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اپراتور همراه اول با تمرکز بر این دو شاخص در ارائه خدمات جدید میتواند کاربران
زیادی را جذب نماید.
کلیدواژگان :پذیرش نوآوری ،کیفیت ،رضایت مشتری ،اپراتورهای تلفن همراه
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مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از موبایل و خدمات ارائهشده توسط اپراتورهای تلفن همراه
بهسرعت در بین افراد گسترشیافته است .علیرغم گسترش این خدمات ،همه
نوآوریهای ارائهشده در حوزه ارتباطات راه دور بهطور یکسان موردپذیرش قرار
نگرفتهاند .برای مثال خدمتی مانند ارسال پیام کوتاه بسیار موردتوجه قرارگرفته
درحالیکه خدمتی مانند ارسال پیامهای چندرسانهای چندان موردتوجه واقع نشده است
(لو 1و همکاران ( ،7002ص  )45و تشرنینگ 7و دامسگارد ،7002 ،3ص  .)73اگرچه این
مطلب خیلی عجیب نیست ولی پیشبینی پذیرش یا شکست یک نوآوری توسط کاربران
نسبتاً پیچیده است .راجر ،7003( 5ص  ،)107تشرنینگ و دامسگارد ( ،7002ص ،)75
بومن 4و همکاران ( ،7002ص  ،)152کیم 6و همکاران ( ،7002ص  ،)117لو و همکاران
( ،7002ص  ،)42وردیگم 2و مارز ،7011( 2ص  ،)511خلیل مقدم و خاتونآبادی
( ،7013ص  ،)1023شفینا 9و همکاران ( ،7013ص  ،)172شیه 10و همکاران (،7015
ص  )21و آل دبی 11و آل لوزی ،7015( 17ص  ،)372سانگ ،7015( 13ص  )357و
گوپتا 15و جین ،7014( 14ص  )62در تحقیقات خود به پیشبینی پذیرش نوآوری
درزمینه فناوری اطالعات و ارتباطات راه دور بهویژه خدمات موبایل پرداختهاند .در این
تحقیقات به تبیین فاکتورها و شاخصهای اثرگذار بر پذیرش خدمات جدید موبایل
بهمنظور پیشبینی رفتارهای آتی کاربران پرداختهشده است .هرچند بخش زیادی از آنها
بر فاکتورهای کلی مؤثر بر پذیرش فناوری با استفاده از رگرسیون چندگانه تمرکز
داشتهاند (شیه و همکاران ،7015 ،ص  ،)27در برخی از این مقاالت ازجمله لو و
1. Lu
2. Tsherning
3. Damsgaard
4. Rogers
5. Bouwman
6. Kim
7. Verdegem
8. Mareza
9. Shafinah.
10. Shieh
11. Al-Debei
12. Al-Lozi
13. Song
14. Gupta
15. Jin
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همکاران ( ،7002ص  ،)43سانگ ( ،7015ص  )357-339و گوپتا و جین ( ،7014ص
 )22عامل کیفیت خدمات بهعنوان یک شاخص اثرگذار بر پذیرش نوآوری مطرح
گردیده است .درحالیکه کیفیت خود نیز بهعنوان یک فاکتور پنهان 1توسط شاخصهای
دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرد (پاراسرمان 7و همکاران ( ،1922ص  ،)13باور 3و
همکاران ( ،7006ص  ،)262-266ولفین بارگر 5و همکاران ( ،7003ص  ،)25پاراسرمان
و همکاران ( ،7004ص  .))773-770در میان فاکتورهای متعددی که بر پذیرش نوآوری
توسط مشتری اثر میگذارند ،کیفیت خدمات و قیمت از مهمترین عوامل تأثیرگذار
میباشند .ازآنجاییکه تعادل بین کیفیت خدمات و قیمت بهعنوان رضایت مشتری در نظر
گرفته میشود ،رضایت مشتری نیز بهعنوان یک فاکتور پنهان که توسط میزان کیفیت و
قیمت ارزیابی میشود ،بر پذیرش نوآوری اثرگذار است (نیکو 4و مزئی ،7013( 6ص
 .))975با توجه به اهمیت پذیرش خدمات جدید ارائهشده توسط شرکتها ازجمله
اپراتورهای تلفن همراه ،در این مقاله به بررسی اثر کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر
پذیرش خدمات جدید ارائهشده توسط اپراتورهای تلفن همراه و پیشبینی پذیرش
نوآوری پرداختهشده است.
مقاالت زیادی تأثیر کیفیت بر رضایت مشتری در حوزههای مختلف را بررسی کردهاند
که تنها بخش نسبتاً کمی از آنها به تحلیل خدمات ارتباطات راه دور بهویژه خدمات
ارائهشده توسط اپراتورهای تلفن همراه پرداختهاند .محققانی ازجمله قلندری،7013( 2
ص  ،)310اوجو ،7010( 2ص  ،)93لیاند 9و همکاران ( ،7013ص  )1163و احمد 10و
همکاران ( ،7010ص  )103اثر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری درزمینه فناوری
اطالعات و ارتباطات راه دور ازجمله خدمات موبایل بررسی کردهاند ...همانطور که
مشاهده میشود در تحقیقات قبلی تأثیر همزمان کیفیت خدمات فعلی بر رضایت و

1. Latent factor
2. Parasuraman
3. Bauer
4. Wolfinbarger
5. Nikou
6. Mezei
7. Ghalandari
8. Ojo
9. Liand
10. Ahmed
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درنتیجه بر پذیرش خدمات جدید توسط کاربران مورد تحلیل قرار نگرفته است که در
این مقاله موردبررسی قرار میگیرد.
بخشهای مختلف در این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است .در بخش دو
ادبیاتی بر حوزههای کیفیت خدمات موبایل ،رضایت مشتری ،پذیرش نوآوری و
ارتباطات این فاکتورها بیان میشود .سپس در بخش سه مدل مفهومی این مقاله ارائه
میگردد .در ادامه ،در بخش چهار با استفاده از روشهای تحلیل عاملی تأکیدی و
رگرسیون لجستیک به پیشبینی پذیرش خدمات جدید موبایل بر اساس فاکتورهای
کیفیت و رضایت مشتری میپردازیم .درنهایت در بخش پنج ،نتیجهگیری و پیشنهادها
آتی مطرح میگردد.

مرور ادبیات
پذیرش نوآوری
اگرچه درگذشته تلفن موبایل فقط وسیلهای برای ارتباطات صوتی بود ،در حال حاضر
به ابزاری برای انتقال داده و ارائه خدمات مختلف توسط اپراتورهای تلفن همراه
تبدیلشده است .کاربران نیز از بین اپراتورهای تلفن همراه اپراتوری را انتخاب میکنند
که بتواند نیازهای آنها را برآورده نماید .ازاینرو الزم است بهمنظور درک و پیشبینی
دیدگاه کاربران در مورد نوآوریهای آتی ،تئوریها و شاخصهای مربوط به نفوذ و
پذیرش نوآوری موردبررسی قرار گیرد.
تئوری نفوذ نوآوری 1به بررسی رفتار کاربران نسبت به یک فناوری جدید میپردازد .در
این تئوری شاخصهای مزیت نسبی ،سهولت استفاده ،تصویر ذهنی ،سازگاری،
قابلرؤیت بودن نوآوری ،قابلمشاهده بودن مزایا و معایب حاصل از نوآوری و رغبت
و تمایل به استفاده از آن بهعنوان عوامل اثرگذار بر پذیرش نوآوری در نظر
گرفتهشدهاند (راجر ،7003 ،ص  .)713یکی از تئوریهای پرکاربردی که بهطور گسترده
برای توصیف و پیشبینی پذیرش نوآوریهای حوزه فناوری اطالعات موردبررسی قرار
میگیرد ،تئوری مدل پذیرش فناوری است .این مدل ،پذیرش نوآوری توسط کاربر را

1. Innovation Diffusion Theory
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بر اساس دو باور پیشبینی میکند :سهولت استفاده و مفید بودن (تشرنینگ و دامسگارد،
 ،7002ص  .)73بومن و همکاران ( ،7002ص  )141عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در
خدمات موبایل را در کشور فنالند در دو دسته کلی موانع و فواید نوآوری در نظر
گرفتند .فواید پذیرش نوآوری شامل شاخصهای انعطافپذیری و سرگرمی و موانع
پذیرش نوآوری نیز شامل شاخصهای اقتصادی ،روحی (سهولت استفاده) و فیزیکی
(در دسترس بودن) است .در تحقیقی دیگر ،سو 1و همکاران ( ،7002ص )212
شاخصهای مؤثر بر پذیرش اینترنت موبایل بهویژه سرویس پیامهای چندرسانهای 7را
موردبررسی قراردادند .آنها مزیت نسبی ،سهولت استفاده ،سازگاری با نیازها و تجارب
قبلی کاربر ،امکان آزمودن نوآوری قبل از پذیرش آن ،تصویر ذهنی نسبت به کاربر،
مشخص و قابلرؤیت بودن نوآوری ،قابلمشاهده بودن مزایا و معایب حاصل از
نوآوری و رغبت و تمایل نسبت به نوآوری را بهعنوان شاخصهای اثرگذار بر پذیرش
نوآوری شناسایی کردند .کیم و همکاران ( ،7002ص  )114عوامل اثرگذار بر پذیرش
نوآوری را با توجه به ارزش نوآوری تعیین کردند .آنها بیان کردند که این عوامل
بهطور غیرمستقیم و از طریق میزان ارزشی که توسط کاربر دریافت میشود بر پذیرش
نوآوری تأثیر میگذارند .آنها این فاکتورها را در دو دسته اصلی موانع و مزایای
نوآوری در نظر گرفتند .مفید بودن و ایجاد سرگرمی بهعنوان مزایا و ویژگیهای فناوری
(فناوریهای مختلف نیازمند صرف زمان و انرژی متفاوتی است) و هزینه (قیمتی که در
ازای استفاده از یک نوآوری پرداخت میشود) بهعنوان معایب نوآوری در نظر
گرفتهشده است .وردیگم و مارز ( ،7011ص  )512نیز در مقاله خود به تبیین
شاخصهای مؤثر بر پذیرش نوآوریهای حوزه ارتباطات راه دور (اخبار و تلویزیون)
پرداختند .آنها در مقاله خود به شاخصهای پیچیدگی ،هزینه ،تصویر ذهنی و جایگاه
اجتماعی ،خوشبینی ،اطالعات کاربر در مورد نوآوری ،توانمندی شخصی ،مزایای
نسبی و تمایل به پرداخت هزینه اشاره کردند .خلیل مقدم و خاتونآبادی ( ،7013ص
 )1024عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات اطالعات و ارتباطات راه دور ازجمله اینترنت را
در مناطق روستایی موردبررسی قراردادند .آنها عوامل مؤثر را در سه دسته فاکتورهای
1. Suo
2. Multimedia Message Service
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فردی ،اجتماعی و فناوری تقسیمبندی کردند .فاکتور فردی شامل شاخصهای سن،
اطالعات و مهارت ،رضایت از مدیریت مرکز ،عالقهمندی به پذیرش فنّاوری ،جنسیت،
وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی ،سبک زندگی ،مکان زندگی ،سطح تحصیالت و شغل
است .همچنین فاکتور اجتماعی دربرگیرنده شاخصهای میزان استفاده اطرافیان از
خدمات ،سطح اطالعات ،اشتغال ،رضایت از خدمات ،سطح تحصیالت ،نوع نگرش
آنها نسبت به این خدمات و وضعیت مالی آنها است .فاکتور فناوری نیز توسط
شاخصهای مزایای نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،تصویر ذهنی نسبت به فناوری
اطالعات و ارتباطات و قابلمشاهده بودن (قابلیت رؤیت نوآوری و نتایج حاصل از آن)
اندازهگیری میشود .شفینا و همکاران ( ،7013ص  )130پذیرش نوآوری را در خدمات
و برنامههای کاربردی موبایل بررسی کردند .آنها عالوه بر مدل پذیرش فناوری
فاکتورهای دیگری را در نظر گرفتند که در بین آنها هزینه ،ریسک/امنیت و اعتماد
دارای بیشترین اهمیت بودند .شیه و همکاران ( ،7015ص  )24-25در مقاله خود به
تبیین فاکتورهای اثرگذار بر خدمات ارتباطات راه دور موبایل در کشور تایوان برای
یکی از اپراتورهای تلفن همراه پرداختند .آنها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
میزان اهمیت نسبی هر یک از فاکتورها را مشخص کردند .فاکتورهای اصلی در این
تحقیق شامل ویژگی تجهیزات ،مشخصات خدمات و مشخصات شخصیتی کاربران
است .شاخصهای مربوط به ویژگی تجهیزات ارتباطات راه دور عبارتاند از :قیمت
گوشی تلفن و خدمات ،ظاهر گوشی تلفن ،پوشش دهی شبکه و شهرت و برند اپراتور،
سازگاری گوشی تلفن با خدمات ارائهشده ،راحتی ،تصویر ذهنی نسبت به اپراتور و
مفید بودن خدمات .همچنین فاکتور مشخصات خدمات ارتباطات راه دور شامل
شاخصهای کیفیت محتوی ،بهموقع بودن ،سفارشیسازی ،جامع بودن خدمات ،قابلیت
استفاده برای امور کوچک و بزرگ ،در دسترس بودن خدمات ،سرعت انتقال ،کیفیت
سیگنال ،محرمانگی و امنیت است .مشخصات کاربران نیز شاخصهایی ازجمله تعداد
کاربران (در بین دوستان و اقوام) ،توصیه اطرافیان ،فشار از طرف گروه ،تبلیغات،
ضمانت خدمات و محصول ،تصویر ذهنی ،ریسک و توانایی پرداخت در برمیگیرد .آل
دبی و آل لوزی ( ،7015ص  )337-330در مقاله خود با در نظر گرفتن میزان ارزشی
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که به کاربر تحویل داده میشود به پیشبینی پذیرش و استفاده از سرویس متحرک داده

1

توسط کاربران پرداختند .در این مقاله ،ارزش دریافتی توسط کاربر بهصورت مجموع
مزایا و معایب (مالی و غیرمالی) درک شده توسط کاربر تعریف میشود .شاخصهای
اثرگذار بر میزان ارزش دریافتی توسط کاربران عبارتاند از :اثرگذاری اطرافیان،
ویژگیهای فناوری و میزان اطالعات فردی .یکی از نوآوریهای فناوری موبایل به
مشتریان اجازه میدهد که تجربه خرید متفاوتی داشته باشند .در این فناوری ،خرید از
طریق مشتری و از راه دور صورت میگیرد .پانتانو 7و پریپورانی 3بررسی کردند که چه
محرکهایی باعث میشود تا مصرفکنندگان ،روش خرید خود را تغییر دهند .آنها به
این نتیجه رسیدند که صرفهجویی در زمان ،پول ،امنیت در حملونقل و  ...بهعنوان
محرکهای رفتار جدید مصرفکنندگان است .یافتههای آنها نشان داد که چه نوع
مشتریانی خرید موبایل را به خریدهای سنتی ترجیح میدهند (پانتانو و پریپورانی،
 ،7016ص .)452

کیفیت خدمات
کیفیت خدمات بهعنوان قضاوت مشتری در مورد برتری کلی یک نهاد یا موجودیت در
نظر گرفته میشود (زید مال ،1922 ،5ص  .)373قضاوت در این تعریف با قضاوت در
مورد محصوالت فیزیکی بسیار متفاوت است زیرا خدمات غیرقابل لمس هستند
(پاراسرمان و همکاران  ،1924ص  .)77مطالعات زیادی در مورد کیفیت خدمات
انجامشده است .یکی از مهمترین دالیل برای تمرکز روی کیفیت خدمات ،اهمیت کیفیت
در موفقیت شرکت است (نگی ،7009 ،4ص ( ،)204سانتوریدیس 6و تریوال ،7010 ،2ص
 ،334سانتس ،7003 ،2ص  .)757-750کیفیت خدمات الکترونیکی باکیفیت خدمات
فیزیکی به دلیل خصوصیات خدمات متفاوت است (برادی 9و کرونین ،7001 1ص -36
1. Mobile Data Service
2. Pantano
3. Priporas
4. Zeithmal
5. Negi
6. Santouridis
7. Trivella
8. Santos
9. Brady
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 .)32در تحقیقات انجامشده توسط پاراسرمان ،برادی و کرونین ،کیفیت بهصورت تفاوت
بین آنچه مشتری انتظار دارد و آنچه آنها تجربه میکنند ،تعریفشده است .روشهای
متفاوتی برای اندازهگیری کیفیت خدمات در ادبیات بازاریابی وجود دارد .شناختهترین
آنها روش  SERVQUALو SERVPERFاست .مقیاس  SERVQUALبهوسیله
پاراسرامان و همکارانش توسعه داده شد .مطابق این مقیاس ،پنج دیمانسیون برای
اندازهگیری کیفیت خدمات وجود دارد .این پنج دیمانسیون شامل محسوس 7بودن،
قابلیت اطمینان ،3پاسخگویی ،5ضمانت 4و همدردی 6است (پاراسرمان و همکاران
 .)1922کرونین و تیلور ،2بیان کردهاند که تفاوت بین عملکرد و انتظارات روش مناسبی
برای اندازهگیری کیفیت خدمات نیست ،آنها از مقیاس  SERVPERFبرای اندازهگیری
کیفیت خدمات استفاده کردهاند .عالوه بر این تفاوت ،کرونین و تیلور بیان کردهاند که
رضایت مشتری روی تمایل خرید ،اثر بیشتری دارد تا کیفیت خدمات (کرونین و تیلور،
 ،1995ص .)174
گرچه مقیاسهای اندازه کیری کیفیت خدمات الکترونیکی با ادبیات کیفیت خدمات
سازگار است ،اما مطالعاتی برای تعیین دیمانسیون های کیفیت خدمات الکترونیکی
بهمنظور اندازهگیری آن وجود دارد .یانگ 2و جون ،9قابلیت اطمینان ،موفقیت ،10سادگی
استفاده ،11مشخص بودن ،17امنیت 13و اعتبار 15را بهعنوان دیمانسیون های اندازهگیری
کیفیت خدمات الکترونیکی معرفی کردهاند (یانگ و جون ،7007 ،ص  .)77باور و
همکاران ،طراحی ،14سرگرمی ،16فرایند ،1قابلیت اطمینان و پاسخگویی را بهعنوان

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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دیمانسیون های اندازهگیری کیفیت خدمات الکترونیکی معرفی کردهاند (باور و
همکاران ،7006 ،ص  .)220پاراسرامان و همکاران ،یک مقیاس چند آیتمه به نام E-S-

 QUALرا برای اندازهگیری کیفیت خدمات ارائه دادند ،مطابق با این مقیاس ،دو مقیاس
متفاوت بهمنظور اندازهگیری کیفیت خدمات موردنیاز است .اولین مقیاس (E-S-

 )QUALشامل چهار بعد کارایی ،7تکمیل ،3در دسترس بودن سیستم 5و خصوصی بودن

4

است و دومین مقیاس ( )E-RECS-QUALشامل سه دیمانسیون پاسخگویی ،جبران 6و
تماس 2است (پاراسرمان و همکاران ،7004 ،ص  .)770-712ولفین بارگر و گیلی 2یک
مقیاس به نام  ETAILOرا بهمنظور اندازهگیری کیفیت خدمات در خردهفروشی
الکترونیکی توسعه دادهاند .این مقیاس شامل دیمانسیون های تکمیل  /قابلیت اطمینان،
طراحی وبسایت ،9خدمات مشتری ،10امنیت  /خصوصی بودن است (ولفین بارگر و
گیلی ،7003 ،ص .)24

رضایت مشتری
دنگ 11و همکاران در تحقیقی به بررسی رضایت و وفاداری مشتریان نسبت ارائهکنندگان
خدمات تلفن همراه ازجمله ارسال پیام پرداختند .آنها کیفیت خدمات ارائهشده ،اعتماد
نسبت به اپراتو و ارزش درک شده توسط کاربر (منفعت کسبشده در مقایسه هزینه
خدمات) را بهعنوان فاکتورهای مؤثر بر رضایت مشتری شناسایی کردند (دنگ و
همکاران ،7010 ،ص  .)793نیکو و مزئی شاخصهای کیفیت ،قیمت و مفید بودن
(بهبود عملکرد کاربر) را بهعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری از خدمات
اپراتورهای شبکههای موبایل مطرح کردند (نیکو و مزئی ،7013 ،ص .)977-970

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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چاکرابورتی 1و سنگوپتا 7معادالت ساختاری فاکتورهای اثرگذار بر رضایت مشتری را
برای فراهمکنندگان خدمات موبایل بررسی کردند .کیفیت ،قیمت خدمات و
انعطافپذیری در ارائه خدمات (تغییر و بهروزرسانی خدمات) به عوامل مؤثر در این
معادالت در نظر گرفته شدند (چاکرابورتی و سنگوپتا ،7015 ،ص  .)750کالووپرال 3و
لوی مگنین 5رضایت مشتری و سوئیچ کردن به اپراتورهای دیگر در خدمات موبایل را
بررسی کردند .آنها رضایت مشتریان از این خدمات را از طریق ارزش درک شده توسط
کاربر و تصویر ذهنی نسبت به اپراتور را ارزیابی کردند (کالووپرال و لوی مگنین،7014 ،
ص  .)433کیم و همکاران اثر رضایت مشتری و موانع تعویض مانند هزینه ناشی از
تعویض دستگاه و جذاب بودن دستگاه فعلی را بر روی وفاداری مشتری بررسی کردند.
محققان از دادههای جمعآوریشده از کاربران تلفنهای هوشمند در کره برای ارزیابی اثر
رضایت مشتری بر وفاداری مشتری استفاده کردند .نتایج تحقیق نشان داده است که
رضایت مشتری و موانع تعویض اثر چشمگیری بر وفاداری مشتری دارد .همچنین
ویژگیهای دستگاه (مثل عملکرد ،طراحی و قابلیت استفاده) و فاکتورهای شرکت (مثل
تصور مشتری از شرکت و پشتیبانی شرکت از مشتری) دارای اثر چشمگیری بر رضایت
مشتری است (کیم و همکاران.)7016 ،

کیفیت و پذیرش نوآوری
لو و همکاران به تحلیل و بررسی عواملی مؤثر بر پذیرش سرویس موبایل داده در کشور
چین پرداختند .سهولت استفاده ،مفید بودن و تأثیر اطرافیان بهعنوان فاکتورهایی که
بهطور مستقیم اثرگذار میباشند شناسایی شدند .همچنین ویژگی و قابلیتهای سرویس
داده ،فاکتورهای تسهیلکننده (سازگاری فناوری ،زمان و هزینهای که صرف میشود)،
اعتماد (قابلیت اطمینان ،امنیت و محرمانگی) و خالقیت فردی عواملی هستند که بهطور
غیرمستقیم تأثیرگذار میباشند .در این تحقیق قابلیت اطمینان که یکی از مشخصههای
کیفی خدمات ارائهشده ارتباطات راه دور است ،بهعنوان شاخص اثرگذار بر پذیرش
1. Chakroborty
2. Sengupta
3. Caluo-Porra
4. Levy-Mangin
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فناوری در نظر گرفته شد (لو و همکاران ،7002 ،ص  .)44-45در مقاله کیم و همکاران
ایجاد سرگرمی (کیم و همکاران ،7002 ،ص  )112-114و در تحقیق وردیگم و مارز
سرگرمی ،ملموس بودن خدمات و قابلیت اطمینان خدمات حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات بهعنوان شاخصهای کیفیت که بر پذیرش نوآوری اثر میگذارند ،اشاره شد
(وردیگم و مارز ،7011 ،ص  .)512-514سانگ به تعیین فاکتورها و شاخصهای مؤثر
بر پذیرش نوآوریهای موبایل در کشور چین پرداختند .آنها در تحقیق خود مشخصه
فرهنگ را نیز در نظر گرفتند .این فاکتورها در چهار دسته ادراک کلی ،موانع درک شده،
خروجیهایی که در جامعه مشاهدهشده و اثرات اجتماع و اطرافیان بیانشدهاند .ادراک
کلی شامل شاخصهای مطلوبیت و سودمندی درک شده و ایجاد سرگرمی در نظر
گرفتهشده است .شاخصهای هزینه و کیفیت برای فاکتور موانع درک شده و
شاخصهای دستاوردها و ضررهای وارد برای فاکتور خروجیهای مشاهدهشده در
اجتماع مطرح گردیدند .همچنین برای فاکتور اثرات اجتماع و اطرافیان شاخصهای
اثرات رسانه و میزان ارتباطات بین افراد بیان شد .در این مقاله نیز اثر کیفیت درک شده
توسط کاربر بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن بر پذیرش نوآوری موردبررسی قرار
گرفت (سانگ ،7015 ،ص  .)357گوپتا و جین پذیرش نوآوری در مورد تلفن موبایل در
مناطق روستایی کشور هند بررسی کردند .در این تحقیق مدل پذیرش فناوری برای
مناطق روستایی توسعه داده شد .آنها فاکتور سهولت استفاده و مفید بودن را در نظر
گرفتند .این دو فاکتور متأثر از شاخصهای هزینه خدمات ،متحرک بودن ،هزینه گوشی
تلفن ،تصویر ذهنی نسبت به کاربر ،مضر بودن برای سالمت ،عدم شفافیت در ارائه
خدمات ،کیفیت خدمات ،اثرگذاری رسانه ،اثرگذاری اطرافیان هستند .در این مقاله اثر
کیفیت خدمات ازنظر میزان برآورده سازی نیازهای کاربران بر پذیرش نوآوری
موردبررسی قرار گرفت (گوپتا و جین ،7014 ،ص .)62

کیفیت خدمات و رضایت مشتری
در این قسمت مطالعات انجامشده در مورد اثر کیفیت خدمات روی رضایت مشتری
مرور شده است .در تحقیق انجامشده توسط قلندری ( ،7013ص  ،)302اثر کیفیت
خدمات روی ارزش درک شده توسط مشتری و رضایت مشتری ،بهعنوان فاکتور کلیدی
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که روی ایجاد تبلیغات زبانی 1مشتریان ایرانی اثر میگذارد ،بررسیشده است .نتایج آنالیز
بر اساس مدل معادالت ساختاری نشان داده است که ارزش درک شده مشتری اثر مثبتی
روی کیفیت خدمات درک شده و رضایت مشتری دارد .همچنین ارزش درک شده
مشتری ،اثر مثبتی روی رضایت و تبلیغات زبانی دارد .همچنین ،ارزش درک شده
مشتری ،اثر مثبتی روی تبلیغات زبانی دارد؛ و نهایتاً ارزش درک شده اثر باالیی روی
تبلیغات زبانی دارد .در تحقیق انجامشده توسط اوجو ( ،7010ص  ،)29-22روابط بین
کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت ارتباطات با تمرکز روی شبکه ارتباطات
موبایل نیجریه بررسیشده است .هدف تحقیق ،تعیین روابط بین کیفیت خدمات و
رضایت مشتری و همچنین بررسی استراتژیهای بهکاربرده شده بهوسیله یک سازمان
برای تحویل کیفیت خدمات مورد انتظار و رضایت مشتری از طریق خدمات مشتری
است .این اهداف با سه فرضیه بررسیشده است .در فرضیه یک ،اثر خدمات مشتری
روی درک کیفیت بررسیشده است .در فرضیه دو -اثر کیفیت خدمات روی رضایت
مشتری بررسیشده است .در فرضیه سه -رابطه بین رضایت مشتری و کیفیت خدمات
بررسیشده است .لیاند و همکاران ( ،7013ص  ،)1163کیفیت خدمات فراهمکنندگان
خدمات موبایل و رضایت مشتری را بررسی کردهاند .مطالعه روی خدمات پیام کوتاه در
پاکستان متمرکزشده است .در این تحقیق ،کیفیت خدمات با  4محور بررسیشده است.
این  4محور شامل محسوسیت ،همدردی ،ضمانت ،پاسخگویی ،قابلیت اطمینان است.
در این تحقیق ،فرضیههای زیر بررسیشده است )1( :محسوسیت اثر مثبتی روی رضایت
مشتری دارد )7( ،همدردی اثر مثبتی روی رضایت مشتری دارد )3( ،قابلیت اطمینان اثر
مثبتی روی رضایت مشتری دارد ( )5پاسخگویی اثر مثبتی روی رضایت مشتری دارد،
( )4ضمانت اثر مثبتی روی رضایت مشتری دارد و نهایتاً ( )6رضایت مشتری اثر مثبتی
روی حفظ مشتری دارد .همچنین این تحقیق ،یک آنالیز رگرسیون جهت تأثیر کیفیت
خدمات روی رضایت مشتری را انجام داده است .احمد و همکاران ( ،7010ص -101
 ،)103اثر کیفیت خدمات و رضایت مشتری را روی وفاداری مشتری در خدمات
ارتباطات موبایل بررسی کردهاند .در این تحقیق از روش رگرسیون برای آنالیز دادهها
استفادهشده است.
1. Word of Mouth
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مطالعه مقالههای مختلف در حوزه کیفیت خدمات و رضایت مشتری نشان میدهد که
گرچه مقاالت زیادی تأثیر کیفیت بر رضایت مشتری در حوزههای مختلف را بررسی
کردهاند اما تنها بخش نسبتاً کمی از آنها به تحلیل خدمات ارتباطات راه دور بهویژه
خدمات ارائهشده توسط اپراتورهای تلفن همراه پرداختهاند .در تعداد کمی از تحقیقات
اثرکیفیت خدمات بر رضایت مشتری درزمینه فناوری اطالعات و ارتباطات راه دور
ازجمله خدمات موبایل بررسیشده است (قلندری ( ،7013ص  ،)310اوجو ( ،7010ص
 ،)93لیانگ و همکاران ( ،7013ص  )1163و احمد و همکاران ( ،7010ص ))103؛ اما
در هیچکدام از تحقیقات قبلی تأثیر همزمان کیفیت خدمات فعلی بر رضایت و درنتیجه
بر پذیرش خدمات جدید توسط کاربران مورد تحلیل قرار نگرفته است که در این مقاله
موردبررسی قرار میگیرد.

مدل مفهومی تحقیق
در تحقیق فعلی ،محققان خواستهاند اثر کیفیت خدمات اپراتورهای تلفن همراه را روی
رضایت مشتری و اثر رضایت مشتری را روی پذیرش نوآوری موردسنجش قرار دهند.
چارچوب مدل تحقیق در شکل ( )1نشان دادهشده است .در این تحقیق ،سه فرضیه زیر
موردسنجش قرارگرفتهاند:
فرضیه یک ـ کیفیت خدمات روی رضایت مشتری اثر مثبتی دارد.
فرضیه دو ـ رضایت مشتری روی پذیرش نوآوری اثر مثبتی دارد.
فرضیه سه ـ کیفیت خدمات روی پذیرش نوآوری اثر مثبتی دارد.
با توجه به مقاالت بررسیشده شاخصهای قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،ضمانت،
همدردی و محسوس بودن برای اندازهگیری فاکتور کیفیت مورداستفاده قرارگرفته شده
است .همچنین شاخصهای بهکاررفته در ارزیابی میزان پذیرش نوآوری در سه دسته
ویژگیهای فردی ،ویژگیهای اجتماعی و ویژگیهای فنّاورانه تقسیمبندی شدهاند .در
این مدل ،فاکتور رضایت مشتری نیز بر اساس کیفیت خدمات و شاخصهای قیمت،
انعطافپذیری در ارائه خدمات ،ارزش درک شده توسط کاربر ،تصویر ذهنی نسبت به
اپراتور و مفید بودن خدمات (ارتقا عملکرد کاربر) اندازهگیری شده است .شاخصها و
سؤاالت مورداستفاده برای اندازهگیری فاکتورهای کیفیت خدمات ،پذیرش نوآوری
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رضایت مشتری در جدولهای ( )7( ،)1و ( )3بیانشده است .کلیات این مدل توسط
متخصصان واحد ارتباط با مشتری اپراتور همراه اول از طریق ایمیل مورد تأیید قرار
گرفت (مستندات در پیوست مقاله آورده شده است).
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جدول  .5شاخصهای کیفیت خدمات
فاکتور

شاخصهای

مراجع

کیفیت خدمات
قابلیت اطمینان

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

ضمانت

همکاران ( ،7013ص )1163

مسئولیتپذیری

کیفیت

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

محسوس بودن

پاراسرمان و همکاران ( ،1922ص  ،)77اوجو ( ،7010ص  ،)93احمد و
همکاران ( ،7010ص  ،)103لیانگ و همکاران ( ،7013ص )1163
پاراسرمان و همکاران ( ،1922ص  ،)77احمد و همکاران ( ،7010ص ،)103
لیانگ و همکاران ( ،7013ص )1163
پاراسرمان و همکاران ( ،1922ص  ،)77اوجو ( ،7010ص  ،)93لیانگ و

همدردی

همکاران ( ،7013ص )1163

جدول  .8شاخصهای پذیرش نوآوری
فاکتور
اصلی

فاکتور

شاخصهای پذیرش
نوآوری
توان مالی و وضعیت
اقتصادی

مشخصات فردی

ریسک درک شده
توسط کاربر
اطالعات کاربر

پذیرش نوآوری

تصویر ذهنی نسبت
به کاربر
توصیه دوستان و

مشخصات اجتماعی

اطرافیان
تبلیغات رسانهای
تعداد کاربران در بین
دوستان و اطرافیان

مشخ

تصویر ذهنی نسبت به

ی

صات

پشتیبانی از خدمات

فناور

مراجع
بومن و همکاران ( ،7002ص  ،)141وردیگم و مارز (،7011
ص  ،)512شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
وردیگم و مارز ( ،)7011دبی و آل لوزی ( ،7015ص -330
)337
راجر ( ،7003ص )713
خلیل مقدم و خاتونآبادی ( ،7013ص  ،)1024شیه و همکاران
( ،)7015آل دبی و آل لوزی ( ،7015ص )3337-330
شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
خلیل مقدم و خاتونآبادی ( ،7013ص )1024
شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
سو و همکاران ( ،7002ص )212
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فاکتور
اصلی

فاکتور

شاخصهای پذیرش

مراجع

نوآوری
اپراتور

راجر ( ،7003ص  ،)713دامسگارد ( ،)7002سو و همکاران
سهولت استفاده

( ،7002ص  ،)212وردیگم و مارز ( ،7011ص  ،)512خلیل
مقدم و خاتونآبادی ( ،7013ص )1024

سازگاری با امکانات

راجر ( ،7003ص  ،)713خلیل مقدم و خاتونآبادی ( ،7013ص

موجود

 ،)1024شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25

آنتندهی

شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25

راحتی

شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25

مفید بودن خدمات
جامعیت خدمات
در دسترس بودن
خدمات
شهرت و برند اپراتور
سرعت انتقال
اطالعات
شخصیسازی خدمات

دامسگارد ( ،)7002کیم و همکاران ( ،7002ص  ،)114شیه و
همکاران ()7015
شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
بومن و همکاران ( ،7002ص  ،)141شیه و همکاران ()7015
شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
سو و همکاران ( ،7002ص  ،)212شیه و همکاران ( ،7015ص
)24-25

محرمانگی و امنیت

شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25

کیفیت سیگنال

شیه و همکاران ( ،7015ص )24-25
کیم و همکاران ( ،7002ص  ،)114وردیگم و مارز ( ،7011ص

هزینه خدمات

 ،)512شفینا و همکاران ( ،7013ص  ،)130شیه و همکاران
( ،7015ص )24-25
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جدول  .3شاخصهای رضایت مشتری
فاکتور

شاخصهای رضایت مشتری

رضایت

قیمت

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

انعطافپذیری

چاکرابورتی و سنگوپتا ( ،7015ص )750

تصویر ذهنی نسبت به اپراتور

کالووپرال و لوی مگنین ( ،7014ص )433

اعتماد
مفید بودن (بهبود عملکرد
کاربر)
ارزش درک شده توسط کاربر

دنگ و همکاران ( ،7010ص )793
نیکو و مزئی ()7013
دنگ و همکاران ( ،)7010کالووپرال و لوی مگنین ( ،7014ص
)433

روش تحقیق
جمعآوری دادهها و نمونه
پس ارزیابی پرسشنامه توسط کارشناسان شرکت همراه اول ،در مرحله اول پرسشنامه
اول بهمنظور بررسی روابط بین فاکتورهای کیفیت ،رضایت مشتری و میزان پذیرش
خدمات جدید بین  153نفر از کاربران توزیع گردید .این پرسشنامه شامل  37سؤال
است که شامل سواالتی در مورد خصوصیات فردی پاسخدهندهها مثل سن ،جنسیت،
شغل ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و نوع سیمکارت و سؤاالتی در رابطه با فاکتورهای
مذکور است که با استفاده از مقیاس لیکرت ( )1-4مورداندازهگیری قرارگرفتهاند.
همچنین در مرحله بعد پرسشنامه دوم شامل  2سؤال بهمنظور ارزیابی خدمات مختلف
(مکالمات تلفنی ،پیام کوتاه ،اینترنت ،ارسال تصویر ،آهنگ پیشواز و طرحها و بستهها) و
میزان پذیرش این خدمات ،بهطور تصادفی بین کاربران اپراتور همراه اول توزیع شد.
مشخصات پاسخدهندگان در جدول ( )5نشان دادهشده است.
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جدول ( )4مشخصات پاسخدهندگان
متغیر

تعداد

درصد

متغیر

جنسیت

تعداد

درصد

سن

زن

24

47%

کمتر از 70

2

4%

مرد

62

52%

70-30

24

47%

30-50

53

30%

زیر دیپلم

14

10%

50-40

15

10%

فوقدیپلم

71

14%

بیشتر از 40

5

3%

کارشناسی

22

45%

تحصیالت

وضعیت تأهل

کارشناسی ارشد

72

70%

مجرد

47

36%

دکتری

7

1%

متأهل

91

65%

وضعیت شغل

نوع سیمکارت
دائمی

92

62%

شاغل

101

21%

اعتباری

56

37%

بیکار

57

79%

همانطور که در جدول ( )5نشان دادهشده است  52درصد پاسخدهندگان مرد و 47
درصد آنها زن بودند 4 .درصد از پاسخدهندگان کمتر از  70سال 13 ،درصد آنها
بیشتر از  50سال و مابقی پاسخدهندگان بین  70تا  50سال سن داشتند .مدرک
تحصیلی  10درصد از پاسخدهندگان زیر دیپلم 14 ،درصد فوقدیپلم 45 ،درصد
کارشناسی 70 ،درصد کارشناسی ارشد و  1درصد دکتری بود .همچنین ،نوع سیمکارت
 62درصد از پاسخدهندگان دائمی و  37درصد از آنها اعتباری بود .بهمنظور ارزیابی
روایی پرسشنامه ابتدا تعداد  40پرسشنامه توزیع گردید و تعداد  52واحد تکمیل گردید.
درواقع میخواهیم بررسی کنیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سؤاالت یکسان بوده
است .مقدار آلفای کرونباخ محاسبهشده برای پرسشنامه شماره ( )1برابر  0/24و برای
پرسشنامه شماره ( )7برای هر یک از خدمات حداقل  0/2است که مقادیر قابل قبولی
است .حذف سؤاالت مختلف تغییر قابلتوجهی در آلفای کرونباخ پرسشنامه ایجاد
نمیکند؛ بنابراین هیچیک از سؤاالت حذف نمیشوند.
پس از ارزیابی پرسشنامه ،با استفاده از شاخص  KMOکفایت نمونهگیری و تعداد
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نمونهها موردبررسی قرار میگیرد .اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد (حداقل )0/6
دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند .شاخص  KMOبا استفاده از
نرمافزار  SPSSبرای هر یک از فاکتورهای کیفیت ،رضایت مشتری و پذیرش خدمات
در جدول ( )4آورده شده است:
جدول  .1شاخص  KMOبرای ارزیابی تعداد نمونهها




فاکتور

شاخص

KMO

 Sigآزمون بارتلت

کیفیت خدمات

0/653

0.000

رضایت مشتری

0/695

0.000

پذیرش خدمات

0/227

0.000

با توجه به مقادیر شاخص  KMOبرای هر یک از فاکتورها فوق تعداد نمونهها برای
تحلیل مناسب است .همچنین درصورتیکه کمتر از  0/04باشد دادهها برای تحلیل عاملی
مناسب است (وجود همبستگی بین دادهها) .در ادامه ،امکان کاهش تعداد شاخصهای
استخراجشده برای اندازهگیری فاکتورهای کیفیت ،رضایت مشتری و پذیرش خدمات با
استفاده از تحلیل عوامل اصلی موردبررسی قرار میگیرد.
شاخصهای مربوطه برای اندازهگیری فاکتورهای کیفیت ،رضایت مشتری و پذیرش
خدمات بر اساس مقاالت حوزه خدمات ارتباطات راه دور و موبایل استخراج گردید.
تعداد  4شاخص برای اندازهگیری فاکتور کیفیت 6 ،شاخص برای فاکتور رضایت مشتری
و  71شاخص برای فاکتور پذیرش خدمات جدید تعیین گردید .بهمنظور کاهش
شاخصها ،تحلیل عوامل اصلی 1و چرخش وریماکس 7مورداستفاده قرار گرفت.
شاخصهایی که مقادیر اشتراک استخراجی آنها خیلی کوچک باشد (کمتر از  )0/4باید
حذف شوند .با حذف شاخصهای غیر مرتبط ،تعداد  3شاخص برای اندازهگیری فاکتور
کیفیت 3 ،شاخص برای فاکتور رضایت و  16شاخص برای پذیرش نوآوری در نظر
گرفته شد .پس از ترکیب شاخصهای باقیمانده فاکتورهای مطرحشده در جدول ()6
برای اندازهگیری فاکتورهای اصلی کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و پذیرش خدمات
استخراج گردید.
1. PCA
2. Varimax

 22مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال چهارم ،شماره  ،51بهار 51
جدول  .6شاخصهای استفادهشده برای اندازهگیری فاکتورهای کیفیت ،رضایت مشتری و
پذیرش خدمات

کیفیت
 مشتری مداری ( )
رضایت مشتری
 انعطافپذیری ( )
پذیرش خدمات
 در دسترس بودن خدمات باکیفیت باال ( )
 شهرت و اعتبار ازنظر مشتری ( )

 تبلیغات و پشتیبانی از خدمات ( )

 حمایت از مشتری ازلحاظ هزینه و عدم افشای اطالعات ( )
 راحتی و سهولت استفاده از خدمات ( )

سپس تحلیل فاکتوری تأکیدی بهمنظور ارزیابی مدلهای عاملی انجام شد .با توجه به
مقادیر شاخص مربوطه ساختارهای مختلف مورد تأیید قرار گرفت .در ادامه ،مدل
معادالت ساختاری بهمنظور بررسی روابط بین فاکتورهای کیفیت ،رضایت مشتری و
پذیرش خدمات جدید مورداستفاده قرار گرفت .تحلیل مدل معادالت ساختاری توسط
نرمافزار لیزرل  2.2انجام شد.
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شکل  .8مدل ساختاری رابطه بین کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و پذیرش خدمات جدید

همانطور که در شکل ( )7نشان دادهشده است کیفیت بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر
پذیرش نوآوری توسط کاربران اثرگذار است .اگرچه با توجه به مقدار آماره  t-Valueاثر
مستقیم آن بهمراتب بیشتر است .نتایج نشان میدهد که مشتری مداری و انعطافپذیری
در ارائه خدمات دارای اثر زیادی بر پذیرش نوآوری توسط کاربران میباشند .با توجه
به وزن شاخصها ،فرضیات تحقیق مبنی بر اثرگذاری کیفیت بر رضایت کاربران و تأثیر
رضایت از خدمات گذشته بر پذیرش خدمات جدیدی که توسط اپراتور ارائه میگردد
مورد تأیید قرار گرفت.
بهمنظور پیشبینی احتماالت پذیرش خدمات جدیدی که درزمینه مکالمات تلفنی ،پیام
کوتاه ،اینترنت ،ارسال تصویر ،آهنگ پیشواز و طرحها و بستهها ارائه میشوند ،از روش
رگرسیون لجستیک استفاده میشود .در این تحقیق ،پذیرش یک خدمت جدید ارائهشده
توسط همراه اول بهعنوان متغیر وابسته و فاکتورهای استخراجشده از تحلیل عوامل اصلی
(جدول ( ))6بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد .معادالت رگرسیون لجستیک
(رابطه ( ))1با استفاده از فاکتورهای استخراجشده از تحلیل عوامل اصلی (جدول ())6
تعیین شدند:
()1
که در رابطه ( ،)1احتمال پذیرش خدمت جدید توسط کاربران و بردار مشخصات
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خدمت مذکور است .در صورت ارائه یک خدمت جدید توسط این اپراتور احتمال
پذیرش و میزان استقبال آن توسط کاربران را میتوان با استفاده از مقدار فاکتورهای
ارائهشده در جدول ( )6و با استفاده از نرمافزار  SPSSپیشبینی نمود و در صورت باال
بودن میزان استقبال سرویس جدید به کاربران ارائه گردد.

نتیجهگیری
در این تحقیق ،به بررسی اثر کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر پذیرش خدمات
جدید ارائهشده توسط اپراتورهای تلفن همراه و پیشبینی پذیرش نوآوری پرداخته شد.
بهمنظور بررسی ارتباط میان  3فاکتور مذکور و پذیرش خدمات جدید در اپراتور همراه
اول ابتدا معادالت ساختاری بین سه فاکتور مدل شد .سپس از روش رگرسیون لجستیک
بهمنظور پیشبینی پذیرش خدمات جدید ارائهشده توسط اپراتور همراه اول استفاده شد.
بهمنظور اندازهگیری فاکتور کیفیت ،شاخصهای قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،ضمانت،
همدردی ،محسوس بودن مورداستفاده قرار گرفت .برای ارزیابی میزان پذیرش نوآوری،
شاخصها در سه دسته ویژگیهای فردی ،ویژگیهای اجتماعی و ویژگیهای فنّاورانه
تقسیمبندی شدند .در مدل ارائهشده ،فاکتور رضایت مشتری نیز بر اساس ارزش درک
شده توسط کاربر ،تصویر ذهنی نسبت به اپراتور ،قیمت ،انعطافپذیری ،اعتماد و مفید
بودن خدمات اندازهگیری شد .برای اندازهگیری فاکتورهای کیفیت خدمات ،رضایت
مشتری و پذیرش نوآوری از پرسشنامه استفاده شد .برای اندازهگیری فاکتورهای کیفیت،
رضایت مشتری و پذیرش خدمات از تحلیل عوامل اصلی استفاده شد و تعداد 4
شاخص برای اندازهگیری کیفیت 6 ،شاخص برای اندازهگیری رضایت مشتری و 71
شاخص برای پذیرش خدمات جدید تعیین گردید .بهمنظور کاهش تعداد شاخصها ،از
روش تحلیل عوامل اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد .با حذف و ترکیب
شاخصها ،تعداد  3شاخص برای اندازهگیری کیفیت 3،شاخص برای رضایت و 16
شاخص برای پذیرش نوآوری در نظر گرفته شد .سپس ،تحلیل فاکتوری تأکیدی
بهمنظور ارزیابی مدلهای عاملی صورت پذیرفت و با توجه به مقادیر شاخص مربوطه،
ساختارهای مختلف مورد تأیید قرار گرفت .در ادامه ،مدل معادالت ساختاری بهوسیله
نرمافزار لیزرل  2.2بهمنظور بررسی روابط میان فاکتورهای کیفیت ،رضایت مشتری و
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پذیرش خدمات جدید مورداستفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که مشتری مداری و
انعطافپذیری در ارائه خدمات دارای اثر زیادی بر پذیرش نوآوری توسط کاربران
میباشند و اپراتور همراه اول با تمرکز بر این دو شاخص در ارائه خدمات جدید
میتواند کاربران زیادی را جذب نماید .درنهایت با استفاده از معادالت رگرسیون
لجستیک بر مبنای فاکتورهای استخراجشده در مرحله تحلیل عوامل اصلی ،احتمال
پذیرش خدمات جدید پیشبینی گردید .تحقیق انجامشده میتواند زمینهای جهت
تحقیقات آینده باشد .بهعنوان مثال در تحقیقات آینده میتوان اثر رضایت مشتری بر
وفاداری مشتری و اثر وفاداری مشتری بر پذیرش خدمات جدید بررسی شود .همچنین
میتوان اثر تبلیغات زمانی و بازاریابی ویروسی را بر پذیرش خدمات جدید بررسی
نمود .مدل ساختاری ارائهشده در این مقاله میتواند در حوزههای دیگری مثل بانکداری،
خریدوفروش اینترنتی نیز موردبررسی قرار گیرد.
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