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 خدمات از استفاده قصد بر مشتریان نگرش گیری شکل بر موثر کلیدی عوامل

  ( تهران شهر سامان بانک شعب: موردی مطالعه) بانک موبایل
 

 2 زاده اله سیف بهرام ،1 زاده اله سیف محمد

 کرج هرکس ًَر پیام داًطگاُ تازرگاًی هدیریت ارضد کارضٌاسی 8

 جٌَب تْراى ٍاحد اسالهی آزاد داًطگاُ تازرگاًی هدیریت ارضد کارضٌاسی 2

 

 چکیده

ّدف از اًجام ایي تحقیق، تررسی عَاهل کلیدی هَثر تر ضکل گیری ًگرش هطتریاى تر قصد استفادُ از خدهات هَتایل تاًک 

ّوثستگی ترای اًجام ایي تحقیق استفادُ ضدُ است. جاهعِ آهاری  -ضعة تاًک ساهاى ضْر تْراى، تَد. از رٍش تَصیفی

حقیق حاضر ضاهل کلیة هطتریاى ضعة تاًک ساهاى ضْر تْراى تِ تعداد ًاهحدٍد تَد کِ تر اساس فرهَل کَکراى، حجن ت

سَال است.  96ًفر تعییي ضدًد. ترای تررسی هتغیر ّای تحقیق از اتسار پرسطٌاهِ استفادُ ضد کِ دارای  915ًوًَِ الزم 

ثاخ تایید ضد، رٍایی هحتَایی پرسص ًاهِ ّا تَسط جوعی از اساتید داًطگاُ پایایی پرسص ًاهِ ّا تِ ٍسیلِ ضریة آلفای کرًٍ

ٍ رٍایی سازُ آًْا تَسط تحلیل عاهلی تاییدی هَرد تایید قرار گرفت. از رٍش ّای آهار استٌثاطی از ًَع پاراهتریک، از قثیل 

ت ساختاری ٍ تحلیل هسیر تِ کوک ًرم افسار آزهَى کَلوَگرٍف اسویرًَف ترای اطویٌاى از ًرهال تَدى دادُ ّا ٍ هدل هعادال

لیسرل جْت آزهَى فرضیِ ّا استفادُ ضدُ است. هْوتریي یافتِ ّای تحقیق ًطاى داد کِ، سَدهٌدی درک ضدُ تر ًگرش 

هطتریاى ًسثت تِ خدهات هَتایل تاًک تاثیر هثثت هعٌی داری دارد، درک سَْلت استفادُ تر ًگرش هطتریاى ًسثت تِ 

یل تاًک تاثیر هثثت هعٌی داری دارد، اعتثار درک ضدُ تر ًگرش هطتریاى ًسثت تِ خدهات هَتایل تاًک تاثیر خدهات هَتا

هثثت هعٌی داری دارد، راحتی تر ًگرش هطتریاى ًسثت تِ خدهات هَتایل تاًک تاثیر هثثت هعٌی داری دارد، کیفیت خدهات 

ثت هعٌی داری دارد، ًگرش هطتریاى تر قصد استفادُ از خدهات تر ًگرش هطتریاى ًسثت تِ خدهات هَتایل تاًک تاثیر هث

 هَتایل تاًک ضعة تاًک ساهاى ضْر تْراى تاثیر هثثت هعٌی داری دارد. 

 

 ضکل گیری ًگرش هطتریاى، قصد استفادُ، خدهات هَتایل تاًک، تاًک ساهاى.های کلیدی:  واژه

 



 هطالعات هدیریت ٍ کارآفریٌی

8 -86، صفحات 8931 اتستاىت، 2، ضوارُ 5دٍرُ   

 

  

 


