
  

  
  

  موبایل بانکبندي عوامل موثر بر قصد استفاده ازرتبهشناسایی و
  

1حامد دهقانان

  2محمدينرگس شاه

  یدهچک
قابل توجهی رااطالعات رشداثرتحوالت گسترده فناوري ارتباطات وهایی که درنوآوريیکی از  

هاي توزیع جدیدترین کانالازبانکداري ازطریق تلفن همراه یکی . بانکداري الکترونیک استتجربه نموده،
حیاتی براي آنها شده، راحتی واي عنصرفزایندهبه طورهایی است که فناوري،الکترونیکی براي بانک

.دهدبانک افزایش میبراي مشتري وارزش افزوده را
هاي امروزي، این پژوهش به شناسایی و رتبه بندي با توجه به اهمیت این رویکرد براي بانک  

ریسکشده،استفاده دركشده، سهولتدركموبایل بانک از جمله سودمنديهاي قصد استفاده ازنیانب
 )2012(تزکان آکتورن و نريآلونبراساس مدل ارائه شده توسط  ،شدهدركت شده، و منفعدرك

ن می باشند که از تهرا 4صادرات در منطقه بانک شعب جامعه آماري در این تحقیق، مشتریان . پردازدمی
استاندارد پرسشنامه270براي رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد. خدمات موبایل بانک استفاده می کنند

همچنین.عدد عودت داده شد 250که در نهایت  توزیع گردیدتصادفی طبقه اي به روش  نمونه گیري 
تحلیل مسیرمعادالت ساختاري وهاي همبستگی پیرسون و آزمونها و مدل تحقیق ازبراي آزمون داده

و ،شدهدركاستفادهسهولت ،شدهدركشده، منفعتدركدهد، سودمندينتایج نشان می.استفاده شد
.همراه بانک دارندقصد استفاده ازبرراریسک درك شده به ترتیب بیشترین تاثیر

  
درك شده،ریسکتلفن همراه،استفاده ازقصدطریق تلفن همراه،بانکداري از :واژگان کلیدي

  منفعت درك شدهسهولت استفاده درك شده،سودمندي درك شده،
                                                                                                                                                     

  dehganan@yahoo.com    )استادیار(دکتراي مدیریت بازرگانی، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی .1
  گرایش صادرات و بازاریابی، موسسه غیرانتفاعی مهر البرزآموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانش.2

  18/12/92: تاریخ پذیرش    16/2/92: تاریخ دریافت
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  مقدمه
به بانکداري محصوالت نوین فن آوري و خدمات دستگاههاي خودپرداز 1980سالاز

لیاو و (الکترونیکی تبدیل شده،که درتمامی نقاط جهان دردسترس همگان قرارمی گیرد
قاضاي موبایل بانک به عنوان شبکه اي خرد براي بانک ها به امروزه ت ).2002همکاران،

موبایل بانک همانند یک کانون مرکزي براي ارائه استراتژي هاي بانکداري حساب می آید و
 ).2009گاسوانی و همکاران،(به همراه آن صنایع موبایل حامل مورد استفاده قرار می گیردو

ه عنوان شبکه اي عظیم جهت ارائه خدمات به ب)موبایل بانک(تلفن همراهدرحال حاضر،
  ).2005لوکانن و همکاران،(مشتریان استفاده می گردد

زمان واقعی انتقال دوطریق تقاضاي موبایل بانک ارائه ترکیبی پرداخت بانکداري،بانک ها از
به ).2007جیکوب،(پردازنداطالعات مالی به ارائه خدمات می دسترسی آسان بهطرفه و
عالوه بر در جهان هاطریق موبایل بانک براي مشتریان بانکخدمات بانکداري ازخن دیگرس

به همین گردد،میهاي مربوطه نیزبانکی موجب کاهش هزینهانجام امورتسریع درآسایش و
طریقطریق ارائه خدمات بانکداري ازخود ازها عالقمند به گسترش بازاردلیل امروزه بانک

تا براي انجام امورمی داردواسیستم سنتی ارائه خدمات بانکی مشتریان را.هستندموبایل بانک 
حال آنکه امروزه فناوري بیسیم به سرعت درحال تغییرها مراجعه کنند،مربوطه به شعب بانک

آوري اطالعات وفنتوسعه شگفت انگیزبه دیگرسخن،.باشدروش هاي ارائه خدمات باتکی می
روش هايها،مشتریان بانکازارهاي پولی و بانکی جهان عالوه برتسهیل امورگسترش آن به ب

  ).1391سرلک و همکاران،(جاري بانکداري را متحول ساخته است
زمانی که خدمات (محصوالت و خدمات آنان به راحتی ها،مشتریان با افزایش تعداد بانک

این تکنولوژي باید همزمان با  .بانک خود را تغییر می دهند)کنندو محصوالت بهتري پیدا
ها باید هزینه گزافی را صرف در غیر اینصورت بانکهاي مشتریان توسعه یابد،نگرشتغییر

  .بازاریابی و تبلیغات به منظور ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات جدید نمایند
سرعت در حال ایران از جمله کشورهایی است که روند استفاده از موبایل بانک در آن به 

بندي عوامل موثر برقصد استفاده از موبایل بانک در ایران بنابراین شناسایی و رتبهگسترش است، 
با مستلزم بررسی و پژوهش است زیرا شناسایی این عوامل به مدیران بانک ها کمک می کند تا

و توسعه دهندبانک را  موبایلفضاي ارائه خدمات بانکی بهبود ارائه خدمات و عملیات بانکی،
ها در جهت کسب منابع بیشتر با کاهش هزینهپاسخگوي نیازهاي مشتریان باشند و از طرفی،

  .هاي بازاریابی خود را براي ارتقاي کیفیت موبایل بانک به کار گیرندحرکت نمایند و راهبرد
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با توجه به حساسیت موضوع در عرصه بانکداري بر آن شدیم تا در تحقیق حاضر به 
قصد استفاده از موبایل بانک در صنعت بانکداري هاي موثر برسی رابطه میان مولفهبرر

شود با توجه به هدف تحقیق سواالت اصلی پژوهش حاضر به این صورت مطرح می. بپردازیم
عواملاینتاثیرگذاريو میزانتاثیر دارندبانکموبایلازاستفادهبر قصدعواملیچه که

  است؟چگونه

  اري الکترونیکیبانکد
افزاري مبتنی بر افزاري و سختهاي پیشرفته نرمبانکداري الکترونیکی استفاده از فناوري

شبکه و مخابرات است تا تبادل منابع و اطالعات مالی به صورت الکترونیکی تسهیل یافته و 
  ).1392کنجکاو منفرد ،(دیگر نیازي به حضور فیزیکی مشتري در شعبه نباشد 

الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی بدون  بانکداري
بانکداري الکترونیکی را .گردداستفاده از واسطه هاي ایمن و بدون حضور فیزیکی اطالق می

  :با دو معنا می توان در نظرگرفت
  ارائه خدمات بانکی با استفاده ازسیستم هاي الکترونیکی .1
  ی بانکیارائه خدمات الکترونیک.2

هاي ها تنها مجهز به سیستمبانککارمندان بانک به عنوان کاربرحضورداشته و ;درمورد اول
بانک(کردهاي بانک ها تغییرخواهنددرحالیکه در مورد دوم کلیه زیرساختالکترونیکی می شوند

ب شعب فقط کارحساباشد که رایانه دریعنی اگر قرار). 1387الکترونیک،وبانکداريمرکزي
  ).1381کیمیایی،(ایمه بانکداري الکترونیک دست نیافتهجبري کارمند شعبه را انجام دهد ب

هاي الکترونیکی است که مشتریان براي واقع بانکداري الکترونیک شامل کلیه کانالدر
دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورت حساب هایشان از آن استفاده می 

  ).2003لیو و همکاران،(موبایل و تلویزیون دیجیتالاینترنت،تلفن،:ازها عبارتند این کانال.کنند
  

  بانکداري اینترنتی
بانکداري اینترنتی شیوه اي است که به طورمعمول به وسیله یک رایانه شخصی که 

به عنوان نمونه مشتري .صورت می گیردشود،ازطریق اینترنت به وب سایت بانک متصل می
یک سرویس هاي مخابراتی اتصال وروشیک خط تلفن یا سایره وسیله یک مودم،درخانه ب

بانکداري .می کندنظرخود دسترسی پیداي خدمات اینترنتی به وب سایت بانک مورددهنده
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یا تلفن 1طریق دستیارهاي دیجیتال شخصی سیم ازمبتنی برفناوري بیاینترنتی می تواند
).1387حسنی و همکاران،(همراه باشد

  
  موبایل بانک

موبایل بانک به عنوان یک کانال ارتباطی بی سیم براي تولید ارزش مشتریان درمعامالت 
عرضه خدمات بانکی مورد شیوه هاي نوین که درامروزه یکی از.بانکی بوجودآمده است

باهاي همراه است وتلفنبانکی با استفاد ازعرضه خدمات مالی وتوجه اساسی قرارگرفته،
سال چندبیش ازتلفن هاي همراه براي انجام عملیات بانکی و مالی،اینکه عمر استفاده از

دهنده این زمینه صورت گرفته و نویداین مدت کوتاه پیشرفت هاي مهمی دردرامانیست،
  ).2005لوکانن،(آینده استبانکداري الکترونیکی درزیاد این شیوه جدیدگسترش بسیار

  کیل بانخدمات موبا
امروزه در بسیاري از بانک هاي بزرگ یک راه حل موبایل بانک پایه اي را براي مصرف 

  :دسترس می باشند عبارتند ازرایج ترین خدماتی که امروزه در.دهندکنندگان ارائه می
همچنین . دهداطالعات کلی را در مورد حساب هاي کاربر ارائه می: خدمات اطالعات مالی

  .شودرا نیز شامل می...) هاي خودپرداز، بانک ها وثل دستگاهم(خدمات محلی
تمایل دارد تا همه خدماتی که براي درخواست کاربر است را : خدمات حسابداري موبایل

  .مثال میزان آخرین پرداخت از طریقذ کارت هاي اعنباري را مشخص می کند. مدیریت کنند
العاتی از قبیل انتقال پول یا خرید و شارژکردن خدمات غیراط: خدمات کارمزدي موبایل

  .فروش در فروشگاه ها
براي انجام در خواست هاي مالی: فرستادن پیام کوتاه.  
SIM-toolkit : نصب یک ابزار در سیم کارت تلفن همراه مشتري به طوري که تمام خدمات و

  ).2011ن،کنو و همکارا(شوداطالعات موجود مرتبط با حساب مشتري در سیم کارت ذخیره می
پرداخت پرداخت هاي موبایل،خدمات آینده ارائه شونده احتماال شامل تجارت موبایل،

هاي موبایل و خدمات کوپن)ارتباطات  فیلد نزدیک(NFCهاي بدون تماس با استفاده از 
  www.mmaglobal.com/m bankingoverview.pdf.مبنی بر محل می باشند

                                                                                                                                                     
1. .Personal Digital Assistant
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  مروري برتحقیقات پیشین
:ازکه عوامل موثر بر پذیرش خدمات موبایل بانک عبارتندپیشین نشان می دهندمطالعات 

 دسترسی به خدمات ارائه شده صرف نظر از زمان ومکان، حفظ حریم خصوصی،سهولت استفاده
کنندگان بتوانند به بنابراین انتظار می رود که مصرف ).2007لوکانن،(صرفه جویی در زمانو 

علیرغم مزیت این وجود،با.مناسب و کارآمد دسترسی داشته باشندآسانی به خدمات سریع، 
کیم و (رود گسترش چندانی نداشته استهاي بسیار استفاده از موبایل بانک آنگونه که انتظار می

اینترنت هم چنان رهبر شبکه ي ). 2007؛لوکانن،2005؛ الفورت و همکاران،2007همکاران،
؛ پیسچل و 2010؛کروز و همکاران،2010و همکاران ،لوکانن (بانکداري الکترونیکی است

؛ 2005؛ الفورت و همکاران،2010؛ ریکیلم و همکاران،2009؛ کیم و همکاران،2010همکاران،
  .)2009؛ لی،2003؛ برون و همکاران،2005؛پستچی،2003؛لیو،2005لوکانن،

راي انجام هاي مختلف بدریافتند که علیرغم ارائه شبکه2010و همکارانش درساللرتاک
  ).2010کاتلر و همکاران، (مند به استفاده ازیک شبکه هستندمشتریان عالقهبانکی،امور

براساس پنج مانع بانکی به بررسی اثرات اطالعات و رهنمودهاي 2010لوکان وکی وي درسال 
نک ارائه شده پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اطالعات و رهنمودهاي ارائه شده از طریق با

  ).2010لوکانن و همکاران، (کنندتاثیرگذارترین نقش را در نوآوري و نگرش مثبت ایفا می
به این نتیجه رسیدند که سازگاري و سودمندي 2010در سالکونیگ لیویز و همکاران 

سازگاري درك .درك شده و ریسک عوامل مهمی براي پذیرش خدمات موبایل بانک هستند
این عالوه بر.موبایل بانک استت استفاده، سودمندي و اعتبارشده عامل مهمی براي سهول

اعتماد و اعتبار دو عامل حیاتی برا ي کاهش ریسک درك شده در موبایل بانک محسوب 
  ).2010همکاران، ولیویزکونیگ(شودمی

به بررسی موانع درك شده براي پذیرش خدمات موبایل 2010همکارانش در سالوکروز
د و دریافتند که اکثریت پاسخ دهندگان هیچ یک از خدمات موبایل بانک استفاده بانک پرداختن

هاي موجود دراستفاده ازخدمات کنند که علت آن هزینه، ریسک، سودنسبی کم و پیچیدگینمی
  ).2010همکارانش، وکروز(موبایل بانک است

بین کاربران ک درپذیرش موبایل بانبه بررسی عوامل موثر بر2010درسال  زکیلم و ریوری
فعلی بانکداري اینترنتی پرداختند و دریافتند که درك سود نسبی پذیرش موبایل بانک براي 
مقاصد بانکداري به ریسک، هنجارهاي اجتماعی، سهولت استفاده شده و سودمندي دستگاه 

  ).2010ریکیلم و همکاران، (وابسته می باشد
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رسیدند که مکانیسم هاي تحقیق با شکل به این نتیجه 2009همکارانش درسالکیم و
گیري اطالعات اولیه مورد اعتماد افراد در موبایل بانک و قصد استفاده ازخدمات آن مرتبط 

:عوامل قابل اعتماد مورد بررسی قرارگرفت که عبارتند ازنوع ازچهاربه همین منظور.است
، )تمایل شخصی(یت ، شناخت مزیت درك شده، شخص)تضمین ساختاري(ارائه سازمانی 

آنها دریافتند که سه متغیرمزیت نسبی، اعتماد و اطمینان ).اعتبارشرکت(هاي شرکت مشخصه
این وجود اعتبار به عنوان یکی از مشخصه هاي با. اثر قابل توجهی بر روي موبایل بانک دارد

  ).2009همکارانش،وکیم(پشتیبانی شرکت ها در پذیرش موبایل بانک است
موبایل بانک چینی به بررسی استفاده کاربران آنالین و 2005لی در سال  ورت وفال

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که امنیت نقش بسیار مهمی را در پذیرش مشتریان چینی 
این درحالی است که موانع اصلی براي بانکداري .پذیرش بانکداري آنالین ایفا می کنددر

مهارت هاي تکنولوژیکی در فرهنک ک،کمبود کامپیوتر،آنالین وجود دارد که شامل ریس
این موانع براي پذیرش موبایل بانک متفاوت هستند که برخی از .باشدبانکداري چینی می

  ).2005الفورت،(درك مزیت هاي ارائه شده از طریق موبایل بانکآنها عبارتند از عدم آگاهی،
دل پذیرش فن آوري در موبایل به بررسی اجرایی شدن م2005لورن و لین در سال 

سودمندي (بانک از طریق افزودن یک ساختار مبتنی بر اعتماد و دو ساختار مبتنی برمنافع 
براي مدل پذیرش فن آوري پرداختند و دریافتند که ) درك شده و هزینه مالی درك شده 

ازیک سیستم مدل پذیرش فناوري توسعه یافته ي آنها توانایی بسیار زیادي بر قصد استفاده 
به بررسی عوامل 2003براون و همکارانش در سال ).2005لورن و همکاران،(اطالعاتی دارد

موثر بر پذیرش موبایل بانک در کشورهاي افریقایی جنوبی پرداختند که براساس تئوري 
تجربه اینترنتی، هنجارهاي ذهنی و خود کارآمدي ریسک،نیازهاي بانکی،گسترش نوآوري

  ).2003همکاران، وبراون(ر بر پذیرش موبایل بانک هستندعوامل موث
مزیت نسبی درك شده، ریسک که خود به این نتیجه رسیددر تحقیق ) 1385(عالقبند 

و جنسیت بر ) درمیان ویژگی هاي روانشناختی(درك شده، نگرش مثبت نسبت به تغییر 
  ).1385عالقبند،(پذیرش خدمات بانکداري الکترونیک مؤثر هستند

حاکی از آن است که اطالعات در زمینه موبایل بانک، ) 1389(نتایج تحقیق غفور 
سهولت استفاده و مفید بودن در پذیرش موبایل بانک مؤثرنبوده و متغیرهاي کیفیت ارتباط، 

رهایی شناسایی شدند که در پذیرش یاهمیت درك شده و لذت درك شده به عنوان متغ
  ).1389غفور،(موبایل بانک مؤثر بودند
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بین سودمندي ادراك شده، به این نتیجه رسید که خود در تحقیق ) 1391(ملکان
سازگاري ادراك شده، سهولت استفاده ادراك شده، تصویرادراك شده ، واعتماد با پذیرش 

  ).1391ملکان،(خدمات موبایل بانک رابطه معنی داري وجود دارد
، )1392(و جلیلوندشیرخانی تبارطبق یافته هاي پژوهش بهبودي، عابدینی کشکسراي 

سازگاري با سبک زندگی و بعد از آن اعتماد دو عامل اساسی در پذیرش بانکداري همراه 
سودمندي درك شده، اعتبار، سهولت استفاده، نیاز به تعامل حضوري، . شناسایی شدند

رش ریسک درك شده، و هزینه درك شده مشتریان به ترتیب سایر عواملی بودند که در پذی
  ). 1392بهبودي و همکاران، (بانکداري همراه تاثیرگذار شناسایی شدند

  
  هامدل تحقیق و فرضیه

به ) 2012(تزکان آکتورن و نريهاي ارائه شده مدل آلونبا توجه به ادبیات تحقیق و مدل
قصد جهت پذیرش ویک سوکه این مدل ازچراعنوان مدل نظري تحقیق انتخاب گردید

بندي همچنین به شناسایی و رتبهبانکداري الکترونیکی طراحی و آزمون شده واستفاده از 
سهولت استفاده درك موبایل بانک از جمله سودمندي درك شده،هاي قصد استفاده ازبنیان

منافع درك شده براساس مدل ارائه بانکداري تلفن همراه وشده، نگرش نسبت به استفاده از
بانکداري تلفن همراه براساس مدل ارائه شده از کیم وستفاده از، قصد ا) 2009(شده از لی 

آزمون شده ازطراحی و) 1993(استون و گرونهاگ ازو ریسک درك شده) 2007(همکاران 
که این مدل به شکلی مدل پذیرش تکنولوژي دیویس است،سوي دیگر مدل پیکارانین بر

پایایی روایی وتلف آزمون شده است ودر موقعیت هاي مخهاي گوناگون ووسیع با نمونه
  .هاي اطالعاتی ثابت گردیده استسیستممدل جهت توضیح پذیرش و استفاده از

که  گیردمیقصد استفاده از موبایل بانک مورد مطالعه قراربرعامل مؤثر4در این مدل
سک ریمنفعت درك شده وسهولت استفاده درك شده،سودمندي درك شده،:عبارتند از
هم چنین در این مدل نگرش نسبت به استفاده از موبایل بانک به عنوان متغیر .درك شده
نیت رفتاري براي استفاده سودمندي درك شده وساختار.نظرگرفته شده استمیانجی در

دیگرمطرح شده،)TAM(مدل پذیرش فناوريفناوري شبیه به چیزي است که دراز
به منظورومتغیرهاي جدیدندي درك شده به منظورسودممتغیرها ریسک درك شده،

ها مورد استفاده قرارگرفته سوي مشتریان بانکهمراه بانک ازقصد استفاده ازتفسیروتعبیر
  )3شکل (است
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  .داردموبایل بانک مثبتی بر نگرش نسبت به استفاده  ازسودمندي درك شده تاثیر.1
مندي درك شده نسبت به استفاده ازموبایل بانک مثبتی بر سودسهولت استفاده تاثیر.2
  .دارد

  داردموبایل بانک مثبتی بر نگرش نسبت به استفاده ازسهولت استفاده تاثیر.3
  .داردموبایل بانک مثبتی بر قصد استفاده ازسودمندي درك شده تاثیر.4
  .بانک دارد ایلمثبتی بر قصد استفاده ازموبموبایل بانک تاثیرنگرش نسبت به استفاده  از.5
  .مثبتی بر نگرش نسبت به استفاده ازموبایل بانک داردریسک درك شده تاثیر.6
  .قصد استفاده از موبایل بانک داردمنفعت درك شده تاثیرمثبتی بر .7
  .آیا بین عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانک اولویت وجود دارد.8

  روش تحقیق
که . گیردهاي کاربردي قرار میها، تحقیق حاضر در دسته پژوهشبا توجه به موضوع و فرضیه
جمع آوري گردیده است اما از نظر با استفاده از پرسشنامه استاندارد اطالعات آن به شیوه پیمایشی 

شود، از این جهت توصیفی گفته می(تجزیه و تحلیل اطالعات فرضیه ها توصیفی و همبستگی 
یرا به ارتباط بین متغیرها زی قرار می دهد و همبستگی است چون وضعیت موجود را تحت بررس

بندي رتبهپژوهش گر در این تحقیق به عنوان پیگیري به شناسایی و. می باشد) شودتوجه می
) تهران4شعب بانک صادرات درمنطقه:مورد مطالعه(موبایل بانکقصد استفاده ازدرعوامل موثر
گر زمان جمع آوري پرسشنامه ها محقق سعی کرده داخلهجهت کنترل متغیرهاي م. می پردازد

هاي آزاد استفاده شده ها هنگام پاسخگویی در زمان کاري خویش نباشند و از وقتاست تا آزمودنی

منفعت درك شده

شدهریسک درك 

نگرش قصد استفاده
سهولت درك شده

سودمندي درك شده
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در این . آوري گردیدها در مدت یک هفته توزیع و جمعبراي کنترل طول زمان، پرسشنامه. است
ها نسبت به شرایط و العمل آزمودنیگر مربوط به عکسهتحقیق همچنین برخی از متغیرهاي مداخل

آوري اطالعات مانند اطمینان از محرمانه بودن اطالعات که ممکن بود در میزان برگشت روش جمع
  . ها اثر بگذارد به افراد نمونه آماري تضمین اخالقی داده شدپرسشنامه

بین آنها سال می باشند که از50بااليتاسال 20دهندگان به این پرسشنامه بینکلیه پاسخ
بخش دولتی افرادي که درتحصیالت دانشگاهی وداراي2/93%متاهل،% 6/61مجرد، 4/38%

دیپلم هستند چنین افرادي که داراي تحصیالت دانشگاهی فوقهمهستندمشغول به کار
  .باشندمی برخوردار این فناوريکننده ازاستفادهبیندررافراوانیبیشترین 

  
  جامعه آماري 

جامعه شامل گروهی از افراد است که داراي یک یا چند صفت مشترك هستند و این 
لذا جامعه آماري عبارتست از کلیه مشتریان که در . صفات مورد توجه پژوهشگر می باشد

و تعداد . تهران از خدمات موبایل بانک استفاده می کنند 4شعب بانک مورد تحقیق درناحیه 
  .دود می باشدآنها نا مح

  
  نمونه آماري و روش نمونه گیري

کننده کیفیات اصلی نمونه آماري مجموعه کوچکی از آحاد جامعه آماري است که بیان   
باشند و محقق با مطالعه آن قادر است تا نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهدجامعه می

آماري شیوه نمونه گیري به هاي جامعه براي تحقیق حاضر با توجه به ویژگی).1385دالور،(
شعبه یک واحد نمونه و هر مشتري استفاده و هر . طبقه اي متناسب با حجم انجام می گیرد

  .باشدیک واحد میکننده از خدمات موبایل بانک 
  

  تعیین حجم نمونه
در روش برآورد حجم . براي تعیین حجم نمونه الزم نیز از روش کوکران استفاده خواهد شد

نفر از جامعه آماري انتخاب و اندازه  30ان ابتدًا یک نمونه مقدماتی به حجم حداقلنمونه کوکر
در تحقیق حاضر نیز واریانس جمع سواالت در نمونه . واریانس جمع سواالت را  محاسبه گردید

و همچنین حجم جامعه نا محدود و کران خطاي قابل . شده است 416/273مقدماتی عدد 
  .محاسبه شد 05/2تحمل 
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نفر از جامعه آماري  250لذا با توجه به اطالعات باال انتخاب نمونه اي حداقل به حجم 
از آنجایی که حدس زده می شد برخی افراد به سواالت . میتوان به اهداف تحقیق دست یافت

 250پرسشنامه بصورت طبقه اي توزیع که در نهایت  270پاسخ ندهند از اینرو تعداد 
  .پرسشنامه عودت شد

  خالصه نتایج آمار توصیفی داده هاي جمعیت شناختی:  1ول جد
  

فراوانی متغیرها
  )نفر(

درصد 
فراوانی متغیرها  (%)

)نفر(
درصد 

(%)
وضعیت   2/73  183  مردجنسیت

تاهل
964/38مجرد

1546/61متاهل  8/26  67زن

سن

کمتر از 
  2/7  18  سال 20

هزینه 
  ماهانه
زندگی

 200کمتر از 
314/12هزار تومان

تا  21بین 
  6/55  139  سال 30

تا  200بین 
هزار  600

تومان
964/38

تا  31بین 
  6/23  59  سال 40

هزار  600بین 
تا یک میلیون 

تومان
746/29

تا  41بین 
  4/12  31  سال 50

بین یک 
میلیون تا یک 

میلیون و 
ششصد هزار 

تومان

328/12

51باالي
  2/12  3  سال

باالي یک 
یون و میل

ششصد هزار 
تومان

178/6

  تحصیالت

  8/6  17  دیپلم

نوع شغل

728/28بخش دولتی
بخش   2/37  93  فوق دیپلم

646/25خصوصی

682/27بخش آزاد  8/16  42  لیسانس
فوق 

لیسانس و 
  باالتر

464/18سایر  2/39  98
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  تجزیه وتحلیل و نتایج
  پایایی وروایی آزمون

نتیجه آزمون روایی پرسشنامه گردید،اقدام به آزمون پایایی وهاهآزمون فرضیازقبل
جزئیات آلفاي کرونیاخ  2که در جدول . /8734میزان آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه برابر

چنین در پژوهش حاضر اقداماتی براي همبراي تک تک متغیرها نشان داده شده است، 
  :ها به شرح زیر استالصه آنافزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شد که خ

ها و مقاالت به عمل آمد تا ها، پایان نامهابتدا مطالعات زیادي از طریق مطالعه کتاب
ها گیري آنبطور کامل مفاهیم و متغیرهاي مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه

  .روشن گردد تا بتوانیم سواالت مناسبی براي بررسی فرضیات طراحی نماییم
هاي نظري تهیه و بر اساس مدلهاي استاندارد طراحیپرسشنامه براساس مدل

.رو اعتبار آن قبالٌ تائید شده استشده، از این

  ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پژوهش: 2جدول 
  

  ضریب آلفا  سرفصل سواالتردیف
7371/0ریسک درك شده1
  9114/0سودمندي درك شده2
  8288/0ده درك شدهسهولت استفا  3
  8225/0  منفعت درك شده  4
  7995/0  نگرش  5
  8284/0  قصد پذیرش  6

  
  .با توجه به مناسب بودن ضرایب آلفا اعتبار درونی تائید می شود

  
هاآزمون فرضیه

قصدبربراي تعیین عوامل موثرمدل پذیرش فناوري پیروي شده واین تحقیق ازواقع دردر
سودمندي درك شده واین مدل ریسکما در.انک تعدیل شده استب موبایلاستفاده از

طریق تلفن همراه معرفی بانکداري ازبراي استفاده ازجدیدمتغیردرك شده را به عنوان دو
فرضیه هاي تدوین شده  ،تناسب مدل پیشنهادي براي تحقیقاطمینان ازعالوه بر. کرده ایم

هاي ها و همچنین آزمونتعیین نرمال بودن متغیراز آزمون کولوموگروف و اسمیرنف براي 
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براي پاسخ فرضیه هاي پژوهش همبستگی پیرسون و معادالت ساختاري تحلیل مسیر
گیري خواهد و لیزرل بهره Spssاستفاده خواهد شد ضمنا براي تحلیل اطالعات از نرم افزار 

  .شد
  

  مدل مفهومی مطابق با مدل اولیه
که با توجه به . شودنشان داده می4شکل دربین متغیرها  براساس مدل نظري ارتباط

  .و سطح معنی داري آن مدل نظري مورد تائید می باشد tمقادیر
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  معادالت ساختاري:4شکل 
  

-t)مدل نهایی پژوهش در دو حالت استاندارد شده و حالت اعداد معناداري باالدر شکل 

value)   3در جداولمعادالت ساختاري براي فرضیات تحقیق و همچنین خالصه نتایج مدل 
  . نشان داده شده است4و

سودمندي درك شده

سهولت درك شده

منفعت درك شده

ریسک درك شده

نگرش استفاده قصد
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هاتحلیل آماري فرضیه:3جدول

    .نشان می دهد که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر دارد 4نتایج جدول 
  نتایج تحلیل واریانس رگرسیونی:4جدول

  

ضریب   عنوان
tآماره   همبستگی

سطح 
معنی 
  داري

متغیرهاي 
  تحقیق

آماره
Z  

سطح 
  نتیجه  داريمعنی

سودمندي درك 
/415  675/0  شده بر نگرش

/351  نگرش  0001/0  14
تایید   051/0  1

  فرضیه
تاثیرمنفعت درك 

شده برقصد استفاده 
  ازموبایل بانک

منفعت   0001/0  15/15  693/0
تایید   131/0  21/1  درك شده

  فرضیه
تاثیر نگرش نسبت 

موبایل به استفاده  از
بر قصد  بانک

  استفاده
قصد   0001/0  305/9  509/0

  پذیرش
166/
1  

  
163/0  
  

تایید 
  فرضیه

تاثیر سودمندي 
درك شده بر قصد 

  استفاده
سودمندي   0001/0  211/8  462/0

  درك شده
950/
تایید   245/0  0

  فرضیه

تاثیر سهولت استفاده 
  0001/0  9/11  603/0  بر نگرش

سهولت 
استفاده 
  درك شده

تایید   194/0  99/0
  فرضیه

ریسک  مثبت تاثیر
859/8  - 49/0  بر نگرش

ریسک   0001/0  - 
  درك شده

648/
تایید   795/0  0

  فرضیه
تاثیر سهولت استفاده 

ودمندي درك بر س
  شده

778/0  48/19  0001/0          

R2R  سطح معنی داري  Fآماره   عنوان
  456/0  675/0  0001/0  803/207  سودمندي درك شده بر نگرش

  605/0  778/0  0001/0  411/379  مندي درك شدهتاثیر سهولت استفاده بر سود
  363/0  603/0  0001/0  617/141  تاثیر سهولت استفاده بر نگرش

  214/0  462/0  0001/0  418/67  تاثیر سودمندي درك شده بر قصد استفاده
 موبایل بانکتاثیر نگرش نسبت به استفاده  از

  259/0  509/0  0001/0  591/86  بر قصد استفاده

  24/0  -49/0  0001/0  488/78  رك شده برنگرشتاثیرریسک د
منفعت درك شده برقصد استفاده ازتاثیر

  481/0  693/0  0001/0  517/229  موبایل بانک
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 قصد استفاده مشتریان به استفاده از خدمات موبایل بانکبر   سودمندي ادراك شده -
  p=0001/0و  t=211/8).تائید فرضیه(. موثر است

نگرش به استفاده مشتریان به استفاده از خدمات موبایل بر   شده سودمندي ادراك-
  p/=0001و  t=  415/14).تائید فرضیه(.موثر است بانک
موثر  قصد استفاده مشتریان به استفاده از خدمات موبایل بانکبر   نگرش به استفاده -
  p=0001/0و  t=305/9). تائید فرضیه(. است
تائید (. موثر است از خدمات موبایل بانکبه استفاده نگرشبر  منفعت ادراك شده -

  p=0001/0و t=15/15)فرضیه
). تائید فرضیه(. موثر است از خدمات موبایل بانکنگرش به استفادهبردرك شده  ریسک-
859/8-=t0001/0و=p  

  .اما چون همه متغیرها در مدل وجود دارد لذا مدل اصالح شده ضرورت ندارد
عوامل موثر بر قصد استفاده از ز آزمون غیرپارامتري فریدمن اولویت بندي با استفاده ا

  .)5جدول(انجام شدموبایل بانک 
  

  عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانکنتایج آزمون فرید من براي اولویت : 5جدول
  

مقدارآمارهردیف
583/311کی دوي فرید من1
3درجه آزادي2
0001/0سطح معنی داري3

  
من داري آزمون فریدگردد ، چون سطح معنیمالحظه می5طور که از جدول همان

یعنی اولویت . می باشد لذا فرض صفر را رد و فرض مقابل را می پذیریم 0001/0معادل 
    .اولویت بین متغیرها نشان داده شده است 6، که در جدول وجود دارد

  وامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانکمیانگین رتبه ها براي اولویت ع:6جدول
  

اولویتمیانگین رتبه ها  عوامل
چهارم34/1  ریسک درك شده

اول17/3سودمندي درك شده
سوم69/2سهولت استفاده درك شده

  دوم  81/2  منفعت درك شده
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  گیرينتیجه
ن تکنولوژي رود کشش  بازار از ایموبایل بانک مفهوم در حال ظهوري است و انتظار می

تحقیق مورد بررسی مدلی را . رو به افزایش باشد، هر چند سرعت انتشار این پدیده کم است
کند و به منظور شرح قصد استفاده این دو براساس ریسک و سودمندي درك شده مطرح می

قابلیت مدل تحقیق در . ادغام می کند )TAM(تعدیل شده پذیرش فناوريمولفه را با مدل 
تغییرات متغیر وابسته قصد استفاده از موبایل بانک در حد باالیی برآورد گردید، به بینی پیش

طوري که درصد تغییرات متغیر وابسته قصد استفاده از موبایل بانک توسط چهار متغیر 
مستقل سودمندي ادراك شده، سهولت استفاده شده، ریسک درك شده و منفعت درك شده 

موجود در مدل بر قصد استفاده از موبایل بانک موثر هستند متغیر چهار و . تبیین می شوند
دهد سودمندي و منفعت درك شده به ترتیب بیشترین همانطورکه آزمون فرضیات نشان می

  . باشندتاثیر را بر قصد استفاده از موبایل بانک دارا می
این  .فایده تئوري تصمیم مشابهت دارد _عامل سودمندي درك شده با پارادایم هزینه 
گیري به شیوه مبادله هاي مختلف تصمیمپارادایم بیان می کند که افراد از میان استراتژي

کیفیت و صحت تصمیمات منتج هاي مورد نیاز براي هر استراتژي وشناختی بین تالش
همانطور که بیشتر از این ذکر  ).1999دیویس و همکاران،(شده، یکی را انتخاب می کنند

سیستمی است که از طریق تلفن همراه می توان در هفت روز هفته به شد، موبایل بانک 
هاي بانکی را بدون محدودیت مکانی و زمانی انجام داد و صورت بیست و چهار ساعته فعالیت

ها می توانند جهت بانک. بدین ترتیب می توان فوائد زیادي براي مشتریان ایجاد نماید
هاي مختلف ز خدمات موبایل بانک، از طریق فعالیتآگاهی مردم نسبت به مزایاي استفاده ا

  .اقدام نمایید
منفعت. ستاقصد استفاده از موبایل بانکدر  دوماولویتمنفعت استفاده از تکنولوژي 

منفعت درك شده  .گرددمیمتأثراستفادهسهولتاحساسازمستقیمبه طورخوددرك شده
مربوطويعملکردبرکاراییآنتأثیروسامانهدنبوکاربرديازشخصیکباورمیزانبهدقیقا 

حتمال ذهنیست که استفاده از بانکداري مفید است و موجب ا و). 1989دیویس،(شودمی
  ).2012آکتورن و همکاران،(شودشدن بانکداري میآسانتر

 TAMسهولت استفاده تکنولوژي بعد اساسی در تعیین و پذیرش تکنولوژي در مدل 
تفاده به عنوان یک اعتقاد فردي است که نشان دهنده تعامل فرد با سهولت اس. هست

تکنولوژي، جدا از بار شناختی است و بیان کننده سهولت فرد براي تعامل با یک محصول 
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رسد سهولت به نظر می ).2000آگراول و همکاران،(باشدمصنوعی و نرم افزاري خاص می
یکدیگر مرتبط بوده و مطالعات مختلفی تاثیر خود استفاده و خود کارآمدي کامپیوتري ذاتاً با 

کارایی کامپیوتري بر سهولت استفاده را تایید نموده اند و دریافتند که تاثیر سهولت استفاده 
  . باشدبر نیات افراد براي استفاده از تکنولوژي مثبت و داراي اهمیت زیاد می

ده از سیستم بدون تالش دركاستفاسهولت استفاده آن حدي است که بوسیله افراد براي 
شود و خودکارآمدي یک قضاوت از باور فردي نسبت به توانایی انجام یک وظیفه است، حتی می

اگر افراد از سهولت استفاده از یک نوع تکنولوژي خاص آگاه نباشند آنها ممکن است یک 
پیوتري داشته باشند احساس پایه دار و صحیح از توانایی هاي خود براي استفاده از تکنولوژي کام

بنابراین درك خود کارآمدي . یعنی همان چیزي که خود کارایی کامپیوتري نامیده می شود
در واقع سهولت استفاده بر . کامپیوتري باعث به وجود آمدن درك سهولت استفاده خواهد شد

کنند که یک  خودکارامدي افراد تاثیر می گذارد زیرا وقتی افراد استفاده کننده از تکنولوژي درك
نوع تکنولوژي پیچیده بوده و استفاده از آن مشکل است آنها احتماًال به سختی استفاده از 
تکنولوژي را تشخیص خواهند داد و از سوي دیگر اگر استفاده کنندگان دریابند که استفاده از 

از تکنولوژي راند آنها این نوع موبایل بانک مفید است اگر آنها سهولت استفاده از آن را درك نکن
  ).2005کوران و همکاران، (اتخاذ نخواهند کرد

در سطح فردي، افراد باید قادر باشند تا شبکه را براي داد و ستد بانکداري الکترونیکی هدایت 
سهولت استفاده درك شده بر پذیرش تکنولوژي وقتی که افراد ازطریق وب سایت بانک . نمایند

گذارد زیرا سهولت استفاده درك شده یک کیفیت درونی یر نمیبراي خرید استفاده می کنند تاث
وقتی که وب سایت براي بررسی درباره خرید مورد بررسی . و ذاتی از خرید محصوالت نمی باشد 

بنابراین این امکان . قرار می گیرد سهولت استفاده بر قصد استفاده از موبایل بانک تاثیر می گذارد
تواند می) دراین تحقیق موبایل بانک(استفاده در بانکداري الکترونیکیوجود دارد که تاثیر سهولت 

در . باشدبه این صورت تشریح شود که طبیعت بانکداري الکترونیکی شامل بررسی و پاسخ می
اگر . سطح سازمانی سهولت استفاده براي اعتبار و قابلیت اعتماد بانک بسیار مهم می باشد

رسند که از وب سایت بانک آسان است آنها به این اعتقاد میمشتریان درك کنند که استفاده 
کند بنابراین به رابطه با بانک متعهد موسسه صادق بوده مورد اعتماد بوده و چیزي را پنهان نمی

  ).2000گیفن و همکاران، (می شوند
است، مفهومگرفتهقرارتوجهموردقصد استفاده از موبایل بانکدر کهمفاهیمیازیکی(

عنوانبهراادراك شدهریسکاغلبمشتري،رفتارمحققان. استشده مشتريدركریسک
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بالقوه خرید یک محصول و یا سرویسادراك مشتري در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس 
ابعادیاواشکالمشتریانکهانددادهنشاناز مطالعاتبسیاري ).2005لوران،(تعریف کرده اند

رابطهیکعنوانبهراآنیخریداگر ).1985گیومدن، (کنندمیدركراسکریازمتفاوتی
در موبایلشدهادراكریسکابعادبگیریم، مطمئنانظردرفروشندهوخریداربینمدتکوتاه

نیازمندکهشدخواهدمشاهدهتريپیچیدهشکلبهاست،مدتبلندرابطهیکبانک که
  .باشدمیتريدقیقهايبررسی

کننده در قصد استفاده از ترین عامل تعیینه طورکلی در بانکداري سیار، نگرش مهمب
جویی در کند که موبایل بانک موجب صرفههنگامی که مشتري درك می. موبایل بانک است

تواند موجب پس انداز دهد و میاي ازخدمات را ارائه میشود، محدوده گستردهزمان می
معامالت مالی عاقالنه است، موبایل بانک را به عنوان عامل  وجوه معامالتی شود و براي

کنند و نگرش مثبت در نتیجه هدف استفاده از مصارف موبایل بانک را مطلوب درك می
  .دهندگسترش می

ها باید به افزایش ادراکات  ماهیت سودمندي موبایل بانک طبق نتایج تحقیق بانک
درك سود نسبی پذیرش موبایل بانک براي مقاصد  دریافتند کهز کیلم و ریوریهمانطورکه(

بانکداري به ریسک، هنجارهاي اجتماعی، سهولت استفاده شده و سودمندي دستگاه وابسته 
تکیه کنند و به طور همزمان ریسک درك شده خویش را کاهش دهند تا نگرش ) می باشد

پستچل و (فزایش یابدمثبت مشتریان تقویت شده، در نتیجه قصد استفاده از موبایل بانک ا
دسترسی به سهولت استفادهلوکانن به این اهم دست یافت که همچنین ). 2010همکاران، 

جویی در زمانصرفهو  خدمات ارائه شده صرف نظر از زمان ومکان، حفظ حریم خصوصی،
 هم چنین). 2007لوکانن،(محسوب می شوند عوامل موثر بر پذیرش خدمات موبایل بانک

به این نتیجه رسیدند که اطالعات و رهنمودهاي ارائه شده از 2010ي درسال لوکان وکی و
ایفا به استفاده ازموبایل بانک  طریق بانک تاثیرگذارترین نقش را در نوآوري و نگرش مثبت

  ).2010لوکانن و همکاران،(می کنند

  هاپیشنهاد
استفاده از منفعت ادراك شده حاصلوهرچه سودمندي  رتبه بندي انجام شدهطبق .1

افزایش راحتی ومنافع ازقبیل منافع اقتصادي،(باشدازموبایل بانک براي مشتریان بیشتر
بنابراین .کنندتري نسبت به استفاده ازموبایل بانک پیدا مینگرش مثبت...)رضایت و
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راستاي پیاده سازي بانکداري الکترونیک این مسئله را ها درشود مدیران بانکپیشنهاد می
که مزیت نسبی دهندمشتریان قراراختیاراین طریق درامکاناتی را ازدهند وقرارمدنظر

هم واین خدمات نمایدمشتریان را ترغیب به استفاده ازبیشتري براي آنها داشته باشد و
بکارگیري خدمات موبایل بانک را می توان به مزایاي حاصل ازچنین آگاه کردن مشتریان از

با .ریزي براي خدمات بانکی درنظرگرفتاستراتژي تبلیغاتی مهم جهت برنامهعنوان یک 
هاي گوناگونی را براي این فناوري توجه به این امر مسئوالن بازاریابی بانک باید بتوانند مزیت

چنین نسبت به مراجعه حضوري به بانک براي مشتریان ها و همنسبت به دیگر فناوري
ایجاد نمایند، تا بتوانند آنها را به سوي استفاده از این فناوري ) خصوصا غیرکاربران(خویش

  .سوق دهند
امنیت بیشتري پذیرش خدمات موبایل بانک احساس سهولت وه مشتریان درچهر.2
بنابراین پیشنهاد .تري نسبت به استفاده ازموبایل بانک پیدا می کنندنگرش مثبتکنند،

ارتباط برقراربا آنهاترآسانمشتریان وباشدکاربرپسندتر شود از تجهیزاتی استفاده شود کهمی
سهولت استفاده منوهاي کمکی جامع وهاي ساده وآسان،چنین ارائه دستورالعملهم.نمایند

بعد امنیت می توانیم استدالل کنیم در.پذیرش خدمات موبایل بانک تاثیرگذارخواهد بودبر
خدمات بانکی ترجیح می دهندبانک اعتماد ندارند، مشتریانی که به امنیت سیستم موبایل

بانک ها عالوه برشودبنابراین پیشنهاد میوشعبه دریافت نماینددرخود را ازطریق حضور
هم .اقدام نمایند)ایجاد نگرش مثبت(افزایش امنیت این سیستم به تغییرنگرش مشتریان

رمزگشایی،هاي رمزنگاري وتکنیک(یهاي تکنولوژیکزیرساختها بایدچنین مدیران بانک
بپردازند  ها ازمشتریانچگونگی پشتیبانی این زیرساختو... .مضاي دیجیتالی وا،دیوارآتش
  .جلب اعتماد مشتریان بردارندگام موثري را دردرنتیجه 

کنندگان اعتماد بیشتري هرچه ریسک ادراك شده سیستم موبایل بانک کمتر باشد مصرف .3
به طور مثال . کنندکنند و قصد استفاده از موبایل بانک را پیدا مین سیستم پیدا مینسبت به ای

دهند خدمات بانکی کنندگانی که به امنیت سیستم موبایل بانک اعتماد دارند، ترجیح میمصرف
هاي ها پایگاهشود بانکبنابراین پیشنهاد می.خود را از طریق حضور در شعبه دریافت نمایند

هاي امنیتی و مجرب ترین پرسنل مجهز نمایند تا جلوي ی خود را به جدیدترین سیستماطالعات
هرگونه سوء استفاده و سرقت اطالعات شخصی کاربران گرفته شود و ازسوي دیگر ضریب وقوع 

چه این اشتباه از سوي بانک باشد و چه از (تکنولوژي را اشتباه در زمان استفاده از کاربران از
به حداقل ممکن برسانند، عالوه بر افزیش امنیت موبایل که بر حفظ حریم ) سوي کاربران
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. اقدام نمایند) ایجاد نگرش مثبت (باشد، به تغییر نگرش مشتریان خصوصی کاربران تاثیرگذار می
تکنیک هاي رمزنگاري و رمزگشایی، (هاي تکنولوژیکی هم چنین مدیران بانک ها باید زیر ساخت

ها از مشتریان، این زیرساختو چگونگی پشتیبانی...) دیجیتال، اهراز هویت ودیوارآتش، امضاي 
  .گام موثري در جلب اعتماد مشتریان بردارند

که شودپیشنهاد میپذیرد،اینکه موبایل بانک درفضاي مجازي صورت میه باتوجه ب.4
)ورت اینترنتیمثال به ص(الکترونیکیشود به طوراي که براي پژوهش طراحی میپرسشنامه

  .تکمیل گردد
اعتماد، اطالعات (شود تا درتحقیقات آتی متغیرهاي بیشتريپیشنهاد میبه محققان .5

به منظور باال بردن امکان پیش بینی تغییرات متغیر وابسته قصد  ...)در زمینه موبایل بانک و
با وارد شدن استفاده از موبایل بانک، درکنار این متغیرها در نظرگرفته شود، چه بسا 

متغیرهاي جدید روابطی علی اثبات شده در این تحقیق دچار اختالل شده، جاي برخی از 
توان چنین پیشنهاد نمود که مشابه حتی می. جا شودتاثیر جابهمتغیرهاي اثرگذار و بی

ها نیز انجام داد تا پس از چنین تحقیق را با همین فرضیات و متغیرها در دیگر مراکز استان
هاي بومی قصد استفاده ازموبایل هاي میان مدلخص شدن نتایج تحقیق، بتوان تفاوتمش

  .بانک مربوط به شهرهاي مختلف را شناسایی کرد
به عنوان مثال میان (جوامع دیگريمدل تحقیق درتاشودمیپیشنهادبه محققان .6

هاي میان مدل فاوتبراساس نتایج حاصله بتوان تتاآزمون شود)مشتریان بانک هاي دیگر
  .تري دست یافتبه نتایج کاربردياین جوامع را با یکدیگر مقایسه وهاي پذیرش هرکدام از

هاي بانکداري شود مدل تحقیق را در مورد دیگر تکنولوژيپیشنهاد میبه محققان .7
از طریق  بانک نیز مورد استفاده قرار داد تابانک، اینترنت بانک و تلفنالکترونیک نظیر کارت

ها امکان مقایسه میان عوامل شناسایی مدل هاي قصد استفاده هر کدام از این تکنولوژي
این امر به . پدید آید) با مدلی واحد(ها موثر بر قصد استفاده هرکدام از این تکنولوژي

هاي مجزایی را براي بازاریابی ها این امکان را می دهد تا سیاستگیرندگان در بانکتصمیم
اثر بپرهیزند و منابع خود را در کدام از خدمات خود در پیش گیرند، از توجه به عوامل بیهر

  .اي کاراتر تخصیص دهندترویج هر خدمت به گونه
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