فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین
سال هفتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )52تابستان 9316
تاریخ دریافت12/8/56 :

تاریخ پذیرش16/3/51 :

صص9-96 :

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی،
ارزش ادراکشده و تبلیغات توصیهای الکترونیکی؛ مطالعة موردی :خردهفروشیهای الکترونیکی شهر
تهران
سید حمید خداداد حسینی ،*1اصغر مشبکی ،2فاطمه مالیی
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 -9استاد دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 -5استاد دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

چکیده
سازمانها با شناخت اهمیت حفظ مشتریان ،در جستوجوی راهکارهایی برای حفظ آناان هساتند .مشاتریان زماانی باه
سازمان وفادار خواهند بود که سازمان انتظارات آنان را بشناسد و برای برآوردن نیازهای آنان عما کناد .مفهاوم کیفیات
خدمات ،ضرورت توجهبه نیازها و خواستههاای مشاتریان را مادنظر دارد تاا باه وفادارساازی مشاتریان بینجاماد .هاد

از

پژوهش حاضر ،بررسی رابطة بین کیفیت خدمات الکترونیک و وفااداری الکترونیاک باتوجاهباه نقاش میاانجی «رضاایت
الکترونیاک»« ،ارزش ادراکشاده» و «تبلیغاات توصایهای الکترونیکای» اسات .جامعاة آمااری پاژوهش حاضار مشاتریان
فروشگاههای اینترنتی شهر تهران است .پژوهش از نوع توصایفی اسات و بارای گاردآوری دادههاای الزم از پرسشانامه و
برای سنجش روایی پرسشنامه استفاده از میانگین واریاان

اساتارا شاده و بارای تعیاین پایاایی از روش پایاایی ترکیبای

استفاده شده است .بعد از مرور کام مبانی نظری و انتااب اعضای نمونة آماری بهروش نموناهگیاری دردساترس  ،بارای
جمعآوری دادههای الزم از پرسشنامه استفاده شده است که بنابر نامعلومبودن جامعه تعداد 383پرسشنامه تهیه و توزیع شد
و سپ

اطالعات جمعآوریشدند و بااساتفاده از روش معاادالت سااختاری و نارمافا ار  plsسانجش شادند .نتاایج نشاان

میدهد که کیفیت خدمات الکترونیکی بهطورمستقیم و غیرمستقیم بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است و تأثیر غیرمساتقیم
آن( )0/633بیشتر از تأثیر مستقیم ( )0/561است؛ اف ونبراین ،رضایت الکترونیکی مهمترین عاما در ایجااد وفااداری در
بین مشتریان شناخته شده است.
واژگان کلیدی :کیفیت خدمات الکترونیکی ،رضایت الکترونیکی ،ارزش ادراکشده ،تبلیغات توصیهای
الکترونیکی ،وفاداری الکترونیکی.
* نویسنده مسؤول

khodadad@modares.ac.ir
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مقدمه
وفاداری مشتری در بازار رقاابتی و پیچیادة اماروزی

عملیاااتی اساات (صاااد سااهی و شاایخ .) 5008،از نظاار

م یاات رقااابتی هاار سااازمانی

سانتوس )5003( 2کیفیت خدمات الکترونیکی میتواناد

محسوب میشود؛ بهطاوری کاه حفاظ مشاتریان کناونی

همان ارزیابی و قضاوت کلی مصر کننده از برتاری و

بسیار کمه ینهتر از جذب مشتریان جدیاد اسات .جلا

کیفیت خدمات الکترونیکی عرضهشده در بازار مجازی

عاماا اصاالی در کساا

شود .این تعریا

باا تعریا

کیفیات خادمات،

مشتری در اینترنت بسیار ه ینهبار اسات و اگار مشاتریان

تعری

وفااادار نباشااند و خریدشااان همیشااگی و مکاارر نباشااد،

سازگار است و درواقع فراهمکردن تجرباة برتار مصار-

سودآوری دور از دسترس خواهد بود .درواقع ،رقبا تنهاا

کننده در هماة جنباههاای تحویا خادمات از طریا

9

وبگاااااه سااااازمان دانسااااته ماااایشااااود (کارلسااااون و

)5093؛ ازاینرو ،وفادارسازی مشتریان باه فرایناد بسایار

اوکاس .)5090،6امروزه مادیران فروشاگاههاای آنالیان

پیچیاادهای باارای ماادیران تباادی شااده اساات .افاا ایش

توجه به خواستههای مشتریان را مهمترین برنامه و هد

پیش بینیکردن جریان های درآمدزایی از

خود در نظر میگیرند تا از این طری بتوانناد باه روابا

چند کلیک با مشتریان فاصله دارند (پونتویا و همکاران

وفاداری سب

مشااتریان و همچن این اف ا ایش تاادریجی درآماادها شااود

بلندماادت بااا مشااتریان خااود دساات یابنااد .یکاای از

(دنیو 5و همکاران .)5006 ،کیو )5008( 3مایگویاد کاه

راهکارهای مهم برای رسیدن باه ایان هاد  ،توجاه باه

با اف ایش 2درصدی مشاتریان وفاادار 52 ،تاا 12درصاد

کیفیت خدمات در محصوالت و خدمات ارائاهشاده باه

ماایشااود .اف ا ایش

مشتریان است .اکحر مطالعاات انجاام شاده تاأثیر کیفیات

پیش بینیکردن جریان های درآمدزایی از

خدمات بر رضایت و وفاداری مشتری در فضای آفالین

ساوی مشاتریان و همچناین افا ایش تادریجی درآمادها

را مطالعه کردهاند (چن .)5008،7پاژوهشهاای فراوانای

خواهدشد (دنیو و همکااران .)5006،ساازمان هاا سااالنه

درزمینة وفاداری مشتریان انجامشده است؛ اما بیشتر ایان

می ان بسیاری از مشتریان خود را بهدلی کامتاوجهی باه

پژوهشها بر تجارت سنتی متمرک باوده اسات .در ایان

آنهاااا از دسااات مااایدهناااد .یکااای از ماااؤثرترین و

پژوهش متغیرها و زمینههای مؤثر بر ایجااد وفااداری در

متااداولتاارین راهبردهااا ،تااالش باارای خاادمترسااانی

مشااتریان الکترونیکاای فروشااگاههااای اینترنتاای بررساای

باکیفیاات ،باینقااص و آسااان اساات .خاادمترسااانی بااه

میشوند .عالوهبر آن ،در بررسی تأثیر کیفیات خادمات

ایجااد

الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی ،تبلیغاات توصایهای

اف ا ایش سااوددهی صاانایع ماتل ا
وفاداری سب

مشتریان ،باکیفیت عالی و بهطاور مساتمر موجا

3و

در جایگاه مداخلهگار سانجش مایشاود؛ بادین ترتیا

همکاران .)5001،کیفیت خدمات یکی از عواما ماؤثر

پژوهش حاضر سعی دارد به سؤاالت زیر پاسخ دهد.

م یاتهااای رقااابتی باارای شارکت مایشااود (چنا

برای دستیابی به مناافع اساتراتژیک ساازمان محا حفاظ
می ان مشتریان یا اف ایش اثرباشی و بهدستآوردن سود
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 -تااأثیر کیفیاات خاادمات الکترونیکاای باار رضااایت

خاادمات الکترونیکاای از چهااار بعااد کااارایی ،تحقاا ،

الکترونیکااای مشاااتریان ،اعتمااااد مشاااتریان و تبلیغاااات

دردسترسباودن و حاریم شاصای اساتفاده شاده اسات؛

توصیهای الکترونیکی مشتریان چگونه است؟

نتایج پژوهش نشان مایدهاد کاه هرچهاار بعاد کیفیات

 تااأثیر رضااایت الکترونیکاای مشااتریان ،اعتمااادمشتریان و تبلیغاات توصایه ای الکترونیکای مشاتریان بار
وفاداری الکترونیکی مشتریان چگونه است؟

خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد.
حسااینی و همکاااران ( )9313در پژوهشاای بااا عنااوان
«مطالعة عوام مؤثر بر وفاداری مشاتریان ساروی هاای
رایانامااه :بررساای کیفیاات خاادمات ،رضااایت و اعتماااد

مرور ادبیات و چارچوب نظری:
کیفیت خدمات الکترونیکی از نظر زیتهام و باری

الکترونیکی» به این نتیجه رسیدهاند که کیفیت خادمات،
9

رضایت و اعتماد الکترونیکای باهترتیا

بیشاترین تاأثیر

( )5008گسترهای است که امکان خادمترساانی ماؤثر

محبت را بر وفاداری مشتری داشاتهاناد .اساحا )5095( 3

برای کاربران در فضای الکترونیکی فراهم مایشاود .در

در پژوهش خود با بررسی ارتباط بین کیفیات خادمات،

پژوهش حاضار سانجش کیفیات خادمات الکترونیکای

ارزش درکشده و تصویر شرکت بار وفااداری باه ایان

براسااااس مطالعاااة زیتهامااا و پاراساااورامان از 3بعاااد

نتیجه میرسد که کیفیت خادمات و ارزش ادراک شاده

«دردسااترسبااودن»« ،کااارایی»« ،تحقا » و «محرمااانگی»

بر وفاداری مشتری تأثیر مستیم و محبتای دارد .قارهچاه و

استفاده شده است .منظور از کاارایی ساهولت و سارعت

همکاران ( 9313الگوی وفااداری و رضاایت از کیفیات

اساتفاده از سااایت و دسترسای باه اطالعااات الزم اساات.

خدمات الکترونیکی در صانعت بانکاداری پارا ارزیاابی

درواقع ،تحق تحوی سفارش های وعده داده شده است

مردهاند که نتایج این پژوهش نشان می دهد کاه کیفیات

و بُعد دردسترسباودن مشاصاات فنای ساایت را نشاان

خاادمات الکترونیکاای متغیااری مهاام و تأثیرگااذار باار

م ایدهااد (صاانایعی و جوکااار )5093 ،و درنهایاات بُع اد

وفاااداری مشااتری اساات .احماادی و عسااگری دهآبااادی

محرماااانگی امنیااات ساااایت و محافظااات از اطالعاااات

( )9313رابطة بین کیفیت خادمات ،رضاایت ،اعتمااد و

مشتریان را نشاان مایدهاد (لای .)5099،5پاژوهش هاای

وفاداری را بررسی کردهاند که نتایج نشاان از اثار محبات

گذشته نشان میدهد کاه کیفیات خادمات الکترونیکای

کیفیت خدمات و رضاایت بار وفااداری مشاتریان دارد.

عاماا مهماای در ایجاااد وفاااداری مشااتریان اساات .در

جوینده آبکنار و همکاران ( )9315در پژوهشی با عنوان

پژوهش تا زاده نمین و اعتمادی ( )9310نتایج پژوهش

«بررسی عوام مؤثر بار وفااداری الکترونیکای مشاتریان

نشااان ماایدهااد کااه کیفیاات خاادمات الکترونیکاای

بانااک تجااارت در شااهر تهااران» شااش متغیاار «کیفیاات

ادراک شده دارای بیشترین تأثیر بر وفاداری الکترونیکی

تارنمااااا»« ،اعتماااااد» ،ک«یفیاااات خاااادمات»« ،ارزش

است .الوانی و سعیدپناه ( )9313در پژوهش خود رابطاة

ارائه شده»« ،رضایتمندی» و «ویژگی خرید» را بررسی و

بین کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت بر وفااداری

ساانجش کاارده و میاا ان تااأثیر هریااک باار وفاااداری

مشتریان را بررسی کردهاناد کاه بارای سانجش کیفیات

الکترونیکی را تحلی کردهاناد .نتاایج ایان پاژوهش بار
تأثیر مستقیم و محبات هماة متغیرهاای مادل بار وفااداری

1Zeithaml& Berry
2 lee

3 Ishaq
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الکترونیکی تأکید میکند و رتبهبندی تأثیر ایان متغیرهاا

مشتری را بررسی کردهاند که نتایج نشاان از اثرگاذاری

اولویاات ،کیفیاات خاادمات ،ویژگاای خریااد،

کیفیت خدمات بر رضایت مشاتریان دارد .بهشاتی زواره

کیفیااات تارنماااا ،ساااط اعتمااااد ،ارزش ارائاااهشاااده و

و همکاااران ( )5095در پااژوهش خااود بااه ایاان نتیجااه

رضااایتمندی معرفاای شااده اساات .محماادی و همکاااران

رسیدهاند که کیفیت خادمات الکترونیکای بار رضاایت

( )9319در پژوهشاای عواماا تأثیرگااذار باار وفاااداری

الکترونیکی تأثیرگاذار اسات .منصاوربیگی و همکااران

مشتریان در سازمان های ارائهدهندة خدمات الکترونیاک

( )5096در پاژوهش خاود نتیجاهگرفتاهاناد کاه کیفیاات

را شناسایی کردهاند کاه براسااس نتاایج ایان پاژوهش،

خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان تأثیر

بااهترتی ا

محبات و معناااداری دارد .آیادینلی و سااینورک)5096( 2

کیفیت خدمات ارائه شده باه مشاتریان مهام تارین عاما
9

در پژوهش خود تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بار رضاایت

( )5092تفاوتهای فرهنگی بین مردم آرژانتین و اساپانیا

مشااتریان را تأییااد کااردهانااد .در پااژوهش دیگااری کااه

با عنوان متغیر تعدی گر در مادل وفااداری الکترونیکای

الفارسی و باسااه  )5093( 6انجاام دادهاناد ،تاأثیر ابعااد

بررسی کردهاند .نتایج این پاژوهش نشاان مایدهاد کاه

کیفیات خادمات الکترونیکاای بار رضاایت الکترونیکاای

تاااأثیر کیفیااات خااادمات الکترونیکااای بااار وفااااداری

مشااتری تأییااد شااده اساات کااه ایاان نتیجااه در پااژوهش

الکترونیکی در بین مصر کنندگان آرژانتینای بیشاتر از

قلندری ( )5095نی باهدساتآماده اسات .بناابر مطالا

ایجاد وفاداری الکترونیکی اسات .گراسایا و همکااران

مصاار کنناادگان اسااپانیایی اساات .بنااابراین ،براساااس
مجموع مبانی نظری و پیشینة پژوهش ،فرضیة زیار بارای
پژوهش تعری

میشود:

بیانشده فرضیة زیر تعری

میشود:

فرضیة  -5کیفیت خدمات الکترونیکای بار رضاایت
الکترونیکی تأثیر محبتی دارد.

فرضیة -9کیفیت خدمات الکترونیکای بار وفااداری
الکترونیکی تأثیر محبتی دارد.

یکی از راهکارهاای دساتیابی شارکتهاا باه م یات
رقابتی ،آگاهی از می ان ارزش درکشدة مشتریان است

بدون شک «رضایت مشتری» یکای از موضاوعهاای

(بااای و همکاااران .)5096،7ارزش ادراکشااده درواقااع

بسیار راهبردی در دهة اخیر است .شرکتها نمایتوانناد

ارزیابی مصر کنندگان از می ان م ایای بهدسات آماده

بااه انتظااارات و خواسااتههااای مشااتریان بایاعتنااا باشااند،

در مقاباا پرداختاایهااای آنهاساات (چناا

.)5093،8

«رضایت» ،احساس محبت در افراد بعد از استفاده از کااال

حمیدیزاده و همکااران ( )9319نیا در پاژوهش خاود

ماا ایکنااااد (راساااادی و

تااأثیر کیفیاات خاادمات باار ارزش ادراکشااده را تأییااد

همکاااران .)5096،5یکاای از عوام ا مهاام باارای ایجاااد

کردهاند .مواکت و الهواری )5095( 1تاأثیر پانج بعاد از

رضاایت مشااتری توجااه بااه کیفیاات خاادمات ارائااهشاادة

کیفیاات خاادمات الکترونیکاای باار ارزش ادراکشااده

شااارکت اسااات (عرفاااان و همکااااران .)5096،3اپیاااا و

مشتری را تأیید کردهاناد .ماون و و همکااران)5092( 90

یااااا خاااادمت را توصاااای

همکاران )5099( 3تاأثیر کیفیات خادمات بار رضاایت
1 Gracia and et al
2 Rusdi et al
3 Irfan et al
4 Appiah et al

5 aydinli & senyurek
6 AL-Farsi & Basahel
7 Bai et al
8 Chang
9 Muoakket & Al-hawari
10 Monzo et al
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چهاربعاااد کیفیااات خااادمات الکترونیکااای بااار ارزش

دیگر حسنقلیپور و همکاران ( )5095در پژوهش خاود

ادراکشده را تأیید میکنند .اف ونبراینها ،تأثیر کیفیات

تأثیر کیفیت خدمات بر تبلیغاات توصایهای را معناادار و

خدمات الکترونیکی بار ارزش ادراکشاده در پاژوهش

بیان شاده فرضایة

کاندوالمپتی و بالمگوندا )5093( 9نی تأیید شاده اسات.
نتایج پژوهش الی و همکاران )5001( 5نی تأثیر کیفیت
خدمات الکترونیکی بر ارزش ادراکشده مشتری تأییاد
کرده است .برمبنای مطال

بیانشده فرضیة زیر تعریا

میشود:

محبت ارزیابیکردهاند .براساس مطال
زیر برای پژوهش حاضر تعری

میشود:

فرضیة -3کیفیت خادمات الکترونیکای بار تبلیغاات
توصیهای الکترونیکی تأثیر محبتی دارد.
رضایت مشتری یکی از عناصر الزم بارای موفقیات
هر کس وکااری اسات ،رضاایت الکترونیکای یکای از

فرضاایة  -3کیفیاات خاادمات الکترونیکاای باار ارزش

فاکتورهااای اساساای در ایجاااد وفاااداری الکترونیکاای
مشتریان است (ریبینک و همکاران )5003،2در پاژوهش

ادراکشده تأثیر محبتی دارد.
معموالً افراد قب از اینکه خرید کنند ،باه جساتجوی

رامااااادهنی و همکاااااران )5092( 6تااااأثیر رضااااایت

اطالعات برمی آیند و باش مهمی از این اطالعات را از

الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی سنجش شاده اسات

طری تبلیغات توصایه ای باهدسات مای آورناد .تبلیغاات

که نتایج پژوهش نشاندهندة اثرگذاری محبت و معناادار

توصیه ای الکترونیکی به من لة کلیة ارتباطاات غیررسامی

رضایت الکترونیکی بر وفااداری الکترونیکای اسات .در

مصر کنندگان از طری فناوری مبتنایبار اینترنات ،در

پژوهش قاائمی ( )5095تاأثیر رضاایت الکترونیکای بار

ارتباط با کاربرد یا ویژگیهای کاالها یا خدمات خاا

وفاداری الکترونیکی در صنعت پارسخودرو تأیید شده

ماایشااود (اسااتیفن و

اساات؛ در پااژوهش ساااردینها )5092(7نیاا اثرگااذاری

رونالد .)5008،3مطالعات پیشین نشان میدهد که کیفیت

رضایت الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی تأییاد شاده

خدمات الکترونیکی از عوام تبلیغاات توصایهای افاراد

بیان شده فرضیة زیر برای پژوهش

و یااا فروشااندگان آنهااا تعری ا

است (بلومر و همکااران .)9111،3رضاوانی و صافاهانی
( )5096در پژوهش خود تأثیر کیفیت سایت بر تبلیغاات
توصیهای الکترونیکی را بررسی کاردهاناد کاه پاژوهش

است .براساس مطال
حاضر تعری

میشود:

فرضااایة  -2رضاااایت الکترونیکااای بااار وفااااداری
الکترونیکی تأثیر محبتی دارد.

نشااان ماایدهااد کیفیاات سااایت بااهصااورت مسااتقیم و

ارزش ادراکشده متغیاری اسات کاه بار وفااداری

غیرمسااتقیم از طریاا متغیاار رضااایت الکترونیکاای باار

مشااتری در صاانعت خاادمات تااأثیر بساا ایی دارد ،در

تبلیغااات توصاایهای الکترونیکاای مشااتریان تااأثیر دارد.

پژوهشهاای ماتلا

بادان توجاه شاده اسات (تاای و

موسوی و همکااران ( )5092در پاژوهش خاود باه ایان

ها .)5090،8در پژوهش هسان و همکاران )5093( 1تأثیر

نتیجااه رساایدههانااد کااه کیفیاات خاادمات باار تبلیغااات

ارزش ادراک مشااتری باار وفاااداری محباات و معنااادار

توصیه ای مشتریان تأثیر محبت و معناداری دارد .از طر

اعالمشاده اسات .اساحا ( )5095در پاژوهش خاود باا

1 Kandulapati & Bellamkonda
2 Lai et al
3 Stephen & Ronald
4 Bloemer et al

5 Ribbink et al
6Romadhoni& et al
7 Sardinha
8 Thuy & Hau
9 Hasan & et al

 / 6تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )52تابستان 9316

بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات ،ارزش درکشاده و

(جلیلوند و صامعی )5095،گاراین و همکااران)5006( 3

تصویر شرکت بر وفااداری باه ایان نتیجاه مایرساد کاه

و ریجنر )5007( 3تأثیر تبلیغات توصیهای الکترونیکی بر

کیفیت خدمات و ارزش ادراکشده بر وفاداری مشتری

وفاداری الکترونیکی را در پژوهش خود تأیید کردهاناد.

تااأثیر مسااتقیم و محبت ای دارد .زهیاار و دیگااران)5093( 9

جلیلیااان و همکاااران ( )9319در پااژوهش خااود تااأثیر

وضااااااعیت وفاااااااداری مشااااااتریان ترکیااااااهای در

تبلیغات توصیه ای بار قصاد خریاد مصار کننادگان از

خردهفروشیهای الکترونیکی را بررسی کردهاند؛ آنهاا

طریاا ارزش ویااژة برنااد مبتناایباار مشااتری در میااان

بااه ایاان منظااور رابطااة کیفیاات خاادمات الکترونیکاای

دانشجویان دانشگاه عالمة طباطبایی را سنجشکردهاناد.

ادراکشدةمشاااتری را بااار وفااااداری آنهاااا باااه یاااک

یکی از نتایج ایان پاژوهش تاأثیر تبلیغاات توصایهای بار

خردهفروشی بررسی کردهاند که نتایج نشان میدهد کاه

وفاااداری مشااتریان و مصاار کنناادگان بااوده اساات .در

هر چهاربعد «کارایی»« ،دردسترسبودن سیستم»«،تحقا

پااژوهشهااای دیگااری نظیاار ساانکال و نانت ا ،)5003( 2
و همکاران ،)5090( 6جلیلوند و صاامعی ()5095

وعدهها» و «حفظ حاریم خصاو »ی تاأثیری قاوی بار

ژان

وفاداری مشتریان دارناد و همچناین ایان تاأثیر از طریا

مؤثربودن توصیههای آنالین بر انتااب و خریاد آنالیان

نقااش میااانجی ارزش درکشااده تشاادید م ایشااود .در

مصر کننده تأییاد شاده اسات .در پاژوهش گااردان و

و پترسون )5003( 5ثابت کرده که ارزش

همکاران این نتاایج نشااندهنادة ایان باود کاه تبلیغاات

ادراکشااده عاما مهماای در ایجاااد وفاااداری مشااتریان

توصیهای بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است (رادمهر و

اسااات عبدالوناااد و ناااوروزی( )5095تاااأثیر ارزش

همکاران .)9310،براساس مطال

بیان شاده فرضایة زیار

ادراکشده مشتری بر وفاداری مشتری را تأیید کردهاند.

میشود:

پژوهش یان

براساااس مطال ا

ذکرشااده فرضاایة زیاار باارای پااژوهش

حاضر بیان میشود:

برای پژوهش تعری

فرضیة  -7تبلیغات توصیه ای الکترونیکی بر وفاداری
الکترونیکی تأثیر محبتی دارد.

فرضاااایة  -6ارزش ادراکشااااده باااار وفاااااداری
الکترونیکی مشتریان تأثیر محبتی دارد.

برمبنای فرضیههای بیانشده مادل مفهاومی پاژوهش
در شک  9ارائه میشود:

تبلیغااات توصایهای معمااوالً پایااة تجاااری و تبلیغاااتی
ندارد ،اما درعینحال موج

ایجاد تاأثیر قدرتمنادی بار

رفتار مشتریان مایشاود .تبلیغاات توصایهای یاک متغیّار
تأثیرگذار قوی در فرایند تصمیمگیاری خریاد مشاتریان
بدان توجه میشود .این نوع تبلیغات ،عرصة مهمی برای
نظرات مصر کنندگان شده است و به نظر میرسد کاه
بااه دلیاا قابلیاات دردسااترسبااودن بیشااتر آن ،حتاای
کارآمدتر از ارتباطات توصیهای در جهان آفالین باشاد.
1 Zehir & et al
2 Yang & Peterson

3 Gruen et al
4 Riegner
5 Senecal & Nantel
6 Zhang
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش اقتباسی از مدل (مون و و همکاران)5092،

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظار هاد

کااربردی و از حیا

بنااابراین ،روش نمونااهگیااری در دسااترس اساات کااه

جمعآوری دادهها پژوهشی توصایفیهمبساتگی اسات و

باتوجهبه نامعلومبودن جامعة آماری ،حجم نمونه با سط

باارای تج یااهوتحلیاا از روش ماادلیااابی معاااادالت

اطمینان  ،0/12براساس فرمول کاوکران تعاداد  383نفار

ساختاری استفادهشده است .جامعة آماری ایان پاژوهش

مشاص شده است .بااتوجاهباه پیمایشایباودن پاژوهش

مشتریان خرده فروشیهاای الکترونیکای در شاهر تهاران

برای جمعآوری داده از اب ار پرسشنامه استفادهشاده کاه

هستند که حداق یکبار از فروشاگاههاای الکترونیکای

اطالعات آن در جدول  9ارائهشده است.

خرید کردهاند.
جدول  1اطالعات پرسشنامه
متغیر

کیفیت خدمات الکترونیکی

تعداد گویهها
کارایی

8

در دسترسبودن سیستم

3

تحق وعدهها

6

حریم خصوصی

3

مأخذ

پاراسورامان و همکاران ()5002

رضایت الکترونیکی

6

چن)5095( 9

وفاداری الکترونیکی

8

چن ()5095

ارزش ادراکشده

3

کیو و همکاران)5001( 5

تبلیغات توصیهای الکترونیکی

6

بامبر 3و منگلد ()5099
1 chen
2 Kuo et al
3 Babauer &Mangold
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روایی سازههای پرسشانامه و ابعااد آن باا اساتفاده از

مورداسااتفاده بااهاناادازة کااافی اساات(جدول  .)5باارای

تکنیک تحلی عاملی تأییدی ارزیابی شده که نتاایج آن

ساانجش پایااایی از ضااری

آلفااای کرونباااو و پایااایی

در جاادول  5ارائااه شااده اساات .مطاااب جاادول تمااامی

ترکیبااای اساااتفاده اسااات کاااه در جااادول شاااماره 5

متغیرها دارای  AVEباالی  0/2و تمامی ساازههاا دارای

گ ارششده است.

بار عاملی باالی 0/3هستند که نشان میدهد روایی ابا ار
جدول  2روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
متغیر

آلفای

مؤلفة سنجششده

نشانگر

در دسترسبودن سیستم

Av

0/711

کارایی

Eff

0/736

0/665

تحق وعدهها

full

0/712

0/209

0/822

حریم خصوصی

pri

0/877

0/239

00103

رضایت الکترونیکی

satis

0/835

0/265

00883

وفاداری الکترونیکی

loyal

0/860

0/206

00819

ارزش ادراکشده

p-val

0/733

0/628

00829

تبلیغات توصیهای الکترونیکی

wom

0/830

0/221

00883

ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی

مطاب باا جادول  ،5ضاری

کرونباخ

AVE

CR

0/659

0/868
0/823

کرونبااو تماام مقاادیر

شدهاند27 .درصد از پاسخ دهندگان مرد و 33درصد زن

باالی  0/7است کاه نشاان مایدهاد ابا ار باهکاررفتاه از

بااودهانااد ،گااروه ساانی  59تااا 30سااال بیشااترین درصااد

پایایی الزم برخوردار است.

پاسخدهندگان را تشکی مایدهاد و بیشاتر افاراد دارای

تجزیهوتحلیل دادهها
آمار توصیفی
ویژگیهای پاسخدهندگان پژوهش حاضر با استفاده
از متغیرهای جنسیت ،سن ،می ان تحصیالت ،نوع خرید،
نوع فروشگاه و تعاداد خریاد در نظار گرفتاه و سانجیده

مدرک کارشناسی بودهاند25/9.درصاد از افاراد جامعاه
متأه بوده و بیشترین حجم خرید 3مرتبه به بااالتر باوده
اساات .از حی ا

نااوع فروشااگاه ،دیجاایکاااال بااا می ا ان

33درصد بیشترین حجم را شام شاده اسات و بیشاترین
خرید کاال،کاالهای دیجیتالی بودهاند.
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جدول .3بارهای عاملی سنجههای پژوهش

سازه

بار عاملی

سازه

بار عاملی

سازه

بار عاملی

سازه

بار عاملی

Av1

0/713

Eff8

0/826

Satia2

0/619

Wom4

0/679

Av2

0/778

Full1

0/656

Satia3

0/780

Wom5

0/767

Av3

0/801

Full2

0/731

Satia4

0/830

Wom6

0/868

Av4

0/775

Full3

0/238

Satia5

0/803

Loyal1

0/797

Eff1

0/638

Full4

0/807

Satia6

0/703

Loyal2

0/670

Eff2

0/793

Full5

0/893

p-va1

0/885

Loyal3

0/737

Eff3

0/732

Full6

0/665

p-va2

0/865

Loyal4

0/737

Eff4

0/721

Pri1

0/710

p-va3

0/673

Loyal5

0/723

Eff5

0/895

Pri2

0/835

Wom1

0/732

Loyal6

0/657

Eff6

0/601

Pri3

0/898

Wom2

0/636

Loyal7

0/790

Eff7

0/759

Satis1

0/673

Wom3

0/762

Loyal8

0/796

آزمون مدل و فرضیههای پژوهش
در تکنیک حداق مربعات ج ئی ،تنها یک شاخص
برای برازش کلی مدل وجود دارد که باهترتیا

عالوهبراین ،فرضیة ساوم نیا باا ضاری

مسایر  0/853و

مقاادیر

می ان معناداری  36/963تأیید مایشاود .فرضایة چهاارم

 0/36 ،0/52 ،0/09مقااادیر ضااعی  ،متوساا و قااوی

تحقی یعنی اثرگذاری کیفیت خادمات الکترونیکای بار

معرفی شده است (محسنین و اسفیدانی ،)9313،در مادل

تبلیغات توصیهای الکترونیکی نی با می ان ضاری

مسایر

حاضر این شاخص دارای مقادار  0/69اسات کاه نشاان

 0/885و معناااداری  29/929تأییدشااده اساات .فرضاایة

مایدهااد ماادل از باارازش کلای برخااوردار اساات .ماادل

پاانجم تحقیاا «اثرگااذاری رضااایت الکترونیکاای باار

و حالت معناداری در

مساایر  0/333و

پژوهش در حالت تامین ضرای

وفاااداری الکترونیااک» دارای ضااری

شک  5و  3نمایش داده شده است .مطااب باا جادول 3

می ان معناداری  90/562است که تأییاد فرضایه را رقام

فرضیة اول مبتنیبر تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بار

مسایر  0/929و

وفاداری الکترونیکی ،باا ضاری

میزند .فرضیة دیگر تحقی نی با ضری

مسایر  0/561و میا ان

معناااداری  3/119تأییااد شااده اساات .همااانگونااهکااه

معناداری  3/38تأییدشده است .فرضیة دوم پژوهش کاه

مشاااصشااده اساات اثرگااذاری رضااایت الکترونیکاای

تاااأثیر کیفیااات خااادمات الکترونیکااای بااار رضاااایت

نسبتبه ارزش ادراک شاده بار وفااداری بیشاتر اسات و

مسایر  0/879و

باالخره فرضیة آخر تحقی یعنی تأثیر تبلیغات توصایهای

می ان معناداری  69/330است که نشاندهنده تأثیر محبت

الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی دارای ضری

مسیر

و معناداری کیفیت خدمات بار رضاایت مشاتری اسات.

 0/931و معناداری  5/165است که تأیید ایان فرضایه را

الکترونیکی را میسنجد ،دارای ضاری
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میرساند .همانطور که مشاص است رضایت بیشاترین

نشاااندهناادة اهمیاات بساایار تااأمین رضااایت مشااتری در

تااأثیر را باار وفاااداری الکترونیکاای دارد کااه ایاان نتااایج

وفادارسازی اوست.

شکل  2مدل پژوهش در حالت تعیین ضرایب

شکل  3مدل پژوهش در حالت معناداری

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادراکشده و 99 / ...

جدول  4نتایج فرضیههای پژوهش
β

فرضیههای پژوهش

0/561

فرضیة اول :تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی

آماره t

نتیاجه

**3/038

تأیید

فرضیة دوم :تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت الکترونیکی

0/879

**

69/330

تأیید

فرضیة سوم :تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر ارزش ادراکشده

0/853

**36/963

تأیید

فرضیة چهارم :تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر تبلیغات توصیهای الکترونیکی

0/885

**29/929

تأیید

فرضیة پنجم :تأثیر رضایت الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی

0/333

**90/562

تأیید

فرضیة ششم :تأثیر ارزش ادراکشده بر وفاداری الکترونیکی

0/969

**3/119

تأیید

فرضیة هفتم :تأثیر تبلیغات توصیهای الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی

0/931

**5/165

تأیید

بحث و نتیجهگیری
با رشد تجارت الکترونیاک و افا ایش حا انتاااب

شده است؛ ازاین رو مدیران باید توجه ویژهای باه تاأمین

مشتری برای تغییر فروشگاه خود ،وفادارسازی مشاتریان

انتظااارات مشااتریان باارای ایجاااد رضااایت آنهااا باهکااار

از ارکااان اصاالی رشااد و سااودآوری در فروشااگاههااای

گیرند .در پاژوهش حاضار ،ارزش ادراکشادة مشاتری

ایجااد

کااه نشاااندهناادة ارزیااابی کلاای مشااتری از محصااول،

رواب بلندمدت شارکت و مشاتری مای شاود و م ایاای

براساااس ادراک ازآنچااه دریافاات م ایکنااد و آنچااه از

زیااادی باارای شاارکت بااهدنبااال دارد .کیفیاات خاادمات

دساات مایدهااد ،عاااملی تأثیرگااذار باار ایجاااد وفاااداری

درواقااع توجااه بااه نیازهااای پیاادا و پنهااان مشااتری را

مشتریان خردهفروشی های الکترونیکی اسات؛ ازایانرو

دربااردارد ،زمااانیکااه نیازهااای مشااتریان تااأمین شااود،

مدیران باید درصدد باشند تا منافع مشاتری را افا ایش و

وفاااداری وی را در پاای دارد .در ایاان پااژوهش تااأثیر

ه ینههای پولی و غیرپولی آنها راکاهش دهند .در ایان

کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری تأیید شده است

صورت مشتری احسااس مایکناد کاه مناافع حاصا از

که این نتیجه باا نتاایج پاژوهشهاای الاوانی و ساعیدپناه

خرید او بیشتر از ه ینههای پرداختی وی است؛ بناابراین

( ،)9313حسااینی و همکاااران ( )9313هماااوانی دارد.

میتواند در ترغی

او به خرید مجادد تأثیرگاذار باشاد.

رضایت مشتریان ازجمله عوام مهم در سازمانهاست و

نتاااایج ایااان فرضااایه باااا پاااژوهشهاااای عبدالوناااد و

توجه ویژه به آن پیششرط موفقیت شارکتهاسات .در

نااوروزی( ،)5095یاناا

و پترسااون( )5003و زهیاار و

این پاژوهش اثرگاذاری کیفیات خادمات الکترونیکای

دیگران( )5093هماوانی دارد .تبلیغات توصیه ای یکای

یک فاکتور اصلی بار ایجااد رضاایت مشاتریان ثابات و

از مااؤثرترین شاایوههااای تبلیغاااتی اساات کااه نقاااش

تأیید شده است کاه باا نتاایج بهشاتی زواره و همکااران

چشمگیری در فرایند خریدهای اینترنتی مشتریان و تأثیر

( ،)5095منصوربیگی و همکااران ( )5096و الفارسای و

در تصمیمهای خرید آنها ایفا میکناد .از ساوی دیگار

باسااااه ( )5093همااااوانی دارد؛ همچناااین رضاااایت

افراد به اطالعاتی کاه خودشاان دریافات کنناد ،اعتمااد

الکترونیکی مهمترین عام در وفااداری مشاتریان تأییاد

بیشتری دارند؛ ازاینرو در دهههای اخیر ،شارکتهاا باه

اینترنتی بهحساب میآید .وفاداری مشتری باعا
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تبلیغااات افااراد دربااارة شاارکت و محصوالتشااان توجااه

 -ایجاااد یااک باااش ویااژه باارای بررساای دورهای

ویژهای دارناد  .زماانیکاه مشاتری از خادمات شارکت

کیفیت خدمات از نظر استانداردهای

تعیاینشاده ،از

رضایت دارد ،ایان احسااس خاود را باه دیگاران انتقاال

نظرگاه مشتریان و همچنین در مقایسهبا رقبا و شناسایی

میدهد؛ در این صورت محصوالت و خدمات شارکت

برای طرحری ی برنامههاای ارتقاای

بدون صر
طر

ه ینهای به افراد دیگر معرفای مایشاود .از

نقاط قوّت و ضع
کیفیت.

دیگر ،زمانیکاه مشاتری مایبیناد افاراد دیگار از

 -استفاده از کانالهای ارتباطی برای انجاام تبلیغاات

محصااوالت شاارکت رضااایت دارنااد ،نااوعی احساااس

دربااارة محصااوالت و خاادمات و ترغی ا

مشااتریان بااه

خرسندی میکند و به مراجعة دوباره به شرکت ترغیا

محصوالت و خدمات ارائهشده

می شود .نتایج پژوهش حاضر ،نشاندهندة تأثیرگاذاری

 -برای بهبود در دسترسباودن مشاتریان در اساتفاده

تبلیغات توصیهای الکترونیکی بار وفااداری الکترونیکای

ازخدمات،خردهفروشیهای الکترونیکی به این موضاوع

است که این باش نی باا نتاایج پاژوهشهاای گاراین و

در طراحی

همکااااااران( ،)5006رینجنااااار( )5007و جلیلیاااااان و

وبسایت را بهگونهای طراحی کنند کاه مشاتری بادون

همکاااااران()9319هماااااوانی دارد .براساااااس نتااااایج

وبسایت خود توجه بسیار کنند و محی

سردرگمی و اتال

وقت کاالی دلاواهش را بیاید.

بهدستآمده پیشانهادهای زیار را بارای فروشاگاههاای
مأخذ

الکترونیکی میتوان مطرح کرد:
 -توجااه ویااژه بااه روش مشااتریگرایاای و باارآوردن

 -9قاارهچااه ،منیااژه؛ اخااوان خرزیااان ،مااریم؛ احماادی،
محمدحسااان .)9313( .تبیاااین و ارزیاااابی الگاااوی

نیازهای مشتریان از طری کیفیت خدمات ارائهشده

وفاااداری رضااایت از کیفیاات خاادمات بانکااداری

 -توجااه بااه شااکایات مشااتریان و برطاار کااردن

الکترونیکی ،مطالعاات مادیریت راهباردی ،شامارة

نارضایتی آنان
 -ارائة محصوالت باکیفیت مناس

و قیمت مناس ؛

بهگونهای که مشاتریان احسااس کنناد کیفیتای متناسا

933-98،923
 -5جوینده آبکنار ،صال ؛ پیدایی ،میرمهارداد؛ اصالی-

باقیمااات پرداختاای دریافااات کاااردهاناااد و خریدشاااان

زاده ،احمااد .)9315( .بررساای عواماا مااؤثر باار

رضایتباش است.

وفاااداری الکترونیکاای مشااتریان بانااک تجااارت در
شهر تهران؛ مدیریت فناوری اطالعات ،سال پانجم،

 توجه به طراحی سایت و دسترسی شابانهروزی باهسایت برای جل

شمارة  ،5صفحات 53-36

رضایت مشتریان

 حا مشااکالت سیسااتمی سااایت و تسااهی فرایناادخدمات مشتریان برای اف ایش رضایت مشتریان
 درنظرگرفتن برنامهها و تسهیالت ویژه برای حفاظمشتریان بلندمدت
 ارائااة محصااوالت و خاادمات مطاااب بااا کیفیااتوعدهدادهشده و در زمان مقرر.

-3

تا زاده نماین ،ابوالفضا ؛ اعتماادی ،گلنوشاا.
( .)9310عواماا مااؤثر باار وفاااداری الکترونیکاای
کاربران اینترنتی داخ کشور نسابت باه وبساایت
دفااااتر خااادمات مساااافرتی؛ فصااالنامة مطالعاااات
جهانگردی شماره 96؛؛ صفحات 19-992

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادراکشده و 93 / ...

دانشاجویان مطالعاة ماوردی :محصاوالت لا تاا

 -3الاااوانی ،ساااید مهدی؛سعیدپناه،مساااعود.)9313( .
بررسی رابطة کیفیات خادمات الکترونیکای باناک
ملت با وفااداری مشاتریان باا اساتفاده از مادلیاابی

-2

-90

رادمهر ،ر؛ رضایی دولتآبادی ،ح؛ شالیکار،

معادالت ساختاری ،مجلة مدیریت توسعه و تحاول،

م .)9310( .بررسی تبلیغات دهاااااانباااااهدهاااااان

9 -95

الکترونیکی در مدیریت گردشگری .اولین همایش

حساااینی ،ی .یااادالهی ،ش و خساااروانی ،ز.
( .)9313مطالعة عوام مؤثر بار وفااداری مشاتریان
سااروی هااای رایانامااه :بررس ای کیفیاات خاادمات،
رضایت و اعتماد الکترونیکی ،تحقیقاات بازاریاابی
نوین جلد  ،8شمارة  ،8صفحات 77-15

-6

شرکت  Dellمدیریت بازرگانی ،شمارة .3

احمدی ،سید علایاکبار؛ عساگری دهآباادی؛
حمیدرضااا .)9313( .بررساای رابطااة بااین کیفاات
خدمات،رضااااایت،اعتماد و وفاااااداری در میااااان
مشتریان (موردمطالعه :شرکت های مسافربری فعاال
در پایانههای شهر تهران) .مجلاة مادیریت توساعه و
تحول،شماره99 – 50 ،53

 -7محمدی ،فاطمه؛ افسر ،امیر؛ تقیزاده ،جواد؛ بااقری
دهنوی ،ملیحاه .)9319( .ارزیاابی عواما ماؤثر بار
وفاداری الکترونیکای در ساازمان هاای ارائاه دهنادة
خاادمات الکترونیااک بااا اسااتفاده از تکنیااک AHP

فازی؛ مدیریت فنااوری اطالعاات ،دورة ،3شامارة
 ،93صص932-926 :
 -8حمیاادیزاده،حمیدرضااا؛ ج ناای ،نساارین؛حاجی
کریماای ،عباسااعلی؛ ابراهیماای ،ابوالقاساام.)9319( .
طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت
مشااتریان در صاانعت بانکااداری ایااران ،چشاامانااداز
مدیریت بازرگانی،شمارة نهم11 – 996 ،
 -1جلیلیان ،حسین؛ ابراهیمی ،عبدالحمید؛ محمودیاان،
امیاااد .)9319( .تاااأثیر تبلیغاااات دهاااانباااهدهاااان
الکترونیکاای باار قصااد خریااد مصاار کنناادگان از
طری ارزش ویژه برناد مبتنای بار مشاتری در میاان
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11- Abdolvand, Mohammad Ali; Norouzi,
Abdollah (2012), the effect of customer
perceived value on word of mouth and
loyalty in b-2-b marketing, Research
Journal of Applied Sciences, Engineering
and Technology 4(23): 4973-4978
12- AL-Farsi, Fahd; Basahel, Abdullah
(2014),study the sequence of electronic
service quality customer satisfaction,
International Journal for Innovation
Education and Research, 2(3),10-24
13- AppiahGyimah,R;Boohene,Rosemond;Ag
yapong,Gloria;Boohene,Kwame (2011),
customer satisfaction in the outdoor
advertising industry: International Journal
of Marketing Studies, 3( 2), 82-91
14- Aydinli, Cumhur; Senyurek, Edip (2016),
measuring impact of service quality
dimensions on customers satisfaction: Case
of GSM Users in Poland, International
Journal of Academic Research in
Accounting, Finance and Management
Sciences, 6 (1), 127–133
15- Bai, Yuling; Cong, Li; Niu, Jishun (2016),
study on customer-perceived value of
online clothing brands, American Journal
of Industrial and Business Management, 6,
914-921
16- Bambauer-Sachse S, Mangold S. (2011),
brand equity dilution through negative
online word-of-mouth communication,
Journal of Retailing Consumer Service,
18,38–45.
17- Beheshti Zavareha , Farnaz ; Md Ariffa,
Mohd Shoki; Jusoha , Ahmad ; Zakuana ,
Norhayati Zaidi Bahari, Ahamad (2012), eservice quality dimensions and their effects
on e customer satisfaction in internet
banking services, The2012 International
Conference on Asia Pacific Business
Innovation and Technology Management,
Procedia - Social and Behavioral Sciences
40, 441 – 445,

9316 ) تابستان52(  شماره پیاپی، شماره دوم، سال هفتم، تحقیقات بازاریابی نوین/ 93

Spain " BRQ Business Research
Quarterly,18(2),275-292
28- Gruen, T. W., Osmonbekov, T., &
Czaplewski, A. J. (2005), ewom: the
impact of customer-to-customer online
know-how exchange on customer value
and loyalty, 59 ( 4), 449–456
29- Hasan, Haslinda; Kiong Teo Poh;
Ainuddin, Raja Azimah (2014), effects of
perceived value and trust on Customer
Loyalty towards Foreign banks in sabah,
Malaysia, Global Journal of Emerging
Trends in e-Business, Marketing and
Consumer Psychology,1 (2),137-153
30- Hasangholipour Yasvari, Tahmoures;
Abachian Ghassemi, Reza; Rahrovy, Elnaz
(2012), influential factors on word of
mouth in service industries (The case of
Iran Airline Company), International
Journal
of
Learning
&
Development,2(5),227-242
31- Irfan,Muhammad Shamsudin ; Mohammad
Farid ;Hadi, Noor (2016), how important is
customer
satisfaction?
quantitative
evidence from mobile telecommunication
Market, International Journal of Business
and Management, 11(6),57-69
32- Ishaq, I. M. (2012), perceived value,
service quality, corporate image and
customer loyalty: Empirical assessment
from Pakistan«. Serbian Journal of
Management, 7 (1), 25-36.
33- Jalilvand m;Samiei N(2012),the Effect of
electronic word of mouth on brand image
and purchase intention: An empirical study
in the automobile industry in Iran. Journal
of Marketing Intelligence & Planning, 30,
5–46.
34- Kandulapati, S., and Bellamkonda, R. Sh (
2014) e-service quality: a study of online
shoppers in india american Journal of
Business 29 (2), 178-188.
35- Kuo , Ying-Feng; Wu, Chi-Ming; Deng,
and Wei-Jaw (2009), the relationships
among service quality, perceived value,
customer satisfaction,and post-purchase
intention in mobile value-addedservices,
Computersin Human Behavior, (25), 887896
36- Lai, F., Griffin, M., & Babin, B.
J(2009),How quality, value, image, and
satisfaction create loyalty at a Chinese

18- Bloemer, J., de Ruyter, K., & Wetzels, M
(1999). Linking perceived service quality
and service loyalty: a multi-dimensional
perspective.
European
Journal
of
Marketing, 33(11/12), 1082–1106.
19- Carlson, J;O'Cass, A(2010), exploring the
relationships between e-service quality,
satisfaction, attitudes and behaviours in
content-driven e-service web sites. Journal
of Services Marketing, 24, 112-127.
20- Chang, Hsin;Wang, Yao-Hua Yang;WenYing(2009) ,The impact of e-service
quality, customer satisfactionand loyalty
on e-marketing: Moderating effect of
perceived
value',
Total
Quality
Management & Business Excellence, 20(
4), 423 -444
21- Chang, L.H(2013), the relationships of
perceived value, word-of-mouth, and
purchase intention of kinmen kaoliang
Liquor. Journal of Tourism and Travel
Research, 8(2), 19 – 35
22- Chen, Shu-Ching (2012), the customer
satisfaction–loyalty relation in interactive
e-service setting the mediators,journal of
retailing and consumer services, (19), 202210
23- Chen, T. H (2008),the examination of
factors that affect the relationship between
employee-customer
satisfaction
in
recreational sport/fitness clubs in Taiwan.
ProQues, 4, 23-48
24- Chu,k., li, C(2008), a study of the effect of
risk-reduction strategies on purchase
intentions in online shopping, journal of
electronic business management, 6
(4),213-226
25- Ghalandari, Kamal (2012), the effect of eservice quality on e-trust and eSatisfaction
as key factors influencing creation of eloyalty
in
e-business
context:the
moderating role of situational factors,
Journal of Basic and Applied Scientific
Research,2 (12),12847-1285
26- Donio', J., Massari, P., & Passiante, G.
(2006), Customer satisfaction and loyalty
in a digital environment: an empirical test.
Journal of Consumer Marketing, 23 (7),
445-457.
27- Gracia,Daniel ; Arinob, Luis V. Blasco,
Miguel (2015), the effect of culture in
forming e-loyalty intentions: A crosscultural analysis between Argentina and

92 / ...  ارزش ادراکشده و،بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی

Retailing and Consumer Services, 20, 445–
452
45- Qaemi,Vahid (2012), surveying the impact
of satisfaction and e-reliability on
customers' loyalty in e-purchase process: a
case in Pars Khodro co, Management
Science Letters,2.2103-2112
46- Rezvani, Mehran; Safahani, Nousha
(2016), the effect of site quality on
electronic word of mouth marketing
through mediating variable of customer
satisfaction (Case Study Tiwall Culture
and Art Social Network Online Shop),
International Business
Management,
10,592-598
47- Ribbink, D;Van Riel,A.C.R; Liljander, V;
Streukens, S (2004), comfort your online
customer: quality trust, and loyalty on the
internet.Managing Service quality,14 (6),
446-456
48- Riegner C, (2007),Word of mouth on the
web: the impact of web 2.0 on consumer
purchase decisions. Journal of Advertising
Research, 47 (4), 436-47.
49- Romadhoni,
Buyung;
Hadiwidjojo,
Djumilah; Noermijati; and Aisjah, Siti
(2015), Relationship between e-service
quality,
e-satisfaction,
e-trust,
ecommitmentIn building customer eLoyalty:A Literature Review, International
Journal of Business and Management
Invention,4 (2),1-9
50- Rusdi , Syezreen Dalina; Achim , Nur`ain ;
Edura Wan Rashid , Wan; Hayat,
Nurasyikin(2016), employee relationship
quality and customer satisfaction: the case
of Halal Products Supplier at Elhajj
Products SdnBhd, Journal of Applied
Environmental
and
Biological
Sciences,6(6),35-39
51- Sadiq Sohail, M;Shaikh, N. M.
(2008),internet banking and quality of
service. Online Information Review , 32,
58-72
52- Sanayei, Ali; Joker, Afsaneh (2013),
determining the effect of electronic
services quality on electronic satisfaction
and positive word of mouth (Case Study:
Different Branches of Shiraz Mellat Bank
Customers, International Journal of
Academic Research in Accounting,
Finance and Management Sciences, 3
(4),103-111

telecom, Journal of Business Research, 62
(10), 980-986.
37- Lee, F. H. , and Wu, W. Y (2011),
moderating
effects
of
technology
acceptance perspectives on e-service
quality formation: Evidence from airline
websites in Taiwan. Expert Systems with
Applications, 38, 7766–7773
38- Mansour Beigi , Ali Naghi; Jorfi , Saeid;
Salemi Tajarrod, Reza; Mansour, and
Beigi, Hamed (2016), the study of the
effects of e-banking services quality on
customers’ satisfaction and loyalty (Case
Study: Agricultural Bank of Khuzestan
Province), Journal of Curreent Research in
Science, 1, 375-381
39- Mohammad Safari, Mehrdad Forouzandeh,
and Noosha Safahani (2016), An Empirical
Model to Explain the Effects of Electronic
Customer Relationship Management on
Customer e-Satisfaction and e-Loyalty:
Evidence from Iranian Service Shopping
Websites, Journal of Internet Banking and
Commerce, 21 (2), 1-11
40- Monzo, Vanessa Roger. Sanchez, Myriam
Marti. Garcia, Maria Guijarro (2015),using
online consumer loyalty to gain
competitive advantage in travel agencies
,Journal of Business Research ( 68),1638–
1640
41- Mousavi, Seyed Abbas Nosratabadi,
Saeed; Saeidi, and Mahmoud Reza (2015),
effects of banking services quality on the
customer word of mouth advertising,
International Journal of Economics,
Commerce and Management, 3 (9), 679690
42- Muoakket,Samar;Alhawari,MohammadAh
mad(2012),
examining the
antecedents of e-loyalty intention in an
online reservation environment,Journal of
High Technology Management Research,
23 46–57
43- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A;
Malhotra, A(2005);es-qual a multiple-item
scale for assessing electronic service
quality. Journal of service research,7, 213233
44- Pontevia,A.F;Audrain- , N. G; Poncin ,I
(2013) A good deal online:The Impacts of
acquisition and transaction value on Esatisfaction and E-loyalty. Journal of

9316 ) تابستان52(  شماره پیاپی، شماره دوم، سال هفتم، تحقیقات بازاریابی نوین/ 96

study of banking services in a transitional
economy. International Journal of Bank
Marketing, 28, 465–478
58- Yang, Zhilin; T. Peterson, ; Robin (2004),
Customer perceived value, satisfaction,
and loyalty: the Role of switching costs,
psychology & marketing, 21(10), 799-822
59- Zehir, Cemal; Sehitoglu, Yasin; Narcikara,
Elif; Zehirc, Songul (2014) E-S-quality,
perceived value and loyalty intentions
relationships in internet retailers " Procedia
- Social and Behavioral Sciences, 15, 1071
– 1079
60- Zeithaml V. A; Berry L. L(2008), research
note: more on improving service quality
management”, Journal of Retailing, 69 )1(.
61- Zhang Z; Ye. Q ; Law R; Li Y(2010),The
impact of e-word-of-mouth onthe online
popularity of restaurants: A comparison of
consumer reviewsand editor reviews.
International Journal of Hospitality
Management,29 (4), 694–700

53- Santos, J (2003),e-service quality: a model
of virtual service quality dimensions.
Managing
Service
Quality:
An
International Journal, 13, 233-246.
54- Sardinha, Inês Bettencourt (2015), eloyalty in e-commerce: a study at
GIRISSIMA.COM , a Work project,
presented as part of the requirements for
the Award of a Masters Degree in
Management from the NOVA – School of
Business and Economics
55- Senecal S;Nantel J (2004),The influence
of online product recommendations on
consumers’ online choices. Journal of
Retailing,80, 159–169.
56- Stephen W. L; Ronald E.G. B
(2008)electronic
word-of-mouth
in
hospitality and tourism management.
Journal of Tourism Management, 29, 458–
468
57- Thuy,
P.N;HauL.N
(2010),Service
personal values and customer loyalty: A

Abstracts / 1

Exploring the Effect of Electronic Service Quality on Electronic Loyalty: Considering
the Mediating Role of Electronic Satisfaction, Perceived Value and Electronic Word of
Mouth (The Case of E-Retailers in Tehran)
Sayed Hamid Khodadad Hosseini1
Asghar Moshabaki2
Fatemeh Molaei3

Abstract
Understanding the importance of retaining companies' customers has provoked companies to
strive for policies that help them to retain their customers. Only if a company understands its
customers' demands and try to satisfy them, they will remain loyal to those companies. The
term of "quality of services" aims at the necessity of paying attention to customers' needs and
demands which finally ends up to loyalty among customers. Through considering the
mediating role of electronic satisfaction, perceived value and electronic advertisement advice,
the present research tries to analyze the relationship between e-service quality and e-loyalty.
Statistical population of this research is comprised of e-retailers customers in Tehran. The
present research is descriptive in terms of data collection and data was collected using
questionnaire. Furthermore, its validity and reliability were determined using mean of
extracted variance and combined reliability method, respectively. Also the collected data was
analyzed using structural equivalence method via PLS software. Results of this research
indicated that e-services quality affects customer's loyalty directly and indirectly. Moreover,
e-satisfaction is the most important factor in creating loyalty among customers.
Keywords: Electronic Service Quality, Electronic Loyalty, Electronic Satisfaction, Perceived
Value, Electronic Word of Mouth, Electronic Retailers.
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