بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین( موردمطالعه:

سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،

فروشگاه آنالین شیکوپیک)

مقصود دشمنکش کورعباسلو

فصلنامه جهان نوین
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز  ،1399صص 1-13

No 2, 20 2 0 , P 1-13

شماره شاپا)2645 – 3479(:

)ISNN( : 2645 - 3479

بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین
(موردمطالعه :فروشگاه آنالین شیکوپیک)
سمیه صائب نیا ،1رقیه افشاری ،2مقصود دشمنکش کورعباسلو

3

چکیده
پیشرفت شبکه ارتباط جهانی به شکلگیری نوع جدیدی از خرید تحت عنوان خرید آنالین منجر شده است .در این راستا،
شناسایی عوامل تعیینکننده قصد خرید و وفاداری مشتریان آنالین از مهمترین زمینههای تحقیقاتی به شمار میرود که در این
تحقیق بدان پرداخته شده است .برایناساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در
فروشگاههای آنالین (شیکوپیک) بررسی شود .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی هست جامعه آماری
شامل تمامی مشتریان فروشگاه آنالین شیکوپیک است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با  123نفر به دست آمد که
بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .بهمنظور اندازهگیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد .روایی
پرسشنامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید .نتایج تحقیق نشان داد که امنیت
سایت ،سطح قیمتها ،پشتیبانی از مشتریان ،روش پرداخت وجوه و کیفیت کاالهای ارائهشده برقصد خرید تأثیر مثبت و معناداری
دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کاالی ارائهشده ،رضایتمندی و اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان نیز تأیید شد و
نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای بهبود قصد خرید و وفاداری مشتریان ارائه گردید.
واژگان کلیدی :قصد خرید ،وفاداری مشتریان ،فروشگاه آنالین شیکوپیک

 - 1گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین ،گروه مدیریت ،اردبیل ،ایران .نویسنده مسئولS.Saebniya@gmail.com :
- 2گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین ،اردبیل ،ایران.
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشکینشهر ،ایران.
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 -1مقدمه:
زمینههای مختلف و بخشهای تجاری شاهد تحول با ظهور اینترنت بودهاند .در دهه گذشته بخش خردهفروشی به طور خاص
شاهد رشد عظیم تجارت الکترونیک بوده است .این امر همچنین به طور قابلتوجهی تجارت خرید ما را تغییر داده و گسترهای از
تصمیمگیریها را تحت تأثیر قرار داده است (پهوا و جولر .)2020 ،تولیدکنندگان ،تجار و مصرفکنندگان در حال حاضر میتوانند
به بازارها به طور سریعتری دسترسی پیدا کنند در کل استفاده از اینترنت میتواند در سه فعالیت اصلی دستهبندی شود :نشر
اطالعات شرکت ،اجرای تجارت الکترونیکی و تبادالت کسبوکاری ،برجستهترین ویژگی اینترنت عدم نیاز بهواسطه است (فالح
و مرادکالری.)1395 ،
وفاداری مشتریان نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تمایل به خرید مجدد آنها است .جذب مشتریان و اتخاذ راهکارهایی که بتواند
به وفادار ماندن مشتری بینجامد ،کلید حفظ و بقای هر سازمانی خواهد بود .در کسبوکار الکترونیکی عوامل مؤثر در حفظ
وفاداری مشتری با محیطهای آفالین متفاوت است ،بحث ماندن در فضای الکترونیکی عمدهترین تفاوت این دو محیط آفالین و
آنالین میباشد( .میرزایی .)1395 ،در حفظ وفاداری مشتری عواملی چون کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و ارزشمندی ارتباط
مثبت و معناداری دارند( .عرب و همکاران .)1398 ،رضایتمندی مشتری تأثیر معناداری برقصد خرید مجدد مشتریان و قصد
تبلیغات دهانبهدهان دارد .در بعد دیگری ،تبلیغات دهانبهدهان تأثیر معناداری برقصد خرید مشتریان دارد (حاجیرستمی و
حسینیخواه.)1398 ،
عواملی ازجمله کیفیت اطالعات و امنیت بر رضایتمندی مشتریان آنالین مؤثر میباشد و همچنین عوامل مؤثر بر رضایتمندی و
ایجاد تمایل به تکرار خرید در مشتریان بهعنوان یک هدف استراتژیک برای فروشگاههای اینترنتی میباشد .همچنین پشتیبانی و
پاسخگویی به مشتریان ،روشهای پرداخت ،کیفیت کاالها و سطح قیمتها در تحریک قصد خرید مشتریان نقش بسزایی دارد.
اکثر مطالعات در زمینههای عوامل مؤثر در قصد خرید را مورد بررسی قرار دادهاند اما کمتر به بحث وفاداری مشتریان یا تکرار
مجدد خرید پرداخته شده است ازجمله فائزی و نوروزی ( )1394به بررسی عوامل مؤثر در تمایل مشتریان به خرید از
فروشگاههای مجازی را موردمطالعه قراردادند در این تحقیق عوامل مؤثر شامل امنیت ،پشتیبانی ،سهولت دسترسی و استفاده،
کاالهای ارائهشده ،روش پرداخت ،مضمون اطالعات ،نوآوری ایجادشده و اعتماد در سایت فروشگاه مجازی ،شناساییشده و
نتایج حاصله نشاندهنده تأثیر همه عوامل فوق در تمایل مشتریان به خرید از فروشگاههای مجازی است و همچنین گرازیا 4و
همکاران ( )2018نیز به بررسی تجزیهوتحلیل انتخاب احتمالی از قصد خرید وسایل نقلیه برقی در کشورهای اروپایی پرداختند و
کاهش قیمت بهعنوان اولین عامل قصد خرید مشخص گردید .در این تحقیق عواملی چون امنیت سایت ،سطح قیمت ،پشتیبانی از
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مشتری ،روش پرداخت وجوه ،کیفیت ،رضایتمندی بهعنوان عوامل قصد خرید و کیفیت ،رضایتمندی و ارزشمندی در حال حاضر
در سطح کشور شرکتهای فراوانی در حوزه ارائه خدمات فعال هستند .هرچند ،به نظر میرسد علیرغم فعالیتهای انجامگرفته،
این شرکتها در عمل با موانع و مشکالت جدی ،ازجمله عدم اعتماد به توانمندیها و خدمات ارائهشده توسط شرکتها ،عدم
حمایت بخشهای دولتی از شرکتها ،استقبال اندک و عدم پذیرش شرکتها و موارد دیگر مواجه شدهاند که سبب شده است
اثربخشی و کارایی شرکتهای خدماتی در سطح کشور پایین باشد و مشتریان از فعالیتها و خدمات ارائهشده آنها ناراضی
باشند؛ بنابراین؛ مسئله اصلی تحقیق این است که چه عواملی برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین تأثیرگذار
است؟ که بهعنوان عوامل مؤثر بر وفاداری مورد بررسی قرار میگیرد.
در حال حاضر در سطح کشور شرکتهای فراوانی در حوزه ارائه خدمات فعال هستند .هرچند ،به نظر میرسد علیرغم
فعالیتهای انجامگرفته ،این شرکتها در عمل با موانع و مشکالت جدی ،ازجمله عدم اعتماد به توانمندیها و خدمات ارائهشده
توسط شرکتها ،عدم حمایت بخشهای دولتی از شرکتها ،استقبال اندک و عدم پذیرش شرکتها و موارد دیگر مواجه شدهاند
که سبب شده است اثربخشی و کارایی شرکتهای خدماتی در سطح کشور پایین باشد و مشتریان از فعالیتها و خدمات ارائهشده
آنها ناراضی باشند؛ بنابراین؛ مسئله اصلی تحقیق این است که چه عواملی برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای
آنالین تأثیرگذار است؟
 -2مبانی نظری پژوهش:
امروزه نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصوالت یا خدمات یک شرکت ،عموماً نکته اصلی و مرکزی فعالیتهای
بازاریابی شده است (دیک و باسو .)1994 ،وفاداری مشتری ،میتواند منجر به هزینههای بازاریابی پایینتر شود ،مشتریان بیشتری
را جذب کند و روی معامله مؤثر باشد (آکر .)1997 ،بهعالوه ،مشتریان وفادار ،تبلیغات دهانبهدهان را بهسرعت رواج داده ،با
استراتژیهای رقیبان مقابله میکنند (دیک و باسو )1994 ،و فواید بیشتری را ایجاد میکنند .در واقع وفاداری به یک تعهد قوی
برای خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطالق میشود ،تا همان مارک یا محصول علیرغم تالشهای بازاریابی بالقوه
رقبا و تأثیرات آنها ،خریداری گردد (حمیدی زاده و غمخواری .)194 ،1388 ،خرید مجدد زمانی اتفاق میافتد که مشتریان قویاً
احساس کنند سازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن میتواند نیازهای آنها را برطرف کند ،بهطوریکه سازمانهای رقیب از
مجموعه مالحظات مشتریان خارج شده و آنها منحصراً به خرید از سازمان موردنظر خود اقدام مینمایند (تاجزاده نمین و
همکاران .)13 ،1389 ،وفاداری مشتری در حیطه اقتصاد و تجارت اهمیت زیادی دارد ،وفاداری برای بسیاری از شرکتها ،نوعی
ابزار رقابتی شناخته شده و رشد بقای سازمانها نیز به چگونگی وفاداری مشتریان آن وابسته است( .قربی و قاسمی نامقی.)1399 ،
وفاداری از طریق افزایش درآمد ،کاهش هزینه بهدستآوردن مشتریان جدید ،کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش
هزینههای آشناکردن مشتری با روشهای انجام کار در شرکت به افزایش سودآوری میانجامد (سبزئی و حسینی.)1393 ،
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زارعپور و محمد لگزیان ( )1395به بررسی تأثیر رضایت مشتری برقصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در
فروشگاههای آنالین معتبر شهر مشهد پرداختند و نشان دادند که رضایت مشتری برقصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معنادار دارد،
رضایت مشتری بر اعتماد تأثیر مثبت و معنادار دارد ،اعتماد برقصد خرید تأثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین متغیر اعتماد ارتباط
رضایت و قصد خرید را میانجیگری میکند و فائزی و نوروزی ( )1394به بررسی عوامل مؤثر در تمایل مشتریان به خرید از
فروشگاههای مجازی پرداختند و نشان دادند که امنیت ،پشتیبانی ،سهولت دسترسی و استفاده ،کاالهای ارائه شده ،روش پرداخت،
مضمون اطالعات ،نوآوری ایجادشده و اعتماد در سایت فروشگاه مجازی بر تمایل مشتریان به خرید از فروشگاههای مجازی تأثیر
مثبت و معناداری دارد .اوزلم )2019( 5در تحقیق خود به بررسی عوامل مرتبط با قصد خرید دوچرخه الکترونیکی در نروژ
پرداخت و نشان داد که عوامل محیطی مانند وضعیت نامساعد آبوهوا و جاده بهعنوان قویترین مانع در برابر استفاده از دوچرخه
الکترونیکی برای کاربران دوچرخه الکترونیکی و غیر استفادهکنندگان ظاهر شده است .برتا بکتی 6و همکاران ( )2018به بررسی
نقش مهم ارزش عقیده مصرفکننده در بهبود قصد خرید کاالی برچسب خصوصی در اندونزی پرداختند و نشان دادند که
تحقیقات تجربی چالشی را برای برچسب خصوصی ایجاد میکند تا کیفیت محصوالت خود را در تراز با مارکهای ملی بیشتر
بهبود بخشد و سپس میتواند قصد خرید خصوصی را افزایش دهد .کروبی و همکاران در سال ( )1393در تحقیق خود با عنوان "
بررسی رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری در صنعت هتلداری در هتلهای چهار و پنجستاره شهر شیراز" به این نتیجه رسیدند
که بین رضایت مشتری و وفاداری او در یک صنعت هتلداری رابطه معنادار وجود دارد .اما همه شاخصهای رضایت به یک اندازه
برای مشتری اهمیت ندارند .مهمترین عامل در وفاداری مشتریان ،کیفیت (شامل اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان ،عوامل محسوس و
همدلی) و کماهمیتترین آنها قیمت است .سپهر تاج و همکاران ( )1396به بررسی عوامل شناختی مؤثر برقصد خرید در
فروشگاههای آنالین پرداختند و نشان دادند که اعتماد ،کیفیت محصول و کیفیت خدمات الکترونیکی بر ارزش ادراک شده
مشتریان تأثیر مثبت داشته است؛ ولی رابطهٔ هزینهبر ارزش ادراک شده موردتأیید قرار نگرفت؛ از طرفی نقش ارزش ادراک شده
برقصد خرید مجدد بهعنوان متغیر میانجی اثر مثبت دارد؛ بنابراین مدل و فرضیههای تحقیق به شرح زیر قابل بیان است؛

4

Özlem

5

Berta Bekti

6

سال سوم ،شماره سوم ،پیاپی یازدهم ،پاییز1399

بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین( موردمطالعه:

سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،

فروشگاه آنالین شیکوپیک)

مقصود دشمنکش کورعباسلو

سطح قیمت

قصد خرید
پشتیبانی از مشتری

روش پرداخت وجوه

وفاداری

کیفیت

رضایتمندی

اعتماد

شکل 1-1؛ مدل پژوهش (فائزی و نوروزی ()1394؛ زارعپور و لگزیان ()1395؛ اوزلم ()2019؛ برتا بکتی و همکاران ())2018
همانطور که در شکل  1نشاندادهشده است ،این پژوهش در پی بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در
فروشگاههای آنالین شیکوپیک است در این پژوهش امنیت سایت ،سطح قیمت ،پشتیبانی از مشتری،
روش پرداخت وجوه ،کیفیت ،رضایتمندی و اعتماد بهعنوان متغیر مستقل و قصد خرید و وفاداری مشتریان بهعنوان متغیر وابسته
در نظر گرفته شد که برای بررسی مدل فوق آزمون فرضیات زیر انجام گردید:
 .1امنیت سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .2سطح قیمتها و دقت در ارزیابی و قابلدرک بودن قیمتها تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین
شیکوپیک دارد.
 .3پشتیبانی از مشتریان در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .4روش پرداخت وجوه در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
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سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،

بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین( موردمطالعه:

مقصود دشمنکش کورعباسلو

فروشگاه آنالین شیکوپیک)

 .5کیفیت کاالهای ارائه شده در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .6کیفیت کاالی ارائه شده تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .7رضایتمندی تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .8اعتماد به فروشگاه تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
-3روش تحقیق:
در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین پرداخته شده است و وجود یا عدم
وجود یک تأثیر معنادار میان متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد بنابراین تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی است؛ و از نظر
هدف ،کاربردی میباشد .جامعهی آماری این پژوهش کلیهی مشتریان فروشگاه آنالین شیکوپیک است .برای تعیین حجم نمونه
نیز از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفادهشده است که تعداد آن با استفاده از جدول مورگان  123نفر محاسبه شد .نمونهگیری
از جامعه انواع گوناگونی دارد و روشی که در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است نمونهگیری تصادفی ساده است.
در این پژوهش ،برای تکمیل ادبیات و پیشینه علمی از مطالعات کتابخانهای و جستوجوی اینترنتی استفادهشده است و برای
گردآوری دادهها از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد که بهصورت مقیاس  5درجهای لیکرت از (کامالً مخالفم تا
کامالً موافقم) طراحیشده است و برای اینکه پرسشنامه تنظیمشده از روایی الزم برخوردار باشد و دادههای موردنظر را فراهم
آورد از روش صوری استفاده گردید به این صورت که اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط چند تن از افراد صاحبنظر موردتأیید
قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار میباشد .بهمنظور سنجش پایایی سؤاالت پرسشنامه یک نمونه اولیه شامل 30
پرسشنامه از بین مشتریان فروشگاه آنالین شیکوپیک پیشآزمون شد و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از پرسشنامه،
میزان ضریب اعتماد با آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره  1آورده شده است .ضریب همبستگی آلفای
کرونباخ ،یک مقدار بین صفر و یک میباشد .در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ آن بزرگتر از مقدار 0/7
باشد و هرچه این مقدار به عدد  1نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی باالتری برخوردار میباشد که باتوجهبه نتایج بهدستآمده در
جدول ( )1پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
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بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین( موردمطالعه:

سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،

فروشگاه آنالین شیکوپیک)

مقصود دشمنکش کورعباسلو
جدول  :1پایایی پرسشنامهها

ضریب آلفای کرونباخ جزئی

پرسشنامه
امنیت سایت

0.76

سطح قیمت

0.81

پشتیبانی از مشتری

0.83

روش پرداخت وجوه

0.89

کیفیت

0.89

رضایتمندی

0.71

ارزشمندی

0.79

وفاداری

0.89

قصد خرید

0.86
(مأخذ ،نتایج تحقیق)

 -4تجزیهوتحلیل دادهها
 -1-4یافتههای توصیفی پژوهش
در بخش آمار توصیفی دادههای جمعآوریشده از منظر جنسیت ،مقطع تحصیلی ،سن و سابقه کار مورد بررسی قرار گرفته و نتایج
به شکل زیر است:
جدول  :2نتایج بخش آمار توصیفی
درصد فراوانی

شاخص
جنسیت
مقطع
سن
سابقه کار

مرد

زن

10.4

89.6

دیپلم و پایینتر

فوقدیپلم

لیسانس

تحصیالت تکمیلی

8.7

29.6

43.3

18.4

زیر  30سال

بین  30تا  40سال

بین  41تا  50سال

بیشتر از  50سال

32.1

47.9

15.9

4.1

کمتر از  5سال

 5تا  10سال

 11تا  20سال

بیشتر از  20سال

43.6

39.7

13.6

3.1

(مأخذ ،نتایج تحقیق)
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سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،

بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین( موردمطالعه:

مقصود دشمنکش کورعباسلو

فروشگاه آنالین شیکوپیک)

 -2-4نتایج مربوط به فرضیهها
برای بررسی رابطه بین متغیرها ابتدا جهت نرمال بودن دادهها از کولموگروف-اسمیرنوف استفاده به عمل آمد و برای نتیجه
فرضیهها از آزمون تاوی بی کندال استفاده شد ضریب همبستگی کندال به ضریب تقارن معروف است و همانند همبستگی
اسپیرمن برای صفات مرتبشده (رتبه دادهشده) بکار میرود؛ بنابراین همبستگی تاوی-بی کندال شدت همبستگی بین دو متغیر
ترتیبی و یا یک متغیر ترتیبی و دیگری متغیر فاصلهای (در جامعه با حجم نمونه بزرگ) را میسنجد؛ که نتایج نهایی در جدول
شماره ( )3قابلمشاهده میباشد.
فرضیه اول :امنیت سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر امنیت سایت و قصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک رابطهی
آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/614است.
فرضیه دوم :سطح قیمتها و دقت در ارزیابی و قابلدرک بودن قیمتها تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای
آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر سطح قیمتها و قصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک رابطهی
آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/528است.
فرضیه سوم :پشتیبانی از مشتریان در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر پشتیبانی از مشتریان و قصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
رابطهی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/632است.
فرضیه چهارم :روش پرداخت وجوه در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر روش پرداخت وجوه و قصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
رابطهی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/612است.
فرضیه پنجم :کیفیت کاالهای ارائه شده در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر کیفیت کاالی ارائه شده و قصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
رابطهی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/509است.
فرضیه ششم :کیفیت کاالی ارائه شده تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر کیفیت کاالی ارائه شده و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین
شیکوپیک رابطهی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر
 0/701است.
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بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین( موردمطالعه:

سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،

فروشگاه آنالین شیکوپیک)

مقصود دشمنکش کورعباسلو

فرضیه هفتم :رضایتمندی تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر رضایتمندی و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
رابطهی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/689است.
فرضیه هشتم :اعتماد به فروشگاه تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان می دهد که بین متغیر اعتماد به فروشگاه و وفاداری مشتریان در فروشگاه آنالین شیکوپیک
رابطهی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/596است.
بهطورکلی میتوان نتایج آزمون فرضیهها و آمارههای مربوطه را در جدول ( )3مشاهده کرد:
جدول شماره  :3نتایج مربوط به فرضیهها
ضریب همبستگی

sig

نتیجه

فرضیه

شماره
1

امنیت سایت ◄ قصد خرید

0/614

0 <0/05

معنادار

2

سطح قیمتها◄ قصد خرید

0/528

0 <0/05

معنادار

3

پشتیبانی از مشتریان ◄ قصد خرید

0/632

0 <0/05

معنادار

4

روش پرداخت وجوه◄ قصد خرید

0/612

0 <0/05

معنادار

5

کیفیت کاالی ارائه شده ◄ قصد خرید

0/509

0 <0/05

معنادار

6

کیفیت کاالی ارائه شده◄ وفاداری مشتری

0/701

0 <0/05

معنادار

7

رضایتمندی ◄ وفاداری مشتری

0/689

0 <0/05

معنادار

8

اعتماد به فروشگاه ◄ وفاداری مشتری

0/596

0 <0/05

معنادار

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود فرضیه اول ( )0/00 <0/05و با ضریب مسیر  ، 0/614فرضیه دوم ( )0/00 <0/05با
ضریب مسیر  ، 0/528فرضیه سوم ( )0/00 <0/05با ضریب مسیر  ، 0/632فرضیه چهارم ( )0/00 <0/05با ضریب مسیر 0/612
 ،فرضیه پنجم ( )0/00 <0/05با ضریب مسیر  ، 0/509فرضیه ششم ( )0/00 <0/05با ضریب مسیر  ، 0/701فرضیه هفتم (<0/05
 )0/00با ضریب مسیر  0/689و نهایتاً فرضیه هشتم ( )0/00 <0/05با ضریب مسیر  0/596تأیید میشوند.
 -5بحث و نتیجهگیری
در دنیای دائماً در حال تـغییر و رقـابتی امـروز ،بیشتر شرکتها به دنبال راههایی بـرای افـزایش مزیت رقابتی خود هستند که
یکی از این راهها حرکت به سمت بهبود در ارائهی خدمات به مشتریان میباشد .بنابراین شرکتها معموالً سعی میکنند امکانات
عا برطرف سازند؛ اما سـازمانهای هـوشمند و آیندهنگر قبل از هر
بیشتری در اخـتیار مـشتریان قـرار دهند و نیازهای آنان را سری ً
اقدامی ،در نحوۀ رفتار و ارتباط با کارکنان خود تجدیدنظر میکنند و در گام اول آنان را راضی نگه میدارند .وفاداری مشتری به
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سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،

بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین( موردمطالعه:

مقصود دشمنکش کورعباسلو

فروشگاه آنالین شیکوپیک)

سازمان ،موفقیت سازمان و مأیوس شدن سایر رقبا خواهد شد درواقع وفاداری از مشتریان بهعنوان تمایل رفتاری و نگرش مشتری
نسبت به کاال یا خدمت و رفتار خرید مجدد آن محصول میباشد.
لذا توجه به مقوله قصد خرید در کنار ایجاد وفاداری مشتریان امری مهم به شمار میرود؛ بنابراین؛ پژوهش حاضر به بررسی
عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین پرداخته است که پس از طی مراحل مقدماتی و مرور
پژوهشها و تحقیقات انجامشده داخلی و خارجی و همچنین ،مرور نظریات مختلف در زمینه قصد خرید و وفاداری مشتریان
پرداخته و برای تأیید فرضیات این تحقیق ،از طریق پرسشنامه در یک نمونه  123نفری از مشتریان فروشگاه آنالین شیکوپیک،
دادههای موردنیاز جمعآوری و سپس با استفاده از تکنیک آماری ،این دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج یافتهها
حاکی از تأثیر مثبت و معنادار امنیت سایت ،سطح قیمتها ،پشتیبانی از مشتریان ،روش پرداخت وجوه و کیفیت کاالهای ارائه
شده برقصد خرید و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کاالی ارائه شده ،رضایتمندی و اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان
میباشد که نتایج تحقیق همسو با تحقیق فائزی و نوروزی ( ،)1394زارعپور و لگزیان ( ،)1395اوزلم ( ،)2019برتا بکتی و
همکاران ( ،)2018اوزلم ( )2019و کروبی و همکاران در سال ( )1393میباشد.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد میشود که مدیران فروشگاه آنالین شیکوپیک به ایجاد یک واحد فعال بازاریابی و
فروش اقدام نماید؛ و همچنین پیشنهاد میگردد تا با قراردادن فرد متخصص به شکایات مشتریان رسیدگی گردد و تالش نمایند تا
کیفیت خدمات خود را به طور مستمر بهبود بخشند و متعاقب با آن نیز ارتباط صادقانه و شفاف با مشتریان داشته باشند .همچنین
مشتریان فروشگاههای مجازی نگرانیهای متفاوتی در خرید مجازی دارند از جمله این نگرانیها دغدغههای مالی و امنیتی است
مدیران فروشگاههای مجازی الزم است با ایجاد سیستم پرداخت از طریق سایت و داشتن نماد الکترونیکی معتبر ،ارائه راهنماهای
پرداخت در سایت باعث ایجاد اعتماد و افزایش احساس امنیت در مشتریان شوند همچنین پیشنهاد میشود طراحی سایتها
بهگونهای سبک باشد تا با سرعت کم اینترنت همخوانی داشته باشد و همچنین پیشنهاد میشود تا مشتریان از نحوه حملونقل و
سفارشیسازی کاالها و هزینه آن و بیمه کاالهای ارسالی توسط فروشگاههای مجازی مطلع گردند .فروشگاههای مجازی باید
اطالعات جامع و کاملی از همه کاالهای عرضه شده خود را در اختیار مشتریان قرار دهند .برای افزایش اعتماد در محیط مجازی
سایتهای اینترنتی این فروشگاهها میتوانند با پرداخت خسارت به خریداران در صورت دریافت کاالی معیوب و برقراری ارتباط
و مشارکت با طرفهای ثالثی که مورد اعتماد مشتریان هستند ضمانتهای الزم را به مشتریان ارائه دهند و مورد بعد جهت جلب
اعتماد ایجاد شهرت است.
و نهایتاً برای محققین آتی پیشنهاد میگردد تا انجام این تحقیق با دورههای زمانی طوالنیتر و همچنین حجم نمونه باالتر بهمنظور
افزایش دادن اعتبار نتایج تحقیق الزم هست .ازآنجاکه پژوهش حاضر با محدودیت زمانی مواجه بوده است ،لذا توصیه میگردد،
تحقیق مشابهی در سایر فروشگاههای آنالین صورت گیرد تا ضمن فراهم آمدن امکان مقایسه و ارزیابی تطبیقی در سطح کشور،
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برنامهریزیهای دقیقتری در راستای وفاداری از مشتری انجام گیرد .در این تحقیق فقط به سه عوامل مؤثر بر وفاداری اشاره
گردید که پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی سایر عوامل مؤثر از جمله ارزشمندی میتوان را به مدل تحقیق اضافه نموده و مورد
بررسی قرار دهند و در آخر اینکه در انجام این پژوهش بهمنظور کسب اطالعات از پرسشنامه استفاده شد ،لذا به پژوهشگران
پیشنهاد میشود برای کسب اطالعات دقیقتر از سایر ابزارهای گردآوری اطالعات مانند مصاحبه با مشتریان انجام نمایند.
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Abstract
The development of the global communication network has led to the formation of a new type
of shopping called online shopping. In this regard, identifying the factors that determine the
intention to buy and loyalty of online customers is one of the most important areas of research
that has been addressed in this study. Accordingly, in this study, the intention is to investigate
the factors affecting the purchase intention and customer loyalty in online stores (shikopik
online store). This research is applied in terms of purpose and in terms of correlation method.
The statistical population includes all customers of stylish and courier online stores. The sample
size was obtained using Morgan table equal to 123 people who were selected based on simple
random sampling method. A standard questionnaire was used to measure the variables. The
validity of the questionnaire was evaluated based on face validity and reliability of the
questionnaire with Cronbach's alpha coefficient. The results showed that site security, price
level, customer support, payment method and quality of goods offered have a positive and
significant effect on the intention to buy. Also, the positive and significant effect of the quality
of the offered goods, satisfaction and trust in the store on customer loyalty was confirmed.
Finally, based on the results of the research, suggestions were made to improve the purchase
intention and customer loyalty.
Keywords: shopping intention, customer loyalty, stylish online store and courier
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