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 چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی سهولت و سودمندی ادراک شده، آگاهی مشتریان و اعتماد به همراه بانک بر تمایل به استفاده 

نظر ماهیت و روش علّی می باشد. برای گردآوری داده های مورد  از سیستم همراه بانک می باشد. از نظر هدف کاربردی است و از

گویه در پرسشنامه مطرح شده است. پرسشنامه از روایی  و پایایی کافی برخوردار است.  42نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. 

ک( استفاده می کنند، می باشد جامعه آماری تحقیق مشتریان شعب بانک تجارت استان خوزستان که از موبایل بانک )همراه بان

برای تعیین حجم نمونه از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدل یابی معادالت ساختاری استفاده 

پرسشنامه کامل شد و مورد تجزیه  472پرسشنامه توزیع شد که نهایتاً  033شده است. . روش نمونه گیری خوشه ای است و تعداد 

ل قرار گرفت. برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدلیابی معادالت ساختاری و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از نرم افزار و تحلی

لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آگاهی بر تمایل استفاده از سیستم همراه بانک تأثیر مثبت دارد. سودمندی بر 

مراه بانک تأثیر مثبت دارد. سهولت بر تمایل استفاده از سیستم همراه بانک تأثیر مثبت دارد. اعتماد تمایل به استفاده از سیستم ه

به تکنولوژی بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد. امنیت بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد. کیفیت اطالعات بر اعتماد 

 به همراه بانک بر تمایل به استفاده از سیستم همراه بانک تأثیر مثبت دارد.به همراه بانک تأثیر مثبت دارد. اعتماد 

 

 اعتماد به تکنولوژی،امنیت،آگاهی ،سودمندی،کیفیت اطالعات واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 و پولی مبادالت نقش و و اهمیت سو یک از گذشته دهه چند در جهانی بازارهای بر الکترونیک تجارت عمیق و گسترده تاثیر

 بیش را پول تبادل و انتقال تسهیل در الزم امکانات و بسترها تمهید لزوم دیگر سوی از اقتصادی و تجاری های فعالیت اعتباری در

 روش عنوان به اخیر، های سال در بانک موبایل و تلفنی بانکداری اینترنتی، بانکداری مانند از پیش ضروری می سازد.  فناوری هایی

 (.2034منفرد و میرحسینی، کرده اند )کنجکاو پیدا رواج بازار سهم افزایش و مشتریان وفاداری حفظ برای هایی

و یکی از نوآوری های اخیر در بخش خدمات مالی است و مشتریان را قادر موبایل بانک یکی از شگفتی های تکنولوژیکی  موبایل

 حتی در کشورهایی با درآمد پایین کسب کنندمی سازد تا دسترسی راحت به ارزش افزوده و خدمات بانکداری را 

 (. 4322)محمدی،

در ایران بیشتر امور بانکی از طریق سیستم شتاب انجام می شود. شتاب یا شبکه مبادله اطالعات بین بانک ها که یک شبکه 

سالمی ایران شروع به کار الکترونیکی جامعی است که بر امور بانکداری در ایران متمرکز است و به وسیله بانک مرکزی جمهوری ا

کرده و مدیریت می شود. در حوزه های متنوعی از عملیات مثل مبادله، پرداخت، خرید اینترنتی، نقل و انتقال پول، قبوض، بررسی 

حساب خدمت می کند. طراحی این شبکه طوری است که به مشتریان در استفاده از خدمات بانک ها در ساعت غیر از ساعات 

 (.4322و محمدی،  4322ساعت کمک می کند )هنافی زاده و همکاران، 42اداری و در 

 نظر این از میلیون قطعه اسکناس در ایران مورد استفاده قرار می گیرد که 223میلیارد و  7بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از 

بانکداری الکترونیک برشمرد، برقراری ارتباط مهم ترین ویژگی ای که می توان برای  اختیار دارد. در دنیا در را اول جایگاه ایران

فرد آن هاست. حال که از یک سو نظام بانکی کشور استفاده از ابزار  -سریع با تمام مخاطبان و ارائه خدمات مبتنی بر نیازهای فرد

نیز عدم ارائه خدمات  الکترونیکی در بانک ها را باور نموده و برای اجرای آیین نامه های اجرایی مربوطه مصمم است و از سویی

بانکی به موقع از طریق نظام بانکی به عنوان مانعی جدی در راستای گسترش خدمات دهی بانک ها و در نتیجه توسعه اقتصادی 

 (. 2037کشور محسوب می شود )آماده و جعفری پور، 

با هدف ارزش آفرینی برای   نوین وبانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های تجاری منطقه با طراحی و خلق خدمات 

مشتریان به ویژه مشتریان ارزنده، دارای حضوری موثر در بازار های داخلی، منطقه ای و جهانی است. اعتبار و خوشنامی بانک به 

م ساخته تا در همراه نیروی انسانی متبحر و نیز توانمندی ارایه خدمات بانکی به ویژه درحوزه تعهدات، این امکان را برای بانک فراه
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پولی و بانکی کشور، ضمن ارتقای سودآوری و تامین منافع تمامی ذینفعان، بتواند نقش موثری در توسعه اقتصادی  چارچوب قوانین

 .و پیشرفت نظام بانکداری کشور ایفا کند

 و مدل مفهومی تحقیق چارچوب نظری

می کند و در نتیجه باعث کاهش و حذف هزینه های زیاد  کمکپرداخت الکترونیک به خودکار شدن پرداختی ها و دریافتی ها 

کاغذ و نیروی انسانی و اشتباهات بالقوه در پردازش و همچنین اجازه می دهد به تخصیص منابع بهتر و بهبود پیش بینی جریان 

  (.4322و همکاران ،  شود )امران نقد و در نتیجه باعث بهبود جریان نقد و افزایش بهره وری، سوددهی و چابکی کسب و کار می

(، موبایل بانک توسعه خدمات مالی و بانکی و شبکه ها و وسایل موبایل است. ویژگی هایی مثل 4322) به نقل از لی و همکاران

زمان، بی نیازی به مکان، به همان اندازه مبادله ایمن از طریق استفاده از موبایل شخصی با حساب مشخص کاربر یا مالک و تثبیت 

واهد شد. یک روش عمومی در مطالعه موبایل بانک تمرکز بر رفتار مشتری و تأثیر تراکنش، که منجر به رشد سریع موبایل بانک خ

است مطالعاتی که از این روش استفاده می کنند، پراکندگی الگوها و خصوصیات جمعیت شناختی اتخاذ کنندگان موبایل بانک، 

استفاده از خدمات را بررسی می  بازدارندگان و محرک ها، ریسک های دریافتی از موبایل بانک، نگرش مشتری، نیت رفتاری در

 (.4322)لی و همکاران ،کنند 

که امنیت و اعتماد به داد نشان به بررسی رضایت کاربران از خدمات دولت الکترونیک پرداختند. نتایج ( 4320آالونه و همکاران )

ضایت و آگاهی از خدمات بر ردولت الکترونیک بر رضایت تأثیر ندارد. دسترسی به پورتال دولت الکترونیک، کیفیت خدمات 

 الکترونیکی تأثیر گذار است.

در تحقیق خود تعیین اهمیت نسبی عوامل کیفی موبایل بانک را انجام دادند. هدف از تحقیق استفاده از فرآیند  4320لین در سال 

کیفی موبایل بانک بین گروه  سلسله مراتب تحلیلی فازی با رویکرد آنالیز وسیع مدل ارزیابی فازی بود و وزن های نسبی عوامل

( به بررسی رابطه بین اعتماد به تکنولوژی و رضایت 4322ماسرک و همکاران ) های با تجربه و کم تجربه را اولویت گذاری کردند. 

شناب -ابوی با رضایت از همراه بانک دارد. نتایج نشان داد که اعتماد به تکنولوژی ارتباط مثبت و معنادار همراه بانک پرداختند.

قرار داد. نتایج حاکی از آن ( در تحقیق خود پیشینه های اعتماد به خدمات دولت الکترونیک را در کشور اردن مورد بررسی 4322)

است که همه متغیرهای پیشنهادی در مدل اعتماد به دولت الکترونیک به استثنای آشنایی با اینترنت بر تمایل به استفاده از دولت 

دولت الکترونیک یر مثبت دارد. اعتماد به دولت الکترونیک، سهولت، سودمندی، تأثیر اجتماعی بر تمایل به استفاده از الکترونیک تأث
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( مطالعه ای در خصوص وفاداری به همراه بانک در ایران انجام داد. هدف کشف موانع، نقش 4322محمدی ) تأثیر مثبت دارد.

نوآوری شخص و هنجارهای ذهنی بر نگرش مصرف کننده در جهت استفاده از  تعدیل کنندگی سودمندی و نقش تعدیل کنندگی

 .همراه بانک در ایران بود

( به بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان 2034کنجکاو منفرد و میرحسینی )

اثر مستقیم یا غیر مستقیمی بر استفاده واقعی کاربران از موبایل تایج نشان داد که عوامل شناسایی شده در مدل ن یزد پرداختند.

( به بررسی و شناسایی عوامل کلیدی 2033بانک دارد که از میان مزایای دریافت شده در رتبه اول قرار دارد. هاشمیان و عیسایی )

خدمات، اعتماد به بانک، عملکرد مورد  نتایج نشان داد که عوامل کیفیتحیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان پرداختند. 

از خدمات، خودکارآمدی و نوآوری شخصی تأثیر  فناوری، تالش مورد انتظار، شرایط تسهیل کننده، آگاهی-انتظار، تطبیق وظیفه

 معناداری بر پذیرش همراه بانک دارند. 

تمایل به استفاده از خدمات همراه بانک  متغیرهای سهولت، سودمندی و آگاهی در متغیرهای مستقلی هستند که تأثیرشان بر

بررسی خواهد شد. همچنین اعتماد به تکنولوژی، کیفیت اطالعات و امنیت متغیرهای مستقلی هستند که تأثیرشان با اعتماد به 

اده از خدمات و در نهایت تأثیر متغیر میانجی اعتما به همراه بانک بر تمایل به استفه است همراه بانک )متغیر میانجی( بررسی شد

 شذع است.همراه بانک )قصد استفاده( بررسی 

 نشان داده شده است. 2مدل مفهومی تحقیق در شکل شماره 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 
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 4112و  محمدی  4112شناب  –منبع: ابو 

 آگاهی بر تمایل به استفاده از سیستم همراه بانک تأثیر مثبت دارد.فرضیه اول: 

 سودمندی بر تمایل به استفاده از سیستم همراه بانک )قصد استفاده( تأثیر مثبت دارد.فرضیه دوم: 

 سهولت استفاده بر تمایل به استفاده از سیستم همراه بانک )قصد استفاده( تأثیر مثبت دارد.فرضیه سوم: 

 اعتماد به تکنولوژی بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد. فرضیه چهارم:

 امنیت بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد. فرضیه پنجم:

 کیفیت اطالعات بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد. فرضیه ششم:

 .نک )قصد استفاده( تأثیر مثبت دارداعتماد به همراه بانک بر تمایل به استفاده از سیستم همراه با فرضیه هفتم:

 

 روش پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و ماهیت موضوع و توانایی اجرایی آن علّی می باشد که به منظور بررسی رابطه 

مشتریان بانک تجارت استان جامعه آماری تحقیق حاضر علت و معلولی بین متغیرهای تحقیق از این روش استفاده شده است.

 استفاده شده است.  نمونه گیری خوشه ایاز روش  در نظر گرفته شده است. برای انتخاب روش نمونه گیریخوزستان 

برای تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادالت ساختاری از آن جا که روش شناسی معادالت ساختاری تا حدود زیادی با برخی 

متغیری شبیه است بنابراین از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین جنبه های رگرسیون چند 

حجم نمونه در مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. حجم نمونه در روش شناسی مدل یابی معادالت ساختاری می 

 ن شود.مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیی 22تا  2تواند بین 

5q<n< 15q 

q  تعداد متغیرهای مشاهده شده )گویه پرسشنامه( وn ،(.2037حجم نمونه است )غفاری آشتیانی 

پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری  033روش جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه در نظر گرفته شده است. در کل 

 مبنای سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری گردید وپرسشنامه  472شد و در نهایت  توزیع
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آگاهی، سودمندی، سهولت، اعتماد به تکنولوژی، امنیت، پرسش پنج گزینه ای برای سنجش متغییرهای  42پرسشنامه شامل 

اختصاص  متغیر آگاهی  0تا  2تهیه و تنظیم گردید. سوال  کیفیت اطالعات، تمایل به استفاده از همراه بانک، اعتماد به همراه بانک

مربوط به متغیر  24تا  23در نظر گرفته شد. سوال  متغیر سهولت 3تا 7و سؤال  متغیر سودمندی 6تا  2داده شده است.  سوال 

مربوط به  42تا  23کیفیت اطالعات، سوال مربوط به متغیر  23تا  26و از سوال  امنیتمربوط به  22تا  20، اعتماد به تکنولوژی

است. در پرسشنامه نظرات پاسخ دهندگان  مربوط به متغیر اعتماد به همراه بانک 42تا  44ده از همراه بانک، متغیر تمایل به استفا

و  4322استاندارد تحقیق ابو شناب  پرسشنامه از حاضر تحقیق درنقطه ای لیکرت سنجیده شده است.   2با استفاده از طیف 

می  خاطر همین به و می باشدی از اساتید و خبرگان جمع استفاده و تایید مورد پرسشنامه این  است، شده استفاده 4322محمدی 

نفر از افراد  03برای اطمینان از عدم ابهام در سؤاالت پرسشنامه به طور آزمایشی بین  .دانست شده تایید را آن روایی حیث از توان

( استفاده αاز روش آلفای کرونباخ ) SPSSه نرم افزارجامعه نمونه توزیع گردید و به منظور تعیین ضریب پایایی پرسشنامه به وسیل

به دست آمده که این رقم بیان گر مطلوب بودن  ضریب  332/3آورده شده است رقم آن  2گردید و چنان چه در جدول شماره 

 اعتبار پرسشنامه است. 

برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل مدل معادالت ساختاری و نرم افزار 

LISREL . استفاده شده است 

 

 

 

 : پایایی پرسشنامه1جدول 

 ردیف متغیرهای پژوهش ضریب پایایی

131.1  1 آگاهی 

767.1  4 سودمندی 

792.1  3 سهولت 
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142.1  2 اعتماد به تکنولوژی 

762.1  2 امنیت 

162.1  6 کیفیت اطالعات 

724.1  7 تمایل به استفاده از همراه بانک 

113.1  1 اعتماد به همراه بانک 

 

 تجزیه وتحلیل داده ها

درصد مرد و  3/64حدود سوال مطرح شد. نتایج نشان داد که  0برای سنجش وضعیت جمعیت شناختی برای نمونه مورد نظر 

سن بیشتر پاسخ . در مورد متغیر درصد از پاسخ دهندگان نیز به این سوال پاسخی نداده اند 2/2، همچنین درصد زن هستند 2/04

 42درصد در رده سنی کمتر از  7/3سال می باشند. کمترین پاسخ دهندگان با  22تا  23درصد در رده سنی  0/46دهندگان با 

از میان سطوح تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، دهندگان نیز به این سوال پاسخی نداده اند.  درصد از پاسخ 3/4سال هستند. همچنین 

فوق درصد و کم ترین سهم مربوط به سطح  4/07بیشترین سهم را معادل  دیپلم و زیر دیپلملیسانس، فوق لیسانس و باالتر، سطح 

های برازندگی محاسبه شده از طریق مقادیر شاخصدر بخش تجزیه و تحلیل استنباطی پژوهش  درصد است. 0/22معادل  دیپلم

نشان داده شده  0و  4مدل ساختاری در شکل  tو همچنین ضرایب استاندارد شده و مقادیر   4در جدول  LISRELنرم افزار 

 است.

 

 : شاخص های برازندگی مدل پژوهش4جدول 

 شاخص های برازندگی ارزش

403 Degrees of Freedom 

262.22 Chi-Square 

4.34 
df

2 

3.32 NFI 
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3.32 NNFI 

3.32 CFI 

3.32 IFI 

3.323 RMR 

3.362 RMSEA 

3.33 GFI 

3.32 AGFI 

 

 گیری: ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری و اندازه 4شکل
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 گیریمدل ساختاری و اندازه t: مقادیر آماره 3شکل
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 به طور خالصه ارائه شده است. 0در جدول شماره نتایج فرضیات 
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 : خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات3جدول 

 نتیجه t ضریب فرضیه ردیف

1 

4 

0 

2 

2 

6 

7 

 آگاهی بر تمایل به استفاده از همرا بانک تأثیر مثبت دارد.

 سودمندی بر تمایل به استفاده از همراه بانک تأثیر مثبت دارد.

استفاده از همراه بانک تأثیر مثبت دارد.سهولت برتمایل به   

 اعتماد به تکنولوژی بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد.

 امنیت بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد.

 کیفیت اطالعات بر اعتماد به همراه بانک تأثیر مثبت دارد.

 اعتماد به همراه بانک بر تمایل استفاده تأثیر مثبت دارد.

3.64 

3.32 

3.26 

3.2 

3.43 

3.02 

3.34 

 

2.37 

3.04 

4.36 

2.42 

4.62 

0.00 

6.23 

 تأیید فرضیه

 فرضیه تأیید

 تأیید فرضیه

 تأیید فرضیه

 تأیید فرضیه

 فرضیه رد

 تأیید فرضیه

 

 نتیجه گیری

.  از سوی دیگر دارد بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما برتاثیر معنی داری  یآگاهاست  23/4که  tبا توجه به مقدار آماره 

با توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک  بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما و یآگاهمسیر مطرح شده بین دو متغیر 

نتایج به دست آمده از این فرضیه در این تحقیق با ( و مثبت و معنادار می باشد. 23/3متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده )

 ( هم راستاست.  4322نتایج تحقیق محمدی )

در تحقیق حاضر آگاهی به عنوان اولین عامل اثر گذار بر استفاده از موبایل بانک تعریف شده است. کمبود آگاهی و کمبود اطالعات 

در مورد موبایل بانک بازدارنده مهم و قوی در اتخاذ و استفاده از موبایل بانک می باشد. آگاهی به عنوان عامل مهم در افزایش 

 ه از موبایل بانک می باشد. تمایل مشتری در استفاد

 از استفاده به لیتما برتاثیر معنی داری  است می توان گفت سودمندی 04/4که  tبا توجه به مقدار آماره در ارتباط با فرضیه دوم 

با  بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما و سودمندی.  از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر دارد بانک همراه ستمیس

( و مثبت و معنادار می باشد. با توجه به 43/3توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده )
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داشته و این  بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما برتاثیر مثبتی  سودمندینتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص می شود 

 ( هم راستاست.4322نتیجه فرضیه دوم با نتیجه تحقیق ابوشناب ) .ودفرضیه پذیرفته می ش

سودمندی ادراک شده پیش بینی کننده های مورد توجه و مهم از تمایل به استفاده از موبایل بانک می باشد. سودمندی ادراک 

شده است این موضوع را نشان می دهد.  شده تأثیر قابل توجهی بر استفاده از موبایل بانک دارد که در تحقیقاتی که تا کنون انجام

هر چه سودمندی درک شده از طریق خدمات موبایل بانک بیشتر باشد، نگرش و قصد در جهت استفاده مداوم از این خدمات مثبت 

 تر خواهد بود. بنابراین از این طریق احتمال استفاده از این سیستم باال خواهد رفت.

تاثیر  سهولت( است. بنابراین این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص می شود 44/4برابر با ) tآماره در ارتباط با فرضیه سوم، 

 به لیتما و سهولت.  از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر دارد بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما برمعنی داری 

( و 23/3با توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده ) بانک همراه ستمیس از استفاده

 استفاده به لیتما برتاثیر مثبتی  سهولتمثبت و معنادار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص می شود 

( هم راستاست. 4322نتایج به دست آمده با نتایج تحقیق ابوشناب ) .داشته و این فرضیه پذیرفته می شود بانک همراه ستمیس از

سهولت استفاده از موبایل بانک به عنوان عامل با نفوذ در استفاده از موبایل بانک تعریف می شود. سهولت استفاده تأثیر مستقیمی 

 بر نگرش کاربران دارد. 

 اعتماد به تکنولوژی( بوده بنابراین این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص می شود 34/2فرضیه چهارم برابر با ) tمقدار آماره 

اعتماد به  و اعتماد به تکنولوژی.  از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر دارد بانک همراهاعتماد به  برتاثیر معنی داری 

( و مثبت و معنادار می 24/3یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده )با توجه به اینکه بین  بانک همراه

  بانک همراهاعتماد به  برتاثیر مثبتی  اعتماد به تکنولوژیباشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص می شود 

 ( هم راستاست.4322نتایج به دست آمده تحقیق ابوشناب )نتایج به دست آمده با  .داشته و این فرضیه پذیرفته می شود

اعتماد عنصر سازنده برای موفقیت پروژه های مرتبط با تجارت الکترونیک می باشد. اعتماد مشتری به عنوان مجموعه ای از باورها 

 است که توسط مشتریان الکترونیکی، با خصوصیات تأمین کنندگان الکترونیکی در ارتباط است.

( بوده بنابراین می توان نتیجه گرفته که این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص می شود 33/0برابر با ) فرضیه پنجم tآماره 

 همراهاعتماد به  و  امنیت.  از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر دارد بانک همراهاعتماد به  برتاثیر معنی داری  امنیت
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( و مثبت و معنادار می باشد. با 02/3با توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده ) بانک

داشته و این فرضیه   بانک همراهاعتماد به  برتاثیر مثبتی  امنیتتوجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص می شود 

 ( هم راستاست.4322آمده با نتایج تحقیق ابوشناب )نتایج به دست  .پذیرفته می شود

امنیت شکلی از حفظ و نگه داری اعتماد مشتری از تهاجم و هجوم به حریم آن هاست. از آن جایی که امنیت به شدت با اعتماد 

ه شکل مرتبط است، هنجارهای امنیتی ممکن است که نتیجه معکوس دهد مثل از دست دادن مشتری، و توصیه به دیگران ب

 منفی.

( بوده بنابراین می توان نتیجه گرفته که این فرضیه معنادار نیست. از این رو مشخص می شود 33/3فرضیه ششم برابر با ) tآماره 

 و  کیفیت اطالعات.  از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر داردن بانک همراهاعتماد به  برتاثیر معنی داری  کیفیت اطالعات

( و مثبت و بی 33/3با توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده ) بانک همراهاعتماد به 

 همراهاعتماد به  برتاثیر معناداری  کیفیت اطالعاتمعنی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص می شود 

 .یه رد می شودداشته و این فرضن بانک

 به اعتماد( بوده بنابراین می توان نتیجه گرفته که این فرضیه معنادار است. بنابراین 72/6برابر با ) tدر ارتباط با فرضیه هفتم آماره 

 اعتماد.  از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر دارد بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما برتاثیر معنی داری  بانک همراه

( و 73/3با توجه به اینکه بین دو متغیر وابسته می باشد از نوع بتا بوده ) بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما و بانک همراه به

 برتاثیر مثبتی  بانک همراه به اعتمادمثبت و معنادار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص می شود 

 .داشته و این فرضیه پذیرفته می شود بانک همراه ستمیس از استفاده به لیتما

 ( هم راستاست.4322نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده در تحقیق ابوشناب )

با توجه به تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان می دهد که اعتماد به موبایل بانک وجود دارد. بنابراین تعداد کاربران موبایل 

بانک روز به روز افزایش می یابد. بنابراین بایستی در جهت بهبود و افزایش اعتماد به خصوص اعتماد اولیه به موبایل بانک اقدامات 

 موثری انجام شود.

 پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
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اتی انجام شود که اعتماد به تکنولوژی اعتماد به تکنولوژی و امنیت بر اعتماد به موبایل بانک تأثیر گذار است بنابراین بایستی اقدام

بهبود یابد. مواردی چون نگرانی های مشتری درباره مسائل امنیتی، اطالع رسانی در خصوص امنیت، سیاست های امنیت، حفظ 

اطالعات شخصی مشتری. بر اساس نتایج به دست آمده تمامی متغیرهای تحقیق به جز تأثیر کیفیت اطالعات بر اعتماد مناسب 

 ده است. بنابراین پیشنهاد می شود در صورت امکان مدیران به فکر بهبود بیشتر متغیرهای تحقیق  باشند.بو

اعتماد به همراه بانک بر میزان تمایل به استفاده از سیستم موبایل بانک تأثیر دارد بنابراین هر گونه فعالیتی که منجر به افزایش و 

 تأثیر دارد. بنابراین بایستی به اعتماد به موبایل بانک توجه ویژه شود.بهبود اعتماد شود بر تمایل به استفاده 

آگاهی بر تمایل به استفاده تأثیر مثبت و معناداری دارد. آگاهی مشتریان را می توان از طریق اطالع رسانی با بروشورهای بانک، 

 تبلیغات و رسانه ها بهبود داد .

به استفاده تأثیر مثبت و معناداری دارد. مسئولین بانک می توانند با برگزاری دوره سودمندی و سهولت ادراک شده نیز بر تمایل 

 های آموزشی خود اثربخشی افراد را در استفاده از رایانه و سیستم موبایل بانک را افزایش دهند.

 همچنین پیشنهادات زیر به محققین آتی پیشنهاد می شود:

عوامل مختلف اثرات متفاوتی بر روی فرهنگ های متفاوت و هر فرهنگ باید استراتژی های متفاوتی در برخورد با این  .2

عوامل اتخاذ کند. برای مثال سودمندی در یک فرهنگ مهم است و سهولت در فرهنگ دیگر. در کشورهای در حال 

 توسعه سهولت استفاده قابل توجه تر است. 

 تصویر ادراکی، و نوآوری شخصی بایستی توجه ویژه ای شود. به هنجارهای ذهنی، .4

 وفاداری، آمادگی، یادگیری در جهت استفاده از تکنولوژی اطالعاتی مورد توجه قرار گیرد. .0

و  هر تحقیق با محدودیت های خاص خوود روبوه رو اسوت و پوژوهش حاضور از ایون امور مسوتثنی نیسوت         همچنین باید گفت که 

 در انجام تحقیق وجود داشت. محدودیت هایی 

اولین محدودیت این است که تحقیق حاضر در یک نوع بانک انجام شده است و انواع بانوک هوا و موسسوات موالی لحوا        -

 نشده است.

 حوزه تحقیق حاضر استفاده از موبایل بانک را پوشش می دهد نه پذیرش و قبول آن را. -
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است در حالی که بررسی طولی نیوز توصویه موی شوود زیورا ادارک و      تحقیق حاضر در یک مقطع زمانی خاص انجام شده  -

 اولویت های افراد احتماالً با به دست آوردن تجربیات بیشتر در طول زمان تغییر می کند.

مقایسه بین افراد پیر و جوان، سطح تحصیالت و درآمد نیز در استفاده از موبایل بانک موثر است که این تفاوت هوا موورد    -

 ر نگرفته است.بررسی قرا

محدودیت دیگر اندازه نمونه مورد مطالعه است که به شکل محدود اطالعات از نمونه گردآوری شده است بنوابراین انودازه    -

 محدود تحقیق حاضر یکی دیگر از محدودیت های تحقیق می باشد.
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