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مقدمه

شده و برای حفظ و بهبود بخشیدن میزان سهم بازار و

در دنیای امروزی پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و

سودآوری در چالش میباشند .پایداری بانکها وابسته به

گسترش کاربران اینترنت و تلفنهای همراه ،روشهای ارائه

تواناییهایشان در ایجاد ارزش برتر برای بازار است

خدمات را تغییر داده است .از این رو ،سازمانها چندین

(جباراجاکرتی و شانکار  .)2021 ،این مطالعه فراهم کننده

کانال ابتکاری را برای ارتباط با مشتریان خود در نظر

بینشهایی در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری

گرفتهاند .به همین ترتیب ،بانکها خدمات بانکی را از

همراه توسط مشتریان بانکها میباشد از آنجایی که در

طریق چندین سیستم تحویل مبتنی بر فناوری (بانکداری

مقایسه با کامپیوترهای شخصی ،تعداد تلفنهای همراه

آنالین ،بانکداری تلفن همراه ،ارتباطات نزدیک زمینه)

بسیار بیشتر است ،بانک داری همراه در مقایسه با بانک

ارائه میدهند (شانکار و همکاران  .)2020 ،موبایل بانک به

داری الکترونیک با استقبال بیشتری در میان بانکداران

عنوان یک کانال ارتباطی بیسیم برای تولید ارزش توسط

قرارگرفته است .همچنین گوشیهای تلفن به این دلیل که

مشتریان در معامالت بانکی بوجود آمده است (موالن و

مشتریان میتوانند در هر زمان مکان امور مالی خود را

همکاران .)2017 ،

انجام دهند ،کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش میدهند

به نظر میرسد که بانکها یکی از تجاریترین مراکزی

.به همین دلیل واضح است که استفاده از موبایل برای

هستند که واقعا به ارایه ی بهترین خدمات و سیستمها به

انجام امور بانکی ،هم برای بانک سودمنداست هم برای

مشتریانشان عالقه دارند تا کارآمدی و مؤثر بودن

مشتریان بانکها که این امر یک رابطه قوی بین مؤسسات

خودشان را افزایش دهند .و با توجه به پیشرفتهای مهمی

مالی مشتریان را پرورش میدهد .بار دیگر فناوریهای

که در زمینه استفاده از تلفنهای همراه برای انجام عملیات

نوین در تسهیل امور زندگی انسان نقش خود را نشان

بانکی و مالی صورت گرفته ،با این وجود ،اجرای موفق

میدهد .روندهای منفی در پذیرش این تکنولوژی،

بانکداری تلفن همراه به طور وسیعی به تعداد مشتریانی

ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر آن را ایجاب نموده است

بستگی دارد که برای پذیرش آن به طور کامل انگیزه

(اخوان و دیم کار.)1 :1397 ،

پیداکرده باشند (اسالمی و خزاعی.)1397 ،

با مطالعه متون مرتبط در این زمینه ،تحقیق پیش رو در

امروزه بانکداری تلفن همراه یکی از جدیدترین

پی پاسخ به این سؤال میباشد؛ تأثیر سهولت آنالین بر

کانالهای ارتباط الکترونیکی برای بانکهایی است که

قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن

فناوری ،به طور فزایندهای برای آنان عنصری حیاتی گشته

نقش میانجی ارزشهای لذت جویانه و سودمندانه

و راحتی و ارزش افزوده را برای بانک و مشتری فراهم

ادراک شده و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی

میکند .درواقع؛ خدمات بانکداری تلفن همراه ،مشتریان

در بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی به چه

را قادر میسازد تا به راحتی امور بانکی خود ،همانند:

صورت میباشد؟

دریافت مانده حساب ،انتقال وجه بین حسابها ،دریافت
صورت حساب و غیره را بدون حضور در بانک انجام
دهند (موسوی زاده و همکاران .)2 :1393 ،در چند وقت

مبانی نظری

اخیر ،رشد قابل توجهی در پذیرش بانکداری تلفن همراه

پذیرش بانکداری از طریق تلفن همراه

در سراسر جهان مشاهده شده است (آرکند و همکاران ،

بانکداری الکترونیک ،یکپارچهسازی بهینه همه

 .)2017بانکها امروزه با محیط عملیاتی پرتنشی مواجه

فعالیتهای یک بانک از طریق بهکارگیری فنآوری
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نوین اطالعات است که امکان ارائه کلیه خدمات

بانکی مربوط به خود را در هر نقطه و زمانی انجام دهند.

موردنیاز مشتریان را فراهم میکند .اما آنچه عموم

یکی از مسائل اساسی در زمانی که یک نوآوری ارائه

صاحب نظران به آن اتفاق نظر دارند ،بهرهگیری از

میشود ،مسئله مربوط به پذیرش آن است .بررسیهای

فنآوریهای سختافزاری ،نرمافزاری و شبکه به طور

انجام شده بیانگر آن است که مقدار پذیرش بانکداری

مناسب و یکپارچهسازی کلیه فعالیتها و مشتریگرایی

از طریق تلفن همراه کمتر از مقدار پیش بینی شده است.

میباشد( .بلونت و همکاران)2008 ،2

(محمدی)2015 ،4

شکلگیری بانکداری از طریق تلفن همراه را میتوان

بر اساس مدل مفهومی تحقیق حاضر در شکل  ،1که

به اواخر دهه  1990زمانی که شرکت آلمانی پی بکس

شش متغیر سهولت دسترسی ،سهولت جستجو ،سهولت

با همکاری بانک دوتسخ اولین سرویس بانکداری از

ارزیابی ،سهولت معامله ،سهولت کسب سود و سهولت

طریق تلفن همراه را راه اندازی کرد .پس از آن این

پس از بهره را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته ،متغیر

سرویس در دیگر کشورهای اروپایی مثل اسپانیا ،سوئد،

قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه به عنوان متغیر

انگلستان مورد استفاده قرار گرفت .بانکداری از طریق

وابسته در نظر گرفته شده است ،متغیرهای ارزشهای

تلفن همراه ویژگیهای جدیدی مثل دسترسی در

لذتجویی و سودمندانه ادراک شده به عنوان متغیر

همهجا و همه زمان ،انعطافپذیری و تحرک پذیری به

میانجی و نگرانی ادراک شده امنیتی به عنوان متغیر

کانالهای بانکداری سنتی اضافه میکند( .ریواری،3

تعدیلگر میباشد.

 )2015و مشتریان از طریق آن راحتی میتوانند امور
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متغیرهای میانجی بر متغیر وابسته تأثیرگذار است ،به

پیشینه پژوهش
عسگری و همکاران ( )1399در پژوهشی با عنوان "

همین صورت دو متغیر میانجی در رابطهی بین

بررسی تأثیر اعتماد و ابعاد کیفیت بر استفاده از خدمات

متغیرهای مستقل و وابسته نقش میانجی داشته و متغیر

بانکداری تلفن همراه با نقش میانجی رضایت مشتری و

تعدیلگر در رابطه میان متغیرهای میانجی و وابسته نقش

تمایل به استفاده از بانکداری تلفن همراه ( مورد مطالعه

تعدیلگری دارد.

 :شعب بانک ملت تهران) " با بکارگیری مدل معادالت

پین و همکاران )2021( 7در تحقیق خود با عنوان

ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOSنشان دادند

"تقویت فرآیند ارزشآفرینی مشترک :هوش مصنوعی

که اعتماد یکی از موارد کلیدی است که رضایت و

و سیستم عاملهای خدمات بانکی همراه "یک مدل

قصد استفاده از آن را در قبال بانکداری تلفن همراه

مفهومی برای بررسی درک ارزش استفاده از برنامههای

تعیین میکند .و نقش مهمی را در رابطه با استفاده از

بانکداری تلفن همراه مبتنی بر هوش مصنوعی از طریق

فنآوری جدید ایفا میکند که از این طریق ،اطالعات

پنج پیشبین ایجاد کردند و بر مبنای آن درک پایه از

محرمانه برای پرداخت قبض یا جریمه راهنمایی و

ارائه خدمات بانکی فعلی را ارائه دادند و در آن پنج

رانندگی از طریق شخص ثالث درخواست میشود.

متغیر مزایای پیکربندی تحویل خدمات؛ امنیت عمومی

آقاخانبابایی ( )1399در تحقیق خود با عنوان " تأثیر

دادهها؛ درک ایمنی از خدمات خاص بانکداری تلفن

سطح تحریک بهینه بر نیت استفاده مجدد از بانکداری

همراه و برداشت از ارائه خدمات هوش مصنوعی را

تلفن همراه با نقش میانجی مدیریت عملیات بر پایه

بهعنوان متغیرهای مستقل معرفی کردند و پس از تحلیل

فناوری اطالعات (مورد مطالعه :بانک ملی) " با تحلیل

دادهها به این نتیجه رسیدند که مدل مفهومی پیشنهاد

دادههای جمع آوری شدهی خود را از طریق نرم افزار

شده تأیید میشود.

 SMART-PLSدریافتند که مجموعه عواملی که در

روش تحقیق

این مدل بر روی قصد استفاده مداوم از همراه بانک

در این پژوهش از  2نوع متغیر برای پاسخ به سؤاالت

تأثیرگذار بودند ،میتوانند به میزان  80/6درصد از

یا آزمودن فرضیهها استفاده شده است :سهولت

تغییرات قصد استفاده مداوم از همراه بانک را تبیین

دسترسی ،سهولت جستجو ،سهولت ارزیابی ،سهولت

نمایند ( .)R2=0.806همچنین یافتهها نقش میانجی

معامله ،سهولت کسب سود و سهولت پس از بهره متغیر

مدیریت عملیات مبتنی بر فناوری اطالعات را در روابط

مستقل ،متغیر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه متغیر

میان سطح تحریک بهینه و نیت رفتاری مشتریان معنادار

وابسته ،متغیرهای ارزشهای لذت جویی و سودمندانه

گزارش نموده است.

ادراک شده را به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفتند و

جباراجاکرتی و شانکار )2021( 6در تحقیق خود با

نگرانی ادراک شده امنیتی به عنوان متغیر تعدیلگر

عنوان "تأثیر سهولت آنالین بر قصد پذیرش بانکداری

میباشد .جامعه آماری این تحقیق مشتریان تلفن همراه

تلفن همراه :یک رویکرد میانجیگری تعدیل شده " با

بانک صادرات استان خراسان شمالی بودند ،برای

استفاده از تحلیل مدل معادالت ساختاری مبتنی بر

جمعآوری دادهها از  2پرسشنامه شامل اطالعات

کوواریانس به این نتیجه رسیدند که متغیرهای مستقل

عمومی پاسخگو و برای سنجش تأثیر متغیرهای تحقیق

بر متغیر میانجی و وابسته تأثیرگذارند و از سوی دیگر

از پرسشنامهای محقق ساخته استفاده شده است .تهیه و

Jebarajakirthy & Shankar
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Payne et al.
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تنظیم پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت انجام شد .برای

شده است پس فرض صفر رد میشود ،یعنی این کلیه

تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی و مدل

متغیرها نرمال نمیباشند .بنابراین با توجه به عدم نرمال

معادالت ساختاری بهره گرفته شده است.

بودن متغیرها برای تایید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل

نتایج پژوهش

یابی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی

تحلیل استنباطی یافتههای تحقیق

با استفاده از نرم افزار  SMARTPLSاستفاده شده

طبق تحلیل بررسی نرمال بودن مؤلفههای ابعاد الگو بر

است.

اساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف مشخص شد

تحلیل عاملی تأییدی سازه ارزشهای ادراک

مقدار سطح معنیداری در برخی متغیرها کمتر از 0/05

شده

نمودار  -1مدل نهایی ارزشهای ادراک شده در حالت معناداری()t-value
نمودار  1مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معناداری
ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .بر طبق این مدل،

تحلیل عاملی تأییدی سازه نگرانی ادراک شده

کلیه مقادیر آمارهی  tبزرگتر از  1/96قرار گیرد .نتایج

امنیتی

نمودار نشان میدهد که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  %95معنادار میباشند.

نمودار  ،2مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معناداری
ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .بر طبق این مدل،
کلیه مقادیر آمارهی  tبزرگتر از  1/96قرار گیرد .نتایج

نمودار نشان میدهد که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  %95معنادار میباشند.

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

نمودار -2مدل نهایی نگرانی ادراک شده امنیتی در حالت معناداری()t-value

تأثیر سهولت آنالین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر
گرفتن نقش میانجی ارزشهای لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده
و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی شماره صفحه مقاله11-1:

تحلیل عاملی تأییدی سازه قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه

نمودار  -3مدل نهایی قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه در حالت معناداری()t-value
نمودار  ،3مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معناداری

پس از اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری نوبت به

ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .بر طبق این مدل،

بررسی مدل ساختاری یا دورنی تحقیق میرسد .در این

کلیه مقادیر آمارهی  tبزرگتر از  1/96قرار گیرد .نتایج

قسمت نیز معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری در

نمودار نشان میدهد که تمامی بارهای عاملی در سطح

جدول  1آورده شده است.

اطمینان  %95معنادار میباشند.
جدول  -1معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری
نوع
اعتبار

شاخص

تفسیر شاخص
واریانس توضیحی یک متغیر درونزا را نسبت به واریانس کل آن توسط متغیرهای برونزا

اعتبار

ضریب

مدل

تعیین)R2( 8

اعتبار

ضرایب

ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون باید بر اساس عالمت جبری ،مقدار و معناداری آنها بررسی

مدل

مسیر9

شوند.

اندازهگیری میکند .برای این شاخص مقادیر بزرگتر از  ./670قوی ،بزرگتر از  ./333متوسط و
کمتر از  ./190ضعیف تلقی میشود.

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

- Coefficient of Determination
- Path Coefficients

8
9

6

تأثیر سهولت آنالین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر
گرفتن نقش میانجی ارزشهای لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده

7

و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی شماره صفحه مقاله11-1:

نمودار  -4مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای بررسی فرضیات تحقیق

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی
نمودار  -5مدل معادالت ساختاری در حالت قدرمطلق معناداری( )t-valueبرای بررسی فرضیات تحقیق

تأثیر سهولت آنالین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر
گرفتن نقش میانجی ارزشهای لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده
و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی شماره صفحه مقاله11-1:

طبق نمودار  ،5ضریب مسیر و بار عاملی در سطح

بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید

اطمینان  %95معنادار میباشد اگر مقدار آماره تی بیشتر

میگردد و میتوان گفت ارزشهای لذت جویی

از  +1/96باشد.

ادراک شده و ارزشهای سودمندانه ادراک شده بر

بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید

قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه تأثیر معنادار دارد.

میگردد و میتوان گفت سهولت دسترسی بر ارزش-

بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید

های لذتجویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه

میگردد و میتوان گفت نگرانی ادراک شده امنیتی در

ادراک شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه تأثیر

رابطه میان متغیرهای ارزشهای لذت جویی ادراک

مثبت دارد.

شده و ارزشهای سودمندانه ادراک شده با قصد

بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید
میگردد و میتوان گفت سهولت جستجو بر ارزش-
های لذتجویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه
ادراک شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه تأثیر
مثبت دارد.
بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید
میگردد و میتوان گفت سهولت ارزیابی بر ارزشهای
لذتجویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک
شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه تأثیر مثبت
دارد.
بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید
میگردد و میتوان گفت سهولت معامله بر ارزشهای
لذت جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک
شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه تأثیر مثبت
دارد.
بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید
میگردد و میتوان گفت سهولت کسب سود بر
ارزشهای لذت جویی ادراک شده ،ارزشهای
سودمندانه ادراک شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن
همراه تأثیر مثبت دارد.
بر اساس نمودارهای  4و  5فرضیه تحقیق تایید
میگردد و میتوان گفت سهولت پس از بهره بر
ارزشهای لذت جویی ادراک شده ،ارزشهای
سودمندانه ادراک شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن
همراه تأثیر مثبت دارد.

پذیرش بانکداری تلفن همراه نقش تعدیلگر دارد.
بحث
به طور خالصه ،هدف این مطالعه روشن نمودن تأثیر
سهولت آنالین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با
در نظر گرفتن نقش میانجی ارزشهای لذت جویانه و
سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک
شده امنیتی در بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی
میباشد بر اساس مطالعات انجام گرفته در این پژوهش
سازههای این مدل شامل سهولت دسترسی ،سهولت
جستجو ،سهولت ارزیابی ،سهولت معامله ،سهولت
کسب سود ،سهولت پس از بهره ،ارزشهای لذت
جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک
شده ،نگرانی ادراک شده امنیتی و قصد پذیرش
بانکداری تلفن همراه میباشند.
با توجه به دادههای جمعآوریشده و آزمون فرضیهها
مشخص شد که قدرت رابطه میان سهولت دسترسی با
ارزشهای لذت جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه
ادراک شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر
 0/490 ،0/418و  0/466و آماره  tآزمون نیز ،10/944
 11/638و  11/803بدست آمده است .که فرضیه تحقیق
تایید میگردد و با تحقیقات ،سادات میرحیدری و همکاران
( ،)1399اخوان و دیم کار ( ،)1397جباراجاکرتی و شانکار
( )2021هم سو میباشد ،و طبق بررسی آنها سهولت
دسترسی ،جستجو ،ارزیابی ،ارزشهای سودمندانه ادراک
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تأثیر سهولت آنالین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر
گرفتن نقش میانجی ارزشهای لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده
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و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی شماره صفحه مقاله11-1:

شده و نگرانی ادراک شده مشتریان عواملی بودند که در

قدرت رابطه میان سهولت پس از بهره با ارزشهای

پذیرش بانکداری همراه تأثیرگذار شناسایی شدند.

لذت جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک

قدرت رابطه میان سهولت جستجو با ارزشهای لذت

شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر ،0/490

جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک شده و

 0/431و  0/436و آماره  tآزمون نیز 10/561 ،11/279

قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر  0/421 ،0/475و

و  10/340بدست آمده است .بنابراین این فرضیه تحقیق

 0/447و آماره  tآزمون نیز  11/275 ،10/661و 11/931

تایید میگردد .و با نتایج پژوهشهای جباراجاکرتی و

بدست آمده است .و این فرضیه تحقیق تایید میگردد .و

شانکار ( ، )2021محمودی و همکاران ( )1388هم سو

هم سو با جباراجاکرتی و شانکار ( ،)2021طالقانی و

است.

همکارانش ( )1394است و به این نتیجه رسیدند که

قدرت رابطه میان سهولت با ارزشهای لذت جویی

ریسکهای ادراک شده بر پذیرش بانکداری تلفن همراه

ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک شده و قصد

مؤثر دانستند.

پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر  0/444و  0/996و

قدرت رابطه میان سهولت ارزیابی با ارزشهای لذت

آماره  tآزمون نیز  10/431و  23/080بدست آمده

جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک شده و

است .بنابراین این فرضیه تحقیق تایید میگردد .و هم

قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر  0/421 ،0/437و

سو با جباراجاکرتی و شانکار ( ،)2021شانکرا ()2019

 0/498و آماره  tآزمون نیز  11/061 ،10/249و 12/504

است.

بدست آمده است .و این فرضیه تحقیق تایید میگردد .که

قدرت نقش تعدیلگری نگرانی ادراک شده امنیتی در

با نتایج محققانی چون وانگ و همکاران (،)2016

رابطه میان متغیرهای ارزشهای لذت جویی ادراک

جباراجاکرتی و شانکار ( )2021هم سو است.

شده و ارزشهای سودمندانه ادراک شده با قصد

جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک شده

آماره  tآزمون نیز  11/536و  10/461بدست آمده

و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر ،0/461

است .بنابراین این فرضیه تحقیق تایید میگردد .و

 0/498و  0/420و آماره  tآزمون نیز 11/918 ،10/398

همسو با جباراجاکرتی و شانکار ( ،)2021وانگ و

و  10/526بدست آمده است .بنابراین این فرضیه تحقیق

همکاران ( ،)2016سادات میرحیدری و همکاران

تایید میگردد .و هم سو با حق شناس و همکاران

( ،)1399تبریزی و همکاران 1392 ،است .یکی از

( ،)1394نادری بنی و همکارانش ( ،)1394جارونی

مهمترین اهداف بانکها ارائه خدمات متنوع،گسترده

( ،)2014جباراجاکرتی و شانکار ( )2021میباشد،

و بدون نقص به مشتریان خود به منظور کسب رضایت

قدرت رابطه میان سهولت کسب سود با ارزشهای

آنان میباشد .در همین راستا توصیه میگردد عالوه بر

لذت جویی ادراک شده ،ارزشهای سودمندانه ادراک

برنامهریزیهای دقیق در خصوص ارتقای سیستم

شده و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر ،0/416

بانکداری تلفن همراه در بانک صادرات ،نکاتی

 0/481و  0/451و آماره  tآزمون نیز 11/264 ،11/638

همچون نیاز مشتریان و توجه به منافع کاربران در

و  13/966بدست آمده است .و این فرضیه تحقیق هم

طراحی نرمافزارهای تلفن همراه این بانک مد نظر قرار

تایید میگردد .با نتایج اسالمی و خزایی (،)1397

گیرد .کشف فرایندهای بانکی جدید و مبتکرانه و

جباراجاکرتی و شانکار ( )2021هم سو است.

گنجاندن آن در نرم افزارهای بانکداری تلفن همراه

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

قدرت رابطه میان سهولت معامله با ارزشهای لذت

پذیرش بانکداری تلفن همراه برابر  /465و  0/421و

تأثیر سهولت آنالین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر
گرفتن نقش میانجی ارزشهای لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده
و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی شماره صفحه مقاله11-1:

بانک صادرات ،موجبات رضایتمندی و ایجاد احساس
لذت در کاربران را فراهم میآورند.
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