عنوان :
شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر بر خرید اینترنتی با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در
شرکت دی جی کالا
چکیده مقاله :
با توجه به رشد حدود  19درصدی خریدهای اینترنتی در سال وتبدیل شدن آن به یک کانال مهم تجاری برای
شرکت ها و از طرفی دیگر مطرح شدن شرایط رقابتی در این زمینه و عدم رضایت و وفاداری مشتریان در
بسیاری از موارد ،این امر مستلزم تحقیقات بیشتری جهت درک بهتر عوامل موثر بر ارزیابی مشتریان در
رفتار خرید اینترنتی آنها می باشد .این مسأله دارای اهمیت است که رفتار مصرف کننده در محیط های
آنلاین مورد بررسی قرار گرفته و استراتژی های بازاریابی جهت افزایش وفاداری و جذب مشتریان به سمت
سایت های اینترنتی و خرید اینترنتی گسترش یابند .لذا تحقیق پیش رو به بررسی این مساله می پردازد
که عوامل تاثیر گذار بر خریدهای اینترنتی مشتریان از فروشگاه های آنلاین مانند دیجی کالا چه
عواملی هستند و اهمیت نسبی آن ها بر مبنای میزان تاثیر گذاری بر مشتریان و شرکت در راستای جلب
توجه مشتریان ،ایجاد اعتماد و وفاداری مشتریان چیستکه بدین مساله و در این چارچوب تاکنون
پرداخته نشده است .از این رو به منظور پاسخ به مساله و شکاف دانش مذکور در این پژوهش ،با استفاده
از مرور ادبیات پژوهش و بررسی نظرات خبرگان و مشتریان فروشگاه های اینترنتی و نیز مقالات پژوهشی
در این زمینه اقدام به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خرید اینترنتی از فروشگاه های اینترنتی در
غالب معیار های شخصیتی و ادراکی ،موقیتی و اجتماعی ،مرتبط با محصول ،سازمان و وب سایت ،کرده و بعد
از تایید خبرگان مبنی بر کامل و کافی بودن معیار های شناسایی شده در چارچوب یک مدل مفهومی ،و
استفاده از پرسش نامه غربالگری بر مبنای میانگین نظرات ،با استفاده از نظرات  30خبره در دسترس در
شرکت دیجی کالا 25 ،معیارمستقل از میان  49معیارشناسایی شده انتخاب گردید .سپس با استفاده از روش
های تصمیم گیری چند معیاره و با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ابزار پرسش نامه مقایسات
زوجی اقدام به رتبه بندی معیار های غربال شده گردید .نتایج نشان می دهد از میان  25معیار موثر بر
خرید اینترنتی ،معیار خدمات پس از فروش و پاسخگویی اولین و تحصیلات آخرین اولویت را در میان
معیار های دیگر جهتتاثیرگذاری بر خرید اینترنتی در این فروشگاه برخوردار می باشد .سایت اینترنتی
دیجی کالا به عنوان اصلی ترین بهره وران این پژوهش مد نظر قرار می گیرد که با توجه به جامع بودن
معیارها ،می توان مدل پیشنهادی را به کلیه سایت های خرید اینترنتی و شرکت های آنلاین تعمیم داد.
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