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 .۱مقدمه :طرح مسأله

مصرفکنندگان نسبت به محصوالت و خدمات ارائه شده

با افزایش رشد تکنولوژی در سالهای اخیر  ،خرید آنالین

را با اثر بر نگرش و رفتار آنها تحتتأثیر قرار دهند [.]12

بهطور قابل مالحظهای افزایش یافته است .مصرفکنندگان

بنابراین میتوان بیان نمود که اگر ارزشویژه برند باال باشد،

میتوانند محصوالت و خدمات خود را از طریق اینترنت

منجر به افزایش رضایتمندی مشتری میشود و سبب

جستجو نمایند و از میان گزینههای مختلف موجود،

میشود تا مشتری بر اساس ادراک خود رفتار مثبتی همانند

محصوالت و خدمات مورد نظر خود را خریداری نمایند.

پرداخت قیمت باال ،تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی،

بازارهای اینترنتی بهعلت دسترسی سریع به محصوالت و

بازخرید محصول را انجام دهد [ .]2بنابراین ،درک رفتار

خدمات ،اثر بخشی بیشتری دارند همچنین بهدلیل رقابت

مصرفکننده و شناخت ویژگیهای مهم محصول از

شدید در این بازارها ،قدرت انتخاب برای مصرفکنندگان

محورهای اصلی در بازاریابی محصوالت هستند [.]12

بسیار باال است [ .]1با رشد قابل توجه خریدهای آنالین

ارزشویژه برند درکشده ،قضاوت ذهنی مشتری نسبت

پیشرفتهای فناوری باعث شده است که تجربیات خرید

به عملکرد یک محصول یا خدمت تحت آن برند است.

بهطور قابل توجهی با صرفهتر  ،شفافتر و آسانتر شود [ 2به

همچنین کیفیت درکشده بهعنوان جزیی از ارزش ویژه برند

نقل از  .]3بنابراین پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک

میباشد و دلیل خرید مشتری و تمایل به پرداخت برای یک

میتواند با ایجاد بازار جدید در فضای مجازی در نهایت

خدمت یا کاال کیفیت درک شده میباشد .بنابراین هرچه

گسترش بازار و افزایش فعالیت مشتری و مصرفکننده

درک مشتریان از کیفیت باالتر باشد ،احتمال انتخاب آن

بدون صرف هزینههای مازاد را بهدنبال داشته باشد [.]4

برند توسط مشتری نسبت به سایر مشتریان بیشتر خواهد

در بازارهای رقابتی یکی از مهمترین مفاهیم اصلی بازاریابی

بود [ .]13کیفیت درک شده برند ارتباطی در هسته ارزش ویژه

ایجاد ارزش ویژه برند است که بهعنوان اثر تفریقی دانش بر

برند است و با قیمت ،کشش قیمت ،استفاده از برند و بازده

پاسخ مشتری به بازاریابی تعریف میشود [ ]5و [ .]6در این

سهام مرتبط میباشد [ .]14بنابراین ارزش ویژه برند هنگامی

بازارها برندی که نسبت به سایر برندهای رقیب مقبولیت

که درک مشتریان نسبت به کیفیت برند افزایش یابد ،باال

بیشتری در میان مشتریها داشته باشد بهعنوان برند با

خواهد رفت .با افزایش اعتبار برند نزد مصرفکنندگان،

ارزش مطرح میباشد [ .]7ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

آنها حاضرند قیمتهای باالتری را بپردازند [ .]15بهسبب

میتواند منجر به هزینه کمتر  ،درآمد بیشتر و سود باالتر

اهمیت فراوان برند و اثر آن بر وضعیت سازمانها و

شود و بهصورت مستقیم برای توانایی شرکت در افزایش

شرکتها ،پژوهشهای مختلفی در رابطه با برند انجام گرفته

قیمتها ،جستجوی کانالهای جدید توزیع ،اثربخشی

است [ ]17[ ،]16و [ ]18با این وجود بررسی ارزش ویژه برند

ارتباطات بازاریابی و نیز موفقیت گسترش بازاریابی

و پیامدهای آن چندان مورد پژوهش قرار نگرفته است .و

پیامدهای مستقیمی دارد [ ]9[ ،]8و [ .]10امروزه صاحبان

امروزه اکثرا تحقیقات به رابطه بین ارزش ویژه برند درکشده

برندها برای ایجاد ارزش ،تصویر مناسب شرکت و شهرت

و وفاداری و شاخصهای مختلف عملکرد برند متمرکز

کاال در ذهن مصرفکنندگان تالش فراوانی میکنند ،بنابراین

شدهاند [ 2به نقل  .]19پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزش

آنها میتوانند ارزش بیشتری را برای درک مشتریان و در

ویژه برند و ادراک مشتری نسبت به خدمات ارائه شده در

نهایت برای افزایش سودمندی کسب و کار ایجاد کنند [.]11

وبسایت دیجیکاال مورد بررسی قرار گرفته است.

عالوه بر این صاحبان کسب و کارها تمایل دارند که ادراک
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 .۲مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بنابراین ارزش ویژه برند بدون شناخت و آزمایش دقیق منابع

الف .مبانی نظری

آن قابل درک و شناخت نیست ،زیرا بهصورت کلی در دو

در این قسمت به تشریح ابعاد تحقیق :ارزش ویژه برند،

منبع سطح تجربه مصرفکننده و تصویر ذهنی برند ریشه

ارزش درک شده ،رضایت مشتری ،تعهد مصرفکننده،

دارد [.]25

اعتماد مصرفکننده ،امید مصرفکننده و دستیابی به
اهداف میپردازیم.

ارزش درکشده و رضایت مشتری

ارزش درکشده مشتری یکی از پیشنیازهای رضایت
ارزشویژه برند

مشتری ،اعتماد ،تعهد و وفاداری مشتری میباشد [.]26

یکی از داراییهای نامشهود شرکتها که از مهمترین

همچنین این مفهوم بهصورت گستردهای در سطوح عمومی

استراتژ یهای هر سازمان برای پیروزی در نبرد تجارت نیز

و بهویژه در متون مربوط به کسب و کار (بهعنوان مثال در

بهشمار میرود ،نام و نشان تجاری است که نقش مهمی

ارزشگذاری) بحث شده است و میتواند به سادگی با

در سودآوری و رشد شرکت ایفا مینماید [ .]20با این حال

رضایتمندی (بهعنوان مثال نیازهای مشتریان) اشتباه

[ ]21بیان کردند که برند بیش از نام و نشان است و دارای

گرفته شود ،با این حال این ساختارها متمایز هستند.

عناصر کلیدی در رابطه با مصرفکنندگان میباشد .یک

در حالی که ارزش درکشده در مراحل مختلفی از فرایند

برند نشاندهنده تمام ادراکات و احساسات یک مشتری

خرید از قبیل مرحله پیش از خرید [ ،]27اتفاق میافتد،

در رابطه با محصوالت ،خدمات و یا عملکرد آنها میباشد.

رضایتمندی بهعنوان یک شاخص ارزیابی پس از خرید یا

طبق تعریف کاتلر  ،برند عبارت است از نام ،اصطالح،

پیامد آن مطرح میباشد [ .]28در نتیجه ،ارزش درکشده را

نشانه ،نماد و یا ترکیبی از آنها ،که هدف از آن معرفی کاال

میتوان بدون خرید یا استفاده از محصول یا خدمت درک

یا خدمتی است که به مصرفکنندگان ارائه میشود و

نمود ،در حالی که رضایتمندی به تجربه خرید یا استفاده از

شرکتها از طریق برند متمایز میشوند [ ]22همانند نام

محصول یا خدمت برمیگردد .عالوه بر این ،رضایتمندی

تجاری ،ارزش ویژه برند دامنه گستردهای از تعاریف را در بر

بهعنوان یک ساختار تک بعدی درک و مفهومگذاری شده

میگیرد ،بهنحوی که[ ]23بیان شده که در صورتی که شما

است ،و بهصورت گستردهای بهدلیل این فرض است که در

از ده متخصص بخواهید که ارزش ویژه برند را برای شما

امتداد یک لذت و میل پیوسته از نامطلوب به مطلوب متغیر

تعریف کنند با ده تعریف مختلف روبه رو خواهید شد.

است [ ]27و [ ]29و آن بهعنوان یک پیامد ،خروجی یا متغیر

همچنین برند میتواند متمایزکننده محصوالت یا خدمات،

خالصهای در مقایسه با ارزش درکشده میباشد که مقدم بر

ایجادکننده ارتباط با مصرفکنندگان و نیز بهعنوان

آن است [ .]30رضایت مصرفکننده را نه تنها شناختی بلکه

محل سرمایهگذاری مشتریان مطرح باشد .از طرفی مفهوم

عاطفی نیز میدانند .در حالی که ادبیات شامل تفاوتهای

ارزش ویژه برند برای اولین بار در دهه  ۱۹۸۰شکل گرفت

قابل توجهی در تعریف رضایتمندی است ،حداقل در دو

[ ]8که بهعنوان یکی از مفاهیم اصلی در بازاریابی مطرح

فرمول رایج رضایت وجود دارد :رضایت خاص و رضایت

میباشد .ارزش ویژه برند به اسم و یا برند متصل میشود و

کلی .رضایت خاص ،رضایتمندی یک قضاوت از ارزیابی

به ارزش یک محصول یا خدمت برای یک شرکت و یا برای

فوری پس از خرید است که واکنش عاطفی به جدیدترین

مصرفکنندگان آن شرکت ،کاسته و یا به آن میافزاید [.]24

تجارت یک شرکت است .رضایت کلی یک قضاوت از
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آخرین مناسبات بر تمام ارائهدهندههای خدمات در خرید

است که شما قول به انجام آن دادهاید .به معنای آن است

است [ .]31بنابراین رضایت کلی مجموعهها از رضایت

که پذیرنده ،وعدهای برای انجام آن در آینده میدهد .در

خاص معامله با برخورد خدمات است [ .]32رضایت خاص

حالی که در زندگی واقعی تعهد روشی است که افراد ثبات

معامله احتماال متفاوت از تجربه است در حالی که رضایت

محدودی را در جهان نامحدود و متغیر بهدست میآورد و

کلی یک محدوده حرکتی است که نسبتا پایدار است و

به یک زندگی ایمن و منظم نیاز دارد [ .]38بهعنوان نوعی

بیشتر شبیه یک نگرش کلی نسبت به خرید یک برند است

پدیده روانشناسی ،تعهد سازمانی همان متغیر نگرش است

[ .]31در مقابل ارزش درکشده بهعنوان یک ساختار چند

و اثر معنیداری را بر رفتار فردی در سازمان نشان میدهد

بعدی مطرح میباشد.

[ ]40[ ،]39و [ ]41ارزش رضایتمندی باالتر مشتریان از برند

تعهد و اعتماد مصرفکننده

و نگرش تعهد باالتر مشتریان بهدست میآید .در راستای
روش رفتار سازمانی و تمایل ارزش مصرفکنندگانَ ،بعد

تعهد بهعنوان تمایل پایدار برای حفظ رابطه بیان ارزش

تعهد ارزش مصرفکنندگان میتوانند به تعهد سازمانی

درکشده تعریف شده است [ ]33و تعهد به برند بهعنوان

[ ،]39تعهد مؤثر و [ ،]42تعهد کیفیت [ ،]44[ ،]43تعهد

دلبستگی روانی قوی و مثبت مصرفکنندگان به یک برند

اقتصادی [ ]46[ ،]45و تعهد رابطهای [ ]47تعمیم داده شود.

خاص تعریف شده است [ .]34نام و نشان تجاری قوی با

در این بین تعهد سازمانی به شناسایی برند مصرفکنندگان

کیفیت باال ،به افزایش تعداد مشتریان متعهد منجر میشود

بر ارزش ایده ،تصویر شرکت و مسئولیت اجتماعی اشاره

و در نتیجه ،افزایش تعامالت و ارتباطات بین مشتری و

دارد [ .]39تعهد عاطفی به شناسایی ارزش برند و پشتیبانی

عرضههای شرکت به بازار یا نام و نشان تجاری را بهدنبال

عاطفی اطالق میشود .تعهد کیفی به شناسایی کیفیت برند

دارد .درنهایت نام و نشان تجاری اولویت نهایی مشتری

و اعتماد اشاره دارد و نیز تعهد اقتصادی به هزینه عملکرد

میشود و باو رهای مشتری و در برخی موارد شخصیت

و استفاده معقول اشاره میکند [ .]36همچنین تعهد رابطه

آنها را شکل میدهد؛ بنابراین تعهد مشتری ،آرزوی

به رضایتمندی از نگرش و رفتار کارکنان خدمات اشاره

مستمر مشتریان برای حفظ رابطهای ارزشمند با نام و نشان

دارد .تئوری اعتماد-تعهد برای نخستین بار توسط مورگان و

تجاری یا سازمان است که بهطور مستقیم از طریق تعهد بر

همکاران [ ]36ارائه شد آنها بیان کردند که اعتماد و تعهد از

پیامدهای معامله تأثیر میگذارد [ .]35بنابراین مهمترین

عوامل اصلی اندازهگیری کیفیت رابطه هستند [ ]49[ ،]48و

شاخص برای تمایل به روابط بلند مدت تعهد میباشد

[ .]50درک عوامل مؤثر بر اعتماد میتواند نقش مهمی را در

که مهمترین متغیر در مطالعات مربوط به روابط خریدار

طراحی اقدامات مناسب برای طراحی تسهیل داشته باشد.

و فروشنده است که مرز بین ماندن یا ترک کردن رابطه بین

پیامدهای اعتماد این امکان را به ما میدهد تا اهمیت

طرفین معامله را نشان میدهد .برای شکوفایی تعهدات

اعتماد و تأثیر آن بر رفتار خرید را درک کنیم و با توجه به

ارتباطی برند مصرفکننده قوی نسبت به محصوالت و

ویژگیهای اعتماد کننده ،تمایل به اعتماد ،تمایل کلی برای

خدمات یک ارتباط بین مصرفکننده و تعهدات مربوطه

اعتماد به دیگران و اندازهگیری تمایل فرد به اعتماد یا عدم

ایجاد میشود [ .]36که مصرفکننده را از فواید ،مشارکت و

اعتماد است [ .]51در تحقیقات پیشین شواهد کافی نشان

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی بهرهمند میکند [.]37

داده است که افراد تمایل دارند به دیگران اعتماد کنند .فرد

در دیکشنری انگلیسی تعهد بهعنوان یک مسئولیت ،چیزی

ممکن است اعتماد متقابل داشته باشد ،زیرا یا به طبقه
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معمولی مردم اعتماد دارد یا معتقد است که با دستیابی به

دستیابی به اهداف

نتایج بهتر به مردم اعتماد خواهد کرد [ .]52تحقیقات موجود

هدف به آن چیزی اطالق میشود که فرد بهصورت پیوسته

نشان داده است که تمایل فرد تأثیر عمدهای بر اعتماد آنها

برای دستیابی به آن تالش میکند .بهصورت رسمیتر  ،هدف

دارد [ .]51اعتماد در وبسایتها نقش مهمی را در تجارت

را میتوان بهعنوان موضوعی که بهصورت پیوسته برای کسب،

الکترونیک ایفا میکنند ،زیرا بعید است مصرفکنندگان

بهدست آوردن ،نشان دادن (بهعنوان مثال برند ،محصوالت)

خرید آنالین انجام بدهند ولی به وبسایت فروشندگان

یا برای نتیجه مناسبی هدفگذاری شده است [ .]58در

اعتماد نداشته باشند [ .]53بنابراین اعتماد مهمترین

این تعاریف دو جنبه ضمنی وجود دارند :یک تالش آ گاهانه
ً
افراد و دوم اینکه هدف ،نه لزوما واقعبینانه ،باید وجود داشته

بر کیفیت رابطه ذکر میشود [ .]54این عنصر با عدم اتخاذ

باشد که دستیابی به موفقیت را پیشبینی میکند [ .]59در

تصمیمات فرصتطلبانه افزایش مییابد و میتواند طرفین

معامله خرید آنالین دستیابی به هدف مشتری ممکن است

تجارت را به ادامه رابطه متعهد نماید [ ]49و [.]55

از طریق سیستمها عامل آنالین انجام شود که کارایی و اثر

عنصر در ادامه یک رابطه است و بهعنوان اولین عامل مؤثر

بخشی کارکردهای مشتری مانند خرید آنالین از یک برند را
امید مصرفکننده

تسهیل میکند .سطح باالتری از دستیابی به اهداف مشتری

تمایل و خودکارآمدی بهعنوان مکانیسمهایی شناخته

به علت خرید و استفاده از یک برند خاص باعث احساس

شدهاند که میتواند توجه و انگیزه مشتریان را برای به حداقل

موفقیت میشود که سطح باالیی از انگیزه ذاتی را ایجاد

رساندن خطر و عدم اطمینان مربوط به خرید آنالین را فراهم

میکند .در نتیجه مشتری احتماال سطح باالیی از رضایت،

کند .در این میان امید یکی از مکانیسمهای عاطفی متمرکز

اعتماد و تعهد را تجربه میکند .از سوی دیگر مشتریان با

بر ساخت است که شامل اجزای انگیزه و راه (اجرای برنامه)

سطوح کم و یا بدون دستیابی به اهداف حس دستاوردهای

در توضیح خرید آنالین و رفتار خرید مشتریان است .امید

کمی دارند .که ممکن است در نتیجه کمتر یا هیچ امیدی

یک احساس مکرر تجربه شده در زندگی روزمره است [.]2

به ارمغان بیاورد .فقدان امید به احتمال زیاد مانع فرایند

تحقیق در مورد روانشناختی امید نشان داده است که افراد

رشد رضایت مشتری ،اعتماد و تعهد به برند میشود [.]2

راههای موفقیت (یعنی اهداف هدایت شده) و مسیرها

تحقیقات در رابطه با پیامدهای ناشی از تأثیر ارزشویژه برند

(یعنی برنامههایی برای برآوردن اهداف) را طی کنند [.]56

از جمله دستیابی به موفقیت چندان مورد اقبال قرار نگرفته

برخی از رویکردهای علمی برای ایجاد امید شامل اهداف

است .بنابراین بهنظر میرسد که پژوهشهای بیشتر برای

چالشبرانگیز یا برنامهریزی برای موارد احتمالی میباشد.

تسهیل شناسایی احتمال تغییر احساسات مثبت مشتری

بهعنوان مثال مصرفکنندگان امیدوارند که خرید خود

از قبیل امید ،رضایتمندی ،اعتماد و تعهد نیاز است.

از یک برند آنالین موجب رضایت کلی شود که ممکن
است به اعتماد و تهعد منجر شود [ .]2در مقابل شواهد

ب .پیشینه پژوهش

نشان میدهد زمانی که مشتریان احساس امید را در فرایند

سید محمد و همکاران [ ]2در مطالعه خود با عنوان «بررسی

دستیابی به اهداف ندارند ،احتمال دارد تالشهای خود را

نقش امید مصرفکننده در توضیح تأثیر ارزش ویژه برند

پیش از موعد برداشت کنند و یا نتوانند به اهداف داده شده

درکشده بر نتایج ارتباط با مشتری با برند در یک محیط

دست یابند [.]57

خردهفروشی آنالین» به این نتیجه رسیدند که سه بعد ارزش
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ویژه برند تأثیر مثبت بر امید مصرفکنندگان دارد و امید

بازاریابان و خریداران اینترنتی قرار گیرد .روشهای گردآوری

مصرفکننده نیز بهطور مثبت با متغیرهای پیوند ارتباط

اطالعات در این پژوهش ،روش کتابخانهای و پرسشنامه

تجاری مشتری ارتباط داشته و در نقش مؤثر در دستیابی به

الکترونیکی میباشد .در مورد جمعآوری اطالعات مربوط به

اهداف مشتری پیشتیبانی میشود .از لحاظ نظری این مدل

ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق از روشهای کتابخانهای و

نقش مهمی را که امیدوارانه در رابطه با برند مشتری در یک

در خصوص جمعآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیات

محیط خردهفروشی آنالین بازی میکند را برجسته میکند.

پژوهش از پرسشنامه الکترونیکی استفاده شده است.

انریکه [ ]53در پژوهش خود «تأثیر اعتماد و ارزش درکشده

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریانی هستند که

بر قصد خرید آنالین در مسافرت :ادغام تأثیر اطمینان در

از شرکت دیجی کاال خرید آنالین انجام میدهند (تمام

مورد اعتماد پیشین» به این نتیجه رسید که قصد خرید آنالین

مشتریان دیجی کاال در سراسر ایران) .با توجه به نامعلوم

بستگی به ارزش درکشده و اعتماد دارد و پیشبینیهای

بودن جامعه و جهت برابر بودن شانس انتخاب تمام افراد،

انجام شده نشان میدهد که اعتماد درکشده و اطالعات

از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد (با توجه به

درکشده بستگی به ارزش درکشده دارد .اعتماد درکشده

نامعلوم بودن تعداد افراد جامعه نمونهگیری دقیق امکانپذیر

نیز بستگی به کیفیت اطالعات درکشده و امنیت درکشده

نبوده ،بنابراین نمونهگیری بهصورت رندوم انتخاب شده

دارد .آلبرت و همکاران [ ]60در پژوهش خود «شور و شوق

است) .که در این راستا تعداد  ۳۸۴نفر بهعنوان نمونه

برند :و عواقب ناشی از آن در گذشته» تعهد عاطفی به برند

انتخاب شدهاند .پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش

در قلب روابط برند و مصرفکننده قرار دارد ،بر شناسایی و

سؤاالت جمعیتشناختی و بخش دوم مربوط به سؤاالت

ارزشهای مشترک بنا شده است .این ساختار ناشی از یک

متغیرهای اصلی است که این بخش خود شامل  ۹بعد و

قضاوت جامع میباشد و در ارزیابی برند بهطور غیر مستقیم

 ۲۶گویه میباشد .ابزار اندازهگیری اطالعات از مقیاس پنج

بستگی دارد .تعهد عاطفی ممکن است وفاداری به برند را

گزینهای لیکرت میباشد که از طیف کامال مخالف تا کامال

نیز توضیح دهد و مشتریان را برای پیوستن به جوامع برند

موافق متغیر میباشد.

تشویق نماید .شیائو و همکاران [ ]61از نتایجی که در مطالعه
«عامل مؤثر بر قصد خرید آنالین و رضایتمندی :دیدگاه

روش تجزیه و تحلیل دادهها

تبادل اجتماعی»خود بهدست آورد اظهار کرد که قابلیت

برای شناسایی روایی سازه متغیرهای تحقیق از شاخص

استفاده از وبسایت بر رضایت اثر میگذارد و رضایت نیز

میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو ضریب پایایی

به نوبه خود بر تمایل استفاده از وبسایت تأثیرگذار است.

ترکیبی( )CRاستفاده شد .اطالعات مندرج در جدول

قابلیت استفاده ،بهطور مستقیم تمایل استفاده از سایت

( ،)1بار عاملی ،AVE ،میانگین ،انحراف استاندارد و

را تحتتأثیر قرار نمیدهد ،اما تأثیر غیرمستقیمی از طریق

مقدار  t-Valueرا برای گویههای مختلف نشان میدهد.

رضایت مصرفکننده بر تمایل استفاده از وبسایت دارد.

بهمنظور آزمون فرضیهها ،روابط بین متغیرها و گویههای هر
متغیر با استفاده از نرمافزار لیزرل  8.8مدل شدند .برازش

 .3روش تحقیق

مدل ساختاری مناسب بود و آمارههای مدل بهصورت زیر

پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق بر مبنای هدف آن ،یک

بودند .نتایج نشان میدهد که تجزیه و تحلیل عاملی روی

تحقیق کاربردی میباشد .این تحقیق میتواند مورد استفاده

دادهها با استفاده از معیارهای ( CFIشاخص برازندگی
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تطبیقی) برابر با ( IFI ،0/99شاخص نهایی مدل) برابر

آن عامل از همبستگی آن عامل با دیگر عاملها است.

با ( RFI ،0/99شاخص نسبی مدل) برابر با  0/95و تابع

میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEدر تمامی متغیرها

 χ2/dfمعادل  1/27بهدست آمد که نشان از برازش مناسب

بیش از  0/49میباشد و از آنجا که در تمامی حاالتAVE ،

دادهها میباشد ،به این معنی که دادههای بهدست آمده در

بزرگتر از مقدار ضریب همبستگی سازهها است میتوان

محدوده مقادیر استاندارد میباشند .همچنین مقادیر غیر

اظهار داشت که در پژوهش حاضر  ،سازهها در مدل تعامل

قطری جدول ( )2مجذور همبستگی بین عاملها است.

بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر  .به

شرط روایی تفکیکی برای هر عامل بزرگتر بودن مقدار AVE

بیان دیگر  ،روایی واگرایی مدل در حد مناسبی است.

جدول  -1شاخصهای برازش
شاخص

میزان استاندارد

میزان شاخص در پژوهش

RMSEA

کمتر از 0/1

0/027

DF

مخالف صفر

263

χ2

-

335/27

χ2/df

کوچکتر از 3

1/27

CFI

حداقل 0/9

0/99

IFI

حداقل 0/9

0/99

NFI

حداقل 0/9

0/96

RFI

حداقل 0/9

0/95

پژوهش بهصورت دو به دو حمایت میکند .بنابراین روایی

ماتریس همبستگی بین متغیر برای ارزیابی تفاوت و

برای هر شش عامل بر قرار است.

تبعیض بین عوامل بهصورت دو به دو انجام شد (جدول
 .)2آزمون تفاوت کای اسکوئر از وجود تفاوت بین متغیرهای

جدول  -2ماتریس همبستگی متغیرها و روایی تشخیصی
Qb

Pb

SB

CH

Emoti

CS

Qb

0/58

Pb

0/515

0/52

SB

0/470

0/486

0/51

Emoti

0/541

0/457

0/395

0/59

CH

0/478

0/440

0/522

0/509

0/49

CS

0/527

0/495

0/505

0/437

0/493

0/51

CT

0/455

0/398

0/429

0/524

0/444

0/474

115

CT

Commit

0/52
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Achiv

فرضیههایپژوهش 

CSآنالین بر امیدCT
Achivدارد.
Commitمثبت و معنادار
مصرفکننده تاثیری
CHشده برند از خرید
Emotiبرآوردی درک
 :H1ارزش

Qb

Pb

SB

Commit

0/392

0/398

0/408

آنالین بر امید 0/450
0/463برند از خرید0/460
0/55مثبت و معنادار دارد.
مصرفکننده تاثیری
0/451قیمت درکشده
 :H2ارزش

Achiv

0/390

0/348

0/460

مصرفکننده 0/361
0/331
0/432
 0/57دارد.
تاثیری مثبت و معنادار
0/542آنالین بر امید
شده برند از خرید
0/376اجتماعی درک
 :H3ارزش

:CS
مصرف
تاثیریامید
کننده :CH
مصرف برند،
امیدعاطفی
 :Emotiبرارزش
اجتماعی،
عاطفیارزش
برند:SB ،
کننده،دارد.
معنادار
مثبت و
رید آنالین
برند برند از خ
درکشده
قیمتارزش
 ،N=384تمام مقادیر در سطح  :Qb ،p<0.05کیفیت برند:H4:Pb ،
رضایت مصرفکننده :CT ،اعتماد مصرفکننده :Commit ،تعهد مصرفکننده :Achiv ،دستیابی به موفقیت.
 :H5امید مصرفکننده بر رضایت کلی مصرفکننده از یک برند ارائه شده در خرید آنالین تاثیری مثبت و
هستند.
*نکته :اعداد قطر اصلی که زیر آنها خط کشیده شده استAVE ،ها
معنادار دارد.

 :H6امید مصرفکننده بر اعتماد مصرفکننده از یک برند ارائه شده در خرید آنالین تأثیری مثبت و
معناداری دارد.

تدوین فرضیههای پژوهش و مدل مفهومی

 :H8دستیابی به اهداف مصرفکننده بر رضایت کلی

تدوین شده است .با مشخص شدن متغیرهای اساسی

 :H9دستیابی به اهداف مصرفکننده بر اعتماد مصرفکننده

پیشینه تجربی (فرضیهها) ،مدل و چارچوب مفهومی این

 :H10دستیابی به اهداف مصرفکننده بر تعهد مصرفکننده

دارد.مثبت و
تأثیری
آنالین
تأثیری در
آنالینارائه شده
یک برند
مصرف
مربوطه مصرفکننده بر تعهد
 :H7امید
یدار
خریدو معن
مثبت
کنندهدر ازخرید
کننده
مصرف
با توجه به فرضیههای ذکر شده در زیر  ،مدل مفهومی
معناداری دارد.

 :H8دستیابی به اهداف مصرفکننده بر رضایت کلی مصرفکننده در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنادار
در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنیدار دارد.
موضوع تحقیق و برقراری ارتباط بین آنها از طریق پشتوانه
دارد.
 :H9دستیابی به اهداف مصرفکننده بر اعتماد مصرفکننده در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنادار دارد.

در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنیدار دارد.

تحقیق تدوین گردید .در مدل مفهومی این تحقیق ،مؤلفهها

 :H10دستیابی به اهداف مصرفکننده بر تعهد مصرفکننده در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنادار دارد.

و شاخصهای متغیر از پژوهشهای [ ]62[ ،]11[ ،]2و []63
گرفته شده است .چارچوب مفهومی این تحقیق در نمودار







فرضیههای پژوهش









رضایت کلی


مصرفکننده

دستیابی به اهداف
مصرفکننده

مصرفکننده


 

تعهد

امید

مصرفکننده

مصرفکننده

 :H2ارزش قیمت درکشده برند از خرید آنالین بر امید

مشتری قیمت برند را
درک میکند

مشتری ارزش اجتماعی
برند را درک میکند

مشتری ارزش عاطفی



مصرفکننده تأثیری مثبت و معنیدار دارد.

مشتری برآورد کیفیت
برند را درک میکند

اعتماد



 :H1ارزش برآوردی درکشده برند از خرید آنالین بر امید
مصرفکننده تأثیری مثبت و معنیدار دارد.



 

( )1نشان داده شده است.





برند را درک میکند


پژوهش []2
نمودار  -1مدل مفهومی
:مدلمفهومیپژوهش[]۲
شکل۲

 :H3ارزش اجتماعی درکشده برند از خرید آنالین بر امید
مصرفکننده تأثیری مثبت و معنیدار دارد.

 .4یافتههای پژوهش

 :H4ارزش عاطفی درکشده برند از خرید آنالین بر امید

برای تحلیل دادههای تحقیق از آمار توصیفی جهت تحلیل

مصرفکننده تأثیری مثبت و معنیدار دارد.
 :H5امید مصرفکننده بر رضایت کلی مصرفکننده از یک برند

متغیرهای جمعیتشناختی استفاده شد .جدول ()2

ارائه شده در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنیدار دارد.

متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق را نشان میدهد که

 :H6امید مصرفکننده بر اعتماد مصرفکننده از یک برند

از طریق گردآوری اطالعات  384پرسشنامه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است.

ارائه شده در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنیداری دارد.
 :H7امید مصرفکننده بر تعهد مصرفکننده از یک برند ارائه
شده در خرید آنالین تأثیری مثبت و معنیداری دارد.
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جدول  -۳متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق

با توجه به اطالعات جدول ( ،)۳بیشترین تعداد

دامنه

تعداد

درصد

متغیر

زن

143

37/23

مرد

241

62/77

مجرد

205

53/39

متأهل

179

46/61

کمتر از 20

27

7/03

 20تا 30

136

35/42

 30تا 40

124

32/29

 40تا 50

71

18/49

عاملی و  t-valueتحقیق حاضر در جدول ( )۴آورده شده

بیش از 50

26

7/80

است .باالترین میانگین در بین متغیرهای پژوهش در متغیر

زیر دیپلم

23

5/99

«ارزش اجتماعی برند» با مقدار  2/42مشاهده شد .همچنین

دیپلم

41

10/68

فوق دیپلم

59

15/37

لیسانس

128

33/33

فوق لیسانس و دکترا

133

34/64

پاسخدهندگان مرد ( 62/77درصد) هستند .همچنین
بیشتر پاسخدهندگان در دامنه سنی  20تا  30سال (35/42

جنسیت

درصد) قرار دارند و بیشتر افراد شرکتکننده در تحقیق
دارای سطح تحصیالت تکمیلی ( 34/64درصد) میباشند.

تأهل

همچنین شمار افراد زیر دیپلم شرکتکننده در این پژوهش
 23نفر میباشد ،که معادل تنها  5/99درصد از کل افراد
میباشد .این نشان میدهد که بیشتر افرادی که خرید آنالین
سن (سال)

انجام میدهند دارای تحصیالت عالی میباشند.
اطالعات توصیفی (میانگین و انحراف معیار ) ،بار

مقادیر  t-valueبرای گویههای پژوهش نشان میدهد که

آموزش

تمامی گویهها دارای مقدار  t-valueباالتر از  8/58بودند که
نشان از معنیداری این گویهها میباشد.

جدول  -۴بار عاملی ،میانگین (انحراف معیار) و مقدار t-value
Estimate

AVE

کد

گویه

QB1

خرید آنالین از شرکت دیجی کاال از برند ارائه شده در این شرکت برای من کافی است.

0/89

0/58

QB2

برندی که من بهصورت آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری کردهام به خوبی تهیه شده است.

0/64

QB3

خرید آنالین از شرکت دیجی کاال بهطور مداوم انجام خواهد شد.

0/74

SB1

برندی را که من بهصورت آنالین خریداری میکنم دارای قیمت مناسبی است.

0/87

SB2

برندی را که من بهصورت آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری میکنم ارزش پول را ارائه میدهد.

0/69

SB3

برندی را که من بهصورت آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری میکنم مقرون به صرفه است.

0/58

PB1

برندی را که من بهصورت آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری میکنم به من کمک میکند تا احساسات
اجتماعی من پذیرفته شود.

0/66

PB2

برندی را که من بهصورت آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری میکنم ادراک من را بهبود میبخشد.

0/72

PB3

وضعیت اجتماعی من از برندی که بهصورت آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری کرده ام معلوم است.

0/75

117

Mean

S.E

t-Value
8/75

2/35

1/01

10/44
9/16
9/10

0/52
2/42

1/05

11/51
12/52
10/66

0/51
2/40
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1/01

10/61
9/30

Estimate

AVE

گویه

کد
Pat1

من از خرید آنالین از شرکت دیجی کاال لذت میبرم.

0/72

0/59

Pat2

من میخواهم از برندی که بهصورت آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری کردهام استفاده کنم.

0/83

Pat3

یکی از مواردی که من در استفاده از آن احساس آرامش میکنم خرید آنالین از شرکت دیجی کاال است.

0/76

CH1

من امیدوارم برندی را که آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری کردهام به من کمک کند.

0/63

CH2

من امیدوارم برندی را که از شرکت دیجی کاال آنالین خریداری کردهام به من کمک کند تا اهدافم را دنبال
کنم.

0/70

 CH3من امیدوارم برندی را که از شرکت دیجی کاال آنالین خریداری کردهام منجر به موفقیت من شود.

Mean

S.E

t-Value

1/01

9/38
8/44

2/26

9/19
9/24

0/49
2/27

1/02

0/76

CS1

برند ایدهآلم را آنالین از شرکت دیجی کاال خریداری کردهام.

0/73

CS2

این برند همیشه ارائه شده از شرکت دیجی کاال بهترین ارزش را برای من به ارمغان میآورد.

0/71

CS3

من از خرید آنالین از این برند ارائه شده در شرکت دیجی کاال بسیار راضی هستم.

0/71

CT1

خرید آنالین از این برندهای ارائه شده در شرکت دیجی کاال به من احساس اعتماد میدهد.

0/70

CT2

من تصور قابل اعتمادی نسبت به خرید آنالین از این برند در شرکت دیجی کاالدارم.

0/74

 OBLI1من مایل هستم مشتری این برند ارائه شده توسط شرکت دیجی کاال باشم.

0/72

 OBLI2من به این برند ارائه شده توسط شرکت دیجی کاال وفادار هستم.

0/66

حتی اگر متوجه شوم که خرید از این برند ارائه شده توسط شرکت دیجی کاال دشوار است ،باز تالش
OBLI3
میکردم تا آن را خریداری کنم.

0/83

 Achi1من فکر میکنم با خرید این برند ارائه شده توسط شرکت دیجی کاال به هدفم دست پیدا میکنم.

0/72

 Achi2فکر خرید آنالین از این برندهای ارائه شده توسط شرکت دیجی کاال به من حس موفقیت میدهد.

0/69

 Achi3فکر خرید آنالین از این برندهای ارائه شده در شرکت دیجی کاال به اهداف من در زندگی کمک میکند.

0/85

11/23
9/80
11/21

0/51
2/27

1/04

11/20
11/12

0/52

2/32

1/01

0/55

9/59
8/58
9/72

2/33

1/00

9/28
8/32
8/66

0/57
2/35

1/00

8/89
8/89

 :Qbکیفیت برند :Pb ،قیمت برند :SB ،ارزش برند اجتماعی :Emoti ،ارزش عاطفی برند :CH ،امید مصرفکننده :CS ،رضایت مصرفکننده :CT ،اعتماد
مصرفکننده :Commit ،تعهد مصرفکننده :Achiv ،دستیابی به موفقیت.

آزمون فرضیهها
آزمون رگرسیون فرضیههای پژوهش در جدول ( )4آورده شده

ل ( )4به آن اشاره شده است ،رابطه
رگرسیون که در جدو 

است .همچنین نمودار ( ،)2نمودار عاملی تأییدی بههمراه

مثبت معنیداری بین کیفیت برند و امید مصرفکننده

مقادیر ضرایب معنیدار ی( )t-valueرا نشان میدهد.

وجود دارد .نتایج نشان میدهد که در این فرضیه بتا=0/146

نتایج نشان میدهد که تمامی فرضیههای مطرح شده برای

و فرضیه موجود در سطح معنیداری  1درصد مورد تأیید قرار

پژوهش حاضر مورد تأیید قرار گرفت .بهعنوان نتیجه آزمون

گرفت.
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نمودار  -۲نمودار عاملی تأییدی بههمراه مقادیر ضرایب معنیداری ()t-value
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جدول  -۵نتایج آزمون رگرسیون فرضیههای پژوهش

شواهد جدول ( )5نشان میدهد که ضریب معنیداری

بتا

برای فرضیه اول پژوهش یعنی "ارزش برآوردی درکشده

sig t-value SE

برند از خرید آنالین بر امید مصرفکننده تأثیری مثبت و

اثر کیفیت برند بر امید مصرفکننده

0/008 2/69 0/054 0/146

معنیدار دارد" با ضریب بتا= 0/۱۴۶و  t-valueمعادل ۲/۶۹

اثر قیمت برند بر امید مصرفکننده

0/048 1/98 0/048 0/095

مورد تأیید قرار گرفت.

اثر ارزش اجتماعی برند بر امید مصرفکننده 6/31 0/049 0/307

بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان میدهد که قیمت برند

0/000

اثر ارزش عاطفی برند بر امید مصرفکننده 0/000 5/502 0/054 0/284

بر امید مصرفکننده اثر مثبت و معنیداری دارد(.)0.05<P
نتایج نشان میدهد که در این فرضیه بتا= 0/095و فرضیه
موجود در سطح معنیداری  5درصد مورد تأیید قرار گرفت.
شواهد مربوط به جدول ( )5در رابطه با بررسی فرضیه
سوم نشان میدهد که ارزش اجتماعی برند بر امید
مصرفکننده دارای ضریب بتا معادل  0/307و t-value

اثر امید مصرفکننده بر رضایت کلی
مصرفکننده

11/06 0/049 0/506

اثر امید مصرفکننده بر اعتماد
مصرفکننده

9/67 0/033 0/318

میدهد که فرضیه حاصل در سطح  1درصد معنیداری
مورد تأیید قرار گرفت.
با بهدست آمدن ضریب بتا معادل  0/284و t-value

اثر امید مصرفکننده بر تعهد مصرفکننده 10/21 0/043 0/444
4/85 0/037 0/256

0/000

اثر دستیابی به اهداف مصرفکننده بر تعهد 7/55 0/049 0/369
مصرفکننده

0/000

اثر دستیابی به اهداف مصرفکننده بر
رضایت مصرفکننده

معادل  6/31نشان میدهد که فرضیه چهارم پژوهش یعنی
"ارزش عاطفی برند بر امید مصرفکننده تأثیر معنیداری

0/000
0/000

اثر دستیابی به اهداف مصرفکننده بر
اعتماد مصرفکننده

معادل  6/31میباشد .که این ضریب باالی ارزش  tنشان

0/000

0/599

0/000 12/59 0/048

بهعنوان فرضیه هفتم" ،امید مصرفکننده بر تعهد

دارد" مورد تأیید قرار گرفت.

مصرفکننده اثر مثبت و معنیداری دارد" مورد بررسی قرار

بررسی اثر امید مصرفکننده بر رضایت کلی

گرفت .اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد که ضریب

مصرفکننده بهعنوان فرضیه پنجم نشان میدهد که

بتا برای این فرضیه معادل  0/444و مقدار  t-valueبرای این

ضریب بتا معادل  0/506و  t-valueمعادل  11/06بهدست

فرضیه معادل  10/21میباشد که با توجه به باال بودن رقم  tاین

آمد که نشان میدهد فرضیه مورد پژوهش مورد تأیید قرار

فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .به نحوی که امید مصرفکننده

میگیرد .به این معنی که امید مصرفکننده اثر مثبت و

بر تعهد مصرفکننده تأثیر مثبت و معنیداری میگذارد.

معنیداری بر رضایت کلی مصرفکنندگان دارد.

با بهدست آمدن ضریب بتا معادل  0/256و t-value

شواهد جدول ( )5نشان میدهد که ضریب معنیداری

معادل  4/85نشان میدهد که فرضیه هشتم پژوهش یعنی

برای فرضیه ششم "امید مصرفکننده بر اعتماد

"دستیابی به اهداف مصرفکننده بر اعتماد مصرفکننده

مصرفکننده اثر مثبت و معنیداری دارد" مورد تأیید قرار

تأثیر معنیداری دارد" مورد تأیید قرار گرفت.

گرفت .اطالعات مندرج در این جدول برای این فرضیه

در فرضیه نهم ،بررسی اثر دستیابی به اهداف

نشان میدهد که ضریب بتا= 0/318و  t-valueمعادل

مصرفکننده بر تعهد مصرفکننده نشان میدهد که

 9/67میباشد .که با توجه به باال بودن ارزش  tاین فرضیه در

ضریب بتا معادل  0/369و  t-valueمعادل  7/55بهدست

سطح  1درصد مورد تأیید قرار گرفت.

آمد که نشان میدهد فرضیه مورد پژوهش مورد تأیید قرار
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میگیرد .به این معنی که دستیابی به اهداف مصرفکننده

انعطافپذیری زمان خرید ،تالش بدنی کم ،جلوگیری

اثر مثبت و معنیداری بر تعهد مصرفکننده دارد.

از تنشهای عصبی ویترینگردی و پاسخ به آ گهیهای

بررسی فرضیه دهم پژوهش نشان میدهد که دستیابی

تبلیغاتی جذابیت زیادی برای مصرفکنندگان و مشتریان

به اهداف مصرفکننده بر رضایت مصرفکننده اثر مثبت

اینترنتی دارد که از این شیوه استفاده نمایند [ .]2با این

و معنیداری دارد ( .)P<0.05نتایج نشان میدهد که در این

وجود از جمله مواردی که منجر به افزایش جذابیت و

فرضیه بتا = 0/599و  t-valueمعادل  12/59بهدست آمد که

تمایل مشتریان به سوی این فرایند شود میتوان به رضایت

نشان میدهد فرضیه موجود در سطح معنیداری  1درصد

مصرفکننده [ ،]67اعتماد مصرفکننده [ ،]68تعهد

مورد تأیید قرار گرفت.

مصرفکننده [ ]34و ارزش ویژه برند [ ]69اشاره کرد که
مصرفکنندگان با داشتن انگیزه روحی همانند امید [.]2

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

به آن پایبند میمانند .در پژوهشی توسط سید محمد

این پژوهش به بررسی ارزیابی میزان تأثیر ارزش ویژه برند

و همکاران [ ،]2با بررسی نقش امید مصرفکننده در

درکشده بر پیامدهای ناشی از آن پرداخته است .نتایج

توضیح تأثیر ارزش ویژه برند درکشده بر نتایج مربوط

پژوهش حاضر نشان میدهد که تمامی فرضیههای

به ارتباط با مشتری برند بیان شد که ارزش ویژه برند اثر

مطرحشده مورد تأیید قرار گرفتند .در واقع یافتههای

مثبت و معنیداری بر امید مصرفکنندگان دارد و امید

پژوهش نشان میدهد که کیفیت برند ،قیمت برند ،ارزش

مصرفکنندگان نیز بهصورت مثبتی با متغیرهای پیوند

اجتماعی برند و ارزش عاطفی آن اثر مثبت و معنیداری

ارتباط تجاری مشتری مرتبط میباشند و در دستیابی به

بر امید مصرفکننده دارند .همچنین امید مصرفکننده بر

اهداف مشتری نقش مؤثری را ایفا مینمایند.

رضایت کلی مصرفکننده ،اعتماد و تعهد آنها اثر مثبت

بهطور کلی امید بهصورت مثبتی رضایت کلی مشتری،

و معنیداری دارد .از طرفی دستیابی به اهداف باعث

اعتماد مشتری و تعهد عاطفی مشتری را پیشبینی میکند.

اعتماد ،تعهد و رضایت مصرفکننده نیز میشود .همچنین

نظریه سرمایهگذاری پیشنهاد میدهد که شرکا در یک تبادل

از آنجایی که حفظ مشتریان بهعنوان یک استراتژی کارآمد

بهدنبال حفظ یک نسبت تعادل نهادهها برای تبادل با

مطرح میباشد ،بنابراین جلب رضایت مشتری سبب

فواید درکشده میباشند .امید مصرفکننده ممکن است

افزایش اعتماد و تعهد آنان به شرکتها و سازمانها میشود

عدالت سازمان ادراک شده را با اهداف مرتبط با خرید

[ .]64بنابراین رضایت مشتری کلید اصلی برای حفظ

تسهیل کند و منجر به رضایت کلی شود [ .]70اگر عدالت

مشتریان و در نهایت تعهد و اعتماد آنان به شرکت میباشد

بهدست آید و یا حتی مورد انتظار باشد ،اعتماد مشتریان

[ .]65همچنین اعتماد عامل دیگری میباشد که بر حفظ

به قابلیت اطمینان برند افزایش مییابد که منجر به اعتماد

مشتریان و مصرفکنندگان و نیز در نهایت تعهد و وفاداری

به برند ارائه شده توسط یک خردهفروش آنالین خواهد شد

آنان به سازمان و شرکتها اثر مثبت و معنیداری دارد

[.]71
استفاده از وب تحتتأثیر رضایت مصرفکنندگان

[ .]66بنابراین بهنظر میرسد نتایج پژوهشهای پیشین با

بهعنوان یک امر الزامآور میباشد [ ]72بهنحوی که رضایت

یافتههای حاصل از این پژوهش همسو میباشند.
همچنین بهنظر میرسد که خرید آنالین یا اینترنتی

به نوبه خود بر تمایل استفاده از وب اثر میگذارد و وفاداری

بهسبب مزایای بیشمار از جمله کاهش زمان خرید،

به برند را بهدنبال دارد[ .]60تأثیر اعتماد و ارزش درکشده بر
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بررسی تأثیر کیفیت ،قیمت و ارزش ...

قصد خرید آنالین توسط پونت و همکاران [ ]68مورد بررسی

محصوالت ،توسعه بازار و نفوذ بازار بر اعتماد و رضایت

قرار گرفت .کیفیت اطالعات سایت و همچنین طراحی

مشتریان اثرگذار میباشد ،بنابراین شرکت مذکور باید تمام

مناسب اعتماد مشتری را افزایش میدهد [ .]73درک

تالش خود را در راستای دستیابی بیشتر و روزافزون به

مصرفکننده از سایتهای مناسب یا نامناسب برای خرید

کیفیت ذکر شده و مقبول مصرفکنندگان معطوف نماید.

آنالین بستگی به کیفیت اطالعات در وبسایتها دارد.

همچنین از آنجایی که جهان در حال تبدیل شدن به

آنها بیان کردند که قصد خرید آنالین به ارزش درکشده و

دهکدهای جهانی است و مردم زیادی به اینترنت دسترسی

اعتماد بستگی دارد .همچنین اعتماد درک شده نیز به

دارند ،شرکت مذکور باید خرید آنالین راحتی را برای

کیفیت اطالعات درکشده و امنیت درکشده بستگی دارد.

مشتریان و مصرفکنندگان خود در نظر بگیرد .همچنین

اجرای این پژوهش اهمیت زیادی دارد ،زیرا رقابت

اعتبار و ارزش شرکت ،اعتماد رضایت مشتری در نهایت به

شدیدی در بازارهای اینترنتی وجود دارد .با این وجود بهنظر

تعهد آن به شرکت و سازمان منتهی میشود که الزم میباشد

میرسد که استفاده از تبلیغات مناسب بهعنوان یک

توسط شرکتهای اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.
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