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چکیده
دسترسيی آسيان بيه اطالعيات ،امكيان مقایسيه سيری محصيوتت و بسيیاری از امكانياتی کيه اینترنيت در اختیيار
مصرفکنندگان قرار داده است ،قدرت مصرفکنندگان را به مراتب بیشتر ساخته است .فروشندگان اینترنتيی در مقایسيه
با قیمتهای خردهفروشی ،به منظور افزایش فروش اغلب قیمتهای پایینتری را پیشنهاد میکنند .بيا ایين ليال ،معال يات
اخیراً نشان میدهد که لتی مشتریانِ لساس به قیمت ،از فروشگاههای اینترنتی ارایه دهنده قیمت پيایین خریيد نميیکننيد.
بلكه ،ارزش محرک کلیدی تصمیمگیری مشتری در اقتصاد و بازاریابی در نظر گرفته شده است .لذا باید تالشی در بيرای
شناسایی عواملی که بر ارزشهای خرید اینترنتی تأثیر دارند ،انجام گیرد .این پيژوهش بيا هيدف معال يه عواميث ميؤثر بير
ارزشهای مصرفکننده و با روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی -عليی دسيت بيه بررسيی هام يه آمياری افيرادی کيه
لداقث یكبار خرید اینترنتی داشتهاند زده است .برای تجزیه و تحلیث دادههای پژوهش ،از بررسی روابط علت و م لولی بر
مبنای روش مدلسازی م ادتت ساختاری از طریق نرم افزار LISRELو روش لداقث مجذورات هزیی از طریق نيرمافيزار
 SMART PLSاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد در لالیکه کیفیت سیستم عاملی مؤثر بر ارزش خریيد سيودمندانه
هست ،کیفیت اطالعات بر هر دو ارزش لذتهيویی و سيودمندانه تيأثیر ميیگيذارد .بير خيالف معال يات قبليی ،کیفیيت
خدمات بر ارزش لذتهویانه و سودمندانه تأثیری ندارد .به طورکلی ،ارزش سودمندانه و لذت هویانه به رضایت مصيرف
کنندگان اینترنتی منجر میشود و رضایت ،به طور قابث توههی نیت خرید مجدد را ارتقا میدهيد .همچنيین نتيایج نشيانگر
اثر ت دیثگر لساسیت قیمتی در رابعه کیفیت سیستم و اطالعات با ارزش سودمندانه و اثر ت دیثگر تنوع طلبيی در رابعيه
کیفیت اطالعات با ارزش لذتهویانه است.
واژههای کلیدی :خرید اینترنتی ،ارزش سودمندانه ،ارزش لذتهویانه ،لساسیت قیمتی ،تنوعطلبی.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
خرده فروشی الكترونیک از طریق اینترنت یا خریيد

متفاوت است (تيابر 7311 ،؛ بيه نقيث از تيو و همكياران،
.)113 :0221

اینترنتی برای اولین بار در سال  7331آغياز شيده اسيت.
این مفهوم هدید از خردهفروشی مورد توهه بسيیاری از

اهمیت و بیان مسأله پژوهش

خردهفروشان و تجار قرار گرفيت .زیيرا خریيد آنالیين،

نزدیيک بيه  10درصيد از کياربران اینترنيت لييداقث

کانال توزی ی هدیدی در کنار کانالهای خردهفروشيی

یكبار در ماه به صورت آنالیين بيه هسيتجوی کاتهيای

سيييينتی بوهييييود آورده .بييييا مقایسييييه قیمييييتهييييای

مختلف ميی پردازنيد کيه البتيه ایين هسيتجوی اینترنتيی

خردهفروشیها ،فروشندگان اینترنتی بيه منظيور افيزایش

لزوماً م يادل خریيد اینترنتيی نیسيت (ه فرپيور و بهيرام

فروش اغلب قیمتهای پایینتری را پیشنهاد میکنند .بيا

زاده .)911 :7932 ،خردهفروشان آنالین س ی ميیکننيد

این لال ،معال يات اخیيرا گيزارش ميیدهنيد کيه لتيی

برای هيذ مشيتریان بيرای بازدیيد از سيایت و خریيد،

مشييتریانِ لسيياس بييه قیمييت ،از فروشييگاههييای اینترنتييی

و سایتهای خود را با توهه بيه نیياز هيای مشيتریان و

ارایهدهنده قیمت پایین ،اغلب خریيداری نميیکننيد .در

دیدگاه مشتری طرالی کنند (شيین و همكياران:0279 ،

مقابث ،ارزش به عنيوان محيرک کلیيدی تصيمیمگیيری

 .)139یافتههای پژوهشهای قبلی نشان داده که بيیش از

مشتری در اقتصاد و بازاریابی در نظر گرفته شيده اسيت.

دو سوم خریداران اینترنتی کيه سيبد خریيد را پير کيرده

مصرفکنندگان شخصیت هيای متفياوتی دارنيد کيه در

اند ،در نهایت بدون خرید از و سایت خار شيدهانيد

چگييونگی برخييورد آنهييا بيير خریييد تييأثیر مييیگييذارد

و تنها  72درصد از خریداران اینترنتی همیشيه محصيولی

(اسكارپی.)39 :0270 ،

آنالین خریداری میکنند (ليی ،اوربيای.)7712 :0221 ،

تابر ( ،)7311در معال ات خود بررسی کرد که چيرا

برای بررسی اینكه چرا بیشتر خریداران اینترنتی به هيای

افراد به خرید میروند؟ از میان پاسخهایی که بيه دسيت

خرید هست وهو میکننيد و چگونيه ميیتيوان آنهيا را

آورد ،شماری از انگیزهها را شناسایی کرد کيه کمتير بيا

برای خرید ترغیب کرد انگیزههای مصرف کننيدگان را

عمث خرید کردن ارتباط داشت .این انگیزههيا مجموعيه

به منظور اتخاذ تصمیم نهایی برای خرید و عواميث ميؤثر

ای از بازی ،نقيش ،سيرگرمی هياری زنيدگی روزميره،

بر آن توضیح خواهیم داد.

تجربه اهتماعی خيار از خانيه بيا دوسيتان ،تحریيک و

در معال ات خرید فیزیكی ،پژوهشگران رفتار خرید

انگیزش لسی ،ارتباطات با دیگران ،ت يامالت بيا گيروه

فیزیكيييی مصيييرفکننيييدگان را از هييير دو دیيييدگاه

دوسييتان ،لييذت از منزلييت و اقتييدار و سييرانجام لييذت از

لذتهویانه و سيودمندانه بررسيی کيردهانيد .اميا اسياس

چانهزنيی را در بير ميیگرفيت .خریيد در ایين رویكيرد

معال ات کمی در خریيد اینترنتيی هير دو انگیيزه خریيد

م نای وسی ی از مصيرف را در بير ميیگیيرد .از ایين رو

لذتهویانه و سودمندانه است .در ایران معال ات زیادی

نباید آن را صيرف ًا بيه عنيوان ف يالیتی نمایشيی یيا فراینيد

در زمینييه ارزشهييای مصييرفکننييده از خریييد فیزیكييی

کسب کات در نظر گرفت .این معال ه و معال ات مشيابه

مورد بررسی قرار گرفته است (لیدرزاده ،پارسا7937 ،؛

نشانگر نقيش ارزشهيای متفياوت افيراد در خریيدهيای

لیدرزاده ،ایرانی )7932 ،و در زمینه ارزشهيای خریيد
اینترنتييی بييه نييدرت پژوهشييی صييورت گرفتييه اسييت
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(اسماعیثپور ،گلدوزیان .)7932 ،تا امروز پژوهشهيای

در این پژوهش ،اثر این دو ویژگی بر ارزشهای خریيد

بسیار محدودی در خصوص متغیيرهيای تيأثیر گيذار بير

بررسی میشود .خریدهای مكيرر مشيتریان بيا توهيه بيه

ارزش لذتهویانه و مبتنی بير فایيده خریيد و پیاميدهای

وفاداری بلندمدت ،رابعيه مببتيی بيا سيودآوری و رشيد

مت اقب آن از همله رضایت مصيرفکننيده و خریيد در

شرکت داشته است .و پيژوهش لاضير نیيز نیيت خریيد

زمینه خرید آنالین صورت گرفته اسيت و ایين درليالی

مجييدد مشييتری را بييه عنييوان سيياختاری بييرای بييرآورد

اسيييت کيييه ،اهمیيييت معال يييه رفتيييار خریيييد اینترنتيييی

موفقیت کسب وکار خرید اینترنتی در نظر میگیرد.

مصييرفکننييدگان بييرای تمييام فروشييگاههييای آنالیيين و

آنچه مسلم است آن خواهد بود که در آیندهای نيه

خردهفروشیهای الكترونیكی کيامال واضيح اسيت .ایين

چنييدان دور ،خریييد از طریييق شييبكههييای اینترنتييی و

معال ه بر روی دو ب د از انگیزههای خرید (ارزش ليذت

الكترونیكی یكی از هنجارهای اهتماعی خواهد شد کيه

هویانه و سودمندانه) که رفتار خرید مشتریان را ترغیيب

در این میان فروشگاههای مجازی تمام عیار ،نمونه ای از

میکند متمرکز کرده .اخیرا در معال ات خرید اینترنتيی

آن خواهد بود .هر چند پژوهشهای گستردهای پیرامون

این دو ب د ارزشی توهيه گسيتردهای را دریافيت کيرده

الگوهای خرید و ایجياد زمینيههيای تزم بيرای شيناخت

است ،اما ت داد کمی از پژوهشگران روابط این دو را بيا

بیشييتر مشييتریان فروشييگاههييای اینترنتييی در کشييورهای

عوامييث دیگييری بررسييی کييردهانييد .بنييابراین مييا در ایيين

پیشرفته انجام شده است ،ليیكن ایين موضيوع در کشيور

پژوهش چگيونگی تيأثیر کیفیيت و ارزش ادراک شيده

ایران از سابقه و پشتوانه غنی برخوردار نیسيت ،همچنيان

مشتری را بير ارزشهيا ،رضيایت مشيتری و نیيت خریيد

که تا کنون پژوهش های میدانی و دانشيگاهی م يدودی

مجدد بررسيی ميیکنيیم .معال يات نشيان ميیدهيد کيه

پیرامون توسي ه کسيب و کيار اینترنتيی بيا توهيه بيه اثير

ویژگیهای مصرفکننده بر رفتار خرید آنالین اثرگذار

ارزشهای مصيرفکننيدگان انجيام شيده ،ليذا شير و

اسيييت .تنيييوع طلبيييی و لساسيييیت قیميييت دو ني يوع از

توصييیف ایيين موضييوع بييرای هام ييه علمييی و سييازمانی

ویژگیهای مصرفکننده هستند که بر رفتار خرید مؤثر

ضروری است .در پژوهش لاضر هدف اصيلی بررسيی

است .افراد تنوع طلب م موت در پی یادگیری روندهای

انگیزههای خریيد اینترنتيی و عواميث تيأثیرگيذار بير آن

هدیييد خریييد هسييتند .و از آنجييا کييه خریييد اینترنتييی

است .هدف کاربردی ميا ایين اسيت کيه نتيایج بررسيی

پدیدهای نو و هذا است ،و ليذت خریيد را بيه هميراه

لاضر به وسیله خردهفروشان الكترونیكيی بيه کارگرفتيه

دارد ،ارزش خریييد لييذتهویانييه را منجيير مييیشييود.

شود ،تا به این طریق آنها بتوانند مشتریان خود را تشویق

بنيابراین ،خيردهفروشيان اینترنتيی بایيد بيه ایين گييروه از

به خرید هرچه بیشتر ازطریيق کانيالهيای خيردهفروشيی

مصرفکنندگان توهه داشته باشيند .گيروه دیگير افيراد

الكترونیكی نمایند.

دارای رولیه لساسیت قیمت هستند ،که افرادی منعقی
و هييدفگييرا هسييتند .خریييد اینترنتييی دارای مزایييای

مروری بر ادبیات پژوهش

صرفههویی در وقت و هزینه است و افراد دارای رولیيه

ارزش خریيييد اینترنتيييی ،عييياملی مهيييم در ت یيييین

لساس به قیمت این مزایا را بهتير درک ميیکننيد و بير

انگیزههای مصيرفکننيده بيرای خریيد آنالیين اسيت و

تمایالت اینگونه افراد به خرید اثرگيذار اسيت .بنيابراین

میتيوان بيه دو دسيته گسيترده طبقيهبنيدی کيرد؛ ارزش
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خرید سودمندانه ،درههای کيه مصيرفکننيده السياس

هست وهو و اثر غیر مستقیم بر نیت خرید دارد .بيا ایين

میکند به اهداف خریدش دسيت یافتيه اسيت .و ارزش

وهود ،ارزش سودمندانه پیشبینی کننده مهمتيری بيرای

خرید لذت هویانه ،سرگرمی و هیجان به دست آمده از

نیت هسيت وهيو و نیيت خریيد اینترنتيی اسيت .ارزش

تجربه خرید اسيت (بریيدگ ،،فلورشيیم.)972 :0221 ،

سييودمندانه تحييت تييأثیر رالتييی ،صييرفههييویی هزینييه،

ارزش لييذتهویانييه نسييبت بييه ارزش سييودمندانه بیشييتر

دستیابی بيه اطالعيات و انتخيا  ،و ارزش ليذتهویانيه

موضوعی ذهنی است و همراه با ليذت ،شيادی و شي ف

تحت تأثیر ماهراهویی و موق یت و قدرت قيرار گرفتيه

است.

است.

بييابین و همكيياران ( ،)139 :7331نشييان دادنييد کييه

پژوهشی به وسیله دهدشتی شاهرخ ومبيرهن ()7937

خرید میتواند پیامد هردوی ارزشهيای ليذتهویانيه و

با عنوان "بررسی تأثیر عوامث انگیيزش فيردی بير خریيد

سودمندانه باشد .آنها ارزش سودمندانه را به عنوان نتیجه

اینترنتی" انجام شده است .روش این پيژوهش توصيیفی

آگيياهی از پیامييدهای در نظيير گرفتييه شييده محصييول

از نييوع پیمایشييی اسييت و هام ييه آميياری را دانشييجویان

توصیف میکنند .بنابراین این نيوع ارزش عقالیيی و در

دانشگاه عالمه طباطبایی کيه خریيد اینترنتيی داشيتهانيد،

و همكياران.)109 :0279 ،

تشكیث داده است .نتیجه پژوهش نشان داد که بین نیاز به

شرکتها میتواننيد بير هيدف متمرکيز شيده ،دریافيت

خودشكوفایی و ارزش لذت هویانه و کيارکردی رابعيه

رالتی ،قابلیت دسترسی ،انتخا  ،دسترسی به اطالعيات

مببت و م نادار وهود دارد .به عالوه بین نیاز به برقيراری

بدون نیاز به ت هد ،ویژگیهایی کيه بيا سيهولت اسيتفاده

روابط اهتمياعی و منياف ليذتهویانيه ،و منياف ليذت-

ادراکی ،آزادی و کنترل همراه است ،ارزش سيودمندانه

هویانه و ویژگیهای سایت رابعه مببت و م نادار وهود

را به وهود آورنيد (بریيدگ ،،فلورشيیم.)977 :0221 ،

دارد .همچنييین ،نتييایج نشييان داد کييه ارایييه اطالعييات بييا

در لالی کيه ارزش ليذتهویانيه بیشيتر ذهنيی و نيوعی

کیفیت بات التمال خریيد مكيرر را افيزایش ميیدهيد و

سرگرمی و لذت بردن از انجام کار است ،ارزش ليذت-

تمایث خریيداران را بيرای بازگشيت بيه سيایت افيزایش

هویانييه بييهدسييت آمييده از خریييد مييیتوانييد شييامث

میدهد.

ارتباط با کار اسيت (چاني

برانگیختگی ،افزایش درگیری ،فيانتزی بيودن و فيرار از

پژوهشی دیگير بيا عنيوان "عواميث ميؤثر بير انگیيزه

واق یت باشد .و از طریق تحریک یا برانگیختگی ،ایجياد

خرید آنالین مصرفکنندگان" توسيط اسيماعیثپيور و

ل ،بازی و عاطفه مببت بهدسيت ميیآیيد (بریيدگ،،

گلدوزیان ( )7932در هام ه خریداران اینترنتی تهران با

فلورشیم.)977 :0221 ،

لجييم نمونييه 712نفيير انجييام گرفييت .هييدف از انجييام

تو و همكاران ( ،)111 :0221در معال های بيا عنيوان

پييژوهش ایيين بييود کييه مشييخص کننييد کييدام دسييته از

"انگیزههای خرید اینترنتی" اثر ارزشهای ليذتهوبانيه

انگیزههای سودمندانه و لذتهویانيه در مراليث هسيت

و سودمندانه را بر نیت هست هو و خرید اینترنتی ميورد

وهييو و خریييد بييرای خریييداران دارای اهمیييت بیشييتری

بررسی قرار دادند .این معال ه نشان داد کيه ،ارزشهيای

هستند و محرک قيویتيری محسيو ميیشيوند .نتيایج

سودمندانه بر هست وهيو و نیيت خریيد مصيرفکننيده

لاصث نشان داد که خرید آنالین تحت تأثیر انگیزههای

تأثیر میگذارد .ارزش لذتهویانه اثير مسيتقیم بير نیيت

سيييودمندانه و ليييذت هویانيييه قيييرار دارد کيييه انگیيييزه
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سودمندانه محرک قویتری در خرید آنالین افراد است

اهتنيييا آنهيييا از خریيييد آنالیييين ،نييياملموس بيييودن

و تأثیر بیشتری بر قصد هست وهو و قصد خرید آنالین

محصوتت و عدم ارتباط چهره به چهره بيا فروشيندگان

دارد .در هام يييه خریيييداران اینترنتيييی تهيييران انگیيييزه

اینترنتی است.

سودمندانه به ترتیب تحت تأثیر صرفههيویی در هزینيه و

اسكارپی ( ،)11 :0270بيه بررسيی اثيرات تميایالت

رالتی و انگیزه لذتهویانه تحيت تيأثیر مياهراهویی و

سييودمندانه و لييذتهویانييه آنالیيين مصييرف کننييده بيير

کاوش قرار دارد.

آگاهی قیميت ،تكيرار خریيد ،میيزان خریيد ،بازدیيد از

نظييری و بغييدادی ( )7930در پژوهشييی بييا عنييوان

سایت و مهارت اینترنتی ميیپيردازد .مشياهدات تفياوت

"شناسایی و بررسی عوامث تأثیرگذار بر خریدهای آنی

م ناداری بین تمایالت لذتهویانه و سيودمندانه آنالیين

آنالین در فروشگاههای تخفیف گروهيی در ایيران" بيه

با توهه به تكرار خرید گذشته ،میزان خریيداری شيده و

بررسی تأثیر محرکهای خرید آنی در محيیط آنالیين

نیت برای بازدید دوباره سایت در آینده نشيان ميیدهيد.

در فروشيگاههيای اینترنتيی کشيور پرداختنيد .در ایين

همچنین یافتيههيا نشيان ميیدهيد کيه سيودمندگرایی در

پژوهش ،هدف شناسایی و بررسيی اثرگيذاری عواميث

خریيييد آنالیييين بيييه شيييدت وهيييود دارد ،بنيييابراین،

مرتبط با محیط ،موق یت ،کات ،فرد و روشهای پیشبرد

مصييرفکننييدگان بييا انگیييزهی سييودمندانه نبایييد نادیييده

خرید آنی آنالین بوده است .یافتيههيا نشيان دادنيد کيه

گرفته شوند .اما ارزشهای لذتهویانيه بیشيتر سيودآور

عوامث مرتبط با کيات و ویژگيیهيای فيردی ،تيأثیر بيه

بوده و بر اقالم خریداری شده و نیت بازگشت به سيایت

سيزایی بير میيزان خریيدهای آنيی آنالیين دارنيد ،ایين

تأثیر میگذارد (اسكارپی.)11 :0270 ،

ویژگیهيا بيه طيور عميده شيامث سين مصيرفکننيده،
هنسیت ،فرهن

 ،لالت های رولی ،شيیگگرا بيودن،

لذت از خرید ،تمایيث بيه خریيد آنيی و درهيه ادراک
شده است در عوض تأثیر ویژگیهای محیعی ،موق یتی
و روشهای پیشبرد بير خریيد آنيی ،ميورد تأییيد قيرار
نگرفتند.

سارکار ( ،)31 :0277چگيونگی تأثیرگيذاری ارزش
خرید سودمندانه و ليذتهویانيه را بير مزایيا و خعيرات
ادراکی در خرید آنالیين در کشيور هنيد بررسيی کيرد.
پرسشنامهها بین افرادی که لداقث یكبار خرید اینترنتی
داشتهاند ،پخش شد .یافتههيای لاصيث از معال يه نشيان
داد که مصيرفکننيدگان بيا ارزش خریيد ليذتهویانيه
تمایث به اهتنا از خریيد آنالیين دارنيد .آنهيا ریسيک
بیشيييتر و مزایيييای کمتيييری را از خریيييد آنالیييين درک
میکنند .سارکار اشاره میکند که ،به التمال زیاد علت

توسعه فرضیات و ارایه مدل
کیفیت سیستم
کیفیت سیستم ،کیفیت کلی ادراکی مشتری از و -
سایت است (پدار و همكاران .)111 :0223 ،با توهيه بيه
این کيه مصيرف کننيدگان اطالعيات شخصيی خيود را
برای پردازش و تكمیث م امالت در خرید اینترنتی ارایيه
میدهند ،و از آنجا که این اطالعات میتواند بيه آسيانی
توسط سیستمهای خرید اینترنتی هم آوری ،مشياهده و
تجزیه و تحلیث شود و بدون اهازه مصرفکنننيده بيرای
اهدافی استفاده شود (شرگیث و چِن ،)17 :0223 ،امنیت
سیستم برای خریداران اینترنتی یكی از مهمترین عواميث
است .اگر مشتریان الساس کنند کيه ليریم خصوصيی
آنها زیر پيا گذاشيته ميیشيود اشيتیاو و اسيتفاده از و
سایت به طور چشمگیری کاهش مییابد.

 / 790تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )71تابستان 7931

از دیگيير مؤلفييههييای مهييم کیفیييت سیسييتم قابلیييت

ایستمن و همكاران ( ،)779 :0223نشان دادند ،افيراد

دسترسی است و به ارایه عملیاتی دقیق و پایدار همراه بيا

زمان قابثتوههی را فقط برای لذت بردن خرید اینترنتی

پاسخدهی و رالتی اشاره دارد (دول و همكاران:0221 ،

صرف میکنند .ایين نيوع از مشيتریان بيه التميال بسيیار

 .)003قابلیييت دسترسييی بييه م نييی دسترسييی رالييت بييه

زیاد خرید آنالین انجام میدهند .در نتیجه ،هنگامی کيه

تسهیالت ،رالتی استفاده و قابلیت اعتماد است با توهيه

کاربران به رالتی میتوانند محصول مورد نظر را هست

به معال ات قبليی ،امنیيت و قابلیيت دسترسيی (سيهولت

وهو ،و انواع اطالعات مربوط بيه محصيول را بيهدسيت

دسترسی ،سهولت استفاده و قابلیت اطمینيان) بيه شيدت

آورنييد هيير دو ارزشهييای لييذتهویانييه و سييودمندانه

تمایث مشتری و بازدید از و سایت را تحت تيأثیر قيرار

میتواند افزایش یابد .به این ترتیيب ،بيا ارایيه اطالعيات

میدهد .اگر مشتریان الساس کنند که لریم خصوصی

بهموقي در ميورد محصيوتت ،بایيد هير دو ارزشهيای

آنها زیير پيا گذاشيته ميیشيود تمایيث آنهيا بيه خریيد از

خرید اینترنتی افزایش یابد .در این راستا معال يه لاضير

سایتهای آنالین به طور چشيمگیری کياهش ميییابيد.

کیفیت اطالعات (نظیر تنوع و به روز بودن) را ،به عنوان

عالوه بر ایين ،دسترسيی بيه سيایتهيای خریيد اینترنتيی

عاملی مهيم و لیياتی بيرای ارزش ادراک شيده در نظير

ارزش خرید لذتهویانه و سودمندانه را تحت تأثیر قرار

مييیگیيرد .تنييوع اطالعييات ،فراوانييی اطالعييات را نشييان

میدهيد .ليذا زمانیكيه ،دسترسيی بيه سيایتهيای خریيد

میدهد که نیازهای اطالعاتی مختلفِ مصرفکننيدگان

اینترنتی سری است ،و امنیيت اطالعيات شخصيی بیشيتر

را برآورده میکند .در لالیکه ،به روز بودن اطالعات،

باشد ،انتظار میرود که ارزشهيای خریيد سيودمندانه و

دریافت بهموق و به روز اطالعات را نشان میدهد.

لذتهویانه افزایش یابد.
فرضیه  )7کیفیت سیستم تأثیر مببيت و م نياداری بير
ارزش خرید سودمندانه دارد.
فرضیه  )0کیفیت سیستم تأثیر مببيت و م نياداری بير

فرضیه  )9کیفیت اطالعات تأثیر مببت و م ناداری بيا
ارزش خرید سودمندانه دارد.
فرضیه  )1کیفیت اطالعات تأثیر مببت و م ناداری بيا
ارزش خرید لذتهویانه دارد.

ارزش خرید لذتهویانه دارد.
کیفیت اطالعات
کیفیت اطالعات به سعح رضایت کاربر از محتيوای
اطالعييات ارایييه شييده توسييط و سييایتهييای خریييد
اینترنتی اشاره دارد .مهيمتيرین هنبيه کیفیيت اطالعيات،
ارایه اطالعاتی است که بيه انيدازه کيافی بيه روز باشيد.
ارایه اطالعات متنوع و به موق مربوط به محصول ،ل،
هیجييانی را در مشييتریان آنالیيين ایجيياد مييیکنييد کييه بييه
تصمیمگیری بهتر آنها کمک میکنيد (نیكوتئيو ،ميک
نایت ،0221 ،به نقث از لین.)191 :0221 ،

کیفیت خدمات
کیفیت خدمات ،به رضایت کاربر از سعح خيدمات
ارایه شده سایت خرید اینترنتی اشياره دارد (سينتوریدایز
و همكاران .)0223 ،در خرید اینترنتی ،به دلیث عدم نیياز
به ارتباط چهيره بيه چهيره ،کیفیيت خيدمات در کسيب
وکار اینترنتی بسیار مهيم اسيت (آن و همكياران:0221 ،
 .)019معال ييات نشييان مييیدهييد کييه تحویييث بييه موق ي
محصول و سهولت برگشت محصوتت خریداری شيده
به طور قابث توههای تجربه مببت مصرف کننيده (ليذت
بردن ،سرگرمی بیشتر) را افزایش میدهد (ها و اسيتوئث،
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 .)3 :0223کسب وکار خرید اینترنتی باید آماده پاسيخ-

افراد تنوعطليب زميانی کيه کیفیيت سیسيتم ،خيدمات و

دهی فوری به انواع خواستههای مشتری از همله تحویيث

اطالعات بيات باشيد انگیيزه خریيد ليذتهویانيه را بهتير

سری و برگشت محصوتت و یا بازپرداخيتهيا باشيند.

درک کنند .بنابراین ،فرضیههای زیر ارایه میگردد:

انتظار میرود سهولت بازگشيت محصيوتت خریيداری
شييده و تحویييث سييری بيير ادراک مشييتری از هيير دو
ارزشهای لذتهویانه و سيودمندانه تيأثیر داشيته باشيد.
بنابراین ،فرضیههای زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  )3کیفیت خدمات تأثیر مببت و م ناداری بير
ارزش خرید سودمندانه دارد.

فرضیه  )1گرایش به تنوع طلبيی رابعيه بيین کیفیيت
سیستم و ارزش خرید لذت هویانه را ت دیث میکند.
فرضیه  )1گرایش به تنوع طلبيی رابعيه بيین کیفیيت
خدمات و ارزش خرید لذتهویانه را ت دیث میکند.
فرضیه  )3گرایش به تنوع طلبيی رابعيه بيین کیفیيت
اطالعات و اررزش خرید لذتهویانه را ت دیث میکند.

فرضیه  )1کیفیت خدمات تأثیر مببت و م ناداری بير
ارزش خرید لذتهویانه دارد.

حساسیت قیمت
لساسیت قیمت به میزانی که مصيرفکننيدگان بيه

گرایش به تنوع طلبی
یكی از ویژگیهيای مصيرفکننيدگان گيرایش بيه
تنوعطلبی است کيه ،ریشيه در نیياز بيه تغییير ،در تيالش

تغییرات قیمت لساس ،و نسبت به آن عك،ال مث نشان
میدهند ،اشاره دارد (گلداسمیت و همكاران ،0223 ،به
نقث از لی و همكاران.)11 :0223 ،

برای برطرف کردن ماللت مرتبط با یک نيام تجياری و

هان و همكاران ( ،)132 :0227نشان دادند که قیمت

محصول دارد (لی و همكاران .)11 :0223 ،بيا توهيه بيه

تأثیر قابثتوههی بر رفتار خریيد مصيرفکننيدگان و در

این تفاسیر ،گرایش به تنوعطلبی بيه عنيوان انگیيزه مهيم

پيييی آن بييير فيييروش و سي يودآوری شيييرکتهيييا دارد.

خرید و عاملی ميؤثر در پشيتیبانی از کانيال هيای خریيد

تخفیفهای موهود در سایتهای خریيد اینترنتيی ميی-

شناسایی شده است .همچنین با تصمیم گیيری مبتنيی بير

تواند ارزش سودمندانه را منجر شود .افيرادی کيه دارای

السياس و انگیيزهی خریيد ليذت هویانيه ميرتبط اسيت

ویژگی لساسیت قیمت هستند زمانی کيه تخفیيفهيای

(شارما و همكاران .)911 :0221 ،در سيایتهيای خریيد

خرید وهود داشته باشد ،میث دارند خرید اینترنتی انجيام

اینترنتی تنوع خدمات ارایه شده نظیير دسيتورال مثهيای

دهند .به عبارتی دیگر ،ارزش خریيد سيودمندانه را بهتير

روشيين راه ي بييه برگشييت محصييول خریييداری شييده،

درک میکنند .بر اساس معال ات پیشین ،از آنجایی کيه

تحویث در منزل ،تنوع اطالعات و تنوع محصول می-

بین کیفیت سایتهای خریيد اینترنتيی (کیفیيت سیسيتم،

تواند ،هیجان و لذت را در مصيرفکننيدگان بيه وهيود

اطالعات و خيدمات) و ارزش سيودمندانه رابعيه وهيود

آورد .هنگامی که افراد با تنوعی از آیتمها روبرو شيوند

دارد زمييانیکييه کیفیييت بييات باشييد افييراد دارای رولیييه

الساس هیجان و لذت در آنها بيه وهيود ميیآیيد و در

لساس به قیمت به دلیث دارا بودن دیيدگاهی عقالیيی و

مواردی نادر ،آیتمهای ابتكاری و تازه الساس هیجان و

منعقی بیشتر ،ارزش خرید سودمندانه را بهتر درک می-

لذت را منجر میشود .بنابراین ،گرایش به تنوع طلبی بيا

کنند.

ارش خرید لذت هویانه مرتبط است .انتظار میرود کيه
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فرضیه  )72لساسیت قیمت رابعه بین کیفیت سیستم
و ارزش خرید سودمندانه را ت دیث میکند.

تمایث به خرید مجيدد تأثیرگيذار بيوده اسيت .بنيابراین،
ادراک مصييرفکننييدگان از ارزشهييای سييودمندانه و

فرضييیه  )77لساسييیت قیمييت رابعييه بييین کیفیييت
خدمات و ارزش خرید سودمندانه را ت دیث میکند.
فرضييیه  )70لساسييیت قیمييت رابعييه بييین کیفیييت
اطالعات و اررزش خرید سودمندانه را ت دیث میکند.

لذت هویانه بر رضایت و رضایت بر خرید مجيدد تيأثیر
مببت گذاشته است .بنابراین:
فرضييیه  )79ارزش خریييد سييودمندانه تييأثیر مببييت و
م ناداری بر رضایت مشتری دارد.
فرضیه  )71ارزش خرید لذتهویانيه تيأثیر مببيت و

ارزش خرید و رضایت

م ناداری بر رضایت مشتری دارد.

اگرچه انگیزههای خرید اینترنتی متفاوت اسيت ،اميا
می تيوان آنهيا را بيه طيور کليی بيه دو دسيته هيدفگيرا

فرضیه  )73رضایت مشتری تيأثیر مببيت و م نياداری
بر نیت خرید مجدد دارد.

(سودمندانه) و یا لذت طلبی (لذت هویانيه) طبقيهبنيدی

اصلیترین پژوهشی که در ایين زمینيه انجيام شيده و

کرد .این دو نوع ارزش به طيور فزاینيدهای بيرای خریيد

مييدل نظييری پييژوهش لاضيير شييكث ( )7اقتباسييی از آن

اینترنتی بسیار مهم هستند .چرا که مصرفکنندگان را به

است توسط کيیم و همكياران ( ،)0270در کشيور کيره

منظييور بازدیييد از سييایتهييای خریييد اینترنتييی و خریييد

هنوبی صورت گرفته است .ایين ميدل زنجیيره کیفیيت،

مجدد ترغیيب ميیکنيد .موفقیيت کسيب و کيار خریيد

ارزش ،رضایت مشتری و نیت خرید مجدد را بيه عنيوان

اینترنتی نیاز به تأمین هر دوی ارزشها دارد زیرا رابعيه-

یک اسياس منعقيی بيرای کسيبوکيار خریيد اینترنتيی

ای قييوی بييا رضييایت مشييتری و خریييد دارنييد (کييان و

موفقیييتآمیييز مشييخص مييیکنييد و انگیييزهی اصييلی

همكاران .)0221 ،رضایت مشيتری بيهعنيوان خرسيندی

خریداران اینترنتی را به عنيوان عياملی بسيیار مهيم بيرای

مشييتری در خصييوص تجربييه قبلييی خریييد او از یييک

موفقیت در نظر میگیرد .عالوهبراین ،دو متغیير ت يدیث-

شرکت تجاری الكترونیک ت ریف شده است .پژوهشی

گر تنيوعطلبيی و لساسيیت قیميت کيه از ویژگيیهيای

که توسط ليدادیان و باقریيه ( )7939انجيام شيد ،نشيان

شخص است رابعه بین متغیرهای مدل را ت دیث میکند.

میدهد رضایت مشيتریان بيه طيور مستقسيم و مببيت بير

شکل ( )1مدل پژوهش
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روش پژوهش

تأیید نهيایی اعتبيار محتيوایی سيؤاتت در هير سيازه ،از

روش پيژوهش لاضير از نظير هيدف ،توصيیفی ،از

نظرات  1تن از استادان برهسته دانشگاه یزد که در زمینه

منظر طر پژوهش همبستگی و از منظر نتیجه کياربردی

خرید اینترنتی تخصص داشتند ،استفاده شد .پ ،از اخد

اسييت کييه بييا روش پیمایشييی انجييام مييیشييود .ههييت

بازخورد از این کارشناسان ،سؤاتتی که نیاز بيه اصيال

گردآوری دادههيای ميورد نیياز پيژوهش ،از پرسشينامه

در بیان علمی داشت مجددا مورد ویرایش قرار گرفتنيد.

مبتنی بر طیف لیكرت استفاده شده است .به منظيور بيات

برای سنجش پایایی و قابلیت اعتماد ابيزار انيدازهگیيری

بردن نرخ پاسخدهی از هر دو پرسشنامه آنالین به ت يداد

نیز ،ضریب آلفای کرونباخ اندازهگیری شيد .بيرای ایين

 10و لضوری بيه ت يداد  721نیيز اسيتفاده شيده اسيت.

امر ،پرسشنامه بین سی نفر از افراد نمونه توزی  ،و سيس،

پرسشنامه ميورد اسيتفاده در ایين پيژوهش (پیوسيت ،)7

هم آوری و بررسی شدند .مقدار آلفای کرونباخ بيرای

پرسشنامه ت دیث و تكمیث شدهای است کيه بيا در نظير

هر سيازه پيژوهش و بيرای کيث ابيزار انيدازه گیيری در

گرفتن مقیاسهای سنجش به کار رفته در پيژوهشهيای

هدول ( )7آورده شده است .همانعور که مشاهده ميی-

پژوهشگران برهسته در این زمینه ،طراليی شيده اسيت.

شييود ضييریب آلفييای کرونبيياخ بييرای تمييام سييازههييای

برای سنجش روایی پرسسشنامه از روایی محتوایی بهيره

پژوهش بیشتر از  ./1است که نشان از اعتبيار سينجههيای

گرفته شد .ابتدا پ ،از بررسيی سيازههيا و پرسيشهيای

پژوهش دارد.

مورد استفاده در پژوهشهای پیشین ،سواتت پرسشينامه
برای هر سازه استخرا و ویرایش علمی شد .بيه منظيور
جدول ( )1آزمونهای ضرایب آلفای کرونباخ
متغیرهای پژوهش

منب

ت داد سوال

ضریب آلفای کرونباخ

کیفیت سیستم
کیفیت اطالعات

Kim et al. (2012).
Ahn et al. (2004),
Doll et al. (2004),
)Nicolaou & Macknight (2006
Ahn et al. (2004),
Kim et al. (2012).

1

2/123

1

2/131

1

2/111

تنوع طلبی

)Lee et al. (2009

9

2/172

لساسیت قیمت

)Lee et al. (2009

9

2/17

1

2/101

1

2/101

9

2/171
2/111
2/13

کیفیت خدمات

ارزش لذت هویانه

)Overby & Lee (2006
To et al. (2007),
Gupta & Kim (2009).
To et al. (2007),
Gupta & Kim
(2009).
Doll et al. (2004),
Kim et al. (2012).
Zhou et al.(2009),
Kim et al. (2012).

9

همه متغیرها با هم

---------------
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ارزش سودمندانه

رضایت مشتری
نیت خرید مجدد
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هام ه آماری پژوهش شامث تميام افيرادی ميیشيود

پ ،از توزی  032پرسشينامه ،ت يداد  092پرسشينامه

که لداقث یكبار خرید اینترنتيی داشيتهانيد .بيرای لفي

هم آوری و در نهایيت  711پرسشينامه کاميث بيود کيه

اعتبييار بیرونييی ،سي ی شييد نمونييه دادههييا از گييروههييای

دادههای آنها مورد تجزیه و تحلیث قرار گرفت .از لحاظ

مختلف با مراه ه به دانشگاهها ،شرکتها و کافینتهيا

هنسیت  31درصد مرد و  11درصيد زن بيودهانيد11/0 .

هم ي آوری شييوند .بييه دلیييث اینكييه لجييم هام ييه ایيين

درصد متأهث و  30/9درصيد مجيرد بيودهانيد .همچنيین

پييژوهش نامشييخص و متغیرهييای مييورد بررسييی کیفييی

توزی فراوانی پاسخدهندگان بر لسب سن بيا توهيه بيه

اسييت ،بييرای ت یييین لجييم نمونييه مييورد نیيياز از فرمييول

دادههييای هم ي آوری شييده ،افييراد  73تييا  07سييال 1/3

کوکران برای هوام نامحيدود اسيتفاده شيد کيه در آن

درصد00 ،تا  03سال  31/1درصد 92 ،تا  93سيال 01/1

لييداکبر خعييای قابييث قبييول ( ،)2/23سييعح اطمینييان

درصد 12 ،تا  13سال  1/1درصد بود 10 .درصيد افيراد

 2/23 ،در نظر گرفته شد کيه در نتیجيه لجيم

بييه طييور عمييده دارای مشيياغث تخصصييی ،کارمنييد یييا

نمونييه  791نفيير بييه دسييت آمييد کييه بييرای محاسييبات

دانشجوی در لال تحصیث بودهاند و کمتر از  92درصيد

صحیحتير بيه  711نفير ارتقيا یافيت (مقيدار واریيان ،از

خانهدار یيا مشياغث آزاد دیگير داشيتهانيد .سيایر توزیي

طریق نمونيه ميورد بررسيی بيرای  92نفير محاسيبه شيده

فراوانی ها در هدول  0نشان داده شده است.

،2/33

است).
جدول ( )2توزیع فراوانی
تحصیالت

فراوانی

درصد

درآمد

فراوانی

درصد

دیسلم و کمتر

73

72/1

کمتر از 7222222

30

30/9

فوو دیسلم و کارشناسی

10

11/1

7322222تا 0322222

13

93/0

کارشناسی ارشد و دکتری

13

10/1

 0322222به بات

73

1/3

هم

711

722

هم

711

722

آزمووون فرضوویههووا .بييرای آزمييون فرضييیههييای

بودن برازش مدل ميورد بررسيی قيرار گیيرد .در تحلیيث

پژوهش از مدلیابی م ادتت ساختاری با بهرهگیيری از

تائیدی با استفاده از نرم افزار لیزرل یک سيری شياخص

نرم افزار  LISRELو برای بررسی متغیرهای ت يدیثگير

های قراردادی وهود دارند کيه در صيورتی کيه مقيدار

از نرمافزار  SMART PLSاستفاده شده است .همچنيین

آنها در لد قابث قبولی باشد ،اهيرای ميدل را م نيادار و

برای نشان دادن صحت مدل اندازهگیری از ميدلسيازی

مسیر پیشنهادی را مناسب میسازد .تحلیث عاملی تأییدی

م ادتت سياختاری اسيتفاده شيده اسيت .سيوال اساسيی

بييه منظييور بررسييی روایييی مقیيياس مييورد اسييتفاده قييرار

معر شده در این قسمت این بود کيه آیيا ميدلانيدازه-

میگیيرد .چنانچيه اشياره شيد ،ابتيدا بایيد میيزان انعبياو

گیييری ،مييدل انييدازهگیييری مناسييبی بييرای متغیيير مييورد

پييذیری مييدل ارزیييابی ،مييورد آزمييون قرارگیييرد .طييرو

اسييتفاده در مييدل پييژوهش اسييت؟ بييرای پاسييخ بييه ایيين

مت ييددی بييرای بييرآورد نیكييویی بييرازش کلييی مييدل بييا

پرسش بایيد آمياره کيای دو و سيایر م یارهيای مناسيب

دادههای مشاهده شده وهود دارد .به طور کلی ،چنيدین
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شاخص برای سنجش بيرازش ميدل ميورد اسيتفاده قيرار

نسبت کای دو به در هه آزادی آن کمتر از  9بيود و بيه

میگیرد ،ولی م موتً ،برای تأیید مدل ،استفاده از  9تا 3

منظور بهبود شاخصها ،تحلیث دیگری روی مدل انجيام

شاخص کافی اسيت (قاضيی طباطبيایی .)7917 ،تحلیيث

گرفت که نتیجه نهایی در هدول ( )9ارایه شده است.

مدل پیشنهادی مرلله اول مقيدار  RMSEAآن  2/21و
جدول ( )3شاخصهای نیکویی برازش مدل
منب

مقدار بهدست آمده

مقدار قابث قبول

شاخصهای نیكویی برازش مدل

Amoli & Farhoomand, 1996

7/1

>3

( (Chi-Square / degrees of freedomᵡ /df

Amoli & Farhoomand, 1996

2/11

< 0.8

)Goodness of Fit Index (GFI

Amoli & Farhoomand, 1996

2/19

< 0.8

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

قاسمی7913 ،

/211

< 0.08

Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA

قاضی طباطبایی7917 ،

2/3

<0.9

)Normed Fit Index (NFI

قاضی طباطبایی7917 ،

2/37

<0.9

)Non-Normed Fit Index ( NNFI

ابارشی و لسینی7937 ،؛ قاسمی7913 ،

2/30

<0.9

)Comparative Fit Index ( CFI

ابارشی و لسینی7937 ،

2/30

<0.9

)Incremental Fit Index (IFI

0

بييا نگيياهی بييه خروهييی لیييزرل شييكث ( ،)0متوهييه

هستند قابث قبول بوده است .در واق آزمون کای دو هير

میشویم که مدل اندازهگیری ،مدل مناسبی است ،چون

چه کمتر باشد بهتر است ،زیرا این آزمون اخيتالف بيین

کيييه مقيييدار کيييای دو آن بيييه درهيييه آزادی و مقيييدار

داده و مدل را نشان میدهد.

 RMSEAآن کيه از اصيلیتييرین شياخصهيای بييرازش
0.87

U1

0.36
0.82

U2

0.47

U3

0.30

U4

0.36

0.21

0.42

0.30
0.26
0.64
0.46

0.78

0.34

Utilitarian

System q

0.81
0.27

0.87
0.88

-0.01

0.20

-0.14

0.15

0.50

H1

0.62

H2

0.93

H3

0.56

H4

0.28

S1

0.71

0.40

0.62

hedonic

0.26

0.64

Information
q

0.66

0.39

S2

0.55

S3

0.47

0.66
0.71
0.81
0.42
0.39
0.49

0.85

0.52

-0.16

satisfy

0.78

-0.00

0.67

0.29

0.82
0.54

P1

0.46

P2

0.74

0.41

P3

0.83

0.68

Service q
repurchase

0.25
0.78
0.86
0.73
0.71

A1

0.95

A2

0.91

A3

0.93

SE1

0.60

SE2

0.78

SE3

0.25

SE4

0.23

V1

0.57

V2

0.49

V3
C1
C2

0.90

C3

0.76

Q2

0.92

Q3

0.94

R1

0.38

R2

0.26

R4

RMSEA=0.067

p-value=0.00000,

Chi-Square=846.84, df=473,

شکل ( )2خروجی لیزرل در حالت ضرایب استاندارد

0.35
0.82

R3

0.23

0.27

0.46
0.15
0.50

0.66
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9.11

U1

5.03
9.00

U2

6.42

U3

4.64

U4

0.36

2.70

0.42

3.82
3.36
8.92
6.15

0.78

2.89

Utilitarian

System q

0.81
0.84

13.43
13.67

-0.15

4.13

-3.59

3.74

6.44

H1

7.96

H2

9.21

H3

7.52

H4

5.85

S1

0.71

3.30

0.62

hedonic

0.26

8.91
9.86
11.64
5.34
3.98

6.39

Information
q

0.66
4.73
3.98
-1.64

satisfy

0.78

7.24

S2

8.31

S3

7.91

P1

7.30

P2

0.74

5.51

P3

0.83

0.67

0.68

Service q
repurchase

A3

9.26

SE1

8.60

SE2

9.02

SE3

5.08

SE4

4.73

V1

7.82

V2

7.24

C1

3.90

C2

0.13

C3

6.73

RMSEA=0.067

3.91

Q2
3.65

Q3

9.26

3.09
11.61
13.19
10.45
10.03

R1

6.79

R2

4.80

R3
R4

p-value=0.00000,

5.52

0.22

-0.04
7.92

A2

0.33

V3

6.23

0.85

A1

0.30
3.40

7.37

7.54

2.99

7.56

Chi-Square=846.84, df=473,

شکل ( )3خروجی لیزرل در حالت ضرایب معناداری
جدول ( )4نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه

ضریب

T-value

تأیید یا رد

فرضیه 7

کیفیت سیستم تأثیر مببت و م نادار بر ارزش خرید سودمندانه دارد

2/91

0/13

تأیید

فرضیه 0

کیفیت سیستم تأثیر مببت و م نی دار بر ارزش خرید لذتهویانه دارد

- 2 /7

-2/73

رد

فرضیه 9

کیفیت اطالعات تأثیر مببت و م نادار بر ارزش خرید سودمندانه دارد

2/12

9/92

تأیید

فرضیه 1

کیفیت اطالعات تأثیر مببت و م نادار بر ارزش خرید لذت هویانه دارد

2/11

1/93

تأیید

فرضیه 3

کیفیت خدمات تأثیر مببت و م نادار بر ارزش خرید سودمندانه دارد

-2/71

-7/17

رد

فرضیه 1

کیفیت خدمات تأثیر مببت و م نادار بر ارزش خرید لذتهویانه دارد

____

-2/21

رد

فرضیه 1

گرایش به تنوع طلبی رابعه بین کیفیت سیستم و ارزش خرید لذتهویانه را ت دیث میکند

فرضیه 1

گرایش به تنوع طلبی رابعه بین کیفیت اطالعات و ارزش خرید لذتهویانه را ت دیث میکند

فرضیه 3

گرایش به تنوع طلبی رابعه بین کیفیت خدمات و ارزش خرید لذتهویانه را ت دیث میکند

فرضیه 72

لساسیت قیمت رابعه بین کیفیت سیستم و ارزش خرید سودمندانه را ت دیث میکند

فرضیه77

لساسیت قیمت رابعه بین کیفیت خدمات و ارزش خرید سودمندانه را ت دیث میکند

استاندارد

عدم بررسی فرضیه ت دیثگر به دلیث
عدم تأیید فرضیه رابعه
2/71

0 /9

تأیید

عدم بررسی فرضیه ت دیثگر به دلیث
عدم تأیید فرضیه رابعه
2/03

1/31

تأیید

عدم بررسی فرضیه ت دیثگر به دلیث
عدم تأیید فرضیه رابعه

فرضیه 70

لساسیت قیمت رابعه بین کیفیت اطالعات و ارزش خرید سودمندانه را ت دیث میکند

2/00

1 /1

تأیید

فرضیه 79

ارززش خرید سودمندانه تأثیر مببت و م نادار بر رضایت مشتری دارد

2/30

9/31

تأیید

فرضیه 71

ارزش خرید لذتهویانه تأثیر مببت و م نادار بر رضایت مشتری دارد

2/11

1/19

تأیید

فرضیه 73

رضایت مشتری تأثیر مببت و م نادار بر نیت خرید مجدد دارد

2/10

1/31

تأیید
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بييرای آزمييون فرضييیات اصييلی پييژوهش ،از مييدل

آزمون فرضیههای تعدیلگر.

مفهومی پژوهش و در لالت ضرایب م نياداری اسيتفاده

قابلیت بررسی تأثیر متغیرهای ت دیثگر در نرمافيزار

شده است .بنا بر نتایج آزميون فرضيیات ،ضيریب مسيیر

 Smart PLSوهود دارد که از ایين لحياظ یيک مزیيت

فرضیه اول برابر ( )2/91بهدسيت آميد کيه نشياندهنيده

برای آن محسيو ميیشيود (داوری .)7930 ،از ایينرو

تأثیر مببت کیفیيت سیسيتم بير ارزش خریيد سيودمندانه

برای تحلیث متغیرهای ت دیثگير ميدل از روش ليداقث

اسييت .اثيير مببييت کیفیييت سیسييتم بيير ارزش خریييد

مرب ات هزئيی اسيتفاده شيده اسيت .بيرای نمونيه نتيایج

سييودمندانه بييا توهييه بييه آميياره  )0/13( tدر سييعح 33

لاصييث از نييرمافييزار  Smart PLSبييرای بررسييی فييرض

درصد م نيادار بيود .ضيریب مسيیر فرضيیه دوم ( )-/7و

ت دیثگر لساسیت قیمت و کیفیت سیسيتم در شيكث 1

آماره  )-2/73(tبهدست آمد که نشان از رد فرضیه است

ارایه شده است .در روش  ،PLSبرای بررسی یک متغیر

و م نادار بودن رابعه بین متغیرها را رد میکند.

ت دیثگر ،یک متغیير هدیيد در نقيش اثير ت ياملی بيین

فرضیه سوم و چهارم ،ضریب مسیر به ترتیب  2/12و

متغیر مستقث اصلی و متغیر ت دیثگر به مدل اضافه ميی-

 2/11بهدست آمد که نشان دهنيده تيأثیر مببيت کیفیيت

شود .متغیرهای ت دیثگر مانند متغیرهای مسيتقث ترسيیم

اطالعييات بيير ارزش خریييد سييودمندانه و لييذتهویانييه

میشوند .به این م نی که باید یيک متغیير ت يدیثگير را

اسييت .اثيير مببييت کیفیييت اطالعييات بيير ارزش خریييد

همانند یک متغیر مستقث ترسیم و یيک پیكيان از آن بيه

سودمندانه و لذتهویانيه بيا توهيه بيه آمياره  9/92( tو

سمت متغیر وابسته اضافه نمود .بهطور نمونيه در شيكث1

 )1/93در سعح  33درصد م نادار بود که نشان از تأییيد

کیفیييت سیسييتم در نقييش متغیيير مسييتقث و ارزش خریييد

فرضیه است.

سييودمندانه در نقييش متغیيير وابسييته و لساس يیت قیمييت

بنا بر نتایج آزمون فرضيیات پينجم و ششيم ،ضيریب

بهعنوان متغیر ت دیثگر در مدل ایفيای نقيش ميیکننيد.

مسیر به ترتیيب  ،-/71و  2بيهدسيت آميد و بيا توهيه بيه

همچنييین متغیيير هدیييد اثيير ت يياملی را نشييان مييیدهييد.

آماره  )-7/11( tو ( )-2/21در سعح  33درصد م نيادار

همانگونه که از شكث مشخص است ،ضریب م نياداری

نبود ،و فرضیهها رد شد.

 tمربييوط بييه متغیرهدیييد کیفیييت سیسييتم * لساسييیت

فرضييیه سييیزده ،چهييارده و پييانزده ضييریب مسييیر بييه

قیمت 1/31 ،محاسبه شده است که به دلیث بیشيتر بيودن

ترتیب  2/10 ،2/11 ،2/30بهدست آمد که نشان از تأثیر

از  7/31نشان میدهيد در سيعح اطمینيان  %33ميیتيوان

مببت ارزش خرید سودمندانه و لذتهویانه بير رضيایت

تييأثیر متغیيير لساسييیت قیمييت را بييهعنييوان یييک متغیيير

مشتری ،و تأثیر مببيت رضيایت مشيتری بير نیيت خریيد

ت دیثگر تأیید ساخت.

مجدد اینترنتی است .اثر مببت متغیرها با توهه به آماره t

 1/19 ،9/31 ،و  1/31در سعح  33درصيد م نيادار بيود
که نشان از تأیید فرضیههاست.
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SY1

U1
U2
U3

6/42
8/21
24/59
21/48

Utilitian V.

5/76
11/34
7/80
7/85
10/97

System q.

8/72

U4

4/98

12/13
12/69

4/66

SY2
SY3
SY4
SY5
SY6
SY7

price se * system q

price sensitivity

2/01

PR3

10/84 10/04

PR2

PR1

شکل ( )4ضرایب معنادار متغیر تعدیلگر حسایت قیمت

در بررسی نتایج فرضیههای ت دیثگير هفيتم ،نهيم و

قیمت*کیفیت اطالعات  1/1نشان داده شيده اسيت کيه

یازدهم رد فرضیه نشيان داده شيده اسيت .دلیيث رد ایين

بيه دلیيث بیشيتر بييودن از  7/31نشيان ميیدهيد در سييعح

فرضیهها عدم بررسی فرضيیه ت يدیثگير بيه دلیيث عيدم

اطمینيان  %33ميیتيوان تيأثیر متغیير لساسيیت قیمييت را

تأیید فرضیه رابعه بوده است.

بهعنوان یک متغیر ت دیثگر تأیید ساخت.

فرضييیه هشييتم بييا ضييریب مسييیر 2/71و ضييریب
م ناداری  tمربوط به متغیرهدیيد تنيوعطلبيی * کیفیيت

بحث و نتیجهگیری

اطالعات 0/9 ،نشان داده شده است کيه بيه دلیيث بیشيتر

معال ات نشان میدهد که وفيادار مانيدن خریيداران

بييودن از  7/31نشييان مييیدهييد در سييعح اطمینييان %33

برای موفقیت کسب وکار ضروری است .ميدل اسيتفاده

میتوان تأثیر متغیر گرایش به تنوع طلبی را بهعنوان یک

شده در این پژوهش (زنجیره کیفیت-ارزش-رضيایت-

متغیر ت دیثگر تأیید ساخت.

وفاداری) چگونگی موفقیت کسب وکار خرید اینترنتيی

فرضیه دهم با ضریب مسیر  2/03و ضریب م نيادار t

را به طور هيام توضيیح ميیدهيد .ایين مكانیسيم نشيان

مربوط به متغیر هدید لساسیت قیمت * کیفیت سیستم،

میدهد کيه ،کیفیيت برتير سيایتهيای خریيد اینترنتيی،

1/31

وفياداری و تكييرار خریيد را بييه هميراه دارد .کیفیييت بييه

نشان داده شده است که به دلیث بیشتر بيودن از 7/31

تنهييایی بييرای رشييد محييیط تجييارت الكترونیكييی کييافی

نشان میدهد در سعح اطمینان  %33میتوان تيأثیر متغیير

نیست ،چرا کيه مصيرفکننيدگان اینترنتيی محصيول یيا

لساسیت قیمت را بهعنوان یک متغیير ت يدیثگير تأییيد

خييدمت را بيير اسيياس تحقييق خواسييتههييای خييود بييرای

ساخت.

سرگرمی ،هیجان و سودمندی یا کاربردپيذیری ارزیيابی

در بررسييی فرضييیه دوازدهييم ضييریب مسييیر  2/00و
ضييریب م نييادار  tمربييوط بييه متغیيير هدیييد لساسييیت

میکنند.
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خرده فروشان اینترنتی باید سیستمی به منظور قابلیت

همخوانی دارد .در زمینه تجيارت الكترونیكيی ،کیفیيت

دسترسيييی آسيييان و بيييات هميييراه بيييا امنیيييت بيييرای

اطالعات که شامث تنوع و به روز بودن اطالعات اسيت،

مصيرفکننيدگان و ارایييه اطالعيات بييه موقي و بييه روز

تييأثیر قابييث تييوههی بيير ارزشهييای خریييد سييودمندانه و

(ارزش سودمندانه) و ارایيه اطالعيات متنيوع مربيوط بيه

لذتهویانه دارد .معال ه لاضر نشان میدهد در محيیط

محصول (ارزش لذتهویانه) را ایجاد کننيد .بير اسياس

خرید اینترنتی مشتریان نمیتوانند به ارزش ليذتهویانيه

نتایج آزمون فرضیات (هدول  ،)1فرضیه اول تأیید شده

و سييودمندانه دسييت یابنييد ،مگيير اینكييه و سييایت

است .ی نی کیفیت سیستم رابعيه مببتيی بيا ارزش خریيد

اطالعات به روز و کارآمد برای مشتریان ارایيه دهيد در

سودمندانه به میيزان ( )2/91دارد .کيه بيا معال يه کيیم و

نتیجه ،هنگامی که کاربران به رالتی میتوانند محصيول

همكيياران ( )0270همخييوانی دارد .از مؤلفييههييای مهييم

مورد نظر را هست و هيو و انيواع اطالعيات مربيوط بيه

کیفیت سیستم قابلیت دسترسی و امنیيت اسيت .کیفیيت

محصول را بيهدسيت آورنيد ،هير دو ارزشهيای ليذت-

سیستم باید ف الیتهای خرید مصرفکننيده را بيا ایجياد

هویانه و سودمندانه میتواند افزایش یابد.

امنیت و قابلیت دسترسی پشتیبانی کند .اگر ایين عواميث

برخالف معال يات قبليی ،فرضيیه پينجم و ششيم رد

تضمین نشده باشد ،مصرفکنندگان تمایلی بيه اسيتفاده

شده است .ی نی بین کیفیت خدمات و ارزشهای خرید

از و سایت خرید اینترنتيی ندارنيد .بنيابراین ،مصيرف-

سودمندانه و لذتهویانه رابعهای وهود ندارد .در واقي

کنندگان به امنیت سیسيتم ،بيه عنيوان یكيی از مهمتيرین

بييا نتييایج معال ييات گذشييته (کييیم و همكيياران)0270 ،

عوامث مربوط به خرید اینترنتی توهه دارند.

همخوانی ندارد.علت رد فرضیه میتوانيد ایين باشيد کيه

این معال ه ،همانند معال ات قبلی نشان ميیدهيد کيه

امروزه خدمات ارایه شده در سایتهای خریيد اینترنتيی

کیفیت سیستم نظیر امنیت و قابلیت دسترسی ،اسيتفاده از

با هم تفاوت زیادی ندارنيد و سيایتهيا تقریبياً خيدمات

و سایت را تحت تيأثیر قيرار ميیدهيد .اگير مشيتریان

مشييابهی ماننييد گفتگييوی آنالیيين و پرداخييت آنالیيين از

الساس کنند که لریم خصوصی آنهيا زیير پيا گذاشيته

طریق کارت را برای تمام مشتریان فراهم میکننيد و بير

مييیشييود اسييتفاده از و سييایت بييه طييور چشييمگیری

انگیزههای افراد از خرید تأثیر م ناداری نداشته است .در

کاهش مییابد .عالوه بر ایين ،دسترسيی بيه سيایتهيای

رابعه با فرضیههای ت دیثگر نتایج نشان میدهيد ،تنيوع

خرید اینترنتيی ارزش خریيد سيودمندانه را تحيت تيأثیر

طلبی رابعه بین کیفیت اطالعات و ارزش خریيد ليذت-

قرار میدهيد .زميانی کيه دسترسيی بيه سيایتهيا خریيد

هویانه را با ضریب م ناداری ( )0/9ت دیث میکنيد .ليی

اینترنتی سری اسيت و امنیيت اطالعيات شخصيی بیشيتر

و همكاران ( ،)0223نشان دادند کيه گيرایش بيه تنيوع-

باشييد ارزش خریيد سييودمندانه را افييزایش مييیدهييد .در

طلبی بر ارزش خرید لذتهویانيه تيأثیر م نياداری دارد.

لالیكييه ،رابعييهای بييا ارزش خریييد لييذتهویانييه نييدارد

از آنجایی که رابعه بین کیفیت اطالعات و ارزش خرید

(آزمون فرضیه دوم) .آزمون فرضیه سوم نشان ميیدهيد

لذتهویانه تأییيد شيده اسيت .ميیتيوان نتیجيه گرفيت

که کیفیت اطالعات با ارزش خریيد سيودمندانه ()2/12

زمانیكه ،کیفیت اطالعات (تنوع اطالعات) باتتر باشيد،

و ارزش خرید لذتهویانه ( ،)2/11رابعه مببيت دارد .و

افراد تنوعطلب ارزش خرید لذتهویانيه را بهتير درک

بييا معال ييات گذشييته ماننييد کييیم و همكيياران ()0270

میکنند .همچنيین نتيایج نشيان ميیدهيد کيه لساسيیت
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قیميييت رابعيييه بيييین کیفیيييت سیسيييتم و ارزش خریيييد

مصرفکنندگان ارزش خرید لذتهویانه و سيودمندانه

سيييودمندانه ،و کیفیيييت اطالعيييات بيييا ارزش خریيييد

را درک کنند و سيایتهيای خریيد اینترنتيی بتوانيد هير

سييودمندانه را بييا ضييریب م نيياداری  1/1و  1/31ت ييدیث

دوی ارزشها را برای مصرفکنندگان بيه ارمغيان آورد

میکند .از طرفی لی و همكاران ( )0223نشان دادند کيه

بر رضایت مصرفکننده از خرید تأثیر مببتی میگيذارد.

لساسیت قیمت تيأثیر مببيت و م نيادار بير ارزش خریيد

قابث توهه است که ارزش خرید سودمندانه بير رضيایت

سودمندانه دارد .زمانیكه سيایت خيردهفروشيی اینترنتيی

مصرفکننده تأثیر بیشتری داشته و برای مصيرفکننيده

اطالعييات مربييوط بييه محصييول را بييه موق ي ارایييه دهييد

اهمیت بیشيتری دارد .الساسيات ليذت بخيش در زمینيه

مصييرفکننييدگان دارای رولیييه لسيياس بييه قیمييت ،از

خرید اینترنتی مهم است و میتوانيد ارزش ادراک شيده

آنجایی که فردی منعقيی و زميانميدار هسيتند ،نیياز بيه

خرید در فروشيگاههيای آنالیين و رضيایت مشيتریان را

هست وهوی لضوری اطالعات یا اتصال به لینکهيای

افزایش دهد .درنتیجه منجر به افزایش نیت خرید مجيدد

اطالعاتی دیگر ندارند .و باعث میشود که ارزش خرید

در مشتریان شيود .نتيایج فرضيیه  73تأییيد ميیکنيد کيه

سيييودمندانه را بهتييير درک کننيييد .کيييه ارزش خریيييد

رضييایت مشييتری بيير نیييت خریييد مجييدد تييأثیر مببييت و

سودمندانه به نوبه خود بر رضيایت مصيرفکننيده تيأثیر

م نييادار دارد کييه بييا معال ييه لييدادیان و باقریييه ()7939

داشييته و خریيييد مجيييدد را بييه هميييراه دارد .بنيييابراین،

همخوانی دارد .زميانی کيه مشيتری از خریيدهيای قبليی

فروشندگان الكترونیكی باید اطالعيات را بيهموقي و بيه

خود از سایت رضایت داشته باشد به خرید دوباره از آن

روز در سایت خود بيرای تحقيق خواسيته هيای مشيتری

سایت ترغیيب ميیشيود و بير نگيرش فيرد در خریيد از

ارایه دهند تا بتواننيد ارزش سيودمندانه را بيرای مشيتری

سایت تأثیر مببتی دارد .بنيابراین خریيد مكيرر از سيایت

ملموس تر کنند.

افزایش مییابد .به طيورکلی ،نتيایج نشيان داد در ليالی

از دیگر ویژگیهای سایت خيردهفروشيی اینترنتيی،

کييه کیفیييت سیسييتم عيياملی مييؤثر بيير ارزش خریييد

ایجاد فضای مناسب در سایت است .ساختار سایت بایيد

سودمندانه هستند ،کیفیت اطالعات با ارزش خرید لذت

بهگونهای باشد که دارای سيهولت دسترسيی و سيهولت

هویانه و سودمندانه در ارتباط است و بير آن تيأثیر ميی-

اسييتفاده باشييد .و ایيين باعييث مييیشييود کييه افييراد دارای

گذارد .همچنین یافتهها بر خالف معال ات قبليی ،نشيان

رولیه لساس به قیمت به آسيانی خریيد خيود را انجيام

داد کييه کیفیييت خييدمات بيير ارزش لييذتهویانييه و

داده و زمان کمتری را صرف خریيد کننيد و در پيی آن

سييودمندانه تييأثیری نييدارد .ارزش سييودمندانه و لييذت

منجر به درک ارزش سودمندانه بيرای مصيرفکنيدگان

هویانه منجر به رضایت مصرف کنندگان اینترنتيی ميی-

میشود .و افرادی که دارای رولیيه هيدفگيرا هسيتند،

شود و به طور قابث توههی نیت خریيد مجيدد را ارتقياگ

التمال بازدید و خرید آنها از سایت بسیار است.

میدهد.

نتایج آزمون فرضههيای  79و  71بیيان ميیکنيد کيه
ارزش خرید لذتهویانه و سودمندانه میتواند مهمترین
عامث در رضایت مشتریان آنالین باشد .و با معال ه کيان
و همكاران ( )0221همخوانی دارد .در واقي زميانی کيه
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پیشنهادهای کاربردی
نتایج پژوهش به طور کلی نشان میدهيد کيه ارزش

 -9با توهه به اثر ارزشها بر رضایت مصيرفکننيده
نتایج نشان میدهد که ارزش سودمندانه تأثیر بیشتری بير

ليذتهویانيه و سيودمندانه منجيير بيه رضيایت مصييرف-

رضييایت دارد و شيياخص بهتييری بييرای سيينجش منيياف

کنندگان اینترنتی میشود .بنابراین:

لاصث از خرید اینترنتی است ،بنابراین به خيردهفروشيان

 -7به مدیران فروشگاههای آنالین پیشنهاد ميیشيود
که به این موضوع توهه داشته باشند و سایتهيای خيود

آنالین پیشنهاد میشود به منظور ایجاد ارزش سودمندانه
در خرید توهه ویژه داشته باشند.

را طوری طرالی کننيد کيه بتوانيد هيردوی ارزشهيا را

 -1تمرکز بر بيات بيردن السياس رضيایت از خریيد

برای خریداران اینترنتی به همراه داشته باشد .در طرالی

برای مشتریان آنالین ،خود بيه طيرو مختليف ،از همليه

سایت باید به کیفیت سیستم توهه داشته باشند و بتواننيد

ایجيياد هیجييان ،صييرفههييویی در زمييان و پييول ،سييهولت

امنیييت ،قابلیييت دسترسييی ،و سييرعت پاسييخگویی بييه

خرید ،استفاده از طر های گیيرا ،رني

هيا ،موسيیقی و

مشتریان را بر اساس اطالعات موهيود در سيایت فيراهم

ویييدیوهای هييذا روی صييفحات و و امنیييت بيياتی

کننيييد بيييا ایييينکيييار ،خریيييداران ارزش کيييارکردی و

فضای سایت میتواند لذت از خریيد را افيزایش دهيد و

سودمندانه را بهتر درک میکنند .هالب توهه است کيه

همچنین به ل ،ش ف و خوشحالی ناشی از لضيور در

ارزش خرید سيودمندانه بيرای مشيتری اهمیيت بیشيتری

فروشگاه اینترنتی و انجام خرید آنالیين منجير شيود ،بيه

دارد و پیشنهاد می شود که ميدیران سيایتهيای فيروش

گونهای که افراد تمایيث بيه گذرانيدن بخشيی از اوقيات

اینترنتی این ارزش را برای مصرفکنندگان ملميوستير

فراغت خود در فروشيگاه اینترنتيی را داشيته باشيند و از

کنند .از طرفی دیگر برای درک بهتر ارزش لذتهویانه

این کار خود لذت ببرند.

توسط خریداران پیشنهاد میشود که اطالعات سيایت را
بييههنگييام و بييه روز کننييد ،اطالعييات متنييوعی راهي بييه

پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

محصييول در سييایت موهييود باشييد و در تحویييث و یييا

غیر از عواملی که با عنوان متغیرهای مستقث در مدل

برگشت محصوتت ارهياعی (پيذیرا بيودن محصيوتت

استفاده شده پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفتند ،عوامث

ارهاعی) سری عمث کنند.

بسیار دیگری وهود دارد که این متغیرها بير ارزشهيای

 -0پیشنهاد دیگر این اسيت کيه ،سيایتهيای خریيد

خرید تأثیر ميیگذارنيد کيه در ایين پيژوهش بيه دلیيث

اینترنتی به منظور پاسيخگویی بيه نیازهيای ليذتهویانيه

اهتنا

از پیچیدگی مدل ،لحاظ نشدهاند .به طيور مبيال

خریداران خود ،بایيد در آنهيا السياس ليذت و هیجيان

میتوان به محصوتت و خدمات سفارشی ،صرفههيویی

ایجاد کنند .یكی از روشهای ایجاد هیجيان و ليذت در

در هزینه ،رالتی ،ماهراهویی و موق یيت و مقيام اشياره

خریدران ،ایجاد موسیقی و تصاویر هذا از طبی ت در

کرد.

صفحات سایت است .این امر موهب میشود که فرد بيه

 -7پیشنهاد میشود پژوهشهاتی آتی عوامث مؤثر بر

طور مكرر از همان سایت خرید کند و مناف کيارکردی

کیفیت سیستم ،خدمات و اطالعات را به طور هداگانه

مورد نظر او هم تأمین شود ،زیرا با خرید اینترنتی ،افيراد

مورد بررسی قرار داده و اثر این عوامث را بر ارزشها

در هزینه ،زمان و پول خود صرفههویی میکنند.

مشخص نمایند.
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 -0انتظييار مييیرود کييه افييراد دیييدگاههييای مختلفييی

 -0اسماعیثپور ،؛ گلدوزیان ،ا.)7932( .عوامث مؤثر

نسبت به ارزشهای خرید داشته باشند .بنيابراین پیشينهاد

بيير انگیييزه خریييد آنالیيين مصييرفکننييده ،فصييلنامه

میشود اثر تفياوتهيای هنسيیتی ،تحصيیالت و سين را

مدیریت کسب وکار ،شيماره نهم،سيال دوم-709 .

مورد بررسی قرار دهند.

.731

 -9این پژوهش محدود به افرادی اسيت کيه تجربيه

 -9ه فرپور ،م؛ بهرام زاده ،م .)7937( .بررسی عواميث

خرید اینترنتی داشتهاند ،سازمانها و شرکتهيای ف يال

مؤثر بر توس ه خرید اینترنتی کتا در کشور؛ ارایه

در این زمینه نباید از افرادی که تا کنيون تجربيه خریيد

یک ميدل مفهيومی و ارزیيابی آن در دانشيگاه هيا.

اینترنتی نداشتهاند ،غافيث شيوند .و بایيد نگيرش آنهيا را

ماهنامييه علمييی پژوهشييی/مييدیریت و پیشييرفت-

راه به ارزشهای خرید اینترنتی و نیت خریيد اینترنتيی

دانشگاه شاهد.172-913 ،

در آینده هویا شوند.

 -1لييدادایان ،علييی؛ باقریييه مشييهدی ،امیيير لسييین.

 -1از آنجا کيه در خریيد لضيوری اثير ارزشهيای

( .)7939بررسی عوامث ت یيین کننيده در تمایيث بيه

اهتماعی ،شرطی و شيناختی ميورد بررسيی قيرار گرفتيه

خریييد اینترنتييی بلیييت شييرکتهييای هواپیمييایی،

است ،پیشنهاد میشود اثر این ارزشها بر خرید اینترنتيی

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریيابی نيوین،

و تأثیر آن بر رضایت بررسی شود .و مقایسهای بيین ایين

سال چهارم .شماره اول730-791 .

دو سبک خرید اینترنتيی و اهمیيت ارزشهيا در ایين دو
سبک صورت صورت پذیرد.

 -3لیييدرزاده،ک؛ لسيينی پارسييا ،ا .)7937( .بررسييی
تييأثیر ارزشهييای لييذتهویانييه بيير رفتييار خریييد
مصرفکننيدگان ،ميدیریت بازاریيابی ،شيماره .71
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.93-71
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به پرسشنامه باعث شد که محقق مجبور شيود بيه هام يه

ارزش مبتنييی بيير فایييده و لييذتهویانييه در رضييایت

آميياری مراه ييه کنييد و ت ييدادی از پرسييشنامييه هييا را

مصييرفکننييدگان از خریييد پوشيياک در ایييران،

غیرآنالین پخش کند کيه باعيث صيرف زميان بیشيتری

فصلنامه مدیریت توس ه و تحول ،شماره هفتم-13 .

شد.

.32
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