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 چکیده:

موبایل بر وفاداری با نقش میانجی رضایت و استفاده موبایل بانک  هایاپلیکیشن هایویژگیبه تأثیر  پژوهشدر این 

حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل  پژوهش: بانک شهر شعبه تاکستان( شده است. روش انجام موردمطالعه)

 بر اساسنفر،  483 هانمونه. تعداد میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک شهر تشکیل دادند

، از آمار اهداده لیوتحلهیشده است. تجز مندبهرهاعات از پرسشنامه استاندارد اطال آوریجمعول کوکران تعیین گردید. برای فرم

نیک آماری کتوصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از ت

تحلیل  نجام پذیرفت. نتایج وایموس ا افزارنرمون تحلیل مسیر با استفاده از و از آزم هادادهگروف برای تعیین نرمال بودن کولمو

، نفوذ اجتمااعی، شرایط تسهیالت، کیفیت سیستم، کیفیت اطالاعات، انهیگرالذتنشان داد که انتظارات تالش، ارزش  هاداده

 استفاده از موبایل بانک بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد. استفاده از موبایل بانک تأثیر دارد.کیفیت خدمات بر 

 موبایل، تکرار خرید هایاپلیکیشنستفاده از موبایل بانک، ا کلمات کلیدی:

 

ABSTRACT 

 

In this research, the impact of mobile bank characteristics on customer behavior 

tendencies in the Pasargad Bank has been estimated. The method of this research is descriptive 

and has been surveyed in the form of a field. The statistical population of this research consisted 

of social security staff. The sample size was 384, based on the Cochran formula. A standard 

questionnaire has been used to collect information. Data analysis uses descriptive statistics 

such as mean, frequency, minimum, maximum, and standard deviation for describing the 

society. In inferential statistics, Kolmogrov's statistical technique was used to determine the 

normality of the data and to analyze the path analysis using the software of Emus accepted. 

Results and analysis of data showed that the expectations of the effort, the value of joyfulness, 

social influence, facility conditions, system quality, quality of information, and the quality of 

services affect the use of mobile banking. The use of mobile banking has an impact on customer 

satisfaction and loyalty. 
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