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 چکیده:

 کنندگانمراجعهیک ضرورت بلکه عامل مهمی در تسهیل امور مربوط به  تنهانهامروزه خدمات الکترونیک 

، سهولت استفاده شدهادراک، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون سودمندی رواینخواهد بود. از 

ناوری فبر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس مدل پذیرش  کنندگانمراجعه، اعتماد و نگرش شدهادراک

توصیفی  هاداده( است. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری TAMاطالعات )

فرمانداری استان قزوین است که با استفاده از روش  کنندگانمراجعهاست. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی 

 ظورمنبهاستاندارد در بین آنها توزیع شد.  هایمهپرسشنانمونه انتخاب و  483غیراحتمالی در دسترس تعداد  گیرینمونه

ه از روش ی تحقیق با استفادهادادهبررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل 

بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات الکترونیک و تمایل ایموس نشان داد  افزارنرممعادالت ساختاری در  یابیمدل

یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان دادند که  کنندگانمراجعهبه استفاده از این خدمات توسط 

و شدت رابطه بین سودمندی  2.40از خدمات و نگرش به استفاده به میزان  شدهادراکشدت رابطه بین سودمندی 

. در این بین سایر نتایج نشان دادند بین باشدمی 2.08ن و تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک به میزا شدهادراک

و اعتماد مشتریان نیز رابطه معنادار وجود  شدهادراکو متغیرهای نگرش به استفاده، سودمندی  شدهادراکسهولت 

، نگرش و تمایل به شدهادراکدارد. از سوی دیگر، یک رابطه معنادار بین اعتماد مشتریان و متغیرهای سودمندی 

یک  تواندمی یشناسوقتنشان داد که  کنندهلیتعداستفاده رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بررسی نقش متغیرهای 

ه استفاده و نگرش نسبت ب شدهادراکگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات با متغیرهای سودمندی نقش تعدیل

تنها یک نقش تعدیلگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات و  یطیمحستیز یهاینگران کهیدرحالداشته باشد 

 دارد. کنندگانمراجعهاعتماد 

 ، اعتماد، تمایل به استفادهشدهادراک، سهولت استفاده شدهادراک: فناوری اطالعات، سودمندی کلمات کلیدی

 
 

  



 
 

Abstract 

 

Today, e-services will be not only a necessity but also an important factor in facilitating the 

affairs of the clients. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of variables 

such as perceived usefulness, perceived ease of use, trust and attitude of clients on the desire 

to use electronic services based on the Information Technology Acceptance (TAM) model. The 

method of the present research is descriptive based on the applied purpose and based on the 

data collection method. The statistical population of the study includes all clients of Qazvin 

governorate. Using available non-probability sampling method, 384 samples were selected and 

standard questionnaires were distributed among them. Cronbach's alpha method was used to 

evaluate the reliability of the questionnaire. The results of analysis of research data using 

structural equation modeling in soft emos showed that there is a significant relationship 

between attitudes toward the use of electronic services and the willingness to use these services 

by clients. Other results also showed that the intensity of the relationship between perceived 

usefulness of services and attitude to use is 0.32, and the intensity of the relationship between 

perceived usefulness and willingness to use electronic services is 0.28. Meanwhile, other 

results showed that there is a significant relationship between perceived ease and the variables 

of attitude to use, perceived usefulness and customer trust. On the other hand, there is a 

significant relationship between customer trust and perceived usefulness variables, attitudes 

and willingness to use. Also, the study of the role of moderating variables showed that 

chronology can play a moderating role in the relationship between willingness to use services 

with perceived usefulness variables and attitudes toward use, while environmental concerns 

have only a moderating role in relation to Between the desire to use the services and the trust 

of the clients.                                               
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