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چکیده
در سالهای اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطالعات ،موجب تحول صنعت بانکداری در حوزه
بانکداری الکترونیک شده است .خصوصا پیشرفت در تکنولوژی بیسیم و ارائه بانکداری موبایل،
انعطافپذیری زمانی و مکانی در استفاده از خدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است .از
اینرو ،هدف از این تحقیق ،شناسایی و تعیین عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل در سیستم
بانکداری با استفاده از معادالت ساختاری میباشد .برای شناسایی عوامل کیفی موثر از 300نفر مشتری
در بین یک بانک دولتی (ملی) و سه بانک خصوصی (پارسیان ،اقتصاد نوین و سینا) ،در شهر تبریز بهره
گرفته شد .در این تحقیق ،ابتدا از تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین عوامل کیفی موثر بر ترویج
بانکداری موبایل استفاده شد که چهار عامل کارکردگرایی ،خدمات مشتری ،محتوا ،طراحی واسط انتخاب
شد که سپس از بسته نرمافزاری لیزرل برای تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل تعیین شده استفاده شد
که یافتههای پژوهش حاکی از آن است که خدمات مشتری را بهعنوان عامل مهم تاثیرگذار بر اثربخشی
بانکداری مویابل تعیین شد.
واژگان کلیدی :بانکداری موبایل ،معادالت ساختاری ،کارکردگرایی ،خدمات مشتری ،محتوا ،طراحی
واسط.

تاریخ دریافت مقاله ،1392/07/12 :تاریخ پذیرش مقاله1392/09/24 :
 .1عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 .2عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند.
E-mail: M.abdoli2009@gmail.com

24

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 20زمستان 1392

 .1مقدمه

بانکداری موبایل (بانکداری اینترنتی که از ابزارهای موبایل استفاده می کند به عنوان
بانکداری موبایل  ،بانکداری اس ام اس و  ...نامیده می شود) میتواند پرس و جو های مانده ی
حساب و سابقه ی تراکنش ها ،انتقال وجوه ،و صورت حساب پرداخت ها را از طریق ابزارهای
موبایل مانند تلفن های سلولی ،تلفن های هوشمند و پی دی آ (دستیار های شخصی دیجیتال)
ها را اجرا کند ) .(Laukkanen, 2007; Turban & etal, 2006بانکداری موبایل میتواند
خصوصیات جدیدی (مانند همهجایی ،انعطافپذیری و تحرکپذیری) را در قیاس با کانالهای
بانکداری مرسوم (مانند دستگاههای سخنگوی خودکار ،بانکداری تلفنی ،بانکداری اینترنتی غیر
موبایل) ارائه دهد .برای مشتریان ،بانکداری موبایل ابزار بسیار مرسوم و کارآمدی برای مدیریت
تامینهای مالی شخصی ،پشتیبانی در هر زمان و در هر کجا و اتصالپذیری در همه جا را ایجاد
میکند ) .(Riivari, 2005از آنجاکه خدمات بانکداری موبایل ،کانالهای ارائه الکترونیکی نسبتا
جدیدی هستند که توسط بانکها ارائه میشوند ،کیفیت یا اثربخشی برای محققان بانکداری
موبایل و دیگر ارائه دهندگان خدمات (شامل بانکها ،مخابرات و دیگر نهادهای مالی) حیاتی
است .چانگ و کوآن ( )2009و لین ( )2010نیز استدالل کردهاند که تجربههای مشتری در مورد
خدمات بانکداری موبایل مقاصد آنها برای استفاده از این خدمات را تحت تاثیر قرار میدهند.
محققان سیستم اطالعاتی ( )ISپیشنهاد کردهاند که بانکداری موبایل میتواند به عنوان یکی
از مهمترین ابتکارات خدماتی در نظر گرفته شود که به عنوان یک سکوی کلیدی برای توسعه
دستیابی به تراکنشهای بانکداری از طریق ابزارهای موبایل در نظر گرفته شود (Laukkanen,
) .2007; Sulaiman, 2007بدین جهت ،ارائه یک خدمات حرفهیی و با کیفیت باال بهطور
فزایندهیی یک عامل حیاتی برای پیادهسازی موفق بانکداری موبایل ارائه میشود.
هدف اصلی این تحقیق ،تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت بانکداری موبایل حیاتی
است و به ارائهدهندگان خدمات کمک میکند تا بر عواملی که باالترین وزن را دارند تمرکز کنند
و بهترین سیاست را برای بهبود اثربخشی بانکداری موبایل شناسایی کنند و دو هدف فرعی را
دنبال میکند )1 ،عوامل کیفی بانکداری موبایل بر اساس مرور و تجزیهوتحلیل کردن تحقیقات
پیشین در مورد عوامل کیفیت بانکداری موبایل؛  )2بررسی ضریب تعیین هر یک از عوامل تعیین
شده در کیفیت بانکداری موبایل.
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 .2پیشینه تحقیق

در این بخش پیشینه تحقیق در زمینه بانکداری موبایل و عوامل کیفی مرتبط با آن ارائه شده
است.
بانکداری موبایل :بانکداری موبایل زیرمجموعهیی از کاربردهای تجاری موبایل است که به
مشتریان امکان اجرای تراکنشهای متعارف (مانند بررسیهای مانده حساب و انتقال وجوه) و
پیشرفته تر (خرید و فروش سهام و خدمات مدیریت پورتفولیو) از طریق ابزارهای موبایل را
میدهد ) .(Tan, 2008; Santos, 2003انتخاب بانکداری موبایل از انتخاب بانکداری
الکترونیک (یا یانکداری اینترنتی غیر موبایل) دست کم از دو نظر متفاوت است .نخست،
بانکداری الکترونیک یک دستیابی بر پایه اینترنت مشتری برای خدمات بانکداری است؛ در
حالی که بانکداری موبایل دستیابی مشتری بر اساس تلفن همراه است به خدمات بانکداری .از
آنجاکه بانکداری الکترونیک بیشتر در جریان اصلی خدمات بانکداری وارد میشود ،نهادهای مالی
در حال ایجاد مسیری به سوی جبهههای تازهیی در عرصه فناوری است :دستیابی موبایل
) .(Mallat, 2004بانکداری موبایل بهطور فزایندهیی به فناوری همه جا حاضری تبدیل میشود
و بدین ترتیب تغییرات کسبوکار بانکهای خردهفروشی بهطور قابلتوجهی بر حسب کاهش
هزینه و افزایش رفاه برای مشتری است ) .(Luo,etal, 2010دوم ،تفاوت بین بانکداری موبایل
و بانکداری الکترونیک مبنی بر این ارزیابی است که تکامل بانکداری موبایل بسیار سریعتر از
بانکداری الکترونیک صورت میگیرد ) .(Laukkanen, 2007خدمات بانکداری موبایل در جهت
ایجاد ارزش برای مشتری ،خدماتی را ارائه میکند که وابستگی به زمان و مکان ندارد و همچنین
در هزینه پرداخت صرفهجویی میکند ) .(Mallat, 2004در نتیجه ،بانکداری موبایل کانال ارائه
خدمات به وسیله خود است که به بانکها امکان ارائه اطالعات و داشتن خدمات برای مشتریان
آنها با ابزارهای راحتتر را از طریق موبایل را میدهد.
عوامل کیفیت مرتبط با بانکداری موبایل :بر اساس تحقیق دی لون و مک لین ( ،)2003مدل
موفق سیستم اطالعاتی ،عوامل کیفی مدل میتواند مقدمههای موفقیت سیستم اطالعاتی باشد.
محققان قبلی عوامل کیفیت مرتبط با کاربردهای تجاری موبایل مختلف را مورد کاوش قرار
دهند .ماهاتانانکون و همکارانش ( )2005پیشنهاد میکنند که برای دستیابی به مزایای تجاری
موبایل ،مدها و راهبردهای عملیات باید کیفیت خدمات خوبی را از طریق ارزش افزوده ،مربوط به
مکان و کاربردهای موبایل سفارشیشده ارائه دهند .چن ( ،)2008یک تحقیق در مورد پرداخت
موبایل اجرا کرده است و عوامل کیفی (مانند سهولت درکشده تراکنش ،سرعت درکشده
تراکنش ،دغدغههای امنیتی ،و نگرانیهای حفظ حریم خصوصی) را به عنوان مقدمههای مهم
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پذیرش مشتری از پرداخت موبایل یافتهاند .کایو و همکارانش ( )2008دریافتند که فرایند
تراکنش و اعتمادپذیری محتوا به طرز شایان توجهی بر رضایت و وفاداری مشتری در تجارت
موبایل تاثیر میگذارد .در تحقیق یِه و لی ( )2009آنها نشان دادهاند که پیوند نزدیک بین کیفیت
وبسایت (یعنی تعاملپذیری و سفارشیسازی) و جلب رضایت مشتری از سوی فروشندگان در
مورد اینترنت موبایل وجود دارد .لو و همکارانش ( )2009یک مدل چند بعدی و سلسله مراتبی از
کیفیت خدمات موبایل در زمینه خدمات بروکری موبایل ارائه کردهاند .معیار آنها از کیفیت
خدمات موبایل شامل سه بعد کیفیت است :کیفیت تعامل که تحت تاثیر نگرش ،تجربه ،حل
مشکل و اطالعات قرار دارد ،کیفیت محیط که تحت تاثیر تجهیزات ،طراحی و موقعیت است و
کیفیت حاصل که بهوسیله میزان دقت ،قابلیت لمس و ظرفیت تعیین میشود .در زمینه اطالعات
موبایل و خدمات سرگرمی ،تان و چائو ( ،)2008هفت خدمت کیفیت موبایل شامل مفیدی
درکشده ،سهولت استفاده درکشده ،محتوا ،تنوع ،بازخورد ،تجربه کردن و شخصیسازی است.
مفهوم کیفیت بانکداری موبایل را میتوان به صورت ارزیابیها و قضاوتهای کلی مشتری در
رابطه با تعالی و کیفیت ارائه محتوای موبایل در زمینه بانکداری موبایل تعریف کرد (Delone,
) 2003; Santos, 2003; Lee, 2005چند تحقیق عوامل کیفیت بانکداری موبایل را به وسیله
بررسی تمایل رضایت مشتری و قصد رفتاری برای استفاده از بانکداری موبایل مطالعه کردهاند.
گو و همکارانش ( ،)2009مدل پذیرش فناوری ( )ATMرا برای بررسی مقاصد مشتری جهت
استفاده از بانکداری موبایل استفاده کردهاند .آنها در مدل تحقیق خود ،کیفیت سیستم را از
طریق سرعت شبکه درکشده و پایداری سیستم خدمات بانکداری موبایل اندازهگیری کردند .لی
و چانگ ( )2001سه کارکرد عوامل کیفی (شامل کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات و کیفیت
طراحی واسط) را در مواردی که بانکداری موبایل ارائه شده ،در نظر گرفتهاند که در آن از مدل به
روز شده سیستم اطالعاتی دی لون و مک لین استفاده کردهاند (دلون ،)2003یو و فانگ ()2009
نیز شش بعد را برای اندازهگیری ادراکات پس از انتخاب مشتری از خدمات بانکداری موبایل
شامل خدمات امنیتی ،تعاملپذیری ،مزیت نسبی ،سهولت استفاده ،خالقیت واسط و خدمات
مشتری که بهوسیله تجزیهوتحلیل عوامل اکتشافی و تاییدی مورد تایید قرار گرفتهاند مورد
شناسایی قرار دادهاند .لو و همکاران ( ،)2010نشان دادند که هم اعتقاد به اعتماد و هم اعتقاد به
ریسک به مقدار شایان توجهی قصد مشتری برای انتخاب بانکداری موبایل را هدایت میکنند .ژو
( ،)2001از مدل احتمال جزئیات ( )ELMبهعنوان نظریه پایه برای بررسی تاثیر علتهای
مرکزی (کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات) و علتهای پیرامونی (کیفیت سیستم و دقت
ساختاری) در مورد رفتار کاربر بانکداری موبایل استفاده کردهاند .این چشماندازهای کامال متفاوت
در رابطه با عوامل کیفی بانکداری موبایل میتوانند بهطور تقریبی بهصورت خصوصیات مربوط به
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محتوا مانند طراحی واسط و خدمات مشتری تعریف شوند .وجود تاثیرات مختلف بر کیفیت
بانکداری موبایل میتواند پایهیی برای ارزیابی اهمیت نسبی عوامل کیفیت بانکداری موبایل
فراهم سازد .جدول  1برخی از عوامل بررسی شده در تحقیقات اخیر در زمینه تجارت مویابل و
بانکداری موبایل را جمعبندی کرده است .در زیر ،بهعنوان نمونه تحقیقات قبلی ،چارچوب
مفهومی دو پژوهش نشان داده شده است :
چارچوب مفهومی لی و چانگ (:)2009
کیفیت سیستم
رضایت
کیفیت اطالعات
اعتماد
کیفیت طراحی واسط
شکل  :1چارچوب مفهومی مطالعه لی و چانگ در سال 2009

چارچوب مفهومی زو (:)2012
ویژگیهای
مرکزی
اعتماد اولیه

ویژگیهای
پیرامونی
خود اثربخشی
شکل  :2چارچوب مفهومی مطالعه زو در سال 2012

کیفیت
اطالعات
کیفیت خدمات
کیفیت
سیستم
اعتبار
اطمینان
ساختاری
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جدول  :1عوامل کیفی بانکداری موبایل بر اساس تحقیقات مختلف
عوامل کیفی
زمان تراکنش
سیالیت
امنیت
اعتبار
پاسخگویی
کمال
اعتماد
قابلیت
تصویری
دسترسی
صحت
رواج
ارتباط
ادراکپذیری
هدایتپذیری
یکدلی
قالببندی

لی و چانگ

لو و همکاران

تان و چو

یه و لی

یو و فانگ

زو

()2009

()2009

()2008

()2009

()2009

()2012




























































 .3روششناسی تحقیق

در این بخش ابعاد مختلف روششناسی پژوهش تبیین شده است.
نمونه :نمونه انتخابی در این مطالعه ،مشتریان یک بانک دولتی (بانک ملی) و سه بانک
خصوصی (بانکهای سینا ،اقتصاد نوین و پارسیان) هستند به شرطی که ،هر یک از آزمودنیها
یک گوشی موبایل قابل استفاده برای نصب نرمافزارهای مرتبط بانکداری همراه و همچنین
قابلیت اتصال به اینترنت را دارا باشند .در نتیجه ،نمونه از نظر معرف جامعه بودن نمونه خوبی
است .با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهیی این چهار بانک انتخاب شدند و انتخاب مشتریان
در هر بانک نیز از طریق نمونهگیری تصادفی سیستماتیک متناسب با حجم انجام شد در کل
 300نفر در این مطالعه شرکت نمودند که از این میان 190 ،پرسشنامه مورد قبول و تحلیل قرار
گرفت که نشان دهنده نرخ پاسخ  63/3درصدی است .همچنین دادههای این مطالعه در ماههای
آذر تا بهمن سال  91جمعآوری شدند.
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اعتبار و پایایی :یک ابزار پیمایشی باید با استفاده از تکنیکهای آماری مانند تست پایایی برای
تایید پیوستگی درونی معیارها و تجزیهوتحلیل عوامل جهت تایید روایی ساخت که شامل روایی
همگرا و افتراقی است مورد بررسی قرار گیرد .مقادیر آلفای کرونباخ از  0/799تا  0/954در نظر
گرفته شده که برای همه ابعاد از  0/7بیشتر است .از اینرو همه شاخصها از پایایی الزم
برخوردارند.
سنجش متغیرها :شاخصهای اندازهگیری مربوط به متغیرهای محتوا و کارکردی بودن از
مطالعه لین ( ،)2012گویههای خدمات مشتری از مطالعه زو ( )2012و گویههای طراحی واسط از
مطالعه لی و چانگ ( ) 2009استفاده شده و بعد از انجام اصالحات الزم مورد استفاده قرار گرفتند.
به دلیل اینکه اکثر مطالعات در حوزه سنجش متغیرهای پژوهش از طیف  7گزینهیی لیکرت
استفاده کرده بودند ،ابزار این پژوهش نیز یک طیف گزینهیی را پذیرفت و از پاسخدهندگان
خواسته شد تا میزان تاثیری که فکر میکنند عوامل مختلف بر ارزیابی ایشان از کیفیت بانکداری
موبایل دارد را با استفاده از یک مقیاس لیکرت  7نقطهیی (از  1تا  7برای معیارهای کامال
مخالفم تا کامال موافقم) بیان کنند.
روش تحلیل دادهها :به منظور تحلیل دادهها در این تحقیق ،از مدل معادالت ساختاری استفاده
شده است .روابط علی پذیرش متغیرهای مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته ،از طریق ضریب
استاندارد و عدد معنیداری با نرمافزار لیزرل مورد سنجش قرار گرفت و بر اساس آن نسبت به
تایید یا رد فرضیهها تصمیمگیری شد .در مجموع از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه
اول (مدل اندازهگیری) و مرتبه دوم (مدل ساختاری) استفاده شده است .بدین ترتیب که ابتدا
برای تعیین عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد که
در نتیجه چهار متغیر که هر یک دارای چهار گویه بودهاند و به عبارتی پرسشنامه دارای  16سوال
است ،سپس تحلیل عامل تاییدی مرحله اول برای آزمون  16پرسش اصلی پرسشنامه صورت
گرفت و سپس تحلیل عاملی مرحله دوم برای آزمون تعیین ضریب تعیین هر یک از عوامل
شناسایی شده انجام شد.
آمار توصیفی مشتریان مورد مطالعه :از میان  190پاسخ دهنده مورد استفاده  25درصد کمتر
از  30سال ( 54 ،)n=48درصد  31تا  40ساله ( )n=102و  21درصد بیشتر از  41سال داشتند
( .)n=40بیش از  80درصد پاسخدهندگان از بانکداری موبایل برای مدتی بیش از یکسال
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استفاده کردهاند .در نهایت حدود  48درصد پاسخدهندگان مرد ( )n=92و  52درصد زن بودهاند
(.)n=98
تحلیل عامل اکتشافی :بر اساس کاربرد تجزیهوتحلیل عوامل اکتشافی ( )EFAتجزیهوتحلیل
عامل جزء مفهومی برای تحلیل انتخاب شده و نتیجه دستخوش چرخش واریماکس برای
استخراج ابعاد عامل عمده میشود .همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،چهار
خصوصیت «دسترسیپذیری»« ،زمان پاسخ»« ،تحرکپذیری» و «امنیت» عامل بارگیری
باالتری در بعد نخست دارند که نام آن را «کارکردی بودن» گذاردهایم .چهار خصوصیت
«دقت»« ،صحت»« ،مرتبط بودن» و «کمال» از بعد جدید «محتوا» هستند .خصوصیتهای
«پایایی» «واکنشمندی»« ،اعتماد» و «همدلی» در بعد جدیدی به نام «خدمات مشتری» ادغام
میشوند« .ظرفیت چند رسانهیی»« ،قالب»« ،قابلیت درک شدن» و «قابلیت هدایتپذیری» به
صورت «طراحی واسط» با هم ترکیب میشوند.
جدول  :2نتایج تحلیل عامل اکتشافی

مدل تحلیلی :گام اول در آزمون مدل مفروض پژوهش ،برآورد برازش مدل است (شکل .)3
برای اینکه یک مدل برازش خوبی داشته باشد ،مقدار مربع خی که بهوسیله درجات آزادی
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) نرمالسازی شده است نباید از  3بیشتر باشد .اندیس مطابقت خوب ( ،)GFIاندیس
(
مطابقت نرمال نشده ( )NNFIو اندیس مطابقت مقایسهیی ( )CFIباید از  0/9بیشتر باشند و
خطای مربع میانگین ریشه تقریب ( )RMSEAنباید بیشتر از  0/10باشد ).(Mallat, 2004
 2/32است
نتایج مدل  CFAکنونی در شکل  1گزراش شده است،
) 0/907 GFI ،است 0/962 CFI ،0/953 NNFI ،و 0/071 RMSA
(
که نشاندهنده مطابقت کافی برای مدل است .در جدول  ،3بارهای عاملی و سطح معنیداری
گویههای تحقیق نشان داده است که بارهای عاملی تمامی گویه باالتر از  0/3و سطح معنیداری
نیز باالتر از  2/58بوده است.
جدول  :3بارهای عاملی و مقادیر معنیداری گویههای تحقیق حاصل از معادالت ساختاری
سازه تحقیق
کارکردی بودن ()C1

محتوا ()C2

خدمات مشتری ()C3

طراحی واسط()C4

عالمت در مدل
دسترسی
قابلیت پاسخگویی
سیالیت
امنیت
صحت
مطابق زمان بودن
مربوط بودن
کمال
پایایی
پاسخگویی
اعتماد
یکدلی
قابلیت تصویری
قالببندی
ادراکپذیری
هدایتپذیری

بار عاملی
0/8
0/86
0/86
0/87
0/77
0/85
0/72
0/83
0/74
0/8
0/89
0/81
0/71
0/84
0/82
0/78

t
5/08
5/97
4/19
8/32
7/15
7/80
4/12
4/29
6/53
9/56
10/85
7/84
8/46
4/09
10/79
4/78

p-value
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
یک درصد
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شکل  :3مدل نهایی حاصل از مدل معادالت ساختاری
جدول  :4ضرایب مسیر اثرات کل سازهها و معنیداری پارامترهای برآورد شده

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

ضرورت بررسی عوامل غالب موثر در پذیرش تکنولوژیهای جدید با توجه به مطالعات
مختلف و متعدد روشن است .در این مطالعه عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل که از
تحلیل عامل اکتشافی بهدست آمده و از جمله خدمات مشتری ،محتوا ،کارکردی بودن و طراحی
واسط بود در جامعه ایران آزمون شد .طبق نتایج بهدست آمده ،همه عوامل شناساسایی شده بر
ترویج بانکداری موبایل تاثیر معناداری داشتند و افراد جامعه با توجه به این عوامل به استفاده از
خدمات بانکداری موبایل مبادرت میکنند یا خیر .در این راستا ،عوامل تاثیرگذارتر شناساییشده
بیشتر مربوط به زمینههایی است که باید مراکز تحقیقاتی بانکها ،زیر ساختهای الزم جهت

عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل

33

برقراری این شرایط یا عوامل را ایجاد کنند .بهعنوان مثال ،ارتباط خدمات مشتری و کارکردی
بودن  0/51و با سطح معنیداری  8/90است .در سازه خدمات مشتری ،شاخص اعتماد (،)10/85
پاسخگویی ( ،)9/56یکدلی ( )7/84و پایایی ( )4/29است که اعتماد بیشترین تاثیر را دارد .در
سازه کارکردی بودن ،شاخص دسترسی ( ،)5/08قابلیت پاسخگویی ( ،)5/97سیالیت ( )4/19و
امنیت ( )8/32است که شاخص امنیت بیشترین تأثیر را دارد.
ارتباط طراحی واسط و محتوا با ضریب مسیر  0/47و سطح معنیداری  5/52میباشد که در
سازه طراحی واسط ،شاخص هدایتپذیری ( ،)4/78ادراکپذیری ( ،)10/79قالببندی ( )4/09و
قابلیت تصویر ( )8/46میباشد که قابلیت تصویر بیشترین تأثیر را دارد .در سازه محتوا ،شاخص
صحت ( ،)7/15مطابق زمان بودن ( ،)7/80مربوط بودن ( )4/12و کمال ( )4/29میباشد که
مطابق زمان بودن بیشترین تأثیر را دارد .در ارتباط محتوا و کارکردی بودن با ضریب مسیر 0/41
و  5/46میباشد .در ارتباط خدمات مشتری و طراحی واسط با ضریب مسیر  0/39و سطح معنی-
داری  ،4/33ارتباط طراحی واسط و کارکردی بودن با ضریب مسیر  0/31و سطح معنیداری
 2/73و در نهایت ارتباط بین خدمات مشتری و محتوا با ضریب مسیر  0/48و سطح معنیداری
 2/36است.
در ارتباط با کاربردی بودن نتایج (نتایج عملی) ،موارد زیر قابل ذکر است:
یکی از امتیازات بزرگ بانکداری موبایل سهولت ،قابلیت اجرای تراکنش های بانکداری در
هر زمان و از هر کجا است .مشتریان همواره انتظار دارند که خدمات بانکداری موبایل را در هر
زمان و هر کجا و به طرز راحتی بهدست آورند .تدارک خدمات برای مشتریان پیش از تراکنش،
در حین آن و پس از آن میتواند به مالحظه جدی تبدیل شود .مشتریان به احتمال زیاد به
استفاده از بانکداری موبایل زمانی ادامه میدهند که خدمات شخصی شده پایدار ،ارائه فوری و
ارزشمند را دریافت کنند .این نتیجه تاییدی دیگر بر این مطلب است که سطح کیفیت خدمات
تاثیر مهمی بر قصد رفتاری مشتری برای استفاده از خدمات اینترنتی موبایل دارد.
یک محیط عملیاتی با سرعت بهبود یافته ،سهولت استفاده و امنیت برای ساخت بانکداری
موبایل با کیفیت باال و کاستن از ریسکگریزی مشتریان کم آشنا با از بانکداری موبایل کمک
میکند .بهطور عکس ،مشتریانی که تجربه بانکداری بیشتری دارند کیفیت محتوا را عاملی حیاتی
در تسهیل موفقیت بانکداری موبایل دانستهاند .این مسئله با مطالعات تجارت موبایل هماهنگی
دارد .با ارائه اطالعات مناسب (شامل اطالعات مالی دقیق و بهروز) و ترقی خدمات مشتری،
ارائهدهندگان خدمات میتوانند مفید بودن بانکداری موبایل را افزاش دهند و همچنین وفاداری
مشتریان باتجربه را بیشتر کنند .بهخصوص از آنجاکه مشتریان باتجربه معموال اطالعات مرتبط با
تراکنشهای اخیر را نخست مورد برررسی قرار میدهند ،ارائه اطالعات با کیفیت باال میتواند
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موجب تسهیل فرایند تراکنش بانکداری با کمک به آنها برای پویش ،فیلتر ،گردآوری و ادغام
منابع مالی باشد.
بهطور خالصه ،باید گفت که بسته به تفاوتهای میان یادگیرندگان با سطوح مختلفی از
تجربه بانکداری موبایل تجمعی ،یادگیرندگان با تجربهتر بر عوامل مورد استفاده برای ارزیابی
کارکرد وبسایت تاکید دارند .در حالیکه عوامل مورد استفاده برای ارزیابی جذابیت وزن باالتری را
در افراد کم تجربه در یادگیرندگان آنالین دریافت میکنند.
پیشنهاد :مشتریان عموما کیفیت خدمات را امری ضروری برای خدمات بانکداری با کیفیت باال
در نظر میگیرند .از اینرو ،ارائه خدمات سریع ،راحت ،مطمئن و شخصیشده میتواند موجب
افزایش اعتماد مشتری به بانکداری موبایل شود .از نظر مشتریان کمتجربه ممکن است در مورد
استفاده از بانکداری موبایل آنها به دالیلی از جمله فقدان رمزگذاری پیامکها و افضا شدن
دادههای شخصی نگرانی داشته باشند .کاستن از این ترس و همچنین ریسکهای بالقوه مرتبط
با تراکنش بیسیم نیازمند افزایش اعتماد ،امنیت و اعتمادپذیری مشتری برای حفظ مشتریان
کمتجربهتر است .از اینرو ،ارائهدهندگان خدمات باید ترسهای مشتری را در ارتباط با بانکداری
موبایل بهوسیله ارائه سیاست حفاظت از ضرر ملی را بهکار گیرند تا ترس مشتریان با یک تضمین
رضایت و اطالعات شخصی شده کاهش یابد .آنها همانند مشتریان با تجربه باال انتظار
پاسخگویی باالیی نسبت به دغدغهها و جستوجوهایشان دارند .از اینرو ،ارائهدهندگان خدمات
بانکداری موبایل باید خدمات مشتری مترقی و مشتریمداری را ارائه دهند تا نیازهای مشتریان با
تجربهتر را برآورده سازند.
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