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چکیده
در سال های اخیر با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و آمار کاربران در کشورها و ظهور و گسترش شبکههای بیسیم و افزایش استفاده از
اینترنت بر روی گوشی های موبایل نسل جدیدی از کاربردهای بانکداری الکترونیکی پدیدار شده و تحوالت چشمگیری در ارائه خدمات بانکداری
رخ داده است .بانکداری موبایل به عنوان یکی از شاخه های جدید بانکداری الکترونیک با استقبال گستردهای در اکثر کشورها روبرو گشته است.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیلگر خودکارآمدی میباشد .جهت
آزمون فرضیات از تحلیل همبستگی و حداقل مربعات جزیی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،دانشجویان دانشگاه تهران میباشند که
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی اقدام به توزیع پرسشنامهها گردید .بدین منظور پرسشنامه بین  271نفر از دانشجویان توزیع گردید که از میان
آنها  251پرسشنامه قابل استفاده بود .نتایج حاصل ،نشان میدهد که مهمترین عامل در ایجاد اعتماد اولیه مشتریان ،ویژگیهای پیرامونی میباشد،
چون ویژگیهای مرکزی در اعتماد اولیه معنیدار نبود .مشتریانی که تجربه استفاده از بانکداری موبایل را داشتهاند ،کیفیت خدمات (اطمینان به
بانکداری موبایل) ،مهمترین عامل بوده است .همچنین متغیر خودکارآمدی تأثیر اعتماد ادراکشده بر سازگاری با بانکداری موبایل تعدیل میکند.
واژگان کلیدی :ویژگیهای مرکزی ،ویژگیهای پیرامونی ،سازگاری با بانکداری موبایل ،خودکارآمدی.

 .1مقدمه

اطالعات و سرگرمی در میان کاربران از استقبال و استفاده

تجارت به وسیله گوشی همراه در جهان به سرعت رشد کرده

گستردهای برخوردار میباشد .در مقایسه با آن ،بانکداری

است .براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات

موبایل به عنوان کاربرد معامالتی تنها توسط حداقل تعداد

شبکه اینترنت چین 1با توجه به  96درصد از کاربران اینترنت،

کاربران پذیرفته شده است (حدود  8/2درصد) (.)DibI, 2012

تعداد کاربران اینترنت به وسیله موبایل در چین به  659میلیون

در نتیجه حاصل ،الزام برای در نظر گرفتن ارزیابیهای موثر

نفر افزایش یافته است ( .)CNNIC, 2012در مواجهه با بازار

جهت تسهیل استفاده کاربر و کاربرد بانکداری موبایل تاکید

وسیع و ایدهآل ارائهدهندگان خدمات ،انواعی از خدمات

میشود.

گوشی همراه همانند ،پیامرسانی سریع گوشی همراه ،بازیهای

بانکداری موبایل به این معنی است که همواره کاربر پایانههای

موجود در موبایل و بانکداری موبایل ارائه میشود .در میان

موبایل را برای دسترسی به خدمات واریزی گوناگون همچون

آنها ،تعداد اندکی از خدمات به ارتباطات بستگی دارد،

کنترل دریافت و پرداخت ،انتقال حواله ،واریز حساب و

1

China Internet Network Information Center
)(CNNIC
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( Mayer, Davis & Schoorman,

مدیریت مالی میپذیرد .شبکههای موبایل کاربر را از

مشتریان منعکس میسازد

محدودیتهای فضایی و فیزیکی رها میکند و آنان را در

 .)1995اعتماد همواره سه نظریه را در بر میگیرد :توانمندی،

استفاده از خدمات بانکداری موبایل در هر لحظه از زمان از

کمال (درستی) و خیرخواهی (.)Zahedi and Song, 2008

هر نقطهی مورد نظر توانمند میسازد .این فرآیند آسایش و

توانمندی به این معنی میباشد که همانا ارائهدهندگان خدمات

رفاه بیشتری را برای کاربران فراهم میآورد .با این وجود،

دارای دانش و توانمندی مورد نیاز جهت انجام امور کاری

بانکداری موبایل ممکن است خطرات و ابهاماتی را نیز در

خود میباشند .کمال به این معنی است که ارائهدهندگان

برداشته باشد .به عنوان مثال ،شبکههای موبایل به حمالت

خدمات تعهدات خود را حفظ میکنند و قصد فریب دادن

انجامیافته توسط عملگرها و موانع اطالعاتی آسیبپذیر باشد.

کاربران خود را ندارند .خیرخواهی به این معنی است که

در پایانههای موبایل ویروسها و تروژن حارسسهایی 1نیز

ارائهدهندگان خدمات بر عالیق و سیلقههای کاربران توجه

ممکن است وجود داشته باشند .این مشکالت نگرانیهای

داشته باشند و فقط مبتنی بر سود و منفعت خود کار نکنند .بر

کاربران را دربارهی ایمنی پرداخت افزایش میدهد و اعتماد

طبق فاز توسعه و ترقی ،ویژگی اعتماد را میتوان به اعتماد

آنان را نسبت به بانکداری موبایل کاهش میدهد که همواره

اولیه ،اعتماد پایدار و همیشگی تقسیم نمود .هنگامی که

ممکن است بر اهداف و روشهای استفاده آنها تاثیرگذاری

کاربران تجربه بیشتری کسب میکنند ،اعتماد اولیه به اعتماد

بیشتری داشته باشد.

پایدار تبدیل میشود.

اعتماد اولیه به اعتمادی که در طول اولین تعامل با بانکداری

به علت نقش حائز اهمیت اعتماد پایدار ،اعتماد اولیه توجه

از طریق تلفن همراه ایجاد میشود ،اشاره میکند ( McKnight,

چشمگیری را در زمینههای تجارت اینترنتی جلب کرده است.

 .)Choundbury and Kacmar, 2002a,bایجاد اعتماد اولیه

عوامل مختلفی موثر بر اعتماد اولیه شناسایی شدهاند .ویژگی

کاربر برای ارائهدهندگان خدمات بانکداری موبایل الزم و

اول حاصل از این عوامل به وبسایت مربوط میشود .همانند

ضروری میباشد .از طرفی به علت فقدان تجربه قبلی ،کاربران

یک میانجی در بین مشتریان و فروشندگان ،کیفیت وبسایت

ممکن است خطرات و ابهامات بیشتری را به هنگام استفاده از

یک عامل حائز اهمیت تاثیرگذار بر اعتماد اولیه محسوب

خدمات بانکداری موبایل برای اولین بار دریافت کنند .آنها

میشود

( Lowry, Vance, Moody, Beckman and Read,

نیازمند ایجاد اعتماد اولیه جهت کاهش خطر احتمالی می-

2008؛  .)McKnight et al, 2002a,bاز طرفی دیگر کیفیت

باشند .آنها ممکن است مرکز خدمات خود را به ارائهدهندگان

اطالعات نیز در تبادالت اطالعات دادهای در میان سازمانها

خدمات و یا بانکداریهای آنالین دیگر تغییر دهند .بنابراین،

بر اعتماد اولیه تاثیرگذار میباشد

( Nicolaou & McKnight,

ارائهدهندگان خدمات نیازمند ایجاد اعتماد اولیه جهت حفظ

 .)2006بهعالوه دو ساختار اصلی الگوی مقبولیت (پذیرش)

کاربران میباشند.

تکنولوژی ( ،)TAMکاربرد آسان و فایده ادارکشده این
فرآیند در فروشگاههای اینترنتی بر اعتماد اولیه تاثیر میگذارد
( .)Benamati, fuller, Serva & Baroudi, 2010دومین

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

اعتماد اولیه :مقولهی اعتماد یک گرایش خاصی را در آسیب-

ویژگی این عوامل به فروشندگان آنالین مربوط میشود.

پذیر بودن براساس انتظارات مثبت در جهت رفتارهای آتی

حیثیت و اعتبار نیز همانند ویژگی اعتماد عامل تعیینکنندهی

Trojan horses

1
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(,relluF, 2007

) 2007خدمات بانکداری موبایل در جهت ایجاد ارزش برای

 .)iuaSaSeI & auFeSبه عالوه اندازه و وسعت شرکت و

مشتری ،خدماتی را ارائه میکند که وابستگی به زمان و مکان

تمایل به خصوصیسازی ممکن است بر اعتماد اولیه تاثیر

ندارد و همچنین در هزینه پرداخت صرفهجویی میکند

گذارد ( .)Koufaris and Hampton-Sosa, 2004سومین

( .)Mallat et al, 2004در نتیجه ،بانکداری موبایل کانال ارائه-

ویژگی این فاکتورها به مصرفکننده بستگی دارد .گرایش به

ی خدمات به وسیلهی خود است که به بانکها امکان ارائهی

اعتماد ،که همواره تمایل طبیعی را منعکس میکند ،در تعیین

اطالعات و داشتن خدمات برای مشتریانشان با ابزارهای

عمدهای برای اعتماد اولیه محسوب میشود

اعتماد اولیه شناسایی شده است

راحتتر را از طریق موبایل را میدهد.

( Li, Hess & Valacich,

.)2008

بانکداری موبایل (بانکداری اینترنتی که از ابزارهای موبایل

استفاده کاربر از خدمات بانکداری موبایل :بانکداری موبایل

استفاده میکند به عنوان بانکداری موبایل ،بانکداری اس ام

زیرمجموعهای از کاربردهای تجاری موبایل است که به

اس و  ...نامیده میشود ).میتواند پرسوجوهای ماندهی

مشتریان امکان اجرای تراکنشهای متعارف (مانند بررسیهای

حساب و سابقهی تراکنشها ،انتقال وجوه و صورتحساب

مانده حساب و انتقال وجوه) و پیشرفتهتر (خرید و فروش

پرداختها را از طریق ابزارهای موبایل مانند تلفنهای سلولی،

سهام و خدمات مدیریت پورتفولیو ) از طریق ابزارهای موبایل

تلفنهای هوشمند و پی دی آ (دستیارهای شخصی دیجیتال)

را میدهد ( .)Lee et al, 2003 & Kim et al, 2009انتخاب

ها را اجرا کند (.)Turban, 2006 & LV, Kahn KL, 2007

بانکداری موبایل از انتخاب بانکداری الکترونیک (یا یانکداری

بانکداری موبایل میتواند خصوصیات جدیدی (مانند همه

اینترنتی غیر موبایل) دست کم به دو روش متفاوت است.

جایی ،انعطافپذیری و تحرکپذیری) را در قیاس با کانالهای

نخست ،بانکداری الکترونیک یک دستیابی بر پایهی اینترنت

بانکداری مرسوم (مانند دستگاههای سخنگوی خودکار،

مشتری برای خدمات بانکداری است ،در حالی که بانکداری

بانکداری تلفنی ،بانکداری اینترنتی غیرموبایل) ارائه دهد .برای

موبایل دستیابی مشتری براساس تلفن همراه است به خدمات

مشتریان ،بانکداری موبایل ابزار بسیار مرسوم و کارآمدی برای

بانکداری است .از آنجا که بانکداری الکترونیک بیشتر در

مدیریت تامینهای مالی شخصی ،پشتیبانی در هر زمان و در

جریان اصلی خدمات بانکداری وارد میشود ،نهادهای مالی

هر کجا و اتصالپذیری در هر کجا را ایجاد میکند ( Ravary,

در حال مسیری به سوی جبهههای تازهای در عرصهی فناوری

 .)2005از آنجا که خدمات بانکداری موبایل ،کانالهای ارائهی

است :دستیابی موبایل ( .)Mallat et al, 2004بانکداری موبایل

الکترونیکی نسبتا جدیدی هستند که توسط بانکها ارائه می-

به طور فزایندهای به فناوری همه جا حاضری تبدیل میشود

شوند ،کیفیت یا اثربخشی برای محققان بانکداری موبایل و

و بدین ترتیب تغییرات کسب و کار بانکهای خردهفروشی

دیگر ارائهدهندگان خدمات حیاتی است (شامل بانکها،

به طور قابل توجهی بر حسب کاهش هزینه و افزایش رفاه

مخابرات و دیگر نهادهای مالی) .چانگ و کوآن )2006( 1و

برای مشتری است ( .)Luo et al, 2010دوم ،تفاوت بین

لین )2010( 2نیز استدالل کردهاند که تجربههای مشتری در

بانکداری موبایل و بانکداری الکترونیک در نتیجهی این

مورد خدمات بانکداری موبایل مقاصد آنها برای استفاده از

ارزیابی است که تکامل بانکداری موبایل بسیار سریعتر از

این خدمات را تحت تاثیر قرار میدهند .محققین سیستم

.(LV, Kahn KL,

اطالعاتی 6پیشنهاد کردهاند که بانکداری موبایل میتواند به

1

3

بانکداری الکترونیک صورت میگیرد

Chang & Kuan
Lin

)Information System (IS

2
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سو6

عنوان یکی از مهمترین ابتکارات خدماتی در نظر گرفته شود

بانکداری از طریق موبایل کشف نمودند .گو ،لی و

که به عنوان یک سکوی کلیدی برای توسعهی دستیابی به

( ،)2006اظهار کردند که همواره سهولت استفاده ادراکشده،

تراکنشهای بانکداری از طریق ابزارهای موبایل در نظر گرفته

سودمندی و بهرهوری ادراکشده و اعتماد بر اهداف رفتاری

شود ( .)Laukkanen, 2007; Sulaiman, 2007بدین جهت،

جهت استفاده از خدمات بانکداری موبایل تاثیر میگذارد.

ارائهی یک خدمات حرفهای و با کیفیت باال به طور فزایندهای
یک عامل حیاتی برای پیادهسازی موفق بانکداری موبایل ارائه

 .3مدل مفهومی و فرضیات پژوهش

میشود .تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت بانکداری

فرضیه اول :ویژگیهای مرکزی بر اعتماد اولیه مشتریان تاثیر

موبایل حیاتی است و به ارائهدهندگان خدمات کمک میکند

مثبت و معنیداری دارد.

تا بر عواملی که باالترین وزن را دارند تمرکز کنند و بهترین

فرضیه دوم :ویژگیهای پیرامونی بر اعتماد اولیه مشتریان

سیاست را برای بهبود اثربخشی بانکداری موبایل شناسایی

تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

کنند.

 -1-6ویژگیهای مرکزی

نظریه اتخاذ تکنولوژی اطالعات ،مانند نظریه جامع تلفیقی

کیفیت اطالعات ،اطالعات مربوط ،کافی بودن ،صحت و به

پذیرش و کاربرد فناوری ،1مدل پذیرش تکنولوژی 2و نظریه

موقع بودن اطالعات را منعکس میکند .کاربران جهت اتخاذ

انتشار نوآوری 6و تناسب تکنولوژی امور کاری 4که همواره بر

اطالعات دربارهی تعادل حسابها و واریزیها به خدمات

الین5

بانکداری موبایل دسترسی دارند ،در صورتی که این اطالعات

( ،)2011نظریه  IDTو نظریه اعتماد را جهت بررسی تاثیر

مرتبط ،کافی ،درست یا به روز نباشد ،کاربران ممکن است

ویژگیهای نوآورانه و اعتماد بر مبنای دانش و اطالعات بر

دچار تردید شوند که آیا ارائهدهندگان خدمات از توانایی،

روی رفتار کاربر خدمات بانکی از طریق گوشی همراه را

کمال و خیرخواهی کافی جهت تهیه اطالعات باکیفیت برای

تلفیق نمود .ویژگیهای نوآوری و خالقیت شامل مقولههای

آنها برخوردار نیستند .این فرایند ممکن است اعتماد اولیهی

ونگ9

آنان را در خدمات بانکداری از طریق موبایل کاهش دهد.

( ،)2010نظریههای  TTFو  UTAUTجهت شناسایی فاکتور-

هنگامی که کاربران نیازمند صرف زمان و تالش زیاد برای

های تاثیرگذاری بر اهداف کاربرد خدمات بانکداری موبایل

ارزیابی و موشکافی دقیق اطالعات میباشند ،کیفیت اطالعات

ادغام کردند .لو و همکاران ،)2010( 7از نظریه  UTAUTبه

ممکن است از طریق مسیر مرکزی بر اعتماد اولیه تاثیر گذارد.

عنوان مبنای نظری استفاده کردند و تاثیر انتظارات عملکردی

یانگ و همکاران ،)2009( 10تاثیر اطالعات کیفی را به عنوان

و ریسک ادراکشده بر روی رفتار کاربر را مشخص نمودند.

راهنماهای مرکزی بر اعتماد اولیه در فروشگاههای آنالین

کیم و همکاران ،)2006( 8نظریه  IDTرا به عنوان مبنای نظری

گزارش کرده است .کیفیت اطالعات ،همچنین به عنوان

ترسیم نمود و تاثیر نسبی مزیتها را بر اعتماد اولیه در خدمات

تعیینگر مهم در اعتماد کاربر محسوب میشود (, 2008

مبنای نظری به کار گرفته میشوند .محققی به نام

مزیت نسبی ،سهولت استفاده و توافق است .زو ،لو و

6

1

. Zhou, Lu and Wang
. Lou et al
8
. Kim et al
9
. Gu, Lee and Suh
10
. Yang et al

. Unified Theory of Acceptance and Usage of
)Technology (UTAUT
2
). Technology Acceptance Model (TAM
3
). Innovation Diffusion Theory (IDT
4
). Task Technology Fit (TTF
5
. Lin

7
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.)Nicolaou and McKnight, 2006; Zahedi and Song

طراحیشده به کاربران را تایید میکند .در صورتی که

کیفیت خدمات ،ویژگی معتبر بودن ،سریع بودن ،ایمنی و

سیستمهای بانکداری موبایل برای استفاده مشکل باشند و

شخصیسازی خدمات را منعکس میکند .کاربران به طور

دارای میانجی و سیارهای ضعیفی باشند ،کاربران ممکن است

عمده انتظار دارند به خدمات بانکداری موبایل در همه جا

فکر کنند که همواره ارائهدهندگان خدمات تالش کافی و منابع

دسترسی داشته باشند .این فرایند مستلزم منابع مستمر و

صحیحی بر سیستم باکیفیت سرمایهگذاری نکردهاند .در نتیجه

سرمایه تالش از سوی ارائهدهندگان خدمات میباشد ،در

موجب کاهش اعتماد کاربران به خدمات بانکداری موبایل

حالی که شبکههای موبایل به طور نسبی واکنشهای کند و

میشود .کیفیت سیستم ممکن است از طریق مسیر پیرامونی

ارتباطات ناپایداری را دارد .در صورتی که کاربران نتوانند به

(محیطی) بر اعتماد اولیه تاثیر گذارد .به دلیل اینکه کاربران به

خدمات معتبر ،سریع و شخصیسازی شده دسترسی داشته

راحتی میتوانند به این اطالعات (جذبههای تصویری

باشند ،آنها ممکن است فکر کنند که همانا ارائهدهندگان

(بصری) و سیال بودن) دسترسی پیدا کنند .این اطالعات در

خدمات فاقد توانمندی و کمال جهت ارائه خدمات با کیفیت

هنگام دسترسی به خدمات بانکداری موبایل بدست میآیند.

به آنان میباشند .نتیجه حاصل ممکن است منجر به فقدان

وانس و همکاران ،)2008( 1نیز اظهار میکند که همانان

اعتماد در خدمات بانکداری موبایل شود .خدمات باکیفیت

سیستم باکیفیت جذبههای تصویری و ساختارهای سیال

ممکن است تاثیر خود را به عنوان ویژگیهای مرکزی به انجام

تاثیرگذار در تکنولوژیهای بانکداری را شامل میشود .اعتبار

برساند .به دلیل اینکه کاربران نیازمند صرف زمان در کسب

به عنوان یک عامل تعیینکننده حائز اهمیت در اعتماد اولیه

تجربه خدمات بانکداری موبایل و ارزیابی کیفیت خدمات آن

محسوب میشود

( Beldad, De Jong and Steehouder,

میباشد ،همچنین آنها ممکن است خدمات باکیفیت بانکداری

 .)2010هنگامی که کاربر فاقد تجربه عینی باشد ،آنها نیازمند

موبایل را با بانکداری آنالین مقایسه کنند .این بررسیها

اعتماد به اطالعات دست دوم مانند اعتبار و حیثیت ،جهت

نیازمند سرمایهای به عنوان تالش از سوی کاربران میباشد

شکلگیری اعتماد اولیه در خدمات بانکداری موبایل میباشند.

(.)Gefen, 2002; Kim, Xu and Koh, 2004

اعتبار تاثیر خود را به عنوان ویژگی پیرامونی اجرا خواهد کرد،

فرضیه سوم :کیفیت اطالعات بانکداری موبایل بر ویژگی-

به دلیل اینکه مقوله اعتبار یک عالمت اعتماد را بیان میکند،

های مرکزی تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

تحقیقات وسیعتر نشان داده است که همانا قابلاطمینان بودن

فرضیه چهارم :کیفیت خدمات بانکداری موبایل بر ویژگی-

منبع بر نگرش کاربر از طریق مسیر پیرامونی تاثیر میگذارد

های مرکزی تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

(.)i SeeSS uFauu SaB aSataFB, 2006

 -2-6ویژگیهای پیرامونی

اطمینان ساختاری به امنیت شبکهها از جهت منابع قانونی،

کیفیت سیستم ،دسترسی سریع ،استفاده آسان و جذبهی

ضمانتها و نظمی که در زمینه خاص حاکم است ،اشاره می-

مجازی را منعکس میکند ( Vance, Christophe and Straub,

کند .زمانیکه کاربران اطمینان ساختاری را از بانکداری موبایل

 .)2008در مقایسه با کامپیوترهای میزی ،پایانههای موبایل

دریافت میکنند ،اعتماد افزایش مییابد

( Gu, lee and suh,

دارای محدودیتهایی مانند صفحههای کوچک و ورودیهای

 .)2009برای مثال در مورد اینترنت کاربرانی که وجود اطمینان

متناقض میباشد .این فرآیند الزامات ارائهی میانجیهای خوب

ساختاری را ادراک میکنند ،ممکن است اعتقاد داشته باشند

. Vance et al
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که حفاظتهای اینترنتی قانونی و تکنولوژیکی آنها را در مقابل

کنند .بهخصوص از آنجا که مشتریان باتجربه معموال اطالعات

از دست دادن اطالعات شخصی ،از دست دادن هویت و

در رابطه با تراکنشهای اخیر را نخست مورد بررسی قرار

خطاهای کارت اعتباری محافظت میکنند

)ueae , 2006

میدهند ،ارائهی اطالعات با کیفیت باال میتواند موجب

.)tIe

تسهیل فرایند تراکنش بانکداری به وسیلهی کمک به آنها

فرضیه پنجم :کیفیت سیستم بانکداری موبایل بر ویژگیهای

جهت پویش ،فیلتر ،گردآوری و ادغام منابع مالی باشد.

پیرامونی تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

مشتریان عموما کیفیت خدمات را امری ضروری برای خدمات

فرضیه ششم :اعتبار بانکداری موبایل بر ویژگیهای پیرامونی

بانکداری با کیفیت باال در نظر میگیرند .از این رو ارائهی

تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

خدمات سریع ،راحت ،مطمئن و شخصیشده میتواند موجب

فرضیه هفتم :اطمینان ساختاری بانکداری موبایل بر ویژگی-

افزایش اعتماد مشتری به بانکداری موبایل شود .بنابراین

های پیرامونی تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

اعتماد بر سازگاری و پذیرش بانکداری موبایل موثر است و

یکی از بزرگترین امتیازات بانکداری موبایل سهولت ،قابلیت

سبب مطرح شدن فرضـیة هشتم میشود:

اجرای تراکنشهای بانکداری در هر زمان و از هر کجا است.

فرضـیة هشتم :اعتماد مشتریان بر سازگاری با بانکداری

مشتریان همواره انتظار دارند که خدمات بانکداری موبایل را

موبایل تأثیر میگذارد.

در هر زمان و هر کجا و به طرز راحتی به دست آورند .تدارک

خودکارآمدی به باور فرد از توانایی و سطح عملکردش اشاره

خدمات برای مشتریان پیش از تراکنش ،در حین آن و پس از

دارد ( .)Luo et al, 2010در سیستم بانکداری همراه،

آن میتواند به مالحظهی جدی تبدیل شود .مشتریان به احتمال

خودکارآمدی به درک تواناییها و مهارتهای فـرد بـرای کـار

زیاد به استفاده از بانکداری موبایل زمانی که خدمات

بـا تلفـن همراه اشاره میکند .براساس نظریة شناخت

شخصیشده پایدار ،ارائهی فوری و ارزشمند را دریافت کنند

اجتماعی ،مشتریان با خودکارآمـدی زیـاد ،از نتـایج آینده به

ادامه میدهند .این نتیجه تاییدی دیگر بر این مطلب است که

خواستههای مثبتی دست میبایند که این مسئله بر اعتماد به

سطح کیفیت خدمات تاثیر مهمی بر قصد رفتاری مشتری

بانکداری همراه مؤثر اسـت ( .)Zoe, 2012بنابراین

جهت استفاده از خدمات اینترنتی موبایل دارد .یک محیط

خودکارآمدی عاملی تعیینکننده در اعتماد است و سبب مطرح

عملیاتی با سرعت بهبود یافته ،سهولت استفاده و امنیت برای

شدن فرضـیة دهم میشود:

ساخت بانکداری موبایل با کیفیت باال و کاستن از ریسک-

فرضیه نهم :خودکارآمدی بر اعتماد مشتریان در سازگاری با

گریزی مشتریان با آشنایی کم از بانکداری موبایل کمک می-

بانکداری موبایل تأثیر میگذارد.

کند .به طور عکس ،مشتریانی که تجربهی بانکداری بیشتری

خودکارآمدی به منزلة توانایی درک مشتری از مهارتهایش،

دارند ،کیفیت محتوا را عاملی حیاتی در تسهیل موفقیت

ساختار اعتماد را تعدیل مـیکنـد ( .)Zoe, 2012اگر فردی

بانکداری موبایل دانستهاند .این مسئله با مطالعات تجارت

خودکارآمدی کمی داشته باشد ،برای این کار تالش زیادی از

موبایل هماهنگی دارد .با ارائهی اطالعات مناسب (شامل

خود نشـان نمیدهد ،در مقابل فردی که از خودکارآمدی

اطالعات مالی دقیق و بهروز) و ترقی خدمات مشتری ،ارائه-

زیادی برخوردار است ،برای انجام موفقیتآمیز کـار تالش

دهندگان خدمات میتوانند مفید بودن بانکداری موبایل را

شایان توجهی میکند ( .)Ford & Dixon, 2012مشتریانی که

افزاش دهند و همچنین وفاداری مشتریان باتجربه را بیشتر

خودکارآمـدی زیـادی دارنـد ،برای یادگیری فناوری جدید با
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اعتماد بهنفس و انگیزة بیشتری عمل میکنند و هنگام مواجهـه

فرضیه دهم :خودکارآمدی تأثیر ویژگیهای مرکزی بر اعتماد

بـا سیستمهای جدید از جمله بانکداری همراه ،با اعتماد به

مشتریان در سازگاری با بانکداری موبایل را تعدیل میکند.

خـود ،تمـام تالششـان را بـرای کـار بـا فناوری جدید صرف

فرضیه یازدهم :خودکارآمدی تأثیر ویژگیهای پیرامونی بر

میکنند؛ از این رو نتایج مثبتی به دست میآورند .بنابراین

اعتماد مشتریان در سازگاری با بانکداری موبایل را تعدیل

افزایش یا کـاهش خودکارآمدی روابط بین متغیرها را تغییـر

میکند

مـیدهـد و بـر نتـایج اثـر مـیگـذارد .مشـتریانی کـه

فرضیه دوازدهم :خودکارآمدی تأثیر اعتماد مشتریان بر

خودکارآمدی زیادی دارند ،ممکن است رابطة اعتماد با کیفیت

سازگاری با بانکداری موبایل را تعدیل میکند.

اطالعات ،کیفیت خدمات ،کیفیـت سیستم ،اعتبار و ساختار

شکل  .1الگوی تحقیقاتی را نشان میدهد .راهنماهای مرکزی

اطمینانبخش را تغییر دهند ( .)Zoe, 2012بنابراین فرضیههای

کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات را در برمیگیرد .در حالیکه

زیر مطـرح میشود:

راهنماهای پیرامونی کیفیت سیستم ،اعتبار و ضمانت ساختاری
را در بر میگیرد.

خودکارآمدی
کیفیت اطالعات

H3

H9-H12

ویژگیهای مرکزی

H1

H4
کیفیت خدمات

اعتماد اولیه
کیفیت سیستم

H8

H5

H2
ویژگیهای پیرامونی

اعتبار

H6
H7

سازگاری با بانکداری

اطمینان ساختاری

موبایل

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (2012 & Chaouali, 2017

)Zoe,

همه گویهها براســـاس طیف پنج درجهای لیکرت از بســـیار

 .4روش تحقیق

مدل تحقیق شـامل هشـت فاکتور اســت .هر عامل براساس

مخالفم ( )1تا بسیار موافقم ( )5درجهبندی شده است.

متغیرهـای چنـدگـانه اندازهگیری میشـــود .همه متغیرها از

متغیرهای کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات و کیفیت سیستم

ادبیات خاصـی برای بهبود روایی محتوا استخراج شده است.

از مقاله کیم ،) 2004( 1استفاده شده است .چهار گویه کیفیت

. Kim et al
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اطالعات (مربوط بودن اطالعات ،کافی بودن ،صحت و به

جدول  1تجزیه و تحلیل عامل تاییدی را نشان میدهد .همان-

موقع بودن اطالعات) را اندازهگیری میکند .گویههای کیفیت

گونه که در جدول  .1مشاهده میشود ،پنج عامل یا همان پنج

خدمات (خدمات قابل اطمینان ،پاسخگویی ،پشتگرمی و

متغیر با سوالهایی سنجیده شده است که دارای بارهای عاملی

اطالعات شخصیسازی شده) را اندازهگیری میکند .متغیرهای

باالی  0/5بوده و هر سوال ،دقیقا متغیر پیشبینیشده در

کیفیت سیستم (سرعت بررسی ،استفاده راحت ،هدایت و

پرسشنامه را اندازهگیری کرده است ،همچنین آلفای کرونباخ

جذبهی مجازی) را اندازهگیری میکند .گویههای اعتبار از

برای هر متغیر باالتر از  0/7است که بیانگر پایایی ابزار پژوهش

مقاله کوواریز و همپتون-سوسا )2004( 1استفاده شده است،

است .در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیهها از تجزیه

که شهرت بانکداری موبایل را مابین کاربران منعکس میکند.

و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .تجزیه و

همکاران2

تحلیل حداقل مربعات جزئی ،تکنیکی چند متغیره است که

( ،)2002b,Sاستخراج شده که حاکی از آن است که

متغیرهای مکنون غیرقابل مشاهده را از طریق شاخصهای

ساختارهای قانونی و تکنولوژیکی میتوانند امنیت پرداخت را

مختلف و بررسی مسیر بین این متغیرهای مکنون ،تخمین می-

همکاران6

زند .برخالف تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدلسازی معادالت

( ،)2009استفاده شده که توانایی بانکداری موبایل ،درستی و

ساختاری نظیر لیزرل که نیازمند حجم نمونه باال و فرض

خیرخواهی را اندازهگیری میکند .متغیر سازگاری بانکداری

توزیع موزون دادهها است ،تجزیه و تحلیل مبتنی بر حداقل

موبایل از مقاله لین )2011( 4بهره گرفته شده که شامل مزیت

مربعات جزئی ،یک روش ناپارامتری است و نیازی به فرض

نسبی ادراکشده ،سهولت ادراکشده و سازگاری ادراکشده،

نرمال بودن دادهها و حجم بزرگ نمونه ندارد .همچنین در

متغیر خودکارآمدی از مقاله لی و همکاران ( )2011استفاده

مواردی که سازهها توسط شاخصهای تکوینی سنجیده می-

شده که شامل توانایی درک کاربران از مهارتهایش ،انگیزه

شوند ،حداقل مربعات جزئی روش مناسبتری برای تجزیه و

برای یادگیری و اعتماد به نفس استفاده از خدمات میباشد.

تحلیل دادهها میباشد .دلیل استفاده از روش حداقل مربعات

جامعه آماری پژوهش حاضر ،دانشجویان دانشگاه تهران می-

جزئی در این پژوهش این است که سازههایی نظیر کیفیت

باشند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی اقدام به

اطالعات چندبعدی بوده و بهوسیله شاخصهای تکوینی

توزیع پرسشنامهها گردید .بدینمنظور پرسشنامه بین  172نفر

(نظیر مربوط بودن اطالعات ،کافی بودن ،صحت و به موقع

از دانشجویان توزیع گردید که از میان آنها  152پرسشنامه

بودن اطالعات) بیان میشود و با استفاده از مدلسازی

قابل استفاده بود .پس از جمعآوری پرسشنامهها به منظور

معادالت ساختاری و لیزرل نمیتوان دادههای غیرنرمال و

اطمینان از پایایی ،ضرایب آلفای کرونباخ بر روی سواالت

شاخصهای تکوینی را بررسی کرد .برای ارزیابی مدل از

پرسشنامه در نرمافزار  SPSSنسخه  19محاسبه شد که ضرایب

شاخصهای منظمی جهت آزمون استفاده شده که شامل،R2

آلفای  0/87به دست آمد که نشان از روایی مناسب ابزار بکار

میانگین واریانس محاسبه شده ( ،)AVAمیانگین واریانس

رفته میباشد.

توصیفی ( ، )AVEبارها ،ضرایب مسیر و ضرایب بحرانی می-

در ابتدا بهمنظور اطمینان از اعتبار و پایایی ،تجزیه و تحلیل

باشند.

گویههای اعتماد ساختاری از مقاله مکنایت و

ایجاد کنند .گویههای اعتماد اولیه از مقاله لیم و

عامل تاییدی بر روی گویههای پرسشنامه صورت گرفت.
. Koufaris, Hampton-Sosa
. McKnight et al

1

. Lim et al
Lin

2
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 .5تجزیه و تحلیل دادهها

نشان میدهد که همه عاملهای سنجیده شده با توجه به

با توجه به استفاده از یک مدل ارزیابی تکوینی برای متغیرهای

متغیرهای مکنونشان معنادار بودهاند.

کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات ،کیفیت سیستم ،اعتبار و

جدول .6ضرایب مسیر بین متغیرهای درونزا و برونزا R2 ،و

اطمینان ساختاری و استفاده از مدل بازتابی برای متغیر اعتماد

ضرایب بحرانی را نشان میدهد .با توجه به ضرایب بحرانی

اولیه ،از بار مولفهها جهت ارزیابی روابط استفاده شده است

در جدول  .6همه مسیرها دارای ضرایب بحرانی باالتر از 1/69

(جدول  .)2با توجه به کیفیت اطالعات ،صحت اطالعات با

هستند ،بجز یک عامل ویژگیهای مرکزی که کمتر از حداقل

 ،0/84کافی بودن با  ،0/86مربوط بودن اطالعات با  0/82و

قابل قبول میباشد ،با توجه به این نتایج ،همه فرضیات به جز

به موقع بودن با  0/81دارای بیشترین بار بودند .برای کیفیت

تاثیر ویژگیهای مرکزی ،همه فرضیات تایید میشود.

خدمات ،چهار شاخص اطمینان ،شخصیسازی شده،

به عالوه نتایج نشان میدهد که  0/68از تغییرات در متغیر

پاسخگویی و خدمات قابل اعتماد ،دارای بارهای ،0/8 ،0/87

راهنمای مرکزی به واسطه کیفیت اطالعات  0/59و کیفیت

 0/79و  0/76بودند .در ارتباط با کیفیت سیستم ،استفاده

خدمات با  0/56تبیین میشود .در ارتباط با راهنمای پیرامونی

راحت دارای بار  ،0/86سرعت بررسی دارای بار  0/82و

به واسطه کیفیت سیستم ،اعتبار و اعتماد ساختاری با ضریب

جذبهی مجازی دارای بار  0/76بودند .با توجه به اعتبار ،سازه

باالی  0/68تبیین میشود که در ارتباط با اعتبار با  ،0/46اعتماد

صادق بودن با مشتری با  ،0/87معتبر بودن با  0/87و مشهور

ساختاری  0/4و کیفیت سیستم با  0/65میباشد .در مورد

بودن با  0/84بودند .براساس اطمینان ساختاری ،سازه رازداری

اعتماد اولیه با درصد تبیین  0/55درصد ،برای دو شاخص

سیستم و محیط مطمئن با  ،0/89پشتیبانی پرداخت با 0/81

ویژگیهای مرکزی با  0/84و ویژگیهای پیرامونی با 0/26

قرار داشتند .در نهایت ،اعتماد اولیه با سه شاخص درستی،

میباشد .شکل  ،2نمایش هندسی مدل را با توجه به بارها،

توانایی بانکداری موبایل و خیرخواهی دارای بارهای ،0/61

ضرایب مسیر و ارزش  R2برای متغیرهای درونزا را نشان

 0/89و  0/97بودند .نتایج جدول  ،2نشان میدهد که تمامی

میدهد .برای برازش مدل در حداقل مربعات جزیی از

ضرایب بحرانی که از دادهها بدست آمده ،برای همه از سطح

شاخص  GOFاستفاده میکنیم که حداقل این شاخص

قابلقبولی برخوردار است (باالتر از  .)p>0/05 ،1/69این

( ) GOF<0/69میباشد که در جدول  .6نشان داده شده است.
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جدول  :1تجزیه و تحلیل عامل تاییدی
گویهها

عاملها

INF1

مربوط بودن

INF2

کافی بودن

INF3

صحت

0/77

INF4

به موقع بودن

0/85

SA1

SEQ1

خدمات قابل اعتماد

0/76

SA2

پشتیبانی پرداخت

SEQ2

پاسخگویی

0/79

SA3

محیط مطمئن

0/76

SEQ3

پشتگرمی

0/71

TRU1

توانایی

0/88

SEQ4

شخصیسازی شده

0/81

TRU2

درستی

SYS1

سرعت بررسی

0/74

TRU3

خیرخواهی

0/71

0/97

SE1

توانایی درک مشتری

0/8

a a2
استفاده راحت
a a3

متغیرهای مدل

کیفیت اطالعات

کیفیت خدمات

کیفیت سیستم

AMB1

AMB2

سهولت ادراکشده

AMB3

سازگاری ادراکشده

بارعاملی

گویهها

عاملها

0/97

REP1

مشهور بودن

0/81

REP2

معتبر بودن

PER3

صداقت

0/82

رازداری سیستم

0/77

0/98
اعتبار

اعتماد ساختاری

اعتماد اولیه

0/76

0/81

0/81

از مهارتهایش

جذبهی مجازی
مزیت نسبی ادراکشده

متغیرهای مدل

بار عاملی

0/96

SE2

انگیزه برای یادگیری

0/98

SE3

اعتماد به نفس استفاده

سازگاری بانکداری
موبایل

از خدمات
0/71
0/7
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جدول :2بارهای مولفهها برای سنجش مدل
بارعاملی مؤلفهها

ضریب بحرانی

مؤلفهها و فهرست متغیرها

مربوط بودن

0/82

20/12

کافی بودن

0/86

21/88

صحت اطالعات

0/84

22/68

0/81

20/22

کیفیت اطالعات

به موقع بودن
AVE

0/98

کیفیت خدمات

خدمات قابل اطمینان

0/76

10/26

پاسخگویی

0/79

16/57

اطمینان

0/87

44/26

شخصیسازی شده

0/8
AVE

21/49

0/96

کیفیت سیستم

سرعت بررسی

0/82

17/65

استفاده راحت

0/86

19/99

جذبه مجازی

0/76

10/68

AVE

0/96

اعتبار

مشهور بودن

0/84

29/26

معتبر بودن

0/87

25/81

0/87

29/91

صادق بودن
AVE

0/74

اعتماد ساختاری

رازداری سیستم

0/89

62/82

پشتیبانی پرداخت

0/8

19/15

محیط مطمئن

0/89

29/64

AVE

0/71

اعتماد اولیه

توانایی

0/89

25/71

درستی

0/61

66/82

0/97

8/467

خیرخواهی
AVE

0/97

سازگاری بانکداری موبایل

مزیت نسبی ادراکشده

0/81

21/95

سهولت ادراکشده

0/79

16/54

0/8

20/12

سازگاری ادراکشده
AVE

0/96
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خودکارآمدی

توانایی درک مشتری از مهارتهایش

0/75

19/15

انگیزه برای یادگیری

0/71

17/19

اعتماد به نفس استفاده ازخدمات

0/95

17/02

AVE

0/7

 .1-5آزمون برازش مدل

 ، communalityمیانگین اشتراک هر متغیر و کیفیت مدل

برای انتخاب بهترین مدل ،از معیار کیفیت جهانی که

2
بیرونی را میسنجد R .میانگین  R2برای هر متغیر پنهان

توسط آماتو و همکاران در سال  2004مطرح شد ،استفاده

برونزا میباشد.

میکنیم.
()1

communality  R 2

 ، R2کیفیت مدل داخلی را میسنجد و برای هر متغیر
= GOF

درونزا بر طبق متغیر پنهان که آنرا توضیح میدهد ،محاسبه
میشود .برازش باالی مدل نشان میدهد که این مدل توسط
حداقل مربعات جزیی به خوبی تبیین شده است.

جدول  :3محاسبه برازش مدل
Communality

R2

راهنماهای مرکزی

0/55

0/68

کیفیت اطالعات

0/98

کیفیت خدمات

0/96

راهنماهای پیرامونی

0/51

کیفیت سیستم

0/74

اعتبار

0/96

0/68

اطمینان ساختاری

0/71

اعتماد اولیه

0/97

0/55

سازگاری با بانکداری موبایل

0/96

0/95

خودکارآمدی

0/7
GOF = 0.83
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جدول  .4نتایج تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی
معادله

1

متغیر تعدیل گر

متغیرهای پیش بینی شده

ویژگیهای مرکزی

2

متغیرهای پیش بینی کننده

فرضیهها

مسیر

R2

مقدار بحرانی

کیفیت اطالعات

H3

0/35

0/89

42/17

کیفیت خدمات

H4

0/35

کیفیت سیستم

H5

0/25

اعتبار

H6

0/53

اعتماد ساختاری

H7

0/2

ویژگیهای مرکزی

H1

0/45

ویژگیهای پیرامونی

H2

0/92

H8

0/13
0/17

1/17
7/45

ویژگیهای پیرامونی

70/27
0/89

75/54
74/32
72/47

0/33

7/71

3

اعتماد اولیه

4

سازگاری با بانکداری موبایل

اعتماد اولیه

5

اعتماد اولیه

خودکارآمدی

H9

ویژگیهای مرکزی

H10

0/74

ویژگیهای پیرامونی

H11

0/35

5/52

اعتماد اولیه

H12

0/22

1/32

6
7

خودکارآمدی

اعتماد اولیه

خودکارآمدی

سازگاری با بانکداری موبایل

3/52
0/53

خودکارآمدی

کیفیت اطالعات
7.71

7.65

0/12

*0.56

ویژگیهای

7.77
اعتبار اولیه

مرکزی

0.26

R2= 0.98

*0.59

R2= 0.55

کیفیت خدمات

*0.84
ویژگیهای
پیرامونی

7.75

R2= 0.98

*0.46
سازگاری بانکداری موبایل
کیفیت سیستم

*0.4
*0.65
اعتبار

شکل  :2مدل مفهومی پژوهش
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اطمینان ساختاری ،تاثیر مستقیم و معنیداری در اعتماد اولیه

 .5بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان داد که فقط ویژگیهای پیرامونی تاثیر مستقیم و

کاربر دارد .در مقایسه با بانکداری اینترنتی ،بانکداری موبایل

معنیداری در اعتماد اولیه دارند و در مورد ویژگیهای

ایجاد شده براساس شبکه بیسیم ،حساس به استراق سمع و

مرکزی ،تاثیر مستقیم آن تایید نشده ،اما کیفیت اطالعات و

قطع اطالعات است .بهعالوه احتماال ویروسهایی در پایانه-

کیفیت خدمات از ویژگیهای مرکزی ،تاثیر غیرمستقیم و

های موبایل وجود داشته باشد .بنابراین کاربران امکان دارد،

معنیداری دارد .ویژگیهای پیرامونی شامل کیفیت سیستم،

عدم اطمینان و ریسک ادراکشده زیادی را در مورد بانکداری

اعتبار و اطمینان ساختاری است .از بین این عوامل ،کیفیت

موبایل ادراک کنند.

اطالعات ،اعتماد ساختاری و کیفیت سیستم به طور نسبی

هدف از این مقاله ،بررسی تاثیر ویژگیهای مرکزی و پیرامونی

بیشترین تاثیر را دارند.

در افزایش اعتماد اولیه به بانکداری موبایل میباشد .از میان

کیفیت اطالعات ،به عنوان عامل موثر در اعتماد اولیه محسوب

متغیرها و عوامل تاثیرگذار (کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات،

میشود .کاربران انتظار دارند که اطالعات بهموقع ،صحیح و

ویژگیهای پیرامونی ،کیفیت سیستم ،اعتبار و اطمینان

مربوط را در ارتباط با استفاده از بانکداری موبایل به دست

ساختاری) تاثیر مستقیم و معنیداری دارد و ویژگیهای

آورند .این امر مستلزم تالش ارائهدهندگان خدمات و سرمایه-

مرکزی تاثیر مستقیم و معنیدار ندارد.

گذاری منابع است .برای مثال کاربران انتظار دارند که اطمینان

براساس نتایج به دست آمده ،مقاله را از دو دیدگاه تئوریکی

یابند که امکانات بانکداری موبایل مانند بانکداری اینترنتی

و مدیریتی بررسی میکنیم .از دیدگاه تئوریکی ،این تحقیق به

است .در غیر این صورت ،کاربران امکان دارد که اطالعات

بررسی ایجاد و افزایش اعتماد اولیه کاربر را به واسطه

نادرستی را در مورد تعادل حساب از طریق بانکداری موبایل

مسیرهای مرکزی و پیرامونی میپردازد .از آنجایی که قبال

دریافت کنند ،موقعی که آنها عملیات پرداخت را در بانکداری

اشاره شده است ،تئوری استفاده از تکنولوژی اطالعات مانند

اینترنتی انجام میدهند.

 IDT3, UTAUT, TAMبرای بررسی استفاده کاربر از

بهعالوه ،کیفیت سیستم بهعنوان ویژگی پیرامونی ،همچنین در

بانکداری موبایل متمرکز شده است و کمتر تاثیرات اعتماد

اعتماد اولیه تاثیر معنیداری دارد .نتایج مربوط به کیفیت

اولیه را در رفتار کاربر بررسی میکند .این تحقیق سعی در پر

سیستم بر اعتماد کاربر ،مطابق با نتایج تحقیق وانس و

کردن این شکاف است و فرایند توسعه اعتماد اولیه را آشکار

همکاران ،)2008( 1در مقاله تکنولوژی تجاری موبایل و

میسازد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که اعتماد اولیه از

فروشندگان اینترنتی مقاله کیم و همکاران ،)2004( 2است.

طریق مسیر دوگانه ،شامل مسیر مرکزی و مسیر پیرامونی است

کیفیت سیستم ،شامل جذبهی مجازی و ساختار هدایتی که

کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات بهعنوان مسیرهای مرکزی

باور اولیه کاربر را نسبت به بانکداری موبایل شکل میدهد.

عمل میکنند و کیفیت سیستم ،اعتبار و اطمینان ساختاری به

اگر طراحی برنامه بانکداری موبایل ضعیف باشد ،کاربران

عنوان مسیرهای پیرامونی عمل میکنند .کاربران اساسا بر

احتماال به توانایی ارائهکنندگان خدمات و درستی کیفیت

ویژگیهای مرکزی از اعتماد اولیه اتکاء دارند وگرنه ،آنها بر

خدمات ارائهشده شک کنند.

ویژگیهای پیرامونی اتکاء میکنند.

. Vance et al
. Kim et al

1

. Innovation diffusion theory

2
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از دیدگاه مدیریتی ،نتایج داللت بر این دارد که ارائهدهندگان

خدمات مکانیاب برای به دست آوردن مکان کاربر و

خدمات الزاما باید استراتژیهای مختلفی را برای ایجاد اعتماد

اطالعات مربوط به بانک نزدیک را در سیستم کاربر قرار

اولیه در نظر بگیرند .وقتیکه کاربران هدف در جهت جذب

دهند .این اطالعات شخصیسازیشده باعث افزایش

کاربران به استفاده از بانکداری موبایل ،ارائهدهندگان خدمات

اعتماد کاربر به بانکداری موبایل میشود.

الزاما خدمات و اطالعات با کیفیت ارائه دهند ،که اساسا اعتماد

 پروتکل کاربردی بیسیم ( ،)WAPکه در بانکداری موبایل

اولیهشان براساس ویژگیهای مرکزی صورت گیرد .زمانی که

نصب شده است ،این امکان را برای ارائهکنندگان خدمات

کاربران با بانکداری موبایل ناآشنا هستند ،ارائهدهندگان باید

فراهم میآورد که کاربردهای بانکداری موبایل را مطابق با
eelu,

نقش طراحی برنامه و اطمینان ساختاری را برجسته سازند.

سیستمهای کاربردی مختلف توسعه دهند مانند

هرچه اطمینان به ساختارهای تکنولوژیکی و قانونی بیشتر

 aBFaIBو  ،eIaBa s R aauدر مقایسه با بانکداری

باشد ،فرد ریسک کمتری ادراک کرده و اعتماد بیشتری به نظام

موبایل مبتنی بر بیسیم ،این برنامهها ،کاربردهای بهتری

بانکی ارائهدهنده دارد .در ضمن تمایل به اعتماد باعث ادراک

دارند و احتماال تجربههای کاربر را بهبود دهد.

بیشتری از اطمینان ساختاری میباشد .در نتیجه اعتماد اولیه

 بخاطر محدودیتهای پایانههای موبایل ،مانند صفحه

کاربر به بانکداری موبایل ایجاد میشود و رفتارهای استفاده

کوچک و ورودی نامناسب ،کاربران احتماال با عملیات

از این روش افزایش مییابد.

بانکداری موبایل مشکل مواجه شوند .بنابراین ارائه سیستم

این پژوهش همانند سایر کارهای پژوهشی محدودیتهایی

بانکداری با استفاده آسان ،برای ایجاد اعتماد کاربر ضروری

نیز داشته است:

است.

 جامعه آماری تحقیق ،دانشجویان دانشگاه هستند .اگرچه

 به خاطر کمبود تجربه عینی ،کاربران نیازمند اتکا به

آنها کاربران بالقوه بانکداری موبایل هستند ،تحقیقات بعدی

مکانسیم دسته سوم مانند ساختارهای قانونی و

نیازمند کلیگرایی نتایج به سایر نمونهها مانند کارمندان و

تکنولوژیکی برای اطمینان امنیت پرداخت و کاهش ریسک

فرهنگیان است.

ادراکشده هستند .ارائهکنندگان خدمات میتوانند از

 براساس پنج بعدی که اعتماد اولیه را در مدل تحقیق

تکنولوژیهای کدگذاری و شناسنامه دیجیتال استفاده کنند

شناسایی میکند ،ویژگیهای اطالعاتی دیگری نظیر اثر

که باعث افزایش اعتماد کاربر در سیستم بانکداری موبایل

متقابل و سودمندی ادراکشده که احتماال در اعتماد اولیه

میشود.

تاثیرگذار باشد را نیز در تحقیقات بعدی بررسی کنند.
براساس نتایج به دست آمده در تحقیق پیشنهاداتی را به ارائه-
دهندگان خدمات در جهت گسترش استفاده از بانکداری
موبایل ارائه میکنیم:
 چون جستجوی اطالعات توسط بانکداری موبایل برای
کاربران مشکل است .ارائهکنندگان خدمات ،میتوانند
اطالعات و خدمات مرتبط را براساس سابقه استفاده و
ترجیحاتشان پیشنهاد کنند .آنها همچنین میتوانند از
66
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Abstract
Mobile banking is one of the new branches of e-banking have been facing widely welcomed in most
countries. The aim of this study is to investigate the effect of the central and peripheral cues with mobile
banking adoption in moderating role of self-efficacy. To test the hypothesis correlation analysis and partial
least squares (PLS) was used. For sampling, Tehran university students were chosen using the random
sampling method. The questionnaires were distributed among 172 students of which 152 were usable. The
results suggested that the most important factor in building initial trust is known as peripheral cues. Quality
of service (reliability in mobile banking) is the most important factor recognized by customers who have
experience of using mobile banking. Also moderating role of self-efficacy confirmed the relation between
central and peripheral cues with mobile banking adoption.
Keywords: Central cues, Peripheral cues, Mobile banking, Self-efficacy.
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