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 چکیده 

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه کیفیت وبسایت برقصد خرید مجدد از طریق متغیر های میانجی 

اعتماد، رضایت و تعهد مشتریان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان فروشگاه 

که اطالعات ارتباطی آنها در سایت ثبت شده است. نمونه آماری پژوهش  اینترنتی دیجی کاال می باشند

می  داوطلبانه ای دسترس در یتصادف ریغنفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری پژوهش، روش  484

باشد. جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه کیفیت وب سایت، پرسشنامه خرید مجدد، پرسشنامه 

 یها روشه رضایت مشتری و پرسشنامه تعهد مشتری استفاده شده است. اعتماد مشتری، پرسشنام

( زرلیل ی)نرم افزاراستنباط آماری و فیتوص آمارشامل  داده ها لیو تحل هیتجز یمورد استفاده برا یآمار

 می باشد.نتایج پژوهش نشان داده است:

مجدد رابطه معنی  خرید مشتری و قصد مشتری،تعهد مشتری، اعتماد رضایت با سایتوب  بین کیفیت-

 دار وجود دارد.

 رابطه معنی دار وجود دارد. مجدد خرید مشتری و قصد مشتری، تعهد با اعتماد مشتری بین رضایت -

 رابطه معنی دار وجود ندارد.  مشتری با تعهد مشتری بین اعتماد -

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مجدد خرید با قصد مشتری بین اعتماد -

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مجدد خرید مشتریان با قصد هدتع بین-

 مجدد خرید مشتری و قصد مشتری،تعهد مشتری، اعتماد سایت، رضایتوب  کیفیت کلیدواِژه:
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 مقدمه -1

 و فژر تجارت الکترونیکی، تحول آن، ایجاد تبع به و فناوری اطالعات، اینترنت ظهور واسطه به جهان امروزه دگرگونی های

است. در این راستا، بسیاری از شرکت ها با استفاده از فناوری های اطالعات اقدام  کرده ایجاد فرایند کسب و کار در را عمیقی

به ایجاد فروشگاه های الکترونیکی نموده که بر اساس آن خریداران بدون نیاز حضوری، می توانند اقالم درخواستی را سفارش و 

ت ها و فروشگاه های اینترنتی که مطابق با پیشرفت های فناوری اطالعات در سال های اخیر توسعه دریافت نمایند. این شرک

 را خود فعلی مشتریان طریق بتوانند این از یافته اند، دریافته اند که باید مشتری گرایی را در راس اهداف خود قرار دهند تا

دهند)وظیفه دوست و امیدزاده،  افزایش و تضمین کرده را خود درآمدی منابع و جذب را جدیدی و مشتریان و خوشحال راضی

2471 .) 

دراین راستا، بسیاری از متخصصان حوزه بازاریابی معتقدند که صرفاٌ ارائه خدمات به مشتریان شرط موفقیت شرکت ها محسوب 

می تواند تاثیرگذاری الزم را داشته گردد. چرا که ارائه این خدمات درصورتی که بتواند منجر به حفظ مشتریان فعلی گردد، نمی

باشد. درواقع امروزه شرکت های فروش اینترنتی، به این باور رسیده اند که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود 

صورت  هایی که اقدام به فروش محصوالت به(. بنابراین مهمترین وظیفه شرکت2471بلند مدت دست یابند)آقازاده و همکاران، 

الکترونیک می نمایند، مدیریت مشتریان پس از خرید است تا مشتریان را جهت خرید مجدد از وب سایت ترغیب نمایند. لذا 

 به اشاره مجدد خرید قصد.این شرکت ها، درصدد شناسایی راهکارهای بهبود و افزایش قصد خرید مجدد مشتریان می باشند

 شرایط احتماال و خود فعلی به وضعیت توجه شرکت، با همان از شده تعیین یسسرو یک دوباره خرید مورد در فرد قضاوت

 (.2474دارد)امینی و اکبری، 

براین اساس مدیران شرکت های فروش اینترنتی همچون شرکت دی جی کاال، به دنبال شناسایی راهکارها و عواملی می باشند 

آن جلب نموده و سبب افزایش خرید مجدد و ماندگاری مشتریان  تا بتوانند میزان توجه مشتریان را به سمت شرکت و خدمات

 به بازدید مختلف الکترونیکی های فروشگاه سایت بسیاری از افراد گردند. اهمیت این مساله از آنجا ناشی می شود که امروزه

ریداران نیز پس از انجام نیست و بسیاری از خ زیاد حجم بازدیدکنندگان به نسبت واقعی خریداران تعداد اما آورند عمل می

 باید ها شرکت ای که مساله مهمترین الکترونیکی ندارند. بنابراین های فروشگاه خرید، تمایلی به بازگشت مجدد به سایت

 تبدیل جهت و در کرده شناسایی را خرید مجدد مشتریان در موجود و مشکالت موانع که است این بگیرند درنظر

 (.2471تالش نمایند)حسنقلی پور و همکاران،  اقعیو مشتریان به بازدیدکنندگان

 می سایت الکترونیک، وب فروشنده در تجارت و مشتری بین واسط موارد تنها اکثر در این راستا می توان گفت، در

اند و  داده تغییر را کردن خرید سنتی های جدید، روش نسبتاً رسانه یک عنوان (.این وب سایت ها، بهShin,2013باشد)

 برای فراوان های گزینه وجود به توان می جمله آن از که دارد زیادی های مزیت سنتی های با روش مقایسه در آن از فادهاست

کرد)خیبر و اقدامی،  ذکر را مکانی و زمانی محدودیت وجود عدم و آن درباره فراوان به اطالعات محصول، دسترسی انتخاب

تنها به یک سایت خوب نیاز دارد، بلکه به یک سیستم قابل اطمینان برای پشتیبانی  (. بنابراین، یک فروشگاه اینترنتی نه2474

  عملیات خرید نیز نیاز دارد و باید طوری طراحی شوند و خدمات را ارائه دهند که مشتریان را به سوی خود جذب کنند
(Zaidi et al, 2014). 

پررنگ در کسب  بسیار مسائل اعتماد به وب سایت ها از و طمینانا با توجه به اهمیت وب سایت در تجارت الکترونیکی، مسئله

مصرف  بین چهره به چهره دیدارهای برای فرصتی مجازی سنتی، محیط تجارت و کار الکترونیک می باشد.چرا که برخالف

 و بودن اتکا قابلیت ،مبادله در اطمینان از ادراك را (اعتماد2774مورگان ) .کند نمی فراهم الکترونیکی وفروشندگان کنندگان

 به مشتری باور را میزان (،اعتماد1004(. در تعریف دیگرجان )2474می کنند )هودگرزاده و همکاران،  تعریف شریک درستی

(. ادراك مشتری از وجود اعتماد در خرید اینترنتی، منجر به ترغیب Kim,2010داند) یا شرکت مى سازمان اعتبار و نیت حسن

اال و خدمات، حتی از فروشندگان ناشناخته می شود و عدم اعتماد تاثیر منفی بر میزان و دفعات خرید وی به خرید مطمئن ک
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(.بنابراین مشتریان باید نسبت ساید،شرکت و خدمات ارائه شده از سوی 2487از طریق اینترنت می شود )صنایعی و همکاران، 

تمایل به خرید از خود نشان دهند. ضمن آنکه مشتریان صرف نظر از فروشگاه های الکترونیکی اعتماد داشته باشند تا انگیزه و 

اعتماد به وب سایت جهت انجام خریدهای اینترنتی، باید از خدماتی که وب سایت شرکت ارائه می دهد، ابراز رضایت داشته 

 یا خدمات، خدمات االک سفارش های ارسال و دریافت برای پشتیبانی از رضایت مشتری میزان از است عبارت باشند. رضایت

(. مشتریان راضی 2471امنیت)پیری و ابراهیمی،  سایت و وب از استفاده وسهولت خدمات، سرعت یا کاال فروش، بهای از پس

احتماال به دیگران در مورد تجربیات خودشان می گویند و زبان تبلیغات مثبت خدمات می شوند. از طرف دیگر مشتریان 

به شرکت و خدمات آن ضربه وارد می کنند و بطور مستقیم بر سودآوری و ارزش یک شرکت اثر می ناراضی با تبلیغات منفی 

دهان  به دهان تبلیغات با مشتری رضایت رابطه به تحقیقات متعدد (. همچنین در2472، و همکاران گذارند)حسنقلی پور

(. بنابراین رضایت مشتریان 2488ریان و براری، است)رنجب شده اشاره افزایش سودآوری شرکت، خرید و مثبت، وفاداری، تکرار

برای شرکت های اینترنتی امری حیاتی در راستای ادامه فعالیت در تجارت الکترونیکی است. همچنین می توان گفت، مشتریان 

ر به راضی، تعهد بیشتری نسبت شرکت ها ودریافت خدمات آن دارند. تعهد مشتری عبارت است از نوعی نگرش یاتمایل پایدا

 عنوان به مشتریان که ای (. در تعریف دیگر می توان گفت، تعهد یعنی اندازه2471یک شرکت یا برندخاص)رفعتی و همکاران، 

 مستمر تمایل طریق از می شوند، و وابسته آن محصوالت یا تجاری نشان و شرکت، نام به روانی لحاظ از شرکت ، یک اعضای

 بقای کلیدی عنصر مشتریان (. تعهد2474می شود)هودگرزاده و همکاران،  ستحکمشرکت م با شان عضویت، رابطه حفظ به

شده  چیره اطمینان عدم برمشکل رقابتی بازار یک در تا کند می شرکت کمک یک به رود که می شمار به شرکت ها بلندمدت

 جهت بارها و بارها آنکه بر وهعال متعهد شود. درنهایت می توان گفت، یک مشتری شرکت فراهم درازمدت بقای های زمینه و

 زمینه در عامل مضاعف یک عنوان کند، به می رجوع خویش شرکت مورد عالقه به خدمات از استفاده یا و خرید محصوالت

 ارتقای مردم، نقش بسزایی در یا سایر و خویشاوندان، دوستان به سفارش و توصیه طریق شرکت، از خدمات و محصوالت تبلیغ

 (.2470،  دابوییانو  نماید)قره چه می مشتریان، ایفا ذهن شرکت در تصویر بهبود و میزان سودآوری

در نهایت می توان گفت،مفاهیم کیفیت وب سایت، خرید مجدد، اعتماد، رضایت و تعهد مشتریان، روز به روز دارای اهمیت 

به بررسی رابطه بین این مفاهیم پرداخته بیشتری برای کسب و کارهای اینترنتی می شوند و تا حدودی نیز، پژوهش های قبلی 

اند. اما در هیچ یک از پژوهش های گذشته، به طور همزمان به بررسی رابطه بین مفاهیم و متغیرهای یاد شده پرداخته نشده 

است. لذا پژوهش حاضر درصدد است که تا حدودی بتواند شکاف موجود در این زمینه را بهبود ببخشد و گامی در این راه 

ردارد تا به این سوال کلی پاسخ داده شود که آیا بین کیفیت وب سایت با خرید مجدد از طریق متغیر های میانجی اعتماد، ب

رضایت و تعهد مشتریان رابطه وجود دارد؟ تا به واسطه آن، تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش، به فروشگاه های آنالینی 

مشتریان،  مجدد دیخر زمینه و خود را افزایش داده انیمشتر تعهد و تیرضا،عتمادا تا کند یم کمکهمچون دیجی کاال، 

 سودآوری بیشتر فروشگاه و همراستا با آن بهبود خدمات به مشتریان را فراهم نماید.  

 

 اهداف پژوهش-1-1

  مشتری رضایت با وب سایت بررسی رابطه کیفیت

  مشتری اعتماد با وب سایت بررسی رابطه کیفیت

  مشتری تعهد با وب سایت رسی رابطه کیفیتبر

  مجدد خرید قصد با وب سایت بررسی رابطه کیفیت

   مشتری اعتماد با مشتری بررسی رابطه رضایت

  مشتری تعهد مشتری با بررسی رابطه رضایت

  مجدد خرید قصد با مشتری بررسی رابطه رضایت
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  مشتری تعهد با مشتری بررسی رابطه اعتماد

  مجدد خرید قصد با مشتری ه اعتمادبررسی رابط

 مجدد خرید قصد بر مشتریان بررسی رابطه تعهد

 

 فرضیه های پژوهش-1-2

 رابطه معنی دار وجود دارد. مشتری رضایت با بین کیفیت وب سایت-

 رابطه معنی دار وجود دارد. مشتری اعتماد با بین کیفیت وب سایت -

 ه معنی دار وجود دارد.رابط مشتری با تعهد بین کیفیت وب سایت -

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مجدد خرید با قصد بین کیفیت وب سایت -

 رابطه معنی دار وجود دارد. مشتری با اعتماد مشتری بین رضایت -

 مشتری رابطه معنی دار وجود دارد. مشتری با تعهد بین رضایت -

 ود دارد.مجدد رابطه معنی دار وج خرید با قصد مشتری بین رضایت -

 مشتری رابطه معنی دار وجود دارد. با تعهد مشتری بین اعتماد -

 مجدد رابطه معنی دار وجود دارد. خرید با قصد مشتری بین اعتماد -

 رابطه معنی دار وجود دارد. مجدد خرید با قصد  مشتریان تعهد بین-

 

 مبانی نظری-1-3

قرار دادن پیشرفت های حاصل از تجارت الکترونیکی، اقدام به فروش  امروزه بسیاری از شرکت ها با مدنظرکیفیت وب سایت:-

 .باشد می سایت فروشنده، وب و مشتری بین واسط موارد، تنها اکثر کاالهای به صورت الکترونیکی و آنالین نموده اند که در

ن ترغیب به بازگشت و خرید مجدد از بنابراین این وب سایت ها باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند تا به واسطه آن، مشتریا

 بهبود موجب بلندمدت در که کنند سازی مفهومی و طراحی طوری را خود سایت وب باید ها آن باشند. در واقع شرکت

 دادن از دست موجب سایت، وب ضعیف کند. چرا که طراحی کمک مشتریان بیشتر چه هر جذب به و شرکت گردیده وضعیت

می شود)امینی و  ناشی مشتریان و کاربران اولیه منفی تجارب از نیز امر این که شد خواهد آن زدیدبا تکرار از زیادی درصد

 (.ویژگی های مختلفی را می توان برای کیفیت وب سایت های ارائه خدمات برشمرد همچون :2474اکبری، 

اطالعات  نشدن فاش به تمایل انکاربر اکثر. باشد می افراد اطالعات حفظ تضمین معنای به سایت: امنیت وب امنیت- 

 از مالی و موارد حقوقی در بخصوص عامل این. ماند می محرمانه آنها مبادله جزئیات شوند مطمئن باید دارند، افراد شخصیشان

 .است برخوردار مضاعفی اهمیت

 خدمات بستر مات درخد بودن موجود و مناسب عملکرد قبیل از سایت وب فنی عملکرد به اعتماد قابلیت: اعتماد قابلیت

 .شود می اطالق الکترونیک

 گفته مشکل بروز در هنگام موقع به و صحیح اطالعات آوردن فراهم در ها سازمان توانایی میزان به پاسخگویی: پاسخگویی-

 و شود داده پاسخ سرعت به آنان به مشکالت که دارند انتظار الکترونیک خدمات گان آورنده فراهم کاربران. شود می

  .گردد ارائه آنان به اهکارهاییر

 خدمات نظر، سرعت مناسب، یافتن مورد الکترونیک خدمات به موثر دسترسی در کاربر توانایی از است عبارت کارایی: کارایی-

  .وقت و صرف تالش میزان کمترین با آنان از استفاده و آنان با مناسب اطالعات و نظر مطمح

شده در وب سایت می تواند نقش مهمی در جلب توجه یا عدم جلب توجه مشتریان گردد که کیفیت اطالعات: اطالعات ارائه -

 (.2471)احمدی و صوفی، به سه بخش قابل فهم بودن، دقیق بودن و به موقع بودن قابل تقسیم است
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ایند مدیریت امروزه مهمترین وظیفه شرکت هایی که اقدام به روش محصوالت به صورت الکترونیک می نمقصد خرید مجدد:-

مشتریان پس از خرید است تا مشتریان را جهت خرید مجدد از وب سایت ترغیب نمایند. درواقع امروزه بسیاری از شرکت های 

بازاریابی،  ادبیات الکترونیکی درصدد شناسایی راهکارهای بهبود و افزایش قصد خرید مجدد مشتریان می باشند. چرا که در

قصد  .دارد وجود بازاریابی موفق رابطه برای رفتاری کلیدی نتیجه عنوان به مجدد خرید مهم از بسیار نقش بر گسترده توافق

 خرید مجدد اشاره به قضاوت فرد در مورد خرید دوباره از یک سرویس تعیین شده، با توجه به وضعیت فعلی می باشد

(Mosavi and Ghaedi, 2012 در تعریف دیگر می توان گفت، قصدخرید مجدد .) به معنای قضاوت فردی درباره خرید مجدد

(. 2474یک خدمت تعیین شده با در نظر گرفتن شرایط فعلی و وضعیت های مشابه از همان شرکت است)دهدشتی و عقیقی، 

در باب اهمیت این مساله نیز باید گفت، قصد خرید مجدد، عاملی است که بر روی ارتباط آینده مشتری و سازمان، سوددهی 

 به را مشتریان مجدد پژوهشی، قصدخرید ( در1022(. احمد و همکاران )Nikbin,2011وفقیت آنها تاثیر می گذارد)شرکت و م

 به توجه (. در نهایت باید اذعان نمود، با2474دریافتند )امینی و اکبری،  بازار سهم رشد و ها هزینه کاهش از منبع یک عنوان

 به برای هزینه از کمتر بسیار مشتری یک حفظ هزینه که بازاریابی دیدگاه این و الکترونیک تجارت محیط بیشتر و بلوغ رشد

 تجارت های سایت وب از کاربران استفاده ادامه به الکترونیک تجارت موفقیت انداز چشم است جدید مشتری آوردن یک دست

 وب از مشتریان خرید مجدد تمایل که است مهم بسیار اینترنتی فروشندگان آن و برای اولیه تاپذیرش دارد الکترونیک بستگی

 (. 2474دهند)خیبر و اقوامی،  افزایش را خود سایت

 خدمات در هم که بوده خدمت یک ملزومات ترین ای پایه جمله خدمت، از یک به مشتریان داشتن اعتماداعتماد مشتری:-

(. درواقع، Bruce and Lin,2010باشد) می مشتریان ادراکات بر گذار عوامل تاثیر ترین مهم جمله از الکترونیک هم و سنتی

تواند روی وعده اعتماد یک جزء کلیدی رابطه تجاری است؛ و مشخص کننده این مطلب که هر طرف رابطه تا چه میزان می

 درستی و بودن اتکا قابلیت، مبادله در اطمینان از ادراك را (اعتماد2774وعیدهای طرف دیگر رابطه حساب کند. مورگان)

 اعتبار و نیت حسن به مشتری باور را میزان (اعتماد1004(. جان )2474می کنند)هودگرزاده و همکاران،  تعریف شریک

 راحتی میزان و اتکا توانایی”یعنی آکسفورد، اعتماد انگلیسی نامه واژه (. طبق تعریف1020داند)کیم،  یا شرکت مى سازمان

(.در باب اهمیت اعتماد 2474می باشد)هودگرزاده و همکاران،  ارتعب یک درستی یا و چیز شخص یایک یک از پذیرش صفتی

 مرددند، مگر و دودل خرید در کنندگان موفق، زیرا مصرف تجارت برای است نیازی پیش مشتری نیز می توان گفت، اعتماد

 کمتر های مل هزینهمی توان شا را (.در نهایت منافع اعتماد مشتری2474باشند)منتظری،  داشته اعتماد فروشنده به اینکه

 (. 2487مدت برشمرد)دهدشتیان،  بلند رقابتی باالتر،رشد،مزیت سود مشتری،حاشیه جذب

 آن گیری جهت نمود شود که می محسوب ها شرکت ها و سازمان داخلی اقدامات جمله از مشتری رضایترضایت مشتری:-

(. 2472دهد)اندرخور،  می نشان را خدمات و محصوالت کیفیت ارتقا است وجهت مشتری های خواسته ارضای سمت به ها

 در هدف خدمت یا عملکرد محصول از مصرف تجربه و خرید فرآیند همه جانبه ارزیابی عنوان به را (رضایت2771فورنل )

 (. در تعریف دیگر می توان گفت، رضایت2472کرد)حقیقی و همکاران،  تعریف زمان طی در قبل خرید انتظارات با مقایسه

 بازاریابی در مشتری بلندمدت رفتار در مهم عاملی و خواسته های مشتری و نیازها شدن برآورده از شاخصی به عنوان مشتری

رضایت مشتری اهمیت فراوانی در کسب و کارهای سنتی و الکترونیک دارد چرا که مشتریان راضی احتماال به  .است مطرح

بلیغات مثبت کاال یا خدمات می شوند. از طرف دیگر مشتریان ناراضی با دیگران در مورد تجربیات خودشان می گویند و زبان ت

تبلیغات منفی به سازمان و خدمات آن ضربه وارد می کنند و بطور مستقیم بر سودآوری و ارزش یک شرکت اثر می 

 می رقیب روی یک به قیمت خاطر به کم، تنها خیلی به احتمال راضی (. از سویی،مشتریان2470گذارند)مقیمی و رمضان، 

 (. 2472می دهند)حقیقی و همکاران،  انجام بیشتری خریدهای غیر وفادار مشتریان به نسبت حتی آنها و آورند

معرفی  مشتریان با بلندمدت روابط حفظ و ایجاد در کلیدی عاملی عنوان به را بسیاری، تعهد امروزه، محققانتعهد مشتری:-

 (. تعهد2474می سازد)موسوی و همکاران،  آشکار را آینده در روابط ادامه برای افراد مایلت و روابط این تعهد، اهمیت. کرده اند

محصول،  یک خرید از حاصل پیامدهای مانند بازار به های شرکت عرضه از مشتری انتظار مورد پیامدهای نتیجه در مشتری
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 زمانی شکل (.در واقع، تعهد2474زاده و همکاران، می گیرد )هودگر قرار تاثیر تحت غیره و تجاری نشان و نام با هویت احساس

 را خود تالش حداکثر رابطه ارتقاء یا حفظ برای داشته و اعتقاد رابطه اهمیت به رابطه طرفین از یکی که گرفت خواهد

د (.تعهد مشتی یکی از اصول مهم و ضروری کسب و کار الکترونیک می باشد و بدون تعه2474بنماید)شیدایی و همکاران، 

 که نسبت مشتری نمی توان انتظار رشد و توسعه در تجارت الکترونیک را شاهد بود. در این راستا می توان گفت، به همان

       نیز آنها مخرب منفى و کند، رفتارهاى کمک اهدافش به رسیدن در به شرکت ها مى تواند آنها سازنده و مثبت رفتارهاى

، دارد)حمدی ها شرکت در عملکرد مشتریان ناپذیر انکار جایگاه از نشان امر این که ندایجاد ک اخالل شرکت کار در مى تواند

 (. بنابراین باید زمینه ای را فراهم نمود تا مشتریان به سازمان یا شرکت و اهداف آن، متعهد باشد.ضمن آنکه تعهد2474

 گذاری اشتراك طرف مقابل، به دی هاینیازمن تأمین برای همکاری به بیشتری شرکت، تمایل که شود می موجب مشتری

 (.2470باشند)براری و رنجبریان،  مشکالت داشته مشترك حل و اطالعات

 

 مروری بر برخی مطالعات انجام شده-1-4

را "بررسی تأثیر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد آنالین از طریق رضایت مشتری (پژوهشی با عنوان2474امینی و اکبری)-

کیفیت وب سایت تاثیر مثبتی بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد داده اند. نتایج پژوهش نشان داده است  مورد مطالعه قرار

 مشتریان داشته است. 

 تاثیر رضایت و تعهد برند بر وفاداری و قصد خرید مجدد در مصرف کنندگان ایرانی”(پژوهشی با عنوان2474شاهرودی)-

روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس نحوه رد مطالعه قرار داده اند. را مو"()مطالعه موردی؛ صنعت لوازم خانگی

 رضایت و تعهد برند بر وفاداری و قصد خرید مجددنتایج پژوهش نشان داده است پیمایشی است. -گرداوری داده ها توصیفی

 تاثیرگذار است. 

الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد  بررسی تأثیر کیفیت خدمات”(پژوهشی با عنوان2472صنایعی و همکاران)-

را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان داده است که کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد "مشتریان

 خرید مجدد مشتریان تاثیرگذار است. 

را مورد "ین: چشم انداز مصرف کننده ترکیهعوامل موثر بر قصد خرید مجدد در خرید آنال”(پژوهشی با عنوان1025آتیل بلوت)-

مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان داده است عواملی همچون رضایت الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی و وفاداری 

 الکترونیکی بر قصد خرید مجدد تاثیرگذارند. 

نترنتی از طریق متغیرهای واسطه: مورد اثر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد در خرید ای"(پژوهشی با عنوان1024شین)-

را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان داده است کیفیت وب سایت بر رضایت "دانشجویان دانشگاه در کره جنوبی

مشتری و اعتماد مشتری تاثیر مثبت داشته اما بر تعهد مشتری و قصد خرید مجدد تاثیر نمی گذارد. اثر واسطه ای رضایت 

تری، اعتماد مشتری و تعهد مشتری بین کیفیت وب سایت و قصد خرید مجدد تایید شده است. همچنین رضایت مشتری مش

 به طور غیر مستقیم قصد خرید مجدد را از طریق اعتماد مشتری و تعهد مشتری تحت تاثیر قرار می دهد. 

را "ت در رضایت و تبلیغات دهان به دهانبررسی نقش کیفیت طراحی وب سای"(پژوهشی با عنوان1022یوآنگ و هینجو)-

مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان داده است کیفیت طراحی وب سایت یک اثر مستقیم و معنی داری بر لذت 

 بردن، کیفیت درك شده از اطالعات، و همچنین داشتن اثر غیر مستقیم و معنی دار بر رضایت و تبلیغات دهان به دهان بود. 

 

 مدل مفهومی-1-5

این پژوهش درصدد است به بررسی رابطه کیفیت وب سایت برقصد خرید مجدد از طریق متغیر های میانجی اعتماد ، رضایت و 

  (به بررسی رابطه متغیرهای پژوهش می پردازد.1024تعهد مشتریان بپردازد.براین اساس با توجه به پژوهش شین و همکاران)
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به عنوان متغیر مستقل، قصد خرید مجدد به عنوان متغیر وابسته و اعتماد مشتری، رضایت  در این مدل، کیفیت وب سایت

 مشتری و تعهد مشتری به عنوان متغیرهای میانجی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1024:مدل مفهومی )شین و همکاران،2شکل

 
 روش تحقیق -2

ت برقصد خرید مجدد از طریق متغیر های میانجی اعتماد ،رضایت و تعهد مشتریان این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت وب سای

همبستگی و به روش مدل -پردازد بنابراین تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی وماهیت تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشیمی

 یابی معادالت ساختاری مبتنی بر تحلیل مسیر است.

هش شامل کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کاال می باشند که اطالعات جامعه آماری این پژوجامعه آماری:-2-1

 ارتباطی آنها در سایت ثبت شده است.

با توجه به نامحدود بودن مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کاال، از طریق فرمول کوکران، حجم نمونه و روش نمونه گیری:-2-2

       داوطلبانه ای دسترس در یتصادف ریغو روش نمونه گیری پژوهش، روش  نفر در نظر گرفته شد 484نمونه آماری پژوهش 

 می باشد. 

 در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. روش گردآوری اطالعات:-2-3

فاده می گردد به این صورت که با مراجعه به روش کتابخانه ای: به منظور تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای است –الف

 کتاب و  مجالت علمی به جمع آوری مطالب پرداخته شد. 

 روش میدانی: به منظور کسب اطالعات و دیدگاه ها، جهت بررسی رابطه متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. -ب

 ابزارگردآوری اطالعات-2-4

گزینه که بر اساس مدل شین وهمکاران  5سوالی با درجه بندی لیکرت  14،پرسشنامه کیفیت وب سایت:این پرسشنامه-

( تنظیم و شامل مولفه های راحتی خرید،طراحی سایت،سودمندی اطالعات،امنیت معامله،سیستم پرداخت و ارتباط با 1024)

 مشتری می باشد.

 
 

 

 کیفیت وب سایت

 رضایت مشتری

مشتریاعتماد   

 تعهد مشتری

 قصد خرید مجدد
H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 H9 

H10 

 متغیر مستقل

میانجیمتغیر   

میانجیمتغیر   

میانجیمتغیر   

وابستهمتغیر   
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 :مولفه های پرسشنامه کیفیت وب سایت1جدول

 سوال ها مولفه ردیف

 4الی  2 خرید راحتی 2

 8الی  5 طراحی سایت 1

 21الی  7 سودمندی اطالعات 4

 21الی  24 امنیت معامله 4

 10الی  29 سیستم پرداخت 5

 14الی  12 ارتباط با مشتری 1

گزینه ای  5(با درجه بندی لیکرت 1024سوالی و بر اساس مدل شین وهمکاران) 4پرسشنامه خرید مجدد: این پرسشنامه، -

 شد.  تنظیم

گزینه ای  5(با درجه بندی لیکرت 1024سوالی و بر اساس مدل شین وهمکاران) 4پرسشنامه اعتماد مشتری: این پرسشنامه، -

 تنظیم شد. 

گزینه  5(با درجه بندی لیکرت 1024سوالی و بر اساس مدل شین وهمکاران) 4پرسشنامه رضایت مشتری: این پرسشنامه، -

 ای تنظیم شد. 

گزینه ای  5(با درجه بندی لیکرت 1024سوالی و بر اساس مدل شین وهمکاران) 4د مشتری: این پرسشنامه، پرسشنامه تعه-

 تنظیم شد. 

 روایی و پایایی ابزار-2-5

روایی ابزار:پرسشنامه پژوهش، استاندارد و از مقاله ای التین اقتباس شده است،لذا دارای روایی و پایایی ذاتی  روش تعیین-الف

 با این حال پرسشنامه ها جهت اطمینان از روایی آن مورد تایید استاد راهنما قرار گرفته است.می باشند. 

،به اجرای پیش آزمون پرسشنامه ها در نمونه ای پایایی پرسشنامهابزار:در این پژوهش برای اطمینان از  پایایی روش تعیین-ب

کرونباخ برآورد گردید که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه  به  نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای 10با حجم 

 جدول ذیل می باشد. شرح
 :ضریب آلفای کرونباخ)پایایی ابزار(4جدول 

 

  

 

 

 

 

 

 روش های تجزیه و تحیل اطالعات -2-6

دراین پژوهش جهت توصیف داده ها  شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین انحراف استاندارد، خطای اندازه گیری و غیره 

روابط وبررسی  ه ساختارمفهومی تحقیقباتوجه ب، جهت تجزیه وتحلیل اطالعات و آزمودن فرضیاتاستفاده می شود و همچنین 

 از یآمار یها آزمون انجام یبرا. (می باشدSEMبین متغیرها بصورت شبکه ای از متغیرها، روش مدلسازی معادالت ساختاری)

 . شد گرفته بهره زرلیل افزار نرم

 

 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد سئواالت مؤلفه متغیرهای تحقیق

 0.875 24 سایت وب کیفیت

 0.910 3 رضایت مشتری

 0.856 4 اعتماد مشتری

 0.891 4 تریتعهد مش

 0.845 3 قصد خرید مجدد
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  یافته ها-3

 آزمون فرضیات تحقیق-

 

 
 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد-1شکل

 
 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری-2کلش
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 برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی

(، شاخص نرم شدۀ AGFI(، شاخص تعدیل برازندگی )GFI(، شاخص برازندگی )CFIتطبیقی ) شاخص برازش ،()

 ( استفاده شد.RMSEA(، خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب )NNFI(، شاخص نرم نشدۀ برازندگی )NFIبرازندگی )

 پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطةنتایج -4جدول

 (β)ضریب مسیر عالمت اختصاری مسیر فرضیه
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه آزمون

 قبول SQ---CS 0.12 2.40 رضایت مشتری --- کیفیت وب سایت اول

 قبول SQ---CT 0.11 2.31 اعتماد مشتری --- کیفیت وب سایت دوم

 قبول SQ---CC 0.14 3.12 تعهد مشتری --- کیفیت وب سایت سوم

 قبول SQ---RI 0.11 2.34 قصد خرید مجدد --- کیفیت وب سایت چهارم

 قبول CS---CT 0.16 3.01 اعتماد مشتری ---رضایت مشتری  پنجم

 قبول CS---CC 0.38 6.77 تعهد مشتری ---رضایت مشتری  ششم

 قبول CS---RI 0.18 3.21 قصد خرید مجدد ---رضایت مشتری  هفتم

 رد CT---CC -0.05 -0.89 تعهد مشتری ---اعتماد مشتری  هشتم

 قبول CT---RI 0.11 2.07 قصد خرید مجدد ---اعتماد مشتری  نهم

 قبول CC---RI 0.21 3.65 د مجددقصد خری ---تعهد مشتری  دهم

 
 کل متغیرها در مدل اصلی تحقیق رابطهمیزان -5جدول

 رابطه نوع رابطه مستقیم رابطه غیر مستقیم رابطه کل

0.12 ----- 0.12 CS برSQ 

0.13 0.12×0.16=0.02 0.11 CT برSQ 

0.19 0.12×0.38=0.05 0.14 CC برSQ 

0.17 

0.14×0.21=0.03 

0.12×0.18=0.02 

0.11×0.11=0.01 

0.11 RI برSQ 

0.26 0.38×0.21=0.08 0.18 SQ برCS 

0.16 ----- 0.16 CT برCS 

0.38 ----- 0.38 CC برCS 

0.11 ----- 0.11 SQ برCT 

0.21  0.21 SQ برCC 

 

 رابطه معنی دار وجود دارد. مشتری رضایت با بین کیفیت وب سایت :1فرضیه-

فت ضریب استاندارد شده)ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت وب سایت با رضایت مشتری( توان گ، می4با توجه به جدول 

β=0.12 2.40باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیزمی  t=  ( که نشان می2971بوده)بیشتر از قدرمطلق-

توان نتیجه گرفت بین کیفیت وب سایت ود و میشتأیید می H1رد و فرضیه  H 0دهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه 

 داری وجود دارد و لذا این فرضیه اول تأیید شد.با رضایت مشتری رابطه معنی

 

  ی معناداری وجود دارد.: بین کیفیت وب سایت با اعتماد مشتری رابطه2فرضیه
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غیر)کیفیت وب سایت با اعتماد مشتری( توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو مت، می4با توجه به جدول 

β=0.11 باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز میt=2.31 ( که نشان می2971)بیشتر از قدرمطلق  بوده-

 توان نتیجه گرفت بین کیفیت وب سایتشود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0بنابراین فرضیه  .دهد این رابطه معنادار است

 داری وجود دارد و لذا این فرضیه دوم تأیید شد.با اعتماد مشتری رابطه معنی

 ی معناداری وجود دارد.بین کیفیت وب سایت با تعهد مشتری رابطه :3فرضیه

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت وب سایت با تعهد مشتری( ، می4با توجه به جدول 

β=0.14 اشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز بمیt=3.12 ( که نشان می2971)بیشتر از قدرمطلق  بوده-

توان نتیجه گرفت بین کیفیت وب سایت شود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0دهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه 

 سوم تأیید شد. این فرضیه داری وجود دارد و لذابا تعهد مشتری رابطه معنی

        ی معناداری وجود دارد.: بین کیفیت وب سایت با قصد خرید مجدد رابطه4فرضیه

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت وب سایت با قصد خرید مجدد( ، می4با توجه به جدول 

β=0.11 این دو متغیر نیز باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین میt=2.34 ( که نشان می2971)بیشتر از قدرمطلق  بوده-

توان نتیجه گرفت بین کیفیت وب سایت شود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0دهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه 

 چهارم تأیید شد. داری وجود دارد و لذا این فرضیهبا قصد خرید مجدد رابطه معنی

   ی معناداری وجود دارد.: بین رضایت مشتری با اعتماد مشتری رابطه5فرضیه

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)رضایت مشتری با اعتماد مشتری( ، می4با توجه به جدول 

β=0.16 باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز میt=3.01 ( که نشان می2971از قدرمطلق )بیشتر  بوده-

توان نتیجه گرفت بین رضایت مشتری با شود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0دهد این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه 

 پنجم تأیید شد. داری وجود دارد و لذا این فرضیهاعتماد مشتری رابطه معنی

 معناداری وجود دارد.ی : بین رضایت مشتری با تعهد مشتری رابطه6فرضیه

 β=0.38توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)رضایت مشتری با تعهد مشتری( ، می4توجه به جدول 

دهد این ( که نشان می2971)بیشتر از قدرمطلق  بوده t=6.77باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز می

توان نتیجه گرفت بین رضایت مشتری با تعهد شود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0نابراین فرضیه رابطه معنادار است ب

 ششم تأیید شد. داری وجود دارد و لذا این فرضیهمشتری رابطه معنی

 ی معناداری وجود دارد.: بین رضایت مشتری با قصد خرید مجدد رابطه7فرضیه

تاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)رضایت مشتری با قصد خرید مجدد( توان گفت ضریب اس، می4توجه به جدول 

β=0.18 باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز میt=3.21 ( که نشان می2971)بیشتر از قدرمطلق  بوده-

ان نتیجه گرفت بین رضایت مشتری با توشود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0دهد این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه 

 هفتم تأیید شد. داری وجود دارد و لذا این فرضیهقصد خرید مجدد رابطه معنی

 ی معناداری وجود دارد.: بین اعتماد مشتری با تعهد مشتری رابطه8فرضیه

-=βری با تعهد مشتری( توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)اعتماد مشت، می4با توجه به جدول 

دهد ( که نشان می2971)کمتر از قدرمطلق  بوده t=-0.89باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز می 0.05
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توان نتیجه گرفت بین اعتماد مشتری با شود و میرد می H1تأیید و فرضیه  H 0این رابطه معنادار نیست. بنابراین فرضیه 

 نشد.هشتم تأیید  داری وجود ندارد و لذا این فرضیهابطه معنیتعهد مشتری ر

 ی معناداری وجود دارد.: بین اعتماد مشتری با قصد خرید مجدد رابطه9فرضیه

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)اعتماد مشتری با قصد خرید مجدد( ، می4توجه به جدول 

β=0.11 ناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز باشد. و ضریب معمیt=2.07 ( که نشان می2971)بیشتر از قدرمطلق  بوده-

توان نتیجه گرفت بین اعتماد مشتری با شود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0دهد این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه 

 م تأیید شد.نه داری وجود دارد و لذا این فرضیهقصد خرید مجدد رابطه معنی

 ی معناداری وجود دارد.: بین تعهد مشتری با قصد خرید مجدد رابطه10فرضیه

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)تعهد مشتری با قصد خرید مجدد( ، می4توجه به جدول 

β=0.21 باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز میt=3.65 ( که نشان می2971)بیشتر از قدرمطلق  بوده-

توان نتیجه گرفت بین تعهد مشتری با شود و میتأیید می H1رد و فرضیه  H 0دهد این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه 

 دهم تأیید شد. داری وجود دارد و لذا این فرضیهقصد خرید مجدد رابطه معنی

 

 گیریبحث و نتیجه-4
 نتایج و تفسیر  -4-1

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مشتری رضایت با بین کیفیت وب سایت-

مشتری رابطه وجود دارد. دراین راستا  رضایت با نتایج حاصل از داده های پژوهش نشان از آن دارد که بین کیفیت وب سایت

ائه خدمات باکیفیت، شرکت ها و می توان گفت، امروزه با توجه به رقابتی بودن فروشگاه های اینترنتی در عرضه محصوالت و ار

فروشگاه هایی در این راستا می توانند موفق عمل نموده و در دستیابی به مشتریان وفادار و دائمی بهره مند باشند که بتوانند 

رضایت هر چه بیشتر آنها را کسب کنند. از این رو طراحی وب سایت باید به گونه ای انجام پذیرد که استفاده کنندگان حس 

می توان اذعان نمود زمانی که وب لذا نند این سایت دقیقًا همانطور که باید بر اساس انتظارات آنها باشد، عمل می کند. ک

سایت های فروش اینترنتی بگونه ای طراحی گردند که پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد، به همان نسبت می توانند رضایت 

که مشتریان در برخورد با وب سایت فروش اینترنتی انتظارهایی از پیش تعیین  هر چه بیشتری مشتریان را شاهد باشند. چرا

شده ای همچون زیبایی وب سایت، آسان بودن خرید و غیره را دارند که در صورت فراهم بودن شرایط مناسب وب سایت می 

 توان انتظار داشت که مشتریان رضایتمندی بیشتری از وب سایت داشته باشند. 

را "بررسی تأثیر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد آنالین از طریق رضایت مشتری (پژوهشی با عنوان2474کبری)امینی و ا-

نشان داده است کیفیت وب سایت عاملی اثربخش بر رضایت مشتری می باشد.لذا        که نتایج آنمورد مطالعه قرار داده اند 

در آن، رابطه بین  ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش که(2474بری)امینی و اکمی توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش 

 ، همخوانی دارد.است کیفیت وب سایت با رضایت مشتری تایید شده

 رابطه معنی دار وجود دارد.   مشتری اعتماد با بین کیفیت وب سایت -

مشتری رابطه وجود دارد. دراین راستا  تماداع با نتایج حاصل از داده های پژوهش نشان از آن دارد که بین کیفیت وب سایت

زمانی که شرکت های فروش اینترنتی نسبت به ارائه خدمات مناسب، سریع اقدام نمایند و اطالعات کاملی از می توان گفت،

د نتظار داشت مشتریان اعتمااکاالهای موجود ارائه دهند و همچنین امنیت الزم در پرداخت ها وجود داشته باشد، می توان 

 مناسبی نسبت به وب سایت و خرید اینترنتی داشته باشند. 

سایت بر عملکرد ارتباط با مشتری به واسطه رضایت و بررسی تاثیر کیفیت وب”(پژوهشی با عنوان2472عبدی و همکاران)-

نشان داده است کیفیت  که نتایج آنرا مورد مطالعه قرار داده اند "(قتصاد نوین در مشهداعتماد مشتری)مورد مطالعه: بانک ا
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 عبدی و همکارانوب سایت عاملی اثربخش بر اعتماد مشتری می باشد.لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش 

، است ت با اعتماد مشتری تایید شدهکه در آن، رابطه بین کیفیت وب سای ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش(2472)

 همخوانی دارد.

 مشتری رابطه معنی دار وجود دارد.  با تعهد بین کیفیت وب سایت -

   مشتری رابطه وجود دارد. دراین راستا  تعهد با نتایج حاصل از داده های پژوهش نشان از آن دارد که بین کیفیت وب سایت

توجه به  اد زمینه الزم جهت بهبود و افزایش سطح تعهد مشتریان را فراهم نمایند که بفروشگاه های اینترنتی بایمی توان گفت،

( و همچنین نتایج حاصل از داده های این پژوهش می توان اذعان نمود بهبود کیفیت وب سایت می تواند با 1024نظر شین)

د، طراحی مناسب، امنیت و غیره می تواند تعهد مشتریان با وب سایت دی جی کاال رابطه داشته باشد. در واقع راحتی خری

 سبب گردد مشتریان نسبت به وب سایت تعهد داشته و تمایلی به تغییر فروشگاه اینترنتی ندارند. 

اثر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد در خرید اینترنتی از طریق متغیرهای واسطه: مورد ”(پژوهشی با عنوان1024شین )-

نشان داده است کیفیت وب سایت عاملی اثربخش  که نتایج آنرا مورد مطالعه قرار داده اند "جنوبیدانشجویان دانشگاه در کره 

 ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش(1024شین )بر تعهد مشتری می باشد.لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش 

 ت، همخوانی دارد.که در آن، رابطه بین کیفیت وب سایت با تعهد مشتری تایید شده اس

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مجدد خرید با قصد بین کیفیت وب سایت -

 مشتری رابطه وجود دارد. در قصدخریدمجدد با نتایج حاصل از داده های پژوهش نشان از آن دارد که بین کیفیت وب سایت

وب سایت توجه چندانی ننمایند و زمینه  در صورتی که فروشگاه های اینترنتی نسبت به کیفیتاین راستا می توان گفت،

افزایش  امنیت، وضعیت ظاهری، سرعت خدمات، اطالعات محصوالت و غیره را ننمایند، نمی توانند مشتریان را برای مراجعه 

مجدد ترغیب نمایند. ضمن آنکه ضعف در کیفیت وب سایت می تواند سبب تبلیغات دهان به دهان منفی و کاهش درآمد 

ردد. بالعکس با بهبود کیفیت وب سایت و رضایتمندی مشتریان، می توان انتظار داشت مشتریان ضمن خرید مجدد فروشگاه گ

 از وب سایت مربوطه، خرید از آن را به سایر دوستان نیز پیشنهاد نمایند. 

را "ق رضایت مشتریبررسی تأثیر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد آنالین از طری (پژوهشی با عنوان2474امینی و اکبری)-

می باشد.  مشتری نشان داده است کیفیت وب سایت عاملی اثربخش بر قصدخریدمجدد که نتایج آنمورد مطالعه قرار داده اند 

که در آن، رابطه  ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش(2474امینی و اکبری)لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش 

 تایید شده است، همخوانی دارد.مشتری  ا قصدخریدمجددبین کیفیت وب سایت ب

 رابطه معنی دار وجود دارد.   مشتری با اعتماد مشتری بین رضایت - 

نتایج پژوهش نشان داده است بین رضایت با اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد و داده های حاصل نشان از آن دارد 

طه مثبت می باشد بدین معنا که هر چه شرکت ها و فروشگاه های اینترنتی زمینه بهبود که رابطه بین متغیرهای یادشده، راب

رضایت مشتریان را فراهم نماید به همان نسبت می توان انتظار افزایش اعتماد آنها را داشت. رضایت می تواند سبب گردد 

ن ادراك را دارند که فروشگاه به دنبال شناسایی مشتریان نسبت به فروشگاه اینترنتی و خدمات آن دیدگاه مثبت تری داشته، ای

راهکارها و شرایطی است تا بتواند خدمات مناسب تری را به آنها ارائه داده و همچنین رضایتمندی مشتری می تواند سبب 

 گردد مشتریان کاستی ها در خدمات سازمان را به عنوان عامل منفی درنظر نگیرند. 

ثر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد در خرید اینترنتی از طریق متغیرهای واسطه: مورد ا”(پژوهشی با عنوان1024شین )-

نشان داده است بین رضایت مشتری و اعتماد  که نتایج آنرا مورد مطالعه قرار داده اند "دانشجویان دانشگاه در کره جنوبی

 ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش(1024) شینمشتری رابطه وجود دارد. لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش 

 که در آن، رابطه بین رضایت مشتری و اعتماد مشتری تایید شده است، همخوانی دارد.
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 مشتری رابطه معنی دار وجود دارد.  مشتری با تعهد بین رضایت -

اده های حاصل نشان از آن دارد که نتایج پژوهش نشان داده است بین رضایت با تعهد مشتری رابطه معناداری وجود دارد و د

رابطه بین متغیرهای یادشده، رابطه مثبت می باشد بدین معنا که هر چه مشتریان فروشگاه های اینترنتی نسبت به خدمات آن 

ابراز رضایت نمایند به همان نسبت به فروشگاه و خدمات آن متعهد می گردند. در واقع می توان گفت، مشتریانی که نسبت به 

وشگاه رضایت باالیی داشته باشند، جهت دریافت خدمات سعی بر مراجعه مجدد به فروشگاه اینترنتی نموده و تالشی در فر

جهت انتخاب سایر فروشگاه های اینترنتی نمی نمایند. بالعکس کاهش سطح رضایت می تواند سبب گردد مشتریان تعهدی به 

اینترنتی باید با بهبود رضایتمندی مشتری زمینه بهبود تعهد آنها را فراهم  فروشگاه خاص نداشته باشد. بنابراین فروشگاه های

 نمایند. 

اثر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد در خرید اینترنتی از طریق متغیرهای واسطه: مورد ”(پژوهشی با عنوان1024شین )-

نشان داده است بین رضایت مشتری و تعهد  که نتایج آنرا مورد مطالعه قرار داده اند "دانشجویان دانشگاه در کره جنوبی

 ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش(1024شین )مشتری رابطه وجود دارد. لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش 

 که در آن، رابطه بین رضایت مشتری و تعهد مشتری تایید شده است، همخوانی دارد.

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مجدد خرید با قصد مشتری بین رضایت -

رابطه معناداری وجود  مشتری مجدد خرید با قصد نتایج حاصل از داده های پژوهش نشان داده است که بین رضایت مشتری

دارد و این رابطه به صورت مثبت می باشد. بدین معنا که با افزایش رضایت مشتریان می توان انتظار داشت مشتریان مجدد به 

خرید مجدد به وب سایت فروشگاهی صورت نمی پذیرد در واقع مراجعه نموده و از خدمات آن استفاده نمایند.  سایت فروشگاه

مگر آنکه مشتریان از دریافت خدمات در مراجعات قبلی ابراز رضایت نمایند. چرا که نبود رضایتمندی در مشتری سبب می 

ز سویی تبلغیا منفی در مورد آن در پیش گیرند که این مساله می گردد مشتریان مجدد به سایت مورد نظر مراجعه ننموده و ا

 تواند سبب کاهش مشتریان وب سایت های مورد نظر باشد. 

تاثیر رضایت و تعهد برند بر وفاداری و قصد خرید مجدد در مصرف کنندگان ”(پژوهشی با عنوان2474شاهرودی)-

نشان داده است بین رضایت مشتری و  که نتایج آن العه قرار داده اندرا مورد مط"(ایرانی)مطالعه موردی؛ صنعت لوازم خانگی

، با نتایج بدست آمده از (2474شاهرودی)رابطه وجود دارد. لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش قصد خرید مجدد 

 رد.تایید شده است، همخوانی داقصد خرید مجدد که در آن، رابطه بین رضایت مشتری و  این پژوهش

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مشتری با تعهد مشتری بین اعتماد -

رابطه وجود  مشتری با تعهد مشتری بین اعتماد بر خالف فرضیه پژوهش نتایج حاصل از داده های پژوهش نشان داده است

وجود اعتماد از آن دارد که  ندارد. در این راستا باید گفت، پژوهش های پیشین و ادبیات در حوزه اعتماد و تعهد مشتری نشان

در مشتری می تواند سبب گردد آنها رضایت و تعهد بیشتری نسبت به سایت فروشگاهی احساس نمایند. در واقع اعتماد 

مشتری سبب می گردد آنها تمایل بیشتری به خرید از وب سایت مورد نظر داشته و با دریافت خدمات مناسب، تعهد بیشتری 

شند. با این وجود نتایج حاصل از داده های پژوهش نتیجه خالف این امر را نشان داده و اذعان دارد اعتماد به فروشگاه داشته با

 مشتریان رابطه ای با تعهد مشتریان نداشته است.

اثر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد در خرید اینترنتی از طریق متغیرهای واسطه: مورد ”(پژوهشی با عنوان1024شین )-

 با تعهد مشتری اعتمادنشان داده است بین  که نتایج آنرا مورد مطالعه قرار داده اند "ن دانشگاه در کره جنوبیدانشجویا

 ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش(1024شین )رابطه وجود دارد. لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش  مشتری

 تایید نشده است، همخوانی ندارد.جدد قصد خرید مکه در آن، رابطه بین رضایت مشتری و 

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مجدد خرید با قصد مشتری بین اعتماد -

رابطه معناداری وجود  مشتری مجدد خرید با قصد مشتری اعتمادنتایج حاصل از داده های پژوهش نشان داده است که بین 

مشتریان می توان انتظار داشت مشتریان مجدد به  اعتمادبا افزایش دارد و این رابطه به صورت مثبت می باشد. بدین معنا که 
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امروزه برخالف فروشگاه های سنتی و دراین راستا می توان گفت، سایت فروشگاه مراجعه نموده و از خدمات آن استفاده نمایند. 

 و بیند می کند معامله است قرار که را تصویرِ کاالیی معموالً فضای مجازی، خریدار دیدار چهره به چهره خریدار و فروشنده، در

 خدمات در هم که بوده خدمت یک ملزومات ترین ای پایه جمله خدمت، از یک به مشتریان داشتن اعتماد لذا. را کاال خود نه

پیشین همچون مطالعه  باشد. مطالعات می مشتریان ادراکات بر گذار عوامل تاثیر ترین مهم جمله از الکترونیک هم و سنتی

است. در  اینترنتی و خرید مجدد مشتریان خرید از استفاده در اصلی مشتریان، مانع اعتماد عدم که دهد می نشان (1024و)س

واقع می توان گفت، نبود اعتماد مشتری نسبت به فروشگاه اینترنتی و خدمات آن سبب می گردد آنها تمایلی به مراجعه مجدد 

العکس با داشتن اعتماد می توان انتظار داشت آنها تمایل بیشتری به خرید مجدد کاال و به وب سایت و خرید کاال را نداشته و ب

 محصوالت از وب سایت مورد نظر داشته باشند. 

را "عوامل موثر بر قصد خرید مجدد در خرید آنالین: چشم انداز مصرف کننده ترکیه”(پژوهشی با عنوان1025آتیل بلوت )-

رابطه وجود دارد. لذا می توان  مجدد خرید با قصد مشتری اعتمادنشان داده است بین  ه نتایج آنکمورد مطالعه قرار داده اند 

 اعتمادکه در آن، رابطه بین  ، با نتایج بدست آمده از این پژوهش(1025آتیل بلوت )گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش 

 تایید شده است، همخوانی دارد. مجدد خرید با قصد مشتری

 مجدد رابطه معنی دار وجود دارد.  خرید با قصد مشتریان تعهد بین-

مجدد رابطه معنی دار وجود دارد. در  خرید مشتریان با قصد تعهد ن از آن دارد که بینانتایج حاصل از داده های پژوهش نش

ان انتظار داشت واقع می توان گفت به هر میزان بتوان تعهد مشتری نسبت به وب سایت و خدمات آن را فراهم نمود می تو

مشتریان جهت خرید و دریافت خدمات، مجدد به وب سایت مورد نظر مراجعه نمایند. در واقع، زمانی که مشتریان خدمات 

مناسبی از وب سایت دریافت نمایند و از خدمات آن ابراز رضایت نمایند خود را نسبت به وب سایتی که کاالها و محصوالت 

ند، متعهد می دانند و این تعهد نیز می تواند سبب گردد آنها تمایل بیشتری به استفاده از خدمات مختلف را از آن تهیه نموده ا

 وب سایت و دریافت محصوالت داشته باشند. 

قصد خرید مجدد اینترنتی با نقش واسطه ای  بابررسی رابطه کیفیت وب سایت ”(پژوهشی با عنوان2474ابطحی و پورطاهری)-

 خرید با قصد مشتریان تعهدنشان داده است بین  که نتایج آن را مورد مطالعه قرار داده اند"مشتریان رضایت، اعتماد و تعهد

، با نتایج بدست آمده از (2474ابطحی و پورطاهری)رابطه وجود دارد. لذا می توان گفت، نتایج بدست آمده از پژوهش  مجدد

 تایید شده است، همخوانی دارد. مجدد خرید با قصد مشتری تعهدکه در آن، رابطه بین  این پژوهش

 

 پیشنهادها-4-2
 پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش-الف

 رابطه معنی دار وجود دارد.  مشتری رضایت با بین کیفیت وب سایت-

پیشنهاد می شود که شرکت دی جی کاال از کلیه خدمات و درخواست های مشتریان، پشتیبان گیری نموده وبه صورت دوره -

 ماه یک بار( یک نسخه از آن بایگانی گردد.  1ای )

پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت امنیت اطالعات شخصی مشتریان در جریان خدمات الکترونیکی شرکت، زمینه حفظ و  -

 حراست از اطالعات و عدم افشای آن با اهداف گوناگون مدنظر قرار گیرد. 

 معنی دار وجود دارد.  رابطه  مشتری اعتماد با بین کیفیت وب سایت -

پیشنهاد می گردد شرکت دی جی کاال با طراحی چت رم ارتباطی زمینه را جهت ارتباط آنالین و لحظه ای مشتریان با -

 کارکنان شرکت فراهم گرداند. 

جام پیشنهاد می گردد شرکت دی جی کاال اطالعات دقیق مشتریان را دریافت نموده و با ذخیره سازی، طبقه بندی و انس-

 اطالعات در پایگاه داده الکترونیکی و غیرالکترونیکی، در مواقع ضروری از آن استفاده نمایند. 
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 مشتری رابطه معنی دار وجود دارد.  با تعهد بین کیفیت وب سایت -

ت به پیشنهاد می گردد جهت افزایش کیفیت خدمات و ارائه اطالعات به گونه ای که برای عموم قابل فهم باشد، اطالعا -

صورت ساده بیان گردد و در صورت استفاده از اطالعات تخصصی توضیحات آن به صورت آنالین در سامانه و یا به صورت 

 ارائه گردد.  Wordو PDFآفالین و در قالب فایل های 

 . گیرداطالعات در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرار  پیشنهاد می گردد-

 رابطه معنی دار وجود دارد.   مجدد خرید با قصد بین کیفیت وب سایت -

پیشنهاد می گردد در بخش های  مختلف وب سایت، جهت شناسایی مشتریان وفادار، نرم افزارهایی در هر بخش طراحی -

 گردد تا مشتریان به صورت تصویری با فرایند کار آشنا گردند. 

ایت و نرم افزارهای مورد نیاز را به گونه ای طراحی کرده تا با کاهش حجم اطالعات و حجم پیشنهاد می گردد، فضای س-

 سایت و همچنین طراحی سامانه با امکان جستجوی پیشرفته، سبب دسترسی سریع تر و دقیق تر به اطالعات فراهم گردد. 

 رابطه معنی دار وجود دارد.   مشتری با اعتماد مشتری بین رضایت -

اد می گردد شرکت دی جی کاال به طور مداوم با مشتریان خود برای دریافت نظرات آنها، ارتباط برقرار سازند و دیدگاه پیشنه-

 های آنها را در ارائه خدمات مورد توجه قرار دهند. 

 رابطه معنی دار وجود دارد.   مشتری مشتری با تعهد بین رضایت -

رت دوره ای به ارزیابی و نیازسنجی در حوزه خدمات شرکت پرداخته و با پیشنهاد می گردد شرکت دی جی کاال به صو -

 استفاده از نتایج به ارائه خدمات بر اساس نیاز مشتریان بپردازند. 

 رابطه معنی دار وجود دارد.   مجدد خرید با قصد مشتری بین رضایت -

 مجدد دنظر قرار گیرد که در این راستا مهندسیم طراحی ساختارذخیره سازی اطالعات مشتریان پیشنهاد می گردد چگونگی-

 . باشد داشته مشتری با ارتباط مدیریت موفقیت در تاثیر بسزایی تواند جمع آوری اطالعات مشتریان می ساختار

 رابطه معنی دار وجود دارد.   مشتری با تعهد مشتری بین اعتماد -

 از و شوند عضو باشگاه این در که مشتریان طوری ظر قرار گیرد. بهوفادار مدن مشتریان جهت باشگاه پیشنهاد می گردد ایجاد-

 . گردند برخوردار ای مزایای ویژه و خدمت

 از راهکارهای برندسازی، تبلیغات گردد، یکی بهبود اعتماد مشتریان، برندسازی  برای گردد می پیشنهاد -

 . است تلویزیونی

 عنی دار وجود دارد. رابطه م  مجدد خرید با قصد مشتری بین اعتماد -

تهدیدهای استفاده از خدمات و  و ریسکها اثرات ریسک مدیریت سیستم استقرار با گردد شرکت دی جی کاال می پیشنهاد -

 برساند.  حداقل به را فروش الکترونیکی

 مشتریان ریسک هک بیاندیشند را تمهیداتی باید شرکت دی جی کاال، مشتریان اعتماد بردن باال گردد برای می پیشنهاد -

 برای آنها مناسبی فروشگاه، تجربه این الکترونیکی خدمات از استفاده و کرده تحمل خدمات این از استفاده بابت از را کمتری

 . باشد

 مجدد رابطه معنی دار وجود دارد.  خرید با قصد مشتریان تعهد بین-

مطرح  که مشکالتی مورد در مشتریان به سریع ازخوردو ب مشتری شکایات مدیریت سیستم سازی گردد پیاده می پیشنهاد -

 اند، مدنظر قرار گیرد.  کرده

 از یا پستال تبریک، کارت های پیامک از خود مشتری خاص، برای های مناسبت در شرکت دی جی کاال گردد می پیشنهاد -

 . نماید استفاده موارد قبیل این
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 پیشنهادها به محققان آتی-ب

این پژوهش در شرکت ها و فروشگاه های اینترنتی دیگر انجام یافته و نتایج آن با نتایج این پژوهش مورد پیشنهاد می گردد -

 مقایسه و بحث و بررسی قرار گیرد. 

پیشنهاد می گردد در پژوهش های بعدی تاثیر متغیرهای دیگر همچون مدیریت روابط با مشتری بر خرید مجدد مشتریان -

  مورد ارزیابی قرار گیرد.

 مورد بررسی قرار گیرند.  ANPیاAHPپیشنهاد می گردد عوامل موثر بر قصد خرید مجدد مشتریان با استفاده از روش های -
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