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 کاربران تواند می جدید خدمات ارائه در شاخص دو این بر تمرکز با اول همراه اپراتور
 .نماید ذبج را زیادی

 همراه تلفن اپراتورهای مشتری، رضایت کیفیت، نوآوری، پذیرش :کلیدواژگان
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 مقدمه

 همراه تلفن اپراتورهای توسط شده ارائه خدمات و موبایل از استفاده اخیر، های سال در
 همه خدمات، این گسترش رغم علی. است یافته گسترش افراد بین در سرعت به

 قرار موردپذیرش یکسان طور به دور راه ارتباطات حوزه در شده ارائه های نوآوری
 قرارگرفته موردتوجه بسیار کوتاه پیام ارسال مانند خدمتی مثال برای. اند نگرفته

 است نشده واقع موردتوجه چندان ای چندرسانه های پیام ارسال مانند خدمتی که درحالی
 این اگرچه(. 73 ص ،7002 ،3دامسگارد و 7تشرنینگ و( 45 ص ،7002) همکاران و 1لو)

 کاربران توسط نوآوری یک شکست یا پذیرش بینی پیش ولی نیست عجیب خیلی مطلب
 ،(75 ص ،7002) دامسگارد و تشرنینگ ،(107 ص ،7003) 5راجر. است پیچیده نسبتاً
 همکاران و لو ،(117 ص ،7002) همکاران و 6کیم ،(152 ص ،7002) همکاران و 4بومن

 آبادی خاتون و مقدم خلیل ،(511 ص ،7011) 2مارز و 2وردیگم ،(42 ص ،7002)
 ،7015) همکاران و 10شیه ،(172 ص ،7013) همکاران و 9شفینا ،(1023 ص ،7013)

 و( 357 ص ،7015) 13سانگ ،(372 ص ،7015) 17لوزی آل و 11دبی آل و( 21 ص
 نوآوری پذیرش بینی پیش به خود تحقیقات در( 62 ص ،7014) 14جین و 15گوپتا

 این در. اند پرداخته موبایل خدمات ویژه به دور راه ارتباطات و اطالعات فناوری درزمینه
 موبایل جدید خدمات پذیرش بر اثرگذار های شاخص و فاکتورها تبیین به تحقیقات

 ها آن از زیادی بخش هرچند. است شده پرداخته کاربران آتی رفتارهای بینی پیش منظور به
 تمرکز چندگانه رگرسیون از استفاده با فناوری پذیرش بر مؤثر کلی فاکتورهای بر

 و لو ازجمله مقاالت این از برخی در ،(27 ص ،7015 همکاران، و شیه) اند داشته
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 ص ،7014) جین و گوپتا و( 357-339 ص ،7015) سانگ ،(43 ص ،7002) همکاران
 مطرح نوآوری پذیرش بر اثرگذار شاخص یک عنوان به خدمات کیفیت عامل( 22

 های شاخص توسط 1پنهان فاکتور یک عنوان به نیز خود کیفیت که درحالی. است گردیده
 و 3باور ،(13 ص ،1922) همکاران و 7پاراسرمان) گیرد می قرار ارزیابی مورد دیگر

 پاراسرمان ،(25 ص ،7003) همکاران و 5بارگر ولفین ،(262-266 ص ،7006) همکاران
 نوآوری پذیرش بر که متعددی فاکتورهای میان در((. 773-770 ص ،7004) همکاران و

 تأثیرگذار عوامل ترین مهم از قیمت و خدمات کیفیت گذارند، می اثر مشتری توسط
 نظر در مشتری رضایت عنوان به قیمت و خدمات کیفیت بین تعادل که ازآنجایی. باشند می

 و کیفیت میزان توسط که پنهان فاکتور یک عنوان به نیز مشتری رضایت شود، می گرفته
 ص ،7013) 6مزئی و 4نیکو) است اثرگذار نوآوری پذیرش بر شود، می ارزیابی قیمت
 ازجمله ها شرکت توسط شده ارائه جدید خدمات پذیرش اهمیت به توجه با((. 975

 بر مشتری رضایت و خدمات کیفیت اثر بررسی به مقاله این در همراه، تلفن اپراتورهای
 پذیرش بینی پیش و همراه تلفن اپراتورهای توسط شده ارائه جدید خدمات پذیرش
 .است شده پرداخته نوآوری
 اند کرده بررسی را مختلف های حوزه در مشتری رضایت بر کیفیت تأثیر زیادی مقاالت

 خدمات ویژه به دور راه ارتباطات خدمات تحلیل به ها آن از کمی نسبتاً بخش تنها که
 ،7013) 2قلندری ازجمله محققانی. اند پرداخته همراه تلفن اپراتورهای توسط شده ارائه
 و 10احمد و( 1163 ص ،7013) همکاران و 9لیاند ،(93 ص ،7010) 2اوجو ،(310 ص

 فناوری درزمینه مشتری رضایت بر خدمات کیفیت اثر( 103 ص ،7010) همکاران
 که طور همان... اند کرده بررسی موبایل خدمات ازجمله دور راه ارتباطات و اطالعات
 و رضایت بر فعلی خدمات کیفیت زمان هم تأثیر قبلی تحقیقات در شود می مشاهده
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 در که است نگرفته قرار تحلیل مورد کاربران توسط جدید خدمات پذیرش بر درنتیجه
 .گیرد می قرار موردبررسی مقاله این

 دو بخش در. است شده دهی سازمان زیر صورت به مقاله این در مختلف های بخش
 و نوآوری پذیرش مشتری، رضایت موبایل، خدمات کیفیت های حوزه بر ادبیاتی

 ارائه مقاله این مفهومی مدل سه بخش در سپس. شود می بیان فاکتورها این ارتباطات
 و تأکیدی عاملی تحلیل های روش از استفاده با چهار بخش در ادامه، در. گردد می

 فاکتورهای اساس بر موبایل جدید خدمات پذیرش بینی پیش به لجستیک رگرسیون
 ها پیشنهاد و گیری نتیجه پنج، بخش در درنهایت. پردازیم می مشتری رضایت و کیفیت

 .گردد می مطرح آتی

 ادبیات مرور

 نوآوری پذیرش

 حاضر حال در بود، صوتی ارتباطات برای ای وسیله فقط موبایل تلفن درگذشته اگرچه
 همراه تلفن اپراتورهای توسط مختلف خدمات ارائه و داده انتقال برای ابزاری به

 کنند می انتخاب را اپراتوری همراه تلفن اپراتورهای بین از نیز کاربران. است شده تبدیل
 بینی پیش و درک منظور به است الزم رو ازاین. نماید برآورده را ها آن نیازهای بتواند که

 و نفوذ به مربوط های شاخص و ها تئوری آتی، های نوآوری مورد در کاربران دیدگاه
 .گیرد قرار موردبررسی نوآوری پذیرش
 در. پردازد می جدید فناوری یک به نسبت کاربران رفتار بررسی به 1نوآوری نفوذ تئوری

 سازگاری، ذهنی، تصویر استفاده، سهولت نسبی، مزیت های شاخص تئوری این
 رغبت و نوآوری از حاصل معایب و مزایا بودن مشاهده قابل نوآوری، بودن رؤیت قابل

 نظر در نوآوری پذیرش بر اثرگذار عوامل عنوان به آن از استفاده به تمایل و
 گسترده طور به که پرکاربردی های تئوری از یکی(. 713 ص ،7003 راجر،) اند شده گرفته
 قرار موردبررسی اطالعات فناوری حوزه های نوآوری پذیرش بینی پیش و توصیف برای
 را کاربر توسط نوآوری پذیرش مدل، این. است فناوری پذیرش مدل تئوری گیرد، می
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 دامسگارد، و تشرنینگ) بودن مفید و استفاده سهولت: کند می بینی پیش باور دو اساس بر
 در نوآوری پذیرش بر ثرمؤ عوامل( 141 ص ،7002) همکاران و بومن(. 73 ص ،7002

 نظر در نوآوری فواید و موانع کلی دسته دو در فنالند کشور در را موبایل خدمات
 موانع و سرگرمی و پذیری انعطاف های شاخص شامل نوآوری پذیرش فواید. گرفتند
 فیزیکی و( استفاده سهولت) روحی اقتصادی، های شاخص شامل نیز نوآوری پذیرش

( 212 ص ،7002) همکاران و 1سو دیگر، تحقیقی در. است( بودن دسترس در)
 را 7ای چندرسانه های پیام سرویس ویژه به موبایل اینترنت پذیرش بر مؤثر های شاخص

 تجارب و نیازها با سازگاری استفاده، سهولت نسبی، مزیت ها آن. قراردادند موردبررسی
 کاربر، به نسبت ذهنی تصویر آن، پذیرش از قبل نوآوری آزمودن امکان کاربر، قبلی

 از حاصل معایب و مزایا بودن مشاهده قابل نوآوری، بودن رؤیت قابل و مشخص
 پذیرش بر اثرگذار های شاخص عنوان به را نوآوری به نسبت تمایل و رغبت و نوآوری
 پذیرش بر اثرگذار عوامل( 114 ص ،7002) همکاران و کیم. کردند شناسایی نوآوری
 عوامل این که کردند بیان ها آن. کردند تعیین نوآوری ارزش به توجه با را نوآوری

 پذیرش بر شود می دریافت کاربر توسط که ارزشی میزان طریق از و غیرمستقیم طور به
 مزایای و موانع اصلی دسته دو در را فاکتورها این ها آن. گذارند می تأثیر نوآوری
 فناوری های ویژگی و مزایا عنوان به سرگرمی ایجاد و بودن مفید. گرفتند نظر در نوآوری

 در که قیمتی) هزینه و( است متفاوتی انرژی و زمان صرف نیازمند مختلف های فناوری)
 نظر در نوآوری معایب عنوان به( شود می پرداخت نوآوری یک از استفاده ازای

 تبیین به خود مقاله در نیز( 512 ص ،7011) مارز و وردیگم. است شده گرفته
( تلویزیون و اخبار) دور راه ارتباطات حوزه های نوآوری پذیرش بر مؤثر های شاخص
 جایگاه و ذهنی تصویر هزینه، پیچیدگی، های شاخص به خود مقاله در ها آن. پرداختند
 مزایای شخصی، توانمندی نوآوری، مورد در کاربر اطالعات بینی، خوش اجتماعی،

 ص ،7013) آبادی خاتون و مقدم خلیل. کردند اشاره هزینه پرداخت به تمایل و نسبی
 را اینترنت ازجمله دور راه ارتباطات و اطالعات خدمات پذیرش بر مؤثر عوامل( 1024

 فاکتورهای دسته سه در را مؤثر عوامل ها آن. قراردادند موردبررسی روستایی مناطق در
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 سن، های شاخص شامل فردی فاکتور. کردند بندی تقسیم فناوری و اجتماعی فردی،
 جنسیت، فنّاوری، پذیرش به مندی عالقه مرکز، مدیریت از رضایت مهارت، و اطالعات
 شغل و تحصیالت سطح زندگی، مکان زندگی، سبک تحصیلی، رشته تأهل، وضعیت

 از اطرافیان استفاده میزان های شاخص دربرگیرنده اجتماعی فاکتور همچنین. است
 نگرش نوع تحصیالت، سطح خدمات، از رضایت اشتغال، اطالعات، سطح خدمات،

 توسط نیز فناوری فاکتور. است ها آن مالی وضعیت و خدمات این به نسبت ها آن
 فناوری به نسبت ذهنی تصویر پیچیدگی، سازگاری، نسبی، مزایای های شاخص

( آن از حاصل نتایج و نوآوری رؤیت قابلیت) بودن مشاهده قابل و ارتباطات و اطالعات
 خدمات در را نوآوری پذیرش( 130 ص ،7013) همکاران و شفینا. شود می گیری اندازه

 فناوری پذیرش مدل بر عالوه ها آن. کردند بررسی موبایل کاربردی های برنامه و
 اعتماد و امنیت/ریسک هزینه، ها آن بین در که گرفتند نظر در را دیگری فاکتورهای

 به خود مقاله در( 24-25 ص ،7015) همکاران و شیه. بودند اهمیت بیشترین دارای
 برای تایوان کشور در موبایل دور راه ارتباطات خدمات بر اثرگذار فاکتورهای تبیین
 فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از ها آن. پرداختند همراه تلفن اپراتورهای از یکی
 این در اصلی فاکتورهای. کردند مشخص را فاکتورها از یک هر نسبی اهمیت میزان

 کاربران شخصیتی مشخصات و خدمات مشخصات تجهیزات، ویژگی شامل تحقیق
 قیمت: از اند عبارت دور راه ارتباطات تجهیزات ویژگی به مربوط های شاخص. است

 اپراتور، برند و شهرت و شبکه دهی پوشش تلفن، گوشی ظاهر خدمات، و تلفن گوشی
 و اپراتور به نسبت ذهنی تصویر راحتی، شده، ارائه خدمات با تلفن گوشی سازگاری

 شامل دور راه ارتباطات خدمات مشخصات فاکتور همچنین. خدمات بودن مفید
 قابلیت خدمات، بودن جامع سازی، سفارشی بودن، موقع به محتوی، کیفیت های شاخص
 کیفیت انتقال، سرعت خدمات، بودن دسترس در بزرگ، و کوچک امور برای استفاده

 تعداد ازجمله هایی شاخص نیز کاربران مشخصات. است امنیت و محرمانگی سیگنال،
 تبلیغات، گروه، طرف از فشار اطرافیان، توصیه ،(اقوام و دوستان بین در) کاربران
 آل. گیرد برمی در پرداخت توانایی و ریسک ذهنی، تصویر محصول، و خدمات ضمانت

 ارزشی میزان گرفتن نظر در با خود مقاله در( 337-330 ص ،7015) لوزی آل و دبی
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 1داده متحرک سرویس از استفاده و پذیرش بینی پیش به شود می داده تحویل کاربر به که
 مجموع صورت به کاربر توسط دریافتی ارزش مقاله، این در. پرداختند کاربران توسط
 های شاخص. شود می تعریف کاربر توسط شده درک( غیرمالی و مالی) معایب و مزایا

 اطرافیان، اثرگذاری: از اند عبارت کاربران توسط دریافتی ارزش میزان بر اثرگذار
 به موبایل فناوری های نوآوری از یکی. فردی اطالعات میزان و فناوری های ویژگی

 از خرید فناوری، این در. باشند داشته متفاوتی خرید تجربه که دهد می اجازه مشتریان
 چه که کردند بررسی 3پریپورانی و 7پانتانو. گیرد می صورت دور راه از و مشتری طریق

 به ها آن. دهند تغییر را خود خرید روش کنندگان، مصرف تا شود می باعث هایی محرک
 عنوان به...  و ونقل حمل در امنیت پول، زمان، در جویی صرفه که رسیدند نتیجه این

 نوع چه که داد نشان ها آن های یافته. است کنندگان مصرف جدید رفتار های محرک
 پریپورانی، و پانتانو) دهند می ترجیح سنتی خریدهای به را موبایل خرید مشتریانی

 (.452 ص ،7016

 خدمات کیفیت

در  موجودیت یانهاد  یک یکل یدر مورد برتر یعنوان قضاوت مشتر خدمات به یفیتک
با قضاوت در  یفتعر ین(. قضاوت در ا373ص  ،1922 ،5مال ید)ز شود ینظر گرفته م

لمس هستند  یرقابلخدمات غ یرامتفاوت است ز یاربس یزیکیمورد محصوالت ف
خدمات  یفیتدر مورد ک یادی(. مطالعات ز77 ص ،1924 همکاران و پاراسرمان)

 یفیتک یتخدمات، اهم یفیتک یتمرکز رو یبرا یلدال ینتر از مهم یکیشده است.  انجام
 ص ،7010 ،2یوالو تر 6سانتوریدیس) ،(204 ص ،7009 ،4نگیشرکت است ) یتدر موفق

خدمات  یفیتباک یکیخدمات الکترون یفیت(. ک757-750 ص ،7003 ،2سانتس ،334
-36 ص ،7001 1ینو کرون 9یخدمات متفاوت است )براد یاتخصوص یلبه دل یزیکیف
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9. Brady 
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صورت تفاوت  به یفیتک ین،و کرون یشده توسط پاراسرمان، براد انجام یقات(. در تحق32
 یها روش .است شده یف، تعرکنند یها تجربه م انتظار دارد و آنچه آن یآنچه مشتر ینب

 ینتر وجود دارد. شناخته یابیبازار یاتخدمات در ادب یفیتک یریگ اندازه یبرا یمتفاوت
 یلهوس به SERVQUAL یاساست. مق SERVPERF و SERVQUALها روش  آن

 یبرا یمانسیونپنج د یاس،مق ینمان و همکارانش توسعه داده شد. مطابق اپاراسرا
بودن،  7شامل محسوس یمانسیونپنج د ینخدمات وجود دارد. ا یفیتک یریگ اندازه

 همکاران و پاراسرماناست ) 6یو همدرد 4، ضمانت5یی، پاسخگو3یناناطم یتقابل
 یعملکرد و انتظارات روش مناسب یناند که تفاوت ب کرده یان، ب2یلورو ت ین(. کرون1922

 یریگ اندازه یبرا SERVPERF یاسها از مق آن یست،خدمات ن یفیتک یریگ اندازه یبرا
اند که  کرده یانب یلورو ت ینتفاوت، کرون یناند. عالوه بر ا خدمات استفاده کرده یفیتک

 تیلور، و نکرونیخدمات ) یفیتدارد تا ک تری یشاثر ب ید،خر یلتما یرو یمشتر یترضا
 (.174ص  ،1995

خدمات  یفیتک یاتبا ادب یکیخدمات الکترون یفیتک یریاندازه ک های یاسگرچه مق
 یکیخدمات الکترون یفیتک یها یمانسیوند یینتع یبرا یسازگار است، اما مطالعات

 ی، سادگ10یتموفق ینان،اطم یت، قابل9و جون 2یانگآن وجود دارد.  یریگ منظور اندازه به
 یریگ اندازه یها یمانسیونعنوان د را به 15و اعتبار 13یت، امن17، مشخص بودن11استفاده

و  (. باور77ص  ،7007 ،و جون یانگاند ) کرده یمعرف یکیخدمات الکترون یفیتک
عنوان  را به ییو پاسخگو یناناطم یت، قابل1یند، فرا16ی، سرگرم14یهمکاران، طراح

                                                                                                                              
 

1. Cronin 

2. Tangibility 

3. Reliability 

4. Responsiveness 

5. Assurance 

6. Empathy 

7. Taylor 

8. Yang 

9. Jun 

10. Access 

11. Ease of use 

12. Personalization 

13. Security 

14. Credibility 

15. Design, 

16. Enjoyment 
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 واند )باور  کرده یمعرف یکیمات الکترونخد یفیتک یریگ اندازه یها یمانسیوند
-E-Sبه نام  یتمهچند آ یاسمق یک(. پاراسرامان و همکاران، 220ص  ،7006 همکاران،

QUAL یاسدو مق یاس،مق ینخدمات ارائه دادند، مطابق با ا یفیتک یریگ اندازه یرا برا 
-E-S) یاسمق یناست. اول یازخدمات موردن یفیتک یریگ منظور اندازه متفاوت به

QUAL 4بودن یو خصوص 5یستم، در دسترس بودن س3یل، تکم7ییکارا بعد( شامل چهار 
و  6جبران یی،پاسخگو یمانسیون( شامل سه دE-RECS-QUAL) یاسمق یناست و دوم

 یک 2یلیو گ بارگر ین(. ولف770-712 ص ،7004 همکاران، و)پاراسرمان  است 2تماس
 یفروش خدمات در خرده یفیتک یریگ منظور اندازه را به ETAILOبه نام  یاسمق

 ینان،اطم یت/ قابل یلتکم یها یمانسیونشامل د یاسمق یناند. ا توسعه داده یکیالکترون
بارگر و  ینبودن است )ولف ی/ خصوص یت، امن10ی، خدمات مشتر9یتسا وب یطراح

 (.24 ص ،7003 یلی،گ

 مشتری یترضا 

کنندگان  ارائه نسبت یانمشتر وفاداری و یترضا یبه بررس تحقیقی در کارانو هم 11دنگ
 اعتماد ،شده خدمات ارائه کیفیتها  پرداختند. آن یامخدمات تلفن همراه ازجمله ارسال پ

 هزینه یسهشده در مقا )منفعت کسب کاربرشده توسط  درک ارزش و اپراتو به نسبت
)دنگ و  کردند ییشناسا مشتری یتمؤثر بر رضا کتورهایعنوان فا خدمات( را به

 بودن مفید و قیمت کیفیت، یها شاخص مزئی و نیکو(. 793 ص، 7010 کاران،هم
از خدمات  مشتری یتعوامل اثرگذار بر رضا ینتر عنوان مهم ( را بهکاربر عملکرد)بهبود 

(. 977-970 ص، 7013 مزئی، و یکو)ن کردندمطرح  یلموبا یها شبکه اپراتورهای

                                                                                                                              
 

1. Process 

2. Efficiency 

3. Fulfillment 

4. System availability 

5. Privacy 

6. Compensation 

7. Contact 

8. Gilly 

9. Website design 

10. Customer service 

11. Deng 
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را  مشتری یتاثرگذار بر رضا کتورهایفا یمعادالت ساختار 7و سنگوپتا 1چاکرابورتی
خدمات و  قیمت کیفیت،. کردند یبررس یلکنندگان خدمات موبا فراهم یبرا

 ینخدمات( به عوامل مؤثر در ا یروزرسان و به ییردر ارائه خدمات )تغ یریپذ انعطاف
و  3کالووپرال (.750 ص، 7015و سنگوپتا،  کرابورتی)چا شدند گرفته نظر در معادالت

 را موبایل خدمات در یگرد اپراتورهای به کردن یچو سوئ یمشتر یترضا 5ینمگن یلو
شده توسط  درک ارزش طریق از را خدمات این از مشتریان یتها رضا . آنکردند بررسی

، 7014 ین،مگن لوی و کالووپرال) کردند یابینسبت به اپراتور را ارز ذهنی تصویر و کاربر
 از ناشی هزینه مانند تعویض موانع و یمشتر یتو همکاران اثر رضا کیم(. 433 ص

کردند.  رسیبر یمشتر یوفادار یبر رو را فعلی دستگاه بودن جذاب و دستگاه تعویض
اثر  یابیارز یهوشمند در کره برا یها از کاربران تلفن شده یآور جمع یها از داده محققان

که  است داده نشان تحقیق یجاستفاده کردند. نتا یمشتر یبر وفادار یمشتر یترضا
 ینچن دارد. هم یمشتر وفاداریبر  یریگ چشم اثر تعویض موانعو  یمشتر یترضا

)مثل  شرکت فاکتورهای و( استفاده قابلیت و یدستگاه )مثل عملکرد، طراح های یژگیو
 یتبر رضا یریگ اثر چشم یا( داریشرکت از مشتر یبانیو پشت شرکتاز  یتصور مشتر

 (.7016 همکاران، و کیماست ) مشتری

 نوآوری پذیرش و کیفیت 

 کشور در داده موبایل سرویس پذیرش بر مؤثر عواملی بررسی و تحلیل به همکاران و لو
 که فاکتورهایی عنوان به اطرافیان تأثیر و بودن مفید استفاده، سهولت. پرداختند چین

 سرویس های قابلیت و ویژگی همچنین. شدند شناسایی باشند می اثرگذار مستقیم طور به
 ،(شود می صرف که ای هزینه و زمان فناوری، سازگاری) کننده تسهیل فاکتورهای داده،

 طور به که هستند عواملی فردی خالقیت و( محرمانگی و امنیت اطمینان، قابلیت) اعتماد
 های مشخصه از یکی که اطمینان قابلیت تحقیق این در. باشند می تأثیرگذار غیرمستقیم

 پذیرش بر اثرگذار شاخص عنوان به است، دور راه ارتباطات شده ارائه خدمات کیفی

                                                                                                                              
1. Chakroborty 

2. Sengupta 

3. Caluo-Porra 

4. Levy-Mangin 
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 همکاران و کیم مقاله در(. 44-45 ص ،7002 همکاران، و لو) شد گرفته نظر در فناوری
 مارز و وردیگم تحقیق در و( 112-114 ص ،7002 همکاران، و کیم) سرگرمی ایجاد

 و اطالعات فناوری حوزه خدمات اطمینان قابلیت و خدمات بودن ملموس سرگرمی،
 شد اشاره گذارند، می اثر نوآوری پذیرش بر که کیفیت های شاخص عنوان به ارتباطات

 مؤثر های شاخص و فاکتورها تعیین به سانگ(. 512-514 ص ،7011 مارز، و وردیگم)
 مشخصه خود تحقیق در ها آن. پرداختند چین کشور در موبایل های نوآوری پذیرش بر

 شده، درک موانع کلی، ادراک دسته چهار در فاکتورها این. گرفتند نظر در نیز را فرهنگ
 ادراک. اند شده بیان اطرافیان و اجتماع اثرات و شده مشاهده جامعه در که هایی خروجی

 نظر در سرگرمی ایجاد و شده درک سودمندی و مطلوبیت های شاخص شامل کلی
 و شده درک موانع فاکتور برای کیفیت و هزینه های شاخص. است شده گرفته

 در شده مشاهده های خروجی فاکتور برای وارد ضررهای و دستاوردها های شاخص
 های شاخص اطرافیان و اجتماع اثرات فاکتور برای همچنین. گردیدند مطرح اجتماع
 شده درک کیفیت اثر نیز مقاله این در. شد بیان افراد بین ارتباطات میزان و رسانه اثرات
 قرار موردبررسی نوآوری پذیرش بر آن مختلف ابعاد گرفتن نظر در بدون کاربر توسط
 در موبایل تلفن مورد در نوآوری پذیرش جین و گوپتا(. 357 ص ،7015 سانگ،) گرفت
 برای فناوری پذیرش مدل تحقیق این در. کردند بررسی هند کشور روستایی مناطق
 نظر در را بودن مفید و استفاده سهولت فاکتور ها آن. شد داده توسعه روستایی مناطق
 گوشی هزینه بودن، متحرک خدمات، هزینه های شاخص از متأثر فاکتور دو این. گرفتند
 ارائه در شفافیت عدم سالمت، برای بودن مضر کاربر، به نسبت ذهنی تصویر تلفن،

 اثر مقاله این در. هستند اطرافیان اثرگذاری رسانه، اثرگذاری خدمات، کیفیت خدمات،
 نوآوری پذیرش بر کاربران نیازهای سازی برآورده میزان ازنظر خدمات کیفیت

 (.62 ص ،7014 جین، و گوپتا) گرفت قرار موردبررسی

 مشتری رضایت و خدمات کیفیت

 مشتری رضایت روی خدمات کیفیت اثر مورد در شده انجام مطالعات قسمت این در
 یفیت(، اثر ک302 ص ،7013) یشده توسط قلندر انجام یقدر تحق. است شده مرور

 یدیعنوان فاکتور کل به ی،مشتر یتو رضا یمشتر توسطارزش درک شده  یخدمات رو
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 یزآنال یجاست. نتا شده ی، بررسگذارد یاثر م یرانیا یانمشتر 1زبانی یغاتتبل یجادا یکه رو
 یاثر مثبت ینشان داده است که ارزش درک شده مشتر یاساس مدل معادالت ساختار بر
ارزش درک شده  ینچن دارد. هم یمشتر یتخدمات درک شده و رضا یفیتک یرو

، ارزش درک شده ینچن دارد. هم زبانی تبلیغاتو  یترضا یرو یاثر مثبت ی،مشتر
 یرو ییارزش درک شده اثر باال یتاًدارد؛ و نها زبانی تبلیغات یرو یاثر مثبت ی،مشتر

 ین(، روابط ب29-22ص  ،7010) اوجوشده توسط  انجام یقدارد. در تحق زبانی تبلیغات
شبکه ارتباطات  یدر صنعت ارتباطات با تمرکز رو یمشتر یتخدمات و رضا یفیتک

خدمات و  یفیتک ینروابط ب یینتع یق،است. هدف تحق شده یبررس یجریهن یلموبا
سازمان  یک یلهوس کاربرده شده به به های یاستراتژ یبررس ینچن و هم یشترم یترضا

 یخدمات مشتر یقاز طر یمشتر یتخدمات مورد انتظار و رضا یفیتک یلتحو یبرا
 یاثر خدمات مشتر یک، یهاست. در فرض شده یبررس یهاهداف با سه فرض ین. ااست

 یترضا یخدمات رو یفیتاثر ک -دو یهاست. در فرض شده یبررس یفیتدرک ک یرو
خدمات  یفیتو ک یمشتر یترضا ینرابطه ب -سه یهاست. در فرض شده یبررس یمشتر
کنندگان  خدمات فراهم یفیت(، ک1163 ص ،7013و همکاران ) یانداست. ل شده یبررس

کوتاه در  یامخدمات پ یاند. مطالعه رو کرده یرا بررس یمشتر یتو رضا یلخدمات موبا
است.  شده یبررس محور 4خدمات با  یفیتک یق،تحق ینده است. در اپاکستان متمرکزش

است.  یناناطم یتقابل یی،ضمانت، پاسخگو ی،همدرد یت،شامل محسوس محور 4 ینا
 یترضا یرو یاثر مثبت یتمحسوس( 1) است: شده یبررس یرز های یهفرض یق،تحق یندر ا

اثر  یناناطم یت( قابل3) ،دارد یمشتر یترضا یرو یاثر مثبت ی( همدرد7) ،دارد یمشتر
 ،دارد یمشتر یترضا یرو یاثر مثبت یی( پاسخگو5دارد ) یمشتر یترضا یرو یمثبت

 یاثر مثبت یمشتر یت( رضا6) یتاًدارد و نها یمشتر یترضا یرو ی( ضمانت اثر مثبت4)
 یفیتک یرجهت تأث یونرگرس یزنالآ یک یق،تحق ینا یندارد. همچن یحفظ مشتر یرو

-101 ص ،7010را انجام داده است. احمد و همکاران ) یمشتر یترضا یخدمات رو
در خدمات  یمشتر یوفادار یرا رو یمشتر یتخدمات و رضا یفیت(، اثر ک103

ها  داده یزآنال یبرا یوناز روش رگرس یقتحق یناند. در ا کرده یبررس یلارتباطات موبا
 شده است. استفاده

                                                                                                                              
1. Word of Mouth 
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 که دهد می نشان مشتری رضایت و خدمات کیفیت حوزه در مختلف های مقاله مطالعه
 بررسی را مختلف های حوزه در مشتری رضایت بر کیفیت تأثیر زیادی مقاالت گرچه
 ویژه به دور راه ارتباطات خدمات تحلیل به ها آن از کمی نسبتاً بخش تنها اما اند کرده

 تحقیقات از کمی تعداد در. اند پرداخته همراه تلفن اپراتورهای توسط شده ارائه خدمات
 دور راه ارتباطات و اطالعات فناوری درزمینه مشتری رضایت بر خدمات اثرکیفیت

 ص ،7010) اوجو ،(310 ص ،7013) قلندری) است شده بررسی موبایل خدمات ازجمله
 اما ؛((103 ص ،7010) همکاران و احمد و( 1163 ص ،7013) همکاران و لیانگ ،(93
 درنتیجه و رضایت بر فعلی خدمات کیفیت زمان هم تأثیر قبلی تحقیقات از کدام هیچ در
 مقاله این در که است نگرفته قرار تحلیل مورد کاربران توسط جدید خدمات پذیرش بر

 .گیرد می قرار موردبررسی

 تحقیق مفهومی مدل

 روی را همراه تلفن اپراتورهای خدمات کیفیت اثر اند خواسته محققان فعلی، تحقیق در
. دهند قرار موردسنجش نوآوری پذیرش روی را مشتری رضایت اثر و مشتری رضایت

 زیر فرضیه سه تحقیق، این در. است شده داده نشان( 1) شکل در تحقیق مدل چارچوب
 :اند قرارگرفته موردسنجش

 .دارد مثبتی اثر مشتری رضایت روی خدمات کیفیتـ  یک فرضیه
 .دارد مثبتی اثر نوآوری پذیرش روی مشتری رضایت ـ دو فرضیه
 .دارد مثبتی اثر نوآوری پذیرش روی خدمات کیفیت ـ سه فرضیه

 ضمانت، پاسخگویی، اطمینان، قابلیت های شاخص شده بررسی مقاالت به توجه با
 شده قرارگرفته مورداستفاده کیفیت فاکتور گیری اندازه برای بودن محسوس و همدردی

 دسته سه در نوآوری پذیرش میزان ارزیابی در کاررفته به های شاخص همچنین. است
 در. اند شده بندی تقسیم فنّاورانه های ویژگی و اجتماعی های ویژگی فردی، های ویژگی

 قیمت، های شاخص و خدمات کیفیت اساس بر نیز مشتری رضایت فاکتور مدل، این
 به نسبت ذهنی تصویر کاربر، توسط شده درک ارزش خدمات، ارائه در پذیری انعطاف
 و ها شاخص. است شده گیری اندازه( کاربر عملکرد ارتقا) خدمات بودن مفید و اپراتور

 نوآوری پذیرش خدمات، کیفیت فاکتورهای گیری اندازه برای مورداستفاده سؤاالت
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 توسط مدل این کلیات. است شده بیان( 3) و( 7) ،(1) های جدول در مشتری رضایت
 قرار تأیید مورد ایمیل طریق از اول همراه اپراتور مشتری با ارتباط واحد متخصصان

 (.است شده آورده مقاله پیوست در مستندات) گرفت
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 خدمات کیفیت های شاخص .5 جدول

 مراجع
 های شاخص

 خدمات کیفیت
 فاکتور

 اطمینان قابلیت (93 ص ،7010) اوجو ،(77 ص ،1922) همکاران و پاراسرمان

ت
کیفی

 

 و لیانگ ،(93 ص ،7010) اوجو ،(77 ص ،1922) همکاران و پاراسرمان

 (1163 ص ،7013) همکاران
 ضمانت

 و احمد ،(93 ص ،7010) اوجو ،(77 ص ،1922) همکاران و پاراسرمان

 (1163 ص ،7013) همکاران و لیانگ ،(103 ص ،7010) همکاران
 یریپذ تیمسئول

 ،(103 ص ،7010) همکاران و احمد ،(77 ص ،1922) همکاران و پاراسرمان

 (1163 ص ،7013) همکاران و لیانگ
 بودن محسوس

 و لیانگ ،(93 ص ،7010) اوجو ،(77 ص ،1922) همکاران و پاراسرمان

 (1163 ص ،7013) همکاران
 یهمدرد

 نوآوری پذیرش های شاخص .8 جدول

 مراجع
 پذیرش های شاخص

 نوآوری
 فاکتور

 فاکتور
 اصلی

 ،7011) مارز و وردیگم(، 141 ص ،7002) همکاران و بومن
 (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه(، 512 ص

 یتو وضع مالی توان
 اقتصادی

ت
صا

مشخ
 

فردی
 

ش
پذیر

 
نوآوری

 

 (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه
شده  کدر ریسک

 کاربرتوسط 

-330 ص ،7015) یو آل لوز دبی(، 7011) مارز و وردیگم
337) 

 کاربر اطالعات

 (713 ص ،7003) راجر
نسبت  ذهنی تصویر

 کاربربه 
 همکاران و شیه ،(1024 ص ،7013) آبادی خاتون و مقدم خلیل

 (3337-330 ص ،7015) یو آل لوز ی(، آل دب7015)

 و دوستان توصیه
 اطرافیان

ت
صا

مشخ
 

اجتماعی
 

 یا رسانه تبلیغات (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه

 (1024 ص ،7013) آبادی خاتون و مقدم خلیل
 بین در کاربران تعداد

 اطرافیان و دوستان
 از خدمات پشتیبانی (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه

نسبت به  ذهنی تصویر (212ص  ،7002) همکاران و سو

مشخ
ت

صا
فناور 

 ی
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 مراجع
 پذیرش های شاخص

 نوآوری
 فاکتور

 فاکتور
 اصلی

 اپراتور

 همکاران و سو(، 7002) دامسگارد(، 713 ص ،7003) راجر
 خلیل(، 512 ص ،7011) مارز و وردیگم(، 212 ص ،7002)

 (1024 ص ،7013) آبادی خاتون و مقدم

 استفاده سهولت

 ص ،7013) آبادی خاتون و مقدم خلیل(، 713 ص ،7003) راجر
 (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه ،(1024

 کاناتبا ام سازگاری
 موجود

 یده آنتن (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه

 راحتی (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه

 و شیه(، 114 ص ،7002) همکاران و کیم(، 7002) دامسگارد
 (7015) همکاران

 خدمات بودن مفید

 خدمات جامعیت (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه

 (7015) همکاران و شیه(، 141 ص ،7002) همکاران و بومن
 بودن دسترس در

 خدمات

 اپراتور برند و شهرت (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه

 (24-25 ص، 7015) همکاران و شیه
 انتقال سرعت

 اطالعات
 ص ،7015) همکاران و شیه(، 212ص  ،7002) همکاران و سو
25-24) 

 خدمات سازی یشخص

 یتو امن محرمانگی (24-25 ص ،7015) همکاران و شیه

 سیگنال کیفیت (24-25 ص ،7015) همکاران و شیه

 ص ،7011) مارز و وردیگم(، 114 ص ،7002) همکاران و کیم
 همکاران و شیه(، 130 ص ،7013) همکاران و شفینا(، 512

 (24-25 ص ،7015)
 خدمات هزینه

 

  



 55  … در یدخدمات جد یرشپذ یزانم بینی یشپ

 مشتری رضایت های شاخص. 3 جدول

 فاکتور مشتری رضایت های شاخص مراجع

 ،7015) سنگوپتا و چاکرابورتی ،(977 ص ،7013) مزئی و نیکو
 (750 ص

 قیمت

ت
رضای

 

 یریپذ انعطاف (750 ص ،7015) سنگوپتا و چاکرابورتی

 اپراتور به نسبت ذهنی تصویر (433 ص ،7014) مگنین لوی و کالووپرال

 اعتماد (793 ص ،7010) همکاران و دنگ

 (7013) مزئی و نیکو
 عملکرد)بهبود  بودن دیمف

 (کاربر

 ص ،7014) مگنین لوی و کالووپرال ،(7010) همکاران و دنگ
433) 

 کاربرشده توسط  درک ارزش

 تحقیق روش

 نمونه و ها داده آوری جمع

 پرسشنامه اول مرحله در اول، همراه شرکت کارشناسان توسط پرسشنامه ارزیابی پس
 پذیرش میزان و مشتری رضایت کیفیت، فاکتورهای بین روابط بررسی منظور به اول

 سؤال 37 شامل پرسشنامه این. گردید توزیع کاربران از نفر 153 بین جدید خدمات
 جنسیت، سن، مثل ها دهنده پاسخ فردی خصوصیات مورد در سواالتی شامل که است
 فاکتورهای با رابطه در سؤاالتی و کارت سیم نوع و تحصیالت تأهل، وضعیت شغل،

. اند قرارگرفته گیری مورداندازه( 1-4) لیکرت مقیاس از استفاده با که است مذکور
 مختلف خدمات ارزیابی منظور به سؤال 2 شامل دوم پرسشنامه بعد مرحله در همچنین

 و( ها بسته و ها طرح و پیشواز آهنگ تصویر، ارسال اینترنت، کوتاه، پیام تلفنی، مکالمات)
. شد توزیع اول همراه اپراتور کاربران بین تصادفی طور به خدمات، این پذیرش میزان

 .است شده داده نشان( 5) جدول در دهندگان پاسخ مشخصات
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 دهندگان ( مشخصات پاسخ4) جدول

 درصد تعداد یرمتغ درصد تعداد یرمتغ

 سن یتجنس

 4% 2 70 ازکمتر  47% 24 زن

 47% 24 70-30 52% 62 مرد

 30% 53 30-50 یالتتحص

 10% 15 50-40 10% 14 یپلمد زیر

 3% 5 40 از یشترب 14% 71 یپلمد فوق

 تأهل یتوضع 45% 22 یکارشناس

 36% 47 مجرد 70% 72 ارشد یکارشناس

 65% 91 متأهل 1% 7 یدکتر

 شغل یتوضع کارت یمس نوع

 21% 101 شاغل 62% 92 یدائم

 79% 57 یکارب 37% 56 یاعتبار

 
 47دهندگان مرد و  درصد پاسخ 52شده است  ( نشان داده5طور که در جدول ) همان

ها  درصد آن 13سال،  70دهندگان کمتر از  درصد از پاسخ 4ها زن بودند.  درصد آن
سن داشتند. مدرک  سال 50تا  70 یندهندگان ب پاسخ یسال و مابق 50از  تر یشب

 درصد 45 یپلم،د درصد فوق 14 یپلم،د یردهندگان ز درصد از پاسخ 10 یلیتحص
 کارت یمنوع س ین،چن . همبود دکتری درصد 1 و ارشد کارشناسی درصد 70 کارشناسی،

 یابیمنظور ارز بود. به یها اعتبار درصد از آن 37و  یدهندگان دائم درصد از پاسخ 62
. گردید یلمتک واحد 52 تعداد و گردید یعپرسشنامه توز 40پرسشنامه ابتدا تعداد  ییروا

کسان بوده یان از سؤاالت یتا چه حد برداشت پاسخگو کنیم بررسی خواهیم یدرواقع م
 برای و 24/0 ( برابر1پرسشنامه شماره ) یشده برا محاسبه کرونباخ یقدار آلفام است.

 یر قابل قبولادیکه مق است 2/0از خدمات حداقل  کیهر  برای( 7پرسشنامه شماره )
 ایجاد پرسشنامه کرونباخ یدر آلفا یتوجه قابل تغییر مختلف تاالؤاست. حذف س

 .شوند یاز سؤاالت حذف نم یک یچه بنابراین؛ کند ینم
 تعداد و گیری نمونه کفایت KMO شاخص از استفاده با پرسشنامه، ارزیابی از پس
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( 6/0 حداقل) باشد یک به نزدیک شاخص مقدار اگر. گیرد می قرار موردبررسی ها نمونه
 از استفاده با KMO شاخص. هستند مناسب عاملی تحلیل برای موردنظر های داده
 خدمات پذیرش و مشتری رضایت کیفیت، فاکتورهای از یک هر برای SPSS افزار نرم
 :است شده آورده( 4) جدول در

 ها نمونه تعداد ارزیابی برای KMO شاخص .1 جدول

 آزمون بارتلت KMO Sig شاخص فاکتور

 0.000 653/0 خدمات کیفیت 
 0.000 695/0 مشتری رضایت 
 0.000 227/0 خدمات پذیرش 

 یها برا فوق تعداد نمونه کتورهااز فا یکهر  یبرا KMO شاخص مقادیر به توجه با
 عاملی تحلیل برای ها داده باشد 04/0 از کمتر که درصورتی همچنین .استمناسب  یلتحل

 های شاخص تعداد کاهش امکان ادامه، در(. ها داده بین همبستگی وجود) است مناسب
 با خدمات پذیرش و مشتری رضایت کیفیت، فاکتورهای گیری اندازه برای شده استخراج

 .گیرد می قرار موردبررسی اصلی عوامل تحلیل از استفاده
 پذیرش و مشتری رضایت کیفیت، فاکتورهای گیری اندازه برای مربوطه های شاخص
. گردید استخراج موبایل و دور راه ارتباطات خدمات حوزه مقاالت اساس بر خدمات

 مشتری رضایت فاکتور برای شاخص 6 کیفیت، فاکتور گیری اندازه برای شاخص 4 تعداد
 کاهش منظور به. گردید تعیین جدید خدمات پذیرش فاکتور برای شاخص 71 و

. گرفت قرار مورداستفاده 7وریماکس چرخش و 1اصلی عوامل تحلیل ها، شاخص
 باید( 4/0 از کمتر) باشد کوچک خیلی ها آن استخراجی اشتراک مقادیر که هایی شاخص

 فاکتور گیری اندازه برای شاخص 3 تعداد مرتبط، غیر های شاخص حذف با. شوند حذف
 نظر در نوآوری پذیرش برای شاخص 16 و رضایت فاکتور برای شاخص 3 کیفیت،
( 6) جدول در شده مطرح فاکتورهای باقیمانده های شاخص ترکیب از پس. شد گرفته
 خدمات پذیرش و مشتری رضایت خدمات، کیفیت اصلی فاکتورهای گیری اندازه برای

 .گردید استخراج

                                                                                                                              
1. PCA 

2. Varimax 
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 و مشتری رضایت یفیت،ک فاکتورهای گیری اندازه برای شده استفاده های شاخص .6 جدول
 خدمات پذیرش

 کیفیت
 مداری مشتری (  ) 
 مشتری رضایت
 پذیری انعطاف (  ) 
 خدمات پذیرش

 باال باکیفیت خدمات بودن دسترس در (  ) 
 مشتری ازنظر اعتبار و شهرت (  ) 
 خدمات از پشتیبانی و تبلیغات (  ) 
 اطالعات افشای عدم و هزینه ازلحاظ مشتری از حمایت (  ) 
 خدمات از استفاده سهولت و راحتی (  ) 

  
 به توجه با. شد انجام عاملی های مدل ارزیابی منظور به تأکیدی فاکتوری تحلیل سپس
 مدل ادامه، در. گرفت قرار تأیید وردم مختلف ساختارهای مربوطه شاخص مقادیر

 و مشتری رضایت کیفیت، فاکتورهای بین روابط بررسی منظور به ساختاری معادالت
 توسط ساختاری معادالت مدل تحلیل. گرفت قرار مورداستفاده جدید خدمات پذیرش

 .شد انجام 2.2 لیزرل افزار نرم
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 جدید خدمات پذیرش و مشتری رضایت خدمات، کیفیت بین رابطه ساختاری مدل .8 شکل

 بر غیرمستقیم و مستقیم طور به کیفیت است شده داده نشان( 7) شکل در که طور همان
 اثر t-Value آماره مقدار به توجه با اگرچه. است اثرگذار کاربران توسط نوآوری پذیرش
 پذیری انعطاف و مداری مشتری که دهد می نشان نتایج. است بیشتر مراتب به آن مستقیم

 توجه با. باشند می کاربران توسط نوآوری پذیرش بر زیادی اثر دارای خدمات ارائه در
 تأثیر و کاربران رضایت بر کیفیت اثرگذاری بر مبنی تحقیق فرضیات ها، شاخص وزن به

 گردد می ارائه اپراتور توسط که جدیدی خدمات پذیرش بر گذشته خدمات از رضایت
 .گرفت قرار تأیید مورد

 پیام تلفنی، مکالمات درزمینه که جدیدی خدمات پذیرش احتماالت بینی پیش منظور به
 روش از شوند، می ارائه ها بسته و ها طرح و پیشواز آهنگ تصویر، ارسال اینترنت، کوتاه،

 شده ارائه جدید خدمت یک پذیرش تحقیق، این در. شود می استفاده لجستیک رگرسیون
 اصلی عوامل تحلیل از شده استخراج فاکتورهای و وابسته متغیر عنوان به اول همراه توسط

 لجستیک رگرسیون معادالت. شد گرفته نظر در مستقل متغیرهای عنوان به(( 6) جدول)
(( 6) جدول) اصلی عوامل تحلیل از شده استخراج فاکتورهای از استفاده با(( 1) رابطه)

 :شدند تعیین
(1) 

  
       

         
 

 مشخصات   بردار و کاربران توسط جدید خدمت پذیرش احتمال   ،(1) رابطه در که
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 احتمال اپراتور این توسط جدید خدمت یک ارائه صورت در. است مذکور خدمت
 فاکتورهای مقدار از استفاده با توان می را کاربران توسط آن استقبال میزان و پذیرش

 باال صورت در و نمود بینی پیش SPSS افزار نرم از استفاده با و (6) جدول در شده ارائه
 .گردد ارائه کاربران به جدید سرویس استقبال میزان بودن

 گیری نتیجه

 خدمات پذیرش بر مشتری رضایت و خدمات کیفیت اثر بررسی به تحقیق، این در
. شد پرداخته نوآوری پذیرش بینی پیش و همراه تلفن اپراتورهای توسط شده ارائه جدید

 همراه اپراتور در جدید خدمات پذیرش و مذکور فاکتور 3 میان ارتباط بررسی منظور به
 لجستیک رگرسیون روش از سپس. شد مدل فاکتور سه بین ساختاری معادالت ابتدا اول

. شد استفاده اول همراه اپراتور توسط شده ارائه جدید خدمات پذیرش بینی پیش منظور به
 ضمانت، پاسخگویی، اطمینان، قابلیت های شاخص کیفیت، فاکتور گیری اندازه منظور به

 نوآوری، پذیرش میزان ارزیابی برای. گرفت قرار مورداستفاده بودن محسوس همدردی،
 فنّاورانه های ویژگی و اجتماعی های ویژگی فردی، های ویژگی دسته سه در ها شاخص

 درک ارزش اساس بر نیز مشتری رضایت فاکتور شده، ارائه مدل در. شدند بندی تقسیم
 مفید و اعتماد پذیری، انعطاف قیمت، اپراتور، به نسبت ذهنی تصویر کاربر، توسط شده
 رضایت خدمات، کیفیت فاکتورهای گیری اندازه برای. شد گیری اندازه خدمات بودن

 کیفیت، فاکتورهای گیری اندازه برای. شد استفاده پرسشنامه از نوآوری پذیرش و مشتری
 4 تعداد و شد استفاده اصلی عوامل تحلیل از خدمات پذیرش و مشتری رضایت
 71 و مشتری رضایت گیری اندازه برای شاخص 6 کیفیت، گیری اندازه برای شاخص
 از ها، شاخص تعداد کاهش منظور به. گردید تعیین جدید خدمات پذیرش برای شاخص

 ترکیب و حذف با. شد استفاده واریماکس چرخش و اصلی عوامل تحلیل روش
 16 و رضایت برای شاخص 3کیفیت، گیری اندازه برای شاخص 3 تعداد ها، شاخص
 تأکیدی فاکتوری تحلیل سپس،. شد گرفته نظر در نوآوری پذیرش برای شاخص

 مربوطه، شاخص مقادیر به توجه با و پذیرفت صورت عاملی های مدل ارزیابی منظور به
 وسیله به ساختاری معادالت مدل ادامه، در. گرفت قرار تأیید مورد مختلف ساختارهای

 و مشتری رضایت کیفیت، فاکتورهای میان روابط بررسی منظور به 2.2 لیزرل افزار نرم
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 و مداری مشتری که داد نشان نتایج. گرفت قرار مورداستفاده جدید خدمات پذیرش
 کاربران توسط نوآوری پذیرش بر زیادی اثر دارای خدمات ارائه در پذیری انعطاف

 جدید خدمات ارائه در شاخص دو این بر تمرکز با اول همراه اپراتور و باشند می
 رگرسیون معادالت از استفاده با درنهایت. نماید جذب را زیادی کاربران تواند می

 احتمال اصلی، عوامل تحلیل مرحله در شده استخراج فاکتورهای مبنای بر لجستیک
 جهت ای زمینه تواند می شده انجام تحقیق. گردید بینی پیش جدید خدمات پذیرش

 بر مشتری رضایت اثر توان می آینده تحقیقات در مثال عنوان به. باشد آینده تحقیقات
 چنین هم. شود بررسی جدید خدمات پذیرش بر مشتری وفاداری اثر و مشتری وفاداری

 بررسی جدید خدمات پذیرش بر را ویروسی بازاریابی و زمانی تبلیغات اثر توان می
 بانکداری، مثل دیگری های حوزه در تواند می مقاله این در شده ارائه ساختاری مدل. نمود

 .گیرد قرار موردبررسی نیز اینترنتی خریدوفروش
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