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  چكيده

پيشرفت تكنولوژي و اهميت سرعت و سهولت در انجام خدمات بانكي روش هاي جديد بانكداري را پديد 

علي رغم  كداري همراه، كاربران را از محدوديتهاي زماني و مكاني رها مي سازد. با اين وجودآورده است. بان

اينكه استفاده از تلفن همراه و كاربردهاي جانبي آن بسيار رايج است، تنها درصد كمي از افراد از خدمات 

دستيابي به موفقيت بايد بانكداري همراه بهره مي برند. بانكهايي كه ارائه دهنده اين خدمات هستند براي 

  قادر به ايجاد اعتماد اوليه در كاربرانشان براي استفاده از خدمات بانكداري همراه باشند.

، گرايش به اعتماد كيفيت سيستم ها اطمينان ساختاري، كيفيت اطالعات،هدف از اين پژوهش بررسي تاثير 

بانكداري همراه است. اين پژوهش به روش   بر ايجاد اعتماد اوليه در استفاده از خدمات و درك سودمندي

پيمايشي انجام شده است و جامعه آماري آن شامل مشتريان شعب بانكهاي مختلف شهر اصفهان  - توصيفي

  مي باشد.

تحليل شده است و نتايج حاصل نشان دهنده چگونگي  Amosداده هاي اين پژوهش با استفاده از نرم افزار 

يت اطالعات، كيفيت سيستم ها، گرايش به اعتماد و درك سودمندي بر قصد اطمينان ساختاري، كيفتاثير 
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از بانكداري همراه در قالب يك مدل ساختاري است. در پايان بر اساس يافته هاي پژوهش استفاده مشتريان 

  پيشنهاداتي براي گسترش استفاده از بانكداري همراه و بهبود كيفيت اين خدمات ارائه شده است. 

  

   ؛ كيفيت اطالعات؛ كيفيت سيستم هااعتماد اوليه؛ بانكداري همراه؛ تعهد ساختاريواژه ها: كليد 

  

  مقدمه

پيشرفت در تمامي ابعاد زندگي بشر تحولي بنيادين ايجاد كرده است.  1گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات

 پيشرفت با .تحول ساخته استوش انجام كارها را مهاي پيشرفته ارتباطي، ر و فناوري اطالعاتيشبكه هاي 

 تسريع و تسهيل در تجهيزات الكترونيكي و ابزار عميق تاثير و دنيا در ارتباطات و اطالعات فناوري سريع

 .]4[شود مي افزوده آنها كاربرد و وسايل گونه اهميت اين بر روز هر هزينه، و وقت در جويي صرفه و كارها

كت كنندگان رتوجه بسياري از محققان، مشا از ميان برداشته است و را فواصل زماني و مكانياينترنت  امروزه

اينترنت در بين اكثر بخش استفاده از  اقتصادي را معطوف خود ساخته است. دولتها و مفسران در تجارت،

و اين امر موجب ايجاد تغييرات عمده در روش ها و فرآيندهاي  استدر حال رشد سرعت  بهجامعه هاي 

  كسب و كارهاي مختلف خواهد شد. مديريتي و نيز

نكداري با. در اين ميان نهادهاي مالي نيز از اين امر مستثني نبوده و به سرعت در حال تغيير هستند 

 بانكاربرد فناوري اطالعات در نظام بانكي است كه به مشتريان كجود آمده و الكترونيك محصول تغييرات بو

 بانكداري .]5[را مي دهد متنوع كانالهاي طريق از و واسطه بدون نك،با با تعامل ي اجازه ذينفعان ديگر و ها

 و نقل و خود هاي حساب دسترسي به براي مشتريان كه است الكترونيكي هاي كانال كليه شامل الكترونيك

 ها كانال اين .كنند مي استفاده آن خود از ي ها حساب صورت پرداخت يا و ها حساب بين وجه انتقال

در اين تحقيق تاكيد  .]3[پرداز مي شود خود هاي دستگاه و ديجيتال تلويزيون تلفن، موبايل، نت،اينتر شامل

  .گفته مي شودمختصرا به آن بانكداري همراه يق تلفن همراه است كه ي از طربر بانكداري الكترونيك

ميليون نفر افزايش  35ميليون نفر به بيش از  8در پنج سال گذشته تعداد مشتركان تلفن همراه در كشور از 

تعداد تلفن هاي همراه از تعداد كل كامپيوتر هاي شخصي و تلفن هاي ثابت در يافته است كه نشان مي دهد 

ستقبال افراد قرار نگرفته ابا اين وجود بانكداري همراه آنطور كه بايد مورد پذيرش و  است پيشي گرفتنحال 

مات بانكداري همراه را ارائه مي نمايند اما آنچه كه بايد هم اكنون بسياري از بانكهاي ايران خد .]1[است

                                                 
1 .Information and Cmmunication Technology (ICT) 
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. بانكداري تلفن مورد توجه قرار گيرد ايجاد زمينه استفاده از اين خدمات و گسترش استقبال از آن است

همراه موجب مي گردد كه كاربران براي استفاده از خدمات بانكي محدود به زمان و يا مكاني خاصي نباشند 

  جام عمليات بانكي خود در همه جا باشند.و قادر به ان

1ي مانند مدل پذيرش تكنولوژييدر رابطه با بررسي رفتار كاربران بانكداري همراه مدلها
TAM ]9[  تئوري و

IDLانتشار نوآوري
وجود دراد. بر اساس اين مدلها ادراك سودمندي، مزيت نسبي و اميد به اجرايي  ]16[ 2

آنچه كمتر در تحقيقات به آن پرداخته شده است همراه تاثيرگذار است.  رش كاركنان از تلفنشدن بر پذي

ايجاد اعتماد اوليه و حفظ آن در ميان مشتريان است. ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه براي جذب 

ادامه  در مشتريان ايجاد نمايند و نيز براياي را مشتريان به استفاده از اين خدمات بايد بتوانند اعتماد اوليه 

مي يابد كه كاربران  اعتماد اوليه زماني توسعهل عوامآمده باشند.  بوجود اعتماداين ارتباط بايد قادر به حفظ 

عدم اطمينان و ترس از عدم وجود امنيت در  به دليل .[17]بار از اين خدمات استفاده نمايندبراي اولين 

يان آسان نيست و بانكها براي ردر مشتاعتماد اوليه استفاده از شبكه هاي اينترنتي و اينترنت همراه ايجاد 

  نياز به جلب اعتماد مشتريان خود دارند.گسترش خدمات الكترونيكي ادامه حيات در محيط رقابتي امروز و 

هدف گرفته است.  اثر اعتماد اوليه بر رفتار كاربران در پذيرش بانكداري همراه كمتر مورد بررسي قرارتاكنون 

بررسي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد اوليه در استفاده از بانكداري همراه است. در اين تحقيق  از اين پژوهش

گرفته شده  مدل موفقيت سيستم هاي اطالعاتي و اطمينان ساختاري كه از عامل كيفيت اطالعات پنجتاثير 

بر  داري همراهكيفيت سيستم ها و همچنين گرايش به اعتماد و درك سودمندي استفاده از بانك و  است

در ادامه بعد از بيان پيشينه مختصري پيرامون ادبيات  مورد مطالعه قرار گرفته است. ايجاد اعتماد اوليه

، روش تحقيق و نتايج حاصل از تحليل داده هاي جمع آوري شده ارائه مي گردد و در آخر عالوه بر موضوع

   ئه مي شود.اد اعتماد اوليه در ميان مشتريان ارارائه مدل معادله ساختاري پيشنهاداتي كاربردي جهت ايجا

  

  ادبيات موضوع

ناوري اطالعات و پيشرفتهاي حاصل در زمينه تجارت الكترونيكي، لزوم بازنگري در شيوه ف تحوالت شتابان

ه شكل سنتي را ياد آور مي سازد. خدمات اينترنت همراه اخيرا جايگاه مناسبي را در هاي ارائه خدمات ب

بطوري كه امروزه در  ؛از خدمات اينترنتي پيدا كرده استتم هاي فناوري اطالعاتي و استفاده ميان سيس

سرعت و كارايي،  ر دسترس بودن، امنيت بيشتر وبسياري از نقاط دنيا به داليلي چون سهولت حمل و نقل، د

                                                 
1 . Technology Acceptance Model (TAM) 
2 . Diffusion of Innovation Theory (DIT) 
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وتر هاي يكامپسيله ، حتي بيش از  استفاده از آنها بواز طريق تلفن همراه استفاده از خدمات اينترنتي

  .]2[است مورد توجه قرار گرفتهشخصي 

از ارائه خدمات بانكداري همراه به مشتريان موجب ايجاد مزيت  حاصل ارزش افزودهدر صنعت بانكداري نيز 

كه در آن  ،بانكداري همراه در واقع تعاملي است بين مشتري و بانك. شده است براي بانكها رقابتي پايدار

تعامل بين مشتري و بانك شامل: پرداخت صورتحساب،  ؛اه مانند شعبه اي از بانك مي باشدگوشي تلفن همر

، كه ساده ترين شكل آن استفاده از انتقال پول بين حسابها و آگاهي از اطالعات حساب خود مي باشد

ات بطور براي توسعه بانكداري همراه بايد اين خدم .طالع از مانده حساب خود استابراي  1خدمات پيامكي

و زمينه  ايه گذاري در اين صنعت باال رودنرخ بازگشت سرم گسترده مورد پذيرش مشتريان واقع شود تا

  .]6[بهبود خدمات در اين بخش فراهم گردد

شده است و هم اكنون بسياري از بانكهاي خصوصي  آغاز 1386از سال در ايران ارائه خدمات بانكداري همراه 

استفاده از اين خدمات آمار ها نشان مي دهد كه با اين وجود . ]21[ائه مي دهندو دولتي اين خدمات را ار

اگرچه بانكداري همراه كاربران را از محدوديتهاي زماني و آنگونه كه بايد مورد استقبال قرار نگرفته است. 

به دليل مسائل اما  استفاده از خدمات بانكي در هر مكاني مي نمايدكند و آنها را قادر به  مكاني آزاد مي

 است.بوده در استفاده از تلفن همراه همواره استفاده از اين خدمات با ريسك و عدم اطمينان همراه امنيتي 

ارائه  ست وايجاد اعتماد اوليه در كاربران براي استفاده از خدمات بانكداري همراه بسيار حياتي ا ازاين رو

  .[23]د در كاربران و نيز حفظ آن نياز دارنددهندگان بانكداري همراه همواره به ايجاد اعتما

  اعتماد اوليه : 

اعتماد منعكس كننده انتظارات مثبت نسبت به رفتارهاي ديگران در آينده با قبول آسيب پذيري محتمل 

اعتماد شامل دو بخش اعتماد اوليه و جلب اعتماد پايدار است. عوامل بسياري در ايجاد اولين همراه آن است. 

. [7]. كاربر را تحت تاثير قرار مي دهداعتماد اوليه رفتار  تماد يعني اعتماد اوليه موثر است.مرحله اع

 ،قيقات نشان داده است كه ايجاد اعتماد در پذيرش خدمات مختلف از جمله, سرويس هاي خبري آنالينتح

) نيز دريافته اند 2010(. جاندرا  و همكاران [15] مؤثر بوده است بانكداري الكترونيكي و خريد تلفن همراه

  .[14]ردخت با تلفن همراه تاثير مي گذاكه جلب اعتماد افراد بر سيستم هاي پردا

اعتماد نسبت به خدمات بانكداري همراه را مي توان در چهار دسته تقسيم بندي  ايجاد عوامل تاثير گذار بر

اربران از كيفيت وب سايت بر جلب اولين دسته از اين عوامل به وب سايت بانك بستگي دارد. درك ككرد: 

كيفيت اطالعات دريافت شده  از ديگر عوامل تاثيرگذار بر اعتماد اوليه. اعتماد اوليه در آنها تاثير مي گذارد

                                                 
1 .SMS 
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اعتماد اوليه كاربران در مورد صحت اطالعات تاثير گذار است. همچنين عوامل ديگري مانند است كه بر 

كاربران و سهولت استفاده نيز بر شكل گيري اعتماد اوليه در كاربران  بازنگري در وب سايت، توجه به نظر

مرتبط با مصرف كننده است. گرايش به اعتماد اثر  مؤثر بر اعتماد اوليه تاثير گذار است. دسته دوم از عوامل

ب تجربه البته ممكن است اثر اين عامل به تدريج و با كس. قابل توجهي بر ايجاد اعتماد اوليه كاركنان دارد

مك گينك در  گرايش به اعتماد نشان دهنده تمايل طبيعي كاربر به اعتماد به افراد ديگر است كاهش يابد.

كاربراني كه از گرايش به اعتماد بااليي برخوردارند نگرش تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه 

سبت به بانكداري همراه اعتماد پيدا مي اين آنها به راحتي نبنابرمثبتي نسبت به فناوري هاي جديد دارند. 

اره به ديده شك به مسائل مي كاربراني كه گرايش به اعتماد آنها در سطح پاييني است همو لدر مقاب كنند.

 از اين جهت كه خدمات است.يا سازمان ارائه دهنده مربوط به شركت  ،گروه سوم از عوامل تاثير گذار. نگرند

م مجموعه اي ومي سازمان نيز بر شكل گيري اعتماد اوليه موثر است و دسته چهاراعتبار، اندازه و تصوير عم

بر اعتماد ل برند سازمان، كيفيت سايت و غيره مجموعه اي شاماز سه دسته ديگر است كه بيان مي دارد، 

  .[11]مصرف كننده تاثيرگذار است

ين صورت گرفته است پژوهش هاي نالخدمات آ كه در زمينه ايجاد اعتماد نسبت به قايسه با تحقيقاتدر م

) اعتماد 2003سيو و شن ( .صورت گرفته است نسبت به خدمات اينترنتي همراه ايجاد اعتماد اندكي پيرامون

خدمات كه هر دو تحت تاثير ارائه دهنده  يه و اعتماد مستمر تقسيم كرده اندبه تلفن همراه را به اعتماد اول

بر  نشان مي دهد زيبايي شناسي در طراحي،) 2010لي و يه (يج تحقيقات نتا. [23]همراه  قرار گرفته است

ايجاد امكان كنترل كاربر،  .[13]موثر است سهولت استفاده سودمندي و درك كاربر پيرامونجلب اعتماد 

  .[12]نسبت به تعامالت اينترنت همراه تاثيرگذار استبر اعتماد  ،استفاده در همه جا و پاسخگويي شخصي

نجش اعتماد مشتريان نسبت به ارائه دهنده خدمات بانكداري همراه سه بعد در نظر گرفته مي شود. براي س

ائه دهنده در انجام وظايف خود مي توانايي بيانگر ميزان دانش و مهارت ار .[6]توانايي، صداقت و خيرخواهي

مي دهند درك كرد و  كه ارائه . صداقت ارائه دهنده را مي تواند از طريق يكپارچگي اطالعاتيباشد

ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه تنها به فكر منافع خيرخواهي سيستم بانكداري همراه نيز از اينكه 

اعتماد ايجاد شده حصول نتايج خود نيستند بلكه نگران منافع كاربران خود نيز مي باشند برداشت مي شود. 

و آنها را به استفاده از خدمات بانكداري همراه ترغيب  [8]مثبت در آينده را براي كاربران تضمين مي كند

  .خواهد كرد
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  پذيرش بانكداري همراهعوامل مؤثر بر 

بانكداري همراه به عنوان يك خدمت در حال ظهور آنطور كه بايد مورد استقبال كاربران قرار نگرفته است به 

ي كاربران ضروري است. از نظريه همين دليل پژوهش در مورد شناسايي عوامل موثر بر پذيرش آن از سو

، اغلب به عنوان اصول نظري اين بحث استفاده مي شود TAMو  IDTهاي پذيرش فناوري اطالعات مانند 

كه تضمين ساختاري و درك سهولت استفاده، ايجاد اعتماد نسبت به بانكداري همراه را محققان دريافته اند 

رات اث IDTخود و  به تئوري اعتمادمطاعات خود بر اساس كيم و شأين در  .[14]تحت تاثير قرار مي دهد

 . در اين مطالعهويژگي هاي نوآوري و دانش مبتني بر اعتماد را بر پذيرش بانكداري همراه بررسي كرده است

و دانش مبتني بر اعتماد شامل گاري و درك سهولت استفاده، مزيت نسبي، ساز :ويژگي هاي نوآوري شامل

كه نشان مي دهد همچنين نتايج تحقيقات ديگر . ]10[خيرخواهي و صداقت استرك شده، شايستگي د

تضمين ساختاري، مزيت نسبي و ميل اشخاص به اعتماد كردن بر ايجاد اعتماد اوليه در بانكداري همراه تاثير 

فاده بر قصد استمي تواند كه درك كارآيي و پذيرش ريسك  ات خود دريافته انددر تحقيقو نيز محققان دارد 

عامل  تاثير پنج حاضر تحقيقات انجام شده در تحقيقبر اساس . ]16[از خدمات بانكداري همراه مؤثر باشد 

ايجاد بر  ، گرايش به اعتماد و درك از سودمنديكيفيت اطالعات، كيفيت سيستم و اطمينان ساختاري

ريان بانكداري همراه بانكهاي مختلف شتدر ميان ممراه اعتماد اوليه و تاثير آن بر قصد استفاده از بانكداري ه

  در نظر گرفته شده است: )1ورت شكل(مورد مطالعه قرار گرفته است و مدل فرض شده تحقيق به صاصفهان 

  

   

  

  

  

  

  

  

  مدل اوليه تحقيق -)1شكل(

  

 

ا����د 

�	
 او
 ��د ا���د�


	ن �����ر��� 

 �	�	ت اط��ت

 �	�	ت �	��م


�د� �را	ش �� ا

 ادرا� ���ت �� ارا�� ده�د�
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كابران  .[11]كيفيت اطالعات بر دقت، به هنگام بودن و مرتبط بودن اطالعات اشاره دارددر اين مدل 

كيفيت اطالعات و كيفيت سيستم اتكا مي بانكداري همراه براي استفاده از خدمات آن به برداشتهاي خود از 

. [23]كنند. كيفيت اطالعات و كيفيت سيستم از عوامل تاثير گذار بر موفقيت سيستم هاي اطالعاتي هستند

بدست آوردن اطالعات پرداخت خود كاربران بانكداري همراه انتظار دارند كه در هر مكان و زماني قادر به 

ئه اباشند و اگر اطالعات ارائه شده به آنها بي ربط، نادرست و تاريخ گذشته باشد آنها به توانايي و صداقت ار

ممكن دهندگان اين خدمات در ارائه خدمات با كيفيت به مشتريان شك مي كنند. بنابراين كيفيت اطالعات 

اطالعات غلطي در مورد ماند  . اگر كاربران بانكداري همراهير گذار باشداوليه مشتريان تاث بر اعتماداست 

براي  كاربران بانكداري همراهبه بانكداري همراه كاهش مي يابد.نسبت  اعتمادشان، حساب خود دريافت كنند

د. زماني و مكاني عالقه دارن به پرداخت بدون محدوديتبهبود زندگي خود و افزايش كارآيي و اثربخشي خود 

مي تواند كاهش دهد. نتايج مطالعه ولي در مقابل كيفيت پايين اطالعات مطلوبيت استفاده از اين خدمات را 

. همچنين [22]است بوده كه كيفيت اطالعات بر اعتماد اوليه تاثير گذارزاهدي و سونگ نشان مي دهد 

زار انبار داده ها تاثير ندي نرم افاز سودمكاربران بر برداشت بر اساس تحقيق ويكسوم و تود كيفيت اطالعات 

  .[20]گذار بوده است

. [11]كيفيت سيستم بر سرعت دسترسي، سهولت استفاده، پيمايش و ظاهر بانكداري تلفن همراه اشاره دارد

ه و نيز و غيرورودي نامناسب فن همراه مانند صفحه نمايش كوچك، با توجه به برخي از محدوديتهاي تل

ممكن بران بانكداري همراه ركاي، مانند پهناي باند و غيره ساختهاي اينترنتر زي وجود برخي از مشكالت

براي كسب اطالعات مورد نياز خود با مشكل مواجه شوند. بنابراين ايجاد ارتباطي با پيمايش قدرتمند ، است

باشد. ضعف كيفيت سيستم  مي و طراحي روشن و پاسخ سريع براي استفاده از بانكداري تلفن همراه ضروري

كه ارائه دهندگان اين خدمات تالش و  ممكن است اين احساس را ايجاد كندبانكداري همراه در كاربران 

سرمايه گذاري كافي براي باال بردن كيفيت اين خدمات انجام نداده اند. اين موضوع ارزيابي كاربران از ميزان 

در  )2008( ونس و همكارانمات را تحت تاثير قرار مي دهد. اعتبار و  خدمتگزاري ارائه دهندگان اين خد

يافته اند كه كيفيت سيستم ها از جمله سرعت تراكنش و قابليت تجديد ساختار نتيجه تحقيقات خود در

 سيستم هاف بودن كيفيت ضعيظاهري آنها اعتماد كاربران نسبت به فناوري را تحت تاثير قرار مي دهد. 

  .[19]دستيابي به نتايج مثبت در آينده كاهش مي دهد انتظار كاربر را براي

اطمينان ساختاري به اين معني است كه ساختارهاي حقوقي و فني براي اطمينان از امنيت پرداخت وجود 

همراه بيشتر در معرض  ندارد. در مقايسه با بانكداري آنالين بانكداري همراه به دليل استفاده از خطوط تلف

استفاده از اطالعات رهگيري قرار دارند. همچنين ويروس ها و مشكالتي كه در خود حمله هكرها و سوء 
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اطمينان ساختاري به عنوان در تحقيقات مك نايت تلفن همراه وجود دارد موجب نگراني كاربران مي شود. 

راني . بخصوص براي كارب[17]ساز و كاري كه اعتماد كاربران را تحت تاثير قرار مي دهد شناخته شده است

كه تجربه مستقيمي از استفاده از اين خدمت ندارند اين تضمين هاي ساختاري مي تواند نقطه اتكايي براي 

همچنين كاربران اعتمادي را كه از اين طريق كسب مي كنند را به  ايجاد اعتماد به بانكداري همراه باشد.

  .[18]افراد ديگر نيز انتقال مي دهند

  

  روش تحقيق

به روش تحليل عاملي تائيدي و مدل معادالت  و ماهيت و روش از نوع همبستگي ثاين پژوهش ازحي

و بر اساس هدف از نوع كاربردي مي باشد زيرا نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند به  است ساختاري

  استفاده از خدمات بانكداري همراه كمك نمايد.ن شدن تاثير اعتماد اوليه برقصد روش

قيق مشتريان بانكهاي مختلف شهر اصفهان هستند كه از بانكداري همراه استفاده مي جامعه آماري اين تح

كنند. به دليل گسترده بودن بانكها جامعه تحقيق بصورت نامحدود تعريف شده و براي جمع آوري اطالعات 

طح از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نسبتها در س

  به دست آمده است.  384درصد برابر با  5خطاي 

براي جمع آوري داده ها عالوه بر روش كتابخانه اي از پرسشنامه نيز استفاده شده است. پرسشنامه اين 

سوالها جنبه جمعيت شناختي داشته و بقيه  سوال از اين 4 تعدادسوال است كه  28تحقيق شامل 

تغير آشكار مدل(كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، اطمينان پرسشنامه به شش بخش براي سنجش شش م

سوال  4ساختاري، گرايش به اعتماد، درك سودمندي و قصد استفاده) تقسيم شده است، كه هر كدام شامل 

  تايي ليكرت مي باشد. 5در چهارچوب طيف 

يي براي كل سواالت براي آزمون پايايي پرسشنامه از شيوه آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه ضريب پايا

شده است، كه قابل قبول مي باشد. همچنين با  تعيين 0.78 معادل SPSSپرسشنامه به كمك نرم افزار 

 بين در پرسشنامه مقدماتي و توزيع صاحبنظران و متخصصان نظر از استفاده و پژوهش ادبيات از يريه گبهر

قرار گرفت. پرسشنامه تحقيق بصورت حضوري  مورد بررسيپرسشنامه  روايي آماري، نمونه افراد از تعدادي

به وسيله خود محقق ونيز با استفاده از اينترنت و با همكاري مسئوالن بخش بانكداري الكترونيك برخي از 

  شعب بانكهاي مختلف به افراد نمونه ارائه شد.
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  و نتايج يافته ها

از مدل معادالت ، اوليه بر قصد خريدتاثير اعتماد پس از تاييد روايي و پايايي مدل جهت اندازه گيري 

به صورت  قصد خريدو  اعتماد اوليههر يك از ابعاد  استفاده شده است. 2ساختاري نشان داده شده در شكل 

. قبل  از ارائه نتايج حاصل از مدلهاي معادالت ساختاري و پذيرش متغير اندازه گيري شده استفاده شده اند

  تدوين شده با استفاده از شاخصهاي برازش مدل مورد ارزيابي قرار گيرد. يا عدم پذيرش فرضيه ، بايد مدل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل معادالت ساختاري - 2شكل 

  

بدين منظور  شاخصهاي برازش مطلق(مانند كاي اسكوئر و شاخص نيكويي برازش)، شاخصهاي برازش 

و شاخصهاي برازش مقتصد(مانند ريشه  )2بونت-و شاخص برازش بنتلر 1تطبيقي(مانند شاخص برازش نسبي

                                                 
1 . Relative Fit Index 

2 . Bentler-Bonett Index or Normed Fit Index (NFI) 
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ميانگين مربعات خطاي برآورد و كاي اسكوئر بهنجار شده) مورد بررسي قرار مي گيرد، براي  برازش مدل از 

معيار هاي برازشي كه در مدل سازي معادالت ساختاري وجود دارد استفاده شده است. معيار هاي برازش  

نمايي شده توسط داده ها ، مدل اندازه گيري تحقيق را تاييد مي كند نشان دهنده اين است كه آيا  مدل باز

  0ول ارائه شده استبشاخص هاي برازش و  برازش قابل ق ) 1شماره( يا خير. در جدول

  

  هاي برازش و  برازش قابل شاخص -)1ل(جدو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در زير جداول مربوط به شاخص با توجه به شاخص هاي برازش قابل قبول به بررسي مدل پرداخته شد كه 

  هاي برازش ارائه شده اند

 شاخص كاي اسكوئر  -)2(جدول

  

  

  

  

  

 

Model CMIN/DF 

Default model 1.237 

Saturated model .... 

Independence model 15.575 
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شده شده اصالح برازش نيكويي وشاخص برازش نيكويي شاخص –)3(جدول  

  

  

  

  

  

 شاخص برازش تطبيقي - )4جدول(

  

  

  

  

شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد -)5(جدول  

 

    قتصد هنجار شدهشاخص برازش م -)6(جدول  

  

  

شاخص برازش مقتصد هنجار شده -)6دول(ج  

  

  

  

  

Model  GFI AGFI  

Default model  .934 .945  

Saturated model  1.000 .....  

Independence model  .737 .632  

 

Model CFI 

Default model .822 

Saturated model 1.000 

Independence model .000 

Model RMSEA    

Default 

model 
.008    

Independence 

model 
.01    

 

Model  PNFI  

Default model  .663  

Saturated model  .000  

Independence model  .000  
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مدل تدوين شده جهت بررسي فرضيه  ودن كليه شاخصهاي ذكر شده در جداول باالبا توجه به قابل قبول ب

  .اصلي پژوهش مناسب تلقي مي شود

  نتايج تحليل عاملي ابزار سنجش اعتماد اوليه وقصد خريد -)7(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

تاييد مي شود، يعني كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، اطمينان  فرضيه اصلي ،مدهبا توجه به نتايج بدست آ

ساختاري، درك از سودمندي و گرايش به اعتماد از طريق تاثير بر ايجاد اعتماد اوليه مي تواند بر قصد 

  استفاده مشتريان از خدمات بانكداري همراه مؤثر باشد.

نسبت به تحقيقات  تاثيرگذار بر اعتماد اوليهمجموعه اي از عوامل همزمان لحاظ مطالعه اين تحقيق از 

راي نوآوري است و نتايج حاصل به ارائه مدلي جامع از عوامل مؤثر بر قصد استفاده از خدمات اگذشته د

ه را مورد ات گذشتستاوردهاي تحقيقبرخي از د ،با اين حال نتايج حاصل بانكداري همراه انجاميده است.

ر ايجاد ) نيز نشان مي دهد كه اطمينان ساختاري مي تواند د2010نتايج تحقيقات لئو ( تاييد قرار مي دهد.

همچنين مطالعه زاهدي و سونگ نشان مي دهد كه كيفيت اطالعات بر اعتماد  باشد. اعتماد اوليه تاثير گذار

در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافتند كه  2009لئو و همكاران در سال . اوليه تاثير گذار بوده است

  اعتماد اوليه مي تواند بر پذيرش بانكداري همراه تاثير گذار باشد.

بر اساس يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود كه ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه بايد بطور مستمر 

رساني اطالعات و گسترده سازي خدمات ارائه درصدد ارتقاء نرم افزارهاي بانكداري همراه خود و نيز به روز 

شده بپردازند. و به خاطر داشته باشند كه سرمايه گذاري در اين زمينه ها بر اعتماد اوليه مشتريان تاثير 

يب كرده و موجب ايجاد قصد استفاده در آنها مي رغمثبت خواهد داشت و آنها را به استفاده از اين خدمات ت

  شود.

   Estimate 

informationquality <--- initial trust 1.000 

systemquality <--- initial trust . 904 

structuralassurance <--- initial trust .760 

trustpropensity <--- initial trust .830 

perceivedusefulness <--- initial trust .761 

usageintention <--- initial trust .980 
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عنوان پيشنهادات جانبي اين تحقيق مي توان گفت ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه از عالوه بر اين به 

طريق اطالع رساني و تبليغات مناسب مي توانند بر برداشت از سودمندي مشتريان تاثيرگذار باشند چرا كه 

ت به بانكها نسبن از صداقت و خيرخواهي در صورت آگاهي دادن به آنها زمينه الزم براي اطمينان مشتريا

  مشتريانشان نمايان خواهد شد كه به صورت ضمني بر قصد استفاده از اين خدمات تاثير گذار است.

  جمع بندي

در دنياي متغير امروز با توجه به گسترش روز افزون فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي شيوه انجام كارها 

ن تغييرات بهره وري و بقاي خود را تضمين نمايند كه دگرگون شده است و سازمانهايي مي توانند در برابر اي

همگام با تغييرات ايجاد شده روش هاي ارائه خدمات و كاالهاي خود را تغيير دهند. آنچه در اين ميان حائز 

اهميت است اين است كه تغييرات ايجاد شده براي بهبود كارايي و اثربخشي همواره از سوي مشتريان مورد 

ي گيرد. بانكداري همراه نيز كه نوعي از خدمات بانكداري الكترونيك است به داليل مختلف استقبال قرار نم

ي از اين آنطور كه بايد مورد استقبال مشتريان بانكها قرار نگرفته است بررسي ها نشان داده است كه يك

وهش شش عامل عدم اطمينان به شيوه ارائه خدمات بانكي بصورت انترنت همراه است كه در اين پژ عوامل

تاثير گذار بر اعتماد اوليه در مشتريان و به دنبال آن بر قصد استفاده از خدمات بانكداري همراه مورد بررسي 

قرار گرفته است كه نتايج حاصل نشان مي دهد كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، اطمينان ساختاري، درك 

اعتماد اوليه مي تواند بر قصد استفاده مشتريان از از سودمندي و گرايش به اعتماد از طريق تاثير بر ايجاد 

  خدمات بانكداري همراه مؤثر باشد.

به نظر مي رسد براي روشن شدن بهتر مساله عدم استقبال مناسب از بانكداري همراه الزم است در آيند نيز 

عات، كيفيت فيت اطالبررسي تاثير هر يك از عوامل كي براي مثالمينه انجام شود. تحقيقاتي در اين ز

تاثير گذار بر گرايش به اين خدمات و يا مطالعه عوامل بر درك سودمندي  اطمينان ساختاري سيستم و

اطمينان در ميان مشتريان خدمات بانكداري همراه و يا مطالعه تاثير كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، 

 اوليه در ميان مشتريان بانك هاي اطمينان ساختاري، درك از سودمندي و گرايش به اعتمادبر ايجاد اعتماد

  ساير شهرهاي كشور پيشنهاد مي شود.
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