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چکیده

در ســالهای اخیــر ،بســیاری از خریدهــای عامــه مــردم بهطــور فزاینــدهای
تحــت تأثیــر محیطهــای آنالیــن ق ـرار گرفتــه اســت و بــا فراگیرشــدن ایــن نــوع
از خریدهــا ،رقابــت شــدیدی در میــان فروشــندگان و ارائهدهنــدگان خدمــات،
کهــ از بس��تر اینترن��ت اسـ�تفاده میکننــد ،درگرفت��ه اســت؛ زیــرا بــا بیشترشــدن
تعــداد خریــداران و بــا توجــه بــه ســهولت در انتخــاب ،در میــان ارائهدهنــدگان
خدمتــ بس��یار حائزــ اهمی��ت اسـ�ت کـ�ه مهمتریــن عوامــل مؤثــر در خریدهــای
آنالیــن را از دیــدگاه خریــداران شناســایی کننــد و در راســتای رفــع ایرادهــا و
مشــکالت موجــود بکوشــند .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش شــبکهنگاری
بــه بررســی و تبییــن ایــن عوامــل بــا توجــه بــه نظریــات و تجربیــات مشــتریان
خریــد آنالیــن خدمــات ســفر و گردشــگری پرداختــه شــده و نمونــه بررســی
وبســایت ســفرهای علیبابــا انتخــاب شــده اســت .در رونــد انجــام پژوهــش،
بــا بررســی نظریــات مشــتریان ایــن شــرکت در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام در
بــازه زمانــی هش ـتماهه 267 ،نظــر مرتبــط بــا موضــوع انتخــاب شــده اســت
و پــس از انجــام مراحــل کدگــذاری و تحلیلهــا ،مدلــی شــامل  9مقولــه هســته
و  32بعــد تشــکیلدهنده تأثیرگــذار در تجربــه خریــد آنالیــن خدمــات ســفر و
گردشــگری شناســایی و معرفــی شــدند 9 .مقولــه هســته معرفیشــده عبارتانــد
از :نحــوه قیمتگــذاری خدمــات ،کیفیــت ارتبــاط میــان شــرکت و مشــتری
وبســایت و نرمافــزار ،تجربــه قبلــی از دریافــت خدمــات ،پشــتیبانی تلفنــی،
دریافــت خدمــات بهصــورت آنــی و شخصیسازیشــده ،ارائــه خدمــات در
خــارج از کشــور ،امــکان انصــراف از دریافــت خدمــت و نظــارت بــر کیفیــت
ارائــه خدمــات.

مقدمه
بــا وجــود روشهــای گوناگــون خریــد کاالهــای
مصرفــی و خدمــات ،امــروزه یکــی از ســادهترین روشهــای
خریــد ،خریدهــای اینترنتــی اســت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت
و ویژگیهایــی کــه دارد میتوانــد بــه ســهولت جایگزیــن
بســیاری از خریدهــای حضــوری شــود .خریدهــای اینترنتــی
بــا فراگیرشــدن تجــارت الکترونیــک گســترش یافتهانــد.
تجــارت الکترونیکــی 4بــه مفهــوم خریــد آنالیــن بــرای
محصــوالت اســت ( .)Choi & Geistfeld, 2004افزایــش

اینترنــت ،تلفنهــای هوشــمند و شــبکههای اجتماعــی
بــه تشــکیل ســطوح بیســابقهای از ارتبــاط و توانمندســازی
مشــتریان منجــر شــده اســت (.)Szu-Yu Chou, 2016
مشــتریان میتواننــد بــه مقادیــر نامحــدودی از اطالعــات
دسترســی داشــته باشــند ،محصــوالت را مشــاهده کننــد،
کانالهــای خریــد متفــاوت را مقایســه کننــد ،و محصــوالت
خریداریشــده را در هرکجــا کــه هســتند و هــر زمــان کــه
دوســت دارنــد خریــداری کننــد .درنتیجــه ،مشــتری معاصــر
از طریــق انبوهــی از نقــاط تمــاس بــا شــرکتها تعامــل
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میکنــد و ایــن چیــزی اســت کــه درنهایــت بــه پیچیدهشــدن
تعامــل مشــتریان بــا فروشــندگان منجــر شــده اســت
( .)Lemon & Verhoef, 2016معرفــی ّفناوریهــای
جدیـ�د در روش تجــارت و خردهفروشــی آنالیــن بهشــدت
تأثیــر گذاشــتهاســت .ســاالنه تعــداد کاربـران فعــال و حجــم
معامــات آنالیــن درحــال افزایــش اســت و از اینترنــت
بهمنزلــهی کانــال خریــد جایگزیــن اســتفاده میشــود .در
زمینــه خردهفروشــی خالقانــه و مبتن ـی بــر ّفنــاوری ،تجــارب
عالــی مشــتری ضــروری اســت و شــرکتها بایــد بتواننــد
بهتریــن تجربــه آنالیــن را ،در قالــب درونفروشــگاهی و در
سرتاســر کانــال فــروش خــود بــه مشتریانشــان ارائــه دهنــد
( .)Roggeveen et al., 2020پیشبینــی میشــود کــه
تجــارت الکترونیــک همچنــان فراگیرتــر شــود و احتمــال
دارد فروشــگاههای فیزیکــی کمتــری در آینــده وجــود داشــته
باشــند ( .)HUI, 2017فروشــگاههای آنالیــن بهمنظــور
اینکــه مشتریانشــان بــه تجربیــات متمایــزی دســت یابنــد،
بهطــور فزاینــدهای از ّفناوریهــای دیجیتــال اســتفاده
میکننــد ( .)Grewal et al., 2020بــا توجــه بــه ماهیــت
رشــد ســریع ّفنــاوری ،تجــارب مختلــف ازجملــه تجربــه
خریــد (Bilgihan, 2016; Pantano & Priporas,
 )2016و همچنیــن ارائـ�ه خدمــات (McLean & Wilson,
 )2016بــه دنیــای دیجیتــال تغییــر یافتــه اســت .درواقــع
بــا تبدیلشــدن اینترنــت بــه کانــال اصلــی تحویــل کاالهــا
و ارائــه خدم��ات و بهمنزلـ�ه نســل جدیــدی از «فرهنــگ
دیجیتالــی» )Akcayir et al., 2016( 1تجربــه خریــد
آنالیــن اهمیــت حیاتــی یافتــه و بــه هدفــی کلیــدی بــرای
خردهفروشــان بــزرگ تبدیــل شــده اســت.
خریدهــای آنالیــن بــه دلیــل متفاوتبــودن بــا
خریدهــای فیزیکــی ،امــکان ســهولت بســیار بیشــتری در
انجــام کارهــا دارنــد؛ زی ـرا در خریدهــای آنالیــن بــه دلیــل
امــکان انتخــاب یــا تغییــر ارائهدهنــده خدمــت فقــط بــا چنــد
کلیــک ،بــدون نیــاز بــه صــرف هزینــه یــا زمانــی خــاص
در مقایســه بــا خریدهــای فیزیکــی اســت کــه ب ـرای یافتــن
جایگزیــن مناســب بســیار زمانبــر اســت .بنابرایــن بــا توجــه
بــه فراگیــری خریدهــای آنالیــن در ای ـران و همچنیــن تعــدد
ارائهدهنــدگان خدمــات و فروشــگاههای آنالیــن ،در عمــل
تغییــر و انتخــاب در میــان ارائهدهنــدگان خدمــات مختلــف
امــری بســیار ســاده اســت؛ بنابرایــن خطــر ازدســتدادن
خریــداران در صــورت بــروز نارضایتیهــای جزئــی
بهشــدت افزایــش یافتــه و میتــوان گفــت در مــواردی اولیــن
تجربــه نامناســب از خریــد میتوانــد بــه آخریــن خریــد از
فروشــنده منجــر شــود؛ بنابرایــن شناســایی و توجــه ویــژه

بــه عوامــل مؤثــر در خریدهــای آنالیــن از دیــد مشــتریان
حائــز اهمیــت بــوده و فروشــندگان بایــد بــه نظریــات
مشــتریان خــود توجــه ویــژهای کننــد .در بســیاری از مــوارد
نیــز بــه دلیــل تعــداد زیــاد مشــتریان ،تعامــل تکبهتــک
بــا خریــداران ممکــن نیســت و نیــاز اســت کــه فروشــندگان
بــا دیدگاهــی پژوهشمحــور ایــن نــکات را بررســی کننــد.
شــکی نیســت کــه در ســالهای اخیــر ایــن تغییــرات در
ّفنــاوری ،رفتــار مشــتری در خریــد را نیــز تغییــر و باعــث
دیجیتالیشــدن آینــده بــازار خردهفروشــی را شــکل داده
اســت .دادههــای نظرســنجی مشــتریان جهانــی پــی دبلیــو
ســی )2018( 2تأییــد میکنــد کــه خریــد فیزیکــی هنــوز
بــرای مصرفکننــدگان مهــم اســت؛ در ســالهای گذشــته،
مشــتریان فروشــگاههای فیزیکــی از  ۳۶درصــد در ســال
 ۲۰۱۴بــه  ۴۴درصــد در ســال  ۲۰۱۸رشــد داشــته اســت
( .)PWC, 2018اعتمــاد آنالیــن نیــز چالشــی اســت
کـ�ه بیشـ�تر فروشــندگان آنالیــن بــا آن مواجهانــد؛ بهویــژه
فروشــندگانی کــه وبســایت جدیــدی را میســازند و یــا
برنــد معروفــی ندارنــد (.)Pengnate & Sarathy, 2017
بـرای چنیــن فروشــندگانی ،وبســایت ابـزاری اصلــی اســت
کــه مصرفکننــدگان آنالیــن در آن ارزیابــی میکننــد کــه
آیــا از فروشــنده خریــد یــا بــا او مشــارکت کننــد یــا خیــر.
درنتیجــه ،فروشــندگان مکانیســمهای مختلفــی را در
وبســایت خــود بــرای متقاعدکــردن مصرفکنندگانــی
کــه اولینبــار از کسبوکارشــان دیــدن میکننــد بــهکار
میگیرنــد و بــرای افزایــش قابلیــت اعتمــاد خــود و قصــد
خریــد مصرفکننــدگان میکوشــند .دو مــورد از ایــن
قبیــل ســازوکارها عبارتانــد از :تضمیــن فروشــنده و بهبــود
جنبههــای بازدیــد مشــتری از وبســایت .تضمینهــای
خــاص فروشــندگان آنالیــن عبارتانــد از :سیاســتهای
حریــم خصوصــی ،سیاســتهای ضمانــت محصــول،
سیاســتهای بازگشــت کاال و دیگــر سیاســتهای
خدمــات مشــتری؛ درحالیکــه بازدیــد مشــتری از
محصــوالت و فروشــندگان در وبســایت شــرکت انجــام
میشــود و بازارمحــور اســت (Stouthuysen et al.,
 .)2017در زمی��نه تجــارت الکترونیــک ،تاکنــون دربــاره
تأثیــر مؤلفههــای طراحــی وبســایتها در تجربــه
خریــد و رفتــار مصرفکننــده درمــورد دیدگاههــای
فــردی مطالعــات فراوانــی انجــام شــده اســت کــه بــر
اعتمادســازی در مصرفکننــده و ارائــه خدمــات بهصــورت
شخصیسازیشــده تأکیــد دارنــد .بااینحــال ،تجربــه
خریــد میتوانــد تحــت تأثیــر دیدگاههــای اجتماعــی،
ارتباطــی و فــردی و بســیاری از موقعیتهــای دیگــر قــرار

1. Digital Culture

2. PWC

شناسایی عوامل مؤثر در خریدهای آنالین
در شرکت خدمات سفر و گردشگری (مورد مطالعه :شرکت سفرهای علیبابا)
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1. Evans
2. Rayport & Jaworski
3. Customer experience investments
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گیــرد .بــرای مثــال ،مصرفکننــدگان آنالیــن میتواننــد
نظریــات خــود را درمــورد محصــوالت بــه اشــتراک بگذارنــد،
نظریــات مختلــف را از دوســتان ،اعضــای خانــواده و
دیگــر مشتریانشــان بپرســند و از تعامــل بــا افــرادی بــا
منافــع و شــرایط مشــابه خــود لــذت ببرنــد .عالوهبرایــن،
مصرفکننــدگان در هنــگام خریــد بــا خانــواده یــا دوســتان،
زمــان بیشــتری را صــرف میکننــد و محصــوالت بیشــتری
را نیــز میخرنــد .اوانــس 1و همــکاران ( )1996رفتــار
خریــد را بخشــی از فراینــد اجتماعــی هم ـراه بــا خانــواده یــا
دوســتان میداننــد و درمــورد نیــاز بــه رویکــرد خریــد و رفتــار
مصرفکننــده از دیدگاههــای اجتماعــی و رابطــهای بحــث
میکننــد ۹۰ .درصــد از خریــداران و مصرفکننــدگان،
کــه از وبســایتهای تجــارت الکترونیــک اســتفاده
میکننــد ،ترجیــح میدهنــد بــا انســان ارتبــاط برق ـرار کننــد
تــا الگوریتــم کامپیوتــری یــا برنامهنویسیشــده .بهعــاوه،
مشــتریان آنالیــن بــه روابــط اجتماعــی ارزش میبخشــند و
از ارتبــاط برقرارکــردن بــا دیگ ـران لــذت میبرنــد .ری پــورت
و جاورســکی 2ادع��ا میکننــد ک�هـ داش��تن وســیله ارتباطــی
بــا دیگــر مصرفکننــدگان ،عنصــری ضــروری در موفقیــت
وبســایتهای تجــارت الکترونیــک اســت و معتقدنــد
کــه دیدگاههــای اجتماعــی و ارتباطــی در محیــط آنالیــن
بــه همــان انــدازه کــه در محیطهــای خردهفروشــی ســنتی
اهمیــت دارنــد مهمانــد .بهتریــن راه بــرای بهرهبــرداری از
فرصتهــای شــکوفایی ،کــه خردهفروش ـیهای آنالیــن ارائــه
میکننــد ،افزایــش تجربــه مشــتری اســت (& Hoffman
 )Novak, 1996بنابرایــن ،خردهفروشــانی کــه میخواهنــد
مشــتریان فعلــی خــود را نگـ ه دارنــد و افـراد و مشــتریان جدیــد
را بــه خــود جــذب کننــد ،بــه دنبــال کشــف پتانســیلهای
فروشــگاههای مجازیانــد (.)Tiago et al., 2015
متأســفانه ۴۵ ،درصــد از شــرکتهای پیــشرو درمییابنــد
3
کــه یافتــن ارتبــاط میــان ســرمایهگذاریهای تجربــه مشــتری
بــا پیامدهــای تجــاری کســبوکار بســیار دشــوار اســت
( .)Harvard Business Review, 2014درحالیکــه
حقایــق نشــان میدهنــد کــه تجــارب خریــد منفــی بــه
نتایــج منفــی منجــر میشــود ( .)Afshar, 2015بهرغــم
اهمیــت اساســی ایــن مبحــث ،تحقیقــات تجربــی خریــد
آنالیــن هنــوز هــم محــدود و تقســیم شــده اســت (Bilgihan
 .)et al., 2016; Mclean & Wilson, 2016همچنیــن،
تحقیقـ�ات پیشـ�ین بیش�تـر ب��ر س��وابق و عواق��ب تجــربه خریــد
ً
آنالیــن تمرکــز دارد .تعــدادی از ایــن پژوهشهــا عمدتــا
رفتارهــای حمایتکننــده و انــواع طبقهبنــدی خریــداران را

بررســی میکننــد ( .)Compeau et al. , 2016تعــدادی
از ایــن پژوهشهــا نیــز همزمــان بررســی میکننــد
کــه خریــداران آنالیــن بهصــورت جداگانــه و در محیــط
گروهــی چگونــه رفتــار میکننــد .اگرچــه تجربــه مشــتری
و نتایــج رفتــاری آن از طریــق روشهــای مصاحبــه Klaus,
) ،)2013رویکردهــای مبتنــی بــر تحقیــق (& (Klaus
 Maklan, 2011و روشهــای تجربــی ()Cyr et al., 2007
بررســی شــدهاند ،امــا ایــن رویکردهــا و روشهــا بــه دلیــل
ً
کنتــرل پاســخدهندگان ،نتایــج کامــا صحیحــی بهدســت
نمیدهنــد؛ زی ـرا پاســخ آنهــا ممکــن اســت منعکسکننــده
وضعیــت واقعــی تجربــه و رفتــار مشــتری در موقعیتهــای
گروهــی نباشــند .بــا اینکــه تاکنــون پژوهشهــای فراوانــی
در زمینــه خریــد و مصرفکننــده در جهــان انجــام شــده ،امــا
واقعیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی ـ فرهنگــی در هــر کشــور
متفــاوت اســت ()Izogo et al., 2016؛ بنابرایــن دشــوار
اسـ�ت ک�هـ بخواهیـ�م بهصوــرت جدــی ،نتایــج حاصــل
از پژوهشهــای انجامشــده در بازارهــای توســعهیافته را
در بازارهــای درحــال ظهــور اعمــال کنیــم .بــا توجــه بــه
اینکــه پژوهشهــای پیشــین هریــک بــه بررســی بخشــی
از کلیدواژههــای مؤثــر در خریدهــای آنالیــن و در یــک
ســطح پرداختهانــد و همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه
در هیچیــک از پژوهشهــای داخلــی تاکنــون از رویکــرد
نتنوگرافــی بــرای تبییــن ایــن مســئله اســتفاده نشــده اســت.
نتنوگرافــی طبیعتگرایانهتــر از مصاحبههــای شــخصی،
گروههــای متمرکــز ،نظرســنجیها و آزمایشهاســت و
ً
کیفیتهــا عمدتــا تحــت تأثیــر محقــق اســت .عالوهبرایــن،
شــرکتکنندگان ممکــن اســت در هنــگام مصاحبــه ،گــروه
متمرکــز و نظرســنجی ،واکنــش /پاســخ خــود را تغییــر دهنــد.
مزیــت اصلــی نتنوگرافــی ایــن اســت کــه افــراد اطالعــات،
ازجملــه جزئیــات حســاس را ،بــدون درخواســت و داوطلبانــه
بهصــورت آنالیــن بهصــورت طبیعــی فــاش میکننــد
و پژوهشــگر میتوانــد ایــن اطالعــات را بهصــورت
تحلیفنشــده از طریــق مشــاهده بهدســت آورد .همچنیــن
بــا توجــه بــه مزیــت روش نتنوگرافــی ،امــکان بررســی جامعــه
آمــاری گســتردهای از خریــداران و نظریــات درجشــده در
بازههــای زمانــی مختلــف وجــود دارد کــه در رســیدن و
درک کلیدواژههــای جدیــد مؤثــر اســت .در ایــن پژوهــش،
ســعی شــده بــا بررســی تجربیاتــی کــه کاربــران از خریــد
آنالیــن خدمــات ســفر و گردشــگری در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام بــه اشــتراک میگذارنــد ،از طریــق رویکــرد
کیفــی نتنوگرافــی و تحلیــل یافتههــا بهصــورت کدگــذاری
بــاز و ســاخت مقولــه و مقولــه هســته ،مدلــی دوســطحی از
عوامــل تأثیرگــذار در خریــد خدمــات آنالیــن گردشــگری را
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تدویــن و منتشــر کننــد .هــدف از ایــن پژوهــش ،یافتــن ابعــاد
و مفاهیــم اثرگــذار بــر تجربــه خریــد کاربــران در ســفارش
آنالیــن خدمــات ســفر و گردشــگری اســت .مــورد مطالعــه
ایــن پژوهــش ،شــرکت ســفرهای علیبابــا بهمنزلــه رهبــر
بــازار خدمــات گردشــگری ایــران اســت.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تجر بــه مشــتری :واژه تجربــه را میتــوان در
دهــه  ۱۹۷۰جس��توجو ک��رد .تافلــر )1970( 1اســتدالل
میکنــد کــه تجربــه شــامل ارتبــاط جهــان درونــی فــرد بــا
فعالیتهــای اقتصــادی دنیــای خــارج اســت .ایــن دیــدگاه
را پایــن و گیلمــور )1998( 2عمومیــت دادهانــد .آنهــا تأکیــد
میکننــد کــه تجربــه احســاس زیبــای برآمــده از قلــب اســت.
از نظــر روانشناســی و بازاریابــی ،تجربــه مشــتری فقــط تحت
تأثیــر رضایــت کارکــردی از محصــوالت و خدمــات نیســت،
بلکــه از رضایــت عاطفــی نیــز تأثیــر میپذیــرد (Addis
 .)& Holbrook, 2001بنابرای�نـ ،تج��ربه مشــتری از
خریــد ،محصــوالت و خدمــات جداییناپذیــر اســت (Ye
 .)& Chen, 2020ای��ن تجربـ�ه ،احســاس ذهنــی و پاســخ
مشــتریان بــه خدمــات و محصوالتــی اســت کــه بنگاههــای
اقتصــادی ارائــه کردهانــد (،)Otto & Ritchie,1996
محصـ�ولی جامــع از احساســات و عقالنیــت (Schmitt,
 )1999و تجربــهای فراموشنشــدنی کــه شــرکتها بــرای
مشــتریان فراهــم کردهانــد (.)1998 Pine & Gilmore,
تجربــه خدمــات :تجربــه خدمــات باعــث بهبــود
تجربــه عمومــی مشــتری در نقطــه شــروع مبــادالت ،تمرکــز
در ارتبــاط بــا مشــتری و انتقــال اطالعــات بهصــورت
هدفمنــد بــه مشــتری میشــود کــه میتوانــد در مشــتری
احســاس مثبتــی ایجــاد کنــد و مشــتری تعامــل را بــدون خطــر
و ضــرر در نظــر میگیــرد و درنتیجــه ارزش ادراکشــده
مشــتری و وفــاداری مشــتری از ایــن تجربــه ایجــاد میشــود
( .)Schmitt, 2010مدلهــای تجربــه راهبــردی ،تجربــه
خدمــات بــه شــیوه زندگــیای اشــاره دارد کــه مشــتریان در
رونــد تعامــل بــا ســازمانهای خدمــات احســاس میکننــد
و برخــی از محققــان فکــر میکننــد کــه رونــد شــکلگیری
تجربــه خدمــات ،شــامل شــناخت و احســاس مشــتری اســت
(Edvardsson, 2005; Schembri, 2006; Jüttner et
 .)al. , 2013در ایــن مــدل ،تجربــه خدمــات پاســخ ذهنــی
مــردم بــه چیزهــای واقعــی ( )Dubé & Morin, 2011و
احساســات درونــی فــرد اســت (.)Bolton et al., 2000
بنابرایــن ،تجربــه خدمــات نهفقــط کیفیــت خدمــات یــا
محصــوالت را نشــان میدهــد ،بلکــه موضــع روانــی مشــتری
1. Toffler
2. Pine & Gilmore

را نیــز در نظــر میگیــرد .برخــی از محققــان از شــناخت و
احســاس مشــتری درحکــم متغیــر واســطه اســتفاده میکننــد
کــه در تجربــه خدمــات تأثیــر میگــذارد و از ایــن طریــق
نیــز در تجربــه مشــتری از خریــد خدمــات تأثیــر میگــذارد
(.)Otto & Ritchie, 1996; Froehle & Roth, 2004
تجربــه خدمــات نقــش مهمــی در شــکلگیری نگــرش و
رضایــت مشــتری دارد (Kerin et al., 1992; Terblanche
)& Boshoff, 2006؛ ازایــنرو ،تجربــه خدمــات بهمنزلــه
یکــی از جنبههــای تجربــه مشــتری ضــروری اســت.
وفــاداری مشــتری :کوپلنــد )1923( 3بــرای
اولینبــار مفهــوم وفــاداری بــه کســبوکار را معرفــی کــرد.
درمــورد ابعــاد وفــاداری برنــد مشــتریان دیدگاههــای
متعــددی وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا شــامل دو دیــدگاه
وفــاداری نگرشــی 4و وفــاداری رفتــاری 5میشــود .وفــاداری
رفتــاری وفــاداری مشــتری را بــه برنــد از طریــق ویژگیهــای
رفتــاری مشــتری تعریــف میکنــد کــه ایــن رفتارهــا بــه
شــکلهای تکــرار مــداوم خریــد،)Tucker, 1964( 6
خریــد بــا تعــداد دفعــات تکـرار زیــادJacoby & Kyner,( 7
 ،)1973فقــط خریــد مارکهــای خــاصBrown,( 8
 )1953; Newman & Werbel, 1973و توصیــه خریــد
بــه دیگ ـران بهصــورت فعاالنــه (Parasuraman & Berry,
 )1985تعری��ف میش��وند .بااینحــال ،ایــن دســتهبندی
از وفــاداری مشــتری ،عوامــل روانشــناختی و عاطفــی پشــت
رفتــار مشــتری را نادیــده میگیــرد و نمیتوانــد صحیــح یــا
غلطبــودن وفــاداری را ارزیابــی کنــد (Jacoby & Kyner,
 . )1973وفــاداری نگرشــی وفــاداری مشــتری را از نظــر
خصوصیــات نگرشــی مشــتری اندازهگیــری میکنــد .نکتــه
اصلــی ایــن اســت کــه اولویــت مشــتریان در انتخــاب برنــدی
خــاص بــدون تغییــر باقــی میمانــد و باعــث احســاس
رضایــت یــا احســاس تعلــق میشــود (Hallowell,
 .)1996; Meyer & Schwager, 2007وفــاداری مشــتری
9
موضوعــی رایــج در تحقیــق بازاریابــی اســت .دیــک و باســو
( )1994چارچوبــی از وفــاداری مشــتری را مطــرح کردنــد
ک��ه در آن ،تشــکیل وفــاداری مشــتری بــه قــدرت رابطــه میــان
نگــرش نســبی مشــتری و قصــد خریــد مکــرر بســتگی دارد.
اولیــور )1999( 10اشــاره میکنــد کــه وفــاداری مشــتری
بایــد رضایــت مشــتری را نیــز نشــان دهــد ،امــا رضایــت
3. Copeland
4. Attitude loyalty
5. Behavioral loyalty
6. Repeated purchase behavior
7. High frequency purchase behavior
8. Only the purchase of specific brands
9. Dick & Basu
10. Oliver
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ً
مشــتری لزومــا وفــاداری را نشــان نمیدهــد .رضایــت مشــتری
نیــز ممکــن اســت در وفــاداری الکترونیــک تأثیــر بگــذارد
(.)Reichheld & Schefter, 2000; Yoon et al., 2013
عالوهبرایــن ،اعتمــاد مشــتری 1نیــز عاملــی اساســی اسـ�ت کــه
وفــاداری مشــتری را تحــت تأثیــر ق ـرار میدهــد (Gommans
.)et al., 2001; Wolfinbarger & Gill, 2001
الفــت و همــکاران ( )۱۳۹۰در پژوهشــی بــا اســتفاده از
روش  ANPف�اـزی ویژگیهــای کاال ،فراینــد خریــد ،خطــر
خریــد ،ویژگیهــای مشــتریان ،ادراک مشــتریان از خریــد
و عوامــل طبیعــی را عوامــل مؤثــر در خریدهــای اینترنتــی
دانســتند.
امیــری و همــکاران ( ،)1394بــا انتشــار پرسـشنامه در
میــان مشــتریان فروشــگاهها ،کــه بهصــورت آنالیــن در شــهر
تهــران بــرای خریــد اقــدام کردهانــد ،جذابیــت محصــول،
لذتبخشبــودن خریــد ،ســبک برقــراری ارتبــاط از طریــق
وبســایت را از عوامــل مؤثــر در رفتــار خریدهــای آنالیــن
معرفــی کردنــد.
ترکســتانی و همــکاران ( )1395در پژوهــش خــود ،بــا
انتشــار پرس ـشنامه در میــان  82نفــر از مشــتریان وبســایت
یکــی از دفاتــر معتبــر خدمــات مســافرتی ،کــه بهصــورت
اینترنتــی از خدمــات ایــن شــرکت اســتفاده کردهانــد ،عوامــل
قابلیــت وبســایت ،امنیــت درکشــده ،هزینــه ،اعتمــاد و
رضایــت را شناســایی کردنــد.
امی��دی و زه��ره زاج ( )1396در پژوهــش خــود ،از
طریــق مطالعــه پژوهشهــای پیشــین و روش تاپســیس،
صرفهجویــی در هزینــه ،راحتــی ،خطــر خریــد ،کاال و
خدمــات سفارشــی ،آگاهــی از روندهــا و فقــدان تعامــات
اجتماعــی را از عوامــل مؤثــر در انگیــزه خریــد آنالیــن در
مصرفکننــدگان شناســایی کردنــد.
زاهــدی و حمیــدی ( )۱۳۹۸در پژوهشــی ،از طریــق
انتشــار پرســشنامه در میــان دانشــجویان دانشــگاه عالمــه
قزوینــی و دانشــگاه آزاد اســتان قزویــن ،کــه از مشــتریان
فروشــگاه اینترنتــی بامیلــو و دیجــی کاال بودنــد ،ویژگیهــای
ظاهــری ،ویژگیهــای امنیتــی ،ویژگیهــای تکنیکــی
و ویژگیهــای اطالعاتــی وبســایت را از خصوصیــات
تأثیرگــذار در تصمیــم خریــد مشــتری دانســتند.
داریــان ( )1987در مطالعــه خــود ،بــا اســتفاده از
دادههــای پایــگاه داده خردهفروشــی هوریــزون ،رابطــه بیــن
ویژگیهــای جمعیتــی خانوارهــا و نــرخ خریــد در خانــه را
بررســی و بیــان میکنــد کــه خریــداران آنالیــن از مزایــای
متعــددی برخوردارنــد؛ ازجملــه ســهولت انجــام آن ،ماننــد
صرفهجویــی در زمــان و انعطافپذیــری زمانــی.

ســیدرس و همــکاران ( )2000بــا بررســی
خردهفروش�یـ درایـ�و ،راحتــی دسترســی را بهمنزلــه ســرعت
و ســهولت دسترســی مصرفکننــدگان بــه خردهفروشــی
تعریــف کردنــد .در زمینــه خریــد آنالیــن ،ایــن امــر نشــان
میدهــد کــه چقــدر بــرای مشــتریان آســان اســت کــه بــه
وبســایت خریــد یــک فروشــگاه دسترســی داشــته باشــند.
ســهولت در جســتوجو را نیــز میتــوان بهمنزلــه «ســرعت
و ســهولت مصرفکننــدگان در شناســایی و انتخــاب
کاالهایــی کــه میخواهنــد خریــداری کننــد» تعریــف کــرد
(.)Beauchamp & Ponder, 2010
روه��م و س��وامیناتان ( )2004در پژوهــش خ�وـد ،بــا
توج��ه بهــ نوعشناس��ی براس�اـس انگیزهه��ای خریدــ ،دریافتنــد
کــه ســهولت انجــام خریــد آنالیــن یکــی از عوامــل اصلــی
انگیــزهدادن بــه مشــتریان در انجــام خریــد آنالیــن اســت.
آســودگی جلبتوجــه را میتــوان «میزانــی کــه
خردهفروشــان آنالیــن ،توجــه و خدمــات شخصیسازیشــده
را بــه یــک مشــتری ارائــه میکننــد» در نظــر گرفــت (Jun
 .)et al., 2004ایــن مــورد را بهمنزلــه مزیــت رقابتــی
میــان فروشــگاههای آنالیــن یــا برندهایــی کــه میخواهنــد
جایگاهشــان را در زمینــه فــروش آنالیــن تثبیــت کننــد خالصــه
کرد هانــد.
تــو و همــکاران ( )2007در پژوهشــی کــه بــا هــدف
شناســایی انگیزههــای خریــد آنالیــن انجــام دادنــد،
صرفهجویــی در هزینــه ،راحتــی ،تنــوع در انتخــاب،
فراهمبــودن اطالعــات ،فقــدان تعامــات اجتماعــی ،کاال و
خدمــات سفارشــی ،ماجراجویــی ،روابــط اجتماعــی ،آگاهــی
از روندهــا ،ارزشهــا و اختیــار و جایــگاه را شناســایی و
معرفــی کردنــد.
رابینســون و همــکاران ( )2007رویکــرد مشــابهی بــه
مؤلفــان قبلــی دارنــد و میگوینــد کــه انگیــزه اصلــی خریــد
آنالیــن ،توانایــی خریــد در هــر زمــان و قابلیــت مشــاهده
کاالهایــی اســت کــه بــدون دردســر و بــدون نیــاز بــه تــرک
خانههایشــان انجامشــدنی اســت .ایــن پژوهشــگران اشــاره
کردنــد کــه انگیــزه اصلــی ب ـرای مشــتریان در انجــام خریــد
آنالیــن ،راحتــی و امــکان خریــد در خانــه اســت.
یــون و همــکاران ( )2013توصیــه دیگــران ،رضایــت
مشــتری از وبســایت ،وفــاداری مشــتری ،آگاهــی از
محصــوالت ،تجربــه خریــد آنالیــن ،و تأثیــر در رضایــت
و وفــاداری مشــتری را بهمنزلــه عوامــل مؤثــر در وفــاداری
خریــداران آنالیــن معرفــی کردنــد.
جیانــگ و همــکاران ( )2013راحتــی ارزیابــی را «در
دســترس بــودن توضیحــات دقیــق و کافــی و درعینحــال
آســان بــرای شناســایی محصــوالت بــا اســتفاده از
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ویژگیهــای مختلــف ارائهشــده ،ازجملــه متــن ،گرافیــک
و فیلــم در وبســایت شــرکت» تعریــف میکننــد ،کــه ایــن
مــوارد در ســنجش میــزان درک صحیــح مصرفکننــدگان از
محصوالتــی کــه قصــد خریــد آن را دارنــد تأثیــر میگذارنــد.
ایزوگــو و جایاواردنــه ( )2018نیــز قیمــت ،رســیدگی
بــه شــکایات ،کیفیــت ،تجربــه محصــول یــا خدمــات،
راحتــی خریــد ،عملکــرد وبســایت ،لــذت از خریــد ،پاســخ
داخلــی بــه خرابــی خدمــات ،اعتمــاد و پشــیمانی را عوامــل
اثرگــذار بــر تجربــه خریــد آنالیــن معرفــی کردنــد.
دوآرتــه و همــکاران ( )2018یــک گام بــه جلــو
برداشتــند و راحت��ی انج��ام خری��د آنالی��ن را ،بهمنزلــه
عاملــی اصلــی ،بــه چندیــن شــاخه ازجملــه ســهولت در
دسترســی ،راحتــی در جســتوجو ،ســادگی ارزیابــی،
ســهولت در جلبتوجــه ،1راحتــی در انجــام معاملــه،
ســهلالوصولبودن 2و احســاس آســودگی پــس از خریــد
تقسیــم کردنـ�د و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمامــی ایــن
مــوارد در رضایــت مشــتری در خریــد آنالیــن تأثیــر مثبــت
میگــذارد.
کســاوانتو و همــکاران ( )2020نیــز در پژوهشــی
کــه بــر روی رفتــار خریــد آنالیــن دانشــجویان در اندونــزی
انجــام دادنــد درک خطــر ،لــذت در خریــد ،تأثیــر اجتماعــی،
تبلیغــات آنالیــن ،اعتمــاد و امنیــت و کیفیــت وبســایت را
شناســایی و معرفــی کردنــد.
روگوییــن و همــکاران ( )2020طراحــی خــوب
وبســایت را عامــل کلیــدی در فروشــگاههای آنالینــی کــه
از ّفناوریهــای نوآورانــه اســتفاده میکننــد و بــه تســهیل
تجربــه زنــده و مثبــت مشــتری کمــک میکننــد معرفــی
کردنــد.
روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر از حیــث هــدف ،کاربــردی و از
لحــاظ رویکــرد ،کیفــی بــوده و بــا روش شــبکهنگاری انجــام
شــده اســت .گــردآوری دادههــا از طریــق مشــاهده مســتقیم
و تحلیــل نظریــات و تجربیــات خریــد مشــتریان شــرکت
ســفرهای علیبابــا در شــبک ه اجتماعــی اینســتاگرام ایــن
شــرکت انجــام شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را
خریــداران و اســتفادهکنندگانی کــه در شــبکههای اجتماعــی
ایــن شــرکت عضونــد تشــکیل میدهنــد .همچنیــن انجــام
ایــن پژوهــش از طریــق رویکــرد کیفــی شــبکهنگاری انجــام
شــده اســت .شــبکهنگاری ،پژوهشــی مردمنگارانــه و
تطبیــق بهینهشــده ب ـرای مطالعــه اجتماعــات آنالیــن اســت.
همچنیــن شــاخهای از مردمنــگاری اســت کــه رفتارهــای
ً
آزادانــه افــراد در اینترنــت (مثــا در هنــگام اســتفاده از
1. Attentiveness Convenience
2. Possession Convenience

ســرویسهای خریــد آنالیــن) را تحلیــل میکنــد و هدفــش
دسترســی بــه دیدگاههــای واقعــی اف ـراد در اینترنــت اســت؛
بنابرایــن شــبکهنگاری روش تحقیــق کیفــی برمبنــای نمونــه
تفســیری اســت کــه تکنیکهــای پژوهــش مردمنگارانــه
ســنتی و مبتنیبــر فــرد در انسانشناســی را بــرای مطالعــه
فرهنگهــا و جوامــع آنالیــن تشکیلشــده در شــبکههای
مجــازی مبتنیبــر رایانــه ســازگار کــرده اســت .در چنیــن
مــواردی ،میتــوان اینترنــت را ،بهمنزلــه نوعــی محیــط یــا
فرهنــگ ،درنظــر گرفــت کــه در آن ،انســانها بهگونههایــی
خــاص ارتبــاط برق ـرار میکننــد یــا گاهــی هویــت خاصــی
را بهوجــود میآورنــد .میتــوان روشهــای مردمنــگاری را
بــه پژوهــش اینترنتــی کشــاند و شــیوههای برق ـراری ارتبــاط
و ارائــه خــود را در اینترنــت مطالعــه کــرد .در ایــن پژوهــش،
از نظــر رویکــردی از روش مشــاهده غیرمشــارکتی اســتفاده
شــده اســت .در مشــاهده غيرمشــاركتی ،مشــاهدهگر
پديــده مشاهدهشــده را بــدون آنكــه خــود دخالتــی در آن
داشــته باشــد مالحظــه میکنــد .در انجــام ایــن پژوهــش،
نظریــات موجــود در پس ـتهای اینســتاگرام شــرکت ،کــه تــا
تاریــخ پنــج ســال قبــل از انجــام پژوهــش درج شــده بودنــد،
بررســی شــدند .مرحلــه جمـعآوری عبــارت اســت از مطالعه
نظریــات کاربــران بهصــورت مطالعــه تکبهتــک آنهــا و
انتخــاب نظریاتــی کــه حــاوی اعــام نظــر یــا بحــث دربــاره
خریــد .بهمنظــور تحلیــل و بررســی ،نظریــات درجشــده در
بــازه زمانــی اردیبهشــت  1399تــا آذر  1399جمــعآوری و
انتخــاب شــدند .ب ـرای انجــام صحیــح انتخــاب و همچنیــن
آشناشــدن پژوهشــگر بــا محیــط و روابــط مجــازی میــان
کاربــران و خریــداران و و تســلطیافتن بــر آن ،در بــازهای
س ـهماهه نظریــات و نحــوه ارتباطگیــری میــان خریــداران در
شــبکههای اجتماعی و وبســایت شــرکت مشــاهده و بررســی
شــد .ســپس دوبــاره نظریــات موجــود در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام در چندیــن بــازه زمانــی بررســی و ســعی شــد تــا
بــدون درنظرگرفتــن هیچگونــه جهتگیــری خاصــی ،تمامــی
نظریــات مثبــت و منفــی حــاوی تجربــه جم ـعآوری شــوند.
بــا توجــه بــه تأثیرگذاربــودن اولیــن نظریــات موجــود در هــر
پســت در شــکلدهی و جریانســازی رونــد کلــی موجــود
در اکثــر نظریــات بعــدی درجشــده در ادامــه همــان پســت و
همچنیــن بــا توجــه بــه رابطهســازی نظریــات درجشــده در
هــر پســت ،از میــان نظریــات مشــابه فقــط آنهایــی انتخــاب
شــدند کــه حــاوی مباحــث یــا کلیدواژههــای جدیــد درمــورد
تحلیــل بودنــد .در صفحــه اینســتاگرام شــرکت ســفرهای
علیبابــا ،از مجمــوع تقریبــی  1500پســت و از میــان بیــش
از  10ه ـزار نظــر بررسیشــده ،تعــداد  267نظــر معن ـیدار،
قابلاســتفاده و مرتبــط بــا موضــوع بررســی انتخــاب و در
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نرمافــزار ورد ذخیــره شــدند .در مرحلــه بعــدی ،اطالعــات
جمعآوریشــده در قالــب کدگــذاری بــاز ،بــه  267کــد
اولیــه (گــزاره منطقــی) تبدیــل شــدند .در مرحلــه بعــدی،
گزارههــای منطقــی بهدســتآمده دســتهبندی شــدند و بــا
برقـراری رابطــه منطقــی در میــان آنهــا 32 ،مقولــه تأثیرگــذار
در خریدهــای آنالیــن خدمــات ســفر و گردشــگری اســتخراج
شــدند و درنهایــت بــا دســتهبندی و تفکیــک مجــدد در قالــب
ُ
نــه مقولــه هســته معرفــی شــدند .بــرای ترســیم شــماتیک
نظــری از کدهــای استخراجشــده ،مقــوالت و مقــوالت
هســته استخراجشــده ،در نرمافــزار مکسکیــودیای 2018
درج و شــماتیک مربوطــه از طریــق ایــن نرمافــزار ترســیم
شــد .نــوآوری انجــام ایــن پژوهــش در متدولــوژی انجــام
شــده اســت و همچنیــن یافتــن کلیدواژههــای جدیــد و توســعه
یافتههــای پیشــین ،بــا توجــه بــه معرفــی  32مقولــه مؤثــر در
خریدهــای آنالیــن تعریــف میشــود .گفتنــی اســت در ایــن
پژوهــش ،مقــوالت شناساییشــده بهصــورت دوســطحی
( 9مقولــه و  32بعــد تشــکیلدهنده) معرفــی شــدهاند کــه
در پژوهشهــای پیشــین ،عوامــل شناساییشــده در ســطح
مقــوالت معرفــی و بررســی شــدهاند.
روایــی و پایایــی پژوهــش :اعتبــار معــادل روایــی
درونــی پژوهــش کیفــی اســت و بــه ایــن موضــوع میپــردازد
ً
کــه آیــا موضوعــی کــه ادعــا میشــود ،واقعــا بررســی
شــده اســت؟ اعتبارپذیــری بــه واقعیبــودن توصیفهــا و
یافتههــای پژوهــش اشــاره دارد و عبــارت اســت از درجــه
اعتمــاد بــه واقعیبــودن یافتههــا بــرای شــرکتکنندگان
در پژوهــش و زمینــهای کــه پژوهــش در آن انجــام شــده
یافتههای پژوهش
اســت .در پژوهــش کیفــی ،برمبنــای اعتبــار بــه ایــن پرداختــه
پــس از انجــام تحلیلهــا و بررســیهای انجامشــده
خواهــد شــد کــه آیــا بیــن شــیوهای کــه شــرکتکنندگان
در پژوهــش ســازههای اجتماعــی درک میکننــد و آنچــه و طــی مراحــل کدگــذاری بــاز و ســاخت مقــوالت اولیــه ،در
پژوهشــگر بــه تصویــر کشــیده همخوانــی وجــود دارد یــا مرحلــه نهایــی مقــوالت استخراجشــده براســاس منطــق و
خیــر .بــا اســتفاده از معیارهایــی ماننــد درگیــری و تمــاس ارتبــاط میــان آنهــا چیــده شــدند .مقــوالت هســته را میتــوان
طوالنیمــدت بــا محیــط ،مشــاهده مســتمر ،بررســی از نوعــی پیشفــرض ،کــه دربرگیرنــده روابــط مفهومــی میــان
زوایــای گوناگــون ،تحلیــل مــوارد منفــی و کفایــت مراجــع پدیدههاســت در نظــر گرفــت .اســتخراج مقــوالت هســته را
بررسیشــده میتوانــد ســنجیده شــود (حریــری .) 1385،میتــوان فراینــدی گردشــی دانســت؛ زیــرا پژوهشــگر بــرای
در ایــن پژوهــش ،بــرای تأییــد اعتبــار میتــوان از اعتبــار طراحــی ،تغییــر و رســیدن بــه نظریـهای معقــول و منطقــی ،کــه
ســازهای بــا بررســی دادههــا ،یافتههــا و پیشــنهادها ،از اعتبــار از ارتبــاط میــان پدیدههــای مشاهدهشــد ه تبییــن یافتــه ،دائــم
درونــی بــا مشــاهده انتخــاب نمونــه هدفمنــد و پرمایگــی بــه مراحــل قبلــی بازگــردد (بهــادری .) 1397،مقــوالت هســته
اطالعــات ،و از اعتبــار بیرونــی بــا توانایــی تعمیمپذیــری استخراجشــده از ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر اســت:
سزاده.)1391 ،
نتایــج حاصلــه از پژوهــش اســتفاده کــرد (عبــا 
در پژوهشهــای کیفــی میتــوان اطمینانپذیــری را معــادل
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پایایــی در نظــر گرفــت کــه منظــور از آن ،میـزان ثبــات نتایــج
حاصلــه در زمــان و مکانهــای متفــاوت اســت .بـرای رســیدن
بــه برخــی مقیاسهــای اطمینانپذیــری ،وجــود یــک رویــه و
ثبــات در جمـعآوری دادههــا ضــروری اســت .هرچنــد کــه در
پژوهشهــای کیفــی مبتنیبــر تفســیرگرایی ،انتظــار تغییــر در
نتایــج حاصلــه امــری پذیرفتنــی اســت ،امــا ایــن تغییـرات باید
قابلیــت رهگیــری داشــته باشــند .مــواردی ماننــد بیطرفــی،
قابلیــت کاربــرد یــا قابلیــت انتقــال ،از مالکهــای اساســی
در ایــن بخشاند.گوتــر معتقــد اســت قابلیــت اعتمــاد
شــاخصی مهــم در پژوهشهــای کیفــی بهشــمار مــیرود؛
زیـرا مشــاهدات طوالنــی در زندگــی اجتماعــی یــک گــروه در
بــازه زمانــی ،بــه محقــق امــکان دســتیابی بــه ســطح باالیــی
سزاده .)1391 ،بــرای
از روابــط و مفاهیــم را میدهــد (عبــا 
افزایــش قابلیــت اطمینانپذیــری در پژوهشهــای کیفــی،
پژوهــش بایــد شــامل مــواردی ماننــد صحــت فرایندهــای
دنبالشــده ،فهمیدنیبــودن آنهــا ،و اســتفاده از مــدارک و
مســتندات و شــواهد کافــی باشــد .در پژوهــش حاضــر ،بــا
توجــه بــه بررســی نظریــات تعــداد زیــادی از اف ـراد و انجــام
بررس ـیهای مربــوط بــه پژوهــش در بــازه زمانــی بلندمــدت،
در حداکثرســازی مــوارد بررسیشــده و پوشــش تجربیــات و
دیدگاههــای مختلــف تــاش شــده اســت .همچنیــن تمامــی
شــواهد و مســتندات مربــوط بــه پژوهــش ،در مراحــل انجــام
آن بهصــورت شــفاف درج شــدهاند .تک ـرار و بررســی مراحــل
کدگــذاری و اســتخراج مقــوالت بــا هــدف تأییــد روایــی و
پایایــی پژوهــش حاضــر انجــام و تأییــد شــده اســت.
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جدول  :1مقوالت هسته وبسایت علیبابا

مقوله
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

گرانبودن قیمت بهنسبت رقبا
درخواست دریافت وجه اضافه /تفاوت قیمت درجشده در وبسایت و قیمت واقعی

مقوله هسته
نحوه قیمتگذاری خدمات

یادآوری نامناسب تأخیر و لغو سفرها به کاربر
دلجویی یا جبراننکردن خسارت مسافر مواجهشده با مشکل
نارضایتی از پیگیری و حمایتنکردن مشتری

کیفیت ارتباط میان
شرکت و مشتری

دشواری در تعویض بلیط یا مراحل بازپرداخت وجه مربوط به سفر لغوشده
وجود مشکل در وبسایت یا نرمافزار
درج اطالعات اشتباه در وبسایت
نبود امکان ویرایش اطالعات در بلیط فروختهشده

وبسایت و نرمافزار

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

فقدان بازپرداخت مستقیم وجه و شارژ روی حساب کاربر
صادرنکردن بلیط خریداریشده
عملکرد حرفهای و قدرتمند مجموعه
اعتقادداشتن کاربر به برتری از رقبا
حس رضایت خاطر و اطمینان از انجام خرید

تجربه قبلی از دریافت خدمات

رضایتمندی و حس خوشایند از تجربه خریدهای قبلی
پشتیبانی مناسب و کارآمد
برخورد مناسب پرسنل
مشکالت پاسخدهی تلفنی و ضعف پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

بیدقتی یا مشکل در برخورد پرسنل
شبانهروزیبودن امکان دریافت خدمات و نیازنبودن به حضور فیزیکی ،و قابلیت
بررسی و مقایسه آسان
سهولت در استفاده و تقاضای سفارش دریافت خدمات

دریافت خدمات بهصورت آنی و
شخصیسازیشده

امکان شخصیسازی خدمات دریافتی
عملکرد مناسب در ارائه خدمات در خارج از کشور
نبود امکان پشتیبانی و برقراری ارتباط آسان با شرکت در خارج از کشور

ارائه خدمات در خارج از کشور

ضعف در ارائه خدمات در خارج از کشور
بازپرداخت و عودت سریع وجه بلیط کنسلشده
بازپرداختنشدن کامل وجه سفر لغوشده و کسر جریمه

امکان انصراف از دریافت خدمت

بازپرداختنشدن یا تأخیر در استرداد وجه
هماهنگنبودن با شرکتهای همکار
توانایی نداشتن نظارت بر کیفیت ناوگانهای حملونقل

نظارت بر کیفیت ارائه خدمات

شناسایی عوامل مؤثر در خریدهای آنالین
در شرکت خدمات سفر و گردشگری (مورد مطالعه :شرکت سفرهای علیبابا)

شماتیک مقوالت استخراجشده از عوامل تأثیرگذار در
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تجربه خرید کاربران در شکل  ۱ارائه شده است:
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :۱شماتیک کدهای نظری مربوط به تجربه خرید آنالین خدمات سفر و گردشگری

بحث و نتیجهگیری
نتایــج کدگذاریهــای انجامشــده نشــان داد کــه از
تعــداد  267نظــر بررسیشــده و از مجمــوع  267کــد اولیــه
تولیدشــده 32 ،مقولــه و  9مقولــه هســته اســتخراج شــد.
ابعــاد شناساییشـ�ده و پیشـ�نهادها درباــره تجربــه خریــد
آنالیــن خدمــات بــه شــرح زیــر اســت:
تجربــه قبلــی مشــتریان از خدمــات دریافتــی :در
بخــش خدمــات نیــز ،هماننــد بخــش کاال ،تجربــه قبلــی
مشــتریان بهشــدت در خریــد آنــان تأثیرگــذار اســت .بــا
ایــن تفــاوت کــه در بخــش خدمــات بــه دلیــل فقــدان کاالی
ً
فیزیکــی ،تجربــه صرفــا بــا توجــه بــه مــواردی ماننــد کیفیــت

تصویر  : ۲مقوالت هسته مربوط به مقوله تجربه قبلی
مشتریان از دریافت خدمات

خدمــات دریافتــی ،حــس اعتمــاد ،احســاس خوشــایند از
تجربــه قبلــی ،عملکــرد حرفـهای مجموعــه در ارائــه خدمــات
و مــواردی از ایــن قبیــل ســنجیده میشــود .پیشــنهاد
میشــود در بخــش خدمــات بــه جلــب رضایــت مشــتری،
بهخصــوص در اولیــن تجربــه ارتبــاط مشــتری بــا شــرکت،
توجــه بیشــتری شــود .بــه ایــن مقولــه در پژوهشهــای
ترکســتانی و همــکاران ( ،)1395الفــت و همــکاران (،)1390
امیــدی و زاج ( ،)1396یــون و همــکاران ( ،)2013تــو
و همــکاران ( ،)2007کســاوانتو و همــکاران ( )2020و
ایزوگــو و جایاواردنــه ( )2018اشــاره شــده اســت.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

دریافــت خدمــات بهصــورت آنــی و
شخصیساز یشــده :در ســفارش خدمــات آنالیــن یکــی
از مــوارد تأثیرگــذار ،امــکان آنیبــودن ســفارش خدمــات
ً
استــ؛ مثــا در بحــث خریــد بلیــط ســفر ممکــن اســت
کاربــر بــه دلیــل موقعیــت مکانــی یــا زمانــی ،بــه شــعب
فیزیکــی بــرای ثبــت ســفارش خریــد دسترســی نداشــته
باشــد؛ بــه همیــن دلیــل آنالینبــودن و شــبانهروزیبودن
امــکان ارتبــاط بــا وبســایت و ثبــت ســفارش و همچنیــن
ســهولت انجــام ســفارش از طریــق گوشــی تلفــن هم ـراه یــا
رایانــه ،یکــی از مــوارد مدنظــر کاربــران اســت .همچنیــن

امــکان شخصیســازی در ثبــت سفارشــات در مــواردی
ماننــد امــکان انتخــاب شــرکت ارائهدهنــده خدمــت ،امــکان
مقایســه و تعییــن قیمــت خدمــات و مــوارد مشــابه در تجربــه
خریــداران تأثیرگــذار اســت کــه پیشــنهاد میشــود شــرکت
بــرای ارائــه خدمــات بیشــتر کــه مدنظــر کاربــران اســت
و امــکان درخواســت شخصیســازی ســفارش مختــص
کاربــران تــاش کنــد .بــه ایــن مقولــه در پژوهشهــای تــو
و همــکاران ( )2007و امیــدی و زاج ( )۱۳۹۶اشــاره شــده
اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تصویر :۳مقوالت هسته مربوط به مقوله دریافت خدمات بهصورت آنی و شخصیسازیشده

ارائــه خدمــات در خــارج از کشــور :شــرکت
ارائهدهنــده خدمــات ،بســته بــه نــوع و زمینــه فعالیــت
شــرکت ،بهتــر اســت در هنــگام بینالمللیبــودن
فعالیتهــای شــرکت ،تمهیداتــی بـرای نحــوه ارائــه خدمــات
در خــارج از کشــور نیــز بیندیشــند .از دیــد کارب ـران ،امــکان
راحــت ارتبــاطبرقــرار کــردن مشــتریان بــا پشــتیبانان و
کارشناســان شــرکت ،امــکان نظــارت بــر نحــوه ارائــه خدمات
در خــارج از کشــور ،تعییــن نحــوه دسترســی و ارتبــاط بــا

مشــتری در خــارج از کشــور ب ـرای اطــاعدادن نــکات الزم،
و همچنیــن تــاش بــرای ارتبــاط مناســب و پیگیرانــه بــا
مشــتری بهمنظــور پیشــگیری از مشــکل در ســفر از نــکات
حائــز اهمیــت و تأثیرگــذار در خریــد آنالیــن دربــاره ارائــه
خدمــات در خــارج از کشــور اســت کــه الزم اســت مدنظــر
قــرار گیرنــد .ایــن مقولــه در پژوهشهــای پیشــین بررســی
نشــده و حاصــل پژوهــش حاضــر اســت.

تصویر  :۴مقوالت هسته مربوط به مقوله ارائه خدمات در خارج از کشور

شناسایی عوامل مؤثر در خریدهای آنالین
در شرکت خدمات سفر و گردشگری (مورد مطالعه :شرکت سفرهای علیبابا)

نظــارت بــر کیفیــت ارائــه خدمــات :در بحــث
خدمــات ،بــه دلیــل ماهیــت غیرعلنــی خدمــات ،کیفیــت
خدمــات دریافتــی مبحــث مهــم و تأثیرگــذاری اســت کــه در
شــرکتهایی کــه خدمــات را غیرمســتقیم ارائــه میدهنــد و
یــا خدمــات را اف ـراد دیگــری ارائــه میدهنــد الزم اســت تــا
بــر کیفیــت نظــارت بیشــتری شــود .درمــورد شــرکت ســفرهای
علیبابــا ،مشــکالتی از قبیــل ناتوانــی در کنتــرل یــا نظــارت

بــر کیفیــت نــاوگان حملونقــل و یــا مشــکالت پیشآمــده
در هماهنگــی میــان شــرکت در نقــش واســطه بــا مســئوالن
شــرکتهای طــرف ق ـرارداد ،در مشــتریان تأثیــر منفــی دارنــد
کــه بهتــر اســت تــا حــد امــکان ایــن شــرکت ،بــر کیفیــت و
نحــوه ارائــه خدمــت ســایر شــرکتهای طــرف قــرارداد نیــز
نظــارت کنــد .ایــن مقولــه در پژوهشهــای الفــت و همــکاران
( )1390و ایزوگــو و جایاواردنــه ( )2018بحــث شــده اســت.

تصویر  :6مقوالت هسته مربوط به مقوله نظارت بر کیفیت ارائه خدمات

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تصویر  :5مقوالت هسته مربوط به مقوله امکان انصراف از دریافت خدمت

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

امــکان انصــراف از دریافــت خدمــت :یکــی از
مــوارد تأثیرگــذار در خریــد آنالیــن از دیــد کاربـران در بخــش
خدمــات ،هماننــد بخــش کاالهــا ،امــکان لغــو ســفارش
و انصــراف از دریافــت خدمــت اســت .دربــاره انصــراف از
خدمــت ،مــواردی ماننــد زمــان اســترداد وجــه ،بازپرداخــت
کامــل وجــه ،و یــا اطالعرســانی شــفاف دربــاره ش ـرایط لغــو
ســفارش از نــکات تأثیرگــذار در دیــدگاه کاربــران اســت.

پیشــنهاد میشــود کــه شــرکتها در تســریع و تســهیل
شــرایط و زمــان انصــراف از دریافــت خدمــات بکوشــند؛
چراکــه یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در دیــدگاه مثبــت مشــتریان
و ترغیــب مشــتری بــه خریــد مجــدد از شــرکت اســت .ایــن
مقولــه در پژوهشهــای پیشــین بررســی نشــده و حاصــل
پژوهــش حاضــر اســت.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پشــتیبانی تلفنــی :در بخــش خدمــات نیــز هماننــد
بخــش کاال ،نیــروی انســانی در خریــد مشــتریان بســیار
ً
تأثیرگــذار اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن بخــش ،صرفــا
برخــورد کارشناســان تلفنــی شــرکت در مشــتریان تأثیــر
میگذارنــد و پرســنلی کــه بهصــورت فیزیکــی بــا آنهــا
تعامــل دارنــد (ماننــد راننــدگان) را در تجربــه خــود تأثیرگــذار
نمیداننــد؛ بنابرایــن بایــد در مــواردی ماننــد نحــوه برخــورد
کارشناســان تلفنــی و لحــن بیــان ،مشــکل کاربــر پیگیــری
شــود .همچنیــن اگــر تمهیداتــی بــه عمــل آیــد کــه از طریــق
سیســتمهای کنتــرل ارتبــاط بــا مشــتریان ،کاربــر بتوانــد در

تماسهــای بعــدی خــود نیــز امــکان درخواســت برقــراری
ارتبــاط بــا همــان کارشــناس قبلــی را ،کــه از مشــکل او اطالع
دارد ،داشــته باشــد و یــا تاریخچــه مشــکل کاربــر در اختیــار
اپراتــور دیگــر ق ـرار گیــرد بــه نظــر میتــوان ارتبــاط مؤثرتــر
و تجربــه مناســبتری را بــرای مشــتری رقــم زد .همچنیــن
در مــواردی ماننــد لغــو پــرواز ـ بــا هــدف نظرســنجی ب ـرای
انصـراف کامــل از خدمــت و دریافــت وجــه و یــا تعییــن ســفر
جایگزیــن ـ ارتبــاط الزم بــا کاربــر برق ـرار شــود .ایــن مقولــه
در پژوهشهــای ترکســتانی و همــکاران ( )۱۳۹۵و ایزوگــو و
جایاواردنــه ( )2018مطالعـ�ه شــده اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تصویر  :7مقوالت هسته مربوط به مقوله پشتیبانی تلفنی

وبسایت و نرمافزار :بخش وبسایت و نرمافزار موبایل در
سفارش خدمات نیز همانند خرید آنالین کاال حائز اهمیت
است .نحوه کنترل وبسایت ،رابط کاربری ،اطالعرسانی
دقیق در وبسایت ،صحت درج اطالعات ،و جلوگیری از
پیشآمدن مشکالت نرمافزاری از مواردی است که میتوان
آنها را در تجربه خرید کاربر مؤثر دانست .همچنین عواملی
مانند نحوه استرداد وجه بلیط لغوشده نیز از مواردی است
که کاربران در انجام خریدها به آن توجه میکنند .پیشنهاد

میشود برای کاربران امکان تعیین نحوه استرداد وجه (خرید
مجدد بلیط یا دریافت وجه روی حساب بانکی) در نظر گرفته
شود .در بخش کاالها ،پیشنهاداتی درباره تشکیل اجتماع
مشتریان ارائه شده است که مناسب این بخش نیز هست .این
مقوله در پژوهشهای ترکستانی و همکاران ( ،)1395زاهدی
و حمیدی ( ،)1398امیری و همکاران ( ،)1394کساوانتو
و همکاران ( ،)2020یون و همکاران ( )2013و ایزوگو و
جایاواردنه ( )2018مطالعه شده است.

تصویر  :8مقوالت هسته مربوط به مقوله وبسایت و نرمافزار

شناسایی عوامل مؤثر در خریدهای آنالین
در شرکت خدمات سفر و گردشگری (مورد مطالعه :شرکت سفرهای علیبابا)

نحــوه قیمتگــذاری خدمــات :مقولــه قیمتگــذاری
در خریدهــای آنالیــن خدمــات تأثیرگــذار اســت .بــه دلیــل
ماهیــت غیرفیزیکــی خدمــات در خریــد آنالیــن خدمــات،
ادراک کاربــران از قیمتگــذاری بیشــتر منــوط بــه
قیمتهایــی اســت کــه شــرکتهای رقیــب ارائــه میکننــد و
یــا خدمتــی کــه ســفارش میگیرنــد کــه بیشــتر امــری ذهنــی
اســت .ب ـرای رفــع ایــن مشــکل میتــوان بــا تعییــن جایــگاه
شــرکت در نقــش رهبــر کیفیــت در بــازار در ذهــن مشــتری و یا
توضیــح درمــورد دالیــل اختــاف قیمــت میــان ســرویسهای

مختلــف ،همچنیــن بهروزکــردن مــداوم قیمتهــا اقــدام
کــرد .همچنیــن در برخــی مــوارد نیــز مشــکالتی در
هزینههــای درجشــده در وبســایت و هزینههــای واقعــی
ســفر وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه بهروزرســانی مــداوم و
مناســب اطالعــات میتــوان ایــن مــورد را نیــز رفــع کــرد.
بــه ایــن مقولــه ،در پژوهشهــای ترکســتانی و همــکاران
( ،)1395تــو و همــکاران ( ،)2007امیــدی و زاج ( ،)1396و
ایزوگــو و جایاواردنــه ( )2018اشــاره شــده اســت.

تصویر  :10مقوالت هسته مربوط به مقوله نحوه قیمتگذاری خدمات

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تصویر  :9مقوالت هسته مربوط به مقوله کیفیت ارتباط میان شرکت و مشتری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کیفیــت ارتبــاط میــان شــرکت و مشــتری :در بخــش
خدمــات ،قســمت مهمــی بــه نحــوه و کیفیــت ارتبــاط میــان
مشــتری و شــرکت اختصــاص مییابــد .الزم اســت کــه
شــرکت ارتبــاط مؤثــر و حمایتگرانــه بــا مشــتری را حفــظ
کنــد .در هنــگام بــروز مشــکل ،نیــاز بــه حمایــت از مشــتری و
پیگیــری شــرکت بـرای رفــع مشــکل و همچنیــن تــاش بـرای
جبــران خســارت یــا دلجویــی از مشــتریان ناراضــی بســیار
تأثیرگــذار اســت .همچنیــن برخــی کاربــران نیــز از نحــوه

یــا زمــان یــادآوری تأخیــر /لغــو ســفرها گالیهمنــد بودهانــد
کــه ایــن مشــکل نیــز بــا ارتقــای کیفیــت ارتبــاط بــا مشــتری
حلشــدنی اســت .در برخــی مــوارد نیــز مراحــل انص ـراف از
دریافــت خدمــت یــا تعویــض بلیــط یــا انجــام اصالحــات در
ســفارش ثبتشــده دشــوار و پیچیــده بــوده کــه بــه حمایــت
بیشــتر شــرکت از مشــتریان در ایــن زمینــه نیــاز اســت .در
پژوهــش یــون و همــکاران ( )2013بــه ایــن مقولــه اشــاره
شــده اســت.
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احمدی زاد و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

در خریــد آنالیــن خدمــات گردشــگری و ســفر،
عواملــی کــه در تجربــه خریــد کارب ـران تأثیــر منفــی دارنــد
عبارتانــد از:
 )۱در مبحــث نحــوه قیمتگــذاری خدمــات،
گرانبــودن قیمــت بهنســبت رقبــا و درخواســت
دریافــت وجــه اضافــه یــا تفــاوت قیمــت درجشــده در
وبســایت و قیمــت واقعــی ســفارش؛
 )۲در مبحــث کیفیــت ارتبــاط میــان شــرکت و
مشــتری ،یــادآوری نامناســب تأخیــر و لغــو ســفرها
بــه کاربــر ،دلجویــی یــا جبراننکــردن خســارت
مســافر مواجهشــده بــا مشــکل ،نارضایتــی از پیگیــری
و حمایتنکــردن مشــتری و دشــواری در تعویــض
بلیــط یــا مراحــل بازپرداخــت وجــه مربــوط بــه ســفر
لغوشــده؛
 )۳در مبحــث وبســایت و نرمافــزار ،وجــود
مشــکل در وبســایت یــا نرمافــزار ،درج اطالعــات
اشــتباه در وبســایت ،نبــود امــکان ویرایــش اطالعــات
در بلیــط فروختهشــده ،بازپرداختنکــردن مســتقیم
وجــه و شــارژ روی حســاب کاربــر و صادرنشــدن بلیــط
خریداریشــده؛
 )۴در مبحــث ارائــه خدمــات در خــارج از
کشــور ،ضعــف در ارائــه خدمــات در خــارج از کشــور
و نبــود امــکان پشــتیبانی و برقــراری ارتبــاط آســان بــا
شــرکت در خــارج از کشــور؛
 )۵در مبحــث امــکان انصــراف از دریافــت
خدمــت ،بازپرداختنشــدن کامــل وجــه ســفر
لغوشــده و کســر جریمــه و بازپرداختنشــدن یــا تأخیــر
در اســترداد وجــه؛
 )۶در مبحــث نظــارت بــر کیفیــت ارائــه خدمات،
هماهنگنبــودن بــا شــرکتهای همــکار ،ناتوانــی
در نظــارت بــر کیفیــت ناوگانهــای حملونقــل و
نارضایتــی از کیفیــت خدمــات دریافتــی.
بدیهــی اســت رفــع هریــک از مــوارد فــوق نتیجــهای
مناســب بــه همــراه دارد.
عواملــی کــه تأثیــری مثبــت در تجربــه خریــد کارب ـران
دارنــد عبارتانــد از:
 )۱در مبحــث تجربــه قبلــی مشــتری از دریافــت
خدمــات ،عملکــرد حرفــهای و قدرتمنــد مجموعــه،
اعتقادداشــتن کاربــر بــه برتــری بــه رقبــا ،حــس رضایــت
خاطــر و اطمینــان از انجــام خریــد ،رضایتمنــدی و
حــس خوشــایند از تجربــه خریدهــای قبلــی؛
 )۲در مبحــث پشــتیبانی تلفنــی بهترتیــب،
پشــتیبانی مناســب و کارآمــد و برخــورد مناســب

پرســنل؛
 )۳در مبحــث دریافــت خدمــات بهصــورت
آنــی و شخصیسازیشــده ،شــبانهروزیبودن امــکان
دریافــت خدمــات و نیازنبــودن بــه حضــور فیزیکــی ،و
قابلیــت بررســی و مقایســه آســان و ســهولت در اســتفاده
و تقاضــای ســفارش دریافــت خدمــات؛
 )۴در مبحــث ارائــه خدمــات در خــارج از
کشــور ،عملکــرد مناســب در ارائــه خدمــات در خــارج
از کشــور
 )۵در مبحــث امــکان انصــراف از دریافــت
خدمــت ،بازپرداخــت و عــودت ســریع وجــه بلیــط
کنسلشــد ه .
بدیهــی اســت رفــع هریــک از مــوارد فــوق نیــز
میتوانــد نتیجــهای مناســب بــه همــراه داشــته باشــد.
محدودیتهــای پژوهــش :بــه دلیــل اینکــه
کاربــران از قابلیــت هشــتگگذاری اســتفاده صحیــح
نمیکننــد ،امــکان یافتــن و بررســی مطالبــی کــه مشــتریان
شــرکتهای بررسیشــده در اینســتاگرام بــه اشــتراک
گذاشــتهاند مقــدور نیســت و مشــاهدات پژوهشــگر فقــط
بــه نظریــات درجشــده در پســتهای صفحــات رســمی
شــرکتها محــدود شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه
ســاختار پژوهشهــای نتنوگرافــی ،پژوهشــگر در نقــش
مشــاهدهکننده غایــب نظریــات را بررســی میکنــد.
گفتنــی اســت درصــورت مداخلــه و برقــراری ارتبــاط بــا
افــراد جامعــه بررسیشــده ،امــکان تأثیرگــذاری و ســوگیری
جامعــه در دادههــای بررسیشــده وجــود دارد کــه ایــن
امــر ،باعــث بــروز شــفافنبودن یــا جهتدارشــدن دادههــا
میشــود و بهعبارتــی ،بکربــودن دادههــای جمعآوریشــده
از بیــن خواهــد رفــت؛ بــه همیــن دلیــل امــکان ایفــای
نقــش پژوهشــگر و برقــراری ارتبــاط بــا افــراد در جامعــه
بررسیشــده وجــود نداشــت.
منابع
الفــت ،لعیــا ،خســروانی ،فرزانــه و جاللــی ،رضــا (.)1390
شناســایی عوامــل مؤثــر بــر خریــد اینترنتــی و اولویتبنــدی
آنهــا بــا اســتفاده از  ANPفــازی .مدیریــت بازرگانــی،
.54-19 ،)1(3
امیــدی ،فریــدون و زاج ،زهــره ( .)1396شناســایی و رتبهبنــدی
عوامــل مؤثــر بــر انگیــزه خریــد آنالیــن در مصرفکننــدگان
بــا اســتفاده از روش تاپســیس ،نشــریه مطالعــات کاربــردی
در علــوم مدیریــت و توســعه.76-65 ،)4(2 ،

1401  بهار، شماره اول، سال یازدهم

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

291

شناسایی عوامل مؤثر در خریدهای آنالین
) شرکت سفرهای علیبابا:در شرکت خدمات سفر و گردشگری (مورد مطالعه

Bilgihan, A. (2016). Gen Y customer loyalty in online
shopping: An integrated model of trust, user
experience and branding. Computers in Human
Behavior, 61, 103-113.

 محســن، ســیدمحمد و اکبــری، و نــوع پســنداصیل، نازنیــن،امیــری
 تأثیــر باورهــای مصرفکننــدگان بــر رفتــار خریــد.)1394(
,)3(5 ، تحقیقــات بازاریابــی نویــن.آنهــا در محیــط آنالیــن
.34-21

Bolton, R. N., Kannan, P. K., & Bramlett, M. D. » «کدگذاری، پژوهــش کیفــی داده بنیــاد.)1397(  علــی،بهــادری
(2000). Implications of loyalty program  مراحــل و شــیوه اجــرای آن در کارورزی،و اهمیــت
membership and service experiences for ، راهبردهــای نویــن تربیــت معلمــان.دانشــگاه فرهنگیــان
customer retention and value. Journal of the
.88-69 ،)5(4
academy of marketing science,28(1), 95-108.
 فاطمــه، فهمیــه و حقیقــت، مفاخــری، محمدصالــح،ترکســتانی
Brown, G. H. (1953). Brand Loyalty-fact of  تأثیــر رضایــت و اعتمــاد بــر وفــاداری الکترونیــک.)1395(
fiction. Trademark Rep., 43, 251.
 مطالعــات مدیریت.و خریــد آنالین محصــوالت گردشــگری
.۹۳-۱۰۹ ،)34(11 ،گردشــگری
Choi, J., & Geistfeld, L. V. (2004). A cross-cultural
investigation of consumer e-shopping adoption.  بررســی تأثیــر.)۱۳۹۸(  ناصــر، نرگــس و حمیــدی،زاهــدی
Journal of Economic Psychology, 25(6), 821-838. خصوصیــات وب ســایت فروشــگاههای خریــد آنالیــن بــر
 فروشــگاههای:تصمیــم خریــد مشــتری (مــورد مطالعاتــی
Chou, S. Y., Shen, G. C., Chiu, H. C., & Chou, Y.
 چشــم انــداز.)خریــد آنالیــن دیجــی کاال و بامیلــو
T. (2016). Multichannel service providers’
.66-49 ،)10(2 ،حســابداری و مدیریــت
strategy: Understanding customers’ switching
and free-riding behavior. Journal of Business  تأملــی بــر اعتبــار و پایایــی در.)1391(  محمــد،سزاده
 عبــا
Research, 69(6), 2226-2232.
،)1(23 ، جامعهشناســی کاربــردی.تحقیقــات کیفــی
.۳۴ -۱۹
Compeau, L. D., Monroe, K. B., Grewal, D., &
Reynolds, K. (2016). Expressing and defining Addis, M., & Holbrook, M. B. (2001). On the
conceptual link between mass customisation
self and relationships through everyday
and experiential consumption: an explosion of
shopping experiences. Journal of Business
subjectivity. Journal of Consumer Behaviour:
Research, 69(3),
1035-1042.
An International Research Review, 1(1), 50-66.
Copeland, M. T. (1923). Relation of consumers’
buying habits to marketing methods. Harvard Afshar, V. (2015). 50 important customer experience
stats for business leaders, available at: www.
business review, 1(2), 282-289.
huffingtonpost.com/vala-afshar/50-importantCyr, D., Hassanein, K., Head, M., & Ivanov, A. (2007).
customer-exp_b_8295772.html
(accessed
The role of social presence in establishing
17November 2015).
loyalty in e-service environments. Interacting
Akçayır, M., Dündar, H., & Akçayır, G. (2016).
with computers, 19(1), 43-56.
What makes you a digital native? Is it enough
Darian, J.C. (1987). In-Home Shopping: Are There
to be born after 1980?. Computers in Human
Consumer Segments? Journal of Retailing,
Behavior, 60, 435-440.
63,163-186
Beauchamp, M. B., & Ponder, N. (2010). Perceptions
Dick, A. S., & Basu, K. (1994). Customer
of retail convenience for in-store and online
loyalty: toward an integrated conceptual
shoppers. The Marketing Management
framework. Journal of the academy of marketing
Journal, 20(1), 49-65.
science, 22(2), 99-113.

Harvard Business Review (2014). Lessons from
the Leading Edge of Customer Experience
Management, Harvard Business School
Publishing, Boston, MA.
Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1996). Marketing in
hypermedia computer-mediated environments:
Conceptual
foundations. Journal
of
marketing, 60(3), 50-68.
HUI. (2017). E-barometern. [online] Retrieved
from:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/
index-och barometrar/e-barometern [Accessed
11 May 2017].
Izogo, E. E., & Jayawardhena, C. (2018). Online
shopping experience in an emerging e-retailing
market. Journal of Research in Interactive
Marketing, 12(2), 193-214.
Izogo, E. E., Ogba, I. E., & Nwekpa, K. C. (2016).
Correlates of the determinants of relationship
marketing in the retail sector: the Nigerian
case. African Journal of Economic and
Management Studies, 7(1), 30-53.
Jacoby, J., & Kyner, D. B. (1973). Brand loyalty
vs. repeat purchasing behavior. Journal of
Marketing research, 10(1), 1-9.

Duarte, P., e Silva, S. C., & Ferreira, M. B. (2018).
How convenient is it? Delivering online shopping
convenience to enhance customer satisfaction
and encourage e-WOM. Journal of Retailing
and Consumer Services, 44, 161-169.https://
doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06.007.
Dubé, L., & Morin, S. (2001). Background music
pleasure and store evaluation: intensity effects
and psychological mechanisms. Journal of
business Research, 54(2), 107-113.
Edvardsson, B. (2005), “Service quality:
beyond cognitive assessment”, Managing
Service
Quality:
An
International
Journal, 15(2), 127-131. https://doi.
org/10.1108/09604520510585316
Evans, K. R., Christiansen, T., & Gill, J. D. (1996).
The impact of social influence and role
expectations on shopping center patronage
intentions. Journal of the Academy of Marketing
Science, 24(3), 208-218.
Froehle, C. M., & Roth, A. V. (2004). New
measurement scales for evaluating perceptions
of the technology-mediated customer
service experience. Journal of operations
management, 22(1),
1-21.
Grewal, D., Noble, S. M., Roggeveen, A. L., &
Nordfalt, J. (2020). The future of in-store
technology. Journal of the Academy of
Marketing Science, 48(1), 96-113.

Jiang, L. A., Yang, Z., & Jun, M. (2013). Measuring
Gommans, M., Krishman, K. S., & Scheffold, K.
consumer perceptions of online shopping
B. (2001). From brand loyalty to e-loyalty: A
convenience. Journal of Service management,
conceptual framework. Journal of Economic &
214–191 ,)2(24.
Social Research, 3(1), 29.
Jun, M., Yang, Z., & Kim, D. (2004). Customers’
perceptions of online retailing service quality
and their satisfaction. International Journal of
Quality & Reliability Management, 21 (8),
817–840.

Ha, H. Y., & Perks, H. (2005). Effects of
consumer perceptions of brand experience
on the web: Brand familiarity, satisfaction
and brand trust. Journal of consumer
behaviour: An international research
review, 4(6), 438-452.

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Hallowell, R. (1996). The relationships of customer
satisfaction, customer loyalty, and profitability:
an empirical study. International journal of
service industry management.

292

1401  بهار، شماره اول، سال یازدهم

احمدی زاد و همکاران

293

شناسایی عوامل مؤثر در خریدهای آنالین
) شرکت سفرهای علیبابا:در شرکت خدمات سفر و گردشگری (مورد مطالعه

1401  بهار، شماره اول، سال یازدهم

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Otto, J. E., & Ritchie, J. B. (1996). The service experience
in tourism. Tourism management, 17(3), 165-174.
Pantano, E., & Priporas, C. V. (2016). The effect
of mobile retailing on consumers’ purchasing
experiences: A dynamic perspective. Computers
in human behavior, 61, 548-555.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L.
(1985). A conceptual model of service quality
and its implications for future research. Journal
of marketing, 49(4), 41-50.
Pengnate, S. F., & Sarathy, R. (2017). An
experimental investigation of the influence of
website emotional design features on trust in
unfamiliar online vendors. Computers in Human
Behavior, 67, 49-60.
Pine, B.J., & Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the
experience economy. Harvardbusiness review,
76, 97-105.
PWC. (2018). PwC’s Global Consumer Insights
Survey 2018. Retrieved from www.pwc.
com:https://www.pwc.com/gx/en/industries/
consumer-markets/consumer-insights-survey/
new-consumer-habits.html
Reichheld, F. F., & Schefter, P. (2000). E-loyalty:
your secret weapon on the web. Harvard business
review, 78(4), 105-113.
Robinson, H., Riley, F.D., Rettie, R., & Rolls,W, G.
(2007). The role of situational variables in online
grocery shopping in the UK. The Marketing
Review, 7(1), 89-106.
Roggeveen, A. L., Grewal, D., & Schweiger, E.
B. (2020). The DAST framework for retail
atmospherics: The impact of in- and outof-store retail journey touchpoints on the
customer experience. Journal of Retailing,
96(1), 128–137. https://doi.org/10.1016/
j.jretai.2019.11.002.

Jüttner, U., Schaffner, D., Windler, K. and Maklan,
S. (2013), “Customer service experiences:
Developing and applying a sequentialincident
laddering technique”, European Journal of
Marketing, 47(5/6), 738-769.
Kuswanto, H., Pratama, W. B. H., & Ahmad, I. S.
(2020). Survey data on students’ online shopping
behaviour: A focus on selected university
students in Indonesia. Data in brief, 29, 105073.
Kerin, R. A., Jain, A., & Howard, D. J. (1992).
Store shopping experience and consumer
price-quality-value perceptions. Journal of
retailing, 68(4), 376.
Klaus, P., & Maklan, S. (2011). Customer experience:
are we measuring the right things? International
Journal of Market Research, 53(6), 771-792.
Klaus, P. (2013), The case of amazon.com: towards
a conceptual framework of online customer
serviceexperience (OCSE) using the emerging
consensus technique (ECT), Journal of Services
Marketing27(6), 443-457.
Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding
customer experience throughout the customer
journey. Journal of marketing, 80(6), 69-96
McLean, G., & Wilson, A. (2016). Evolving the
online customer experience… is there a role for
online customer support?. Computers in Human
Behavior, 60, 602-610.
Meyer, C., & Schwager, A. (2007). Understanding
customer experience. Harvardbusiness review,
85(2), 116.
Newman, J. W., & Werbel, R. A. (1973).
Multivariate analysis of brand loyalty for major
household appliances. Journal of marketing
research, 10(4), 404-409.
Oliver, R.L. (1999). Whence customer loyalty?
Journal of marketing, 63, 33-44.

To, P. L., Liao, C., & Lin, T. H. (2007).
Shopping motivations on Internet: A study
based on utilitarian and hedonic value.
Technovation, 27(12),
774-787
Toffler, A. (1970). The future shock, A Bantam
Book/published by arrangement with Random
House. Inc. USA.
Tucker, W. T. (1964). The development of brand
loyalty. Journal of Marketing research, 1(3),
32-35.
Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2001). Shopping
online for freedom, control, and fun. California
management review, 43(2), 34-55.
Ye, Z., & Chen, X. (2020). The Effects of Online
and Offline Customer Experiences on Customer
Loyalty in Chinese Fresh E-commerce.
Yoon, V. Y., Hostler, R. E., Guo, Z., & Guimaraes,
T. (2013). Assessing the moderating effect
of consumer product knowledge and online
shopping experience on using recommendation
agents for customer loyalty. Decision Support
Systems, 55(4), 883-893.

Rohm, A. J., & Swaminathan, V. (2004). A
typology of online shoppers based on
shopping motivations. Journal of business
research, 57(7), 748-757. http://dx.doi.
org/10.1016/S0148-2963(02)00351-X
Schembri, S. (2006). Rationalizing service logic, or
understanding services as experience?. Marketing
Theory, 6(3), 381-392.
Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal
of marketing management, 15(1-3), 53-67.
Schmitt, B. H. (2010). Customer experience
management: A revolutionary approach to
connecting with your customers. John Wiley &
Sons.
Seiders, K., Berry, L. L., & Gresham, L. G. (2000).
Attention, retailers! How convenient is your
convenience strategy?. MIT Sloan Management
Review, 41(3), 79.
Stouthuysen, K., Teunis, I., Reusen, E., & Slabbinck,
H. (2018). Initial trust and intentions to buy:
The effect of vendor-specific guarantees,
customer reviews and the role of online shopping
experience. Electronic Commerce Research and
Applications, 27, 23-38.
Sumino, M., & Harada, M. (2004). Affective
experience of J. League fans: the relationship
between affective experience, team loyalty and
intention to attend. Managing Leisure, 9(4),
181-192.
Terblanche, N. S., & Boshoff, C. (2006). The
relationship between a satisfactory instore shopping experience and retailer
loyalty. South African Journal of Business
Management, 37(2),
33-43.

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Tiago, T., Amaral, F., & Tiago, F. (2015). The
good, the bad and the ugly: Food quality
in UGC. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 175,
162-169.

294

1401  بهار، شماره اول، سال یازدهم

احمدی زاد و همکاران

