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هتخصصیي اهش ﺻَست گشفت ٍ پغ اص تؼییي پبیبیی جْت
چکیدٌ :دس ایي پظٍّؾ پغ اص تؼشیف ویفیت خذهبت
تجضیِ ٍ تﺤلیل اص ًشم افضاس spssاػتفبدُ گشدیذً .تبیج تﺤمیك
الىتشًٍیه ٍ اسصیبثی ٍة گبُ  ،هذل پظٍّؾ«»E-QUAL
ًـبى دٌّذُ سضبیت وبسثشاى دس ثؼیبسی اص ؿبخص ّبی اثؼبد
تـشیح ؿذُ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص ایي هذل ویفیت خذهبت
لبثلیت اػتفبدُ  ،تؼبهل خذهبت ٍ ویفیت اعالػبتهی ثبؿذ.
الىتشًٍیه ػبصهبى اهَس هبلیبتی اسصیبثی ٍ سٍؽ تﺤمیك دس ایي
پظٍّؾ ،تَﺻیفی اص ًَع پیوبیـی ٍ همغؼی ٍ ّوچٌیي یه کلمات کلیدي
تﺤمیك وبسثشدی ًیض هﺤؼَة هیؿَد ٍ اص پشػـٌبهِ ویفیت
اسصیبثی ویفیت ،سضبیت هـتشی ،ای وَال ،خذهبت الىتشًٍیه.
خذهبت الىتشًٍیه اػتفبدُ ؿذ .اهتیبصات پبػخ ّب ثش هجٌبی 
سٍؽ لیىشت تؼییي گشدیذ .تؼییي سٍایی پشػـٌبهِ ثب اخز ًظشات
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الف) ویفیت خذهبت الىتشًٍیه :ثِ ول ثشداؿت ّبی هـتشی،
لضبٍت ّب ٍ اسصیبثی ّبی آًْب اص ویفیت خذهبت ثذػت آهذُ اص
یه ثبصاس هجبصی هی ثبؿذ (.)Udo et al, 2010: 481
ة) اسصیبثی ٍة گبُ :اسصیبثی ٍة گبُ پشداصؽ ،جوغ آٍسی،
تﺤلیل ٍ اسصیبثی ووی ٍ ویفی دادُ اػت وِ ثش اػبع آى
هـخص خَاّذ ؿذ ثِ چِ اًذاصُ ٍة گبُ اّذافؾ سا ثشآٍسدُ هی
ًوبیذ ثِ ایي ﺻَست هی تَاًذ ویفیت ٍة گبُ خَد سا افضایؾ
دّذ .ج)ویفیت اعالػبت :ویفیت ٍ هﺤتَای اعالػبت ثِ وبسثشاى
دس ٍة ػبیت ٍ یب پَستبل ػبختِ ؿذُ(.) Sá et al,2016

اگش چِ خذهبت الىتشًٍیىی دٍلت هﺤلی هوىي اػتت ثتِ ػٌتَاى
یه فشهت اص ختذهبت دٍلتت هشوتضی دسن ؿتذُ ثبؿتذٍ ،لتی اص
ٍیظگی ّبیی اػت وِ ًیبص ثِ تأویذ داسد(.) Sá et al,2016لتی
ٍ وین ( )2014ادػب هی وٌٌذ وِ تَاًتبیی اًتذاصُ گیتشی ویفیتت
خذهبت یه پیؾ ًیبص ثشای ثِ دػت آٍسدى یه ػغح ثب ویفیتت
ثبال اػت .خذهبت الىتشًٍیه وِ ثؼٌَاى یىی اص ساّىبسّبی سًٍتك
تجبست الىتشًٍیه ًیض ثِ ؿوبس هی سٍد ثِ ػٌَاى خذهتی فشاگیتش،
گؼتتتشؽ سٍصافضًٍتتی داؿتتتِ ٍ اسااتتِ ختتذهبت اص عشیتتك ؿتتجىِ
الىتشًٍیه ٍ ایٌتشًت دس ػبلّبی اخیش داسای جْـی ثتی ػتبثمِ
ثَدُ اػت؛ تشدیذی ًیؼتت وتِ ثتشای ٍسٍد ثتِ ثبصاسّتبی جْتبًی
ثشخَسداسی اص ًظتبم وتبس آهتذ وتِ ثتب ﺻتﺤت ،دلتت  ،ػتشػت ٍ
تىٌَلَطی سٍصآهذ لبدس ثِ سلبثت دس ػغح جْتبًی ثبؿتذ ضتشٍسی
اػت .اهشٍصُ یىی اص اسوبى اػبػی سلبثت دس ػبصهبى هـتشیهذاس،
وؼت سضبیت هـتشی اػت صیشا هﺤشن اﺻلی ثشای ػبصهبىّتبیی
وِ ثِدًجبل ثْجَد لبثل تَجِ دس هؼیش پیـتشفت ختَیؾ ّؼتتٌذ
ّوبًب هـتشیبى آى ػتبصهبى هتی ثبؿتٌذٍ .اضتح اػتت وتِ ثتذٍى
هـتشی ّیچ وؼتٍوبسی لبدس ثِ اداهِ حیبت ًویثبؿذ ٍ ایتي دس
حتتبلی اػتتت وتتِ سضتتبیت ٍ ٍفتتبداسی هـتتتشی اص عشیتتك اسااتتِ
هﺤصَالت یب خذهبت ثب ویفیت ثبال تضویي هیؿَد.

 .2مدل E-QUAL
هذل ایىَال ثش هجٌبی هذل  QFDهیجبؿذ ٍ داسای ػِ ثؼذ
اػت وِ ّوشاُ ثب هتﻐییش ٍاثؼتِ پظٍّؾ یؼٌی سضبیت وبسثشاى
ٍةػبیت ،هذل هفَْهی پظٍّؾ سا ؿىل هیدٌّذ.
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متغیر

فرضیٍ

ومًدار :1مدل مفًُمی پژيَش

قابلیت استفادٌ

-3اَداف پژيَش

اّذافی وِ پظٍّؾ حبضش ثِ دًجبل دػتیبثی ثِ آى اػت هَاسد
صیش سا ؿبهل هی ؿًَذ:
 -1هیضاى سضبیت هـتشیبى اص خذهبت الىتشًٍیه ػبصهبى اهَس
هبلیبتی ثِ چِ هیضاى اػت؟
ً -2مبط ضؼف ٍ لَت ػبصهبى اهَس هبلیبتی اص دیذگبُ هذل
ایوَال وذاهٌذ؟

درصد افراد داراي
رضایت

 :H0تفبٍتی ثیي سضبیت هَسد اًتظبس ٍ هـبّذُ-
ای وبسثشاى دس ثؼذ لبثلیت اػتفبدُ ٍجَد ًذاسد.
 :H1سضبیت هـبّذُای وبسثشاى اص لبثلیت
اػتفبدُ فشاتش اص هیضاى هَسد اًتظبس هی ثبؿذ.
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اعالػبت ٍثؼبیت ٍ لبلتثٌذی ( )Formatهٌبػت اعالػبت
ٍثؼبیت (ػَاالت ؿوبسُ  9تب .)15
ج) تؼبهل خذهبت ( )Service Interactionؿبهلٍ :جِْ
ػوَهی ٍة ػبیت دس هیبى ؿْشًٍذاى ،هیضاى اهٌیت اًجبم هؼبهلِ
اص عشیك ٍثؼبیت ،اهٌیت اعالػبت ؿخصی افشاد دس ٍثؼبیت،
لبثلیت ؿخصی ؿذى ٍة ػبیت ) ،(Personalizationساثغِ
ای وِ ٍة ػبیت ثب هخبعجبًؾ ثشلشاس هیىٌذً ،مؾ خذهبت
الىتشًٍیه دس ساثغِ وبسثشاى ثب ػبصهبى ٍ ﺻذالت ٍ پبػخگَیی
هؼئَلیي دس اسااِ خذهبت الىتشًٍیىی (ػَاالت ؿوبسُ  16تب
 ٍ.) 22ػَال آخش هشثَط ثِ دیذگبُ ولی وبسثشاى ًؼجت ثِ سضبیت
اص خذهبت هغشح ؿذُ اػت.

-1-3فرضيههاي پژوهش
اٍل:
فشضیِ 
اى اهتتتتَس
((لبثلیت اػتفبدُ اص خذهبت الىتشًٍیىی اص دیذگبُ وبسثش 
هبلیبتی سضبیتجخؾ اػت)).
هتﻐیش ٍاثؼتِ  :سضبیت وبسثشاى هتﻐیش هؼتمل :لبثلیت اػتفبدُ
دٍم:
فشضیِ 
((ویفیت اعالػبت ٍةػبیت اص دیذگبُ وبسثشاى اهتتتتَس هبلیتتتتبتی
سضبیتجخؾ اػت)).
هتﻐیش ٍاثؼتِ  :سضبیت وبسثشاى هتﻐیش هؼتمل :ویفیت اعالػبت
فشضیِ ػَ م:
((تؼبهل خذهبت ٍةػبیت اص دیذگبُ وبسثشاى اهتتتتتَس هبلیتتتتتبتی
سضبیتجخؾ اػت)).
هتﻐیش ٍاثؼتِ  :سضبیت وبسثشاى هتﻐیش هؼتمل :تؼبهل خذهبت
الف) لبثلیت اػتفبدُ ( )Usabilityؿبهل :ػَْلت یبدگیشی
وبس ثب ػبیت ،ثشلشاسی استجبط ؿفبف ثب ػبیت ،ػَْلت گشدؽ دس
ٍة ػبیت ،ػَْلت ثىبسگیشی ٍة ػبیت ،جزاثیت ظبّشی
ٍثؼبیت ،اػتبًذاسدثَدى ًَع عشاحی ٍثؼبیت ،ؿبیؼتگی الصم
ثشای اًجبم ٍظیفِ ٍ رٌّیت وبسثش پغ اص اػتفبدُ اص ٍثؼبیت
(ػَاالت ؿوبسُ  1تب .)8
ة) ویفیت اعالػبت ( )Information Qualityؿبهل:
دلیك ثَدى اعالػبت ٍثؼبیت ،لبثلیت اتىبی اعالػبت ٍثؼبیت،
ثٌْگبم ثَدى اعالػبت ٍثؼبیت ،هشتجظ ثَدى اعالػبت ٍثؼبیت ثب
ٍظیفِ آى ،ػَْلت دس فْن اعالػبت ٍثؼبیت ،هیضاى تفصیل

 -4وتایج
سن

جديل ( :)1تًزیع فراياوی ي فراياوی درصدي سه
فراوا
فراوا درصذ

پاسخگ
و

1

33 33
از
تا
سال
71سال
73
تا

فراو/
3.3
اني88
73.3

نی 3.3
معتبر
7..4

11

3..4

83.3

01سال
03
تا

7

13.3

7..4

سال
.3باالي

1

3.3

133

کمتر

سال
.3کل

ني

13

33

133

-1-4آزمًن فرضیٍَاي پژيَش
جديل ( :)2وتایج بررسی فرضیٍ ايل در بعد قابلیت استفادٌ

2

یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری
 11اسفند ماه سال 1931
الف) ثؼذِ لبثلیت اػتفبدُ
دس هَسد ثؼذِ لبثلیت اػتفبدُ %82.5 ،اص وبسثشاى اظْبس سضبیت
وشدُ اًذ .توبهی ؿبخصّبی هزوَس دس گشٍُ هغبلؼبتی هَسد تأییذ
لشاس هیگیشًذ.
ة) ثؼذِ ویفیت اعالػبت
دس هَسد ثؼذ ویفیت اعالػبت %82/8 ،اص وبسثشاى اظْبس سضبیت
وشدُاًذ .دس ایي هیبى ؿبخص اعالػبت هٌبػت ػبیت ،پبییيتش اص
ػبیش ؿبخصّب اسصیبثی گشدیذُ وِ ًیبص ثِ ثْجَد داسد.
ج) ثؼذِ تؼبهل خذهبت
دس هَسد ثؼذ تؼبهل خذهبت %80 ،اص وبسثشاى اظْبس سضبیت وشدُ-
اًذ .دس ثیي ؿبخصّبی هشثَط ثِ ثؼذِ تؼبهل خذهبت الىتشًٍیه،
سضبیت وبسثشاى اص ؿبخصْبی ثشخَسداس ثَدى ػبیت اص ٍجِْ
ػوَهی دس هیبى ؿْشًٍذاى ّوچٌیي ؿبخص هفیذ ثَدى ثشای
جبهؼِ دس گشٍُ هغبلؼبتی ووتشیي سضبیتهٌذی سا داسا هیثبؿذ
وِ ثبصًگشی ٍیظُ ثِ ایي ؿبخص سا اص ػَی ػبصهبى هی-
علجذ.ثبتَجِ ثِ جذاٍل فَق هـبّذُ گشدیذ

متغیر
کیفیت اطالعات

 :H0تفبٍتی ثیي سضبیت هَسد اًتظبس ٍ
هـبّذُای وبسثشاى دس ثؼذ ویفیت اعالػبت
ٍجَد ًذاسد.
 :H1سضبیت هـبّذُای وبسثشاى اص ویفیت
اعالػبت فشاتش اص هیضاى هَسد اًتظبس هی
ثبؿذ.
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متغیر
تعامل خدمات

 :H0تفبٍتی ثیي سضبیت هَسد اًتظبس ٍ هـبّذُای وبسثشاى دس
ثؼذ تؼبهل خذهبت ٍجَد ًذاسد.
 :H1سضبیت هـبّذُای وبسثشاى اص تؼبهل خذهبت فشاتش اص هیضاى
هَسد اًتظبس هی ثبؿذ.
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تعامل خدمات

متغیر

فرضیٍ
 :H0تفبٍتی ثیي سضبیت هَسد اًتظبس ٍ
هـبّذُای وبسثشاى دسدیذگبُ ولی وبسثشاى
ٍجَد ًذاسد.
 :H1سضبیت هـبّذُای وبسثشاى دس دیذگبُ
ولی فشاتش اص هیضاى هَسد اًتظبس هی ثبؿذ.
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