
 چىیدٌ
باوىداری الىتزيویىی ي تمایالت رفتاری مطتزیان وسبت بٍ استفادٌ اس خدمات مزبًطٍ یىی اس مًضًػاتی 

است وٍ با تًجٍ بٍ پیطزفت صىؼت باوىداری در دویا َمًارٌ مًرد تًجٍ لزار گزفتٍ است. ػًاملی يجًد 

فتاری مطتزیان را واَص دادٌ ي باػث می ضًد مطتزیان تمایل ومتزی دارد وٍ در بؼضی مًارد تمایالت ر

تاثیز وسبت بٍ استفادٌ اس خدمات باوىداری الىتزيویه داضتٍ باضىد. اس ایه ري َدف اصلی تحمیك پیص ري 

مطتزیان باوه خًدوارآمدی ي ویفیت تجُیشات بز تمایل وسبت بٍ استفادٌ اس خدمات باوىداری الىتزيویىی 

در ایه راستا محمك سًال اصلی تحمیك خًد را بٍ ایه صًرت مطزح وزدٌ ن ضزق استان گیالن است.پارسیا

خًدوارآمدی ي ویفیت تجُیشات بز تمایل وسبت بٍ استفادٌ اس خدمات باوىداری الىتزيویىی چٍ است وٍ 

بز حسب  پژيَص جاری اس وًع پژيَص َای واربزدی ي اس وظز دستٍ بىدی پژيَصلذا تاثیزی دارود؟ 

جامؼٍ ی آماری در ایه تحمیك ولیٍ ی مطتزیان  وحًٌ ی گزدآيری دادٌ َا اس وًع تحمیمات تًصیفی است.

در ایه تحمیك اس ريش ومًوٍ گیزی غیز احتمالی در دستزس باوه َای ملی، سپٍ ي تجارت می باضد. 

ٍ ی تجشیٍ ي تحلیل دادٌ . ولیاست پزسطىامٍدر ایه تحمیك ابشار جمغ آيری اطالػات  استفادٌ ضدٌ است.

بزای بزرسی فزضیٍ َای پژيَص اس َا اس طزیك وزم افشارَای اس پی اس اس ي لیشرل اوجام ضدٌ است. 

وتایج حاصل اس آسمًن فزضیٍ  تحلیل ػاملی تاییدی ي مدل ساسی مؼادالت ساختاری استفادٌ ضدٌ است.

ز سًُلت ادران ضدٌ ي سًدمىدی ادران َای پژيَص حاوی اس تاثیز مثبت ي مؼىی دار ویفیت تجُیشات ب

ضدٌ بًد. در فزضیٍ َای دیگز ویش تاثیز مثبت ي مؼىی دار خًدوارآمدی بز سًُلت ادران ضدٌ ي سًدمىدی 

ادران ضدٌ بٍ تایید رسیدٌ است. در وُایت در فزضیٍ َای اوتُایی تحمیك تاثیز مثبت ي مؼىی دار سًُلت 

 یت خدمات ادران ضدٌ بٍ تایید رسید.ادران ضدٌ، سًدمىدی ادران ضدٌ ي  ویف
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