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 الگوی توسعه راهبردی همراه بانک در ایران

 
 **پامساری پور یمحمدمعصومه ، *چه منیژه قره1

 

 چکیده
ر این پژوهش با تمرکز ت. دبر استفاده از فناوری جدید اس اثرگذارعوامل  ازجمله کنندگان مصرفادراکات      
اثرگذاری این عوامل بر  نحوه مندی درک شده، اعتماد درک شده و ریسک درک شده به تعییندامل سوبر عو

تهران در  یها دانشگاهدانشجویان پژوهش،  ینا یآمار جامعه رو ینا ازت. اس شده پرداختهبانک  کاربرد همراه
 یرغ یریگ که به روش نمونه نفر 401از  یسؤال 36پرسشنامه  یقالزم از طر یها ت. دادهاس شده  گرفتهنظر 
 افزار نرممعادالت ساختاری و از  فرضیه، . جهت آزمونی شدانتخاب شدند، گردآور در دسترس از نوع یاحتمال
. ثرندؤمسودمندی درک شده و اعتماد درک شده بر کاربرد همراه بانک نشان داد که  یجاستفاده شد. نتا یزرل

افزایش کاربرد همراه بانک از سوی  منظور بهخدمت همراه بانک  دگاندهن ارائهشود که  یمین پیشنهاد بنابرا
 سودمندی درک شده و ایجاد اعتماد در مشتری تمرکز نمایند. یشبرافزامشتریان باید 

 

 ؛ ریسک درک شده؛ اعتماد درک شده.شده ادراکهمراه بانک؛ سودمندی  :ها یدواژهکل
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 مقدمه. 1

 یسنت یها روش از یاریبس ،یبانکدار و تجارت عرصه در یعوس تتحوال با همراه رقابت گسترش     
 از یزن یبانک نظام است. نموده حاکم نو های یآور فن یریکارگ به در را رقابت یفضا و متحول ساخته را
 در یانمشـتر  بـه  خـدمات  ارائه یوهش ،یبانکدار در یننو یممفاه یدایشپ با و نبوده یمستثنقاعده  ینا

 تـثثیر که صنعت بانکـداری را تحـت    ییها حوزه[. یکی از 2است ] شده تحول دچار جهان نقاط یاقص
 نسـبتا  ان قـ تعریف بانکداری الکترونیک در میان محق. [5] است فناوری اطالعات حوزۀخود قرار داده، 

که مشتریان یـک بانـک    نماید یممتعددی اشاره  های یوهشمتفاوت است. زیرا بانکداری الکترونیک به 
را درخواست نماینـد و یـا انـواع خـدمات بانکـداری در       نظر خود مورداز طریق آن اطالعات  انندتو یم

 بـا  [.27] کامپیوتر و ... انجـام دهنـد  ، سطح خرد را از طریق ابزارهای الکترونیکی همچون تلفن همراه
 نـام  تحت یکیالکترون تجارت یکاربردها از یدیجد نسل امروزه م،یس یب یها شبکه گسترش و ظهور
ـ نظ یلیموبـا  ابـزار  هزاران قیطر از اریس تجارت. است شده داریپد اریس تجارت   همـراه،  یهـا  تلفـن  ری
 هـا  یـل اتومب میس یب یداشبوردها یحت و یتالیجید ادداشتی یها دفترچه ،2یشخص یتالیجید یابزارها
ـ  هـای  یفنـاور  توسـعه پیشرفت فناوری و  .است انیجر در  زاسـتفاده ا  و همـراه، راه را بـرای   سـیم  یب
کـه ایـن    هـایی  یـت قابلاسـت.   بـازکرده ایجاد کاربردها و ارائه خدمات جدید  منظور بهنوین  یها روش

اطالعات فـوری بـه   ارائۀتلفن همراه به یک ابزار همراه مهم برای  شود یم، باعث کند یمفناوری ارائه 
خـدمات بـه شـهروندان خلـق     جدید برای ارائـه   رسانهیک  ها یشرفتپاین  واقع درجامعه تبدیل شود. 

یـک   " )بانکـداری همـراه(   همراه بانک این خدمات بانکداری همراه است. جمله از .[20]نموده است 
کانالی است که مشتری در آن از طریق یک ابزار موبایل مثل تلفن همراه یا دستیار دیجیتال شخصی، 

همـان خـدمات متـداول     کـداری همـراه  خدمات بان. بنابراین [24] "کند یمبا بانک خود ارتباط برقرار 
به این موضوع  شدت  بهرا  ها بانک. عاملی که توجه شود یمبانکی است که از طریق شبکه همراه ارائه 

در ایـن میـان   . [24]ارائه خدمات بانکی اسـت   های ینههزکاهش  نظیر یبمعطوف نموده است، امکان 
را نیز پـیش   یتر گستردهساخته و همچنین بازار  تر مهمرا  ها بانکظهور فناوری بانکداری همراه نقش 

جهـت   ها بانکقرار داده است که درک نگرش مشتریان نسبت به این فناوری راهگشای  ها بانکروی 
بهتر از این فناوری و همچنین گسترش تجارت الکترونیک در کشور خواهد بود. به همین  یبردار بهره

ادراکات مشتریان( بر استفاده از همـراه بانـک در   گذار )اثربررسی عوامل  باهدفمنظور پژوهش حاضر 
شامل  سیارگذشته معامالت  دههدر طول  سیارگسترش یافتن خدمات  رغم به است. گرفته انجامایران 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Personal Digital Assistant 
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واضـح   .قـرار نگرفتـه اسـت    توجـه  موردکه باید  یا اندازه به، تلفن همراهبانکداری و پرداخت از طریق 
لـذا   به یک سطحی از بلوغ نرسیده اسـت هنوز برای اهداف بانکداری  اهاز تلفن همراستفاده که است 

خواهد بـود.   یتدرخور اهم شناسایی عوامل اثرگذار بر پذیرش این فناوری جدید و استفاده از آن بسیار
همچون سودمندی درک شده، اعتمـاد   یادراکات است کننده مصرفاین عوامل اثرگذار، ادراک  جمله از

تثثیر  بر پذیرش و کاربرد فناوری جدید تواند یمدرک شده نسبت به فناوری جدید درک شده و ریسک 
سودمندی درک شده، اعتماد درک شـده و ریسـک    یرگذاریتثث یزانمبگذارد به همین سبب شناسایی 

هـدف افـزایش ضـریب نفـو  و      توانـد  یمدرک شده توسط مشتریان بر پذیرش و کاربرد همراه بانک 
 دید در میان مشتریان را تحقق بخشد.پذیرش این فناوری ج

 
 و چارچوب نظری تحقیقمبانی . 2

 :گردد یماشاره  ها آنهمراه بانک دارای تعاریف متعددی است که در زیر به برخی از  .همراه بانک

یک دستگاه تلفن  یلهوس بهعملیات بانکی خود را  تواند یمخدمتی بانکی که مشتری از طریق آن  "ـ 
 [.5] "دهمراه انجام ده

 یها تراکنشبانکداری همراه عبارت است از استفاده از تلفن همراه یا هر وسیله همراه دیگری که ـ 
 سیم یبیک کانال ارتباطی  عنوان بههمراه یک مشتری را انجام دهد. بانکداری  حساب بهمالی مربوط 

 [.25]آمده است  دبرای تولید ارزش توسط مشتریان در معامالت بانکی به وجو

 :کند یمزیر تعریف  صورت به خود بانکداری همراه را یها پژوهشفدرال رزرو در ـ 
بانکی، حساب کارت اعتباری یا هر حساب مالی  حساب بهاستفاده از یک تلفن همراه برای دسترسی  "

دسترسی به صفحه وب بانک از طریق مرورگر  صورت به تواند یم. بانکداری همراه همچنین "دیگر
 و یا با استفاده از هر کاربرد دانلود شود مروی گوشی تلفن همراه، از طریق نوشتن پیا دهش  نصبوب 

 [.22] انجام گیرد توسط تلفن همراه
 خدمات بانکداری را ،خدمات مالی یها شرکتمشتریان،  رفاه حال نوآوری برای یجهنت در همچنینـ 

 شود یمنامیده  تلفن همراه نکداری از طریق. این خدمت که باکنند یمارائه  نیز از طریق شبکه موبایل
 [.10] استتلفن همراه  ارتباطات فناورییک روش اجرای خدمات مالی از طریق استفاده  عنوان به
 

 .[1] یزمان دوره یک در آن دفعات بینی یشپ و یارس بانکداری از استفاده تکرار مقدار .استفاده
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 یریکارگ بهکه  دارد اعتقاد شخص یک که دگرد یماطالق  یا درجهبه  .سودمندی درک شده
 یمعن به بودن یدمف از ادراک[. در تعریفی دیگر 1] شود یم اش ییکارا یشافزا باعث یارس تجارت
 .[23] شود یم او عملکرد بهبود موجب خاص فناوری یک از استفاده کند یم تصور فرد که است یزانیم
 :است ریز ابعاد شامل عامل نیا

 

 معتقـد  شـخص  که شود یم اطالق یا درجه به استفاده سهولت درباره فرد ادراکات .سهولت کاربرد

ـ  ازلحاظ یاندک تالش یازمندن سازوکار خاص یک بان کارکرد و استفاده نحوه یادگیری که است  ی هن
 .[23] است

 

که بـرای کـاربران    ای یچیدهپسرعت انتقال اطالعات، اجرای درست کاربردهای  .سرعت و کارایی

 .به همراه داشته باشد یا افزوده ارزشقوه بال
 

کوچک و شکل نامناسب صفحه موبایل موجب وارد نمودن اطالعـات اشـتباه    اندازه .شکل فیزیکی

 .دارد تثثیر معکوس بر کاربرد همراه بانک طور بهشده و 
 

راتـور  منظور از هزینه در پژوهش حاضر هزینه ارسال پیامک یـا کـارمزد بانـک و اپ    .استفاده ینههز

کاربران همراه بانک همـواره   مربوط به عملیات بانکی از طریق تلفن همراه است. های ینههزهمراه یا 
 .و کارمزدهای بانکی هستند ها ینههزنگران 

 

اعتماد درک شده از سوی مشتری بر اساس قابلیت اتکا به فناوری، اطمینان بـه   .درک شده اعتماد

 :است ریز ابعاد شامل عامل نیاتی از آن. آن و کیفیت خدمات و اطالعات دریاف
 

دسترسی آسانی به اطالعات و خـدمات، سـهولت اسـتفاده از کاربردهـای خـدمات       .کیفیت خدمات

[28]. 
 

 و اشـخاص  بـه  یبآسـ  یـا  یـد تهد ،یسکر خطر، از یتمصون مانند ییها مقوله .اطمینان به فناوری

 [.8] گیرد یم دربر یتصادف یا یعمد یلدال به را هایشان ییدارا
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 اشـاره  خـدمات  بـودن  بجا و دقتدرجۀ صحت، مقوله بهو اتکا بودن  اعتماد قابل .بودن اعتماد قابل

 .[8] دارد
 

 یامـدهایی پ رخ دادن امکـان  از ادراک عنـوان  بـه  توان یم راریسک درک شده  .درک شدهریسک 

ـ  های ینهزم در همراه یبانکدار از استفاده یلدل به مطلوب یامدهایپ با یرمغا  زمـان،  ،یاجتمـاع  ،یروان
 :است ریز ابعاد شامل عامل نیا[. 6] نمود یفتعر یعملکرد و یمال ،یشخص یمحر
 

 .کند یم اشاره یمال ضرر لیپتانس مورد در انیمشتر های ینگران به سکیر نیا .ریسک مالی

 

 مشـکالت  با مرتبط یدادیرو یا ،یتموقع ،یطشرا از که است یدهاییتهد با رابطه در .ریسک امنیتی

 تقلـب،  یـا  و خـدمات  از یتمحروم داده، اصالح افشا، ،یبتخر اشکال در شبکه منابع یا داده یاقتصاد
 .شود یم یجادا و سوءاستفاده یعاتضا
 

 همـه  بـر  تـا  خواهند یم کاربران که دارد اشاره مفهوم این به ریسک این .ریسک حریم خصوصی

 کـاربران  یخصوصـ  یها داده اگر حال. باشند داشته خودکنترل یشخص یها داده یآور جمع یها جنبه
 [.7] شد خواهد ها آن یباعث نگران امر نیا رد،یگ قرار ثبت و یآور جمع مورد ها آن یآگاه بدون

 

مقاومـت در برابـر   نیاورنـد،   دسـت  بـه  خواهنـد  یمـ نگرانی از آنکه آنچـه را   .یشناخت روانریسک 

گـذار اسـت   تثثیر است که بر پذیرش همـراه بانـک   یناختش روانجدید نیز یکی از عوامل  های یفناور
[28]. 
 
بسیاری اثرگذاری ادراکاتی چون سودمندی درک شـده، اعتمـاد درک    یها پژوهش پژوهش. یشینهپ

(، در طراحـی الگـوی اصـلی    2181) 2. دیـوی  انـد  دادهقـرار   یموردبررسشده و ریسک درک شده را 
( 1004) 1قرار داده است. پیکاراینن و همکـاران  دتوجهمورپذیرش فناوری خود سودمندی درک شده را 

( اعتمـاد و  1005) 3الرن و لـین  .داند یم مؤثر نیز سودمندی درک شده را در پذیرش بانکداری آنالین
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3. Laren &Lin, 2005 
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( 1020) 2. کوئینـ  و همکـاران  اند دانستهحائز اهمیت را سودمندی درک شده در پذیرش همراه بانک 
 .اند نمودهشده در پذیرش فناوری جدید ا عان ریسک درک  یرتثثنیز بر اهمیت و 

را  شـده  ادراک( اثر سودمندی 2381نیز تقوی فرد و همکاران ) گرفته انجامداخلی  یها پژوهشدر      
( ریسک درک شـده  2310) سرور نژادنمودند. همچنین صدقیانی و  ییدتثبر پذیرش بانکداری اینترنتی 

و اثر آن را بر پذیرش این فناوری جدید  اند آوردههمراه به شمار بر پذیرش بانکداری  مؤثررا از عوامل 
 .اند نموده ییدتث
( عامـل سـودمندی درک شـده را توسـط     1022) 1در پژوهش حاضر بر اساس مطالعـات مـالهوترا       

متغیرهای سهولت کاربرد، سرعت و کارایی، شکل فیزیکی، هزینه استفاده؛ عامل اعتماد درک شـده را  
عامـل ریسـک    یـت نها دربودن؛ و  اتکا قابلمتغیرهای کیفیت خدمات، اطمینان به فناوری و  به وسیلۀ

متغیرهای ریسک مالی، ریسـک امنیتـی، ریسـک حـریم خصوصـی و ریسـک       به وسیلۀ درک شده را 
 :دهیم یمفرضیات زیر را شکل است که به همین منظور داده و قرار  موردسنجش یشناخت روان
 

 گوی مفهومیو ال ها یهفرض ۀتوسع

 است. یرگذارتثثاول. سودمندی درک شده بر استفاده از همراه بانک  ۀفرضی
 است. یرگذارتثثدوم. اعتماد درک شده بر استفاده از همراه بانک  ۀفرضی
 است. یرگذارتثثسوم. ریسک درک شده بر استفاده از همراه بانک  ۀفرضی

 است. شده دادهنمایش  2شکل  صورت بهلذا الگوی مفهومی پژوهش 
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. مدل مفهومی پژوهش2شکل   

 

 تحقیق یشناس روش. 3

ها، از نوع توصیفی و همبستگی  روش گردآوری داده ازنظرماهیت، کاربردی و  ازنظراین پژوهش      
ابتدا با استفاده از . دهند تهران، تشکیل می یها دانشگاهآماری این پژوهش را دانشجویان  ۀجامع. است
چهار دانشگاه تهران، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس انتخاب  یا خوشه یریگ نمونه

در  یاحتمالیرغاز روش  یریگ نمونهشدند و سپ  با توجه به پراکنش بسیار باالی این افراد، جهت 
نفر از دانشجویان،  401ای شامل  ها با اتخا  نمونه داده یآور جمعبر این اساس . دسترس استفاده شد

سؤال تخصصی با  32)سؤال،  36استاندارد با  یا پرسشنامهبرای سنجش متغیرها از . صورت گرفت
 نمونه عنوان بهپرسشنامه  30 ابتدا. استفاده شد( شناختیسؤال جمعیت 5ای و  طیف لیکرت پنج نقطه

مقدماتی، حجم نمونه نهایی در سطح  نمونهمقدماتی توزیع شد و پ  از بررسی اطالعات حاصل از 
به  381ر اساس فرمول کوکران (، بp*q=0/25) و واریان  حداکثر =16/2zمقدار ، با 05/0خطای 

تهران، شهید بهشتی، عالمه طباطبائی و تربیت مدرس به ترتیب  یها دانشگاهدست آمد. هر یک از 
بدین ترتیب نسبت توزیع پرسشنامه  باشند یمدانشجو  7000و  27000، 21500، 32000 حدودا دارای 
پرسشنامه توزیع  410 مجموع درو  عدد پرسشنامه است 41و  200، 85، 275 صورت بهه ترتیب نیز ب

 محاسبه گردید. 16/0مورد قابلیت استفاده داشتند. بنابراین نرخ بازگشت  401گردید که از این تعداد 
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رسشنامه، سازی و حصول اطمینان از روایی محتوای پ پ  از ترجمه سؤاالت استاندارد، برای بومی     
این فرایند منجر به تثیید . دانشگاه کنترل شد علمی یئتهسؤاالت آن با چند تن از اساتید و اعضای 

 7/0ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرهای مکنون از آستانه . روایی محتوای پرسشنامه گردید
ایایی مناسب سؤاالت که حاکی از پ است 13/0باالتر بوده و همچنین برای کل پرسشنامه برابر با 

برای سنجش هر متغیر مکنون، ضریب آلفای  شده  یطراحتعداد سؤاالت  2در جدول . پرسشنامه است
 .است شده  ارائهکرونباخ و همچنین منبع استخراج سؤاالت 

 
 های پرسشنامه ها، آلفای کرونباخ و منبع استخراج سؤال تعداد سؤال متغیرها، نوع مقیاس،. 2 جدول

 

 ها یل یافتهتحل. 4

مطرح شد. نتایج حاکی از  سؤالاعضای نمونه، پنج  یشناختیتجمعبرای سنجش وضعیت  .توصیف نمونه

% از اعضای 87حدود سنی  نظر از% زن هستند. 1/50% مرد و حدود 8/41پاسخگو،  401 میانآن است که از 
% از دانشجویان را افراد 57دهند. حدود  یمتشکیل  سال 30و مابقی را افراد باالی  سال 30 یرزنمونه را افراد 

 %26افرادی با تحصیالت باالتر هستند. حدود  ها آن% از 43دهند و  یمدر مقطع تحصیلی لیسان  تشکیل 
 1تا  2میان % از اعضای نمونه درآمدی 50دهد که حدود  یمها نشان  یبررسکارمند هستند. همچنین  ها آن
 است. شده  ارائهکامل  صورت بهشناختی اعضای نمونه صیات جمعیتخصو 1جدول یلیون تومان دارند. در م
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 نمونه یشناخت یتجمع. وضعیت 1جدول 

 درصد سطوح متغیر درصد سطوح متغیر

 جنسیت
 8/41 مرد

 اشتغال وضعیت

 3/26 کارمند

 5/41 بیکار 1/50 زن

 تحصیالت

 5/0 دار خانه 0/57 کارشناسی

 8/38 کارشناسی ارشد
 7/33 سایر

 1/4 دکتری

 میزان درآمد

 به تومان

 500کمتر از 
 هزار

6/6 

 سن

28-13 8/53 
تا  هزار 500
 یلیونم 2

3/36 

14-11 1/33 
یلیون تا م 2
 یلیونم 1

1/42 

 1بیش از  0/22 30-35
 میلیون

2/25 
 0/1 به باال 36

 
ل نتایج حاصل از تحلیل عاملی او در گاماین بخش شامل دو گام اصلی است.  .آزمون فرضیه

دوم برای  ۀمرتبتحلیل عاملی  صورت بهلیزرل  افزار نرم به وسیلۀتائیدی هر یک از متغیرهای پژوهش 
کاربرد همراه پژوهش )نیز برای متغیر نهایی  ییدیتثمتغیرهای اصلی آورده شده است. تحلیل عاملی 

بهره  ها یهفرضآزمون  منظور بهساختاری  بانک( صورت گرفته است. در گام دوم از روش معادالت
 است. شده گرفته

 

 آشکار متغیرهای مکنون مدل یها شاخصگام اول: تحلیل 
ـ تحلیل عاملی صورت گرفت. بدین منظـور تحلیـل عـاملی     ها شاخصتقلیل  منظور به      دوم  ۀمرحل

ی نیز تحلیـل عـاملی   برای تقلیل متغیرهای تحقیق به سه عامل اصلی انجام گرفت و برای متغیر نهای
 دراول صورت گرفته است. بنابراین تحلیل عاملی در چهار مرحله صورت پـذیرفت کـه    ۀمرحلتائیدی 
 درمقـدار آن معنـادار نیسـت     sig=0/01آن با توجه به ضریب معناداری متغیر هزینه اسـتفاده   ۀیجنت
. سایر متغیرها گردد یمف از مجموع ابعاد متغیر سودمندی درک شده در مدل نهایی پژوهش حذ یجهنت

 در مدل باقی ماندند. ±16/2بیشتر از  tو مقدار آماره  3/0با توجه به مقدار بار عاملی باالتر از 
 



 0314 بهار ـ 10شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                        071

 ها یهفرضگام دوم: آزمون 
در تحقیقــات علــوم رفتــاری،  وتحلیــل یــهتجز یهــا روش ینتــر مناســبو  تــرین یقــویکــی از      
را با  ها آن توان ینمموضوعات چندمتغیره بوده و  گونه یناهیت متغیره است. زیرا ما چند وتحلیل یهتجز

از مـدل معـادالت    هـا  یهفرضـ یـا رد   ییـد تثدر این تحقیق بـرای   رو ینا ازشیوه دو متغیری حل نمود. 
بررسی اثـرات متغیرهـای مسـتقل تحقیـق      منظور بهاست. در این پژوهش نیز  شده  استفادهساختاری 

بر متغیر وابسته تحقیق )کـاربرد همـراه    (درک شده و ریسک درک شده )سودمندی درک شده، اعتماد
است. در این پـژوهش بررسـی همزمـان     شده یطراحبانک( یک مدل فرضی بر اساس پیشینه تحقیق 

لیـزرل و بـا    افزار نرم. در این مرحله با استفاده از گیرد یماصلی در قالب مدل اولیه صورت  های یهفرض
 یرتـثث میـزان   3و  1 یهـا  شـکل اسـت:   شـده  پرداختـه  هـا  یهفرضـ به آزمون روش معادالت ساختاری 

متغیـر   یرتـثث . چنانکـه میـزان   دهند یممتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته کاربرد همراه بانک را نشان 
متغیـر   یرتـثث . میـزان  اسـت  07/1آن  یمعنادارو میزان  35/8اعتماد درک شده بر کاربرد همراه بانک 

 یرتـثث و میـزان   اسـت  15/1و میزان معنـاداری آن   11/8بر کاربرد همراه بانک  سودمندی درک شده
 ییـد تث. نتایج است -14/2و میزان معناداری آن  -81/2متغیر ریسک درک شده بر کاربرد همراه بانک 

 مشاهده نمود. توان یم 3 پژوهش را در جدول های یهفرض ییدتث عدمیا 
 

 ی پژوهشاصل های یهفرض. نتایج آزمون 3جدول 
 نتیجه ضریب معناداری یرتأثضریب  تحقیق های یهفرض 

H1 ییدتث 15/1 11/8 سودمندی درک شده بر کاربرد همراه بانک یرتثث 

H2 ییدتث 07/1 35/8 اعتماد درک شده بر کاربرد همراه بانک یرتثث 

H3 ییدتث عدم -14/2 -81/2 ریسک درک شده بر کاربرد همراه بانک یرتثث 

 
 افـزار  نـرم خروجـی   اوال پژوهش بـا اسـتفاده از مـدل معـادالت سـاختاری،       های یهفرضآزمون  در     
χاسـت )نسـبت    ها یهفرضمناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون  دهنده نشان

 dfبـه   2 
مناسب بودن برازش مدل ساختاری است،  دهنده نشاننیز  RMSEA=0/079( میزان است 3کمتر از 

تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیـق اسـت. مقـدار     شده  مشاهده یها داده یگرد  تعبار  به
GFI ،AGFI و NFI نسـبتا  بـرازش   دهنـده   نشـان کـه   اسـت  12/0 و 0/ 14/0،13ترتیب برابر با  به 

 باالی مدل است.
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 و پیشنهاد گیری یجهنت. 5
اول  ۀفرضینرم لیزرل  به وسیلۀ شده  انجامو نتایج آزمون معادالت ساختاری  3جدول  یاه دادهمطابق با      

 .(t=2/25,β=8/29) شود یم ییدتثسودمندی درک شده بر کاربرد همراه بانک  یرگذاریتثثپژوهش مبنی بر 

(، 1004اران )(، پیکاراینن و همک2181) یوی د یها پژوهشاز  آمده  دست  بهبا نتایج  راستا هماین نتایج 
 ینلالرن و  های یافته( است. همچنین مطابق با 2381( و تقوی فرد و همکاران )1005الرن و لین )

اعتماد  یرتثثپژوهش حاضر نیز  های یافته(، 1022( و مالهوترا )1008و همکاران ) یکپاداش(، 1005)
(. در ارتباط با t=2/07, β=8/35دوم،  ۀفرضی) یدنما یم ییدتثدرک شده بر کاربرد همراه یانک را 

 ی لوئ ین بوئ های یافتهبر کاربرد همراه بانک، برخالف  شده  ادراکریسک  یرتثث یعنی سوم، ۀفرضی
(، این فرضیه در 2310) سرور نژاد( و صدقیانی و 1022(، مالهوترا )1020(، کروز و همکاران )1020)

 نشد. ییدتثپژوهش حاضر 
در ارتباط با  یژهو بهفواید بسیاری را در بردارد  کنندگان مصرفراکات شناسایی اد ینهزم درپژوهش      

سودمندی  یرتثث ییدتث. به جهت نماید یمنقش مهمی ایفا  کنندگان مصرفپذیرش فناوری جدید ادراک 
این  دهندگان ارائهو اعتماد درک شده بر کاربرد همراه بانک و اهمیت آن برای کاربران این فناوری، 

قرار داده و تالش نمایند تا ادراک  موردتوجهرا  کنندگان مصرفباید ادراک نوع خدمات 
از سودمندی فناوری و اعتماد به فناوری را افزایش دهند. در این زمینه توجه به  کنندگان مصرف

، سرعت و کارایی آن، کیفیت خدمات و اطالعات، ایجاد اطمینان و شده  ارائهسهولت کاربرد خدمات 
 مثمر ثمر واقع گردد. تواند یمبه فناوری قابلیت اتکا 

در این پژوهش عدم دسترسی مناسب به جامعه آماری کاربران همراه بانک منجر به انتخاب      
 یتر برجستهپذیرش نوآوری نقش  ینهدرزمجامعه آماری گردید اگرچه جوانان  عنوان بهدانشجویان 

و الزم است محدوده سنی  باشند ینمن این خدمات اما تنها کاربرا نماید یمنسبت به دیگر سنین ایفا 
 تمایل در نظر گرفته شود. عدم تر یقدقدستیابی به اطالعات تفضیلی و  منظور به یتر گسترده

لذا  .گردید آسان دسترسی یریگ نمونه روش از استفاده به منجر آماری جامعه گستردگی و دانشجویان
در مشابه انتخاب گردد که اقشار مختلف جامعه را  جامعه متفاوتی برای تحقیق شود یمپیشنهاد 
جذب کاربران همراه بانک  لحاظ ازمختلف سطح موفقیت متفاوتی  یها بانک که آنجا از. یردبرگ

خصوصی و دولتی در این زمینه  یها بانکمطالعه تطبیقی جامعی بین  شود یمپیشنهاد  اند کردهکسب 
در جذب مشتریان به استفاده از  ها بانکنسبت به دیگر  ها آنصورت گیرد و دالیل برتری برخی از 

 .ردیگ قرار یبررس موردهمراه بانک 
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