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نقش كيفيت خدمات : رضايت از پذيرش خدمات دولت الكترونيك توسط كاربران تجاري
  آفالين و اعتماد به تكنولوژي

a  دپارتمان علوم سياسي، دانشگاهIdaho، PO Box 443165مسكو ، ID 83844-3165روسيه ،  

b ،دپارتمان مديريت دولتي، دانشگاه كرهAnam-dong ،Seongbuk-gu ،كره۱۳۶-۷۰۱، سئول ،  

c  دپارتمان سياست عمومي و امور دولتي، ساختمانMcCormack  دانشگاه ماساچوست، ۴۲۲، طبقه سوم، اتاق ،
  ، اياالت متحده امريكاMA 02125 ، بوستون، Morrissey Boulevardبوستون، 

  چكيده

دولت الكترونيك توجه زيادي را به پذيرش خدمات دولت الكترونيك ازسوي عرضه  پژوهشهاي قبلي در زمينه
درحاليكه اكثر آنها سهم كاربران نظير شهروندان و سازمانها را از دولت . مبذول داشته است -دولت -كنندگان

گرفته است،  درحاليكه برخي تالشهاي اوليه براي بررسي رفتار شهروندان صورت. اندالكترونيك ناديده گرفته
چرا برخي از سازمانها : اند تا اين شكاف را با استفاده از پاسخ به سؤال زير پركنندتعداد كمي ازآنها سعي كرده

ت با دولت، به نسبت برخي ديگر التمايل بيشتري به پذيرش كاربردهاي دولت الكترونيك براي انجام مباد
ش دولت الكترونيك به كيفيت خدمات دريافتي ازسوي دولت، نمايند كه تمايل به پذيردارند؟ مؤلفان عنوان مي

و سطح اعتماد سازمانها به فناوري ) كانالهاي خدماتي آفالين(ازطريق روشهاي سنتي و كانالهاي خدماتي قديمي 
فرضيات بسياري درارتباط با تأثير كيفيت خدمات آفالين برتمايل كاربران به پذيرش . اينترنت، بستگي دارد

هاي حاصل از بخش دولتي در سئول، اين تحليل، با استفاده از داده. اندولت الكترونيك، توسعه يافتهخدمات د
ري، خدماتي باكيفيت باال را در اتج نكره، روشن نمود كه تمايل به پذيرش دولت الكترونيك زمانيكه كاربرا

تواند به خودي خود ري اينترنت نمياما اعتماد به فناو. مجاري خدماتي آفالين دريافت نمودند، افزايش يافت
هاي پژوهش مورد بحث قرار مفاهيم نظري و عملي يافته. اي برتمايل آنها داشته باشدهيچ تأثير قابل مالحظه

  .اندگرفته

  مقدمه -۱

هاي به صورت ارائه الكترونيكي خدمات دلوتي اساساً با استفاده از فناوري كه -هرچند كه دولت الكترونيك
به سرعت توسط دولت درتمامي سطوح پذيرفته  -)Holden, Norris, & Fletcher, ۲۰۰۳(تعريف ميگردد وب 

به عنوان مثال، . شده است، پذيرش خدمات دولت الكترونيك توسط شهروندان و سازمانها نسبتاً پايين بوده است
به صورت  ۲۰۰۸درطول سال از پرداخت كنندگان ماليات در اياالت متحده، اسناد پرداخت ماليات را % ۶۰

 . آنالين پركردند


