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چکيدٌ
در ىضیطُای آٌالیً و ىتحٍی ةؼ وبؿایث ،وفاداری ىكحؼیان یکی از ىِيحؼیً ؾّاىم دؿحیاةی
ةَ ىّفلیث اؿث کَ ىـحلیياً ةؼ ؿّدآوری ،ؿِو ةازار ،ةلاء و کـب ىؽیث ركاةحی پایغار ادؼ ىی-
گػارد .ؾّاىم ىعحهفی ةؼ وفاداری ىكحؼیان در ىضیط وبؿایث جادیؼ دارد کَ کیفیث وبؿایث
(کیفیث ظغىات ،کیفیث ؿیـحو و کیفیث اظالؾات) و ؿؼىایَُای ازحياؾی (ؿؼىایَ
ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی) از زيهَ ىِيحؼیً ایً ؾّاىم ُـحٍغ .ةؼایً اؿاسُ ،غف ایً
جضلیق ةؼرؿی ٌلف کیفیث وبؿایث و ؿؼىایَ ازحياؾی در ایساد وفاداری ىكحؼیان در ظؼیغ
از فؼوقگاه ُای ایٍحؼٌحی اؿث .زاىؿَ آىاری ایً جضلیق ،داٌكسّیان داٌكگاهُای دونحی قِؼ
کؼىان اٌحعاب قغ .داده ُای ىّرد ٌیاز ةا اؿحفاده از اةؽار پؼؿكٍاىَ از ٌيٌَّ ٌ 204فؼی از
داٌكسّیان ایً داٌكگاهُا زيؽآوری و ةا اؿحفاده از ٌؼمافؽارُای  SPSSو  SmartPLSجسؽیَ
و جضهیم قغٌ .حایر جضلیق ٌكان داد کَ کیفیث ظغىات راةعَىؿٍیدار و ىذتحی ةا ؿؼىایَُای
ؿاظحاری و ارجتاظی دارد ،اىا راةعَ ىؿٍیدار ةیً کیفیث ظغىات ةا ؿؼىایَ قٍاظحی جاییغ ٌكغ.
ٌحایر ٌكان داد کَ کیفیث ؿیـحو راةعَىؿٍیدار و ىذتحی ةا ؿؼىایَ ؿاظحاری دارد ،اىا راةعَ
آن ةا ؿؼىایَُای ارجتاظی و قٍاظحی ىؿٍیدار ٌتّدُ .يچٍیًٌ ،حایر ٌكان داد کَ کیفیث
اظالؾات راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةا ُيَ ؿؼىایَُای ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی دارد .ةؿالوه،
ٌحایر جضلیق ٌكان داد کَ ؿؼىایَ ؿاظحاری راةعَ ىؿٍیداری ةا وفاداری ىكحؼیان ٌغارد ،اىا
راةعَ ؿؼىایَُای ارجتاظی و قٍاظحی ةا وفاداری ىكحؼیان ىؿٍیدار و ىذتث ةّدٌ .حایر جضهیم
ىغل ٌیؽ ٌكان داد کَ ىغل جضلیق ةعّةی ةؼازش قغه اؿث.
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مقدمٍ
ؾؼمَ جسارت انکحؼوٌیک قؼکثُا را كادر ةَ ارائَ ىضنّالت ىحٍّعجؼ و ةا کارایی ةیكحؼی کؼده اؿث .از ظؼفی ىكحؼیان ٌیؽ صق
اٌحعاب ةیكحؼ و کوُؽیٍَجؼی را ٌـتث ةَ فؼوقگاهُای فیؽیکی ةغؿث آوردهاٌغ .فؼوقٍغگان و ىكحؼیان ةیان ىیکٍٍغ کَ جسارت انکحؼوٌیک
جؿغاد واؿعَُا را افؽایف و ركاةث ةؼ ؿؼ كیيثُا را جكغیغ کؼده زیؼا قفافیث كیيث را ةیكحؼ کؼده اؿثُ ،يَ ایً ىّارد در ٌحیسَ آدار
ػِّر وبؿایثُا اؿث (ددکَ.)2016 ،1
در ىضیطُای آٌالیً و وبؿایث ىضّر وفاداری ىكحؼیان یکی از ىِيحؼیً ؾّاىم دؿحیاةی ةَ ىّفلیث اؿث کَ ىـحلیياً ةؼ
ؿّدآوری ،ؿِو ةازار ،ةلاء و کـب ىؽیث ركاةحی پایغار در ىضیطُای ركاةحی اىؼوزی جادیؼ دارد .ةٍاةؼایً در ىضیطُای آٌالیً ،یا ةؿتارت
دیگؼ در ظؼیغ آٌالیً و ىتحٍی ةؼ وب ؿایث فؼوقٍغگان ةغٌتال جادیؼ ةؼ ٌگؼش ىكحؼیان و در ٌحیسَ جؼغیب آٌان ةَ جغییؼ رفحار و وفاداری
ٌـتث ةَ فؼوقٍغه ظاص ُـحٍغ (کیو و ٌیِو .) 2009 ،2در ایً قؼایط فؼوقٍغگان ىعحهف ةغٌتال راُکارُایی ةؼای افؽایف وفاداری
ىكحؼیان ٌـتث ةَ وبؿایثُای ظّد ُـحٍغ .آٌان اؾحلاد دارٌغ کَ فؼوش از ظؼیق ىضیط آٌالیً ىیجّاٌغ ةؼ داٌف ازحياؾی ىكحؼیان جادیؼ
گػاقحَ و جؿاىم ةیً ىكحؼیان را ةا كنغ افؽایف ىتادالت فؼدی افؽایف دُغ .ةٍاةؼایً ىضیطُای آٌالیً زىیٍَ الزم ةؼای جّؿؿَ فؼدی و
زيؿی افؼاد را فؼاُو کؼده ،در ٌحیسَ در ایً ىضیطُا ؿؼىایَُای ازحياؾی جّؿؿَ ىییاةٍغ .ؿؼىایَُای ازحياؾی دارائیُای ٌاىهيّؿی
ُـحٍغ کَ اؾضاء را در اظؼاف یکغیگؼ زيؽ کؼده و جؿِغ آٌِا را ةَ یکغیگؼ افؽایف ىیدٍُغ .ؿؼىایَُای ؿاظحاری ىّزّد در ؿؼىایَُای
ازحياؾی پیاىغُای ارزقيٍغی را ایساد و اكغاىات فؼدی را در ىضیط ىتحٍی ةؼ وبؿایث جـِیم ىیکٍغ .ؿؼىایَُای ازحياؾی رواةط ةیً
افؼاد را جـِیم و زىیٍَ ایساد و افؽایف اؾحياد ةیً آٌِا را ٌیؽ فؼاُو ىیکٍغ .در ٌحیسَ ؿؼىایَُای ازحياؾی ىیؽان وفاداری ىكحؼیان را ةَ
وبؿایثُای فؼوقٍغگان افؽایف ىیدٍُغ (ُـیائّ و چیّ.)2012 ،3
پیكؼفثُای ىّزّد در جکٍّنّژیُای ایٍحؼٌحی و ىتحٍی ةؼ وبؿایث و ٌیؽ جّؿؿَ کارةؼدُای آن ،ىكحؼیان را كادر ىیؿازد ةا
یکغیگؼ و ةا فؼوقٍغگان در جؿاىم ةاقٍغ .ةؼ ُيیً اؿاس فؼوقٍغگان ؿؼىایَگػاریُای ٍُگفحی در جکٍّنّژیُای آٌالیً ىكحؼیىضّر ةؼای
افؽایف ؿِو ةازارُای آٌالیً ظّد اٌسام دادهاٌغ .از ایٍؼو قؼکثُا در جالش ُـحٍغ جا ظؼاصی وبؿایثُای ظّد را ةِتّد ةعكیغه و کیفیث
جسؼةَ جؿاىالت ظّد را ةا ىكحؼیان ا فؽایف دٍُغ .ةؼ ایً اؿاس ةـیاری از ىضللان ةغٌتال ةؼرؿی ایً اىؼ ُـحٍغ کَ چَ راةعَای ةیً کیفیث
وبؿایث و ؿؼىایَُای ازحياؾی و وفاداری و رفحارُای ىكحؼیان وزّد دارد (انلیـی 4و ُيکاران.)2014 ،
ةٍاةؼایً ةؼرؿی ٌلف کیفیث وبؿایث و ؿؼىایَُای ازحياؾی در افؽایف وفاداری ىكحؼیان در ىضیطُای ظؼیغ ایٍحؼٌحی از اُيیث
ةـیاری ةؼظّردار اؿث کَ ةٍغرت ةَ آن در جضلیلات گػقحَ جّزَ قغه اؿث .از ایٍؼو ىـئهَ امهی ایً اؿث کَ چَ راةعَای ةیً کیفیث
وب ؿایث در ىضیط آٌالیً ةا ؿؼىایَ ازحياؾی و وفاداری ىكحؼیان وزّد دارد .ةؼُيیً اؿاس ُغف ایً جضلیق ةؼرؿی ٌلف کیفیث وب-
ؿایث و ؿؼىایَ ازحياؾی در ایساد وفاداری ىكحؼیان در ظؼیغ از فؼوقگاهُای ایٍحؼٌحی اؿث.

.1

مثاوی وظري تحقيق

ىضیطُای آٌالیً ىی جّاٌغ ةا ایساد ارجتاظات و ٌیؽ افؽایف ؿعش اؾحياد و جؿاىالت ىّزّد در ىیان ىكحؼیان و ٌیؽ ارجتاط ةیً
ىكحؼیان و فؼو قٍغگان ،زىیٍَ ایساد وفاداری را ةیً آٌِا فؼاُو کٍغ .یکی از ؾّاىهی کَ ىیجّاٌغ جؿاىالت و اؾحياد ةیً ىكحؼیان و
فؼوقٍغگان را ةیكحؼ افؽایف دُغ ارائَ ظغىات ةا کیفیث ةَ ىكحؼیان در ىضیط آٌالیً اؿث .از ایٍؼو فؼوقٍغگان ةغٌتال افؽایف ؿعش
کیفیث وبؿایثُای ظّد ةَ ىٍؼّ ر افؽایف ؿعش ؿؼىایَ ازحياؾی و در ٌحیسَ افؽایف ؿعش وفاداری ىكحؼیان ُـحٍغ .ةؼُيیً اؿاس در
ایً ةعف از جضلیق اةحغا ىتاٌی ٌؼؼی و ؿپؾ پیكیٍَ جضلیلات اٌسام قغه درةاره ٌلف کیفیث وبؿایث و ؿؼىایَ ازحياؾی در ایساد
وفاداری ىكحؼیان در ظؼیغ از فؼوقگاهُای ایٍحؼٌحی ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیگیؼد.
 .1-1کيفيت يبسایت
کیفیث وبؿایث ةَ ىؿٍی كضاوت کهی درةاره ؾانی و ةؼجؼ ةّدن وبؿایث اؿث کَ در دو دَُ آغازیً كؼن  21ةَ ىّضّع زػاب و
ىّرد ؾالكَ ةـیاری از ىضللان جتغیم قغه اؿث (نّریؼو .)2015 ،5کیفیث ادراکی وبؿایث فؼوقٍغه ادراك ىكحؼیان از وبؿایث فؼوقٍغه
را درةؼ گؼفحَ و قاىم واکٍفُای ىكحؼی ٌـتث ةَ ظنّمیاجی ُيچّن اظالؾات ،ؿؼگؼمکٍٍغه ةّدن ،كاةهیث اؿحفاده ،كاةهیثُای ىتادنَای
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و ظؼاصی زیتا ىیقّد .ةٍاةؼایً وبؿایثُای ةا کیفیث ةؼ ارزیاةی ىكحؼی درةاره ىضنّل ؾؼضَ قغه در وبؿایث جادیؼ گػاقحَ و ىیجّاٌغ
ٌگؼش ىكحؼیان را ٌـتث ةَ وبؿایث جغییؼ دُغ (زٌّؽ و کیو .)2010 ،6ادراك ىكحؼیان درةاره کیفیث وبؿایث ىتحٍی ةؼ ویژگیُای
ىّزّد در آن ةؼای جاىیً ٌیازُای ىكحؼیان اؿث کَ ةؼجؼی وبؿایث ظاص را ٌكان ىیدُغ .ةؼظی از ىضللان ةیان ىیکٍٍغ کَ کیفیث
وبؿایث قاىم اىٍیث ،نػتةعف ةّدن ،کیفیث اظالؾات ،ؿِّنث اؿحفاده و کیفیث ظغىات ىیقّد .از ظؼفی ظؼاصی وبؿایث ٌیؽ جؿییً-
کٍٍغه امهی ویژگیُای وب ؿایث اؿث و در دؿحیاةی ةَ کیفیث ظغىات ارائَ قغه ةَ ىكحؼیان از ظؼیق وبؿایث ظاص صیاجی اؿث
(صـٍف و ظهیغ .)2015 ،7ةؼظی دیگؼ از ىضللان ةیان ىیکٍٍغ کَ کیفیث ظغىات قاىم کیفیث اظالؾات ةؿٍّان یکی از ؾّاىم امهی
جضلیلات  IS؛ کیفیث جؿاىم و ظغىات از دیغگاه جضلیلات کیفیث ظغىات ، ISجسارت انکحؼوٌیکی و ةازاریاةی؛ و زٍتَُای كاةهیث اؿحفاده
از دیغگاه جؿاىم اٌـان و کاىپیّجؼ ىیقّد .ةٍاةؼایً ؿَ ةؿغ کیفیث وبؿایث در جسارت انکحؼوٌیکی ةعّر کهی قاىم کیفیث اظالؾات،
کیفیث ظغىات جؿاىهی و كاةهیث اؿحفاده ىیقّد (ٌیالقی 8و ُيکاران .)2016 ،ؿتیٌ )2013( 9یؽ ةیان ىیکٍغ کَ در ظؼاصی وبؿایث
ةایغ یکـؼی از ظنّمیات را در ٌؼؼ گؼفث جا وبؿایث از ٌؼؼ ىكحؼیان ةاکیفیث ارزیاةی قّد .وی ةیان ىیکٍغ کَ در ظؼاصی وبؿایث ةایغ
كاةهیث اؿحفاده (ؿِّنث اؿحفاده ،ؿِّنث یادگیؼی و كاةهیث یادداقثةؼداری) ،زٍتَُای ىسازی (الیَُا ،گؼافیک و ىحً) ،کفایث فٍی
(دردؿحؼس ةّدن ؿیـحو ،ؿؼؾث ،كاةهیث اؿحفادهُ ،غایث و کٍحؼل) ،اىٍیث (كاةم اظيیٍان ةّدن ،مضث و صفغ صؼیو ظنّمی) ،ارجتاظات
و اظالؾات (اظالؾات جياس ،کيک آٌالیً و كاةهیث پاؿعگّیی) و پؼؿحیژ (قِؼت ،پایغاری و ةؼوز ةّدن) را در ٌؼؼ گؼفث جا ىكحؼی وب-
ؿایث ىّرد ٌؼؼ را ةا کیفیث ارزیاةی کٍغ .اىا ةعّر کهی کیفیث وبؿایث را ةا ؿَ ىؿیار یا ةؿغ کیفیث اظالؾات ،کیفیث ؿیـحو و کیفیث
ظغىات ىّرد ارزیاةی كؼار ىیدٍُغ (چً 10و ُيکاران .) 2017 ،کیفیث اظالؾات جّاٌایی یک ؿیـحو در فؼاُو کؼدن اظالؾات ىّرد ٌیاز
ةؼای اؿحفادهکٍٍغگان از ظّد را ٌكان ىی دُغ .رضایث ىكحؼی از اظالؾات فؼاُو قغه کیفیث اظالؾات فؼاُو قغه جّؿط وبؿایث را ٌكان
ىیدُغ .ایً اىؼ ٌكان ىیدُغ کَ چلغر اظالؾات فؼاُو قغه جّؿط وبؿایث جّاٌـحَ ٌیازُای ىكحؼیان را جاىیً کٍغ (انيٍـؼا 11و ُيکاران،
 .)2013کیفیث اظالؾات وب ؿایث قاىم اظالؾات مضیش ،کّجاه و ىعحنؼ و ٌیؽ ةؼوز ىیقّد .از ایٍؼو در کیفیث اظالؾات ىیجّان ةَ کيیث
و کیفیث اظالؾات جّزَ کؼد (نّریؼو .)2015 ،کیفیث ظغىات یا ُيان کیفیث جؿاىم ٌـتحاً گیرکٍٍغه اؿث ،زیؼا زٍتَُای ىحفاوجی از اةؿاد
کیفیث قاىم كاةهیث اظيیٍان ،ؿِّنث اؿحفاده و اىٍیث را ىیجّاٌغ درةؼ ةگیؼد (انيٍـؼا و ُيکاران .)2013 ،کیفیث ظغىات ُيچٍیً ىی-
جّاٌغ قاىم ىّجّرُای زـحسّی ؾاىمىضّر ،نیٍک ُا و ُيچٍیً ارائَ ظغىات ؿیار و ارائَ ظغىات ىّكؿیحی قّد .کیفیث ؿیـحو ٌیؽ
ظنّمیات فٍی ظؼاصی وب ؿایث ُيچّن كاةهیث اؿحفاده ،كاةهیث دؿحؼؿی ،كاةهیث اظيیٍان ،كاةهیث جعاةق و زىان پاؿعگّیی را ٌیؽ ىی-
جّاٌغ در ةؼ ةگیؼد (نّریؼو.)2015 ،
ةع ّر کهی در ایً جضلیق کیفیث اظالؾات قاىم ادراك فؼد از ىیؽان قفافیث ،کفایث ،مضث و ةؼوز ةّدن اظالؾات فؼاُو قغه
جّؿط وبؿایث ظاص ىی قّد .کیفیث ظغىات ةَ ارزیاةی فؼد از کیفیث ظغىات آٌالیً جضّیم داده قغه از ظؼیق وبؿایث ىكعل اقاره
دارد و قاىم كاةهیث اظيیٍان ،كاةهیث پاؿعگّیی ،مضث و قعنیؿازی ظغىات ىیقّد .در ىلاةم کیفیث ؿیـحو ةَ ادراك فؼد از ؾيهکؼد
کهی ؿیـحو وبؿایث ظاص ةؼ ىی گؼدد .کیفیث ؿیـحو ىیؽان ؿؼؾث ،ؿِّنث اؿحفاده ،زػاةیث ةنؼی و ُغایثپػیؼی وبؿایث را ٌكان
ىیدُغ (چً و ُيکاران.)2017 ،
 .2-1سرمایٍ اجتماعی
ؿؼىایَ ازحياؾی ىی جّاٌغ دؿحؼؿی ةَ اظالؾات و ىٍاةؽ صیاجی را جـِیم کؼده و جّاٌایی ارجلاء ؾيهکؼد و ةِؼهةؼداری از فؼمثُای
ىضیعی را افؽایف دُغ .ؿازىان ةؼظّردار از ؿؼىایَ ازحياؾی كّی ىیجّاٌغ جّاٌایی دؿحؼؿی فّری ةَ ظیف گـحؼدهای از اظالؾات و ٌیؽ
ایساد ؾيهکؼد ٌّآوراٌَ را در درون ظّد ٌِادیٍَ کٍغ (گهيؼادی و ؿحاری اردةیهی .)2016 ،12ؿؼىایَ ازحياؾی ىسيّؾَای از ٍُسارُا و قتکَ-
ُایی اؿث کَ اكغام زيؿی را جـِیم ىیکٍغ .ایً ؿؼىایَ ارجتاظات درون قتکَُا ،اؾحيادٍُ ،سارُا و ؿاظحارُای ىّزّد در ایً رواةط را در
ةؼ ىیگیؼد .ةٍاةؼایً ؿؼىایَ ازحياؾی وزّد ىسيّؾَ ىكعنی از ارزشُا یا ٍُسارُای غیؼرؿيی ىكحؼك در ىیان اؾضای یک گؼوه اؿث
کَ زىیٍَ ُيکاری ىیان آٌِا را فؼاُو ىیکٍغ (زِا و کّکؾ .) 2015 ،13از ایٍؼو ؿؼىایَ ازحياؾی ةؼای افؼاد ارزش ةـیار زیادی دارد ،زیؼا
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ىٍتؿی ةؼای فؼد فؼاُو ىیکٍغ کَ ىیج ّاٌغ ةؼای دؿحیاةی ةَ اُغاف و ؾالئق ظّد از ایً ىٍتؽ اؿحفاده کٍغ .ؿؼىایَ ازحياؾی اجنالدٍُغه در
رواةط كّی ةا دوؿحان و ظاٌّاده ایساد ىیقّد و ؿؼىایَ ازحياؾی پمزٌٍغه در رواةعی وزّد دارد کَ اظالؾات و دیغگاهُای زغیغ در آن ةا
دیگؼان ىتادنَ ىیقّد (کیو 14و ُيکاران .)2016 ،ةعّر کهی ؿؼىایَ ازحياؾی را قاىم ؿؼىایَُای ؿاظحاری ،ؿؼىایَ ارجتاظی و ؿؼىایَ
قٍاظحی ىیداٌٍغ .ةؿغ ؿاظحاری قتکَ ازحياؾی ةَ قتکَای از رواةط ةؼىیگؼدد کَ قؼکث در اظحیار دارد و ةا کيک آن ىیجّاٌغ ىسيّؾَای
از رواةط کهی را ةا قتکَُای ىعحهف ةؼكؼار کٍغ .ایً ةؿغ فكؼدگی قتکَ و كّت رواةط را در ةؼ ىیگیؼد (رودریگّ آالرکً 15و ُيکاران،
ُ .)2017يچٍیً ةؿغ ؿاظحاری ةَ جّاٌایی فؼد ةَ ایساد گؼهُا ةا دیگؼان ةؼىیگؼدد و از ىؽایای ىتحٍی ةؼ كّائغ و جؼکیتات قتکَ ٌكأت ىی-
گیؼد (نی .)2017 ،16ةؿغ ارجتاظی ؿؼىایَ ازحياؾی ظنّمیات رواةط قعنی ؾاىالن یا قؼکثُا کَ ةؼادؼ ؿاةلَ جؿاىالت آٌِا ایساد قغه را
در ةؼ ىی گیؼد .ایً ةؿغ اؾحياد را قاىم قغه و ةَ ةاور قؼکث درةاره ایٍکَ ؾاىالنِ دیگؼ فؼمثظهتاٌَ ةؼظّرد ٌيیکٍٍغ ةؼ ىیگؼدد (رودریگّ
آالرکً و ُيکارانُ .)2017 ،يچٍیً ةؿغ ارجتاظی ةؼ زٍتَ ُای اؾحياد ،دوؿحی ،اصحؼام و اٌحؼار رواةط قعنی جيؼکؽ دارد کَ افؼاد از ظؼیق
جؿاىالت ظّد جّؿؿَ دادهاٌغ (نی .) 2017 ،ةؿغ قٍاظحی ؿؼىایَ ازحياؾی ٌیؽ ةَ فؼاُو کؼدن ةازٌياییُا ،جفاؿیؼ و ؿیـحوُای ىؿٍای
ىكحؼك ةیً قؼکا اقاره دارد .ایً ةؿغ ىؿيّالً قاىم اُغاف ىكحؼك و فؼٍُگ ىكحؼك ىیقّد (رودریگّ آالرکً و ُيکاران.)2017 ،
ةٍاةؼایً ةؿغ قٍاظحی ةَ ىؿاٌی و چارچّبُایی ةؼىیگؼدد کَ افؼاد را كادر ىیؿازد ؾالئق و ارزشُای ظّد را در ىتادنَ اظالؾات و ارجتاظات
جـِیو کٍٍغ (نی.)2017 ،
 .3-1يفاداري مطتریان
قٍاظث ٌیات ظؼیغ ىكحؼیان ةـیار صائؽ اُيیث اؿث زیؼا ىؿيّالً ىیجّاٌغ پیفةیٍیکٍٍغه ىٍاؿتی ةؼای رفحار ىكحؼیان ةاقغ .از
ظؼفی كنغ ىكحؼی جؿییًکٍٍغه وفاداری ىكحؼی اؿث (ةای 17و ُيکاران .) 2008 ،ةا جّزَ ةَ اُيیث ىلّنَ وفاداری ىكحؼیان ،افؼاد ةـیاری
ةَ ةؼرؿی ىـئهَ وفاداری ىكحؼیان پؼداظحَاٌغ .ةؼظی از ایً افؼاد وفاداری را ظؼیغ جکؼاری ىیداٌٍغ و ةؼظی دیگؼ ىؿحلغٌغ کَ ةؼرؿی رفحار
ظؼیغ ىكحؼی ُيان ةؼرؿی وفاداری وی اؿث .ةؼظی ُو ؾٍنؼ ٌگؼقی را ؾالوه ةؼ ؾٍنؼ رفحاری ةؼای ارزیاةی وفاداری ىكحؼی ةکار ىیةؼٌغ.
اىا ةعّر کهی وفاداری جؿِغی كّی ةؼای ظؼیغ ىسغد یک ىضنّل یا ظغىث ةؼجؼ در آیٍغه اؿث ،ةعّریکَ ُيان ٌام و ٌكان جساری یا
ىضنّل ةا وزّد جالشُای ةازاریاةی ركتای ةانلّه ىسغداً ظؼیغاری قّد (مادكی ىلغم و ُيکاران.)1393 ،
یکی از ىّضّؾات ةـیار ىِو در ىضیط وبؿایث وفاداری ىكحؼیان یا ةؿتارت دیگؼ وفاداری ةازدیغکٍٍغگان اؿث .جضلیلات ىعحهف
وفاداری ىكحؼیان را در ىضیطُای انکحؼوٌیکی ىّرد ةؼرؿی كؼار داده اٌغ .وفاداری انکحؼوٌیکی ٌگؼش ىٍاؿب ىكحؼی ٌـتث ةَ ظؼیغ در
فضای آٌالیً یا وب ىضّر اؿث کَ ٌاقی از رفحار ظؼیغ جکؼاری اؿث (کؼیيی ؾهّیسَ و اصيغی .)1393 ،ةٍاةؼایً وفاداری ىكحؼیان در فضای
انکحؼوٌیکی جيایم ىكحؼی ةؼای ةازدیغ و ظؼیغ ىسغد از وبؿایث ىكعل ةؼاؿاس جسؼةَُای گػقحَ و اٌحؼارات آیٍغه را در ةؼ ىیگیؼد
(مادكی ىلغم و ُيکاران .)1393 ،در ىضیط وبؿایثٍُ ،گاىی کَ ظنّمیات وبؿایث ةعّر ىذتث ادراك ىیقّد ،ایً اىؼ ةؼ ٌیات
رفحاری جادیؼ ىیگػارد .ىعانؿات ىعحهف ٌیؽ ٌكان داده اؿث کَ ظنّمیات وبؿایث ُيچّن ىضحّای اظالؾات ،ؿؼگؼمکٍٍغه ةّدن ،كاةهیث
اؿحفاده ،كاةهیثُای ىتادنَ ای و ظؼاصی زیتا كنغ ىكحؼی ةؼای ظؼیغ در آن وبؿایث و ىؼازؿَ ىسغد ةَ آن وبؿایث را در آیٍغه جضث
جادیؼ كؼار ىیدُغُ .يچٍیً ىكحؼیاٌی کَ ٌگؼش ىذتحی ٌـتث ةَ وبؿایث ىكعنی دارٌغ اصحياالً ةؼای ظؼیغ ةَ آن وبؿایث ىؼازؿَ ىی-
کٍٍغ .در ىلاةم ىكحؼیاٌی کَ ؿعش ةاالجؼی از نػت را از وبؿایث ىیةؼٌغ ادراك ىذتحی در ىّرد آن وبؿایث دارٌغ .ةٍاةؼایً ظؼیغ در
ىضیط وبؿایث اگؼ ةؼای ىكحؼیان زػاب ،ؿؼگؼمکٍٍغه ،ىفیغ ،آؿان و كاةم اظيیٍان ةاقغ ىكحؼیان كنغ ظؼیغ از آن وبؿایث را در ظّد
افؽایف داده و در ٌحیسَ اصحيال ظؼیغ و جکؼار ظؼیغ در آیٍغه از آن وبؿایث افؽایف ىییاةغ (اوکاس و کارنـّن.)2012 ،18

.2

پيطيىٍ تحقيق

ةای و ُيکاران ( )2008جضلیلی ةاؾٍّان ادؼ کیفیث وب ؿایث ةؼ رضایث ىكحؼی و ٌیات رفحاری :قّاُغی از فؼوقٍغگان آٌالیً
چیٍی اٌسام دادٌغ .ایً جضلیق ىغل ىفِّىی ادؼ کیفیث وب ؿایث ةؼ رضایث ىكحؼیان و ٌیات رفحاری را جّؿؿَ داده و آزىّن کؼدٌ .حایر
جضلیق ٌكان داد کَ کیفیث وبؿایث ادؼ ىـحلیو و ىذتحی ةؼ رضایث ىكحؼی داردُ .يچٍیً رضایث ىكحؼی ادؼ ىـحلیو و ىذتحی ةؼ ٌیات
ظؼیغ دارد .ةٍاةؼایً ىاداىی کَ ادؼ کیفیث وبؿایث ةؼ ٌیات ظؼیغ وزّد دارد ،رضایث ىكحؼی ىیاٌسی ىذتحی در ایً راةعَ اؿث.
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کیو و ٌیِو ( )2009جضلیلی ةا ؾٍّان ادؼ کیفیث وبؿایث ةؼ کیفیث اظالؾات ،ارزش و ٌیات وفاداری در ظؼدهفؼوقی پّقاك اٌسام
دادٌغُ .غف ایً جضلیق ةؼرؿی راةعَ ةیً کیفیث وب ؿایث ،کیفیث اظالؾات ادراکی ،ارزش ادراکی و ٌیات وفاداری در زىیٍَ ظؼدهفؼوقی
آٌالیً پّقاك ةّدٌ .حایر جضلیق ٌكان داد کَ کیفیث اظالؾات ادراکی ةؼ ارزش دریافحی و ٌیات وفاداری جادیؼ ىیگػارد و ارزش دریافحی ٌیؽ
ةؼ ٌیات وفاداری در وبؿایثُای ظؼدهفؼوقی پّقاك جادیؼ داردُ .يچٍیً ؿؼگؼمکٍٍغه ةّدن و اؾحياد ةؼ ارزش دریافحی جادیؼ دارد.
اوکاس و کارنـّن ( )2012جضلیلی ةا ؾٍّان ارزیاةی ظؼدهفؼوش از ٌّآوریُای ظغىات ادراکی وبؿایث :کاةؼدُایی ةؼای ارزیاةی-
ُای کیفیث ،اؾحياد ،وفاداری و جتهیغات دُان ةَ دُان اٌسام دادٌغُ .غف ایً جضلیق آزىّن ٌلف ادراکات ىنؼفکٍٍغگان از ٌّآور ةّدن
وبؿایث ةؿٍّان ؾاىم ىّدؼ ةؼ ارزیاةیُای کیفیث ظغىات وبؿایث ،جّؿؿَ اؾحياد در وبؿایث ،وفاداری ةَ وبؿایث و رفحارُای جتهیغات
دُان ةَ دُان درةاره وبؿایث ىكعل ةّدٌ .حایر جضلیق ٌكان داد کَ ٍُگاىی کَ وبؿایث یک ظؼدهفؼوش انکحؼوٌیکی جسؼةَ ٌّآوراٌَای
را ةَ ىكحؼیان ؾؼضَ ىی کٍغ ،ایً ارزیاةی ادراکی جادیؼ ىذتحی ةؼ ادراك کیفیث ظغىات انکحؼوٌیکی زاىؽ ،ؿعش ةاالجؼ اؾحياد و ٌیؽ وفاداری
ةَ وبؿایث و جتهیغات دُان ةَ دُان ىذتث ظّاُغ داقث.
واٌگ 19و ُيکاران ( )2015جضلیلی ةا ؾٍّان ادؼ کیفیث وب ؿایث ُحم ةؼ ٌیات رزرو زای آٌالیً :اؾحياد انکحؼوٌیکی ةؿٍّان ىیاٌسی
اٌسام دادٌغُ .غف ایً جضلیق ظؼاصی ىغل کیفیث وب ؿایث ُحمٌ ،یات رزرو زای آٌالیً و اؾحياد انکحؼوٌیکی ةّدٌ .حایر جضلیق ٌكان داد
کَ کیفیث وبؿایث ُحم پیفةیٍی کٍٍغه كّی اؾحياد انکحؼوٌیکی اؿثُ .يچٍیً اؾحياد انکحؼوٌیکی ىیاٌسی ىٍاؿتی در راةعَ ةیً کیفیث
وبؿایث و ٌیات رزرو زای آٌالیً اؿث.
چً و ُيکاران ( )2017جضلیلی ةا ؾٍّان ٌلف کیفیث وبؿایث و ؿؼىایَ ازحياؾی در ایساد وفاداری ظؼیغاران اٌسام دادٌغُ .غف
ایً جضلیق ةؼرؿی ادؼ کیفیث وب ؿایث (کیفیث اظالؾات ،کیفیث ؿیـحو و کیفیث ظغىات) ةؼ جّؿؿَ ؿؼىایَ ازحياؾی (ؿؼىایَ ؿاظحاری،
ؿؼىایَ ارجتاظی و ؿؼىایَ ؿاظحاری) ةیً ظؼیغاران و فؼوقٍغگان و ٌیؽ ٌلف ایً ؾّاىم در ةِتّد وفاداری ظؼیغاران در زىیٍَ ظؼیغ آٌالیً
ىكحؼی ةَ ىكحؼی ةّد .دادهُای ىّرد ٌیاز ایً جضلیق از ٌ 307فؼ از ظؼیغاران وبؿایث فؼوش آٌالیً چیٍی جائّ ةائّ 20زيؽآوری قغٌ .حایر
جضلیق ٌكان داد کَ ُيَ ؿَ ةؿغ کیفیث وب ؿایث راةعَ ىذتحی ةا ؿؼىایَ ؿاظحاری و قٍاظحی دارٌغ .ؾالوه ةؼ ایً ،اگؼچَ ؿؼىایَ ارجتاظی
و قٍاظحی راةعَ ىذتحی ةا وفاداری ىكحؼیان دارٌغ ،ؿؼىایَ ؿاظحاری ُیچ راةعَ ای ةا وفاداری ظؼیغاران ٌغاردٌ .حایر ةؼای فؼوقٍغگان آٌالیً
ٌكان داد کَ آٌِا ةایغ ةعّر اؿحؼاجژیک اةؿاد کیفیث وب ؿایث ىٍاؿتی را ةؼای ایساد ؿؼىایَ ازحياؾی ةا ظؼیغاران و ٌیؽ صفغ وفاداری
ظؼیغاران ؾؼضَ کٍٍغ.
ةؼاؿاس ىتاصخ فّق ةیً اةؿاد کیفیث وب ؿایث (کیفیث اظالؾات ،کیفیث ؿیـحو و کیفیث ظغىات) ةا اةؿاد ؿؼىایَ ازحياؾی
(ؿؼىایَ ؿاظحاری ،ؿؼىایَ ارجتاظی و ؿؼىایَ قٍاظحی) و وفاداری ىكحؼیان راةعَ ىـحلیيی وزّد دارد .ةٍاةؼایً ىغل ىفِّىی ایً جضلیق
در ٌيّدار  1ةَ جنّیؼ کكیغه قغه اؿث.
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ابعاد کیفیت وبسایت

سرمایه

کیفیت

ساختاری

خدمات

وفاداری

سرمایه

کیفیت

مشتری

ارتباطی

سیستم

سرمایه

کیفیت

شناختی

اطالعات

ومًدار  .1چارچًب مفًُمی تحقيق

Wang
TaoBao

19
20
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فرضيٍَاي تحقيق

.3

ةؼاؿاس ىتاصخ فّق فؼضیَُای جضلیق ةَ مّرت زیؼ جغویً ىیقّد.
فؼضیَ اول :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث ظغىات و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری وزّد دارد.
فؼضیَ دوم :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث ظغىات و ؿؼىایَ ازحياؾی ارجتاظی وزّد دارد.
فؼضیَ ؿّم :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث ظغىات و ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی وزّد دارد.
فؼضیَ چِارم :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث ؿیـحو و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری وزّد دارد.
فؼضیَ پٍسو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث ؿیـحو و ؿؼىایَ ازحياؾی ارجتاظی وزّد دارد.
فؼضیَ قكو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث ؿیـحو و ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی وزّد دارد.
فؼضیَ ُفحو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث اظالؾات و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری وزّد دارد.
فؼضیَ ُكحو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث اظالؾات و ؿؼىایَ ازحياؾی ارجتاظی وزّد دارد.
فؼضیَ ٌِو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً کیفیث اظالؾات و ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی وزّد دارد.
فؼضیَ دُو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری و وفاداری ىكحؼیان وزّد دارد.
فؼضیَ یازدُو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ارجتاظی و وفاداری ىكحؼیان وزّد دارد.
فؼضیَ دوازدُو :راةعَ ىؿٍیدار و ىذتحی ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان وزّد دارد.

ريش تحقيق

.4

ایً جضلیق ةَ نضاظ ُغف کارةؼدی و ةَ نضاظ روش در گؼوه ىعانؿات جّمیفی -پیيایكی كؼار ىیگیؼد .زاىؿَ آىاری ایً جضلیق،
داٌكسّیان داٌكگاه ُای دونحی قِؼ کؼىان اؿث .در ایً جضلیق ىضلق ةؼای اٌحعاب ٌيٌَّ جضلیلاجی از روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی ؿاده
اؿحفاده کؼد .در روش ىؿادالت ؿاظحاری ةَ ازای ُؼ ىحغیؼ آقکار ىغل ةِحؼ اؿث صغاكم  5و صغاکذؼ ٌ 15يٌَّ اظػ قّد .ةٍاةؼایً ةا جّزَ
ةَ زيیؽ ىؿیارُا ،صسو ٌيٌَّ ٌ 216فؼ از داٌكسّیان داٌكگاه ُای دونحی قِؼ کؼىان اٌحعاب قغ .در پایان از ایً جؿغاد پؼؿكٍاىَ جّزیؽ
قغه 204 ،پؼؿكٍاىَ زيؽآوری و ةا اؿحفاده از ٌؼمافؽارُای  SPSSو  SmartPLSجسؽیَ و جضهیم قغ .در ایً پؼؿكٍاىَ جياىی گّیَُا
پاؿط ةـحَ ةّده و از ظیف پٍر اىحیازی نیکؼت اؿحفاده قغ .ةؼای ةؼرؿی روایی ىضحّا ،پؼؿكٍاىَ ىّرد اؿحفاده در اظحیار ٌ 4فؼ از
ماصب ٌؼؼان ىحعنل در ىّضّع جضلیق كؼار گؼفث و امالصات الزم اؾيال قغ .ةٍاةؼایً روایی پؼؿكٍاىَ در ؿعش كاةم كتّنی كؼار گؼفث.
ةؼای اٌغازهگیؼی پایایی روشُای ىحؿغدی وزّد دارد از زيهَی آنُا ،آنفای کؼوٌتاخ اؿث .کؼوٌتاخ ىلغار آنفای ةاالی  0/60را كاةم كتّل
داٌـحَ اؿث .ایً ٌحایر در زغول ٌ 1كان داده قغه اؿث .زغول ٌ 1حایر جضهیم اٌغازهگیؼی ،قاىم روایی ىؼکب را ٌیؽ ٌكان ىیدُغ .ىلادیؼ
روایی ىؼکب ةؼای ُؼ ُفث ؿازه امهی جضلیق ةیكحؼ از  0/70اؿث ،ةٍاةؼایً ایً ىلادیؼ در ؿعش ةـیار ظّةی كؼار دارد (آذر و ُيکاران،
.)1391
جديل  .1پایایی ي ريایی مرکة پرسطىامٍ تحقيق

ؿازه

کیفیث
ظغىات

کیفیث
ؿیـحو

کیفیث
اظالؾات

ؿؼىایَ
ؿاظحاری

ؿؼىایَ
ارجتاظی

ؿؼىایَ
قٍاظحی

وفاداری
ىكحؼیان

جؿغاد گّیَ

5

5

5

4

5

5

4

آنفای
کؼوٌتاخ

0/66

0/61

0/83

0/70

0/77

0/81

0/68

روایی ىؼکب

0/79

0/76

0/88

0/82

0/85

0/87

0/81

قاظل  KMOىؿیاری ةؼای کفایث ٌيٌَّگیؼی اؿثُ .ؼچَ اٌغازه قاظل  KMOةَ ٌ 1ؽدیکجؼ ةاقغ ،کفایث ٌيٌَّگیؼی در
اٌحعاب ىؿؼفُا ىٍاؿبجؼ ةّده اؿثٌ .لعَ ةؼش اٌغازه قاظل  KMOةؼای کفایث ٌيٌَّگیؼی  0/70اؿث .از ایٍؼو ،اگؼ قاظل KMO
ةاالجؼ از  0/70ةاقغ ،ىالك کفایث ٌيٌَّگیؼی ةؼآورده قغه اؿث و اگؼ پاییًجؼ از 0/70ةاقغ ،ىالك کفایث ٌيٌَّگیؼی جاىیً ٌكغه اؿث
(آذر و ُيکاران .)1391 ،ایً ٌحایر در زغول ٌ 2كان داده قغه اؿث.
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جديل .2آزمًن KMO
اٌغازه کفایث ٌيٌَّ KMO

0/907

کای اؿکّئؼ جلؼیتی

3141/481

درزَ آزادی

528

ؿعش ىؿٍیداری ()Sig

0/000

آزىّن ةارجهث کؼویث

ةؼاؿاس زغول  ،2در ایً جضلیق ىلغار آزىّن کفایث ٌيٌَّ  KMOةؼاةؼ ةا  0/907اؿث ،ةٍاةؼایً از آٌسا کَ ایً ىلغار ةاالی 0/70
اؿث ،اٌسام جضهیم ؾاىهی ةؼای دادهُای جضلیق اىکاٌپػیؼ اؿث.

.5

یافتٍَاي تحقيق

در ایً ةعف ةَ جضهیم دادهُا و اظالؾات زيؽ آوری قغه از ظؼیق اةؽار پؼؿكٍاىَ پؼداظحَ قغه اؿث ،جا ةَ فؼضیَُای ىـحعؼج از
ادةیات ،پاؿط داده قّد .ةؼ ایً اؿاس ،جضهیم ُای اٌسام قغه در دو ةعف ىسؽا ارائَ قغه اؿث .ةعف اول آىار جّمیفی ،قاىم جضهیم
ویژگیُای زيؿیثقٍاظحی جضلیق ىیقّد .در ةعف ةؿغی آىار اؿحٍتاظی ،ةؼای ةؼرؿی فؼضیَُای جضلیق ةا کيک ٌؼمافؽار SmartPLS
ىّرد اؿحفاده كؼار ىیگیؼد.
 .1-5یافتٍَاي تًصيفی
آىار جّمیفی ٌكاندٍُغه ویژگی زيؿیث قٍاظحی ٌيٌَّ ىٍحعب جضلیق اؿث .در واكؽ اظالؾات در ىّرد ویژگیُای زٍـیث ،ؿً و
ؿعش جضنیالت ٌيٌَّ اٌحعاب قغه از داٌكسّیان داٌكگاهُای دونحی قِؼ کؼىان در ایً ةعف ارائَ ىیقّد.
زغول ٌ 3حایر جضهیم درمغ و فؼاواٌی ویژگیُای زٍـیث ،ؿً و ؿعش جضنیالت ٌيٌَّ ىٍحعب از داٌكسّیان داٌكگاهُای دونحی
قِؼ کؼىان را ٌكان ىیدُغ.
جديل  .3فراياوی ي درصد پاسخگًیی تٍ سؤاالت تحقيق تر حسة جىسيت ،سه ي ميسان تحصيالت پاسخدَىدگان

ىحغیؼ

زٍـیث

ؿً

جضنیالت

ظتلات

فؼاواٌی درمغ

ىؼد

73

35/8

زن

124

60/8

ةغون پاؿط

7

3/4

زيؽ

204

100

زیؼ  20ؿال

12

5/9

 20-25ؿال

126

61/8

 25-30ؿال

48

23/5

ةیكحؼ از  30ؿال

8

3/9

ةغون پاؿط

10

4/9

زيؽ

204

100

داٌكسّی فّق دیپهو و نیـاٌؾ

154

75/5

داٌكسّی فّق نیـاٌؾ

34

16/7

داٌكسّی دکحؼا

9

4/4

ةغون پاؿط

7

3/4

زيؽ

204

100

ٌحایر زغول ٌ 3كان ىیدُغ کَ ةیكحؼیً فؼاواٌی پاؿطدٍُغگان ةا  60/8درمغ زٌان و جٍِا  35/8درمغ را ىؼدان جكکیم ىیدادٌغ.
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ٌحایر زغول ٌ 3كان ىیدُغ کَ ةیكحؼیً گؼوه ؿٍی پاؿطدٍُغگان را افؼاد  20-25ؿال ةا فؼاواٌی  61/8درمغ و ةؿغ از آن ةَ
جؼجیب افؼاد  25-30ؿال ةا فؼاواٌی  23/5درمغ ،افؼاد زیؼ  20ؿال ةا فؼاواٌی  5/9درمغ و افؼاد ةیف از  30ؿال ةا فؼاواٌی  3/9درمغ ةَ
ظّد اظحناص دادٌغ.
ُيچٍیً ٌحایر زغول ٌ 3كان ىیدُغ کَ ةیكحؼ افؼاد پاؿطدٍُغه داٌكسّی فّق دیپهو و نیـاٌؾ ةا فؼاواٌی  75/5درمغ و ةؿغ از
آن داٌكسّیان فّق نیـاٌؾ ةا فؼاواٌی  16/7درمغ و داٌكسّیان دکحؼا ةا فؼاواٌی  4/4درمغ كؼار داقحٍغ.
 .2-5یافتٍَاي استىثاطی
ةؿغ از جّمیف ىحغیؼُا و پاؿطُای ةغؿث آىغه از زاىؿَ آىاری ،در ایً ةعف ةَ ةؼرؿی فؼضیَُا و ىغل ىفِّىی جضلیق و آزىّن-
ُای آىاری ىّرد ٌیاز جضلیق پؼداظحَ ىیقّد.
 .1-2-5تحليل َمثستگی تيه متغيرَا
ُؼگاه ىضلق ةعّاُغ از ُيتـحگی ىسيّؾَ ای از ىحغیؼُا جغییؼات ىحغیؼُا را در ؾاىمُای ىضغودجؼی ظالمَ کٍغ یا ظنینَُای
زیؼةٍایی یک ىسيّؾَ از دادهُا را جؿییً کٍغ از روش جضهیم ؾاىهی اؿحفاده ىیقّدٌ .حایر جضهیم ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُای جضلیق در
زغول ٌ 4كان داده قغه اؿث.
جديل  .4ضرایة َمثستگی تيه سازٌَا

ؿازه

کیفیث
ظغىات

کیفیث
ؿیـحو

کیفیث
اظالؾات

ؿؼىایَ
ؿاظحاری

ؿؼىایَ
ارجتاظی

ؿؼىایَ
قٍاظحی

وفاداری
ىكحؼیان

کیفیث ظغىات

1

0/53

0/34

0/57

0/45

0/30

0/31

1

0/66

0/61

0/57

0/37

0/37

1

0/55

0/61

0/43

0/49

1

0/65

0/50

0/48

1

0/58

0/66

1

0/69

کیفیث ؿیـحو
کیفیث
اظالؾات
ؿؼىایَ
ؿاظحاری
ؿؼىایَ
ارجتاظی
ؿؼىایَ
قٍاظحی
وفاداری
ىكحؼیان

1

ٌحایر جضهیم ُيتـحگی ىحغیؼُای جضلیق ٌكان ىیدُغ کَ ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ کیفیث ظغىات ةا ىحغیؼُای کیفیث
ؿیـحو ،کیفیث اظالؾات ،ؿؼىایَ ؿاظحاری ،ؿؼىایَ ارجتاظی ،ؿؼىایَ قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ،0/57 ،0/34 ،0/53
 0/30 ،0/45و  0/31اؿث .ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ کیفیث ؿیـحو ةا ىحغیؼُای کیفیث اظالؾات ،ؿؼىایَ ؿاظحاری ،ؿؼىایَ ارجتاظی،
ؿؼىایَ قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  0/37 ،0/57 ،0/61 ،0/66و  0/37اؿث .ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ کیفیث اظالؾات
ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَ ؿاظحاری ،ؿؼىایَ ارجتاظی ،ؿؼىایَ قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  0/43 ،0/61 ،0/55و  0/49اؿث.
ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ ؿؼىایَ ؿاظحاری ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَ ارجتاظی ،ؿؼىایَ قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ،0/65
 0/50و  0/48اؿث .ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ ؿؼىایَ ارجتاظی ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَ قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  0/58و
 0/66اؿث .ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ ؿؼىایَ قٍاظحی ةا ىحغیؼ وفاداری ىكحؼیان ٌیؽ ةؼاةؼ  0/69اؿث .ةٍاةؼایًٌ ،حایر ضؼیب ُيتـحگی
ةیً ىحغیؼُای جضلیق ٌكان داد کَ ىیؽان ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُای جضلیق ىٍاؿب اؿث.
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 .2-2-5آزمًن فرضيٍَا ي ترازش مدل
ایً ةعف از جضلیق ةَ ةؼرؿی جضهیم ؾاىهی ىحغیؼُای جضلیق ىی پؼدازد .در ایٍسا قغت راةعَ ةیً ؾاىم (ىحغیؼ پٍِان) و ىحغیؼ
كاةم ىكاُغه ةَوؿیهَ ةار ؾاىهی ٌكان داده ىی قّد .ةار ؾاىهی ىلغاری ةیً مفؼ و یک اؿث .درمّرجی کَ ةار ؾاىهی کيحؼ از  0/40ةاقغ،
قغت راةعَ ضؿیف و از آن مؼفٌؼؼ ىیقّد .ض ؼیب ىـیؼ قغت و ٌّع راةعَ ةیً دو ىحغیؼ پٍِان را ٌكان ىیدُغ .ایً ضؼیب ؾغدی ةیً
 -1جا  +1اؿث کَ اگؼ ةؼاةؼ ةا مفؼ قّدٌ ،كان دٍُغه ٌتّد راةعَ ظعی ةیً دو ىحغیؼ پٍِان اؿث .ةٍاةؼایً در ىغنـازی ىؿادالت ؿاظحاری
ُؼچَ ضؼایب ىـیؼ ةَ ؿيث  1ىیم کٍغ ٌكان دٍُغه ُيتـحگی ىذتث ةیً ىحغیؼُای جضلیق در جضهیم ىـیؼ اؿث .ةهؿکؾُ ،ؼچَ ضؼایب
ىـیؼ ةَ ؿيث  -1ىیم کٍغ ٌكان دٍُغه ُيتـحگی ىٍفی و زیادجؼ ةیً ىحغیؼُای جضلیق اؿث و ُؼچَ ىلغار ایً ضؼیب ةَ ؿيث مفؼ
ىیم کٍغ ٌكان ىی دُغ کَ ىیؽان ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُای جضلیق ضؿیف اؿث .ىلغار دیگؼی کَ در ىغنـازی ىؿادالت ؿاظحاری ٌكان
داده ىیقّد واریاٌؾ جتییً قغه یا  R2اؿث .ىلغار ٌ R2كان ىی دُغ کَ چٍغ درمغ از جغییؼات ىحغیؼ واةـحَ جّؿط ىحغیؼُای ىـحلم
جتییً ىیقّدٌ .حایر آزىّن جضهیم ىـیؼ ةیً ىحغیؼُای جضلیق در ٌيّدار ٌ 2كان داده قغه اؿث.

ومًدار  .2آزمًن تحليل ضرایة مسير چارچًب مفًُمی تحقيق

ٌيّدار ٌ 2كان ىیدُغ کَ کهیَ ةارُای ؾاىهی ىلغاری ةاالجؼ از  0/40دارٌغ و از ؿعش كاةم كتّنی ةؼظّردار ُـحٍغ .ةٍاةؼایً ایً
ىغل ،ىغل ٌِایی جضلیق اؿثٌ .حایر جضهیم ىـیؼ ىّزّد در ٌيّدار ٌ 2كان ىیدُغ کَ ضؼیب ىـیؼ ةیً ىحغیؼ کیفیث ظغىات ةا
ىحغیؼُای ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  0/213 ،0/345و  0/149اؿث .ضؼیب ىـیؼ ةیً ىحغیؼ
کیفیث ؿیـحو ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  0/177 ،0/263و  0/069اؿث .ضؼیب
ىـیؼ ةیً ىحغیؼ کیفیث اظالؾات ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  0/420 ،0/252و 0/330
اؿث .ضؼیب ىـیؼ ةیً ىحغیؼُای ؿؼىایَ ُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةا ىحغیؼ وفاداری ىكحؼیان ٌیؽ ةَ جؼجیب ةؼاةؼ -0/017
 0/397 ،و  0/467اؿث .ةٍاةؼایً ض ؼیب ىـیؼ ةیً ىحغیؼُای جضلیق ىذتث اؿث ،ةسؽ راةعَ ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری و وفاداری
ىكحؼیان کَ ىٍفی اؿث .ىلغار دیگؼی کَ در ٌيّدار ٌ 2كان داده قغه واریاٌؾ جتییً قغه یا  R2اؿث .ىلغار واریاٌؾ جتییً قغه
ىحغیؼُای واةـحَ ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان ٌكان ىیدُغ کَ ىحغیؼُای ىـحلم جّاٌـحَاٌغ ةَ
جؼجیب  0/211 ،0/453 ،0/496و  0/576ىیؽان جغییؼات ىحغیؼ واةـحَ ظّد را جتییً کٍٍغ.
ٌحایر آزىّن ىغل ىؿادالت ؿاظحاری در صانث ضؼایب ىؿٍیداری در ٌيّدار ٌ 3كان داده قغه اؿثٌ .يّدار  3ضؼایب ىؿٍیداری
ةیً پؼؿفُا ةا ىحغیؼ ىؼةّظَ و ُيچٍیً ضؼایب ىؿٍیداری ةیً ىحغیؼُای ىـحلم و واةـحَ را ٌكان ىیدُغ .ىلغار ایً ضؼایب ٌكان ىی-
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دُغ کَ راةعَ ةیً جيام ؿّاالت (گّیَ ُا) ةا ىحغیؼ ىحٍاػؼ ظّد و ٌیؽ راةعَ ةیً ىحغیؼُای ىـحلم کیفیث ظغىات ،کیفیث ؿیـحو و کیفیث
اظالؾات ةا ىحغیؼُای واةـحَ ظّد قاىم ؿؼىایَ ؿاظحاری ،ؿؼىایَ ارجتاظی و ؿؼىایَ قٍاظحی و ٌیؽ راةعَ ةیً ؿؼىایَ ؿاظحاری ،ؿؼىایَ
ارجتاظی و ؿؼىایَ قٍاظحی ةا ىحغیؼ واةـحَ وفاداری ىكحؼیان چگٌَّ اؿث .ىلغار ایً ضؼایب اگؼ ةیكحؼ از  1/96ةاقغ یؿٍی راةعَ ىّرد ٌؼؼ
در ؿعش اظيیٍان  %95ىؿٍیدار اؿث و اگؼ ىلغار ایً ضؼیب ةیكحؼ از  2/57ةاقغ ةغیً ىؿٍیاؿث کَ راةعَ ةیً ىحغیؼُا ةا ُيغیگؼ و ةا
ؿّاالت جضلیق در ؿعش  %99ىؿٍیدار اؿث.

ومًدار  .3مدل معادالت ساختاري در حالت ضرایة معىیداري

ٌيّدار  3ضؼایب ىؿٍیداری ةیً گّیَُا یا پؼؿفُای جضلیق ةا ىحغیؼ ىؼةّظَ و ٌیؽ ضؼایب ىؿٍیداری ةیً ىحغیؼُای ىـحلم،
ىیاٌسی و واةـحَ را ٌكان ىیدُغ .ىلغار ضؼایب ىـیؼ ةیً گّیَ ُا ةا ىحغیؼُای ىؼةّظَ ةؼای جياىی ىحغیؼُا ةیف از ىلغار  2/57اؿث.
ةٍاةؼایً راةعَ ةیً کهیَ گّیَُا ةا ىحغیؼُای ىؼةّظَ در ؿعش اظيیٍان  %99ىؿٍیدار اؿث .ىلغار ضؼایب ىؿٍیداری ىحغیؼ کیفیث ظغىات
ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  2/611 ،3/140و  1/458اؿث .ضؼیب ىؿٍیداری ةیً
ىحغیؼ کیفیث ؿیـحو ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  1/779 ،2/630و  0/465اؿث.
ضؼیب ىؿٍیداری ةیً ىحغیؼ کیفیث اظالؾات ةا ىحغیؼُای ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ،2/450
 4/792و  2/224اؿث .ضؼیب ىؿٍیداری ةیً ىحغیؼُای ؿؼىایَ ُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی ةا ىحغیؼ وفاداری ىكحؼیان ٌیؽ
ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  4/145 ،0/171و  5/771اؿث.
ٌحایر ظالمَ ادؼ ىـحلیو ،ادؼ غیؼىـحلیو ،ادؼ کم و آىاره  tةیً ىحغیؼُای جضلیق و ٌیؽ وضؿیث جاییغ یا رد فؼضیَُای جضلیق در
زغول ٌ 5كان داده قغه اؿث.
جديل  .5اثر مستقيم ،اثر غيرمستقيم ،اثر کل ي آمارٌ  tتيه متغيرَاي تحقيق

ادؼ کم

آىاره t

جاییغ یا رد فؼضیَ

-

0/345

3/140

جاییغ

0/213

2/611

جاییغ

1/458

رد

2/630

جاییغ

ادؼ ىـحلیو ادؼ غیؼىـحلیو

قياره فؼضیَ

فؼضیَ

اول

کیفیث ظغىات و ؿؼىایَ ؿاظحاری

0/345

دوم

کیفیث ظغىات و ؿؼىایَ ارجتاظی

0/213

-

ؿّم

کیفیث ظغىات و ؿؼىایَ قٍاظحی

0/149

-

0/149

چِارم

کیفیث ؿیـحو و ؿؼىایَ ؿاظحاری

0/263

-

0/263
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پٍسو

کیفیث ؿیـحو و ؿؼىایَ ارجتاظی

0/177

-

0/177

1/779

رد

قكو

کیفیث ؿیـحو و ؿؼىایَ قٍاظحی

0/069

-

0/069

0/465

رد

ُفحو

کیفیث اظالؾات و ؿؼىایَ ؿاظحاری

0/252

-

0/252

2/450

جاییغ

ُكحو

کیفیث اظالؾات و ؿؼىایَ ارجتاظی

0/420

-

0/420

4/792

جاییغ

ٌِو

کیفیث اظالؾات و ؿؼىایَ قٍاظحی

0/330

-

0/330

2/224

جاییغ

دُو

ؿؼىایَ ؿاظحاری و وفاداری ىكحؼیان

-0/017

-

0/171 -0/017

یازدُو

ؿؼىایَ ارجتاظی و وفاداری ىكحؼیان

0/397

-

0/397

4/145

جاییغ

دوازدُو

ؿؼىایَ قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان

0/467

-

0/467

5/771

جاییغ

رد

ةؼاؿاس ٌحایر زغول  5راةعَ ىؿٍیدار و ىذتث ةیً کیفیث ظغىات ةا ؿؼىایَُای ؿاظحاری و ارجتاظی جاییغ و ةا ؿؼىایَ قٍاظحی رد
قغُ .يچٍیً راةعَ ىؿٍی دار و ىذتث ةیً کیفیث ؿیـحو ةا ؿؼىایَ ؿاظحاری جاییغ و ةا ؿؼىایَُای ارجتاظی و قٍاظحی رد قغ .راةعَ
ىؿٍیدار و ىذتث ةیً کیفیث اظالؾات ةا ؿؼىایَ ُای ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی جاییغ قغ .راةعَ ةیً ؿؼىایَ ؿاظحاری ةا وفاداری
ىكحؼیان جاییغ ٌكغ اىا راةعَ ىؿٍیدار و ىذتث ةیً ؿؼىایَُای ارجتاظی و قٍاظحی ةا وفاداری ىكحؼیان ىّرد جاییغ كؼار گؼفث.
ةٍاةؼایً ةسؽ فؼضیَُای ؿّم ،پٍسو ،قكو و دُو جضلیق ،ىاةلی فؼضیَُا ىّرد جاییغ واكؽ قغ.
 .3-2-5ضاخصَاي ترازودگی مدل تحقيق
یکی از اُغاف امهی در ةکارگیؼی ىغلؿازی ىؿادالت ؿاظحاری ،قٍاظث ىیؽان ُيعّاٌی ةیً دادهُای جسؼةی ةا ىغل ىفِّىی
جضلیق اؿث .ةؼای قٍاظث ىیؽان ُيعّاٌی دادهُای جسؼةی و ىغل ىفِّىی از قاظلُا و ىؿیارُایی اؿحفاده ىیقّد کَ ةَ آٌِا قاظل-
ُای ةؼازش ىغل ىیگّیٍغ .در ىغنـازی ىؿادالت ؿاظحاری  SmartPLSاز قاظلُای ىحفاوجی ةؼای صنّل اظيیٍان از ةؼازش ىغل
اؿحفاده ىیقّد .قاظلُای ةؼازش کَ ةَ ُيؼاه ایً رویکؼد جّؿؿَ یافحَاٌغ ىؼةّط ةَ ةؼرؿی کفایث ىغل در پیفةیٍی ىحغیؼُای واةـحَ
اؿث ،ىذم قاظلُای اقحؼاك ،افؽوٌگی یا قاظل  .GOFدر واكؽ ایً قاظلُا ٌكان ىیدٍُغ کَ ىغل اٌغازهگیؼی ىؿؼفُا جا چَ صغ
جّاٌایی پیفةیٍی ؿازه زیؼةٍایی ظّد را دارد .قاظل اقحؼاك جّاٌایی ىغل را در پیفةیٍی ىحغیؼُای ىكاُغهپػیؼ از ظؼیق ىلادیؼ ىحغیؼ
پٍِان ىحٍاػؼ ظّد ىیؿٍسغ .ىلادیؼ ىذتث قاظل اقحؼاك کیفیث ىٍاؿب ىغل اٌغازهگیؼی اٌؿکاؿی را ٌكان ىیدُغ .ةَ قاظل افؽوٌگی
قاظل کیفیث ىغل ؿاظحاری ٌیؽ گفحَ ىیقّد .ىؿؼوفحؼیً قاظل اٌغازهگیؼی کیفیث ىغل ؿاظحاری ،قاظل اؿحّن– گایـهؼ اؿث.
ىلغار ةاالی مفؼ ایً قاظل جّاٌایی ةاالی ىغل ؿاظحاری در پیفةیٍی را ٌكان ىیدُغ .ىلادیؼ  0.25 ،0.01و  0.36قاظل  GOFةَ
جؼجیب ضؿیف ،ىحّؿط و كّی جّمیف قغه اؿث (اؿفیغاٌی و ىضـٍیً.)1393 ،
ٌحایر ایً ؿَ قاظل در زغول ٌ 6كان داده قغه اؿث.
جديل  .6ضاخصَاي اضتراک ،افسيوگی ي  GOFمدل تحقيق

قاظل

کیفیث
ظغىات

کیفیث
ؿیـحو

کیفیث
اظالؾات

ؿؼىایَ
ؿاظحاری

ؿؼىایَ
ارجتاظی

ؿؼىایَ
قٍاظحی

وفاداری
ىكحؼیان

ىحّؿط
قاظل ىغل

اقحؼاك

0/43

0/40

0/60

0/53

0/53

0/57

0/51

0/43

افؽوٌگی

-

-

-

0/11

0/17

0/10

0/22

0/15

GOF

-

-

-

-

-

-

-

0/43

ةؼاؿاس ٌحایر زغول  6قاظل اقحؼاك کهیَ ىحغیؼُای جضلیق ىذتث اؿث ،ةٍاةؼایً کهیَ ىغلُای اٌغازهگیؼی اٌؿکاؿی از کیفیث
ظّةی ةؼظّردارٌغ .قاظل افؽوٌگی ىحغیؼُای درونزای ىغل ٌیؽ ىذتث اؿث کَ ٌكان ىیدُغ ىغلُای اٌغازهگیؼی ؿاظحاری ىحغیؼُای
ةؼاةؼ ةا  0/43اؿث
ؿؼىایَ ُای ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی و وفاداری ىكحؼیان از کیفیث ظّةی ةؼظّردار اؿث .ىلغار قاظل
کَ ٌكان ىیدُغ ةؼازش کهی ىغل جضلیق ٌیؽ ظّب اؿث.
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تحث ي وتيجٍگيري

ُغف ایً جضلیق ةؼرؿی ٌلف کیفیث وبؿایث و ؿؼىایَ ازحياؾی در ایساد وفاداری ىكحؼیان در ظؼیغ از فؼوقگاهُای ایٍحؼٌحی
ةّد .زاىؿَ آىاری ایً جضلیق ،داٌكسّیان داٌكگاه ُای دونحی قِؼ کؼىان اٌحعاب قغٌ .حایر جضلیق ٌكان داد کَ کیفیث ظغىات راةعَ-
ىؿٍیدار و ىذتحی ةا ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری و ارجتاظی دارد ،درصانی کَ راةعَ ةیً کیفیث ظغىات ةا ؿؼىایَ ازحياؾی قٍاظحی
ىؿٍیدار ٌتّد .ةٍاةؼایً فؼضیَ ُای اول و دوم جضلیق جاییغ و فؼضیَ ؿّم آن رد قغٌ .حایر ٌكان داد کَ کیفیث ؿیـحو راةعَىؿٍیدار و
ىذتحی ةا ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری دارد ،درصانی کَ راةعَ کیفیث ؿیـحو ةا ؿؼىایَُای ازحياؾی ارجتاظی و قٍاظحی ىؿٍیدار ٌتّد .از
ایٍؼو فؼضیَ چِارم جضلیق جاییغ و فؼضیَ ُای پٍر و قكو آن رد قغ .از ظؼف دیگؼٌ ،حایر ٌكان داد کَ کیفیث اظالؾات راةعَ ىؿٍیدار و
ىذتحی ةا ُيَ ؿؼىایَُای ازحياؾی ؿاظحاری ،ارجتاظی و قٍاظحی دارد .ةٍاةؼایً فؼضیَُای ُفحوُ ،كحو و ٌِو جضلیق جاییغ قغٌ .حایر
جضلیق ُيچٍیً ٌكان داد کَ ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری راةعَ ىؿٍیداری ةا وفاداری ىكحؼیان ٌغارد ،از ظؼفی راةعَ ؿؼىایَُای ازحياؾی
ارجتاظی و قٍاظحی ةا وفاداری ىكحؼیان ىؿٍی دار و ىذتث ةّد .ایً ٌحایر ةعّر ةعكی ُيؼاؿحای ةا ٌحایر جضلیق چً و ُيکاران ()2017
اؿث کَ ٌكان دادٌغ ُيَ ؿَ ةؿغ کیفیث وب ؿایث قاىم کیفیث ظغىات ،کیفیث ؿیـحو و کیفیث اظالؾات راةعَ ىذتحی ةا ؿؼىایَ
ؿاظحاری و قٍاظحی دارٌغ .ةؿالوهُ ،ؼچٍغ ؿؼىایَ ارجتاظی و قٍاظحی راةعَ ىذتحی ةا وفاداری ىكحؼیان دارٌغ ،ؿؼىایَ ؿاظحاری ُیچ راةعَ-
ای ةا وفاداری ظؼیغاران ٌغارد.
ةٍاةؼایً ىیجّان ةیان داقث کَ کیفیث ظغىات ىی جّاٌغ ةَ ارجلاء رواةط ،ةؼكؼاری اؾحياد و ٌیؽ ؿاظحاردُی ةَ ایً رواةط در ؿؼىایَ-
ُای ؿاظحاری کيک کٍغ .اىا کیفیث ؿیـحو جٍِا ىیجّاٌغ ةَ ایساد ؿاظحارُای کهی و چارچّبُای ؿاظحاری در رواةط ازحياؾی کيک
کٍغ .در ةیً اةؿاد کیفیث وب ؿایث ،کیفیث اظالؾات جٍِا ةؿغی اؿث کَ ةَ ؿاظحاردُی رواةط ،ةؼكؼاری و ةِتّد رواةط ،اؾحيادؿازی و ٌیؽ
ایساد ةازٌياییُا ،جفاؿیؼ و ؿیـحو ُای ىؿٍای ىكحؼك ةیً ظؼفیً ىتادنَ کيک کٍغ .ةؼظالف اٌحؼار ىضللان ،ؿؼىایَ ؿاظحاری راةعَ
ىؿٍیداری ةا وفاداری ىكحؼیان ٌغاقث .از ظؼف دیگؼ ،ؿؼىایَُای ارجتاظی (اؾحياد ،دوؿحی و  )...ةَ ُيؼاه ؿؼىایَُای قٍاظحی (ؿیـحو-
ُای ىؿٍا و چارچّبُای ىكحؼك) ٌلف ةـیار ىِيی در وفاداری ىكحؼیان داقحٍغ.
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