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خالصه

-گري اعتماد آنالین در فروشگاهی تأثیر ارزیابی محصوالت مصرفی بر روي قصد خرید مجدد با میانجیهدف این پژوهش، بررس

بار تجربه خرید از فروشگاه دهند که حداقل یکجامعه آماري مطالعه حاضر را کلیه افرادي تشکیل می. باشدهاي اینترنتی می

براي . نفر به روش غیرتصادفی در دسترس انتخاب شد 384اي به حجم هها نموناند که از میان آنکاال را داشتهاینترنتی دیجی

آوري شده با استفاده از مدل معادالت ساختاري هاي جمعداده. ها از پرسشنامه الکترونیکی استفاده شده استآوري دادهجمع

)SEM (افزار و با استفاده از نرمPLS دهد ها نشان میجزیه و تحلیل دادهنتایج حاصل از ت. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

.هاي تحقیق تأیید شدندکه تمام فرضیه

  ارزیابی محصوالت مصرفی، قصد خرید مجدد، اعتماد آنالین، خرید اینترنتی، تجارت الکترونیک: کلمات کلیدي

  

  مقدمه.1

گذشته به شدت افزایش یافته  هايمعامالت تجارت الکترونیکی، فروش محصوالت و خدمات از طریق اینترنت است که در سال

-صورت آنالین خرید نمیاي افزایش یافته است، بسیاري از کاربران بهطور قابل مالحظهاگر چه تعداد کاربران اینترنتی به. است

را به هاي الکترونیکی در اینترنت ندارند زیي اطالعات شخصی و یا اطالعات معامالت براي پرداختها تمایلی به ارائهآن. کنند

کننده، نیات خرید آنالین را تحقیقات نشان داده است که سطح باالیی از اعتماد مصرف .[1]تجارت الکترونیک اعتماد ندارند 

  . [2]باشد کند، در حالی که فقدان آن دلیل اصلی عدم خرید آنالین افراد میکند و به مشتریان آنالین کمک میتشویق می

. هاستگیریآنعامل ایجادوحفظمشتري،شناختعوامالصلیاثرگذاربر رفتارمشتریانوتصمیمتریندرتجارتالکترونیکیمهم

دستآوردن،استفادهو کنندگاندرارتباطبابهکنندهشاملتمامیاعمالیاستکه مصرفرفتارهایمصرف

رسانیو خدمتدهندگانازلحاظنیاترفتاریبهادراکمشتریاننسبتبهعملکردخدمت.دهندکنارگذاریکاالهایاخدماتبعدازمصرفانجاممی

یکی از نیات رفتاري مصرف کننده، قصد .[3]گردد کنند،برمیاینکهآیامشتریاندرآیندهبا شرکتخواهندماندیااینکهآنشرکتراترکمی
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بار از مراکز خرید کسانی که حداقل یک(کنندگانی است قصد خرید مجدد به معناي وضعیت مصرف. باشدخرید مجدد می

قصد خرید مجدد مشتریان یک .تریندلیآلن، تجربیاتپسازخریداستو عمده خرید دوباره هستند که مایل به) کنندخریداري می

اندکهفقطباتکرارخرید هابه اینباوررسیدهامروزه سازمان.[4]باشد عامل ضروري براي عملکرد موفق مراکز خرید اینترنتی می

هدرجهت تسهیلفرآیندخریدمجدد مشتریاندر تالش توانندبهسودبلندمدتدستپیدا کنند، بنابراین هموارمشتریاناست کهمی

هایناشیازاستفادهازفناوري،حفظ هاوریسکاعتماددر تجارتالکترونیکبهدلیلوجودعدمقطعیت. [5]هستند 

، صداقتو خیرخواهی مورد شایستگیلذا در این پژوهش سه بعد . [3]اطالعاتمالی،شخصیومعامالتیافراددارایاهمیت بسیاریاست 

ي تجارت با افزایش خرید و فروش اینترنتی کاالها و خدمات، اعتماد موضوع بسیار مهمی در حوزه.گیردبررسی قرار می

هایی توان از نزدیک لمس کرد، افراد با توجه به ارزیابیبا توجه به ویژگی محیط آنالین که نمی. شودالکترونیکی محسوب می

اعتمادي به تواند موجب اعتماد یا بیکنند، میادراك می که از قیمت و کیفیت و همچنین ارزشی که از خرید محصول

-بهطورخالصه،اینمطالعه،روشنمی. ي الکترونیکی شود و درنتیجه قصد خرید مجدد افراد را تحت تأثیر قرار دهدفروشنده

ریدارانآنالینرا کندکهچگونهروابطآنالینخریداروفروشندهبادرنظرگرفتنادراك کیفیتو قیمت و همچنینارزشمحصول،ادراك اعتمادخ

کاال بزرگترین فروشگاه آنالین سایت دیجی.شودمی کاالدر خریداران سایت دیجی دهد و منجر به قصد خرید مجددافزایش می

  .میلیون بازدیدکننده دارد 2تأسیس شده است و بطور میانگین روزانه بیش از  1385در ایران است که در سال 

  

  مبانی و ادبیات نظري پژوهش. 2

  تجارت الکترونیک -2-1

تجارت الکترونیک، . ها تبدیل شده استامروزه اینترنت به بستري گسترده براي انجام معامالت تجاري و بازاریابی شرکت

کار وهاي انجام کسبهاي بسیاري در شیوهیکی از دستاوردهاي نوین عصر اطالعات، تجارت جهانی را بسیار تغییر داده و مزیت

تاکنون تعریف واحدي از تجارت الکترونیک ارائه نشده است و شاید به تعداد مؤلفان مقاالت مرتبط با این .[6]تایجاد کرده اس

تجارت « :کندآن را بدین صورت تعریف میOECD2سازمان . موضوع، تعریفی از تجارت الکترونیک وجود داشته باشد

- ها، و سایر بخشها، افراد، دولتکاالها و خدمات بین شرکتي الکترونیکی است که شامل خرید یا فروش الکترونیک، مبادله

  .[7]»شوداي هدایت میهاي رایانهباشد و از طریق شبکههاي عمومی و خصوصی را می

خرید، فروش و تبادل هر : تجارت الکترونیک را تعریف کنیم، عبارت است ازکلی و در معناي جامع اگر بخواهیم طوربه

هدف از بکارگیري تجارت الکترونیک،  .[8]هاي کامپیوتري از جمله اینترنت یا اطالعات از طریق شبکهگونه کاال، خدمات و 

سازد که محصوالت و خدمات خود را در واقع این روش، تاجران را قادر می. باشدي روشی جدید در انجام امور بازرگانی میارائه

به عبارتی . عرضه کنند -هامستقل از مرزهاي جغرافیایی و ملت–ن وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهابه شکل تمام

- نحوي که خریدار و فروشنده یکدیگر را بهتواند بازار را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کند بهدیگر، تجارت الکترونیکی می

ط فروشندگان با مشتریان به صورت و ارتبا[9]صورت آنالین مالقات کرده و کاالها و خدمات و پول و اطالعات را مبادله کنند 

.یک با هر مشتري باشدبهیک

  قصد خرید مجدد -2-2
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ي کنندگان مایل به خرید دوبارهطوري که مصرفترین اهداف رفتاري براي بازاریابی است، بهقصد خرید مجدد یکی از مهم

قصد خرید مجدد،  "اظهار داشت که ) 2009(در چارچوب خرید آنالین، چیو  .[10]همان محصول یا نام تجاري هستند 

به عبارت دیگر، . "احتمالی ذهنی است که فرد به خرید محصوالت از فروشندگان یا فروشگاه آنالین در آینده ادامه خواهد داد

شده از همان شرکت، با توجه  ي خرید مجدد خدمات تعیینقضاوت فرد درباره"قصد خرید مجدد یا حفظ مشتري به معناي 

دهد که تمایل فرد براي خرید دیگر از همان قصد خرید مجدد نشان می.[11]باشدمی "مشابههاي وضعیتبه شرایط فعلی و 

  .آیدوجود میهاي قبلی شخص بهشرکت بر اساس تجربه

کند،رفتارخرید مجدد یاگرچهادبیات،ابعاددیگروفاداریمشتریرامشخصم .قصدخرید مجددابرازوفاداریمشتریاست

وکار اینترنتی از وفاداري مشتري و حفظ خرید در حقیقت مزیت رقابتی کسب .[12]تأثیرمستقیمبیشتریبرسودفروشندهدارد 

.[13]شود تکراري حاصل می

  مدل مفهومی براي ارزیابی محصوالت مصرفی -2-3

ي این خصوصیات به دو دسته. تواند تأثیرگذار باشدمیایی از خصوصیات بر روي تمایل خرید مشتري در خرید کاال، مجموعه

خصوصیات داخلی، عواملی نظیر طراحی محصول و عملکرد آن، . شودخصوصیات داخلی و خصوصیات خارجی تقسیم می

که خصوصیات خارجی آن شامل کیفیت محصول و دیگر متغیرهاي مربوط به خصوصیات کارکردي محصول است؛ در حالی

از جمله خصوصیات خارجی، قیمت محصول است که به عنوان یک مشخصه حاوي . باشدري و نمادین آن میهاي ظاهویژگی

دهد، ها میتوانند از اطالعاتی که قیمت به آنمشتریان می. آیداطالعاتی جهت ارزیابی محصول توسط مشتري به حساب می

مشتریان در فرایند ارزیابی کیفیت ادراك شده . نظر کنند ي پولی موردنیاز براي خرید محصول اظهاردر مورد کیفیت و هزینه

روابط بین کیفیت درك شده، ارزش درك شده .[14]شوند گیري در مورد آن، درگیر میي محصول به منظور تصمیمو هزینه

وکار رایط کسبویژه در شاي در ادبیات بازاریابی، بهبه طور گسترده) خرید-ارزش-یعنی زنجیره کیفیت(گیري خرید و تصمیم

آنچه که در مورد ارزیابی محصوالت مصرفی مشتریان مورد توجه است، . [15] [13]سازي و آزمون شده است سنتیمفهوم

رفتار . ها تأثیرگذار باشدتواند در رفتار خرید و تمایل خرید آني قیمت، کیفیت و ارزش است که میي ارائهها از نحوهادراك آن

ها و در نتیجه بینی رفتار آنشناخت صحیح ادراك مشتریان در پیش. پنداشت یا برداشت او بستگی دارد انسان به نوع ادراك،

  .اي مناسب براي رسیدن به اهداف، امري مهم و ضروري استتدوین برنامه

  قیمت درك شده -1- 2-3

قیمت عینی، قیمت واقعی یک  در حالی که .شده متفاوت استبا توجه به مدل ارزیابی محصول، قیمت عینی با قیمت درك

در مقایسه با قیمت ) یعنی قیمت عینی(براي یک فروشنده ) پولی(ي قیمت سطح درك شده"شده محصول است، قیمت درك

آورند، تمایل هاي واقعی محصوالت را به یاد نمیکنندگان همیشه قیمتاز آنجا که مصرف.[16]کننده است مرجع مصرف

در تحقیقی پیشنهاد ) 1985(دادزو مونرو  .[15]دار است، رمزگذاري کنند ها معنیاي که براي آنشیوهها را به دارند قیمت

-قیمتمی. [17]کننده مهم براي ارزیابی محصوالت است کردند که قیمت یک تعیین

-قیمت .تواندهمشاخصمیزانفداکاریموردنیازبرایخریدیکمحصولوهم شاخصیازسطحکیفیتباشد

 .شودفزایشکیفیتدرکشدهودرنتیجهتمایلبیشتربهخریدمیهایباالترمنجربها
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پذیر کنندگان قیمتبسیاري از اقتصاددانان معتقدند که مصرف. شودمبادلهشناختیبینادراکاتکیفیتوفداکاریبهادراکارزشمنجرمی

تواند بر ادراك می ي قیمتتحقیقات نشان داده است که روش ارائه. کنندهاي ارائه شده را قبول میهستند و به سادگی قیمت

  .اثر بگذارد[15]مشتري از ارزش ادراك شده 

صورت در اکثرمحصوالتفروختهشدهبه. کندباتوجهبهزیتهامل،قیمتنقشقربانیانپولیراجهتاکتسابیکمحصولونشانکیفیتمحصوالیفامی

 ).تابهاوسیدیهامانندک( هاراقبالزخریدبررسیکنندکنندکهبتوانند کیفیتآنآنالین،مشتریان محصوالتی راجستجومی

.[18]گیرندبنابراینمشتریانتکراریفروشندگانآنالیناغلبقیمتقربانیپولیراجهتنشانکیفیتمحصولدرنظرمی

  کیفیت درك شده -2-3-2

کننده درمورد رجحان یا برتري قضاوت مصرف"شده کیفیت درك .توانبهطورکلیبهعنوانبرترییامزیتتعریفکردکیفیترامی

متفاوت از کیفیت ) 1: (شده داراي چهار ویژگی است، کیفیت درك)1988(توجه به زیتهامل با . [19]کلی محصول است

یک ارزیابی کلی است که در برخی موارد )3(سطح انتزاع باالتري نسبت به یک ویژگی خاص محصول است؛ )2(واقعی است؛ 

-3صفحات ( "آید وجود میکننده بهصرفنظیر مي بیمعموالً قضاوتی است که در یک مجموعه) 4(به نگرش شباهت دارد؛ و 

آل از پیش تعیین شده اشاره در حالی که کیفیت عینی به یک سطح مشخص از کیفیت بر اساس برخی استانداردهاي ایده ).4

- مصرف .شده یک قضاوت ذهنی است که توسط فرد بر مبناي ارزیابی شخصی خود ساخته شده استکند، کیفیت دركمی

به عنوان مثال (ي محصول هاي سادهکنند، از جمله ویژگیرا در سطوح مختلف انتزاعی سازماندهی می کنندگان اطالعات

شده معموالً به هر حال کیفیت ادراك).به عنوان مثال، بازده احساسی( هاي شخصی پیچیدهتا ارزش) هاي فیزیکیویژگی

شده، شناسایی براي کیفیت ادراك. است) نان و عملکردقابلیت اطمی(که شامل مشخصات محصول . مبتنی بر ابعاد کلیدي است

  .[20]شده یک برداشت کلی است و سنجش ابعاد اصلی آن سودمند خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که کیفیت ادراك

  ارزش درك شده -2-3-3

، با توجه به پول، زمان و تالش ي آنالینشده به عنوان مزایاي دریافت شده از معامله با فروشندهدر این مطالعه، ارزش درك

به عنوان مثال، کیفیت، سهولت (اي شده شامل مزایاي رابطهبه عبارت دیگر، ارزش درك .[21]شود صرف شده تعریف می

به عنوان مثال، تالش (هاي معامله و همچنین هزینه)به عنوان مثال، پول، زمان و صرف تالش(و فداکاري )استفاده از فروشگاه

براي حفظ روابط ) نیاز براي جستجوي اطالعات قبل از خرید، تالش الزم براي جلوگیري از فریب خوردن و غیرهموردارزیابی 

فروشی اینترنتی، ارزیابی کلی ذهنی مشتري از ي خرید از یک خردهارزش درك شده.[22]باشد مداوم با فروشگاه آنالین می

هاي احساسی، مالی، زمانی، آسودگی و ي خرید در بر دارد و شامل ارزشبههایی است که هم محصول و هم تجرمنافع و هزینه

-نیزپیشنهادمی) 2008( عالوهبراین،هیوم. [23]آید دست میفروشی بهشود که با خرید از یک سایت خردهطبقه کاال می

-اممیهمچنین مشتریان،معاملهرابافروشندگانیانج .ترینشاخصقصدخرید مجدد استکندکهارزشدرکشدهمهم

.[24]تواندحداکثرارزشراارائهدهد هامیدهندکهمحصوالتیاخدماتآن

  مفهوم اعتماد آنالین -2-4

کننده در تجارت الکترونیک اعتماد مصرف) 2001(با وجود نبود یک تعریف جامع و مانع از معنا و مفهوم اعتماد، لی و توربان 

ي خرید اینترنتی ي اینترنتی در یک معاملهاقدامات یک فروشنده پذیري در برابرکننده به آسیبتمایل مصرف"را به عنوان 
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ي اینترنتی در موارد قابل قبول معین رفتار خواهد کرد، صرف نظر از توانایی کنند، براساس این انتظار که فروشندهتعریف می

یک ،اعتماد)1999( طبقنظرکریمر. [25] "ي اینترنتیکننده براي نظارت و کنترل فروشندهمصرف

) 2006(اگر  .هاونیاتدیگرانچهچیزي هستدانندکهانگیزهاصطالحپیچیدهاست،زیراافرادنمی

-معتقداستکهدرهنگامسفارشآنالینوهنگامیکهمشتریاطالعاتمالیودیگر اطالعاتشخصیخودرادرانجاممعامالتمالیارائهمی

احساسات  باعث ایجاد ده، اعتقادات اعتمادریزي شرفتار برنامه با توجه بهنظریه.[26]دهد،اعتمادکافیبایدوجودداشتهباشد 

. دهداحتماًال تمایل مشتریان به خرید محصوالت از فروشنده را افزایش می شود کهمیي آنالین نسبت به فروشنده مطلوبی

اعتماد نیست، اي که قادر به انتقال حس معامله با فروشنده به این دلیل که، شودخریداران میخرید آنالین  مانعفقدان اعتماد 

  .[27]طلب یک حس ترس وجود داردي فرصتباشد؛ از آنجایی که اساساً نسبت به فروشندهبعید می

ي پیش از خرید و پس از مرحله: توان در دو حالت مختلف درك کرددر ادبیات اعتماد، اعتماد در تجارت الکترونیک را می

ي پس از خرید کنیم، اعتماد را در مرحلهبر روي قصد خرید مجدد تمرکز میبا توجه به اینکه ما بر بررسی تأثیر اعتماد . خرید

ي قبلی مهم و مستقیمی دارند که کنندگان تجربهاعتماد پس از خرید از اعتماد اولیه به آن متفاوت است، مصرف. سنجیممی

در وضعیت  .نیاز استهد شد یا نه، موردگیري در مورد اینکه آیا معامله در آینده با همان فروشندگان انجام خوابراي تصمیم

کنندگان مایل به ارزیابی یک محصول یا خدمات براساس عملکرد واقعی محصول یا خدمات هستند که خرید مجدد، مصرف

تواند به اعتماد یا عدم اعتماد منجر شود، فقط در در این مورد، آشنایی یا تعامل مکرر، که می. کنندپس از مصرف آن درك می

ي خطر درك شده اگر سطح اعتماد بیش از آستانه. شودوضعیت خرید مجدد وجود دارد و منبع اصلی اعتماد در نظر گرفته می

هاي براي ترویج اعتماد، باید سیگنال. کنندگان در آینده رفتار خرید مجدد خود را تکرار نمایندباشد، احتمال دارد که مصرف

  .[17]رائه داد ابل اعتماد از موارد غیر قابل اعتماد امعتبري را براي تمایز فروشندگان ق

  ابعاد اعتماد -2-5

کننده به فروشندگان اینترنتی ارائه دادند که مبناي مفهومی یک مدل مفهومی براي ایجاد اعتماد مصرف)2003(چن و دهیلن 

سال بعد از آن،  10با این حال، بیش از  .ندککنندگان در تجارت الکترونیک را ایجاد میبراي انجام کار تجربی بر اعتماد مصرف

: پشت این مدل، سه بعد اعتماد وجود دارد .ي این مدل مفهومی را آزمایش کندصورت تجربی مطالعههیچ کس سعی نکرد به

بر این اساس، ما سه بعد مشخص از اعتماد، یعنی شایستگی، صداقت و خیرخواهی را  .[28]شایستگی، خیرخواهی و صداقت 

کننده طور کلی با هم به اعتماد مصرفطور مستقل متفاوت هستند، اما با یکدیگر ارتباط دارند و بهسازي می کنیم که بهمفهوم

  .[29]کنند کمک می

  شایستگی -2-5-1

ها و پردازد، به این ترتیب که آیا فروشنده، مهارتهاي فروشنده میزیابی توانمنديدر ارتباط با شایستگی، مشتري به ار

ویژه در تجزیه و تحلیل رفتار اینترنتی شایستگی درك شده به. هاي الزم براي برآورده کردن نیازهاي مشتري را داردتخصص

ها ، مفهوم شایستگی به توانایی شرکت)B2C(کننده وکار به مصرفي کسبي مبادلهدر زمینه. [30]کننده اهمیت دارد مصرف

  .[29]کنندگان اشاره دارد هاي خود به مصرفدر انجام وعده



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

۶

www.tourism2019.ir  

  صداقت -2-5-2

ها و تعهدات اخالقی خود، مانند ي آنالین وعدهي اعتقادمشتریان است که فروشندهدهندهدر تجارت الکترونیک، صداقت نشان

تري به صورت توافق شده و حفظ اطالعات خصوصی و مالی در طول ارتباطات آنالین را ي محصوالت یا خدمات به مشارائه

کند که نتایج مورد انتظار در مبادله برآورده شده است و بنابراین صداقت عدم صداقت، فرد را متقاعد می .[31]کندحفظ می

  .دهدقطعیت اجتماعی فرد در تجارت الکترونیک را کاهش می

  خیرخواهی-2-5-3

. دهدطرفمقابلخیرخواهمشتریانبوده،تنهابه دنبالسودومنفعتشخصیخودنیستباوریاستکه نشانمیخیرخواهی

کنندهاعتقادداردکه نیزبیانگرایننکتهاستکهاعتمادصداقت

  .[32]طرفمقابلصادقانهبرخوردخواهدنمودوبهگروهیازاصولواستانداردهادررفتارش پایبنداست 

  

  پیشینه پژوهش.3

.ارائه شده است 1جدول پیشینه منتخب در 

  پیشینه پژوهش. 1جدول
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قیمت درك 

  شده
    *        *    *  *  

کیفیت درك 

  شده
    *    *          *  

ارزش درك 

  شده
*  *  *  *  *    *  *  *  *  

اعتماد 

  آنالین
*  *  *  *    *    *  *    

قصد خرید 

  مجدد
*    *  *    *  *  *      

  هاي پژوهشمدل مفهومی و فرضیه.7
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  مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

بر اساس مدل مفهومی ترسیم شده و . با توجه به آنچه گذشت، هر یک از متغیرهاي این مدل، تشریح و تعریف گردید

  :هاي زیر را ارائه نمودتوان فرضیهگفته شد، می توضیحاتی که

.ارزیابی محصوالت مصرفی بر اعتماد آنالین تأثیر دارد.1

.قیمت درك شده بر اعتماد آنالین تأثیر دارد.1.1

.کیفیت درك شده محصول بر اعتماد آنالین تأثیر دارد.1.2

.ارزش درك شده بر اعتماد آنالین تأثیر دارد.1.3

.مجدد تأثیر دارد اعتماد آنالین بر قصد خرید.2

.قیمت درك شده بر کیفیت محصول تأثیر دارد.3

.کیفیت درك شده محصول بر ارزش درك شده تأثیر دارد.4

.قیمت درك شده بر ارزش درك شده تأثیر دارد.5

  .اعتماد آنالین در ارتباط بین ارزیابی محصوالت مصرفی و قصد خرید مجدد نقش میانجی دارد.6

  قیقروش تح.8

جامعه آماري . باشدپیمایشی می-ها از نوع توصیفیظر هدف کاربردي و از لحاظ ماهیت و روش گردآوري دادهاین پژوهش از ن

کاال را ي خرید از دیجیبار تجربهدهند که حداقل یککاال تشکیل میپژوهش حاضر را خریداران فروشگاه اینترنتی دیجی

نفر با استفاده از  384اي به حجم باشد که از آن نمونهنامحدود میي این پژوهش الزم به ذکر است که جامعه. داشته باشند

در  "پرسشنامه"ها آوري دادهابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت جمع. فرمول جامعه نامحدود کوکران انتخاب گردید

قصد خرید 

مجدد

ارزش درك 

شده

کیفیت درك شده 

محصول

شدهقیمت درك

ارزیابی محصوالت مصرفی

  اعتماد آنالین

شایستگی  

صداقت  

خیرخواهی
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پرسشنامه  500تعداد . ع گردیدکاال توزیهاي اجتماعی تلگرام و صفحه اینستاگرام دیجیباشد که از طریق شبکهقالب بسته می

ي قابل پرسشنامه 413ها نیز جبران شود؛ که در نهایت، تا ریزش احتمالی پرسشنامه پخش گردید کاالبین مشتریان دیجی

براي سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی .گردیدو تحلیل نهایی استفاده  ها در تجزیهبررسی بدست آمد که از آن

جهت سنجش پایایی پرسشنامه، . اندتفاده شده که در این راستا روایی صوري و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتهسازه اس

ها نشان داد که پرسشنامه از پایایی و روایی مناسبی از روش آلفاي کرونباخ و ضریب ترکیبی استفاده شده که نتایج آن

  .برخوردار است

  

  هانتایج و یافته. 9

در این پژوهش، براي قسمت آمار . هاي پرسشنامه، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده استتجزیه و تحلیل دادهبراي 

.استفاده شده است Smart PLS 3افزار و براي آمار استنباطی از نرم SPSS 25افزار توصیفی از نرم

ها نشان داد که در این مطالعه، یافته. فی استفاده شده استتري از نمونه بدست آید از آمار توصیابتدا براي اینکه درك جامع

سال قرار داشتند  35الی  19دهندگان در رده سنی درصد از پاسخ 6/82. درصد زن بودند 46ندگان مرد و دهدرصد پاسخ 54

بار خرید  5الی  2درصد از آنان،  31همچنین . درصد داراي مدرك تحصیلی لیسانس بودند 5/44درصد مجرد و  7/63و 

.شودهاي پژوهش پرداخته میدر ادامه در قسمت آمار استنباطی به آزمون فرضیه .کاال داشتنداینترنتی از دیجی

  

  :ي اصلیهاآزمون فرضیه

  .ارزیابی محصوالت مصرفی بر اعتماد آنالین تأثیر دارد :1فرضیه 

  .آمده است 2نتایج مربوط به فرضیه اول پژوهش در جدول 

نتایج برآورد ضرایب معناداري تی و ضریب مسیر استاندارد شده ارزیابی محصوالت مصرفی بر اعتماد . 2جدول

  آنالین

1فرضیه 
  ضریب مسیر

)B(  

  مقدار تی

)t-value(  

سطح 

  معناداري

همبستگی 

نتیجه  اسپیرمن

rsig  

ارزیابی محصوالت مصرفی 

اعتماد آنالین
تأیید  00/0  81/0  00/0  362/50  842/0

دهد که این ضریب مسیر به میزان نشان می 17-4بررسی ضریب اثر ارزیابی محصوالت مصرفی بر اعتماد آنالین در جدول 

باشد و سطح  بیشتر می 96/1و از  362/50برابر با ) t-value(با توجه به اینکه مقدار عدد معناداري . برآورد شده است 842/0
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دار است؛ یعنی  معنا 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي  میدست آمده؛ به 05/0معناداري کمتر از 

در این پژوهش نقش ارزیابی محصوالت مصرفی به .ارزیابی محصوالت مصرفی بر اعتماد آنالین تأثیر مثبت و معناداري دارد

گذشته، بررسی از این جنبه صورت هاي عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر اعتماد آنالین مشتریان بررسی شده که در پژوهش

  .نگرفته بود

  .اعتماد آنالینبر قصد خرید مجدد تأثیر دارد :2فرضیه 

  .آمده است 3نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش در جدول 

  

  نتایج برآورد ضرایب معناداري تی و ضریب مسیر استاندارد شده اعتماد آنالین بر قصد خرید مجدد. 3جدول

2فرضیه 
  مسیرضریب 

)B(  

  مقدار تی

)t-value(  

سطح 

  معناداري

  همبستگی اسپیرمن
نتیجه

rsig  

قصد اعتماد آنالین

خرید مجدد
تأیید  00/0  81/0  00/0  357/9  478/0

و بیشتر از  357/9محاسبه شده براي تأثیر اعتماد آنالین بر قصد خرید مجدد برابر با  t، مقدار آماره 19-4با توجه به جدول 

درصد معنادار  95و با احتمال  478/0شده بر اعتماد آنالین با ضریب مسیر باشد، به این معنی که تأثیر قیمت دركمی 96/1

تأثیر اعتماد آنالین بر قصد خرید مجدد معنادار  ي این بخش مبنی بر وجوددرصد فرضیه 95باشد، در نتیجه با احتمال می

اي دارد که با تر بر تمایل خرید مجدد، اهمیت ویژهي مشتریان و بطور جزئیگیري رفتار آیندهنقش اعتماد در شکل.باشدمی

  .هماهنگی دارد) 2009(و چیو و همکاران ) 2018(، سالیوان و کیم )1395(نتایج اردالن و همکاران 

  .اعتماد آنالین در ارتباط بین ارزیابی محصوالت مصرفی و قصد خرید مجدد نقش میانجی دارد:3فرضیه 

  :نتایج آزمون تکمیلی سوبل

  .جدول زیر نتایج آزمون سوبل را به تصویر کشیده است

  نتایج آزمون سوبل و تأثیرات متغیر مستقل بر وایسته. 4جدول 

مقدار آماره 

  سوبل

سطح 

  معناداري

نتیجه   ارزیابی محصوالت مصرفی بر قصد خرید مجددمیزان تأثیر 

  تأثیر کل  تأثیر غیرمستقیم  تأثیر مستقیم  آزمون

تأیید   846/0  402/0  444/0  00/0  201/9

بیشتر محاسبه شـده و سـطح معنـاداري     96/1و از قدر مطلق   201/9برابر با ) Sobel(با توجه به اینکه مقدار آماره سوبل 

گري اعتماد آنالیـن را  درصد تأثیر میانجی 95توان در سطح اطمینان دست آمده است، میبه 05/0سطح خطاي آزمون کمتر از 
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اینکـه ارزیـابی    همچنـین بـا توجـه بـه    . د مجدد را بار دیگر تأییـد کـرد  ي بین ارزیابی محصوالت مصرفی و قصد خریدر رابطه

.باشدگري، جزئی میدارد، نوع میانجیطور مستقیم بر قصد خرید مجدد تأثیر محصوالت مصرفی به

  

  :ي فرعیهاآزمون فرضیه

  فرعی هايفرضیهنتایج ضریب رگرسیونی و معناداري مربوط به . 5جدول

  مسیر مستقیم  ردیف
ضریب 

  مسیر

مقدار 

تی

سطح 

معناداري

همبستگی 

  اسپیرمن

  
  نتیجه

r  sig  

کیفیت درك شده   قیمت درك شده     1

  محصول
  تأیید  00/0  62/0  00/0  984/20  672/0

  تأیید  00/0  67/0  00/0  551/6  284/0  ارزش درك شده  قیمت درك شده     2

  تأیید  00/0  75/0  00/0  218/7  376/0  قصد خرید مجدد  قیمت درك شده     3

  تأیید  00/0  74/0  00/0  833/8  424/0  اعتماد آنالین  قیمت درك شده     4

ارزش درك   کیفیت درك شده محصول  5

  شده
  تأیید  00/0  77/0  00/0  021/16  640/0

قصد خرید   کیفیت درك شده محصول  6

  مجدد
  تأیید  00/0  68/0  003/0  998/2  179/0

اعتماد   کیفیت درك شده محصول  7

  آنالین
  تأیید  00/0  69/0  001/0  494/3  197/0

  تأیید  00/0  72/0  00/0  620/5  383/0  قصد خرید مجدد  ارزش درك شده  8

  تأیید  00/0  71/0  00/0  976/4  319/0  اعتماد آنالین  ارزش درك شده   9

  

- دهدکهخریدارانآنالینتمایلدارندازادراکاتقیمتبهعنوانشاخصکیفیتاستفادهکنند که این نتایج با یافتهنتایجاین پژوهش نیز نشانمی

قیمت مبنی بر تأثیر  2فرضیه همچنین، . همخوانی دارد) 2018(و سالیوان و کیم ) 1991(هاي دادز و همکاران هاي پژوهش
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همخوانی دارد ولی با ) 2018(سالیوان و کیم  هاي پژوهشاین نتایج با یافته. باشدشده معنادار میشده بر ارزش دركدرك

فرضیه . باشدناهمسو می) 2012(و کیم و همکاران ) 2014(گوپتا و کیم ، )1991(هاي دادز و همکاران هاي پژوهشیافته

) 2014(ي گوپتا و کیم نتایج این بخش با مطالعه. ، نیز تأییدشده بر قصد خرید مجدد تأثیر داردقیمت درك یعنی 3فرعی 

بنابراین . تأیید شددرصد  95ان در سطح اطمین. شده بر اعتماد آنالین تأثیر داردقیمت درك 4فرضیه فرعی . باشدهمسو نمی

یعنی  5فرضیه فرعی . هاي پیشین تأثیر این دو متغیر بررسی صورت نگرفته بودشود که در پژوهشتأیید می 4فرضیه فرعی 

ي این فرضیه نیز با نتایج نتیجه. باشددرصد معنادار می 95با احتمال  شده محصول تأثیر دارد،کیفیت محصول بر ارزش درك

شده تأثیر کیفیت دركمبنی بر  6فرضیه فرعی . باشدهمسو می) 2018(و سالیوان و کیم ) 2008(ت کیم و همکاران مطالعا

شده محصول بر روي قصد خرید مجدد تأثیر کیفیت دركدر این پژوهش . باشددار میمعنی ،محصول بر قصد خرید مجدد

فرضیه . جنبه در فضاي تجارت الکترونیک صورت نگرفته بود هاي گذشته، بررسی از اینمشتریان بررسی شده که در پژوهش

تأثیر این دو متغیر در فضاي تجارت . ، نیز تأیید شدشده محصول بر اعتماد آنالینتأثیر کیفیت دركمبنی بر  7فرعی 

د خرید قصشده بر ارزش دركیعنی  8فرضیه فرعی با توجه بهنتایج  .هاي گذشته بررسی نشده استالکترونیک در پژوهش

، وو و )2018(، سالیوان و کیم )1395(هاي اردالن و همکاران نتایج این بخش با نتایج پژوهش. شودتأیید می مجدد تأثیر دارد،

شده بر یعنی تأثیر ارزش درك 9فرضیه فرعی دهد که نتایج نشان می. همخوانی دارد) 2014(و گوپتا و کیم ) 2014(همکاران 

دهد ارزش ادراك شده از محصول به صورت قابل توجهی در حقیقت نتایج این پژوهش نشان می. ر استدا، معنیاعتماد آنالین

فر و همکاران ، ساجدي)1395(ي اینترنتی سهیم است و نتایج مطالعات اردالن و همکاران گیري اعتماد به فروشندهدر شکل

  .کنداین موضوع را تأیید میهمچنین ) 2018(و سالیوان و کیم ) 2008(، کیم و همکاران )1391(

  

  گیرينتیجه.10

و ) شـده شـده و ارزش درك شـده، قیمـت درك  یعنی کیفیت درك(در این پژوهش به بررسی اجزاي ارزیابی محصوالت مصرفی 

 بر اسـاس نتـایج آزمـون   . کاال پرداخته شددر خریداران سایت دیجیگري اعتماد آنالین با میانجیتأثیر آن بر قصد خرید مجدد 

بر اعتماد آنالین و همچنین ) شدهشده و ارزش دركشده، قیمت دركیعنی کیفیت درك(ارزیابی محصوالت مصرفی ها، فرضیه

داري دارد، همچنین این فرضیه که اعتماد آنالین بین ارزیابی محصوالت مصـرفی  اعتماد آنالین بر قصد خرید مجدد تأثیر معنی

شــــود، در همــــین راســــتا پیشــــنهاد مــــی.دارد نیــــز تأییــــد شــــد و قصــــد خریــــد مجــــدد نقــــش میــــانجی

ــداقتوخیرخواهیدرك ــدهبهمنظورافزایشاعتماد،فروشندگاناینترنتیبایدبهشایستگی،ص ــرفش ــند یمص ــته باش ــه داش  .کنندگانتوج

یـد سـنتی از   هاي اینترنتی باید به مشتریان خود این اطمینان را بدهند که در خرید الکترونیکی نیز مانند خرهمچنین فروشگاه

شود و تمام عملیات سفارش خرید از طریـق  شود، از آن سوءاستفاده نمیها محافظت میاطالعات شخصی و حریم خصوصی آن

هـا و  همچنـین شـرکت  . شده بر کیفیت محصول تـأثیر دارد مطالعات فرعی نشان داد، قیمتدرك. گیردسرورهاي امنی انجام می

کننـد، در  هایی که به صورت سنتی فعالیت مـی کنند بیش از شرکتالکترونیک فعالیت میي تجارت هایی که در حوزهفروشگاه

توانند محصوالت و خدمات ارائه شـده توسـط   به این دلیل که مشتریان آنالین می. معرض تغییر رفتار مشتریان خود قرار دارند

ین هزینـه و بـا سـرعت، مقایسـه و ارزیـابی      هاي دیگر با صرف کمتـر شرکت را با محصوالت و خدمات ارائه شده توسط شرکت

ي تجارت الکترونیـک،  هاي فعال در حوزههاي اینترنتی و یا بطور کلی شرکتگردد فروشگاهبه همین دلیل پیشنهاد می. نمایند

پـذیري و پاسـخگویی مناسـب ارائـه     صورت شایسته، صادقانه و درست، خیرخواهانـه، مسـئولیت  محصوالت و خدمات خود را به
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هاي اینترنتی باید محصوالت و خدماتی ارائه دهند که از کیفیت و پایداري مناسب برخوردار باشـد تـا    همچنین فروشگاه.ایندنم

هـا بتوانـد مقبولیـت اجتمـاعی     قبول معرفی نمایند و مشتري نیز با اسـتفاده از آن در اذهان مردم، خود را به عنوان شرکت قابل

نین باید قیمت محصوالت و خدمات خود را با توجه به کیفیـت محصـول و خـدمات و نیـز     ها همچشرکت. خود را افزایش دهد

هـا، قصـد   هاي آنالینی که یکی از  اهداف آنفروشگاه.رقبا افزایش دهند و بتوانند قیمت کاالها و خدمات خود را رهبري نمایند

هـاي  تواننـد روش کـه در ایـن راسـتا مـی    . شندشده در مشتریان را بهبود بخخرید مجدد مشتریان است، بهتر است ارزش درك

هـاي  بـه عنـوان مثـال، روش   (، خـدمات مکمـل   )به عنوان مثال، ارسال رایگان، هدایاي نمونه رایگان و تخفیفات ارزش(تخفیف 

ه در کننـد دست آوردن ارزش مصـرف براي به) هاي گوناگون پرداختبه عنوان مثال، گزینه(ها را و سایر انگیزه) تحویل چندگانه

.کار گیرندکنندگان بهخرید اینترنتی، و در نتیجه افزایش قصد خرید مجدد مصرف
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