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Abstract
Creating a great user experience is one of the main goals of online stores, which
actually enables them to create a lasting competitive advantage. The user experience
is also one of the valuable and innovative sources of information for designing
recommender systems. Given the competitive world of commerce and the high
similarity of goods and services, and considering the important role of the user
experience and actually creating a positive impression in the user's mind, this study
srecommender systems in in online environments are done. The methodology of the
present study is synthetic. In the qualitative section, 20 experts were selected
through semi-structured interviews through purposeful judgment sampling. Then
based on qualitative data content analysis, the initial research model was presented.
In the quantitative part of the study, the statistical population of the study included
all users and customers of the Digikala store that used its services in March and
April 2019. For this purpose, 384 samples were selected by available sampling
method. LISREL software was used to analyze the data in a small section and the
hypotheses were confirmed. The results indicate that there are five main categories
of background factors including perceived impact experience, perceived ease of
experience, perceived quality experience, perceived support experience, and
perceived external experience. Perceived attitudes, perceived value, perceived trust,
and perceived satisfaction were also presented as consequences of the user
experience of the recommender system in online environments.
Keywords: User experience, Recommender system, Content analysis,
Structuralequation modeling
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چکيده

کاال بودهاند که در فروردین و اردیبهشتماه  1398از خدمات آن استفاده کردهاند .به این منظور ،تعداد
 384نمونه به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کمی از
نرمافزار لیزرل استفاده شده و فرضیهها مورد تائید واقع شد.
نتایج پژوهش حاکی از وجود پنج دسته عوامل اصلی پیشزمینه شامل تجربه تأثیر ادراکشده ،تجربه
سهولت ادراکشده ،تجربه کیفیت ادراکشده ،تجربه پشتیبانی ادراکشده و تجربه ظاهری ادراکشده
است .نگرش ادراکشده ،ارزش ادراکشده ،اعتماد ادراکشده و رضایت ادراکشده نیز بهعنوان
پیامدهای تجربه کاربر از سیستم پیشنهاددهنده در محیطهای آنالین احصاء شد.
کلیدواژهها :تجربه کاربر ،سیستم پیشنهاددهنده ،تحلیل محتوا ،مدلسازی معادالت ساختاری
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یکی از اهداف اصلی فروشگاههای اینترنتی ،خلق تجربه عالی برای کاربر است که این امر عمالً امکان خلق
یک مزیت رقابتی پایدار را برای این فروشگاهها فراهم میکند .همچنین ،تجربه کاربر یکی از منابع
اطالعاتی ارزشمند و نوین جهت طراحی سیستمهای پیشنهاددهنده است .حال با توجه به دنیای رقابتی
تجارت و شباهت زیاد کاالها و خدمات و با در نظر گرفتن نقش حائز اهمیت تجربه کاربر و در واقع ایجاد
برداشت مثبت در ذهن کاربر ،این پژوهش با هدف تعیین پیشزمینهها و پیامدهای تجربه کاربر از
سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای آنالین انجام شده است .روششناسی پژوهش حاضر ترکیبی است.
در بخش کیفی ،بهمنظور انجام مصاحبههای نیمه ساختاریافته  20نفر از خبرگان به روش نمونهگیری هدفمند
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مقدمه
نگرش شرکتها و مؤسسات به لحاظ گسترش فضای رقابتی ،به ناگزیر بر جلب هر چه
بیشتر رضایت مشتری برای فروش و کسب سود بیشتر متمرکز شده است .با گذر از اقتصاد
سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین ،مشتری بهعنوان رکن اصلی و محور تمام
فعالیتهای سازمان درآمده است؛ بهنحویکه از دیدگاه رقابتی ،بقا و تداوم حیات
سازمانها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است (تباوار،
 .)1397مؤسسات امروزی ،تجربه مشتریان خود را بهعنوان یک برند به مشتریان انتقال
میدهند .شکلدهی تجربه مشتری برای ایجاد وفاداری واقعیتی است که پذیرفته شده و
یک استراتژی کلیدی است که ظرفیتهای بیشتری ایجاد میکند (رحیمی باغملک و
همکاران .)1398 ،تجربه ،یک محصول است و کاربران امروزی نیز به خدماتی که به آنها
ارائه میشود اهمیت چندانی نمیدهند ،بلکه تجربهای که از آن خدمت به دست میآورند
برای آنها حائز اهمیت است .این تجربهها ،نقش اساسی در فرآیند تصمیمگیری خرید
کاربران خواهد داشت (زیتامل و همکاران .)2012 1،شرکتهای امروزی برای اینکه
بتوانند در محیط رقابتی پیروز شوند باید قادر باشند از قابلیتهای فناوری اطالعات در
کسبوکارهای خود استفاده کنند و تجربه ارزشمندی را برای مشتریان خود در این زمینه
فراهم نمایند .افزایش چشمگیر رقابت در حوزه کسبوکار ،به اهمیت روز افزون و رو به
رشد برقراری ،حفظ و گسترش روابط با کاربران منجر شده است .از سوی دیگر ،استفاده
گسترده از فناوری اطالعات در کسبوکارها ،شیوهها و روشهای جدیدی برای برقراری
ارتباط با کاربران به وجود آورده است (فان و وگل .)2010 2،چالشی که کسبوکارهای
امروزی با آن روبهرو شدهاند ،پیدا کردن راهی برای فهم و شناخت کاربران ،ترجیحات و
تمایالت آنها و استفاده از آن در راستای ارائه خدمات شخصیسازی با هزینه پایین است.
فناوریهای پیشرفته مثل دادهکاوی و وب کاوی ابزارهایی برای این مهم میباشند (آرایا و
همکاران .)2004 3،سیستمهای پیشنهاددهنده مجموعهای از تکنیکها و ابزارهای
دادهکاوی میباشند که به ارائه پیشنهادهای اقالم متناسب و مورد استفاده کاربر میپردازند.

1. Zeithaml et al.
2. Phan & Vogel
3. Araya et al.
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هدف از ارائه این پیشنهادها ،پشتیبانی از فرآیند تصمیمگیری کاربر در خرید آن اقالم
است .کمک به کاربران برای رهایی از حجم روز افزون و تعداد بیشمار گزینههای
موجود ،این سیستمها را به مشهورترین و قویترین ابزار در حوزه تجارت الکترونیکی
تبدیل کرده است (ریکی و همکاران .)2011 1،یک مزیت استفاده از این سیستمها،
شخصی نمودن تجارت الکترونیک و بازیابی برای هر کاربر است .فروشگاههای اینترنتی با
داشتن مدلهای دقیقتر برای کاربران ،میتوانند درک بهتری از نیازهای آنها داشته باشند
و پاسخگویی به این نیازها منجر به موفقیت آنها در فروش متقابل محصوالت وابسته،
2

ترفیعهای یکبهیک ،سبدهای بزرگتر و بقای کاربران میگردد (هان و همکاران،
 .)2012سیستمهای پیشنهاددهنده ،ارتباطی را با ارزشافزوده بین کاربران و وبسایت
پایهریزی میکنند .هر چه کاربر از وبسایت بیشتر خرید کند ،به سیستم برای ارائه

3

پیشنهادهای بهتر کمک میکند و این کار فروش را افزایش میدهد (اندرسون و هیراالل،
 .)2009این سیستمها دانش کاربران و وفاداری آنها را افزایش میدهد که این راهبردی

4

ضروری برای کسبوکار در محیط تجارت الکترونیک به شمار میرود (یون و همکاران،

 .)2013از زمان ظهور سیستمهای پیشنهاددهنده ،هدف اکثر تحقیقات منتشرشده ارائه
الگوریتمهای جدید هستند که در پیشبینی نیاز کاربران دقیقتر هستند .اخیراً ،محققان تائید
کردهاند که تعبیه تجربه کاربر به سیستمهای پیشنهاددهنده ،اثربخشی توصیهها را بهطور
چشمگیری برای کاربران نهایی افزایش میدهند .بااینحال ،تجربه کاربر مسئلهای ذهنی
است و بدون بازخورد مستقیم کاربر در مورد توصیه سادهسازی نمیشود .مطالعات اندکی
در مورد نقش تجربه کاربر در زمینه سیستمهای پیشنهاددهنده انجام شده است .بررسی ما
نشان داد که علیرغم تالشهای اخیر در مورد ارزیابی تجربه کاربر از سیستمهای
پیشنهاددهنده ،این مورد هنوز هم جدید است و نیازمند تحقیقات بیشتری است (چمپیری و
همکاران.)2019 5،
گسترش تعداد فروشگاههای اینترنتی و افزایش تمایل کاربران برای خرید اینترنتی
موجب شده است فروشگاه اینترنتی دیجی کاال برای افزایش فروش خود استفاده از
1. Ricci et al.
2. Han et al.
3. Anderson & Hiralall
4. Yoon et al.
5. Champiri et al.
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ابزارهای مختلف را در اولویت قرار دهند .یکی از ابزارهای مورد استفاده فروشگاههای
اینترنتی دیجی کاال ،سیستم پیشنهاددهنده است .با توجه به اینکه کاربران این فروشگاه به
دنبال موضوعات و کاالهای خاص هستند ،در زمان رویارویی با حجم گسترده اطالعات و
تعداد بیشمار گزینههای موجود دچار سردرگمی شده و انتظار دارند پیشنهادهایی را از
سیستم پیشنهاددهنده دریافت کنند که منطقی بوده و همراستا با اهداف آنان باشد .ازاینرو،
سیستم پیشنهاددهندهای که توسط کاربر پذیرفته شود موجب افزایش بازدید و در پی آن
افزایش فروش این فروشگاه خواهد شد .تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد عوامل
موفقیت سیستمهای پیشنهاددهنده از بعد فنی صورت گرفته است .بااینحال ،پژوهشهای
اندکی در مورد تأثیر این سیستمها بر رفتار کاربر بهویژه در ایران صورت گرفته است.
فروشگاه اینترنتی دیجی کاال یکی از اولین فروشگاههای اینترنتی جامع در ایران است که
امروزه با محیط رقابتی مواجه شده است .هرچند فروشگاه اینترنتی مذکور از مزیت اولین
بودن در بازار برخوردار است ،اما این فروشگاه اینترنتی باید تالش خود را برای ایجاد و
بهبود تجربه منحصربهفرد برای کاربران انجام دهد تا بتواند در دنیای رقابتی خود را از سایر
رقبا متمایز کند؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش تعیین پیشزمینهها و پیامدهای تجربه
کاربر در مواجهه با پیشنهادهای این سیستمها است که میتواند راهکارهای بسیار مفیدی
برای فروشگاههای اینترنتی ارائه دهد.

مباني نظری پژوهش
با تشدید رقابت شرکتها پی بردهاند که ارائه تجربه بهیادماندنی به مشتریان برای بقاء و به
دست آوردن مزیت رقابتی بسیار مهم است .مزیت رقابتی یک شرکت ممکن است از
نوآوری در محصول ،استراتژی قیمتگذاری ،کانالهای بازاریابی قوی و غیره ناشی شود
اما مزیت رقابتی ناشی از ایجاد تجارب بهیادماندنی بهراحتی قابل تقلید و جایگزین شدن
نیست (سعیدنیا و گودرزی .)1392 ،رویکرد تجربهای مرحله منطقی بعدی در نیازهای
مصرفکننده است ،فراتر از کاال و خدمات .تجربه ارائهشده به یک مشتری ممکن است با
تجربه ارائهشده به مشتریان دیگر یکسان باشد اما جذب این تجربه عمیقاً شخصی است.
بازاریابی تجربهای تجربیاتی بهیادماندنی را ایجاد میکند .مصرفکننده از این تجربیات با
عالقه بسیار یاد میکند و حتی آن را با دوستان و خانواده خود به اشتراک میگذارد که در
نتیجه آن فروش از طریق تبلیغات دهانبهدهان و وفاداری مصرفکننده افزایش مییابد .این
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تجربه با هر ارتباط مؤثر عمیقتر میشود .بازاریابی تجربهای نیازمند مشارکت مشتریان بوده
و از سطح نیازهای بیانشده توسط مشتریان فراتر میرود و نیازهای اجتماعی و فرهنگی
آنها را نیز در نظر میگیرد؛ بنابراین بازاریابی تجربهای تنها نیازها و خواستهها را مورد
هدف قرار نمیدهد بلکه تصویر مشتریان از خودشان ،اهداف اجتماعی ،احساسات خفته،
ارزشها و خواستههای عمیق و ریشهای مصرفکننده را نیز هدف میگیرد (سیریناواسان و
سریواستاوا)2010 1،؛ بنابراین بازاریابان باید در تمامی مراحل ،اعم از طراحی تا بازاریابی،
به درک تجربی مشتری توجه نمایند زیرا مشتریان مانند گذشته ،تنها با کیفیت خوب
محصول راضی نمیشوند بلکه به میزان انطباق بین تجربیات بهدستآمده در طول فرآیند
مصرف با نیازهای احساسی و ترجیحات مورد عالقهشان نقش به سزایی ایفا میکند.
درصورتیکه عملکرد کاالها و خدمات مختلف یکسان باشد ،تجربه ،عامل کلیدی برای
تعیین ارزش محصول و مبنایی برای تصمیمگیری مشتری میشود (لی و همکاران.)2010 2،
در فروشگاههای اینترنتی ،تجربه اینترنتی در خرید تحت تأثیر اهداف خرید مشتریان قرار
میگیرد ،یعنی تجربه مشتری شامل درگیر شدن چندوجهی مشتری است که بتواند از طریق
تعامل با سازمان ،محصوالت آن و سایر مشتریان ارزش خلق کند؛ بنابراین وبسایت جهت
ایجاد تعامل با مشتریان نقش مهمی دارد و باید بتواند به خواستههای مشتریان در محیط
آنالین پاسخ مناسبی دهد (ریاض و رامان.)2015 3،
در اوایل دهه  ،1990نورمان4دانشمند علوم شناختی اصطالح تجربه کاربر را ابداع کرد.
او نشان داد که تجربه کاربر در مورد احساس کاربر (مثبت و منفی) درباره یک محصول
طی یک دوره زمانی است (نورمان .)2013 ،تجربه کاربر در واقع تمرکز بر ادراک فرد و
واکنشهای ناشی از استفاده یا پیشبینی استفاده از محصول ،سیستم یا خدمات است
(چمپیری و همکاران .)2019 ،محققان نشان دادند که تجربه کاربر یک پدیده ذهنی است.
بااینحال ،اثرات آن ممکن است توسط رفتار قابلمشاهده کاربران منعکس شود
(کنیجنبورگ و همکاران .)2012 5،تجربه کاربر به درک ذهنی ،شخصی و جامع از
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تعامالت کاربران تعامل اشاره دارد (وانگ و همکاران .)2017 1،هاسنزال )2008( 2تجربه
کاربر خوب ،نتیجهی برآورده کردن نیازهای انسانی برای استقالل ،صالحیت و تحریک از
طریق تعامل با محصول یا خدمات است .تجربه کاربر ادراک و پاسخ فرد بهعنوان نتیجهای
از کاربرد یا استفاده پیشبینیشده از محصول ،سیستم یا خدمات است (شاو و ونگرانن،

3

 .)2013تجربه کاربر ادراک کاربران و واکنش آنان در استفاده از یک محصول یا یک
خدمت است .بر اساس این تعریف ،تجربه کاربر دربرگیرنده باور کاربران ،احساسات،
ادراکات ،حس برتری ،واکنشهای فیزیکی و روانی و همچنین رفتار و عملکرد آنها در
طول زمان استفاده و بعد از آن است .در واقع تجربه کاربر مطلوب را میتوان حس رضایتی
که از مجموع حواس کاربر در استفاده او از یک محصول و یا یک خدمت ناشی میشود
بیان کرد .سه عامل مهم محصول ،کاربر و سابقه استفاده بر تجربه کاربر تأثیرگذار است
(فرادمن .)2016 4،تجربه فردی کاربر ،درک و هوشیاری او از ماهیت فکری وبسایت یا
نرمافزار است (مارش .)2015 5،تجربه کاربر شامل رفتارها ،نگرشها و احساسات یک
کاربر درباره استفاده از محصول ،سامانه یا سرویس خاص است و میتوان آن را نگاه به
عملکرد یک محصول ،سامانه یا سرویس از دیدگاه مخاطب در نظر گرفت .با توجه به
اینکه برداشتهای فردی مخاطبان مدنظر قرار میگیرد ،تجربه کاربر امری ذهنی ،نظری و
درونی است .در نتیجه تجربه کاربر فقط به جنبههای بصری محصول محدود نمیشود.
مفهوم تجربه کاربر دارای بعدهای بسیاری است و کل تجربههای فرد در مسیر استفاده از
محصول را در بر میگیرد (کاو و همکاران .)2015 6،تجربه کاربر احساس اولیه ،آنی و
ارزیابیکننده در حال تعامل با یک محصول و یا یک خدمت بیان شده است .این تجربه
توجه فرد را از خود محصول ،مواد استفاده شده در آن ،عملکرد و سایر جزئیات به سمت
احساسات ناشی از استفاده آن و بعد ذهنی محصول میکشاند .بر این اساس ،تجربه کاربر
یک پدیده زمانی است که با زمان تغییر کرده و از سویی دیگر اثر آن در ذهن باقی می
ماند .به این صورت که اگر استفاده از یک سامانه ،محصول و یا یک خدمت مطلوب باشد،
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با اتمام زمان استفاده از آن خاطره رضایتبخش از آن در ذهن کاربر میماند؛ اما ایجاد
حس خوب یا بد صرفاً به هر لحظه از استفاده وابسته است (هاسنزال .)2008 ،بااینحال،
همانطور که قبالً ذکر شد ،تجربه کاربر یک مسئله ذهنی است و اندازهگیری آن در
سیستمهای پیشنهاددهنده بسیار دشوار است (کنیجنبورگ و همکاران .)2010 ،تحقیقات
اندکی درباره نقش تجربه کاربر در زمینه سیستمهای پیشنهاددهنده انجام شده است بنابراین
تحقیق در این زمینه کامالً جدید است (کنیجنبورگ و ویلمسن.)2010 1،
سرعت اینترنت در حال زیاد شدن بوده و شیوه انجام کارهای روزمره نظیر خرید
آنالین ،پرداخت قبض ،تماشای فیلمهای جدید ،برقراری ارتباط و غیره ،تغییر میکند.
بهطور مثال ،در روشهای خرید قدیمیتر ،محصوالت برای یک بازار و مخاطب بهصورت
انبوه تولید شدند ،اما آن رویکرد بادوام نیست .بازارهایی که بر اساس سیکلهای تولید و
توسعه عمل نمیکنند ،قادر به دوام و بقا نیستند .برای رقابتی ماندن ،بازارها نیاز به فراهم
نمودن محصوالت و خدمات برای مشتریان مختلف با نیازهای گوناگون دارند .تغییر و
جابجایی به سمت خرید آنالین ،سفارشی ساختن نیازهای مشتریان را برای تولیدکنندگان و
خردهفروشان ،الزم و ضروری کرده است و درعینحال گزینههای انتخابی بیشتری نسبت به
قبل فراهم میکند (سیواپاالن و همکاران .)2014 2،در سال  ،1997اصطالح سیستمهای
پیشنهاددهنده توسط پول ونسیک و هال واریان 3ارائه شده است .آنها سیستمهای
پیشنهاددهنده را بهعنوان ابزاری برای اعمال تصمیمگیری عالوه بر بازیابی اطالعات
توصیف کردند .غیر از بازیابی اطالعات ،پیدایش سیستمهای پیشنهاددهنده از حوزههای
مختلفی مانند علوم شناختی ،بازاریابی ،مدیریت و همچنین نظریههای پیشبینی به دست
آمده است .سیستمهای پیشنهاددهنده بهعنوان ابزاری مناسب برای تسهیل و شتاب بخشیدن
به فرآیند جستجوی اطالعات با ارائه پیشنهادهای نتایج جستجوی مناسب به کاربران در
هنگام بررسی مقادیر زیادی از منابع مرتبط و نامرتبط در مخازن سازمانی هستند ،در نظر
گرفته میشوند (بل و همکاران .)2016 4،سیستم پیشنهاددهنده سیستمی است که توانایی
تحلیل رفتارهای گذشته و ارائه توصیههایی برای مسائل جاری دارد .در واقع این سیستمها
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با حدس زدن شیوه تفکر کاربر مناسبترین و نزدیکترین محصول به سلیقه کاربر را به
وی پیشنهاد میدهند .سیستم پیشنهاد دهنده زیرمجموعه سیستمهای فیلترینگ اطالعات
است که به دنبال پیشبینی امتیازات و ترجیحات کاربران در ارتباط با اقالم مدنظر کاربران
است .هدف این سیستمها در واقع رتبهبندی آیتمهای سیستم به لحاظ نزدیک بودن به
سالیق کاربران است تا در هنگام پیشنهاد آیتمهایی با رتبه باالتر را به کاربر پیشنهاد دهند
(داس و همکاران)2017 1،؛ بنابراین سیستمهای پیشنهاددهنده مجموعهای از تکنیکها و
ابزارهای دادهکاوی میباشند که به ارائه پیشنهادهای اقالم متناسب و مورد استفاده کاربر
میپردازند .هدف از ارائه این پیشنهادها ،پشتیبانی از فرآیند تصمیمگیری کاربر در خرید
آن اقالم است .کمک به کاربران برای رهایی از حجم روز افزون و تعداد بیشمار
گزینههای موجود ،این سیستمها را به مشهورترین و قویترین ابزار در حوزه تجارت
الکترونیکی تبدیل کرده است (ریکی و همکاران .)2011 ،استفاده از سیستمهای
پیشنهاددهنده افزایش فروش در تجارت الکترونیک را اثبات نموده است .هدف سیستم
ارائه محصوالتی به کاربر است که متضمن عالقهمندی و آسایش او از محصوالت بوده و
همچنین در شرکتها شانس فروش خدمات را ارتقا دهد .یکپارچهسازی تکنیکهای
مدیریت داده میتواند مسائل مرتبط با ارائه خدمات منطبق با عالیق مشتری را مخاطب قرار
داده و کیفیت پیشنهادها را به طرز چشمگیری بهبود دهد (محمدی و همکاران.)1397 ،
فروشگاههای اینترنتی با داشتن مدلهای دقیقتر برای مشتریان ،میتوانند درک بهتری از
نیازهای آنها داشته باشند و پاسخگویی به این نیازها منجر به موفقیت آنها در فروش
متقابل محصوالت وابسته ،ترفیعهای یکبهیک ،سبدهای بزرگتر و بقای مشتریان
میگردد (هان و همکاران .)2012 ،سیستمهای پیشنهاددهنده فروش فروشگاههای اینترنتی
را به سه طریق افزایش میدهند :در حالت اول ،این سیستمها باعث تبدیل بازدیدکنندگان
وبسایت به خریداران میشوند .بازدیدکنندگان یک وبسایت تجارت الکترونیکی ،غالباً
به مشاهده صفحات و محصوالت مختلف پرداخته و بدون آنکه خریدی بکنند ،از
وبسایت خارج میشوند .در این حالت این سیستمها به آنها کمک میکنند تا محصولی
را که به آن نیاز دارند پیدا کنند .در حالت دوم ،این سیستمها باعث همفرودشی میشوند.
این سیستمها با ارائه پیشنهادها باعث افزایش میزان همفرودشی شده و متوسط اندازه
1. Das et al.
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سفارشها افزایش پیدا میکند .در حالت سوم ،این سیستمها با ایجاد ارزشافزوده ناشی از
برقراری روابط با مشتریان ،باعث افزایش سطح وفاداری آنها میشوند (اگروال.)2016 1،

پيشينه پژوهش
پس از بررسی مفاهیم نظری ،در این بخش پژوهشهای انجام شده در این حوزه مورد
بررسی قرار میگیرد :کریمی علویجه و همکاران ( )1394در پژوهشی تحت عنوان

"فروشگاه اینترنتی هوشمند :سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر تحلیل رفتار کاربران" به ارائه
الگوریتمی برای بهبود سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر راهکار پاالیش همکارانه مبتنی بر
کاربر پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که میتوان با معرفی روش جدید،
ضمن بهکارگیری الگوریتم روش پاالیش همکاران مبتنی بر کاربر بهمثابه رویکرد پایه ،از
ترکیب وزندار خوشهبندی کاربران بر اساس اطالعات جمعیت شناختی آنها نیز برای
دستیابی به نتایج بهتر از سیستم ،استفاده کرد .نتایج پیادهسازی الگوریتم نشان داد رویکرد
ارائه شده ،ریشه میانگین مربعات خطای کمتری دارد که به معنای عملکرد بهتر و دقت
بیشتر آن است و پیشبینیهای حاصل از آن با ترجیح و سلیقه کاربران همخوانی بیشتری
دارد .سان و همکاران )2015( 2در پژوهشی تحت عنوان"شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه
کاربر از سیستمهای پیشنهاددهنده" به بررسی اثرات عوامل شخصیسازی ،حریم خصوصی
و هنجارهای اجتماعی بر تجربه کاربر در کاربران تلفن همراه در کشور چین در نزدیکی
شانگهای که بزرگترین شهر چین و مرکز مالی جهانی است ،پرداختند .به این منظور
پیمایشی با مشارکت  300تا  400نفر از کاربران انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان
میدهد که شخصیسازی بیشازحد سبب مشکالت مربوط به حریم خصوصی خواهد شد
و اطالعات شبکه اجتماعی میتواند با اطالعات شخصی برای بهبود تجربه کاربر استفاده

شود .لیو و همکاران )2017( 3در پژوهشی تحت عنوان"تحقیق درباره تأثیر سیستم
پیشنهاددهنده بر تجربه خرید آنالین مشتری" به بررسی اثرات دو ویژگی توصیه ،یعنی
روش پیشنهادی و عملکرد توصیه را بر روی تجربه خرید آنالین مشتری پرداختند .به این
منظور پیمایشی با مشارکت  108نفر از مشتریان آنالین انجام شد .یافتههای پژوهش آنها
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نشان میدهد که رابطه معناداری بین عملکرد توصیهشده و تجربه مشتری وجود دارد .هوش
و قابلیت اعتماد سیستم تأثیر قابلتوجهی بر تجربه مشتری دارد .همچنین بین روشهای
توصیه و تجربه مشتری رابطه معناداری وجود دارد .کیسلوا )2017(1در پژوهشی تحت
عنوان"درک تجربه کاربر جامع :یک مورد از وبسایت مجله اینترنتی" به بررسی و
تجزیهوتحلیل تجربه کاربر در تعامل با یک پلتفرم رسانهای آنالین با نگاهی جامع
پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت  27نفر از نمایندگان مخاطب هدف مجله
آنالین انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که تجربه کاربر را میتوان با سه بعد
بررسی کرد :قابلیت استفاده ادراکشده ،اثر (احساس و زیباییشناسی) و ارزش کاربر.
پاپاس و همکاران )2017(2در پژوهشی تحت عنوان" تأثیر متقابل انگیزهها خرید آنالین و

عوامل تجربی بر روی تجارت الکترونیکی شخصی :رویکرد نظریه پیچیدگی" به بررسی
رفتار خرید مشتریان با استفاده از نظریه پیچیدگی بر مبنای تجربه خرید و ایجاد انگیزه
خرید آنالین پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت  401نفر از مشتریان فروشگاههای
آنالین انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد نمایش محصول با تعامل سهبعدی،
تأثیر مثبتی بر نگرش مشتریان و تجربه آنها از فروشگاههای آنالین دارد.

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت ترکیبی یا آمیخته است ،یعنی از تلفیق روشهای
کیفی و کمی استفاده شده است و طرح پژوهش ترکیبی اکتشافی است؛ بنابراین ،ابتدا به
موشکافی دادههای کیفی و سپس برای تعیین روابط از دادههای کمی استفاده شده و ابعاد و
مؤلفههای تشکیلدهنده پدیده احصا شد .پژوهشگر ابتدا با گوش دادن به آزمودنیها ابعاد
را مشخص کرده و باید توجه داشت که دادههای کیفی ،دادههای کمی را میسازند و
پژوهشگر از طریق گردآوری دادههای کمی ،روابط را مورد آزمون قرار داده است .جامعه
آماری بخش کیفی پژوهش ،شامل خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین
متخصصان و مدیران در حوزه فروشگاههای آنالین بودند که از سوابق آموزشی و اجرایی
الزم در سطوح تصمیمگیری برخوردار بوده و بهاصطالح خبرگان آگاه نام دارند .در بخش
کمی ،جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کاربران و مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی
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کاال بودهاند که در فروردین و اردیبهشتماه  1398از خدمات این فروشگاه اینترنتی
استفاده کردهاند .برای تعیین نمونههای بخش کیفی پژوهش و تعیین گروه خبرگان پژوهش
از روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی استفاده شد .معیار انتخاب نمونه برای انجام مصاحبه با
خبرگان ،دارا بودن سابقه پژوهش و تدریس در حوزه فروشگاههای آنالین برای خبرگان
علمی و همچنین دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مرتبط برای متخصصان و مدیران
در حوزه بازاریابی اینترنتی و غیرحضوری است .بعد از انجام  15مصاحبه ،دیده شد که
عوامل اصلی و فرعی در مصاحبهها تکرار شده و پاسخها از روندی تکراری تبعیت میکنند
اما برای اطمینان بیشتر پنج مصاحبه دیگر نیز انجام شد و نمونه با  20نفر مورد تائید قرار
گرفت و به فرایند مصاحبه پایان داده شد و پژوهشگر به اشباع نظری رسید .در بخش کمی
و جهت بررسی افکار کاربران و مشتریان با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری در دسترس
نیست ،در مواردی که واریانس جامعه یا درصد خطا در اختیار نباشد ،میتوان از جدول
مورگان 1برای برآورد حجم نمونه استفاده نمود .بدین ترتیب با در نظر گرفتن جامعه
نامحدود ،تعداد کل  384نمونه ،قابلقبول است .لذا ،بهصورت قضاوتی بر اساس باالترین
رتبهبندی وبسایت الکسا 2،فروشگاه اینترنتی دیجی کاال انتخاب شد و پرسشنامههای
پژوهش بهصورت لینک در شبکههای اجتماعی قرار گرفت و از مشتریان و کاربران
درخواست شد تا به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دهند .با توجه به شیوه پژوهش در بخش
کیفی ،در این پژوهش از مصاحبههای نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده اولیه استفاده
شده است .در بخش کمی پژوهش ،جهت تعیین الگوی پیچیده روابط ،آزمون میزان روابط
بین مقولهها و دستیابی به سطوحی از توانایی تعمیمپذیری در نمونه بزرگتر ،پس از
ساخت پرسشنامه به آزمون مدل پرداخته و از شیوه پژوهش توصیفی تحلیلی و از مدلیابی
معادالت ساختاری استفاده شده است .برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش
و بهمنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها ،از نظرات اساتید این حوزه و متخصصان
سازمانی که خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنین بهطور همزمان از مشارکتکنندگان
در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .در تمام پژوهشهایی که دادههای پژوهش از
طریق تجزیهوتحلیل محتوا به دست میآیند برای اعتماد به کدگذاری و در نتیجه رعایت
اصل عینیت ،الزم است ضریب قابلیت اعتماد (پایایی) محاسبه شود؛ بنابراین ،در این
1. Morgan Table
2. Alexa.com
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پژوهش از روش محاسبه پایایی بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) استفاده شده است
که برای محاسبه پایایی مصاحبه با این روش ،از کدگذار دوم درخواست شد تا در پژوهش
مشارکت کند .نتایج حاصل نشان میدهد که پایایی بین کدگذاری این دو پژوهشگر برای
مصاحبههای انجام شده در این پژوهش برابر  90درصد است و با توجه به اینکه این میزان
پایایی باالی  70درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تائید بوده و میتوان ادعا
نمود که میزان پایایی تحلیل مصاحبههای انجام شده مناسب است .در بخش کمی ،روایی
صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید دانشگاه مورد تائید قرار گرفته است.
عالوه بر آن برای بررسی روایی سازه ،از دو معیار روایی همگرا استفاده شد که مختص
مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد لیزرل است بهمنظور روایی همگرا ،میانگین
واریانس استخراجشده ( )AVEو پایایی مرکب ( )CRمحاسبه شد .شاخص پایایی مرکب
بر طبق نظر بایرن )2013(1باید باالتر از  0/7باشد تا اعتبار سازه باال باشد و بین  0/6تا 0/7
قابلقبول است .همچنین ،میانگین واریانس استخراجشده نیز درصورتیکه باالتر از 0/5
باشد ،اعتبار سازه باال است و بین  0/4تا  0/5موردقبول است و شرط دیگر آن بزرگتر
بودن پایایی مرکب از میانگین واریانس استخراج شده است .همچنین ،در این پژوهش
بهمنظور تعیین پایایی ابزار گردآوری اطالعات از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و
آلفای کرونباخ برابر  95درصد محاسبه شده است .با توجه به اینکه پژوهش از نوع ترکیبی
آمیخته است ،تجزیهوتحلیل دادهها شامل دو بخش است :تجزیهوتحلیل دادههای کیفی و
تجزیهوتحلیل دادههای کمی .برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل محتوا 2استفاده
شده است که شامل کدگذاری باز 3،کدگذاری محوری 4و کدگذاری گزینشی 5است.
کدگذاری باز عبارت است از فرایندی تحلیلی که از طریق آن مفاهیم مشخص شده و
ویژگیها و ابعاد آنها از درون کشف میشوند .کدگذاری باز قصد دارد تا دادهها و
پدیدهها را در قالب مفاهیم درآورد .کدگذاری محوری ،پاالیش و تفکیک مقولههای به
دست آمده از کدگذاری باز است و یکی از مقولهها را محور فرآیند بررسی و اکتشاف
قرار میدهد و سپس مقولههای دیگر را به آن ارتباط میدهد و از میان انبوه مقولههای
1. Byrne
2. Content Analysis
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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آنهایی را که به نظر میآید بیش از سایر مقوالت در مراحل بعدی به کار آیند ،انتخاب
میکند .کدگذاری گزینشی سومین مرحله کدگذاری است که در سطحی انتزاعیتر بوده
و پیوند هر دستهبندی با سایر گروهها تشریح میشود و روشی برای یکپارچهسازی و تعیین
مقوله مرکزی است (فلیک .)2014 1،در بخش کمی از روشهای آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است که تجزیهوتحلیل بخش استنباطی پژوهش با استفاده از نرمافزار " لیزرل

" و "اس پی اس اس " صورت پذیرفت و در قالب روش مدلسازی معادالت ساختاری

2

مورد استفاده قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
در بخش کیفی ،پس از انجام تحلیل محتوا و کدگذاری گزینشی ،عوامل تأثیرگذار بر
تجربه کاربر استخراج شد .نتیجه کدگذاری گزینشی عوامل پیشزمینه تجربه کاربر در
جدول شماره  ،1نتیجه کدگذاری گزینشی تجربه کاربر در جدول شماره  2و نتیجه
کدگذاری گزینشی پیامدهای تجربه کاربر در جدول شماره  3ارائه شده است.
جدول  .1كدگذاري گزينشي عوامل پيشزمينه تجربه كاربر از سيستمهاي پيشنهاددهنده در محيطهاي
آنالي
مقوله

مفاهيم

کدها
حس هيجان و ماجراجويي در هنگام خريد اينترنتي

تحريک

جالب و هيجانانگيز بودن استفاده از محصو ت
هيجانزده شدن از خدمات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي
احساس هيجان نسبت به فروشگاه اينترنتي
برانگيخت كنجکاوي از طريق ناوبري فروشگاه اينترنتي

تجربه تأثير ادراکشده

كنجکاوي

تحريک كنجکاوي توسط فروشگاه اينترنتي
احساس كنجکاوي هنگام تعامل در فروشگاه اينترنتي
متعادل نمودن خلقوخوي از طريق سرگرمي ارائه شده در فروشگاه اينترنتي
ايجاد دنياي جديد و سپس ناپديد شدن هنگام استفاده از فروشگاه اينترنتي

حضور از راه دور

فراموش كردن محيط اطراف بهطور آني هنگام استفاده از فروشگاه اينترنتي
احساس سفر به دنياي واقعي هنگام استفاده از فروشگاه اينترنتي
احساس خوشي هنگام استفاده از فروشگاه اينترنتي
1. Flick
)2. Structural Equation Modeling (SEM
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چالشبرانگيز بودن استفاده از فروشگاه اينترنتي
چالش

استفاده از فروشگاه اينترنتي آزمون خوبي براي مهارتها
داشت انگيزه براي استفاده بيشتر از فروشگاه اينترنتي
تأثير مثبت فروشگاه اينترنتي بر كاربر
يادگيري آسان چگونگي استفاده از فروشگاه اينترنتي

سهولت استفاده

يافت فروشگاه اينترنتي كاربرپسند
راحتي جستجو اطالعات در فروشگاه اينترنتي
آسان و مطمئ بودن خريد اينترنتي
احساس راحتي در فرآيند خريد اينترنتي

سهولت فرآيند

ورود و خروج راحت در فروشگاه اينترنتي
پيدا كردن راحت كا هاي موردنياز در فروشگاه اينترنتي

تجربه سهولت

مقايسه محصو ت توصيهشده بهآساني در فروشگاه اينترنتي

ادراکشده

درک آسان صفحهنمايش فروشگاه اينترنتي
سهولت درک

درک آسان مت فروشگاه اينترنتي
درک آسان برچسبهاي فروشگاه اينترنتي
درک آسان چگونگي استفاده از محصول
هدايت آسان فروشگاه اينترنتي

ناوبري

طول نکشيدن يادگيري نحوه هدايت فروشگاه اينترنتي
هدايت سريج و آسان هنگام خريد اينترنتي
هدايت جالب و جذاب فروشگاه اينترنتي
ايجاد ويژگيهاي تعاملي (فيلمها ،نظرسنجيها و اشتراک) در فروشگاه اينترنتي

كار كردن بهطور يکپارچه در سراسر مرورگرها ،سيستمعاملها و دستگاهها
كيفيت سيستم

قابلقبول بودن مدتزمان صرف شده براي جستجوي اطالعات در فروشگاه
در دسترس بودن فروشگاه اينترنتي براي هميشه
اختصاص فروشگاه اينترنتي به نيازهاي كاربر

تجربه كيفيت
ادراکشده

سفارشيسازي و
شخصيسازي

سفارشي كردن صفحات به ميل كاربر (انتخاب اندازه ،رن  ،محصو ت در
هر صفحه)
احساس شناخته شدن بهعنوان يک كاربر از طريق الزامات ورود به فروشگاه
احساس كاربر از فروشگاه اينترنتي بهعنوان منطقه شخصي خود
مفيد و سودمند بودن اطالعات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي

كيفيت اطالعات

روش و واضح بودن اطالعات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي
دقيق و صحيح بودن اطالعات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي
بهروز و جديد بودن اطالعات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي

كفايت اطالعات

كامل و جامج بودن اطالعات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي
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بدون خطا بودن اطالعات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي
مؤثر بودن اطالعات ارائه شده توسط فروشگاه اينترنتي
تطابق فروشگاه اينترنتي با نيازهاي اطالعاتي كاربر
ارائه پيشنهادهاي ديگران هنگام نياز كاربر به كمک
كمک ديگران از طريق ارائه اطالعات براي حل مشکل كاربر
پشتيباني اطالعاتي

كمک ديگران از طريق كشف علت و ارائه پيشنهادهاي هنگام مواجه كاربر
با مشکالت
توانايي به اشتراکگذاري نظرات در مورد تجارب با ساير كاربران در فروشگاه

تشويق ديگران هنگام مواجه كاربر با مشکالت
گوش دادن و صحبت كردن ديگران در مورد احساسات شخصي كاربر
پشتيباني عاطفي

هنگام مواجه با مشکالت
ابراز عالقه و نگراني ديگران در مورد رفاه كاربر هنگام مواجه وي با

تجربه پشتيباني

مشکالت

ادراکشده

راهنمايي و هدايت صحيح ديگران هنگام مواجه وي با مشکالت
فرصتي براي گفتوگو به كاربر توسط فروشگاه اينترنتي
پشتيباني آنالي

فعال كردن مکالمه توسط فروشگاه اينترنتي
درخواست مشاوره در هنگام جستجوي اطالعات
پاسخگويي به سؤالهاي كاربر توسط فروشگاه اينترنتي
ارتباط برقرار كردن با فروشگاه اينترنتي براي دريافت اطالعات موردنياز
ارتباط با فروشگاه اينترنتي براي اختصاص اطالعات موردنياز به نيازهاي

ارتباطات بهموقج

خاص كاربر
ويژگيهاي تعاملي فروشگاه اينترنتي براي كمک به انجام كارها
فعال بودن همه كاربران فروشگاه اينترنتي
ترويو ادراک كيفيت از طريق زيباييشناسي فروشگاه اينترنتي

زيباييشناسي

اهميت داشت نگاه و احساس فروشگاه اينترنتي
خوشايند بودن نگاه و احساس فروشگاه اينترنتي
خالق و نوآور بودن فروشگاه اينترنتي
جذابيت استفاده از خدمات اينترنتي

تجربه ظاهري
ادراکشده

جذابيت

جذابيت بصري فروشگاه اينترنتي
جذابيت روش نمايش محصو ت
جذابيت طراحي فروشگاه اينترنتي
ارائه اطالعات روش و عميق در فروشگاه اينترنتي

طراحي و ارائه

تسهيل جستجوي محصو ت توسط طرح فروشگاه اينترنتي
با بودن كيفيت طراحي فروشگاه اينترنتي
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طراحي حرفهاي و مناسب ظاهر فروشگاه اينترنتي براي ارائه خدمات
يادگيري كاركردن بر روي فروشگاه اينترنتي
عمليات خودآموز و

داشت مهارت در استفاده از فروشگاه اينترنتي

يادگيري

انتخاب اي فروشگاه اينترنتي براي استفاده آسان
يادگيري منطق فروشگاه اينترنتي

جدول  .2كدگذاري گزينشي تجربه كاربر از سيستمهاي پيشنهاددهنده در محيطهاي آنالي
مقوله

مفاهيم

کدها
ارزنده بودن (قابل صرف وقت) استفاده از خدمات فروشگاه اينترنتي

تجربه عملگرا

ارزشمند بودن استفاده از خدمات فروشگاه اينترنتي
آموزنده بودن استفاده از خدمات فروشگاه اينترنتي
حاوي اطالعات مفيد بودن استفاده از خدمات فروشگاه اينترنتي
دوستانه بودن رابط خدمات فروشگاه اينترنتي

تجربه اجتماعي

مؤدبانه بودن رابط خدمات فروشگاه اينترنتي
شخصي بودن رابط خدمات فروشگاه اينترنتي
نزديک و خودماني بودن رابط خدمات فروشگاه اينترنتي

تجربه كاربر

لذتبخش بودن استفاده از فروشگاه اينترنتي
تجربه لذتجويانه

احساس لذت در طول بازديد از فروشگاه اينترنتي
لذتبخش بودن خريد اينترنتي
لذتبخش بودن تجربه فروشگاه اينترنتي
تطبيق موارد توصيهشده با ترجيحات كاربر

تجربه تناسبي

درک موارد توصيهشده در فروشگاه اينترنتي توسط كاربر
مناسب بودن موارد توصيهشده در فروشگاه اينترنتي
پيشنهاد فهرستي از افراد در فروشگاه اينترنتي با سليقهاي مشابه با كاربر

جدول  .3كدگذاري گزينشي پيامدهاي تجربه كاربر از سيستمهاي پيشنهاددهنده در محيطهاي آنالي
مقوله

مفاهيم

کدها
باور داشت به مفيد بودن خريد اينترنتي

نگرش شناختي
نگرش ادراکشده

باور داشت به كامل و بينقص بودن خريد اينترنتي
باور داشت به راحت بودن خريد اينترنتي
باور داشت به هوشمندانه و عاقالنه بودن خريد اينترنتي

نگرش رفتاري

تمايل به خريد اينترنتي
تمايل به تجربه خريد از فروشگاه اينترنتي
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ترجيح خريد اينترنتي به خريد با روش سنتي
پذيرش خريد اينترنتي بهعنوان يک روش خريد مناسب
عالقهمند بودن به خريد اينترنتي
نگرش عاطفي

احساس هيجان در زمان خريد اينترنتي
احساس موفقيت در زمان خريد اينترنتي
احساس امنيت در زمان خريد اينترنتي
منظم نمودن احساسات كاربر از طريق فروشگاه اينترنتي

نگرش فروشگاه

شناخت احساسات واقعي كاربر از طريق فروشگاه اينترنتي

اينترنتي

دريافت شکايت كاربر از طريق فروشگاه اينترنتي
نشان دادن واكنش مطلوب نسبت به فروشگاه اينترنتي
جمجآوري دانش از طريق اطالعات به اشتراک گذاشتهشده در فروشگاه

ارزش اطالعاتي

به دست آوردن اطالعات جديد از طريق فروشگاه اينترنتي
دريافت اطالعات جالب از طريق كاربران فروشگاه اينترنتي
دريافت اطالعات توصيهشده فروشگاه اينترنتي از كانالهاي حسي مختلف
كمک به كاربر از طريق استفاده از فروشگاه اينترنتي براي انجام بازيافت بهطور كامل

ارزش معامالتي

راحتي ارتباط فروشگاه اينترنتي با ساير فروشگاههاي اينترنتي
ارائه پشتيباني خريد بيشتر در فروشگاه اينترنتي
پيشنهاد ارزش خوبي براي پول توسط فروشگاه اينترنتي

ارزش ادراکشده

احساس خوشحالي هنگام به اشتراکگذاري اطالعات از طريق فروشگاه
ارزش تجربي

احساس خوشحالي هنگام به دست آوردن هرچه بيشتر "جايزه "
احساس خوشحالي هنگام دريافت كا هاي رايگان در فروشگاه اينترنتي
احساس خوشحالي هنگام دريافت كوپ هاي خريد در فروشگاه اينترنتي
بهبود يافت روابط كاربر از طريق استفاده از فروشگاه اينترنتي
بهبود يافت تصوير كاربر هنگام به اشتراکگذاري اطالعات از طريق

ارزش اجتماعي

فروشگاه
افزايش اعتمادبهنفس كاربر هنگام به اشتراکگذاري اطالعات از طريق فروشگاه

عدم درخواست كمک در هنگام حل مشکالت كاربران فروشگاه اينترنتي
قابلاعتماد بودن خريد اينترنتي
اعتماد كاربر

اعتماد به خريد اينترنتي بهعنوان يک پلت فرم معامالتي
اعتماد به خريد اينترنتي براي حفظ وعدههايي كه انجام ميدهند
اعتماد به فروشگاه اينترنتي براي نگهداشت بهتري منافج در ذه

اعتماد ادراکشده

اطمينان از بهتري تصميم خريد از طريق بررسي اطالعات ارائهشده توسط

قابليت اطمينان

فروشگاه

بدون خطا بودن معامالت در فروشگاه اينترنتي
احساس امنيت هنگام استفاده از كارت اعتباري براي خريد از فروشگاه
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اينترنتي
اعتقاد به امنيت با ي فروشگاه اينترنتي
به اشتراک نگذاشت اطالعات شخصي كاربران
حريم خصوصي

محافظت از اطالعات شخصي كاربران
محرمانه بودن اطالعات شخصي كاربران
احترام به حريم خصوصي كاربران
احساس امنيت هنگام استفاده از فروشگاه اينترنتي

امنيت

خطرناک نبودن خريد اينترنتي در مقايسه با روشهاي ديگر خريد
وجود اطمينان در مورد استفاده از فروشگاه اينترنتي
اعتقاد به ويژگيهاي امنيتي با فروشگاه اينترنتي
رضايت از صرفهجويي زمان به خاطر دسترسي به كا هاي موردنياز در
فروشگاه

رضايت كاربر

رضايت از جالب بودن هركدام از محصو ت پيشنهادي
رضايت از به اشتراک گذاشت بررسيها با كاربران از طريق فروشگاه
اينترنتي
رضايت از دسترسي به خدمات فروشگاه اينترنتي در هر زمان
رضايت از مدتزمان صرف شده براي جستجوي اطالعات در فروشگاه

رضايت قبل از خريد
اينترنتي

رضايت از مقايسه گزينههاي مختلف براي انتخاب بهتري
رضايت از انتخاب بي گزينههاي مختلف براي اطمينان از دريافت بهتري
پيشنهاد

رضايت از مفيد بودن امتيازات موردنظر
رضايت از راحتي سفارش در فروشگاه اينترنتي
رضايت ادراکشده

رضايت در حي خريد
اينترنتي

رضايت از پيشنهاد جايگزي سفارش در زمان مشخص شده
رضايت از پيگيري بسته سفارش در طول حملونقل توسط فروشگاه
اينترنتي
رضايت از فراهم كردن ويژگيهاي سفارشي (سابقه جستجو كاربر) در فروشگاه

رضايت از رايگان بودن بازگشت كا
رضايت بعد از خريد

رضايت از لغو سفارش در هر زمان

اينترنتي

رضايت از فراهم كردن گزينههاي بازپرداخت چندگانه
رضايت از سرعت در تحويل سفارشها
وفاداري كاربران فروشگاه اينترنتي

وفاداري كاربر

بازگشت به فروشگاه اينترنتي در آينده براي خريد اينترنتي
توصيه فروشگاه اينترنتي به دوستان و بستگان
رابطه خوب كاربر با فروشگاه اينترنتي

وفاداري الکترونيکي

اعتقاد به فروشگاه اينترنتي بهعنوان فروشگاه موردعالقه كاربران
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فروشگاه اينترنتي بهتري فروشگاه جهت انجام كارهاي كاربران
عدمتغيير فروشگاه اينترنتي فقط در صورت ادامه يافت خدمات فعلي
فروشگاه
در نظر گرفت فروشگاه اينترنتي بهعنوان اولي انتخاب كاربر جهت خريد

بر اساس نتایج تحلیل محتوا و کدگذاری نهایی ،مدل اولیه پژوهش ارائه شده است که در
شکل شماره  1نمایش داده شده است.
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 -كنجکاوي

شکل  .1مدل اوليه پژوهش بر اساس نتايو تحليل محتواي بخش كيفي پژوهش
تجربه تأثير ادراکشده

 نگرش شناختي نگرش عاطفي -نگرش فروشگاه

 حضور از راه دور -چالش

 -تجربه عملگرا

 -نگرش رفتاري

 -تحريک

 تجربه اجتماعينگرش ادراکشده

 -تجربه لذتجويانه

 -سهولت استفاده

 -تجربه تناسبي

 سهولت فرآيندتجربه سهولت ادراکشده

 سهولت درک -ناوبري

 ارزش اطالعاتي ارزش معامالتي -ارزش تجربي

ارزش ادراکشده

 -ارزش اجتماعي

 كيفيت سيستم -سفارشيسازي و

تجربه كاربر

تجربه كيفيت ادراکشده

 -كيفيت اطالعات

 -اعتماد كاربر

 -كفايت اطالعات

 قابليت اطمينان حريم خصوصي -امنيت

شخصيسازي

اعتماد ادراکشده
پشتيباني اطالعاتي پشتيباني عاطفيتجربه پشتيباني ادراکشده

 پشتيباني آنالي -ارتباطات بهموقج

 رضايت كاربررضايت قبل از خريد-رضايتدرحي خريد

رضايت ادراکشده

-رضايت بعد از خريد

 -زيباييشناسي

 وفاداري كاربر -وفاداري الکترونيکي

تجربه ظاهري ادراکشده

 جذابيت طراحي و ارائهعمليات خودآموز ويادگيري
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در بخش کمی پژوهش ،در ابتدا با استفاده از نرمافزار لیزرل بار عاملی در حالت
اندازهگیری ،پایایی مرکب ( )CRو میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEجهت
صحت دستهبندی مورد بررسی قرار مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول
شماره  4ارائه شده است که نشاندهنده دستهبندی مناسب با توجه به شاخصها است.
جدول  .4نتايو مدل اندازهگيري پژوهش
مقوله

تجربه تأثير ادراکشده

تجربه سهولت ادراکشده

مفاهيم

بار عاملي

تحريک

0/669

كنجکاوي

0/645

حضور از راه دور

0/679

چالش

0/608

سهولت استفاده

0/871

سهولت فرآيند

0/857

سهولت درک

0/862

ناوبري

0/751

كيفيت سيستم

0/877

سفارشيسازي و
تجربه كيفيت ادراکشده

تجربه پشتيباني ادراکشده

تجربه ظاهري ادراکشده

تجربه كاربر

شخصيسازي

0/921

كيفيت اطالعات

0/841

كفايت اطالعات

0/801

پشتيباني اطالعاتي

0/672

پشتيباني عاطفي

0/666

پشتيباني آنالي

0/803

ارتباطات بهموقج

0/769

زيباييشناسي

0/739

جذابيت

0/798

طراحي و ارائه

0/761

عمليات خودآموز و يادگيري

0/695

تجربه عملگرا

0/724

تجربه اجتماعي

0/737

تجربه لذتجويانه

0/671

تجربه تناسبي

0/644

CR

0/726

0/903

0/920

0/819

0/836

0/788

AVE

0/423

0/701

0/742

0/533

0/561

0/483
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نگرش ادراکشده

ارزش ادراکشده

اعتماد ادراکشده

نگرش شناختي

0/721

نگرش رفتاري

0/771

نگرش عاطفي

0/788

نگرش فروشگاه اينترنتي

0/781

ارزش اطالعاتي

0/704

ارزش معامالتي

0/659

ارزش تجربي

0/744

ارزش اجتماعي

0/751

اعتماد كاربر

0/677

قابليت اطمينان

0/711

حريم خصوصي

0/698

امنيت

0/733

رضايت كاربر

0/655

رضايت قبل از خريد
اينترنتي
رضايت ادراکشده

رضايت در حي خريد
اينترنتي

0/850

0/807

0/798

0/586

0/512

0/497

0/859
0/778

رضايت بعد از خريد اينترنتي

0/824

وفاداري كاربر

0/713

وفاداري الکترونيکي

0/739

0/893

0/584

در بخش دوم کمی مدل معادالت ساخ پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت .بهمنظور استفاده
از نرمافزار لیزرل باید توجه داشت که تحلیل مسیر در این نرمافزار شاخصهای برازشی را
تولید میکند که در بازه مشخص مقبول و نتایج آن قابل استناد است .بایرن ( )2013در
معادالت ساختاری درصورتیکه سه شاخص باالتر از حد پذیرش باشد ،مدل پذیرفته
میشود .به این منظور در جدول شماره  5برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت و مدل
دارای برازش مناسبی بوده است .همچنین نتایج اثرات مورد بررسی و مدل پژوهش در
جدول شماره  6و شکل شماره  2آماده است.
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جدول  .5شاخصهاي برازش
شاخص يا نشانگر
شاخص

ميانگي

ريشه

مربعات

خطاي

مقدار شاخص

دامنه پذيرش شاخص

0/071

مقادير زير 0/08

برآورد

()RMSEA
χ2/df

2/73

بي  1تا 3

نسبت كاي اسکوئر به درجه آزادي (

)

شاخص نيکويي برازش ()GFI

0/88

مقادير با ي 0/9

شاخص برازش هنجار يافته ()NFI

0/94

مقادير با ي 0/9

شاخص برازش هنجار نيافته ()NNFI

0/94

مقادير با ي 0/9

شاخص برازش تطبيقي ()CFI

0/96

مقادير با ي 0/9

شاخص برازش فزاينده ()IFI

0/96

مقادير با ي 0/9

جدول  .6نتايو حاصل از يافتههاي مدل ساختاري پژوهش
رديف

اثرات مورد بررسي

مقدار T-Value

ضريب مسير

نتيجه

1

تجربه تأثير ادراکشده بر تجربه كاربر

*2/16

0/22

تائيد

2

تجربه سهولت ادراکشده بر تجربه كاربر

*

0/11

2/15

**

تائيد

3

تجربه كيفيت ادراکشده بر تجربه كاربر

4/13

0/30

تائيد

4

تجربه پشتيباني ادراکشده بر تجربه كاربر

**3/88

0/40

تائيد

5

تجربه ظاهري ادراکشده بر تجربه كاربر

**

4/66

0/37

6

تجربه كاربر بر نگرش ادراکشده

**

9/47

7

تجربه كاربر بر ارزش ادراکشده

**

6/26

8

تجربه كاربر بر اعتماد ادراکشده

**

5/26

9

تجربه كاربر بر رضايت ادراکشده

**

5/23

P<0/0١

**

P<0/05

*

0/65
0/41
0/34
0/32

تائيد
تائيد
تائيد
تائيد
تائيد
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شکل  .2مدل پژوهش در حالت آزمون معناداري

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش بهمنظور طراحی مدل تجربه کاربر از سیستمهای پیشنهاددهنده و با هدف تعیین
مؤلفههای تأثیرگذار بر تجربه کاربر از سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای آنالین ایران
انجام شده است و دیدگاهی جامع و همهجانبه از عوامل پیشزمینه و پیامدهای تجربه کاربر
از این سیستمها ارائه نموده و میتواند بهخوبی سرلوحه اقدامات مدیریتی در حوزههای
مختلف فروشگاههای اینترنتی ایران باشد .نتایج پژوهش حاکی از وجود پنج دسته عوامل
اصلی پیشزمینه شامل تجربه تأثیر ادراکشده ،تجربه سهولت ادراکشده ،تجربه کیفیت
ادراکشده ،تجربه پشتیبانی ادراکشده و تجربه ظاهری ادراکشده است .یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که تجربه تأثیر ادراکشده بر تجربه کاربر تأثیرگذار است .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط میتلو و همکاران ،)2017(1وانگ و همکاران
1. Maitlo et al.
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( )2017و هاسنزال ( )2018مشابهت دارد .ازاینرو پیشنهاد میشود که با توجه به شاخص
سرگرمی میتوانند از طریق متنوع کردن اطالعات ارائه شده در وبسایت و ایجاد
لینکهایی برای رتبهبندی آنها اقداماتی انجام داد .همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از
آن است که تجربه سهولت ادراکشده بر تجربه کاربر تأثیرگذار است .این یافتهها با نتایج
پژوهشهای انجام شده توسط وانی و همکاران )2017( 1و مکلین و همکاران)2017( 2
مشابهت دارد .کاربر در هنگام ورود به وبسایت ،باید بهآسانی بخش موردنظر خود را
پیدا کرده و بهراحتی بتواند گزینه خرید خود را پیدا کند و نیز بهراحتی بتواند هزینه آن را
بدون اتالف وقت پرداخت کند که منجر به خرید کاربر از سایت دیجی کاال خواهد شد.
در ادامه پیشنهاد میشود شرایطی در نظر گرفته شود که کاربران بتوانند نظرات و
پیشنهادها ،رتبهبندی و توصیههای کاربران دیگر در مورد یک محصول را در قالب یک
نمودار بهطور خالصه مشاهده کنند .این امر هم باعث صرفهجویی در وقت کاربران خواهد
شد و هم کاربران را تشویق میکند که در بررسیها و رتبهبندیهای شرکت کنند.
همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تجربه کیفیت ادراکشده بر تجربه
کاربر تأثیرگذار است .این یافتهها با نتایج پژوهش انجام شده توسط وانگ ()2008
مشابهت دارد .اطالعاتی بهروز ،صحیح و با جزئیات کامل راجع به محصوالت را در اختیار
کاربران قرار گیرد چراکه ارائه اطالعات کلی و عمومی نیاز کاربران را برآورده نخواهد
ساخت .مدیران دیجی کاال باید بدانند که بسیاری از کاربران به دنبال اطالعات درست،
دقیق و اضافی از کاالی خریداریشده خود هستند تا نحوه استفاده از کاال ،موارد استفاده و
امتیاز کاالی موردنیاز به دیگر کاالی مشابه را برای خود داشته باشند و از این طریق
بهراحتی میتوانند انتخاب مناسب داشته باشند .در ادامه باید توجه داشت که فقط برای
محبوبترین محصوالت میزان بررسی قابلتوجه جلب نشود بلکه باید با پیشنهاد
محصوالت همتراز به کاربر این امکان را فراهم شود که در رتبهبندی و بررسی محصوالت
دیگر نیز شرکت کند و این رتبهبندیها باید برای تمام محصوالت به حداکثر خود برسد و
نباید تعداد زیادی از محصوالت را بدون بررسی رها نمود؛ بنابراین دیجی کاال میتواند با
استفاده از این محتواها رتبه صفحه خود در موتورهای جستجو را افزایش داده و زمینه
جذب کاربران را فراهم نماید .همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تجربه
2. Wani et al.
3. McLean et al.
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پشتیبانی ادراکشده بر تجربه کاربر تأثیرگذار است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای انجام
شده توسط پترسون )2015( 1مشابهت دارد .با امکان قرار دادن چت آنالین با گروه
پشتیبانی در وبسایت به مشکالت و نیازهای کاربران در لحظه پاسخ داده شود که بر رفتار
کاربران بسیار تأثیرگذار خواهد بود و همچنین با قرار دادن آموزش الکترونیکی طریقه
استفاده از وبسایت ،امکان مشاهده تصویری تجربه کاربران از نحوه استفاده از یک
محصول و امکان به اشتراکگذاری آن و درنهایت ایجاد امکان بازخورد از کاربر در مورد
نحوه پاسخگویی میتوانند مناسب باشند .در ادامه برای تشویق کاربر به شرکت در
تعامالت و ایجاد نظرات و تجربیات خود ،برای کاربرانی که در این تعامالت شرکت
میکنند و نظرات آنها نزد کاربران دیگر مهم برشمرده شده است ایجاد اعتبار گردد .در
واقع کسب اعتبار باالتر منجر به تخفیف و اهداء هدایا شود .بهاینترتیب فروشگاه دیجی
کاال میتواند شور و شوق کاربران را افزایش داده و از ارزیابی محصول مخرب و کاذب
بهطور مؤثر ممانعت کند؛ بنابراین کاربران در بررسیها و رتبهبندیها برای کسب اعتبار
شرکت میکنند و این اعتبار را به کاربران دیگر توصیه میکنند .همچنین ،یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که تجربه ظاهری ادراکشده بر تجربه کاربر تأثیرگذار است.
این یافتهها با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط اسنینه )2010(2مشابهت دارد .استفاده از
رنگبندی مناسب و توجه ویژه به موضوع روانشناسی رنگ بر اساس نوع اطالعات ارائه
شده ،گروه سنی و فرهنگ کاربر در وبسایت نیز میتواند در جذب کاربران تأثیر زیادی
داشته باشند .با توجه به نگرش ادراکشده ،ارزش ادراکشده ،اعتماد ادراکشده و
رضایت ادراکشده نیز بهعنوان پیامدهای تجربه کاربر از سیستم پیشنهاددهنده در
محیطهای آنالین احصاء گردید .همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تجربه
کاربر بر نگرش ادراکشده تأثیرگذار است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای انجام شده
توسط وانگ و همکاران ( )2017و هسو و همکاران )2017( 3مشابهت دارد .مدیران
فروشگاه اینترنتی دیجی کاال بیش از گذشته باید به ایجاد تجربهای بهیادماندنی برای
کاربران توجه نمایند و برای عموم مردم حتی در رسانههای جمعی که هنوز برخی از
مخاطبان آنها با شیوههای نوین فروشگاه اینترنتی آشنایی ندارند ،آموزشهای آسان و
1. Pettersson
2. Snieneh
3. Hsu et al.
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قابلدرک ارائه نمایند تا درنهایت تجربه کاربران از سیستمهای پیشنهاددهنده ارتقا یابد.
همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تجربه کاربر بر ارزش ادراکشده
تأثیرگذار است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط هسو و همکاران ()2017
و هسو و چن )2018(1مشابهت دارد .با بهینهسازی و کوتاه کردن زمان انجام تراکنشهای
مالی ،سرعت در تعامالت و امکان برقراری ارتباط بین وبسایت و کاربر ،به کاربران در
صرفهجویی در زمان کمک گردد .همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که
تجربه کاربر بر اعتماد ادراکشده تأثیرگذار است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای انجام
شده توسط مارتین و همکاران )2015( 2و مکلین و همکاران ( )2017مشابهت دارد.
بهمنظور حفظ و نگهداری اطالعات شخصی کاربران از طریق خارج از دسترس کردن
سرورهای این وبسایت با ایجاد دیتابیسهای ایمن اقدامات مناسبی انجام گیرد .همچنین
به مسئله اطمینان کاربران از اطالعات شخصی و عدم افشای آنها اهمیت بیشتری داده شود.
اطمینان کاربر از عدم افشای اطالعات شخصی خودشان ،منجر به خرید مجدد و ادامه روند
خرید اینترنتی آنها از سایت دیجی کاال خواهد بود .همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از
آن است که تجربه کاربر بر رضایت ادراکشده تأثیرگذار است .این یافتهها با نتایج
پژوهشهای انجام شده توسط مکلین و همکاران ( )2017و وانگ و همکاران ()2017
مشابهت دارد .برای رضایت کاربران به راهاندازی بخش پرسش و پاسخهای متداول اقدام
گردد .با ایجاد شبکه تبادلنظر دائمی و مستمر ،میتوان از نیازهای متغیر و انتظارات
کاربران درباره نحوه ارائه خدمات آگاه شد ،چنانچه این انتظارات و نیازها مبنای ارائه
خدمات به کاربران در نظر گرفته شود ،میتوان خدمات مناسبتر و فراتر از انتظار کاربران
ارائه کرد و از این طریق احساس خوشایند و لذتبخش استفاده از خدمات اینترنتی را برای
کاربران ایجاد کرد .در ادامه تا آنجایی که میشود باید توجه ویژهای به قیمت محصوالت
و خدمات خود داشت ،چراکه با وجود فنّاوریهای موجود ،هر کاربری میتواند از
قیمتهای سایر فروشگاههای اینترنتی آگاه شده و انتخاب خود را با یک مقایسه ساده
انجام دهد؛ بنابراین اتخاذ روشهایی همچون در نظر گرفتن قیمتهای کمتر نسبت به رقبا
بهمنظور جذب کاربر ،از راهکارهایی است که میتوان پیشنهاد داد.

1. Hsu & Chen
2. Martin et al.
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