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  چکیده
 ماتخد حقيقت در. نيست الكترونيك و خدمات یهاواژه از یاساده تركيب الكترونيك خدمات مفهوم

 كهیرطوبه بوده مشتری و خدمت دهندهارائه بين تعامل شامل كه است خاصی معنایی بار دارای الكترونيك

 ستا دوطرفه خدماتی الكترونيك، خدمات دیگر، عبارت به؛ گردندمی عرضه اینترنت طریق از خدمات این

 خدمات تكيفي ابعاد تأثير نامه به دنبالدر این پایان .كندمی یرسانخدمت كاربران به اینترنت طریق از كه

باشيم. ابزار اجتماعی می یهاشبكه از استفاده گرتعدیل نقش با مشتریان رضایت و مشاركت بر الكترونيكی

 باشد كه جامعه آماری كليه مشتریان بانك ملینامه پرسشنامه و نوع مطالعه ميدانی میدر این پایان مورداستفاده

عنوان نمونه نفر به 044غرب تهران در نظر گرفته شده است كه بر اساس استانداردهای فرمول كوكران تعداد 

تفاده گشته و با استفاده از سيستم اس pls افزارنرموتحليل اطالعات از تجزیه جهت .اندشدهدر نظر گرفته 

نباخ روش آلفای كرو لهيوسبهپایایی ابزار  نيهمچن معادالت ساختاری روابط بين متغيرها مشخص گردید.

دهد كه كيفيت خدمات های پژوهش نشان میافتهی برای هر كدام از متغيرها به دست آمده است. 4.0بيشتر از 

 گرتعدیلالكترونيك بر مشاركت مشتریان و رضایت مشتریان در صورت وجود و یا عدم وجود متغير 

 (.p<0.05گذاشته است ) جابههای اجتماعی تأثير معناداری را شبكه

 یاجتماعی، بانك مل هایالكترونيك، مشاركت مشتریان، رضایت مشتریان، شبكه : خدماتواژگان کلیدی



Abstract 

The concept of electronic services is not a simple combination of the words service and 

electronic. In fact, electronic services have a special semantic load that includes the interaction 

between the service provider and the customer so that these services are offered through the 

Internet. In other words, e-services are two-way services that provide services to users through 

the Internet. In this dissertation, we seek to influence the dimensions of e-services quality on 

customer participation and satisfaction with the moderating role of using social networks. The 

tool used in this dissertation is a questionnaire and the type of field study that the statistical 

population of all customers of Bank Melli West of Tehran is considered, which according to 

Cochran's formula standards, 400 people are considered as a sample. For analysis the data were 

pls software and the relationships between the variables were determined using the structural 

equation system. Also, the reliability of the instrument was obtained by Cronbach's alpha 

method of more than 0.7 for each of the variables. The research findings show that the quality 

of services Electronics has a significant effect on customer participation and customer 

satisfaction in the presence or absence of social network moderator (p <0.05). 

Keywords: Electronic Services, Customer Participation, Customer Satisfaction, Social 

Networks, Bank Melli 
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