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ها بر میزان رضایت خریداران آنالین چت باتخدمات الکترونیکی بررسی تأثیر  

 با نقش میانجیگری کیفیت ارتباط با مشتریان
 

 2منا اسالمی پرست، 1امین رودانی

 تهران دانشگاه استراتژیک مدیریت دکترای 1

 آبیک بصیر عالی آموزش موسسه بازاریابی گرایش بازرگانی مدیریت ارشد کارشناس 2

 

 چکیده

چت بات ها بر میزان رضایت خریداران آنالین با نقش میانجیگری کیفیت خدمات الکترونیکی بررسی تأثیر در این پژوهش به 

این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و بر حسب نحوه ارتباط با مشتریان پرداخته شده است. 

جامعه آماری ی پیمایشی از نوع همبستگی از نوع معادالت ساختاری به حساب آورد. ها از نوع تحقیقات توصیف گردآوری داده

باشند نفر )طبق سایت بصیر( می 1101به تعداد  1397این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی بصیر آبیک در سال 

نفر  312ونه آماری با استفاده از فرمول کوکران که به اینترنت دسترسی داشته و حداقل یکبار خرید آنالین انجام داده اند. نم

تحلیل معادالت  تجزیه و تحلیل داده ها از طریقو روش نمونه گیری در این پژوهش در دسترس می باشد. محاسبه گردید 

 PLS smartها با معادالت ساختاری و نرم افزار  ساختاری و کواریانس، کواریانس جهت مشخص نمودن تفاوت و تحلیل داده

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیات در فرضیه اول ارتباط دو طرفه بر رضایت خریداران آنالین از طریق ارتباط 

صحیح تأثیر دارد. ارتباط دو طرفه بر رضایت خریداران آنالین از طریق ارتباط معتبر تأثیر دارد. ایجاد سرگرمی بر رضایت 

حیح تأثیر دارد. ایجاد سرگرمی بر رضایت خریداران آنالین از طریق ارتباط معتبر تأثیر دارد. خریداران آنالین از طریق ارتباط ص

مد روز بودن بر رضایت خریداران آنالین از طریق ارتباط صحیح تأثیر دارد. مد روز بودن بر رضایت خریداران آنالین از طریق 

ران آنالین از طریق ارتباط صحیح تأثیر دارد. سفارشی ساز بودن بر ارتباط معتبر تأثیر دارد. سفارشی ساز بودن بر رضایت خریدا

رضایت خریداران آنالین از طریق ارتباط معتبر تأثیر دارد. حل مشکل بر رضایت خریداران آنالین از طریق ارتباط صحیح تأثیر 

 دارد. حل مشکل بر رضایت خریداران آنالین از طریق ارتباط معتبر تأثیر دارد. 

 

 چت بات ها، رضایت خریداران آنالین، کیفیت ارتباط با مشتریانخدمات الکترونیکی، ای کلیدی: ه واژه
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