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چکیده
امروزه مشتریان بهطور فزایندهای به سمت اینترنت برای جستوجو ،ارزیابی ،خرید و در برخی موارد بررای
مصرف محصوالت مجازی گرایش یافتهاند .این تقاضای مشتریان و مصرفکنندگان بررخ ،،رررکتهرا را
مجبور میکند مشتریان خود را بیشتر مدیریت کرده و به خواستههای آنها بیشتر توجه کنند .هدف پژوهش
حاضر تعیین تأثیر فروش الکترونیکی بر رفتار مصرفکنندگان اینترنتی ررکت رایتل است .پژوهش حاضرر
از لحررار روش پررژوهش توص ریفی و از لحررار هرردف از نررور کرراربردی اسررت .جامعرره آمرراری پررژوهش را
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق تشرکیل مریدهنرد .برر اسرا فرمرو کروکران ،حجر جامعره
نامحدود  171نفر است .روش نمونهگیری ،در دستر است .بهمنظرور جمر آوری دادههرا از دو پرسشرنامه
استاندارد رفتار مصرفکننده لرمن ( )6002و تجارت الکترونیکی حمدان ( )1131بهکار گرفته رد .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها ،آزمون رگرسیون اجرا ررد .نترایج پرژوهش نشران داد تجرارت الکترونیکری برر رفترار
مصرفکننده و ابعاد آن (رضایت مشتری ،اعتماد ،وفاداری ،ادب مثبت و ادب منفی) تأثیر مستقی دارد.
واژگان كلیدي :اعتماد مشتری ،رضایت مشتری ،رفتار مصرفکننده ،فروش الکترونیکی.
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 کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه قم ،قم ایران( ،نویسنده مسئول):
maryam.mahmoodi9370@gmail.com

 کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نراق ،نراق ،ایران

 .1مقدمه
فناوری اینترنت از زمان آغاز قرن بیستتویکتم در ستح جهتان شتناختش شتده استت.
تجارت الکترونیکی با توجش بش رشد دینامیکی اینترنت در سراسر جهتان ،رشتد کترده و
26

توجش مصرفکنندگان را بش خود جلب کرده است .اکنون یک منبت حیتاتی ا العتات و
یک ابزار مشترک برای برقراری ارتباط بازپرداخت متقابل و چشمانداز آینده بازاریابان و
مصرفکنندگان را فراهم می کند .تعدادی از محققان اخیر از جملش هارن ( ،)0222متذکر
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میشوند محبوبیت جهانی اینترنت بش دلیل راحتی خرید آن برای مصرفکننتدگان استت
(بشیر و همکاران .)0292 ،از این نظر ،شرکتهایی کش تجتارت الکترونیکتی را بتشکتار
می برند ،باید توجش زیادی بش یف محصوالتشان داشتش باشند .زیترا مشتتریان بتش دلیتل
خرید آنالین در حالی کش در اینترنت گشتوگذار میکنند ،انواع مختلف محصتوالت را
نیز جستوجو میکنند و با توجش بتش استتداده راحتت و قیمتت مناستب از بتین آنهتا
انتخاب میکنند .اعتماد بش کیدیت محصول ،محدوده انتخاب محصول ،تحویتل بتشموقت
محصول ،قیمت محصوالت ،پیشتنهادها و تبلیاتات و تخدیدتات ،برنامتشهتای وفتاداری
شرکت ها ،خدمات مشتری و سهولت معاملش نیتز در وعتعیت فعلتی بازاریتابی آنالیتن
بسیار قابل توجش است .اکنون مشتریان زیادی بش دلیل تاییرات بسیار ستری فنتاوری بتش
زمینش در ا العات فناوری ،درباره سناریوی بازار آنالیتن آگتاهانتد (انصتاری و قتدری،
.)0292
همچنین ،موفقیت هر شرکت بش سازگار بودنش با محیط بستگی دارد .مشتریان ،آب
حیات شرکتها هستند و از این رو ،درک رفتار آنهتا ،اهمیتت حیتاتی دارد .راز بقتای
شرکتها در این است کش تولیتدات خودشتان را بتا نیازهتای مشتتریان منحبت کننتد و
متناسب با تاییرات محیط پویا واکنش فعال داشتش باشند (الهتی و همکتاران .)9322 ،در
واق  ،تحلیل رفتار مصرفکننده عاملی کلیدی برای موفقیت تجارت الکترونیکتی استت

(گدن 9و همکاران .)0223 ،در همین زمینش ،مهمترین ویژگتی شترکت فعتال در حتوزه
تجارت الکترونیکی این است کش قابلیت ایجاد روابط مستقیم با مصترفکننتده را دارد و
میتواند بدون واستحش ،بتا افتراد ،رابحتش مستتقیم ایجتاد کنتد و در ایتن حالتت ،نقتش
توزی کننده و دالل لاو میشود و مشتری بش ور مستقیم از خود شرکت خرید متیکنتد.
بنابراین ،عامل اصلی موفقیت چنین شرکتهایی مربوط بتش رفتتار مصترفکننتده استت
(توربان .)0220 ،0در بازار اینترنتی ،نسبت بش بازار ستنتی ،ایتن چتالش وجتود دارد کتش
در تجارت الکترونیکی ،جذب ،کسب اعتماد ،رعایت و حدظ مشتتریان بترای ستازمان
تجاری مسألشای مهم و دشوار است.
مدیران بازاریابی از ری تجزیشوتحلیل رفتار مصرفکننتده ا العتاتی را بتشدستت
میآورند کش موفقیت آنها را در بازار در پی دارد .از این رو ،بررسی رفتار مصرفکننده
برای شرکتها در راه رسیدن بش اهدافشان اهمیت فراوانی دارد .شترکتهتا بترای ادامتش
حیات خود مجبورند تاییر در محیط و در رفتار مصرفکننده را بشخوبی درک کننتد تتا
بتوانند با موقعیت محتیط ،ستازگار شتوند و موفقیتت ختود را تيتمین کننتد (گدتن و
همکاران .)0223 ،از آنجا کش خرید اینترنتی در ایران موعوعی نوپاست و حجم زیتادی
از خرید و فروش در سراسر دنیا ،بش صورت الکترونیکی انجام متیگیترد ،ایتران نیتز در
آیندهای نزدیک ،ناگزیر از پذیرش و بشکارگیری آن خواهد بود .شناستایی عوامتل مت ر
بر این پدیده میتواند بش پذیرش بیشتر آن توسط مشتریان کمتک کنتد و بستتر مناستبی
برای حرکت بش سوی آن فراهم آورد .از این رو ،بررسی تأ یر تجتارت الکترونیکتی بتر
رفتار مصرفکننده ،عروری است؛ زیرا میتواند تعیین کند آیا در مسیر درست حرکتت
میکنیم و نیاز بش توسعش داریم یا نیاز بش تاییر .از آنجا کش صنعت مختابرات ایتران و بتش
تب آن شرکت رایتل نیز از این قاعده مستثنا نیست ،بنابراین ،پژوهش حاعتر بتش دنبتال
1 Gefen
2 Turban
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سازمان تجاری با رقبای بیشتری مواجش است و وفاداری مشتریان کمتر استت؛ بنتابراین،

26

پاسخ بش این پرسش است کش فروش الکترونیکی چش واکتنشهتای رفتتاری را از ستوی
مصرفکنندگان شرکت رایتل در پی دارد؟

 .2مبانی نظري
26

تجارت الکترونیکی نامی عمومی برای گسترهای از نرمافزارهتا و سیستتمهتا استت کتش
خدماتی مانند جست وجوی ا العات ،مدیریت تبادالت ،بررسی وععیت اعتبار ،اعحای
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اعتبار ،پرداخت بش صورت آنالین ،گزارشگیری و مدیریت حسابها را در اینترنت بتش
عهده میگیرند .این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنتی بتر اینترنتت را فتراهم
میکنند (قهرمانی و همکاران.)9322 ،
تجارت الکترونیکی میتواند بش عنوان وستیلشای بتینظیتر بترای توستعش ختدمات و
عملکرد کسبوکار و در نتیجتش ایجتاد ارزش بتشکتار گرفتتش شتود (اینتتن ستالوانی 9و
همکاران.)0221 ،
همچنین ،تجارت الکترونیکی فرصتهای مهمی برای شرکتها ایجتاد کترده استت،
کش از ری آن شرکتها متیتواننتد ستهم بتازار ختود را گستترش دهنتد و بتش بتازار
بینالمللی وارد شوند .این امر با کمترین هزینش و سترمایشگتذاری اجراشتدنی استت .در
دنیای تجارت الکترونیکی ،شرکتها این امکان را دارند کش هم با تتأمینکننتدگان و هتم
با مشتریان بیشتر ارتباط برقرار کنند کش از یک سو ،بش افزایش فروش و از ستوی دیگتر،
بش دسترسی بش مناب بیشتر با قیمتهای مناسب و هزینش کمتر منجتر متیشتود (توربتان،
.)0220
در واق  ،تجارت الکترونیکی شیوه فعالیتهای بازرگانی را تاییر داده استت .امکتان
اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبکشهای کامپیوتری بش تاییر در محیط و رفتتار
مصرفکنندگان منجر شده است.

1 Salvani

هدف از بشکارگیری تجارت الکترونیکی ،معرفی روشتی جدیتد در انجتامدادن امتور
بازرگانی است .با این روش ،تاجران قادرند محصتوالت و ختدمات ختود را بتش شتکل
تماموقت و بش همش خریداران در سراسر جهان مستقل از مرزهای جارافیایی و ملیتتهتا
عرعش کنند .بسیاری از مردم ،تجارت الکترونیکی را منحصر بش خرید و فروش از ری
شبکش اینترنت میدانند ،در حالی کش این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیکتی
را تشکیل میدهد و این مدهوم اکنون گستره وستیعی از جنبتشهتای مختلتف تجتاری و
الکترونیکی ا العات و انجامدادن مبادالت تجاری است کش یک پل الکترونیکتی را بتین
مراکز تجاری ایجاد کرده و با حجم کمتر از ا العات کش لزوماً در قالب یکسانی نبوده و
بین مردم عادی رد و بدل میشود ،سروکار دارد (توربان.)0220 ،
تجارت الکترونیکی در ایران نیز مانند دلی نوپا در آغاز راه خود بشستر متیبترد ،از
این رو ،شناخت جوانب و زوایای مختلتف آن ،نیازمنتد اهتمتام محققتان کشتور استت
(امیرخانی و همکاران.)9319 ،
رفتار مصرف کننده نیتز بتش معنتای بررستی چگتونگی انتختاب ،خریتد ،مصترف و
کنارگذاشتن محصوالت ،خدمات ،ایدهها یا تجربشها توسط افراد ،گروههتا و ستازمانهتا
است (کاتلر و کلر.)0299 ،
عالوه بر این ،رفتتار مصترفکننتده دربرگیرنتده فعالیتتهتای زیتادی استت :همتش
مصرفکنندگان تداوتهایی از لحاظ افکار ،احستا ،،تصتمیم و  ...بتا یکتدیگر دارنتد.
بازاریابتتان بایتتد بتتش فعالیتتتهتتای مصتترفکننتتدگان توجتتش کننتتد ،برختتی فعالیتتتهتتای
مصرفکنندگان عبارتانتد از دیتدن تبلیاتات ،9تصتمیم خریتد ،تصتمیمگیتری دربتاره
چگونگی پرداخت هزینشها (نقد ،نسیش) و جز آن (بلمن 0و همکاران.)9111 ،

1 Advertising
2 Bellman
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اقتصتتادی را در برگرفتتتش استتت .تجتتارت الکترونیک تی روش دیگتتری بتترای تبتتادالت
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رفتار مصرفکننده فرایندی شامل سش مرحلش فعالیتهای قبل از خرید ،فعالیتتهتای
خرید و فعالیتهای پس از خرید است (بناگار 9و همکاران.)0222 ،
همچنین ،رفتار مصرفکننده در زمانهای مختلف پیچیتدگیهتای متدتاوت دارد .بتش
عبارت دیگر ،خرید کاالهای متداوت توسط افراد مختلف پیچیدگیهتای متدتاوتی دارد؛
22

خرید بعيی کاالها مستلزم ی هر سش مرحلش فرایند رفتار مصرفکننده است ،در حتالی
کش خرید برخی کاالها (کاالهایی کش بش ور مداوم مصرف میشوند) بسیار ساده استت و
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نیازمند ی مراحل مختلف نخواهد بود (بلمن و همکاران.)9111 ،
عالوه بر این ،مصرفکننده نقشهای مختلدی را ایدا میکند :مصرفکننده متیتوانتد
در زمانهای مختلف حداقل هر یک از سش نقش تأ یرگذار ،خریتدار و مصترفکننتده را
ایدا کند .زمانی کش برای خود خرید میکند ،هر سش نقش یادشده را ایدا متیکنتد ،گتاهی
بر اسا ،نظر دیگران ،کاالیی را برای کسی خریداری میکند ،کش در این حالت هر یتک
میتوانند نقشی جداگانش بر عهده گیرند (بین بیسوا ،و بیسوا.)0222 ،0،
در ادامش ،چند نمونش از پژوهشهای خارجی و داخلی انجامگرفتتش در حتوزه مترتبط
با موعوع پژوهش حاعر بیان میشود.
شی و لیو )0292( 3در مقالشای با عنوان «وابستگی بینشرکتی ،اعتماد بتینشترکتی و
عملکرد عملیاتی :ا ر میانجیگری یکپارچش ستازی تجتارت الکترونیکتی» ،ارتبتاط میتان
حاکمیت روابط ،یکپارچشسازی کسبوکار (تجارت) الکترونیکی و عملکرد عملیاتی در
زنجیره تأمین شرکتهای تولیدی را بررسی کردند .نتایج نشان داد یکپتارچگی تجتارت
الکترونیکی بش ور معناداری میان ا رات وابستگی بینشرکتی و اعتمتاد بتینشترکتی بتر
عملکرد عملیاتی نقش واسحش را ایدا میکند.
آندر ،و بیانچی ( )0293در پژوهشی رفتار خرید اینترنتتی مصترفکننتدگان را در
شیلی بررسی کردند .یافتشها نشان داد عقیده مصترفکننتدگان دربتاره خریتد اینترنتتی،
1 Bhatnagar
2 Biswas & Biswas
3 Shi & Liao

عاملی تأ یرگذار بر قصد ادامش خرید اینترنتی است .بش عالوه ،ستازشپتذیری و قابلیتت
نمایش نتیجش ،عوامل تأ یرگذاری بر عقاید نسبت بش این رفتار میباشند.
سانگ و همکاران ( )0290در مقالش خود با عنوان «بررستی رفتتار مشتتریان آنالیتن:
یک نگرش خدمتمحتور» نتیجتش گرفتنتد اجتزای یتک وبستایت باورهتای برجستتش
مشتریان را شکل میدهند .این باورهای برجستتش ختود ،ستح رعتایت مشتتری را از
وبسایت تعیین میکند.
الکترونیکی :ا ر تعدیلکننده تجربش خرید الکترونیکی» ادراک مشتتریانی را کتش از ریت
اینترنت خرید میکنند ،بررستی کردنتد و تتأ یر تجربتش خریتد الکترونیکتی را آزمتایش
کردند .یافتش ها نشان داد رفتار مشتری پایدار باقی نمیماند ،زیترا تجربتش کستبشتده از
خرید الکترونیکی گذشتش بش این معنا است کش ادراک تکامتل یافتتش استت .روابتط بتین
ادراک تجارت الکترونیکی با تجربش خرید تاییر میکند ،در حالی کش تأ یر تجربش اینترنت
برای همش کاربران پایتدار استت .ایتن مدتاهیم بتش ویتژه بترای ارا تشدهنتدگان تجتارت
الکترونیکی کش مدلهای کسبوکار آنها بستگی بتش رفتتار مشتتریان الکترونیکتی دارد،
شایان توجش است.
کلمونز و گا و )0222( 9در مقالشای بتا عنتوان «آگتاهی مصترفکننتده و رفتارهتای
متداوت خرید مشتری :ابر بازار سنتی و مبادلش کاال بترای خریتد ارزانتتر و مبادلتش کتاال
برای خرید اعتباری برای سودمندی بیشتر» بیان میکنند چگونش بازنگریهای بترخط بتا
حتترا هتتا و فتتروش محصتتوالت ارتبتتاط دارنتتد .نتتتایج نشتتان داد مصتترفکننتتدگان در
تجربشهای خرید متداوت ،روشهای متداوتی بشکار میگیرند و گونتاگونی رفتتار خریتد
مصرفکنندگان در تجربش های مختلف خریتد بترخط ،بهتترین پتیشبینتیکننتده میتزان
موفقیت محصوالت برخط مختلف ،بستش بش اینکش مصرفکنندگان در حتال خریتد چتش
محصوالتی هستند ،چرایی و اینکش چحور خرید میکنند ،متداوت است.
1 Clemons & Gao
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هرنانتتدز و همکتتاران ( )0292در پژوهشتتی بتتا عنتتوان «رفتتتار مشتتتری در تجتتارت
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کیم و همکاران ( )0222در پژوهشی با عنوان «مدل تصمیمگیری مبتنتی بتر اعتمتاد
مصرفکننده در تجارت الکترونیکی :نقش اعتماد ،خحر درکشتده و ستواب آنهتا» بتا
مدل سازی معادالت ساختاری ا العات رفتاری خرید اینترنتی بش این نتیجش رسیدند کتش
اعتماد مصرفکنندگان بش اینترنت و ریسک درکشده آ اری قوی بر روی تصمیمگیتری
26

مصرفکننده برای خرید دارد.
رنجبریان و همکاران ( )9312در مقالش ختود ا تر ادراک مشتتریان از کیدیتت پایگتاه
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اینترنتی را بر رعایت و تمایل بش استداده از آن بررسی کردند .نمونش متورد محالعتش 022
ندر از کارمندان و اعيای هیئت علمی دانشگاه اصدهان بودند کش بش ستایت بانتک ملتی
مراجعش میکردند .یافتشها نشان داد بشترتیب ،عوامل زیباشناختی ،امنیت مالی و راحتی
و قابلیت عملکرد ،رعایت مراجعش بش سایت این بانک را تحت تأ یر قرار متیدهتد کتش
رعایت ،خود ،بر تمایل بش استداده مصرفکننده تأ یرگذار است.

درزیان عزیزی و زارعپور ( )9311در مقالش خود عوامل م ر بر نگرش تعمتیم برنتد
و تأ یر تبلیاات بر رفتار مصرفکننده را بررسی کردند .دادههای  117دانشجوی دانشگاه
شهید چمران اهواز با الگوی معادالت ساختاری و نرمافزار  Lisrelتجزیشوتحلیل شتد و
نتایج نشان داد تناستب تصتویر برنتد بیشتترین تتأ یر را بتر نگترش تعمتیم برنتد دارد.
همچنین ،تبلیاات مبتنی بر برند تأ یر قویتری در مقایسش با تبلیغ مبتنی بر محصتول بتر
نگرش تعمیم برند دارد.

روحی و ظدر رزاقنیا ( )9313در مقالشای با عنوان «روانشناسی رفتار مصرفکننتده
در تجارت الکترونیکی» بیان میکنند در ستالهتای اخیتر و بتا افتزایش تعتداد کتاربران
اینترنت و تجارت الکترونیکی ،شناسایی نحوه رفتار مصرفکنندگان در فيای دیجیتتال
اهمیتت بستیار دارد .نتتایج پتژوهش ایتن محققتان نشتان داد شتناخت ستاختار نهنتی
مصرفکننده و عوامل م ر در نحتوه شتکلگیتری آن ،در راحتی ستایتهتا و فراینتد
جست وجوی مصرفکننده بتش منظتور بتاالبردن نترز بتازدهی از ستایتهتا و ترغیتب
مصرفکنندگان بش خرید از آنها بسیار تأ یرگذار است.

حمیدی زاده و همکاران ( )9319در پژوهشی با عنوان « راحی و اعتبارستنجی یتک
مدل تبلیاات الکترونیکی» قابلیتهای تبلیاات اینترنتی را بر پایش  91محرک محتتوایی و
ارتبا ی بررسی میکنند .این محرکها از ریت فراینتد هتدایت (شتناخت ،احستا ،و
نگرش) بر واکنش رفتاری مصرفکننده (تصویر و نهنیت ،قصد و تمایل ،امتحانکتردن،
خریتتد و مصتترفکتتردن کتتاال) ا تتر گذاشتتتش و «متتدل تبلیاتتات الکترونیک تی» شتترکت
فروشگاههای زنجیرهای رفتاه را شتکل متیدهنتد .شترکت یادشتده بایتد قابلیتتهتای
تبلیاات اینترنتی شرکت رفاه میتواند ا ربخشی محلوب برای هدایت رفتار مصرفکننده
داشتش باشد.

پوراسدی اباتری و مهدوی ( )9312در مقالتشای بتا عنتوان «عوامتل مت ر بتر رفتتار
مصرفکننده در تجارت الکترونیکی  ،»B2Cعوامل مختلف م ر بر رفتار مصترفکننتده
الکترونیکی را بررسی کردند .این عوامل شامل عوامل فنی و غیرفنی است .عوامتل فنتی
مانند وبسایت ،امنیت ،زیرستاخت ،قتوانین و مقتررات ،و عوامتل غیرفنتی نیتز ماننتد
خدماتی کش هنگام خرید ،و پس از آن میتوان بش خریدار عرعش کرد.

ساالریان ( )9312در پایاننامتش ختود بتا عنتوان «شناستایی عوامتل مت ر بتر رفتتار
مصرف کننده در محیط تجارت الکترونیکی :مدل مبتنی بر اعتماد مصرفکننده» با کاربرد
مدل اعتماد مشتری در محیط تجارت الکترونیکی تئتو و لیتو بتش عنتوان هستتش مرکتزی
پژوهش ،بش این نتیجش رسید کش شهرت و ا مینان سیستم فروشندگان اینترنتتی و تمایتل
بش اعتماد مشتریان بر اعتماد مشتری تأ یر مثبت دارد .همچنین ،اعتماد مشتری بر نگترش
تأ یر مثبت و بر ریسک درکشده تأ یر مندی دارد.

با بررسی مبانی نظری و پژوهشهای انجامگرفتش در داخل و خار  ،ختأل محالعتاتی
در زمینش نبود بشکارگیری ا العات مناسب و همچنین ،نبود پتژوهش در ایتن حتوزه در
صنعت مهم مخابرات و بش ور خاص ،شرکت رایتل بش چشم میخورد.
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وبسایت خود را از نظر محرکهای محتوایی و ارتبا ی ارتقتا دهتد .در ایتن صتورت،
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 .3روش پژوهش
از آنجا کش پژوهش حاعر با هدف بتشکتارگیری دانتش موجتود در ا بتات یتک رابحتش
ساختاری انجام گرفتش است ،همچنین ،بش مدیران سازمان مورد محالعش در تصتمیمگیتری
67

در زمینش موعوع پژوهش کمک میکند ،از نظتر هتدف کتاربردی محستوب متیشتود.
براسا ،نحوه گردآوری دادهها نیز در این پژوهش ،روشهای کتابخانشای و نیز میتدانی
بوده است ،و روش پژوهش توصیدی  -همبستگی است.
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روایی محتوای پرسشنامشها با توجش بش بررسیهای انجامگرفتش توسط صتاحبنظتران
تأیید شد .برای سنجش پایایی نیز عریب آلدای کرونباز برای همش ابعاد مسألش بتش تور
جداگانتتش و در مجمتتوع ،بررستتی شتتده استتت .عتتریب آلدتتای کرونبتتاز بتترای رفتتتار
مصرفکننده  ،2/22تجتارت الکترونیکتی  ،2/23اعتمتاد  ،2/19وفتاداری  ،2/12رعتایت
 ،2/21ادب مثبت  ،2/12ادب مندی  2/22و عریب کل آلدای کرونباز  2/21محاسبش شتد
کش نشاندهنده پایایی پرسشنامشها است.
جامعش آماری ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق بود .دانشتجویان انتختابی
یف وسیعی از کاربران با عالی و سلیقشهای گوناگون ،از منا

مختلتف کشتور و در

عین حتال آشتنا بتا بستیاری از جز یتات گوشتیهتای تلدتن همتراه بودنتد .بتش علتت
نامحدودبودن آن ،برای نمونشگیری روش نمونشگیری در دستر ،انتختاب شتده استت.
پرسشنامش پژوهش در محدوده مکانی دانشگاه و در محدوده زمانی خردادماه  9312بتین
 979ندر از دانشجویانی کش ستیمکتارت رایتتل داشتتند ،بتش روش دردستتر ،توزیت و
جم آوری شد.

 .4یافتهها
نتایج بررسی توصیدی جنسیت نشان داد بیشترین فراوانی مربوط بش مردان بتا تعتداد 21
ندر ،معادل  20درصد است .نتایج بررسی توصیدی مربوط بش وعتعیت تأهتل نشتان داد

بیشترین فراوانی مربوط بش مجردان با تعداد  907ندر است کش  71/0درصد حجم نمونتش
را تشکیل میدادند .افراد با دامنش سنی  02تتا  02ستال بتا تعتداد  12ندتر و  02درصتد،
بیشترین فراوانی را تشکیل دادند .مقح تحصیلی کارشناسی بتا تعتداد  29ندتر بتا 17/1
درصد ،بیشترین حجم نمونش را بش خود اختصاص داده است.
نتایج بررسی رابحش بین متایرهای پژوهش در جدول  9بیان شده است .عریب بتای
استاندارد میان فروش الکترونیکی و رفتار مشتریان برابر بتا  2/220بتش دستت آمتد و از
میان فروش الکترونیکی و اعتماد مشتریان برابر با  2/222بتش دستت آمتد و از آنجتا کتش
آماره تی بزرگتر از  9/12استت ،ایتن عتریب معنتادار استت .همچنتین ،عتریب بتتای
استاندارد میان فروش الکترونیکی و وفاداری مشتریان برابر با  2/121بش دست آمتد و از
آنجا کش آماره تی بزرگتر از  9/12است ،این عریب معنتادار استت .در نهایتت ،عتریب
تأ یر فروش الکترونیکی بر ادب مثبت و ادب مندی ،بش ترتیب ،برابتر بتا  2/117و 2/122
بش دست آمد و مقدار آماره تی برای هر دو ،بیش از  9/12است ،بنتابراین ،ایتن عترایب
معنادارند .در نهایت میتوان گدت با ا مینان  11درصتد تتأ یر فتروش الکترونیکتی بتر
متایرهای یادشده معنادار است.
جدول  .1ضريب بتاي استاندارد تأثیر فروش الکترونیکي بر رفتار مشتريان
تأثیر

ضريب بتاي استاندارد

آماره تي

فروش الکترونیکی بر رفتار مشتریان

2/220

2/792

فروش الکترونیکی بر رعایت مشتریان

2/332

3/332

فروش الکترونیکی بر اعتماد مشتریان

2/222

7/922

فروش الکترونیکی بر وفاداری مشتریان

2/121

1/771

فروش الکترونیکی بر ادب مثبت مشتریان

2/117

1/229

فروش الکترونیکی بر ادب مندی مشتریان

2/122

1/919
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آنجا کش آماره تی بزرگتر از  9/12است ،این عریب معنادار است .عریب بتای استاندارد
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شکل  9مدل نهایی پژوهش و همبستگی بین آنها را نشان میدهد.
2/220

رفتار مصرفكننده

2/332
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فروش الکترونیکي

رعایت مشتریان

2/222

اعتماد مشتریان

2/121

وفاداری مشتریان

2/117
0/122

ادب مثبت مشتریان
ادب مندی مشتریان

شکل  .1مدل تأثیر فروش الکترونیکي بر رفتار مصرفكننده

 .5بحث و نتیجهگیري
در عصر حاعر با توسعش تکنولوژی و ابزارها ،تجتارت و دادوستتد شتکل جدیتدی بتش
خود گرفتش است و افراد میتوانند بدون حيتور فیزیکتی ،معتامالت بستیاری را انجتام
دهند .خرید و فروش کاال از ری شبکش جهانی اینترنت یکتی از م لدتشهتای تجتارت
الکترونیکی است کش در آن اینترنت مانند پلی بین فروشندگان و خریداران عمل میکند.
عالوه بر این ،امتروزه محققتان بازاریتابی در تالشتند تتا رفتتار مصترفکننتدگان را
شناسایی کنند و بر اسا ،آن راهکارهای ستودمندی بترای فتروش بیشتتر و مت رتر و
افزایش سهم بازار نسبت بش رقبا اتخان کنند .رفتار مصرفکننده ابعتاد مختلدتی دارد کتش
شرکت ها باید با آگاهی و شناخت از مشتریان و تشوی مشتتریان بتش خریتد جدیتد یتا
مجدد از شرکت ،بر روی ابعاد رفتتاری آنهتا تتأ یر مثبتت گذارنتد .بنتابراین ،تجتارت
الکترونیکی کش امروزه بخش مهمی از سیستم تجاری شرکتها شده است ،آ تار زیتادی
بر رفتار مصرفکنندگان دارد.

نتایج پژوهش حاعر نشان داد تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرفکننده و ابعتاد آن
(رعایت مشتری ،اعتماد ،وفاداری ،ادب مثبت و ادب مندی) تتأ یر مستتقیم دارد کتش بتا
نتایج پتژوهش حاعتر بتا نتتایج تحقیقتات پیشتین ماننتد ستانگ و همکتاران (،)0290
رنجبریان و همکاران ( )9312و ساالریان ( )9312محابقت دارد.
بر اسا ،نتایج ،پیشنهادهای کاربردی برای مسئوالن شرکت رایتل بیان میشود.
بتا توجتتش بتتش تتتأ یر تجتتارت الکترونیکتی بتتر رفتتتار مصتترفکننتتده ،عتترورت دارد
کنند و عادتها و روشهای خرید افراد را بشخوبی بررسی کنند ،چون در روند تجارت
الکترونیکی و گسترش آن تأ یر زیادی دارد .بش منظور جذب و حدظ مشتریان باید رفتار
آنها بشخوبی شناختش شود و بررسی شود کش چش عواملی موجب افزایش تمایل آنها بتش
خرید الکترونیکی میشود.
همچنین ،با توجش بش تأ یر تجارت الکترونیکی بر اعتمتاد مصترفکننتده بتش شترکت
رایتل پیشنهاد میشود در خرید و فروش الکترونیکی بر حدظ امنیت دادههای خریدار و
فروشنده ،و حدظ حریم مشتری از سوی راحان سیستمهای تجارت الکترونیکی تأکیتد
بیشتری شود .خریدار و فروشندگان نیز موارد امنیتتی از جملتش بتشکتارگیری رمزهتا در
قالب ستحو دسترستی و محدتوظ نگهداشتتن رمزهتا ،حتریم شخصتی و محرمتانگی
ا العات را رعایت کنند .همچنین ،سیستمهای امنیتتی قتوی بترای جلتوگیری از ندتون
هکرها را بشکار گیرند.
با توجش بش تأ یر تجارت الکترونیکی بر وفاداری مشتتریان ،پیشتنهاد متیشتود بترای
افزایش وفاداری مشتریان برای خریتد الکترونیکتی ،اقتدامات الزم توستط فروشتندگان
انجام گیرد .مهمترین اقدام برای ایجاد وفاداری بش محصول یتا عالمتت تجتاری ،ایجتاد
ارتباط با مشتری است .یک فرد هنگامی با دیگتری وفتادار متیشتود کتش بتا آن رابحتش
صمیمی داشتش ،از مصرف آن رعتایت داشتتش باشتد .عتواملی ماننتد راحتی ستایت و
سرعت تحویل کاال و اجنا ،سدارششده ،تأ یر مهمی در تشوی بش خرید الکترونیکتی
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دارنتتد .بنتتابراین ،عتترورت دارد نماینتتدگان شتترکت رایتتتل بتتش متتواردی از قبیتتل
مشتریپسندی ،تما ،متعامل ،جلب توجش بش منظور گسترش دامنش و مقدار خریتدها در
ول زمان ،مراقبت و توجش برای تسهیل تعامالت آنی (بالفاصلش) و روابط بلندمتدت بتا
مشتریان ،ح انتخاب ،و راحتی خریداران توجش و تأکید کننتد .در ایتن زمینتش ،سیستتم
66

الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری میتواند بشکار گرفتش شود.
همچنین ،با توجش بش تأ یر تجارت الکترونیک بر رعایت مشتتری پیشتنهاد متیشتود
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همش فروشندگان الکترونیکی کش خواهان گسترش خرید و فروش الکترونیکی هستتند از
ری مشتریمداری بش منظور کسب رعایت مشتریان اقتدامهتای الزم را انجتام دهنتد.
برای مثال شرکت رایتل با افزایش تنوع محصتوالت ،هزینتش کمتتر ،گستترش بازارهتا و
مراکز فروش ،و گرفتن بازخورد از مشتریان برای افزایش رعایت مشتریان گام بردارد.
با توجش بش تأ یر تجارت الکترونیتک بتر ادب مثبتت مصترفکننتدگان نیتز پیشتنهاد
میشود شرکت رایتل بالفاصلش بعد از دریافت سدارش مشتری ،در صتدحش مخصوصتی
از او تشکر کند .این حسن ادب تأ یر مثبتی بتر بازدیدکننتده خواهتد داشتت و تيتمین
خواهد کرد کش این فرد تبدیل بش مشتری همیشگی شتود و بترای خریتدهای بعتدی بتش
سایت شرکت مراجعش کند.

با توجش بش تأ یر تجتارت الکترونیکتی بتر ادب مندتی مصترفکننتدگان ،ادارهکتردن
شکایات ،بخش خاصتی از تعتامالت بتا مشتتری استت .برختورد کنتد و نادرستت بتا
شکایتهای بیانشده ممکن است از سوی مشتریان رفتاری فرصت لبانش یتا ناشایستت
تلقی شود کش البتش منحقی هم هست ،این امر ا ری مندتی بتر اعتبتار و بتش دنبتال آن بتر
اعتماد خواهد داشت .بنابراین ،عرورت دارد مسئوالن شرکت رایتل نسبت بش ایتن مهتم
با دقت نظر بیشتری برخورد کنند.
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