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 اعتماد،ارزش درک شده و قصد خرید مجدد مشتریانی  رابطه

 (0505)مطالعه موردی: در فروشگاههای اینترنتی 

  1سید حبیب موسوی

 2 فرانک پایدار

 چکیده

های اینترنتی وارد عرصه کسب و با گسترش این نوع تجارت، فروشگاه امروزه، تجارت الکترونیک نقش عظیمی در کسب و کار دارد. 

ای زیادی بر سر راه موفقیت آن ها قرار دارد از جمله این چالش ها، هها دارند، چالش های که این فروشگاه مزیت ند. با همهکارها شد

اعتماد در فضای اینترنتی می باشد. آن دسته از فروشگاه های که بتوانند اعتماد و دیگر موانع را در چنین محیط هایی تامین نماید می 

که مشتریان وفاداری که قصد خرید مجدد داشته باشند را افزایش دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی   شندتوانند امید داشته با

از نظر ماهیت   بوده است. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و  رابطه اعتماد، ارزش درک شده، قصد خرید مجدد مشتریان

شهر تهران  0505شگاه اینترنتی آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان آنالین فرو های توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه جزء تحقیق

نفر  054اشد. در این پژوهش محقق برای افزایش روایی تحقیق خود از آماری در پژوهش حاضر نامعین می ب باشد. حجم جامعهمی 

در دسترس استفاده نموده است. برای گردآوری  برای انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی و استفاده نموده است

که روایی آن توسط استاد راهنما و خبرگان بازاریابی مورد تایید واقع شده است و نامه استاندارد استفاده شده بود داده ها از پرسش

گردآوری شده دراین پژوهش  تجزیه و تحلیل داده های جهتهمچنین پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع قرار گرفت. 

 است.  شدهدراین پژوهش استفاده  Smart PLS محقق از نرم افزار

قصد خرید مجدد مشتریان رابطه معنی داری دارد. از سوی دیگر  اعتماد و ارزش درک شده با %50در سطح اطمینان   :نتایج پژوهش

نیز رابطه معنی داری دارند.   0505جدد مشتریان از فروشگاه قصد خرید م  و  نتایج به دست آمده گویای این است ارزش درک شده

نتایج فرضیه های فرعی گویای این بود که کیفیت اطالعات، حریم خصوصی و امنیت با ارزش درک شده و قصد خرید مجدد  همچنین

 .رابطه معنی داری دارند

 

 شده، قصد خرید مجدد. د، ارزش درکاعتما واژگان کلیدی:
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  مقدمه

 در که طوری شود؛می تلقی شهرهای بزرگ در فرهنگ، و شهری اقتصاد صنعت، سودمندترین بخش عنوانبه اطالعات فناوری امروزه،

 الکترونیک تجارت حجم فناوری، این گسترش اثر براست.  شده واقع مؤثر و بوده سهیم میالدی، 2515 سال در صنایع دنیا از درصد 50

موریچی و تاکاهاشی در پژوهشی به نقل (. 1950)نعمتی، اکبرزاده صفوئی، زنگیان و همکاران،  است رشد الدر ح روز به روز جهان، در

ها درحال تغییر الگوهای مصرف خود ها و آمریکاییکنندگان ژاپنی به پیروی از اروپاییمصرف »دارند که، (، بیان می2515از سالسبرگ )

 و توسعه به روند دادن شتاب با است تالش در سوم هزاره انسانباشد که، به این معنا می این(. 2514)موریچی و تاکاهاشی، « هستند

 الزامات با متناسب جدید، الگویی و فاصله بگیرد سنتی، الگوی از اجتماعی، نظام مختلف های و بخش شهرها در اطالعات فناوری کاربری

های نوظهور در این عرصه یکی از جنبه(.  همچنین، 1950و همکاران، )نعمتی، اکبرزاده صفوئی، زنگیان  کند اطالعات ایجاد عصر

 آن از حاکی هاگزارش اطالعات، فناوری کاربرد زمینه در های فراوانگذاریسرمایه وجود بااما   های آنالین است پیدایش فروشگاه

 که باورند بر این محققان اکثر راستا، این درکنند. میاستفاده ن آنها از ها،فناوری این به دسترسی رغم به از کاربران برخی که هستند

 بانکداری نوین خدمات از مقابل استفاده در افراد رفتار و شهروندان رضایت بر تأثیرگذار دو عامل عنوانبه اعتماد، و شدهادراک امنیت

اعتمادی به تجارت الکترونیک به (، بی2555) از نظر لی(. 1950)نعمتی، اکبرزاده صفوئی، زنگیان و همکاران،  هستند مطرح اینترنتی،

آنان کنترل ندارند. دوم، نگرانند که اطالعات شخصی  دو دلیل است، نخست، مشتریان بر دسترسی بازرگانان وب به اطالعات شخصی

تمندترین ابزار بازاریابی عنوان قدراز اعتماد به 9بری(. 1959زه در اختیار شخص سوم قرار گیرد )نژادشکوهی و دعایی، ایشان بدون اجا

(، مشتریان تنها بر پایه و اساس اعتماد، تصمیم به خرید اینترنتی 2552کند و باتوجه به مطالعات فوی هوون )مبتنی بر رابطه یاد می

و  اعتماد ایمتغیره نقش بر داریم قصد مطالعه این درباتوجه به اهمیت موضوع، بنابراین،  (.1959)شیخی، شافعی و فاروقی،  گیرندمی

 که، است این حاضر پژوهش اصلی سؤال .شویم مشتریان، متمرکز مجدد خرید بینی پیش در شدهدرک ارزش میانجی متغیر نقش

  دارد؟ ایرابطه چه هاآن مجدد خرید قصد با مشتریان شدهدرک ارزش و اعتماد

 مبانی نظری پژوهش

(. تجارت 2519خیر در زمینه نظام اقتصادی است )آرن، گوزل، کابادایی و همکاران، های اخرید آنالین یکی از نوآوری: تجارت الکترونیک

الکترونیک یک اصطالح برای هر نوع کسب و کار یا معامله تجاری است که شامل انتقال اطالعات در اینترنت است. مطابق نظر ون ولیت 

و فروش محصوالت یا خدمات و یا اطالعات، از طریق ابزارهای  عنوان معامالت بازاریابی، خرید( تجارت الکترونیک به2551و پوتا )

 (. 2510شود )عبدالرزاک، مارموسو، عمر و همکاران، های کامپیوتری تعریف میالکترونیکی مانند اینترنت و سایر شبکه

 گویند:می« 0کالس خرید»که به آن  معموالً سه نوع موقعیت خرید وجود دارد :(های خریدموقعیت)انواع خرید 
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نیاز به خرید جدید ممکن است  کند.مشتری برای اولین بار اقدام به خرید می در این موقعیت، )وظیفه جدید(: خرید جدید -1

 باشند.های جدید خرید، خریداران دانش محدودی دارند و فاقد تجربه قبلی میدر موقعیت واسطه نیروهای داخلی یا خارجی باشد.به

 دست آورند.ها و غیره بهکنندگان، قیمتموعه متنوعی از اطالعات را در مورد کاال، عرضهها باید مجآندرنتیجه، 

کنندگان فعلی شده زمانی وجود خواهد داشت که عملکرد عرضهخرید مجدد اصالح: شده(تغییردر عرضه )خرید مجدد اصالح -2

چنانچه افراد فنی در سازمان خریدار، طالب  کرده باشد.رضایت سازمان را جلب نکرده، یا کاهش هزینه یا بهبود کیفیت ضرورت پیدا 

دست آورد، تغییر اشد تا مزیت رقابتی بیشتری را بهبهای اضافی کاال های کاال باشند، یا واحد بازاریابی خواستار جنبهتغییراتی در ویژگی

پیوندد که شده عمدتاً زمانی به وقوع میبه هرحال، موقعیت خرید مجدد اصالح کننده نیز ممکن است ضرورت پیدا کند.در عرضه

  . کنندگان فعلی راضی نباشندمشتریان از عملکرد عرضه

طور مستمر به کاالها و خدماتی که افتد که سازمان خریدار بهاین موقعیت زمانی اتفاق می: )خرید مجدد مستقیم(تکرارخرید -3

چنین اقالمی را  اخیراکنندگانی که یک سازمان خریدار به عرضه هایی،در چنین موقعیت نیاز داشته باشد. خریداری کرده است، قبال

این مسئله به این معنی است که قیمت، دوره حمل  کند.عبارتی سفارش خود را تکرار مییا به دهدسفارش می مجددا کنند،عرضه می

 (.1951د )رنجبران و همکاران، کننمییکسان است و تغییری  ،خت، درست مانند سفارش خرید اولیهکاال و شرایط پردا

 و راه دنبال به هاشرکت جدید، مشتریان جذب در هاآن آهسته رشد و مؤسسات بین رقابت گرفتن شدت به باتوجه: مجدد خرید قصد

-می فعلی مشتریان مجدد خرید سطح بردن باال بر تمرکز هاآن ترینمهم جمله از که هستند خود فروش ارتقاء برای جدیدی هایروش

 هایسال در آنالین مشتری حفظ درواقع،. است حیاتی آنالین خرید سودآوری و موفقیت در مشتریان، مجدد خرید(. 2555 اوه،) باشد

»  ،(2555) مورگان و لیسی تعریف طبق. است کرده جلب خود به را ایمالحظه قابل توجه رقابتی، مزیت آوردن دستبه دلیلبه اخیر

 و وضعیت به باتوجه شرکت، همان از شدهتعیین سرویس یک دوباره خرید درمورد فرد قضاوت عنوانبه اندتومی مجدد، خرید قصد

 در  همکاران و سو سیانگ توسط که تحقیقی در(. 2510 همکاران، و عمر مارموسو، عبدالرزاک،) «شود تعریف خود فعلی شرایط احتمال

 تایوان در آنالین گروهی خرید مشتریان توسط شدهارائه خدمات از مشتریان ترضای دریافتند محققین است پذیرفته صورت 2510 سال

 و است رضایت مهم شروط از سایت وب کیفیت شده،درک ارزش دیگر سوی از باشدمی مشتریان اعتماد بهبود بر تأثیرگذار و مهم عاملی

 نقش خدمات کیفیت.دارد آنالین هایفروشگاه از مشتریان مجدد خرید قصد بر ایالعادهفوق تأثیر شدهدرک ارزش افزایش دیگر سوی از

 (.2514 همکاران، و شین گالیرز، کیم،) دارد مجدد خرید قصد و خرید ارزش افزایش در مهمی

 ها شده است )عبدالرزاک،، روابط اعتماد و اعتماد در جهان آنالین، یک موضوع تحقیق در بسیاری از رشته1505از سال : اعتماد

د از کند که عبارتنهای کلیدی از اعتماد شناسایی میعنوان مؤلفهسه مؤلفه را به 0نایتدل مک (.2510 همکاران، و عمر ،مارموسو

 (. 2510 همکاران، و عمر مارموسو، ؛ عبدالرزاک،2514صداقت، خیرخواهی و شایستگی )ایکسو، جنفتلی و آکوئینو، 

ها وجود دارد. تعهد به برند به ند شناخته شده است. با این حال یک تفاوت مهم بین آنخرید مجدد معموال با تعهد به بر قصد: وفاداری

 اوکاس .ارزانتر بودن آن استعلت عنوان خرید نام تجاری بهاما خرید مجدد به. روابطی شبیه روابط دوستانه مشتری با برند استمعنای 

 برند، قوی و مثبت ارتباطات که داد نشان  ژاروالنن. میدهد قرار تأثیر تحت را خرید قصد برند، ارتباطات که دریافتند ،(2552)  لیم و
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 آنالین خرید برای مشتریان قصد و کنند اعتماد الکترونیک تجارت مشاهده غیرقابل و نامرئی محیط به تا کند کمک مشتریان به تواندمی

 شودگفته میمشتریان با وفاداری باال نسبت به برند، به مشتریانی ، کنندبالدینگر و رابینسون بیان می. (1950دهد )حبیبیان،  افزایش را

(. 2512)اریکس، آنال، کاندان و همکاران،  نسبت به آن برند دارندکنند و احساس تعهد قوی بارها و بارها از یک برندی خرید میکه 

دهنده رضایت آنی مشتریان از ممکن است تنها نشانباشد. خرید مجدد اصوال وفاداری به برند، به خریدهای مجدد مشتریان مربوط می

برند باشد. بنابراین مفهوم وفاداری به برند هم به نگرش و هم به وفاداری رفتاری توسعه داده شده است. وفاداری رفتاری به این معناست 

تر است و وفاداری رفتاری بادوام رسد که وفاداری نگرشی نسبت بهکه مشتریان مجددا از همین برند خرید خواهند کرد؛ به نظر می

شود )جوانمرد و فردی از یک برند مشاهده میهای منحصربهباشد و زمانی است که ارزشدهی مشتریان میدهنده تعهد رجحاننشان

 (.  1922زاده، سلطان

. کنند نامناسب استفاده آنها از و آوریافراد جمع درباره را هاییداده اینترنتی هایشرکت کهاین احتمال از: است عبارت :حریم خصوصی

به همین دلیل برخی از افراد چندان  دارد وجود شخصی اطالعات از ناخواسته و استفاده خصوصی حریم مسائل درباره زیادی نگرانی

ها تردید دارند. کنندگان اینترنتی، در عدم افشای اطالعات شخصی یا مالی از سوی شرکتتمایلی به ارائه این اطالعات ندارند. مصرف

های مختلفی را برای این منظور اعمال بند باشد و قوانین و رویههرچه شرکت بیشتر به حفظ حریم خصوصی مشتریان اینترنتی پای

)روکا و وگا، یابد شده و نگرانی مشتریان از خرید اینترنتی کاهش مییابد و ریسک درککند، اعتماد مشتریان به شرکت افزایش می

2555.)  

شده، عاملی . ارزش درکخدمت دریافت فرآیند استانداردهای از مشتری کلی ارزیابی از: است عبارت شدهدرک کیفیت: شدهارزش درک

 شرط برای ارزش درنظر گرفتعنوان یک متغیر پیشتوان بهشده را میید و کیفیت درکآشده میاست که پس از کیفیت درک

شده، از ادراکات، ترجیحات و ارزیابی مشتری درک(، ارزش 1555به گفته وودراف ) (.1951همکاران، )رنجبران، رشیدکابلی، صنایعی و 

شود. مشتریان در زمان خرید و مصرف از خدمات انتظاراتی دارند که هرقدر این انتظارات تحقق یابد و ارضا شود ارزشی که ناشی می

شده در حالت مطلوبی قرار گیرد و تری قرار خواهد گرفت. اگر ارزش درکگیرد در سطح باالمشتری برای محصول یا خدمت درنظر می

-پور و بخشیآقازاده، قلیدنبال خواهد داشت )وری را بهمشتریان قصد خرید از برند را داشته باشند، خرید از خدمات برندی خاص، بهره

   (. 1952زاده، 

عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد در گروه خرید و فروش (، در تحقیقی 2510هسانگ هسو، مینگ چانگ، کائونگ و لی ): پیشینه تحقیق

فروشندگان  ازسایت، رضایت وب ازرضایت نتایج نشان داد که، لین را مورد بررسی قرار دادند. مدل موفقیت و اعتماد لیلون و مک ،آنالین

سایت، تأثیرات ج همچنین نشان داد که، اعتماد به وبنتایسایت تأثیرات مثبتی بر قصد خرید مجدد داشت. شده از وبو کیفیت درک

شده از درحالی که، اعتماد به فروشندگان بر کیفیت درکسایت دارد. سایت و رضایت از وباز وبشده مثبتی بر کیفیت درک

-تأثیر مثبتی بر اعتماد به وبسایت، شده از وبدرنهایت نتایج نشان داد که، اندازه درکفروشندگان و رضایت از فروشندگان تأثیر دارد. 

قرار دارد  سایت و اعتماد به فروشندگانترتیب، تحت تأثیر اعتماد به وبسایت و شهرت فروشندگان بهسایت دارد، درحالی که شهرت وب

 ده نمود. ( مشاه1توان در جدول شماره )مطالعات مشابهی که در این زمینه صورت گرفته را می. (2510 لی، و کائونگ چانگ، )هسو،
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 های مشابه پژوهش حاضرگرفته در زمینههای صورت(: پژوهش1جدول شماره )

 توضیحات عنوان پژوهش نام مؤلف/ مؤلفان
Emi Moriuchi, Ikuo 

Takahashi (2016). 
اعتماد، رضایت و وفاداری 

کننده آنالین در مصرف

تجارت سوپرمارکت آنالین 

 ژاپنی. 

ه نشان داد که تمام روابط پیشنهادشده توسط شدمدل معادالت ساختاری اصالح

دهد که، برای تعیین رضایت دار بود. نتایج نشان میمدل نظری بجز دومورد معنی

های مشتریان برای خرید مجدد اینترنتی، شرکت باید توجه خود را بر فعالیت

گذاری و تجربه خریداران خود متمرکز کند. از طرف دیگر، زمانی تبلیغاتی، قیمت

دنبال تعیین قصد خرید مجدد اینترنتی و اعتماد مشتریان هستند ها بهکه شرکت

گذاری تبلیغاتی و تجربه خریداران باید توجه خود را بر روی محصول، قیمت

دهد که بین اعتماد اینترنتی و رضایت متمرکز کنند. مهمتر از همه، نتایج نشان می

بیشتری بر قصد خرید مجدد خریداران  اینترنتی، رضایت اینترنتی تأثیر قابل توجه

 اینترنتی دارد.     
Jengchung V. 

Chen, David C. 

Yen, Wan-Ru Kuo, 

Erik Paolo S. 

Capistrano (2016). 

سوابق خرید و نیت خرید 

کنندگان مجدد از مصرف

 حراج آنالین.

 هایمزایده دراین تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر خرید و نیت خرید مجدد 

 هایسایتهای آنالین در وبمزایده یک آزمایش در زمینهپردازد. آنالین می

PChome  وeBay  وYahoo سازی یک محیط کار با نام تجاریبرای شبیه، 

حجم اطالعات و محدوده قیمت برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی فروشنده، 

کردها فایده و لذت ها و رویکننده برخی جنبهکه منعکس .انجام شد مقاصد خرید

تمام متغیرهای مؤثر بر خرید طبق این پژوهش، در خرید و نیات خرید مجدد بود. 

ای طور قابل مالحظهقابل توجه بودند. که در آن بین استراتژی میانجی و اعتماد به

های آنالین، فرایندهای مزایدهدادند. نیت خرید مجدد را تحت تأثیر قرار می

   .صوص برای القای خرید و نیت خرید مجددای هستند بخپیچیده
Anil Bilgihan 

(2016).  
در  Yژن وفاداری مشتری 

خرید آنالین: یک مدل 

یکپارچه از اعتماد، تجربه 

 کننده و برندینگ.استفاده

-منظور آزمون مدل تحقیق، یک نظرسنجی آنالین بصورت نمونهدر این پژوهش، به

های تحقیقاتی نشان داد یافتهی توزیع شد. ژن وا 2055گیری تصادفی ساده بین 

، است. Yعامل وفاداری در خرید آنالین مشتریان ژن ترین مهماعتماد، که 

نیز یک کلید پیشرو در وفاداری و تجربه آنالین مثبت، همچنین، ارزش ویژه برند 

 باشد. می اینترنتی
Thu Nguyen 

Quach, Paramaporn 

Thaichon, Charles 

Jebarajakirthy 

(2016). 

دهندگان کیفیت خدمات ارائه

خدمات اینترنت و تأثیر آن 

بر وفاداری مشتری از 

 . های مختلفطریقه

و اثرات آن بر وفاداری  ISPابعاد کیفیت خدمات یک  کند تاتالش میاین مطالعه 

کاربر اینترنت  1291ها از دادهرا بررسی نماید. مشتری در خدمات با تکنولوژی باال 

 ISPبندی مشتریان تجزیه و تحلیل این پژوهش، شامل بخشست آمده است. بد

ها ار ابعاد کیفیت خدمات ها و ارزیابی درک آنبراساس الگوهای استفاده آن

-این مطالعه، از طریق استفاده از مدل معادالت ساختاری و تکنیکاینترنت است. 

ند وفاداری نگرشی و تواکند که، کیفیت خدمات میاسترپ، تأیید میهای بوت

 رفتاری هردو را تحت تأثیر قرار دهد. 
Ibrahim Elbeltagi , 

Gomaa Agag 

(2016).  

فروشی اینترنتی اخالق خرده

)آنالین( و تأثیر آن بر 

رضایت مشتری و قصد خرید 

انداز نظریه مجدد: چشم

 .اعتماد –فرهنگی و تعهد 

عنوان یک فروشی آنالین بهق خردهدهد که، ادراکات مشتری از اخالنتایج نشان می

مرتبه دوم از پنج سازه )حریم خصوصی، غیرفریب، تحقق/قابلیت اطمینان ساختار 

بینی و قویا رضایت مشتری آنالین را پیشتشکیل شده است. و بهبود خدمات( 

از اعتماد، و تعهد در رابطه گری مهم یک اثر میانجیعالوه بر این، مؤلفان کند. می

نتایج همچنین نشان فروشی آنالین و رضایت مشتری پیدا کردند. الق خردهاخبین 
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فروشی آنالین و دهد که، فردگرایی اثرات متوسط بر رابطه بین اخالق خردهمی

و نیز برخالف انتظار، فاصله قدرت هیچ اثر قابل توجهی رضایت مشتری دارد. 

  نداشته است. 
Sukanya Kundu, 

Saroj Kumar Datta, 

(2015).  

اثر اعتماد بر رابطه کیفیت 

خدمات الکترونیکی و رضایت 

 مشتری.

عنوان متغیر میانجی بین کیفیت هدف این مقاله این است که، نقش اعتماد را به

نتایج خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی پیدا کند. 

ایت مشتری ارتباط داشت. نشان داد که، کیفیت خدمات الکترونیکی به شدت با رض

 عنوان متغیر میانجی بین کیفیت خدمات الکترونیکی وو همچنین، رابطه اعتماد به

 رضایت مشتری نیز تأیید شد. 
Lei-Yu Wu, Kuan-

Yang Chen, Po-

Yuan Chen, Shu-

Ling Cheng (2014).  

شده، هزینه ارزش درک

مبادله و قصد خرید مجدد 

از انددر خرید آنالین: چشم

 ایهای رابطهبورس

خردار آنالین انجام شد،  225بر اساس شواهد تجربی در یک نظرسنجی که از 

کنندگان و هر جزء هزینه بطور شده مصرفنتایج نشان دادند که، ارزش درک

-مثبتی با قصد خرید مجدد در ارتباط است. نتایج نشان داد که، فراهم کردن نشانه

تجوی اطالعات مشتریان، از عناصر اصلی در های کافی برای کاهش هزینه جس

 قصد خرید مجدد مشتریان است. 
Ilias O. Pappas, 

Adamantia G. 

Pateli , Michail N. 

Giannakos, 

Vassilios 

Chrissikopoulos, 

(2014).  

تعدیل اثرات تجربه خرید 

آنالین بر رضایت مشتری و 

 قصد خرید مجدد. 

رابطه اثر تجربه در دو نوع رابطه است: هدف این مطالعه، بررسی تعدیل 

نتایج پژوهش  سوابق خاص با رضایت و رابطه رضایت با قصد خرید مجدد.

دهد که، تجربه بر روابط بین انتظار عملکرد، رضایت و قصد خرید نشان می

تجربه نشان داد که، تجربی این مطالعه کننده دارد. مجدد اثرات تعدیل

کند، درحالی که ملکرد و رضایت را تقویت میمشتری روابط بین انتظار ع

 کند. روابط رضایت با قصد خرید مجدد را تضعیف می

 

 متدولوژی پژوهش

هنگامی که با هدف (. 1955گیرد )سکاران، های متغیرهای یک موقعیت صورت میمطالعات توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی

 (.1955نامیم )سکاران، پردازیم آن را تحقیق کاربردی میموجود در سازمان به تحقیق میها برای حل مسائل برخورداری از نتایج یافته

پس از  یحاصله از نمونه تصادف جیدست آمده و نتابه یاز جامعه اصل ینمونه تصادف کیاز آنجا که اطالعات توسط در این پژوهش، 

این پژوهش جهت  نیبد ،گردیدهاطالعات از پرسشنامه استفاده  یورآو جهت جمعشده داده  میتعم یالزم به جامعه اصل لیو تحل هیتجز

بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب  پیمایشی -یفیتوص از نوعتحقیق حاضر  طور کلیهب. باشدیم زین یشیمایپهای پژوهشانواع  از

صورت باشد. حجم جامعه آماری بهتهران میشهر  0505جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل، مشتریان فروشگاه اینترنتی گردد. می

نامعین تعیین شده است. و سپس برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر این اساس و طبق روش تصادفی ساده، 

برای  است که محققساخته محققمورد استفاده در این پژوهش شامل یک پرسشنامه  ابزار عنوان نمونه انتخاب گردید.نفر به 920تعداد 

کئوان و برای متغیر کیفیت اطالعات از (، 2510انریکه پونته و همکاران )تنظیم سؤاالت مربوط به متغیر حفظ حریم خصوصی از 

( و انریکه پونته و همکاران 2552، برای متغیر امنیت از کیم و همکاران )(2510( و نیز انریکه پونته و همکاران )2552همکاران )

(، برای متغیر قصد خرید مجدد 2510( و انریکه پونته و همکاران )2512شده از کیم و همکاران )برای متغیر ارزش درک(، 2510)

که پایایی هریک از این متغیرها را بر اساس ( استفاده کرده است. 2510( و انریکه پونته و همکاران )2512آنالین از کیم و همکاران)

جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از روش معادالت باشد. ( قابل مشاهده می2در جدول شماره ) آلفای کرونباخ محاسبه نموده که
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مورد استفاده  smart plsو  spssافزار ها نرمساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است. و نیز به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده

  .  قرار گرفته است

 خ برای متغیرها و کل پرسشنامه به تفکیک(: آلفای کرونبا2جدول شماره )

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه ابعاد هامؤلفه

 211/5 (1-0سؤال ) 0 حریم خصوصی اعتمادپذیری

 541/5 (4-15سؤال ) 0 کیفیت اطالعات

 545/5 (11-10سؤال ) 0 امنیت

 250/5 (14-22سؤال ) 5 - شدهارزش درک

 240/5 (29-25سؤال ) 0 - قصد خرید مجدد

 

 ،(2510برگرفته از مدل پژوهش انریکه پونته و همکاران )باشد، ( قابل مشاهده می2)که در شکل شماره مدل مفهومی پژوهش حاضر 

عنوان زیرمجموعه بحث اعتماد حفظ حریم خصوصی، کیفیت اطالعات و امنیت را به ی چون:بوده که در این پژوهش محقق مفاهیم

 . دهدرا مورد آزمون قرار مینموده و سپس آنمطرح 

 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره )

-باشد که شامل، یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می( می2510فرضیات پژوهش حاضر برگرفته از مدل پژوهشی انریکه پونته )

های رابطه وجود دارد. فرضیه 0505نتیهای اینترشده با خرید مجدد مشتریان فروشگاهباشد. فرضیه اصلی: بین اعتماد و ارزش درک

بین کیفیت اطالعات و خرید  -2رابطه وجود دارد. 0505بین حفظ حریم خصوصی و خرید مجدد مشتریان فروشگاه اینترنتی  -1فرعی: 

گاه اینترنتی بین امنیت در فضای اینترنتی و خرید مجدد مشتریان فروش -9وجود دارد.  رابطه 0505مجدد مشتریان فروشگاه اینترنتی 

بین  -0رابطه وجود دارد.  0505شده مشتریان فروشگاه اینترنتی بین حفظ حریم خصوصی و ارزش درک -0رابطه وجود دارد.  0505

بین امنیت در فضای اینترنتی و ارزش  -4وجود دارد.  رابطه 0505شده مشتریان فروشگاه اینترنتی  حفظ کیفیت اطالعات و ارزش درک
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 0505شده و خرید مجدد مشتریان فروشگاه اینترنتی بین ارزش درک -5رابطه وجود دارد.  0505ریان فروشگاه اینترنتی شده مشتدرک

 باشند. می 0505کننده خرید مجدد مشتریان فروشگاه اینترنتی بینیشده پیشهای اعتماد و ارزش درکمؤلفه -2رابطه وجود دارد. 

 هاداده و تحلیل تجزیه

-های جمعیتها است که شامل تعیین وضعیت ویژگیدر دو بخش صورت گرفته است. یک بخش شامل آمار توصیفی داده هادهدا تحلیل

 باشد. شود؛ بخش دیگر مربوط به آمار استنباطی بوده که شامل معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس میشناختی می

 هاتجزیه و تحلیل توصیفی داده .1

 باشد. می، سطح تحصیالت، سن و سطح درآمد تی اعضای نمونه شامل جنسیتشناخهای جمعیتویژگی

 الف( توصیف اعضای نمونه بر اساس جنسیت

 ترکیب فراوانی اعضای نمونه براساس جنسیت(: 9جدول شماره )

 جنسیت

 مجموع زن مرد 

 054 140 202 فراوانی

 155 0590 0594 درصد

 0590که اند درحالیدرصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده 0594شود مردان، می ( مشاهده9طور که در جدول شماره )همان

 درصد از حجم نمونه به زنان تعلق دارد. 

 توصیف اعضای نمونه بر اساس وضعیت تأهلب( 

 (: ترکیب فراوانی اعضای نمونه براساس وضعیت تأهل0جدول شماره )

 وضعیت تأهل

 مجموع متأهل مجرد 

 054 295 145 فراوانی

 155 0290 0194 درصد

که اند درحالیدرصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده 0290شود افراد متأهل، ( مشاهده می0طور که در جدول شماره )همان

 درصد از حجم نمونه به افراد مجرد تعلق دارد. 0194

 ج( توصیف اعضای نمونه بر اساس سطح تحصیالت 

ترکیب فراوانی اعضای نمونه براساس تحصیالت(: 0جدول شماره )   

 سطح تحصیالت

 مجموع دکتری به باال کارشناسی ارشد کارشناسی ترکاردانی و پایین 
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 054 15 20 229 21 فراوانی

 155 092 2595 0095 2595 درصد

درصد( و  092شود افراد با تحصیالت دکتری به باال و کارشناسی به ترتیب کمترین )(، مشاهده می0ی)طور که در جدول شمارههمان

درصد از حجم نمونه به ترتیب به افراد با تحصیالت  2595و  2595اند. درصد( حجم نمونه را به خود اختصاص داده 0095بیشترین )

 تر( و کارشناسی ارشد تعلق دارد.کاردانی )و پائین

 ونه بر اساس سطح درآمدد( توصیف اعضای نم

(: ترکیب فراوانی اعضای نمونه براساس سطح درآمد4جدول شماره )   

 سطح درآمد )میلیون تومان(

 مجموع 2بیشتر از  190تا  1 1تا  594 594کمتر از  

 054 05 01 125 145 فراوانی

 155 1090 1294 9199 0194 درصد

میلیون تومان به ترتیب کمترین  594میلیون تومان و کمتر از  190تا  1د با سطح درآمد دهد که افرا( نشان می4ی )بررسی جدول شماره

درصد از حجم نمونه به ترتیب به  1090درصد و  9199اند. درصد( حجم نمونه را به خود اختصاص داده 0194درصد( و بیشترین ) 1294)

 ن تومان تعلق دارد. میلو 2میلیون تومان و بیشتر از  1تا  594افراد با سطح درآمد 

 های سنین( توصیف اعضای نمونه بر اساس گروه

 های سنی (: ترکیب فراوانی اعضای نمونه بر اساس گروه5جدول شماره )

 های سنیگروه

 مجموع سال 00بیشتر از  سال 00تا  90 سال 90تا  20 سال 20زیر  

 054 45 05 220 49 فراوانی

 155 1595 1291 0090 1090 درصد

 0090سال، به ترتیب بیشترین ) 00الی  90سال و  90الی  20های سنی شود گروهمشاهده می (5)ی طور که در جدول شمارههمان

های درصد از حجم نمونه نیز به ترتیب به گروه 1090و  15اند. درصد( حجم نمونه را به خود اختصاص داده 1291درصد( و کمترین )

 سال تعلق دارد.  20 سال و زیر 00سنی بیشتر از 

 توصیف اعضای نمونه بر اساس وضعیت شغلیو( 

 (: ترکیب فراوانی اعضای نمونه بر اساس وضعیت شغلی2جدول شماره )

 وضغیت شغلی

 مجموع سایر آزاد کارمند 

 054 155 215 25 فراوانی

 155 2094 0995 2190 درصد

درصد و کمترین درصد مربوط به  0995ین درصد مربوط به مشاغل آزاد با شود بیشتر( مشاهده می2طور که در جدول شماره )همان

 باشد. درصد مربوط به سایر مشاغل می 2094و باشد. درصد می 2190مشاغل کارمندی با 
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  هاتجزیه و تحلیل استنباطی داده .2

ای خارج از مشاهده که طبق این بررسی،گرفت. ها مورد بررسی قرار افزار از نظر دقت در ثبت دادهدر ابتدا صحت اطالعات ورودی به نرم

-های آماری مواجهه با دادههای گمشده نیازی به استفاده از روشدر مرحله دوم، به علت عدم وجود دادهمقادیر موردانتظار یافت نشد. 

ر پایه حداقل مربعات جزئی معادالت ساختاری ب ،ها در این مطالعهیه و تحلیل دادهزدر مرحله سوم، چون روش تجهای گمشده نبود. 

، بنابراین نیازی به فرض شودها ناشناخته فرض میافزار توزیع دادهافزار پی ال اس استفاده شده که در این نرمبوده و همچنین از نرم

رد بررسی در مرحله چهارم، جهت تعیین وجود همخطی بین متغیرها، ضرایب همبستگی بین متغیرها را مونرمال بودن متغیرها نیست. 

 باشد. ( قابل مشاهده می5)قرار دادیم که در جدول شماره 

 (: ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق5جدول شماره )

 4 0 0 9 2 1 هاسازه

       شدهارزش درک

     1 59052 حریم خصوصی

    1 59920 59025 کیفیت اطالعات

   1 59059 59050 59255 امنیت

  1 59050 59459 59015 59955 قصد خرید مجدد

 1 59252 59021 59109 59945 59955 اعتماد

خطی هستند؛ به عبارت دیگر بین متغیرها هم 595شود،تمامی ضرایب همبستگی کمتر از ( مشاهده می5همانطور که در جدول شماره )

 ها وجود ندارد.زیادی وجود نداشته و اطالعات زائد زیادی بین داده

 نهایی تحلیل

 توان مشاهده نمود.  ( بارهای عاملی متغیرهای پژوهش را می15جدول شماره ) در

 (: بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده15جدول شماره )

 ضریب آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی  AVE ی تیآماره بار عاملی سؤال هاسازه
 
 

 حریم خصوصی

1 59250 209005 59442 

 

 

 

 

59555 59222 

2 59299 209055 

9 59524 259202 

0 59552 919250 

0 59251 059220 

 

 کیفیت اطالعات

4 59412 129050 59415 59225 59295 

5 59222 029950 

2 59555 159015 

5 59505 1029215 

15 59409 119291 
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 امنیت

11 59515 149054 59005 59555 59224 

12 59591 109240 

19 59209 999145 

10 59450 109954 

10 59040 49515 

 

 

 شدهارزش درک

14 59000 49559 59025 59425 59552 

15 59525 1249924 

12 59250 529009 

15 59524 059055 

25 59022 159540 

21 59422 129925 

22 59505 209422 

 

 مجددقصد خرید 

29 59525 259219 59005 59205 59554 

20 59550 119551 

20 59210 999525 

24 59515 259055 

25 59454 109429 

استخراج  واریانس میانگین همچنین. برخوردارند مناسبی اعتبار از 590 از بزرگتر عاملی بارهای( 1521) الرکر و فرنل معیار به باتوجه

 همه بارهای عاملی در شودمی ( مشاهده15) شماره طور که در جدولهمان باشد. 590 از بزرگترمساوی باید نیز ها سازه نبی در شده

 مقدار همچنین. گیردمی قرار تأئید طور کامل موردبه قسمت این در هاداده همگرایی روایی بنابراین. هستند 590 سطح در حداقل جدول

 یا بوده گذاریتأثیر متغیر خود، متناظر سازه برای متغیر این آیا که است این دهندهنشان شده، ذکر چپ سمت ستون در که تی آماره

 سازه درصد، برای 50در سطح اطمینان  متغیر آن که است آن از حاکی باشد 1954 بیشتر یا مساوی متغیرها این مقادیر چنانچه. خیر

 از بیش مقادیر متغیرها تمامی گرددمی مشاهده که گونههمان. است نبوده تأثیرگذاری متغیر صورت این غیر در و بوده مناسب موردنظر

 ،باشد 590 مساوی بزرگتر یا AVE مقدار چنانچه .باشدمی متناظر سازه بر هاآن بودن تأثیرگذار کنندهبیان که باشند،می دارا را 1954

( 15)ی طور که در جدول شمارههمان .است شده بیان توضیحی هایمتغیر توسط واریانس، از درصد 05 حداقل که نمایدمی بیان

روایی  بوده و در حد مناسبی قرار دارد. بنابراین 590تغیرها باالتر از م شود میانگین واریانس استخراج شده برای همهمشاهده می

ها ی کرونباخ بدست آمده برای تمامی سازههمچنین پایایی ترکیبی و ضریب آلفا .شودمی ییدأت نیز قسمت این در هاهمگرایی سازه

  ها در حد مطلوب قرار دارد.های سنجش سازهدهد که سازگاری درونی مدلنشان می

 پژوهش یمفهوم مدل آزمون

کار به  SmartPLSسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار در این تحقیق، جهت تحلیل مدل مفهومی پژوهش، رویکرد مدل

شود که این مقدار برای هر کدام از روابط ( استفاده میt-valueبرای تحلیل معناداری روابط مدل از ضرایب معناداری ) است.رفته 

 آمده است.  (9( و )2های شماره )گیری در شکلساختاری و اندازه
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 (: مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب معنی داری 2شکل شماره ) 

 

 دل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب استاندارد(: م9شکل شماره )

-ها گویایی شاخصباشند و مستطیلهای به شکل آبی گویای متغیرهای اصلی پژوهش میدایره(، 9( و )2های شماره )با توجه به شکل

داری برای لت ضرایب معنیدر حا ،ها گویای این است کهاین شکل گیری متغیرها یا به عبارتی سئواالت پرسشنامه هستند.های اندازه

و در شکل مربوط به ضرایب استاندارد اعداد ارائه شده گویایی  کندها یا به عبارتی میزان آماره تی ولیو را ارائه مییید و رد فرضیهأت

-تر باشند نشانباال 1954باشد. در اعداد گزارش شده در مورد تی ولیو این اعداد اگر از قدرمطلق ثیر میأضریب مسیر یا همان شدت ت
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شود در یید واقع میأباشند گویای این هستند که فرض فوق مورد ت 1954تر از قدرمطلق باشد و اگر پایینیید فرض فوق میدهنده تأ

چه به یک نزدیکتر باشد باشد که هرثیر نیز در این رابطه عددی بین صفر و یک میباشد. شدت تأیید نمیأغیراینصورت فرض مورد ت

  باشد.ثیر بیشتر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته میأگویای ت

 های تحقیقآزمون فرضیه

 1954 از بزرگتر مسیری برای تی آماره مقدار چنانچه. اندگرفته قرار آزمون مورد تی آماره و مسیر ضرایب به وسیله تحقیق هایفرضیه

-جدول شماره. گیردمی قرار ییدأت مورد 5950 خطای سطح در نظرمورد فرضیه و بوده دارمعنی مسیر این که گرفت نتیجه توانباشد، می

 دهد. ، نتایج حاصل از آزمون تی را نشان می(11)ی

 های تحقیق (: نتایج آزمون تی: آزمون فرضیه11جدول شماره )

 نتیجه آماره تی (ضریب مسیر ) متغیر فرضیه

 وابسته مستقل

 تأیید 929550 59525 دهشارزش درک اعتماد 1

 تأیید 09202 59919 قصد خرید مجدد اعتماد 2

 تأیید 59555 59049 قصد خرید مجدد شدهارزش درک 9

گویای  (،9( و )2شماره )داری در شکل بررسی ضرایب معنی  داری وجود دارد.فرضیه نخست: بین اعتماد و ارزش درک شده رابطه معنی

یید أباالتر است که گویای ت 1954باشد که این میزان از قدرمطلق می 929550ولیو در این رابطه برابر با  این است که میزان آماره تی

داری ثیر مثبت و معنیأباشد که گویای تمی 59525ثیر متغیر در این رابطه برابر با أشدت ت(، 11طبق جدول شماره )باشد. فرض فوق می

  باشد.شده میاعتماد بر ارزش درک

گویای (، 9( و )2شماره ) داری در شکلبررسی ضرایب معنی یه دوم: بین اعتماد و قصد خرید مجدد رابطه معنی داری وجود دارد.فرض

یید فرض أباالتر است که گویای ت 1954باشد که این میزان از قدرمطلق می 09202این است که میزان آماره تی ولیو در این رابطه برابر با 

داری ثیر مثبت و معنیباشد که گویای تأمی 59919ثیر متغیر در این رابطه برابر با أشدت ت(، 11جدول شماره ) طبقباشد. فوق می

  باشد.اعتماد بر قصد خرید مجدد می

(، 9( و )2شکل شماره )داری در بررسی ضرایب معنی داری وجود دارد.شده و قصد خرید مجدد رابطه معنیفرضیه سوم: بین ارزش درک

باالتر است که گویای  1954باشد که این میزان از قدرمطلق می 59555ای این است که میزان آماره تی ولیو در این رابطه برابر با  گوی

ثیر مثبت و أباشد که گویای تمی 59049ثیر متغیر در این رابطه برابر با أشدت ت(، 11طبق جدول شماره )باشد. یید فرض فوق میأت

  باشد.شده بر قصد خرید مجدد میداری ارزش درکمعنی

 آزمون مدل فرعی
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 (: مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب معنی داری0شکل شماره )

 
 (: مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب استاندارد0شماره ) شکل

 (: نتایج حاصل از آزمون تی 12ی )جدول شماره

 نتیجه اره تیآم (ضریب مسیر ) متغیر فرضیه

    وابسته مستقل 

 تأیید 09524 59225 شدهارزش درک حریم خصوصی 1

 تأیید 99504 59212 شدهارزش درک کیفیت اطالعات 2

 تأیید 159054 59005 شدهارزش درک امنیت 9

 تأیید 49515 59021 قصد خرید مجدد حریم خصوصی 0

 ییدتأ 99155 59515 قصد خرید مجدد کیفیت اطالعات 0

 تأیید 99152 59290 قصد خرید مجدد امنیت 4
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 برازش مدل

( قابل مشاهده 19استفاده شده است که در جدول شماره ) و  برای اشاره کردن به قابلیت اتکای مدل ساختاری از دو شاخص 

 باشد. می

 برازش مدل ساختاری(: 19جدول شماره )

R2>0/19 Q2> 0/15 یرمتغ  

396/0  6993/0  
قصد خرید 

 مجدد

336/0  6999/0  
ارزش درک 

 شده

باشد، این شاخص طبق فرمول  599شود که باید بیشتر از استفاده می GOFهای مبتنی بر حداقل مربعات جزئی از شاخص در مدل

 ست.دهنده مناسب بودن مدل کلی امحاسبه شده است و نشان (1فرمول شماره )صورت برای مدل حاضر به

   GOF=  = 0.343                                                    )9( 

 گیرینتیجه

باشد که های امروزی مشتری میترین عوامل موفقیت و بقای سازمانیکی از مهم، هاباتوجه به رقابتی شدن بازارها و تنوع زیاد آن

-هرچه میزان آشنایی و تجربهگیری کنند. را اندازهوجه داشته و آنها تآنمجدد و قصد خرید  ها باید بر رضایت مشتری، وفاداریسازمان

-های مثبت دریافت محصول از یک فروشگاه باالتر و بیشتر باشد این بدان معنی است که مشتری اعتماد مناسبی را نسبت به فروشگاه

آید که این افراد این اقدام و تجربه مثبت را به عنوان یک عادت و د میوجوهای اینترنتی پیدا خواهد کرد و  این احتمال بیشتر به

چارچوب ذهنی مناسب در ذهن خود در نظر داشته باشند. و از این طریق ارزش بیشتری را به نسبت دریافت خدمات و کاالها از این 

حال خرید است و تجربه مثبت از لحاظ نحوه در  0505فروشگاه ادراک کنند. قدرمسلم هنگامی که مشتریان از فروشگاه اینترنتی 

را در ذهن داشته باشد این خرید به عنوان یک عادت در زندگی روزمره فرد  غیرهها، راهنمای خرید، تحویل به موقع و پشتیبانی فعالیت

مروزه در آن وجود دارد، های رقابتی که ادر محیط 0505تواند اثرات مثبت فروانی را برای فروشگاه اینترنتیمبدل خواهد شد و می

حس خوب »شود که به مشتریان آنالین خود در هنگام خرید پیشنهاد داده می 0505داشته باشد. بنابراین به مدیران فروشگاه اینترنتی 

باشد. ماد میترین چالش در فرآیند خرید آنالین عدم وجود اعتمهم را القاء نمایند و از آن برای افزایش اعتماد استفاده نمایند.« خرید

 فرآیند طی در بتوانند 0505 بازاریابی و فروش بخش مدیران که درصورتی شده شود.تواند موجب بهبود ارزش درکافزایش اعتماد می

 هافعالیت انجام فرآیند مورد در شفافیت  ایجاد بر سعی و نموده برقرار خود مشتریان بین در الکترونیکی هایمحیط در را اعتماد خرید

 شودمی تکرار خرید فرآیند که هنگامی. شود تکرار خرید فرآیند که باشند داشته را امید این توانندمی باشند داشته 0505 فروشگاه در
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و توان  بردهتواند حاشیه سود شرکت را باالتر از سایر رقبا بنابراین می .نماید کسب را سودآوری از باالتری سطح تواندمی 0505 فروشگاه

مشتری زمان خرید به تحلیل هزینه منفعت دریافت شده از آن خرید توجه خاصی دارد و سعی . را بهبود دهد 0505روشگاه رقابتی ف

ها و پرداختی های خود با کاالی دریافتی سعی بر یک نتیجه و مقایسه ذهنی از ارزش درک شده ناشی از دارد با مقایسه بین هزینه

سود و منفعت کند بدون شک زمینه رضایت ایشان فراهم می در این تجزیه و تحلیل احساس خرید خود برد. حال زمانی که مشتری 

شود. حال هرقدر که این احساس منفعت بیشتر باشد سطح رضایت مشتری نیز باالتر خواهد بود و مشتری سعی بر آن خواهد داشت که 

شده را جدی درنظر داشته و سعی در باید موضوع ارزش درک 0505 بنابراین مدیران فروشگاه اینترنتی فرآیند خرید خود را تکرار نماید.

های اینترنتی ذخیره و این اطالعات ها در فروشگاهبسیاری از مشتریان از این موضوع که ممکن است اطالعات آن داشته باشند.بهبود آن 

اطالعات ا شود همواره نگران هستند. این های خصوصی فروخته شود یا افشهای دولتی و چه در بخشهای دیگر چه در بخشبه بخش

این  0505اگر مدیران فروشگاه اینترنتی  های مالی باشد و یا اینکه در مورد دیگر اطالعات شخصی افراد.تواند در رابطه با تراکنشهم می

س ارزش بیشتری خواهند ها القاء نمایند مشتریان از خدمات دریافتی احسااطمینان در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران را به آن

گیری دچار شک و ابهام خواهند کامل نباشد مشتریان در هنگام تصمیم 0505شده از سوی فروشگاه اینترنتی اگر اطالعات ارائه نمود.

هستند که اطالعات کامل و دقیق در مورد محصول خریداری شده خود هستند و هر فروشگاهی که در این بین شد و به دنبال این 

مین نماید و ارزش بیشتری را برای مشتری خود أمین نماید بهتر خواهد توانست نیازهای مشتریان خود را تأد این اطالعات را تبتوان

های مالی بیشتر ملموس باشد زیرا در صورت عدم امن بودن سایت، افراد اقدام به خرید و تواند در تراکنشامنیت می انتقال نمایند.

های افراد مورد سرقت قرار گیرد و اه اینترنتی را به خود نخواهند داد زیرا ممکن است اطالعات شخصی حساباستفاده از خدمات فروشگ

های تحمیل شده به فرد باشد که منجر به کاهش ارزش درک شده از سوی مشتریان شود. بنابراین تواند منجر به افزایش ریسکاین می

های خود را توان ضریب امنیت سایتهای بانکی و ایجاد سرورهای قوی مییم به سیستمهای اینترنتی با اتصال مستقمدیران فروشگاه

در صورتی که مشتریان فروشگاه اینترنتی این را دریابند که با استفاده از خدمات  دهند.بهبود داده و ارزش انتقال مشتریان را افزایش 

های آنالین برای دریافت خدمات و تاد سعی خواهند کرد که از روشها به خطر خواهد افاینترنتی و خرید آنالین حریم خصوصی آن

های دیگر در خرید باشد. بنابراین حفظ حریم خصوصی و تدوین منشور و به دنبال جایگزین کردن روش نکنندمحصوالت استفاده 

اگر مشتریان  اینترنتی گردد.ری با فروشگاه تواند باعث افزایش اعتماد در بین مشتریان در رابطه با ادامه همکااخالقی در این زمینه می

در دفعات گذشته خرید اطالعاتی که برای دریافت محصوالت و  0505به این ادراک و تجربه در خرید خود برسند که فروشگاه اینترنتی 

ز سوی دیگر این عمل توان باعث ایجاد یک ارزش در ذهن مشتری شود و امیباشد خدمات خود بروز داده است با واقعیت همراستا می

هی را خواهد های آنالین با فروشگامشتری قصد ادامه همکاری در محیط باعث افزایش احتمال فرآیند تکرار خرید از سوی مشتری شود.

ل های مالی مهیا نماید در غیر اینصورت در چنین بازارهای کمتر کسی به دنباداشت که امنیت الزم را برای خدمات دریافتی و تراکنش

 باشد.ریسک می
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