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 با آن مالی عملکرد ي باوکداری صىعت در دیجیتال تحًل از مشتریان تجربٍ تأثیر 

 (ملت باوک: مًردمطالعٍ) مشتری يفاداری ي رضایت میاوجی وقش
 

 2فرید وسریه ،1وعامی... عبدا

 جىًب تُزان ياحد اسالمی آساد داوطگاٌ یاراستاد 7
 جىًب تُزان ياحد اسالمی سادآ داوطگاٌ باسرگاوی مدیزیت ارضد وارضىاسی داوطجًی 1

 

 چکیدٌ

 تزیه بشريایه مطالعٍ مطاَدات مطتزیان اس باوىداری دیجیتالی، تجزبٍ مطتزیان، رضایتمىدی، يفاداری ي عملىزد مالی در 

ه ملت دربارٌ مًضًع ایه تحمیك ضامل ارسیابی مطاَدات مطتزیان باوباوه خصًصی وطًر )باوه ملت( را بزرسی وزدٌ است. 

معادلٍ  ساسی مدلآيردن وسبت عملىزدَای مالی، تحلیل فاوتًر چىدياریتٍ،  بٍ دستفًق است، استفادٌ اس گشارضات مالی بزای 

فاوتًرَای  .باضد میبزای وطف فزضیات تحمیمات دربارٌ ريابط میان فاوتًرَای مطالعٍ  ANOVA َای تستساختاری ي 

اس ویفیت خدمات، ویفیت عملىزد، ارسش دریافت  اود عبارت وىىد میتزی را در باوىداری ایىتزوتی تعییه اصلی وٍ تجزبٍ مط

میان تجزبٍ مطتزی،  داری معىیي خطز دریافت ضدٌ. رابطٍ  ضدٌ مطاَدٌضدٌ، تعُد وارمىد ـ مطتزی، لابلیت واربزد 

ایه مطالعٍ ريی مطتزیان باوه ملت متمزوش ضدٌ است  .ضًد میرضایتمىدی ي يفاداری يجًد دارد وٍ بٍ عملىزد مالی مزبًط 

استاوداردَای مطتزن را در مدیزیت مالی  َا باوه. ایه يالعیت مسلم وٍ باضد می َا باوهبٍ سایز  َا آنوٍ لابلیت تعمیم 

با جایگشیه  ؛ يدارد ار َا باوهابلیت تعمیم بزای سایز بالمًٌ ل صًرت بٍایه تحمیك  َای یافتٍبدیه معىی است وٍ  پذیزود می

خصًصیات مطتزیان ريی  دار معىیبزخی اس تأثیزات . دَد میایه مطالعٍ در سایز باوه ایه استًاری را افشایص  َای یافتٍوزدن 

الی، خدمات باساریابی باوه ي عملىزد است ي مفاَیم سًدمىدی را بزای باوىداری دیجیت ضدٌ مطاَدٌفاوتًرَای مطالعاتی ویش 

مالی  َای وسبتي  7بزخالف مطالعات پیطیه، ایه مطالعٍ اس ضاخص خالص تزيیج وىىدگانمالی باوه فزاَم ساختٍ است. 

یابی باوه مفاَیم باسار بز اساسفاوتًر مطالعاتی  74متغیزَای يابستٍ بزای فزاَم وزدن مطالعٍ تزویبی اس ريابط میان  عىًان بٍ

 ي عملىزد مالی استفادٌ وزدٌ است.
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