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 چکیده:

 نقش با کیالکترون یبانکدار رشیپذ به انیمشتر تمایل بر یراجتماعیوتأث یریناپذ انطباق انگیزه تأثیرتحقیق به  این در

یدانی پیمایشی بوده که به شکل م نوع ازو  توصیفی حاضرانجام تحقیق  روش است. شدهپرداخته انیمشتر انتظارات یانجیم

فرمول  اساس برنفر،  693 هانمونه تعدادآماری این تحقیق شامل مشتریان بانک کوثرتشکیل دادند.  جامعه صورت گرفته است.

و پایایی  روایی است. شدهاقتباس( 5102) همکاراناطالعات از پرسشنامه چائویالی و  آوریجمعکوکران تعیین گردید، برای 

 روایی ازبعدازاطمینان  ،گرفت قرار تأیید کرونباخ بررسی و مورد آلفای ضریب وروایی محتوای  طریق ازپرسشنامه به ترتیب 

 ،حداقل فراوانی، میانگین، توصیفی نظیر آمار از، هاداده وتحلیلتجزیه پایایی، پرسشنامه میان مشتریان بانک توزیع گردید، و

 هاادهدآماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن  تکنیک ازتوصیف جامعه ودرآماراستنباطی  برای استاندارد انحراف و ،حداکثر

 اعتماد بر یماعاجتنشان داد که تأثیر  هادادهایموس انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل  افزارنرمو از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از 

انگیزه  .دارد ریتأث کیالکترون یبانکدار رشیپذ بر انتظارات .دارد ریتأث انیمشتر اعتماد بر انطباق ضد زهینگا .دارد ریتأث انیمشتر

 نقش میانجی اعتماد بانکداری اینترنتی تأثیر دارد.ضد انطباق بر انتظارات با 

 بر انتظارات با نقش میانجی اعتماد بانکداری اینترنتی تأثیر دارد. تأثیر اجتماعی

 نفوذ اجتماعی، انگیزه انطباق ناپذیری، اعتماد، انتظارات کلمات کلیدی:

 

Abstract: 

In this research, the impact of non-compliance and social impacts on customers' ability to 

accept e-banking e-commerce has been considered as a mediator of customer expectations. The 

method of this research is descriptive and has a field survey. The statistical population of this 

research consisted of clients of the Mellat Bank. The sample size was 396 people based on the 

Cochran formula. Chaoyali et al. (2015) questionnaire was used to collect information. Validity 

and reliability of the questionnaire were evaluated through content validity and Cronbach's 

alpha coefficient, after ensuring validity and reliability, a questionnaire was distributed among 

customers of the bank. The data were analyzed using descriptive statistics such as mean, 

frequency, Minimum, maximum, and standard deviation for describing the society. In 

inferential statistics, Kolmogorov's statistical technique was used to determine the normality 

of the data and the path analysis test using the Imus software. Results and data analysis showed 

that social impact affects customer trust. Anti-matching motivation has an impact on customer 

confidence. Expectations for accepting e-banking are affected. Anti-matching motivation has 

an impact on expectations with the role of mediator of Internet banking trust.Social impact on 

expectations is influenced by the role of mediator of Internet banking trust. 
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