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 چکیده:
و خدمات پس از فروش،  لیاطالعات، خدمات توافق، خدمات تحو یاز جمله خدمات جستجو ،یکیخدمات الکترون

تمام مراحل معامله را پوشش دهد  دیبا یکیخدمات الکترون قت،ی. در حقدهدیمپوشش  نیآنال دیخر ندیتمام خدمات را در فرآ

 یکینخدمات الکترو، سفارش است یبه خدمات و اجرا یاز دسترس شتریب یلیشود که خ همفرا یاطالعات تعامل انیجر کیتا 

 ائهار بررسی تأثیر منظوربهاین پژوهش  .دهدیمارائه  نیآنال انیفراتر از محصول خود را به مشتر یو ابزارها افزودهارزش

باشد، پژوهش یم مشتری تجمعی بندیرتبه محصول، موقعیت ،شدهدرک ریسک نقش با مشتری تقاضای بر الکترونیکی خدمات

از طریق  بیبه ترتپیمایشی انجام گردیده است. روایی و پایایی تحقیق -حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی

ها داده یآورجمع منظوربهباشد، روایی محتوا، آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت، جامعه آماری کلیه مشتریان بیمه البرز می

 امنیت، تیو سا ها نشان داد طراحیتوزیع گردیده است، نتایج حاصل از تحلیل داده پرسشنامه بین مشتریان بیمه البرز 483

 بندیرتبه .دارد تأثیر مشتری تجمعی بندیرتبه بر مشتری تیحما .دارد تأثیر مشتری تجمعی بندیرتبه بر یمشتر خرید، حمایت

 جمعیت بندیرتبه میانجی نقش با تقاضا بر مشتری تیحما ، امنیت خرید،تیو سا یطراح .دارد تأثیر تقاضا بر مشتری تجمعی

 .دارد تأثیر مشتری
 

 ، حمایت مشتریسایتوب یطراح تجمعی مشتری، تقاضا، امنیت خرید، بندیرتبه کلمات کلیدی:

  



Abstract: 

Electronic services, including information search services, agreement services, delivery 

services, and after-sales services, cover all services in the online shopping process. In fact, e-

services must cover all stages of the transaction to provide an interactive flow of information 

that is much more than access to products and order fulfillment, providing value-added e-

services and beyond-the-product tools to online customers. The purpose of this study was to 

investigate the impact of electronic service delivery on customer demand with the role of 

perceived risk, product position, cumulative customer ranking. The purpose of this study was 

applied, descriptive and survey method. The validity and reliability of the study were confirmed 

by content validity, Cronbach's alpha, Alborz insurance clients were the statistical population. 

384 questionnaires were distributed among Alborz insurance clients. Purchasing security, 

customer support impacts on cumulative customer ranking. Customer support impacts on 

cumulative customer ranking. Cumulative customer ranking influences demand. Site design, 

purchasing security, customer support impacts on demand with the mediating role of 

cumulative customer rating. has it. 
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