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 :چکیده

در صنعت بانکداری، باعث ایجاد فضای رقابتی در این صنعت شده است. بانکها برای کسب مشتریان اطالعات ورود فناوری 

جایگزین روشهای  نوین بانکداری را های نیاز دارند که شیوه ها و در نتیجه کسب مزیت رقابتی بیشتر، پایین آوردن هزینه

ا داشته باشد. با ه تواند تأثیری شگرف بر موفقیت استراتژی بانک مشتریان میسنتی نمایند. تغییر فناوریها و اولویتهای 

 راهکارهایبانک، نهادهای مالی درحال ارائه این فناوری به عنوان قسمتی از  فتن رشد استفاده از موبایلردر نظر گ

یان ممکن است مورد پذیرش . اگرچه استفاده از فناوری های نوین همواره از سوی بخشی از مشتراستراتژیک خود هستند

 هیظرن، های عمومیهای پذیرش و اتخاذ تکنولوژییکی از مدلقرار نگیرد که از مسائل پیش روی صنعت بانکداری است.

که در این پژوهش برای حل مسئله مربوطه تلفیقی از  است استفاده از فناوری و مدل تایید انتظارات و رشیپذ کپارچهی

 ده قرار گرفته است.محل مورد مطالعه این تحقیق، دانشجویان دانشگاه های شهرستان فسامدل های فوق مورد استفا

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع  161بوده که با استفاده از رابطه کوکران و به روش تصادفی 

نامه کار رفته شده است. پایایی پرسشهمبستگی بوده و ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه تلفیقی از دو مدل ب -توصیفی

و روایی پرسشنامه نیز با تایید نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. نتایج  42920با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 

فاده ی با استمربعات جزئ نیترروش کم ییهپا سازی معادالت ساختاری برمدل با استفاده از های پژوهش هیفرضتحلیل 

 نشان داد که تمام فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.  Smart PLSافزار نرماز 
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Investigating The Effective Components On The Use Of Banking Along 

With The Integrated Approach Of Integrated Theory Of Acceptance 

And Use Of Technology And Expectation Model 

 

Abstract 

 

The introduction of information technology in the banking industry has created a competitive 

environment in this industry. Banks need to replace traditional methods with new banking methods in 

order to gain more customers, reduce costs and thus gain a competitive advantage. Changing 

technologies and customer preferences can have a tremendous impact on the success of banks' 

strategies. Given the growing use of mobile banking, financial institutions are offering this technology 

as part of their strategic solutions. . However, the use of new technologies may not always be accepted 

by some customers, which is one of the issues facing the banking industry. It is expected that a 

combination of the above models has been used in this research to solve the relevant problem. The 

place of study of this research was the students of Fasa universities who were selected as a sample 

using Cochran relation and 163 people were randomly selected as a sample. The research method is 

descriptive-correlational and the data collection tool is a combined questionnaire from two models. 

The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha equal to 0.429 and the 

validity of the questionnaire was confirmed by experts. The results of analysis of research hypotheses 

using structural equation modeling based on the least squares method using Smart PLS software 

showed that all research hypotheses have been confirmed. 

 

 

Keywords: Information technology, along with the bank, expectations confirmation model, integrated 

model of acceptance and use of technology 
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 مقدمه:

 است. در عصر حاضر امروز جوامع در اقتصاد اصلی رکن خدمات

برای  راهبردی مسئله یک عنوان به خدمات ارتقاء برای رقابت

 شده شناخته می کنند، فعالیت خدمات بخش در که سازمانهایی

 متمایز کنند، مقدمه ایکه بتوانند خود را از رقبا  سازمانهایی است.

 داشت. صنعت خواهند پایدار رقابتی مزیت به دستیابی برای

 تبدیل کامالً رقابتی کاری و کسب به دنیا تمام بانکداری نیز در

 به شده ارائه واقعی و اصلی محصوالت اینکه به توجه با .است شده

 به شدید نیاز هستند، همسان بیش کما ها همه بانک در مشتریان

 که هایی از روش یکی .است ناپذیر اجتناب رقبا از سازی متمایز

کنند، بانکداری  پیدا دست هدف این به توانند می ها بانک

 الکترونیک و تمرکز بر آنهاست.

 هدایت خدماتی، های ترین سازمان مهم از یکی عنوان به ها بانک

عهده  بر را جامعه اقتصادی فعالیتهای از بسیاری پشتیبانی و

 کشورمان در صنعت بانکداری اخیر های سال طی دارند.گرچه

 راه مطلوب، نقطة به تا رسیدن اما داشته، خوبی پیشرفت های

یافتن  شدت اخیر، دهه طی در .است این صنعت روی پیش طوالنی

 بازار از بیشتری سهم آوردن بدست جهت در بانک ها میان رقابت

است که با اجرای  داده سوق به بانکداری الکترونیک را آنها توجه

که  از جمله مسائلی استراتژی های مناسب امکان پذیر خواهد شد.

به آن کمتر توجه شده است پذیرش و انطباق بانک های ایران در 

این فناوری نوین و کنار گذاشتن رویه های سنتی از سوی کاربران 

است. به دیگر سخن، این تکنولوژی باید همزمان با تغییر نگرش 

های مشتریان توسعه یابد، درغیر این صورت بانکها باید هزینه 

گزافی را صرف بازاریابی و تبلیغات به منظور ترغیب مشتریان به 

 .استفاده از خدمات جدید نمایند

 هابانک هب ،موبایل بانک رشیدر حوزه پذ شتریب یمطالعات تجرب لذا

خدمات  رشیکه در پذ لیعوام از را خود درک تا کرد خواهد کمک

، ه هامولفاین با شناسایی  همراه بانک موثر هستند، بهبود بخشند.

فناوری و این توان آمادگی جامعه برای پذیرش و استفاده از  می

عوامل مؤثر در توسعه آن را درک کرد

 مبانی نظری پژوهش

بررسی فرایندهای رفتاری  های مختلفی که در زمینهاز بین مدل

تایید شده، مدل یک محصول استفاده جهت پذیرشکنندگان مصرف

طور عمومی برای هاست که بهترین آنمهم 1 (ECMانتظارات)

مجدد  کنندگان و تصمیم آنان درباره استفادهتبیین رضایت مصرف

برای اولین (. این مدل 140، 1191کاربرد دارد)صنایعی، از محصول

منظور مطالعه رفتار و تداوم استفاده کاربران از محصوالت و  بار به

(. در 151، 2441، 2)باتاچارجیشدهای اطالعاتی ارائه خدمات نظام

طور گسترده برای نشان دادن قصد بهمذکور حقیقت از مدل 

                                                           
1 Expectation Confirmation Model 
2 Bhattacherjee 

استفاده و خرید مجدد برای بسیاری از محصوالت و خدمات استفاده 

رد فراوان این مدل در بازاریابی، اخیراً شود. پس از استفاده و کاربمی

های مربوط به فناوری اطالعات استفاده از این مدل در پژوهش

شود. از این مدل بیشتر در بحث مربوط با تطبیق با فناوری می

شود اطالعات و یا استفاده مؤثر از فناوری اطالعات استفاده می

به نحوی است (. روش این مدل  156، 2412، همکارانو  1)ونکاتش

های روانی افراد که پس از پذیرش اولیه فناوری که بر انگیزه

، 2414، 0وانگشوند متمرکز است )اطالعات و ارتباطات ظاهر می

مرحله مشتمل بر (. این مدل از چهار بخش مرتبط به هم 164

3 Venkatesh 
4 Wang 
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مندی رضایت وتأیید باورهاانتظارات، سودمندی درک شده، عدم

 (.156، 2412، همکارانو  شود )ونکاتشتشکیل می

و دیگران چهار بعد 1بر اساس یک رویکرد خالق دیگر ، ونکاتش  

اصلی انتظار عملکرد، انتظار کوشش، تاثیر اجتماعی و شرایط 

تسهیل کننده را در پذیرش تکنولوژی مطرح نمودند. این چهار بعد 

نقشی اساسی و محوری در تعیین رفتار پذیرش و استفاده از 

 (. 511، 2410و همکاران،  2ایفا می کند ) آدوتکنولوژی 

استفاده از  و رشیپذ کپارچهی هینظرکه  این مدل

های پذیرش و یکی از آخرین مدلنام گرفته،  1(UTAUTفناوری)

ی اهای عمومی شناخته شده است و به طور فزایندهاتخاذ تکنولوژی

د جدیهای محققان را به خود جلب کرده است تا پذیرش تکنولوژی

 .دنکاربران را بررسی کن

عوامل مؤثر بر  یبررس (مطالعه ای با هدف2419گوپتا و همکاران) 

هند  درUTAUTبا مدل   یاتخاذ خدمات بانک یبرا یقصد رفتار

مدل با قصد  یساختار میروابط مستق شیجدا از آزماانجام داده اند. 

مطالعه  نیپرداخت ، ا یبرا یاتخاذ خدمات بانک یبرا یرفتار

از سازه ها را  یکننده برخ لیاثرات واسطه گرانه و تعد نیهمچن

مدل  کیبا استفاده از تکن قیدل تحقم قرار داده است. یمورد بررس

 یپاسخ از نظرسنج 664با استفاده از  یمعادالت ساختار یساز

پژوهش نشان  یها افتهی شده است. شینو آزما یانجام شده در دهل

در قصد  انسیدرصد از وار 6125 حیر به توضدهد که مدل قاد یم

کننده  نییدهد که همه عوامل تع ینشان م جینتا .است یرفتار

 رگذاریتأث نیتریاعتبار درک شده قو هستند. یقصد رفتار میمستق

دهد که اعتبار  ینشان م نیها همچن افتهی است. یدر رفتار رفتار

و قصد  یاجتماع ریتأث" نیواسطه روابط ب یدرک شده تا حد

ه رابط نیهمچن است. "یبه عملکرد و قصد رفتار دیام"و  "یرفتار

به تالش  دیو ام طیشرا لیبا تسه یبه عملکرد و قصد رفتار دیام نیب

 .شود یم لیتعد

 یمدل نظر کیابتدا  ( در یک پژوهش2419یوگش و همکاران) 

 یالعاتاط یها ستمیو استفاده از س رشیپذ نییتب یرا برا نیگزیجا

 یبخشد. مدل نظر یم تیرسمرا اطالعات  یفناور یها یو نوآور

و  زیآنال-فرا یها کیاز تکن یبیاصالح شده سپس با استفاده از ترک

. ته اسقرار گرفت یمورد بررس یتجربی معادالت ساختار یمدل ساز

در مورد  یمطالعه قبل 162مشاهده از  1644بر اساس  زیمتاآنال

معادالت  لیو تحل هیانجام شده است. تجز IS / ITو استفاده  رشیپذ

برای مقاصد رفتاری و رفتارهای د که این مدل نشان داساختاری 

 کاربردی، محوریت دارد و  به طور بالقوه ای بر آن موثر است.

                                                           
1 Venkatesh 
2 Udo 

3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 



 06-57صفحه ،9911 سال، )فصل پايیز(، دوره  سومفصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

 
 
 
 

 

 پذیرش روش از استفاده با ( 2415)14 هانادین امین و همکاران

 از استفادهبه تصمیم که عواملی شناسایی منظور به و تکنولوژی

 در کنند، می متأثر را بانکها مشتریان میان در همراه بانکداری

 بر کمی بسیار تأثیر اجتماعی فشار دنددا نشانمالزی  کشور

استفاده  سهولت آنکه حال دارد از همراه بانکاستفاده به تصمیم

 ارتباطهمچنین  .داشت تصمیم این بر ایمالحظه قابل تأثیر

 بانکداری همراه از استفاده به تصمیم و خودباوری میان مستقیمی

 بر همراه بانکداری توسط شده ارائه اعتبار میان مثبتی تأثیر و

 محققان .گردید مالحظه همراه بانکداری از استفاده به تصمیم

 سیستم برای که زیادی های هزینه علت به که داشتند اظهار

 مهم بسیار شود، انجام می همراه تلفن طریق از بانکداری های

 جدید روش یک عنوان به مشتریان توسط آن پذیرش از که است

 .کنیم حاصل اطمینان بانکداری،

 در اردن نشان دادند تحقیق دیگر (در2412 همکاران) و آاللوان

 قیمت، ارزش تالش، انتظار عملکرد، انتظار از رفتاری قصد که

 در است پذیرفته تاثیر شده ادراک ریسک و باورانه لذت انگیزه

 داشتهن رفتاری قصد بر معناداری تاثیر اجتماعی نفوذ که صورتی

 است.

 مثبت تاثیر از حاکی (2411 همکاران) و تحقیق آاللوان نتایج

 و هباوران لذت انگیزه قیمت، ارزش تالش، انتظار عملکرد، انتظار

 داشت. مشتریان رفتاری قصد بر اعتماد

 -با هدف شناختی انتظار (2416واتی و همکاران)  نتایج تحقیق

تایید در استفاده از یک نظام اطالعت سالمت در ارتباط با وب 

سایت مرکز ملی سرطان کره جونی با استفاده از معادالت 

پاسخ قابل استفاده دریافت شده از  192ساختاری برای تحلیل 

وجهی ل تشرکت کنندگان نشان داد که دانش انتظارات تاثیر قاب

بر دانش حاصل از تایید کاربران دارد. همچنین این دانش تاثیرش 

 را بر رضایتمندی کاربران حفظ کرده است.

 چارچوب نظری پژوهش 

در این پژوهش تالش شده مولفه های موثر بر استفاده از بانکداری 

از  استفاده و رشیپذ کپارچهی هینظرهمراه با رویکرد تلفیقی 

طبق مدل زیر  (ECM)تایید انتظارات  و(UTAUTفناوری )

 شناسایی و فرضیه های پژوهش مورد ارزیابی گیرد.

            

         

             

            

                

                 

     

 (2412)(، تم و همکاران، 2441) (، باتاچرجی2412) ونکاتش و همکارانترکیبی از مدل های  –پژوهش   مدل مفهومی -1شکل

 

 

                                                           
10 Hanudin Amin, Ricardo Baba, Mohd Zulkifli 

Mohammad 
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براساس مدل مفهومی تحقیق و روابط بین متغیرهای آن 

 شکل گرفت:های زیر  فرضیه

  با تایید و انتظار عملکرد مرتبط  کبین انتظار  داری بان

 رابطه معنی داری وجود دارد.همراه 

  با کبین انتظار تالش و انتظار عملکرد مرتبط  داری بان

 رابطه معنی داری وجود دارد. همراه 

  ستفاده از بین انتظار عملکرد و صد ا بانکداری همراه ق

 رابطه معنی داری وجود دارد.

 ستفاده از  نفوذ اجتماعی نیب صد ا بانکداری همراه و ق

 وجود دارد. یدار یرابطه معن

  ستفاده از بین شرایط تسهیل کننده و داری بانکقصد ا

 دارد.رابطه معنی داری وجود همراه 

 بانکداری همراه  رضددایت کاربرو  قصددد اسددتفاده نیب

 وجود دارد. یدار یرابطه معن

 رابطه بانکداری همراه  پذیرشو  رضدددایت کاربر نیب

 وجود دارد. یدار یمعن

 

 روش شناسی 

 -بندی از نوع کاربردی و توصیفیتحقیق حاضر از نظر دسته

همبستگی است. جامعه پژوهش، دانشجویان دانشگاه های فسا 

نفر اند و  با استفاده از رابطه کوکران  6444می باشد که معادل 

نفر به عنوان حجم نمونه تعیین  و به روش تصادفی ساده  161

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، یک انتخاب شدند. 

تلفیقی از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری  هپرسشنام

(UTAUT) ( و نظریه تایید انتظارECM است که  ) به منظور

ه شده استفاد ضریب آلفای کرونباخ از بررسی پایایی پرسشنامه

برای کل پرسشنامه با   42920ضریب آلفای کرونباخ   .است

محاسبه شد که نشان از پایایی  SPSSافزار استفاده از نرم

های هیفرض نیو همچن یبرای آزمون مدل مفهومپرسشنامه دارد. 

 نیترروش کم ییهپا سازی معادالت ساختاری برپژوهش از مدل

افزار نرماز  منظور نی. بدشده استاستفاده ی مربعات جزئ

Smart PLS .به کار گرفته شده است  

 تحلیل یافته های پژوهش

ها از آزمون کولموگروف ر پی بردن به وضعیت توزیع دادهبه منظو

که تمام متغیرها دارای استفاده شد. با توجه به این 11اسمیرونوف

هستند، می توان گفت که  45/4مقدار سطح معناداری کمتر از 

 توزیع متغیرها به صورت غیرنرمال است.

متغیرها، های داده همین اتفاق، یعنی غیرنرمال شدن توزیع 

را بیش از پیش توجیه  Smart PLSافزار دلیل استفاده از نرم

-افزارهای نسل اول مدلافزار برخالف نرمکند؛ چرا که این نرممی

( Amosو  Lisrelسازی معادالت ساختاری )همچون 

که های غیرنرمال ندارد. به عالوه اینمحدودیتی در کار با داده

، هیچ دارد ازینمونه ن ید کمترتعدابه  Smart PLSافزار نرم

محدودیتی برای تعداد سواالت هر سازه وجود ندارد و آزمون 

 دهد )داوریگر را به خوبی انجام میفرضیات دارای متغیر تعدیل

 (.16، 1195و رضا زاده، 

آزمون کولموگروف اسمرینف  -1جدول 

 انتظار عملکرد انتظار تایید انتظار تالش متغیر ها
شرایط تسهیل 

 کننده
 پذیرش رضایت قصد استفاده نفوذ اجتماعی

                                                           
11 Kolmogorov-Smirnov 
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 161 161 161 161 161 161 161 161 تعداد

پارامتر 

 نرمال

 121211 126214 024119 122925 125220 022166 126551 024054 میانگین

انحراف 

 معیار
.12942 .11024 .59941 .24120 .22212 .66115 .22259 .11422 

بیشترین 

 تفاوت

 162. 111. 111. 111. 141. 166. 121. 111. مستقل

 162. 421. 111. 424. 422. 145. 421. 495. مثبت

 121.- 111.- 146.- 111.- 141.- 166.- 121.- 111.- منفی

کلموگروف و 

 اسمرینف
22524 22116 12101 12912 22516 22524 22020 12411 

 4 4 4 4 42441 4 4 4 سطح معنی داری

 بررسی ضرایب بار عاملی

ابتدا مدل تحقیق بر اساس ضرایب بارهای عاملی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که تمامی بارهای عاملی همگی 

 می باشند.  421باالی 
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 نمودار تحلیل مسیر  -2شکل

  مدل 12روایی همگرای

  AVEشود، مقدار طور که مشاهده میاستفاده شد. همان (AVE) 11به منظور بررسی روایی همگرای مدل از میانگین واریانس استخراج شده

است و این مورد به معنی تائید روایی همگرای مدل است 5/4متغیرها بیشتر از  تمام

 . 

روایی همگرای مدل -2جدول

 AVEمقدار  متغیر

 42590562  پذیرش

 42611421 قصد استفاده

 42515411 انتظار تایید

 42591094 انتظار تالش

 42511561 کننده شرایط تسهیل

 42551450 انتظار عملکرد

 42691105 رضایت

 42514511 نفوذ اجتماعی

 مدل 14روایی واگرای )افتراقی(

به منظور بررسی روایی واگرای مدل از معیار فورنل و الرکر 

شود، مشاهده می 2طور که در جدول استفاده شده است. همان

اصلی از اعداد ستون زیرین خود بیشتر هستند ی اعداد قطر همه

که این مورد به معنی روایی واگرای )افتراقی( قابل قبول مدل 

 است.

 

 

                                                           
12 Convergent Validity 

13 Average Variance Extracted 

14 Discriminant Validity 
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 روایی واگرای مدل-1 جدول

 انتظار تالش انتظار تایید قصد استفاده پذیرش 

شرایط 

تسهیل 

 کننده

انتظار 

 عملکرد
 رضایت

نفوذ 

 اجتماعی

        42111412  پذیرش

       4219561 42602110 قصد استفاده

      42152142 42290912 42021000 انتظار تایید

     42112915 42020410 42152122 42291206 انتظار تالش

شرایط تسهیل 

 کننده
42612051 42615962 42221111 42121211 42159910    

   4210211 42111156 42112150 42004421 42541515 42101445 انتظار عملکرد

  42212910 42014252 42665656 42121492 42125215 42105121 42161511 رضایت

 42122161 42091414 42155104 42611199 42221622 42204122 42524691 42625420 نفوذ اجتماعی

دهد که نشان می 0جدول ضریب آلفای کرونباخ مدل 

بین، متغیر مالک و کل پرسشنامه همگی دارای متغیرهای پیش

اند؛ بنابراین ضریب آلفای شده 1/4مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 

 گیرد.کرونباخ مدل مورد تائید قرار می

هامقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه -0 جدول

 مقدار آلفای کرونباخ نام متغیر  

 42156246  پذیرش

 42242116 قصد استفاده
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 42101219 انتظار تایید

 42160941 انتظار تالش

 42155440 شرایط تسهیل کننده

 42192262 انتظار عملکرد

 42252102 رضایت

 42120195 نفوذ اجتماعی

 پایایی ترکیبی مدل

 تر نسبت به آلفای کرونباخمعیار پایایی ترکیبی، معیاری مدرن

است که پایایی متغیرها را نه به صورت مطلق بلکه با توجه به 

رتی کند. در صوهایشان با یکدیگر محاسبه میهمبستگی شاخص

باشد، نشان  1/4که مقدار پایایی ترکیبی برای هر متغیر بیشتر از 

، 1195از پایداری درونی مناسب مدل دارد )داوری و رضازاده، 

(. پایایی ترکیبی هر یک از متغیرهای تحقیق به شرح جدول 19

 است. 5

پایایی ترکیبی مدل -5 جدول  

نام متغیر    مقدار آلفای کرونباخ 

 42226111  پذیرش

 42214461 قصد استفاده

 42214161 انتظار تایید

 42252664 انتظار تالش

 42200410 شرایط تسهیل کننده

 42252641 انتظار عملکرد

 42944092 رضایت

 42216055 نفوذ اجتماعی
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بیشتر باشد، نشان  96/1است. در صورتی که مقدار این اعداد از  tی بین متغیرها در مدل، اعداد معناداری ترین معیار سنجش رابطهابتدایی

مشخص است  1طور که در شکل است.همان %95ها در سطح اطمینان ی بین متغیرها و در نتیجه تائید آن رابطه یا رابطهاز صحت رابطه

 باشند.معنادار می %95تمامی روابط در سطح اطمینان 

 

 tمدل مفهومی در حالت اعداد معناداری  -1شکل 
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 بررسی فرضیات پژوهش

، برای Smart PLSافزار ها در نرممطابق با الگوریتم تحلیل داده 

و  tبررسی روابط بین متغیرها از دو شاخص اعداد معناداری 

مربوط به ی بار عاملی )ضریب استاندارد شده 15ضریب مسیر

، tشود. اعداد معناداری مسیرهای مدل مفهومی( استفاده می

تاثیر یا عدم تاثیر متغیرها بر یکدیگر را تعیین کرده و ضریب 

 ند.کمسیر نیز شدت تاثیر متغیرها بر یکدیگر را مشخص می

همچنین  1در شکل    tبر اساس مقادیر به دست آمده معناداری 

وان معناداری روابط را تحلیل ، می ت 2ضرائب مسیر در شکل 

کرد. در مورد مقدار ضریب مسیر نیز محققین بر این باورند که 

، میزان مشخصی از تأثیر در مدل را 1/4ضریب مسیر بزرگتر از 

(. در مورد تعیین 94، 1195دهد )داوری و رضازاده، نشان می

شدت تاثیر نیز تفسیرهای مختلفی وجود دارد. با این حال 

 های زیر را پیشنهاد کرده است:( مالک122: 9921) 16کوهن

باشد، شدت تاثیر ضعیف  29/4تا  1/4اگر مقدار ضریب مسیر بین 

 شود.تلقی می

باشد، شدت تاثیر  09/4تا  1/4اگر مقدار ضریب مسیر بین 

 شود.متوسط تلقی می

باشد، شدت تاثیر قوی تلقی  1تا  5/4اگر مقدار ضریب مسیر بین 

 شود.می

 ذکر شده است. 6نتایج آزمون فرضیات در جدول  خالصه

خالصه نتایج آزمون فرضیات  - 6جدول 

 رابطه مورد بررسی فرضیه

عدد 

معناداری 

t 

ضریب 

 مسیر

نتیجه 

 رابطه

 تایید 42111 22161 بانکداری همراه بررسی رابطه بین انتظار تایید و انتظار عملکرد مرتبط با  1

 تایید 42115 112294 بانکداری همراه بررسی رابطه بین انتظار تالش و انتظار عملکرد مرتبط با  2

 تایید 42119 12091 بانکداری همراه قصد استفاده از بررسی رابطه بین انتظار عملکرد و  1

 تایید 42262 52226 بانکداری همراه و قصد استفاده از  نفوذ اجتماعی نیببررسی رابطه  0

 تایید 42120 52142 همراهبانکداری قصد استفاده از بررسی رابطه بین شرایط تسهیل کننده و  5

 تایید 42105 212111 بانکداری همراه  رضایت کاربرو  قصد استفاده نیببررسی رابطه  6

 تایید 42162 142642 بانکداری همراه  پذیرشو  رضایت کاربر نیببررسی رابطه  1

 

 

                                                           
15 Path Coefficient 

 

 

16 Cohen 
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 نتیجه گیری

مشخص T  ( 22161 )در بررسی اولین فرضیه با توجه به ضریب 

تایید و شدددد که رابطه معنی داری بین  انتظار عملکرد انتظار 

وجود دارد. از آنجا که مقدار ضددریب مسددیر  بانکداریمرتبط با 

طه به این راب نابراین می 42111مربوط  توان گفت که اسدددت، ب

ارد.این دانتظار عملکرد  تاثیر مسددتقیم و ضددعیف برانتظار تایید 

ست زمانی که نظر کاربران موبایل بانک مورد تایید  بدان معنی ا

 بانکداریکه اسدددتفاده از  پیدا می کندفرد باور قرار می گیرد، 

 .کندبه او در دستیابی به اهداف کاریش کمک می همراه

مشخص T (112294)ر بررسی دومین فرضیه با توجه به ضریب د

 انتظار عملکرد مرتبطشد رابطه معنی داری بین انتظار تالش و  

وجود دارد. از آنجا که مقدار ضدددریب مسدددیر  بانکداری همراهبا 

توان گفت رابطه اسددت، بنابراین می 42115مربوط به این رابطه 

و قوی اسددت. این بدان  مسددتقیمانتظار تالش و انتظار عملکرد 

معنی اسددت سددهولت اسددتفاده از بانکداری همراه و سددادگی آن  

ستفاده از همراه بانک را  سیدن به اهدافش با ا اطمینان فرد از ر

 افزایش می دهد. 

مشخص T (12091)در بررسی سومین فرضیه با توجه به ضریب 

قصددد اسددتفاده از شددد رابطه معنی داری بین انتظار عملکرد و 

بانکداری همراه وجود دارد. از آنجا که مقدار ضدددریب مسدددیر 

توان گفت انتظار اسددت، بنابراین می 42119مربوط به این رابطه 

سط بر  ستقیم و متو ستفاده از عملکرد تاثیر م صد ا داری بانکق

ست که زمانی که فرد باور دارد که همراه دارد.  این بدان معنی ا

اهدافش می رسدداند، باعث می اسددتفاده از همراه بانک وی را به 

شددود برنامه مشددخصددی در آینده برای اسددتفاده از آن را در نظر 

 داشته باشد. 

 Tدر بررسدددی چهدارمین فرضدددیده بدا توجده بده ضدددریدب 

و  مشددخص شددد رابطه معنی داری بین نفوذ اجتماعی(52226)

بانکداری همراه وجود دارد. از آنجا که مقدار قصددد اسددتفاده از 

توان است، بنابراین می 42262ط به این رابطه ضریب مسیر مربو

ضعیف بر  گفت نفوذ اجتماعی ستقیم و  ستفتاثیر م صد ا از  ادهق

این بدان معنی اسددت زمانی که کاربر تحت بانکداری همراه دارد.

تاثیرات و فشدددار اجتماع قرار می گیرد باعث می شدددود برنامه 

ا در نظر مشددخصددی در آینده برای اسددتفاده از بانکداری همراه ر

 داشته باشد.

  T (52142در بررسدددی پنجمین فرضدددیه با توجه به ضدددریب 

سهیل کننده و ( شرایط ت شد رابطه معنی داری بین  شخص  م

بانکداری همراه وجود دارد. از آنجا که مقدار قصددد اسددتفاده از 

توان است، بنابراین می  42120ضریب مسیر مربوط به این رابطه

سهیل کننده بر  شرایط ت ستفاده از گفت  صد ا راه بانکداری همق

اور بتاثیر مسدددتقیم و متوسدددط دارد. به عبارت دیگر اگر کاربر 

شد شته با ساخت دا شتیبانی از زیر سازمانی برای پ های فنی و 

ستم مورد نظر وجود دارد ستفاده از موبایل بانک در سی صد ا ، ق

 آینده نیز افزایش می یابد. 

ضریب در  ضیه با توجه به  شمین فر ش سی   T (212111 )برر

  ررضایت کاربو  مشخص شد رابطه معنی داری بین قصد استفاده

بانکداری همراه وجود دارد. از آنجا که مقدار ضدددریب مسدددیر 

قصددد توان گفت اسددت، بنابراین می  42105مربوط به این رابطه

قوی  مستقیم وتاثیر  بانکداری همراه  رضایت کاربر از بر استفاده

دارد. به عبارت دیگر اگر کاربر تصمیم به استفاده یا عدم استفاده 

از بانکداری همراه بگیرد در هر صورت رضایت وی از تصمیمش 

 را تحت الشعاع قرار می دهد.

مشخص  T (142642)در بررسی فرضیه هفتم با توجه به ضریب 

 یمعنرابطه بانکداری همراه  پذیرشو  رضددایت کاربر شددد بین

می باشددد،  42162. از آنجا که ضددریب مسددیر وجود دارد یدار

 بانکداری همراه تاثیر قوی پذیرش بر رضایت کاربرگفت  توانمی

این بدان معنی اسددت که خوشددنودی کاربر در و مسددتقیم دارد.

نهایت باعث انتخاب موبایل بانک و اسددتفاده از تمام امکانات آن 

 می شود.
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