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 .8-1؛ صفحات1400 بهار؛ اول؛ شماره هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهیچک

روند که از یم یشخود، پ یانمشتر یبرا ینآنال بانکداری بستر نمودن فراهم سمت به سرعت به هابانک ینترنت،ا یامروزه با توسعه هدف:

بر  یبانک مبتن یلموبا یرشعوامل موثر بر پذ یینپژوهش تع ینهدف ا ن،یرابانک است. بناب یلآن استفاده از موبا هایجنبه ینپرکاربردتر یجمله
 .بانک ملت در شهر بندرعباس بود یانتوسط مشتر یاجتماع شناخت یتئور

انجام شد. با توجه به شعب بانک ملت در شهر بندرعباس  یانمشتر در 1398تا مرداد ماه  1397توصیفی از اسفند ماه پژوهش این : هاروش

 ایخوشهگیری برآورد و با استفاده از روش نمونهنفر  374 عضای نامحدود جامعه تحقیق و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه الزم د اتعدا
  Smart PLSو  SPSS یآمار یافزارهاها با استفاده از نرماستفاده شد. داده ساختهمحققآوری اطالعات از پرسشنامه جمع . برایانتخاب شدند

 .قرار گرفت  یللتح مورد

 t یمعنادار یببا ضر یبترته و سهولت استفاده ب یمشتر یناعتماد، خدمات آنال ی،اجتماع یژگیپژوهش نشان داد که عوامل و ینا یجنتا نتایج:

مشخص شد که  ،الح ینبانک بودند. در ع ینا یانمشتر یبانک از سو یلموبا یرشبه پذ یلبر تما یرگذارثأت یعوامل 31/4و  71/4، 24/7، 05/9

 .بانک ندارد یلموبا یرشبه پذ یانمشتر یلبر تما یمعنادار یرثأت t 78/1 یمعنادار یببا ضر یبا سبک زندگ یعامل سازگار

 یاصل یهالفهؤاز م یکیو رشد درآمد  ینهآن در کاهش هز یلپتانس یلدله نوظهور و ب یفناور یکبانک  یلموبا ینکهبا توجه به ا :گیرینتیجه

 یانمشتر ینبانک در ب یلاستفاده از موبا یجترو یالزم برا یطشرا یجادبانک در ا یرانتواند به مدیمطالعه م ینها است، ابانک یتجار یهایاتژاستر

 کمک نماند.

 .ینترنتیا یبانکدار ی،شناخت اجتماع یبانک، تئور یلموباها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 20/3/1400پذیرش مقاله:  28/1/1400هایی: ح ناصال 28/8/1399 دریافت مقاله:

. بانک ملت در شهر بندرعباس یانتوسط مشتر یشناخت اجتماع یبر تئور یبانک مبتن یلموبا یرشعوامل موثر بر پذ یینتع. ینالدحسام زادهکمالعابدینی سمیره، ، یدرضاحم یمادوانینور ارجاع:

 .8-1 :7(1) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله 

  

  مقدمه:
 ی،چند بعد یاییمتفاوت از گذشته است. دن یاییامروز دن یایدن

 یرهایبا متغ یاییو باالخره دن یمبهم و ناشناخته، رقابت یا،منعطف و پو

نو و ابزار  هایبه نگرش یدبا یاییدن ینمواجهه با چن یبرا یعتاًمتعدد. طب

 هب پاسخ در هاناز سازما یاریبس یر،اخ هایمجهز بود. در سال یدجد

کسب و کار  یریاقدام به بکارگ ی،تجار -یرقابت یطمح هایضرورت

کسب و کار خود  ینو و امروز یاز استراتژ یبه عنوان بخش یکیالکترون

در  یکیتکنولوژ هاییکه نوآور یعیاز صنا یکی یانم این در[. 1] اندکرده

ر مدنظ نهایی گانکننداستفاده یدگاهو هم از د یسازمان یدگاهآن هم از د

 یاطالعات، در ارائه یکه فناور یاست. صنعت یگرفته، صنعت بانکدار قرار

نقش  یشین،خدمات پ یخدمات منحصر به فرد به آن و بهبود ارائه

کارآمد  یبه بانکدار ینترنتیا یامروزه بانکدار[. 2]کرده است  یفاا یانیشا
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 و همکاران یمادوانینورحمیدرضا                                                                                                                                      بانک  یلموبا یرشعوامل موثر بر پذ

 

0140دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع  

 سمت به سرعت به هابانک ینترنت،ا یشده است. با توسعه یلتبد یجهان

که  روندیم یشخود، پ یانمشتر یبرا ینآنال یفراهم نمودن بستر بانکدار

[. 3]بانک است  یلآن استفاده از موبا هایجنبه ینپرکاربردتر یاز جمله

از بانکداری  یدر صنعت خدمات مال یرقابت یدر حال حاضر مشاجره

 است. بانکداریدر حال حرکت  یلیبه سوی بانکداری موبا ینترنتیا

 آوریاستفاده از فن یقاز طر ینوآوری ارائه شده در خدمات مال وبایلی،م

مصرف  یسعنصر تحرك را به سرو که است ارتباطات و اطالعات

کنندگان را قادر به که مصرف ای؛ به گونه[4] کنندگان اضافه کرده است

در  یحت ی،مناسب به خدمات ارزش افزوده و خدمات بانک یدسترس

بر اساس آمارهای موجود، ضریب [. 5]مد کرده است های کم درآکشور

نفوذ استفاده از ابزارهای موبایلی باالتر از هر فناوری دیگری است و این 

مسأله، تجارت موبایلی را به شکل انقالبی جهانی درآورده است که با 

حال توسعه  همان سرعت وقوع در کشورهای پیشرفته، در کشورهای در

 [.3] مول شده استنیز مع

و  زادهیهمچون حنف یاساس است که محققان مختلف ینبر ا شاید

 یردر سا Thakur و Tobbin  ،Chenو یراندر ا یمحمد همکاران و

 یرشبپردازند که منجر به پذ یعوامل بررسی به تا اندشده یبکشورها ترغ

 یراوفن[. 1،3،5-7] شودیبانک م یلو از جمله موبا ینترنتیا یبانکدار

 هابانک وریمردم و بهره یزندگ یفیتبهبود ک یلپتانس یلیموبابانکداری 

خود را در هر  یدهد تا معامالت بانکیفناوری به افراد اجازه م این. دارد را

 طریق از هابرای بانک یلیانجام دهند. سود بانکداری موبا یزمان و مکان

سود آن برای  ینخدمات و همچن کیفیت بهبود و وریبهره یارتقا

زمان، اطالعات فوری و ضروری، اتصال  سازیینهبه یقاز طر یانترمش

 [.8] باشدیو تعامل گسترده م یراحت یع،سر

 ترینو همکاران، قابل قبول Giovanis هاییافتهتوجه به  با

 یبانکدار یرشثر بر پذؤعوامل م ییشناسا یینهدر زم یجرا یکردهایرو

انتشار  یرو تئو Davis یرفناو یرشمدل پذ ینترنتی،ا

-11] باشدیم Rogers،  (Innovation Diffusion Theory)ینوآور

 به. اندمختلف مورد انتقاد قرار گرفته یلدال هب هایهنظر ینحال، ا ینبا ا [.9

از حد  یشب یفناور پذیرش مدل که اندکرده یانب  Taylorمثال، عنوان

نسبت به  یرفتار تیالز تمافراد ادرك ا تواندیساده است، به طور کامل نم

 یرفتارها یایپو یتماه ینرا شرح دهد و همچن یفناور یک یرشپذ

 [.12] ردگییانسان را در نظر نم

از  گیریکه بهره رسدیذکر شده، به نظر م هاییتوجه به کاست با

ثر باشد. ؤم ینترنتیا یبانکدار یرشبتواند در پذ یشناخت اجتماع یتئور

توسط  یرفتار هاییهنظر یناز قدرتمندتر یکیعنوان  به هک یهنظر ینا

Bandura دوم قرن بیستم مطرح  یمهن یاز محققان در ابتدا یو گروه

از رفتار، که تحت  یفرد نه تنها تابع یکه قصد رفتار کندیم داللشد، است

 ی. قاعده[13] گیردیقرار م یشناخت یطو مح یعوامل شخص یرتأث

که رفتار توسط شخص از  است ینا یجتماعاشناخت  یتئور یاساس

 هاییتموقع یقاز طر یطو توسط مح یشناخت یندهایفرآ یقطر

از  یدر علوم مختلف یتئور ینا[. 14] شودیم یمتنظ یخارج یاجتماع

به  یمشتر یالتتما بینییشپ یبرا یچارچوب نظر یکجمله به عنوان 

معدود  از یکی. ته استفکار ره ب یوتریکامپ هاییستممنظور استفاده از س

( را بر ینترنتیا ی)بانکدار یفناور یرشکه عوامل موثر بر پذ هاییپژوهش

قرار داده، پژوهش مربوط به  سیمورد برر یشناخت اجتماع یهاساس نظر

Boateng سهولت  ی،اجتماع هاییژگیو همکاران است که پنج عامل و

 ینو همچن یرشتم ینو خدمات آنال یبا سبک زندگ یاستفاده ، سازگار

 یرشثر بر پذؤبانک را به عنوان عوامل م یلبه موبا یانسطح اعتماد مشتر

پژوهش حاضر با  ،رو ین. از ا[2]مطرح نموده است  ینترنتیا یبانکدار

بر  یبانک مبتن یلموبا یرشعوامل فوق بر پذ بندیو رتبه یینهدف تع

درعباس نبانک ملت در شهر ب یانتوسط مشتر یشناخت اجتماع یتئور

  .دانجام ش

 

 : هامواد و روش

 در 1398تا مرداد ماه  1397توصیفی از اسفند ماه پژوهش این 

انجام شد. با توجه به تعداد شعب بانک ملت در شهر بندرعباس  یانمشتر

اعضای نامحدود جامعه تحقیق و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 

گیری نمونهاستفاده از روش  در این تحقیق باشد. برآورد نفر  374 الزم 

شعبه  2ای، از هر منطقه از مناطق چهارگانه شهرستان بندرعباس خوشه

بانک به  نفر از مشتریان هر 48تعداد  وبانک ملت به صورت تصادفی 

با در نظر گرفتن درصد ریزش در روش در دسترس انتخاب شدند. 

رت وملت بصپرسشنامه در میان مشتریان بانک  400پرسشنامه، 

وزیع شد که از ت 1398له زمانی اردیبهشت تا خرداد سال ی در فاصحضور

( به صورت نهایی به عنوان نمونه درصد 78پرسشنامه ) 312این تعداد، 

 .آماری، مبنای تحقیق قرار گرفت

در مورد  یضوابط اخالق پژوهش، اطالعات کاف یتبه منظور رعا

 ریاپژوهش در اخت یهایافتهاستفاده از  یزهدف و نحوه اجرا و ن

از محرمانه بودن اطالعات مورد  ینانکنندگان قرار داده شد. اطمشرکت

کاربران شرط شرکت در مطالعه بود. ابزار  یتقرار گرفت و رضا یداکأت
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 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

 

در  .بود ساختهمحققتحقیق، پرسشنامه  یناطالعات در ا یگردآور یاصل

، استفادهسهولت  ی،اجتماع هاییژگیسنجش و یپرسشنامه برا ینا

اعتماد  سطحو  یمشتر ینخدمات آنال ی،با سبک زندگ یسازگار

 24 سوال و جمعاً 4بانک هر کدام با  یلموبا یرشبه پذ یلو تما یانمشتر

      کامالً مخالفم با ارزش  هایینهبا گز یکرتل یاینهپنج گز یفسوال در ط

آمار  یبررس ی( استفاده شد. براAVEاستخراج شده ) یانسوار یارمع

از  یو برای آزمون مدل مفهوم 22 ینسخه SPSS افزاراز نرم یفیتوص

 زئیمربعات ج ترینروش کم یپایه رب ساختاری معادالت سازیمدل

استفاده  Smart PLS افزارنرم 2منظور نسخه  ین. بدیداستفاده گرد

 یسطح معنادار و یرمس یبضر یاراز مع یمدل ساختار یابی. در ارزیدگرد

 .استفاده شد R2 یا R Squares یار( و معT-Valuesآن )

 :هایافته

قرار گرفت.  ید بررسپرسشنامه مور 312پژوهش در مجموع  یندر ا

دهندگان به پاسخ یشترینب یدبه دست آمده مشخص گرد یجاساس نتا بر

 30 یسن یدرصد افراد با طبقه ،درصد 62پژوهش مردان با  ینسواالت ا

 47) یسانسل یلیمدرك تحص یو افراد دارادرصد(  30سال ) 40تا 

به  یسدرصد( بودند. از لحاظ سابقه ارتباط با بانک ملت و سطح دستر

 یدرصد( و افراد 35سال ) 5تا  1سابقه  یافراد دارا یببه ترت ینترنتا

نمونه  یشتریندرصد( ب 48) ینترنتبه ا یسطح متوسط دسترس یدارا

 .(1دادند )جدول  یلمورد پژوهش را تشک

 

 کنندگان در پژوهششرکت یشناختیتجمع یفتوص -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی های مختلفرده متغیر

 جنسیت
 38/ 1 119 زن

 61/ 9 193 مرد

 سن

 13/ 1 41 سال 20کمتر از 

 28/ 2 88 سال 30تا  20

 30/ 1 94 سال 40تا  30

 15/ 1 47 سال 50تا  40

 9/ 6 30 سال 60تا  50

 3/ 8 12 سال 60 بیشتر از

 سطح تحصیالت

 25/ 0 78 تردیپلم و پایین

 15/ 4 48 دیپلمفوق

 46/ 8 146 لیسانس

 12/ 8 40 لیسانس و باالترفوق

 سابقه ارتباط با بانک ملت

 17/ 9 56 سال 1کمتر از 

 34/ 9 109 سال 5تا  1

 34/ 0 106 سال 10تا  5

 13/ 1 41 سال 10بیشتر از 

 نترنتیاسطح دسترسی به 
 15/ 1 47 کم

 47/ 8 149 متوسط

 37/ 2 116 زیاد

نشان آماری  یساختارمعادالت  یاساس الگو نتایج این مطالعه بر

( AVE)استخراج شده  یانسوار یانگینم یمقدار محاسبه شده براداد که 

 نظر در یارمقدار مع یناز کمتر یشترپژوهش ب یرهایمتغ یی همهبرا

استفاده در  ابزار مورد یار،مع ینا لحاظ از ینرابناب است؛ (5/0)گرفته شده 

 یر محاسبهمقاد یمههعالوه بر آن همگرا است.  ییروا یپژوهش دارا

 در (7/0یار )مقدار مع یناز کمتر یشترب(، CRیبی )ترک یاییپا یشده برا

استفاده در پژوهش  لحاظ، ابزار مورد یناز ا ینبنابرا است؛شده  گرفته نظر

  (.2)جدول  همگرا است ییروا یدارا
 

 مورد پژوهش یهر یك از متغیرها یبیترک ایییاستخراج شده و پا یانسوار یانگین، مقدار مکرونباخآلفای یبضر -2جدول 

 AVE CR کرونباخآلفایضریب  متغییر
 ویژگی اجتماعی

75 /0 
59 /0 

 

85 /0 
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 0/ 80 0/ 50 0/ 76 اعتماد
 0/ 95 0/ 81 0/ 92 سهولت استفاده

 0/ 96 0/ 86 0/ 94 سبک زندگی ری باگاساز
 0/ 87 0/ 63 0/ 80 یمشتر ینخدمات آنال

 0/ 89 0/ 67 0/ 83 تمایل به پذیرش موبایل بانک

 

سهولت استفاده،  ی،اجتماع هاییژگیپنج عامل و یرثأت یبررس یبرا

سطح  ینو همچن یمشتر ینو خدمات آنال یبا سبک زندگ یسازگار

 یببانک از اندازه ضر یلموبا یرشذبر پ نکبا یلبه موبا یاناعتماد مشتر

مقدار . در مورد یداستفاده گرد (T-Values) آن یسطح معنادار و یرمس

، 1/0بزرگتر از  یرمس یبباورند که ضر ینبر ا ینمحقق یزن یرمس یبضر

تر از بزرگ t و مقادیر دهدیدر مدل را نشان م یراز تأث یمشخص یزانم

 یرمس یبضرا بررسی .[15] دهدیان منشرا  05/0سطح معناداری  96/1

 058/0 یرمس یببا ضر ی،با سبک زندگ ینشان داد که بجز عامل سازگار

و  یمشتر ینسهولت استفاده، خدمات آنال ی،اجتماع هاییژگیعوامل و

به  یانمشتر یلتما بر یمعنادار یرثأت یاناعتماد مشتر سطح ینهمچن

 .(3جدول بانک دارند ) یلموبا یرشپذ

 

 نتایج بررسی مدل ساختاری -3لودج

 tآماره  ضریب مسیر رابطه
سطح 

 اریمعناد

جهت رابطه 

 مشاهده شده
 نتیجه

 تائید مثبت p < 0.01** 05/9 42/0 تمایل به پذیرش موبایل بانک  -یژگی اجتماعیو

 تائید مثبت p < 0.01** 24/7 30/0 تمایل به پذیرش موبایل بانک  -اعتماد
 تائید مثبت p < 0.01** 31/4 15/0 بانک یل به پذیرش موبایلمات -سهولت استفاده

 رد مثبت - 78/1 06/0 موبایل بانک تمایل به پذیرش  -سازگاری با سبک زندگی
 تائید مثبت p < 0.01** 71/4 16/0 تمایل به پذیرش موبایل بانک -کیفیت کلی خدمات 

 

قل بر یک ستثیری است که یک متغیر مأی تدهندهنشان R2معیار 

ی مدل محاسبه تنها برای متغیر وابسته R2گذارد. معیار متغیر وابسته می

ی مدل بیشتر باشد، ار آن مربوط به متغیر وابستهشود و هرچه مقدمی

را به  67/0و  33/0، 19/0سه مقدار  ،نشان از برازش بهتر مدل است. چین

معرفی  R2عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

تمایل به پذیرش  متغیر R2نشان می دهد که معیار  4کند. جدول می

بندی چین، دارای مقدار باشد که طبق دستهمی 88/0موبایل بانک برابر با 

R2 [.16] بسیار قوی است 
 

 متغیرها  R2 مقادیر اشتراکی و -4جدول 

 R2 مقادیر اشتراکی متغییر

 - 0/ 59 ویژگی اجتماعی

 - 0/ 50 اعتماد

 - 0/ 81 سهولت استفاده

 - 0/ 86 سازگاری با سبک زندگی

 - 0/ 63 کیفیت کلی خدمات 

 0/ 88 0/ 67 موبایل تمایل به پذیرش 

 0/ 88 0/ 68 میانگین

 

 گیری:نتیجهبحث و 

 یکه نگاه یشناخت اجتماع یهپژوهش با استفاده از نظر یندر ا

 یلموبا یرشثر بر پذؤمل معوابانک دارد،  یلبه رفتار کاربر موبا بینانهواقع

 هایافتهشد.  یبانک ملت در شهر بندرعباس بررس یانمشتر ینبانک در ب

بر  یمشتر ینسهولت استفاده و خدمات آنال اعتماد و یرثأت یهندهدنشان

ـا نتا ینبود. ا یانمشتر یآن از سو یرشبه پذ یلتما  یجنتیجـه ب

ژوهش و  Hassan ، Geebrenو Silva  ،Woodو Malaquias یهاـپ

  [.2،17-19] دارد یخوانو همکاران هم Boateng و همکاران

 یادیز یلبانک، پتانس یلموبا یتعامل یتگفت که ماه توانیم بنابراین

دارد. در عصر حاضر  یانمشتر یانآن در م یرشارتباط و پذ یلتسه یبرا

 بید، ترکانآورده یرو ینترنتدر ا یبه تعامالت اجتماع یانکه مشتر

و از جمله  ینترنتیا یبانکدار هایعامل یستمبا س یاجتماع هاییژگیو
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بانک  یلموبا یرشرا به پذ یانمشتراز  یاریبس تواندیبانک، م ایلموب

 یو اجتماع یکه تعامالت فرد یقتحق ینجذب کند. با در نظر گرفتن ا

به صورت عام و به صورت اخص  یتعامالت فرهنگ یدیاز عوامل کل یکی

مسئله مورد بحث قرار  یناست، ا یرانیفرهنگ ا یدیل کلعواماز  یکی

که  یاجتماع هایژگییبا و یلیموبا یبانکدار هایلبکه قا یردگیم

به صورت برخط تعامل داشته  یکدیگرتا با  سازدیرا قادر م یانمشتر

 یلیموبا یبه استفاده از بانکدار یمشتر یلبر تما یباشند، به صورت مثبت

و همکاران،  یدسفگلیمیاصل و عبدالوند، راه. فالحذاردگیاثر م

،  Madhavaiahو  Bashirو همکاران،  Boatengان،و همکار زادهیحنف

Santouridis  و Kyritsi همچنین و Fathima و Muthumani یزن 

در تعامل مداوم  یاساس یعامل نقش این که اندکرده یدیاأت یهمگ

 ایمجموعه توانندیم راحتی به هاآن یجهنتبا بانک داشته و در  یانمشتر

در  چه . اگر[2،3،20-24] انجام دهند امختلف ر یبانک هاییتاز فعال

 یجخالف نتاگفت که بر یدبا یبا سبک زندگ یمورد عامل سازگار

سرجو و یو همکاران، ارباب یدسفگلیمیچون راه یمحققان یقاتتحق

 و  Bashirو همکاران،  Boatengهمکاران،

Madhavaiah ،Santouridis  و Kyritsi و Chen  و همکاران که

بر  یرگذارثأت یریغبه عنوان مت یبا سبک زندگ یبه عامل سازگار یهمگ

 پژوهش اند،بانک اشاره و اذعان داشته یلموبا یرشبه پذ یانمشتر یلتما

امروز که  یایدر دن رسدی. به نظر منمایدیرا رد م یرگذاریثأت ینر احاض

مردم  یافته،شهروندان  یدر زندگ یادیز یارنفوذ بس یبضر ی،مجاز یفضا

و خدمات حاصل از آن را با  یمجاز یفضا ینکها جایه ب که اندقبول کرده

 ییراتخود مطابقت دهند، خودشان را مطابق با تغ یو سبک زندگ یقسال

 [.1،2،21،23-25] دهند ییرتغ یمجاز یفضا

 یطشرا یجادبانک در ا یرانبه مد تواندیپژوهش م ینا یجاگرچه نتا

 یندکمک نما یانمشتر ینبانک در ب یلاستفاده از موبا یجترو یالزم برا

 یبو به ترت یتاول اهم یرتبه یتکنولوژ ینکه سهولت استفاده از ا چرا

 ایهدر رده یمشتر ینو خدمات آنال یاجتماع یژگیعوامل اعتماد و و

با توجه به  یقرار گرفتند، ول یقحقت یندر ا یاناز نظر مشتر یتاهم یبعد

 شعب بانک ملت در یانبر اساس نظرات مشتر پژوهش صرفاً ینا ینکها

 هایحوزه یربه سا یمآن قابل تعم یجرعباس انجام شد، نتاشهر بند

گردد با یم یشنهادباشد. پنمی هابانک یربانک در سا یلموبا یاو  یبانکدار

آن در  یلپتانس یلدله نوظهور و ب یورفنا یکبانک  یلموبا ینکهبه ا جهتو

 یتجار یهایاستراتژ یاصل یهالفهؤاز م یکیو رشد درآمد  ینهکاهش هز

 یو خصوص یدولت یهابانک یرمشابه در سا یهاها است، پژوهشانکب

 توسعه از هاکشور انجام شود تا بانک یشهرستانها یگرد یاشهر بندرعباس 

 .غافل نمانند یانمشتر یلتن تماخود با در نظر گرف ینآنال خدمات

 

 تشکر و قدردانی:

ه آزاد ارشد دانشگا ینامه کارشناس یانپژوهش برگرفته از پا ینا

دانند از یمقاله بر خود الزم م یسندگانواحد بندرعباس است. نو یاسالم

 یزانیو مساعدت کارکنان بانک ملت شعب بندرعباس و همه عز یهمکار

 .یندنما یسپاسگزار ،اندنموده ارییپژوهش ما را  ینکه در ا

 

 ییدیه اخالقی:تأ

 1142340971001این مطالعه دارای تاییدیه اخالقی به شماره 

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس می باشد.

 

 تعارض منافع:

گزارش  یسندگانتوسط نو یتعارض منافع گونهیچدر مطالعه حاضر ه

 .نشده است

 

 سهم نویسندگان:

کار و  ییانجام مراحل اجرااول(  یسنده)نو یمادوان یورن یدرضاحم

نگارش متن دوم(  سمیره عابدینی )نویسنده، درصد 45ها یافته یآورجمع

نظارت ( سوم و مسئول یسندهزاده )نوکمال ینالدحسام، ؛درصد 25مقاله 

 . درصد 30 مقاله یینسخه نها یدأیو ت
 

 حمایت مالی:

است و  نشده یمال یتحما یاسسهؤم یانهاد  یچمقاله از طرف ه ینا

 . است شده ینمأت یسندگاناز طرف نو یمنابع مال
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Abstract 
 

 
Aims: Due to the development of the Internet, banks are rapidly moving towards providing an online 

banking platform for their customers. One of the most widely used aspects of such platforms is the use 

of mobile banking. The aim of the present study was to determine the factors affecting the acceptance 

of mobile banking based on Social Cognitive Theory by Bank Mellat customers in Bandar Abbas. 
Instrument & Methods: This descriptive study was conducted from March 2016 to August 2017 

on the customers of 15 branches of Bank Mellat in Bandar Abbas. The required number of samples 

was estimated to be 384 who were selected using the convenience sampling method. A researcher-

made questionnaire was used to collect the data, which was then analyzed using SPSS 22 and Smart 

PLS 2 statistical softwares. 
Findings: Social features, trust, ease of use and online customer services had a significant effect on 

customers' intentions to adopt mobile banking with t-value of 4/71, 7/24, 9/05 and 4/31 respectively. 

However, compatibility with lifestyle did not have a significant relationship with the customers' 

intentions to adopt mobile banking (t-value =1/78). 

Conclusion: Mobile-banking is utilized willingly by Mellat Bank Customers in Bandar Abbas and is 

influenced by social features, trust, ease of use and online customer services. 
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