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4931پاییز  

 چکیده :

شد که همگام با           ستم های بانکداری الکترونیک می با سی سترش تجارت الکترونیک وجود  ضروری برای تحقق و گ یکی از ابزارهای 

سیستم های جهانی مالی و پولی فعالیت های حوزه تجارت الکترونیک را تسهیل می بخشد . به همین دلیل بکارگیری سیستم های   

ی جهان به سرعت رو به گسترش و شمار استفاده کنندگان از خدمات آن روز به روز در حال     الکترونیکی در موسسات مالی و اعتبار  

شد. امروزه         شتریان می با ستفاده خدمت موبایل بانک برای انجام  فرآیندهای بانکی م شد .یکی از این ابزارهای مورد ا افزایش می با

سعه و ارتقاء روز افزون مدل   ستم عامل ه    تو سی شی های همراه ،  سترهای ارتباطی  و ....   گو شی تلفن ، ب منجر به رقابت نظام  ای گو

از  اسررتفادهبانکداری به سرررمایه گراری بر خدمات در این حوزه و به عنوان یک فر ررت رقابتی برای بانکها گردیده اسررت. هم نین 

سهولت در پرداختها ، رفه جویی در وقت ،      دستیابی فارغ از زمان و مکان   خدمات بانکی در کنار گوشی های تلفن همراه ، فر ت 

سازد. لرا با           شتریان فراهم می  شعبه و.... را برای م شده بانکی ، کاهش هزینه های حا ل از مراجعات حضوری  به  به خدمات ارائه 

رجیب   تعنایت به اسررتقبال شررمار زیادی از مشررتریان در بکارگیری از خدمات این نوه درگاه ، در سرر ب رقابت بین بانکها ، الویت و 

شد و این امر بانکها را با چالش رقابت به منظور       سایر بانکها دارای اهمیت می با سبت به  ستفاده از خدمات در یک بانک ن آنها برای ا

هدف ا لی این مقاله شناسایی عوامل تاثیر گرار بر تمایل استفاده مشتریان بانکی از سرویس بهبود کیفیت خدمات مواجه می سازد.

.جامعه آماری مورد بررسی ، کلیه مشتریان عضو درگاه موبایل بانک قرض    انک یک بانک نسبت به سایر بانکها می باشد   های موبایل ب

می باشد. به دنبال این هدف ابتدا معیارهای اثرگرار بر افزایش بکارگیری و   4931تا  4939الحسنه مهر ایران در بازه زمانی سالهای   

داده کاوی و  (  شناسایی شده است و با استفاده از TAMستانداردهای مدل پریرش فناوری )مدلاستفاده از این خدمت ، بر اساس ا

اثبات شده است سپس با ارائه مدل رگرسیون الجیک میزان تاثیر هر یک از این معیارها       قوانین همبستگی وجود راب ه معنادار آنها 

 اندازه گیری و پرکاربردترین حالت ممکن استخراج شده است.

 واژگان کلیدی :

 ، رگرسیون الجیک  (TAMبانک ، بانکداری الکترونیک ، خدمت موبایل بانک ، مدل پریرش فناوری)

 مقدمه :-1

ضه      سته    بعنوان و نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات  شده امروزه اغلب فعالیت ها به  ورت مجازی و الکترونیکی عر ساختار و ه

سعه هر     شور  ا لی تو شد در امور زندگی افراد نمایانگر ک شورها اجتناب ناپر و لزوم اهمی می با ست ت آن در تمامی ک . یکی از یر ا

ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیکی وجود سیستم های بانکداری الکترونیکی است که همگام با سیستم های  

ارت الکترونیک را تسرررهیل می بخشرررد و در حقیقت می توان گفت پیاده  جهانی مالی و پولی، عملیات و فعالیت های مربوط به تج

سررازی تجارت الکترونیک نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی اسررت به همین دلیل خدمات بانکداری الکترونیکی و شررمار اسررتفاده 



 

ترویج خدمات و  ل موثر در افزایش ودر جهان روز به روز در حال افزایش است. در این راستا شناسایی عوام     کنندگان از این خدمات

وانند تا بانکها بت سرررویس های الکترونیکی در حوزه بانکداری ، یکی از موثرترین راههای توسررعه و پیشرررفت در هر بانک می باشررد 

شتریان ، رفه جویی در وقت ،      عالوه بر افزایش ارائه خدمات در حوزه الکترونیکی و مجازی ، ستیاب سهولت در پرداختها برای م ی د

ضای رقابتی           شعبه در یک ف ضوری  به  شده بانکی و کاهش هزینه های حا ل از مراجعات ح فارغ از زمان و مکان به خدمات ارائه 

شند         شتریان خود موثر با سهم م شرکت نمایند و در افزایش  سبت به یکدیگر  سایی     .ن شنا شها  ش عوامل موثر درافزاییکی از این رو

افزارهای تفاده از نرمسررا .نک به عنوان یکی از جدیدترین خدمات حوزه بانکداری الکترونیک می باشرردبکارگیری از خدمت موبایل با

ه نویسرری جاوا تهیافزارها اغلب با اسررتفاده از زبان برنامهتواند گام بلندی برای آغاز این راه باشررد. این نرمبانکداری تلفن همراه می

  از جمله خا ررری های پروتکل  رای برقراری ارتباط نیز با اطالعات را حفظ کنند و بتوانند امنیت  رررورت محلی میشررروند و بهمی

XML ،SOAP ،WAP  و HTML آوردخوب )نه کامل( را برای این کار فراهم مینسبتا که در مجموه امنیتی  کار می کند. 

های بانک هستند، چراکه طبق آخرین تحقیقات عدم اطمینان کاربران به سیستم    لش پیش روی این کار نیز مشتریان ترین چاا لی 

ستفاده از فناوری و اجرای تو یه        بانکداری همراه یکی از ا لی  شتن فرهنگ ا ست. اما دا شد این خدمات ا های ترین عوامل عدم ر

لفن کاربران ت های آینده تعداد کثیری ازتا سال  ، هایبینرا تا حد ممکن امن سازد. بنابر پیش آنتواند دهندگان این خدمات میارائه

و با افزایش دفعات استفاده از این خدمت ، بال بع حضور بانکها در  حنه رقابت      استفاده خواهند کرد  ات موبایل بانکهمراه از خدم

بانک دیگر در الویت قرار خواهد افزایش یافته و لرا تمایل و ترجیحات مشررتریان در اسررتفاده از این خدمت در یک بانک نسرربت به 

شده         گرفت. سایی  شنا شتریان  در این مقاله ابتدا عوامل تاثیر گرار بر افزایش بکارگیری خدمت موبایل بانک و تمایل و ترجیحات م

دسته بندی شده است سپس با استفاده از قوانین همبستگی          4است این عوامل بر اساس استانداردهای یک مدل پریرش تکنولوژی   

ستفاده از این خدمت که      و شتری در میزان ا ستقل با تمایل و ترجیحات م جود راب ه معنادار میان این عوامل به عنوان متغیرهای م

در نهایت منجر به افزایش تراکنش های مالی در این حوزه می گردد ، به عنوان متغیر وابسررته مورد تجزیه و تحلیل و بررسرری قرار  

ست.  سته اندازه     2ل رگرسیون الجستیک  سپس با ارائه مد  گرفته ا میزان تاثیر پریری هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر واب

 گیری شده است.

موضوعی  ادبیات- 2 

آشنایی با بانکداری الکترونیک 2-1  

در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها   مشتریان  عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای  یا برخط یا اینترنتی الکترونیکبانکداری 

شعبه  در ارائه خدمات بانکی و سر دنیا و ارائه امکانات   هم نین فرآیندهای بین  سرا افزاری به افزاری و نرمسخت  ای و بین بانکی در 

شتریان   ضور فیزیکی در   بتوانند بدون نیاز به به نحوی کهم شبانه    شعبه  ح ساعت از    ارتباطی ایمن ی اهروز از طریق کانال، در هر 

ب بانکی دلخواه خود را انجام دهن   عملیات   بانکداری الکترونیکی اسرررتفاده از فناوری      ه عبارت د  افزاری و های پیشررررفته نرم  دیگر 

                                                           
1 TAM 

2 LOGIC 



 

شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطالع  افزاریسخت  ست  مبتنی بر  نیازی به حضور فیزیکی   که ات مالی به  ورت الکترونیکی ا

امن به طرقی مثل کارهای   محیطرا در یک  خود معامالت اقتصادی  تا این امکان را می دهدبه مشتریان  و  عبه نیست مشتری در ش  

 .های ساخت و ساز انجام دهندموسسه مالی و اعتباری یا شرکت خرده بانکی یا بانک مجازی،

 

 

 : الکترونیکخدمات بانکداری  معرفی برخی درگاه های مجاز ارائه 2-2

 

صل می           اینترنت بانک-1 ستر اینترنت به آن مت شتریان از طریق ب شد که م سط بانک عامل می با : محیط نرم افزاری قابل ارائه تو

گردند و به منظور ورود به آن می بایسرررت به بانکی که در آن حسررراب افتتا  کرده اند مراجعه نموده و کد کاربری و رمز دریافت                

 نمایند.

سخه   بانک موبایل-2 شتریان به منظور بهره گیری از خدمات بانکی که بر      : ن شی تلفن همراه م صب بر روی گو نرم افزاری قابل ن

شتریان با مراجعه به بانک عامل جهت ورود به آن کد کاربری و رمز دریافت          صب بوده و م ستم عامل های مختلف قابل ن سی ساس  ا

 می نمایند.

ره گیری تلفن ثابت و اتصررال به آن از خدمات بانکی بهره مند می گردند و به : درگاهی که مشررتریان از طریق شررماتلفن بانک -3

 منظور ورود به آن از بانک عامل کد کاربری و رمز دریافت می نمایند.

شباهت زیادی به اینترنت بانک دارد با این تفاوت که نحوه     درگاه پرداخت-4 سط بانک عامل که  : محیط نرم افزاری قابل ارائه تو

ورود به آن با اسررتفاده از ورود اطالعات کارت بانکی )اعم از کارتهای شرربکه شررتابی و غیر شررتابی( و مشررتریان بانک عامل و سررایر 

 نظور امنیت بیشتر در ارائه برخی خدمات محدود شده است.بانکهای عضو شبکه شتاب  می باشد که به م

درگاهی که مشتریان از طریق ارسال و دریافت پیام از تلفن همراه خود با آن ارتباط برقرار کرده و از خدمات    اس ام اس بانک : -5

سامانه جنبه اط      سالی به این  شوند به طور معمول پیام های دریافتی و یا ار سانی از آخرین اخبار تراکنش  بانکی بهره مند می  اله ر

 های مالی مشتریان ، استفاده از خدمات درگاه ها و... می باشد.

 

 ل ارائه از طریق درگاه موبایل بانک :انواع خدمات قاب 2-3
 برخی خدمات قابل ارائه از طریق درگاه موبایل بانک به شر  زیر می باشد:

 : انتقال وجه داخلی و شتابی-

این خدمت به منظور عملیات انتقال وجوه بین سررپرده های داخلی یک بانک ، سررپرده و کارتهای متعلق به مشررتری ، کارت های    

سرویس            شدارهای بانک مرکزی ،  شد که به دلیل لزوم امنیت و ه شتاب می با شبکه  ضو  سایر بانک های ع متعلق به بانک عامل و 

 .شتابی آن در برخی بانکها فعال نمی باشد

 : گزارش صورتحساب ، مانده موجودی-

این خدمت به منظور کسب اطاله از آخرین وضعیت موجودی و یا دریافت اطالعات ریز گردشهای حسابهای مشتری می باشد که         

 عموما بر برروی همه درگاه ها فعال می باشد.

 : پرداخت قبوض-



 

 معموال بر روی همه درگاه ها  فعال می باشد. به منظور تسهیل در امور پرداخت قبض های آب و برق و.... که 

 سرویس های پرداخت شارژ تلفن همراه ، کمک های مردمی و....-

 یکی از سرویس های قابل ارائه از طریق خدمات کارت بانکی مشتریان که در قالب سرویس پرداخت نامگراری شده است.

 : مدیریت تسهیالت-

قساط پرداختی مشتریانی که از خدمات اع ای تسهیالت آن بانک بهره مند شده اند می      این خدمت به منظور سهولت در دریافت ا  

سایر بانکها دریافت          سهیالت از  شتریانی که ت سط م شد عموما بر روی اکثر درگاه ها فعال و در خدمتی جدید نیز امکان پرداخت ق با

 نموده اند نیز در برخی درگاه ها فراهم شده است.

 : از طریق سامانه های ساتنا و پایا انکیبین ب نتقال وجوها-

این خدمت به عنوان یکی از زیر مجموعه های سرررویس انتقال وجه بوده که مشررتریان می توانند عملیات انتقال وجوه بین بانکی    

م با توجه به لزوخود را تا سقف مجاز و تعیین شده از سوی بانک مرکزی از طریق سامانه پایا و ساتنا انجام دهند الزم به ذکر است        

سط         سال گواهینامه دیجیتال و تاییدیه تو ساتنا از طریق ار سامانه  شویی ، کلیه تراکنش های انتقال وجوه بر روی  رعایت قوانین پول

 بانک مرکزی امکان پریر می باشد.

 :   خدمات چک و حسابهای جاری-

آخرین وضعیت برگه چک های خود می باشد به کمک    این سرویس برای دارندگان حساب های جاری به منظور کنترل و نظارت بر  

شده           سپرده خود و یا وضعیت چک های  ادر  این خدمت مشتریان می توانند از ریز مبالغ و وضعیت چک های تخصیص یافته به 

 خود کسب اطاله نمایند.

 

 معرفی انواع بستر های ارتباطی مجاز جهت بهره گیری از نرم افزار موبایل بانک 2-4

 : USSDبستر ارتباطی -
شبکه تلفن همراه     های روش ی ازیک 9USSDسرویس   سال پیام در  شبکه ار شد  می  GSMیا همان  هایی  شماره  که ارتباط آن بابا

شود و  #…مثل * سیعی درباره آن   آغاز می  سرویس    امروزه تبلیغات و ست این  شبکه   شده ا ستر   یک مکانیزم انتقال اطالعات بر ب

GSM که در مقایسه با سایربسترها دارای سرعت باالتری بوده و مدت زمان  اپراتورهای تلفن همراه فراهم می گردد توسط می باشد

سخگویی تا   ست        پا شست گرا سال اطالعات در آن ن شد روش ار بدین معنا که پیام در همان لحظه  1سرور مرکزی نیز کوتاه تر می با

تالی و با استفاده از الگوریتم های کدینگ جابجا می گردد و به کاربر این امکان  ارسال و دریافت خواهد شد . پیام ها به  ورت دیجی 

 را می دهد که به سهولت اطالعات مورد نیاز خود را در آن ارسال و دریافت نماید.

 )سامانه پیام کوتاه(: SMSبستر ارتباط از طریق -
اپراتورهای تلفن همراه  ررورت میگیرد مکانیزم ارسررال و دریافت   در این نوه ارتباط ارسررال اطالعات از طریق سررامانه پیام کوتاه  

گردد  پس از دریافت شدن در شبکه ذخیره می    SMSاین بدین معنی است که می باشد   5اطالعات در آن ذخیره و فرستادن مجدد 

ستاده می    صد فر سایر روش ها پایین تر بوده و ک     شود و در زمانی دیگر برای مق سه با  ستقبال کاربران  سرعت آن در مقای متر مورد ا

 قرار میگیرد در گرشته و درتاریخ ه ابتدای راه اندازی موبایل بانک این بستر بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت.

                                                           
3 Unstructured Supplementary Service Data 

4 session oriented 
5 store and forward 



 

 : GPRSبستر ارتباطی -
سرویس   ماننداین بستر به منظور جابجایی اطالعات از سرویس های اینترنتی استفاده می کند مکانیزم انتقال اطالعات در آن نیز ه   

USSD          ستر ارتباطی سه با ب شد لرا در مقای شست گرا می با ست      SMSو به  ورت ن شد الزم به ذکر ا سرعت باالتری می با دارای 

ستر ارتباطی نقش           سط این ب سط کاربر نیز در بهره گیری از خدمت موبایل بانک تو ستفاده تو سرعت اینترنت و پهنای باند مورد ا

   مهم و تاثیر گرار دارد.

 

 

 

 

 : استفاده از خدمات موبایل بانک مزایا و معایب 2-5
 مزایا: 2-5-1

 دستیابی فارغ از زمان و مکان به خدمات ارائه شده بانکی -

 سهولت حمل و نقل و استفاده از موبایل نسبت به رایانه -

 عدم نیاز به اتصال به اینترنت به روشهای معمول -

 جلوگیری از اتالف وقت مشتریان -

 افزایش س ب علمی کاربران و آشنایی با جدیدترین تکنولوژی های تلفن همراه -

 لت کار کردن و یادگیری نسبت به کامپیوتر و اینترنتسهو -

 قابلیت استفاده در تمامی مناطق تحت پوشش -

 سرعت و امنیت بهتر نسبت به محیط وب -

 سهولت در پرداخت های خرد همانند پرداخت قبوض و شارژ -

 امکان دسترسی و نظارت مستقیم مشتری به حسابهای خود در کوتاه ترین زمان ممکن -

 امکان ارتباط با خدمات سایر بانکهای عامل -

 کاهش هزینه های بانکی حا ل از مراجعه حضوری مشتریان به شعب-

 بانک عاملدریافت کارمزدهای شتابی در تراکنش های مالی مجاز شبکه شتاب و در حالت پریرندگی برای  -

 معایب : 2-5-2

 خ رات امنیتی و امکان سوء استفاده از درگاه آن توسط افراد سود جو -

 عدم آشنایی کافی برخی اقشار جامعه با نحوه بکارگیری از این خدمت و استفاده بهینه از آن -

یب تراکنش ها بر عهده خود با توجه به عدم حضور کارمندان شعب جهت راهنمایی  حیب و به موقع ، مسئولیت اجرای  ح -

 مشتری می باشد لرا امکان وقوه اشتباه بیشتر می باشد.

 

 پیشینه تحقیق2-6

 تاریخچه بانکداری الکترونیک و موبایل بانک : 2-6-1



 

متخصصان دانشگاهی به منظور اشتراک گراری اطالعات ، بستر اینترنت را توسعه داده و بدین ترتیب اینترنت مورد        4391در سال  

سال      ستر اینترنت در  سترش روز افزون کارایی خدمات از طریق ب میالدی بانکها نیز به فکر  4331توجه عموم مردم قرار گرفت. با گ

ستر جهت ار   ستفاده از این ب م تعداد   2111ائه خدمات خود و به عنوان یک نظام تحویلداری پیشنهادی افتادند به طوریکه در سال   ا

در آمریکا به عنوان اولین بانک اینترنتی در 6شررعبه افزایش یافت. یکی از بانکها  4511شررعب ارائه دهنده این نوه خدمت به حدود 

ترین خدمت از بانکداری عمر کوتاهی دارد و شرراید بتوان آن را نووهور وبایلخدمات بانکداری با م م آغاز به کار نمود. 4335سررال 

سررال ندارد، چرا که این خدمات با ارائه  6یا  5ترین کشررورها نیز عمری بیش از الکترونیکی دانسررت. این خدمات حتی در پیشرررفته

سل  ستفاده آنها نی پروتکل تلفن همراه آغاز گردیده و  9و  2های ن سل های مورد ا سل    ها قابل پیادهز در این ن ست. در ن های  سازی ا

آورد پریر شده و این امکان نیز این فر ت را فراهم می  ها با سرعتی بسیار باالتر از قبل امکان  جدید تلفن همراه امکان انجام تراکنش

شتریان بتوانند در کمترین زمان خرید  ستن هزینه و  های خود را انجام داده و به هدف ا لی بانکداری  که م الکترونیکی که همان کا

 .جلوگیری از اتالف وقت است، دست یابند

 

 پیشینه تحقیق در داخل و خارج 2-6-2

عوامل موثر بر میزان بکارگیری خدمت موبایل  "بر اساس جستجوهای انجام شده توسط محققین تا کنون پژوهش خا ی در زمینه       

سایر رقب      سبت به  شتریان یک بانک ن سط م سی عوامل موثر          "ابانک تو شتر به برر شده بی شهای انجام  شده و پژوه شور انجام ن در ک

پریرش خدمت موبایل بانک توسط مشتریان ب ور کلی و یا بانکداری الکترونیکی و اینترنت بانک پرداخته اند. در ادامه به ذکر نمونه   

 هایی از پژوهش های  ورت گرفته در این زمینه می پردازیم.

 از عبارت  تحقیق هدف  تحقیقی با عنوان پریرش خدمات بانکداری الکترونیک توسرررط مشرررتریان ایرانی را انجام داد.           9بند عالقه 

 تأثیر تحت را ایران کشور  در مشتریان  توسط  الکترونیک خدمات بانکداری از استفاده  و پریرش بود که عواملی شناسایی   و فهمیدن

های اعتباری و عدم تأثیر سن در این  های جنسیت و شخصیت اجتماعی بر پریرش کارت   دهنده تأثیر متغیرداد. نتایج نشان  می قرار

سبی  مزیت جدید، فناوری با مرتبط متغیرهای مورد پریرش بود. در سک  مثبت، تأثیر ن  سازگاری تأثیر  و پی یدگی و منفی تأثیر ری

 .نداشتند اعتباری های کارت پریرش بر داری معنی

سال   ش ی در پایان  مد وفایی   4911در  سعه  ادرات،   قو نامه خود تحت عنوان عوامل موثر بر پریرش بانکداری اینترنتی بانک تو

ستفاده از م  سایی و اولویت بندی عوامل م     های بازاریابی راب هلفهؤمدل پریرش تکنولوژی که با ا شنا شده برای  سط داده  ثر بر ؤمند ب

رات در پریرش و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی مورد استفاده قرار داده  گیری تصمیم و رفتار مشتریان بانک توسعه  اد    شکل 

ست.  شترین میزان ت   ا شته و متغیرهای بعدی به ترتیب احساس   أدر این تحقیق متغیر احساس کاربردی بودن بی ثیر را بر پریرش دا

 اند.شتری بودهسهولت کاربری، میزان آشنایی با بانکداری اینترنتی، اعتماد مشتری و رضایت م

 توسط  جنوبی آفریقای کشور  سازد در می متأثر را همراه تلفن طریق از بانکداری پریرش که عواملی پیرامون تحقیقی 2119 سال  در

شد.  و همکاران  1اروین براون شتری  که همراه تلفن دارندگان میلیون  13تمامی شامل  تحقیق، این آماری جامعهانجام   نیز بانک م

 که داد نشان  تحقیق گردید. نتایج انتخاب ای نمونه بزرگ های فروشگاه  و خرید مراکز به مراجعه با آنها میان که از گردیدمی بودند،

                                                           
6 SFNB 

13857 

Ervin Brown8  



 

 همراه داشت  تلفن طریق از بانکداری پریرش بر مثبتی تأثیر مشتریان  بانکی نیازهای تنوه و آزمایشی  استفاده  قابلیت مزیت نسبی، 

 .بود همراه تلفن طریق از بانکداری پریرش مانع شده، درک ریسک آنکه حال

 بانکداری از استفاده به تصمیم  که عواملی شناسایی   منظور به و تکنولوژی پریرش روش از استفاده  با دیگری تحقیق 2006 سال  در

شتریان  میان در همراه ستفاده  با کنند، می متأثر را بانکها م شنامه    ابزار از ا س شور  در پر سط   مالزی ک  3هانادین امین و همکارانتو

اعتبار درک شده، سهولت استفاده درک شده، خودباوری درک شده و       :از عبارتند تحقیق این در استفاده  مورد متغیرهای انجام شد. 

شار اجتماعی   ستفاده  مورد آماری نمونه. ف شتریان  شامل  تحقیق این در ا شور  در بانک م بودند  همراه تلفن دارای که بودند مالزی ک

 داشت  استفاده  به تصمیم  بر کمی بسیار  تأثیر اجتماعی فشار  داد نشان  تحقیق نتایج .کردند نمی استفاده  همراه بانکداری از هنوز اما

ستفاده تأثیر  سهولت  آنکه حال صمیم  این بر ایمالحظه قابل ا شت  ت ستقیمی  هم نین ارتباط .دا صمیم  و خودباوری میان م  به ت

ستفاده  سط  شده  ارائه اعتبار میان مثبتی تأثیر و بانکداری همراه از ا صمیم  بر همراه بانکداری تو ستفاده  به ت  همراه بانکداری از ا

 انجام می همراه تلفن طریق از بانکداری های سیستم   برای که زیادی های هزینه علت به که داشتند  اوهار محققان .گردید مالحظه

 .کنیم حا ل اطمینان بانکداری، جدید روش یک عنوان به مشتریان توسط آن پریرش از که است مهم بسیار شود،

  .گردید انجام 41ماالت نینا توسط  مشتریان  سوی  از همراه تلفن طریق از پرداخت پریرش پیرامون دیگری تحقیق 2007 سال  در

  :از عبارتند وی تحقیق در استفاده مورد مستقل متغیرهای

 .بانکی امور انجام برای  ف در ایستادن به نیاز عدم و مکان هر و زمان هر در پرداخت امکان  :نسبی مزیت

 باشد. پی یده و مشکل تواندمی نوآوری یک از استفاده میشود احساس که ایدرجه  :پی یدگی

 .باشد داشته همراه به کنندگاناستفاده برای تواند می نوآوری یک از استفاده که هاییهزینه : استفاده هزینه

 دیگران شود  هک یا  و سرقت  مفقود، همراه تلفن دستگاه  اگر که معنی بدین .همراه تلفن از مجاز غیر استفاده : شده  درک ریسک  

 .دهند انجام را هایشان پرداخت آن طریق از توانندمی

ستفاده  شرایط  ستگی  همراه تلفن طریق از پرداخت مزایای : ا ستفاده  شرایط  به ب  هایروش سایر  یا فقدان ضعف   ف،  وجود مثل ا

 .دارد نشده بینی پیش نیاز و داشتن عجله پرداخت،

پژوهشی تحت عنوان  سه دهه پژوهش در زمینه پریرش مصرف کننده و استفاده از بانکداری الکترونیکی که توسط       2142در سال  

و همکاران  ورت گرفت مشخص شد عامل های اعتماد، کیفیت سیستم ، سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک              44هوهله

 ر پریرش همراه بانک موثر میباشد.شده ب

پژوهشی تحت عنوان تعیین اهمیت نسبی عوامل کیفیت بانکداری تلفن همراه  که توسط لین انجام گرفت . به عامل  2142در سال 

اعتماد اشراره شرده اسرت . در نتیجه موبایل بانک به یک کانال سرلف سررویس تبدیل شرده اسرت که به بانک اجازه         های راحتی و

 از طریق موبایل بانک فراهم کند. میدهد که اطالعات و خدمات را با راحتی

                                                           
9 Hanudin Amin, Ricardo Baba, Mohd Zulkifli Mohammad 
10 Nina mallat 
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 TAM مدل پذیرش فناوری -3

 از شود  پریرفته نظر مورد اطالعاتی های آن، فناوری تحت که شرای ی  ایجاد و میشوند  فناوری یک پریرش موجب که عواملی درک

اسررتفاده  آن از و میپریرند را فناوری یک افراد، چرا که مسررأله این عبارتی به .اطالعات اسررت فناوری زمینه در مهم پژوهشررهای

فناوری مورد توجه بیشتری  چرا در یک کشور یا یک سازمان یک نمیکنند و یا استفاده آن از و نمیپریرند را آن برعکس، یا و میکنند

سایر رقبا قرار میگیرد    سبت  ستمهای    مهمترین از به ن سی ست  اطالعاتی مباحث  ضوه،  اهمیت به نظر .ا  به ابتدا پژوهش این در مو

صر ادبیات  شر   ست  شده  پرداخته( TAM )فناوری پریرش پرکاربرد و م ر  مدل مخت  زمینه در ها این تئوری عملکرد سپس  و ا

 عمل تئوری شده  تعدیل ، فناوری پریرش مدل موبایل بانک شناسایی شده اند.    خدمات از مشتریان  استفاده  با مرتبط عوامل بررسی 

ست  مستدل  شریب  برای ای گسترده  طور به مدل این .کرد م ر  خود دکترای رساله  در 1505 سال  در را آن دیویس .ا  پریرش ت

 دو به اطالعاتی، تکنولوژی یک از استفاده  رفتار فناوری، پریرش مدل است در  شده  گرفته کار به گرشته  دهه دو از بیش در فناوری

 .شود می تعیین سیستم از استفاده سهولت و بودن سیستم مفید میزان کلیدی، عامل

 

 

 

 
 

  شده درک سودمندی یا نسبی مزیت

شتریان  درک میزان به ست،  خود جایگزین خدمات و محصوالت  از بهتر و متفاوت جدید، خدمت یا محصول  یک اینکه مورد در م  ا

 او شغلی  عملکرد خاص، سیستم   یک از استفاده  دارد باور شخص  که است  ای درجه نسبی  مزیت واقع در .میشود  گفته نسبی  مزیت

سانتر  اثربخشی،  و وری بهره کارایی، افزایش کارها، انجام در سرعت  های سازه  توسط  که بخشد  می بهبود را  و کارها انجام شدن  آ

  ر ارتباطی، نوه سیستم عامل گوشی،   سرعت بست  یش ، برخی از عوامل موثر در افزا شد  خواهد سنجیده  فرد برای سیستم   بودن مفید

رایی مزیت هایی از قبیل کیفیت تصویر، جانمایی منوها، اندازه نرمال فونت و ...   نحوه دستیابی به نرم افزار و برخی عوامل موثر در کا 

 ، امنیت نرم افزار، می باشد.

 شده درک سهولت یا پیچیدگی

ستفاده  یا فهم بودن مشکل  مورد در فرد اعتقاد میزان  شده  درک سهولت  دیگر عبارت به . میشود  اطالق پی یدگی نوآوری یک از ا

ستفاده  دارد انتظار کاربر که میزانی یعنی ستم   از ا شت  نخواهد تالش به نیازی نظر، مورد سی شواری  . دا در  مالی عملیات انجام در د

 فنی تجربه از خا ی کمینه س ب به موبایل بانک واقع در و دارد بستگیموبایل  از استفاده در کاربر تجربه به مستقیم طور به موبایل

ستفاده  با ارتباط در قبلی، سند و       نیازمند موبایل و اینترنت از ا ست لرا به هر میزان که خدمت ارائه شده از نظر نوه الگین، کاربر پ ا

مورد اً آن خدمت گیرد طبیعت از جامه قرارانع اف پریر بودن نرم افزار، حجم برنامه و ... سرراده تر و مورد اسررتفاده قشررر بیشررتری   

 استفاده  سهولت  از درک و سودمندی  درک که میکند بیان  TAMمدل ،شکل  ابقم  استقبال بیشتری نسبت به رقبا قرار میگیرد.   

ستفاده  که برسد  باور این به فرد اگر هم نین .تاثیردارد نگرش روی مستقیم   ورت  به سان  فناوری یک از ا ست،  آ  به عاملی خود ا

ساب  هب فناوری سودمندی  عنوان صد  بر ذهنی هنجار و نگرش آخر در و آید می ح ستفاده  ق ستفاده  نهایت در و ا  تاثیرگرار واقعی ا

 فناوری پریرش در مهم عوامل از برخی ولی میباشند  فناوری پریرش برای پایه و برتر مدلهای TPB و TAM و TRA مدل سه  است 

 . بهشدند  تبدیل کاملتری مدل به و یافته بهبود مدلها این نظر، مورد فناوری به توجه با پژوهش هر در و اند نداده جای خود در را

 متغیر بیرونی

 سودمندی کسب شده

 سهولت استفاده

 قصد استفاده رفتار نگرش



 

سبت به   پریرش در نیز دیگری عوامل پایه، مدلهای این در شده  گفته عوامل از غیر  و موثرند سایر رقبا  موبایل بانک در یک بانک ن

 اعتماد به بانک ،و حفظ محرمانگی امنیت ،بانک ویژگیهای  :از عبارتند

 مدل مفهومی تحقیق  

 از اسررتفاده با اسررت، دشرروار کاری بانک خدمات موبایل کارگیری به زمینة در مؤثر عوامل تمام گرفتن نظر در اینکه به توجه با

سازمانی بانک های ارائه دهنده  هایویژگی پیرامون مالحظاتی و این زمینه در شده  ارائه  TAMتئوری  موبایل خدمات فرهنگی و 

ست  به پژوهش برای این مفهومی مدل یک خدمات، این فنی هایویژگی و بانک ست.  آمده د  این بر مؤثر عوامل مدل، این طبق ا

 :شوندمی تقسیم بخش سه فرایند به

 یا سودمندی درک شده یمربوط به مزیت نسب  هایویژگی :اول بخش

 مربوط به پی یدگی یا سهولت درک شده هایویژگی :دوم بخش

 مربوط به بانکها هایویژگی :سوم بخش

 امنیتبخش چهارم: اعتماد و 

 

 

 متغیر های مدل:

 شده: درکمزیت نسبی یا سودمندی : بخش اول 

 
 (GPRS,SMS,USSD)بستر ارتباطی -

 (کیفیت تصویر، جانمایی منوها، اندازه نرمال فونت و ... )قابلیت تشخیص مدل گوشی، کاربر پسند بودن نرم افزار  -

 انواه خدمات مجاز بانکی -

 

 شده: درک سهولت یا پیچیدگیبخش دوم : 

 

 نحوه دستیابی به نرم افزار)بولوتوس، سایت رسمی بانک، دستیابی دستی توسط افراد( -

 (IOS, JAVA, Android, Windows)نوه سیستم عامل گوشی -

 

 :ویژگی بانکبخش سوم : 

 



 

 تبلیغات)کم، متوسط، زیاد( -

 نوه بانک -

 هزینه بهره گیری از خدمت -

 

 امنیت:بخش چهارم : اعتماد و 

 امنیت نرم افزار -

 

روش تحقیق-4  

این تحقیق با توجه به نتایجی که می تواند به همراه داشررته باشررد یک  "بر مبنای هدف "از نظر تقسرریم بندی پژوهش های علمی

سایی و طبقه بندی       شنا ست. زیرا در دد  ازاریابی  به منظور ب عوامل موثر بر میزان بکار گیری خدمت موبایل بانکتحقیق کاربردی ا

بر اساس چگونگی مسائل مورد م العه و گرد آوری    "از نظر تقسیم بندی پژوهش های علمی می باشد. در استفاده از خدمات مدرن  

ز ا در دسته بندی پژوهش های تو یفی و از نوه همبستگی قرار می گیرد زیرا به بررسی راب ه  بین متغیرها می پردازد.      "اطالعات

م العات بر روی رفتارتعداد  در این تحقیق ، میدانی اسرررت –وری و جمع آوری اطالعات این تحقیق از نوه کتابخانه ای   نظر گرد آ

 ورت گرفته است  4931تا  4939در سالهای  بانک قرض الحسنه مهر ایران سامانه موبایلمشتریان فعال در نفر از  15111تقریبی 

ست.که با توجه به       وجامعه آماری ان نفر به عنو 911که از میان آنها تعداد  شده ا شه ای انتخاب  ستفاده از روش نمونه گیری خو با ا

شه ها و دریافت نمونه از این          شاه ، ا فهان ، تهران و ... انتخاب خو ستانها همانند کرمان شتریان در برخی ا شتر م اهمیت و جایگاه بی

 استانها به تعداد بیشتری بوده است.

ای و روشررهای میدانی از جمله روش گردآوری اطالعات را به دو گروه میتوان تقسرریم کرد: روشررهای کتابخانهبه طور کلی روشررهای 

ها  آوری داده ها برای جمعترین روشا لی  پرسشنامه ای، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روشهای  وتی و تصویری.        

 پرسشنامه می باشد( 1( مصاحبه و 9( مشاهده؛ 2( اسناد و مدارک؛ 4

سه   اطالعات و داده ستفاده از  ستخراج از کتاب روش کتابخانه های این تحقیق با ا سایت ای)ا های اینترنتی و ها، مجالت ، مقاالت و 

شر در این زمینه (     سایر منابع منت ستفاده از  ستخراج از مرکز دیتابیس بانک قرض الحسنه مهر ایران      ،ا سازمانی )ا سناد  بانک   دوو  ا

 گردآوری شده است.و پرسشنامه  (خصو ی و دولتی

 

 

 : تجزیه و تحلیل داده ها -5

رود که جنبه آماری هایی بکار میو تحلیل اسرررت که برای تحقیقات و داده های آماری یکی از طرق مهم تجزیهو تحلیل دادهتجزیه 

شد    شته با شود.      دا ستنباطی طبقه بندی می  دول ج به کمکآمار تو یفی   این تجزیه و تحلیل در دو بخش آمار تو یفی و آمار ا

های پراکندگی و نظایر آن های گرایش به مرکز، اندازههای توزیع، نمایش هندسرری و تصررویری توزیع، اندازهتوزیع فراوانی و نسرربت

ستنباطی هدف  در تحلیل ارائه می گردد ز ا جامعهکلی این است که نتایج حا ل از م العه گروه کوچکی به نام نمونه به گروه   های ا



 

با   وها در بخش اسررتنباطی تجزیه و تحلیل دادهدر این تحقیق ابتدا  تعمیم داده شررود طریق ارائه فرضرریه و سررپس آزمون فرضرریه

ستفاده از نرم  سپس          42افزار آماری ا ست  سته و مستقل  ورت گرفته ا   ارائه بابه منظور بررسی راب ه همبستگی میان متغیرهای واب

 و مدل مربوطه استخراج شده است.اندازه گیری  تاثیر معنادار متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته 49رگرسیون لجستیک مدل

 

 و خروجی : تعریف متغیرهای ورودی  5-1

ستگی     سی راب ه همب شده اند     4-5در جدول در این بخش کلیه متغیرهای ورودی و خروجی جهت برر پارامتر که در 3شر  داده 

به عنوان متغیرهای ورودی و یک پارامتر  و افزایش تمایل مشررتریان به اسررتفاده از خدمت موبایل بانک  تاثیر گرار می باشرردتعیین 

سایی     شنا سالهای    عنوان متغیر خروجی تعیین می گردد.به تمایل این افزایش جهت  سال در بازه زمانی  به  4931تا  4939متغیر 

بانک   داده های  این متغیرها در حوزه بانکداری مدرن و بر اسررراس      ادیر و تقسررریم بندی  بازه های   مق  عنوان کنترل تعیین گردید. 

   .می باشد اطالعاتی

 

 ( شناسایی انواه متغیرها 4-5جدول 

 

                                                           
12 spss 
13 logic 

 مفهوم نوع متغیر نماد نام متغیر ردیف

 GPRS 2-SMS 9-USSD-4 ورودی/مستقل relation بستر ارتباطینوه  4

 access نحوه دستیابی به نرم افزار 2
 

-3سایت رسمی بانک -2بولوتوس شعبه -1 ورودی/مستقل
 دسترسی دستی توسط سایرین

-IOS 2- java 3-android 4-windows 5-1 ورودی/مستقل sys نوه سیستم عامل گوشی 9

 سایر
 

 کم-9متوسط -2زیاد -4 ورودی/مستقل service مجاز بانکی ارائه خدمات 1

 کم-9متوسط -2زیاد -4 ورودی/مستقل security قابلیت امنیت نرم افزار 5

6 

 کاربر پسند بودن نرم افزار

User 
friendly 

-9کیفیت و وضو  تصاویر -2جانمایی منوها  -4 ورودی/مستقل

 -5خدمات بروزرسانی به موقع -1حجم پایین برنامه 

 تنوه در نوه ورود

 ندارد-2دارد -4 ورودی/مستقل publicity تبلیغات در ارائه خدمت 9

 عدم دریافت هزینه-2دریافت هزینه -4 ورودی/مستقل cost هزینه بهره گیری از خدمت 1

3 
 برند بانک

brand 2بانک قرض الحسنه مهر ایران -4 ورودی/مستقل-

 دولتی -9خصو ی 

تمایل استفاده از خدمت میزان  10

 موبایل بانک

count 9 ]911-411 [متوسط -2 ]به باال 911 [زیاد-4 خروجی/وابسته-

 ]4111-1 [کم

 4931-2 4939-4 کنترل year سال 11



 

بر مبنای میزان تراکنش های  ررورت  "میزان تمایل اسررتفاده از خدمت موبایل بانک "همان ور که قبال اشرراره شررد متغیر وابسررته 

شتریان    سط م سالهای   گرفته تو سبه می گردد. موبایل بانک  نرم افزار ورود در از طریق که 4931تا  4939در  در این بخش به محا

 تحلیل و بررسی نتایج تاثیر متغیرها بر روی یکدیگر با استفاده از آزمون های ناپارامتریک همبستگی و رگرسیون می پردازیم

 

 14( s-kاسمیرنف)-با استفاده از آزمون کلموگروف سی توزیع نرمال بودن متغیرهابرر  5-2

 نوه توزیع متغیرها را بررسی می کنیم k-sبه کمک آزمون  و spssبا استفاده از نرم افزار 

 : نوه توزیع متغیر مورد م العه نرمال می باشد H0فرضیه 

 : نوه توزیع متغیر مورد م العه نرمال نمی باشد H1فرضیه 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test     بررسی نرمال بودن 2-5جدول)  

 
relation access sys brand security userf publicity cost service 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 1.72 2.62 1.93 383.1 2.84 74.75571

429 

1.31 29.34 29.84 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .317 .377 .246 .150 .275 .292 .439 .193 .146 

Positive .317 .245 .238 .150 .231 .292 .439 .193 .153 

Negative -.215 -.377 -.246 -.098 -.275 -.222 -.252 -.139 -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 8.374 9.987 6.512 3.956 7.272 7.723 11.621 5.098 5.098 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

تایید  H1می باشد بنابراین فرضیه  1015کلیه متغیرها مشاهده می شود میزان این ضریب کوچکتر از  sigهمان ور که از ضریب 

 نرمال نمی باشد. هیچ یک از متغیرهامی شود یعنی نوه توزیع 

 

                                                           
14 Smirnov-Kolmogorov 



 

 

 بررسی رابطه همبستگی میان متغیر های مستقل و وابسته با استفاده از ضریب همبستگی کندال 5-3

در س ب رتبه ای می  توزیع متغیر ها غیر نرمال وو با توجه به اینکه  spssجهت بررسی راب ه همبستگی با استفاده از نرم افزار 

 استفاده می کنیم.به عنوان یک آزمون ناپارامتریک  45باشند از آزمون ضریب همبستگی کندال

 همبستگی معناداری وجود ندارد "ل استفاده از موبایل بانکمیزان تمای": بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  H0فرضیه 

 همبستگی معناداری وجود دارد " میزان تمایل استفاده از موبایل بانک ": بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  H1فرضیه 

 

 

 

 

 

باشد فرضیه  1015کمتر از " موبایل بانک تمایل استفاده ازمیزان  "میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  sigدر  ورتیکه ضریب 

H1     ستگی و راب ه معنادار وجود دارد. هما ستقل همب سته وم ن ور که در جدول فوق مورد تایید قرار می گیرد یعنی میان متغیر واب

میزان تمایل در بهره گیری از با  بوده و در نتیجه این متغیر 1015بیشتر از  "نوه برند بانک" در متغیر sigد ضریب مشاهده می گرد 

ه معناداری ندارد. بنابراین از تجزیه و تحلیل داده ها در مراحل بعدی حرف می گردد و لرا تاثیر سرررایر             موبایل بانک راب       خدمات   

 متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.

 با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک تاثیر معنادار متغیرهاتحلیل داده ها در بررسی 5-4

سیون   سته با ماهیت      "الجیک"یا " لجستیک "رگر ست که برای متغیر های واب سیون ا ه کار می  کیفی ب رتبه ای ونوعی تحلیل رگر

شد. در این نوه رگرسیون به جای حداقل کردن مجرورخ اها که در          رود در حالی که متغیر مستقل می تواند پیوسته یا گسسته با

برای بررسی معنادار بودن مدل از  دهد حداکثر می کند.  حالت رگرسیون خ ی استفاده می شود ، احتمالی را که یک واقعه رخ می   

با توجه به اینکه در این تحقیق متغیر وابسته  . استفاده می شود   "والد"و برای بررسی معنادار بودن ضرایب از آماره    "کای دو"آماره 

                                                           
15 kendalls  



 

Correlations  ل( ضریب همبستگی کندا9-5جدول  

 brand relation access sys count service userf cost publicity security 

brand Pearson Correlation 1 -.062 -.004 .008 -.018 -.022 .029 -.010 .057 .033 

Sig. (2-tailed)  .100 .920 .835 .634 .561 .450 .782 .129 .387 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

relation Pearson Correlation -.062 1 -.012 -.538** .757** .561** .557** -.004 -.143** -.425** 

Sig. (2-tailed) .100  .760 .000 .000 .000 .000 .910 .000 .000 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

access Pearson Correlation -.004 -.012 1 .046 -.063 -.056 -.060 .017 .038 -.014 

Sig. (2-tailed) .920 .760  .223 .043 .140 .111 .656 .321 .711 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

sys Pearson Correlation .008 -.538** .046 1 -.711** -.502** -.519** .012 .223** .363** 

Sig. (2-tailed) .835 .000 .223  .000 .000 .000 .752 .000 .000 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

  count Pearson Correlation -.018 .757** -.063 -.711** 1 .750** .703** .015 -.287** -.510** 

Sig. (2-tailed) .634 .000 .093 .000  .000 .000 .692 .000 .000 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

 service Pearson Correlation -.022 .561** -.056 -.502** .750** 1 .561** .021 -.220** -.364** 

Sig. (2-tailed) .561 .000 .140 .000 .000  .000 .581 .000 .000 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

  userf Pearson Correlation .029 .557** -.060 -.519** .703** .561** 1 .008 -.112** -.393** 

Sig. (2-tailed) .450 .000 .111 .000 .000 .000  .838 .003 .000 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

 cost Pearson Correlation -.010 -.004 .017 .012 .015 .021 .008 1 -.072 .003 

Sig. (2-tailed) .782 .910 .656 .752 .002 .581 .838  .056 .930 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

publicity Pearson Correlation .057 -.143** .038 .223** -.287** -.220** -.112** -.072 1 -.022 

Sig. (2-tailed) .129 .000 .321 .000 .000 .000 .003 .056  .566 

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

security Pearson Correlation .033 -.425** -.014 .363** -.510** -.364** -.393** .003 -.022 1 

Sig. (2-tailed) .387 .000 .711 .000 .000 .000 .000 .930 .566  

N 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

ستفاده از خدمت ) ست     ( موبایل بانک میزان ا شود.     به  ورت کیفی دسته بندی شده ا ستفاده می  یون در رگرس از آزمون لجستیک ا

میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه مدلی بر مبنای راب ه زیرتاثیر پریری هر    لجستیک  

 یک از متغیرها اندازه گیری می شود.

 فرمول مدل لجستیک به شر  زیر می باشد: 

Y=LN(Pi/1-Pi)=∑α+Βx 

Y=α+ΒX1+BX2+BX3+BX4+BX5+BX6+BX7+BX8 

 تحلیل مناسب بودن کل مدل   5-4-1

در مدل الجستیک   46یا امنی بوسجهت بررسی فرضیه ا لی تحقیق و به عبارتی بررسی مناسب بودن کل مدل از آزمون کای دو       

 کمک می گیریم

 

 (H0=βx1,βx2……βx7=0تاثیر معنادار ندارد ) موبایل بانک تمایل استفاده ازشاخص های تعیین شده در میزان :  H0فرضیه 

 (H1=βx1,βx2……βx7≠0) شاخص های تعیین شده در میزان تمایل استفاده از موبایل بانک تاثیر معنادار دارد:  H1فرضیه 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
( آزمون کای دو1-5جدول  

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 765.699 5 .000 

Block 765.699 5 .000 

Model 765.699 5 .000 

می باشررد بنابراین  1015برابر با  ررفر و کوچکتر از  sigهمانگونه که در خروجی جدول آزمون کای دو مشرراهده می گردد ضررریب 

 کل مدل مناسب می باشد. می توان گفت و در نهایت تعیین شده مناسبمورد تایید می باشد و متغیر های  H1فرضیه 

 بررسی درصد ضرایب تعیین در مدل 5-4-2

                                                           
16 omnibus 



 

  زان می "میزان در ررد تغییرات متغیر های مسررتقل بر روی متغیر وابسررته  ، در این بخش به کمک تخمین در ررد ضرررایب تعیین

ستفاده از موبایل بانک  ل به شر  زیر مشاهده می    نتیجه بررسی ضرایب تعیین مدل نیز در خروجی جدو  برآورد می گردد. " تمایل ا

 گردد:

Model Summary  ضرایب تعیین5-5جدول ) 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 a36.581 .665 .975 

a. Estimation terminated at iteration number 11 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

در د تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و با توجه به ضریب تعیین  %66 49با توجه به ضریب تعیین کاکس و اسنل

 در د تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل تبیین می شود. %39 41نیجل کرک

 19آماره والد تحلیل داده ها در بررسی میزان تاثیرپذیری با استفاده از خروجی آزمون 5-4-3

همان ور که قبال اشاره شد برای بررسی معنادار بودن ضرایب و تعیین میزان تاثیرپریری متغیرها از این آزمون استفاده می نماییم. 

 خروجی این آزمون ضرایب متغیرهای وارد شده در مدل الجیک را نشان می دهد.

 H0  :تاثیر معنادار ندارد  بایل بانکشاخص های تعیین شده در میزان تمایل استفاده از مو 

 H1  :شاخص های تعیین شده در میزان تمایل استفاده از موبایل بانک تاثیر معنادار دارد 
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Variables in the Equation   (آزمون آماره والد6-5جدول 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a relation 4.351 .682 4.320 1 .000 .242 

access 3.230 .906 10.870 1 .001 19.799 

sys 0.013 1.256 10.867 1 .001 62.782 

service 57275 1.659 8.254 1 .004 .009 

security 3.423 .017 .575 1 .006 .987 

userf 57796 1.064 12.698 1 .000 44.260 

publicity 3.823 .035 2.119 1 .000 1.053 

cost -1.418 0.843 0.121 1 .006 .987 

Constant -11.535 4.416 6.822 1 .009 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: relation, access, sys, service, security, userf, 

publicity, cost 

 

 

       با توجه به اینکه ضرررریبsig زمون آماره والد برای متغیر   در آ"relation" 10111 می باشرررد بنابراین    1015و کمتر از

ضیه   شود یعنی نوه  تایید H1فر ستفاده از موبایل بانک    می  ستر ارتباطی در میزان تمایل ا  تاثیر معنادار دارد همپنین  ب

ستقل     4.351برابر با  Bضریب   شد یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر م سته  relationمی با به میزان  ، متغیر واب

( USSDو  GPRS پر سرعت مانند   سرعت بستر ارتباطی)استفاده از بسترهای    افزایش می یابد بنابراین با افزایش  4.351

 میزان تمایل در استفاده از خدمت موبایل بانک افزایش می یابد.

   با توجه به اینکه ضریبsig  در آزمون آماره والد برای متغیر"access" 10114 براین فرضیه  می باشد بنا  1015و کمتر از

H1    ستیابی به نرم افزار شود یعنی نحوه د ستفاده از موبایل بانک  تایید می  ین تاثیر معنادار دارد همپن  در میزان تمایل ا

، متغیر وابسررته به میزان  accessمی باشررد یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر مسررتقل   90291برابر با  Bضررریب 

ستفاده      90291 س ب دستیابی به نرم افزار)ا سایت رسمی بان    افزایش می یابد بنابراین با افزایش  شعبه و یا  ک  از بولوتوس 

 عامل( میزان تمایل در استفاده از خدمت موبایل بانک افزایش می یابد

   با توجه به اینکه ضریبsig  در آزمون آماره والد برای متغیر"sys" 10114 د بنابراین فرضیه  می باش  1015و کمتر ازH1 

ب تاثیر معنادار دارد همپنین ضری   در میزان تمایل استفاده از موبایل بانک می شود یعنی نوه سیستم عامل گوشی     تایید 

B  می باشرد یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر مسرتقل   10149برابر باsys   افزایش 10149، متغیر وابسرته به میزان 



 

خدمت میزان تمایل در اسررتفاده از  (..,ios, androidی )و ارتقا نوه سرریسررتم عامل گوشرر فزایش می یابد بنابراین با ا

 می یابد. موبایل بانک افزایش

  با توجه به اینکه ضریبsig  در آزمون آماره والد برای متغیر"service" 10111 می باشد بنابراین فرضیه  1015و کمتر از

H1 ادار تاثیر معن  در میزان تمایل اسررتفاده از موبایل بانک ارائه خدمات مجاز بانکیمیزان تنوه در ود یعنی تایید می شرر

ضریب   ستقل   50296برابر با  Bدارد همپنین  شد یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر م سته   serviceمی با ، متغیر واب

 بایل بانک افزایش می یابداز خدمت مو میزان تمایل در استفادهآن  بنابراین با افزایشافزایش می یابد  50296به میزان 

       با توجه به اینکه ضرررریبsig    در آزمون آماره والد برای متغیر"security" 10116 می باشرررد بنابراین    1015و کمتر از

تاثیر معنادار دارد     در میزان تمایل اسرررتفاده از موبایل بانک       ود یعنی میزان امنیت نرم افزار  تایید می شررر   H1فرضررریه  

ضریب   ستقل    90129برابر با  Bهمپنین  شد یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر م سته به   securityمی با ، متغیر واب

میزان تمایل در اسررتفاده از خدمت موبایل بانک    امنیت نرم افزار میزان افزایش می یابد بنابراین با افزایش 3.423میزان 

 افزایش می یابد

   ضریب ضیه     1015و کمتر از userf" 0.000"در آزمون آماره والد برای متغیر  sigبا توجه به اینکه  شد بنابراین فر می با

H1 د تاثیر معنادار دار در میزان تمایل اسررتفاده از موبایل بانکنرم افزار ود یعنی میزان کاربر پسررند بودن تایید می شرر

، متغیر وابسته به میزان  userfنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل می باشد یع60931برابر با  Bهمپنین ضریب 

میزان تمایل در اسرررتفاده از خدمت موبایل بانک        افزایش می یابد بنابراین با افزایش کاربر پسرررند بودن نرم افزار       60931

 افزایش می یابد

  با توجه به اینکه ضرررریبsig  در آزمون آماره والد برای متغیر"publicity" 10111 می باشرررد بنابراین  1015و کمتر از

اثیر ت در میزان تمایل اسرررتفاده از موبایل بانکتایید می شرررود یعنی میزان تبلیغات در زمینه موبایل بانک  H1فرضررریه 

 ، publicityمی باشررد یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر مسررتقل  90129برابر با  Bمعنادار دارد همپنین ضررریب 

ر میزان تمایل دافزایش می یابد بنابراین با افزایش میزان تبلیغات در زمینه موبایل بانک  90129متغیر وابسرررته به میزان 

 استفاده از خدمت موبایل بانک افزایش می یابد

  با توجه به اینکه ضررریبsig  در آزمون آماره والد برای متغیر"cost" 10116 فرضرریه  می باشررد بنابراین 1015و کمتر از

H1  یر تاث در میزان تمایل اسرررتفاده از موبایل بانکتایید می شرررود یعنی دریافت هزینه جهت ارائه خدمات موبایل بانک



 

ضریب   ستقل     -40141برابر با  Bمعنادار دارد همپنین  شد یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر م ، متغیر  costمی با

سته به میزان   ستفاده از در زمینه موبایل بانک  هزینهمی یابد بنابراین با افزایش میزان  کاهش40141واب  میزان تمایل در ا

 خدمت موبایل بانک کاهش می یابد.

 

 مدل نهایی رگرسیون لجستیک برای متغیر های مستقل تشریب شده  به شر  زیر می باشد :

LN(Pi/1-Pi)= -11.535 + (4.351 relation) + (3.230 access) + (0.013 sys) + (5.276 service) + 
(3.423 security) +(6.790 userf) +(3.823 publicity) - (1.418 cost) 

 و پیشنهاد های کاربردی  نتایج -6

سبات  نتایج بدست آمده با توجه به . 4 شده، متغیر      ، در محا سودمندی درک  سبی یا  سند بودن نرم   "از میان عوامل مزیت ن کاربر پ

راری سرررمایه گ ارد. این بدین معناسررت که بیشررترین تاثیر را بر ایجاد تمایل مشررتریان در بکارگیری خدمت موبایل بانک د "افزار

وش ورود  تنوه در ر حجم پایین برنامه ، کیفیت تصاویر، بانکها جهت ارتقا و گسترش قابلیت های نرم افزاری از قبیل جانمایی منوها،

 و ... می تواند عاملی موثر بر ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر بانکها باشد.

شتریان  تمایلمیزان  "بر  با تأثیری دوم در رتبه "ارائه خدمات مجاز بانکی "متغیربا توجه به قرار گرفتن . 2   ی خدمتبر بکار گیر م

  موارد زیر توسط بانکها مد نظر قرار گیرد: الزم است ، واحد 50296به مقدار " موبایل بانک

سایی پر کاربردترین انواه عملیات جهت افزایش کیفیت ارائه      سنجش   - شنا شتریان در زمینه عملیات بانکی و   نیازهای م

 خدمت

 بانکآموزش کاربران جهت سهولت در انجام عملیات بانکی توسط موبایل  -

 ریزی و نظارت مستمر بر نحوه پاسخگویی، راهنمایی، مشاوره و حل مشکالت مشتریان توسط کارکنان.برنامه -

  ایجاد بستر و زیر ساخت های الزم جهت ارائه خدمات مجاز بانکی   -

 بروزرسانی خدمات بانکی م ابق با استانداردها و دستورالعمل های مجاز بانک مرکزی -

 میزانا ب "بستر ارتباطی نوه "تاثیر گرار  بر متغیر وابسته از مجموعه عوامل مزیت نسبی یا سودمندی درک شده      از دیگر عوامل  .9

دارای  SMSنسبت به   USSDو  GPRSقرار گرفته است. با توجه به اینکه بستر    سوم می باشد که در رتبه  واحد  10954افزایش 

 USSDفیت و سرعت بستر اینترنت یا کیفیت اپراتور پشتیبانی کننده بستر     سرعت باالتری می باشد تمایل مشتریان بر اساس کی    

افزایش یا کاهش می یابد لرا بنظر می رسرررد اقدامات بانکها در زمینه ارائه مشررراوره فنی به مشرررتریان جهت خ وط  اینترنت یا                   

 ت موبایل بانک موثر باشد.اپراتور انتخابی می تواند در افزایش میزان بکارگیری خدمسرویس های معرفی شده توسط 

 



 

نیز به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگرار در جایگاه چهارم قرار گرفته اسرررت که این امر میزان تاثیرپریری               " تبلیغات  "متغیر . 1

   استفاده از خدمات موبایل بانک را از تبلیغات توسط آن بانک نشان می دهد.

شنهاداتی راهکارها و پی ، جایگاه پنجم در  "قابلیت امنیت نرم افزار"متغیر با توجه به میزان اثر گراری برای افزایش اعتماد مشتریان  .5

 در جهت افرایش میزان تمایل مشتریان در بکار گیری خدمت موبایل بانک موثر باشد:تواند به شر  ذیل می

   .ی ارتباطیوتکلهادر زمینه ایمنی رمز و کلمه عبور و پر مشتریان ورود ایجاد ایمنی در -

  .مانند بانکداری سنتیه از اطالعات شخصی و حریم خصو ی افراد در مشتریان در خصوص حفاوت اعتماد  حس ایجاد -

 در جهت و الزامات بانک مرکزی ایجاد تمهیدات امنیتی الزم و کافی و بروز رسانی مستمر بر اساس استاندارد های جهانی     -

  کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا  

اثیر  تنشان دهنده   "نحوه دستیابی به نرم افزار "بر اساس یافته های این پژوهش از منظر پی یدگی و سهولت درک شده، متغیر     .6 

ست     بر  سان جهت بد شتریان به راهکار و ابزار آ شد   میزان تمایل م صب نرم افزار موبایل بانک می با   در این میان دریافت . آوردن و ن

سایت  سمی  نرم افزار از  سیر   ر ست    بانک پر تمایل ترین م شعبه در الویت بعدی قرار گرفته ا و دریافت از طریق ابزارهای بولوتوس 

ست .      ستیابی بوده ا ستی از افراد نیز دارای کمترین تمایل د ست در دد   .دریافت به  ورت د سان   آ فراهم آوردن  لرا بانکها می بای

   نرم افزار باشند.این دریافت  به منظور با امنیت باال ن و کوتاه ترین مسیرتری

تبلیغات ، امنیت و   "همانگونه که در نتایج محاسرربات مشرراهده می گردد آمار و ارقام نشرران میدهد میزان تاثیرپریری سرره متغیر  

 اند.در س و  نزدیک به یکدیگر و در جایگاه تقریبا برابری قرار گرفته " دستیابی 

نشرران میدهد دریافت هزینه توسررط بانکها به منظور ارائه   بر متغیر وابسررته واحد 40141به میزان  "هزینه "منفی متغیر  با تاثیر.9

خدمات در این حوزه بر میزان تمایل آنها در بهره گیری از خدمات موبایل بانک تاثیر منفی می گرارد لرا بانکها می بایست در برنامه  

 مدنظر قرار دهند. ارائه بیشترین خدمت با کمترین هزینه ممکن را برای مشتریانو رقابت های بین بانکی  آتی خودهای 

شتریان        "متغیر .1 ستفاده م ستم عامل مورد ا سی شده    "نوه  به عنوان یکی از عوامل موثر در میزان تمایل در جایگاه انتهایی واقع 

ریان و باالبردن س ب علمی آنها در خصوص اطالعات گوشی تلفن همراه آنها می     است که اقدامات بانکها در زمینه آگاه سازی مشت   

 تواند مسمر ثمر واقع شود.

میزان  اب و عدم وابسرررتگیبی تاثیر بوده خدمت این بر میزان بکار گیری  "برند بانک "متغیر  نین از منظر ویژگیهای بانک ،    هم .3

 .اثبات گردیده است تمایل مشتری به نوه فعالیت و ماهیت بانک
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