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  نیآنال هایفروشگاه انیمشتر یبر وفادار نیبه فروشگاه آنال ینگرش و هنجار ذهن ریتاث یبررس

 bیرمحمدیممحمد  دیس، aسقزچی یاری یعل رایسم
a ارشناس ارشد مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور تهران غربک  

b تهران، ایراناستاد دانشگاه پیام نور تهران غرب ،  
  aliyari.samira@gmail.com-021-77241425-09127213457سمیرا علی یاری سقزچی،  نویسنده مسئول: 

پژوهش حاضر بر  های آنالین می باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نگرش و هنجار ذهنی به فروشگاه آنالین بر وفاداری مشتریان فروشگاه: چکیده

. در این پژوهش با توزیع پرسشنامه بین اعضای شودمی پیمایشی محسوب –و از لحاظ روش گردآوری اطالعات توصیفی  کاربردیحسب هدف از نوع تحقیقات 

سایت قرار گرفت. کل  کند. جامعه آماری کاربران فروشگاه آنالین نی نی ملوس هستند که پرسشنامه روینمونه، اطالعات مورد نیاز را از جامعه آماری دریافت 

نفر انتخاب شد. در این تحقیق  400نفر می باشند. با توجه به فرمول کوکران و تعداد نمونه های موجود  3445مشتریان ثبت شده در سایت فروشگاه آنالین 

های و معناداری بر وفاداری مشتریان فروشگاه یابی معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد نگرش به فروشگاه آنالین تاثیر مثبتهای مدلاز آزمون

 آنالین دارد. همچنین هنجارهای ذهنی تأثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان فروشگاه آنالین دارد.
 .نیفروشگاه آنال ؛انیمشتر یوفادار ی؛هنجار ذهنی؛ نگرش مشتر کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

 هاشرکت نیست و کافی مشتریان مندیرضایت جلب بنابراین فقط .ها استمدت با مشتری نگرانی اصلی شرکتبا رشد رقابت جهانی، ایجاد و بقای رابطه طوالنی

 عنوان به مشتری وفاداری امروزه .[1]هستند  هم مندشان، وفاداررضایت مشتریان که شوند مطمئن باید هابلکه آن کنند،بسنده موضوع این به تنها نباید

 به گذاشته، وی تأثیر رفتار در که است محصوالت به نسبت مشتری در نگرش مثبت نوعی وجود برند به وفاداری است. زیرا مطرح سودآوریبرای  دستورالعملی

 محصولتجاری  نام که چنان ندارند یکدیگر با زیادی مشتری تفاوت دید از بازار محصوالت .[2]شود می منجر رقیبانش مقابل سایر در آن دوباره ترجیح و مرید

توان گفت بنابراین میاست.  مشتریان وفاداری کاهش دهندةنشان این و کندمی آن جایگزین را دیگری برند به راحتی نباشد وی دسترس در مشتری موردنظر

 .[3]است  هاسازمان به وفاداری نردبان در بلوغ حد مشتری تا دادن سوق و دادن رشد طریق از تقاضا بازاریابی مدیریت از هدف امروزه

 ار خاص می اندیشندهنجارهای ذهنی بازتاب کننده ادراکات فردی است که برای افراد دارای بیشترین اهمیت است و درباره انجام دادن و یا انجام ندادن یک رفت

نویسندگان مختلف به لزوم تحلیل این تاثیر  .[ای سازگاری با باورهای سایر افراافراد از کسانی که مهم قلمداد می شوند تاثیر می پذیرند که این مدرکی است بر

دو نوع تاثیر داوطلبانه و ارادی وجود دارند : تاثیرات میان فردی و تاثیرات بیرونی. . داوطلبانه از گروه های مرجع گوناگون بر هنجارهای ذهنی اشاره داشته اند

افراد با تشخیص اینکه آیا   .کاربر استفاده کننده از خدمات سایت آشنا هستند داللت داردتاثیرات میان فردی به تاثیر دوستان، خانواده و یا همکارانی که برای 

 طلبانه از سایرین تاثیر می گیرند.قادر به دستیابی به اهداف خود خواهند بود و یا اینکه می توانند یک رابطه رضایتمندانه را حفظ نمایند  به صورت داو

خدمات  و کیفیت برای وفادار رفته است. مشتریاندست از مشتریان جای به جدید مشتریان از جذب ترهزینه کم بسیار مشتری حفظ که دانندمی هاشرکت

توان گفت وفاداری مشتری نقش مهمی در ایجاد منافع دارند. بنایراین می تمایل شده تولید ارزش برای پرداخت بیشتر به معموالً و قایلند ارزش شرکت محصوالت

کسب مزایا  برای شازمان ایفا می کند، زیرا مشتریان وفادار نیازی به تالش های ترفیعی گسترده ندارند، آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری برایبلند مدت 

 "روی وفاداری به برندبررسی اثر ارزش مشتری و هویت برند بر "پژوهشی تحت عنوان   . هسوان و همکاران]4[ند و کیفیت نام تجاری مورد عالقه خود بپرداز

 های هوشمند تاثیرگذارند.دهد ارزش مشتری و هویت برند بر روی وفاداری به برند در میان دارندگان گوشیانجام دادند. نتایج بدست آمده از انجام پژوهش نشان می

 های آنالین می باشد.بر وفاداری مشتریان فروشگاه بر اساس مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نگرش و هنجار ذهنی به فروشگاه آنالین

 مبانی نظری پژوهش. 2

 وفاداری مشتری. 1.2

شود و به عنوان تکرار رفتار خرید وثبات در رفتار وفاداری از باور به کیفیت خدمات، تصمیم روانشناختی )نیـات رفتـاری( و نگـرش مثبـت و مطلوب ناشی می

منافع بلندمدت برای سازمان ایفا میکند؛ زیـرا  بازار و بازاریابی است که نقش بسـیار مهمی در ایجـاد کلیدی در زمینه مدیریت وفاداری از مفاهیم .خرید است

ادت به نکته ای که در فرایند تصمیم گیری خرید برای فروشندگان اهمیت فراوانی دارد، ایجاد ع. های ترفیعی گسـترده ای ندارندمشتریان وفادار نیازی به تالش

اهداف صاحبان کسب و کار و بازاریابان حرفه ای  خرید مجدد کاال و محصوالت در مشتریان اسـت. تشـویق مصرف کنندگان و خریداران به خریـد مجدد، یکی از

خـویش را معطـوف بـه جلـب  فروشندگان، تمام توجـه فروشگاه های الکترونیک و مجـازی از این قاعـده مستثنی نبـوده؛ در چنین فضای بسـیاری از، است

 کنند تا حفظ آن، اما نتایج تحقیقات نشان می دهد که وفاداری مشتری یک ضرورت بـرای بقـا و موفقیت هر کسب و کـار محسـوب مـی شـود. از مشتری می
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جـو رقابتی، وفادار کردن مشتری امری ضروری برای  سـوی دیگر، با توجه به استفاده فراگیر از اینترنت و رشد قابـل توجه فناوری های تجـارت الکترونیـک و

 شود.الکترونیک محسوب می هـایفروشگاه

می گـردد کـه در آن وفاداری را به عنوان یک تعصـب بـه مـارك و پاسـخ رفتاری بریـاکوبی و کینـر »معروفترین تعریـف قابـل قبـول بـرای وفـاداری بـه تعریـف 

 .گیردتصمیم میهـا تـرجیح داده و به صورت یک تعهد روانی  در مورد آن د کـه در آن فـرد یک مارك خاص را نسبت به سایر ماركکننـدر طی زمان تعریف  می

 .«آن(وجود یک نوع نگرش مثبت به یک موجود )مارك، خدمت، مغـازه یـا فروشـنده( و رفتـار حمایتگرانـه از »از  به زعم ریچارد اولیور وفاداری عبارت اسـت

حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینـده، بـه رغم » مفهوم وفاداری به این شکل نیز تعریف شده است : 

ظـران بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه صاحبن .توانـد باعـث تغییـر در رفتـار مشـتری شودهـای بازاریـابی، بـه صورت بالقوه مـیاینکه تأثیرات موقعیتی و تالش

توانـد نیازهای مربوط به وی را برآورده شود که مشتری احساس کنـد، سـازمان یا فروشنده مورد نظر به بهتـرین وجـه ممکـن مـیوفـاداری زمانی ایجاد می

 .بـه خریـد از سازمان اقدام نمایدطور انحصاری  و مشتری بهها و یا فروشندگان رقیب از مجموعه مالحظـات وی خارج شده کـه سازماننماید؛ بـه طـوری

نگرشی مشتری که همان تعهد و  وفـاداری با سه عنصر همراه است که شامل: الف( عنصـر رفتـاری مشتری که همان تکرار عمـل خریـد اسـت، ب( عنصـر

ـرای انتخاب و انجـام عمـل خریـد. البتـه اولیـور در پـژوهش خویش :رویکـرد عنصــر در دســترس بــودن گزینــه هــای زیــاد بـ(اطمینان مشتری اسـت،ج

 .تقسیم بندی نموده است نگرشـی را بـه سـه بخـش  وفـاداری شــناختی،  وفــاداری احساســی  و وفــاداری کنشی

 هنجار ذهنی. 2.2

. م ندادن یک رفتار خاص می اندیشندبیشترین اهمیت است و درباره انجام دادن و یا انجاهنجارهای ذهنی بازتاب کننده ادراکات فردی است که برای افراد دارای 

نویسندگان مختلف به لزوم تحلیل این تاثیر ی سازگاری با باورهای سایر افراد. افراد از کسانی که مهم قلمداد می شوند تاثیر می پذیرند که این مدرکی است برا

 اگون بر هنجارهای ذهنی اشاره داشته اندداوطلبانه از گروه های مرجع گون

کننده برای رسیدن به یک هدف، خواست او را برای هزینه کردن به منظور به دست کنندگان ممکن است بسیار به محصول وابسته شوند. انگیزه یک مصرفمصرف

ای به این موارد ندارد. درگیری، وابستگی ادراکی که دیگری عالقهکند، درحالی کنند، بیشتر میکند به هدف او کمک میآوردن محصوالت و خدماتی که فکر می

های مختلفی ممکن است آن ها و عالیق درونی است. از آنجایی که درگیری ذهنی دارای بنای انگیزشی است پیشرانهیک شخص به یک شی بر پایه نیازها، ارزش

کننده به دنبال شی، وضعیت یا ترکیبی از این عوامل باشند و انگیزه فرد را تعیین کنند. وقتی مصرفتوانند مربوط به شخص، آن را به کار بیندازند. این عوامل می

توان انگیزه ای برای کند. درگیری را میبرآوردن نیاز خود است به محصوالت مرتبط با این نیاز توجه بیشتری کرده و اطالعات آن را در ذهن خود پردازش می

کننده به اطالعات مربوط کننده درباره محصول ارتباطی وجود داشته باشد، مصرفها و دانش مصرفرفت. اگر بین نیازها، اهداف، ارزشپردازش اطالعات درنظر گ

را  آید که رفتارشود، حالت انگیزشی به وجود میکند. زمانی که دانش مربوط در ذهن فعال میبه محصول توجه خواهد کرد و آنها را در ذهن خود پردازش می

کننده توجه بیشتری به تبلیغ مرتبط با آن محصول مبذول دارد و رود که مصرفکننده با محصول انتظار میکند. با افزایش احساس درگیری مصرفهدایت می

 .[5]برای فهم این تبلیغات بیشتر تالش کند 

 نگرش. 3.2

در بین اعضای جامعه است. این آگاهی یک نوع تفکر و روش اندیشیدن است و فراتر ، آگاهی عامل مهمی در جامعه و احساس درونی مشترك گاوس فیلداز نظر 

توصیف  تعلقاتاز نگرش مشترك یا ادراکات مشترك بوده و نشان دهنده حس اجتماعی متفاوت از دیگر اعضای جامعه است. وبر آن را به عنوان دانش مشترك از 

امعه ارتباطی قوی بین خود احساس می کنند، حتی اگر یکدیگر را ندیده باشند که این احساس بعدی محوری دریافته اند که اعضای ج می کند . مونیز و اوگین

دالیلی درباره اثر آگاهی های مشترك بر جامعه برند مطرح کرده اند. در جامعه برند، اعضا احساس تعلق به و مونیز اوگین مک الکساندر از یک جامعه برند است. 

بزرگ را دارند که محدودیت جغرافیایی ندارد. آنها همچنین مطرح کردند که در این خصوص نقش ارتباطات کامپیوتری نظیر شبکه جهانی وب بک جامعه خیلی 

 بسیار مهم است.

شود به ربوط میکننده احسـاس و وابسـتگی روحـی ذاتـی در وفـاداری است معیار نگرش مس در رویکـرد سنجش نگرش، استفاده از اطالعات نگرشـی مـنعک

 .تعهد احساس وفـاداری،

 روش تحقیق. 3

و از لحاظ روش گردآوری این پژوهش بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع کاربردی  همچنینست. ای اپژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات توسعه

در این  کنددر این پژوهش با توزیع پرسشنامه بین اعضای نمونه، اطالعات مورد نیاز را از جامعه آماری دریافت  .شودمی محسوب پیمایشی –اطالعات توصیفی 
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رسال شد. جامعه آماری کاربران فروشگاه آنالین نی نی ملوس هستند که پرسشنامه روی سایت قرار گرفت و اعالن برای شرکت در این پژوهش برای آنها اپژوهش 

 نفر می باشند.  3445بت شده در سایت فروشگاه آنالین کل مشتریان ث

برای گیری طبقه ای برای انتخاب کافی مشتریان استفاده شده است.باشند لذا از نمونهبا توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه این پژوهش مشتریان فروشگاه آنالین می

( استفاده شده است که در تحقیق حاضر با فرض سطح محدودتعیین حجم نمونه مورد نیاز جهت برآورد پارامتر مورد نظر از فرمول کوکران )برای جامعه آماری 

، برای حصول دقت و 344.58با  با توجه به فرمول کوکران و تعداد نمونه های موجود حجم جامعه آماری برابر است ، حجم نمونه برآورد شده است.%95اطمینان 

 پرسشنامه سالم وقابل تحلیل گرد اوری شده است. 338نفر از اعضای جامعه توزیع شده است که در نهایت  400اطمینان بیشتر، پرسشنامه برای 

 ترکیب سؤاالت پرسشنامه. 1 جدول

 

ها، ابتدا ها مورد بررسی گردیده است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامهعاملی و اعتبار صوری ابزار گردآوری دادهمحتوا،  در این پژوهش از اعتبار

 .ها قرار گرفت و سپس از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی استفاده گردیدنفر از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه در اختیار آن 30

 بررسی پایایی با آلفای کرونباخ. 2جدول 

 

و   SPSS افزاربندی گردید که این کار با تشکیل جداول توزیع فراوانی و با استفاده از نرمهای آماری خالصه و طبقهدر این تحقیق پس از استخراج اطالعات، داده

LISREL   یابی معادالت ساختاری استفاده شده استتاییدی و مدلهای تحلیل عاملی گرفت. در این تحقیق از آزمونصورت 

 هایافته. 4

های آنالین می باشد. نتایج آماری در ادامه ذکر خواهد هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نگرش و هنجار ذهنی به فروشگاه آنالین بر وفاداری مشتریان فروشگاه

 شد.

 تحقیقهای توصیفی برای همه متغیرهای شاخص. 3جدول 

 های نرمالیتیشاخص انحراف معیار میانه میانگین اندازه نمونه ی تحقیقهامتغیر

 کشیدگی چولگی

 168/0 220/0 579/0 187/3 245/3 338 هنجارهای ذهنی

 493/0 987/0 695/0 833/2 011/3 338 نگرش به فروشگاه

 -254/2 119/1 573/0 250/3 280/3 338 وفاداری به فروشگاه

 منبع مورد استفاده سؤاالت تحقیق متغیرها

 Hyun Baek and Kim 11-14 نگرش کلی فرد

  Bian and Moutinho 15-17 هنجارهای ذهنی

  Bian and Moutinho 43-37 وفاداری

 پایایی آلفای کرونباخ تعداد سؤال متغیرها

 مطلوب  856/0 3 هنجارهای ذهنی

 مطلوب  896/0 4 نگرش به فروشگاه

 مطلوب  745/0 7 وفاداری به فروشگاه
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قرار  -96/1+ و 96/1اسمیرنف بین  -صدم است و نیز مقدار آماره کولموگروف 5به دلیل اینکه سطح معناداری متغیرهای تحقیق بزرگتر از  3با توجه به جدول 

 شود.دارد، ادعای نرمال بودن توزیع این متغیرها پذیرفته می

 نتایج آزمون نرمال بودن. 4 جدول

 فرض نرمال بودن سطح معنی داری K-Sآماره  متغیرهای مورد مطالعه

 نرمال است 086/0 214/0 هنجارهای ذهنی

 نرمال است 077/0 308/0 نگرش به فروشگاه

 نرمال است 072/0 205/0 وفاداری به فروشگاه

 

 ( متغیرهاCR( و پایایی )آلفای کرونباخ و AVEروایی همگرا )بارهای عاملی و شاخص . 5جدول 

 پایایی روایی همگرا شاخص متغیرهای پنهان

 آلفای کرونباخ t-value AVE CR (λبارعاملی )

 OTC1 65/0 - 631/0 872/0 805/0 نگرش به فروشگاه

OTC2 76/0 74/11 

OTC3 64/0 13/11 

OTC4 65/0 68/10 

 SN1 5/0 - 634/0 839/0 717/0 هنجارهای ذهنی

SN2 56/0 31/8 

SN3 67/0 73/9 

 LOY1 78/0 - 623/0 920/0 898/0 وفاداری به فروشگاه

LOY2 87/0 88/18 

LOY3 87/0 37/17 

LOY4 67/0 61/13 

LOY5 61/0 76/12 

LOY6 75/0 14/14 

LOY7 73/0 46/15 

 

 ضرایب همبستگی و شاخص اعتبار واگرا. 6جدول 

 AVEجذر  3 2 1 متغیرهای پنهان

 794/0   1 به فروشگاه نگرش .1

 796/0  1 504/0 هنجارهای ذهنی .2

 789/0 1 663/1 652/0 وفاداری به فروشگاه .3

 

دهد. روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقع ی میان متغیرهای پنهان را به صورت دو به دو نشان میضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه 6جدول 

 1معنادار هستند )مقدار سطح معناداری کمتر از  %99در سطح اطمینان تمامی ضرایب این منظور که هر متغیر با خودش همبستگی کامل دارد.  هشده است ب

 باشد(. هر چه قدر مقدار ضریب همبستگی بزرگتر باشد، شدت رابطه بین دومتغیر بیشتر و قوی تر است.درصد می
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 های تحقیقاری فرضیهنتایج مدل معادالت ساخت. 7جدول 

 جهت تاثیر وضعیت فرضیه T 2R بتا فرضیات تحقیق

 + تأیید 85/0 28/3 18/0 وفاداری به فروشگاه ←نگرش به فروشگاه

 + تأیید 74/8 79/0 وفاداری به فروشگاه ←هنجار ذهنی

 

 گیرینتیجه. 5

های آنالین می باشد. نتایج آماری در ادامه ذکر خواهد بر وفاداری مشتریان فروشگاه هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نگرش و هنجار ذهنی به فروشگاه آنالین

 شد.

 های آنالین دارد.: نگرش به فروشگاه آنالین تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان فروشگاه1فرضیه . 1.5

شده است که این  28/3ثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارای مقدار معناداری بر اساس نتایج فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر نگرش به فروشگاه آنالین تاثیر م

( 18/0شود. مقدار مثبت بتا )درصد ادعای محقق تایید می 95شده است(، بنابراین با احتمال  96/1معنادار شده است )بزرگتر از  %95مقدار در سطح اطمینان 

بررسی عوامل موثر بر فرایند » پژوهش تحت عنوان باشد. مثبت میتاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان  تاثیر نگرش به فروشگاه آنالین دهدنشان می

انجام شد که در آن وفاداری در صنعت  وری ، مریم گودرزوند چگینیتوسط هادی تیم« شکل گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد االکترونیکی 

یران را مورد بررسی قرار دادند. در الگوی طراحی شده توسط این پژوهش که به نقش میانجی تعهد بر وفاداری تاکید دارد، نگرش نسبت به بانکداری الکترونیکی ا

به سایت و  تعهد فرداستفاده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که نگرش نسبت به استفاده یکی از مهم ترین عوما موثر در افزایش میزان 

 همچنین وفاداری به شمار می رود. 

 توسط معینی، مونا جامی پور و فاطمه ابراهیمی« تاثیر قابلیت های تجارت الکترونیکی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد» تحقیق دیگری تحت عنوان 

ه است. در این پژوهش بین قابلیت های تجارت اجتماعی و نگرش مشتریان به انجام گرفته است که روی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام تمرکز داشتدالور 

ر اجتماعی، خرید به طور مستقیم و به واسطه اعتماد به طور غیر مستقیم رابطه معناداری وجود دارد.همچنین هریک از قابلیت های تجارت اجتماعی ) حضو

( به جز حمایت رشی سازی محصول و قابلیت استفادهجامع مجازی، حمایت اطالعاتی، حمایت عاطفی، سفاارتباط با خریداران، ارتباط با فروشندگان، گروه های و م

ای بر نگرش مشتریان  اطالعاتی بر نگرش مشتریان به خرید تاثیر مثبت و معناداری می گزارد. بنابراین قابلیت های تجارت اجتماعی عامل برجسته و تاثیرگزارنده

 شود .نسبت به خرید محسوب می 

 : هنجارهای ذهنی تأثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان فروشگاه آنالین دارد.2فرضیه . 2.5

شده است که این مقدار در سطح اطمینان  74/8بر اساس نتایج، فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت هنجارهای ذهنی بر وفاداری مشتریان دارای مقدار معناداری 

تاثیر  دهد( نشان می79/0شود. مقدار مثبت بتا )درصد ادعای محقق تایید می 95شده است(، بنابراین با احتمال  96/1از معنادار شده است )بزرگتر  95%

توسط « برند -تاثیر استحکام روابط میان فردی و هنجارهای ذهنی بر روابط مشتری» باشد.. پژوهشی تحت عنوان مثبت میهنجارهای ذهنی بر وفاداری مشتریان 

انجام شد که به بررسی روابط موجود میان فرستنده و دریافت کننده یک تبلیغ به روش ویروسی می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می  وایت هیل کینگشان و 

نسبت به انتشار  دهد که روابط قوی میان مشتری و برند ، تمایل وی را برای ارسال مجدد پیام تبلیغاتی به سایرین افزایش می دهد. همچنین نگرش مشتریان

ارهای ذهنی برای پیام های تبلیغاتی با هنجارهای ذهنی آنان در تحت تاثیر قراردادن تمایالت رفتاری آن ها به چنین اقدامی در تعامل هستند و نگرش و هنج

انتشار تبلیغات ویروسی شده که نشان دهنده تمایل به اقدام رفتار خاص با یکدیگر در تعامل هستند. بنابراین همراستایی نگرش و هنجارهای ذهنی منجر به 

  وفاداری در مشتریان است.
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