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چکیده
آگاهی اندک از تجارت الکترونیک چه از جانب مشتریان و چه از جانب ارائهکنندگان خدمت و کاال ،از
موانع عمده بهکارگیری این نوع کسبوکار در ایران بهحساب میآید .یکی از این موارد وفاداری مشتریان و
عوامل مؤثر بر آن در دنیای تجارت الکترونیک است .از طرفی استفاده مکرر از الفاظ مبهم همچون "سایت
باکیفیت" که معنای دقیق و استانداردی بین افراد مختلف ندارد ،از دیگر مشکالت درک عوامل مؤثر در
وفاداری الکترونیک بهحساب میآید .در پژوهش حاضر که از نوع کاربردی است ،ابتدا با مرور ادبیات
موضوع ،عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیک بهصورت مدلی پیشنهادی ارائه و تائید شد .سپس با استفاده
از منطق فازی اقدام به طراحی موتور استنتاج فازی و پیشنهاد قواعد فازی شد .مقایسه قواعد با دو سایت بهعنوان
نمونه های دنیای واقعی نشان از صحت قواعد پیشنهادی داشت .بررسی قواعد مستخرج نشان داد که از یک
طرف مشخصات خرید و کیفیت وبسایت در تصمیم گیری مشتری بسیار حائز اهمیت است؛ از طرف دیگر
اعتماد نمیتواند بهطور مستقیم ایجاد وفاداری کند اما نبود آن ،اثر منفی بر وفاداری مشتری خواهد گذاشت.
نتایج بهدست آمده مشخص کرد که در زمینه وفاداری مشتری ،الزم است تا اصول و مفاهیم تئوری بهداشت و
انگیزش هرزبرگ مورد توجه قرار گیرد تا بتوان استراتژی صحیح در مدیریت کسبوکار الکترونیکی را اتخاذ
نمود.
کلیدواژگان :تجارت الکترونیک ،کسبوکار اینترنتی ،وفاداری ،منطق فازی.
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مقدمه
در هجوم برای ایجاد کسبوکارهای اینترنتی ،بسیاری از مدیران بهاشتباه ،تمام توجه خود را
معطوف به جلب مشتری می کنند تا حفظ آن؛ اما مدیران ارشد پیشتاز تجارت الکترونیک
می دانند که وفاداری مشتری یک ضرورت اقتصادی است .جلب مشتری بر روی اینترنت بسیار
هزینه زا است و اگر مشتریان وفادار نبوده و بهکرات مبادرت به خرید نکنند ،سودآوری امری
دور از دسترس خواهد بود (یوسفزای و همکاران  .)4119 ،7چنانچه یک شرکت بتواند اعتماد
مشتریان خود را به دست آورد %24 ،از مشتریان خرید بیشتری انجام داده و  %42نیز آن را به
دیگران توصیه میکنند و اگر مدیران بهسرعت وفاداری سودآورترین مشتریان فعلیشان را
جلب نکنند و مشتریان جدید مناسبی را جذب نکنند ،آینده ناامیدکنندهای خواهند داشت که
در آن در تدارک هوس های خریدارانی خواهند بود که فقط بیشترین حساسیت را نسبت به
قیمت دارند (خداداد حسینی و همکاران.)7911 ،
وفاداری مشتری ،مفهومی است که شامل متغیرهای مهمی همچون اعتماد مشتری ،کیفیت
خدمات و  ...میشود .از طرفی در اغلب پژوهشها وجود اثر معنادار این متغیرها بر وفاداری
مشتری و نیز تأثیرشان بر یکدیگر بررسی شده است (اولیویرا و همکاران  .)4171 ،4بخشی از
پژوهشها نیز به مطالعه متغیرها آشکار این عوامل پرداختهاند که مشخص کنند چه متغیرهایی
میتوانند به طور مثال بر اعتماد مشتری اثرگذار باشند؛ اما پژوهشهای محدودی به بررسی
همهجانبه و نحوه اثرگذاری این متغیرهای پنهان بر وفاداری مشتری پرداختهاند .در این
پژوهش به دنبال شناسایی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرهای مرتبط با وفاداری مشتری و
بررسی نحوه اثرگذاری آنها در سیستمهای تجارت الکترونیکی با استفاده از تکنیک فازی
هستیم تا این اثرگذاری به صورت قواعدی واضح و دقیق ،ارائه گردد.

1. Yousafzai et al.
2. Oliveira et al.
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مرور ادبیات
برای شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر وفاداری مشتریان ،الزم است تا ابتدا مفاهیم کلیدی
پژوهش که شامل تجارت الکترونیک و وفاداری مشتری میشود ،تعریف گردد.
تجارت الکترونیک شامل به اشتراک گذاشتن اطالعات کسبوکار ،برقراری ارتباطات
تجاری و هدایت معامالت تجاری به وسیله شبکههای ارتباطی است .تجارت الکترونیک
شامل طیف گستردهای از فعالیتها و تخصصها از جمله امنیت در معامالت ،اعتماد و اعتبار
در معامالت ،قانونگذاری ،مکانیسم پرداخت ،چگونگی تبلیغات ،کاتالوگهای الکترونیک،
حضور واسطهها ،عملکرد فروشگاههای چندرسانهای و ...است (خداداد حسینی و همکاران،
7911؛ کوو  .)4112 ،7ازآنجاییکه برای فروشگاههای وب ،افزایش طیف محصوالت نسبتاً
آسان است ،می توانند انواع بیشتری از کاالها را به مشتریان وفادار بفروشند که همین باعث
گسترش و تعمیق روابط در طول زمان میشود .تجارت الکترونیکی بر مبنای نوع مبادالت
شامل انواع زیر است:
تجارت بین دو بنگاه ( ،)B2Bتجارت بین مصرفکننده و بنگاه ( ،)B2Cمصرفکننده به
مصرفکننده ( ،)C2Cمردم به مردم ( ،)P2Pبنگاه به کارمندان ( ،)B2Eدولت به بنگاه
(  ،)G2Bدولت به مصرفکننده (  ،)G2Cدولتبهدولت ( ،)G2Gتجارت سیار ( 4هونگ و
چو 4177 ،9؛ خداداد حسینی و همکاران.)7911 ،
همچنین طبق تعریف ریچارد اولیور ( ،) 7333وفاداری عبارت از یک تعهد عمیق و پیوسته به
خرید مجدد محصول یا خدمت مطلوب در آینده است که بدان وسیله به خرید تکراری
مارک یکسان یا مجموعهای از مارکهای یکسان ،با توجه به عوامل موقعیتی و تالشهای
بازاریاب ی مؤثر بر تغییر رفتار ،منجر .ارزش وفاداری در دنیای مجازی اغلب بیشتر از دنیای
فیزیکی است (کر و همکاران 4111 ،2؛ کاسالو و همکاران  .)4171 ،4مشتریان وفادار عالوه بر
1. Koo
2. Mobile Commerce
3. Hong & Cho
4. Cyr et al.
5. Casaló et al.
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خرید بیشتر ،همچنین غالباً مشتریان جدیدی را به فروشنده ارجاع میدهند که خود منبع
سرشار دیگری برای کسب سود است (ولینگ و وایت .)4112 ،7
حجم مبادالت الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است که آمار نشان از افزایش بیش از
 4.4برابر طی سالهای  4179تا  4171دارد؛ اما موضوع وفاداری مشتری در سالهای  4111تا
 4171بین  11درصد تا  19درصد در نوسان بوده است (نیسار و پرابهاکار  .)4171 ،4این نوسان
شاید در ظاهر کم باشد؛ اما با در نظر گرفتن حجم عظیم تبادالت مالی در این حوزه ،اهمیت
آن چند برابر میشود وقتی بتوان تصور کرد چند دهم درصد تغییر در وفاداری مشتری،
میتواند منابع مالی زیادی را برای سازمان به همراه داشته باشد.
بهمنظور نیل به اهداف تعیینشده در این پژوهش ،ابتدا مطالعات گستردهای بر روی مدلهای
موجود در حوزه وفاداری مشتری و منابع مرتبط صورت گرفت و با بررسی این مدلها،
مجموعه ای از فاکتورهای اصلی که وفاداری الکترونیکی مشتری را تحت تأثیر قرار میدادند
استخراج و موردبررسی قرار گرفت.
پژوهشگران مختلف از زوایای مختلفی موضوع وفاداری مشتری در خرید آنالین را بررسی
کردهاند .بهطور مثال پراتمینینگسی و همکاران ( )4179در پژوهش خود به مدلی اشاره کردند
که رابطهای چند سویه بین وفاداری ،رضایت ،اعتماد و تعهد بود .همچنین تأثیر مستقیم یا
غیرمستقیم متغیرهای مختلف بر وفاداری از نظر پژوهشگران مختلف ،متفاوت است .بهطور
مثال ضیااهلل و همکاران ( ) 4172در مدل پیشنهادیشان ،کیفیت و مشخصات خرید را بهطور
غیرمستقیم و اعتماد و رضایت را به طور مستقیم بر وفاداری مؤثر میدانند .
در مطالعه ادبیا ت موضوع مشخص شد که پژوهشگران مختلف از زوایای متفاوتی وفاداری
مشتری را زیر ذرهبین قرار داده اند و هرکدام با زوایای دید خود به برخی عوامل مؤثر بر آن
اشاره کردند .به همین منظور به نظر مارسید بجای بسنده کردن به مدلهای محدود ،بهترین راه
این است که از تجمیع آن ها استفاده شود تا دقت پژوهش افزایش یابد .در همین راستا عوامل
1. Welling & White
2. Nisar & Prabhakar
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مؤثر بر وفاداری مشتری در کسبوکار الکترونیک مورد مطالعه قرار گرفت و دراینبی ن
رویکرد اصلی در ارائه مدل نهایی ،بررسی چارچوبها و مدلهای مطرحشده در سالهای
 4113تا  4171بود .در این راستا برخی از فاکتورها به علت مشابهت و همپوشانی ،باهم ادغام و
در دستهبندیهای کلیتر قرار داده شدند .پس از بررسی پژوهشهای صورت گرفته در رابطه
با وفاداری مشتری ،متغیرهای نهایی بهصورت جدول  7در نظر گرفته شدند.
جدول  .2عوامل مؤثر در وفاداری مشتری
متغیر
کیفیت وبسایت

پژوهشگران
الی و همکاران4113 ،؛ کاروانا و اوینگ4171 ،؛ چنگ و

فراواني تكرار نماد
M1
6

چن4113 ،؛ سای و هوانگ4113 ،؛ ولوی و فرگکاس 4174؛
دی فتا و همکاران4171 ،
سطح اعتماد

کاروانا و اوینگ4171 ،؛ ونگ و همکاران4112 ،؛ هونگ و 9

M2

چو4177 ،؛ هالکاینن و الکانن4171 ،؛ چنگ و چن4113 ،؛
خدائی وله زاقرد و رستمی نوروزآبادی7934 ،؛ آقایی و
همکاران ،7934 ،جوانمرد و سلطانزاده7911 ،؛ سای و
هوانگ4113 ،
مشخصات خرید

راماناتان4177 ،؛ ولوی و فرگکاس 4174؛ باسکار و کومار،

4

M3

4174؛ دی فتا و همکاران4171 ،
تعامالت اجتماعی

سرینیواسان و همکاران4114 ،؛ پارک و همکاران4177 ،؛

3

M4

ساریداکیس و همکاران؛ 4171
سطح خدمات

هریس و گوود4112 ،؛ کاروانا و اوینگ4171 ،؛ ونگ و

مشتری

همکاران4177 ،

ارزش ارائه شده یا

هریس و گوود4112 ،؛ الی و همکاران4113 ،؛ فالویان و

درک شده

همکاران4112 ،؛ سرینیواسان و همکاران4114 ،

سطح رضایتمندی

هریس و گوود4112 ،؛ باالبانیس و همکاران4112 ،؛ بنت و
همکاران4111 ،؛ الی و همکاران4113 ،؛ پارک و همکاران،
4177؛ م ولوی و فرگکاس 4174؛ ساال و پال4171 ،؛ ژنگ و
همکاران؛ 4171

3
4
8

M5
M6
M7
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کیفیت وبسایت ()M1
مجموعه فاکتورهایی که کیفیت یک وبسایت تجارت الکترونیک را تضمین میکنند شامل:
سهولت استفاده و پویش سایت ،سهولت دسترسی ،کیفیت طراحی ،قابلیت اطمینان سرور ،نام
دامنه و ویژگی شخصیسازی است (الی و همکاران 4113 ،7؛ کاروانا و اوینگ4171 ،؛ چنگ
و چن4113 ،؛ سای و هوانگ  .)4113 ،4دی فتا و همکاران  )4171( 9کیفیت وبسایت را یکی
از دو عامل اصلی و تأثیرگذار بر میزان بازدیدکنندگان فروشگاههای اینترنتی میداند .
سطح اعتماد ()M2
وقتی مشتریان به یک فروشنده آنالین اعتماد دارند ،امکان آنکه اطالعات شخصی بدهند
بیشتر است .این اطالعات شرکت مربوطه را قادر میسازد که رابطه نزدیکتری با مشتریان
برقرار کند (چنگ و چن  .) 4113 ،2همچنین کاهش نظارت دقیق و عدم توجه کافی به امنیت
دادهها و اطالعات ،به از دست رفتن کارایی سامانهها و متعاقباً کاهش سطح اعتماد کاربران
میشود (خدائی وله زاقرد و رستمی نوروزآبادی7934 ،؛ آقایی و همکاران .)7934 ،عواملی
چون مارک معتبر (جوانمرد و سلطانزاده7911 ،؛ سای و هوانگ  ،)4113 ،4حفظ حریم
خصوصی و امنیت ،تائید شخص ثالث ،شرایط و ضوابط استاندارد ،قابلیت اطمینان،
ارتباطات و تعامالت در رفع نگرانی مشتریان و افزایش اعتماد آنها مؤثر است (کاروانا و
اوینگ 4171 ،2؛ ونگ و همکاران 4112 ،1؛ هونگ و چو .)4177 ،1
هالکاینن و الکانن ( )4171نیز در پژوهشی با بررسی دقیق اعتماد مشتریان ،برخی ویژگیهای
فرهنگی ملی را نیز در اعتماد ،مؤثر دانستند .بهطور مثال یافتههای ایشان نشان داد که داشتن
1. Lai et al.
2. Tsai & Huang
3. Di Fatta et al.
4. Chang & Chen
5. Tsai & Huang
6. Caruana & Ewing
7. Wang et al.
8. Hong & Cho
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دید بلندمدت در ملل مختلف ،متفاوت است .همچنین ریسکپذیر نبودن ،موضوعی است که
از یک طرف در اعتماد اثر بسزایی دارد و از طرف دیگر ریشه در ویژگی فرهنگی فرد
میتواند داشته باشد.

مشخصات خرید ()M3
درصورتیکه خرید حجم زیادی داشته باشد و یا از اهمیت باالتری برخوردار باشد ،مشتری
حساسیت بیشتری نسبت به آن خواهد داشت و با وسواس بیشتری تصمیمگیری خواهد کرد
(باسکار و کومار  .) 4174 ،7بدین ترتیب اگر مشتری چنین خریدهایی را از فروشگاهی بهطور
موفقیتآمیز انجام داده باشد ،ریسک خرید از دیگر فروشگاهها را برای دفعات دیگر قبول
نخواهد کرد (راماناتان  .)4177 ،4دی فتا و همکاران  )4171( 9معتقدند که در حجم بازدید از
فروشگاه اینترنتی ،ماهیت کاال همچون لوکس بودن یا نبودن بسیار تأثیرگذار است .البته این
اثرگذاری ممکن است به خرید منتهی نشود و تنها در حد بازدید باقی بماند ،اما درهرحال
میتواند دروازهای برای پی ادهسازی تکنیکهای تبلیغاتی باشد.

تعامالت اجتماعی ()M4
یکی از راهکارهای نوین در امر وفاداری مشتری ،قرار دادن مکان هایی برای تعامالت
اجتماعی در وبسایت است .از جمله این ابزارها میتوان به نظرآزماییها ،ویکیها ،تاالرهای
گفتگو و بهطورکلی ابزارهای وب  4.1اشاره کرد( .سرینیواسان و همکاران 4114 ،2؛ پارک و
همکاران  .)4177 ،4ساریداکیس و همکاران  )4171( 2در پژوهشی اشاره کردند که تعامالت
اجتماعی انجامگرفته در کسبوکار الکترونیکی ،بر رشد درآمد سازمانها و نیز بعضاً بر
ماهیت و ویژگیهای صنعت اثر معنادار دارد که این اثرگذاری نشئت گرفته از جریان
اطالعات در سطوح مختلف سازمان است.
1. Bhaskar & Kumar
2. Ramanathan
3. Di Fatta et al.
4. Srinivasan et al.
5. Park et al.
6. Saridakis et al.
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سطح خدمات مشتري ()M5
نح وه پرداخت ،تحویل کاال و گارانتی ،خدمات ارتباطی و ارزش افزوده ،سیستم پاداش دهی
و امتیازهای مفید ،انطباق با تغییرات و دیگر خدمات اینچنینی مجموعه عوامل مؤثر بر کیفیت
خدمات الکترونیکی می باشند (هریس و گوود4112 ،؛ کاروانا و اوینگ4171 ،؛ ونگ و
همکاران .)4177 ،7

ارزش ارائه شده یا درک شده ()M6
ارزش ارائه شده ،فلسفه خرید مشتری است .کیفیت محصوالت و خدمات ،طیف وسیعی از
انتخابها ،قیمت گذاری مناسب و منطقی ،توانایی ارائه خدمت یا محصولی که منطبق با
خواسته و نیاز مشتریان متفاوت باشد ،مجموعه عواملی هستند که تأثیر مستقیم بر ارزش ارائه
شده به مشتری دارند و موجب میشوند که مشتری با ارزش درک شده باالتر ،وفاداری
بیشتری نسبت به شرکت پیدا کند (هریس و گوود4112 ،؛ الی و همکاران4113 ،؛ فالویان و
همکاران 4112 ،4؛ سرینیواسان و همکاران.)4114 ،

سطح رضایتمندي ()M7
شاید رضایتمندی مشتری جزء معدود عواملی باشد که در اکثر پژوهشها مورد بررسی قرار
گرفته و به عنوان یکی از عوامل اصلی وفاداری مشتری بهحساب میآید .درنتیجه میتوان
نتیجه گرفت که رضایتمندی از الزامات وفادار شدن مشتری است؛ اما نکتهای که باید توجه
داشت این است که مشتری راضی ،صد درصد وفادار نیست و درواقع شرط الزم برای توسعه
وفاداری است و نه کافی (هریس و گوود 4112 ،9؛ باالبانیسو همکاران 4112 ،2؛ بنت و
همکاران 4111 ،4؛ الی و همکاران4113 ،؛ پارک و همکاران.)4177 ،

1. Wang et al.
2. Flavia’n et al.
3. Harris & Goode
4. Balabanis et al.
5. Bennett et al.
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مساال و پال  )4171( 7معتقدند که با توجه به تفاوتهای موجود در صنایع مختلف ،برخی از
عوامل اثرگذاری بسیار بیشتری میتوانند داشته باشند .بهطور مثال ایشان در بررسی
بیمارستانها پی بردند که تنها در نظر گرفتن سطح رضایتمندی بیماران ،میتواند سازمان را به
میزان وفاداری ایشان سوق دهد و کافی است متغیرهای آشکار این عامل را در نظر گرفت.
اگرچه این رابطه در بیماران زن و مرد دقیقاً یکسان نبود اما تا حدودی قابل اتکاست .هرچند
ژنگ و همکاران  )4171( 4در برای بیماران بیمارستان ،اعتماد را مهم تر دانسته و با استفاده از
تکنیکهای فازی ،آن را برای بیمارستان در مقایسه با پزشکان بررسی کردند.
ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی مشتریان نیز در میزان وفاداری مؤثر است .عواملی چون
فرهنگ ،سطح تحصیالت ،تمکن مالی ،مقاومت در برابر تغییر ،احساساتی بودن و ...از جمله
این عوامل است (سرینیواسان و همکاران .)4114 ،با توجه به پژوهش ولوی و فرگکاس

9

( ،)4174ویژگیهای شخصیتی مشتری از طریق سطح رضایتمندی و به طبع آن رضایتمندی
الکترونیکی می تواند بر وفاداری مشتری اثرگذار باشد که بدین ترتیب بهعنوان یکی از
متغیرهای سطح رضایتمندی مورد استفاده قرار گرفت.
بدین ترتیب و با مرور ادبیات موضوع ،مدل پیشنهادی بهصورت شکل  7خواهد شد.
سطح رضایتمندی

ت ام ت اجتماعي

مشخ ات خرید

کیفیت وبسایت

ارز ارا ده یا
ده
در

سطح اعتماد

سطح خدمات
مشتری

كل  .1مدل عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری در کسبوکار الكترونیک
1. Meesala & Paul
2. Zheng et al.
3. Valvi & Fragkos
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روششناسی پژوهش
در این پژوهش برای بررسی این فاکتورها به مرور مطالعات انجام گرفته پرداخته خواهد شد تا
با بررسی نظرات خبرگان ،مدلی برای این فاکتورها رسم گردد .از طرفی افراد تمایل دارند با
متغیرهای زبانی و لفظی منظور خود را برسانند .به طور مثال استفاده از یک مجموعه گسسته از
برچسبهای لفظی به عنوان ورودی از جمله اعتماد قوی ،اعتماد ضعیف ،اعتماد مشکوک و...
 .بدین منظور در ادامه سعی می شود تا متغیرهای زبانی جمعآوری شده توسط خبرگان این
حوزه با استفاده از تکنیکهای تحلیل شده و نتایج آن به صورت توصیههایی ارائه شود .بدین
ترتیب رویه انجام پژوهش بهصورت شکل  4خواهد بود.
تایید مدل پیشنهادی با
استفاده از تحلیل عاملی
تاییدی

شناسایی فاکتورهای
اصلی مدل

طراحی موتور استنتاج
فازی برای  9فاکتور مهم

مرور ادبیاتی موضوع

رتبهبندی فاکتورها با

استفاده از آزمون
فریدمن

كل  .2مراحل انجام پژوهش

برای رسیدن به اهداف پژوهش ،ابتدا الزم است با توجه به نظر خبرگان و با استفاده از نرم افزار
لیزرل و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی ،مدل ارائه شده در شکل  7تائید گردد .سپس از طریق
آزمون فریدمن و با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس ،اقدام به رتبه بندی عوامل خواهد شد
تا با توجه به قانون پارتو 41 ،درصد تأثیرگذار شناسایی و مورد بررسی فازی قرار گیرند.
بهمنظور جمعآوری اطالعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق ،از پرسشنامه استفاده شده
است (جدول  .) 4عوامل مورد سنجش در مدل تحقیق ،پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به
نظرسنجی گذاشته شود ،در معرض قضاوت چند تن از خبرگان و کارشناسان در دانشگاه و
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شرکت های مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه مورد توافق که شامل
طیف  4گزینهای لیکرت میشد ،به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد تا از دادههای
بهدست آمده در تحلیل عاملی تائید استفاده شود .از آنجایی که جامعه آماری واجد شرایط
برای پاسخگویی به پرسشنامه ،نامحدود است و دسترسی به ایشان امکانپذیر نیست ،برای
تعیین نمونه موردنظر از فرمول آماری کوکران  7برای جامعه نامحدود استفاده شد که در آن
سطح اطمینان  %34برابر  7.32و باالترین میزان واریانس یعنی  1.44لحاظ گردیده است.
همچنین با توجه به اینکه خطای برآوردی باید کمتر از  %41باشد ،مقدار  %4انتخاب شد
(هومن.)7934 ،

که در آن  nحجم نمونه e ،مقدار اشتباه مجاز،

مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح

اطمینان  34درصد p ،برآورد نسبت صفت متغیر و  1-p = qو حداقل نفرات مورد نیاز جهت
بررسی  912نفر برآورد .نمونه آماری شامل افرادی است که دارای تحصیالت دانشگاهی بوده
و نیز در تجارت الکترونیک تجربه فعالیت حداقل  4سال را داشته باشند .توجه به این مورد
الزامی است که تمامی متغیرهای بررسی شده ،فقط و فقط با توجه به وبسایت فروشگاه است
نه کیفیت و سابقه فروشگاه فیزیکی (بهطور مثال فروشگاه دسینی واقع در نقاط مختلف شهر
نبای د در نتایج پژوهش لحاظ شود و تنها باید عوامل داخل وبسایت بررسی گردد).

1. Cochran
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جدول  .3عوامل ناسایي ده از مرور ادبیات موضوع تحقیق
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روش گردآوري اطالعات
قبل از استفاده از هر مدلی ،باید اعتبار آن مورد بررسی قرار گیرد .پایایی نشانگر آن است که
تا چه اندازه ابزار اندازهگیری ویژگیهای باثبات آزمودنی و یاویژگیهای متغیر و موقتی را
طکامل) دارد.
میسنجد (خلیلی شورینی )7914 ،و دامنهای بین صفر (عدم ارتباط) تا ( +7ارتبا 
برای محاسبه پایایی در این پژوهش روش آلفای کرونباخ  7استفاده شد .سو و همکاران

4

( )4174جدول  9را برای بررسی ضریب آلفای کرونباخ ارائه دادهاند:
جدول .4قابلیت اطمینان ضریب آلفای کرونباخ (سو و همكاران)2112 ،
بازه آلفا
پایایی پرسشنامه

بین  1.3تا

بین  1.1تا

بین  1.1تا

بین  1.2تا

بین  1.4تا

بین  1.1تا

7.1

1.3

1.1

1.1

1.2

1.4

عالی

خوب

قابلقبول

مشکوک

ضعیف

غیرقابلقبول

با بررسی دادههای بهدست آمده ،مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرها بهصورت
جدول  2به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه طراحیشده نیز برابر 1/14
به دست آمد که نشان داد پرسشنامه از سطح پایایی خوبی برخوردار است.
جدول  .5وض یت آلفای کرونباخ برای متغیرهای ارا

ده

نماد متغیر

نام متغیر

مقدار آلفای کرونباخ

وض یت پایایي

M1

کیفیت وبسایت

1.12

قابلقبول

M2

سطح اعتماد

1.11

قابلقبول

M3

مشخصات خرید

1.17

قابلقبول

M4

تعامالت اجتماعی

1.12

خوب

M5

سطح خدمات مشتری

1.12

خوب

M6

ارزش ارائه شده یا درک شده

1.12

خوب

M7

سطح رضایتمندی

1.12

قابلقبول
1. Cronbach's Alpha
2. Hsu et al.
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تحلیل عاملی تأییدي
در این تحقیق برای تائید مدل ارائه شده ،از روش تحلیل عاملی تأییدی  7استفاده گردید.
عاملی تأییدی مدلی برای آزمون فرضیات است که در آن محقق پیش از انجام تحلیل،
فرضیهای را شکل داده و تعداد عاملهای مورد انتظار و همبستگی آنها با متغیرهای موجود را
بیان میکند (بازرگان .)441 :7914 ،الزم به ذکر است تجزیهوتحلیل اطالعات آماری مدل
این تحقیق با نرمافزار لیزرل  1.1 4انجام میگیرد .مدل اولیه بهصورت شکل  9است.

1. Confirmatory Factor Analysis
2. Lisrel
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در اولین قدم بارهای عاملی  7استانداردشده بررسی شد .مقدار مناسب برای بار عاملی بیش از
 1/14و برای  T-Valueکه نشان از میزان اختالف بین میانگینهای متغیرها را دارد ،باید بیش
از  4باشد که اعداد بهدستآمده (جدول  )4نشان از برازش مناسب فاکتورها دارد (کالنتری،
.)741 :7934
جدول  .6بارهای عاملي و  T-valuesمتغیرهای آ كار
بار عاملي
Tعامل
استاندارد ده Value
7.11
q1
4.71
7.47
q2

وض یت

عامل

-

q16

بار عاملي
Tاستاندارد ده Value
71.14
7.22

وض یت
-

تائی د

q17

1.14

2.12

تائی د

q3

7.41

4.41

-

q18

1.12

2.44

تائید

q4

1.11

4.94

تائید

q19

7.11

-

-

q5

1.11

4.47

-

q20

1.27

2.27

تائید

q6

7.11

-

تائید

q21

1.13

77.71

تائید

q7

1.17

2.34

تائید

q22

7.11

-

-

q8

7.11

-

تائید

q23

1.11

1.71

تائید

q9

7.12

4.11

تائید

q24

1.17

2.71

تائید

q10

7.44

4.14

تائید

q25

1.23

2.24

تائید

q11

7.71

4.11

-

q12

7.11

-

تائید

VAR0001
VAR0002

7.11

-

تائید

1.31

73.71

تائید

q13

7.43

1.42

تائید

VAR0003

1.11

71.32

تائید

q14

7.12

1.21

تائید

VAR0004

1.21

74.42

تائید

q15

7.11

-

تائید

سپس به مطالعه شاخصهای نیکویی برازش پرداخته میشود .جدول  2خروجی نیکویی
برازش آزمون است.

1. Factor Loading
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جدول  .7نیكویي براز

آزمون

نماد

مقدار

خروجي

م یارها

استاندارد

آزمون

کمتر از 4

7/11

پذیرش

1/123

پذیرش

RFI

RMR

نزدیک به 1

1/21

پذیرش

IFI

NFI

بیش از 1/1

1/14

پذیرش

GFI

NNFI

بیش از 1/3

1/37

پذیرش

AGFI

RMSEA

کمتر از
1/12

نتیج
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نماد

مقدار

خروجي

م یارها

استاندارد

آزمون

CFI

بیش از 1/1

34371

پذیرش

1/12

پذیرش

1/12

پذیرش

1/34

پذیرش

1/32

پذیرش

نزدیک به
7
نزدیک به
7
نزدیک به
7
نزدیک به
7

نتیج

مجموع خروجی نرم افزار لیزرل نشان داد که تمام فاکتورهای نیکویی برازش همچون
شاخصهای  CFI ،AGFI ،GFI ،NNFI ،CFI ،NFI ،RMR ،RMSEAو RFI
تائید شدند (بویل و فابریس7334 ،؛ اندیون و همکاران )4177 ،و مدل پیشنهادی برازش بسیار
خوبی دارد و نمیتواند مدل را رد کند.

اولویتبندي متغیرها بر اساس میزان اهمیت
پرسشنامه اول حاوی متغیرهای اصلی مدل بود که از مخاطبان در مورد اهمیت آنها پرسش
شد .با توجه به رویه در نظر گرفته شده ،پس از آزمون مدل ،اقدام به شناسایی عوامل دارایی
بیشترین اولویت شد تا تمرکز مطالعات روی مؤثرترین متغیرها باشد .بدین منظور از طریق
آزمون فریدمن 9 ،عامل مهمتر شناسایی شدند.
آزمون فریدمن یک آزمون نا پارامتری است که از آن برای مقایسه میانگین رتبهها در بین k
متغیر استفاده میشود .آزمون فریدمن با در نظر گرفتن هم زمان میانگین و انحراف معیار ،به هر

742

فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال ششم ـ شماره 02ـ تابستان 6901

مورد یک نمره اختصاص میدهد که با رتبهبندی این نمرهها ،عمالً رتبه هر ادعا مشخص
میشود .در این آزمون فرض صفر مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبهها در بین گروههاست.
رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروهها حداقل دو گروه با هم اختالف
معنیداری دارند( .آذر و مؤمنی.)7911 ،

استفاده از تکنیک فازي براي طراحی موتور استنتاج
پس از تعیین متغیرهای دارای اولویت ،متغیرهای جزء آنها شناسایی و برای طراحی موتور
استنتاج فازی به صورت پرسشنامه ای مجزا در اختیار خبرگان قرار داده شد .درواقع عادت
کردن به بیان عباراتی چون اعتماد زیاد یا کم داشتن ،اطمینان نسبی داشتن و ...باعث وجود
ابهاماتی در راستای وفاداری تجارت الکترونیک شده است .این نحوه اظهارنظر باألخص در
پرسشنامههای مربوط به نظرات مشتریان که درنهایت منجر به تصمیمگیری میگردد ،کمبود
علمی را نشان میدهد که تردیدها برای گفتن جم الت قطعی را به زبان اعداد بیان کند .به این
دلیل از منطق فازی استفاده شد که روشی برای محاسبه دادهها و اطالعات مبهم ارائه می کند.
سیستمهای مبتنی بر منطق فازی شامل  2جزء اصلی هستند:
 .7فازی سازی  :7متغیرهای ورودی در این مرحله به اعداد فازی تبدیل میشوند .در این
̃ ) و تابع عضویت
پژوهش از عدد فازی مثلثی سهتایی (
بهصورت زیر استفاده شد:
یا
̃

{

1. Fuzzification

طراحي و پیادهسازی قواعد تشخیص وفاداری مشتری در سیستمهای تجارت...

744

 .4پایگاه دانش  :7این بخش که از ترکیب دانش خبرگان به وجود میآید ،به شکل
قواعدی  4از متغیرهای زبانی تشکیل میشود.
 .9موتور استنتاج  :9این بخش توانایی تصمیم گیری در انسان را شبیهسازی میکند؛ یعنی
با استفاده از قواعد زبانی قابلیت استنتاج را به کاربر میدهد .در این بخش موتور
استنتاج ممدانی  2در نرمافزار انتخاب شد.
 .2نافازیسازی  :4عکس فرآیند فازیسازی است؛ یعنی اعداد فازی به متغیرهای زبانی
تبدیل میشوند .روش گرانیگاه  2برای این بخش موتور استنتاج انتخاب شد
(ساروخانی و منتظر.)7911 ،
محاسبات این بخش با استفاده از نرمافزار  Matlab 1.2.1انجام گرفت.

یافتههاي پژوهش
از بین پاسخ دهندگان به سؤاالت اولیه که دارای تجربه کافی در زمینه کسبوکار الکترونیکی
هستند 11.9 ،درصد مرد و  44.1درصد زن بودند .میانگین سنی مخاطبان برابر  41.3سال است
که نشان میدهد ایشان از قشر جوان انتخاب شدهاند و به متدهای روز تجارت الکترونیک
آشنایی دارند .از طرفی نگاه به سطح تحصیالت پاسخدهندگان (جدول  ) 1و نیز میانگین سابقه
فعالیتشان در زمینه کسبوکار الکترونیک که برابر  9.94سال است ،نشان میدهد که نمونه
انتخاب شده برای تصمیم گیری مناسب است و هم از نظر غنای علمی و هم از نظر تجربه در
موقعیت مناسبی قرار دارد.

1. Knowledge base
2. Rules
3. Inference engine
4. Mamdani
5. Defuzzification
6. Center of gravity
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جدول  .8ویژگيهای جم یت ناختي

%91.4

مرد

%11.9

کارشناسی

زن

%44.1

کارشناسی ارشد %47.4

سابقه فعالیت در حوزه کسبوکار

 9.94سال

%77

دکتری

الکترونیک
برای اطمینان از تفاوت بین رتبههای متغیرها ،ابتدا باید مجزا بودن آنها بررسی شود .بررسی
تمامی دادهها به صورت یکجا ،نشان داد که سطح معنیداری کمتر از  1/14است و درنتیجه
فرض صفر در تمامی حالت ها رد شد؛ یعنی بین متغیرها تفاوت معنادار وجود دارد .در جدول
 1بخش ی از نتایج آزمون فریدمن برای تعیین میزان اهمیت متغیرهای مؤثر در وفاداری
الکترونیکی مشتریان ارائه شده است.
جدول  .9نمون نتایج آزمون فریدمن

متغیر

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

میانگین

2/39

4/23

4/13

4/13

4/11

9/71

9/42

انحراف معیار

2/914

2/444

2/211

9/244

9/212

9/291

9/141

1/231

1/431

1/214

1/374

1/149

1/111

1/121

خروجی
آزمون

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح اعتماد ،رضایتمندی ،کیفیت وبسایت و مشخصات
خرید بیش از سایر عوامل مورد توجه خبرگان قرار گرفتهاند .از طرفی به دلیل همپوشانی زیاد
بین رضایتمندی و سطح اعتماد که در پژوهشهای مختلف ثابت شده (مرادی7913 ،؛ شانکار
و همکاران  ،)4119 ،7از اعتماد در طراحی موتور استنتاج فازی استفاده شد.

1. Shankar et al.
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پس از تائید مدل و تعیین رتبه متغیرهای مؤثر در وفاداری الکترونیکی مشتریان ،اقدام به
طراحی موتور استنتاج فازی خواهد شد که با کمک  1نفر از خبرگان این حوزه انجام شد که
سابقه فعالیت بیش از  2سال در زمینههای مختلف کسب وکار اینترنتی را دارند .در ابتدا اقدام
به تعریف متغیرهای زبانی به عنوان ورودی و خروجی موتور فازی شد .سپس از خبرگان این
حوزه خواسته شد تا بازههای عدد فازی مربوط به هر متغیر را مشخص کنند .بدین ترتیب با
جمع آوری نظرات ایشان و میانگین گرفتن اعداد پیشنهادی ،اعداد مثلثی فازی این سیستم به
دست آمد که در شکل  2ارائه شده است .این اعداد به عنوان یکی از ارکان اصلی موتور
استنتاج فازی مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین مجدداً متغیرها و مقادیر زبانی آنها در
جدول  3مشخص شد.
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جدول  .11مقادیر زباني متغیرها
ردیف

نام متغیر
کیفیت

7

وبسایت

توضیحات

()T
کم

][1,4/4,9/1

متوسط

][4/7,9/3,1/3

زیاد

][2/7,1/7,41

کم

] [1,7/1,4/4

متوسط

][4,9/4,2/3

زیاد

] [9/9,4/2,71

کم

] [1,1/4 ,7/3

متوسط

] [1/4,4/4,4/1

زیاد

] [4/7,9/4,71

سرعت  Loadشدن

سریع

] [1,47,91

سایت مدنظر است و

متوسط

] [44,41,713

اشکال تایپی و

X1

گرامری

4

لینک خراب

9

کیفیت سرور

2

سرعت سرور

4

تعداد تبلیغات

2

نام دامنه

نماد

مقادیر زباني

اعداد فازی ()U

X2

تعداد Shut down
شدن سرور در ماه

فرض میشود که
حداقل سرعت

X3

X4
کند

اینترنتADSL ،

] [21,774,711

 128KBباشد.
X5
تعداد کاراکتر
موجود در دامنه و
سهولت تایپ و

X6

بخاطرسپاری آن
سطح اعتماد

1

اعتبار برند 7

سابقه خدمت

X7

خوب

] [1,4/7,2/7

زیاد

] [4/7,2/9,2/4

بیشازاندازه

] [4/7,2/7,73/7

مناسب

] [9,2/1,4/1

معمولی

] [2/2,3/4,77/1

نامناسب

] [3/1,77/1,41

کوتاه

] [1,9/4,4/7

متوسط

] [4/9,3/7,72/1
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طوالنی

] [77/7,74/1,711

منظور رتبه بین

معتبر

] [1,71,41

شرکتهای فعال در

معمولی

] [77,47,97

زمینه مربوط است.
در این عدد فازی از
1

اعتبار برند 4

3

زمینه و محتوا

فرمول (

)

X8

استفاده شد تا هر چه

غیر معتبر

] [41,93,41

عدد بزرگتر باشد،
معتبر بودن را نشان
دهد.
منظور نحوه آزمون
کردن محصول است
(مقایسه خرید عطر و

X9

آزمون معمولی

] [21,19,12

آزمون سخت

] [19,34,711

در این بخش فقط به

ارزان

] [4,744,174

مبلغ پرداختی توجه

متوسط

] [229,194,321

کتاب).
مشخصات خرید
71

آزمون راحت

] [7,44,24

شد و نیز محصوالت
کمتر از یکمیلیون
قیمت

تومان مدنظر قرار
گرفت .در رسم
شکل از فرمول
( )1000 - xاستفاده
شد.

X10
گران

] [141,372,7111
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تولید پایگاه قواعد فازی
ابتدا باید تعریف مشخصی از انواع مشتریان با توجه به وفاداریشان ارائه گردد.
 .7مشتری وفادار :مشتری است که برای خریدها مختلف در بازههای زمانی مختلف به
یک فروشگاه خاص مراجعه کند.
 .4مشتری بی تفاوت :این مشتری نسبت به فروشگاه خاصی تمایل نشان نمیدهد و برای
وی تفاوتی ندارد از کجا خرید کند.
 .9مشتری بیوفا :این مشتریان بههیچعنوان نسبت به فروشگاه وفادار نیستند و هراندازه
هم به ایشان پیشنهادهای جذاب و مستمر گردد ،هر آن ممکن است بهراحتی از
فروشگاه رقیب خرید کنند.
در ادامه فهرستی از قواعد فازی ارائه شده توسط خبرگان و با توجه به متغیرهای زبانی تهیه
شد .این قواعد به همراه اعداد فازی فوق از طریق نرمافزار متلب تهیه شد .تعداد  72قاعده از
این لیست که اهمیت بیشتری داشت در جدول  71نشان داده شده است.
جدول  .11قواعد پایگاه فازی طراحي ده
توضیح قواعد

رد
یف
7

اگر اشکال تایپی و گرامری کم و لینک خراب کم و تعداد ازکارافتادن سرور در ماه کم و سرعت بارگذاری
سایت سریع و تعداد تبلیغات خوب و نام دامنه مناسب و سابقه خدمت طوالنی و برند معتبر و معامله راحت و قیمت
محصول ارزان باشد ،آنگاه مشتری وفادار است.

4

اگر اشکال تایپی و گرامری زیاد و لینک خراب زیاد و تعداد ازکارافتادن سرور در ماه زیاد و سرعت بارگذاری
سایت کند و تعداد تبلیغات بیشازاندازه و نام دامنه نامناسب و سابقه خدمت کوتاه و برند نامعتبر و معامله سخت و
قیمت محصول گران باشد ،آنگاه مشتری بیوفا است.

9

اگر اشکال تایپی و گرامری زیاد و لینک خراب زیاد و تعداد تبلیغات بیشازاندازه و قیمت محصول گران باشد،
آنگاه مشتری بیوفا است.

2

اگر اشکال تایپی و گرامری زیاد و لینک خراب کم و سابقه خدمت متوسط و برند معمولی باشد ،آنگاه مشتری
بیتفاوت است.

724
4
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اگر لینک خراب متوسط و سرعت بارگذاری سایت کند و تعداد تبلیغات زیاد و سابقه خدمت طوالنی و برند معتبر
و قیمت محصول گران باشد ،آنگاه مشتری وفادار است.

2

اگر اشکال تایپی و گرامری کم و لینک خراب کم و تعداد تبلیغات خوب و نام دامنه مناسب باشد ،آنگاه مشتری
وفادار است.

1

اگر اشکال تایپی و گرامری کم و لینک خراب کم و تعداد ازکارافتادن سرور در ماه متوسط و سرعت بارگذاری
سایت کند و تعداد تبلیغات زیاد و نام دامنه مناسب و معامله راحت و قیمت محصول متوسط باشد ،آنگاه مشتری
بیتفاوت است.

1

اگر لینک خراب زیاد و تعداد ازکارافتادن سرور در ماه زیاد و سرعت بارگذاری کند و تعداد تبلیغات خوب و
سابقه خدمت متوسط و برند نامعتبر و قیمت محصول گران باشد ،آنگاه مشتری بیوفا است.

3

اگر سابقه خدمت متوسط و برند معمولی باشد و معامله راحت و قیمت محصول گران باشد ،آنگاه مشتری
بیتفاوت است.

71

اگر اشکال تایپی و گرامری متوسط و لینک خراب کم و سرعت بارگذاری کند و تعداد تبلیغات بیشازاندازه و
قیمت محصول متوسط باشد ،آنگاه مشتری بیتفاوت است.

77

اگر اشکال تایپی و گرامری کم و لینک خراب متوسط و تعداد تبلیغات بیشازاندازه و نام دامنه نامناسب و سابقه
خدمت متوسط و برند معمولی باشد و معامله سخت و قیمت محصول گران باشد ،آنگاه مشتری بیوفا است.

74

اگر اشکال تایپی و گرامری کم و لینک خراب زیاد و تعداد ازکارافتادن سرور در ماه کم و سرعت بارگذاری
سایت متوسط و تعداد تبلیغات زیاد و نام دامنه معمولی و سابقه خدمت کوتاه و برند نامعتبر و معامله متوسط و
قیمت محصول متوسط باشد ،آنگاه مشتری بیوفا است.

79

اگر اشکال تایپی و گرامری کم و لینک خراب کم و تعداد ازکارافتادن سرور در ماه کم و سرعت بارگذاری
سایت متوسط و تعداد تبلیغات کم و نام دامنه مناسب و سابقه خدمت متوسط و برند معمولی و معامله راحت و
قیمت محصول متوسط باشد ،آنگاه مشتری وفادار است.
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اگر اشکال تایپی و گرامری کم و لینک خراب زیاد و تعداد ازکارافتادن سرور در ماه متوسط و سرعت بارگذاری
سایت کند و تعداد تبلیغات بیش ازاندازه و نام دامنه مناسب و معامله راحت و قیمت محصول ارزان باشد ،آنگاه
مشتری بیتفاوت است.
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پیادهسازي و بررسی دو نمونه عملی
پس از طراحی سیستم ،دو فروشگاه اینترنتی مدنظر قرار گرفت و با توجه به قواعد زبانی و
مشخصات این دو سایت ،اقدام به آزمون موتور استنتاج شد .در انتخاب دو وبسایت ،ابتدا با
مدیرانشان تماس برقرار گردید که بتوان نظرشان را در مورد وفاداری مشتریانشان جویا شد .از
طرفی برای آزمون صحت موتور استنتاج بهتر بود که از هر دو طیف وفادار و بیوفا نمونهای
انتخاب گردد.
برای انتخاب نمونههای عملی ،از روش پیشنهادی دی فتا  7و همکاران ( )4171استفاده شد.
بدین ترتیب که به منظور بررسی اعتبار اولیه ،الزم بود هر دو فروشگاه اینترنتی دارای نماد
اعتماد الکترونیکی بوده و مجوز فعالیت داشته باشند .قیمت محصوالت این دو فروشگاه نیز
الزم بود که با توجه به زمینه کاریشان ،کامالً در تقابل با یکدیگر باشد یعنی یکی دارای
محصوالت نسبت اً ارزان و دیگری نسبتاً گران .در هر دو سایت  4انتخاب شده ،اشکاالت تایپی و
گرامری وجود ندارد ،نام دامنهها مناسب ( 4کاراکتر) و آزمون کاالی عرضهشده نیز راحت
است.
جمعآوری اطالعات دو فروشگاه انتخاب شده در سال  7934انجام گرفت که شامل بررسی
سرعت بارگذاری ،تعداد ازکارافتادن سرور ،میزان تبلیغات و دیگر موارد بود.
سایت "الف "
در سایت "الف " ،ماهیت کسبوکار مرتبط با بستههای آموزشی در حوزههای علمی متفاوت
است .در این سایت در لحظه آزمون قواعد 7 ،لینک خراب وجود داشت .در برهه  7ماهه و
در زمانهای تصادفی متفاوت ( 72مرتبه) ،ورود سایت بررسی شد که هیچ ازکارافتادن
سروری مشاهده نشد و نیز میانگین سرعت بارگذاری سایت  74ثانیه به دست آمد .سایت الف
با توجه به مدل کسب وکار خود از هیچ تبلیغی در محیط سایت استفاده نکرده است .دارای 4
1. Di Fatta
 .2برای جلوگیری از خدشهدار شدن اعتبار فروشگاه اینترنتي مزبور ،از نوشتن نام سایت خودداری شد.
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سال سابقه خدمت و رتبه  91در حوزه خود است .میانگین قیمت محصوالت عرضهشده نیز
حدود  111هزار تومان به دست آمد .با توجه به مصاحبه با مدیر این وبسایت و توضیح در
مورد شرایط مشتریان مختلف از نوع وفادار ،بیتفاوت و بیوفا ،وی بسیاری از مشتریان خود
را وفادار میداند که ارتباط تجاری تنگاتنگی با ایشان برقرار کردهاند .این اظهارنظر با
خروجی موتور طراحیشده همخوانی دارد .درواقع چنانچه وبسایت دیگری با قواعد مشابه
مورد بررسی قرار گیرد ،میتوان پیشبینی کرد که دارای مشتریان وفاداری خواهد بود.
سایت "ب "
ماهیت کسبوکار در سایت "ب " ،فروش تلفنهای همراه است .در این سایت در لحظه
آزمون قواعد 1 ،لینک خراب وجود داشت .در برهه  7ماهه و در زمانهای تصادفی متفاوت
( 72مرتبه) ،ورود به سایت بررسی شد که  4مرتبه ازکارافتادن سروری مشاهده شد و نیز
میانگین سرعت بارگذاری سایت  43ثانیه به دست آمد .سایت ب با توجه به مدل کسبوکار
خود 1 ،ردیف تبلیغ در محیط سایت استفاده کرده است .همچنین میانگین قیمت محصوالت
عرضهشده نیز حدود  411هزار تومان به دست آمد .با توجه به مصاحبه با مدیر این وبسایت
و توضیح در مورد شرایط مشتریان مختلف از نوع وفادار ،بیتفاوت و بیوفا ،وی اکثر
مشتریان خود را بیتفاوت و حتی بیوفا میداند که ارتباط تجاری خوبی با ایشان ندارند و
حتی برخی طرحهای تشو یقی برای مشتریان قبلی نیز نتوانسته آنها را به فروشگاه وفادار کند.
این اظهارنظر با خروجی موتور طراحیشده همخوانی دارد .درواقع چنانچه وبسایت دیگری
با قواعد مشابه مورد بررسی قرار گیرد ،میتوان پیشبینی کرد که دارای مشتریان بیتفاوت یا
بیوفا خواهد بود.

نتیجهگیري و پیشنهادها
پیشبینی رفتار مصرف کننده بسیار پیچیده و مشکل است .عدم قطعیت در نظرات و نیز در
پیشبینی رفتار و عقاید مصرف کنندگان ما را به تفکر در رابطه با نتیجهگیریهای مبنی بر
منطق فازی سوق می دهد تا با استفاده از عدم قطعیت موجود در آن به پیشبینی صحیحتر
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بپردازیم .بررسی اولیه نشان داد که عواملی چون اعتماد ،وجود شبکه های اجتماعی،
مشخصات خرید ،ارزش درک شده و ...می توانند بر وفاداری مشتری تأثیر بگذارند در ادامه
برای دقیقتر شدن نتایج به رتبهبندی عوامل اقدام شد و درنهایت سه عامل اعتماد ،کیفیت
وبس ایت و مشخصات خرید به عنوان متغیرهای اصلی موتور استنتاج فازی انتخاب شد .با
بررسی این عوامل و شناسایی متغیرهای جزء و با استخراج دانش خبرگان امر طراحی موتور
استنتاج انجام گرفت و با بررسی دو سایت نمونه مشخص شد که اعتبار آن مورد تائید است.
بررسی قواعد مستخرج نشان میدهد که موضوع قیمت در تصمیم گیری مشتری بسیار حائز
اهمیت است و همانگونه که الی و همکاران ( )4113اشاره کردند ،قیمت باالتر باعث
میشود که مشتری عوامل مختلف را با دقت بیشتری رصد کند و قیمت و ارزش کسبشده را
با حساسیت بیشتری مقایسه کند .این مهم بهطورکلی در مشخصات خرید با توجه به ماهیت
کاال کامالً بارز است و هم راستا با نتایج باسکار و کومار ( ،)4174راماناتان ( )4177و دی فتا و
همکاران (.)4171
از طرف دیگر باید توجه داشت که مشتریان نسبت به کیفیت وبسایت حساسیت زیادی
دارند؛ حتی با وجودی که ساریداکیس و همکاران ( )4171معتقدند که تعامالت اجتماعی و
ابزارهای آن از طریق کمک به جریان اطالعات ،تأثیر مثبت بر سازمان دارند ،نباید این
تعامالت به شکل ابزارهای تبلیغاتی و مزاحم خود را نشان دهد .بهطورکلی نتایج نشان داد که
همچون یافتههای دی فتا و همکاران ( ،)4171کیفیت وبسایت تأثیر بسزایی بر ذهنیت
کوتاهمدت مشتری میگذارد و مشتریان در مقایسات خود ،کسبوکاری الکترونیکی که
کیفیت خوبی ارائه ندهند را قابلرقابت ندانسته و همچون نظر کاروانا و اوینگ ( ،)4171در
مراجعات بعدی خود به دنبال گزینههای دیگر میروند و حتی همچون نتایج شبکهای
پراتمینینگسی و همکاران ( ،) 4179رضایت ،اعتماد و تعهد به فروشگاه اینترنتی را نیز از دست
میدهند .بدین ترتیب مدیران کسبوکارهای الکترونیک الزم است حتماً آزمونهای
عملکردی و غیر عملکردی وبسایتهای خود را با دقت باال انجام داده و بعد از اطمینان،
اقدام به انتشار محتویات کنند.
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با مرور نتایج به نکتهای حائز اهمیت میتوان دست یافت و آن نقش اعتماد در وفاداری است.
قواعد بهنوعی استخراج شدهاند که معتبر نبودن و یا سابقه خدمت نهچندان زیاد کسبوکار
الکترونیک ،موجب بی اعتماد و بیوفایی میشود همانگونه که نتایج کاروانا و اوینگ
( )4171و نیز هونگ و چو ( )4177نشان داد؛ اما برعکس آن الزاماً صحیح نیست .درواقع به
نظر میرسد مشتریان ایرانی ،اعتبار و سابقه خدمت را تنها پیششرطی برای قابلاعتماد دانستن
کسبوکار میدانند و اثرگذاری زیادی در وفاداریشان ندارد که یادآور تئوری بهداشت و
انگیزش هرزبرگ است و بهنوعی مرتبط با نتایج پژوهش هالکاینن و الکانن ( )4171در مورد
ویژگیهای فرهنگی در اعتماد کردن.
بزرگ ترین محدودیت در این پژوهش ،انتخاب تنها  4وبسایت برای راستی آزمایی قواعد
بود که دلیل آن را میتوان دسترس ی سخت به اطالعات وبسایتها دانست و پیشنهاد میشود
این مهم با تعداد بیشتر فروشگاه اینترنتی ،سنجیده شود .از طرفی پس از مرور ادبیات موضوع،
عواملی که بیشترین فراوانی در پژوهش های گذشته را دارند ،در مدل پیشنهادی ارائه شد و
توصیه میشود که حتی این عوامل و نیز عوامل دیگری که در منابع جدید با توجه به تغییر و
تحوالت روز ارائه شده اند ،مورد بررسی قرار گیرد .همچنین در بررسی اعتبار مدل اولیه،
میزان خطای برآوردی مقدار  3درصد در نظر گرفته شد که پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش
اطمینان ،این خطا کاهش یافته و نظرات بیشتری جمعآوری شود .در نهایت به دلیل
محدودیتهای موجود ،تنها امکان بررسی دقیق  9متغیر از عوامل شناساییشده وجود داشت
که دارای باالترین رتبه بودند و توصیه میشود در پژوهشهای آتی ،متغیرهای آشکار دیگر
عوامل نیز بررسی و اعداد فازی آنها نیز تهیه و قواعد مرتبط ،استخراج شود.
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