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چکیده

مطالعه پیشرو با هدف بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر پذیرش
فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهویژه همراه بانک صورت گرفته است.
این تحقیق براساس هدف کاربردی و گردآوری اطالعات توصیفی -پیمایشی
است .جامعه آماری این تحقیق ،شامل تمامی افرادی در ایران بود که حداقل
یک حساب بانکی فعال و دستگاه تلفن همراه با قابلیت انجام فعالیتهای مالی
داشتند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود ،که در مجموع  400پرسشنامه
جمعآوری و تجزیه و تحلیل شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش
مدلیابی معادالت ساختاری و تكنیك حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که مردگرایی ،فردگرایی ،اجتناب
از عدم اطمینان و فاصله قدرت با سهولت استفاده ادراك شده توسط كاربران
همراه بانک رابطه مستقیم دارد و رابطه مستقیم مردگرایی و فاصله از قدرت
با سودمندی ادراك شده در استفاده از همراه بانك تأیید شد .همچنین تأثیر
مستقیم سهولت استفاده ادارك شده از همراه بانک و سودمندی ادراک شده از
همراه بانک بر نیت رفتاری نیز تأیید شد.
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 .1مقدمه

امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات به سرعت در حال گسترش است .مصادیق این
فناوری در همه فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تأثیر بسزایی در تسهیل انجام امور
و باال بردن بهرهوری و کارایی دارد .صنعت بانکداری یکی از صنایعی است که از فناوری
اطالعات و ارتباطات به صورت گستردهای استفاده کرده است .بانکداری اینترنتی و بانکداری
از طریق تلفن همراه که امروزه در نحوه ارائه خدمات بانکی تغییرات اساسی ایجاد کردهاند،
نمونههای عینی از تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکداری هستند .با افزایش
روند استفاده از گوشیها و تبلتهای هوشمند ،بهمنظور ارائه خدمات به مشتریان بانکداری
از طریق تلفن همراه به یکی از روشهای جذاب برای بانکها تبدیل شده است؛ چراکه با
گسترش بانکداری از طریق تلفن همراه ،هم بانکها و هم مشتریان میتوانند از مزایا و منافع
آن بهرهمند گردند (وانگلیمپیارات.)2014 ،
یکی از مسائل اساسی در زمان ارائه فناوری جدید ،پذیرش آن فناوری است .درک عواملی
که موجب پذیرش فناوری جدید از سوی كاربران میشود ،موضوع مهمی برای بانکها است
كه باید در مورد آن تحقیق شود؛ به عبارت دیگر این موضوع که چرا افراد فناوری جدید
بانكی را میپذیرند و از آن استفاده میکنند و برعکس ،باید بررسی شود .تحقیقات نشان
میدهند که باورها و ارزشهای مشترک در میان مردم بر رفتار آنها نسبت به اجرا و تغییر
فناوری اطالعات تأثیرمیگذارند .آثار نسبی حاصل از ترکیب ارزشهای فرهنگی در یک
کشور خاص ،بر پذیرش نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات به شیوهای متفاوت از دیگر
فرهنگها تأثیر میگذارد (ویگا ،فلوید و دچنت.)2001 ،
فرهنگ عبارت از مجموعه پیچیدهای از علوم ،دانش ،هنر ،افکار و اعتقادات ،قوانین و
مقررات ،آداب و رسوم و سنتها و بهطور خالصه ،کلیۀ آموختهها و عادتهایی است ،که
انسان در حکم مهمترین عناصر جامعه آنها را فرامیگیرد (قبادی و مهری.)1392 ،
نوع فرهنگ حاکم بر جامعه ،تأثیر زیادی در میزان بهکارگیری مؤثر فناوری اطالعات دارد.
مطالعات انجام شده نشان میدهد ،پذیرش برنامههای کاربردی فناوری اطالعات مانند همراه
بانک توسط مردم یک کشور ،تحت تأثیر فرهنگ آنها است (مین ،جی و کیو.)2008 ،
فناوری اطالعات بر تمامی اجزای جامعه تأثیر میگذارد؛ زیرا پیشرفتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات سبب تبادل فرهنگها میشود و مرز جغرافیایی و زمانی جوامع را از
بین میبرد و فرهنگ جامعه را دستخوش تغییرات نوینی میکند ،اما خود این فناوری باید در
بستر فرهنگی حاكم بر جامعه پذیرفته میشود .بنابراین ،مؤلفههای فرهنگی جامعه میتوانند
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 .2مبانی نظری

یکی از مهمترین فناوریهای راهبردی بانكها در بیش از یک دهه اخیر ،همراه بانک
است .همراه بانک به مشتریان اجازه میدهد که معامالت بانکی زیادی را در هر زمان و مکانی
انجام دهند .آثار «در هر زمان و هر مکان» نقش مهمی در کارآیی و اثربخشی انجام وظایف
بانکی دارد (تم و اولیورا .)2017 ،همراه بانک میتواند به عنوان نوعی اجرای خدمات مالی
تعریف شود ،که در آن با یک روش الکترونیکی ،مشتری از فنون ارتباطات همراه در ارتباط با
دستگاههای تلفن همراه استفاده میکند (بابتیستا و اولیورا.)2017 ،
همراه بانک فناوری نسبت ًا جدیدی است .یكی از مشكالت اساسی موجود در بسیاری از
كشورهای در حال توسعه ،مشكل فرهنگی و روانی برخورد با فناوریهای نوین است .معمو ًال
بخشی از مردم در مقابل تغییرات ،واكنش عموم ًا منفیای از خود نشان میدهند كه این مسئله
باعث تأخیر در استفاده مناسب از آنها میشود .بنابراین آشنایی با نقش فرهنگ در استفاده
از فناوریهای جدید یكی از مسائل مهم در توسعه فناوری اطالعات است كه باید مشكالت
مرتبط با آن شناخته و حل شود (گودرزوند و اسماعیلی.)1394 ،
ساترلند و وودوارد فرهنگ را شامل هر چیزی میدانند ،که بتواند از جامعهای به جامعه
دیگر منتقل شود؛ یعنی همان میراث اجتماعی و کلیت جامعی که شامل دانش ،دین ،هنر،
اخالقیات ،قانون ،فنون ابزارسازی و کاربرد و روش فرارساندن آنها میشود (صفردوست،
روضهسرا ،نقیزاده و منطقی.)1395 ،
هافستد ( )1991فرهنگ را به عنوان «برنامهنویسی جمعی از ذهن ،که اعضای یک گروه
یا دستههای افراد را از سایرین متمایز میکند ».مفهومسازی کرد؛ بسیاری از تحقیقات بعد از
آن نیز بر این گروهها به عنوان هویتهای ملی تأکید کردند .تحقیق هافستد به پیشرفتهای
نظری در تحقیقات بعد از آنکمک شایانی نموده است؛ برای مثال تحقیق شوارتز ( )1994بر
روی ارزشها ،یا تحقیق ترومپنیارز وهامپدن-تورنر ( )1997در شناسایی هفت بعد فرهنگی
بر اساس چگونگی رویایی افراد با مشکالت و شرایط بغرنج و همچنین پروژه مؤسسه گلوب
(هوس و همکاران )2004 ،بر روی خصیصههای فرهنگی و اندازهگیری آنها ،از نتایج تحقیق
هافستد بهره گرفته است.
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در پذیرش فناوریهای نوین اطالعات نقش حائز اهمیتی داشته باشند.
تحقیق پیشرو قرار است به این سؤال پاسخ دهد كه فرهنگ در ایران چه تأثیری بر
پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات و بهویژه همراه بانک دارد؟
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هافستد در تحقیق تجربی که انجام داد ،از  116000پرسشنامه استفاده کرده است؛ که از
بالغ بر  60000پاسخدهنده در هفتاد کشور جمعآوری شده بود (هافستد .)2001 ،1991
این تحقیق از لحاظ تعداد نمونههای فرهنگهای ملی ،جامعترین و قویترین تحقیق در این
زمینه محسوب میشود (اسمیت و همکاران.)1996 ،
کار هافستد مشهورترینکار انجام شده در عرصه تحقیقات فرهنگی است .با وجود اینکه
یک چارچوب نسبت ًا کلی برای تجزیه و تحلیل ارائه میدهد ،از این چارچوب میتوان به
راحتی برای بسیاری از رخدادهای میان فرهنگی استفاده کرد .این چارچوب به دلیل کاهش
پیچیدگیهای فرهنگ و تعامالت آن به ابعاد فرهنگی قابل فهم ،بسیار مفید است (سوارس
و شوهام.)2007 ،
هافستد بعد از تحقیقاتی که انجام داد به چهار بعد فرهنگی پی برد ،که به کمک آنها
میتوان چگونگی و چرایی رفتار مختلف در فرهنگهای مختلف را تشریح نمود .ابعاد
فرهنگ هافستد در سطح ملی شامل فاصله قدرت ،اجتناب از عدم قطعیت ،فردگرایی/
جمعگرایی ،مردگرایی /زنگرایی است (لیم ،لیونگ ،سیا و لی.)2004 ،
فاصله قدرت :1اشاره به فرهنگی دارد که در آن افراد یک جامعه ،به پذیرش توزیع نامتعادل
قدرت ،ثروت و اعتبار تمایل دارند (ایلگان .)2009 ،افراد در جوامع سلسله مراتبی با
ارزشهای فاصله قدرت باال ،بیشتر موافق با نظرات مافوق خود هستند و از مخالفت با آنها
میترسند .در چنین جوامعی زیردستان مایل هستند تا به آنها گفته شود چه کاری انجام دهند.
در این صورت اگر افرادی که در باالی سلسله مراتب هستند ،فناوری همراه بانک را بپذیرند
زیردستان نیز میپذیرند (بابتیسا و اولیورا.)2015 ،
اجتناب از عدم اطمینان :2فرهنگی را توضیح میدهد که در آن جوامع انسانی آموختهاند با

عدم اطمینانکنار بیایند .افراد در فرهنگهاییکه اجتناب از عدم اطمینان اندكی دارند ،ایدههای
نوآورانه ،رفتارهای نابهنجار و جدید را میپذیرند؛ به عبارت دیگر این شرایط با مقاومت در
برابر تغییر ارتباط دارد (ایلگان .)2009 ،در فرهنگهای با اجتناب از عدم اطمینان باال ،هنگام
پذیرش فناوری جدیدی مانند همراه بانک ،اعتماد اهمیت باالیی دارد .نفوذ اجتماعی اعمال
شده توسط افراد مهم ،در تعیین استفاده از فناوری در فرهنگهای با اجتناب از عدم اطمینان
باال ،مهمتر از فرهنگهای با اجتناب از عدم اطمینان پایین است .در فرهنگهای با اجتناب از
عدم اطمینان باال در خصوص ایجاد قوانین و احترام به آن ،اساس ًا در برخورد با عدم اطمینان
1. Power distance index
2. Uncertainty avoidance index
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1. Individualism/ Collectivism
2. Masculinity /Femininity

3. Technology Acceptance Model
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و ابهام افراد بسیار نگران هستند .بنابراین ،استفاده از خدمات بانکداری تلفن همراه میتواند
برای بخشی از کاربرها نوعی حس ناامنی و اضطراب ایجاد کند (بانکوله و بانکوله.)2017 ،
فردگرایی  /جمعگرایی :1به این موضوع اشاره دارد که از افراد در یک فرهنگ ،تا چه حد
انتظار میرود بهطور مستقل از دیگر اعضای جامعه فعالیت کنند .در جوامع فردگرا افراد ،تنها
از خود مراقبت میکنند و برعکس؛ در جوامع جمعگرا به افراد حس هویت و تعلق به جمع
اعطا میشود (ایلگان .)2009 ،افراد در فرهنگهای فردگرا انتظار دارند بیشتر به صورت
انفرادی اقدام کنند تا اینكه در یک گروه مشاركت کنند .افراد معتقد به ارزشهای جمعگرایانه
بیشتر به انسجام گروه اهمیت میدهند و عالقۀ بیشتری به نظرات دیگران دربارۀ فناوری نشان
میدهند (بابتیسا و اولیورا.)2015 ،
بانکداری یک فعالیت شخصی و فردی است و فردگرایی در پذیرش فناوری وضعیتی را
به تصویر میکشد که در آن کاربران به دنبال استفاده از دستگاه شخصی خود بدون نیاز به
ارتباط با افراد دیگر میباشند (بانکوله و بانکوله .)2017 ،سازمانها در فرهنگهای جمعگرا
با تصمیمات جمعی مشخص میشوند ،که ممکن است باعث شود روند تصمیم پذیرش
تغییرات به تعویق بیفتد .در فرهنگهای فردگرا هنجارهای اجتماعی ضعیفتر هستند ،و
افراد تصمیماتشان را نسبت ًا مستقل از دیگران میگیرند (الکنن و کروز)2012 ،
مردگرایی  /زنگرایی :2افراد در جامعه زنگرا به امنیت شغلی و محیط زندگی خود اهمیت
میدهند؛ و در مقابل در جامعه مردگرا به پیشرفت در کسبوکار و درآمد تأکید میکنند
(ایلگان .)2009 ،تجزیه و تحلیل انجام شده نشان میدهد که افراد با ارزشهای فرهنگی
زنگرا برای رضایت جمعی ،ارزش نهادن به برابری ،همبستگی و کیفیت در زندگیهای کاری
آنها و انگیزههایی مانند وقت آزاد و انعطافپذیری ،تالش میکنند .در مناطق مردگرا ،چالش،
درآمد ،ابراز وجود ،جاهطلبی و سروکار داشتن با حقایق ،با ارزش هستند (بابتیسا و اولیورا،
 .)2015میزان پذیرش فناوری اطالعات توسط کاربران تحت تأثیر ارزشهای فرهنگی قرار
دارد (آ کور .)2006 ،فرهنگ مهمترین عامل بیرونی است که بر پذیرش فناوری اطالعات
تأثیر میگذارد ،و ممکن است مانند یک نرمافزار ذهنی شخصیت فرد را شکل دهد و او را
برای بروز رفتارهای سازگار با آن فرهنگ آماده کند (اسرایت ،تاتچر و گالی .)2008 ،بعضی
فرهنگها موجب بازداری یا تسهیل پذیرش فناوری میشوند (اسرایت.)2000 ،
مدل پذیرش فناوری :3مدل پذیرش فناوری برگرفته از نظریه عمل منطقی است که توسط
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مانند وقت آزاد و انعطافپذيری ،تالش میکنند .در مناطق مردگرا ،چالش ،درآمد ،ابراز وجود ،جاهطلبی و سروکار داشتن با حقايق،
باارزش هستند (بابتیسا و اولیورا .)2015 ،میزان پذيرش فناوری اطالعات توسط کاربران تحت تأثیر ارزشهای فرهنگی قرار دارد
(آکور .)2006 ،فرهنگ مهمترين عامل بیرونی است که بر پذيرش فناوری اطالعات تأثیر میگذارد ،و ممکن است مانند يک
نرمافزار ذهنی شخصیت فرد را شکل دهد و او را برای بروز رفتارهای سازگار با آن فرهنگ آماده کند (اسرايت ،تاتچر و گالی،
 .)2008بعضی فرهنگها موجب بازداری يا تسهیل پذيرش فناوری میشوند (اسرايت.)2000 ،
 | 32تاطابترا  -گنهرف تاعلاطم
مدل پذیرش فناوری 2:مدل پذيرش فناوری برگرفته از نظريۀ عمل منطقی است که توسط فیشبین و اجزن ارائه شده است.
کاربر
اطالعات
1989
دیویس
فناوریشده
پذيرشارائه
مدل اجزن
فیشبین و
مدل
سوی اين
مشاهدهازاست .در
فناوری قابل
پذیرشدر شکل 1
مدل کرد که
مدلسازی
کاربر را
است .سوی
اطالعات از
ديويس 1989
شدهد؛وکه
ادراکمیشون
نظر گرفته
پذيرش فناوری در
نگرش
عامل موثر
قابلعنوان دو
شده به
استفاده ادرا
ك شده و
سودمندی ادرا
سودمندی
این مدل
است.بردر
مشاهده
ك1
شکل
سهولتکه در
سازی کرد
مدل
را
اين دو عامل بر روی نگرش رفتاری برای استفاده از فناوری تأثیر میگذارند.

سهولت استفاده ادراک شده به عنوان دو عامل مؤثر بر نگرش پذیرش فناوری در نظر گرفته
میشوند؛ که این دو عامل بر روی نگرش رفتاری برای استفاده از فناوری تأثیر میگذارند.
سودمندی
ادراک شده
استفاده

نیت

نگرش به استفاده

عوامل

رفتاری
سهولت استفاده

بیرونی

ادراک شده

نمودار  .1مدل پذیرش فناوری (دیویس)1989 ،
شکل  .1مدل پذیرش فناوری (دیویس)1989 ،

سهولت استفاده ادراك شده :ديويس سهولت استفاده ادراك شده را میزان باور هر فرد دربارهی آسان بودن استفاده از يک
هر را
باور شده
میزانادراك
سهولترا استفاده
ديويس (
ديويس و
دیویسموريس،
شده:ونکاتش،
ادراك.)1989
استفاده(ديويس،
سهولتکرده است
سیستم خاص تعريف
)2003شده
ادراک
استفاده
سهولت
نیست.
کوشش
و
سعی
به
نیازی
ديگر
خاص،
سیستم
يک
از
استفاده
صورت
در
که
اين
بر
مبنی
اند،
کرده
بیان
افراد
فرداعتقاد
درجهای از
دربارۀ آسان بودن استفاده از یک سیستم خاص تعریف کرده است (دیویس.)1989،
سودمندی ادراك شده :سودمندی ادراك شده درجهای است ،که فرد معتقد است استفاده از يک سیستم خاص برای او مفید
ونکاتش ،موریس ،دیویس و دیویس ( )2003سهولت استفاده ادراک شده را درجهای از
است و سطح عملکرد او را افزايش میدهد (ديويس .)1989 ،با توجه به تعريفهای ارائه شده از سودمندی ادراك شده و روشهای
نیازی
طريقخاص،
سیستم
کارییک
استفاده از
مبنیازبرنظراین
اند،
کرده
اعتقاد افراد
هايی
دیگرفايده
سودمندیها و
افراد را از
صورتکه عملکرد
درسیستمی
کههر
افراد
گفت که
توان
بیان ،می
عملکرد افراد
مختلف ارتقای
است و بیشتر استفاده میشود .به عبارت ديگر سودمندی درك شده میزانی است که يک کاربر
کوششمفیدتر
دارد وارتقا بخشد
که برایبهآنها
نیست.
سعی
).
1392
همکاران،
و
يزدی
(فرزين
دارد
اعتقاد
آن
پیامدهای
و
عملکرد
در
تأثیر
و
سیستم
آن
از
استفاده
بین
مثبت
رابطۀ
به وجود سودمندی ادراک شده :سودمندی ادراک شده درجهای است ،که فرد معتقد است استفاده

از یک سیستم خاص برای او مفید است و سطح عملکرد او را افزایش میدهد (دیویس،
های مختلف
modelروش
 .)1989با توجه به تعریفهای ارائه شده از سودمندی ادراک شده و
2
. Technology
acceptance
ارتقای عملکرد افراد ،میتوان گفت که از نظر افراد هر سیستمی که عملکرد کاری افراد را از
طریق سودمندیها و فایدههایی که برای آنها دارد ارتقاء بخشد مفیدتر است و بیشتر استفاده
میشود .به عبارت دیگر سودمندی درک شده میزانی است که یک کاربر به وجود رابطۀ مثبت
بین استفاده از آن سیستم و تأثیر در عملکرد و پیامدهای آن اعتقاد دارد (فرزین یزدی و
همکاران.)1392 ،
نیت رفتاری :منظور از نیت رفتاری قصد و ارادۀ فردی برای انجام رفتار هدف است.
رابطۀ نیت رفتاری با استفاده نشان میدهد ،افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که
قصد انجام آن را دارند .بنابراین ،استفاده همیشه بعد از نیت رفتاری و متصل به آن است
(یعقوبی و شاکری.)1387 ،
1
. Masculinity /femininity

نیت رفتاری :منظور از نیت رفتاری قصد و ارادة فردی برای انجام رفتار هدف است .رابطۀ نیت رفتاری با استفاده نشان
میدهد ،افراد تمايل دارند در رفتارهايی درگیر شوند که قصد انجام آن را دارند .بنابراين استفاده همیشه بعد از نیت رفتاری و متصل
به آن است (يعقوبی و شاکری.)1387 ،
با استفاده از ابعاد فرهنگ هافستد و مدل پذيرش فناوری ديويس مدل مفهومی به صورت شکل  2طراحی شد.
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فاصله
قدرت
سهولت
استفاده از
همراه بانک
استفاده از
همراه

H8

نیت
رفتاری

بانک

فرد
گرایی

H5
مرد

سودمندی

گرایی

درک شده از
همراه بانک

اجتناب از
عدم اطمینان

نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش
جدول  1نشاندهندۀ فرضیههای پژوهش است.

جدول  1نشاندهندهی فرضیههای پژوهش است.
فرضیهها

جدول  .1فرضیههای پژوهش
منابع

سهولت  .1فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1aفاصله قدرت ← جدول
سری ویندونو و یحیا ( ،)2012الهوجران و همکاران ()2011

استفاده ادراک شده از همراه بانک

منابع
فرضیهها
2011و)همکاران ()2011
الهوجران
(،)2012
یحیا
و
ویندونو
سری
سودمندی
←
قدرت
فاصله
:1b
فرضیه
سری ويندونو و يحیا ( ،)2012الهوجران و همکاران (
قدرت ← سهولت
فرضیه  :1aفاصله
ادراک شده از همراه بانک
استفاده ادراك شده از همراه بانک
سری ویندونو و یحیا ( ،)2012بانکوله و بانکوله ()2017
فرضیه  :2aفردگرایی ← سهولت
فرضیه  :1aفاصله قدرت ← سودمندی سری ويندونو و يحیا ( ،)2012الهوجران و همکاران ()2011
استفاده ادراک شده از همراه بانک
ادراك شده از همراه بانک
جونگ وان ،کیپ و نوبره ( ،)2012بانکوله و بانکوله (،)2017
فرضیه  :2bفردگرایی ← سودمندی
سری ويندونو و يحیا ( ،)2012بانکوله و بانکوله ()2017
فرضیه  :2aفردگرايی ← سهولت
اکرام ،زهیدی و سافر ( ،)2017لوکنان و کروز (،)2012
ادراک شده از همراه بانک
استفاده ادراك شده از همراه بانک
بابتیستا و اولیورا ( ،)2015سری ویندونو و یحیا ()2012
جونگ وان ،کیپ و نوبره ( ،)2012بانکوله و بانکوله ( ،)2017اکرام ،زهیدی و
فرضیه  :2aفردگرايی ← سودمندی
فرضیه  :3aمردگرایی ← سهولت
زیدی ،هندرسون و گوپتا ( ،)2017استوئرمر ،بادر و فروز
ويندونو و
بانک( ،)2017لوکنان و کروز ( ،)2012بابتیستا و اولیورا ( ،)2015سری
ادراک شده از همراه سافر
استفادهبانک
ادراك شده از همراه
( ،)2016سری ویندونو و یحیا ( ،)2012مهفوز (،)2016
يحیا ( )2012بانکوله ( ،)2011لوکنان و کروز ()2012
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فرضیهها

ادامه جدول  .1فرضیههای پژوهش

فرضیه  :3bمردگرایی ← سودمندی
ادراک شده از همراه بانک
فرضیه  :4aاجتناب از عدم اطمینان ←
سهولت استفاده ادراک شده از همراه
بانک
فرضیه  :4bاجتناب از عدم اطمینان ←
سودمندی ادراک شده از همراه بانک

منابع

بایلی ،پنتیا ،میشرا و بنمیمون ( ،)2017استوئرمر و همکاران
( ،)2016مهفوز ( ،)2016بانکوله و بانکوله ( ،)2017لوکنان
و کروز ( ،)2012بانکوله ،بانکوله و براون ()2011
بایلی و همکاران ( ،)2017استوئرمر و همکاران (،)2016
بانکوله و بانکوله ( ،)2017سری ویندونو و یحیا (،)2012
اکرام و همکاران ( ،)2017بابتیستا و اولیوریا (،)2015
الهوجران و همکاران ( ،)2011بانکوله و همکاران ()2011

استوئرمر و همکاران ( ،)2016بانکوله و بانکوله (،)2017
اکرام و همکاران ( ،)2017بابتیستا و اولیوریا ( .)2015سری
ویندونو و یحیا ( ،)2012الهوجران و همکاران (،)2011
بانکوله و همکاران ()2011

فرضیه 5سهولت استفاده ادراک شده از
همراه بانک ← سودمندی ادراک شده از
همراه بانک

زیدی و همکاران ( ،)2017ژو و همکاران ( ،)2010بانکوله
و بانکوله ( ،)2017مین و همکاران ( ،)2008سری ویندونو و
یحیا ( ،)2012الهوجران و همکاران ( ،)2011یون (،)2009
بانکوله و همکاران ()2011

فرضیه : 7سودمندی ادراک شده از
همراه بانک ← نیت رفتاری

هوانگ ( ،)2017کوکسال ( ،)2016هیونگ و کورنر (،)2016
بانکوله و بانکوله ( ،)2017شانکار ( ،)2016اکرام و همکاران
( ،)2017باتیستا و اولیورا ( ،)2015اولیورا ،فریا ،توماس و
پایویک ( ،)2014ژو و همکاران ( ،)2010سری ویندونو و
یحیا ( ،)2012الهوجران و همکاران ( ،)2011یون (.)2009

فرضیه  6سهولت استفاده ادراک شده از
همراه بانک ← نیت رفتاری

کوکسال ( ،)2016استریت و کاراهنا ( ،)2006ژو و همکاران
( ،)2010شانکار ( ،)2016چونگ ( ،)2013اویه ،ایهاد و
رحیم ( ،)2014مارتین ،اولیوراو پاپویک ( ،)2014بابتیستا
و اولیورا ( ،)2015فریا ( ،)2012سری ویندونو و یحیا
( ،)2012الهوجران و همکاران ( ،)2011یون (.)2009

فرضیه  :8نیت رفتاری ← استفاده از
همراه بانک

کودی الن و کیشور ( ،)2006بانکوله و بانکوله (،)2017
مهفوز ( ،)2016مین و همکاران ( ،)2008سری ویندونو و
یحیا ( ،)2012الهوجران و همکاران ()2011

در سال  ،2009یون در پژوهشی تأثیر ارزشهای فرهنگی ملی را بر پذیرش تجارت
الکترونیک از سوی مشتری در کشور چین بررسی کرد .او در این پژوهش ،تأثیر فرهنگ بر
سودمندی ادراک شده ،سهولت بکارگیری ،اعتماد و تمایل به خرید را بررسی کرد .نتایج
تحقیق وی نشان داد که ابهامگریزی و گرایش بلندمدت بر رابطه اعتماد و تمایل برای خرید،
و مردگرایی بر رابطه سودمندی ادراک شده و تمایل به خرید تأثیر تعدیل کنندهای دارند.
در سال  ،2010اسکیزر و چویی در تحقیقی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات تلفن همراه
را بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد سازگاری ،هنجار ذهنی و تحرک فردی تأثیر
باالیی بر پذیرش موبایل بانک دارند ،در حالیکه سهولت استفاده تأثیر کمتری بر پذیرش
دارد .آنها براساس این نتایج پیشنهادهایی برای تقسیمبندی مشتریان و شیوه تبلیغات ارائه
دادند.
در سال  ،2017بانکوله و همکاران طی پژوهشی تأثیر بعد فرهنگی-اجتماعی بر نوآوری
فناوری اطالعات و ارتباطات را با تمرکز بر موبایل بانک بررسیکردند .این پژوهش در جنوب
آفریقا صورت گرفت .نتایج نشان داد که فرهنگ برای توصیف اینکه چه میزان نوآوری در
فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند از رفتار انسان تأثیر گیرد مفهوم مناسبی است.
در سال  ،2012یو درباره عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی مطالعه کرد و بر اساس
مدل پذیرش فناوری تأثیر عوامل سودمندی ادراک شده ،سهولت استفاده ادراک شده ،ریسک
و نوآوری را بررسی کرد.
در سال  ،2008یون بر پذیرش بانکداری الکترونیک در مالزی تحقیق کرد .او بر اساس
این مطالعه ،عوامل راحتی ،دسترسیپذیری ،مشخصات ویژه ،محتوا ،سرعت ،امنیت و هزینه
را برای تعیین سطح پذیرش بررسی کرد.
در سال  ،2009کراب ،استنرینگ ،استنرینگ و کرجلوتو عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر
بر پذیرش همراه بانک را در غنا بررسی کردند .آنها نشان دادند عالوهبر اعتبار مشاهده شده،
شرایط تسهیل کننده و عوامل جمعیتشناختی نیز تأثیر آشکاری بر پذیرش همراه بانک دارد.
ژو ،لو و وانگ در سال  2010نشان دادند پذیرش همراه بانک از سوی مشتریان نسبت
به پذیرش سایر خدمات تلفن همراه در سطح پایینتری قرار دارد ،و عوامل موثر بر آن
به مشخصات فناوری محدود نمیشود ،بلکه مطابقت وظیفه -فناوری نیز عامل مهمی در
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پذیرش است .همچنین مدعی شدند که بسیاری از مقاالت مرتبط با پذیرش نوآوری تلفن
همراه ،فقط احساس مشتری در مورد فناوری را بررسیکردهاند ،اما تنها تکیهکردن به احساس
مشتری نسبت به فناوری ،ممکن است کافی نباشد.
در سال  ،2010الساجان و دنیس عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را در کشورهای
انگلستان و عربستان بررسی کردند .آنها مدل پذیرش فناوری را توسعه داده و آن را با نظریه
رفتار برنامهریزی شده ترکیب کردند .سپس عامل اعتماد را به آن اضافه نموده و از مدل جدید
بهدست آمده به عنوان مدل پذیرش بانکداری اینترنتی یاد کردند .آنها در این مدل بهصورت
مفهومی و تجربی نشان دادهاند ،کنترل رفتاری احساس شده و سهولت استفاده یک مفهوم
واحد را اندازهگیری میکنند .آنها دریافتند سودمندی درکشده و اعتماد در این دو جامعه تأثیر
متفاوتی دارند .در نتیجه ممکن است فرهنگ به عنوان یکی از عوامل مهم پذیرش مطرح شود.
در سال  ،2010وسلز و درنان پذیرش همراه بانک را بررسی کردند .در این مدل عوامل
سهولت استفاده ،سودمندی ،هزینه ،ریسک ،سازگاری با نحوۀ زندگی و نیاز به تعامل با
کارکنان در نظر گرفته شد.
در سال  ،2017ترحینی و همکاران با استفاده از مدل فرهنگ هافستد و مدل پذیرش
فناوری مدلی را طراحی کردند و ابعاد فرهنگ هافستد را به عنوان تعدیلگر در این مدل قرار
دادند .آنها نتیجه گرفتند که سهولت استفاده ،سودمندی درک شده ،هنجار ذهنی و کیفیت
زندگی کاری با نیت رفتاری ارتباط مستقیم دارد ،و عوامل مردگرایی  /زنگرایی ،فردگرایی /
جمعگرایی ،فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان این روابط را تعدیل میکند.
در جمعبندی تحقیقات پیشین میتوان اقرار کرد که فرهنگ یکی از عوامل تأثیرگذار
بر پذیرش فناوریهای جدید اطالعات و ارتباطات است که در جوامع مختلف با توجه به
تفاوتهای فرهنگی نقش متفاوتی را ایفا میكند.

 .4روش پژوهش

روش تحقیق این مطالعه از نظر ماهیت توصیفی  -پیمایشی و هدف کاربردی است.
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افرادی است که در ایران حداقل یک حساب بانکی
فعال دارند و از تلفن همراه جهت فعالیتهای مالی استفاده میکنند .حجم نمونه بین  ۵تا ۱۵
مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین شد (هومن.)1384 ،
5q < n < 15q

qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویههای (سؤاالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه
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جدول  .2روایی و پایایی سازههای متغیر

سازههای پژوهش

ضریب آلفای ضریب پایایی روایی همگرا
ترکیبی
کرونباخ

اجتناب از عدم اطمینان

0/828

فردگرایی

0/786

فاصله قدرت
مردگرایی

0/780

0/711

سهولت استفاده ادراک شده از همراه بانک

0/745

استفاده از همراه بانک

0/730

سودمندی ادراک شده از همراه بانک
نیت رفتاری

0/804

0/655

0/896

0/870

0/871

0/835

0/855

0/884

0/881

0/849

0/743

0/692

0/694

0/628

0/663

0/719

0/787

0/739

مقدار آلفای کرونباخ باید باالی  0/6باشد تا پرسشنامه پایایی الزم را داشته باشد (فونسکا و
همکاران)2013،
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است .پرسشنامۀ مورد استفاده دارای  22گویه یا سؤال است ،و حجم نمونه بین  110تا
 330كافی است .حجم نمونه با روش نمونهگیری از جامعۀ نامحدود و با استفاده از فرمول
کوکران نیز  384میشود .در این تحقیق برای اطمینان از كفایت حجم نمونه ،تعداد 400
پرسشنامه الكترونیكی تكمیل شده را بررسی کردند ،الزم به ذكر است برای نمونهگیری ،از
روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده میشود.
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل دو بخش بود ،بخش اول شامل اطالعات
جمعیتشناختی و بخش دوم سؤاالت مربوط به مدل تحقیق بود .بهمنظور پاسخگویی به
سؤاالت برای کلیه متغیرهای مدل ،از طیف پنج گزینهای لیکرت كه شامل بسیار کم تا بسیار
زیاد است ،استفاده شده است.
برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری از اعتبار محتوا و همگرا استفاده شده است .برای
تعیین روایی همگرا از  AVEاستفاده شده است ،که نشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک
گذاشته شده بین هر کدام از ابعاد سازه وگویههای مرتبط با آن است .اعتبار همگرا به این اصل
برمیگردد که شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهای داشته باشند .مقدار مالک
مورد نظر برای سطح قبولی  0/4 ،AVEبه باال است (لی و همکاران .)2008 ،برای تعیین
پایایی ابزار گردآوری دادهها از آلفای کرونباخ و روش پایایی مرکب( )CRاستفاده شده
است .همچنین مقدار ضرایب سازهها با  CRباالتر از  0/6پایایی قابل قبول را نشان میدهد.
هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد ،پایایی آن بیشتر است .همانطور که در جدول  2نشان
داده شده است تمامی سازههای تحقیق از روایی و پایایی مناسب برخوردارند.
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بهمنظور بررسی روایی محتوا و روایی ظاهری پرسشنامه اولیه در اختیار جمعی از استادان
و کارشناسان قرار داده شد .بدین ترتیب که تعداد سؤالها ،تقدم و تأخر سؤالهاو طیف
گزینههای پاسخ بررسی شد .همانطور که در جدول  3نشان داده شده است تمامی سازههای
پژوهش از روایی و پایایی مناسب برخوردارند.
جدول  .3روایی و پایایی متغیرهای پژوهش

متغیر

فاصله قدرت

فردگرایی

مردگرایی

اجتناب از عدم اطمینان

سودمندی ادراک شده از
همراه بانک

شاخص

بار عاملی

عدد معناداری

نتیجه

PDI2

0/915

66/361

تأیید

PDI1

PDI3

0/492

0/918

3/511

88/361

تأیید
تأیید

INV1

0/860

85/434

تأیید

INV3

0/765

29/467

تأیید

INV2
MAS1

MAS2

0/870
0/757

0/960

79/682
36/865

345/507

تأیید
تأیید
تأیید

MAS3

0/876

105/884

تأیید

UAI2

0/878

109/687

تأیید

PU1

0/867

68/844

تأیید

0/820

48/529

تأیید

UAI1

UAI3
PU2

PU3

سهولت استفاده ادراک
شده از همراه بانک

PEOU2

نیت رفتاری

BI1

استفاده از همراه بانک

USE1

0/869

0/840

0/856

PEOU1

0/776

PEOU3

0/815

BI2

0/809

USE2

0/851

75/070

64/198

67/945

39/375

74/463

45/327

تأیید
تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

0/907

89/852

تأیید

0/896

89/838

تأیید

0/879

32/832
64/806

تأیید
تأیید
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ابتدا به مطالعه ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری در جدول  4پرداختیم و سپس از
طریق تحلیل مسیر فرضیات بررسی شد.
جدول  .4ویژگی جمعیتشناختی نمونه آماری

ویژگی مورد بررسی

درصد فراوانی

فراوانی

42

168

جنسیت

مرد

58

سن

 18تا  29سال

26/25

105

 40تا  49سال

30/5

122

زن

 30تا  39سال

38/25

باالتر از 50
تحصیالت

زیر دیپلم

تحصیالت

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس

232

5

2/75
دیپلم و فوق

دیپلم21/25

لیسانس52/5

فوق لیسانس و

فوق لیسانس و باالتر

باالتر

23/5

153

11
85
210
94

20
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 .5یافتههای پژوهش

2/75

21/25 11
85

52/5 210
23/5

94

پرداختیم
مدل
روابط
داری
معنی
سطح
ضرايبمسیر
ضرایب
ارزیابی
جدول  5گزارش شده
نتايج آن در
یم که
مدل پرداخت
روابط
معنیداری
مسیر ووسطح
مقایسهو مقايسه
نمودار 3و به ارزيابی
در نمودار  3به در
که نتایج آن در است.
جدول  5گزارش شده است.
سهولت استفاده
ادراک شده از

فاصله

(0/183)3/606

قدرت

همراه بانک
(0/53)13/173
استفاده
از همراه
بانک

 :تأیید فرضیه
 :رد فرضیه

فرد
نیت
رفتاری

گرایی
(0/122)2/015
مرد
گرایی
سودمندی
ادراک شده از
همراه بانک

اجتناب از
عدم اطمینان

نمودار  .3مدل مفهومی در حالت عدد معناداری و ضرایب مسیر
شکل  .3مدل مفهومی در حالت عدد معناداری و ضرایب مسیر
در سطح معناداری  90درصد 95 ،درصد 99 ،درصد ،مقدار عدد معناداری به ترتیب با حداقل آمار  2/58 ،1/96 ،1/64مقايسه
میشود .جدول شماره  5نتايج آزمون فرضیهها را نشان میدهد.
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در سطح معناداری  90درصد 95 ،درصد 99 ،درصد ،مقدار عدد معناداری به ترتیب با
حداقل آمار  2/58 ،1/96 ،1/64مقایسه میشود .جدول شماره  5نتایج آزمون فرضیهها را
نشان میدهد.
جدول  .5آزمون فرضیهها

فرضیهها
فرضیه  :1aتأثیر مستقیم فاصله قدرت بر سهولت
استفاده ادراک شده از همراه بانک

مقدار
تأثیر

سطح
معناداری

مقدار P

نتیجه

P>0/01

تأیید
تأیید

0/183

3/606

0/367

7/150

P>0/01

0/270

4/664

P>0/01

تأیید

فرضیه  :2bتأثیر مستقیم فردگرایی بر سودمندی ادراک 0/011
شده از همراه بانک

0/185

P<0/05

رد

2/358

<0P/05

تأیید

0/218

3/594

P>0/01

تأیید

0/201

3/781

P>0/01

تأیید

0/061

1/017

P<0/05

رد

0/122

2/015

P>0/01

تأیید

0/273

4/862

P>0/01

تأیید

0/233

4/418

<0P/05

تأیید

0/530

13/173

P>0/01

تأیید

فرضیه  :1bتأثیر مستقیم فاصله قدرت بر سودمندی
ادراک شده از همراه بانک

فرضیه  :2aتأثیر مستقیم فردگرایی بر سهولت استفاده
ادراک شده از همراه بانک

فرضیه  :3aتآثیر مثبت مردگرایی بر سهولت استفاده
ادراک شده از همراه بانک

فرضیه  :3bتآثیر مثبت مردگرایی بر سودمندی ادراک
شده از همراه بانک
فرضیه  :4aتأثیر مثبت اجتناب از عدم اطمینان بر
سهولت استفاده ادراک شده از همراه بانک

فرضیه  :4bتأثیر مثبت اجتناب از عدم اطمینان بر
سودمندی ادراک شده از همراه بانک

فرضیه  :5تآثیر مثبت سهولت استفاده ادراک شده از
همراه بانک بر سودمندی ادراک شده از همراه بانک

فرضیه  :6تأثیر مثبت سهولت استفاده ادراک شده از
همراه بانک بر نیت رفتاری

فرضیه  :7تأثیر مثبت سودمندی ادراک شده از همراه
بانک بر نیت رفتاری

فرضیه  :8تأثیر مثبت نیت رفتاری بر استفاده از همراه
بانک

0/130

یکی از معیارهای ضروری برای بررسی برازش مدل ساختاری ،بررسی ضرایب تعیین
( )R2مربوط به متغیرهای مکنون مدل است .مقادیر R2تنها برای سازههای درونزا محاسبه
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جدول  .6برازش ساختاری مدل
سازه  /متغیر

سودمندی ادراک شده
از همراه بانک

سهولت استفاده ادراک
شده از همراه بانک
نیت رفتاری

استفاده از همراه بانک

نتیجه برازش

Redundancy

R2

0/434

مطلوب

مطلوب

0/007

0/431

مطلوب

مطلوب

0/083

0/189

مطلوب

مطلوب

مطلوب

0/172

0/220

0/280

نتیجه برازش

مطلوب

معیار افزونگی :1این معیار حاصلضرب مقادیر اشتراکی سازهها در مقادیر  R2مربوط
به آنها به دست آمده و نشانگر مقدار تأثیرپذیری شاخصهای یک سازه درونزا است ،که از
برونزا تأثیر میپذیرد .در مورد مقدار مالک برای این شاخص ،عددی
یک یا چند شاخص
لضرب مقادير اشتراکی سازهها در مقادير  R2مربوط به آنها به دست آمده و نشانگر مقدار
بیان نشده است .میانگین شاخص افزونگی یک معیار کلی کیفیت مدل ساختاری است .که
درونزا است ،که از يک يا چند شاخص برونزا تأثیر میپذيرد .در مورد مقدار مالك برای اين
برای همه سازههای درونزا بهکار میرود .معیار افزونگی تنها برای استفاده در فرمول محاسبه
میانگین شاخص افزونگی يک معیار کلی کیفیت مدل ساختاری است .که برای همه سازههای
برازش مدل کلی و شاخص نیکویی برازش محاسبه میشود .مقادیر معیار افزونگی در جدول
ی تنها برای استفاده در فرمول محاسبه برازش مدل کلی و شاخص نیکويی برازش محاسبه
 6قابل مشاهده است.
جدول  6قابل مشاهده است.
2
برای محاسبه برازش مدل کلی معیار  GOFاز فرمول زیر استفاده شد:
2

یار  GOFاز فرمول زير استفاده شد:

̅̅̅( × )̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(√ =GOF
) 𝑅𝑅2

اشتراکی( )communalityمتغیرهای پنهان
رابطۀ باال ،ابتدا میانگین مقادیر
با استفاده از
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(
ن مقادير اشتراکی )
متغیرهای پنهان محاسبه شد و پس از محاسبه R2
محاسبه شد و پس از محاسبه  R2که مقادیر آن در جدول  6قابل مشاهده است .مقدار شاخص
اهده است .مقدار شاخص  GOFبرابر است با  ،0/486که اين عدد با توجه به سه مقدار ،0/01
 GOFبرابر است با  ،0/486که این عدد با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان
یف ،متوسط و قوی برای  GOFاست ،و نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFاست ،و نشان از برازشکلی قوی مدل دارد.

ری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک ،فعالیتهای داخلی و خارجی سازمانهای مالی را
رنت که در بخش مالی به عنوان بانکداری الکترونیک شناخته میشوند روند رو به رشدی دارد.
تأثیر ابعاد فرهنگی بر پذيرش فناوریهای اطالعات و ارتباطات در ايران با تمرکز بر همراه بانک
زمینه تأثیر فرهنگ بر پذيرش فناوری انجام شده است (اردالن و همکاران1394 ،؛ مرچنت،
هافر و همکاران2014 ،؛ کاردون و مارشال2008 ،؛ ويجی کومار و پادما2014 ،؛ اژهای و همکاران،

1. Redundancy
2. Goodness of Fit (GoF).
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میشود .در مورد سازههای برونزا مقدار این معیار صفر است .در جدول  6مقدار  R2برای
متغیرهای درونزا محاسبه شده است ،که مقادیر بهدست آمده نشان میدهد این مدل پژوهش
از برازش مطلوبی برخوردار است.

 | 42تاطابترا  -گنهرف تاعلاطم
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 .6بحث و نتیجهگیری

ظهور اینترنت ،گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک ،فعالیتهای
داخلی و خارجی سازمانهای مالی را دگرگون کرده است .استفاده از اینترنت که در بخش
مالی به عنوان بانکداری الکترونیک شناخته میشوند روند رو به رشدی دارد .هدف از انجام
این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی بر پذیرش فناوریهای اطالعات و ارتباطات در ایران
با تمرکز بر همراه بانک بود .تاکنون تحقیقات متفاوتی در زمینه تأثیر فرهنگ بر پذیرش
فناوری انجام شده است (اردالن و همکاران1394 ،؛ مرچنت2007 ،؛ الجومیلی و حسین،
2014؛ هافر و همکاران2014 ،؛ کاردون و مارشال2008 ،؛ ویجی کومار و پادما2014 ،؛
اژهای و همکاران .)1391 ،تمامی تحقیقات پیشین حاکی از تأثیرگذاری فرهنگ بر پذیرش
فناوری اطالعات بوده است .نتایج تحقیق حاضر نیز تأثیرگذار بودن فرهنگ را بر پذیرش
فناوریهای اطالعات و ارتباطات در ایران تأیید كرد .در این پژوهش با استفاده از ابعاد
فرهنگی هافستد و مدل پذیرش فناوری دیویس چارچوبی برای بررسی تأثیر فرهنگ بر پذیرش
همراه بانك طراحی شد .ابعاد فرهنگ هافستد شامل مردگرایی ،فاصله قدرت ،فردگرایی و
اجتناب از عدم اطمینان است؛ و ابعاد مدل پذیرش فناوری شامل سهولت استفاده ادراک
شده ،سودمندی ادراک شده ،نیت رفتاری و استفاده است.
بر اساس یافتههای این تحقیق در میان كاربران ایرانی ،فاصله قدرت با سهولت ادراك شده
در استفاده از همراه بانک و سودمندی ادراک شده از همراه بانک رابطه مستقیم دارد ،که با
نتایج تحقیق الهوجران و همکاران ( )2011مطابقت دارد؛ فردگرایی با سهولت استفاده
ادراک شده از همراه بانک رابطه مستقیم دارد ،که با نتایج تحقیقات سری ویندونو و یحیا
( ،)2012بانکوله و بانکوله ( )2017تطابق دارد؛ تاثیر فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان
بر سودمندی ادراک شده از همراه بانک تأیید نشد ،که با نتایج تحقیق سری ویندونو و یحیا
( )2012مطابقت دارد؛ عالوه بر این ،تأثیر مستقیم مردگرایی با سهولت استفاده و سودمندی
ادراک شده از همراه بانک مورد تأیید قرار گرفت ،که با نتایج حاصل از تحقیق بانکوله
و بانکوله ( )2017مطابقت و با تحقیق سری ویندونو ( )2012مغایرت دارد .علت این
مغایرت را میتوان تفاوتهای فرهنگی موجود در هر کشور دانست .تأثیر مستقیم سهولت
استفاده و سودمندی ادراک شده از همراه بانک بر نیت رفتاری ،تأثیر مستقیم سهولت استفاده
ادراک شده بر سودمندی ادراک شده از همراه بانک در این پژوهش تأیید شد ،که با تحقیقات
بانکوله و بانکوله2017 ،؛ اردالن و همکاران1394 ،؛ منتظری و همکاران1393 ،؛ استریت،
2006؛ یون 2009 ،مطابقت دارد؛ و تأثیر مستقیم نیت رفتاری بر استفاده از همراه بانک
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با تحقیقات گودرزوند و اسماعیلی1394 ،؛ اردالن و همکاران1394 ،؛ مهفوز2016 ،؛
ترحینی و همکاران 2017 ،مطابقت دارد.
در میان كاربران ایرانی ارتباط مستقیم اجتناب از عدم اطمینان ،با سودمندی ادراک شده
از همراه بانک ،مورد تأیید قرار نگرفت .به نظر میرسد در افرادی که اجتناب از عدم اطمینان
باال است ،فرد از شرایط مبهم و نامطمئن دوری میکند؛ و استفاده از یک فناوری جدید مانند
همراه بانک که نیازمند اطالعات شخصی افراد است ،موجب ایجاد ترس و تردید در این افراد
میشود .بنابراین به نظر میرسد فناوری جدید برایشان سودمند نخواهد بود.
ارتباط مستقیم فردگرایی با سودمندی ادراک شده از همراه بانک در این جامعه مورد تأیید
قرار نگرفت .افراد فردگرا از حضور در اماکن عمومی و اجتماع دوری میکنند .آنها مایلاند
فعالیتهای خود را بهصورت انفرادی و مستقل از دیگران انجام دهند .همچنین بانکداری
فعالیتی شخصی است،که افراد انتظار دارند با استفاده از همراه بانک بتوانند همه تراکنشهای
مالی مورد نیاز خود را انجام دهند .به نظر میرسد که در صورت نیاز به درخواست كمك از
دیگران برای استفاده از خدمات همراه بانک ،انتظارات افراد فردگرا برطرف نشود و سودمندی
مورد انتظار را نداشته باشد .در صورت سهولت استفاده ادراک شده از همراه بانک ،این
فناوری میتواند برای افراد فردگرا مفید واقع شود.
از نتایج حاصل از آزمون فرضیهها مشخص شد ،در ایران تمام ابعاد فرهنگی هافستد
(یعنی فاصله قدرت ،فردگرایی ،مردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان) بر سهولت ادراك شده
كاربران در استفاده از همراه بانك تأثیر دارد ،اما تأثیر فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان
بر سودمندی ادراك شده این فناوری توسط كاربران تأیید نشد .بنابراین میتوان اقرار کرد در
ایران ،فرهنگ تأثیر چشمگیری بر استفاده افراد از فناوریهای اطالعات و ارتباطات مانند
همراه بانک دارد؛ كه در صورت آشنایی با چگونگی این تأثیرگذاری میتوان زمینه پذیرش
فناوریهای اطالعات و ارتباطات را فراهم نمود ،و به محققان آتی توصیه میشود به بررسی
تأثیر سایر ابعاد فرهنگ بر پذیرش فناوریهای اطالعات و ارتباطات كه در این تحقیق بررسی
نشده است اقدام نمایند.
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