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 چکیده

 

 دسننتخو  هاسننااما مختلف صنننا ت تودی ی و م ماتف فین ن  ا    یهابخشبا توجه به ورود فناوری اطالعات به 

تغیییاتف که در صنعت بانک اری اتفاق افتاده، استقیار سیستم موبا ل بانک است.    تیمهمتغیییات فیاوانف ش ه است.  کف اا 

 میانجف نقش با ادکتیونیکف وفاداری بی موبا ل ها اپلیکش  اا ش ه درک ارا  تأثییبیرسنف  ه ف اصنلف ا   تققی    رو  ااا

انک اری تلف  اا ب کنن هاستفادهمشتی ا  نماری تققی   یجامعه .( استتهیا  شهی در کوثی بانک) فکیادکتیون رضا ت و اعتماد

در ا   تققی  اا نوع  یییگنمونه رو  .باشننن فم نامق ود باً تقیهسنننتن  که تع اد ننها شنننهی تهیا  در  کوثیهمیاه بانک 

مق ود است، به همی  ددیل اا فیمول کوکیا  جامعه نا موردمطادعه یجامعهاست. با توجه به ا نکه  تصنادفف ساده  گییینمونه

در  هادادهنفی ب ست نم ه است. رو  گیدنوری  483و تع اد نمونه نیز بیابی با  است ش هاستفادهمق ود بیای انتخاب نمونه نا

روا ف اا روا ف مقتوا و همچنی   گیییان ااها   تققی  بیای  در پیسنشنامه است.  هادادها   تققی  می انف و ابزار گیدنوری 

 7/0اد ی ن  بیای تمامف متغییهای م ل باالتی اا اسننت که مق شنن هاسننتفادهپا ا ف اا ضننی آ ندفای کیونبا   گیییان ااهبیای 

 ش هانجاماس پف اس اس و پف ال اس  افزارهاینیماا طی    ش هنوریجمتی هاداده وتقلیلتجز هب ست نم ه است. تمامف 

معادالت سننامتاری با رو کید ا ا ل میبعات  یسنناام لو  ی  یتأتققی  اا تقلیل عاملف  یهاهیفیضنناسننت. بیای بیرسننف 

 .دارد عناداریم تأثیی ادکتیونیکف وفاداری، ادکتیونیکف اعتماد بی ش ه درک تا ج نشا  داد که ارا است. ن شن ه اسنتفاده جزئف 

 .دارد معناداری تأثیی ادکتیونیکف وفاداری ف،ادکتیونیک رضا ت بی ادکتیونیکف اعتماد

 

 درک ش ه، وفاداری ادکتیونیکف، اعتماد ادکتیونیکف، رضا ت ادکتیونیکفارا   واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Due to the entry of information technology into various sectors of manufacturing and 

service industries, these organizations have undergone many changes. One of the most 

important changes in the banking industry has been the establishment of a mobile banking 

system. Therefore, the main objective of this research is to examine the effect of perceived 

value of mobile apps on electronic loyalty with the role of mediator of trust and e-Satisfaction 

(Kowsar Bank in Tehran). The statistical community of customers who use mobile banking in 

Kosar Bank in the city Tehran, whose number is almost unlimited. The sampling method in 

this research is simple random sampling. Given that the study population is indefinite, the 

Cochran formula for unlimited society has been used to select the sample and the sample 

number is 384. Data gathering method In this field research and data gathering tool, a 

questionnaire was used. In this research, content validity was used to measure the validity of 

the content validity and also to determine the reliability of the Cronbach's alpha coefficient 

whose values for all variables of the model were higher than 7 / 0 reached. All analysis of data 

collected through SPSS and PLS software was done. To investigate the research hypotheses, 

confirmatory factor analysis and structural equation modeling with partial least squares 

approach have been used. The results showed that perceived value has a significant effect on 

electronic trust. Electronic Satisfaction has a significant effect on electronic loyalty. Electronic 

reliability has a significant effect on electronic Satisfaction. Electronic trust has a significant 

effect on electronic loyalty. 
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