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 شعة در مشتزی تمایالت و رضایت الکتزونیکی، خدمات کیفیت پذیزش ارسیاتی

  تهزان ملت تانک غزب
  

 2غالمی  لیال ،1طاهزخانی  معصومه
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 چکیده

 هٌدي هطتزیبى را ثِ عٌَاى ، سطَح ثبالتزي اس رضبیتیبثٌد هیثبالتزي اس کیفیت خدهبت دست  کِ ثِ سطح ّبیی سبسهبى

ارسیبثی پذیزش کیفیت خدهبت الکتزًٍیکی، هطبلعِ هَردًظز ثِ  .اي ثزاي دستیبثی ثِ هشیت رقبثتی پبیدار خَاٌّد داضت هقدهِ

ًظز ّدف کبرثزدي؛ ٍ اس ًَع پیوبیطی  پژٍّص اس ة ثبًک هلت تْزاى خَاّد پزداخت.در ضعت غز رضبیت ٍ توبیالت هطتزي

 فزهَل اس ًفز )ثب استفبدُ 983ثبضد. اطالعبت السم ثزاي تحقیق، اس طزیق هطبلعِ هجبًی ًظزي ٍ تدٍیي پزسطٌبهِ ثِ حجن  هی

تحقیق هطتزیبى ثبًک هلت ضعت غزة استبى اي گزدآٍري ضدُ است. جبهعِ آهبري ایي  گیزي خَضِ کَکزاى( ٍ ثِ رٍش ًوًَِ

ثبضد کِ داراي حسبة جبري هتوزکش ثَدُ ٍ اس خدهبت الکتزًٍیکی هتعدد ثبًک هلت اسجولِ ایٌتزًت ثبًک، ّوزاُ  تْزاى هی

کِ اس  ياِ یگَ 92حبضز اس پزسطٌبهِ هحقق سبختِ  قیتحق يثِ اطالعبت آهبر یبثیجْت دست کٌٌد. ثبًک ٍ غیزُ استفبدُ هی

هعبدالت  سبسي هدلاس  ثزرسی سؤاالت پژٍّص يثزا . ٍاستفبدُ ضد ثبضد، هیثزخَردار  ییثبال یبییٍ پب یی هحتَایی، سبسٍُار

ًتیجِ اصلی  .ُ استاستفبدُ ضد طَر اخص اس تکٌیک تحلیل هسیز( ٍ ثCFAِ) يدییتأضبهل تحلیل عبهلی  PLS يسبختبر

دار  اد کِ کیفیت خدهبت ٍة ثز رضبیت ٍ توبیالت رفتبري هطتزیبى تأثیز هعٌیّب ًطبى د ٍتحلیل دادُ آهدُ اس تجشیِ دست ثِ

سبیت، سَْلت خدهبت ثِ تزتیت داراي ثیطتزیي تأثیز ٍ  ًطبى دادُ ضد کِ هتغیزّبي ریسک، هحتَیبت ٍةدارد. ّوچٌیي 

 ًدارد.تأثیزي ثز توبیالت رفتبري ٍ رضبیت هطتزیبى  PC ّبي هْبرت هتغیز
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