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فنـی، سـاختاري،   (در دنیاي به شدت متغیر امروزي بررسی تاثیر ابعاد کیفیـت خـدمات اینترنتـی    :هدف 

کننده، نگرش به خرید اینترنتی، قصد خرید و رفتار خریـد  بینی رضایت مصرفدر پیش) اطالعاتی و ایمنی

بنـابراین هـدف ایـن تحقیـق مطالعـه تـاثیر کیفیـت خـدمات         . اینترنتی از اهمیت بسیاري برخوردار است

کننده، نگرشو قصد خرید اینترنتـی در  کنندگانو مطالعه نقش رضایت مصرفاینترنتی بر رفتار خرید مصرف

  .این رابطه است
هـا از نـوع   پژوهش حاضر از نظر هـدف کـاربردي و از نظـر نحـوه گـردآوري داده     :پژوهش شناسی روش

جامعه آماري این تحقیق شهروندان شهر اردبیل بوده و نمونـه آمـاري   . توصیفی است -تحقیقات پیمایشی

کرونبـاخ بـه    يآلفـا  بیپرسشنامه حاضربه روش محاسبه ضـر  ییایپا. باشد نفر می 417این مطالعه شامل 

قـرار گرفتـه    دیمورد تائي دیتائ یعامل لیتحل کیبا انجام تکن زین قیابزار تحق ییبوده و روا807/0زانیم

و بــا اســتفاده از  داده  يپــژوهش بــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختار      نیــا يهــاداده. اســت

  .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجزSmartPLSافزار نرم

کننـده و رفتـار خریـد    کیفیت خدمات اینترنتـی بـر رضـایت مصـرف    نتایج تحقیق نشان داد که : ها یافته

کننده بر نگرش به خرید اینترنتی تاثیر معناداري دارد، ابعـاد  اینترنتی تاثیر معناداري دارد، رضایت مصرف

کننده تاثیر معناداري دارد، نگرش به خریـد اینترنتـی بـر قصـد     ایمنی خدمات اینترنتی بر رضایت مصرف

ی تاثیر معناداري دارد، قصد خرید اینترنتی بر رفتـار خریـد اینترنتـی تـاثیر معنـاداري دارد،      خرید اینترنت

کیفیت خدمات اینترنتی بر رفتار خرید اینترنتی تاثیر معناداري دارد، همچنـین ابعـاد سـاختاري و ابعـاد     

  .اطالعاتی خدمات اینترنتی بر رفتار خرید اینترنتی تاثیر معناداري دارد

بر اساس نتایج تحقیق، عوامـل فنـی، ابعـاد سـاختاري و ابعـاد اطالعـاتی کیفیـت خـدمات          :گیري نتیجه

کننده تاثیر معناداري نداشته، همچنین نتایج نشان داد که ابعاد ایمنی خـدمات  اینترنتی بر رضایت مصرف

  .اینترنتی نیز بر رفتار خرید اینترنتی تاثیر معناداري ندارد

کیفیـت  کننـده، رفتـار خریـد اینترنتـی، قصـد خریـد اینترنتـی،        رضایت مصرف: هاي کلیدي واژه

  اینترنتی  ریدخدمات اینترنتی، نگرش به خ

  

  



  مقدمه- 1-1

هایمختلفزندگیبشرراتحت تحوالتپرشتابدرحوزةفناوریاطالعاتوارتباطات،عرصهامروزه 

. هایکسبوکارشدهاستتأثیرقراردادهوموجبتغییراتاساسیدرالگوهایرفتاریوشیوه

درسال.رشدسریعاینترنتوافزایشمعامالتآنالین،شواهدیازمحبوبیتاینفناوریاست

یرابرایایجاداستراتژيهایهاي جدیدفرصتهایاخیر،ظهورتجارتالکترونیکوفناوري

بسیاریازشرکت. هایپیشرفتهوبدیعتجارتالکترونیکفراهمکردهاست

و  1متااسکار(دهند هابهکمکاینترنتوحضورآنالین،خدماتخودرادر اختیارکاربرانقرارمی

ایبرایافزایش وبهطورفزاینده)  2014،همکاران

ها، شهزینهتحویلکاالوخدمات،ایجادمزیترقابتی،تسهیلمدیریتارتباطبامشتریوکاه

). 2011،و همکاران 2ترکزاده(کنند گذاریمیبرفناوریاینترنتسرمایه

باتوجهبهاینکهدربازارهایالکترونیکیرقابتفقطبایککلیکازراهدور صورت می

،3رابینسون(پذیرد،چگونگیجذب و حفظمشتریانمسئلۀحیاتیتمامفروشندگانالکترونیکیاست 

2012.(  

، تجارت الکترونیکی عبارت از خریـد و )2002(و همکاران 4طبق تعریف توربان

هاي کامپیوتري از جمله اینترنت  فـروش کاالهـا و خـدمات و اطالعات از طریق شبکه

درصد کاربران آنالیـن در برخـی کشـورها  95هـا حاکی از آن است که تا  گـزارش. است

دهمهمیازرفتار قصدخریداینترنتی،پیشبینیکنن).2012، 5هان(انـد  داشـتهخریـد آنالیـن 

کنندگاندرموردکیفیتوبسایت، خریدواقعیدرآیندهاستواشارهبهنتیجهمعیارهاي ارزیابیمصرف

  ).7،2009؛ هاسمنوسیکپی2009،همکارانو 6پوددار(جستجویاطالعاتوارزیابیمحصول است 

هاي کنندگان از کیفیت خدمات اینترنتی فروشنده قبل از آغاز فعالیتانتظارات مصرف

کننده این انتظارات باعث افزایش سطح رضایت مصرف. گیردید شکل میمربوط به خر

کننده در محیط آنالین نیز رضایت مصرف. گذاردهاي مشتریان تاثیر میشده و بر نگرش
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بنابراین رضایت مشتریان در خرید اینترنتی بر نگرش، . بر قصد خرید اینترنتی اثر دارد

  ).2016الکسمی و کومار، (گذارد ثر میقصد خرید و در نهایت رفتار خرید نیز ا

از طرف دیگر شناخت نیازهاي مشتریان و تامین این نیازها در محیط رقابتی نیازمند 

کنندگان است و نیز تاثیر آن بر رضایت مصرف ها آنشناخت کیفیت خدمات اینترنتی 

بهبود آن شناخت کیفیت خدمات اینترنتی و تالش جهت ). 2013گنجی نیا و همکاران، (

در نتیجه با افزایش سطح کیفیت . شودباعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می

گنجی نیا و همکاران، (یابد کنندگان نیز افزایش میخدمات اینترنتی، رضایت مصرف

2013.(  

در نتیجه در این تحقیق هدف اصلی تبیین تاثیر کیفیت خدمات اینترنتی بر رفتار 

کننده، نگرش به خرید مستقیم و هم از طریق رضایت مصرف خرید اینترنتی هم بطور

  .اینترنتی، قصد خرید اینترنتی و در نهایت رفتار خرید اینترنتی است

بیان مسأله- 1-2

فروشان و محصوالت آنالین، جستجوي فعالیت خرید آنالین شامل یافتن خریده

کنندگان و خرید صرفهاي پرداخت، ارتباط با دیگر ماطالعات محصول، انتخاب گزینه

فروشی بسیاري در تالش براي جذب هاي خردهفروشگاه. شودمحصوالت یا خدمات می

محدود خود در جذب و  هاياز استفاده بهینه از سرمایه ها آنمشتریان هستند، اما بیشتر 

باید مشخص و روشن  ها آناز اینرو رفتار خرید آنالین . برندنگهداري مشتریان رنج می

بنابراین یکی از مسائل کلیدي که فروشندگان آنالین ). 2012هسو و بایارسایخان، (شود 

یکی از براین اساس . اند شناخت رفتارهاي خرید اینترنتی مشتریان استبا آن مواجه

موقعیت اجتماعی و . ارکان اساسی در تجارت الکترونیک تحلیل رفتار مشتریان است

و در واقع نوعی ارتباط  کنندگان استرفتار خرید مصرفز عوامل موثر بر فرهنگ افراد ا

براین ). 1389جوان،(ها و باورهاي آنان در زمینه خرید اینترنتی وجود داردبین نگرش

اساس محققان مختلف بدنبال شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان در محیط 

  .اندخرید اینترنتی بوده

ار خرید اینترنتی، شناخت قصد خرید اینترنتی یکی از عوامل کلیدي موثر بر رفت

دهندهعالقهمصرفقصدخریداینترنتینشان. مشتریان آنالین است



بینیکننده  قصدخریدآنالینبهعنوانمهمترینپیش .استکنندگانبهخریدازطریقوبسایت

رفتارواقعیخرید،اشارهبهپیامدحاصالزارزیابی مشتریانازمعیارهاییمانندکیفیتتارنما،جستجوي 

و ؛هائوسمن2010،و همکاران8؛چن2009و همکاران، اردپود(اتوارزیابیمحصوالتدارداطالع

  ).2009سیکپه، 

عامل مهم دیگري که بر قصد خرید اینترنتی مشتریان تاثیر دارد، نگرش به خرید 

-نشان مینگرش به خرید اینترنتی دیدگاه فرد نسبت به خرید اینترنتی را . اینترنتی است

نیازهاي نگرش به محققان بسیاري پیش. تواند مثبت یا منفی باشدمیاین دیدگاه . دهد

خرید اینترنتی را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که نگرش مثبت زمانی 

گیرد که اطالعات مرتبط و خوب سازماندهی شده، در فضایی ایمن در اختیار شکل می

مشتریان در خرید اینترنتی تحت تاثیر عوامل  از اینرو نگرش. شودمشتریان قرار داده می

در نهایت نگرش به . مختلفی مثل رضایت مشتري و کیفیت خدمات ارائه شده قرار دارد

لیمبو و (خرید اینترنتی بر قصد خرید اینترنتی و رفتار خرید اینترنتی تاثیر دارد 

  ).2012همکاران، 

. کننده استترنتی، رضایت مصرفیکی دیگر از عوامل موثر بر نگرش به سمت خرید این

-پیشبینیمییابیمشتري بههدفیکهقبالًتواندسترضایتمشتریرامی

، 9مارتنسون(یعنیرسیدنمشتریبهمحصولوخدماتکهازقبلدرذهنداشتهاست .کرده،تعریفکرد

و همکاران،  10ادواردسون(کند رضایتمشتري،نقشیاساسیدر ارائه خدماتایفامی). 2007

-تتعریفودرکرضایتهتریدرجهایبزرگخدمات،محققاننیزگامهمزمانباتوسعهبخش).2000

بااستفادهازشیوهارزیابیرضایتمندیازفروشگاه،می.اندمندیاز دیدگاهمشتریبرداشته

و همکاران،  11بریدسون(کنندهدستیافت هاییباجزئیاتبیشترازرضایتمصرفتوانبهنشانه

خدماترابررضایت  فروشیسنتیاثربسیارمثبتکیفیتدرکشدهتحقیقاتپیشیندرخرده).2008

نتایجمشابهینیزازمطالعاتخریدازوبوخرید  .اندگیریکردهمشتري،نتیجه

آنالین،حاصلشدهاست، به این معنی که کیفیت خدمات آنالین با رضایت مشتري رابطه 

  ).2006، 12کولیر و بیونتاك(داري دارد معنی

                                                            
8Chen
9Martenson
10Edvadsson  
11Bridson
12

Collier and Bienstock



آن و  گذار برعوامل تاثیر هاي اخیر سنجش کیفیت خدمات اینترنتی ودر سال

هاي مختلفی همچنین ابعاد کیفیت خدمات اینترنتی بسیار حائز اهمیت بوده و مدل

و همکاران در سال 13از جمله مدل ارائه شده توسط سا.است شدهارائه  محققانتوسط 

 اطالعاتیو  بعد فنی،ساختاري،ایمنی 4که ابعاد کیفیت خدمات آنالین را به  2015

یفیت خدمات اینترنتی پرداخته کهاي این ابعاد اصلی تقسیم کرده و به بررسی زیر شاخه

خدمات در  ،قابلیت استفاده ،عملکرد ،توان از طریق نوآوريل فنی را میعوام. است

هاي ، کانالابعاد ساختاري پیچیدگی. گیري کردترس و همچنین سرعت پردازش اندازهدس

راي سنجش ابعاد ایمنی ب.دهدطح پشتیبانی از مشتري را نشان میجایگزین و همچنین س

قابلیت  نیزامنیت و  ،از کیفیت خدمات آنالین ضروریست در خصوص حریم خصوصی

، طالعاتی است به سطح موثر اطالعاتبعد چهارم که بعد ادر احترام دقت بعمل بیاید و 

مدل مفهومی این پژوهش . شودل کاال و کیفیت اطالعات اشاره میانطباق اطالعات تحوی

یکیازمهمترینروندهایتحقیقاتی،شناسایی . است شدهمدل مذکور تبیین با توجه به 

دهندکه نیزنشانمی )2005(14مطالعاتسیروبونانی. عواملموثربرقصدخریدآنالیناست

  .اثرگذاراست ها آننگرشکاربرانبهخریدآنالین،برقصدخرید

با توجه به پژوهشهاي انجام یافتهطی سالهاي گذشته که توسط محققانی چون 

، منتظري و همکاران در سال )2009(، هوسمن و سکیپ)2000(15ژیمناسکی و هیس

وامل نتایج حاصل شده پیرامون خدمات اینترنتی و ع ،)2016(و کوستر و همکاران  1393

کنندگان نشانگر وجود مسائلی دیگر در زمینه  رفتار خرید تاثیرگذار بر قصد خرید مصرف

ضر به آن پرداخته نشده است و محقق را بر آن داشت اینترنتی بوده است که در حال حا

بر این اساس . کنندگان اینترنتی برآیدافتن پاسخ چرایی رفتار خرید مصرفتا در صدد ی

نتی بر تحقیق حاضر به دنبال مشخص کردن میزان و نحوه تاثیر کیفیت خدمات اینتر

خدمات اینترنتی به  به عبارت دیگر کیفیت. کنندگان استرفتار خرید اینترنتی مصرف

- کنندگان تاثیر دارد و نقش رضایت مصرفقی بر رفتار خرید اینترنتی مصرفچه طری

  کننده و قصد خرید اینترنتی در این میان چیست؟کننده، نگرش مصرف

ضرورت و اهمیت تحقیق- 1-3
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اي هایتازهباگسترشفناوریاطالعاتدرجهانوورودسریع آنبهزندگیروزمره،مسایلوضرورت

در حال حاضر  .هایسنتیشدهاستوجودآمدهاستوکسبو کار الکترونیکیجایگزینروشبه

هاي قبل به مراتب بیشتر شده و  ل هاي اینترنتی نسبت به ساتمایل به استفاده از فروشگاه

رغبت مردم نسبت به خرید اینترنتی با توجه به عواملی مانند ترافیک، فاصله فروشگاه، به 

  ). 2009، 16هسیائو(داشته است  افزایش... صرفه بودن و 

این . اي رایج براي خرید در میان مشتریان شده استخرید آنالین تبدیل به شیوه

ها را به خود جلب کرده اي از مشتریان و خریددهطیف گسترالگوي نوآورانه خرید نه تنها 

چنین  در. هاي کسب و کار جدید و بازارهاي انبوهی را ایجاد کرده استفرصتاست، بلکه 

شرایطی شناخت رفتارهاي مشتریان در خرید اینترنتی از اهمیت و ارزش بسیاري در نزد 

. )2013لیمینگ و واي، (بازاریابان و متخصصان کسب و کار اینترنتی برخوردار شده است 

. رفتار خرید اینترنتی به شدت تحت تاثیر قصد خرید و نگرش به خرید اینترنتی قرار دارد

نگرش . سزایی داردتاثیر به ها آننگرش مشتریان به خرید اینترنتی، بر قصد و رفتار خرید 

-گیري تاثیر دارد و هم گامی حیاتی در رفتار خرید مصرفهم بطور مستقیم بر تصمیم

  ).2016ستر و همکاران، کو(کنندگان است

پردازان  بر اهمیت دو مفهوم رضایت مشتري کیفیت خدمات توافق دارند و اکثر نظریه

کند که دانند، بطوري که کاتلر بیان میرا مفاهیمی بنیادین در مدیریت خدمات می ها آن

یت رضا. بازاریابی نه بر محور تولید، بلکه برمحور تامین رضایت مشتري استوار شده است

محمد (مشتري کلیدي براي حفظ وفاداري مشتریان و عملکرد برتر مالی شرکت است 

براساس تحقیقات انجام شده، رضایت مشتري بر نگرش ). 1391پورزرندي و نجفی، 

نسبت به خرید تاثیر دارد و از این طریق بر قصد خرید و رفتار خرید اینترنتی تاثیر ها آن

ادي، (ید شناخت رفتار خرید مشتریان اینترنتی است از اینرو رضایت مشتري کل. دارد

2014.(  

هاي فروشگاهی و کیفیت خدمات اینترنتی عوامل سایتدرك کیفیت خدمات در وب

کیفیت خدمات . کلیدي نسبت به بازارهاي سنتی در تصمیم به خرید مشتري است

یزي احساس اینترنتی به عنوان معیاري براي ارزیابی این موضوع است که مشتري چه چ

از سوي دیگر در محیط . کند دهد و چه چیزي تهیه می کند، چه چیزي پیشنهاد میمی
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تجارت الکترونیکی کیفیت باالي خدمات اینترنتی براي رضایت و وفاداري مشتري 

-بررسی انگیزه و نیت مشتري از خرید و نیازها و ادراك مشتري از فروشگاه. ضروري است

راهنمایی براي مدیران  ،مشتري از کیفیت خدمات الکترونیکی هاي اینترنتی و انتظارات

هاي فعلی و آینده فضاي مجازي براي شناخت توقعات کاربران و مشتریان واقع فروشگاه

شود و نبود چنین تحقیقی منجر به نداشتن شناخت از توقعات کاربران و همچنین منجر 

این عوامل باعث . خواهد شد به عدم رضایت از خدمات الکترونیکی و کاهش قصد خرید

ها شده و شکست عدم دستیابی به موفقیت و به هدر رفتن منابع مالی صاحبان فروشگاه

  ).1391وظیفه دوست و اسکندرنیا، (را در پی خواهد داشت  ها آن

مطالعات اندکی در عرصه رفتار خرید اینترنتی انجام شده است و بسیاري از از طرفی 

رفتار خرید اینترنتی، قصد خرید اینترنتی را مورد بررسی قرار  مطالعات موجود درباره

در کنار این . اندحلی براي مشکالت و مسائل واقعی خرید اینترنتی ارائه نکردهاند وراهداده

از طرف دیگر حتی اگر . اندهاي متناقضی نیز دست یافتهامر، این محققان به یافته

در  ها آناینترنتی انجام شده باشد، بسیاري از  مطالعات بسیاري در زمینه رفتار خرید

کشورهاي توسعه یافته انجام شده است، در حالی که مطالعات تجربی در کشورهاي 

  ).2013لیمینگ و واي، (درحال توسعه به ندرت انجام شده است 

هاي اینترنتی در کشور، طبیعتاً موجود در زمینه توسعه فروشگاه  با توجه به پتانسیل

ترین ابعاد یکی از مهم. ها در آینده روند افزایشی به خود خواهد گرفتنوع فروشگاهاین 

بنابراین . کنندگان استهاي اینترنتی، شناخت رفتار خرید اینترنتی مصرفمدنظر فروشگاه

  .ضروري است تا عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی در ایران نیز مورد ارزیابی قرار گیرد

ف کیفیت خدمات مطالعات اندکی به بررسی رابطه میان ابعاد مختل، از طرف دیگر

قصد خرید و رفتار خرید  نگرش به خرید اینترنتی، ،بینی رضایت مشترياینترنتی در پیش

بر این اساس در این مطالعه به توسعه یک مدل براي بررسی . اینترنتی صورت گرفته است

، نگرش به کنندهر روي رضایت مصرفاینترنتی ب چگونگی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات

  .شودرفتار خرید آنالین پرداخته میدر نهایت و  خرید اینترنتی، قصد خرید اینترنتی

  اهداف تحقیق- 1-4



هاي اینترنتی بر رفتار هدف اصلی این تحقیق مطالعه تاثیر کیفیت خدمات فروشگاه

قصد خرید اینترنتی در کننده، نگرش و کنندگانو مطالعه نقش رضایت مصرفخرید مصرف

  .این رابطه است

  :اهداف فرعی

  کنندهمطالعه تاثیر عوامل فنی کیفیت خدمات اینترنتی بر رضایت مصرف.1

  کنندهمطالعه تاثیر ابعاد ساختاري خدمات اینترنتی بر رضایت مصرف.2

  کنندهمطالعه تاثیر ایمنی خدمات اینترنتی بر رضایت مصرف.3

کنندهخدمات اینترنتی بر رضایت مصرفمطالعه تاثیر ابعاد اطالعاتی .4

مطالعه تاثیر رضایت مصرف کننده بر نگرش به خرید اینترنتی .5

کننده در رابطه بین کیفیت خدمات مطالعه نقش میانجی رضایت مصرف.6

اینترنتی و نگرش به خرید اینترنتی

مطالعه تاثیر نگرش به خرید اینترنتی بر قصد خرید اینترنتی.7

-میانجی نگرش به خرید اینترنتی در رابطه بین رضایت مصرفمطالعه نقش .8

کننده و قصد خرید اینترنتی

کنندگانمطالعه تاثیر قصد خرید اینترنتی بر رفتار خرید اینترنتی مصرف.9

مطالعه نقش میانجی قصد خرید اینترنتی در رابطه بین نگرش به خرید اینترنتی .10

کنندگانو رفتار خرید اینترنتی مصرف

کننده در رابطه بین کیفیت عه نقش میانجی قصد خرید اینترنتی مصرفمطال.11

  کنندهخدمات اینترنتی و رفتار خرید اینترنتی مصرف

سواالت تحقیق- 1-5

  کننده دارد؟ینترنتی چه تاثیري بر رضایت مصرفکیفیت خدمات ا- 1

کننده دارد؟ینترنتی چه تاثیري بر رضایت مصرفعوامل فنی خدمات ا-1- 1

کننده دارد؟ینترنتی چه تاثیري بر رضایت مصرفابعاد ساختاري خدمات ا-2- 1

کننده دارد؟رضایت مصرف ابعاد ایمنی خدمات اینترنتی چه تاثیري بر-3- 1

کننده دارد؟ینترنتی چه تاثیري بر رضایت مصرفابعاد اطالعاتی خدمات ا-4- 1

رنتی دارد؟کننده چه تاثیري بر نگرش خرید اینترضایت مصرف- 2



کننده چه نقشی در رابطه بین کیفیت خدمات اینترنتی و نگرش خرید رضایت مصرف - 3

اینترنتی دارد؟

کننده چه نقشی در رابطه بین عوامل فنی خدمات اینترنتی و نگرش رضایت مصرف. 1- 3

خرید اینترنتی دارد؟

خدمات اینترنتی و کننده چه نقشی در رابطه بین ابعاد ساختاري رضایت مصرف. 2- 3

  نگرش خرید اینترنتی دارد؟

رضایت مصرف کننده چه نقشی در رابطه بین ابعاد ایمنی خدمات اینترنتی و نگرش . 3- 3

  خرید اینترنتی دارد؟

کننده چه نقشی در رابطه بین ابعاد اطالعاتی خدمات اینترنتی و رضایت مصرف. 4- 3

  نگرش خرید اینترنتی دارد؟

  اینترنتی چه تاثیري بر قصد خرید اینترنتی دارد؟نگرش خرید - 4

کننده و قصد خرید چه نقشی در رابطه بین رضایت مصرفنگرش خرید اینترنتی - 5

  اینترنتی دارد؟

  قصد خرید اینترنتی چه تاثیري بر رفتار خرید اینترنتی دارد؟- 6

و رفتار خرید قصد خرید اینترنتی چه نقشی در رابطه بین نگرش به خرید اینترنتی - 7

  اینترنتی دارد؟

  کنندگان دارد؟یري بر رفتار خرید اینترنتی مصرفکیفیت خدمات اینترنتی چه تاث- 8

کنندگان یري بر رفتار خرید اینترنتی مصرفعوامل فنی خدمات اینترنتی چه تاث-1- 8

  دارد؟

-یري بر رفتار خرید اینترنتی مصرفعوامل ساختاري خدمات اینترنتی چه تاث -2- 8

  کنندگان دارد؟

کنندگان یري بر رفتار خرید اینترنتی مصرفعوامل ایمنی خدمات اینترنتی چه تاث-3- 8

  دارد؟

 گانکنندتاثیري رفتار خرید اینترنتی مصرفابعاد اطالعاتی خدمات اینترنتی چه  -4- 8

  دارد؟



  فرضیات تحقیق- 1-6

تاثیر معناداري کننده یت خدمات اینترنتی بر رضایت مصرفکیف -1فرضیه اصلی 

  .دارد

کننده تاثیر معناداري ی خدمات اینترنتی  بر رضایت مصرفعوامل فن: 1-1فرضیه 

  .  دارد

کننده تاثیر معناداري اینترنتی بر رضایت مصرفابعاد ساختاري خدمات : 2- 1فرضیه 

  .  دارد

  .  کننده تاثیر معناداري داردنی خدمات اینترنتی بر رضایت مصرفابعاد ایم: 3-1فرضیه 

کننده تاثیر معناداري ی خدمات اینترنتی  بر رضایت مصرفابعاد اطالعات: 4- 1فرضیه 

  .  دارد

  .رضایت مصرف کننده بر نگرش خرید اینترنتی تاثیر معناداري دارد: 2فرضیه اصلی 

گرش رضایت مصرف کننده در رابطه بین کیفیت خدمات اینترنتی و ن: 3فرضیه اصلی 

  .خرید اینترنتی نقش میانجی دارد

کننده در رابطه بین عوامل فنی خدمات اینترنتی و نگرش رضایت مصرف: 1-3فرضیه 

  .خرید اینترنتی نقش میانجی دارد

کننده در رابطه بین ابعاد ساختاري خدمات اینترنتی و ایت مصرفرض: 2-3فرضیه 

  .نگرش خرید اینترنتی نقش میانجی دارد

رضایت مصرف کننده در رابطه بین ابعاد ایمنی خدمات اینترنتی و نگرش : 3-3فرضیه 

  .خرید اینترنتی نقش میانجی دارد

کننده در رابطه بین ابعاد اطالعاتی خدمات اینترنتی و رضایت مصرف: 4-3فرضیه 

  .نگرش خرید اینترنتی نقش میانجی دارد

  .نترنتی تاثیر معناداري داردنگرش خرید اینترنتی بر قصد خرید ای: 4فرضیه اصلی 

کننده و قصد خرید ینترنتی در رابطه بین رضایت مصرفنگرش خرید ا: 5فرضیه اصلی

  .اینترنتی نقش میانجی دارد



  .قصد خرید اینترنتی بر رفتار خرید اینترنتی تاثیر معناداري دارد: 6فرضیه اصلی 

ه خرید اینترنتی و رفتار قصد خرید اینترنتی در رابطه بین نگرش ب: 7فرضیه اصلی   

  .خرید اینترنتی نقش میانجی دارد

کنندگان تاثیر نتی بر رفتار خرید اینترنتی مصرفکیفیت خدمات اینتر: 8فرضیه اصلی 

  .معناداري دارد

کنندگان تی  بر رفتار خرید اینترنتی مصرفعوامل فنی خدمات اینترن: 1-8فرضیه 

  .  تاثیر معناداري دارد

کنندگان نتی بر رفتار خرید اینترنتی مصرفابعاد ساختاري خدمات اینتر: 2- 8فرضیه 

  . تاثیر معناداري دارد

کنندگان اینترنتی مصرفابعاد ایمنی خدمات اینترنتی بر رفتار خرید : 3-8فرضیه 

  .  تاثیر معناداري دارد

دگان کنننتی بر رفتار خرید اینترنتی مصرفابعاد اطالعاتی خدمات اینتر: 4-8فرضیه 

  . تاثیر معناداري دارد

  قلمرو موضوعی تحقیق- 1-7

تر این تحقیق در اما بطور خاص ،این تحقیق در حوزه تحقیقات بازاریابی قرار دارد

- کننده و بخصوص خریداران و مشتریان اینترنتی قرار میحوزه تحقیقات بازاریابی مصرف

  .گیرد

  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق- 1-8

برنامه ریزي و اجراشد و مکان  1396بازه زمانی شش ماهه اول سال این تحقیق در 

دسته از ، به این صورت که پرسشنامه تحقیق در میان آنبوداجراي آن نیز شهر اردبیل 

 ،حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی داشتند اند و بودهاردبیل شهر  شهروندکه  يافراد

  .آوري شدتوزیع و جمع

  متغیرهاي تحقیق تعریف مفهومی-1-9

  کیفیت خدمات اینترنتی



کیفیتخدماتالکترونیکعبارتاستازادراکاتمشتریاندرمورد 

ستاندهخدماتبههمراهادراکآنانازبهبودخدمتدرصورتبروزاشکال،یادرجه

فرید و دهقان (تواندبهطورموثروکارانیازهایمشتریانرابرطرفکند ایکهیکخدمتالکترونیکیمی

  ).1394طزرجانی، 

  کنندهرضایت مصرف

رضایتالکترونیکیبهمعنایخرسندیمشتریباتوجهبهتجربهپیشینخریدازیککسبوکارالکترونی

. کیاست

رضایتالکترونیکعبارتاستازمیزانرضایتمشتریازطراحیسایت،اطالعاتیامحتویاتسایت،راحتیخری

. دوامنیتخریدوبهمعنایترجیحکاالیاخدماتیککسبوکارالکترونیکنسبتبهرقبادرهنگامخریداست

ونیکعبارتاستازمیزانرضایتمشتریازپشتیبانیبرایدریافتوارسالسفارشکاالیاخدمات،خرضایتالکتر

-سایت،قابلیتاعتمادوبسایت،سرعتوبدماتپسازفروش،بهایکاالیاخدمات،کیفیتمطالبوب

  .)1390بیکزادوهمکاران،(سایتوامنیتمالیوحفظاسرارشخصیسایت،سهولتاستفادهازوب

  نگرش به خرید اینترنتی

مثبتیامنفیبهسمتاینتکنولوژیاستوتمایلبهاستفادهازاینتکنولوژیراشکلمنگرشپیامداحساس

. دهدي

درحیطهخدماتآنالین،نگرشمشتریانازنظرادراکازکیفیتخدمات،پورتفولیویخدمات،پیچیدگییا

-سهولتاستفاده،مزیتنسبییاقابلیتاستفاده،ریسکموجود،امنیتیاخصوصیبودن،شخصی

  ).2016آیووهمکاران،(سازیوجذبهمجازیمتفاوتاست

  قصد خرید اینترنتی

-بهتمایلمصرفاینترنتیقصدخرید

. گرددکنندهبهخریدآنالینازفروشگاهآنالیندرآیندهوتوصیهآنبهخانوادهودوستانبرمی

-عالوهبراین،قصدخریدآنالینبعنوانمیزانقدرتقصدمصرف

  ).2014ادیوهمکاران،(شودکنندگانبرایانجامرفتارخریدخاصازطریقاینترنتتعریفمی



  ینترنتیرفتار خرید ا

ها سایتکنندگان به وبنوعی نگرش است که شامل ورود مصرف اینترنتیرفتار خرید 

ها با هدف تامین این فعالیت. شودبراي جستجو، انتخاب و خرید کاالها و خدمات می

کننده به استفاده قصد مصرف. شودکنندگان آنالین انجام میهاي مصرفنیازها و خواسته

بینی کننده مناسبی از مشارکت واقعی در یک کانال خرید پیشاز اینترنت بعنوان 

  ).2014عارف و همکاران، (کننده است مبادالت آنالین توسط مصرف

  تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق- 1-10

  کیفیت خدمات اینترنتی

بندي ابعاد فنی، ابعاد ساختاري، ابعاد اطالعاتی و ابعاد ایمنی را براي تحقیق دستهاین 

.در نظر گرفته است) آنالین(یت خدمات الکترونیکی کیف

بعد اطالعاتی با درست و قابل اطمینان بودن، تنوع و غنا، بروزرسانی و نیز توانایی 

گیري ها در تامین نیازهاي خریدار در هنگام خرید اندازهسایتاطالعات موجود در وب

  .شودمی

-سایتعدم اشتراك اطالعات با وببعد ایمنی با مخفی نگهداشتن اطالعات مبادالت، 

ها به انجام سایتهاي دیگر، حفاظت از اطالعات کارت بانکی به هنگام خرید و توانایی وب

  .شودگیري میها از طریق درگاه ایمن به هنگام خرید اندازهپرداخت

بعد فنی با توانایی، مهارت و دانش فنی کارکنان سایت براي حل مشکالت، پشتیبانی 

سایت و خدمات در دسترس و سرعت پردازش و ت از خرید، طراحی مناسب وبسایوب

  .شودگیري میسایت اندازهبعبارتی کیفیت فنی مناسب وب

سایت، بعد ساختاري نیز با توانایی یافتن آسان و سریع اطالعات مورد نیاز در وب

ماندهی سایت، قابلیت جستجوي مناسب و سازساختاربندي شفاف و سازگار صفحات وب

  .شودگیري میشود، اندازهسایتی که از آن خرید میمناسب صفحات وب

  کنندهرضایت مصرف



کننده با رضایت از تصمیم به خرید اینترنتی و مطابق دلخواه بودن آن، رضایت مصرف

احساس خوب به هنگام خرید اینترنتی و نیز مطابقت عملکرد خرید اینترنتی با انتظارات 

  .شودگیري میخریدار اندازه

  نگرش به خرید اینترنتی

نگرش به خرید اینترنتی با اعتقاد به امنیت خرید اینترنتی، تمایل به پرداخت بیشتر 

سایت مورد اعتماد، انتظار ارزانتر بودن خرید اینترنتی، سادگی انجام مقایسه، و در وب

  . شودگیري میتمایل به صرف زمان بیشتر به خرید اینترنتی اندازه

  قصد خرید اینترنتی

قصد خرید اینترنتی با تمایل به ادامه خرید اینترنتی در آینده، تبلیغات شفاهی مثبت، 

-توصیه دیگران به خرید اینترنتی و نیز تشویق دوستان و اقوام به انجام کسب و کار با وب

  ..شودگیري میسایت دلخواه خریدار اندازه

  رفتار خرید اینترنتی

رفتار خرید تابع عوامل مختلفی است که از این عوامل، قسمتی که مدنظر این تحقیق 

به این دلیل تعداد سواالت محدودي براي ارزیابی رفتار . است، همان بعد عمل خرید است

رفتار خرید اینترنتی با خرید براین اساس، . خرید اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته است

سایت به دفعات زیاد، امکان مقایسه قیمت در هنگام خرید از وبهاي خاص سایتاز وب

ها براي جستجو، انتخاب و خرید کاالها و خدمات و نیز انتخاب سایتورود به وبدلخواه، 

  .شودگیري میاندازه لبهترین محصو

 و در زمینه ابعاد کیفیت خدمات اینترنتی تحقیقاتی را 2015سا و همکاران در سال 

قابل ذکر است که تاثیر . هاي آن انجام دادند که به دسته بندي فوق منتهی شدزیر شاخه 

رضایت مصرف کننده بر نگرش به خرید اینترنتی و تاثیر آن بر قصد خرید اینترنتی توسط 

تحقیق در زمینه تاثیر طی تحقیقاتی بررسی گردیده و   2016کوستر و همکاران در سال 

انجام  2016ید اینترنتی توسط لیم و همکاران در سال قصد خرید اینترنتی بر رفتار خر

  .یافته است



  خالصه فصل- 1-11

در این فصل به . این فصل از تحقیق تحت عنوان کلیات تحقیق صورت بندي شده است

بیان مقدمه تحقیق، بیان مساله، ضرورت و اهمیت، اهداف، سواالت، فرضیات، قلمرو 

به عبارت دیگر . مفهومی و عملیاتی تحقیق پرداخته شدموضوعی، زمانی و مکانی، تعاریف 

در این فصل کلیاتی درباره چارچوب تحقیق و متغیرها و روابط بین این متغیرها مورد 

  .بحث و بررسی قرار گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  مقدمه- 2-1

تحقیق حاضر به دنبال مشخص کردن میزان و نحوه تاثیر کیفیت خدمات اینترنتی بر 

این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین . کنندگان استرفتار خرید اینترنتی مصرف

ها، نیات و رفتارهاي خرید متغیرهاي کیفیت خدمات اینترنتی، رضایت مشتري، نگرش

  . آنالین است

از اینرو و در راستاي تحقق هدف فوق در این فصل از تحقیق به بیان مبانی نظري 

هاي مشتري، نیات شپیرامون تجارت الکترونیک، کیفیت خدمات، رضایت مشتري، نگر

الین پرداخته شده و سپس پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رفتاري و رفتار خرید آن

هاي مشتري، شپیرامون رابطه بین متغیرهاي کیفیت خرید آنالین، رضایت مشتري، نگر

بندي و در پایان این فصل نیز به جمع. نیات رفتاري و رفتار خرید آنالین بیان خواهد شد

  .شودتبیین مدل مفهومی تحقیق پرداخته می

  یات کل- 2-2

مناسب دهی به منظور تسهیم و تحویل ،از زمان ورود به شبکه ارتباطات جهانی

اطالعات، اینترنت بعنوان ابزار بازاریابی سودمندي براي انجام و تسهیل مبادالت داخلی و 

میلیارد  840رشدي نزدیک به  ،فروشیتجارت الکترونیکی خرده. المللی ظهور یافتبین

دالر بود و  695تقریباً برابر با  2013داشت که این مقدار در سال  2014دالر در سال 

میلیارد  1506شود مقدار مبادالت از طریق تجارت الکترونیکی به بیش از بینی میپیش

دهد که تجارت الکترونیکی رشد مستمر فروش نشان می. برسد 2018دالر در سال 

نده تجارت الکترونیکی و به پیرو آن تجارت با رشد فزای. هاي بسیاري در بازار داردپتانسیل

. اینترنتی، شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید آنالین از اهمیت بسیاري برخوردار شد

- فروشان را به ورود به عرصه روانشناختی مصرفکنندگان خردهتغییرات در رفتار مصرف

کنندگان مجازي، فگذاري انبوه در امر شناخت مصرسرمایه. کنندگان مجازي ترغیب کرد

. ترغیب نمودبیشتر کننده فروشندگان مجازي را نسبت به شناخت رفتار مصرف



خود  ریداران آنالین از خریدهاي آنالیندرصد از خ 71نشان داد که ) 2010(17راکوتن

 29ل عدم انطباق با انتظاراتشان ناراضی هستند، بدلیها آندرصد 48پشیمان هستند، 

ها در تکمیل درصد مالزیایی 30صوالت مایوس هستند و درصد از کیفیت ضعیف مح

  ).  2016لیم و همکاران، (اند خرید آنالین خود شکست خورده

اندکهعامل هایباتجربهوموفقدرتجارت الکترونیکایننکتهرادرککردهاغلبشرکت

سایتو یاعرضه محصوالت و خدمات به تنهاحضورشرکتدروب ها آنموفقیتیاشکست

تحقیقاتاخیرنیز نشانمی. بلکهعاملمهمعرضهخدماتالکترونیکباکیفیتباالاستقیمتپاییننیست،

دهدکهقیمت پاییندیگربهعنوانعاملمهموموثر بر 

سنجشمیزانرضایتکاربرانازکیفیتخدماتالکترونیک وتصمیمخریدمشتریاناهمیتخودراازدست 

ها بدنبال این باشند که بدانند مشتریانکیفیت ازاینروبایدسازمان. خواهدداد

خدماتالکترونیکراچگونهارزیابیکردهواز اینارزیابیدرراستایمبنایبهبودخدمت استفادهکنند 

  ).1392یمی المع، پیري و ابراه(

هاي مشتریان و تامین ن نیازها و خواستهیمامروزه هیچ سازمانی بدون تااز طرفی، 

محصوالت و کیفیت از اینرو . موفق نخواهد بود به اهداف خود دست یابد ها آنرضایت 

سازد خودشان را از دیگر ها را قادر میسازمان ،خدمات عرضه شده توسط شرکت

ترین شیوه دستیابی به که مطمئن بیشتر متخصصان باور دارند. رقبایشان متمایز سازند

کنندگان است و این امر تنها با عرضه محصوالت و موفقیت باقی ماندن در اذهان مصرف

آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تالش براي بهبود آن . شودیخدمات با کیفیت حاصل م

از طرفی با افزایش سطح کیفیت خدمات، . منجر به افزایش کیفیت خدمات خواهد شد

در کشورهاي در حال توسعه یکی از مهمترین . رضایت مشتریان نیز افزایش خواهد یافت

ت، زیرا در این کشورها معیارهاي توسعه اقتصادي کشور بهبود شاخص رضایت مشتري اس

دهنده رونق اقتصادي کشور و صنایع و کسب و کارهاي مختلف رضایت مشتري نشان

  الکترونیک مشتریانعبارتاستازمیزانرضایت رضایت. )2013گنجی نیا و همکاران، (است ها آن
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Abstract
Research Aim: In this variable world, evaluating the impact of Internet service 
quality dimensions (technical, structural, information and safety) is very 
important in anticipation of consumer satisfaction, the attitude of internet 
shopping, online purchase intention and online purchasebehavior. Therefore, the 
purpose of this study is investigating the effect of internet service quality on 
customer purchasebehavior and study of the role of consumer satisfaction, 
attitude and internet purchase intention.
Research method: The research and applied research is descriptive in terms of data 
collection method. The population of this study includes all customers of 
Ardabil that they have at least one experience of online shopping. This study 
sample consisted of 417 people. We employed questionnaire as the tool to 
gather the information needed that questionnaire reliability of the research has 
been measured by Cronbach’s alpha calculation to 0.807 amounts, validity of 
the research tool also confirmed by(confirmation) factor analysis. The data is 
analyzed using structural equation modeling by Smart PLS software.
Findings: The results showed that internet service quality affect on customer 
satisfaction and online purchasebehavior positively, internet security dimensions 
affect on consumer satisfaction positively, the attitude of internet shopping 
affect on online purchaseintention positively, online purchaseintention affect on 
online purchasebehavior positively, technical, structural and information 
dimensions affect on online purchasebehavior positively.
Conclusion: By the result of this research, internet service safety dimensions have 
not affect on online purchasebehavior. Also, technical, structural and 
information dimensions have not affected on consumer satisfaction.

Keywords: Attitude to Internet Shopping, Consumer Satisfaction, Internet 
PurchaseBehavior, Internet PurchaseIntention, Internet Service Quality
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