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 1استادیار ،دانشكده علوم انسانی ،گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بویین زهرا ،بویین زهرا ،ایران.
 0دانشجوی ارشد ،دانشكده علوم انسانی ،گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بویین زهرا ،بویین زهرا ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
طيبه فراهانی

چکيده
در جامعه جهانی متصل دیجیتالی ،اینترنت به عنوان یک رسانه بازاریابی تجارت و کانالی برای
محصوالت خالق ،نقشی برای گسترش ارزش های گوناگون ایفاکرده است ،و گردشگران به عنوان
شرکت کنندگان فعال در محیط خالق بخش های قابل توجهی را برای افزایش منافع اقتصادی
به کار میگیرند .محیط تجارت الكترونیک که مبتنی بر اینترنت است ،این امكان را به مشتریان
می دهد تا برای جستجوی اطالعات و خرید کاال و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه
های اینترنتی اقدام کنند .تحقیق حاضر به تاثیر ویژگیهای وب سایت بر بازاریابی آنالین رابطه
مند در میان  042مشتری شرکت گردشگری آهنگ پرواز پرداخته است .این پژوهش از نظر
هدف تحقیق ،از نوع کاربردی و طرح تحقیق توصیفی -پیمایشی است .پرسشنامه های استاندارد
با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پالس تجزیه و تحلیل
شده اند .نتایج حاکی از ان است که ویژگی فایده گرایانه بر تعهد عاطفی ،تعهد حساب گرایانه
تاثیر معنادار و مثبت دارد .همچنین تعهد عاطفی و حساب گرایانه بر اعتماد و وفاداری
الكترونیكی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج نشان دادند که ویژگیهای لذت گرایانه بر تعهد
عاطفی و تعهد حساب گرایانه بر وفاداری الكترونیكی تاثیر معناداری وجود ندارند.

واژگان کليدي :وب سایت ،بازاریابی رابطهمند ،وفاداری الكترونیكی و تعهد عاطفی.
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مقدمه
در جامعه جهانی متصل دیجیتالی ،اینترنت بهعنوان یک رسانه بازاریابی تجارت و کانالی برای محصوالت خالق ،نقشی برای گسترش
ارزشهای گوناگون ایفاکرده است ،و گردشگران بهعنوان شرکتکنندگان فعال در محیط خالق بخشهای قابل توجهی را برای افزایش منافع
اقتصادی به کار میگیرند (چانگ و همكاران .)0214 ،1سازمانها بهطور فزاینده ای در حال سرمایهگذاری در فناوریهای منبع آنالین
هدایت شده مشتری میباشند تا سهم خود از بازار آنالین را افزایش دهند (قیسی و همكاران .)0214 ،0اخیراً خرید آنالین شاهد یک جهش
رو به جلو قابل توجه بوده است (چئو و همكاران )0214 ،3و رشد فروش بیش از  11درصد در سال بوده است (بیلگیهان و همكاران،4
 ) 0212و به یک کانال توزیع مهم و یا مدل تجارت برای بسیاری از سازمانها تبدیل شده است (چئو و همكاران .)0211 )0214 ،با این
حال ،صرف نظر از رشد سریع در خرید آنالین ،بسیاری از مشتریان نشان می دهند که از تجربه خرید آنالین خود ناراضی هستند (لئو و
همكاران .)0210 ،2این مستلزم تحقیقات بیشتر برای درک بهتر عوامل موثر بر ارزیابی مشتریان در رفتارهای خرید آنالین آنها است
(بیلگیهان و همكاان .)0212 ،از این رو بازاریابان مجبور هستند استراتژیهای سازمان را فراتر از دیدگاه سنتی ترسیم کنند تا سازمان توان
دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار داشته باشد (حقیقی و همكاران .)1311 ،در این میان بازاریابی رابطهمند (رابطهای) بهعنوان یک
جایگزین ،خالء عدم ارتباط با مشتری را پر میکند .بازاریابی رابطهای بهعنوان یک بخش از استراتژیهای بازاریابی بهدنبال جذب و حفظ
مشتریان ،از طریق ارائه خدمات با کیفیت به آن ها است و در نتیجه به یكی از رموز موفقیت در بازارهای متالطم تبدیل شده است(ظفری
و همكاران .)1314 ،بازاریابی رابطهمند بهعنوان همه فعالیتهای بازاریابی تعریف شده است که به سمت برقراری ،توسعه و حفظ روابط
مبادلهای موفقیتآمیز هدایت میشوند (مورگان و هانت .)1114 ،6ایجاد یک ارتباط طوالنی مدت سودآور و پایدار با مشتریان ،افزایش ابقا
مشتریان ،گسترش و حفظ اعتماد ،تعهد مشتریان ،دستیابی به رضایت بیشتر و وفاداری زیاد مشتریان ،کاهش هزینه به دلیل درک بهتر
نیاز مشتریان و استفاده زیاد از برنامههای بازاریابی وفاداری برای ایجاد ارتباطات بلندمدت سودآور با مشتریان که باعث رشد و ترقی میشوند،
از نكات اصلی در نظریه بازاریابی رابطهمند (رابطهای) محسوب میشوند (ال-الک .)0213 ،7در دهه گذشته ،مقاالت مختلف نظریه بازاریابی
رابطهمند را بهوجود آوردهاند و ادعا میکنند سرمایهگذاری در بازاریابی رابطهمند اعتماد ،تعهد و رضایت مشتری از رابطه را افزایش میدهد
(هسین هانگ .)0212 ،8یک مطالعه جدید توسط پالماتیر 1و همكارانش ( )0221انجام شد و نشان داد که دیگر مكانیسمهای واسطهگری
رابطه دستاندرکار هستند (پالماتیر و همكاران .)0221 ،12از اینرو طراحی بهتر وب سایت و جستجوی آسانتر ،لذت خرید را افزایش
میدهد (فلو و مادلبرگر .)0213 ،11اخیراً جنبه اجتماعی طراحی تجارت الكترونیک نیز بهعنوان یک مفهوم مهم در نظر گرفته شده است
(بیلگیهان و همكاران .)0212 ،همچنین تحقیقات قبلی نشان میدهد که ویژگیهای کیفیت دارای تاثیر مثبت بر رضایت مشتری است
(ارل و کارا .)0214 ،10از سوی دیگر ایوانچسكی 13و همكاران ( )0226تاثیر مثبت ویژگیهای عملكردهای مختلف بر تعهد عاطفی را نشان
دادهاند (بیلگیهان و همكاران .)0212 ،ویژگیهای لذتگرایانه ،سرگرمی و تفریح را برمیانگیزد و بر تعهد عاطفی تاثیر میگذارد (بابین و
همكاران .)0212 ،14بهطور خاص ،ارزش خرید لذتگرا روابط بلندمدت در خدمات ایجاد میکند (کارپنتر .)0228 ،12لذت عاطفی توسط
ارزش لذتگرای خدمات تعیین میشود (بیلگیهان و همكاران .)0212 ،بر اساس بررسی متون رفتار خرید آنالین ،پیشنهاد میشود که یک
وب سایت باید بر اساس جنبههای لذتگرایانه و فایده طراحی شود (پویری و همكاران .)0210 ،16تحقیقات قبلی ویژگیهای وب سایتهای
تجارت الكترونیک را بهعنوان فایدهگرا و یا لذتگرایانه طبقهبندی کردند .بر این اساس ،ویژگیهای امكانات فایدهگرایانه شامل (دسترسی،

1

Chung et al
Qeisi et al
3 Chiu et al
4 Bilgihan et al
5 Luo et al
6 Morgan & Hunt
7 Al-alak
8 Hsin Huang
9 Palmatier
10 Palmatier et al
11 Floh & Madlberger
12 Orel & Kara
13 Evanschitzky
14 Babin et al
15 Carpenter
16 Poyry et al
2

پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ،شماره  ، 61زمستان  ،6931ص 65 -16
ISSN: 2588-2791

http://www.miej.ir

توانایی برای جستجوی موثر اطالعات ،و ارائه اطالعات محصول و خدمات جامع) است (بیلگیهان و همكاران .)0212 ،از سوی دیگر،
ویژگیهای لذتگرایانه بر (سرگرمی ،تفریح و خرید مملو از انگیختگی) تاکید دارند (ساکی .)0212 ،17ارزش ویژگی یک وب سایت لذتگرا،
یک تابع از درجهای است که کاربر سرگرمی را با استفاده از سایت اینترنتی تجربه میکند (بیلگیهان و همكاران.)0212 ،
تغییرات صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان باعث افزایش مكرر انتظارات مشتریان در تمام زمینههای مربوط به خدمات مشتری
شده است .با توجه به جایگاه و نقش بسیار مهم اثر ویژگیهای وب سایت بر بازاریابی آنالین رابطهمند در صنعت توریسم بهویژه در بخش
گردشگری حتی گاهی نزد کارشناسان امر توجه نمیشود .این کم توجهی به قضیه ،نقش بسیار مهم ویژگیهای وب سایتها بهعنوان مزیت
رقابتی سازمانها را در نظر نمیگیرد .با توجه به اهمیت بحث ،حال این مسئله مطرح است که آیا ویژگیهای وب سایت بر بازاریابی آنالین
رابطهمند در صنعت توریسم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز تاثیردارد؟

مدل تحقيق
با توجه به تحقیقات گذشته ،مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر است

مبانی نظري و پيشينه تحقيق
ویژگیهاي وب سایت
اینترنت بهعنوان یک کانال بازاریابی معاصر ،متفاوت از ساختارهای تجارت سنتی در روشهای مختلف است که مستلزم توضیح بیشتر
میباشد .ویژگیهای منحصر به فرد خرید آنالین نشان میدهد که مشتریان پایه قضاوت خود را بر اطالعات ارائه شده از خدمات /محصوالت
در وب سایتها قرار میدهند (بهعنوان مثال ،تصاویر اتاق ،تورهای مجازی ،اطالعات محصول ،نظرات مشتری) .بهطور خاص ،تصمیمات
خرید مصرفکننده معموالً بر اساس ظاهر و عناصر طراحی وب سایت از جمله عكسها ،تورهای مجازی ،گرافیک ،اطالعات کیفیت و
کلیپهای ویدئویی از محصول میباشد (چئو و همكاران .)0214 ،این به ویژه برای رزرو آنالین اتاق هتل با توجه به ویژگیهای خدمات
محصوالت (مثال :کاهش خطر درک شده محصول نامحسوس قبل از خرید) مهم است .در نتیجه ،وعده تجارت الكترونیک و رزرو آنالین
هتل تا حد زیادی توسط رابطهای کاربری و نحوه تعامل افراد با کامپیوتر و وب سایت تعیین میشود (هانگ و همكاران .)0224 ،18طراحی
بهتر وب سایت و جستجوی آسانتر لذت خرید را افزایش میدهد (فلو و مادلبرگر .)0213 ،11تحقیقات قبلی مشخص کرد نتایج مثبتی که
یک مشتری با استفاده از وب دنبال میکند را میتوان به این صورت طبقهبندی کرد( :الف) جهتگیری لذتگرایانه خرید زمانی که وب
برای لذت بردن از خود تجربه آنالین استفاده میشود (بهعنوان مثال نگاه کردن به تصاویر امكانات ارائه شده توسط سازمان)؛ و (ب)
جهتگیری فایده خرید ناشی از دستیابی به یک هدف خاص از جمله خرید یک آیتم (بهعنوان مثال مقایسه قیمت ،جستجوی محل شعب).
جهتگیری لذتگرایانه آنالین مبتنی بر لذت ،سرگرمیو تفریح از طریق تعامل وب است ،در حالیکه جهتگیری خرید فایدهگرا مربوط به
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رسیدن به یک هدف خاص میباشد (ابرین .)0212 ،02در نتیجه ،نگرش یک مشتری در مورد محصول یا خدمات ارائه شده توسط شرکت
تا حدی شكل میگیرد که یک وب سایت رزرو آنالین هتل الزامات فایدهگرا و یا لذتگرایانه مشتری را برآورده میکند .بر اساس بررسی
متون رفتار خرید آنالین ،پیشنهاد میشود که یک وب سایت باید بر اساس جنبههای لذتگرایانه و فایده طراحی شود (پویری و همكاران،01
 .)0210تحقیقات قبلی (ماهفوز و همكاران )0228 ،00ویژگیهای وب سایتهای تجارت الكترونیک را بهعنوان صریحاً سودمند و یا لذت-
گرایانه طبقهبندی کردند .ویژگیهای فایدهگرای وب سایت برای خردهفروشان الكترونیكی ضروری هستند .این ویژگیها بهعنوان حضور
فیزیكی (رافائل و نوی ،)0222 ،03جنبه فایده (ها و استول )0221 ،04و یا خرید بهعنوان حل مشكل (چیلدرز و همكاران )0221 ،02مشخص
شد .این ویژگی با استفاده از استراتژیهای سودمندی تراز شده است (فان و پولی )0226 ،06که نشاندهنده رویكردی برای تمرکز بر
طراحی ،تو انمندسازی و ارتقای ابزار ارزشمند ،کاربردی و کاربرپسند است .ویژگیهای امكانات فایدهگرایانه شامل دسترسی ،توانایی برای
جستجوی موثر اطالعات و ارائه اطالعات محصول و خدمات جامع است .برای کاربرانی که بهدنبال ویژگیهای سودگرایانه میباشند ،طراحان
وب باید از دستر س بودن اطالعات و رابط طراحی بصری آگاه باشند که استفاده از سایت برای جستجوی اطالعات را تسهیل میکند
(ولفینبارگر و گیلی.)0223 ،07
ویژگیهای لذتگرایانه به شدت در ارتباط با فعالیتهای اوقات فراغت با تمرکز بر جنبه های سرگرم کننده مبتنی بر استفاده از
سیستمهای اطالعاتی است ،که استفاده طوالنی مدت را به جای استفاده سازنده تشویق میکند (واندرهیجدن .)0224 ،08ارزش ویژگی
یک وب سایت لذتگرا ،یک تابع از درجهای است که کاربر سرگرمی را با استفاده از سایت اینترنتی تجربه میکند .بنابراین ،توسعهدهندگان
از تاکتیکهای استفاده میکنند که بهعنوان گنجاندن محتوای لذتگرا طبقهبندی میشود :تصاویر متحرک و تمرکز بر رنگها ،صداها،
قطعات اجتماعی و طرحبندی زیبا و جذاب بصری .بر این اساس ،کمپانیهای هتل باید از غنای اجتماعی آگاه باشند (لومبارد و دیتون،01
 )1117و فرصتهایی برای مشتریان ایجاد کنند تا به یک بازیگر در محیط مجازی تبدیل شوند .ایجاد ارتباط چند طرفه بین اقشارهای
مختلف اجتماعی میتواند به تجربه آنالین اجتماعی شكل بدهد (ماهفوز و همكاران.)0228 ،

بازاریابی رابطه مند
مفهوم بازاریابی رابطهمند اولین بار در سال ( )1183در زمینه سازمانهای خدماتی توسط بری 32ارائه شد و به عنوان استراتژی جذب،
حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف شد .بازاریابی رابطهمند فرآیند شناسایی ،ایجاد ،نگهداری ،تقویت و در صورت نیاز پایان دادن به
رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان رابطه در یک سود دو طرفه است (وگولم .)0211 ،31بازاریابی رابطهمند موفق ،در ایجاد مشتریان وفادار،
شهرت مطلوب دهان به دهان و کاهش هزینهها برای پیدا کردن مشتریان جدید اهمیت بهسزایی دارد (وایت و کوچک .)0212 ،30اساس
بازاریابی رابطه مند ایجاد پیوندهایی بین شرکت و مشتری است لذا توسعه روابط بین مشتری و ارائهدهنده خدمت نیازمند ایجاد یک یا چند
پیوند بین طرفین است (لین و همكاران .)0223 ،33وانگ 34معتقد است سه نوع پیوند بازاریابی رابطهمند برای پرورش مشتریان در شرکتها
وجود دارد:
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O’Brien
Poyry et al
22 Mahfouz et al
23 Rafaeli & Noy
24 Ha & Stoel
25 Childers et al
26 Fan & Poole
27 Wolfinbarger & Gilly
28 Van der Heijden
29 Lombard & Ditton
30 Berry
31 Vegholm
32 Whyatt and Koschek
33 Lin et al
34 Wang
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 پيوند مالی:
پیوندهای مالی شامل مشوقهای قیمتی شرکتها میشود که مشتریان را به خرید محصوالت یا خدمات آنها تشویق میکند (بری
و پاراسورمن .)1111 ،32شرکت ها با مزایایی چون تخفیف در قیمت ،محصوالت رایگان ،هدایای تشویقی خرید ،سعی در حفظ وفاداری
مشتریان دارند (یو و تانگ.)0213 ،36
 پيوند اجتماعی:
این نوع پیوند اشاره به ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان از طریق شبكههای اجتماعی و بین فردی دارد .پیوندهای اجتماعی
نشاندهنده روابط میان فردی بین خریداران و فروشندگان است (ویلسون .)1112 ،هنگامی که تعامل نزدیكی بین خریدار و فروشنده وجود
دارد ،آنها به یكدیگر وابسته میشوند و رضایت ،تعهد و اعتماد یكدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند (گاد و اسنپتا.)0222 ،37
 پيوند ساختاري:
پیوندهای ساختاری نوعی فعالیت شغلی است که طی آن شرکت به مشتریان هدف خود ،با عرضه خدمات دارای ارزش افزوده ،مزایایی
ارائه می دهد که به دلیل هزینه و سختی ارائه آن به راحتی از طریق منابع دیگر در دسترس نبوده و با این روش مشتریان خود را حفظ
می نماید .این نوع پیوند ،هزینه ترک شرکت و رفتن به سمت رقبا را برای مشتری افزایش داده و جهت کسب مزیت رقابتی پایدار فرصت
مناسبی برای شرکت بهوجود میآورد و از این جهت پیوند برتر دانسته شده است (پلتیر و وستفال.)0222 ،38

سوابق تحقيق
جاللی و همكاران در سال ( )1310در مطالعهای به بررسی رابطه بین روشهای بازاریابی رابطهمند و رفتار خرید در فروشگاههای
زنجیرهای خردهفروشی پرداختند .تحقیق آنها کاربردی به روش توصیفی -پیمایشی انجام گرفته و از بین کلیه مشتریان فروشگاههای
زنجیرهای شهر گرگان ،نمونهگیری به روش تصادفی انجام گرفته است .نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین همه روشهای بهکار گرفته
شده با تمایل مشتری به ادامه خرید ،رابطه معناداری وجود دارد .همچنین رابطه معناداری بین تمایل مشتری به ادامه خرید با رضایت
رابطهمند و تعهد رابطهمند تأیید گردید .رابطه معناداری بین متغیرهای رضایت رابطهمند با اعتماد ،اعتماد با تعهد رابطهمند و در نهایت
تعهد رابطه مند با رفتار خرید مجدد مشتری نیز مورد تأیید قرار گرفت.
رنجبریان و همكاران در سال ( )1311در پژوهشی رابطه عوامل تشكیلدهنده بازاریابی رابطهمند از جمله اعتمادسازی ،تعهد به
خدمت ،کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض را با وفاداری بررسی کرده است .همچنین تاثیر جنسیت به عنوان یک متغیر تعدیلکننده در
این رابطه مطالعه شده است .تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق
مشتریان یكی از بانکهای دولتی شهرستان اصفهان بوده است .آنها دادههای حاصل از پرسشنامه توسط رگرسیون چندگانه به روش گام
به گام مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل تشكیلدهنده بازاریابی رابطهمند رابطه مثبت و معناداری
با وفاداری مشتریان بانک داشته و ترتیب اولویت رابطه معنادار آنها با وفاداری مشتریان عبارت است از اعتمادسازی ،مدیریت تعارض،
کیفیت ارتباطات و تعهد به خدمت بوده ،به عالوه جنسیت به عنوان یک متغیر تعدیل کننده تاثیری بر رابطه بین متغیرهای مستقل و
وابسته نداشته است.
وظیفه دوست و یاری در سال ( ،)1386مطالعاتی در باب "تاثیر به کارگیری روش های نوین بازاریابی آنالین در جذب توریست در
ایران" را انجام دادند و به این نتایج رسیدند که یكی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت ،در صنعت گردشگری
است و به دلیل نقش و اهمیتی که صنعت گردشگری خارجی میتواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید
ناخالص داخلی ،منبع درآمد برای دولت ،منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشد ،بنابراین برای ورود به بازار رقابتی جهان
مجبور به تجهیز امكانات و بهرهبرداری از تكنولوژی های نوین میباشند
حسنقلی پور یاسوری و باقری( )1316در مطالعه ای به بررسی تأثیر اقدامات بازاریابی رابطهمند بر رفتار خرید گردشگران در خرید
بستههای ایرانگردی پرداخته است .برای این منظور دادههای گردآوریشده حاصل از نمونه 072نفری از مشتریان آژانسهای مسافرتی شهر
تهران به عنوان جامعه آماری ،با استفاده از نرمافزارهای  Smart-PLSو  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.نتایج حاکی از ان است

Berry and Parasurman
Yu and Tung

Gadde and Snepta
Peltier and Westfall
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که قیمت عادالنه ،پاداش ،رفتار ترجیح داده شده و سفارشی سازی تاثیر مثبتی بر خرید آنها دارد .بر اساس مدل مفهومی ،میل خرید در
تأثیرات ارتباطی تاثیر می گذارد؛ رضایت مخاطب در مورد اعتماد ،اعتماد به تعهد ارتباطی و میل به خرید بر رضایت مخاطب تأثیری ندارد.
بائو و چانگ 31در سال ( ،)0217پس از انجام مطالعاتی در باب "پیدا کردن انتشاردهنده از طریق تبلیغات اینترنتی دهان به دهان
جهت بازاریابی موثر "به این نتیجه رسیدند که تجارت آنالین به شرکتها نه تنها توان فروش فزایندهی جهانی میدهد بلكه خریداران
قدرتمند از دسترسی همه روزه و همه ساعته بهرهمند میشوند و قدرت انتخاب ارتباطات و جواز ورود را دارند.
گادفرد و همكاران در سال ( )0213در پژوهشی با عنوان "تاکتیک بازاریابی رابطهمندو وفاداری مشتری (مطالعه مورد یک تلفن
همراه)" به بررسی رابطه میان تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند (قیمت ادراکی ،ارزش پبشنهادی ،کیفیت خدمات و ذهنیت برند) و وفاداری
مشتریان در صنعت تلفن همراه در کشور غنا پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بهطور معناداری
بر وفاداری مشتریان اثر مثبت دارند.
رحیمنیا 42و همكاران در سال ( )0213در تحقیقی با عنوان "تاثیر ابعاد محتوای وب سایت و اعتماد الكترونیكی در اثربخشی بازاریابی
الكترونیكی (مورد شرکتهای تجاری زعفران ایران)" به بررسی تاثیر محتوای وب سایت ،از جمله اطالعاتی و طراحی ابعاد ،در اثر بخشی
بازاریابی الكترونیكی پرداختند که اعتماد الكترونیكی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شد .جامعه آماری آنها مدیران بخش بازاریابی
شرکتهای تجاری زعفران در استان خراسان بود که تعداد  122نفر را به عنوان نمونه در نظر گرفتند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
محتوای وب سایت بر بازاریابی الكترونیكی و اعتماد الكترونیكی تاثیر دارد و اعتماد الكترونیكی نقش واسطه را در رابطه بین بازاریابی
الكترونیكی و اثربخشی بازاریابی الكترونیكی بازی میکند.
عبدواال و همكاران در سال ( )0214در تحقیقی با عنوان "تاثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطهای ) (RMTو کیفیت رابطه بر وفاداری"
با نگاهی خاص به مدل) (PPMو نظریه بازاریابی رابطه به بررسی تاثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطه و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری
میباشد .آنها سه نوع) (RMTکه تحت عنوان عوامل کشش و مورینگ برچسب گذاری شدهاند و ابعاد ) (RQارائه نموده و مورد آزمون
قرار دادند.
جانیتا و میراندا در سال ( ،)0214مطالعاتی در باب "سابقه وفاداری مشتری در بازارهای تجارت اینترنتی بین دو بنگاه " B0Bرا
انجام دادند و نتایج حاکی از آن است که رضایت هیچ تاثیر مستقیمی بر وفاداری مشتریان ندارد ،اما تصویر سایت فروش الكترونیكی و
ارزیابی کاربر از کیفیت و ارزش ،پیش درآمد و مقدمه وفاداری مشتریان هستند.

تجزیه و تحليل داده ها
قبل از براورد مدل ابتدا روایی و پایای پرسشنامه را بررسی می کنیم .برای تعیین روایی ساختار درونی پرسشنامه نیز از روش روایی
همگرا و برای تعیین پایایی دو روش پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ بهکار بسته شد .روایی همگرا که میزان همبستگی یک سازه با
شاخصهای خود را نشان میدهد توسط فورنل و الرکر )1181( 41پیشنهاد شد که با شاخص « »40AVEسنجیده میشود .به پیشنهاد مگنر،
مگنر ،ولكر و کمپبل )1116( 43مقدار این شاخص برای هر یک از متغیرهای اصلی باید بیش از  2/4باشد تا روایی ساختار درونی پرسشنامه
تأیید گردد .برای تأیید پایایی ابزار سنجش نیز ،ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها باید بزرگتر از  2/6باشد .عالوه بر آن برای
حصول اطمینان از پایایی به پیشنهاد ورتس ،لین و جارسكاگ )1174( 44از معیار « »42CRکه پایایی متغیرها را با توجه به همبستگی
سازههایشان با یكدیگر محاسبه میکند ،نیز استفاده گردید .شاخص « »CRباید مقداری باالتر از  2/7را نشان دهد تا پایایی ابزار سنجش
تأیید گردد (هیر و همكاران .)120 :0213 ،جدول ( )1نشاندهنده مقادیر محاسبه شده برای این شاخصها است که از نرمافزار اسمارت
پیالاس استخراج شدهاند .همانگونه که مشاهده میگردد این شرایط برای تم امی متغیرهای مكنون رعایت شده که حاکی از روایی و
پایایی مناسب ابزار سنجش است.

Tong Bao, Tung-lung Steven Chang
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Fornell and Larcker
Average Variance Extracted
43 Magner, Wolker and Kampbell
44 Werts, Leen and Jorskog
45Composite Reliability
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جدول( .)1پایایی ،روایی و برازش مدل

متغیر

تعداد سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

CR

AVE

communality

R2

ویژگیهای لذت گرایانه

4

2/771

2/867

2/682

2/682

-

ویژگیهای فایده گرایانه

4

2/787

2/867

2/601

2/601

-

تعهد عاطفی

3

2/623

2/781

2/227

2/227

2/246

تعهد حسابگرانه

3

2/786

2/872

2/721

2/721

2/080

اعتماد

3

2/668

2/803

2/613

2/613

2/363

وفاداری الكترونیكی

6

2/811

2/130

2/801

2/801

2/481

منبع :یافته هاي پزوهش

نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایم مدل متغیرهای مورد بررسی با سواالت در نظر گرفته شده در حالت استاندارد و معناداری را
نشان میدهد.

شکل( .)1ضرایب مسير بين متغيرها و شاخصهاي پژوهش

شکل( .)2بارهاي عاملی و ضرایب معناداري روابط ميان متغيرهاي پژوهش

همانطور که مدل اندازهگیری پژوهش یعنی نمودارهای ( )1و ( )0نشان میدهند تمام سواالت دارای بار عاملی بیشتر از 2.2هستند.
این بدان معنا است که شاخصهای اصلی اندازهگیری بار عاملی معناداری را ایجاد نمودهاند ،در نتیجه ابزار اندازهگیری پژوهش از روایی
باالیی برخوردار است .در واقع با توجه به گزارش مدل اندازهگیری مشخص میشود که همه بارهای عاملی با توجه به مقدار معناداری شاخص
) (T_valueمعنادار بوده و هیچ گویهای از مدل حذف نمیشود .اکنون میتوان به مدل ساختاری تحقیق پرداخت.
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اکنون با حصول اطمینان از مناسب بودن بخش اندازهگیری مدل مفهومی به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته و رد یا تأیید شدن
آنها را مورد بررسی قرار میدهیم .جدول ( )0خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول( .)2نتایج آزمون فرضيههاي پژوهش

فرضیهها

ضریب مسیر

معناداری

نتیجهگیری

ویژگی های لذت گرایانه بر روی تعهد عاطفی تاثیر معنی داری دارد.

2/241

1/273

رد فرضیه

ویژگی های لذت گرایانه بر روی تعهد حسابگرانه تاثیر معنی داری دارد.

2/140

0/388

تأیید فرضیه

ویژگی فایده گرایانه بر روی تعهد عاطفی تاثیر معنی داری دارد.

2/701

12/122

تأیید فرضیه

ویژگی فایده گرایانه بر روی تعهد حسابگرانه تاثیر معنی داری دارد.

2/421

7/737

تأیید فرضیه

تعهد عاطفی بر روی اعتماد تاثیر معنی داری دارد.

2/010

3/822

تأیید فرضیه

تعهد عاطفی بر روی وفاداری الكترونیكی تأثیرمعنی دار دارد.

2/160

0/027

تأیید فرضیه

تعهد حسابگرانه بر روی اعتماد تأثیرمعنی دار دارد.

2/380

2/202

تأیید فرضیه

تعهد حسابگرانه بر روی وفاداری الكترونیكی تأثیرمعنی دار دارد.

-2/212

1/613

رد فرضیه

اعتماد بر روی وفاداری الكترونیكی تأثیرمعنی دار دارد.

2/662

11/121

تأیید فرضیه

پيشنهادها ي کاربردي
با توجه به نتایج آزمون فرضیهها ،پیشنهاد میشود که مدیران و سرپرستان صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز
اقدامات زیر را برای بهبود تاثیر ویژگیهای وب سایت بر بازاریابی آنالین رابطهمند در این شرکت ،مد نظر قرار دهند:
 .1ویژگی فایدهگرایانه بر روی تعهد عاطفی در شرکت گردشگری آهنگ پرواز تاثیر معناداری زیادی داشته است از اینرو به مدیران
و سرپرستان صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،با افزایش استفاده آسان از موتور جستجوی وب
سایت برای پیدا کردن صفحات مختلف ،بهبود استفاده آسان از وب سایت برای کسب اطالعات مربوط به قیمت محصوالت و خدمات ارائه
شده توسط سازمان ،افزایش واقعی احساس هوشمندانه بودن تجربه رزرو آنالین خدمات ،بهبود امكان مطالعه و بررسی نظرات کاربران
دیگر در وب سایت و از این قبیل موارد جهت بهبود ویژگی فایدهگرایانه و بهدنبال آن افزایش تعهد عاطفی اقدام نمایند.
 .0اعتماد بر روی وفاداری الكترونیكی در شرکت گردشگری آهنگ پرواز تاثیرمعناداری داشته است از اینرو به مدیران و سرپرستان
صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،با افزایش قابل اعتماد بودن وب سایت در تمام اوقات ،نشان دادن
آنچه درست است توسط وب سایت ،بهبود یكپارچگی محتوای زیاد وب سایت و از این قبیل موارد جهت افزایش اعتماد و بهدنبال آن
افزایش وفاداری الكترونیكی کوشش نمایند.
 .3ویژگی فایدهگرایانه بر روی تعهد حسابگرانه در شرکت گردشگری آهنگ پرواز بیشترین تاثیر معناداری داشته است .از اینرو
به مدیران و سرپرستان صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،با افزایش استفاده آسان از موتور جستجوی
وب سایت برای پیدا کردن صفحات مختلف ،بهبود استفاده آسان از وب سایت برای کسب اطالعات مربوط به قیمت محصوالت و خدمات
ارائه شده توسط سازمان ،افزایش واقعی احساس هوشمندانه بودن تجربه رزرو آنالین خدمات ،بهبود امكان مطالعه و بررسی نظرات کاربران
دیگر در وب سایت و از این قبیل موارد جهت بهبود ویژگی فایدهگرایانه و بهدنبال آن افزایش تعهد حسابگرانه کوشش نمایند.
 .4تعهد حسابگرانه بر روی اعتماد در شرکت گردشگری آهنگ پرواز تاثیر معناداری نسبتاً زیادی داشته است از اینرو به مدیران
و سرپرستان صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،با کاهش داشتن ترس از دست دادن عضویت در وب
سایت با توقف استفاده از آن ،کاهش نیاز به صرف زمان قابل توجه برای عدم استفاده از وب سایت ،کاهش تحت تاثیر قرار گرفتن برخی
از جنبههای زندگی درعدم استفاده از وب سایت و از این قبیل موارد جهت افزایش تعهد حسابگرانه و بهدنبال آن افزایش اعتماد اقدام
نمایند.
 .2تعهد عاطفی بر روی اعتماد در شرکت گردشگری آهنگ پرواز تاثیر معناداری زیادی داشته است از اینرو به مدیران و سرپرستان
صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،با افزایش لذت بردن بحث در مورد جنبههای خوب این وب سایت
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با افراد دیگر ،بهبود اتصال آسان به وب سایت سازمان ،استفاده از یک قرارداد پرجاذبه برای مشتری و از این قبیل موارد جهت افزایش
تعهد عاطفی و بهدنبال آن افزایش اعتماد اقدام نمایند.
 .6به دلیل عدم معناداری تاثیر تعهد عاطفی بر روی وفاداری الكترونیكی در شرکت گردشگری آهنگ پرواز به مدیران و سرپرستان
صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میشود با افزایش لذت بردن بحث در مورد جنبههای خوب این وب سایت
با افراد دیگر ،بهبود اتصال آسان به وب سایت سازمان ،استفاده از یک قرارداد پرجاذبه برای مشتری و از این قبیل موارد جهت افزایش
تعهد عاطفی و به دنبال آن افزایش وفاداری الكترونیكی اقدام نمایند.
 .7ویژگیهای لذتگرایانه بر روی تعهد حسابگرانه در شرکت گردشگری آهنگ پرواز بیشترین تاثیر معناداری داشته است از اینرو
به مدیران و سرپرستان صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،با افزایش شادی واقعی با تجربه رزرو
آنالین خدمات ،لذت بخش بودن واقعی صرف زمان رزرو آنالین در مقایسه با دیگر چیزهایی که میتواند انجام داد ،افزایش داشتن احساس
شور و هیجان هنگام جستجو آنالین ،ارائه پیشنهادهای ویژه از وب سایت سازمان مانند :ارائه هشدار توسط ایمیل به کاربر در مواجه با
موارد خاص و از این قبیل موارد جهت بهبود ویژگیهای لذتگرایانه و بهدنبال آن افزایش تعهد حسابگرانه کوشش نمایند.
 .8ویژگیهای لذتگرایانه بر روی تعهد عاطفی در شرکت گردشگری آهنگ پرواز تاثیر معناداری نداشته است از اینرو به مدیران و
سرپرستان صنعت تورسیم بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،میتوان در تصمیمات مدیریتی این متغیر را نادیده
گرفت یا بهدنبال متغیرهای تعدیلگر دیگر باشند تا بتوانند در تصمیمگیری درست عمل نمایند.
 .1تعهد حسابگرانه بر روی وفاداری الكترونیكی در شرکت گردشگری آهنگ پرواز تاثیر معناداری نداشته است از اینرو به مدیران
و سرپرستان صنعت تورسیم به ویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،از اینرو به مدیران و سرپرستان صنعت تورسیم
بهویژه شرکت گردشگری آهنگ پرواز پیشنهاد میگردد ،میتوان در تصمیمات مدیریتی برای این متغیر را زمان و هزینه باالیی را برای آن
صرف ننمود.
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