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 دهیچک

بارای   ی کلیادی عاامل  این امر و بسیاری از محققین اتفاق نظر دارند که داردبسیار برجسته  ینقش برند سازی در بخش خدمات،

 پاووهش دیاده شاود     "11اساس خدمات بازاریابی در قارن  "به عنوان  می بایستو  بشمار می آید ی خدماتیهاموفقیتِ سازمان

 به انجام رسیده مصرف کنندگان بر پاسخهای رفتاری ها آوازه و شواهد برند خدماتی و مولفه های آنتاثیر  یبررس هدف با حاضر

و ابعااد   1002اکااس در ساا     گاری  و  (SBV)برناد خادماتی   قضااوت  در ایان مقالاه محققاان باا ترکیاه مادلهای         است

  ذهنیات برناد  و ارزیاابی محای      هاای و همچناین افازودن متریر   1012درسا  کریسوکو و کریستالی   (SBL)برندخدماتی

وفاداری باه برنادِ خادمات باه عناوان      که براساس آن  ندمدلی جدید را توسعه داد،  1012در سا   یانی و هاناز مقاله  برگرفته

گرایاناه  نقاش تعادی    با درنظر گارفتن  و آوازه برند(  نتیجه ارزیابی مصرف کنندگان از ابعاد گوناگون برند خدماتی )شواهد برند

کااربران  کلیاۀ   آن، یآماار ۀجامعا و  اسات  همبساتگی  -پیمایشای  – توصایفی  ،پووهشاین  روششود  دیده میارزیابی محی  

باا روش   کهبود پرسشنامه ها داده یگردآور ابزار  درنظر گرفته شده استشرکتهای ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی در شهر تهران 

  یا تحل و هیا تجز یابار  نیهمچن  بود، توزیع گردیده است نفر 482 بر مشتم  حجم نمونه که نمونه برداری تصادفی ساده بین

ر یتااث  از یحااک  جینتا  استشده استفادهروش حداق  مربعات جزئی( ) مدلسازی معادالت ساختاری از زمون فرضیاتو آ ها داده

ماورد   برناد  است  در این راستا تاثیر مثبت رضایت بار ذهنیات   و همچنین آوازه برند بر شواهد برندبر رضایت  شواهدِبرندمثبت 

 د برند داراریبرند اثری مثبت بر وفاداست و در نهایت یافته های تحقیق نشان داد که ذهنیت  گرفتهتأئید قرار 
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 مقدمه:

مشتری با توجه به ویوگیهای مختلا  و  یک برند بیش از یک نام صرف است، به نحوی که شام  تمام وابستگیهایی است که یک    

امروزه برندها نقشی یکپارچه در استراتوی بازاریابی ایفاا   . (Krystallis & Chrysochou, 2014) یابدغیر مرتب  محصو  در می

منباع   شناساایی بارای  وسایله ایسات    ، یاک برناد   برای مصارف کننادگان   ی و منابع تمایز دیده میشوند میکنند، و به عنوان دارای

مسائولیت قاانونی درباردارد، و پیماان و پیونادی را باا تولیدکنناده        بارای ساازندگان محصاو ،    به نوبه خاود   این امر ، کهمحصو 

 (lassar et.al,1995)یجادمیکندا

ی برای پووهشگران و شاغلین بازاریابی در حا  تبدی  شدن به مقوله ای حیاتی میباشاد بناابراین بررسای تجربا     خدمات برندسازی

موضوعات برندسازی خدمات امری ضروری میباشند  این امر برای شرکتهای خدماتی به دلی ِ ویوگیِ ناملموس خادمات از اهمیات   

 1تواند به این شرکتها کمک نماید، برندسازی خدمت اسات  باه گفتاه باری    بیشتری برخوردار است، درنتیجه یکی از عواملی که می

شود، مشتریان به کیفیت و ارزش ماورد نظار خاویش دسات     عادی از برند است که باعث می( برندسازی خدمت، توجه به اب1000)

کند  زیرا امروزه یکی از مهمترین دالی  انتخاب شارکت در ذهان مشاتریان، برناد آن شارکت و      یابند و وفاداری آنها را تضمین می

در بخاش خادمات دارناد کاه پاساخهای      نقش بسیار مهمای  )شواهد و آوازه(1باشد  ابعاد برنددرک )تصویرذهنی( مشتری از آن می

 .(Grace&O’cass,2005)دهندذهنیت و در نهایت وفاداری آنها به برند را تحت تاثیر قرار می و رفتاری مشتریان مانند رضایت

ایجااد اعتمااد   همانند برند محصوالت فیزیکی، یک برنادِ خادماتی، اساسای بارای       (1000) 4برطبق مطالعات دیوی  و همکاران  

مشتری است  با این حا ، با توجه به ناملموس بودن و ریسک درک شدۀ مرتب  با خدمات، ادراک مشتریان از خادماتِ برناد شاده    

برناد خادماتی باه ادراک     ذهنیتِکند  همچنین منحصراً بسیار مهم است،  از این رو رفتار نهایی آنها را نسبت به برند برانگیخته می

رود اهمیاتِ جنباه هاای    ( انتظاار مای  1000جربۀ خدمات بستگی دارد که با خدماتِ برند مرتب  است  به اعتقاد بری)مشتریان از ت

کند یکی از تفاوتهای اساسی بین برندسازی محصاوالت  خاص برندسازی بین کاال و خدمات متفاوت باشد و در همین راستا بیان می

شاود، باه دلیا  اینکاه معماوالً      خادمات ناام شارکت باه ناام برناد تبادی  مای        و خدمات در این واقعیت نهفته است که در بخش 

( استحکام یاک برناد   1008) 2بینند  الکساندری  و همکارانکنندگان ک  شرکت را به عنوان ارائه دهندۀ تجربۀ خدمات میمصرف

انِ یک شرکت و رواب  کلی بین شارکت  خدماتی را عمدتاً بوسیلۀ ویوگیهای سازمانی، مانند کیفیت خدماتِ ارائه شده توس  کارکن

ممکان اسات سابه    ، تعام  بین مصارف کننادگان و کارکناان    2چرناتونیطبق نظر دی کنند  با این حا و مشتریان آن تعیین می

 کناادای باارای بازاریابااان خاادمات مطاار  ماای  هااای عماادهمتفاااوت بااا یااک برنااد خاادماتی شااود کااه چااالش   ای تجربااه

(Krystallis&Chrysochou,2014). 
باشند تا اعتماد مصارف کننادگان را در   معتقد است برندهای قوی یک ابزار ویوه قدرتمند برای سازمانهای خدماتی می 6جاوالجی   

عادم وجاود ویوگیهاای فیزیکای در ارائاه خادمات بار نقاش          چرناتونیافزایش دهند   به عالوه به اعتقاد دی "خرید نامرئی"چنین 

ار تمایز تاکید دارد    در نتیجه، یک برند قوی یک عنصر کلیدی برای ارائه دهندگان خادمات درنظار گرفتاه    برندسازی به عنوان ابز

از نظر صاحبان برند مزایای اصلی شام  سهم بازارِ  (.Krystallis & Chrysochou, 2014) شود تا خود را در رقابت متمایز سازند

تواناد باعاث کااهش هزیناه     ریق ایجاد وفاداری است، که این موارد به نوبه خود میبیشتر در برابر رقبا و توانایی حفظ مشتری از ط

  )(Javalgi, 2006های بازاریابی شوند

امروزه به موازات باال گرفتن رقابت بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات، سطح انتظار مشتریان نیز از این شرکتها افزایش یافته، لااا     

های مشتریان است، بنابراین سازمانهای خدماتی نیاز مانناد ساایر شارکتها     جهت ارضا  نیازها و خواستهتمام تالش این شرکتها در 

 .(Krystallis & Chrysochou, 2014) بایست، استراتویهایی را در جهت افزایش و حفظ مشتریان به کار گیرندمی

                                                           
1 Berry 
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، خدمات اینترنتی است  در ایان راساتا یکای از مهمتارین     ازجمله صنایع خدماتی که امروزه همۀ افراد به نوعی با آن درگیر هستند

پیامدهای گسترش اینترنت، انجام بسیاری از امور زندگی روزمره از طریق این شبکه جهاانی اسات باه نحویکاه  در کشاور ماا نیاز        

و مشخصات مربوطاه، انجاام   بسیاری از امور از قبی  نق  وانتقاالت مالی، پرداختها و خریدهای اینترنتی، ارائه درخواستهای مختل  

تحقیقات گوناگون و اشتراک گااری اطالعات، مکاتبات و مکالمات و همچنین ارتباطات روزاناه در شابکه هاای مجاازی و غیاره از      

پایرد  در این شرای  دسترسی آساان و همیشاگی بارای بسایاری از افاراد از اهمیات زیاادی        طریق این شبکه گسترده صورت می

گردد  در این راستا بسایاری از شارکتهایِ خادماتی در حاا  فعالیات      روز به روز نیز بر تعداد این افراد اضافه میبرخوردار است که 

های همراه در اختیاار کااربران   هستند که اینترنت را با کیفیت ها و قیمتهای مختل ، بصورت خانگی، اداری و یا حتی بر روی تلفن

شاود کاه   گااارد، موجاه مای   ش ویوۀ برند که بر ارزیابی مشتریان از برند خدمات تاثیر میدهند  درک اهمیت ابعاد ارزمیخود قرار

باشند که با خدمات خود، ارتباط بهتری برقرار کرده و بتوانند از طریق مشاتریان وفاادار و راضای، باه     بازاریابان این فرصت را داشته

بین شرکتهای خدماتی، این مادیران قاادر خواهناد باود تاا باا درک       سودآوری مورد نظر دست یابند، در نتیجه با افزایش رقابت در 

رواب  بین مشتریان و برند، استراتویهایِ مدیریتِ برندِ خود را به گونه ای تنظیم کنند که مشتریان خود را حفظ و وفااداری آنهاا را   

 تضمین کرده و اعتبار خود را بهبود بخشند   

( چند مد  نظری ارائه شده  تا چگونگی ارزیابی مصارف کننادگان و   1000( و بری )1991)1در این راستا براساس تحقیقات آکر   

رفتار نسبت به برندها را شر  دهد  در بسیاری از این مدلها، تمرکز اولیه بر محصوالت فیزیکی و کاالها بوده، درحالی کاه توجاه باه    

لهای برند سازی موجود نقاط ضع  قاب  توجهی را باا توجاه   (،  اغله مد1002خدمات محدود بوده است  به اعتقاد گری  و اکاس)

( باه بررسای   1998چرناتونی )دهند  برای مثا ، دیبه عدم وجود آزمایشهای تجربی، فقدان اعتبارسنجی و تمرکز محدود نشان می

مشخص شاده کاه باه     برند سازی خدمات براساس مصاحبه تخصصی، با نادیده گرفتن دیدگاه کاربر نهایی پرداخته است  همچنین

گااری بر روی ارزش برندسازی، تحقیقات نه تنها باید به ابعادی که هنگام ارزیاابی برنادهای خادمات باه مشاتریان      منظور سرمایه

دهد  نکته بعدی به بیاان کاروناا و   کنندگان را مورد توجه قرار شوند، توجه نماید، بلکه باید اثرات آنها برروی پاسخ مصرفمربوط می

مفهوم وفاداری است که توجه گسترده ای را به ویوه در صنایع خدماتی به خود معطوف کرده است، زیرا اغله باه عناوان    1ارانهمک

 4( و کلار 1998چرنااتونی ) براسااس تحقیقاات دی     شاود کنندۀ نهایی، برای یک کسه و کار موفق و سودآور دیده میعام  تعیین

دهناد، نکتاه کلیادی در برندساازی درک اهمیات ایان       تریان وابستگی به برند را شک  می( عالوه بر درک اینکه چگونه مش1994)

  دهندهاست و اینکه تا چه حد آنها نگرش و رفتار مشتریان را تحت تاثیر قرار میوابستگی

مات و برناد خاد  ( یک مد  برندسازی خدمات را مطر  کرد که رابطاه باین ابعااد    1000برای پرداختن به این محدودیتها، بری )   

د  در این مد  بری نشان داد که ایجاد ارزش ویوه برند خدمات قوی نه تنها با اساتفاده از ارتباطاات   داعملکرد شرکت را توضیح می

( ماد  قضااوت برناد خادمات     1002آید  در حالت مشاابه، گاری  و اکااس )   موثر برند بلکه از طریق تجربه مشتری نیز بدست می

(SBV) و  "شاواهدبرند "یک برندخدمات متشک  از دو بعد اساسای مرتباه بااال و قابا  درک )     و اعالم نمودند کهد را مطر  کردن

 دشاو دهند، تشکی  میرند را شک  میتر که وابستگی مشتریان به ببه نوبه خود از چند نگرش مرتبۀ پایین که، است  ("آوازه برند"

(Krystallis&Chrysochou,2014). 

این پووهش به بررسی تااثیر ابعااد برندِخادمات )شاواهد، آوازه( بار متریرهاای رفتااری پاساخ         با توجه به توضیحات فوق  نهایتدر

پاردازد تاا   مای  با توجه به نقش تعادی  گرایاناۀ ارزیاابی محای      مشتریان همچون رضایت،ذهنیت برند و در نهایت وفاداری به برند

به نتایج این تحقیق، در خصوص چگونگی بکارگیری این ابعاد، برای تقویت جایگااه برنادِ   مدیران شرکتهای خدماتی بتوانند با توجه 

 خود در ذهن مشتریان و در نهایت سودآوری پایدار شرکت خود، تصمیمات درستی اتخاذ نمایند 

  

                                                           
1 Aaker 
2Caruna et al. 
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 پژوهش ینظر یمبان

از محصوالت است متشاک  از   یخدمات شکل  دارندیرا به خود مباو  م یتوجه خاص ا،یشان در اقتصاد دن تیاهم  یخدمات به دل

  شاوند ینما  یزیا چ تیا هستند و منتج باه مالک  رملموسیفروش که ذاتاً غ یبرا ،ارائه شده یها یتمندیرضا یا ازاتیامت ها،تیفعال

بار ایان     (22،1491، 1)کااتلر و آرمساتران    رهیو غ میسیارتباطات ب ،ییخطوط هوا ،یهتلدار  ،یآن عبارتند از بانکدار یهانمونه

و باه مالکیات    باوده  کند و لزوماً نامحساوس هر عم  یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می ":  اساس خدمت عبارتست از

 (206، 1481 )کاتلر " نمی شودچیزی منجر 

 2برند خدماتی

میباشد، و به همین دلیا ، بررسای    ای حیاتیبرای پووهشگران و شاغلین بازاریابی در حا  تبدی  شدن به مقوله خدمات برندسازی

تجربیِ موضوعات برندسازیِ خدمات ضروری میباشند  برندهای خدماتی، برندهایی هستد که به جای محصاوالت، خادمات را ارائاه    

 شود و کارمند ارائه دهندۀ خدمات، راب  مرکازی برناد  کنند   این بدان معناست که برند در فرآیند مصرف خدمات نیز تجربه میمی

توانند از تمام دیدگاههای مشابه برنادِ محصاو  برخاوردار شاوند، اماا چاون ارائاه خادمات نیازمناد          شود  برندهای خدماتی میمی

هااویتی و رابطااه ای بهااره   هاااتواننااد از رویکردکارمناادان متخصااص و تعااامالت انسااانی اساات، ماادیران برناادِ خاادماتی ماای   

کناد، آنسات کاه    های خدماتی که آنها را کامالً از برند های کاالیی متمایز مای یک جنبۀ خاص از برند(  41، 41490گیرند)هدین 

خدمات نادیدنی است  از بُعدِساختاری، برندهای خدماتی در ساختن ذهنیت یا تصویرهایی از خود عاجزند، به همین دلی  است کاه  

ا، خطاب و مُعرِفِ رسالت یا پیشه ای هساتند کاه برناد    کنند  بنابراین تصادفی نیست که شعارهاینگونه برندها از شعارها استفاده می

 (   ،2، 1482 2دارد  )کاپفرر

 5برندشواهد

کنناده در طای   برند عبارتست از مجموعه ای از تداعی معانیِ برند خدماتی که توس  مصرفدر چارچوب برندسازی خدماتی، شواهد

برندخادماتی را از طریاق   کننادگان میتوانناد شاواهد   خرید، مصرفاست  در مرحله قب  از مرحلۀ قب  از خرید و مصرف تجربه شده

 .(Grace&O’cass,2005)تر )شناخته تر( نظیر نام برند، قیمت و گسترۀ خدمات مورد ارزیابی قراردهند های ملموسگرایش

است کاه  تر درک شدهبه عنوان یک سازه مرتبه باال SBVبرند در مد  اصال  شده (، شواهد1002به دنبا  مفهوم گری  و اکاس )

 شااودهنگااام ارزیااابی یااک برنااد خاادماتی شااام  همااه وابسااتگی هااای برنااد معناای دار بااه یااک مشااتری ماای              

(Krystallis&Chrysochou,2014). 

برند مربوط به برندهای خدماتی، مسائلی بسیار بیشتر از تنها گرایش های برند خدماتی را تشریح میکنند )برای مثاا   اساساً، شواهد

کننده از برند اثر میگااارد   بیانگر همۀ ابعاد برند خدماتی هستند که بر ارزیابی مصرف ، نام برند، گسترۀ خدمات (  این شواهدقیمت

کنناده( همخاوانی پیادا    برای مثا ، خدمت اصلی ارائه شده، رفتار و ظاهرکارمندان، میزانی که تصویر برند با تصویر کااربر )مصارف  

کننده از برند خدماتی شریک میباشند  به ایان  استه در طی استفاده از برند خدماتی، همه در درک مصرفمیکند، و احساسات برخو

خدمات، بوجود مای آورناد     کنندگانِرا برای مصرفبرندِ ترتیه، همین ابعاد )هم ملموس و هم غیرملموس( هستند، که بدنۀ شواهد

کننده به برندهای خدماتی بر اسااس آن بنیاان گااارده    که واکنش های مصرف برند، اصولی را ارائه میکنندبه همین ترتیه، شواهد

 .(Grace&O’cass,2005)میشود

  شواهد برند بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1فرضیه 

نام برند، قیمت )ارزش برای پو ( گسترۀ خدمات، خدمات اصلی، خدمات کارکنان، تطابق ذهنیات شخصای و احساساات از جملاه     

تااثیر هریاک از ایان     در این پووهششوند  الزم باکر است که خدماتی می باشند که در ادامه شر  داده میشواهدِ  برندِمولفه های 

 است: و مورد آزمون قرار گرفته فرعی درنظر گرفته شده بعنوان یک فرضیهبر روی رضایت مولفه ها 

                                                           
1 Kotler.P & Armstrong.G 
2 Service Brand 
3 Eding .T 
4 Kapferer 
5 Brand evidence 
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  1نام برند

کننده کماک میکنناد تاا مزایاای     کننده از برندها پرداخته اند، چرا که به مصرفبسیاری به اهمیت نام برند در ارزیابی های مصرف 

برند را به خاطر بیاورد، و استنباط و ارزیابی های محصو  را به انجام رسااند  در حقیقات اینگوناه اساتدال  میشاود کاه ناام برناد         

جود دارد )که در اغله موارد، در مورد خدمات وجود دارد( بااهمیت تر است، چراکاه باه جاایگزینی بارای     زمانیکه فقدان اطالعات و

 Grace&O’cass,2005)اطالعاتِ ناموجود و گرایشات تبدی  میشود

 نام برند بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1-1 فرعی فرضیه 

 : 2قیمت

کنناده،  است که اغله میتواند قب  از مصرف ارزیابی شود  هرچند، از دیدگاه مصارف قیمت نیز مانند نام برند، ویوگیِ دیگری از برند 

کننده، قیمت درک چیزی اسات کاه پرداخات    ( برای مصرف1998)4قیمت بسیار بیشتر از یک رقمِ گارا میباشد   به اعتقاد زیتام 

باه دلیا    کاه  اطاالق میشاود    "درک شده قیمت"میشود، تا یک محصو  یا خدمت بدست آید، و به صورت مناسه تری به عنوان 

  .(Grace&O’cass,2005)، توجه ویوه ای را در گاشته به خود معطوف کرده بوددارد کنندهبر رفتار خرید مصرف ی کهاثر

 قیمت بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1-2 فرعی فرضیه 

 : 4گسترۀ خدمات 

را قب  از خرید ارائه میکند، بلکه در طی مصرف نیز ارزیابی و تجربه میشاود   نه تنها نشانه های باارزش و ملموسی از برند این مولفه 

 .(Grace&O’cass,2005)شواهد فیزیکی خدمات ، یک تشابه بصری برای عرضۀ ک  شرکت خدماتی ارائه میکند

، تعریا  شاده   "محی  پیرامونیِ فیزیکی ساخت بشر در مقابله با محی  طبیعی یا اجتماعی"گسترۀ خدمات بعنوان  2به تعبیر بیتنر

و به منزله عام  تعیین کننده روانشناسی مشتری در رابطه با عاطفه )مثا  احساساات(، شاناخت ) مثا  رضاایت( و رفتاار )مثا         

یرات دهان به دهان محصوالت یاا خادمات توسا  مشاتریان( پایرفتاه      حمایت مشتریان از طریق خرید محصوالت یا خدمات، تبل

 (Tombs & McColl-Kennedy,2003) .استشده

 گسترۀ خدمات بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1-3 فرعی فرضیه 

 :  7و خدمات کارکنان 6خدمات اصلی

ماورد ارزیاابی     ،ارائاه میشاود   از طریق کارکنان ، خدمات ارائه شده )خدمات اصلی( و شیوه ای که در آن خدماتدریک سطح پایه

خدمات اصلی و خدمات کارمندان به شدت به هم مرتب  هستند  خدمات اصلی باه فرآینادهایی اطاالق      در این راستا قرار میگیرد

ئه خادمات اطاالق   میشود که توس  آنها خدمات ارائه میشود، درحالیکه خدمات کارمندان به رفتارها یا عملکردهای کارمندان در ارا

بنابراین، اینگونه استدال  میشود که خدمات ارائه شده توس  کارمندان نیاز بار رضاایت مشاتری، درک کیفیات خادمات         میشود

 (.50Grace&O’cass,20)( اثر میگاارد،199و همکارانش، 9( و رفتار مصرفی آتی )چاندن 1990و همکارانش، 8)کروسبی 

 خدمت اصلی بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1-4فرعی فرضیه 

 خدمات کارکنان بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1-5فرعی فرضیه 

  

                                                           
1 Brand Name 
2 Prive/Value for Money 
3 Zeithaml 
4 Servicescape 
5 Bitner 
6 Coor Services 
7 Employee Services 
8 Crosby 
9 Chandon 
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 :  1تطابق ذهنیت شخصی

کنناده از طریاق   ( اینگونه استدال  میکند که شخصیت و ویوگی های رفتاری برندِ خدماتی یا برنادِ محصاو  و مصارف   1998کلر )

کننده، موقعیت استفاده و شخصایت برناد بازتااب پیادا میکناد  تصویرساازی کااربر باه درکای اطاالق میشاود کاه             تصویر مصرف

را استفاده میکند در ذهن دارناد  ایان ویوگای هاا میتواناد بواساطه تجرباه         کنندگان از نوع شخصی که محصو  یا خدماتمصرف

 کنندگان برند یا از طریق تصویر تجسم یافته از طریق ارتباطات بازاریابی تشکی  شود   کننده از تماس با مصرفشخصی مصرف

کنناده بیشاتر باشاد،    انسانی مصارف برند و مشخصه های -کاربر-پووهش های قبلی بیانگر آن هستند که هرچه تجان  بین تصویر

کنناده درک کناد کاه    ( اینگونه استدال  کردناد کاه اگار مصارف    ،199) و همکاران 1در حقیقت، سرجیاولویت برند بیشتر است  

د برند با خود انگاره )تصویرخود( واقعی یا ایده آ  خود تجان  دارد، آنگاه استفاده از محصو  و گرایش های برند بهباو -کاربر-تصویر

 (.Grace&O’cass,2005)می یابد

 تطابق ذهنیت شخصی بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1-6فرعی فرضیه 

 :   3احساسات

در سطح انتزاعی ارائه خدمات، احساسات بواسطه نقش مهمی که در تصمیم گیاری مشاتری ایفاا  میکنناد شاناخته شاده اناد، و        

( در ماورد  1992)2  جااینتی کنناده دارا اسات  واکانش هاای مصارف    مصرفی واینگونه استدال  میشوند که اثری عمیق بر تجارب 

خدمات اینگونه استدال  میکند که به دلی  محدود بودن نشانه های فیزیکی، وارد کردن احساسات به عنوان اساسی بارای ارزیاابی   

، ایسه با برداشت هاای واقاع بیناناه   خدمات ضروری میباشد، و ممکن است که واکنش های انفعالی به ارائه کنندگان خدمات، در مق

طور معمو  بواساطه فقادان اطالعاات،    بتواند تنوعی بیشتر در ارزیابی خدمات را تشریح کند، چراکه اغله مواجهه های خدماتی به

 (.Grace&O’cass,2005)"عدم قطعیت و ریسک درک شده باال، مشخصه بندی میشوند

 احساسات بر رضایت تاثیر مثبت دارد  : 1-7فرعی فرضیه 

 5برندآوازۀ

مانند ارتباطات کنتر  شده )یعنی تبلیرات، ترویج ها( و ارتباطات کنتار  نشاده    مربوط به برندِ خدماتی آوازۀ برند به همه ارتباطات

گان تجرباه میشاوند  باابین و    کنناد طور غیرمستقیم توس  مصرفکند  که بهدهان، شهرت طلبی( اشاره میبهدهان)یعنی ارتباطات

نتیجاه باه شادت    دهند و درطور مستقیم انتظارات مشتری را شک  می( معتقدند قب  از خرید، این منابع اطالعاتی به1001)6بابین

 (.Grace&O’cass,2005)با رضایت مشتری در ارتباط است

برند بیانگر ابعااد برناد اسات درحالیکاه آوازۀ برناد باه شایوه ای        برند متفاوت میباشد، چراکه شواهدطور کام  از شواهدبرند بهآوازۀ

کنندگان انتقا  داده میشوند  اگرچه از نظر ساختار متفاوت از یکدیگر هستند اما ایان بادان   برند به مصرفاطالق میشوند که شواهد

ای کاه بار   ن دو ساختار به هم مرتب  نیستند  برای مثا ، متریرهای ارتباطی )آوازۀ برند( میتوانند بر روی شایوه معنی نیست که ای

طاور مشاابه، درک ابعااد برناد )نظیار گساترۀ       برند( را درک میکنند اثرگاار باشند  باه کنندگان ابعاد برند )شواهدمبنای آن مصرف

میتواند بواسطه ارتباطات دریافت شده در مرحله قب  از خرید ترییر یابد  ایان مسائله    خدمات، خدمات اصلی، قیمت و موارد دیگر(

کننادگان در  و این انتظارات است که مصرف بوجود می آیدکننده اساساً به دلی  اثر قوی ارتباطات بر انتظارات قب  از خرید مصرف

ارتباط مساتقیم   فرض عالوه بردر مد   (.Krystallis & Chrysochou, 2014) طی مصرف به سختی به دنبا  تایید آنها میباشد

    گااردتاثیر می نیز برندبرند بر شواهدآوازۀ که شودفرض میاینگونه   ،با رضایت مشتری آوازۀ برند 

  برند بر رضایت تاثیر مثبت دارد  آوازۀ : 2فرضیه 

  آوازۀ برند بر شواهد برند تاثیر مثبت دارد  : 3فرضیه 

                                                           
1 Self-Image Congruence 
2 sirgy 
3 Feellings 
4 Jayanti 
5 Brand hearsay 
6 Babin and babin 
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به طاور  ارتباطات کنتر  شده، تبلیرات دهان به دهان و شهرت طلبی از جمله مولفه های آوازۀ  برندِخدماتی می باشند که در ادامه 

تاثیر هریک از این مولفه ها  بر روی رضاایت بعناوان    ،برند شواهدشوند  الزم باکر است که همانند مولفه های شر  داده میمحتصر

 رفته شده و مورد آزمون قرار گرفته است:یک فرضیه فرعی درنظر گ

 : 1ارتباطات کنترل شده

میباشند  در مورد ارتباطات کنتر  شده، تبلیرات بیشترین توجهات را در گاشته باه   1ارتباطات کنتر  شده شام  تبلیرات و ترفیع

طاور خااص، اینگوناه    خود اختصاص داده است، این موضوع بیانگر آنست که تبلیرات بر گرایش، نیات و درک افراد اثر میگاارد  باه 

داده  کاه   نتیج نشانعینی کردن خدمات میباشد،  استدال  شده که درجاییکه خدمات مد نظر هستند، تبلیرات عنصری مهم برای

 (.Grace&O’cass,2005)تبلیغ خدمات عدم قطعیت را کاهش و نیات خرید در آینده را افزایش میدهد

 بر رضایت تاثیر مثبت دارد  ارتباطات کنتر  شده : 2-1فرعی فرضیه 

  3دهانبهدهانارتباطات

 تواندمی که باشدمی ایارتباطات توصیه یا دهانبهدهانارتباط ،کنندهمصرف رفتار در پایرش مفاهیم مورد ترینگسترده از یکی

 نگرش و رفتار گیریشک  در را مهمی همچنین نقش  نماید ایفا قبلی مشتریان حفظ و جدید مشتریان جاب در بسزایی تأثیر

 (Brown&Reingen,1978) دکنمی ایفا کنندهمصرف

 شخصی اطالعات منابع بر بیشتر خدماتی هایبخش در کنندگانمصرف ،کاالها بازار با مقایسه باید گفت که، در این راستادر 

 خدمات زیرا  داشت خواهد افراد تصمیم خرید بر بیشتری تأثیر دهانبهدهانارتباط، کاالها بخش به نسبت و داشته اطمینان

 عدم و ادراکی ریسک سطح تا است تالش در دهانبهدهانارتباط بر تکیه با کنندهمصرف و بوده تجربی و ناملموس ،کاالها برخالف

 (Mangold et.al,1999) دهد کاهش را دارد وجود خدماتی بخش از خرید در اغله که اطمینانی

 بر رضایت تاثیر مثبت دارد  ارتباطات کنتر  شده : 2-2فرعی فرضیه 

 : 4شهرت طلبی

معتبرتری درمقایسه با ارتباطاات بازاریااب محاور، لحاا       دهان، به عنوان منبع اطالعاتیِبهدهانبا ارتباطاتشهرت طلبی نیز مشابه 

ایش های برناد و نیاات   بر گر ری رامیشود  از طرف دیگر اینگونه استدال  میشود که شهرت طلبی، در مقایسه با تبلیرات، اثر قوی ت

( شهرت طلبی را بسایارحائز  1002) 2مارکونی  (,2005Grace&O’cass)لحا  میشوند، چراکه معتبرتر از تبلیرات خرید، داراست

شود، و شهرت طلبی باه شاناخته تار شادن مرباوط      اهمیت می داند زیرا شرکتی که شناخته شده تر است شرکت بهتری تلقی می

طاه یاا مخااطبینی را باه منظاور      کناد کاه مخا  (شهرت طلبی را مدیریتِ اطالعاتی معرفی می1999مارکونی )بر این اساس است  

کااتلر معتقاد اسات شاهرت طلبای،      .(Hermansson&Larsson,2005)است تاثیرگااری بر نظرات یا تصمیمات آنها هدف گرفته

 ایجااد تصاویر   خوب منجرباه  شهرت کسه طریق دارند، که از سروکار شرکت با که است مختلفی جوامع با مطلوب مناسبات ایجاد

 کاتلرشااوند)وقااایع نااامطلوب ماای  و روایااات و شااایعات، مسااائ  کااردن برطاارف یااا مناسااه برخااورد و مطلااوب  ذهناای

 (   1: 1491،101،وآرمستران 

 بر رضایت تاثیر مثبت دارد  شهرت طلبی : 2-3فرضیه 

 6رضایت 

 دیگار رضاایت  آن  باه عباارت    استفادۀ از بعد  خدمت، یا محصو  یک به نسبت مشتری یک نگرش یا رضایت عبارتست از احساس

کناد  مای  عما   کنناده مصارف  خریاد  رفتاار  مختلا   مراح  بین ارتباطی عنوان به که است بازاریابی فعالیت اصلی نتیجه مشتری

(Jamal&naser,2002) .کلای  طاور باه  بناابراین   دانناد مای  نیز شناختی فرایندی را آن محققان ،رضایت بودن احساسی بر عالوه 

                                                           
1 Controlled Communication 
2 Advertizing & promotion 
3 Word Of Mouth 
4 Pulicity 
5 Marconi 
6 satisfaction 
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 از بسایاری  همچناین   دانست برند به نسبت مشتری، مثبتِ احساسیِ و شناختی قضاوتی، فرآیندی توانمی را مشتری رضایتمندی

 احسااس  خریاد،  از پا   کاه  صاورتی  در کرده اناد   خریدتعری  موقعیت یک به احساسی پاسخی عنوان به را اندیشمندان رضایت

 باا  بیشاتر  مشاارکت  و مشاتریان  تصامیم  تقویات  باه  تواندمی رضایت  داشت خواهد پی در را برند  به اعتماد  باشد، مثبت حاصله

 و هادف  هم مشتری رضایت ،است مشتری واقعاً شانتوجه کانون که هاییشرکت برای (Bagozi et.al,1994)  شود منجر شرکت

مقایساۀعملکرد   احساسات خوشاایند یاا ناخوشاایندِ شاخص، کاه از      عنوان به را مشتری رود  رضایتمی شمار به بازاریابی ابزار هم

رضایت تابع عملکرد ذهنی و انتظارات است  اگر عملکرد محصاو  کمتار از    لاا  دنکنمی تعری  ذهنی او با انتظاراتش ناشی میشود،

شود اما اگر عملکرد در حد انتظارات ظاهر شاود، مشاتری راضای و خشانود اسات و در      انتظارات ظاهر شود، مشتری ناخشنود می

 (9،و 8،،1481 انتظارات پیشی بگیرد، مشتری بسیار خشنود یا به عبارتی مسرور خواهد شد )کاتلرصورتیکه عملکرد از 

ذهنیت برند نامعلوم مانده است  بعضی از محققان ذهنیت برند را بعنوان پایش نیاازی   ، رواب  بین رضایت و بسیار لیرغم مطالعاتع

رضایت را بعنوان پیش نیازی برای ذهنیت برند دانسته اند، باه هرحاا    برای رضایت مشتری معرفی کرده اند، از طرف دیگر، برخی 

  (Jani&Han,2014) مطالعات نشان داده که ذهنیت برند و رضایت هر دو عواملی هستند که بر روی وفاداری تأثیر میگاارند 

  رضایت بر ذهنیت برند تاثیر مثبت دارد  : 4فرضیه 

 1برندذهنیت   

 هاا تجرباه  ایان  کاردنِِ  نهاایی عناوان   باه  خادمت  کیفیاتِ  کدر و دارد ریشه شتریم مصرفِ هایتجربه تمام در برند ذهنیت

رسد که این مفهوم در مقایسه با ذهنیات کوتااه   علیرغم جای گرفتن تصور در تعری  ذهنیت، به نظر می   (Keller,1993)باشدمی

مای  ایفا را مهمی نقش کار و کسه بازارهای در برند ذهنیت  (Jani&Han,2014)مدت باشد درحالیکه ذهنیت بلند مدت است

 ادراک اسااس  بار  باورها این گیرد،می شک  خاص برند یک مورد در آنان باورهای اساس بر مشتریان نزد در برند ذهنیت کند،

 تصامیم  باه  کناد  منتق  خود از خواهدمی که ویریتص مورد در سازمان که زمانی  است خدمت یا محصو  هایویوگی از آنها

 ردیابی را عمومی ادراکات ،آن پی در باید کند، عرضه را خود تواندمی تصویر این پایه بر که کندمی تأیید و رسدمی مشخصی

 .(Dobni&Zinkhan,1990) کند

برناد   ذهنیات  دهاد : اگار  می توضیح (، دراین باره1000)1کند گرونروزمی عم  صافی یک خدماتی بعنوان شرکت یک برند ذهنیت

 تاا  باشاد، احتمااالً  داشاته  فرآیناد  یاا  نتیجه با ارتباط در این مشتری که باشد، مشکالتی خوب خاصی مشتری ذهن در یک شرکت

 و مخادوش  مثبات نهایتااً   ذهنیات  دهاد،  روی پیوساته  صاورت  باه  مشکالت اگر  شودمی گرفته نادیده ذهنیت وسیله به ایاندازه

 شاد   خواهاد  ادراک اسات  واقعیتدر که چیزی زیاد بدتر از آن احتما  به مشکالت کیفی حالتی چنین در  شودمی ذهنیت، منفی

(یک رابطۀ مساتقیمِ مثبات باین    1989)4سرجی و ساملی رابطۀ دقیق بین ذهنیت و وفاداری همواره یک موضوع مورد توجه است 

ارتباطی بین ذهنیت و وفاداری، از طریاق قضااوتها و   ذهنیت و وفاداری را گزارش نموده اند  از سوی دیگر نشان داده شده که حلقۀ 

  (Bromley,2002)استارزیابی مشتری مث  ادراکاتِ کیفیت، تعدی  شده

  ذهنیت برند بر وفاداری برند تأثیر مثبت دارد  5فرضیۀ : 

 :4ارزیابی محیط

باشاد   ی  اما با این حا ، مفهومی مبهم میمحی  )حا  و هوا( واژه ای متداو  است، هم در زندگی روزمره و هم در حوزه های تجار

شاود را کااتلر   از آن یاد مای  "محی "رود و بر معانی متعددی داللت دارد آنچه  تحت عنوان این واژه اغله بطور ناخودآگاه بکار می

بعبارت دیگر اتمسافر  رود  می خواند  این واژه همچنین بطور عامیانه در معنای کیفیت محی  پیرامون بکار می "اتمسفر"(، 1994)

بایسات بارای تااثیر    تواند به خوبی بر محی  تاثیر گاارد اما عواملی دیگاری نیاز مای   یا محی  شام  عناصر محی  هستند  فرد می

در زمینه ارائه   گرددباشند  به عبارت دیگر محی  چیزی است که در اثر تعام  بین افراد و محی  آنها ایجاد میگااری وجود داشته

( الزم است بین اتمسفر یا محی  و گسترۀ خدمات تفاوت قائا  شاویم  گساترۀ خادمات، محیطای      1991خدمات، به اعتقاد بیتنر)

                                                           
1 Brand Image  
2 Gronrooz 
3 Sirgy and Samli 
4 Appraisal of Ambience 
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توان نتیجه تعاما  باین افاراد )تاأمین کننادگان خادمات و       شوند در حالیکه محی  را میفیزیکی است که خدمات در آن ارائه می

)یعنی گستره خدمات( دانست  باوجود این، نکته کلیدی این است که محی  قاب  ادراک و تجربه است  مشتریان( و محی  فیزیکی 

 .(Heide et.al,2007) باشندافزون بر این، پدیدۀ محی ، انتزاعی و مبهم است و افراد ممکن است ادراک متفاوتی از آن داشته

کاه   آنسات بر عماومی  عوام  ورودی نیاز هست  باوربه یزی معین، شود  برای خلق چمحی  به تعبیری خلق می :پیشآمدهای محیط

(پیشانهاد شاده شاام  ساه مولفاۀ      1986)1عوام  چندی از این حیث حائز اهمیت می باشند  این عوام  محیطی که توسا  بِکار  

عناصر جوی)شام  صدا، بو، روشنایی و دما(، عناصر طراحی)شاام  عناصار کاارکردی و زیباشاناختی       محیطی هستند وعبارتند از:

 همچااون معماااری، ساابک و آرایااش( و عناصاار اجتماعی)شااام  افااراد، اعاام از مشااتریان و کارکنااان در زمینااه خاادماتی(      

(Baker&Camerom,1996). 
یزد  می توان گفت که ادراک محی  موجه هیجانات، عقاید و احساساات  رود محی   پاسخی درونی برانگانتظار می پیامدهای محیط:

شود که خود متعاقباً بر رفتار تاثیر می گاارند  مطالعات گوناگونی یافته هایی درباره واکنش های شاناختی،  فیزیولوژیکی  معینی می

 .(Heide et.al,2007) عاطفی، روانشناختی و رفتاری محتم  ارائه کرده اند 

(مدت زمانی است که تصور میشود محی  بر روی رضایت مشتری، تصورات رفتاری و 1014) 1اس تحقیقات سیمپِی و دیگرانبر اس

ذهنیت تأثیرگاار است  یک محی  راحت، رضایت مشتری را بیشاتر میکناد، از تصاورات رفتااری در ماورد نظارات مثبات دربااره         

مطلوبی از خدمات یا برند در ذهن مشتری ایجاد میکند  محی  جادا از   خدمات و محی  خدماتی اطمینان حاص  میکند، و ذهنیت

اینکه بر روی این متریرها تأثیرگاار است، میتواند تأثیر متفاوتی بر روی واکنش ها از سوی مشاتریان باا شخصایت هاای متفااوت      

 .(Jani&Han,2014)باشدداشته

  تعدی  می نماید را رضایت و ذهنیت برند  ۀارزیابی محی  رابط : 6فرضیه 

  را تعدی  می نماید ذهنیت برند و وفاداری  ۀارزیابی محی  رابط : 7فرضیه 

   3وفاداری به برند

کسه درجه باالی وفاداری، هدف مهمی در فرآیند برندسازی است  مشتریان وفادار، مشتریان ارزشمندی هستند، چارا کاه جااب    

موجود، فرآیندی بسیار پرهزیناه تار اسات  یکای از ویوگیهاای مهام یاک برناد،         مشتری جدید نسبت به حفظ و مدارا با مشتریان 

بلندمادت   مناافع  ایجااد  در بسازایی  نقش برند به وفاداری ( 14 ،1490 )هدین توانمندی در ایجاد وفاداری در مشتریان می باشد 

 ،دارناد  مشاتریان  دیگار  باه  نسبت کمتری ترفیعی هایفعالیت به نیاز شرکت، برندِ به وفادار مشتریان کند، زیرامی ایفا برای شرکت

 توانناد مای  هاا سازمان طرفی بپردازند  از خود عالقۀ برندمورد کیفیت و مزایا کسه برای را بیشتری مبلغ حاضرند می  کما  با آنها

 خریاداری  را مکارر برناد   طاور باه  ساازمان  باه  وفادار مشتریان زیرا، آوردند بدست به برند کمکِ وفاداری با را بازار از بیشتری سهم

دهاد کاه   تحقیقاات نشاان مای    .(Yoo,2008)کنناد مای  ایساتادگی  رقبا بازاریابی هایتالش موقعیتی و عوام  برابر در و کنندمی

: تمایا   کارده اناد  گوناه تعریا    ا اینر(و     وفااداری باه برناد    ،100(، کلار) 1002(، رابینسون )1996محققان زیادی از جمله آکر)

برای خرید مکرر یک برند خاص، به رغم اینکه ممکن است از نظر منطقی، گزینه های جاایگزین دیگاری نیاز وجاود     کننده مصرف

   .(Bohrer,2007)باشدداشته

 خدمات   در بخش وفاداری

 باه  نسابت  وفاداری است درحالیکهداشته محوری یا وفاداری به برند تمرکز محصو  بر مشتری در ابتدا وفاداری با رابطه پووهش در

 روابا   توساعه  باه  بیشاتری  وابستگی خدمات به نسبت وفاداری  استگرفته قرار بحث مورد کمتر خدمات، دهنده ارائه هایسازمان

 عناوان  به است ممکن مشتری وفاداری ونچ است توجه قاب  بیشتر، خدمات با رابطه در شده ادراک تأثیر ریسک بعالوه  فردی بین

 خادمات  مشاتریان  باین  در وفااداری  کاه  استشده گیرینتیجه چنین حقیقت در  کند عم  کنندهمصرف رفتار ترییر برای مانعی

 اسات  ممکان  اعتمااد  و اتکاا  قابلیات  مث  غیرمحسوس هایویوگی خدمات حوزه باشد  درمی محصوالت مشتریان از تر رایج بسیار

                                                           
1  
2 Simpeh et al. 
3 Brand loyalty  
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 نشاات  مصارفی  شاده  بنادی بساته  کاالهای حوزه از تحقیقات بیشتر که آنجا باشد  از وفاداری حفظ یا ایجاد در عمده نقشی ایفاگر

 مشااهده  رفتاار  دفعات بعناوان  به ،وفاداری خدمات حوزه در  استداشته وجود رفتاری معیارهای بر توجهی قاب  تاکید، استگرفته

 . (Bloemer et.al,1998)استشده تعری  شده،

 :پژوهش یمفهوم مدل

 بار برناد خادماتی   ابعااد  تااثیر     در ایان ماد   دیا برگز حاضار  قیتحق یبرا را ریز یمفهوم مد  توان یم پووهش اتیادب به توجه با

   مورد سنجش قرار می گیرد ، با توجه به نقش تعدی  گرایانۀ ارزیابی محی  برند یوفادار پاسخهای رفتاری مشتریان و درنهایت
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق 1 نمودار شماره

 : قیتحق یشناس روش

 نیا ا درتوصیفی، پیمایشی و همبستگی اسات    روش، مبنای بر بندیطبقه لحا  بهاز لحا  هدف، پووهش حاضر کاربردی است و 

 شاام   کاه  اسات  شاده  اساتفاده  ایاز روش کتابخاناه  قیا تحق نهیشیپ و موضوع اتیادب مورد در اطالعات یگردآورجهت  پووهش

 از اساتفاده  همچناین  و مارتب   فارسای  و التاین  کتاه  و مقاالت مطالعه باموضوع، مرتب  و موجود تحقیقات و هانامه پایان بررسی

 و یطراحا  یاپرسشنامه رو نیا از  دیگرد استفاده یدانیم روش از آنها آزمون و پووهش اتیفرض یبررس منظور به  باشدمی اینترنت

 ماورد  را مطالعاه مورد موضوع یرهایمتر که بود سوا  21 مشا ماکور یپرسشنامه  گرفت قرار استفاده مورد هاداده یگردآور یبرا

 نموناه  اساتفاده از روش  باا  از کاربران شرکتهای ارائه دهندۀ خادمات اینترنتای و   نفر 384 انیم پرسشنامه نیا  دادیم قرار سنجش

  دیگرد عیتوز ساده یتصادف یریگ

 :ییایپا یی وروا

 :اندشده گرفته بکار ریز یهاروش پووهش پرسشنامه اعتبار سنجش منظور به

 است شده نظرخواهی سواالت اعتبار عدم یا اعتبار مورد در غیرمتخصص افراد از تعدادی از که صورت بدین :1یصور اعتبار  

 یاا  بودن سودمند  درخصوص گردیدو توزیع( نفر 12) مربوطه خبرگان و متخصّصین بین اولیه پرسشنامۀ :2ییمحتوا اعتبار  

 نسابت  و آوریجماع  شاده،  تکمیا   هاای پرسشنامه  پرسش بعم  آمد متریر هر هدف و متریرها به توجه با سواالت نبودن

  گردیدند حاف سودمند غیر سواالت و محاسبه سوا  هر به مربوط  (CVR)محتوا اعتبار

                                                           
1Face Validity 
2Content Validity 
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 1یدییتأ یعامل  یتحل از منظور نیا یبرا :1سازه اعتبار(CFA)، باا  نشاانگر  هار  یعامل بار اگر که شک  نیا به  شد استفاده 

 صافت  ایا  ساازه  آن یریا گانادازه  یبارا  الزم دقت از نشانگر نیا صورت نیا در باشد 96/1 از باالتر t مقدار یدارا خود سازه

 باه  مرباوط  جینتا) اندداده  یتشک را یمناسب یعامل ساختار نشانگرها تمام که داد نشان حاصله جینتا  است برخوردار مکنون

 یهاا صافت  ایا  سازه یریگ اندازه یبرا الزم دقت از هاسازه نیبنابرا(  است شده آورده 1 جدو  در t ریمقاد و یعامل یبارها

  هستند برخوردار قیتحق مکنون

 پاووهش،  ایان  هاای داده آوری جماع  یابزارهاا  از یکای  عنوان به استفاده مورد پرسشنامه شده ذکر  یدال به توجه با رو نیا از

  شد داده صیتشخ مناسه

 :شد استفاده ریز یازروشها ،آزمون ابزار پایایی تعیین منظور به همچنین

 3کرونباخ آلفای بیضر 

 یآورجماع  ، یا تکم از پا   و عیا توز نظر مورد ۀجامع از نفره 40 گروه کی نیب ق،یتحق پرسشنامه ابتدا که هیترت نیبد

 زانیا مSPSS  یآماار  افزار نرم کمک به و هاپرسشنامه نیا از آمده دست به یهاداده از استفاده با ،یبعد گام در  دیگرد

، یعنی بیشاتر   0.9ها باالتر از سازهبر این اساس ضریه آلفا برای تمامی .شد محاسبه کرونباخ یآلفا باروش ییایپا هیضر

که این امار   دارد، قرار مناسبی کامالً سطح در ییایپا نظر از پرسشنامه نیبنابرا ،( بدست آمد0/،از دامنۀ قاب  قبو )باالی 

 می باشد  پرسشنامه این( پایایی) اعتماد قابلیت حاکی از

 4شاخص پایایی ترکیبی 

بارای هار    6/0شود که مقادیر بااالتر از  یابی معادالت ساختاری از ضریه پایایی ترکیبی استفاده میدر روش شناسی مد 

سازه نشان از پایایی مناسه آن دارد  در این پووهش میزان ضریه پایایی ترکیبای بارای متریرهاای پاووهش در جادو       

 نشان داده شده است  1شمارۀ 

برداشت فکاری مناساه و   درنهایت نتایج حاصله از ضرایه آلفای کرونباخ و ضرایه پایایی ترکیبی، نشان از پایایی پرسشنامه و 

 یکسان پاسخگویان از محتوای آن داشت 

 :ها داده لیتحل و هیتجز روش

ماورد اساتفاده    SmartPLSو  SPSSبه منظور تجزیه و تحلی  داده ها و همچنین آزمون فرضیات، بساته هاای نارم افازاری    

 گرفت  در این راستا از مباحث آمار توصیفی و استنباطی نیز استفاده شده است قرار

 1در جادو  شامارۀ    مطالعاه  درخصوص متریرهای جمعیت شناختی ایان  عمومی یهاافتهی از آمده بدست جینتا: یفیآمارتوص

رخصوص شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی و کاربران ارائه گردیده است  الزم باکر است باتوجه به مورد مطالعه پووهش، د

 آنها، سواالتی در این خصوص از پاسخگویان پرسیده شد که نتایج آن در بخش دوم این جدو  به تفکیک ذکر گردیده است  

روش  از هاهیفرض آزمون اجرای مدلسازی معادالت ساختاری و  منظور به حاضر پووهش در استنباطی سطح در :آمار استنباطی

 عیا توز نباودن  نرماا   پاووهش  نیا ا در روشایان    از اساتفاده   یدل  است شده استفاده 2یجزئ مربعات حداق   یتحل و هیتجز

 :شودیم آزمون مد  دو PLS یهامد  دربر این اساس    باشدیم رهایمتر

  از منظاور  نیا ا یبارا  و پردازدیم پرسشنامه ییایپا و اعتبار یبررس به که است یریگاندازه مد  ای یرونیب مد  ،او  مد 

 باار  ،(1CR) مرکاه  ییایا پا ،(6AVE) شاده اساتخرا   ان یا وار متوسا  د که عبارتند از: ریگیم کمک مهم شاخص سه

    یعامل

                                                           
1Construct Validity 
2Confirmatory Factor Analysis 
3Coefficient alpha 
4Composite reliability 
5 Partial Least Squares 
6 Average Variance Extracted 
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  ماد   از اساتفاده  باا   است پووهش مکنون یرهایمتر نیب ارتباط نشانگر که است یساختار مد  ای یدرون مد  دوم، مد 

  پرداخت پووهش یهاهیفرض یبررس به توانیم یدرون

 : فراوانی متغیرهای دموگرافیک تحقیق 1جدول شماره 

 کمترین فراوانی بیشترین فراوانی متغیر

 %24.1 -زنان %26.8-مردان جنسیت

 %2.2 –سا   20باالی  %8.،4سا   40-11 سن

 %4.2 –دکترا و باالتر  %18.6 –فوق لیسان   تحصیالت

 %14.2 1،400،000-1،800،000 %16.8 –تومان 800،000کمتر از  درآمد

 یافته های عمومی مربوط به مورد مطالعۀ تحقیق ) اینترنت(

 کمترین فراوانی بیشترین فراوانی متغیر

 %11.2 –فق  در موارد خاص  %68 –بطوردائم  میزان استفاده از اینترنت

 %،1 –وایمک   %66.6 –اینترنت تلفن همراه  نوع اینترنت مصرفی

 %6.4 –اینترنت رایت   %،4 –اینترنت همراه او   استفاده کنندگان از اینترنت تلفن همراه

 %1.9 –کافی نت ها  %68.2 –منز   مح  استفاده از اینترنت

 %9.4 –هم شخصی و هم شرلی  %22.8 –شخصی  نوع استفاده از اینترنت

 (یریگاندازه مدل) یرونیب مدل

 شاود  مشاخص  تاا  گرفتاه  قارار  مطالعه مورد  سازه ییروا تا است الزم ساکن به ابتدا ،یساختار معادالت مد  یشناس روش در

  یا تحل از منظاور  نیا ا یبرا  هستند برخوردار الزم دقت از خود ،نظر مورد یها سازه یریگاندازه یبرا شده انتخاب ینشانگرها

 ساطح  در دار معنای  t مقادار  یدارا خود سازه با نشانگر هر یعامل بار که شک  نیا به  شودیم استفاده(  CFA) یدیتائ یعامل

 از بااالتر  خاود  ساازه  باا  نشاانگر  هر یعامل بار نیهمچن باشد، -1.96 و 1.96 بازه از خار  آن مقدار یعنی باشد درصد 2 یخطا

 باه  یابیا ارز نیا ا  خطاسات  منابع فاقد موردنظر ابزار که معنا نیا به است یدرون اعتبار یهاروش از یکی سازه اعتبار باشد 0.20

 :اندشر  نیبد که ردیگیم صورت همگرا و واگرا اعتبار کمک

 ان یا وار نیانگیا م ریمقااد چنانچاه    اسات  گریکاد ی باه  نسابت  مختلا   یهاا معارف  ایا  هاا مالک رابطه انگریب: 2همگرا اعتبار

   دارد رفته بکار یهاآزمون در همگرا اعتبار وجود از نشان، باشد 0.2 از باالتر هاسازه تمام یبرا( AVE) شدهاستخرا 

 نداشاته  کام  یهمبستگ گریکدی با ریمتر دو شودیم ینیبشیپ ه،ینظر اساس بر که دارد وجود یزمان واگرا اعتبار: 3واگرا اعتبار

 باا  ساازه  یک رابطه میزان شاخص این  کند اثبات را آن یتجرب طور به زین دیآیم بدست آنها یریگاندازه از پ  که یازاتیامت و

 دهدیم قرار ارزیابی مورد مد  دیگر های سازه با سازه آن رابطه مقایسه در را شینشانگرها

 شده محاسبه ریمقاد  AVE لااا  هساتند،  0.2 از بااالتر  شده استخرا  ان یوار نیانگیم ریمقاد یدارا هاسازه یتمام یبرا 

 از نشاان  شااخص  نیا ا ریمقااد  باودن  مطلوب  کنندیم نییتب را خود به مربوط یهاسازه ان یوار از %20 از شیب هاهیگو

  (1)جدو  شمارۀ دارد رفته بکار یهاآزمون در همگرا اعتبار وجود

 چیها  دهدیم نشان که هاستسازه از کی هر شده استخرا  ان یوار نیانگیم مجاور مقدار از کمتر هاسازه نیب یهمبستگ 

 یکادیگر  از یخاوب  باه  هاا ساازه  تماام  که است یا گونه به هاهیگو ترکیه و نداشته کام  یهمبستگ گریکدی با یریمتر دو

 .(4) جدو  شماره  دارد واگرا اعتبار یریگاندازه ابزار لاا  اندشده تفکیک

 هاا ساازه  تماام  گار، ید یطرف از است سازه اعتبار یدارا یریگاندازه ابزار واگرا، اعتبار و همگرا اعتبار شدن دییتا به توجه با 

)جادو   دارد وجاود  یدرونا  یسازگار ریمتر هر به مربوط یهاشاخص نیب لاا  باشندیم ،.0 از باالتر یبیترک ییایپا یدارا

 (1شماره 

                                                                                                                                                                                     
1 Composit Reliability 
2 Convergent Correlation 
3 Divergent Correlation 
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 گیری:پارامترهای مدل اندازه 2جدول شماره 

شماره 

 سوال
 متغیر

بار 

 عاملی

مقدار 

 معناداری
AVE CR 

1 
 قیمت

0.82 46.62 
0.،6 0.90 1 0.89 69.24 

4 0.88 28.68 
2 

 نام برند
0.82 22.19 

0.62 0.82 2 0.82 42.82 
6 0.،0 14.84 
، 

 خدمات اصلی
0.81 22.22 

0.64 0.84 8 0.،9 41.21 
9 0.،، 14.81 
10 

 خدمات کارکنان
0.86 40.10 

0.،1 0.88 11 0.68 20.،2 
11 0.81 41.21 
14 

 گسترۀ خدمات
0.،2 1،.94 

0.28 0.80 12 0.69 18.،9 
12 0.80 42.64 
16 

 احساسات
0.89 29.62 

0.68 0.86 1، 0.90 80.41 
18 0.62 11.11 
19 

 تطابق ذهنیت شخصی
0.66 9.18 

0.22 0.،، 10 0.8، 49.28 
11 0.62 9.1، 
11 

 ارتباطات کنتر  شده
0.86 22.84 

0.،6 0.90 14 0.8، 29.60 
12 0.88 64.22 
12 

 شهرت طلبی
0.81 20.20 

0.69 0.8، 16 0.82 42.81 
1، 0.84 44.10 
18 

 ارتباطات دهان به دهان
0.،2 10.21 

0.62 0.82 19 0.،9 19.02 
40 0.8، 22.08 
41 

 رضایت
0.86 26.96 

0.،6 0.90 41 0.90 6،.86 
44 0.86 21.26 
42 

 ارزیابی محی 
0.82 44.22 

0.،1 0.8، 42 0.88 22.28 
46 0.80 12.11 
4، 

 ذهنیت برند
0.80 1،.41 

0.22 0.،، 48 0.8، 22.44 
49 0.81 18.20 
20 

 وفاداری
0.91 81.12 

0.81 0.94 21 0.91 81.8، 
21 0.89 26.92 

شواهد
 

برند
 

 

 18.18 0.66 قیمت

0.29 0.91 

 10.16 0.22 نام برند
 40.86 2،.0 خدمات اصلی
 10.61 4،.0 خدمات کارکنان
 22.94 0.82 گسترۀ خدمات
 48.01 0.80 احساسات

 9.06 0.21 تطابق ذهنیت شخصی

آوازۀ
برند 
 

 

 18.21 4،.0 ارتباطات کنتر  شده
 6،.19 0.81 شهرت طلبی 0.81 1،.0

 11.81 2،.0 ارتباطات دهان به دهان
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 AVE مجذور مقادیر با آنها مقایسه و هاسازه بین همبستگی ضرایب: 3جدول شمارۀ
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Brand 

Evidence 
0.77  

              

Brand 

Image 
0.52 0.73 

              

Controled 

Comun 
0.60 0.43 0.87 

             

CoreServ 0.60 0.37 0.39 0.79 
            

Employ 

Serv 
0.44 0.31 0.28 0.48 0.84 

           

Ambience 0.36 0.18 0.38 0.47 0.39 0.84 
          

Feelings 0.37 0.27 0.35 0.66 0.42 0.41 0.82 
         

Hearsay 0.47 0.41 0.73 0.38 0.29 0.46 0.36 0.84 
        

Loyalty 0.74 0.48 0.42 0.55 0.37 0.55 0.56 0.43 0.91 
       

Name 0.73 0.38 0.33 0.32 0.22 0.34 0.32 0.38 0.43 0.80 
      

Price 0.56 0.58 0.31 0.55 0.30 0.40 0.47 0.34 0.44 0.35 0.87 
     

Publicit 0.80 0.42 0.35 0.21 0.11 0.30 0.22 0.81 0.27 0.28 0.26 0.83 
    

Satisfaction 0.50 0.49 0.39 0.57 0.40 0.51 0.61 0.41 0.71 0.39 0.47 0.24 0.87 
   

SelfImage 0.63 0.67 0.34 0.35 0.20 0.35 0.27 0.41 0.31 0.40 0.32 0.38 0.37 0.73 
  

SrvScape 0.45 0.38 0.43 0.59 0.62 0.48 0.57 0.44 0.54 0.38 0.44 0.27 0.54 0.31 0.76 
 

WOM 0.66 0.33 0.26 0.24 0.27 0.36 0.24 0.74 0.29 0.26 0.19 0.49 0.31 0.21 0.28 0.81 
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 (ریمس لیتحل) یدرون دلم

 کیا  ان یا وار از زانیا م چاه  کاه  کندیم مشخص و پردازدیم نهفته یرهایمتر نیب رواب  حیتشر به( یساختار مد ) یدرون مد  کی

 کاه  شاود یما  استفاده آزمون جهت یمنظم یهاشاخص از مد  یابیارز یبرا شودیم نییتب نهفته یرهایمتر ریسا توس  نهفته ریمتر

 اساتفاده  1یریسارگ  روش از بتاا  همان ای ریمس هیضر یدار یمعن یبررس منظور به  هستند یبحران هیضرا و ریمس هیضرا، 2Rشام 

 یمعنا  حالات  سه هر در دهدیمنشان جینتا که شد استفاده نمونه 200 و 400 ،100 حالت سه در یریسرگ از منظور نیا یبرا که شد

ساازی  مدل قالاه  در تاوان یما  لااا   هساتند  برخوردار یمحکم اعتبار از جینتا و نشده جادیا یرییتر پارامترها بودن یمعنیب ای بودن دار

 کاه  یجهاان  تیا فیک اریا مع از ،یجزئا  مربعات حداق  در مد  برازش یبررس یبرا  نمود آزمون را قیتحق اتیفرض معادالت ساختاری،

  میکنیم استفاده شد، مطر  1002 سا  در 1همکاران و آماتو توس 

GOF =  

 : محاسبه برازش مدل درونی 4جدول شماره 

 Communality 2R متریر Communality 2R متریر

 - 6،.0 ارتباطات کنتر  شده - 6،.0 قیمت

 - 0.69 شهرت طلبی - 0.62 نام برند

 - 0.62 ارتباطات دهان به دهان - 0.64 خدمات اصلی

 0.26 6،.0 رضایت - 1،.0 کارکنانخدمات 

 - 1،.0 محی  ارزیابی - 0.28 گسترۀ خدمات

 0.42 0.22 برند ذهنیت - 0.68 احساسات

 ،0.2 0.81 وفاداری برند - 0.22 تطابق ذهنیت شخصی

GOF 0.2، 

 

 ماد   یعنا   یاسات  یسااختار  مد  یبرا یقو یکل برازش از نشان که است ،0.2 معاد 2طبق جدو  شماره   برازش ییکوین شاخص

  دانست اتکا قاب  صد در صد یآمار لحا  به توانیم را آزمون جینتا و دارد را اتیفرض آزمون یبرا یکاف قدرت یدرون

 یهاا ساازه  یبارا  فق  اریمع نیا  دارند درونزا ریمتر کی بر برونزا یرهایمتر که دارد یریتاث از نشان نییتع هیضر ای 2R اریمع نیهمچن

 از نشاان  باشد، شتریب مد  کی نییتع هیضر مقدار هرچه   است صفر برابر آن مقدار برونزا یهاسازه مورد در و شودیم محاسبه درونزا

 شاده اسات   یمعرف یقو و متوس   ،یضع ریمقاد یبرا مالک مقدار عنوان به را ،0.6 و 0.44 ،0.19 مقدار سه  دارد مد  بهتر برازش

(chin,1998). شاود یم نییتب آوازۀ برندو  برندشواهد ریمتر توس  رضایت ریمتر راتییتر از درصد 26 آمده، دست به جینتا اساس بر، 

 برناد  درصاد از ترییارات متریار وفااداری     ،2شود  در نهایات  تبیین می رضایت ریمتر توس  ذهنیت برند ریمتر راتییتر از درصد 42

  هستند متوس  2Rدارای مقدار  برند و وفاداری رضایت، ذهنیت برندهای شود  سازهتبیین مینگرش توس  متریر 

 از فرضایات  رد یاا  تائیاد  بارای   میپارداز یم اتیفرض رد ای دییتا یبررس به ق،یتحق اتیفرض آزمون از آمده بدست یدرون مد  اساس بر

 فرضایه  باشاد ( درصد2یخطا سطح در) -1.96 از کمتر یا 1.96 از بیشتر t آماره چنانچه م،یکنیم استفاده( t آماره) دارییمعن ضریه

  شود می حاص  پنهان ریمتر دو نیب معنادار رابطه و شده تائید

بینای شاده   بین و متریر تعدیلگر بر متریر پایش برای بررسی اثر متریر تعدیلگر در مد  تحقیق، عالوه بر اینکه اثر متریر پیش همچنین

شاود   بینی شاونده انادازه گیاری مای    شود، اثر تعاملی این دو متریر )متریر پیش بین * متریر تعدیلگر( نیز بر متریر پیشسنجیده می

 شاده  ارائاه  2 جادو   در ها هیفرض آزمون جینتاباشد، اثر تعدیلگری وجود دارد  اوت معناداری با صفر داشتهضریه این مسیر تفچنانچه 

  است

  

                                                           
1 Bootstrapping 
2 Amato et al 

2Rycommunalit 
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 قیتحق اتیفرض یبرا یجزئ مربعات حداقل لیتحل و هیتجز جینتا:  5 شماره جدول

یه
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H1  تائید تائید 9.82 0.201 شواهد برند بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

کو،
سو
ری
 ک
  و

الی
ست
ری
ک

10
12

 

س، 
کا
و اُ
  
ری
گ

10
02

 

H1.1 

ی
رع
ت ف
ضیا
فر

 

 رد 1،.1 0.026 نام برند بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

ده
نش
ن 
مو
 آز
ه ،
ین
یش
ر پ
د

 

H1.2  رد 1.81 0.088 قیمت بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H1.3  تائید 1.22 0.122 خدمات اصلی بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H1.4  رد 0.12 -0.012 خدمات کارکنان بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H1.5  رد 0.28 0.041 گسترۀ خدمات بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H1.6  تائید 2.10 0.1،8 احساسات بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H1.7 رد ،1.0 ،0.02  تطابق ذهنیت شخصی بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H2  رد رد 0.121 0.011 آوازه برند بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H2.1 

ت 
ضیا
فر

ی
رع
ف

 

 رد 0.122 0.014 ارتباطات کنتر  شده بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

ه، 
ین
یش
درپ مو
آز

 ن
ده
نش

 

H2.2 تائید 2،.1 0.106 تأثیر مثبت دارد  ارتباطات دهان به دهان بر رضایت 

H2.3  رد 1.16 -0.111 شهرت طلبی بر رضایت تأثیر مثبت دارد 

H3  تائید تائید 10.84 0.201 آوازه برند بر شواهد برند تأثیر مثبت دارد 

H4  تائید تائید 12.80 ،0.28 رضایت بر ذهنیت برند تاثیر مثبت دارد 

ی
یان

 
ن 
ها
و 

10
12

 

H5  تائید تائید 2.88 0.416 ذهنیت برند بر وفاداری برند تأثیر مثبت دارد 

H6  رد رد 0.221 -0.021 ارزیابی محی  رابطۀ رضایت و ذهنیت برند را تعدی  می نماید 

H7  تائید رد 0.046 0.004 ارزیابی محی  رابطۀ ذهنیت برند و وفاداری را تعدی  می نماید 

یریگ جهینت و بحث  

بررسی تاثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائاه دهنادۀ خادمات     »تحقیق حاضر تحت عنوان 

 بخاش  نیا در ارائه نتایج آن در قسمت قب  و شده یآور جمع یهاداده  یتحل و هیتجز به توجه بااست   به انجام رسیده «اینترنتی

 اساتفادۀ  جهات   همچناین  شاد خواهاد  ارائهدر این راستا  یشنهاداتیپ و پرداخته قیتحق یهاافتهی از یریگ جهینت و یبند جمع به

 نیشا یپ قاات یتحق باا  قیا تحقهاای  افتاه ی ساه یمقا هدف قسمت نیا در  دگردمی ارائهی شنهاداتیپ ،نیز قیتحق ادامه به عالقمندان

پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیاق، مبتنای بار    الزم به توضیح است که  ذکر گردیده است  2باشد که نتیجۀ آن در جدو  شماره می

 تحلی  فرضیه ها و تحقق اهداف کاربردی است   

 ها هیفرض جینتا از یناش شنهاداتیپ

 :توان پیشنهادهای اجرایی زیر را ارائه کردبا توجه به نتایج به دست آمده از تحلی  داده های پووهش می

بایست به منظور ارتقا  رضاایت  برند خدماتی بر رضایت تأثیر مثبت دارد، میکند، شواهدکه بیان می 1فرضیه باتوجه به تائید  (1

حساسات و تطابق ذهنیات  برند، قیمت، گسترۀ خدمات، خدمات اصلی، خدمات کارکنان، ابه مؤلفه های شواهد برند شام : نام

ی، ترکیه مناسبی از مؤلفه هاای شاواهدبرند را درمرحلاۀ    شود که شرکتهای خدماتد  بنابراین پیشنهاد میشخصی توجه گرد

برند، قیمت و گسترۀ خدماتِ مناسه تهیه کرده و در اختیار مشتریان خود قراردهند تا پا  از تجرباه   قب  از خرید، شام  نام

خت مای نمایناد، باه    توس  آنها و مقایسۀ عملکرد مورد انتظار پیش از خرید با عملکرد ادراک شدۀ واقعی و هزینه ای که پردا

 ارزیابی مثبتی از خدمات این شرکت در مقایسه با خدمات رقبا دست یابند 
 

شود کاه شارکتهای   برند خدماتی تأثیر مثبت دارد، پیشنهاد میکند آوازۀ برند بر شواهدکه بیان می 3فرضیه باتوجه به تائید  (1

خدماتی از طریق تدوین برنامه های ارتباطی موثر و مفید)تبلیرات، ترفیع و    (، ضمن برقاراری و حفاظ ارتبااط باا مشاتریان      
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قیمت، خدمات اصالی و گساترۀ خادمات خاود را درمرحلاۀ قبا  از       برند، فعلی و جدید، ابعاد مختل  شواهد برند از قبی  نام

خرید به مصرف کنندگان خود بشناسانند تا ضمن شک  گیری انتظارات آنها از خدمات ماکور، از طریاق ساایر ابعاادِ شاواهد     

 د   برند مث  خدمات کارکنان موجه بروز احساسات مثبت و انطباق تصویر ذهنی مصرف کنندگان با خدمات شرکت شون

)رضاایت  باه دو مؤلفاۀ رفتاری   ضمن توجهکند رضایت بر ذهنیت برند تأثیر مثبت دارد، که بیان می 4فرضیهباتوجه به تائید  (4

 رضایت )ارزیابی کلی مشتریان از مجماوع خریادها و برخوردهاای آنهاا(     و مؤلفۀ کلی مشتریان در هریک ازخریدهای خاص(

ور ارتقا  ذهنیت برند، پیوسته به دنبا  حفظ و افزایش کیفیت خادمات خاود   شود که شرکتهای خدماتی به منظپیشنهاد می

از طریق برقراری ارتباط مداوم با مشتریان و انجام اقدامات اصالحی در راستای پاسخگوئی به نیازهای آنان باشند، تا ارزیاابی و  

 ت تأثیر قرار دهند ذهنیت مثبت آنان نسبت به برندِ شرکت و درنتیجه ادراکات مصرف کنندگان را تح

بایسات بازاریاباان   کند ذهنیت برند بر وفااداری برناد خادماتی تاأثیر مثبات دارد، مای      که بیان می 5فرضیه باتوجه به تائید (2

 مشاتریان  کاه استراتویهایی را درجهت توسعۀ ذهنیت برند به منظور ارتقا  وفاداری به برند شرکت انجام دهند لاا ازآنجائیکه 

 و کننادگان مصارف  سایر با تداعی و هویت همه از ترمهم برند و ذهنیت به مربوط تداعیات بلکه نیستند، متخد خریدارِ تنها

پیشنهاد می گردد شرکتهای خدماتی در جهت اصاال ، افازایش و بهباود ویوگیهاای      کند،می خریداری نیز برند را مشتریانِ

خدمات)کیفیت، سرعت، قیمت مناسه، تنوع و   (، منافع کاربران و تناسه با سابک زنادگی مشاتریان و     اقادامات الزم را     

وجاه وفااداری رفتاری)اساتفاده از    ای از تصاویر ذهنی مثبت درمورد برندِ شارکت، م بعم  آورند تا از طریق توسعۀ مجموعه

دهاان  باه دهاان خدمات در یک دورۀ طوالنی( و وفاداری نگرشی)ترجیح برند و تعهد بلندمدت( مشتریان و درنهایت ارتباطات

 مثبت و جاب مشتریان جدید برای شرکت شود 

یشینۀ پووهش نیاز ماورد تأئیاد    در پ 6و  1ذکر این نکته ضروری است که فرضیه های  7و  6و  2فرضیه های باتوجه به رد  (2

شود نتایج تحقیق به هماراه نتاایج تحقیقاات مشاابه را ماورد      ها پیشنهاد میبه شرکتقرار نگرفته و رد شده اند  با این وجود 

ها و بهبود رواب  این متریرهاا، اقاداماتی   توجه قرارداده و ضمن بررسی و مقایسۀ مجدد با ادبیات آن، به منظور اصال  نارسایی

 را انجام دهند     
 

 یآت نیمحقق ریسا به شنهادیپ

    ،باتوجه به اینکه جمع آوری داده های تحقیق حاضر از منظر کاربران شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی صاورت پایرفتاه

خادماتی، در  گردد که به منظور بررسی و شناسایی دوجانبۀ مشکالت و معضالتِ این شارکتها و ساایر شارکتهای    پیشنهاد می

 تحقیقات آتی دیدگاه مدیران این سازمان ها نیز مورد بررسی و توجه قرار گیرد 

    با توجه به اینکه کاربران خدمات اینترنتی از تنوع جمعیت شناختی زیادی برخوردارند، بنابراین پیشنهاد میشاود در تحقیقاات

یر های جمعیت شناختی مانند جن ، سن و یا درآماد ماورد   آتی تاثیر استفاده و همچنین چگونگی استفاده از اینترنت بر متر

 بررسی و سنجش قرار گیرد 

 لااا است تهران شهر در با کاربران شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی ارتباط در قیتحق نیا در شدهجمع آوری  یها داده ، 

پووهشهای دیگر انتخااب شاده، در صانایع    آن که بصورت ترکیبی از شود که این تحقیق به خصوص مد  مفهومیپیشنهاد می

 خدماتی دیگر و همچنین در سایر حوزه های جررافیایی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد 

 مجادد،  بررسی با که شودمی پیشنهاد آتی به محققان های تحقیق که در بخش قب  ذکر گردید، فرضیه رد برخی از به توجه با 

 نمایند  قرارداده و بررسی توجه مورد را ها فرضیه این رد عل 
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