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  چکیده

امروزه . باشد هاي بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداري مشتریان می با توجه به فضاي رقابتی کنونی، یکی از ضرورت

با افزایش وفاداري مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی . شود محسوب می هر کسب و کاروفاداري مشتریان کلید موفقیت 

با پیشرفت . هاي اقتصادي به وجود می آورد ، منافع بلندمدت براي بنگاهمشتریانوفاداري . یابد افزایش میبنگاه اقتصادي 

هاي مختلف تولیدي و خدماتی، مشتري وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر  تر شدن شرایط بازار در بخش فناوري و رقابتی

به همین منظور  . باشد یان میهدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر وفاداري مشتر .دشو شرکتی محسوب می

کیفیت خدمات،  دهد که نتایج نشان می .دپرداز میهت ارزیابی عوامل موثر بر وفاداري مشتریان به ارائه مدلی جتحقیق این 

رضایت مشتري در رابطه میان این متغیرها با  به عالوه بر وفاداري مشتري تاثیر دارند و تصویر شرکت و ارزش درك شده

ارزش ، کیفیت خدماتهزینه جابجایی در رابطه بین توان ذکر کرد که  میهمچنین . دارد میانجیوفاداري مشتري نقش 

  .کند گر ایفا می نقش تعدیل مشتري با وفاداريتصویر شرکت و  درك شده

، رضایت مشتري، شرکت تصویر درك شده، ارزش کیفیت خدمات، وفاداري مشتري،: هاي کلیدي واژه

  هزینه جابجایی

  

  



  

  مقدمه - 1

امروزه دیگر ": گونه پیش بینی کرده بود را این 2005هاي پس از  ها براي سال چشم انداز سازمان) 2001( کاتلر

دانند که امتیاز  ها می اکنون سازمان. توانند در سایه امتیازات رقابتی سنتی پیروزمند و پیشتاز بمانند ها نمی سازمان

هاي امروزي باید در درون  هایی که سازمان ز دگرگونییکی ا. "ها توان یادگیري و دگرگونی است نگهدارنده آن

ها به جاي تمرکز به داد و ستد  امروزه بایستی نگاه سازمان. خود ایجاد نمایند نگاه جدید و ویژه به مشتري است

هزینه جلب یک مشتري تازه، پنج برابر هزینه . به چشم انداز جلب و نگهداري وفاداري مشتریان دوخته شود

                                                                              ).2001کاتلر، ( داشتن مشتریان کنونی استخشنود نگه

              

 ارائه یک از مرتب طور به :که است کسی وفادار مشتري خدمات، زمینه معتقدند که در) 1996( براون و گرملر     

 از دیگر یکی کند و هرگز از می فکر آن به بسیار و دارد سازمان را دوست واقعا کند، میخدمات استفاده  دهنده

تحقیقات ). 7، 2012مایال، -به نقل از سیمونا( کند نمی استفاده خدمات مورد نیاز براي خدمات دهندگان ارائه

مختلفی به عنوان عوامل متعددي در راستاي شناسایی عوامل موثر بر وفاداري مشتري صورت گرفته و متغیرهاي 

عامل موفقیت و مزیت رقابتی این متغیرها به عنوان نیروي محرکه رقابت و . موثر بر وفاداري پیشنهاد شده است

بنابراین در شرایط رقابتی کنونی نفوذ در بازار و حفظ جایگاه رقابتی با استفاده از . اند ها مطرح شده  شرکت

با تحقیق لذا این . آید به حساب می ها سازمانهاي ایجاد و گسترش وفاداري در مشتریان دغدغه اصلی  استراتژي

مدل در این . پردازد ان میارزیابی عوامل موثر بر وفاداري مشتری منظور بهبه ارائه مدلی بررسی ادبیات موضوع 

بر وفاداري مشتریان با درنظر گرفتن نقش میانجی  3ارزش درك شده و 2، تصویر شرکت1تاثیر کیفیت خدمات

در رابطه  4گر هزینه جابجایی رضایت مشتري در رابطه میان کیفیت خدمات با وفاداري مشتري و نقش تعدیل

درنظر گرفته شده میان کیفیت خدمات، ارزش درك شده، تصویر شرکت و رضایت مشتري با وفاداري مشتري 

با توجه . گیرد همچنین در این تحقیق اثرات متقابل متغیرهاي مستقل بر یکدیگر نیز مورد بررسی قرار می. است

رضایت مشتري بر وفاداري مشتري تاثیر ) 1: دشو می هاي تحقیق به صورت زیر تدوین به موارد ذکر شده فرضیه

) 4. کیفیت خدمات بر وفاداري تاثیر مثبت دارد) 3. کیفیت خدمات بر رضایت تاثیر مثبت دارد) 2. مثبت دارد

کیفیت خدمات بر ارزش درك شده تاثیر مثبت ) 5. رضایت در رابطه بین کیفیت و وفاداري نقش میانجی دارد

کیفیت خدمات بر تصویر ) 8. ارزش بر وفاداري تاثیر مثبت دارد) 7. تاثیر مثبت داردارزش بر رضایت ) 6. دارد

تصویر شرکت بر ارزش تاثیر مثبت ) 10. شرکت بر رضایت تاثیر مثبت داردتصویر ) 9. شرکت تاثیر مثبت دارد

ش و وفاداري نقش هزینه جابجایی بر رابطه بین ارز) 12. تصویر شرکت بر وفاداري تاثیر مثبت دارد) 11. دارد

هزینه جابجایی بر ) 14. گر دارد هزینه جابجایی بر رابطه بین تصویر و وفاداري نقش تعدیل) 13. گر دارد تعدیل

 . گر دارد رابطه بین کیفیت و وفاداري نقش تعدیل

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2

 وفاداري مشتري -2-1

                                                             
1. Service Quality  
2. Corporate Image  
3. Perceived Value   
4.  Switching Costs 



  

، )1996(زیتهامل، پاراسورامان و بري (. تعاریف مختلفی براي تشریح مفهوم وفاداري مشتري ذکر شده است

 مشتري را ، وفاداري)1999(الیور  ."وفاداري مشتري قصد ماندن مشتري با یک سازمان است": گویند می

 گریفین. داند می سازمان یا و تجاري نام خدمت، محصول، یک به عمیق تعهد یا و خریدار یک کلی دلبستگی

 انواع خرید)2. مجدد خرید هاي فعالیت پایدار الگوي) 1: کند وفاداري ذکر می براي ویژگی چهار) 1997(

 هاي کلیه فعالیت برابر در مقاومت) 4. داوطلبانه طور موسسه به ترویج) 3. موسسه از خدمات و محصوالت

) 1 :کنند مشتري بیان می وفاداري براي جنبه چهار) 2000(همکاران  و مارتنسن. جایگزین موسسات تبلیغاتی

 تغییرات تحمل) 3. دیگران به تجاري نام یا و پیشنهاد دادن موسسه به تمایل) 2. قصد خرید مجدد مشتریان

اولیور ). 6، 2012ابوالثامن و همکاران، به نقل از (موسسه  از دیگر محصوالت خرید براي مشتري قصد) 4. قیمت

وفاداري به یک تعهد قوي براي خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده " :گوید ، می)2، 1999(

هاي بازاریابی بالقوه رقبا،  رغم تاثیرات و تالش شود، به صورتی که همان مارك یا محصول علی اطالق می

 ".خریداري گردد

  کیفیت خدمات-2-2

 خدمات ادراك شده را کیفیت تعریف. کیفیت خدمات را بر اساس فرضیات تئوریکی متفاوتی تعریف کرده اند

خدمات  کیفیت ": به این صورت بیان کرد ،)1988( همکاران و تحقیقات پاراسورامان نتایج اساس بر توان می

، 2011 به نقل از مالک،( ".استکنندگان  مصرف انتظارات و ادراکات بین اختالف میزان و درجه ادراك شده

 دهنده ارائه نسبی کارایی از کننده مصرف کلی تصور خدمات کیفیت بر این باورند که) 2008( کیم و شین .)17

کیفیت خدمات  ،)2006( وانگ و جیانگ تر ساده عبارت به. )2010دنگ، لو، وي و زانگ، به نقل از ( است خدمات

نقل از  به(کنند  انتظاراتش تعریف می مقایسه آن با و خدمات دریافتی عملکرد از کننده مصرف ارزیابی عنوان به را

  ).2011 مالک،

  ارزش درك شده-2-3

 شده پذیرفته جهانی در سطح) 14 ،1998، زیتهامل(تعریف  دارد، وجود شده درك ارزش از متعددي تعاریف اگرچه

ارزش ": کند شده را به این صورت تعریف میدرك ارزش  زیتهامل. است ادبیات در این مفهوم ترین تعریف از

ها  شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی است که از دریافتی و پرداختیدرك 

 ورودي/که نسبت خروجی است، برابري نظریه شده در درك ارزش ریشه ). 2009به نقل از چن و هو، ( "دارد

 مفهوم). 1988دزاربو،  و اولیور(گیرد  ارائه دهنده خدمات در نظر می ورودي/خروجیمصرف کننده را با نسبت 

 هزینه ادراك شده براي خدمت است، اشاره دارد سزاوار یا صحیح عادالنه، آنچه از مشتري ارزیابی به برابري

صرف  مانند پولیغیر  هاي فداکاري و پولی هاي پرداخت شامل شده ادراك هاي هزینه). 1999 لمون، و بولتون(

 از درك شده مشتري ارزش درعوض،. است کنندگان مصرف توسط شده تجربه استرس و انرژي مصرف زمان،

خروجی  اگر ادراك مشتریان این باشد که نسبت. شود خدمت منتج می با مرتبط هاي فداکاري ها و پاداش ارزیابی

کنند که با آنها عادالنه رفتار  است، احساس میخروجی به ورودي شرکت  نسبت به ورودي آنها قابل مقایسه با 

را با مقایسه خدمات  شرکت خروجی به ورودي یک نسبت اغلب مشتریان و) 1988 دزاربو، و الیور( شده است

  ).4 ،2004به نقل از یانگ و پترسون، (کنند  می گیري رقباي شرکت اندازه



  

    تصویر شرکت-2-4

 گامسون ؛1988 روس، گرون ؛1991 بتنر،(است  خدمات کلی ارزیابی در مهم عوامل از دیگر یکی شرکت تصویر

و ها  شهرت شرکت، بر این باور است که )1985(راج . )2009همکاران،  و الي، به نقل از 1988 روس، گرون و

به نقل از (شوند  گرفته می نظر در مشتریان وفاداري در میان ایجاد و حفظ در مهم ها به عنوان عوامل تصویر آن

رفتار در ها  و تصویر آن ها شهرت شرکتبخش مهمی از چندین مطالعه پذیرفته اند که ). 2011اشتیاق اسحاق، 

 حفظ احتمالتصویر شرکت با ). 2011، به نقل از اشتیاق اسحاق، 1981زیتهامل، ( مشتري نهفته است خرید

اثر  و همچنین) 2001نگوین و لبالنک، (تاثیر مستقیم مطالعات  ).2001نگوین و لبالنک، (مشتري ارتباط دارد 

 به شرکت تصویر .وفاداري مشتري را نشان داده استشرکت در تصویر ) 2006بال و همکاران، (غیر مستقیم 

 ؛1991باریچ و کوتلر، (است  شده توصیف شرکت یک مورد در مردم عموم ذهن شکل گرفته در کلی تصور عنوان

   ).2001به نقل از نگوین و لبالنک،  ؛1982 کوتلر، ؛1961 فین، ؛1985دیکتر، 

  .بیان شده است 1ي  هاي داخلی و خارجی مرتبط در جدول شماره خالصه اي از نتایج پژوهش

 خالصه نتایج مطاالت داخلی و خارجی مرتبط. 1ي  جدول شماره

  یافته ها  سال  نام محقق

اشتیاق 

  اسحاق

2012  
تصـویر شـرکت   رد تاثیر  و ارزش درك شده بر وفاداري مشتري و کیفیت خدمات تایید تاثیر مثبت

   وفاداري مشتري بر 

تاثیر مثبت ارزش درك و تایید تاثیر مثبت کیفیت خدمات بر ارزش درك شده و رضایت مشتري   2009  کو، وو و دنگ

تاثیر غیر و تاثیر مثبت رضایت مشتري بر قصد خرید و  شده بر رضایت مشتري و قصد خرید

  مستقیم کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتري و ارزش درك شده بر قصد خرید 

کیفیت خدمات بر وفاداري  و تایید تاثیر تصویر شرکت، آگاهی از نام تجاري، قیمت خدمات  2010  کیم و لی

   مشتري وفاداري حفظ و ایجاد عامل در ترین به عنوان مهم شرکت تعیین تصویرو مشتري 

لو، وي و دنگ، 

  زانگ

 و کاربردي ارزش شده شامل مشتري درك ارزش شده، خدمات درك کیفیت اعتماد،تاثیر  تایید  2010

 و مشتري رضایت اعتماد، تاثیر و مشتري از خدمات  عاطفی به همراه هم در ایجاد رضایت ارزش

و  جنس سن، تعدیل گر نقش تایید و مشتري وفاداريدر افزایش  مستقیم طور به جابجایی هزینه

   بر هر یک از این رابطه هااستفاده  زمان

رد و  رفتاري قصد شرکت با تصویر و شده درك ارزش فنی، کیفیتدار تایید رابطه مثبت و معنا  2012  مایاکی و مختار

 رفتاري قصددار  رابطه مثبت و معنیتایید و  رفتاري عملکردي و قصد کیفیت بیندار  اارتباط معن

   مشتري واقعی مشتري با رفتار

یانگ و 

  ترسونپ

 ارزش و رضایت طریق از مشتري وفاداري جابجایی بر هاي هزینه تعدیل اثرات تایید این امر که  2004

 جابجایی تنها هاي بستگی دارند و هزینه شده درك ارزش و مشتري رضایت سطح به شده درك

 و شده درك ارزش به توجه با شرکت یک که کنند می گر عمل متغیر تعدیل یک عنوان زمانی به

  .متوسط داشته باشد از باالتر عملکردي مشتري رضایت

  2010  وانگ
ت، ارزش درك شده و وفاداري گر هزینه جابجایی بر رابطه بین کیفیت خدما بررسی نقش تعدیل

وفاداري مشتري و پیش  هاي جابجایی در زمینه ارتباط هزینهگر  نقش تعدیل تایید. مشتري

رابطه بین ارزش درك شده مشتري و وفاداري مشتري به سطح وابستگی تایید . نیازهاي آن

  افزایش رابطه بین ارزش درك شده مشتري و وفاداري مشتري در اثر تایید . هاي جابجایی هزینه



  

  
  

  

مشتري با افزایش ارزش  هاي جابجایی بر وفاداري تایید کاهش تاثیر  هزینه. هاي جابجایی هزینه  

هاي جابجایی بر رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداري  گر هزینه رد تاثیر تعدیل. درك شده مشتري

. هاي جابجایی تایید وابستگی رابطه بین تصویر شرکت و وفاداري مشتري به سطح هزینه. مشتري

کاهش تاثیر .  جاییهاي جاب افزایش رابطه بین تصویر شرکت و وفاداري مشتري در اثر هزینه

  .هاي جابجایی بر وفاداري مشتري با افزایش تصویر شرکت هزینه

دارد و تایید نقش  مشتري رضایت کلی بر مثبتی تاثیر کیفیت، با خدمات تایید این امر که ارائه  2012  شانکا

 نهایت در و تضمین قابلیت لمس، دنبال به مشتري رضایت سطح در پاسخگویی، و مهم همدلی

افزایش   مشتري را باال رضایت کیفیت با خدمات بانک و تایید این امر که ارائه اطمینان قابلیت

  .شود می منجر مشتري وفاداري و تعهد از باالیی سطح به خود نوبه به دهد و این مسئله می

دار رضایت مشتري با کیفیت  تایید ارتباط شدید ارزش درك شده با رضایت مشتري و ارتباط معنی  2011  مالک

 درك خدمات کیفیت بین و تایید افزایش استحکام ارتباطخدمات درك شده و ارزش درك شده 

تحلیل در نتیجه تایید نقش  و تجزیه در شده درك ارزش افزودن از پس مشتري رضایت و شده

  رضایت مشتري  و شده درك خدمات کیفیت بین رابطه درك شده درمیانجی ارزش 

ابوالثامن و 

  همکاران

 مشتري، رضایت از متغیرهاي یک هر بر مشتري خدمات کیفیت داري معنا و تایید تاثیر مثبت  2012

 بر موثر عامل ترین مهم عنوان شرکت به و تعیین تصویر مشتري وفاداري و شرکت تصویر

   وفاداري مشتري بر همچنین تایید نتایج تحقیقات پیشین در مورد تاثیر رضایتمشتري  وفاداري

وانگ، لو و 

  یانگ

بیان این امر که همه فاکتورهاي مرتبط با کیفیت در کیفیت خدمات درك شده از سوي مشتري   2004

گر ارزش مشتري بر رابطه بین کیفیت خدمات درك شده از  تایید اثر تعدیل مشارکت ندارند و

سوي مشتري و رضایت مشتري و تایید تاثیر ارزش مشتري و رضایت مشتري بر مقاصد رفتاري 

مشتري و بیان این امر که کیفیت خدمات درك شده از سوي مشتري ممکن است به طور غیر 

مستقیم بر مقاصد رفتاري مشتریان بوسیله اثر گذاري بر ارزش مشتري و رضایت مشتري اثر 

  .بگذارد

الي و 

  همکاران

دار رضایت مشتري بر رابطه بین ارزش درك شده و تصویر شرکت با  گري معنا میانجی تایید نقش   2009

دار کیفیت خدمات و تصویر بر ارزش درك شده و تاثیر ارزش  وفاداري و تایید تاثیر مستقیم معنی

یر و وفاداري و بر رضایت و وفاداري و نقش میانجی ارزش بر رابطه بین کیفیت و وفاداري و تصو

قابل توجه کیفیت بر تصویر و تاثیر غیر تعیین ارزش به عنوان موثرترین عامل بر وفاداري و تاثیر 

  مستقیم تصویر بر وفاداري از طریق افزایش رضایت و ارزش 

زیویار و 

  همکاران

 خدمات بر کیفیت از همدلی و ضمانت پذیري، مسئولیت اطمینان، قابلیت بعد تایید تاثیر چهار  1390

   مشتریان رضایت بر خدمات فیزیکی و ظاهري مشتریان و رد تاثیر ابعاد رضایت

عالمه و 

  دان نکته

تایید تاثیر مستقیم و غیر مستقیم کیفیت خدمات از طریق اعتماد بر رضایت مشتري و تاثیر   1389

  رضایت مشتري بر وفاداري مشتري 

اعرابی و 

  ورزشکار

1382  
  معرفی رضایت مشتري به عنوان مهمترین عامل در حفظ و تقویت وفاداري 

  توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی - 3

 رضایت مشتري و وفاداري-3-1

یابیم که بین دو مفهوم رضایت و وفاداري  با مطالعه تطبیقی بحث رضایت مشتري و وفاداري مشتري در می

  اي از پژوهشگران، رضایت مشتري و وفاداري دو مفهوم یکسان  از دیدگاه عده. همبستگی فراوانی وجود دارد



  

هستند اما بر عکس از دید عده اي دیگر ایندو مفهوم کامال از هم متفاوت بوده و هیچگونه ارتباطی با یکدیگر 

ها وابستگی و ارتباط  عده اي دیگر نیز معتقدند، وفاداري و رضایت مشتریان مفاهیمی هستند که بین آن .ندارند

 اکتشاف براي قوي نظري پایه که یک دهند می نشان بازاریابی ادبیات و خدمات مدیریت. متقابلی وجود دارد

 از مشتري رضایت ادبیات موضوع، به توجه با. دارد وجود مشتري وفاداري و مشتري رضایت بین ارتباط تجربی

 رابطه یک که کند می ، بیان)1998(هورستمن . شود می مشتري وفاداري از باالتري سطح منجر به خدمات تجربه

 به مشتري رضایت تجربی موضوع، ادبیات اساس بر .دارد وجود وفاداري و مشتري رضایت بین مثبت و قوي

محققان  ).2012به نقل از شانکا، ( است شده داده نشان مشتري وفاداري کننده تعیین عامل ترین مهم عنوان

وانگ، لو و  ؛2009دنگ، لو، وي و زانگ، : به عنوان مثال(کنند  تاثیر رضایت مشتري بر وفاداري را تایید می

؛ یانگ و پترسون، 2009الي و همکاران،  ؛1382اعرابی و ورزشکار،  ؛2011فالکرنک و واگنر،  ؛2004یانگ، 

 1بنابراین فرضیه اول تحقیق همانطور که در شکل ). 2006بال و همکاران،  ؛2012ابوالثامن و همکاران،  ؛2004

  .است رضایت مشتري بر وفاداري مشتريشود تاثیر مثبت  مشاهده می

  

  

  رضایت مشتري و وفاداري مشتري.  1شکل 

  وفاداري مشتريکیفیت خدمات و رضایت و -3-2

 ؛2007ندیري و همکاران، : به عنوان مثال(تحقیقات ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتري را دریافته اند 

؛ مالک، 1382اعرابی و ورزشکار،  ؛2009الي و همکاران،  ؛2011فالکرنک و واگنر،  ؛2004وانگ، لو و یانگ، 

برخی ). 2012؛ ابوالثامن، 1390؛ زیویار، 2009وي و زانگ،  ؛ دنگ، لو2009؛ کو، وو و دنگ، 2012؛ شانکا، 2011

اشتیاق : به عنوان مثال(اند  از محققان ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداري مشتري را مورد تایید قرار داده

؛ عالمه و 1382؛ اعرابی و ورزشکار، 2012؛ ابو الثامن، 2009الي و همکاران،  ؛2010کیم و لی،  ؛2012اسحاق، 

در برخی از تحقیقات نیز نقش میانجی رضایت مشتري در رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداري ). 1389کته دان، ن

از این رو همانطور که در ). 2005، بونجاوسوي ؛1389دان،  عالمه و نکته: به عنوان مثال(مشتري تایید شده است 

   :شوند هاي زیر تدوین می آمده است فرضیه 2شکل 

  بر رضایت مشتري تاثیر مثبت داردکیفیت خدمات.  

 کیفیت خدمات بر وفاداري مشتري تاثیر مثبت دارد.  

 رضایت مشتري در رابطه میان کیفیت خدمات و وفاداري مشتري نقش میانجی دارد. 

  

  

  کیفیت خدمات و رضایت و وفاداري مشتري.  2شکل 

 وفاداري مشتري رضایت مشتري

 مشتري وفاداري رضایت مشتري کیفیت خدمات



  
  ارزش درك شده و کیفیت خدمات -3-3

 آنالین، فروش و فروشی متعارف خرده در مشتري شده درك ارزش و خدمات کیفیت بین ارتباط در بررسی

 و بائر( شده ارتباط مثبت دارد درك با ارزش خدمات کیفیت به این امر اشاره دارند که تجربی مطالعات از بسیاري

 مطالعات میان در). 2000 ،1997 همکاران، و کرونین ؛2001 کرونین، و رابرتسون بردي، ؛2006 همکاران،

 تلفن خدمات کانادا، و چین در ترتیب ، به)2006(و سرنکو  تیورل و) 2004( وانگ، لو و یانگ مخابراتی، صنعت

و  کو، وو(به طور مثبت با ارزش درك شده در ارتباط است  خدمات کیفیت که دریافتند و بررسی کردند را همراه

) 2009(همراه توسط کو، وو و دنگ  افزوده تلفن ارزش خدمات خدمات در کیفیت در تایوان). 2، 2009دنگ، 

تاثیر مثبت کیفیت خدمات بر ارزش . شده تایید شد درك ارزش خدمات بر بررسی شد و تاثیر مثبت کیفیت

مالک،  ؛2009الي و همکاران، : لبه عنوان مثا(شده در بسیاري از تحقیقات مورد تایید قرار گرفته است  درك

  ):3شکل ( شود پیشنهاد می کیفیت خدمات بر ارزش درك شدهتاثیر مثبت  از این رو فرضیه ).2011

  

  

  کیفیت خدمات و ارزش درك شده.  3شکل 

  ارزش درك شده و رضایت مشتري-3-4

 آن مربوط به اما است، متفاوت مشتري رضایت شده با درك گویند ارزش ، می)2001(سوئیمی و همکاران 

 ، تاثیر ارزش درك شده در)2009(در تایوان کو، وو و دنگ ). 2010به نقل از دنگ، لو ، وي و زانگ، (شود  می

درك شده به طور  همراه را بر رضایت مشتري بررسی کردند و دریافتند که ارزش افزوده تلفن ارزش خدمات

هاي پولی  هزینه بر این باورند که اگر مشتریان ،)2010(دنگ، لو، وي و زانگ . مثبت بر رضایت مشتري تاثیر دارد

 نتیجه، در. است راضی کننده خدمات پولی ارزش که کرد خواهند احساس ادراك کنند، قبول قابل و را معقول

 کننده مصرف ارزش با استفاده از تواند می مشتري ابراین رضایتبن. شوند راضی خدمات از که دارد احتمال بیشتر

 ارزش شده شامل مشتري درك ارزش ،1شده خدمات درك کیفیت اعتماد، که تاییدکردند آنها .شود بینی پیش

محققان تاثیر ارزش درك شده بر . مشتري سهیم هستند عاطفی با یکدیگر در ایجاد رضایت ارزش و کاربردي

وانگ، لو و یانگ،  ؛2011مالک،  ؛2009الي و همکاران، : به عنوان مثال(کنند  رضایت مشتري را تایید می

بنابراین این فرضیه مطرح  ).2006بال و همکاران،  ؛2004یانگ و پترسون،  ؛2011فالکرنک و واگنر،  ؛2004

  .)4شکل ( تاثیر مثبت دارد شده بر رضایت مشتري ارزش دركشود که  می

  

  ارزش درك شده و رضایت مشتري.  4شکل 

  ارزش درك شده و وفاداري مشتري -3-5

 از باال یکی ارزش و) 22 ،1994 هالبروك،( است "بازاریابی هاي فعالیت تمام اصلی براي مبناي" مشتري ارزش

، بر این )2002( سبل و سینگ سردشموك، راستا، این در. است مشتري شدن براي مشتري اولیه هاي انگیزه

  تابع براي این  هدف یک رفتاري، قصد یک عنوان مشتري به وفاداري و اصلی هدف مشتري ارزش باورند که

 ارزش درك شده کیفیت خدمات

 ارزش درك شده رضایت مشتري



  

تابع را تنظیم  به احتمال زیاد اهداف اصلی هدف یک عمل، و هدف هویت نظریه به توجه با. است هدف اصلی

 چنین تبادالت که زمانی تا خدمات را دهنده ارائه به نسبت وفاداري رفتاري مشتري نیت ارزش بنابراین،. کند می

پیشین  تجربی تحقیقات). 21 ،2002 همکاران، سردشموك و. (کند می برتر ایجاد کند، تنظیم اي ارزش رابطه

 تلفن خدمات قبیل از خدماتی مشتري در وفاداري کننده تعیین اصلی عامل یک عنوان به شده را درك ارزش

 شناسایی) 2002 همکاران، سردشموك و( فروشی خرده خدمات و هاي هواپیمایی شرکت ،)1991 درو، و بولتون(

قصد  براي اصلی یکی از عوامل مشتري شده درك ارزش که دهند می گزارش) 1994(و والدت  چانگ. اند کرده

و وفاداري مشتري شده  درك ارزشبرخی از محققان ارتباط بین . )2004یانگ و پترسون، به نقل از (خرید است 

الي و همکاران،  ؛2009دنگ، لو وي و زانگ،  ؛2012اشتیاق اسحاق، : به عنوان مثال(اند  را مورد تایید قرار داده

همانطور که  اداري مشتريتاثیر ارزش درك شده بر وف از این رو فرضیه ). 2009؛ چن و هو، 2010؛ وانگ، 2009

  :شود پیشنهاد مینمایش داده شده  5در شکل 

  

  

  ارزش درك شده و وفاداري مشتري.  5شکل 

  تصویر شرکت و کیفیت خدمات، ارزش درك شده و رضایت و وفاداري مشتري-3-6

 گیرد و سرچشمه می مشتري مصرف تجربیات تماماز  شرکت تصویربر این باورند که  )2005 اوزر، و آیدین(

 تصویر ادراك مستقیم طور به خدمات کیفیت ادراك رو، این از. است مصرف تجربه این نماینده خدمات کیفیت

 کیفیتبرخی از محققان ارتباط بین  .)2009همکاران،  و به نقل از الي( دهد می قرار تاثیر شرکت را تحت

از  ).2009الي و همکاران،  ؛2012ابوالثامن، : به عنوان مثال(اند  مورد تایید قرار دادهرا شرکت  تصویرو  خدمات

  .تصویر شرکت تاثیر مثبت دارد خدمات بر کیفیتکه  شود فرضیه پیشنهاد میاین  6با توجه به شکل  این رو

  

  

  کیفیت خدمات و تصویر شرکت.  6شکل 

 بر فیلتر شده، اثر یک طریق از شرکت، ، این فرضیه را مطرح کردند که تصویر)1998(لیندستات اندرسون و 

هاله  اثر یک شرکت تصویر دیگر، عبارت به. گذارد و رضایت تأثیر می ارزش خدمات، کیفیت از مشتري ارزیابی

محققان ارتباط بین تصویر برخی از . )2009همکاران،  و به نقل از الي(کند  می ایجاد مشتري رضایت بر اي

؛ 2009الي و همکاران،  ؛2012ابوالثامن، : به عنوان مثال(اند  و رضایت مشتري را مورد تایید قرار داده شرکت

  :شود می مطرح)  7شکل ( بر رضایت مشتريتصویر شرکت  تاثیر فرضیه بنابراین). 2006بال، 

  

  و رضایت مشتريتصویر شرکت .  7شکل 

  

 ارزش درك شده وفاداري مشتري

 کیفیت خدمات تصویر شرکت

 تصویر شرکت رضایت مشتري



  

 در ، معتقدند که ارزش)1994(و هالبروك ) 1994(در مورد ارتباط بین ارزش و تصویر شرکت، بابین و همکاران 

 اجتماعی، و لذت، بخوشی مربوط اجزاي شامل کند تا گسترش پیدا می عملکردي هاي جنبه از مفهوم خود فراتر

مشتریان در  به بنابراین کند، می تر بخش را لذت مصرف تجربه مثبت تصویر یک. تجربی بیشتري بشود و عاطفی

بنابراین همانطور  .)2009همکاران،  و به نقل از الي(کند  احساسی لذت بخش کمک می و کسب منافع اجتماعی

  .تاثیر مثبت دارد بر ارزش درك شدهتصویر شرکت  شده کهفرضیه پیشنهاد  شود، این مشاهده می 8که در شکل 

  

  

  تصویر شرکت و ارزش درك شده .  8شکل 

برخی از  .کنند رابطه مثبت بین تصویر شرکت و احتمال حفظ مشتري را تایید می )4، 2006(بال و همکاران 

 ؛2001نگوین و لبالنک، : به عنوان مثال(مطالعات تاثیر مستقیم تصویر شرکت را بر وفاداري نشان داده اند 

به (کنند  وفاداري مشتري را تایید میشرکت بر تصویر اثر غیر مستقیم و برخی دیگر ) 2012ابوالثامن و همکاران، 

ارتباط بین تصویر شرکت و وفاداري  9شکل  ).2009الي و همکاران،  ؛2006بال و همکاران، : عنوان مثال

  :شود از این رو فرضیه زیر پیشنهاد می .دهد مشتري را نشان می

 تصویر شرکت بر وفاداري مشتري تاثیر مثبت دارد. 

  

  

  تصویر شرکت و وفاداري مشتري.  9شکل 

  تصویر شرکت، کیفیت خدمات، ارزش درك شده، رضایت و وفاداري  هزینه جابجایی و -3-7

 رضایت و مشتري وفاداري ارتباط با در جابجایی هاي هزینه تعدیل اثراتگویند  می، )2004(یانگ و پترسون 

 حد از باالتر شده درك ارزش و مشتري رضایت سطح که هستند مهم زمانی تنها شده درك ارزش و مشتري

دهد و به  را گسترش می) 2004(تحقیقات پیشین ازجمله تحقیق یانگ و پترسون ، )2010(وانگ . اشدب متوسط

و وفاداري و تصویر شرکت گر هزینه جابجایی بر رابطه بین کیفیت خدمات، ارزش درك شده  بررسی نقش تعدیل

ارتباط هاي جابجایی به طور کلی در زمینه  هزینه این تحقیق بیانگر این امر است که نتایج. پردازد مشتري می

رود، اثر متقابل  انتظار میهمانطور که ": گوید وانگ می .گر دارد یلعدنقش ت وفاداري مشتري و پیش نیازهاي آن

دهد که رابطه بین ارزش درك  هاي جابجایی درك شده و ارزش درك شده مشتري نشان می معنی دار بین هزینه

نتایج تحقیق وانگ این امر را تایید  ."هاي جابجایی بستگی دارد شده مشتري و وفاداري مشتري به سطح هزینه

و  دهد افزایش می ارزش درك شده مشتري و وفاداري مشتري را هاي جابجایی، رابطه بین هزینهکند که  می

هاي جابجایی بر وفاداري مشتري کاهش  یابد، تاثیر هزینه همانطور که ارزش درك شده مشتري افزایش می

این  هاي جابجایی بر رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداري مشتري در گري هزینه با این حال، تاثیر تعدیل .یابد می

هاي جابجایی درك شده و تصویر شرکت نشان  نهایتا، رابطه متقابل معنی دار بین هزینه .شود رد میتحقیق 

   هاي هزینه. هاي جابجایی بستگی دارد دهد که رابطه بین تصویر شرکت و وفاداري مشتري به سطح هزینه می

 ارزش درك شده شرکت تصویر

 وفاداري مشتري تصویر شرکت



  

، تاثیر افزایش تصویر شرکت باو  دهد افزایش می جابجایی، رابطه بین تصویر شرکت و وفاداري مشتري را

گر هزینه جابجایی بر  نمایانگر نقش تعدیل 10شکل  .یابد هاي جابجایی بر وفاداري مشتري کاهش می هزینه

با توجه به ادبیات موضوع مطرح شده  .رابطه بین ارزش درك شده، تصویر شرکت و وفاداري مشتري است

  :شوند هاي زیر پیشنهاد می فرضیه

  گر دارد رابطه بین ارزش درك شده و وفاداري مشتري نقش تعدیل درهزینه جابجایی .  

  گر دارد رابطه بین تصویر شرکت و وفاداري مشتري نقش تعدیل درهزینه جابجایی.  

 گر دارد هزینه جابجایی بر رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداري مشتري نقش تعدیل . 

  

  

  

 

  

  گر هزینه جابجایی نقش تعدیل.  10شکل 

 مدل مفهومی -3-8

در این بخش یک مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درك شده و تصویر شرکت بر وفاداري 

و در نظر هاي جابجایی  هزینهگر  و نقش تعدیلمشتري با در نظر گرفتن نقش میانجی براي رضایت مشتري 

با . گردد گرفتن تاثیرات متقابل سه متغیر کیفیت خدمات، ارزش درك شده و تصویر شرکت بر یکدیگر، ارائه می

هاي مرتبط ارائه شده در تحقیقات پیشین مدل  توجه به ادبیات تحقیق مرتبط با موضوع مورد نظر و بررسی مدل

مدل مفهومی تحقیق را  1 ي شماره شکل. گردد باشد، مطرح می ها می مفهومی تحقیق که تلفیقی از این مدل

جابجایی بر رابطه بین وفاداري مشتري با هاي  هزینه گر نقش تعدیلشود  همانطور که مشاهده می .دهد نشان می

کیفیت خدمات، ارزش درك شده و تصویر شرکت و همچنین رابطه بین رضایت مشتري و وفاداري مشتري در 

جابجایی بر رابطه بین ارزش، هاي  هزینهگر  از آنجا که در ادبیات موضوع از نقش تعدیلنظر گرفته شده است و 

هاي مرتبط  با این  حمایت نشده است در مدل مفهومی پژوهش حاضر فرضیهتصویر و کیفیت با رضایت مشتري 

  .امر درنظر گرفته نشده است

  

  

  

  

 ارزش درك شده

 تصویر شرکت

 کیفیت خدمات

 وفاداري مشتري

 هاي جابجایی هزینه



  

  

  

  

  

  

  

  

  پیشنهادي  مدل مفهومی.  11شکل 

  و نتیجه گیري بندي جمع -4

فرضـیه در تحقیـق    چهـارده . شود بررسی عوامل موثر بر وفاداري مشتري در این تحقیق هدف اصلی محسوب می

و با توجه به ادبیات موضوع مدلی جهت ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درك شـده و   استحاضر تدوین شده 

گـر هزینـه    تصویر شرکت بر وفاداري مشتري با درنظر گـرفتن نقـش میـانجی رضـایت مشـتري و نقـش تعـدیل       

یـه شـده   مدل ارا. تاثیر متغیرهاي مستقل نیز بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. جابجایی طراحی شده است

در هـیچ یـک از تحقیقـات پیشـین     . از جامعیت بیشتري نسبت به تحقیقات پیشین برخـوردار اسـت  در این تحقیق 

اي  در این ابعاد صورت نگرفته است و هر یک از محققان به بررسی گوشـه  يبررسی عوامل موثر بر وفاداري مشتر

. هاي گوناگون به ادبیات موضوع مرتبط کمک کنـد  تواند به شیوه این پژوهش می. هاي موضوع پرداخته اند از جنبه

هـاي خـدماتی ایـن امکـان را      این تحقیق با شناسایی عوامل موثر بر وفاداري مشتریان، به مدیران ارشـد سـازمان  

بـا توجـه بـه    . سازي کنند  را براي جذب و نگهداري مشتریان پیاده یهاي مناسب و اثر بخش دهد که استراتژي می

هـاي خـدماتی، در شـرایط رقـابتی کنـونی       هاي سازمان مشتریان در سودآوري و کاهش هزینهنقش مهم وفاداري 

هاي مناسب در راستاي حفظ و گسترش وفاداري مشتریان تاثیر مثبتی بـر حفـظ جایگـاه رقـابتی      استراتژي تدوین

  .آزمون کردمدل ارائه شده در این تحقیق را در صنایع مختلف توان  می آینده در تحقیقات .سازمان دارد

  

  

  

  

  

  

 ارزش درك شده

 کیفیت خدمات

 شرکت تصویر

 هزینه جابجایی

 رضایت مشتري وفاداري مشتري
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