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 چکیده

ها نسبت به و ادراک آن تيدر رضا تواندياست كه م ياز عوامل يکي انيبه مشتر حیصح يرسانها در خدمتسازمان يناتوان

پلتفرم نقش اركستر ارزش  را بر  كنندههيآن، ارا كارها هستند كه درواز كسب يديها مدل جدباشد. پلتفرم رگذاریسازمان تأث

ها آن يو نگرش منف يتينارضا توانديهنگام بروز مشکالت، م انيمناسب از مشتر يبانیخدمات و پشت هيارا تیفیعهده دارد و ك

موجب  واندتياز آن، م تيدهد. نگرش مثبت به پلتفرم و رضا فیتخف ينسبت به پلتفرم در هنگام وقوع مشکالت را تا حد

شکست خدمت بر  ریتأث يمطالعه، ضمن بررس نياارزش شود. در  شتریب ينيآفربا سازمان و هم شتریبه تعامل ب يمشتر ليتما

در پلتفرم  يکیخدمات الکترون هيارا تیفیاز ك يادراک مشتر گرليارزش، نقش تعد ينيآفرها به همآن ليو تما انيمشتر تيرضا

 97 شامل ياپژوهش، نمونه نيانجام ا يشد. برا يخدمت در پلتفرم هنگام شکست خدمت بررس يابيزادراک عدالت از با زیو ن

خدمات  هيارا تیفیتنها ك كاال،يجيپژوهش نشان داد كه در د جيانتخاب شد و نتا كااليجيشركت د انيدهنده از مشترپاسخ

 فايكامل را ا يانجینقش م كااليجياز د تيرابطه رضا نيارزش اثرگذار است كه در ا ينيآفربه هم ليتما يرو يکیالکترون

 يریارزش تأث ينيآفربه هم ليتما ياست و رو رگذاریتأث يبه صورت معنادار و منف تيرضا ي. احتمال شکست خدمت روكنديم

ارزش  ينيآفرمبه ه ليتما اي تيرضا يرو يمعنادار ریتأث چیخدمت ه يابيباز ندياز فرآ يادراک عدالت مشتر نیندارد. همچن

احتمال شکست  انیبر رابطه م يکیالکترون خدمات تیفیادراک عدالت و ك كنندهليرابطه تعد يرو يندارد. شواهد معنادار

 تیفیتنها به خاطر ك انيمشتر كاال،يجيپژوهش نشان داد كه در د نيا جيارزش مشاهده نشد. نتا ينيآفربه هم ليخدمت و تما

به  ليااتکابودن ماجرا و قابل ،يخصوص ميحر ستم،یبه س يدسترس ،ييهمچون كارا يموارد يعني ،يکیخدمات الکترون هيارا

 يبهتر است تمركز خود را رو زیمشابه ن يكارهاوكسب رانياستدالل كرد كه مد گونهنيا توانيارزش هستند و م ينيآفرهم

كه ممکن است  ياز بابت بروز مشکالت يبه نگران يازیت، نمطلوب خدما تیفیقرار دهند و با ك يکیخدمات الکترون هيارا تیفیك

 بود. واهددر كنترل سازمان نباشند، نخ

 .تيرضا ،يکیخدمات الکترون تیفیارزش، ك ينيآفرخدمت، هم يابيشکست خدمت، ادراک عدالت از بازواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

رساني مطابق میل ها( در خدمتدهندگان خدمت )افراد يا سازمانرايهشود كه در آن ابه حالتي اطالق مي 1شکست خدمت

 ,Dong, Evans et al. 2008, Hazée, Van Vaerenbergh et al. 2017, Azemi)خورند. اش شکست ميمشتري

Ozuem et al. 2019) كننده خدمت تواند سهوي يا عمدي، تحت كنترل ارايه، ميكردن امیال مشترياين ناتواني در برآورده

ها در واكنش به بروز مشکالت شامل مجموعه اقداماتي است كه سازمان 2شده از بیرون باشد. بازيابي خدمتيا تحمیل

و اختالالت،  دهند تا نگرش منفي مشتريان پس از بروز چنین اختالالتي را اصالح كنند. فارغ از مشکالتچنیني انجام مياين

تواند شان ميعالوه بر كیفیت بازيابي خدمت، ادراک مشتريان از كیفیت ارايه خدمات سازمان در بستر اينترنت در تجارب قبلي

پس از وقوع شکست تأثیرگذار باشد كه اين فرضیه در  روي ادراک مشتري براي شركت مجدد در فرآيند همآفريني ارزش

در ادبیات آكادمیک كمتر مورد توجه قرار  3دوسويههاي گیرد. شکست خدمت در پلتفرمار ميپژوهش حاضر مورد آزمايش قر

كند با ارايه چارچوبي نظري بر پايه مطالعه ادبیات موجود، ضمن پركردن خألهاي پژوهشي گرفته و اين پژوهش تالش مي

لتفرمي پیشنهاد دهد. براي اين منظور وكارهاي پفعلي، مدل جامعي در خصوص فرآيند و پیامدهاي شکست خدمت در كسب

 كند.فروشي آنالين، بررسي ميخرده 4پژوهش حاضر با انجام مطالعاتي كمي، فرآيند شکست خدمت را در مورد يک بازارگاه

 يكنند، در برخ يریاز وقوع آن جلوگ يریجلوگ يها هرچقدر هم براكارهاست و سازمانوكسب ياز چرخه زندگ يياشتباه، جز

خدمت  يابيدر واكنش به آن و باز رندیبگ اديها دارد، آن است كه سازمان تیچه اهماست. آن ريناپذرخداد آن اجتناب طيشرا

 جادشدهيا ينگرش منف توانديدرست خدمت م يابي( بازHart, Heskett et al. 1990چگونه عمل كنند. ) يدر مقابل مشتر

ادراک   كنندهليخدمت، نقش تعد يابيباز نهیموجود در زم اتیبکاهد. ادب حداقل از شدت آن ايبرده  نیرا از ب يدر مشتر

 نيكرده است. در ا يبررس تلفمخ عيارتباط را در صنا تیفیو ك سيشکست سرو انیخدمت در رابطه م يابياز باز يمشتر

ادراک  كنندهليش تعدكرده كه نق ييموجود شناسا اتیدر ادب يگريخأل د ران،يا طیرابطه در مح نيا يپژوهش، ضمن بررس

مورد  زین هیفرض نياست كه ا انيارزش مشتر ينيآفربه هم ليو تما سيشکست سرو انیخدمت در رابطه م يابياز باز يمشتر

بر  رگذاریتأث يهاشاخصه نيتراز مهم يکي انيخدمت به مشتر هيارا تیفیدر صنعت خدمات، ك قرار خواهد گرفت. يبررس

خدمات  تیفیكار، در خصوص كوو كسب يابيبازار اتی( در ادبAkinci, Atilgan-Inan et al. 2010هاست. )عملکرد شركت

از برند، اعتماد و ...  تيرضا ،يمانند وفادار يوناگونوابسته گ يرهایآن بر متغ ریتأث زیآن و ن يریگو نحوه اندازه يکیالکترون

پژوهش از  نيشده است. ا يميو نسبتاً قد دهیبلوغ رس موجود درخصوص آن به مرحله اتیچاپ شده و ادب يمقاالت متعدد

ها پلتفرم کیخدمات الکترون تیفیك كنندهلينقش تعد يبررس يها برادر پلتفرم سيسرو تیفیك ریدر تأث يقبل مطالعاتغفلت 

 تیفیك و سيشکست سرو انیآن در رابطه م كنندهلينقش تعد نیارزش و همچن ينيآفرو هم سيشکست سرو انیدر رابطه م

 قرار خواهد داد. يرا مورد بررس هیدو فرض نيارتباط استفاده كرده و ا

 مرور ادبیات

 5غالب-منطق خدمت

 
1 Service Failure 
2 Service Recovery 
3 Two-sided platforms 
4 Marketplace 
5 Service-Dominant Logic 
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بود. بدين معني كه  6كننده و خلق ارزش اقتصادي، مبتني بر كاالديدگاه سنتي در خصوص رابطه بین تولیدكننده و مصرف

مدل جديدي  (Vargo and Lusch 2004) 8و الش 7ست. وارگومبادله كاال از شركت به مشتري، محل اصلي خلق ارزش ا

هاي دوجانبه شد و اقدامات و فعالیتدر نظر گرفته مي 9به عنوان واحد مبادله ،ارايه كردند كه در آن، خدمت، و نه كاال

ها به شود. اين تغییر ديدگاه در طول زمان موجب شد تا شركتآفريني ارزش ميكننده موجب همتولیدكننده و مصرف

فعال بیشتري تفويض كرده و مشاركت و تعامل مشتريان در فرآيندهاي تولید كاال و ارايه هاي كنندگانشان نقشمصرف

غالب را اصلي -، منطق خدمتآفريني ارزشدر زمینه هم خدمتشان را بیشتر كنند. تقريباً تمام مقاالت و مطالعات موجود

 اند.آفريني ارزش دانستهاساسي براي هم

 آفرینی ارزشهم

نشان  شود. اين ديدگاه وارگو و الشتعبیر مي 10غالب، ارزش همیشه به معني ارزش در استفاده-خدمتبا توجه به منطق 

كند و قبل از استفاده مشتري از محصول يا خدمت، آفريني ميدهد اين مشتري است كه هنگام استفاده ارزش را هممي

آفريني ارزش ناشي از تجربه انتزاعي آيند خلق يا همارزشي خلق نشده است. بنابراين فر ،هرچقدر هم كه محصول باارزش باشد

را آفريني ارزش هم (Grönroos and Gummerus 2014) 12و گرونروس 11مشتري از ارزشمندبودن آن است. گامروس

گذارند. دانند كه هر يک از بازيگران پلتفرم در فرآيندهاي مربوط به بازيگران ديگر تأثیر ميشامل هر يک از اقداماتي مي

مجزا را گرد هم  15اند كه عواملآفريني ارزش را به عنوان يک استراتژي جامع مديريتي تعريف كردهمه 14و رمزوامي 13پراهاالد

آفريني ارزش با ها با رويکرد همسازمان (Prahalad and Ramaswamy 2004)آورده و نتیجه آن، خلق ارزش است. 

دادن مشتريان از طريق كردن و مشاركتید يا خدمت با دخیلهاي تولهاي مشترک با مشتريان و پیوند نقشتمركز بر تالش

 Vargo and Lusch)هاي دوسويه و وابسته به همي براي خود و مشتريان تعريف كنند توانند نقشها، ميتعامل با آن

پراهاالد و  (Cova and Dalli 2009)تا از اين طريق، به مزيت رقابتي، شهرت و ارزش برند قوي دست يابند.  (2008

آفريني ارزش را ديالوگ )میان مشتري و چهار بلوک سازنده هم (Prahalad and Ramaswamy 2004)رمزوامي 

ها به عنوان پاداش به ها )در مقابل چیزي كه مشتري در مقابل آن ريسکسازمان(، دسترسي )به اطالعات(، ارزيابي ريسک

آفريني در فرآيند همرفتارهاي مشتريان  17و گانگ 16دانند. ييآورد( و شفافیت )در ارايه اطالعات توسط بنگاه( ميدست مي

اند كه رفتارهاي مشاركتي بندي كردهدسته 19و رفتارهاي شهروندي 18ارزش )نحوه تعامل( را به دو دسته رفتارهاي مشاركتي

 در برابر بنگاه و تعامل 22، رفتار مسؤوالنه21گذاري اطالعاتاشتراکدر خصوص سازمان، به 20شامل جستجوي اطالعات

 
6 Goods-Dominant 
7 Vargo 
8 Lusch 
9 Unit of exchange 
10 Value-in-use 
11 Gummerus 
12 Grönroos 
13 Prahalad 
14 Ramaswamy 
15 Agents 
16 Yi 
17 Gong 
18 Customer participation behavior 
19 Customer citizenship behavior 
20 Information seeking 
21 Information sharing 
22 Responsible behavior 
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به ساير مشتريان  26رسانياز سازمان، كمک 25به سازمان، حمايت 24ي شهروندي شامل بازخوردبا بنگاه، و رفتارها 23شخصي

 (Yi and Gong 2013)در مقابل مشکالت هستند.  27آوريسازمان و تاب

 28ویرانگری ارزششکست خدمت و هم

طابق میل رساني مها( در خدمتدهندگان خدمت )افراد يا سازمانشود كه در آن ارايهشکست خدمت  به حالتي اطالق مي

 ,Dong, Evans et al. 2008, Hazée, Van Vaerenbergh et al. 2017, Azemiخورند. )اش شکست ميمشتري

Ozuem et al. 2019 در تعريف ديگري )(Migacz, Zou et al. 2018) راک شکست خدمت وضعیتي توصیف شده كه اد

هاست كه نتیجه آن نارضايتي خواهد بود. بنابراين ادراک مشتريان از شدت تر از انتظار آنشده پايینمشتريان از خدمت ارايه

 (on et al. 1999Smith, Bolt)و همکاران  29تواند متفاوت باشد. اسمیتداده بسته به نوع شکست خدمت مياشتباه رخ

اند كه مورد دوم محصول نارضايتي از نتیجه تقسیم كرده 31و شکست نتیجه 30شکست خدمت را به دو دسته شکست فرآيند

 شکست فرآيند است.

هاي اخیر وارد ادبیات بازاريابي شده كه در ويرانگري ارزش به تازگي در سالبه صورت موازي با شکست سرويس، مفهوم هم

ها و تعامالت میان مشتريان و سازمان به كند كه همه ارتباطويرانگري ارزش بیان ميرار دارد. همآفريني ارزش قنقطه مقابل هم

 (Harris, Russell‐Bennett et al. 2010, Echeverri and Skålén 2011)شود. آفريني مثبت ارزش منتج نميهم

آفريني ارزش، در ادغام منابع خود شکست بخورند، فرآيند تعامل كننده در فرآيند همزماني كه هر يک از بازيگران مشاركت

 (Harris, Russell‐Bennett et al. 2010)دهد. ويرانگري ارزش رخ ميها دچار شکست شده و هممیان آن

دسته مشکالت مربوط به  6انواع شکست خدمت را به صورت كلي در  33و بیتي32، هالوويآنالينهاي فروشيدر حوزه خرده

، 36کالت مربوط به پشتیباني مشتري، مش35، مشکالت مربوط به طراحي سايت(Holloway and Beatty 2003) 34تحويل

هاي آنالين رفتار نامناسب اند. همچنین در حوزه تاكسيبندي كردهتقسیم 39و ساير 38، مشکالت امنیتي37مشکالت پرداخت

 Sthapit and Björk)اند. ويرانگري ارزش شناسايي شدهبه عنوان دو منشأ كلي هم 41و پشتیباني ضعیف مشتري 40راننده

 
23 Personal interaction 
24 Feedback 
25 Advocacy 
26 Helping 
27 Tolerance 
28 Value Co-Destruction 
29 Smith 
30 Process failure 
31 Outcome failure 
32 Holloway 
33 Beatty 
34 Delivery problems 
35 Web site design problems 
36 Customer service problems 
37 Payment problems 
38 Security problems 
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40 Driver’s bad behavior 
41 Poor customer service 
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و  43، شدت شکست خدمت42جنبه احتمال/ پايداري شکست خدمت 3ادبیات موجود، شکست خدمت را از  (2019

 اند.بررسي كرده 44بودن وقوع شکست خدمتلكنترقابل

 بازیابی خدمت و ادراک عدالت ناشی از آن

 Gronroos)دهد. كننده خدمت در پاسخ به شکست سرويس انجام ميشود كه ارايهبازيابي خدمت به اقداماتي ارجاع داده مي

دادن پول، تغییر قیمت، تخفیف و ارايه كاالي  و پسشناسايي مشکل، عذرخواهي سازمان از مشتري، بازگرداندن كاال (1988

 Kelley)ها اشاره شده است. مجاني در ازاي رخداد شکست سرويس، جزو موارد بازيابي خدمت هستند كه در ادبیات به آن

and Davis 1994, Hess Jr, Ganesan et al. 2003, Chebat and Slusarczyk 2005, Sajtos, Brodie et 

al. 2010) 45مطالعات قبلي در خصوص بازيابي خدمت روي نظريه عدالت (Adams 1963)  براي ارزيابي مشتريان از فرآيند

در بازيابي خدمت  48و عدالت تعاملي 47، عدالت فرآيندي46اند. ادراک مشتري از سه نوع عدالت توزيعيبازيابي خدمت كار كرده

 باشد.تواند روي رضايت مشتري و ادراک او به برند پس از شکست خدمت تأثیرگذار مي

بودن عدالت توزيعي عبارت است از ادراک منصفانه (Blodgett, Hill et al. 1997)با توجه به تعريف  عدالت توزیعی:

يعي به ادراک مشتري از نتیجه ملموس يک مناقشه، مذاكره يا تصمیم بین حداقل دو طرف. در حوزه خدمات آنالين، عدالت توز

تواند به شکل مرجوعي نوع اين جبران مي (Kuo and Wu 2012)پردازد. سازمان در مقابل بروز مشکل مي 49میزان جبران

تالش كارمندان بنگاه در  (Kuo and Wu 2012)باشد.  52يگزينو يا كاالهاي جا 51، كوپن تخفیف50كاال و بازگرداندن پول

تواند اثر ادراک عدالت توزيعي در مشتريان را ها مياي مطلوب براي آنمشاركت با مشتريان ناراضي براي رسیدن به نتیجه

 (Roggeveen, Tsiros et al. 2012)افزايش دهد. 

هاي مورد اسسفاده براي دستیابي بودن فرآيند و ارزيابي فرآيندها و سیستمعدالت فرآيندي به ادراک عادالنه عدالت فرآیندی:

در  (Seiders and Berry 1998, Michel, Bowen et al. 2009)به نتیجه نهايي براي مشتري اشاره دارد. 

هاي رسمي سازمان در مرجوعي كاالها و زمان كارهاي آنالين، اين نوع ادراک عدالت به مواردي همچون سیاستوكسب

 Lin, Wang et)شود. بازگرداندن پول، پاسخگويي، مالحظات ساختاري و میزان انعطاف سازمان در بازيابي خدمت مربوط مي

al. 2011) مشتري نیز يکي از عوامل كلیدي در ادراک عدالت فرآيندي است.  همچنین سرعت رسیدگي به مشکل

(Blodgett, Hill et al. 1997, Tax, Brown et al. 1998) 

 57و میزان تالش 56، رفتار55، حساسیت54، ادب53عناصر اين نوع عدالت عبارتند از ادراک مشتري از همدلي عدالت تعاملی:

همچنین در برخي مطالعات،  (del Río-Lanza, Vázquez-Casielles et al. 2009)كاركنان سازمان براي حل مشکل. 

 
42 Service failure likelihood/ stability 
43 Service failure stability 
44 Service failure controllability 
45 Justice theory or equity theory 
46 Distributive justice 
47 Procedural justice 
48 Interactional justice 
49 Compensate 
50 Refund 
51 Coupon discount 
52 Alternative goods 
53 Empathy 
54 Courtesy 
55 Sensitivity 
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اند. دهنده خدمت تعريف كردهمیان مشتري و ارايه 58دهنده خدمت از منظر ارتباطآن را چگونگي حل مشکل توسط ارايه

(McColl-Kennedy and Sparks 2003, Lin, Wang et al. 2011) 

 59کیفیت خدمات الکترونیکی

كه  60ارايه شده است (Parasuraman, Zeithaml et al. 1985)گیري كیفیت خدمات توسط ترين روش اندازهرايج

ها و ابعاد مختلف كیفیت خدمات الکترونیکي گيگیرد. همچنین پژوهشگران زيادي روي ويژهمچنان نیز مورد استفاده قرار مي

كارهاي ودر زمینه كسب SERVQUALگرفته از هاي مختلفي الهاممدل (Rita, Oliveira et al. 2019)اند. كار كرده

 Barnes and) 61سايتها كیفیت وبنالکترونیکي و اينترنتي توسط پژوهشگران مختلف ارايه شده است كه مشهورترين آ

Vidgen 2002, Loiacono, Watson et al. 2002)62وشي الکترونیکيفر، كیفیت خرده (Wolfinbarger and 

Gilly 2003)  و كیفیت خدمات الکترونیکي(Parasuraman, Zeithaml et al. 2005, Blut, Chowdhry et al. 

تربودن و به دلیل رايج (Parasuraman, Zeithaml et al. 2005)است. در اين پژوهش از مدل  (2015

تلف شود. پاراسورمان و همکاران كیفیت خدمات الکترونیکي را به دو بُعد مخپذيرتربودن در ادبیات استفاده ميجامعه

، اجرا/ 65. حريم شخصي/ امنیت64و بُعد كیفیت بازيابي خدمات الکترونیکي 63بندي كردند: بُعد كیفیت خدمات الکترونیکيدسته

اجزاي  71و تماس 70، جبران69گويياجزاي كیفیت خدمات الکترونیکي و پاسخ 68و كارايي 67، دسترسي به سیستم66اتکابودنقابل

هاي مشتري از عدالت فرآيندي، ند كه سه مورد آخر به ترتیب زيرمجموعه ادراکكیفیت بازيابي خدمات الکترونیکي هست

 گیرند.عدالت توزيعي و عدالت تعاملي قرار مي

 میزان امنیت و محافظت سايت از اطالعات مشتري. حریم شخصی/ امنیت:

 بودن سايت در خصوص تحويل و موجودبودن كاالها.میزان سرِقول اتکابودن:اجرا/ قابل

 عملکرد فني صحیح سايت.ترسی به سیستم: دس

 سرعت و راحتي دسترسي و استفاده از سايت.کارایی: 

 هاي سايت.كردن كاراي مشکالت مشتريان و مرجوعيبرطرف گویی:پاسخ

 كردن مشکالت مشتريان توسط سايت.میزان جبران جبران:

 
56 Treatment 
57 Effort 
58 Communication 
59 Electronic service quality (e-service quality) 
60 SERVQUAL model 
61 WebQual 
62 eTailQ 
63 E-S-QUAL 
64 E-RecS-QUAL 
65 Privacy/ Security 
66 Fulfillment/ Reliability 
67 System availability 
68 Efficiency 
69 Responsiveness 
70 Compensation 
71 Contact 
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 به صورت آنالين.دسترسي به كمک و پشتیباني از جانب سايت از طريق تلفن يا  تماس:

 سؤاالت تحقیق

به اهمیت بررسي اثرات منفي همکاري سازمان و  (Ostrom, Parasuraman et al. 2015)نظران بخش خدمات صاحب

منجر به اختالل حداقل  72هاي خدماتياند. زماني كه فرآيند تعامل سیستميني ارزش تأكید داشتهآفرمشتري در فرآيند هم

 (Harris, Russell‐Bennett et al. 2010)دهد. ويرانگري ارزش رخ ميشود، همسیستم مي 73يکي از موارد سامان

 74ها در تحقق ارزش پیشنهاديگذارد. عدم درک سازمانادن غیرمنتظره منابع بر احساسات و رفتار مشتريان تأثیر ميدازدست

 (Smith 2013)شود. نشدن انتظارات، احساس منفي و تمايل به ايجاد تغییر در رفتار مشتريان ميبه مشتري موجب برآورده

ولي شکست در تحقق انتظارات مشتري همیشه به دلیل درک نادرست سازمان از مشتريان نیست و ممکن است به دلیل 

ويرانگري( ارزش با عبارت شکست خدمت ر ادبیات خدمات، تخريب )همهايي از بیرون و خارج از كنترل سازمان باشد. دپديده

ويرانگري ارزش به فرآيندي تعاملي است كه به دلیل عدم هم (Järvi, Kähkönen et al. 2018)توصیف شده است. 

هنگامي كه هر يک از بازيگران در فرآيند  (Vafeas, Hughes et al. 2016)افتد. موفقیت در ادغام منابع اتفاق مي

دهد. بنابراين، فرآيند تعامل بین ويرانگري ارزش يا شکست سرويس رخ ميآفريني ارزش در ادغام منابع موفق نشوند، همهم

ويرانگري ارزش با بنابراين هم (Harris, Russell‐Bennett et al. 2010)تواند دچار اختالل شود. مشتري و بنگاه نیز مي

اگر ادراک مشتري از  (Järvi, Kähkönen et al. 2018)آفريني ارزش به طور تنگاتنگي در ارتباط با يکديگر هستند. هم

آفريني مجدد ارزش تواند میزان تمايل او به شركت در فرآيند همنشدن انتظارات مياحتمال شکست خدمت زياد باشد، برآورده

 را كاهش دهد.

آفريني ارزش اثرگذار ادراک مشتري از میزان شکست سرويس به صورت منفي روي تمايل به شركت او در فرآيند هم :1فرضیه 

 است.

كه در  (Smith and Bolton 2002)كنند ا تجربه ميشوند، احساسات منفي رمشترياني كه با شکست خدمت مواجه مي

رضايت ناشي از نگرش مثبت  (McCollough, Berry et al. 2000)ها تأثیرگذار است. نهايت روي میزان رضايت آن

كننده اگر مصرف (Boulding, Kalra et al. 1993)كنندگان نسبت به تجربه استفاده از محصوالت يا خدمات است. مصرف

 (Nadeem, Juntunen et al. 2020)كند. آفريني ارزش شركت ميند هماز پلتفرم رضايت داشته باشد، در فرآي

 گذارد.تفرم تأثیر ميادراک مشتري از میزان شکست سرويس به صورت منفي روي رضايت از پل :2فرضیه 

 آفريني ارزش اثرگذار است.رضايت مشتري به صورت مثبت روي تمايل به شركت در هم :3فرضیه 

ها پس از وقوع چنین اشتباهاتي به دنبال جلب رضايت ناپذير است، سازمانبا توجه به آن كه شکست خدمت معموالً اجتناب

ت ادراكي مشتري از فرآيند بازيابي خدمت را در میزان رضايت او مؤثر مجدد مشتري هستند. مطالعات پیشین، تأثیر عدال

هرچه ادراک عدالت از سوي مشتري در فرآيند  (Bradley and Sparks 2012, Kuo and Wu 2012)اند. دانسته

 تر خواهد شد كه در رضايت او تأثیر خواهد داشت.شکست خدمت بیشتر باشد، نگرش او نسبت به وقوع آن اشتباه مثبت

 
72 Service systems 
73 Wellbeing 
74 Value proposition 
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 عدالت ادراكي مشتري از بازيابي خدمت روي میزان رضايت او به صورت مثبت تأثیرگذار است. :4فرضیه 

تواند رضايت مشتري پس از شکست را افزايش دهد و رضايت مشتري بیان شد، بازيابي خدمت مناسب ميگونه كه در باال همان

آفريني ارزش خواهد شد. مطالعات اندكي در خصوص رابطه مستقیم میان به تبع آن موجب شركت مجدد او در فرآيند هم

 .Gohary, Hamzelu et al. 2016, Sugathan, Ranjan et al)آفريني ارزش صورت گرفته است. بازيابي خدمت و هم

 (Collier and Bienstock 2006)فرآيند بازيابي خدمت نقشي محوري در تأثیرگذاري روي رفتار مشتريان دارد.  (2017

آفريني ارزش شود و تمايل مشتري به تواند موجب همشتري و سازمان در فرآيند بازيابي خدمت ميتعامل مناسب میان م

آفريني ارزش را افزايش دهد. همچنین در سطوح يکسان شکست سرويس، هرچه بازيابي خدمت به شركت مجدد در فرآيند هم

آفريني ارزش در او شده و تمايل به همشکل بهتري انجام شود، از نگرش منفي مشتري نسبت به شکست سرويس كاسته 

 بیشتر خواهد شد.

آفريني ارزش به صورت مثبت عدالت ادراكي مشتري از بازيابي خدمت روي میزان تمايل او به شركت در هم :5فرضیه 

 تأثیرگذار است.

كه مشتري ادراک تر است آفريني ارزش زماني ضعیفرابطه منفي میان احتمال شکست سرويس و تمايل به هم :6فرضیه 

 عدالت داشته باشد. بهتري از

 .Anderson, Fornell et al)يکي از مشهورترين مطالعات در خصوص رابطه كیفیت و رضايت پژوهش اندرسون و همکاران 

ها تأثیر مستقیم به تبع آن سودآوري بنگاهاست كه نشان دادند كه كیفیت خدمات به صورت مستقیم روي رضايت و  (1994

هاي اخیر مطالعات زيادي در خصوص تأثیر كیفیت خدمات الکترونیکي در رضايت مشتري صورت گرفته دارد. همچنین در سال

توان مي (Ataburo, Muntaka et al. 2017, Mihajlović 2017, Shankar and Jebarajakirthy 2019)است. 

تصور كرد كه هرچه كیفیت خدمات بهتر باشد، رضايت مشتري بیشتر خواهد بود. بهبود كیفیت خدمات میان بازيگران مختلف 

 (Fyrberg and Jüriado 2009, Grönroos and Helle 2010)آفريني ارزش الزم و اساسي است. براي فرآيند هم

كیفیت باالتر خدمات الکترونیکي رضايت مشتري نسبت به پلتفرم را افزايش داده و موجب نگرش بهتر و در نتیجه تمايل بیشتر 

تواند آفريني ارزش خواهد شد. همچنین در صورت شکست خدمت، ادراک بهتر نسبت به كیفیت، ميبراي شركت در فرآيند هم

 كننده داشته باشد.ني ارزش را كاهش داده و نقش تعديلآفريتأثیر منفي شکست خدمت در فرآيند هم

 ادراک مشتري از كیفیت خدمت روي میزان رضايت او به صورت مثبت تأثیرگذار است.: 7فرضیه 

آفريني ارزش به صورت مثبت ها روي میزان تمايل او به شركت در همادراک مشتري از كیفیت خدمت در پلتفرم :8فرضیه 

 تأثیرگذار است.

تر است كه مشتري ادراک آفريني ارزش زماني ضعیفرابطه منفي میان احتمال شکست سرويس و تمايل به هم :9ضیه فر

 بهتري از كیفیت خدمت داشته باشد.

 نمايش داده شده است. 1نمودار مدل مفهومي پژوهش در 

 مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 
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آفريني ات الکترونیکي و بازيابي خدمت در رابطه میان شکست خدمت و هممطالعه، تأثیر ادراک مشتري از كیفیت خدماين در 

كه در اين رابطه، رضايت نقش متغیر میانجي را خواهد داشت.  شده استكاال بررسي ارزش در میان مشتريان بازارگاه ديجي

شد و ضمن ترجمه و تغییرات اندک هاي مرتبط با ابعاد هر يک از متغیرها از مقاالت موجود استخراج براي اين كار پرسشنامه

 قابل مشاهده است. 1نگارشي، پرسشنامه نهايي تهیه شد كه در جدول 

 پرسشنامه پژوهش -1جدول 
 

 پرسش عالمت زیرشاخص شاخص

کیفیت 

مات خد

 الکترونیکی

 کارایی
EFF1 
 

 توانم كاالهايي را كه نیاز دارم پیدا كنمكاال به راحتي ميدر ديجي

  EFF2 كاال ساده استگذار در  ديجيوجستجو و گشت 

  EFF3 سرعت باالآمدن و بارگذاري اطالعات در سايت سريع و خوب است 

  EFF4 كاال ساده استاستفاده و خريد از ديجي 

  EFF5 اندبندي شدهكاال به خوبي سازماندهي و طبقهكاالها در ديجي 

  EFF6 شوندهاي مختلف سايت و اپلیکیشن خیلي سريع بارگزاري ميكاال بخشدر ديجي 

 
حریم 

خصوصی/ 

 امنیت

PRI1 
كاال از اطالعات شخصي افراد بدون اجازه خودشان براي تحلیل رفتار خريد ديجي

 كندمشتريان استفاده نمي

  PRI2 
ها، بدون موافقت من كاال از اطالعات شخصي من به جز براي انجام تراكنشديجي

 كنداستفاده ديگري نمي

  PRI3 كندكاال از اطالعات شخصي كاربري و خريد من كامالً محافظت ميديجي 

دسترسی  

 سیستم
SYS1 تكاال همیشه بدون هیچ مشکل و اختاللي در دسترس اسسايت  ديجي 

  SYS2 شوندصفحات سايت و منوهاي مختلف هنگام استفاده هرگز ثابت )فريز( نمي 

  SYS3 كاال هیچسايت و اپلیکیشن ديجي( وقت دچار اختاللcrashنمي )شود 

                                                                                                   H7                       H9                

                                                                                                                            H3                      H8 

                                                       H2                                                                

                                                                         H1                     H4               

                                                                                                                          H6            H5 
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 دهدهاي مرا به موقع تحويل ميكاال همیشه سفارشديجي FUL1 اجرا 

  FUL2 كنددهم ارسال ميكه سفارش مي كاال همیشه دقیقاً همان كاالهايي راديجي 

  FUL3 
خرم، دقیقاً مطابق توضیحات درون كاال ميهمیشه مشخصات كاالهايي كه از ديجي

 سايت است

  FUL4 كاال همیشه در خصوص مشخصات كاالها با مشتريانش صادق استديجي 

  FUL5 سازي كرده استها را در بازه زماني مناسب و معقولي آمادهكاال همیشه سفارشديجي 

  FUL6 
كاال همیشه كاالهايي را كه ادعا كرده به صورت موجود دارد، توانسته برايم تأمین ديجي

 كند

  FUL7 دهدكند تحويل ميكاال همیشه كاالها را دقیقاً در بازه زماني كه مشخص ميديجي 

شکست 

 خدمت

شدت شکست 

 خدمت
SEV1 ديد و جدي بود؟داده تا چه میزان براي شما شمشکل رخ 

  SEV2 داده تا چه مقدار شما را عصباني كرد؟مشکل يا مشکالت رخ 

  SEV3 آمده از نظر شما چقدر بوده است؟شدت مشکل پیش 

احتمال  

 شکست خدمت
LKLHD1 كاال بسیار محتمل استوقوع چنین مشکالتي در ديجي 

  LKLHD2 برايم پیش بیايند، بسیار پايین استكاال مجدداً احتمالي كه چنین مشکالتي در ديجي 

  LKLHD3 دهندكاال رخ ميكنم چنین مشکالتي به ندرت در ديجيفکر مي 

  LKLHD4 كاال بسیار پرتکرارندچنیني در ديجيكنم مشکالت اينفکر مي 

 
کنترل پلتفرم 

در شکست 

 خدمت

CONT1 تواند از رخداد چنین مشکالتي جلوگیري كندكاال كامالً ميكنم ديجيفکر مي 

  CONT2 كاال باشندتوانند كامالً تحت كنترل ديجيكنم چنین مشکالتي ميفکر مي 

  CONT3 بیني استكاال كامالً قابل پیشكنم علت چنین مشکالتي براي ديجيفکر مي 

ادراک 

عدالت از 

فرآیند 

بازیابی 

 خدمت

ادراک عدالت 

 فرآیندی
PROCJ1 كاال راحت استروند مرجوعي كاالها به ديجي 

  PROCJ2 كندكاال سريعاً به مشکالت مشتريان رسیدگي ميپشتیباني ديجي 

  PROCJ3 
شوند، به طرز قابل قبولي  توسط اين شركت كاال عرضه ميمحصوالتي كه در ديجي

 اندتضمین شده

  PROCJ4 
 به خوبي توسط اين شركت مديريت كاالفرآيند و سیاست مرجوعي كاالها در ديجي

 شودمي

  PROCJ5 دهدكاال در خصوص مشکالت مشتريان به خوبي انعطاف نشان ميديجي 

  PROCJ6 كندكاال سريعاً به مشکالت مشتريان رسیدگي ميپشتیباني ديجي 

ادراک عدالت  

 توزیعی
DISTJ1 

اي جبران به نحو عادالنه آمده براي مشتريان راكاال مشکالت پیشكنم ديجيفکر مي

 كندمي
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  DISTJ2 كاال به شکل قابل قبولي سعي در جبران مشکالت مشتريان داردپشتیباني ديجي 

  DISTJ3 كندكاال مشکالت به وجودآمده براي مشتريانش را به نحو مطلوبي جبران ميديجي 

ادراک عدالت  

 تعاملی
INTJ1 به خوبي مرا راهنمايي كرده است كاال در مورد مشکالتمپشتیباني ديجي 

  INTJ2 كندكاال در مواجهه با مشکالت مشتريان صادقانه رفتار ميپشتیباني ديجي 

  INTJ3 كاال با مشتري هنگام بروز مشکل مؤدبانه استرفتار پشتیباني ديجي 

  INTJ4 آيدكاال به خوبي از پسِ حل مشکل من برميپشتیباني ديجي 

  INTJ5 بخش پشتیباني هنگام شنیدن مشکالت قابل قبول است رفتار 

  INTJ6 كندكاال مشتاقانه به مشکالت سفارش مشتريان توجه ميديجي 

 كاال رضايت داريد؟پس از درنظرگرفتن تمام جوانب، تا چه میزان از خدمات ديجي SAT1  رضایت

  SAT2 د؟كنكاال تا چه میزان انتظارات شما را برآورده ميديجي 

  SAT3 بخش بوده است؟كاال تا چه میزان براي شما رضايتتجربه استفاده از ديجي 

تمایل به 

آفرینی هم

 ارزش

 WCC1 
با درنظرگرفتن كیفیت پشتیباني و جوانب امر، تا چه میزان تمايل داريد نظراتتان را در 

 كاال با شركت به اشتراک بگذاريد؟خصوص بهبود خدمات و محصوالت ديجي

  WCC2 
پس از درنظرگرفتن تمام جوانب، تا چه میزان تمايل داريد بازخورد خود از 

 كاال به اشتراک بگذاريد؟خدمات/كاالها را با ديجي

  WCC3 
كاال را با اطرافیانتان به اشتراک تا چه میزان تمايل داريد تجارب خريد خود از ديجي

 بگذاريد؟

  WCC4 
، تا چه میزان رغبت داريد تا نیازهاي جديد و با درنظرگرفتن كیفیت پشتیباني

 كاال به اشتراک بگذاريد؟پیشنهادهاي خود را با ديجي

 

  

 WCC5 كاال خريد كنید؟با درنظرگرفتن تمام جوانب، تا چه میزان تمايل داريد مجدداً از ديجي 

 هاداده

روزي كه پرسشنامه از طريق شبانه 2تفاده شد. در طول الين اسآوري داده، از پرسشنامه آنالين روي پلتفرم پُرسبراي جمع

دهندگان ابتدا نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. پاسخ 97نگارنده منتشر شده بود، تعداد  76رسان واتسپپیام 75نمايه وضعیت

دهندگان در سخدادند كه پروفايل پابايست به سؤاالت جنسیت، سن، سطح تحصیالت و میزان استفاده از ديجیکاال پاسخ ميمي

دهندگان نسبت به كیفیت ارايه خدمات الکترونیکي در قابل مشاهده است. در مرحله بعد، ادراک پاسخ 2جدول شماره 

گیري اين نوع سؤاالت و تمام سؤاالت سنجیده شد. براي اندازه 1هاي مربوطه در جدول كاال از طريق پرسشديجي

بسته به نوع ، استفاده شده است. اندتنظیم شده 77بر اساس شاخص لیکرت كهاي گزينه 5 يهاپاسخسنجي بعدي ازادراک

در بخش بعدي از  .شده استسؤال، پاسخ از بازه »خیلي موافقم« تا »خیلي مخالفم« يا »خیلي زياد« تا »خیلي كم« تنظیم 

اند. در صورت پاسخ »خیر«، دهكاال با مشکلي مواجه شهاي خود در ديجيدهندگان سؤال شد كه آيا تاكنون در سفارشپاسخ

ها به دهندگان و تمايل آنهاي مربوط به رضايت كلي پاسخدهنده مستقیماً به بخش انتهايي سؤاالت، يعني پرسشپاسخ

دهنده در مورد نوع آخرين مشکلي شدند. ولي در صورتي كه پاسخ »بله«، بود، از پاسخكاال هدايت ميآفريني ارزش در ديجيهم

 
75 Status 
76 Whatsapp 
77 Likert scale 
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پذيري مشکل توسط داده، شدت مشکل و میزان كنترل(، ادراک وي از احتمال وقوع مشکل رخ3وجودآمده )جدول به كه برايش

كاال )در صورت قرارگرفتن در موقعیت دهنده از پشتیباني ديجيكاال و نیز ادراک عدالت فرآيندي، توزيعي و تعاملي پاسخديجي

كاال پاسخ بله هندگان به سؤال مربوط به مواجهه مشکل تا به حال در ديجيددرصد از پاسخ 45.4ذكرشده( پرسش شده است. 

 و مابقي پاسخ خیر دادند.

 دهندگانپروفایل پاسخ -2جدول 

 % تعداد     % تعداد    

 %59.8 58 خانم جنسیت %16.5 16 18زير  سن

 %40.2 39 آقا  %10.3 10 24تا  18 

  4 هفته يک بار يا بیشتر 2هر  میزان استفاده %34.0 33 39تا  25 

  15 هر ماه يک بار  %33.0 32 55تا  40 

  28 ماه يک بار 3هر   %1.0 1 55باالي  

  21 ماه يک بار 6هر   %19.6 19 آموزدانش تحصیالت

  28 هر سال يک بار يا كمتر  %6.2 6 ديپلم 

     %39.2 38 لیسانس 

     %28.9 28 فوق لیسانس 

     %6.2 6 دكترا 

 کاالانواع مشکالت در دیجی -3جدول   

 سفارش دير به دستم رسید مشکالت مربوط به تحویل کاال

 سفارش هرگز به دستم نرسید 

 كاالي اشتباهي برايم ارسال شد 

 كاال در هنگام حمل آسیب ديده بود 

 س( برايم ارسال شدكااليي با اندازه اشتباهي )مانند كفش يا لبا 

 كاال دچار مشکل شده بودسايت يا اپلیکیشن ديجيوب مشکالت مربوط به طراحی سایت

 كاال به طرز ضعیفي در سايت ارايه شده بود 

 اطالعات اشتباهي در مورد كاال در سايت نوشته شده بود )عدم تطابق با كاالي ارسالي( 

 نوشته شده بوداطالعاتي ناكافي در مورد كاال در سايت  

 كاالي ناموجود به اشتباه در سايت موجود ثبت شده بود 

 كاال نامناسب بودسازي كاربري در ديجيشخصي 

 عملکرد بخش پشتیباني مشتريان ضعیف بود مشکالت مربوط به پشتیبانی مشتری

 برقراري ارتباط با شركت براي رفع مشکل دشوار بود 

 نصفانه بودهاي مرجوعي كاال غیرمسیاست 

 هاي مرجوعي كاال غیرشفاف بودسیاست 

 مبلغ بیش از حدي در هنگام پرداخت از حسابم برداشت شد مشکالت پرداخت

 كننده بودكاال برايم گیجفرآيند خريد از ديجي 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

13 

 هنگام پرداخت با مشکل مواجه شدم 

 از كیفیت كاال به محض رسیدن به دستم رضايت نداشتم 

 ال پس از مدتي استفاده رضايت نداشتماز كیفیت كا 

 ام مورد سوءاستفاده سايبري )فیشینگ( قرار گرفتهنگام پرداخت، حساب بانکي مشکالت امنیتی

 فروشنده كاال به طرز  ضعیفي در سايت معرفي شده بود 

 ودكاال در اختیار  افراد متفرقه قرار گرفته باطالعات شخصي )مانند ايمیل( من از سوي ديجي 

  سایر

 

 78هاغربالگری داده

استفاده شد. در مرحله ابتدايي، از  26ويرايش  IBM SPSS Amosافزار آوري شده، از نرمهاي جمعبراي غربالگري داده

پرسیده  79كه براي دقت بیشتر به صورت وارونه LKLHD3و  LKLHD2هاي ها در فايل اكسل خروجي گرفته شد و پاسخپاسخ

يا  81، ترتیبي80گیري )اسميشده و سطوح اندازه SPSSافزار ها در مرحله بعد وارد نرمعکس شدند. پاسخشده بودند، بر

براي مرحله بعدي تحلیل مشخص شدند. براي  0با عدد  83( براي هر يک مشخص شد. همچنین مقادير خالي82مقیاس

+ قرار 3و  -3شدند كه همگي در بازه مجاز كلیه سؤاالت بررسي  85و كشیدگي 84ها، ابتدا  چولگيبودن دادهتشخیص نرمال

 .Tabachnick, Fidell et al) 87از آزمون فاصله ماهاالنوبیس 86هاي برونهشتهداشتند. در مرحله بعدي، براي تشخیص داده

ها براي ورود به فاز ها با استفاده از اين آزمون يافت نشد. بنابراين دادهاي در میان دادهاستفاده شد كه داده برونهشته (2007

 بعدي تحلیل تأيید شدند.

 89و روایی 88پایایی

استفاده شد. در مرحله نخست، پايايي و روايي ضرايب انعکاسي با روش  SmartPLSافزار مبراي آزمون پايايي و روايي، از نر

 ,PROCEDJUS1بررسي شد كه برخي از سؤاالت پس از بررسي نتايج، شامل سؤاالت  90PLSالگوريتم پاياي 

PROCEDJUS2, PROCEDJUS3, WCC5, LIKELHD1, LIKELHD4, EFF5, FUL1, FUL2 ن تربودبه دلیل پايین

( و 0.677) SAT1حذف شدند. پس از اجراي مجدد آزمون، تمامي ضرايب انعکاسي سطح اول به جز  0.7مقدار ضريب از عدد 

WCC1 (0.681 ،)EFF2 (0.65 ،)EFF3 (0.628 و )EFF6 (0.661 باالي )شدند. ضرايب انعکاسي سطح اول و سطح دوم  0.7

( 0.686باخ براي تمامي ضرايب انعکاسي به جز احتمال شکست خدمت )اند. مقدار آلفاي كروننمايش داده شده 4در جدول 

براي تمامي ضرايب  91دهنده روايي مناسب متغیرهاست. همچنین شاخص پايايي مركببه دست آمد كه نشان 0.7باالي 

 
78 Data screening 
79 Inverse 
80 Nominal 
81 Ordinal 
82 Scale 
83 Missing values 
84 Skewness 
85 Kurtosis 
86 Outlier 
87 Mahalanobis distance test 
88 Reliability 
89 Validity 
90 Consistent PLS algorithm 
91 Composite reliability 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

14 

نعکاسي نیز براي تمامي متغیرهاي ا 92AVEبه دست آمد. شاخص  0.7( باالي 0.686انعکاسي به جز احتمال شکست خدمت )

متغیرها در جدول  AVE، پايايي مركب و rho-Aبه دست آمده است. مقادير آلفاي كرونباخ،  0.5( باالي 0.461به جز كارايي )

استفاده شده است كه مقدار آن براي تمام  94HTMTاز شاخص  93كنندهاند. براي توضیح روايي تفکیکگزارش شده 5

گزارش شده  6براي متغیرها در جدول  HTMTبه دست آمده است. مقادير  1از دهنده متغیر ديگر، كمتر متغیرهاي غیرشکل

 است.
 ماتریس ضرایب انعکاسی -4جدول 
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DISTRJUS1 0.80                           

DISTRJUS1 - 2nd order             0.78               

DISTRJUS2 0.88                           

DISTRJUS2 - 2nd order             0.87               

DISTRJUS3 0.80                           

DISTRJUS3 - 2nd order             0.74               

EFF1   0.74                         

EFF1 - 2nd order                   0.67         

EFF2   0.65                         

EFF2 - 2nd order                   0.59         

EFF3   0.63                         

EFF3 - 2nd order                   0.55         

EFF4   0.71                         

EFF4 - 2nd order                   0.64         

EFF5 - 2nd order                   0.51         

EFF6   0.66                         

EFF6 - 2nd order                   0.60         

FUL1 - 2nd order                   0.60         

FUL2 - 2nd order                   0.62         

FUL3     0.85                       

FUL3 - 2nd order                   0.75         

FUL4     0.87                       

FUL4 - 2nd order                   0.76         

FUL5     0.76                       

FUL5 - 2nd order                   0.63         

FUL6     0.81                       

FUL6 - 2nd order                   0.72         

FUL7     0.77                       

FUL7 - 2nd order                   0.65         

 
92 Average variance extracted 
93 Discriminant validity 
94 Heterotrait-Monotrait ratio 
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INTERJUS1 - 2nd order             0.62               

INTERJUS2       0.72                     

INTERJUS2 - 2nd order             0.66               

INTERJUS3 - 2nd order             0.55               

INTERJUS4       0.86                     

INTERJUS4 - 2nd order             0.86               

INTERJUS5       0.73                     

INTERJUS5 - 2nd order             0.80               

INTERJUS6       0.85                     

INTERJUS6 - 2nd order             0.88               

LIKELHD2                     0.74       

LIKELHD3                     0.70       

PRI1               0.82             

PRI1 - 2nd order                   0.62         

PRI2               0.82             

PRI2 - 2nd order                   0.62         

PRI3               0.91             

PRI3 - 2nd order                   0.65         

PROCEDJUS1 - 2nd 
order 

            0.31               

PROCEDJUS2 - 2nd 
order 

            0.58               

PROCEDJUS3 - 2nd 
order 

            0.53               

PROCEDJUS4                 0.87           

PROCEDJUS4 - 2nd 
order 

            0.85               

PROCEDJUS5                 0.86           

PROCEDJUS5 - 2nd 
order 

            0.86               

PROCEDJUS6                 0.84           

PROCEDJUS6 - 2nd 
order 

            0.83               

SAT1                         0.68   

SAT2                         0.94   

SAT3                         0.88   

SF LIKELHD * 
PERCEIVED JUSTICE 

        1.00                   

SF LIKELHD * Quality_           1.00                 

SYS1                       0.82     

SYS1 - 2nd order                   0.74         

SYS2                       0.77     

SYS2 - 2nd order                   0.69         

SYS3                       0.79     

SYS3 - 2nd order                   0.72         

WCC1                           0.68 

WCC2                           0.82 

WCC3                           0.89 

WCC4                           0.75 
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 های پایایی و روایی متغیرهاشاخص -5جدول 

 Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability 
Average Variance 
Extracted (AVE) 

DISJ 0.866 0.870 0.867 0.685 

EFF_ 0.811 0.812 0.810 0.461 

FUL_ 0.907 0.908 0.906 0.660 

INTJ 0.866 0.875 0.869 0.625 

Moderating PERCEIVED JUSTICE 1.000 0.657 1.000 1.000 

Moderating Quality_ 1.000 0.643 1.000 1.000 

PERCEIVED JUSTICE 0.943 0.955 0.943 0.538 

PRI_ 0.888 0.891 0.888 0.726 

PROCJ 0.892 0.892 0.892 0.734 

Quality_ 0.932 0.936 0.933 0.427 

SF LIKELHD 0.686 0.688 0.686 0.523 

SYS_ 0.839 0.839 0.839 0.634 

Satisfaction 0.870 0.895 0.876 0.706 

WCC_ 0.868 0.877 0.868 0.624 

 

 

 

 متغیرها HTMTشاخص  -6جدول 
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DISJ                             

EFF_ 0.52                           

FUL_ 0.88 0.65                         

INTJ 0.93 0.64 0.85                       

Moderating 
PERCEIVED 

JUSTICE 

0.16 0.15 0.08 0.13                     

Moderating 
Quality_ 

0.18 0.17 0.07 0.20 0.80                   

PERCEIVED 
JUSTICE 

0.97 0.55 0.79 1.03 0.15 0.19                 

PRI_ 0.40 0.48 0.56 0.47 0.22 0.07 0.47               

PROCJ 0.97 0.61 0.80 0.93 0.09 0.04 1.00 0.44             

Quality_ 0.70 0.94 0.95 0.77 0.16 0.15 0.71 0.76 0.74           

SF LIKELHD 0.60 0.45 0.73 0.71 0.25 0.12 0.68 0.18 0.79 0.58         

SYS_ 0.38 0.89 0.73 0.48 0.14 0.25 0.43 0.54 0.53 0.95 0.41       

Satisfaction 0.74 0.77 0.79 0.99 0.17 0.15 0.88 0.61 0.86 0.87 0.87 0.69     

WCC_ 0.56 0.59 0.54 0.66 0.14 0.10 0.62 0.60 0.62 0.66 0.34 0.53 0.74   
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 آزمون فرضیات و نتایج

پايا استفاده شد. دو متغیر كیفیت خدمات الکترونیکي  PLS 95استرپو روش بوت SmartPLSر افزابراي آزمون فرضیات از نرم

اند. همچنین سن، میزان تحصیالت و میزان استفاده از دهنده در نظر گرفته شدهو ادراک عدالت به عنوان متغیرهاي شکل

اند. نتايج و هم براي رضايت در نظر گرفته شده آفريني ارزشكاال به عنوان متغیرهاي كنترلي، هم براي تمايل به همديجي

شود، احتمال شکست خدمت با رضايت به صورت طور كه مشاهده ميگزارش شده است. همان 7ها در جدول آزمون فرض

آفريني كند؛ ولي احتمال شکست خدمت روي همحمايت مي 2( كه از فرضیه p-value = 0.040معنادار رابطه منفي دارد )

كند. نکته غافلگیركننده و جالب توجه آن است كه ادراک را رد مي 1( كه فرضیه p-value = 0.256رگذار نیست )ارزش اث

 = p-valueآفريني ارزش )( و نه روي تمايل به همp-value = 0.063عدالت مشتري از شکست خدمت، نه روي رضايت )

درصد  90گیرتر رفتار كنیم و معناداري در سطح اگر كمي آسانشوند. البته رد مي 5و  4( تأثیرگذار نیست و فرضیات 0.376

آفريني ارزش است، با هم كه بیانگر رابطه مثبت میان رضايت و هم 2شود. آزمون فرض تأيید مي 4را بپذيريم، فرضیه شماره 

شود كه هده ميدرصد معنادار است. مشا 90درصد تأيید نشده، ولي در سطح  95در سطح  0.058برابر  p-valueمقدار 

(؛ در حالي كه كیفیت روي p-value = 0.000است ) 7كننده فرضیه شماره كیفیت رابطه معنادار با رضايت دارد كه تصديق

 9و  6شود. صحت فرضیات رد مي 8( و فرضیه شماره p-value = 0.211آفريني ارزش به صورت معنادار اثرگذار نیست )هم

آفريني گر ادراک عدالت و كیفیت خدمات الکترونیکي در رابطه میان شکست خدمت و همكه به ترتیب بیانگر نقش تعديل

 ارزش بود نیز تأيید نشد.

 ضرایب رگرسیون -7جدول 

 Hyp. 
Number 

 Original Sample (O) Sample Mean (M) 
Standard Deviation 

(STDEV) 
T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values  

AGE -> Satisfaction   -0.108 -0.107 0.053 2.022 0.043 supported 

AGE -> WCC_   -0.054 -0.040 0.095 0.566 0.572 
Not 

supported 

DISJ -> PERCEIVED JUSTICE   0.190 0.205 0.062 3.049 0.002 Supported 

EDU -> Satisfaction   0.060 0.063 0.067 0.898 0.369 
Not 

supported 

EDU -> WCC_   0.109 0.079 0.107 1.017 0.309 
Not 

supported 

EFF_ -> Quality_   0.280 0.280 0.027 10.390 0.000 Supported 

FREQ -> Satisfaction   0.040 0.037 0.058 0.690 0.490 
Not 

supported 

FREQ -> WCC_   0.059 0.050 0.076 0.782 0.434 
Not 

supported 

FUL_ -> Quality_   0.479 0.477 0.035 13.888 0.000 Supported 

INTJ -> PERCEIVED JUSTICE   0.497 0.477 0.059 8.473 0.000 Supported 

Moderating PERCEIVED JUSTICE -
> WCC_ 

Hyp. 6  -0.019 -0.028 0.120 0.154 0.878 
Not 

supported 

Moderating Quality_ -> WCC_ Hyp. 9  0.039 0.044 0.189 0.206 0.837 
Not 

supported 

PERCEIVED JUSTICE -> Satisfaction Hyp. 4  0.231 0.201 0.124 1.861 0.063 
Not 

Supported 

PERCEIVED JUSTICE -> WCC_ Hyp. 5  0.168 0.159 0.189 0.886 0.376 
Not 

supported 

PRI_ -> Quality_   0.224 0.221 0.025 8.846 0.000 Supported 

PROCJ -> PERCEIVED JUSTICE   0.357 0.363 0.045 7.927 0.000 Supported 

Quality_ -> Satisfaction Hyp. 7  0.697 0.709 0.073 9.517 0.000 Supported 

Quality_ -> WCC_ Hyp. 8  0.257 0.200 0.205 1.252 0.211 
Not 

supported 

 
95 Consistent PLS bootstrapping 
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SF LIKELHD -> Satisfaction Hyp. 2  -0.236 -0.256 0.115 2.055 0.040 Supported 

SF LIKELHD -> WCC_ Hyp. 1  0.254 0.281 0.223 1.137 0.256 
Not 

supported 

SYS_ -> Quality_   0.221 0.219 0.024 9.253 0.000 Supported 

Satisfaction -> WCC_ Hyp. 3  0.472 0.488 0.249 1.897 0.058 
Not 

supported 

 

، تأثیرات كلي (Baron and Kenny 1986)بررسي نقش میانجي از طريق روش بارون و كني  براي واكاوي بیشتر و

شود كه بدون حضور متغیر رضايت به عنوان متغیر آورده شده است. مشاهده مي 8ر رگرسیون در جدول شماره د 96متغیرها

و  p-value = 0.000آفريني ارزش به صورت معنادار اثرگذار است. )به ترتیب میانجي، كیفیت هم روي رضايت و هم روي هم

p-value = 0.004جا كه دهد. از آنآفريني ارزش معناداري خود را از دست مي( ولي در حضور رضايت، رابطه كیفیت و هم

p-value قرار گرفته است، اگر معناداري روابط  0.1و كوچکتر از  0.05آفريني ارزش بزرگتر از در رابطه میان رضايت و هم

رونیکي و تمايل به درصد اطمینان بپذيريم، رضايت در رابطه میان ادراک كیفیت خدمات الکت 90میان متغیرها را در سطح 

 را دارد. 97آفريني ارزش، نقش میانجي كاملهم

 

 تأثیرات کلی متغیرها -8جدول 

 Hyp. 
Number 

Original Sample (O) Sample Mean (M) 
Standard Deviation 

(STDEV) 
T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values  

AGE -> Satisfaction  -0.108 -0.107 0.053 2.022 0.043 Supported 

AGE -> WCC_  -0.105 -0.095 0.102 1.028 0.304 
Not 

supported 

DISJ -> PERCEIVED JUSTICE  0.190 0.205 0.062 3.049 0.002 Supported 

DISJ -> Satisfaction  0.044 0.040 0.028 1.549 0.121 
Not 

supported 

DISJ -> WCC_  0.052 0.051 0.048 1.091 0.275 
Not 

supported 

EDU -> Satisfaction  0.060 0.063 0.067 0.898 0.369 
Not 

supported 

EDU -> WCC_  0.137 0.116 0.109 1.257 0.209 
Not 

supported 

EFF_ -> Quality_  0.280 0.280 0.027 10.390 0.000 supported 

EFF_ -> Satisfaction  0.195 0.198 0.029 6.800 0.000 Supported 

EFF_ -> WCC_  0.164 0.155 0.059 2.803 0.005 Supported 

FREQ -> Satisfaction  0.040 0.037 0.058 0.690 0.490 
Not 

supported 

FREQ -> WCC_  0.078 0.068 0.085 0.921 0.357 
Not 

supported 

FUL_ -> Quality_  0.479 0.477 0.035 13.888 0.000 Supported 

FUL_ -> Satisfaction  0.334 0.338 0.037 8.999 0.000 Supported 

FUL_ -> WCC_  0.281 0.263 0.096 2.917 0.004 Supported 

INTJ -> PERCEIVED JUSTICE  0.497 0.477 0.059 8.473 0.000 Supported 

INTJ -> Satisfaction  0.115 0.097 0.062 1.835 0.067 Supported 

INTJ -> WCC_  0.138 0.122 0.104 1.323 0.186 
Not 

supported 
Moderating PERCEIVED JUSTICE -

> WCC_ 
Hyp. 6 -0.019 -0.028 0.120 0.154 0.878 

Not 
supported 

 
96 Total effects 
97 Full mediator 
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Moderating Quality_ -> WCC_ Hyp. 9 0.039 0.044 0.189 0.206 0.837 
Not 

supported 

PERCEIVED JUSTICE -> Satisfaction Hyp. 4 0.231 0.201 0.124 1.861 0.063 
Not 

supported 

PERCEIVED JUSTICE -> WCC_ Hyp. 5 0.277 0.253 0.213 1.297 0.195 
Not 

supported 

PRI_ -> Quality_  0.224 0.221 0.025 8.846 0.000 Supported 

PRI_ -> Satisfaction  0.156 0.157 0.024 6.498 0.000 Supported 

PRI_ -> WCC_  0.131 0.123 0.048 2.720 0.007 Supported 

PROCJ -> PERCEIVED JUSTICE  0.357 0.363 0.045 7.927 0.000 Supported 

PROCJ -> Satisfaction  0.082 0.072 0.045 1.819 0.069 
Not 

supported 

PROCJ -> WCC_  0.099 0.091 0.079 1.252 0.211 
Not 

supported 

Quality_ -> Satisfaction Hyp. 7 0.697 0.709 0.073 9.517 0.000 Supported 

Quality_ -> WCC_ Hyp. 8 0.586 0.553 0.201 2.916 0.004 Supported 

SF LIKELHD -> Satisfaction Hyp. 2 -0.236 -0.256 0.115 2.055 0.040 Supported 

SF LIKELHD -> WCC_ Hyp. 1 0.142 0.162 0.209 0.682 0.496 
Not 

supported 

SYS_ -> Quality_  0.221 0.219 0.024 9.253 0.000 Supported 

SYS_ -> Satisfaction  0.154 0.155 0.023 6.579 0.000 Supported 

SYS_ -> WCC_  0.130 0.121 0.045 2.865 0.004 Supported 

Satisfaction -> WCC_ Hyp. 3 0.472 0.488 0.249 1.897 0.058 
Not 

supported 

 رضايت در روابط میان احتمال 98تأثیر غیرمستقیم (Hayes 2017)هیز  براي بررسي نقش میانجي از طريق روش اندرو

گزارش شده است.  9آفريني ارزش در جدول شکست خدمت، ادراک عدالت و كیفیت خدمات الکترونیکي با تمايل به هم

آفريني ارزش، آن هم در سطح شود كه رضايت تنها در رابطه میان كیفیت خدمات الکترونیکي با تمايل به هممشاهده مي

 ر دو رابطه ديگر برقرار نیست.درصدي معنادار است و نقش میانجي رضايت د 90اطمینان 

 تأثیرات غیرمستقیم متغیرها -9جدول 

  Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

PERCEIVED JUSTICE -> Satisfaction 
-> WCC_ 

0.109 0.094 0.083 1.304 0.192 

Quality_ -> Satisfaction -> WCC_ 0.329 0.353 0.192 1.709 0.088 

SF LIKELHD -> Satisfaction -> WCC_ -0.111 -0.120 0.081 1.373 0.170 

 

 گیرینتیجه

در اين مطالعه كه روي يک بازارگاه آنالين صورت گرفت، مشخص شد كه كیفیت خدمات الکترونیکي عاملي است كه روي 

كند. رابطه معناداري میان ذار است كه در اين رابطه، رضايت نقش میانجي كامل را بازي ميآفريني ارزش تأثیرگتمايل به هم

كاال مشاهده نشد. همچنین در صورت شکست خدمت، پشتیباني پس از وقوع آفريني ارزش در ديجيشکست خدمت و هم

دهند كه كاال ندارد. اين نتايج نشان ميآفريني ارزش در ديجيشکست براي بازيابي خدمت، تأثیر معناداري روي رضايت يا هم

كاال، مشتريان تنها به خاطر كیفیت ارايه خدمات نظیر مواردي همچون كارايي، دسترسي به سیستم، حريم خصوصي، در ديجي

خود را كارهاي مشابه نیز تمركز وتوان استدالل كرد كه مديران كسبآفريني ارزش هستند. مياتکابودن مايل به هماجرا و قابل

 
98 Indirect effect 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

20 

گونه از بابت بروز مشکالتي كه ممکن است در كنترل سازمان نباشند، روي كیفیت ارايه خدمات الکترونیکي قرار دهند و اين

 نیازي به نگراني نخواهد بود.

 های پژوهش و مسیر تحقیقات آتیمحدودیت

ري از كیفیت خدمات الکترونیکي و آفريني ارزش و نقش ادراک مشتاين مطالعه به بررسي تأثیر شکست خدمت بر روي هم

جايي كه كل اين مطالعه تنها روي بازارگاه بازيابي خدمت و نقش میانجي رضايت در يک بازارگاه آنالين پرداخت. از آن

توانند با انجام پژوهش آمده تنها قابل تعمیم به اين شركت هستند. مطالعات آتي ميدستكاال صورت پذيرفت، نتايج بهديجي

 پذيري نتايج را گسترش دهند يا آن كه نتايج فعلي را به چالش بکشند.هاي مشابه، تعمیمپلتفرمروي 

آوري كند. هاي بیشتري جمعنفر بود كه به دلیل محدوديت زماني نگارنده نتوانست داده 97اندازه نمونه در اين مطالعه 

 100بودنآل تصادفي( بودند كه فاقد ويژگي ايده99آسانگیري دهنده شامل افراد در دسترس نگارنده )نمونههمچنین افراد پاسخ

هستند. براي تحقیقات آتي در اين حوزه بهتر است ضمن انتخاب اندازه نمونه مناسب، نمونه انتخابي نیز به صورت تصادفي 

 انتخاب شود.
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