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چکيده 
ثب تَجِ ثِ ايي کِ زض ؾبلّبي اذيط ذطيس ّبي ايٌتطًتي ٍ اؾتفبزُ اظ ذسهبت ايٌتطًتي زاضاي ضقس
ؾطيؼي ثَزُ اؾت ،کؿبًي کِ اظ ايي کبًبل اضتجبعي ثِػٌَاى اثعاض ثبظاضيبثي ٍ فطٍـ کبالّب ٍ ذسهبت
اؾتفبزُ هيکٌٌس زضيبفتِاًس کِ تحَيل ٍ کيفيت ذسهبت ثِػٌَاى اثعاضي ثب اّويت زض ايي هحيظ تلقي
هيقَزً .جَزى يک اثعاض هٌبؾت ثطاي اًساظُگيطي ايي ذسهبت ثبػث ؾطزضگوي اضائِزٌّسگبى ذسهت
هيقَز .پؽ ثِکبضگيطي يک اثعاض هٌبؾت ثطاي اًساظُگيطي ٍ هسيطيت ضاّجطز کيفيت ذسهبت ضطٍضي
ثًِظط هيضؾس .هقيبؾي کِ ثطاي ايي هٌظَض عطاحي قسُ هقيبؼ اي-اؼ-کَال اؾت کِ ثطاي
اًساظُگيطي کيفيت ذسهبت ٍةؾبيتّبي ذطزُ فطٍقي عطاحي گطزيسُ اؾت .ثسييهٌظَض زض ايي
پػٍّف تٌبؾت الگَي اي-اؼ-کَال زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک هلت هَضز ثطضؾي قطاض گطفت ٍ
ؾپؽ ضاثغِ کيفيت ذسهبت ثط اؾبؼ ايي الگَ ٍ قهس ذطيس هجسز هكتطيبى ثطضؾي قس.

کليدواژهها :بانکداري الکترونيکی؛ کيفيت خدمات الکترونيک؛ رضايتمندي؛
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.1مقدمه 

اهطٍظُ ثب تَجِ ثِ ضقبثت قسيس ثيي ثبًکّب اضائِ زازى ذسهبت ثب کيفيت ٍجِ توبيع
ثبًکّبؾت .کيفيت ذسهبت ٍ ضضبيت هكتطي زٍ هَضز هْن ثطاي ايجبز هعيت ضقبثتي ثطاي
ؾبظهبى اؾت .ثٌبثطايي زض ايي پػٍّف قهس ثط ايي اؾت تب ػَاهل کيفي ذسهبت الکتطًٍيک
هَثط ثط ضضبيت هكتطيبى تؼييي قًَس .زض نٌؼت ذسهبت ،تحَيل ثِ هَقغ ٍ ثب کيفيت ذسهت
ث ِ هكتطيبى ػٌهط کليسي زض هَفقيت قطکت ثِ قوبض هي ضٍز .اًساظُگيطي کيفيت ذسهبت ّن
زض پػٍّفّبي کبضثطزي ٍ ّن زض پػٍّف ّبي تطٍيجي هَضَع هْوي اؾت .اّويت ذسهبت
ثب کيفيت زض پػٍّفّبي ظيبزي اثجبت قسُ اؾت (ظيؿبهل ٍ ّوکبضاى .)2002 ،چِ ذسهت
ّوطاُ کبال اضائِ قَز ،چِ ذَز ذسهت کبالي ًْبيي ثبقس.ذسهبت ثب کيفيت پيبهسّبيي ًظيط
تکطاض ذطيسٍ ،فبزاضي هكتطي ٍ افعايف ؾَز آٍضي ضا ثِ زًجبل زاضزّ .ط چِ تجبضت الکتطًٍيک
ٍ ثبًکساضي الکتطًٍيک پيكطفتِتط هيقَز اّويت کيفيت ذسهبت ثيكتط هيقَز .ثسٍى قک زض
زِّي گصقتِ  ،ايٌتطًت ثِػٌَاى يک کب ًبل انلي ٍ قَي زض تَظيغ ذسهبت ٍ کبالّب قٌبذتِ
قسُ اؾت .ثٌگبُّبي ظيبزي ّؿتٌس کِ اظ ايٌتطًت ثِػٌَاى کبًبل تَظيغ اؾتفبزُ کطزُاًس ٍ
هَفقيت کؿت کطزُاًس (يبًگ ٍ ّوکبضاى .)2003،ؾبظهبىّب توبم تالـ ذَز ضا اًجبم هيزٌّس
تب ثِ عَض هساٍم هكتطيبى ذَز ضا ضاضي کٌٌس ٍ ضٍاثظ ثلٌسهست ثب آى ّب ايجبز کٌٌس .زض
پػٍّف ّبي ثبظاضيبثي اذيط ،اظ کيفيت ازضاک قسُ ،ضضبيت هكتطي ٍ ٍفبزاضي هكتطيبى ثطاي
اضظيبثي هَفقيت ٍ کبضايي ثبظاضيبثي اؾتفبزُ قسُ اؾت (کَضتيٌبؼ ٍ ّوکبضاى .)2004،افعايف
کٌتطل هكتطي ثطػول ذطيس هٌجط ثِ افعايف اًتظبضات اٍ ا ظ ضاحتي ٍ تؿْيالت زضعَل کل
فطايٌس ذطيس ،ههطف ٍ ثؼس اظ ههطف هيقَز (ضٍيتط ٍ ّوکبضاى .)1997،ثِ ّطحبل ضقس
ضٍظافعٍى ايٌتطًت ثِػٌَاى يک تؿْيل کٌٌسُ ؾطيغ ٍ کن ّعيٌِ ثطاي هجبزالت ههطف
کٌٌسگبى ٍ کؿت ٍ کبضّب اّويت ضضبيت هكتطي ضا افعايف زازُ اؾتٍ .ةؾبيتّب ثبيس
عَضي عطاحي قًَس ٍ ذسهبت ضا اضائِ زٌّس کِ هكتطيبى ذطيس ايٌتطًتي ضاثِ ؾَي ذَز جصة
کٌٌس (ظايسي ٍ ّوکبضاى .)2012،ثطاي اؾتفبزُ اظ اّطم هعيت ضقبثتيٍ ،ةؾبيتّبي ذطيس
ايٌتطًتي ،ػَاهل هؤثط ثطکيفيت ذسهبت ذطيس ايٌتطًتي ٍ ضضبيت هكتطيبى ثبيس ثطضؾي قًَس
(الزّبضي .)2008،کيفيت ذسهبت آًاليي ،اظعطيق ضضبيت آًاليي ٍ ٍفبزاضي آًاليي ثطهَفقيت
فطٍـ ايٌتطًتي تبثيط هي گصاضز (اؾويؽ ٍ ثَلتَى .)2002،ثب تَجِ ثِ پػٍّفّبي گصقتِ
هي تَاى فطو کطز کِ ضضبيت ثب ذطيس زٍثبضُ ٍ ٍفبزاضي ضاثغِ هثجت زاضز .پػٍّفّبي قجلي
اييعَض زضًظط گطفتٌس کِ ضضبيت ثِ ػٌَاى يکي اظ ًتبيج ػولکطزي کيفيت ذسهبت هغطح اؾت
(کطًٍيي تيلَض .) 1992،ضضبيت کلي هٌؼکؽ کٌٌسُي تأثيطکلي ذسهبت هؤؾؿِ ثط ازضاک
هكتطي اظ کيفيت ذسهبت اؾت کِ زض ٍاقغ پيفثيٌي کٌٌسُ ثْتطي ثطاي ٍفبزاضي هكتطي اؾت
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(يبًگ ٍ پيتطؾَى .)2004،اذيطاً پػٍّفگطاى ثِ ثطضؾي تبثيط ٍاؾغِاي ضضبيت ثطٍفبزاضي
زضيک الگَي جبهغ ٍفبزاضي يب الگَي هقبنس ضفتبضي پطزاذتِاًس (يبًگ ٍ جبى .)2002،ضضبيت
کلي هٌؼکؽ کٌٌسُ ي تبثيط کلي ذسهبت هَؾؿِ ثط ازضاک هكتطي اظ کيفيت ذسهبت اؾت کِ
زضٍاقغ پيفثيٌي کٌٌسُ ثْتطي ثطاي ٍفبزاضي هكتطي اؾت (يبًگ ٍ ّوکبضاى.)2003،
ثسييهٌظَض زض ايي هقبلِ ضٍايي الگَ ّبي  Rec-S-QUAL ٍ E-S-QUALهَضز ثطضؾي قطاض
هيگيطز .ثِعَض کل زض ايي پػٍّف قهس ثط ايي اؾت کِ ثباؾتفبزُ اظ ايي الگَ ،ػَاهل کيفي
ذسهبت الکتطًٍيکي کِ ثط ضضبيت هكتطيبى ٍ قهس ذطيس هجسز آىّب تبثيطگصاض ّؿتٌس،
قٌبؾبي ي قًَس ٍ ثب تَجِ ثِ ايي ػَاهل ؾبيتّب ثِگًَِ اي عطاحي قًَس ٍ ذسهبت الکتطًٍيکي
عَضي اضائِ قًَس کِ هٌجط ثِ افعايف ضضبيت هكتطيبى ٍ قهس ذطيس هجسز آىّب قَز.
اّساف انلي ايي پػٍّف قبهل ثطضؾي تبثيط کيفيت ذسهبت ثط ضضبيت ٍ قهس ذطيس
هجسز هكتطيبى اؾت ثِ ايي نَض ت کِ اثتسا ثِ ثطضؾي ضٍايي هقيبؼ اي اؼ کَال پطزاذتِ
هي قَز ٍ ؾپؽ ثِ ثطضؾي ضاثغِ کيفيت ذسهبت ثط اؾبؼ ايي الگَ ٍ ضضبيت ٍ قهس ذطيس
هجسز هكتطيبى قطکت پطزاذت الکتطًٍيک هلت ثطضؾي هيقَز .پؽ ثط اؾبؼ ايي هقسهِ
اّساف انلي پػٍّف قبهل هَاضز ظيط هيقَز:
 .1ثطضؾي تٌبؾت الگَي  E-S-QUALثطاي ؾٌجف کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک
 .2ثطضؾي تٌبؾت الگَي  E-RecS-QUALثطاي ؾٌجف کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک
 .3ثطضؾي ضاثغِ ثيي کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک ٍ ضضبيت هكتطيبى
 .4ثطضؾي ضاثغِ ثيي ضضبيت اظ کيفيت ذسهبت ٍ قهس ذطيس هجسز هكتطيبى

.2مبانینظريوپيشينهپژوهش 

کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک زض هحيظ تجبضت الکتطًٍيک اظ ًَع  ،B2Cزاضاي اّويت ظيبزي
اؾت ذطيساضاى ايٌتطًتي اظ عطيق ايٌتطًت کبالّبي هَضز ًيبظ ذَز ضا جؿتجَ هيکٌٌس ،آىّب ضا
ثٍِؾيلِ ؾجس ذطيس اضبفِ هيکٌٌس ٍ ثب يک کليک ،ؾفبضـ ذطيس ضا نبزض هيکٌٌس .هعيت انلي
ايي ذسهبت الکتطًٍيک نطفِ جَيي زض ظهبى اؾتّ .وچٌيي ػسم اضتجبط اًؿبًي ًيع ثعضگتطيي
ػيت ذسهبت الکتطًٍيک اؾت (ظًگ ٍ ٍٍّ .)2011 ،وبى گًَِ کِ ًحَُ چيسهبى قفؿِ ثطاي
يک فطٍقگبُ فيعيکي اّويت زاضزً ،حَُي چيسهبى ٍة ؾبيت ًيع ثطاي ؾبيتّبي ذسهبت
الکتطًٍيکي ثب اّويت اؾت .ثِ ّط حبل يک فطٍقگبُ ايٌتطًتي ًِ تٌْب ثِ يک ؾبيت ذَة ًيبظ
زاضز ،ثلکِ ثِ يک ؾيؿتن قبثل اعويٌبى ثطاي پكتيجبًي ػوليبت ذطيس ًيع ًيبظ زاضز .کطًٍيٌَ
تيلَض اظ ضٍيکطزي جبهغ ثطاي تؼطيف کيفيت ذسهبت اؾتفبزُ کطزًس :آىّب اظ پٌج ػبهل
ؾطٍکَال ثطاي تؼطيف کيفيت ذسهت ثْطُ ثطزًسٍ .لي چَى فقظ اظ پٌج ثرف ذسهبتي
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اعالػبت ذَز ضا جوغآٍضي کطزُ ثَزًس ثٌبثطايي تؼوينپصيطي ايي تؼطيف ظيبز ًيؿت 57 .تب 70
زضنس اظ تغييطات زض کيفيت ذسهبت تَؾظ پٌج ثؼس ؾطٍکَال تجييي هيقَز (پبضاؾَضاهبى ٍ
ّوکبضاى.)1988 ،
الگوي اياسکوال.ظيتول ٍ ّوک بضاى يبظزُ ثؼس ثطاي اًساظُ گيطي ذسهبت الکتطًٍيک اظ
عطيق ؾِ هطحلِ (گطٍُّبي کٌتطل اکتكبفي ٍ زٍ هطحلِ جوغآٍضي ٍ تحليل زازُّبي تجطثي)
ضاتسٍيي کطزًسّ .سف آى ّب تسٍيي الگَيي هفَْهي ثطاي فْن کيفيت ذسهبت ثَز .ايي
زاًكوٌساى چٌيي اثطاظ کطزًس کِ ايي يبظزُ ثؼس ثبيس ثب زازُ ّبي تجطثي آظهَى قًَس (ظيؿبهل ٍ
ّوکبضاى .)2002 ،پبضاؾَضاهبى ٍ ّوکبضاى ( )2005ايي يبظزُ ثؼس ضا پباليف ًوَزًس ٍ هقيبؾي
زٍگبًِ ضا ثطاي اًساظُ گيطي کيفيت ذسهبت اضائِ قسُ تَؾظ ٍة ؾبيتّب اضائِ کطزًس .يکي اظ
ايي ّب ثِ ًبم هقيبؼ انلي کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک اي اؼ کَال ذَاًسُ هيقَز ٍقبهل 22
آيتن اؾت ٍ چْبض ثؼس :کبضايي ،زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن ،تؼْس ثِ ذسهت ٍ حطين قرهي ضا
اًساظُگيطي هيکٌس .هقيبؼ زيگط هقيبؼ کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک ججطاًي ًبم زاضز ٍ قبهل
يبظزُ آيتن اؾت ٍ ؾِ ثؼس پبؾدگَيي ،ججطاى ٍ توبؼ ضا اًساظُگيطي هيکٌس .ايي زاًكوٌساى
اثطاظ کطزًس کِ اي ضيک اؼ کَال ظيطهجوَػِاي اظهقيبؼ اي اؼ کَال اؾت .زض ايي هقبلِ
فقظ اثعاض اي اؼ کَال هَضز ثطضؾي قطاض هيگيطز ٍ اثؼبز آى زض ازاهِ تَضيح زازُ هيقَز
(پبضاؾَضاهبى ٍ ّوکبضاى.)2005،
کيفيتخدماتالکترونيکجبرانی .کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک ججطاًي ثِ گؿتطُاي کـِ يـک
ٍة ؾبيت هكکالت پيفآهسُ ضا ضفغ هيکٌس گفتِ هيقَز (ظيؿبهل ٍ ّوکبضاى .)2002،ؾِ ثؼـس،
کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک ججطاًي ضا تكکيل هيزٌّس :توبؼ ،ججطاى (هَاظًِ) ٍ پبؾـدگـَيي .زض
ايي پػٍّف کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک ججطاًي اقبضُ ثِ هيعاى ازضاک هكتطيبى قـطکت پطزاذـت
الکتطًٍيک هلت اظ کيفيت ذسهبت ججطاًـي زض نـَضت پـيف آهـسى هكـکل زض فطايٌـس تکويـل
ذسهت زاضز .هقيبؼ اي ضيک اؼ کَال کِ تَؾظ پبضاؾـَضهبى ٍ ّوکـبضاى تـسٍيي قـسُ اؾـت
ثطاي ؾٌجف کيفيت ذسهبت ججطاًي اؾـتفبزُ هـي قـَز .ايـي هقيـبؼ قـبهل ؾـِ ثؼـس اؾـت:
پبؾدگَيي ،ججطاى ٍ توبؼ (پبضاؾَضاهبى ٍ ّوکبضاى.)2005 ،
رضايتمشتري .ضضبيت هكتطي ثيكتطيي تَجِ ضا زضازثيبت ثبظاضيبثي ثِ ذَز اذتهبل زازُ
اؾت ظيطا تبثيط هْوي ثط هقبنس ضفتبضي هكتطي ٍ قهس ذطيس ٍي زاضز (کطًٍيي ٍ تيلَض.)1992 ،
ّوچٌيي زضيک الگَي ضضبيت قجکِ تَظيغ  ،B2Cضضبيت ثِػٌَاى ؾبذتبض هْوي زضًظط
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گطفتِ قسُ ظيطا ثطاًگيعُ هكتطيبى ثطاي هبًسى ٍ اؾتفبزُ اظ آى کبًبل اضتجبعي تبثيط هيگصاضز
(زيَضيج ٍ ّوکبضاى .)2002 ،پػٍّفّبي کوي زضذهَل ايي هؿبئل زض ظهيٌِي ذسهت ذطيس
ايٌتطًتي اًجبم قسُ اؾت ،ثٌبثطايي ايي پػٍّف ثِ ثطضؾي تأثيطکيفيت ذسهبت ايٌتطًتي ثط
ضضبيت ٍ ٍفبزاضي هكتطيبى ًؿجت ثِ ؾبيت هيپطزاظز .زضؾبل  2005پبضاؾَضاهبى ٍ ّوکبضاى
هقيبؾي زٍگبًِ ضا ثطاي اًساظُگيطي کيفيت ذسهبت زضهحيظ الکتطًٍيکي اضائِ ٍ تسٍيي کطزًس.
هقيبؼ انلي  ،E-S-QUALقبهل  22ؾَال اؾت کِ زض  4ثؼس ذالنِ هيقًَس :کبضايي،
اًجبم ذسهت ،زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن ٍ حطين قرهي .هقيبؼ زٍم يؼٌي ،E-RecS-QUAL
فقظ ثِ جؿتجَي هكتطيبًي هيپطزاظز کِ ثِنَضت غيط ضٍتيي ٍ آى ّن زض نَضت ثطٍظ
هكکل زض اًجبم ذسهت ثِ ؾبيتّب هطاجؼِ هيکٌٌس ٍ قبهل 11هَضز اؾت کِ زض  3ثؼس
زؾتِثٌسي هيقًَس :پبؾدگَيي ،هَاظًِ (ذسهبت ججطاًي) ٍ توبؼّ .1ط زٍ هقيبؼ اظ ضٍايي ٍ
پبيبيي ذَثي ثطذَضزاضًس .پػٍّفّبي پيكيي ًكبى زاز کِ ضضبيت اظ يک کبال يب ذسهت
ثِػٌَاى تؼييي کٌٌسُ هْوي ثطاي افعايف ٍفبزاضي هكتطيبى کًٌَي زض ًظط گطفتِ هيقَز.
هكتطيبى ضاضي ثِ احتوبل ثيكتطي ذطيس زٍثبضُ اًجبم هيزٌّس ٍ ايي کبال يب ذسهت ضا ثِ
زيگطاى ًيع پيكٌْبز هيکٌٌس (ؾٌتَؼ.)2003 ،


پژوهشهايخارجیًَ.ئل ٍ ؾيَ ( )2001اقسام ثِ ثطضؾي کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک اضائِ

قسُ تَؾظ يک آغاًؽ فطٍـ ايٌتطًتي ثليظ کطزًس .ايي کِ چگًَِ ايي ذسهبت ثط تؼْس
هكتطيبى ثِ ؾبيت اظ زٍ عطيق تبثيط هيگصاضًس .ايي زٍ عطيق ػجبضت ثَزًس اظ :هٌبفغ ًؿجي
ازضاک قسُ ٍ 2ضضبيتً .تبيج ًكبى زاز کِ عطاحي ؾبيت ،قبثليت اعويٌبى ٍاػتوبز ػبهلّبي
پيفثيي 3قَي ثطاي هٌبفغ ًؿجي ّؿتٌس ٍ توبم اثؼبز پيف ثييّبي قَي ثطاي ضضبيت هكتطي
ّؿتٌسّ .وچٌيي هٌبفغ ًؿجي ،تبثيط عطاحي ؾبيت ،قبثليت اعويٌبى ٍ اػتوبز ضا ثط تؼْس ثِ
ؾبيت تؼسيل هيکٌس .فيي ( )2010زض پػٍّكي ثِ ثطضؾي اثطات غيط ذغي اثؼبز کيفيت ذسهبت
آًاليي ثط ضضبيت هكتطيبى پطزاذت .اٍ ذسهبت آًاليي ضا ثِ ؾِ زؾتِ :جصاة ،تک ثؼسي ٍ
العاهي تقؿين کطز .اظ ًتبيج پػٍّف چٌيي ثط آهس کِ ؾطػ ت زاًلَز ثِػٌَاى يکي اظ هتغيطّبيي
اؾت کِ تک ثؼسي اؾت يؼٌي فقساى آى ثبػث ًبضضبيتي هيقَز .ثبي ،لٍَ ٍ ،ى ( )2008ثِ
ثطضؾي تبثيط کيفيت ٍة ؾبيت ثط ضضبيت هكتطي ٍ قهس ذطيس پطزاذتِ ثَزًسً .تبيج ثطضؾي
ًكبى زاز کِ کيفيت ٍة ؾبيت تبثيط هؿتقين ٍ هثجت ثطضضبيت هكتطي زاضز ٍ ضضبيت هكتطي
ًيع تبثيط هثجت ٍ هؿتقيوي ثط قهس ذطيس زاضز (ثبي ٍ ّوکبضاى2008 ،؛ ٍى .)2006 ،زض پػٍّف
1. Contact
2. Percieved Relational Benefits
3. Predictor
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ذَز ضاثغِ ثيي کيفيت ذسهبت ايٌتطًتي ،ضضبيت هكتطي ٍ ٍفبزاضي هكتطي ضا ثطضؾي کطزًس.
زضايي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ الگَي  E-S-QUALکِ تَؾظ پبضاؾَضاهبى ٍ ّوکبضاى ()2005
اضائِ قسُ ثَز ،اؾتفبزُ کطزًس .يبفتِّب ًكبى زاز کِ اضظـ ازضاک قسُ هتغيط هساذلِگط زض ضاثغِ
ثيي کيفيت ذسهبت ايٌتطًتي ٍ ٍفبزاضي هكتطيبى اؾت .ايي پػٍّف ّوچٌيي ًكبى زاز کِ
اًتظبضات هكتطي ٍ کيفيت ذسهبت ،اثط غيطهؿتقين ثطضضبيت هكتطي زاضًس (ٍى.)2006 ،
هؿتقل ( )2006ثِ ثطضؾي ضاثغِي کيفيت ذسهبت ايٌتطًتي ٍ ضضبيت هكتطيبى پطزاذتِ اؾت.
الگَي اؾتفبزُ قسُ زض ايي پػٍّف الگَي ؾطٍکَال  SERVQUALاؾتً .تبيج پػٍّف اٍ
ًكبى زاز کِ ثيكتطيي اٍلَيت هطثَط ثِ ثؼس هلوَؼ ثَزى اؾت ٍ کوتطيي ثؼس کيفيت ذسهبت
ايٌتطًتي ًيع هطثَط ثِ ّوسلي اؾت .اثؼبز اعويٌبى ،اػتجبض ٍ پبؾدگَيي ًيع زض ضزُّبي زٍم تب
چْبضم ّؿتٌس .يَهٌبک ( )2005زض پػٍّكي ثب ػٌَاى تبثيط ازضاک اظ کيفيت ذسهبت ايٌتطًتي ثط
ضضبيت ٍ توبيل ثِ ذطيس هكتطيبى اًجبم زاز ٍ الگَي کيفيت آًاليي ضا اؾتفبزُ کطز کِ اثؼبز
کيفيت ذسهبت آًاليي قبهل :اػتجبض ،پبؾدگَيي ،زؾتطؾي ،اًؼغبفپصيطي ،ؾَْلت اؾتفبزُ،
کبضايي ،اعويٌبى ،اهٌيت ،آگبّي اظ قيوت ،ظيجبيي ٍة ؾبيت ٍ قرهيؾبظي ثَز .پػٍّف
زضيک فطٍقگبُ ايٌتطًتي اًجبم قس ٍ ًتبيج پػٍّف ًكبى زاز کِ ّيچگًَِ ضاثغِ هؼٌبزاضي ثيي
ازضاک اظ کيفيت ذسهبت ايٌتطًتي ٍ ضضبيت ٍجَز ًساضز ٍ ّوچٌيي ّيچ ضاثغِ هؼٌبزاضي ثيي
ضضبيت ٍ قهس ذطيس هجسز ٍجَز ًساضز (يَهٌبک.)2005 ،

پژوهشهايداخلی .ػلي اکجطي ثِ ثطضؾي تبثيطکيفيت ذسهبت الکتطًٍيک ثطهيعاى ضضبيت


هكتطي ٍ تکطاض ذطيس پطزاذت ٍ زض ٍاقغ اضتجبط پٌج الگَي کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک (هفيس
ثَزى هحتَا ،کبضايي هحتَا ،پبيبيي ذسهت ،ؾغح پبؾدگَيي ذسهت ٍ قبثليت اعويٌبى اضائِ
زٌّسُ ذسهت) ثب ضضبيت ٍ تکطاض ذطيس الکتطًٍيک ضا ثطضؾي کطز ً .تبيج پػٍّف ًكبى زاز کِ
هيعاى ضضبيت هكتطي ثيكتطيي تبثيط ضا ثطقهس ذطيس الکتطًٍيک زاضز ٍ هيعاى قبثليت اعويٌبى
اضائِ زٌّسُ ذسه ت ،هفيس ثَزى هحتَا ٍ کبضايي هحتَا ثطتکطاض ذطيس ٍ ضضبيت الکتطًٍيک
تبثيطزاضز .زضحبلي کِ ؾغح پبؾدگَيي ذسهت ٍ پبيبيي ذسهت ثط ضٍي هتغيطّبي ٍاثؿتِ
پػٍّف تبثيطي ًساضز (ػلي اکجطي .)1388 ،نجبغي ( )1388ثب اؾتفبزُ اظ الگَي ؾطٍکَال ثِ
ثطضؾي ضضبيت هكتطيبى زضهحيظ ثبًکساضي الکتطًٍيک پطزاذتً .تبيج حبنل اظ پػٍّف اٍ
ًكبى زاز کِ زض زٍ ثبًک ذهَني ،ػبهل پبؾدگَيي ثيكتطيي اٍلَيت ضا زضضضبيت هكتطي
زاضز ٍ ػبهل قبثليت اػتجبض زض اٍلَيت ثؼسي اؾت ٍ زض زٍ ثبًک زٍلتي ،ػبهل هلوَؼ ثَزى
1
ثيكتطيي اٍلَيت ضا ثطاي ثْجَز زاضز .ظاّسي ٍ ثيًيبظ ( )1387ثب اؾتفبزُ اظ الگَي اي کَال
1. E-QUAL
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کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک قطکت قغبضّبي هؿبفطثطي ضجب ضا اضظيبثي کطزًسً .تبيج پػٍّف
آىّب ًكبى زاز کِ ضضبيت کبضثطاى ثِ تطتيت اثتسا اظ "قبثليت اؾتفبزُ" ؾپؽ "کيفيت
اعالػبت" ٍ زض ًْبيت "تؼبهل ذسهبت" ثيكتط اؾت .ثِعَض کلي کبضثطاى اظ ثؼس تؼبهل ذسهبت
ضضبيت کنتطي زاضًس .ثبهساز ٍ ضفيؼي ( )1387ثِ ثطضؾي کيفيت ذسهبت اضائِ قسُ تَؾظ
ذَزپطزاظ ّب زض قْط تْطاى پطزاذتٌس ٍ ضاثغِ آى ثب ضضبيت هكتطي ضا ؾٌجيسًس .اثؼبز ػوسُ
ذسهبت ذَزپطزاظّب اظ زيس هكتطيبى ػجبضت ثَزًس اظذغبي تطاکٌف ،پبؾدگَيي کبضکٌبى ،تَؾؼِ
ذسهبت ،ؾبلن ثَزى زؾتگبُ ٍ ؾَْلت اؾتفبزًُ .تبيج پػٍّف آى ّب ّوچٌيي ًكبى زاز کِ
ضضبيت هكتطيبى زض حس هتَؾظ اؾت .تحليل ضگطؾيَى ًيع ًكبى زاز کِ ؾبلن ثَزى زؾتگبُّب
ٍ ٍجَز پَل کبفي ثيكتطيي ؾْن ضا زض پيف ثيٌي ضضبيت زاضًس .حؿيٌي ٍ قبزضي ( )1389ثِ
ثطضؾي ػَاهل هَثط ثط کيفيت ذسهبت ثبًکي پطزاذتٌس .آىّب ثب اؾتفبزُ اظ تحليل ػبهلي 50
ؾَال ٍ  9هتغيط قٌبؾبيي کطزًس .ايي  9هتغيط قبهل .1 :ضفتبض کبضکٌبى؛  .2قبيؿتگي ٍ هْبضت
کبضکٌبى؛ ًَ .3آٍضي زض ذسهبت ثبًکي؛ .4ؾَز ٍ تؿْيالت؛ ً .5حَٓ پبؾدگَيي ٍ اضائِ ذسهبت
ثبًکي؛  .6اهکبًبت فيعيکي ثبًک؛  .7قبثليت اػتوبز؛  .8تٌَع زض ذسهبت ٍ  .9ؾَْلت زض
ذسهبت ،هيقَز  .يعزاى پٌبُ ٍ ّوکبضاى ( )1387ثِ ثطضؾي ٍ ؾٌجف ضضبيت کبضثطاى اظ
ػولکطز پبيگبُّبي اعالعضؾبًي زاضاي ًكبى تجبضي پطزاذتٌس کِ زض ًْبيت الگَيي ثطاي
ؾٌجف ضضبيت کبضثطاى اظ ذسهبت ايي ٍةؾبيتّب اضائِ زازًس.
.توسعهفرضيههاوالگويمفهومی

3

ثب تَجِ ثِ هغبلت گفتِ قسُ الگَي هفَْهي پػٍّف زض قکل ً 1كبى زازُ قسُ اؾت.
ايي الگَ قبهل چْبض قؿوت اؾت:
 .1کيفيت ذسهبت يب هقيبؼ انلي E-S-QUAL
 .2هقيبؼ ؾٌجف ذسهبت ججطاًي يب E-RecS-QUAL
 .3ضضبيت هكتطي
 .4قهس اؾتفبزُ زٍثبضُ يب توبيالت ٍفبزاضي
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قکل  .1الگَي هفَْهي پػٍّف

زض ايي پػٍّف ،کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک اقبضُ ثِ ازضاکبت هكتطي اظ کيفيت ذسهت
الکتطًٍيک اضائِ قسُ تَؾظ ؾبيت ثبًک هلت زاضز .هقيبؼ  E-S-QUALکِ تَؾظ
پبضاؾَضهبى ٍ ّوکبضاى ( )2005تسٍيي قسُ ثِکبض گطفتِ هيقَز.
زض ايي پػٍّف ،کبضايي اقبضُ ثِ ضاحتـي اؾـتفبزُ ٍ ؾـطػت ٍةؾـبيت ثبًـک هلـت زاضز ٍ
تَؾظ قف آيتن ؾٌجيسُ هيقَز .اًجـبم ذـسهت ثـِػٌـَاى گؿـتطُاي تؼطيـف هـيقـَز کـِ
ٍة ؾبيت زض اًجبم تؼْسات ذَز ثب تَجِ ثِ ٍػسُّبي زازُ قسُ ،پبيجٌـس اؾـت ٍ ذـسهبت ضا ثـِ
زضؾتي ٍ زقت اًجبم هيزّس .زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن يب کبضايي ؾيؿتن ثِػٌَاى گؿتطُاي کِ يـک
ٍةؾبيت ٍظبيف هٌبؾت ضا زض يک ٍةؾبيت عطاحي هي کٌس .حطين قرهي اهٌيت ٍ حفبظـت
اعالػبت کِ يک ٍة ؾبيت ثطاي هكتطيبى ذَز فطاّن هيکٌس اؾت( .پبضاؾـَضهبى ٍ ّوکـبضاى،
)2005
فـرضيهها.فطضيِ  : 1کبضايي ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک تبثيط زاضز .


فطضيِ  : 2زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک هلت تبثيط
زاضز.
فطضيِ  : 3تکويل ذسهت ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک هلت تأثيط زاضز.
فطضيِ  :4اهٌيت ؾيؿت ن (حطين قرهي) ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک
هلت تبثيط زاضز.
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فطضيِ  :5پبؾدگَيي ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک تبثيط زاضز.
فطضيِ  :6توبؼ ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک تبثيط زاضز.
فطضيِ  :7ضضبيت هكتطيبى اظ ذسهبت الکتطًٍيک ثط قهس ذطيس هجسز هكتطيبى زض قطکت
پطزاذت الکتطًٍيک هلت زاضز.
.روششناسیپژوهش

4

ايي پػٍّف اظ ًظط ّسف کبضثطزي ٍ اظ ًظط ًحَُ گطزآٍضي زازُّب تَنيفي -تحليلي اؾت.
ثطاي گطزآٍضي زازُّب اظ اثعاض پطؾكٌبهِ ثؿتِ ٍ عيف ليکطت ً 5قغِ اي اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض
ايي پػٍ ّف ثط هجٌبي ازثيبت ٍ هجبًي ًظطي پػٍّف ٍ ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي اؾبتيس،
پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز ثب اًجبم تؼسيلّبيي تسٍيي قس .پؽ اظ تسٍيي عطح هقسهبتي پطؾفًبهِ
تالـ قس تب هيعاى ضٍايي ٍ پبيبيي پطؾفًبهِ تؼييي قَز .زض ايي پػٍّف ثِهٌظَض تؼييي
پبيبيي آظهَى اظ ضٍـ آلفبي کطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت .ضطيت آلفبي کطًٍجبخ ثطاي کليِ
هتغيطّب اظ حساقل ًًَ( 0/70بلي ٍ ثطهؿتيي )1994 ،ثبالتط ثَز ،لصا هيتَاى پبيبيي پطؾفًبهِ
هصکَض ضا ذَة اضظيبثي ًوَز .زض جسٍل  1هيعاى ضطايت آلفبي کطًٍجبخ ثطاي ّط يک اظ ػبهلّب
ثِ تفکيک آٍضزُ قسُ اؾت.
جسٍل  .1ضطايت آلفبي کطًٍجبخ (پبضاؾَضهبى ٍ ّوکبضاى)2005،
متغير
کبضايي
اًجبم ذسهت
زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن

ضريبآلفايکرونباخ
0/925
0/941
0/868

حطين قرهي
پبؾدگَيي
توبؼ
ضضبيت هكتطي
قهس ذطيس هجسز

0/916
0/921
0/900
0/926
0/947



زض ايي پػٍّف ثطاي ثطضؾي ضٍايي پطؾفًبهِ اظ ضٍايي نَضي اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ ثطاي
ايي هٌظَضتؼساز  5پطؾفًبهِ ثِ اؾبتيس ضاٌّوب ،هكبٍض ٍ نبحتًظطاى زيگط زازُ قسُ ٍ اظ
ًظطات آى ّب اؾتفبزُ قس ٍ ثسيي عطيق ضٍايي نَضي پطؾكٌبهِ هَضز تأييس قطاض گطفت .زض
پػٍّف حبضط ،ثب تَجِ ثِ هبّيت فطضيِّب ٍ ًَع هتغيطّب اظ آظهَىّبي آهبضي ظيط اؾتفبزُ
قسُ اؾت .زض ايي ثطضؾي اظ ضٍـ ّبي هَجَز زض آهبض تَنيفي ًظيط جساٍل تَظيغ فطاٍاًي
هغلق ٍ هيبًگيي جْت ثطضؾي ٍ هقبيؿِ اعالػبت جوغ آٍضي قسُ اظ عطيق پطؾفًبهِ ٍ زض

211

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 23زمستان 24:2

ثرف آهبض اؾتٌجبعي ًيع اظ آظهَى  tزض يک گطٍُ ( يب  tتک ًوًَِاي) ،کِ زض ًْبيت ثطاي
تجعيٍِتحليل ٍ ثِکبضگيطي ايي آظهَىّب اظ ًطمافعاض  SPSSاؾتفبزُ قس ٍ ّوچٌيي ثطاي
تحليل ػبهلي ٍ الگَؾبظي هؼبزالت ؾبذتبضي ًطمافعاض  Amosهَضز اؾتفبزُ قطاض گطفت.
جامعهونمونه.جبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف ضا کبضثطاى ثبًک هلي قکل هيزٌّس .ضٍقي کِ زض
ايي پػٍّف هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾت ضٍـ ًوًَِ گيطي زض زؾتطؼ اؾت .ثب تَجِ ثِ
ايي کِ تؼساز جبهؼِ هَضز هغبلؼِ هكرم ًجَز ثِ ّويي زليل اظ فطهَل کَکطاى ثطاي تؼييي
حجن ًوًَِ اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ ثب هيعاى ذغبي  %10تؼساز ًوًَِ ً 180فط ثِزؾت آهس .ثب
تَجِ ثِ ايٌکِ هؼوَالً زضنسي اظ پطؾكٌبهِّبي تَظيغ قسُ ثطگكت زازُ ًويقَز ٍ ثب تَجِ ثِ
اؾتفبزُ اظ ضٍـ هؼبزالت ؾبذتبضي ثطاي تجعيٍِتحليل زازُّب ،تؼساز  300پطؾفًبهِ ثِ
نَضت آًاليي تَظيغ قس ،کِ اظ ايي تؼساز  210پطؾفًبهِ ثطگكت زازُ قس ٍ زض ًْبيت تؼساز
 180پطؾكٌبهِ قبثل قجَل هجٌبي اًجبم پػٍّف قطاض گطفت.
هاويافتههايپژوهش 


.تحليلداده
5

جسٍل  ، 2تَظيغ فطاٍاًي هتغيط ّبي ػوَهي يب جوؼيت قٌبذتي ضا ًكبى هيزّس .ثط اؾبؼ
ًتبيج ثِزؾت آهسُ اظ ايي جسٍلً 34 ،فط اظ پبؾدگَيبى هطز ّؿتٌس ٍ ً 63فط ظى ،کِ  65زضنس
پبؾدگَيبى ضا قبهل هي قَزّ .وچٌيي تَظيغ فطاٍاًي هتغيطّبي ؾي ،هيعاى تحهيالت ،هتَؾظ
زضآهس هبّيبًِ ٍ زفؼبت ذطيس ثِ تطتيت زض ايي جسٍل ًكبى زازُ قسُ اؾت.
جسٍل  .2تَظيغ فطاٍاًي هتغيطّبي جوؼيت قٌبذتي زض ًوًَِ


گيري(الگوهايعاملیتاييدي) والگوهاي ساختاري.


هاياندازه

برآوردوآزمونالگو

جْت هكرم کطزى اييکِ قبذمّب تب چِ اًساظُ ثطاي الگَّبي اًساظُگيطي قبثل قجَل
ّؿتٌس اثتسا ثبيس توبم الگَّبي اًساظُگيطي ضا جساگبًِ هَضز تحليل قطاض زاز .ثط هجٌبي اتربش
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چٌيي ضٍقي اثتسا الگَي اًساظُگيطي کِ هطثَط ثِ هتغيطّب ّؿتٌس ،ثِعَض هجعا هَضز آظهَى
قطاض هيگيطًس .قبذمّبي کلي ثطاظـ الگَ ثطاي الگَي اًساظُگيطي (تحليل ػبهلي تبييسي)
زض جسٍل  4 ٍ 3اضائِ قسُ اؾت.
جسٍل  .3قبذمّبي کلي ثطاظـ الگَي ؾبذتبضي
شاخص
کيفيت
ذسهبت
الکتطًٍيک

CMIN/DF

2/341

P

GFI

TFI

CFI

RMSEA

0/06

./931

0/900

0/910

0/070



جسٍل  3قبذمّبي کلي ثطاظـ الگَي هؼبزالت ؾبذتبضي ضا ًكبى هيزّس .زض ايي
جسٍل هقساض کبي اؾکَئط تؼسيل قسُ يب  CMIN/DFکِ يک قبذم هغلق ثطاظـ الگَ
ّؿت ثطاثط ثب  ٍ 2/341کَچکتط اظ  3اؾت ٍ چَى ؾغح هؼٌبزاضي يب  Pثعضگتط اظ  0/05اؾت
هيتَاى ًتيجِ گطفت کِ الگَي اضائِ قسُ زض پػٍّف ثب الگَي هكبّسُ قسُ تفبٍت هؼٌبزاض
ًساضز ٍ الگَي اضائِ قسُ اظ پكتَاًِ تجطثي ذَثي ثطذَضزاض اؾت .ؾبيط قبذمّب هثل ،GFI
ً FTI ٍCFIيع هقبزيط ثبالتط اظ  0/900ضا ًكبى هيزٌّس کِ ّوگي تبئيسي زيگط ثط قبثل قجَل
ثَزى الگَ ّؿتٌس .زض جسٍل  4قبذمّبي الگَّبي اًساظُگيطي ثطاي ّط کسام اظ هتغيطّبي
پػٍّف ثِ نَضت جساگبًِ آٍضزُ قسُ اؾت .ايي قبذمّب يطاي الگَّبي اًساظُگيطي ثيبى
هيکٌٌس کِ زازُّبي پػٍّف تب چِ حس الگَي هتغيطّبي اضائِ قسُ ضا پكتيجبًي هيکٌٌس .يؼٌي
ّط چِ ايي قبذم ّبي هطثَط ثِ يک هتغيط ٍضؼيت هغلَةتطي زاقتِ ثبقٌس ؾَاالت يب
گَيِّبي هطثَط ثِ آى هتغيط ثِ ًحَ ثْتطي آى هتغيط ضا هيؾٌجٌس.
جسٍل  .4قبذمّبي کلي ثطاظـ الگَيّبي اًساظُگيطي
شاخص

CMIN

P

GFI

RMR

CFI

RMSEA

کبضايي
اًجبم ذسهت
زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن
حطين قرهي
پبؾدگَيي
توبؼ
ضضبيت هكتطي
قهس ذطيس هجسز

17/838
4/296
11/071
4/861
24/5
5/6
0/000
4/125

0/271
0/231
0/06
0/088
0/09
0/133
0/065
0/125

0/925
0/965
/915
0/960
0/968
0/989
1/000
0/965

0/077
0/053
0/081
0/036
0/05
0/031
0/000
0/028

0/986
0/945
0/860
0/956
0/987
0/995
1/000
0/982

0/060
0/090
0/293
0/164
0/065
0/056
0/051
0/143
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ّطچِ هقساض کبياؾکَئط ( )CMINکَچکتط ثبقس ثطاظـ الگَي تسٍيي قسُ تَؾظ
پػٍّفگط ضضبيتثرفتط ٍ ثْتط اؾت .چٌبىچِ هقساض  Pثعضگتط اظ  0/05ثبقس ،هيتَاى ًتيجِ
گطفت کِ ؾبذتبض کٍَاضيبًؽ الگَ ثِ عَض هؼٌبزاضي اظ ؾبذتبض کٍَاضيبًؽ هكبّسُ قسُ هتفبٍت
ًجَزُ ٍ زض ٍاقغ هقساض کبياؾکَئط ثطاي الگَ قبثل قجَل اؾت .ثب تَجِ ثِ ايٌکِ هقساض  Pثطاي
ّوِ الگَّبي اًساظُگيطي ثعضگتط اظ  0/05هيثبقس ،هيتَاى ًتيجِ گطفت کِ هقساض کبي
اؾکَئط ثطاي الگَّبي اًساظُگيطي هٌبؾت اؾتّ .طچِ ً GFIعزيکتط ثِ  1/0ثبقس الگَ ثب
زازُّب ثطاظـ ثْتطي زاضز .قبذم  GFIثطاي الگَّبي اًساظُگيطي ثعضگتط اظ  0/95اؾت کِ
ًكبى اظ ثطاظـ ذَة زازُّب اظ الگَ زاضز .هبتطيؽ ثبقيهبًسُ يکي اظ هبتطيؽّبي هْوي اؾت
کِ ّن هيتَاًس ثطاي اضظيبثي ثطاظـ کلي (ا لگَ تسٍيي قسُ) ٍ ّن ثطاظـ جعئي (پبضاهتط تؼطيف
قسُ ثيي زٍ هتغيط) هَضز اؾتفبزُ قطاض گيطز .ضيكِ زٍم هيبًگيي هطثؼبت ثبقيهبًسُ يب RMR
ثطاي الگَّبي هصکَضکوتط اظ  ٍ 0/05هقساض کوي اؾت کِ ايي ًيع ثيبًگط ذغبي اًسک الگَّب ٍ
ثطاظـ قبثل قجَل آىّب اؾت .فقظ زض هَضز ثؼس کبضايي ثيكتط اظ ايي هقساض قبثل قجَل قسُ ٍلي
زض کل قبثل قجَل اؾت ٍ هيعاى تفبٍت ظيبز ًيؿت .قبذم ثطاظـ تغجيقي يب  CFIيکي اظ
قبذمّبي تغجيقي اؾت کِ هقبزيط ثيي  0/9تب  0/95ثِػٌَاى قبثل قجَل ثَزى الگَ ٍ هقبزيط
ثبالتط اظ  0/95ثطاي ايي قبذم ثِػٌَاى ثطاظـ ثؿيبض ذَة زازُّب ثِ الگَ تفؿيط هيقَز.
هقساض  CFIثطاي الگَّبي اًساظُگيطي ثِجع زؾتطؾي ثعضگتط اظ  0/95اؾت کِ هيتَاى ًتيجِ
گطفت کِ زازُّب ثِ ذَثي اظ الگَّبي اًساظُگيطي حوبيت هيکٌٌس .قبذم ضيكِ زٍم هيبًگيي
هطثؼبت ذغبي ثطآٍضز يب ً RMSEAيع ّوبًٌس قبذم  RMRثط هجٌبي تحليل هبتطيؽ
ثبقيهبًسُ قطاض زاضز .الگَّبي قبثل قجَل زاضاي هقساض  0/05يب کَچکتط ثطاي ايي قبذم
ّؿتٌس .ثطاظـ الگَّبيي کِ زاضاي هقبزيط ثبالتط اظ ّ 0/1ؿتٌس ،ضؼيف ثطآٍضز هيقَز.
ّوبىعَض کِ زض جسٍل  4هكبّسُ هيقَز ،هقساض ايي قبذم ثطاي الگَّبي اًساظُگيطي ثِ جع
ثطاي اثؼبز زؾتطؾي ،حطين قرهي ٍ قهس ذطيس هجسز ،کوتط اظ  0/05اؾت کِ ايي قبذم
ًيع ًكبى اظ ثطاظـ ذَة الگَّب تَؾظ زازُّب زاضز .زض ًْبيت ثب تَجِ ثِ هغبلت ثبال هيتَاى
ًتيجِ گطفت کِ الگَّبي اًساظُگيطي اظ ثطاظـ ذَثي ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ ثِ ػجبضتي
قبذمّبي کلي ايي هَضز ضا تبييس هيکٌٌس کِ زازُّب ثِ ذَثي اظ الگَّب حوبيت هيکٌٌس .زض
جسٍل ً 5تبيج تحليل ػبهلي تبييسي ثِ ّوطاُ قبذم جعئي  Pثطاي آظهَى قبثل قجَل ثَزى
ثبضػبهلي هطثَط ثِ ّط ؾَال اضائِ قسُ اؾت.
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جسٍل ً .5تبيج تحليل ػبهلي تأييسي
عاملها
کبضايي
اًجبم ذسهت
زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن
حطين قرهي
پبؾدگَيي
توبؼ
ضضبيت
قهس ذطيس هجسز

بارهايعاملی
0/85
0/84
0/875
0/88
0/78
0/89
0/781
0/724

مقدارP
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000


ّوبىعَض کِ اظ جسٍل  5پيساؾت هقبزيط ثبضّبي ػبهلي ّوگي ثبالتط اظ هقساض  0/5اؾت
کِ ًكبى زٌّسُ ايي اؾت کِ توبم ؾَاالت ثط هتغيطّب ثِ ذَثي ثبضگصاضي قسُاًس ٍ ؾَاالت
ّوجؿتگي قبثل قجَلي ثب هتغيطّبي هطثَعِ زاضًس .زض جسٍل ً 6تبيح آظهَى فطضيبت ثب اؾتفبزُ
اظ الگَي هؼبزالت ؾبذتبضي آٍضزُ قسُ اؾت .زض ايي جسٍل ضطايت ضگطؾيًَي ،هؼٌبزاضي ٍ
ًتبيج توبم فطضيبت ثِ تفکيک ثيبى قسُ اؾت .

جسٍل ً .6تبيج الگَي ؾبذتبضي
فرضيهها


کبضايي ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک تبثيط
زاضز
زؾتطؾي ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک تبثيط
زاضز
تکويل ذسهت ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک
تبثيط زاضز
حطين قرهي ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک
تبثيط زاضز
پبؾدگَيي ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک
تبثيط زاضز
توبؼ ثط ضضبيت هكتطيبى زض قطکت پطزاذت الکتطًٍيک تبثيط
زاضز
ضضبيت ثط قهس ذطيس هجسز هكتطيبى زض قطکت پطزاذت
الکتطًٍيک تبثيط زاضز

ضرايب

مقدارp

استاندارد
شده
7/162

0/758

تبئيس

-0/646

-0/002

ضز

-0/481

0/065

ضز

3/64

0/239

تبئيس

4/955

0/339

تبئيس

-0/548

-0/078

ضز

11/961

0/828

تبييس

نتيجه
آزمون
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ثب تَجِ ثِ ضطايت ضگطؾيًَي ثبالي  ٍ 0/50هقساض ً 0/000 Pتبيج الگَي ؾبذتبضي ًكبى
هي زٌّس کِ توبم ػَاهل ضضبيت ثِ جع ػبهل تکويل ذسهت زؾتطؾي ٍ ػبهل توبؼ تبييس
هي قًَس .ضز قسى ػبهل تکويل ذسهت قبيس ثِ ايي ػلت اؾت کِ چَى هكتطيبى اظ ٍةؾبيت
اًتظبض حساقل ثط آٍضزُ قسى ذسهت ضا زاضًس زض نَضت ًجَزى ايي ػبهل ًبضضبيتي ثٍِجَز هيآيس
زضحبليکِ ثَزى ايي ػبهل ًيع تبثيطي ثط ضضبيت ًساضز .زض هَضز ػبهل توبؼ ّن ثب تَجِ ثِ ايي
کِ زض هجبزالت ايٌتطًتي ثِ ػَاهل اًؿبًي تَجِ ًويقَز ٍ هجبزالت اظ عطيق هبقيي ٍ ؾيؿتن
ّبي کبهپيَتطي اًجبم هيقَز ،ثٌبثطايي هكتطيبى ًؿجت ثِ ايي ػبهل تَجِ ذبني ًكبى
ًويزٌّس ٍ ؾؼي هيکٌٌس اظ عطيق پيبم ّبيي کِ اظ ؾيؿتن زضيبفت هيکٌٌس .هكکل ذَز ضا حل
کٌٌس .قکل ( )2الگَي اًساظُگيطي اثؼبز هقيبؼ  E-S-QUALضا ًكبى هيزّس.
857.0

85880

858..
85000

850.0

85..0

85870

قکل  .2الگَي اًساظُگيطي اثؼبز هقيبؼ E-S-QUAL

نتيجهگيريوپيشنهادها 

.6

ثب تَجِ ثِ اّساف ٍ فطضيِّبي پػٍّف ٍ ثب تَجِ ثِ الگًَ ،تبيج ًكبى هيزٌّس کِ ػَاهل
کيفيت ذسهبت زض ايي قطکت زض ؾغح  0/78اؾت ٍ ّوچٌيي ضضبيتهٌسي ثب  0/626ضطيت
ضگطؾيًَي تبثيط قبثل تَجْي ثط قهس ذطيس هجسز هكتطيبى ايٌتطًت زض قطکت پطزاذت
الکتطًٍيک هلت زاضز کِ ايي ًكبى اظ تبثيط ثبالي ايي ػَاهل زض ثطآٍضز ضضبيتهٌسي هكتطي
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زاضز .ثب تَجِ ثِ ايٌکِ هقساض  Sigهطثَط ثِ توبم ػَاهل کيفي ذسهبت اظ هقساض 0/050کَچکتط
اؾت ٍ ثب تَجِ ثِ فبنلِ اعويٌبى  0/95هي تَاى ًتيجِ گطفت کِ توبم ايي ػبهل زض ؾغح
هغلَثي قطاض زاضًس ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثِزؾت آهسُ فطضيبت هطثَط ثِ تبثيط ػَاهل کيفيت ذسهبت
الکتطًٍيک ثط ضضبيت تبييس هيگطزز .زض هقبيؿِ ًتبيج تحقيق ثب يبفتِّبي پػٍّفّبي هطتجظ
ثط اؾبؼ ّط يک اظ فطضيِّب هيتَاى گفت:
ثبتَجِ ثِ فطضيِ اٍل کبضايي ثط ضضبيت هكتطيبى زض ثبًک هلت ايطاى تبثيط زاضز .ثب تَجِ ثِ
ًتبيج پػٍّف ضطيت ضگطؾيًَي هطثَط ثِ ايي فطضيِ هؼبزل  0/798اؾت کِ ثب اعويٌبى 0/95
قجَل هيقَزً .تيجِ ايي فطضيِ ثب ًتبيج پػٍّفّبي نَضت گطفتِ تَؾظ فطاًؿيؽ ٍ ٍايت
( ،)2002کبي ٍ جَى ( ،)2003پبضاؾَضاهبى ٍ ّوکبضاى ( ٍ َّ ٍ )2005لي ( ،)2007هكبثِ
اؾت .ثط اؾبؼ فطضيِ زٍم زؾتطؾي ثِ ؾيؿتن ثط ضضبيت هكتطيبى زض ثبًک هلت ايطاى تبثيط
زاضزً .تبيج پػٍّف ًكبى زاز کِ ايي فطضيِ ثب اعويٌبى  0/95ضز هيقَز ثِػجبضت زيگط
زؾتطؾي ثِ ذسهبت الکتطًٍيک ًقكي زض ضضبيت کبضثطاى اظ ايي ذسهبت ًساضز .ايي ًتيجِ ثب
ًتبيج پػٍّفّبي نَضت گطفتِ تَؾظ يَ ٍ زاًتَْ ( ،)2001جبًسا ٍ ّوکبضاى ( ،)2002يبًگ ٍ
جَى ( )2002هتفبٍت اؾت ػلت ايي ًتيجِ هيتَاًس ايي ثبقس کِ چَى هكتطيبى زؾتطؾي ثِ
ذسهبت ضا زض حساقل اًتظبضات هي زاًٌس ٍ نطفب هْيب ثَزى ذسهبت هٌجط ثِ ضضبيت ًويقَز
ثلکِ ػسم زؾتطؾي ثِ ذسهبت هَجت ػسم ضضبيت هيقَزً .يجِ ايي فطضيِ ثيكتط ثب الگَي
ؾيلَؾتط ٍ جبًؿَى زض ذهَل ػَاهل ضضبيت ٍ ًبضضبيتي ّوؿَؾت .ثط اؾبؼ فطضيِ ؾَم
تکويل ذسهت ثط ضضبيت هكتطيبى زض ثبًک هلت ايطاى تبثيط زاضزً .تبيج پػٍّف ًكبى زاز کِ
ايي فطضيِ ثب اعويٌبى  0/95ضز هيقَز ثِػجبضت زيگط تکويل ذسهت ًقكي زض ضضبيت
کبضثطاى اظ ايي ذسهبت ًساضز .ايي ًتيجِ ثب ًتبيج پػٍّفّب ي نَضت گطفتِ جبًسا ٍ ّوکبضاى
( ،)2002کبي ٍ جَى (ٍ ،)2003يبًگ ٍ جَى ( )2002هتفبٍت اؾت ػلت ايي ًتيجِ ّوبًٌس
فطضيِ ثبال هي تَاًس ايي ثبقس کِ چَى هكتطيبى تکويل ذسهت ضا زض حساقل اًتظبضات هيزاًٌس
ٍ نطفب اًجبم ذسهبت هٌجط ثِ ضضبيت ًويقَز ثلکِ ػسم اًجبم زضؾت ٍ زقيق ذسهبت هَجت
ػسم ضضبيت هيقَز.
ثط اؾبؼ فطضيِ چْبضم حطين قرهي ثط ضضبيت هكتطيبى زض ثبًک هلت ايطاى تبثيط زاضز.
ثط اؾبؼ ًتبيج پػٍّف زض ذهَل فطضيِ چْبضم ضطيت ضگطؾيًَي هطثَط ثِ ايي فطضيِ
هؼبزل  0/686اؾت کِ ثب اعويٌبى  0/95ايي فطضيِ پصيطفتِ هيقَزً .تيجِ ايي فطضيِ ثب
ًتيجِ پػٍّفّبي اًجبم قسُ تَؾظ جَى ٍّوکبضاى ( ،)2002لي ٍ ّوکبضاى (ٍ َّ ٍ )2002
لي ( )2007هكبثِ اؾت .ثط اؾبؼ فطضيِ پٌجن پبؾدگَيي ثط ضضبيت هكتطيبى زض ثبًک هلت
ايطاى تبثيط زاضز .ثط اؾبؼ ًتبيج حبنل اظ تجعيٍِتحليل زازُّبي ايي فعضيِ ،ضطيت
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ضگطؾيًَي هطثَط ثِ ايي فطضيِ  0/306هيثبقس ٍ ايي فطضيِ ثب اعويٌبى  0/95پصيطفتِ
هيقَزً .تيجِ ايي فطضيِ ثب ًتبيج پػٍّفّبي زيگط هبًٌس لي ٍ ّوکبضاى ( ،)2002الًگ ٍ
هک هلَى ( ،)2004يبًگ ٍ پتطؾَى ( ،)2004ثبٍض ٍ ّوکبضاى ( ٍ َّ ٍ )2005لي ()2007
هغبثقت زاضز .ثط اؾبؼ فطضيِ قكن توبؼ ثط ضضبيت هكتطيبى زض ثبًک هلت ايطاى تبثيط زاضز.
ثبتَجِ ثِ ًتبيج پػٍّف ايي فطضيِ ثب اعويٌبى  0/95ضز هيقَز ٍ ايي ثب پػٍّفّبي اًجبم
قسُ تَؾظ لي ٍ ّوکبضاى (ٍ َّ ،)2002لي ( ٍ )2007ؾبى ٍ تبزيؿيٌب ( )2008هتفبٍت اؾت.
ثط اؾبؼ فطضيِ ّفتن ضضبيت هكتطيبى ثط قهس اؾتفبزُ زٍثبضُ اظ ذسهبت الکتطًٍيک ثبًک
هلت تبثيط زاضز .ثط اؾبؼ ًتبيج حبنل اظ پػٍّف ايي فطضيِ ثب اعويٌبى  0/95تبييس هيقَز.
ًتيجِ ايي فطضيِ ثب ًتيجِ پػٍّفّبي نَضت گطفتِ تَؾظ کبضلؿتَى ٍ اکبؼ (،)2010
کطًٍيي ٍ تيلَض ( ،)1992اليَض (ّ ،)1980وؿَؾت.
زض جْت افعايف ضضبيت هكتطيبى اظ ذسهبت ثبًکساضي الکتطًٍيک ثبًک هلت ٍ تَؾؼِ
ازثيبت هطثَط ثِ کيفيت ذسهبت ثبًکساضي ايٌتطًتي زض ايطاى پيكٌْبزّبيي زض زٍ ثرف اضائِ
هيقَز .ايي پيكٌْبزّب ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثِزؾت آهسُ اظ پػٍّف ٍ آظهَى فطضيِّب ،زض قبلت
پيكٌْبزّبي کبضثطزي ٍ پيكٌْبزّبي پػٍّكي تقؿينثٌسي قسُاًس.
پيكٌْبزّبيي کِ ثب تَجِ ثِ يبفتِّبي حبنل اظ پػٍّف زض ايي ثرف آٍضزُ هيقَز،
هي تَاًس ثطاي هسيطاى ثبًک هلت کبضثطز زاقتِ ثبقس ،ثِعَضيکِ ايي پيكٌْبزّب هيتَاًس يکي
اظ هحَضّبي ػوسُ ثطًبهِ ضيعي آيٌسُ ايي هسيطاى زض جْت تَؾؼِ ذسهبت ثبًکساضي ايٌتطًتي
ثبقس.
اّن ايي پيكٌْبزّب ػجبضت اؾت اظ:
 اظ آًجبيي کِ يبفتِّب ًكبى زازُ اؾت کِ افعايف کبضايي ٍةؾبيت زض اضائِ ذسهبت ثِهكتطيبى اظ ػَاهل تبثيطگصاض ثط ضضبيت هكتطيبى اؾت ٍ اظ ؾَي زيگط ًيع ضضبيت هكتطيبى ثب
ًيبت ضفتبضي آىّب زض اؾتفبزُ زٍثبضُ اظ ايي ذسهبت تبثيط زاضز ،ثٌبثط ايي تَجِ ثٍِيػگيّبيي کِ
ثب ايي ػبهل زض اضتجبط اؾت هي تَاى هٌجط ثِ ثْجَز کيفيت ذسهبت اضائِ قسُ تَؾظ ايي
ٍةؾبيت گطزز .هَاضزي هثل چيٌف نفحبت ،ؾطػت نفحبت ،عجقِثٌسي ذسهبت اضائِ قسُ،
اهکبى جؿتجَي اعالػبت ٍ  ...هيتَاًس هفيس ثبقس.
 اظ آًجب کِ اهٌيت ٍ ضػبيت حطين قرهي يکي اظ ػَاهل هَثط ثطضضبيت هكتطيبى اؾت،ثبًک هَضز هغبلؼِ هيثبيؿت ثؿتطّبي اهي ثطاي هجبزالت ايٌتطًتي کِ اظ اظ عطيق زضگبُ ايي
ثبًک اًجبم هيقَز فطاّن کٌس تب ػالٍُثط جلَگيطي اظ ضطضّبي هبلي ،هكتطيبى اظ ذسهبت ايي
ؾبيت احؿبؼ ضضبيت کٌٌس .هؿلوب يک هجبزلِ اهي تضويي کٌٌسُ ضضبيت هكتطيبى ٍ ًگطـ
هثجت آىّب ًؿجت ثِ ثبًک اؾت.
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 ثب تَجِ ثِ ايي کِ ضضبيت هكتطيبى اظ ذسهبت ثبًکساضي ايٌتطًتي ثط قهس اؾتفبزُ زٍثبضُآىّب اظ ايي ذسهبت تبثط زاضز ،ثبًک هَضز هغبلؼِ ثبيؿتي اظ تکٌيکّبيي هثل هسيطيت اضتجبط ثب
هكتطي ٍ ؾيؿتن پبؾدگَيي زض ضاؾتبي اثقبي هكتطيبى اؾتفبزُ کٌس.
پيكٌْبزات پػٍّكي ثطاي پػٍّفّبي آيٌسُ ػجبضتٌس اظ:
 ثطضؾي ػَاهل هؤثط ثط کيفيت ذسهبت ثبًکساضي ايٌتطًتي اظ زيسگبُ هسيطاى ٍ کبضکٌبى ثبًک ٍهقبيؿِ آى ثب ًتبيج ايي پػٍّف.
 تؼييي ػَاهل کيفيت ذسهبت ثبًکساضي ايٌتطًتي هَثط ثط ضضبيت هكتطيبى ٍ کبضثطاى ثطايثبًکّبي زيگط.
 تؼييي ػَاهل هؤثط زيگط ًظيط ظيجبيي ؾبيت ،گطافيک ،اهکبى ضزيبثي هجبزالت اظ عطيقايويل ٍ  ٍ...ؾبيط ػَاهل کيفي ذسهبت ثط ضضبيت هكتطيبى
 اؾتفبزُ اظ الگَي اؾتفبزُ قسُ زض ايي پػٍّف ثطاي ؾبيتّبي ذطيس ايٌتطًتي ٍ ّوچٌييؾبيتّبي زٍلتي.
 اؾتفبزُ اظ الگَّبي زيگط زض ؾٌجف کيفيت ذسهبت الکتطًٍيک ثبًکّب ٍ ؾبيط ؾبيتّب.اًجبم پػٍّف زض هقيبؼ ٍؾيغتط هثل هغبلؼبت ثيي ثبًکي.
 اًجبم پػٍّف زض ظهيٌِّبي زيگط هثل کيفيت ذسهبت آهَظـ هجبظي. اًجبم پػٍّف ثب ثطضؾي ؾبيط هتغيطّبي تبثيطگصاض ثط ضضبيت هكتطيبى زض ظهيٌِ ثبًکساضيالکتطًٍيک.
 ثطضؾي تبثيط ظيط ؾبذتّبي ثبًکساضي الکتطًٍيک زض اؾتفبزُ هكتطيبى اظ ايي ذسهبتالظم ثِ شکط اؾت کِ اًجبم ّط تحقيق هَاًغ ،هكکالت ٍ هحسٍزيتّبيي ضا ثِزًجبل زاضز
ٍلي ايي هغلت ثساىهؼٌي ًيؿت کِ ًويتَاى اظ ًتبيج آى پػٍّفّبي اؾتفبزُ ًوَز ٍ يب تبثيط
قبثل تَجْي ثط اضظـ آى پػٍّفّبي زاقتِ ثبقس .زض ظيط ثِ ثطذي هَاضز اقبضُ هيگطزز:
هؼوَالً اًجبم ّط تحقيق هَاًغ ،هكکالت ٍ هحسٍزيتّبيي ضا ثِزًجبل زاضز ٍلي ايي
هغلت ثساىهؼٌي ًيؿت کِ ًويتَاى اظ ًتبيج آى پػٍّفّبي اؾتفبزُ ًوَز ٍ يب تبثيط قبثل
تَجْي ثط اضظـ آى پػٍّف ّبي زاقتِ ثبقسٍ .لي اظ آًجبيي کِ اقبضُ ثِ هكکالت ٍ
هحسٍزيت ّبي پػٍّف ثطاي آقٌبيي هربعجبى ٍ اؾتفبزُ کٌٌسگبى الظم هيثبقس زض ظيط ثِ
ثطذي هَاضز اقبضُ هيگطزز:
 جبهؼِ هَضز هغبلؼِ زض ايي پػٍّف کبضثطاى ؾبيت ثبًک هلت ثَزُ اؾت .لصا ثب تَجِ ثِتفبٍتّبي ؾبذتبضي ،فطٌّگي ٍ فطزي ثبًکّبي زيگط تؼوين ًتبيج آى ثِ ؾبيط ثبًکّب
اهکبىپصيط ًويثبقس ٍ يب زض نَضت تكبثْبت تؼوين ثبيس ثب احتيبط نَضت پصيطز.
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 پطؾفًبهِ ايي پػٍ ّف ثِ نَضت آًاليي تکويل قسُ اؾت .يکي اظ ضؼفّبي ايي ضٍـهست ظهبى عَالًي ثط گكت پطؾفًبهِ ّبؾت کِ زض ضًٍس پػٍّف ذلل ايجبز هيکٌس.
ّوچٌيي زض ايي ضٍـ زض نَضت اذتالل زض قجکِ يب ؾطػت پبييي ايٌتطًت کبضثطاى هوکي
اؾت اظ پط کطزى پطؾفًبهِ نطف ًظط کٌٌس.
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