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 وقش بر تأکید با قسيیه استان ملی باوک خدمات از مشتریان استفاده قصد تبییه

  جىسیت ي سه تعدیلگری
 

 2 ديست یسدان علی ،1کلیدبری رضایی حمیدرضا

 ایشاى ، سضت،سضت ٍاحذ اسالهی، آصاد داًطگبُ استبدیبس   8

 (  هسئَل ًَیسٌذُ) ایشاى ،اًضلی ثٌذس ،اًضلی ثٌذسثیي الوللی  ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ اجشایی، هذیشیت اسضذ کبسضٌبس 2

 

 چکیده

 گیشی ثْشُثبیستی ّوَاسُ اص سٍیکشدّبی ًَیي ٍ هٌبست ثبصاسیبثی  سقبثتیثشای کست هضیت  ّب ثبًکخذهبتی ٍ  ّبی سبصهبىاهشٍصُ 

 قصذ یي تحقیق، تجییيذ. ّذف اص اسا حفظ ًوبیٌ ّب آى ،ثش قصذ ٍ ًیت سفتبس هطتشیبى خَد تأثیشگزاسیثب  ٍسیلِ ثذیي تب ًوبیذ

ثبضذ. ایي  هی 8997جٌسیت دس سبل  ٍ سي گشی تعذیل ًقص ثش تأکیذ قضٍیي ثب استبى هلی ثبًک خذهبت اص هطتشیبى استفبدُ

)ثب تحقیق جبهعِ آهبسی ایي پیوبیطی است. -ّب تَصیفی هبّیت ٍ ضیَُ گشدآٍسی دادُ اصًظشّذف کبسثشدی ٍ  اصًظشپژٍّص 

احتوبلی  گیشی غیش است کِ ثب سٍش ًوًَِ شیبى ثبًکذاسی الکتشًٍیک ثبًک هلی دس استبى قضٍیيهطتًفش( کلیِ  947حجن 

کِ ثش ایي اسبس   ضذُ اطالعبت الصم ثشای تحقیق، اص طشیق هطبلعِ هجبًی ًظشی ٍ پشسطٌبهِ گشدآٍسی اًذ. داس اًتخبة ضذُ ّذف

ّب  ٍتحلیل دادُ آٍسی اطالعبت ضذُ ٍ ثشای تجضیِ قذام ثِ جوع( ا2188ثب استفبدُ اص پشسطٌبهِ استبًذاسد یبسیي ٍ ال کشین )

ًتبیج حبصل اص آصهَى فشضیبت ًطبى هَسد استفبدُ قشاس گشفتِ است.  PLSسبصی هعبدالت سبختبسی ثب استفبدُ اص تکٌیک  هذل

 ًیبت ٍ قصذ جَیی ثش لزت دّذ کِ ًفَر اجتوبعی، اًتظبس اص عولکشد، تالش هَسد اًتظبس، کیفیت خذهبت ادساک ضذُ، اًگیضُ هی

هثجت داسد ٍ ّوچٌیي قصذ ٍ ًیبت سفتبسی ثش توبیل استفبدُ اص  تأثیش ثبًک هطتشیبى الکتشًٍیک ثبًکذاسی خذهبت سفتبسی

اًتظبس اص عولکشد، اًتظبس اص  ّبی هؤلفِدس تأثیشگزاسی ٍ سي جٌسیت خذهبت ثبًکذاسی الکتشًٍیکی هطتشیبى تأثیش هثجت داسد؛ اهب 

جَیی ثب قصذ ٍ ًیت سفتبسی هطتشیبى ثبًک ًقص  ًفَر اجتوبعی، کیفیت خذهبت ادساک ضذُ ٍ اًگیضُ لزتتالش، 

 .ذًذاسً کٌٌذگی تعذیل
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