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 چکیده:

 

 شدهدرک نالینآ یراحت یانجیبا نقش م انیمشتر یاستفاده از خدمات بر پاسخ رفتار یراحت تأثیردر این تحقیق به 

پرداخته گردیده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه 

فرمول کوکران تعیین  بر اساسنفر،  483 هانمونهآماری این تحقیق شامل مشتریان بانک آینده شهر قزوین تشکیل دادند. تعداد 

 برای، از آمار توصیفی هاداده لیوتحلهیتجز. شدهاقتباس( 8108همکاران )اطالعات از پرسشنامه یولیا و  آوریجمعگردید. برای 

ا و از آزمون تحلیل مسیر ب هادادهتوصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن 

توجه،  یتراح ی، راحتی جستجو،دسترس یراحتنشان داد که  هادادهو تحلیل ایموس انجام پذیرفت. نتایج  افزارنرماستفاده از 

 دارد. تأثیر شدهدرک آنالین یبر راحت پس از اختیار داشتن یراحت ،داشتن اریاختدر  راحت معامله، یراحت راحتی ارزیابی،

 

 مشتری تیرضا ،دهانبهدهان غاتیتبل رفتاری، التیتما ،شدهدرکراحتی  کلمات کلیدی:

 

 

 

ABSTRACT: 

In this study, the effect of service convenience on customer behavioral response with perceived 

mediator role of online convenience is investigated. The method of this research is descriptive 

and it is a field survey. The statistical population of this study consisted of clients of Qazvin 

Future Bank. The number of samples was 384 according to Cochran formula. Adapted from 

the Yulia et al. (2018) questionnaire for data collection. Data analysis was performed using 

descriptive statistics to describe the community and inferential statistics by Kolmogorov 

statistical technique to determine the normality of the data and path analysis test using Emus 

software. Results and data analysis showed that accessibility, search convenience, attention 

convenience, valuation convenience, transaction convenience, convenience, post convenience 

affect perceived online convenience. 
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