مهت گرانتحقیقاست. 
باشد: مرایای محصاو  یاا   زیر موارد محتوای آن باید شام  

مربوط به محصو  یا خدمت  خدمت، آن دسته از اطالعات
فهلاای بااا آن آشاانایی ندارنااد، تاارریر  کنناادگانکااه مصاارف

کننادگان و  محصو  یا خدمت بر زنادگی روزماره مصارف   
 خدمت.های منحصر به فرد محصو  یا ویژگی

باه مهناای میاران    کنندگی تحریک: کنندگیتحریکبهد 
 بیاش باودن و سارگرم کنناده باودن     ، لذتبودن خوشایند

توجاه   کنناده تحریاک تبلیغات مشاهده شده است. تبلیغات 
را ارربیشای تبلیغاات    کند و در نتیجهب میمشتریان را جل

باه طاور    کنندهتحریکتبلیغات  براین. عالوهدهدافرایش می
بااقی   مشاتری تری در وهان  طوالنی تر و برای مدت واض
 ماند. می

افارایش  منظور بهکنندگان میران آشنایی با تبلیغات: تبلیغ
بلیغاات، از اساتراتژی   با ت کنندگانمصرفنردیکی الساا 
 یاان منظااور کننااد. بااه ا اری اسااتفاده ماای تکاار تبلیغااات
کنندگان به مدت چند ماه یا لتای چناد ساا  و در    مصرف
هنگاام غاروب یاا آخار      هار روز  مبالً ،زمان مشیصیک 
گیرناد.  در مهرض تبلیغات یکسان یا مشابه قرار مای  هاهفته

این استراتژی باعث ایجاد الساا نردیکی باا تبلیغاات در   
 ارربیشی تبلیغاات افارایش   شود و بنابراینکننده میمصرف

 .[13]یابدمی
جدیدی  نسبتاًبا توجه به اینکه بانکداری همراه فناوری 

تجربااه و اطالعااات الزم باارای  اساات و بساایاری از افااراد
استفاده از آن را ندارند، آگاهی از خدمات بانکداری هماراه  

آگااهی از   عادم کناد.  ایفاا مای   آن نقش مهمی در پاذیرش 
بانکداری آنالین و مرایای آن، دلی  عدم تمای  مشتریان باه  

 .اسات  هاستفاده از خدمات بانکداری آنالیان شاناخته شاد   
که منجر به آگاهی مشاتریان  است ترین عاملی مه  تبلیغات

تواند نقش مثرری در پذیرش بانکداری می بنابراین، شودمی
همااراه از سااوی مشااتریان ایفااا کنااد. تبلیغااات منجاار بااه  

سازی مشتریان از خدمات بانکداری همراه، مرایا، نحوه آگاه
هرینااه دسترساای و اسااتفاده از سیساات  بانکااداری همااراه، 

 شاده امنیتی استفاده  سازوکارهایت سیست  و خدمات، کیفی

درنتیجاه تبلیغاات بار مریات نسابی و       .[17]شودمی در آن
شده لاص  از پذیرش بانکداری همراه ماثرر  ریسک ادراک

 است.

 تحقرقپرشرنه 

بررسی و » ی با عنوانتحقیقدر  [18]هاشمیان و عیسایی
هماراه باناک    شناسایی عوام  کلیادی لیااتی در پاذیرش   

  ماثرر بار پاذیرش    از عوامطیف وسیهی  «توسط مشتریان
نشاان   تحقیاق را مورد بررسی قرار دادند. نتای  همراه بانک 

آگااهی از   ،اجتمااعی، ناوآوری، خودکارآمادی    اتداد ترریر
هناااداری باار تاارریر م ، اعتماااد و الساااا ریسااکخاادمات

از باا اساتفاده    [11] 1وریسایمو د. پذیرش هماراه باناک دار  
های فازی باه بررسای عواما     مقایسه کیفی مجموعه تحلی 
های بانکاداری  و محدودکننده استفاده از برنامه کنندهتقویت

ای از هاا، مجموعاه  همراه پرداخت. با توجه به نتای  تحلی 
شاده پاایین، ساازگاری بااال باا      شرایط شام  ریسک ادراک

سبک زنادگی و نیازهاای مشاتری، ساودمندی و ساهولت      
شده در سط  باال به عنوان شارایط ضاروری   ستفاده ادراکا

 . شاد  شاناخته هاای بانکاداری هماراه    برای پذیرش برناماه 
نگااارش »ی باااا عناااوان  تحقیقااادر  [19]2آرویدساااون

باه   «هماراه کنندگان نسابت باه خادمات پرداخات     مصرف
در مورد اساتفاده از  کنندگان سوهدی بررسی نگرش مصرف

، تحقیاق بر اساا نتاای   . ختپردا همراه بانکداریخدمات 
 شاده، مریات نسابی و   فاده، ریسک ادراکترریر سهولت است

ترریر تریید شد. اما  همراهاستفاده از خدمات قصد اعتماد بر 
شده، ساازگاری، تارریرات اجتمااعی و تجرباه     هرینه ادراک

 قصاد هاای اعتبااری، بار    قبلی در زمینه اساتفاده از کاارت  
. مورد تریید قرار نگرفت مراههاستفاده از خدمات پرداخت 

ی تحاات عنااوان تحقیقاادر  نیاار [24]6تاااکور و سریواسااتاوا
شاده و  آمادگی پذیرش، نوآوری شیصای، ریساک ادراک  »

هاای  در میان گروه همراهاستفاده از خدمات پرداخت  قصد
به بررسی رابطه بین آمادگی برای  «میتلف مشتریان در هند

اساتفاده   قصدشده و ادراکپذیرش، نوآوری فردی، ریسک 
در میان دو گروه کاربران باالقوه   همراهاز خدمات پرداخت 

و واقهی در هناد پرداختناد. تااکور و سریواساتاوا آماادگی      

                                                           
1. Verissimo 

2. Arvidsson 

3. Thakur & Srivastava 
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برای پذیرش نوآوری را به عناوان متغیاری باا چهاار بهاد      

شده، تارریرات  شده، سهولت استفاده ادراکسودمندی ادراک
 تحقیقظر گرفتند. نتای  کننده در ناجتماعی و شرایط تسهی 

اساتفاده از   قصدنشان داد آمادگی برای پذیرش نوآوری بر 
اساتفاده از   قصاد شاده بار   اما ریسک ادراکآن ترریر مببت، 

بر آمادگی برای  رریر منفی دارد. نوآوری فردی نیرنوآوری ت
داشات.   مببات استفاده از آن تارریر   قصدپذیرش نوآوری و 

نی کشکساارای و جلیلونااد  زاده، بهبااودی، عاباادی لنفاای
بااه بررساای عواماا  مااثرر باار پااذیرش  [21]تبااارشاایرخانی

بانکداری همراه در باین دانشاجویان دانشاگاه آزاد قاروین     
، عواملی که بر پذیرش تحقیقپرداختند. بر اساا نتای  این 

ند از: ساودمندی  ابانکداری همراه ترریر مببت دارند، عبارت
شاده، اعتمااد، اعتباار،    کشده، ساهولت اساتفاده ادرا  ادراک

اما   سازگاری با سبک زنادگی و نیازهاای مشاتری. ساه ع    
و نیااز باه برقاراری     شاده شده، هریناه ادراک ریسک ادراک

اساتفاده از   بارای  تهام  شیصای نیار بار تمایا  مشاتریان     
ی دیگاار، تحقیقا در  بانکاداری هماراه تاارریر منفای داشاات.   

 قصاادبااه بررساای  [22]و لساان 1الو، چناا زاهداالسااالم
اساتفاده از خادمات    برایکنندگان جوان بنگالدشی مصرف

نتاای   اراهه شده از طریق تلفن هماراه پیشارفته پرداختناد.    
شااده و سااودمندی ادراک لاااکی از آن بااود کااه  تحقیااق

پاذیرش خادمات    بارای کنندگان مصرف قصدسازگاری بر 
 . اما سهولتدارداراهه شده از طریق تلفن همراه ترریر مببت 

 قصااادشاااده و پیییااادگی تااارریری بااار ادراک دهاساااتفا
عوام  مثرر بر نگرش و  [26]2کنندگان نداشت. چنمصرف
ر تاایوان ماورد   د هماراه را پذیرش خدمات بانکداری  قصد

کنندگان به دو گاروه  رفین منظور، مصبررسی قرار داد. به ا
کااه بااه طااور مکاارر از خاادمات  کنناادگانیشااام  مصاارف

کننادگانی کاه باه    کنند و مصرفاستفاده می همراهپرداخت 
بنادی شادند.   تقسای   کننداین خدمات استفاده میندرت از 

کنندگانی که باه طاور   نشان داد در بین مصرف تحقیقنتای  
تماام   کنناد اساتفاده مای   هماراه مکرر از خدمات پرداخات  

شام  مریات   همراههای مربوط به خدمات پرداخت ویژگی
 پاذیری یییدگی و آزمونپذیری، پ، مشاهدهنسبی، سازگاری

آن تارریر  استفاده از  برایکنندگان مصرف قصدبر نگرش و 
کننادگانی کاه باه نادرت از خادمات      دارد. در بین مصرف

                                                           
1. Zahidol Islam, Cheng Low  

2. Chen 

تنهااا مریاات نساابی،  کردنااداسااتفاده ماای همااراهپرداخاات 
ایان  اساتفاده از   قصدپذیری بر نگرش و سازگاری و آزمون

، کننادگان فترریر داشت. در هر دو گروه مصر نو  خدمات
اساتفاده از خادمات    قصاد شده بر نگارش و  ریسک ادراک

در [7]داشات. یانا  و همکااران   همراه ترریر منفی پرداخت 
پذیرش خدمات پرداخات هماراه در   »ی تحت عنوان تحقیق

گذر زمان: مطالهه تجربی ارارات عقایاد رفتااری، تارریرات     
هاای  ویژگی ارربه بررسی  «های شیصیویژگیاجتماعی و 

، ترریرات اجتماعی و عقاید رفتاری)ریساک ادراک  یشیص
 قصاد ، سازگاری و مریت نسبی( بار  شدهادراکشده، هرینه 

در بین دو گروه پذیرندگان  همراهپذیرش خدمات پرداخت 
در  تحقیاق بالقوه و کاربران واقهی پرداختند. بر اساا نتای  

، تارریرات  هاای شیصای  ویژگای گروه پذیرنادگان باالقوه،   
پااذیرش خاادمات  قصاادو عقایااد رفتاااری باار اجتماااعی 
تارریرات   تارریر مساتقی  داشات. همیناین     هماراه پرداخت 

شده و مریات  بر ریسک ادراک اررگذاریاجتماعی از طریق 
نسبی، به طور غیر مستقی  بر تمایا  باه پاذیرش خادمات     

تنهاا از   هاای شیصای  ویژگای ترریر داشت.  همراهپرداخت 
ور غیر مستقی  بر پاذیرش  طریق ترریر بر مریت نسبی، به ط

ترریرگذار بود. از میان ابهاد مرباوط   همراهخدمات پرداخت 
به عقاید رفتاری، به ترتیب سازگاری، مریت نسبی، هرینه و 

 قصااادتااارین تااارریر را بااار بااایش شااادهریساااک ادراک
 هماراه اخات  اساتفاده از خادمات پرد   برای کنندگانمصرف

شاده  هریناه ادراک ، کنندگان واقهای استفادهداشت. در گروه 
 هماراه پاذیرش خادمات پرداخات     قصدترریر مهناداری بر 

غیرمستقی  ترریرات اجتمااعی از طریاق مریات     ارر نداشت.
خادمات   پاذیرش  قصاد شده نیر بار  ادراکنسبی و ریسک 

   دار نبود.مهنی همراهپرداخت 

 تحقرقرا  فرضرهم ل مفهآمی ر 

رریرات ، اراار تااتحقیااقبااا توجااه بااه ادبیااات و پیشااینه 
 پاذیرش  قصاد اجتماعی، نوآوری شیصای و تبلیغاات بار    

گیری مبتنی بار ارزش در  بانکداری همراه از دیدگاه تصمی 
مورد بررسی قارار   1ب مد  مفهومی اراهه شده در شک  قال

 خواهد گرفت.
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 تحقیق مدل مفهومی .1شکل 
 

ها به شرح زیار  ، فرضیهقتحقیبا توجه به مد  مفهومی 
 شود:بیان می

پاذیرش   قصاد شاده بار   مریت نسابی ادراک : 1فرضره 
 بانکداری همراه ترریرگذار است.

سازگاری با سبک زندگی و نیازهای مشتری  :2فرضره 
 بانکداری همراه ترریرگذار است.قصد پذیرش بر 

بانکداری قصد پذیرش شده بر ریسک ادراک: 3فرضره 
 ار است.همراه ترریرگذ
بانکاداری  قصد پذیرش شده بر هرینه ادراک :4فرضره 

 همراه ترریرگذار است.
بانکاداری  قصد پذیرش ترریرات اجتماعی بر : 5فرضره 

 همراه ترریرگذار است.
شاده  ترریرات اجتماعی بر مریت نسبی ادراک :6فرضره 

 لاص  از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
شاده  ادراکمااعی بار ریساک    تارریرات اجت : 7فرضره 

 لاص  از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.
بانکاداری  قصد پذیرش نوآوری شیصی بر : 8فرضره 

 همراه ترریرگذار است.
شاده  نوآوری شیصی بر مریت نسبی ادراک :9فرضره 

 لاص  از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.

شااده ادراک نااوآوری شیصاای باار ریسااک :11فرضوره  
 لاص  از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.

شاده لاصا  از   تبلیغات بار ریساک ادراک   :11فرضره 
 پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.

شاده لاصا    تبلیغات بر مریت نسبی ادراک :12فرضره 
 از پذیرش بانکداری همراه ترریرگذار است.

ش پاذیر  بارای مشاتریان   قصاد تبلیغات بر  :13فرضره 
 بانکداری همراه ترریرگذار است.

 تحقرقشناسی رر 

نظر  بر لسب هدف از نو  کاربردی و از لاضر تحقیق
توصیفی از نو  پیمایشی و  ماهیت و شیوه نگرش به مسرله،

 باشد.از نو  کمی می ردآوری شدههای گبر مبنای نو  داده

 جامعه ر نمآنه ومار  

مهاه آمااری   جا های شهر اصفهانمشتریان شهب بانک 
با توجه به نامشیص باودن   .دهندرا تشکی  می تحقیقاین 

تهداد اعضای جامهه آماری، با استفاده از فرمو  کاوکران و  
 درصد، تهداد اعضای نموناه آمااری   45/4در سط  خطای 

فرمو  کاوکران بارای تهیاین لجا       نفر محاسبه شد. 686

 طلوبیت مثبتم

 مطلوبیت منفی

 تأثیرات

 اجتماعی

نوآوری 

 شخصی

 تبلیغات

 مزیت نسبی

 سازگاری

 شدهادراک هزینه

 شدهریسک ادراک

 پذیرش قصد
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 باه  تهداد اعضاای جامهاه نامحادود اسات     نمونه زمانی که
 باشد:صورت زیر می

(1  ) 
2

2

(1 )z p p
n

d


  

Z    ندارد کاه در ساط    : مقدار متغیار نرماا  والاد اساتا
: مقادار نسابت   Pباشاد.  مای   93/1برابر  درصد 95اطمینان 

صفت موجود در جامهه که اگر مقدار آن مشایص نباشاد،   
: مقدار اشتباه مجاز)در d  در نظر گرفت. 5/4توان آن را می
 .در نظر گرفته شده است( 45/4مقاله،  این

با توجه به تصمی  باه اساتفاده از روش   از طرفی دیگر، 
مدلسازی مهادالت ساختاری باا رویکارد لاداق  مربهاات     

برابر  اعضای نمونهها، لداق  تهداد جرهی برای تحلی  داده
( ده 1 ترین مقدار لاصا  از دو قاعاده زیار:   است با بررگ

-گیری که دارای بیشای مد  اندازههضربدر تهداد شاخص

گیاری ماد  اصالی    های انادازه ترین شاخص در میان مد 
تارین رواباط موجاود در    ( ده ضربدر بایش 2 است، تحقیق

که به یک متغیر مرباوط   تحقیقبیش ساختاری مد  اصلی 
 14متغیاار تبلیغااات بااا  لاضاار تحقیااقدر . [26]شااوندماای

میاان متغیرهاای   در ها را ترین تهداد شاخصشاخص، بیش
لاداق  تهاداد اعضاای نموناه     بناابراین   دیگر داشته است.

بارداری  از روش نموناه  باشاد. مای نفار   144تحقیاق آماری 
به ای برای انتیاب اعضای نمونه استفاده شد. تصادفی طبقه

ین صورت که شهر اصفهان به چهار نالیه شما ، جناوب،  ا
 چهار شرش و غرب تقسی  شد. سپس از هر یک از نوالی،

هاا  شهبه بانکی به طاور تصاادفی بارای توزیاآ پرسشانامه     
های توزیآ شده در شهب از مجمو  پرسشنامهانتیاب شد. 

-پرسشنامه مهتبار جماآ   214مناطق میتلف شهر اصفهان، 

درصاد   55هاا  . نرخ بازگشت پرسشنامهتحلی  شدآوری و 
 تحقیاق تهداد نمونه الزم در  لداق . با توجه به اینکه است
آوری باشد، این تهاداد پرسشانامه جماآ   نفر می 144 لاضر

   شده قاب  قبو  است.

 راابزار رراورر  ااا 

هاا از پرسشانامه   آوری دادهبارای جماآ   تحقیقدر این  
ای هیاان، کای  و   گویاه  14پرسشنامه رد استفاده شد. ستانداا

 کننادگی تحریاک برای سانجش ابهااد شاناختی و     [13]1لی
 و نیر میاران آشانایی باا تبلیغاات     ی همراهبانکدارتبلیغات 

                                                           
1. Hyun, Kim & Lee 

 [7]یان  و همکارانپرسشنامه از  .مورد استفاده قرار گرفت
 . باه ایان  اساتفاده شاد   دیگار  برای سانجش متغیرهاای   نیر

شاده، ریساک   هر یک از متغیرهای هرینه ادراک صورت که
متغیرهاای  ساثا  و   6شده و سازگاری، با استفاده از ادراک

ساثا    6هر کدام باا اساتفاده از    بی نیرنوآوری و مریت نس
مورد سنجش قرار گرفت. برای سنجش تارریرات اجتمااعی   

سثا  و بارای   5از ام  دو بهد هنجارهای وهنی و وجهه ش
ساثا    2از  نیار  بانکاداری هماراه   قصاد پاذیرش  سنجش 

تاایی   5هاا بار اسااا طیاف     استفاده شد. تمام پرسشانامه 
  .تنظی  شده بودلیکرت 

-فنآن ومار  مآرا استفاا  برا  تجزروه را ر رر 

 رارتحلرل ااا 

از  تحقیاق هاای  لاضر، برای آزمون فرضایه  تحقیقدر  
مد  مهادالت ساختاری شام  تحلی  عاملی و تحلی  مسیر 

-افرارهای مورد استفاده برای تجریاه استفاده شده است. نرم

و  24نسایه   SPSSافاراری  بسته نارم  شام  هاوتحلی  داده
-دلیا  اساتفاده از نارم   . است 6نسیه  Warp PLSفرار انرم

 PLSرویکرد این است که  تحقیقدر این  Warp PLSافرار 
نرما  بودن توزیآ متغیرها را شام   گیرانهسیتمفروضات 

پیییاده،   هایمد این رویکرد در تحلی   مینین. هشودنمی
و  کننادگی تهادی  و  ایواساطه ط شام  رواب هایمد یهنی 
قدرتمنادتر از رویکارد کوواریانسای     سطحی چند یهامد 
 و به لج  نمونه نیر لساسیتی ندارد.  کندمی عم 

 تحقرقرا  رافته

 شناختیرا  جمعرترافته

شناختی نمونه ماورد  بررسی توصیفی اطالعات جمهیت
درصد اعضاای نموناه آمااری را     9/51بررسی نشان داد که 

تار  ناد. بایش  دهمیدرصد آن را مردان تشکی   1/68زنان و 
 18-25 در محاااادودههااااا از نظاااار ساااانی آزمااااودنی

صااد( قاارار در 6/66سااا ) 23-65و درصااد( 6/56 )سااا
دارای  دهنادگان پاسا   تربیش نیرداشتند. از نظر تحصیالت 

 درصد( بودند. 5/64مدرک لیسانس)
 

 تحقرقررر  را  ان اد بررسی م ل

 یسااختار  هاای ها و بررسی ماد  قب  از آزمون فرضیه
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متغیرهاای   یاری گاز صحت ماد  انادازه   الزم است تحقیق
-های انادازه اطمینان لاص  شود. برای ارزیابی مد  تحقیق

پایاایی  شاود.  گیری، پایایی و روایای متغیرهاا بررسای مای    
آلفای کرونباخ، پایاایی ترکیبای و    توجه به مقادیرمتغیرها با 

ی شود. برای بررسای روایا  ضرایب بارهای عاملی تهیین می
روایای همگارا و واگارا اساتفاده      از دو مهیاار  نیار  متغیرها

 متغیار . روایی همگرا به بررسی میران همبستگی هر شودیم
بارای  ، PLSافارار  پاردازد. در نارم  خود مای  هایبا شاخص

مهیار میاانگین واریاانس اساتیرا     از  بررسی روایی همگرا
های مربوط به روایای  . شاخصشوداستفاده می (AVE)شده

 اراهه شاده اسات.   1در جدو   تحقیقهمگرا و پایایی مد  
و  7/4تار از  مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبای باررگ  

دهناده پایاایی   نشاان  6/4تر از رایب بارهای عاملی بررگض
مقاادیر   الزم به وکار اسات   است. تحقیق متغیرهایمناسب 

دهناده پایاایی متوساط    نشاان  3/4-7/4آلفای کرونباخ باین  
در صاورتی کاه مقاادیر میاانگین واریاانس       همینینست. ا

از روایای همگارای    تحقیق متغیرهایباشد،  5/4تر از بررگ
ایی ، پایا 1با توجه به جدو  . [26]هستند مناسب برخوردار
 د.شوتریید می متغیرهاو روایی همگرای 

 

 تحقیقهای روایی و پایایی متغیرهای مدل شاخص. 1جدول 
 مرانگرن راررانس پاراری ترکربی ولفا  کررنباخ بار عاملی  ک  سؤاال متغرررا

 RA1 76/4 77/4 85/4 3/4 شدهمریت نسبی ادراک

RA2 75/4 

RA3 81/4 

RA4 77/4 
 COM1 76/4 3/4 79/4 53/4 سازگاری

COM2 82/4 

COM3 7/4 
 C1 73/4 32/4 8/4 57/4 شدهادراکهرینه 

C2 82/4 

C3 37/4 
 R1 86/4 86/4 9/4 73/4 شدهادراکریسک 

R2 92/4 

R3 85/4 
 SI1 36/4 8/4 83/4 53/4 ترریرات اجتماعی

SI2 38/4 

SI3 8/4 

SI4 85/4 

SI5 73/4 
 IN1 7/4 33/4 81/4 3/4 شیصی ینوآور

IN2 79/4 

IN3 82/4 

 COG 76/4 32/4 8/4 57/4 تبلیغات

STI 76/4 

FA 79/4 
 BI1 96/4 83/4 96/4 88/4 پذیرش قصد

BI2 96/4 
 AVE. ضرایب همبستگی متغیرها به همراه جذر 2جدول 
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مزرت  متغرررا

 نسبی
تثثررا   ررسک رزرنه سادرار 

 اجتماعی
نآورر  
 شخصی

قص   تبلرغا 
 پیرر 

 5/4 13/4 28/4 18/4 -2/4 -45/4 31/4 77/4 مریت نسبی
 63/4 62/4 29/4 26/4 -27/4 -13/4 75/4  سازگاری

 -11/4 45/4 -12/4 45/4 6/4 75/4   هرینه
 -26/4 -443/4 -2/4 -48/4 87/4    ریسک

 21/4 66/4 -46/4 75/4     ترریرات اجتماعی
 62/4 47/4 77/4      نوآوری شیصی

 15/4 75/4       تبلیغات
 96/4        قصد پذیرش

 
 
 

با اساتفاده از روش فورنا  و    بررسی روایی واگرا برای
هاایش در  ، میران همبستگی یاک متغیار باا شااخص    الرکر

مقاب  همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها مورد مقایسه قرار 
باه شاک  ماتریسای در     گیرد. نتای  آزمون روایی واگارا می

اصالی   قطر بر رویاراهه شده است. اعداد موجود  2جدو  
دهنده جذر میانگین واریاانس هار متغیار    این ماتریس نشان

قطر اصلی نیر همبساتگی هار متغیار باا      باالی. اعداد است
تی که مقدار جذر دهد. در صورمتغیرهای دیگر را نشان می

از مقدار همبستگی آنها با متغیرهای دیگار  واریانس متغیرها 
تهاما    تحقیاق های ست که متغیرا مهنا به این ،تر باشدبیش

باه   خود دارند تا با متغیرهای دیگر. هایبیشتری با شاخص
باا  . [26]روایی واگرای مد  در لد مناسبی است بیان دیگر

از  تحقیاق ، ماد   2توجه به مقادیر اراهاه شاده در جادو     
 روایی واگرای مناسب برخوردار است.

 تحقرق را  ساختار م لاردرابی 

گیاری، الزم اسات ماد     های انادازه پس از آزمون مد 
 دهاد وابط بین متغیرهاا را نشاان مای   که ر تحقیقساختاری 

جهات   Warp PLSافارار  مورد ارزیابی قرار گیارد. در نارم  
ارزیااابی مااد  ساااختاری، از مهیارهااایی ماننااد ضااریب    

-استفاده می Q)2(گایرر -بینی استونو توان پیش R)2(تهیین

زای ماد   ی درونتنها برای متغیرهاا    2Qو  2R. مقدار شود
صافر   زاقدار آنها برای متغیرهای بارون شود و ممحاسبه می

ترتیاب   باه  2Rبارای   37/4و  66/4، 19/4سه مقادار  است. 
دهنده برازش ضهیف، متوسط و قوی بیش ساختاری نشان

در ماد   . [26]نیر بایاد مببات باشاد     2Qمقدار  مد  است.

سابی،  بارای متغیرهاای مریات ن    2Rلاضر، مقاادیر   تحقیق
پاذیرش بانکاداری هماراه، باه      قصاد شده و ریسک ادراک

نیار    2Qمقاادیر دسات آماد.   به 66/4و  47/4، 13/4ترتیب 
 63/4و  49/4، 13/4باارای متغیرهااای فااوش، بااه ترتیااب   

، مد  2Rدست آمده برای بهبا توجه به مقادیر محاسبه شد. 
شاده،  ساختاری مربوط باه مریات نسابی و ریساک ادراک    

نکاداری  با قصد پذیرشساختاری مربوط به  ضهیف و مد 
بر که عالوه دهدنتای  نشان میهمراه نیر متوسط است. این 

متغیرهای اراهه شده در مد ، متغیرهای دیگری نیار وجاود   
پاذیرش   قصدشده و دارد که بر مریت نسبی، ریسک ادراک

بانکداری همراه ترریرگذار است و با اضاافه کاردن آنهاا باه     
هادف   یابد. اما با توجه به اینکهد میمد  بهبومد ، برازش 

های بلکه به دنبا  بررسی فرضیه ،این مقاله اراهه مد  نیست
رسای  مشاکلی جهات بر   2Rمطرح شده است، مقادیر پایین 

در بیاش بهاد باه بررسای      کناد. لاذا  ها ایجاد نمای فرضیه
 ها پرداخته شده است.فرضیه

 رارا  حاصل اد ودمآن فرضرهرافته

فرضیه مطرح بوده اسات کاه بارای     16، تحقیقاین در 
ماد   آزمون آنها از روش تحلی  مسیر استفاده شده اسات.  

ساختاری به همراه ضارایب مسایر محاسابه شاده در     مهادله
 نشان داده شده است.   2شک  
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 . مدل معادله ساختاری به همراه ضرایب مسیر2شکل 
 
 

اراهاه   6در جادو   ها آزمون فرضیهای از نتای  خالصه
تار یاا   که مقادیر التما  مهناداری ک . در صورتیشده است
 95در ساط  اطمیناان   باشد، ضارایب مسایر    45/4مساوی 
تارریر مریات   ، 6باا توجاه باه جادو       مهنادار است.درصد 
،   P=46/4)شاده ادراک، ریسک (P   ،61/4=β<41/4)نسبی

1/4- =β)  ری باااا سااابک زنااادگی و نیازهاااای ساااازگاو
بانکاداری   قصاد پاذیرش  بار   (P   ،16/4=β=41/4)مشتری

قصاد  شاده بار   شود. اما تارریر هریناه ادراک  همراه تریید می
درصاد رد   95در ساط  اطمیناان    بانکداری همراه پذیرش

با توجه به مقادیر التماا    .(P   ،48/4- =β=49/4)شودمی
-یاات نساابی ادراک مر بااامهناااداری، تاارریرات اجتماااعی  

،   P<41/4شاده) ریساک ادراک  ،(P   ،13/4=β<41/4)شده
18/4- =β ) 42/4)بانکاداری هماراه  قصد پاذیرش  و=P   ،
12/4=β) باا نیار   شیصی نوآوریرابطه . رابطه مهنادار دارد 

(، P   ،66/4=β<41/4شده)هر سه متغیر مریت نسبی ادراک

یرش قصد پاذ ( و P   ،22/4- =β<41/4)شدهریسک ادراک
تارریر   .مهنادار اسات ( P   ،18/4=β<41/4بانکداری همراه)

 ،تریید (P   ،16/4- =β=41/4)شدهادراکتبلیغات بر ریسک 
 (P   ،48/4=β=47/4)شدهادراکاما ترریر آن بر مریت نسبی 

رد  (P   ،45/4- =β=19/4)بانکداری همراهقصد پذیرش و 
 شود.می

نساابی و باارای بررساای اراار واسااطه متغیرهااای مریاات 
شده در رابطه بین متغیرهای مستق  و وابسته، ریسک ادراک

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 

محاسابه   تبلیغات بر قصد پذیرش بانکداری همراه و نحاوه 
 اراهه شده است. 6آنها در جدو  

 
 

 

 نوآوری

 اجتماعی تأثیرات

 تبلیغات
 هزینه

 ریسک

 سازگاری

 مزیت نسبی

 پذیرشقصد 

41/4=P  

16/4=β 

 

 

46/4=P  
1/4-  =β 

 

 

49/4=P  
48/4- =β 

 

 

41/4>P   
66/4=β 

 

 
41/4>P   
13/4=β 

 

 41/4>P   

18/4=β 

 

 

47/4=P  
48/4=β 

 

 

42/4=P 
12/4=β 

 

 

41/4>P   
61/4=β 

 

 

41/4>P   
18/4- =β 

 

 

41/4>P   
22/4- =β 

 

 

19/4=P  
45/4- =β 

 

 

41/4=P  
16/4- =β 
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 هاضرایب مسیر، احتمال معناداری و نتایج آزمون فرضیه .3جدول

 نترجه ودمآن p-value ضررب مسرر ررابط فرضره

 تریید P<41/4 61/4 پذیرش قصد -مریت نسبی 1
 تریید 41/4 16/4 قصد پذیرش  -سازگاری 2
 تریید 46/4 -1/4 قصد پذیرش –شده ریسک ادراک 6
 رد 49/4 -48/4 قصد پذیرش شدههرینه ادراک 6
 تریید 42/4 12/4 قصد پذیرش  - ترریرات اجتماعی 5
 تریید P<41/4 13/4 مریت نسبی -ترریرات اجتماعی  3
 تریید P<41/4 -18/4 شدهریسک ادراک -ترریرات اجتماعی  7
 تریید P<41/4 18/4 قصد پذیرش - شیصی وآورین 8
 تریید P<41/4 66/4 مریت نسبی - شیصی توآوری 9
 تریید P<41/4 -22/4 شدهریسک ادراک - شیصی وآورین 14
 رد 19/4 -45/4 قصد پذیرش - تبلیغات 11
 رد 47/4 48/4 مریت نسبی  - تبلیغات 12
 تریید 41/4 -16/4 شدهریسک ادراک -تبلیغات  16

 
شیصای بار   ، ارر مستقی  ناوآوری  6با توجه به جدو  

(، ارار   P   ،18/4=β<41/4پذیرش بانکداری هماراه )  قصد
غیر مستقی  آن از طریق متغیرهای مریات نسابی و ریساک    

،   P<441/4( و ارار کا )   P   ،127/4=β=41/4شده)ادراک

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

 شود. پذیرش تریید می قصدرابطه بین نوآوری شیصی و 

 . اثرهای مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل4جدول 
 قص  پیرر  متغرررا

 (اثر غرر مستقرم +اثر مستقرم ) =اثر کل اثر غرر مستقرم اثر مستقرم

 18/4 نوآوری شیصی
41/4>P 

ارر  ×شده )ارر نوآوری بر مریت نسبی ادراک
)ارر + پذیرش( قصدشده بر ریت نسبی ادراکم

ارر ریسک  ×شده نوآوری بر ریسک ادراک
 قصد پذیرش(شده بر ادراک

127/4 
41/4=P 

6/4 
41/4>P 

 12/4 ترریرات اجتماعی
42/4=P 

شده )ارر ترریرات اجتماعی بر مریت نسبی ادراک
 +شده بر قصد پذیرش(ارر مریت نسبی ادراک ×

 ×شده ی بر ریسک ادراک)ارر ترریرات اجتماع
 شده بر قصد پذیرش(ارر ریسک ادراک

462/4 
2/4=P 

15/4 
446/4=P 

 -45/4 تبلیغات
19/4=P 

ارر  ×شده )ارر تبلیغات بر مریت نسبی ادراک
)ارر  +شده بر قصد پذیرش(مریت نسبی ادراک

ارر ریسک  ×شده تبلیغات بر ریسک ادراک
 شده بر قصد پذیرش(ادراک

469/4 
2/4=P 

41/4- 
6/4=P 
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،   P=42/4در مورد متغیر ترریرات اجتماعی، ارر مستقی )
12/4=β ( غیااااار مساااااتقی ،)2/4=P   ،462/4=β  و )
( محاسبه شد. باا توجاه باه غیار      P   ،15/4=β=446/4ک )

مهنادار بودن ارر غیر مستقی ، نقش واساطه مریات نسابی و    
قصاد  شده در رابطه بین ترریرات اجتمااعی و  ریسک ادراک

شاود. بارای تبلیغاات نیار،     پذیرش بانکداری همراه رد مای 
  P=2/4(، غیرمستقی ) P   ،45/4- =β=19/4اررات مستقی )

 ،469/4=β ( و ک )6/4=P   ،41/4- =β  .غیر مهنادار بود )
شاده در  بنابراین نقش واسطه مریت نسبی و ریساک ادراک 

 رابطه بین تبلیغاات و قصاد پاذیرش بانکاداری هماراه رد     
 شود.می

 ررر نترجهبحث ر 

ارر نوآوری شیصی، ترریرات اجتماعی و  تحقیقدر این 
تبلیغااات باار قصااد پااذیرش بانکااداری همااراه از دیاادگاه  

گیری مبتنی بر ارزش بررسی شد. بر اساا دیادگاه  تصمی 
گیری مبتنی بر ارزش، تصمی  مشتریان برای پذیرش تصمی 

بباات و منفاای بانکااداری همااراه تحاات تاارریر پیاماادهای م
های موجاود، مریات   شده قرار دارد. با توجه به نظریهادراک

شده و سازگاری باا سابک زنادگی و نیازهاای     نسبی ادراک
باات و ریسااک و هرینااه مشااتری بااه عنااوان پیاماادهای مب

به عنوان پیامدهای منفای لاصا  از تصامی      شده نیرادراک
ررسی ب برعالوهپذیرش بانکداری همراه در نظر گرفته شد. 

ترریر این متغیرها بر قصد پذیرش بانکاداری هماراه، نحاوه    
ترریرگذاری نوآوری شیصی، ترریرات اجتماعی و تبلیغاات  
بر قصد پذیرش بانکداری همراه با توجه به پیامدهای مببت 

 بررسی شد.نیر شده و منفی ادراک
شده ، مریت نسبی ادراک1بر اساا نتای  آزمون فرضیه 

تار و کارآمادتر باه خادمات     سی رالتشام  قابلیت دستر
پاذیرش  قصاد   بار  بانکی بدون محدودیت مکانی و زماانی 

کااه خاادمات بانکااداری همااراه مااثرر اساات. در صااورتی 
های سانتی  ها نسبت به شیوهبانکداری همراه از بهضی جنبه

بانکداری برتاری نداشاته باشاد، دلیلای بارای پاذیرش آن       
 [26]، چن[7]ارنیان  و همکتوسط مشتریان وجود ندارد. 

 د.اننیر به نتای  مشابه دست یافته [19]و آرویدسون
دهاد ادراک مشاتریان از   نشان می 2نتای  آزمون فرضیه 

میران سازگاری خدمات بانکداری همراه با سبک زندگی و 

پذیرش بانکداری هماراه تارریر مببات    قصد نیازهای آنها بر 
امور باانکی  نحوه انجام  دارد. این موضو  اهمیت شناسایی

توسط مشتریان و همینین انوا  خدمات بانکی مورد نیااز،  
متناسب با نیاز مشتری  بانکداری همراهجهت اراهه خدمات 

تارریر ساازگاری    هاای بسایاری،  تحقیقدر  .دهدمیرا نشان 
خدمات با سبک زنادگی و نیازهاای مشاتری بار پاذیرش      

ه راهای مجاازی، اینترنات باناک و بانکاداری هما     فروشگاه
 تحقیاق توان باه  ها میتحقیقتریید شده است. از جمله این 

و  [1]1اللونا، چمینگوی و بن[26]، چن[7]یان  و همکاران
  .اشاره کرد [19]آرویدسون

، ادراک مشاتریان از  6بر اسااا نتاای  آزماون فرضایه     
میران تهدید امنیت و افشای اطالعات بانکی محرماناه آنهاا   

ر اساتفاده از بانکاداری هماراه    یکی از عواما  بازدارناده د  
هایی مانند در فرهن  ویژهبه این موضو  شود.محسوب می

 در سط  باالیی قارار دارد اجتناب از عدم اطمینان  ایران که
امنیتی مناسب توسط  ساز و کارهایاستفاده از  صادش است.

امنیتای   سااز و کارهاای  ها و آگاه کاردن مشاتریان از   بانک
در کااهش ریساک    ت  بانکداری همراهشده در سیس استفاده
هااای انجااام شااده در تحقیااقدر شااده مااثرر اساات. ادراک

راین، فنالناد، هناد و   کشورهای مالری، برزی ، کویت، اوکا 
 هاای شاده بار پاذیرش ناوآوری    ریسک ادراک عربستان نیر

. یانا  و  مبتنی بر تلفان هماراه تارریر منفای داشاته اسات      
نیار باه    [26]و چن [24] 2تاکور و سریواستاوا ،[7]همکاران

 . اندنتای  مشابه دست یافته
شاده  ، ترریر هرینه ادراک6بر اساا نتای  آزمون فرضیه 

دلیا  ایان   پذیرش بانکاداری هماراه ترییاد نشاد.     قصد بر 
اکبر افاراد دارای گوشای تلفان     موضو  آن است که امروزه

و همیناین   باناک  هماراه صاب برناماه   پیشرفته با قابلیت ن
یا جهت انجام امور بانکی خود به  اینترنت هستنداتصا  به 

تر، لاضر به پرداخات هریناه بارای    نحوی مثررتر و رالت
شاده  هرینه ادراک داری گوشی مناسب هستند. بنابراینخری

به عنوان مانهی برای پاذیرش بانکاداری هماراه محساوب     
در سوهد و همینین در  [19]آرویدسون تحقیقشود. در نمی
در کشورهای جناوب   [16]6فام و زو ، گو،سانکه  یتحقیق

                                                           
1. Chemingui & Ben Lallona 

2. Thakur & Serivastava 

3. Sun, Goh, Fam & Xue 
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پاذیرش  شاده بار   هرینه ادراکمنفی آسیا انجام دادند، ترریر 

 تحقیاق اماا بار اسااا نتاای      د. بانکداری همراه تریید نشا 
 [25]سان و  [7]یان  و همکاران، [12]بهبودی و همکارن

شده بر پذیرش بانکاداری هماراه تارریر منفای     هرینه ادراک
  .داشته است

دهاد کاه   نشاان مای   7و  3 ، 5های ی  آزمون فرضیهنتا
قصااد شااده و باار مریاات نساابی ادراکتاارریرات اجتماااعی 

شده و بر ریسک ادراک پذیرش بانکداری همراه ترریر مببت
ها اهمیت ترریر دوستان، اطرافیاان  این یافتهدارد. ترریر منفی 

پذیرش بانکاداری هماراه   قصد و به طور کلی اجتما  را بر 
در کشاورهای دارای   ویاژه باه  دهد. ایان موضاو   مینشان 

رریر فرهن  جمهی مانند ایران که افراد به رالتای تحات تا   
نتاای  آزماون   کناد.  صدش مای  گیرندعقاید دیگران قرار می

(، یان  2412یو) هایتحقیقبا نتای   7و  3و  5های فرضیه
 ت.ساازگار اسا   [24]تاکور و سریواساتاوا  و [7]و همکاران
ارار غیار مساتقی      ،لاضار  تحقیاق بر اساا نتای  همینین 

پذیرش بانکداری همراه از طریق قصد ترریرات اجتماعی بر 
 رد شد. شدهادراکمتغیرهای مریت نسبی و ریسک 

دهاد کاه   نشان مای  14و  9 ، 8های نتای  آزمون فرضیه
پذیرش قصد شده و بر مریت نسبی ادراکشیصی نوآوری 

شاده تارریر   و بر ریساک ادراک  بانکداری همراه ترریر مببت
نتای  آزمون مربوط باه ارار متغیرهاای     همینین منفی دارد.

دهد ناوآوری شیصای از طریاق تارریر بار      واسطه نشان می
شده، به طور غیر مساتقی  نیار   مریت نسبی و ریسک ادراک

افراد نوآور  گذارد.پذیرش بانکداری همراه ترریر میقصد بر 
تاری نسابت باه مرایاای     مببتبوده و نگرش  پذیرترریسک
بنابراین تمای  آنها برای پذیرش ناوآوری   .ها دارندنوآوری
نیار تارریر    [7] یانا  و همکااران   تحقیاق تر است. در بیش

مستقی  نوآوری و همینین تارریر غیار مساتقی  ناوآوری از     
طریق مریت نسبی ادراک شده بر پذیرش بانکداری هماراه  

مساتقی  ناوآوری از طریاق     اما تارریر غیار   .تریید شده است
 ت.شده مورد تریید قرار نگرفته اسریسک ادراک

تارریر مساتقی     12 و 11هاای  بر اساا آزماون فرضایه  
پااذیرش قصااد شااده و تبلیغااات باار مریاات نساابی ادراک 

 نشاان داد کاه   16آزمون فرضیه بانکداری همراه رد شد. اما 
مهنای  . بادین  ترریر منفی داردشده تبلیغات بر ریسک ادراک

شاده  که تبلیغاات از طریاق ایجااد آگااهی، ریساک ادراک     

. ترریر غیر مستقی  تبلیغاات  دهدمیتوسط مشتری را کاهش 
پذیرش بانکداری همراه از طریق متغیرهای مریات  قصد بر 

دلی  این امر را شاید  شده نیر رد شد.نسبی و ریسک ادراک
ت هاا در سااخ  بتوان تبلیغات ناکافی و عدم موفقیات باناک  

تبلیغات ماثرر باه منظاور آگااه کاردن مشاتریان از مرایاای        
بانکداری همراه دانست. به دلی  اینکه تاکنون ترریر تبلیغات 

امکاان   بر پذیرش بانکاداری هماراه بررسای نشاده اسات     
 مقایسه نتای  وجود ندارد.

هاای  ، از باین ویژگای  تحقیاق با توجه به اینکه در ایان  
پاذیرش  قصد ی شیصی بر تنها ترریر نوآور فردی مشتریان

شاود در  پیشانهاد مای   نکداری همراه بررسی شاده اسات  با
مانناد   دیگار  فاردی  هاای ویژگای آتای، تارریر    هاای تحقیق

شااده نیاار مااورد بررساای قاارار گیاارد. خودکارآماادی ادراک
تارریر ادراک مشاتریان از کیفیات     شاود همینین پیشنهاد می

ری همراه، خدمات بانکداری همراه، اعتماد به سیست  بانکدا
هاای  کنناده و ویژگای  ای مانند شارایط تساهی   عوام  زمینه

شناختی مشتریان مانند سن، جنسیت و تحصایالت  جمهیت
در پاذیرش بانکاداری هماراه بررسای شاود.      قصاد  نیر بر 
کمای اساتفاده شاده     تحقیاق لاضار، تنهاا از روش    تحقیق
از ترکیبای از   ی،هاای آتا  تحقیاق در  شودمیپیشنهاد است. 
 کاه  صاورت باه ایان   . شودای کیفی و کمی استفاده هروش

های کیفی مانند مصالبه با گروهای  ابتدا با استفاده از روش
انکداری پذیرش بقصد از مشتریان، عوام  میتلف مثرر بر 

باا اساتفاده از    هاا آنتارریر   همراه شناساایی شاود و ساپس   
 های کمی مورد آزمون قرار گیرد.روش
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