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Abstract

The purpose of this research was to identify the
effect of E-service quality on customer satisfaction
and trust in online shopping of Digikala online store.
This research is a survey, applied and descriptive in
terms of purpose. The statistical population includes
all customers of Digikala online store in 2020 who
have purchased from this store at least once.
Available sampling method was used for 384 people
and in order to collect information, Rita, Oliveira and
Farisa(2019) 66-item questionnaire was used. For
descriptive statistics, dispersion and central indexes
were used along with graphs to fit the tables. The
results show that the e-service quality directly on
customer satisfaction and customer trust and
indirectly on customer behavior have a positive and
significant effect in online shopping. All eleven
research hypotheses that have examined the
relationships between the variables of e-service
quality, customer satisfaction, customer trust and
customer behavior in online shopping have been
confirmed. The results of the research help managers
and Online store operators to better understand the
impact of e-services on customers' shopping behavior.
Keywords
Customer Trust, Customer Satisfaction, Customer Behavior
in Online Shopping, E-service Quality.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر
رضایت و اعتماد مشتریان در خریدهای آنالین فروشگاه اینترنتی
 کاربردی و به لحاظ هدف، پیمایشی، این پژوهش. انجام شد،دیجیکاال
 جامعه آماری شامل کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی.توصیفی است
- که حداقل یک بار از این فروشگاه خرید کرده9911 دیجیکاال در سال
 نفر و به منظور983  روش نمونهگیری در دسترس به تعداد.اند
)9191(  سوالی ریتا و همکاران66 جمعآوری اطالعات از پرسشنامه
 جهت انجام آمار توصیفی از شاخصهای پراکندگی و.استفاده شد
 نتایج.مرکزی به همراه نمودارهای متناسب با جداول استفاده گردید
پژوهش نشان میدهد که کیفیت خدمات الکترونیکی به طور مستقیم بر
رضایت و اعتماد مشتری و بطور غیرمستقیم بر رفتار مشتریان در
 تمامی یازده فرضیه پژوهش.خریدهای آنالین تاثیر مثبت و معنادار دارد
، رضایت مشتری،که روابط بین متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیک
،اعتماد مشتری و رفتار مشتریان در خریدهای آنالین را بررسی کردهاند
 نتایج پژوهش به مدیران و دست اندرکاران فروشگاههای.تایید شدهاند
آنالین برای درك بهتر تأثیر خدمات الکترونیک بر رفتار خرید مشتریان
.کمک میکند
واژههاي کلیدي
، رفتار مشتریان در خریدهای آنالین، رضایت مشتری،اعتماد مشتری
.کیفیت خدمات الکترونیکی
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مقدمه
امروزه کسبوکارها در حال الکترونیکی شدن هستند .یکیی از
جنبههای نوظهور در این زمینه به ویژه در کشور میا ،پییدای
فروشگاههای اینترنتی اسیت .مشیتری هنگیا خریید از یی
فروشگاه اینترنتی با ی فروشیگاه واقعیی و فروشینده حاضیر
روبرو نیست ،بلکه با ی وبگاه اینترنتی روبهروست که با ارائه
اطالعاتی دربیاره مصویول خیود ،مشیتری را بیه خریید ایین
مصووالت دعوت میکند (رسولی و عباسی و معینیی.)1391 ،
بنابراین مدیران فروشگاههای آنالین بایستی ،توجه به نیازهای
مشتریان را در رأس اهداف و برنامههای خود قرار دهنید تیا از
این طریق بتوانند به روابط پایدار با مشتریان خود دست یابنید.
یکی از راهکارهای اساسی برای رسیدن به این مهم ،توجه به
کیفیت خدمات الکترونیکیی ارائیه شیده بیه مشیتریان اسیت
(خداداد حسینی و مشبکی اصفهانی و مالیی .)1391 ،کیفییت
خییدمات الکترونیکییی بییه ادرا موییرفکننییدنان از کیفیییت
خییدمات ارائییه شییده ،کیفیییت خییدمات در برابییر مشییکالت و
همچنین میزان رضایت مورفکننیده ،بسیتگی دارد (احمید و
ژانگ .)0101 ،1هرچه خدمات الکترونی ایمنتر و مناسبتیر
باشد ،بر تعداد کاربران افزوده خواهد شد و این نوع از خیدمات
بر رضایتمندی و حفظ و نگهداری مشتریان اثرنذار مییباشید
(راجا و چاندراسی کاران .)0101 ،0آشنایی بیا دانی الگوهیا و
انگیزههای رفتار مشتریان که آنها را به هنگا خرید راهنمیایی
میکند ،برای موفقیت در بازار مدرن بسیار مهم است .تصقییق
در مورد رفتار مورفکننده میتواند دان الز بیرای توسیعه
روشهایی ارتباطی مؤثر که باعث ایجاد انگیزه در خرید کاالهیا
و خیدمات میییشییود را در اختیییار میدیران قییرار دهیید .دانی
الگوهای رفتاری به هنگا ایجاد پوی های بازاریابی نیز مفید
خواهد بود (پاولوچ و باجدور.)0101 ،3
سازمانها با ارائیه خیدمات الکترونیی  ،طراحیی سیایت،
خدمت به مشتری ،حفیظ امنییت و حفیظ حیریم خووصیی و
تصویل به موقی و دقیت در تصوییل میتواننید بیه خیوبی بیا
مشتری ارتباط برقرار نموده و رضایت و اعتماد مشیتری را بیه
منظور قود خرید مجدد و تبلیغات شفاهی جلب نمایند (ریتیا و
اولیویرا و فاریسا .)0119 ،4رضایت مشتری به معنیی احسیاس
مثبتی است که پی از دریافیت خیدمات ،در مشیتری ایجیاد
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میشود که این احساس ناشیی از تقابیل انتظیارات مشیتری و
عملکرد عرضهکننده است (یاری )1390 ،و اعتماد نییز عبیارت
است از باور به اینکه قول ی طرف قابل اطمینان باشد و آن
طرف در رابطه مبادلیهای بیه تعهیدات عمیل خواهید نمیود
(رسولی و عباسی و معینی .)1391 ،رضایت از خرید ی عامل
تعیین کننده اساسی برای قود خرید مجدد است (کومارجین و
ناجار و جی شاه .) 0101 ،5رضایت مشتری و وفاداری مشتری
دو عامل اصلی در حفظ برتری در یی فایای کسیب و کیار
میباشند که به سرعت در حال تغییر است و رقابت شدیدی در
آن در جریان است .عالوه بر این  ،روشن کیردن رابطیه علیی
بین رضیایت مشیتری و وفیاداری مشیتری مهیم اسیت ،زییرا
رضایت مشتری سهم بیازار و قوید خریید مجیدد را افیزای
میدهد (کیم و هوانیگ و کییم .)0101 ،1آنچیه کیه در جلیب
اعتماد و رضایت مشتریان آنالین مهم است ،تاثیرش بر رفتیار
مشتریان در خریدهای آنالین است ،یعنیی رفتارهیایی کیه بیا
تبلیغ دهان به دهان ،بازدیید مجیدد از سیایت و قوید خریید
مجدد که نه تنها وفاداری ی مشتری را به دنبال دارد ،بلکیه
سودآوری از مشتریان بیشتر را برای شرکت به ارمغان خواهید
آورد (ریتا و اولیویرا و فاریسا .)0119 ،بررسی رفتار مشیتری در
خرییید آنالییین عامییل کلیییدی بییرای موفقیییت کسییب و کییار
الکترونی است (جالل و ادری و امید .)1395 ،این مهیم در
فروشگاه اینترنتی خردهفروشی همچون دیجیکیاال مسیالهای
مهم و درخور توجه است ،چرا که دیجیکاال یکی از بزرنترین
فروشگاههای آنالین ایران است و روزانه با بی از  051هیزار
بازدیدکننده در تعامل میباشد که در صیورت عید توجیه بیه
کیفیت خدمات الکترونی  ،شیاهد کیاه رضیایت و اعتمیاد
مشییتریان خییواهیم بییود کییه در نتیجییه آن میییزان وفییاداری و
تبلیغات مثبت مشتریان و بیالتب سیودآوری و بهیرهوری ایین
وبناه کاه مییابد.
از سویی به دنبال رشد سری استفاده از اینترنت در اییران،
اعتماد مورفکنندنان به خرییدهای آنالیین در کشیور میا در
حال افزای است (اطمینانی قورودشیتی و حمییدی.)0101 ،
طبق آخرین آمیار و اطالعیات ،اسیتفاده از خرییدهای آنالیین
روندی فزاینده داشته و پی بینیها نیز حکایت از تیداو ایین
روند دارد .این کانالهای الکترونیکی با استفاده از فناوریهای
اینترنتی  ،مزایایی از قبیل صرفهجویی در هزینه و زمان ،انتقال
سری اطالعات و همچنین ارتباطات جهانی بدون مصیدودیت
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فاا و زمان را برای سازمانها و کسب و کارشان فراهم نموده
است (رسولی و عباسی و معینی .)1391 ،اما بررسیهای اخییر
نشان میدهد که تعداد کمیی از وبسیایتهیا توانسیتهانید در
جذب اکثریت مشتریان موفق عمل کنند .فروشگاه دیجیکیاال
نیز از این قاعده مستثنا نیست و با افزای تعیداد رقبیا و ارائیه
خدمات با کیفیت از سمت آنان ،شاهد کاه سیهم بیازار و از
دسییت دادن مشییتریان در اییین فروشییگاه اینترنتییی بییودهایییم،
بنابراین بسیار مهم و اساسیی اسیت کیه بیه کیفییت خیدمات
الکترونی در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال بیشتر توجه شود و
خدمات الکترونی ارائیه شیده کاربرپسیندتر شیده و بیا القیا
احساس امنیت به مشتریان ،رضایت آنان را جلب کرده و رفتار
خرید تکرارشونده را در آنها تقویت کند که توجه به این مهم
از جمله جنبههای پراهمیت پژوه حاضر میباشید .ضیرورت
توجییه بییه خییدمات الکترونیکییی و کیفیییت آن در فروشییگاه
دیجیکاال در این است که خدمات الکترونیی میتوانید از دو
جنبه مشتریان و فروشگاه را مورد توجیه قیرار دهید .از جنبیه
مشتری ،خدمات الکترونی بر صرفهجویی در زمان ،هزینه ها
و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجا فرآیند خرید کمکی
فزاینده مینماید .از جنبه فروشگاه نیز ارائه خدمات الکترونی
با کیفیت بر ایجاد و افزای شهرت فروشگاه در ارائه نوآوری،
حفظ مشیتریان کنیونی علییرغیم تغیییرات احتمیالی مکیانی
فروشگاههای سینتی ،نسیترش مصیدوده جغرافییایی فعالییت،
ایجییاد فرصییت بییرای جسییتجو و جییذب مشییتریان جدییید در
بازارهای هدف و ایجاد شرایط رقابت کامل به فروشگاه کم
مینماید که این مهم از جمله جنبیههای ضیروری و مهیم در
توجه به خدمات الکترونیکی میباشید .بنیابراین بیا توجیه بیه
افزای روزافزون استفاده از اینترنت در کشور ما ،برای خیرده-
فروشهایی که میخواهند در زمینه تجارت الکترونی بهبیود
یابند ،ضروری است ،رفتارهای خرید آنالیین مشیتریان هیدف
خود را به دقت مورد مطالعه قرار داده و با توجه به این رفتارها،
راهبردهای مناسبی برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقا فروش
به منظور بهرهوری و سودآوری بیشتر اتخاذ کنند.
رشد سری فناوری اطالعات و ارتباطیات حیاکی از تغیییر
رفتار مربیوط بیه خریید اسیت .بیا ایین حیال  ،در کشیورهای
غیرغربی توجه کمتری به نزینههای مبتنیی بیر اتویال از راه
دور از نظر رفتار و تمایل افراد به خرید آنالین نسبت به خریید
از خردهفروشان سنتی ،شده است .ایران با داشتن بیی از 15
میلیون کیاربر اینترنیت جایگیاه دو را در خاورمیانیه بیه خیود
اختویا داده اسییت .همچنیین ایییران بیا رشیید بییی از 15
درصدی اینترنت بین سالهیای  0111تیا  0119دارای رتبیه
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شانزدهم در بین کشورهای جهان است (اطمینانی قورودشتی
و حمیدی .)0101 ،اما آمار منتشیر شیده بیر اسیاس شیاخ
تجارت الکترونیکی که در سال  0119از سیوی آنکتیاد(1نهیاد
تجارت و توسعه سازمان ملل )0119 ،منتشر شده است ،نشان
داده که جمهیوری اسیالمی اییران رتبیه  40را در مییان 150
کشور مورد ارزیابی از نظر آمادنی استفاده از مزاییای تجیارت
الکترونی کسب کرده است ،با این حال سهمی از جمعیت که
خرید اینترنتی انجا میدهند در کشیورهای کیمدرآمید چیون
ایران به طور قابل توجهی کمتیر از کشیورهای توسیعه یافتیه
است .بر اساس آمارهای این سیازمان در کشیورهای اروپیایی
مثل هلند ،سویی  ،فنالند ،دانمیار و انگلیی بیی از 01
درصد از کاربران اینترنت ،خرید خود را به صورت آنالین انجا
میدهند و این نشان میدهد که اقتویاد دیجیتیال و تجیارت
الکترونی و مزاییای آن مییتوانید تیاثیر بسیزایی در اقتویاد
کشورها ایجاد کند .بنابراین الز اسیت تیا بیه منظیور ارتقیا
جایگاه تجارت الکترونی بی از پی به نیازهای مشیتریان،
جلب رضایت و اعتماد آنان و ارائه خدمات با کیفیت منطبق بیا
سطح انتظارات مشتریان توجه شود .ایین در حیالی اسیت کیه
بررسی پیشینههای موضیوعی انجیا شیده در ایین خویو
نشان میدهد با وجود پژوه هیای جدانانیه انجیا شیده در
خوو کیفیت خدمات الکترونی  ،رضایت و اعتماد مشیتری
پژوه منسجمی که با تعیین عوامل موثر بر آنها ،تاثیر ایین
عوامل را بر رفتار خرید مشیتری آنالیین میورد سینج قیرار
دهد ،وجود نداشته است ،لذا پژوهشگر با ادرا به این موضوع
و نیز عد بلوغ بازارهای اینترنتی در ایران بر آن شده است تیا
طی تصقیقی علمیی و عملیی ایین مسیاله را میورد بررسیی و
کنکاش قرار داده و پاسخگوی این سوال باشد که آییا کیفییت
خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری بیر رفتیار مشیتریان در
خریدهای آنالین تاثیر دارد؟
مبانی نظري و پیشینه پژوهش
کیفیت خدمات الکترونیکی
کیفیییت خییدمات الکترونیکییی را میییتییوان ،قاییاوت کلییی
مورفکننده از میزان کیفییت و برتیری خیدمات الکترونیکیی
عرضه شده در بازار مجازی تعریی نمیود (خیداداد حسیینی و
مشیییبکی اصیییفهانی و مالییییی .)1391 ،کیفییییت خیییدمات
الکترونیکی ی ساختار چهار بعدی است کیه شیامل طراحیی
وبسایت ،خدمات مشتری ،امنیت/حریم خووصیی و تصوییل
1

. UNCTAD(United Nations Conference on Trade And
)Development
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میباشد .طراحی وبسایت به تمامی عناصر مربوط به تجربیه
مشییتری از وبسییایت از جملییه کیفیییت اطالعییات  ،زیبییایی
وبسایت ،روند خرید ،راحتیی وبسیایت ،انتخیاب مصویول،
پیشنهادات قیمت ،شخویسازی وبسایت و در دسترس بودن
سیستم ،اشاره دارد .مشتریان تجربیه خیود از اسیتفاده از یی
وبسایت را برای سنج کیفیت کلیی خیدمات الکترونیکیی
ی فروشگاه آنالین ،مورد توجه قرار میدهند (ریتا و اولییویرا
و فاریسییا  .)0119 ،عباسییی و شییولی و سساسییی ( )1390در
پژوه خود نشان دادند که قابلیت ،شهرت و سفارشیسیازی
وبسایت بر کیفیت خدمات ادرا شده وبسایت تاثیر مثبیت
و معنیداری دارد .در این پژوه فرضیه نخست بیه صیورت
زیر تبیین شده است.
خدمات مشتری در کیفیت خدمات الکترونی به معنای سطح
خدمات مناسب و رسیدنی به خدمات میباشد (ریتا و اولیویرا و
فاریسا  .)0119 ،میزان کیفیت خدمات با مقایسه سایر خدمات
الکترونی تعیین مینردد .ارائه خیدمت بیا کیفییت بیه طیور
مستمر و در سطح عالی موجب ایجیاد مزاییای رقیابتی شیامل
ایجاد خدمات متمایز ،موان رقابتی و وفاداری مشتریان میشود
(دبیری فرد و اخباری آزاد .)1391 ،الدویری و مورنو و میونت
و عبیدات و الدویری )0119( 1در پژوه خود نشان دادند که
خدماترسانی به مشیتریان از عناصیر مهیم سینج کیفییت
خدمات الکترونی است.
سازمانها با ارائه خیدمات الکترونیی  ،حفیظ امنییت و حفیظ
حریم خووصی و تصویل به موق و دقت در تصویل میتوانند
به خوبی با مشتری ارتبیاط برقیرار نماینید .امنییت در کیفییت
خدمات الکترونی به معنای حفظ حریم خووصی و مصافظت
از اطالعییات شخوییی میباشیید .تصویییل در کیفیییت خییدمات
الکترونی به معنای تصویل به موق  ،دقت سفارش و شیرایط
تصویل مناسیب میباشید (ریتیا و اولییویرا و فاریسیا .)0119 ،
شانکار و جیباراجاکیرسی ( )0119در پژوه خود نشان دادنید
که قابلیت اطمینان ،امنیت ،حفظ حریم خووصی و پشیتیبانی
از خدمات بر جذب ،حفظ و نسترش روابط با مشتری از ابعیاد
مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و فزاینده دارد.
رضایت مشتریان
رضایت مشتری را میتوان نتیجیه ادرا مشیتری طیی یی
رابطه ارزشی تعری نمود به طوری که قیمت ،مسیاوی اسیت
با نسبت کیفیت خدمات ارائیه شیده بیه هزینیههای مشیتری.

رضایتمندی مشتری ،نگرش یی مشیتری نسیبت بیه یی
خدمت ییا مصویول پی از اسیتفاده از آن اسیت (شیعبانی و
پاشائی و ثنائی مصمدی و پورجمال .)1395 ،درواق زمانی کیه
عملکرد ادرا شده ،بیشتر از انتظارات مشتریان باشد ،رضایت
مشتری حاصل میشود (ناصر و جمال.)0110 ،0
درینی و صادقی و نامیدار جیویمی ( )1391در پژوهشیی خیود
نشان دادند که هر چه کیفیت خدمات الکترونیکی بیشتر باشد،
رضایت مشتریان نیز بیشتر خواهد بود.
اعتماد مشتریان
اعتماد یکیی از جنبیههای مهیم روابیط انسیانی و زمینیهسیاز
همکاری و مشارکت میان اعایای جامعیه اسیت .بیا اعتمیاد،
رضایت جانشین اجبار میشود و ایین یکیی از اهیداف مهمیی
است که ادارهکنندنان جامعه درصدد دسیتیابی بیه آن هسیتند
(شاکری و مومنی و مصمدی و بهمن پیور و علییزاده.)1393 ،
کیفیییت خییدمات الکترونییی همییواره تییاثیر بسییزایی در
اعتمادسازی مشتریان برخط شرکتها و ایجاد رضیایتمنیدی
در آنها داشته و ارزیابی میزان کیفییت ایین خیدمات از جملیه
عوامل مهم در جهت حفیظ ایین مشیتریان مییباشید (نیائی،،
 .)1393افزای کیفیت خدمات بیرخط ،موجیب جلیب اعتمیاد
مشتریان خواهید شید (اردالن و خیادمی و رسیولی قهیرودی،
 .)1395مهدیزاده ( )1391در پژوه خود نشان داد کیه هیر
چه کیفیت خدمات الکترونیکی باالتر رود ،اعتماد مشتریان نیز
به فروشگاه بیشتر خواهد شد.
رفتار مشتریان در خریدهاي آنالین
رفتار مشتریان در خریدهای آنالین یعنی تبلیغ دهان به دهان،
بازدییید مجییدد از سییایت و قویید خرییید مجییدد کییه وفییاداری
مشتریان و سودآوری را برای شرکت بیه ارمغیان خواهید آورد
(ریتا و اولیویرا و فاریسا  .)0119 ،یکی از دالیل مهیم مطالعی
الگوهای رفتاری مشتریان ،شکلنیری راهبردهای بازاریابی بر
اساس رفتار مورفکننده است (مصمدی و شیخ .)1393 ،برای
ی کسب و کیار ،ارائیه خیدمات و مصویوالتی کیه موجیب
رضایت مشتری شود از اهمیت زییادی برخیوردار اسیت ،زییرا
رضایت مشتری موجب بهبود اعتماد مشتری به ارائه خدمات و
ایجاد وفاداری و در نتیجه موجیب خریید مجیدد خواهید شید
(زارعپور خالکیاسری و لگزیان.)1395 ،
وجود اعتماد در مبادالت ،رضایت خریداران را برآورده و نییات
رفتییاری مشییتریان در خریییدهای بعییدی را تصییت تییاثیر قییرار
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میدهد .هر چه میزان اعتماد مشتریان بیشتر باشد ،قود خرید
آنها بیشتر شده ،حفظ آنها برای شرکت سادهتر و احتمال خرید
مجدد در مشتریان افزای مییابید .کیفییت احسیاس شیده از
خدمات الکترونیکی ارائه شده ،نقی اساسیی در ایجیاد ارزش
دارد .نیات رفتاری مشتریان ،دستاورد ارزش ادرا شده هستند
که باعث افزای وابستگی مشتریان شده و آنهیا را بیه خریید
مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت متعهد میکند .کیفیت خیدمات
الکترونی با ایجاد اعتماد بر قود خرید مجدد مشتریان تیاثیر
مینذارد .همچنین اعتماد ،موجب بهبود ارتباط مییان کیفییت
خدمات الکترونی و تبلیغیات شیفاهی خواهید شید (اردالن و
خادمی و رسولی قهرودی .)1395 ،حاجیرسیتمی و حسیینی-
خییواه ( )1390در پژوهشییی نشییان دادنیید کییه رضییایتمنییدی

مشتری بر قود خرید مجدد و قود تبلیغات دهیان بیه دهیان
مشتریان تاثیر معنیاداری دارد .آزاده و احمیدیان و مصقیقزاده
( )1390در پژوه خود نشیان دادنید کیه رضیایت و اعتمیاد
مشتریان ،قطعیت و تبلیغات کالمی مثبت بر قود خرید مجدد
تاثیر مهمی دارد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوه بر مبنای مدل ریتا و اولییویرا و فاریسیا
( )0119و به دنبیال بررسیی تیاثیر مسیتقیم کیفییت خیدمات
الکترونیی بییر رضییایت و اعتمییاد مشییتری در خرییید آنالییین
هستیم.

کیفیت اطالعات

رفتار مشتریان در خریدهاي آنالین

زیبایی شناسی
وب سایت
فرایند خرید

قصد
خرید
مجدد

خدمات طراحی

رضایت

راحتی وب سایت

سایت

انتخاب محصول

مشتري

پیشنهادات قیمت
تبلیغات دهان
به دهان

کیفیت کلی

شخصی سازي

خدمات
الکترونیکی
خدمات
اعتماد
بازدید مجدد از

مشتري

سایت

مشتري
امنیت/حریم

وب سایت
در دسترس بودن
سیستم
سطح خدمت
رسیدگی
امنیت

خصوصی

حریم خصوصی
تحویل به موقع
تحویل

دقت سفارش
شرایط تحویل

شکل .1مدل مفهومی پژوهش
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فرضیه نخست :خدمات طراحی سایت بر کیفیت کلی خیدمات
الکترونیکی در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیییه دو  :خییدمات مشییتری بییر کیفیییت کلییی خییدمات
الکترونیکی در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه سو  :امنیت/حریم خووصی بر کیفییت کلیی خیدمات
الکترونیکی در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه چهار  :تصویل بر کیفیت کلی خیدمات الکترونیکیی در
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه پنجم :کیفیت کلیی خیدمات الکترونیکیی بیر رضیایت
مشتری در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه ششم :کیفییت کلیی خیدمات الکترونیکیی بیر اعتمیاد
مشتری در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه هفتم :رضایت مشتری بر قود خرید مجدد در فروشگاه
اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه هشتم :رضایت مشتری بر تبلیغات دهان بیه دهیان در
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه نهم :رضایت مشیتری بیر بازدیید مجیدد از سیایت در
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه دهیم :اعتمیاد مشیتری بیر قوید خریید در فروشیگاه
اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
فرضیه یازدهم :اعتماد مشتری بر تبلیغات دهان بیه دهیان در
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر دارد.
روششناسی پژوهش
پژوه حاضیر بیا مصورییت بررسیی تیکثیر کیفییت خیدمات
الکترونیکی بر رضایت و اعتماد مشتریان در خریدهای آنالیین
جز تصقیقات توصیفی-پیمایشی میباشد .جامعه آمیاری ایین
پژوه شامل کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجیکیاال در
سال  1399میباشند که حداقل ی بار از این فروشگاه خریید
کردهاند .نمونه آماری این تصقیق براسیاس جیدول مورنیان و
کرجسی 1و با شیوه دردسترس به تعداد  304نفر در نظر نرفته
شد .روش انجیا کیار در ایین پیژوه بیه دو شییوه توزیی
پرسشنامه و کتابخانهای صورت نرفت که در روش کتابخانیه-
ای به منظور غنیسازی ادبیات و کلییات پیژوه از مقیاالت
داخلییی و خییارجی و کتییب مییرتبط اسییتفاده شیید و در بخ ی
پرسشنامه ،از پرسشنامه  11سیوالی ریتیا و اولییویرا و فاریسیا
( )0119اسییتفاده شیید .طریقییه نمییره نییذاری اییین پرسشیینامه
براساس طی لیکرت  5درجهای میباشد.
. Krejcie and Morgan
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کیفیت مدل اندازهگیري
کیفیت مدل اندازهنیری با اسیتفاده از آزمیون رواییی متقیاط
شاخ اشتراکی 0به بررسی کیفیت انیدازهنیری متغیرهیا بیر
اساس سواالت آنها میپردازد .در جدول شماره  0کیفیت مدل
اندازهنیری پژوه برای ت ت متغیرها آورده شده است.
جدول  .2کیفیت مدل اندازهگیري پژوهش
متغیر
اعتماد مشتری
امنیت
امنیت/حریم خووصی
انتخاب مصوول
بازدید مجدد از سایت
تبلیغات دهان به دهان
تصویل
تصویل به موق
حریم خووصی
خدمات طراحی سایت
خدمات مشتری
در دسترس بودن
دقت سفارش
راحتی وب سایت
رسیدنی
رضایت مشتری
زیبایی شناسی وب سایت
سطح خدمات
شخوی سازی وب سایت
شرایط تصویل
فرایند خرید
قود خرید مجدد
پیشنهادات قیمت
کیفیت اطالعات
کیفیت کلی خدمات الکترونیکی

کیفیت مدل
1/001
1/151
1/011
1/093
1/390
1/490
1/019
1/390
1/011
1/190
1/441
/331
1/011
/111
1/340
1/503
1/111
1/431
1/199
1/105
1/101
1/510
1/043
1/445
1/511

نتیجه
قوی
قوی
قوی
قوی
بسیار قوی
بسیار قوی
قوی
بسیار قوی
قوی
قوی
بسیار قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
بسیار قوی
متوسط
بسیار قوی
متوسط
ضعی
ضعی
بسیار قوی
قوی
بسیار قوی
بسیار قوی

مقادیر هر متغیر با سه مقدار ( 1/10کیفیت میدل انیدازهنیری
ضییعی )( 1/15 ،کیفیییت مییدل انییدازهنیری متوسییط) و 1/35
(کیفیت مدل اندازهنیری قوی) میورد ارزییابی قیرار نرفتنید و
مشخ شد که کیفیت میدل انیدازهنیری متغیرهیای بازدیید
مجدد از سایت  ،تبلیغات دهان به دهیان ،تصوییل بیه موقی ،
خدمات مشتری ،رضایت مشتری ،سطح خدمات ،قوید خریید
مجدد ،کیفیت اطالعات و کیفییت کلیی خیدمات الکترونیکیی
بسیییارقوی میباشییند .همچنییین کیفیییت مییدل انییدازهنیییری
متغیرهای اعتمیاد مشیتری ،امنییت ،امنییت/حریم خووصیی،
). Commuality Cros Vality (CV com
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انتخاب مصوول تصویل ،حیریم خووصیی ،خیدمات طراحیی
سایت ،در دسترس بودن ،دقیت سیفارش ،راحتیی وبسیایت،
رسیییدنی و پیشیینهادات قیمییت قییوی بییوده و کیفیییت مییدل
انیییدازهنییییری متغیرهیییای زیبیییاییشناسیییی وب سیییایت و
شخویسازی وبسایت متوسط مییباشید .از طرفیی کیفییت
مدل اندازهنیری متغیرهیای شیرایط تصوییل و فراینید خریید
ضعی هستند.
تجزیییه و تصلیییل دادههییا شییامل دو بخ ی آمییار توصیییفی و
استنباطی است .بیرای انجیا آمیار توصییفی از شیاخ های
پراکندنی و مرکزی به همراه نمودارهای متناسب بیا جیداول،
استفاده شد .همچنین در آمار استنباطی و جهت بیرآورد نتیای،
فرضیهها و بدست آوردن مقادیر الز برای تجزییه و تصلییل-
های آماری از آزمونهای کولمیونروف–اسیمیرنوف ،1تصلییل
عاملی تائیدی و مدلسازی معادالت ساختاری توسط نر افیزار
آماری  SPSSنسخه  05و  PLSنسخه  3استفاده نردید.
یافتههاي پژوهش
تجزیه و تصلیل یافتههیای جمعییتشیناختی نشیاندهنیده آن
است کیه کیه  % 51/0از پاسیخدهنیدنان میرد و  % 40/0زن
بودند .سن بیشتر مشتریان با درصد فراوانیی  % 33/1بیین 31
الی  41سال بوده و پ از آن  % 31/0بین  01الیی  31سیال
بودند .همچنین مشاهده شد که کمترین آنها با درصد فراوانیی
 % 1/3بیشتر از  51سال سن داشتند .از طرفی  %41/1از کیل
نمونه میورد مطالعیه کمتیر از  31سیال سین داشیتند .سیطح
تصویالت بیشتر مشتریانی که در این پژوه حاضر بودند ،با
درصد فراوانی  % 35/1لیسان بوده و سیس  % 01/3دییسلم
بودهانید .همچنیین  % 14/1از مشیتریان دارای میدر فیو
لیسان و باالتر بودند ،به طوری کیه  % 49/1از نمونیه میورد
مطالعه تصویالتی کمتر از لیسان داشتند .سابقه خریید اکثیر
افراد شرکتکننده با درصد فراوانی  % 34/4بین  1الی  3سال
بوده و سس  % 01/3کمتر از  1سال اسیت کیه از فروشیگاه
خرید میکنند .همچنین کمترین آنان با درصد فراوانیی % 0/9
سابقه خرید بیشتر از  11سال دارند .به طیوری کیه  % 05/0از
کل مشتریان مورد بررسی در پژوه حاضر کمتیر از  5سیال
سابقه خرید دارند.
روایی و پایایی
آزمون روایی مدل بر اساس روایی همگرا و وانرا مورد
سنج قرار نرفت .روایی همگرا در رابطه با آزمون میانگین

واریان استخراجی ( )AVEو آزمون مقایسه ضریب پایایی
ترکیبی و میانگین واریان استخراجی میباشد و روایی وانرا
در رابطه با آزمون فورنل و الرکر 0است .یکی از آزمونها در
رابطه با روایی همگرا ،آزمون ضریب پایایی اشتراکی یا همان
میانگین واریان استخراجی ( )AVEاست که برای تمامی
متغیرها و به خوو ابعاد که دارای سوال میباشند ،میانگین
واریان استخراجی بیشتر از  1/5بود .بنابراین روایی همگرایی
مدل اندازهنیری مورد تائید قرار مینیرد و این نشان میدهد
که سواالت هر بعد با یکدیگر همگرایی الز را دارند .در رابطه
با روایی وانرا آزمون فورنل و الرکر مورد بررسی قرار نرفت.
این روایی براساس پژوه هنسلر و همکاران ( )0119به
بررسی عد هم خطی بصرانی سواالت هر متغیر میپردازد که
بر اساس نتای ،حاصله بین متغیرها روایی وانرا وجود دارد و در
واق میتوان نفت که بین سواالت هر متغیر نسبت به
سواالت متغیر دیگر عد هم خطی و یا وانرایی وجود دارد.
پایایی پرسشنامه براسیاس آزمیون آلفیای کرونبیا  3و آزمیون
پایایی ترکیبی 4مورد سنج قرار نرفت(جدول .)3
جدول  .3نتایج ضریب پایایی اشتراکی ،آلفاي کرونباخ و
پایایی ترکیبی
ضریب

ضریب

ضریب

پایایی

آلفاي

پایایی

اشتراکی
اعتماد مشتری

0/575

کرونباخ
1/114

ترکیبی
1/040

امنیت

0/533

1/130

1/115

امنیت/حریم
خووصی

0/567

1/111

1/031

انتخاب مصوول

0/625

1/101

1/009

1/103

1/011

1/051

1/910

تصویل

0/548

1/110

1/111

تصویل به موق

0/707

1/190

1/010

حریم خووصی

0/580

1/101

1/010

خدمات طراحی
سایت

0/566

1/051

1/014

خدمات مشتری

0/605

1/011

/911

متغیر

بازدید مجدد از
سایت
تبلیغات دهان به
دهان

0/703
0/777

2

. Fornell-Larcker
. Cronbach's Alpha
4
). Composite Reliability (CR
3

. Kolmogorov-Smirnov
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در دسترس بودن

0/636

1/111

1/033

فرایند خرید

0/586

1/100

1/111

دقت سفارش

0/622

1/195

1/031

قود خرید مجدد

0/818

1/000

1/931

راحتی وب سایت

0/565

1/100

1/195

پیشنهادات قیمت

0/590

1/111

1/011

رسیدنی

0/664

1/130

1/054

کیفیت اطالعات

0/741

1/005

1/091

رضایت مشتری

0/832

1/099

1/931

زیبایی شناسی وب
سایت

0/506

1/151

1/153

کیفیت کلی خدمات
الکترونیکی

0/821

1/091

1/930

سطح خدمت

0/731

1/015

1/091

شخوی سازی وب
سایت

0/514

1/104

1/159

شرایط تصویل

0/564

1/111

1/101

مدل ساختاري
جهت بررسی فرضیههای پژوه از تصلیل معادالت ساختاری
تصت نر افزار  PLSاستفاده نردید .جدول شماره  4آزمون
معناداری فرضیههای پژوه را نشان میدهد.

جدول  .4بررسی فرضیههاي پژوهش
روابط
خدمات طراحی سایت  کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
خدمات مشتری  کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
امنیت/حریم خووصی کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
تصویل  کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
کیفیت کلی خدمات الکترونیکی  رضایت مشتری
کیفیت کلی خدمات الکترونیکی  اعتماد مشتری
رضایت مشتری  قود خرید مجدد
رضایت مشتری  تبلیغات دهان به دهان
رضایت مشتری  بازدید مجدد از سایت
اعتماد مشتری  قود خرید مجدد
اعتماد مشتری  تبلیغات دهان به دهان

سطح معنی

ضریب

انحراف

مسیر (بتا)

معیار

آماره t-
value

داري

1/911
1/011
1/11
1/41
1/355
1/43
1/09
1/340
1/511
1/439
1/359

1/115
1/144
1/140
1/100
1/154
1/145
1/150
1/153
1/15
1/15
1/154

14/991
4/503
3/310
5/105
1/131
9/451
4/955
1/491
11/315
0/11
1/111

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

نتیجه
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

براساس جدول  4مقدار  t-valueبرای روابط فو خارج از بازه  0/50و  -0/50میباشد و لذا این روابط با سطح اطمینان % 99
معنادار هستند .لذا پی بینی میشود که در ی نمونه بزرنتر نیز از همان جامعه ،فرضیههای پژوه تائید نردند .سس میزان برازش
متغیرهای درونزا و یا مال مورد سنج قرار نرفت .شاخ  R2تنظیم شده برای متغیر مال یا درونزا بوده و مقادیر آنها با سه
مقدار ( 1/19کیفیت پی بینی ضعی )( 1/33 ،کیفیت پی بینی متوسط) و ( 1/11کیفیت پی بینی قوی) مورد ارزیابی قرار نرفت .از
طرفی ،آزمون  Gofکه مربوط به شاخ نیکویی برازش با سه مقدار استاندارد ( 1/11کیفیتسنجی ضعی )( 1/01 ،کیفیتسنجی
متوسط) و ( 1/31کیفیتسنجی قوی) مورد ارزیابی قرار نرفت و مشخ شد که قدرت برازش این نر افزار جهت بررسی هر ی از
فرضیههای پژوه در چه حدی است .همچنین شاخ استون-نیسر Q2 1که برای متغیر درونزا آورده شده و مقادیر آنها با سه
مقدار ( 1/10کیفیت مدل ساختاری ضعی )( 1/15 ،کیفیت مدل ساختاری متوسط) و ( 1/35کیفیت مدل ساختاری قوی) مورد ارزیابی
قرار نرفت .این شاخ نشان میدهد که کیفیت مدل ساختاری در هر ی از فرضیههای پژوه به چه صورتی ارزیابی میشود .حال
مدل اندازهنیری پژوه در حالت تخمین ضرایب و معناداری ضرایب در اشکال  0و  3آورده میشوند.

. Stone - Geisser
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شکل  .2مدل اندازهگیري پژوهش در حالت تخمین ضرایب

کل  .3مدل اندازهگیري پژوهش در حالت معناداري ضرایب
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نتیجهگیري و پیشنهادها
در پژوه حاضر ،با توجه به نتای ،حاصل از دادهها،
فرضیههای پژوه بررسی شدند .نتای ،بدست آمده در
خوو فرضیه نخست نشان داد که خدمات طراحی سایت به
طور مستقیم به میزان  43درصد بر کیفیت کلی خدمات
الکترونیکی در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد.
بنابراین فرضیه اول پژوه تایید شد .در همین راستا نتای،
پژوه های عباسی و شولی و سساسی ( ،)1390امینی و
اکبری ( ،)1393پادلی و مولیاتی و فیول و دبورا )0101( 1و
شانکار و جیباراجاکیرسی ( )0119همسو با نتای ،حاصل می-
باشند.
نتای ،تجزیه و تصلیلهای پژوه در خوو فرضیه دو
نشان داد که خدمات مشتری به میزان  01درصد بر کیفیت
کلی خدمات الکترونیکی در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر
مینذارد و هرچه خدمات مشتری در فروشگاه بیشتر شود،
کیفیت کلی خدمات الکترونیکی افزای پیدا میکند .بنابراین
فرضیه دو پژوه تایید شد .در همین راستا نتای ،پژوه -
های چوبگر و مهبودی ( ،)1390درینی و صادقی و نامدار
جویمی ( ،)1391طاهر دوست و حسن ( ،)0101پادلی و
مولیاتی و فیول و دبورا ( )0101و شانکار و جیباراجاکیرسی
( )0119همسو با نتای ،حاصل میباشند.
نتای ،تصلیل دادهها در خوو فرضیه سو پژوه نویای
این واقعیت میباشد که امنیت/حریم خووصی به میزان 11
درصد بر کیفیت کلی خدمات الکترونیکی در فروشگاه اینترنتی
دیجیکاال تاثیر مینذارد و هرچه امنیت/حریم خووصی در
سایت فروشگاه بهبود یابد ،کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
افزای پیدا میکند .بنابراین فرضیه سو پژوه تایید شد.
در همین راستا نتای ،پژوه های راجا و چاندراسی کاران
( )0101و شانکار و جیباراجاکیرسی ( )0119همسو با نتای،
حاصل میباشند .زیرا ایشان نشان دادند که با حفظ امنیت
اطالعات مشتریان کیفیت خدمات الکترونیکی فروشگاه ارتقا
مییابد.
نتای ،بدست آمده در خوو فرضیه چهار نشان داد که
تصویل به میزان  41درصد بر کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد و هرچه فرآیند
تصویل مصووالت فروشگاه مطلوبتر باشد ،کیفیت کلی
خدمات الکترونیکی ارائه شده به مشتریان افزای پیدا میکند.
. Padeli & Mulyati & Faisal & Debora
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بنابراین فرضیه چهار پژوه تایید شد .در همین راستا نتای،
پژوه های درینی و صادقی و نامدار جویمی ( ،)1391قاسمی
و فیروزی و ننجعلی ( )1391و شانکار و جیباراجاکیرسی
( )0119همسو با نتای ،حاصل میباشند.
نتای ،بدست آمده در خوو فرضیه پنجم پژوه نشان داد
که کیفیت کلی خدمات الکترونیکی به میزان  35درصد بر
رضایت مشتری در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد
و هرچه سطح کیفیت کلی خدمات الکترونیکی بیشتر شود،
رضایت مشتری نیز افزای پیدا میکند .بنابراین فرضیه پنجم
پژوه تایید شد .در همین راستا نتای ،پژوه های چوبگر و
مهبودی ( ،)1390عباسی و کارنر ( ،)1390عنبری آبکنار و
کیاکجوری ( ،)1390طاهر دوست و حسن ( ،)0101راجا و
چاندراسی کاران ( ،)0101پادلی و مولیاتی و فیول و دبورا
( ،)0101آنراوال و رحمان ( )0119و ژائو و همکاران ()0119
همسو با نتای ،حاصل میباشند.
نتای ،بدست آمده در خوو فرضیه ششم پژوه نشان داد
که کیفیت کلی خدمات الکترونیکی به میزان  43درصد بر
اعتماد مشتری در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد
و هرچه سطح کیفیت کلی خدمات الکترونیکی بیشتر شود،
اعتماد مشتری نیز افزای پیدا میکند .بنابراین فرضیه ششم
تایید شد .در همین راستا نتای ،پژوه های
پژوه
مهدیزاده ( ،)1391طاهر دوست و حسن ( ،)0101راجا و
چاندراسی کاران ( )0101و شانکار و جیباراجاکیرسی ()0119
همسو با نتای ،حاصل میباشند.
نتای ،تصلیل دادهها در خوو فرضیه هفتم پژوه نشان
داد که رضایت مشتری به میزان  09درصد بر قود خرید
مجدد در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد و هرچه
سطح رضایت مشتری بیشتر شود ،مشتریان تمایل به خرید
مجدد از فروشگاه پیدا میکنند .بنابراین فرضیه هفتم پژوه
تایید شد .در همین راستا نتای ،پژوه های عباسی و شولی و
سساسی ( ،)1390حاجیرستمی و حسینیخواه ( )1390و آزاده و
احمدیان و مصققزاده ( )1390همسو با نتای ،حاصل میباشند.
نتای ،بدست آمده در خوو فرضیه هشتم پژوه نشان داد
که رضایت مشتری به میزان  34درصد بر تبلیغات دهان به
دهان در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد و هرچه
سطح رضایت مشتری بیشتر شود ،تبلیغات دهان به دهان نیز
افزای پیدا میکند .بنابراین فرضیه هشتم پژوه تایید شد.
در همین راستا نتای ،پژوه های حاجیرستمی و حسینیخواه
( )1390و آزاده و احمدیان و مصققزاده ( )1390همسو با نتای،
حاصل میباشند.
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نتای ،تجزیه و تصلیلهای پژوه در خوو فرضیه نهم
نشان داد که رضایت مشتری به میزان  50درصد بر بازدید
مجدد از سایت در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد
و هرچه سطح رضایت مشتری بیشتر شود ،بازدید مجدد از
سایت نیز افزای پیدا میکند .بنابراین فرضیه نهم پژوه
تایید شد .در همین راستا نتای ،پژوه های عباسی و شولی و
سساسی ( )1390و آزاده و احمدیان و مصققزاده ( )1390همسو
با نتای ،حاصل میباشند.
نتای ،بدست آمده در خوو فرضیه دهم پژوه نشان داد
که اعتماد مشتری به میزان  44درصد بر قود خرید مجدد در
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد و هرچه سطح
اعتماد مشتری بیشتر شود ،قود خرید مجدد نیز افزای پیدا
میکند .بنابراین فرضیه دهم پژوه تایید شد .در همین راستا
نتای ،پژوه های آزاده و احمدیان و مصققزاده ( )1390و
ابوبکر و ایلخان و التال و الیول  )0111( 1همسو با نتای،
حاصل میباشند.
نتای ،حاصله در خوو فرضیه یازدهم پژوه نشان داد که
اعتماد مشتری به میزان  31درصد بر تبلیغات دهان به دهان
در فروشگاه اینترنتی دیجیکاال تاثیر مینذارد و هرچه سطح
اعتماد مشتری بیشتر شود ،تبلیغات دهان به دهان نیز افزای
پیدا میکند .بنابراین فرضیه یازدهم پژوه تایید شد .در
همین راستا نتای ،پژوه های آزاده و احمدیان و مصققزاده
( )1390و ابوبکر و ایلخان و التال و الیول ( )0111همسو با
نتای ،حاصل میباشند.
پیشنهادات کاربردي و مدیریتی
براساس تصلیل فرضیه اول پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجه حاصل میشود که خدمات طراحی سایت از جمله
پاسخگویی وبسایت به نیازهای روزمره مشتریان ،جذابیت
ظاهری وبسایت ،سودمندی مصووالت موجود در
وبسایت ،سادنی فرآیند خرید در وبسایت ،بر کیفیت کلی
خدمات الکترونیکی اثرنذار خواهد بود .لذا به مسئولین مربوطه
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد میشود با کاه
شلوغیهای مربوط به صفصه اول سایت و بهبود روند هدایت
مشتریان ،مانند استفاده از خدمات جستجوی صوتی برای
دسترسی سری تر مشتریان به مصوول موردنظر ،موجب
افزای کلی کیفیت خدمات الکترونیکی نردند.
براساس تصلیل فرضیه دو پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجهنیری حاصل میشود که خدمات مشتری از جمله
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ارائه راههای ارتباطی به مشتریان برای رسیدنی سفارشات
توسط فروشگاه ،امکان صصبت با مسئول سایت در هنگا
برخورد مشتریان با مشکل در فرآیند خرید ،مدیریت و رسیدنی
فروشگاه به مصوول برنشت خورده و ارائه ی ضمانت
معنادار برای مشتریان توسط فروشگاه بر کیفیت کلی خدمات
الکترونیکی اثرنذار است .لذا به مسئولین مربوطه فروشگاه
اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد میشود که با راهاندازی ی نظا
ارتباط برخط ،امکان طرح سوال و دریافت پاسخ برای
مشتریان فراهم شود تا هرنونه شبهه احتمالی درباره مصوول
که موجب ایجاد تردید در خرید میشود ،مرتف نردد.
براساس تصلیل فرضیه سو پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجه حاصل میشود که امنیت/حریم خووصی از جمله
احساس امنیت مشتریان در معامالت خود با فروشگاه،
برخورداری فروشگاه از ویژنیهای امنیتی قابل قبول،
مصافظت از اطالعات مشتریان و اعتماد مشتریان نسبت به
حفظ امنیت اطالعات خود در وب سایت فروشگاه بر کیفیت
کلی خدمات الکترونیکی اثرنذار است .لذا به مسئولین مربوطه
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد میشود که با به
کارنیری
پروتکلهای امنیتی و روشهای مناسب مدیریت دادهها و
همچنین ارائه اطالعات جزئی درباره این که چگونه مبادالت و
اطالعات شخوی ایمن میباشند ،موجب افزای امنیت و
حفظ حریم خووصی کاربران شوند.
براساس تصلیل فرضیه چهار پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجهنیری حاصل میشود که تصویل از جمله خوش قول
بودن فروشگاه در تصویل مصووالت به مشتریان ،تطبیق
ظاهر مصووالت موجود در سایت با ظاهر واقعی آنها ،عد
خطای فروشگاه در ارسال سفارشات ،صداقت فروشگاه در
پیشنهادات خود و حفاظت از مصوول در قبال آسیبهای
احتمالی در حین ارسال بر کیفیت کلی خدمات الکترونی
اثرنذار است .لذا به مسئولین فروشگاه اینترنتی دیجیکاال
پیشنهاد میشود که با افزای تعداد انبارها و مراکز تصویل
حاوری سفارشات و همچنین استفاده از تکنولوژیهای روز
مانند سیستمهای پردازش و بستهبندی کاال و مراکز تصویل
خودکار کاال ،زمان تصویل سفارشات به مشتری را تا حد
امکان کاه دهند.
براساس تصلیل فرضیه پنجم پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجه حاصل میشود که کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
از جمله رضایت مشتریان از خرید از فروشگاه ،رضایت
خریداران از کیفیت خدمات ارائه شده و احساس خوب
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مشتریان نسبت به فروشگاه بر رضایت مشتری اثرنذار است.
لذا به مسئولین مربوطه فروشگاه اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد
میشود که امکان نمای تواویر سه بعدی و با کیفیت بهتر از
مصووالت برای مشتریان فراهم نردد تا باعث افزای
رضایت مشتریان شود.
براساس تصلیل فرضیه ششم پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجه حاصل میشود که کیفیت کلی خدمات الکترونیکی
بر اعتماد مشتری از جمله مشاهده برخورد منوفانه فروشگاه
با مشتری ،رضایت مشتریان از استانداردهای فروشگاه ،دقت
عمل باالی فروشگاه و اعتماد مشتریان به پیشنهادات
فروشگاه اثرنذار است .لذا با توجه به اینکه عد امکان
ویرای سفارشات ثبت شده باعث از بین رفتن اعتماد
مشتریان میشود ،به مسئولین مربوطه فروشگاه اینترنتی
دیجیکاال پیشنهاد میشود که این امکان برای مشتریان
فراهم نردد تا در صورت بروز خطاهای سهوی و یا عوامل
دیگر ،سفارشات قابل اصالح باشند.
براساس تصلیل فرضیه هفتم پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجه حاصل شد که رضایت مشتری از جمله رضایت
مشتریان از خرید از فروشگاه و کیفیت خدمات ارائه شده و
احساس خوب مشتریان نسبت به فروشگاه بر قود خرید
مجدد اثرنذار است .لذا به مسئولین مربوطه فروشگاه اینترنتی
دیجیکاال پیشنهاد میشود که با استفاده از تکنولوژیهای روز
مانند ابزار واقعیت افزوده 1و افزای کیفیت خدمات ،در
راستای جلب حداکثری رضایت مشتریان نا بردارند.
براساس تصلیل فرضیه هشتم پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجه حاصل میشود که رضایت مشتری بر تبلیغات دهان
به دهان از جمله اظهارنظر مثبت مشتریان در مورد فروشگاه و
تشویق و تبلیغ فروشگاه توسط مشتریان اثرنذار است .لذا به
مسئولین مربوطه فروشگاه اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد میشود
که با تشکیل ی تیم پشتیبانی برخط با امکان ارائه خدمات
تلفنی و پیامکی هرنونه مشکالت احتمالی مشتریان را در
اسرع وقت و به نصو مطلوب رف نمایند تا با جلب رضایت
مشتریان و ساختن تجربهای خوب ،تبلیغات دهان به دهان
توسط آنان صورت پذیرد.
براساس تصلیل فرضیه نهم پژوه و پیشینههای
پژوه  ،این نتیجهنیری حاصل میشود که رضایت مشتری
بر بازدید مجدد از سایت از جمله تمایل به پیگیری مصووالت
Augmented Reality
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سایت و خرید مجدد از فروشگاه اثرنذار است .لذا به مسئولین
فروشگاه اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد میشود با توجه به عد
رضایت تعدادی از مشتریان از قیمت برخی کاالها در
پیشنهادهای ویژه ،نظارت بیشتری بر تخفیفاتی که در قسمت
پیشنهادهای ویژه برای مصووالت ارائه مینردد ،داشته باشند.
براساس تصلیل فرضیه دهم پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجه حاصل میشود که اعتماد مشتریان بر قود خرید
مجدد از جمله تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه در آینده و
افزای خرید مشتریان از فروشگاه اثرنذار است .لذا به
مسئولین مربوطه فروشگاه اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد میشود
که امکان ارائه و پیگیری سری شکایات احتمالی برای
مشتریان در سایت فراهم نردد.
براساس تصلیل فرضیه یازدهم پژوه و پیشینههای پژوه ،
این نتیجهنیری حاصل میشود که اعتماد مشتری از جمله
دسترسی مشتریان به صورت آنالین به نمایندنیهای خدمات
مشتری فروشگاه ،امکان صصبت با مسئول سایت در هنگا
برخورد مشتریان با مشکل در فرآیند خرید ،مدیریت و رسیدنی
فروشگاه به مصوول برنشت خورده بر تبلیغات دهان به دهان
از جمله اظهارنظر مثبت مشتریان در مورد فروشگاه و تشویق
و تبلیغ فروشگاه توسط مشتریان اثرنذار است .لذا به مسئولین
مربوطه فروشگاه اینترنتی دیجیکاال پیشنهاد میشود که با
توجه به اینکه فروشندنان بسیاری کاالهای خود را از طریق
فروشگاه دیجیکاال به فروش میرسانند ،بهتر است که
فروشگاه اطالعات مربوط به فروشنده را نیز در حد لزو در
اختیار خریدار قرار دهد تا از این طریق اعتماد مشتریان بی از
پی جلب شود.
منابع
اردالن ،موطفی؛ خادمی ،مهدی؛ رسولی قهرودی ،مهدی
( .)1395کیفیت خدمات الکترونی و نیات رفتاری:
تصلیل نق میانجی اعتماد مشتریان و ارزش ادرا
شده ،فولنامه فرایند مدیریت و توسعه.)91(0 ،
آزاده ،سعید؛ احمدیان ،سصر؛ مصققزاده ،فاطمه (.)1390
برازش میزان ساختاری و میزان تاثیر چهار متغیر
تبلیغات کالمی مثبت ،اعتماد ،رضایت مشتری ،قطعیت
بر قود خرید مجدد پهنای باند ،مورد مطالعه :پیشگامان
توسعه ارتباطات .نخستین کنفران ملی مدیریت،
اخال و کسب و کار ،شیراز ،موسسه آموزش عالی
آپادانا.
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امینی ،مصمد؛ اکبری ،حسن( .)1393بررسی تکثیر کیفیت
سایت بر قودخریدمجدد آنالین از طریق رضایت
مشتری .دومین همای ملی پژوه های کاربردی در
علو مدیریت و حسابداری ،تهران ،دانشگاه جام
علمیکاربردی.
چوبگر ،افشین؛ مهبودی ،مصمد ( .)1390بررسی توسعه
خدمات الکترونی با کاربرد هوش تجاری و مدیریت
ارتباط با مشتری (مطالعه موردی :شعب بان های
مستقر در منطقه آزاد ارس) .دومین کنفران ملی
اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار ،تهران،
دانشگاه صنعتی شری  ،انجمن علمی بازاریابی ایران.
حاجیرستمی ،مستانه؛ حسینیخواه ،سصر( .)1390بررسی تاثیر
مدیریت پایدار سازمان بر قود خرید مجدد با
میانجینری قود تبلیغات دهان به دهان و رضایتمندی
مشتری (مورد مطالعه شرکت دلوار خزر) .پنجمین
کنفران بینالمللی علو مدیریت و حسابداری ،تهران،
موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای
دستیابی به توسعه پایدار.
خدادادحسینی ،سیدحمید؛ مشبکی اصفهانی ،اصغر؛ مالئی،
فاطمه ( .)1391بررسی تکثیر کیفیت خدمات الکترونیکی
رضایت
بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نق
الکترونیکی ،ارزش ادرا شده و تبلیغات توصیهای
موردی :خردهفروشیهای
الکترونیکی؛ مطالع
الکترونیکی شهر تهران .فولنامه تصقیقات بازاریابی
نوین.1-11 ،)0(1 ،
دبیری فرد ،آریانا؛ اخباری آزاد ،مینا ( .)1391تکثیر کیفیت
خدمات الکترونی بر وفاداری مشتری با تمرکز بر
سیستمهای اطالعاتی مدیریت (موردپژوه  :بان های
تجارت شهر شیراز( .فولنامه پردازش و مدیریت
اطالعات (علو و فناوری اطالعات(-301 ،)95(1 ،
.311
درینی ،ولی مصمد؛ صادقی ،حمیده؛ نامدار جویمی ،احسان
( .)1391مطالعه رابطه رضایتمندی مشتری با مدیریت
ارتباط با مشتری الکترونیکی با توجه به نق میانجی
کیفیت خدمات الکترونیکی (موردمطالعه ،مشتریان
الکترونیکی سایتهای اینترنتی فروش کاالی
ورزشی) .مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی،
.)01(5
رسولی ،الها ؛ عباسی ،رسول؛ معینی ،حسن ( .)1391بررسی
تکثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قود خرید اینترنتی

کتاب با نق میانجی اعتماد و توویر شرکت .فولنامه
کتابداری و اطالعرسانی153-119 ، )1(01 ،
زارعپور خالکیاسری ،جواد؛ لگزیان ،مصمد ( .)1395بررسی
تاثیر رضایت مشتری بر قود خرید مجدد مشتری از
طریق اعتماد مشتریان در فروشگاههای آنالین معتبر
شهر مشهد .چهارمین کنفران بین المللی پژوهشهای
کاربردی در مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران.
شاکری ،عباس؛ مومنی ،فرشاد؛ مصمدی ،تیمور؛ بهمن پور،
حمید؛ علیزاده ،سعید ( .)1393بررسی اثر اعتماد بر
نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع
بیاعتمادی فوکویاما( .فولنامه اقتواد مالی (اقتواد
مالی و توسعه(.19-40 ،)09(0 ،
شعبانی ،رضا؛ پاشائی ،حامید؛ ثنیائی مصمیدی ،مصمدحسیین؛
پورجمال ،رسیول ( .)1395بررسیی رابطیه بیین قیمیت
مصوییوالت بییا میییزان رضییایتمندی مشییتریان شییرکت
بهپخ تبریز .ماهنامه شبا .01-31 ،)9(0 ،
عباسی ،بهنا ؛ کارنر ،مصمود ( .)1390بررسی تاثیر بانکیداری
الکترونیکی بر رضایت مشتریان با نقی مییانجینیری
کیفیت خدمات .کنفران بین المللی نیوآوری و تصقییق
در علو تربیتی مدیریت و روانشناسی  .تهران
عباسی ،حمیدرضا؛ شولی ،مصسن؛ سساسی ،نیلوفرمیر (.)1390
بررسی تاثیر کیفیت خدمات در شده مشیتری از وب-
سایت بر وفاداری الکترونیکی از طریق کیفییت خیدمات
ادرا شییده و رضییایت مشییتری در هتلهییای لییوک .

کنفییران بییین المللییی علییو  ،مهندسییی ،تکنولییوژی و
کسبوکارهای فناورانه ،تهران.
عنبری آبکنار ،وحید؛ کیاکجوری ،کریم ( .)1390بررسی رابطه
میان ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی ،کیفییت خیدمات
بانکداری الکترونی و رضایت مشتری در شیعب بانی
رسالت نیالن .کنفران بیینالمللیی میدیریت صینعتی،
یزد.
قاسمی ،مصمد؛ فیروزی ،امیرمنوور ،ننجعلیی ،رضیا (.)1391
تصلیل اثرات کیفیت خدمات الکترونیکی بیر انتظیارت و
ادراکات مشتریان بانی ملیی زابیل .دومیین کنفیران
ساالنه اقتواد ،مدیریت و حسابداری ،اهواز.
مصمدی ،عفت؛ شیخ ،رضا ( .)1393قاعدهمندسازی و
پی بینی رفتار مشتریان بر اساس نظری مجموعه راف
و شاخ قابلیت پذیرش و رد (مطالعه موردی تلفن
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)اینترنتی دیجیکاال

 بررسی میزان رضایت مودیان مالیاتی از.)1390(  پرستو،یاری
 پایاننامه. قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهر ایال
، دانشکده مدیریت و حسابداری.کارشناسی ارشد
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
.)1395(  امید، ادری ؛ آمیه، جالل؛ شاهی جان،یاکشی
راهکارهایی برای مدیریت وبسایتهای تجاری و
 کنفران بینالمللی مدیریت و.افزای بازدیدکننده
. کوآالالمسور،اقتواد پویا

، فولنامه مدیریت بازرنانی.)همراه سونی اریکسون
.145-111 ،)1(1
 بررسی تاثیر کیفیت خدمات.)1391( آیدین،مهدیزاده
بانکداری الکترونی بر میزان اعتماد مشتریان مطالعه
 دومین همای بینالمللی افقهای. بان انوار:موردی
 انجمن افق، تهران،نوین در علو انسانی و مدیریت
.نوین علموفناوری
 ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت.)1393(  رضا،،نائی
خدمات الکترونی اداره پست استان مرکزی بر اساس
 دانشگاه آزاد، پایاننامه کارشناسی ارشد،مدل وب کوال
.  واحد نرا،اسالمی
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