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 چکیده 

به تدریج تبدیل به یک وسیله بسیار مهم برای  ، خرید آنالینبا توسعه سریع اینترنت و تجارت الکترونیک نزدیک به دو دهه است که  

سیستم خرید  با این حال، با وجود افزایش قدرتمند خرید آنالین محصوالت کشاورزی، مصرف کنندگان برای خرید محصوالت شده است.

وامل متعدد مانند بازار خرید آنالین توسعه هنوز در مرحله اولیه قرار دارد. این سیستم توسط ع ایران آنالین برای محصوالت کشاورزی در 

نیافته  همانند مسائل مربوط به تدارکات و امنیت، محدود شده است که  منجر به یک نگرانی، تردید و انتظار در میان بسیاری از مصرف 

اف خرید آنالین مصرف بر روی اهد کنندگان می شود. امروزه بسیاری از شرکت های کشاورزی هنوز قادر به درک کامل عواملی که 

فقدان روشهای بازاریابی و ابزارهای بازاریابی مؤثر و مرتبط می شود.  کنندگان محصوالت کشاورزی تاثیر می گذارد، نیستند، و این منجر به

عدم عالقه  که امروز عمدتا بر کاالهای عمومی نظیر لباس، کتاب، محصوالت دیجیتال و غیره می باشد  با این حال، تمرکز بیشتر مطالعات

تا رفتار خرید آنالین مصرف کنندگان برای محصوالت کشاورزی  به محصوالت کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین، نیاز فوری وجود دارد

حاضر با تمرکز بر محصوالت کشاورزی، این شکاف تحقیقاتی را با بررسی  عوامل موثر بر قصد خرید آنالین  پژوهش بررسی شود.

 اورزی پر خواهد کرد.محصوالت کش

 

 

 

 4، تجارت الکترونیک3، گروه های مرجع2، قصد خرید آنالین1اثرات مرجعواژگان کلیدی: 

 

 

 
1- Reference effects 
2- Online Purchase Intention 
3- Reference Groups 
4- e-commerce 
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 مقدمه 

 عمدتا بر دو جنبه زیر تمرکز دارند. ن نتیجه رسیدیم که به ایبا بررسی دقیق مطالعات گذشته درباره قصد خرید آنالین، 

بسیاری از محققان اولیه برخی نظریه ها و مدل های معمولی  جنبه اول مطالعات نظری در مورد قصد و رفتار خرید آنالین است. با اینکه

)ونکاتش   3( و مدل پذیرش فناوری1985)آجزن، 2(، نظریه رفتار سازمانی1975)فیش بین و آجزن،  1مانند نظریه عملکرد معقول

( را برای توضیح و یا پیش بینی رفتارها و قصد خرید آنالین مصرف کنندگان پیشنهاد دادند، نظریه ها و مدل 2003؛پاولو، 2000دیویس،

)ونکاتش  5از فناوری نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده )کیم و همکاران( و 4هایی که امروزه بیشتر مورد قبول هستند، مدل مبتنی بر ارزش

 ( می باشند.2003و همکاران، 

تلفن همراه مشخص می شود.  -اینترنت اینترنت با استفاده از ادراکات ارزش -ادعا می کند که پذیرش موبایلمدل مبتنی بر ارزش  

ی از قصد پذیرش است و اینترنت عامل تعیین کننده ا -تلفن همراه نشان می دهد که درک مصرف کنندگان از ارزش همچنین این مدل

 پژوهشبرای  ، مدل مبتنی بر ارزشمفید بودن، لذت بردن( از طریق ارزش درک شده نقش واسطه دارند.  اعتقادات دیگر )به عنوان مثال

اینکه چگونه ادراک ارزش منجر به پذیرش از  درک روشنی ازو  به کار می روداینترنت توسط تک تک مشتریان  -پذیرش تلفن همراه

توسط ونکاتش و  نظریه ی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوریمدل  دگاه حداکثر سازی ارزش می شود، ارائه می دهد.دی

( برای توضیح اهداف کاربر دراستفاده ازسیستم اطالعات و رفتار استفاده بعدی ، فرموله شده است که شامل سه سازه ی 2003همکاران)

 ثیرات اجتماعی می شود که به طور مستقیم بر قصد رفتاری کاربر تاثیر می گذارد.امید به عملکرد، امید به تالش و تا

امید به عملکرد به عنوان درجه ای تعریف می شود که در آن یک فرد معتقد است که استفاده و پذیرش این سیستم به او در رسیدن به 

 هولت همراه با استفاده واهدافش در عملکرد شغلی کمک خواهد کرد. امید به تالش بهدرجه ای از س

می بیند که دیگران معتقدند چقدر  پذیرش سیستم اشاره دارد. نفوذ اجتماعی به عنوان درجه ای تعریف می شود که در آن یک فرد

انند این است که آیا شرکت کنندگان انتظار دارند دیگران م اهمیت دارد که او باید از سیستم جدید استفاده کند. این ساختار درباره ی

مدل  همسران یا همسایگان، که نزدیک به او هستند، استفاده از سیستم را تحسین کند. از لحاظ نظری، بستگان، دوستان، شرکا، همکاران،

 .موضوع اصلی تحقیق هستند نظریه ی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و  مبتنی بر ارزش

 

1-Theory of Reasoned Action (TRA) 

2- Theory of Planned Behavior (TPB) 

3- Technology Acceptance Model (TAM) 

4- Value-based Adoption Model (VAM) 

5- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

 

 

ثر بر قصد خرید آنالین مصرف مطالعات عوامل مو بر روی عواملی است که بر قصد خرید آنالین تاثیرگذار است. بسیاری پژوهشجنبه دوم 

 (، تجربه خرید و حضور اجتماعی 2014نوآوری شخصی )تاکور و ریواستاوا،  کنندگان را از جنبه های 
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ویژگی های وب سایت )تامیمی و  (،2009(، کیفیت وب سایت )پودار و همکاران، 2011؛ ویسبرگ و همکاران، 2010)لینگ و همکاران، 

 ( را مورد بررسی قرار دادند.2012جلیلوند و سامیه  ؛2012الکترونیکی )کو،  (، و پیام2015سباستینلی، 

عالوه بر این، با افزایش نفوذ رسانه های اجتماعی، مصرف کنندگان امروزه به ندرت تنها بر اساس قضاوت خود تصمیم گیری می کنند 

 شدت تحت تأثیر عقاید و رفتار الگوهایانتخاب مصرف کنندگان معموال به  (. از یک سو،2013)بالزویک و همکاران، 

 گروه های مرجع می باشد که  توسط آنها شناسایی می کنند. مطالعات قبلی در مورد رفتار مصرف کننده

(. نظرات گروه های 1992؛ چیلدرز و راوو، 1982اتز،  نشان داد که گروه های مرجع بر رفتار خرید خریداران تاثیر می گذارد )بردن و

)جلیلوند و  ( مرجع بسیار مهم برای مصرف کنندگان برای ایجاد پروسه تصمیم گیری خرید خواهد بود1WOMام های )پی ،مرجع

(. از این قبیل پیشنهادات در واقع نقش مهمی را در تصمیمات مصرف کنندگان ایفا می کنند خصوصاً زمانی که خرید 2012سمیعی،

مصرف  (. از سوی دیگر، با افزایش رسانه های اجتماعی،2013ظر باشد)هسو و همکاران، خدمات جدید مد ن کاالهای گران و یا محصوالت و

کنندگان معموال اطالعات آنالین در ارتباط با تجربه ی استفاده ی مصرف کنندگان فعلی یا قبلی را قبل از تصمیم گیری خرید بررسی می 

قبلی نشان داده است که نظرات آنالین به صورت پیام الکترونیکی  طالعات کنند و از این رو تحت تاثیر نظرات آنالین می باشند. 

(2eWOM ،مصرف کنندگان معموال برای ایجاد تصمیمات 2008؛ چن و زای، 2001( بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد )چترجی .)

 (.2004، خرید به اطالعات ایجاد شده توسط مصرف کننده در اینترنت اعتماد می کنند )گادز و مایزلین

به تدریج توجه دانشمندان را جلب می  در سال های اخیر، مطالعات تخصصی درباره اهداف خرید آنالین در زمینه محصوالت کشاورزی

ایمنی  بحث در مورد عوامل تاثیرگذار از منظر ویژگی های محصول تمرکز می کنند )به عنوان مثال کنند، اما بیشتر این مطالعات بر روی 

 فیت مورد انتظار، تازگی(، خصوصیات فردی مصرف کنندگان، خصوصیات وب سایت هامحصول، کی

؛ او و 2014حفاظت از اطالعات( و خدمات منطقی و غیره )وو،  )مثال کیفیت وب سایت، فراوانی اطالعات وبسایت، شهرت وبسایت،

مورد تأثیر عوامل از نقطه نظر تاثیرات مرجع انجام داده مطالعاتی عمیق، منحصراً در  دانشمندان به ندرت (.2013؛ کائو، 2014همکاران، 

 خصوصیت محصوالت کشاورزی و تحلیل چگونگی آگاهی ایمنی مواد غذایی مصرف کننده به طور خاص، مطالعات کمتری در زمینه  اند.

ع به طور جامع به معرفی چشم انداز در این مقاله، این موضو .وجود داردتاثیر اثرات مرجع بر روی قصد خرید آنالین را تعدیل می کند، 

 قصد خرید محصوالت کشاورزی توسط مصرف کنندگان خواهد پرداخت. اثرات مرجع در ارتباط با ایجاد یک مدل نظری برای توضیح

 مدل و فرضیه های  تحقیق 

 

گروه های مرجع و نظرات آنالین در  ، اثرات مرجع را به عنوان درجه ای تعریف می کنیم که مصرف کننده تحت تاثیر آن وپژوهشدر این 

 وجود دارد. این تحقیقدر  نکتهروند تصمیم گیری خرید آنالین خود قرار می گیرد.دو دلیل اصلی برای اثرات مرجع به عنوان 

1- Wom : Word of Mouth 

2- Ewom : Electronic Word of Mouth 

(. اثرات 2008یک محیط اجتماعی شکل می گیرند)تانر و همکاران، اول، در عصر اطالعات امروز، بسیاری از تصمیمات مصرف کننده در 

نظریه ی مرجع اساسا تأثیر  اثرات اجتماعی را روی قصد و رفتار خرید آنالین مصرف کنندگان منعکس می کنند. با این حال، در مدل 

تنها بر تأثیرجمعیت احاطه شده )شبیه  "جتماعینفوذ ا"که به طور گسترده ای پذیرفته شده، تعریف  یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

به گروه های مرجع( بر قصد رفتار فردی تاکید دارد در حالی که اثر نظرات آنالین را نادیده می گیرد. این نمی تواند به طور کامل ذات 

ه را منعکس کند.در دوران رسانه های الگوهای رفتاری مصرف کنندگان در دوران رسانه های اجتماعی و تاثیر اینترنت بر رفتار مصرف کنند

به اشتراک گذاری( است. در اینجا، عامل بحرانی تاثیر گذار بر -اقدام-جستجو-عالقه-)توجه AISASاجتماعی، الگوی رفتار مصرف کننده 

این تجربیات قصد خرید مصرف کنندگان، تجارب مصرف مصرف کنندگانی است که  از طریق نظرات آنالین به اشتراک گذاشته شده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

به اشتراک گذاشته شده، اطالعات مرجع وشواهد محکمی برای ارزیابی و تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان در اختیار آنها قرار می دهد 

نفوذ "(. به این معنا، تعریف اثرات مرجع مفهوم 2015که این نشان دهنده تاثیر اینترنت در رفتار مصرف کنندگان است )وانگ و نی، 

را گسترش داده و غنی می سازد، از اینرو ارزش بسیارزیادی در این  نظریه ی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوریدر مدل   "یاجتماع

 نظریه دارد.

دوم، با محبوبیت تجارت الکترونیک، بیشتر و بیشتر شرکت های کشاورزی و فروشندگان آنالین در حال تالش برای استفاده از اثرات  

ن یک ابزار جدید برای نفوذ بر تصمیمات خرید مصرف کننده هستند. آنها همچنین می خواهند بتوانند تأثیر اثرات مرجع را مرجع به عنوا

را تنظیم کنند.از این رو، معنای عملی قابل توجهی دارد که اثرات ند و سپس استراتژی بازاریابی بر تصمیم گیری خرید مشتریان ارزیابی کن

 به ارمغان می آورد.حاظر ه تحقیق مرجع را به عنوان نقط

 و گسترش مفهوم نفوذ اجتماعی درمدل مبتنی بر ارزش توسط ادغام ریسک درک شده به  پژوهشبر اساس تجزیه و تحلیل باال، این 

نوان اساس به ع نظریه ی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوریو  مدل مبتنی بر ارزشاز  نظریه ی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

درک شده به  ریسک نظری استفاده می کند. این تحقیق، یک مدل ارتباطی که در آن اثرات مرجع به عنوان متغیرهای پیشین، ارزش و 

تاثیر  ه و بررسی می کند. به طور خاص، عنوان متغیرهای واسطه و قصد خرید آنالین به عنوان متغیرهای وابسته می باشند، گسترش داد

را به صورت تجربی تجزیه و تحلیل کردیم.در همین حال، با  B2C1بر قصد خرید آنالین محصوالت کشاورزی در زمینه ی  اثرات مرجع

آگاهی ایمنی مواد غذایی مصرف کننده را به عنوان یک متغیر مدیریتی در مدل  پژوهشتوجه به خصوصیت محصوالت کشاورزی، این 

 ( 1کنندگی این تاثیر را بررسی می نماید. ) شکل ارتباطی به حساب می آورد و چگونگی تعدیل 

 ادغام شده است به شرح زیر است:  مدل مبتنی بر ارزشدرک شده در  ریسک دالیل اینکه چرا 

اما در عین حال خرید آنالین تجارب  اول: در مقایسه با خرید سنتی در فروشگاه، خرید محصوالت کشاورزی آنالین بسیار راحت تر است

خدمات مربوطه را بالفاصله به مصرف کنندگان نمی دهد. با توجه به کمبود تجارب مستقیم، خطرات خاصی وجود دارند که محصول / 

 می کنند.        مصرف کنندگان در واقع محصوالت را متفاوت با آنچه به صورت آنالین وعده داده شده دریافت 

1-business to customer 

( و 2010ذاتا خطرناک است )زو و همکاران،  درک شده است. دوم، محققان اعتقاد داشتند که خرید آنالیناین درامتداد با نظریه ریسک 

؛ هسو و همکاران، 2004درک شده از خرید آنالین می تواند بر قصد خرید مصرف کنندگان تاثیر منفی بگذارد )پاولو و گفن،  ریسک 

و زیان  ریسک ام خرید آنالین، مصرف کنندگان نه تنها مزایای درک شده، بلکه اشاره کرد، هنگ پژوهش( در 2005ژو ) (. جینگ و2014

 به شرح زیر ارائه شده است. پژوهشدرک شده را نیز ارزیابی می کنند. بر این اساس، فرضیه های تحقیق مرتبط با این 

ترده ای به عنوان یک نهاد واقعی یا گروه مرجع به طور گس درک شده ریسک ارتباط بین گروه های مرجع و ارزش درک شده و  3.1

(. 1977خیالی، درک فردی یا گروهی از ارتباط قابل توجهی بر ارزیابی های فردی، ارمان ها یا رفتار تعریف می شود )پارک و لسینگ، 

که داده می  ارزش درک شده به عنوان ارزیابی کلی مشتری از سودمندی محصول بر اساس ادراکات آنچه دریافت شده است و آن چیزی

درک شده عموماً به عنوان درجه ای از عدم اطمینان یا گستردگی انتظارات از دست رفته  ریسک (. 1988شود، تعریف شده است)زیتامل، 

 (.2003مربوط به خرید و یا استفاده از عمل با توجه به برآورد ذهنی مصرف کننده است )جون و همکاران 

( در مورد انواع 1977پارک و لسینگ ) درک شده مصرف کننده را اعمال کنند. ریسک لیدی بر ارزش و گروه های مرجع می توانند تأثیر ک

 )اطالعاتی، ارزشمند، و بیانگر ارزش( و اشاره کرد که تاثیرات گروههای مرجع، سه بُعد مهم  را شناسایی کردند
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( همچنین اشاره کرده اند که 2013صرف کنندگان دارند. یو و لی )ابعاد اطالعاتی و ارزشمند بیانگر تاثیر مثبتی بر روی ارزش درک شده م

گروه های مرجع با ارزش درک شده مصرف کنندگان ارتباط نزدیکی دارند. اطالعات محصول یا تجربه مصرف از اعضای خانواده، دوستان، 

 ذاشت.همکاران، یا افراد مشهور بر ارزیابی و ادراک مصرف کنندگان بر محصول تأثیر خواهند گ

( و کسانی را که دنبال می کنند )اسکاالس و بتمن، 1982با این حال، مصرف کنندگان اغلب تحت تأثیر اعضای گروه خود )بیردن و اتزل ، 

 ( قرار می گیرند.2003

( 1992) درک شده مصرف کننده را کاهش دهند. چیلدرز  و راوو ریسک از دیدگاه ریسک، گروه های مرجع می توانند عدم قطعیت و 

معتقدند که یک مصرف کننده با مواجهه با عدم قطعیت به دنبال کسب اطالعات از افراد معتبر برای کاهش عدم اطمینان و ریسک درک 

( نیز اشاره کردند زمانی که مصرف کنندگان با عدم قطعیت مواجه می 1989شده مرتبط با تصمیم مصرف می گردد. بیردن و همکاران )

ت فعال اطالعات مصرف مرتبط را از افرادی که معتقدند دانش مربوطه را دارند، جمع آوری می کنند. رفتارهای مصرف شوند، آنها به صور

را از آنهایی که نشان داده اند که کارشناس محصول اند و یا محصول را براساس توصیه شخص یا گروهی خریداری کرده اند، تقلید می 

 کنند.

گروه مرجع دارای اشکال مختلف است که یکی از آنها افزایش ارزش درک شده مصرف کنندگان و کاهش به طور کلی، تأثیرات مثبت یک 

گروه استفاده می  درک شده توسط مصرف کنندگان از طریق توصیه یا تقدیر )نفوذ اطالعاتی( محصوالت یا خدماتی که توسط ریسک 

از محصول یا خدمات را ارائه می دهد، ارزش درک شده مصرف کنندگان  شود. به عبارت دیگر، هنگامی که یک گروه مرجع ارزیابی مثبتی

درک شده مصرف کننده کاهش می یابد. بنابراین، فرضیه های زیر  ریسک این محصول یا خدمات افزایش می یابد؛ به همین ترتیب، 

 پیشنهاد می شود:

H1 :  درک شده مصرف کنندگان برای خرید محصوالت کشاورزی ارزیابی مثبت گروههای مرجع تاثیر مثبت قابل توجهی بر روی ارزش

 آنالین دارد.

H2 : محصوالت  ارزیابی مثبت گروه های مرجع تاثیر منفی قابل توجهی بر روی ریسک درک شده مصرف کنندگان در مورد خرید

 کشاورزی به صورت آنالین دارد.

 درک شده ریسک . رابطه بین نظرات آنالین و ارزش درک شده و 3.2

نظرات آنالین )و یا نظرات مصرف کننده آنالین(، به عنوان یک فرم جدید از ارتباط الکترونیکی، ارزیابی آنالین مصرف کنندگان به صورت 

( اشاره کردند که نظرات آنالین فعلی یا ارتباطات آنالین مصرف کنندگان قبلی درباره تجربه استفاده 2005متن است. داتا و همکاران )

رف کنندگان دیدگاه های آنالین را چه مثبت چه منفی ،قابل اطمینان تر از توصیه های ارائه دهندگان محصول یا خدمات می آنهاست. مص

 بینند، و از آنها به عنوان یک مرجع مهم هنگام تصمیم گیری خرید استفاده می کنند.

مل می کند و اطالعات محصوالت کاربر محور را فراهم می یک نظر آنالین دارای نقش دوگانه است، که هر دو به عنوان پیشنهاد دهنده ع

( eWOM) کند. در حالی که به عنوان پیشنهاد دهنده، توصیه های مصرف کنندگان قبلی را به صورت پیام الکترونیکی ارائه می کند

 (.2008)پارک و کیم، 

اتی نهفته است. واژه ی سنتی کالمی شامل افراد آشنا مانند یکی از تفاوت های بین نظرات آنالین و واژه های سنتی کالمی،در منابع اطالع

(. 2001اعضای خانواده یا دوستان می شود در حالی که نظرات آنالین از خریداران پیشین ناشناخته آمده است. )راچفورد و همکاران، 
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(. اگر مصرف کنندگان زیادی 2007کاران، نظرهای آنالین حاوی اطالعات و توصیه های محصوالت از دیدگاه مصرف کننده اند )پارک و هم

یک محصول را توصیه کنند، دیگر مصرف کنندگان، مطابق با دیدگاه های آنها، به احتمال زیاد توصیه های آنها را باور و نگرش مطلوبی 

 نسبت به محصول دارند.

رنت شناخته شده است هنگام خرید محصوالت یا و عدم اطمینان را که توسط کاربران اینت ریسک نظرات آنالین به طور موثر می تواند 

(. به خصوص، نظرات آنالین مثبت به ایجاد اعتماد آنالین کمک می کند و نگرش 2015خدمات آنالین کاهش دهد )ال دبی و همکاران، 

تحقیق تجربی الدبیه درک شده را کاهش و ارزش درک شده آنها را افزایش می دهد.  ریسک مصرف کنندگان را تغییر می دهد، در نتیجه 

مثبت تر به سطح باالیی از اعتماد و همچنین نگرش مثبت بیشتری در خرید آنالین خواهد  eWOM( نشان داد که 2015و همکاران )

( نشان داد که بررسی های مثبت آنالین، چه آنها عینی باشند چه ذهنی، از لحاظ 2015آزمایشی توسط جوونگ و کو ) پژوهشرسید. 

( اشاره کرد که نظرات مثبت آنالین بهتر می تواند برای 2007به محصول مورد بررسی باالتر بودند. دناسوبهان و همکاران )نگرش نسبت 

ایجاد سطح باالتری از اعتماد بین خریداران و فروشندگان کمک کند، در نتیجه ارزش درک شده خریداران افزایش و ریسک درک شده 

 یه زیر پیشنهاد می شود:آنهاکاهش می یابد. بنابراین فرض

 

H3 : .نظرات مثبت آنالین تاثیر مثبت قابل توجهی بر روی ارزش درک شده مصرف کنندگان در خرید محصوالت کشاورزی آنالین دارد 

H4  درک شده مصرف کنندگان در خرید محصوالت کشاورزی به صورت آنالین  ریسک نظرات مثبت آنالین تاثیر منفی زیادی بر روی

 دارد.

 . رابطه بین ارزش درک شده و قصد خرید آنالین محصوالت کشاورزی3.3

قصد خرید به عنوان یک تمایل مصرف کننده برای خرید محصوالت یا خدمات از یک وب سایت خاص تعریف شده است )ها و جاندا، 

؛ گرول و 1991د )دادز و همکاران، (. محققان پیشین نشان داده اند رابطه مستقیمی بین ارزش درک شده و قصد خرید وجود دار2014

( معتقد بودند ارزش درک شده متعلق به بخشی از سودمندی درک شده مشتری است که فراتر از 2011لی و همکاران ) (.1998همکاران، 

 (2007و لو ) توسط چو پژوهشهزینه واقعی بوده، و متوجه شد که ارزش درک شده باالتر می تواند به قصد خرید آنالین قوی تبدیل شود. 

نشان داد که ارزش درک شده موسیقی آنالین، عامل مهمی در پیش بینی قصد خریدار از خرید موسیقی آنالین است. شاه و همکاران 

(  ارزش درک شده عامل تعیین کننده ای است که بر نگرش ها و ارزیابی های مصرف کننده نسبت به یک محصول و در نتیجه 2015)

تجربی آنها نشان داد که ارزش درک شده یک پیش بینی کننده قوی از نگرش ها نسبت به  پژوهشاثیر می گذارد.مقاصد خرید آنها ت

 معامالت الکترونیکی است که به نوبه خود برقصد خرید مصرف کننده نسبت به معامالت الکترونیکی تاثیر مثبتی دارد.

 19ارزش احساسی و ارزش اجتماعی تقسیم کردند و یک مقیاس  ( ارزش درک شده را به ارزش عملکردی،2001سوینی و سوتار ) 

( تأیید کردند که ارزش عاطفی به طور قابل مالحظه ای قصد خرید آنالین 2009وانگ و همکاران ) را توسعه داد. PERVALعنصری 

وامل تاثیر گذار بر قصد خرید ( تجزیه و تحلیل تجربی در مورد ع2015مشتریان را افزایش می دهد. به طور خاص، ژانگ و همکاران )

انجام دادند و نتایج نشان داد که ارزش درک شده دارای تاثیر مثبت قابل توجهی بر  O2Oآنالین محصوالت کشاورزی تازه تحت حالت 

 به صورت زیر پیشنهاد شده است: 3روی قصد خرید داشته است. بنابراین، فرضیه 

 به شرح زیر است:

 :H5  مثبت قابل توجهی در قصد خرید آنالین محصوالت کشاورزی مصرف کنندگان دارد.ارزش درک شده تأثیر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 درک شده و قصد خرید آنالین محصوالت کشاورزی ریسک . رابطه بین 3.4

 

درک شده مشتریان تجارت الکترونیک را به عنوان یک نگرانی بالقوه در مورد تلفات احتمالی هنگام خرید کاالها یا  ریسک( 2003لیم )

درک شده در زمینه خدمات الکترونیکی را به شش دسته بندی  ریسک (، 2003دمات در اینترنت مورد بررسی قرار داد. فدرمن و پاولو)خ

طبقه بندی کرد: زمان، عملکرد، مالی، حفظ حریم خصوصی، خطر اجتماعی و روانی. تایید شده است که خرید آنالن مصرف کنندگان 

  (2004ت.)پاولو و گفن ، درک شده اس ریسک تحت تاثیر 

درک شده را به صورت خطر محصول و خطر خرید متمایز کرد و به  ریسک (، در مورد رفتار مصرف کننده آنالین، 2003ژوئن و همکاران )

یک ( اشاره کرد که در 2003فرصیذ و شی ) پژوهشکه دو نوع خطر بر روی قصد خرید آنالین اثر منفی دارد.  ندصورت تجربی نشان داد

درک شده به عنوان یک مانع برای معامالت موفق به حساب می آید. به دلیل این واقعیت است که مشتریان آگاهانه  ریسک محیط آنالین، 

مرور آنالین  تکراردرک شده تاثیر منفی بر  ریسک و ناخودآگاه خطر را هنگام قضاوت محصوالت و خدمات آنالین درک می کنند ، و 

( به طور تجربی  رابطه عملکردی بین آمادگی 2014ینه خرید آنالین و قصد خرید آنالین دارد. تاکور و ریواستاوا )مصرف کنندگان ، هز

 ریسک پذیرش، ریسک درک شده و قصد استفاده برای پرداخت از طریق تلفن همراه در هندآزمایش و بررسی کردند، و متوجه شد که 

د مشتری برای پرداخت از طریق موبایل برای خرید خدمات کاال دارد. هسو و همکاران درک شده تاثیر منفی قابل توجهی بر روی قص

درک شده تاثیرات منفی بر روی نگرش نسبت به خرید آنالین می گذارد، در حالی که نگرش  ریسک ( همچنین تأیید کردند که 2014)

( تحت حالت 2015کشاورزی، تحقیق تجربی ژانگ و همکاران) پیشتر بر قصد خرید آنالین تاثیر می گذارد. در منطقه تحقیقاتی محصوالت

O2O  به 4آنالین محصوالت تازه کشاورزی دارد. بر این اساس، فرضیه  خرید درک شده تاثیر منفی بر روی قصد ریسک نشان داد که

 شرح زیر پیشنهاد می شود:

H6  الت کشاورزی مصرف کنندگان دارد.درک شده تاثیر منفی قابل توجهی بر روی قصد خرید آنالین محصو ریسک 

 

به درک مصرف کنندگان  "آگاهی ایمنی مواد غذایی" پژوهشدر این  . نقش تعدیل کننده آگاهی ایمنی مواد غذایی مصرف کننده3.5

غذایی فساد  ازوضعیت ایمنی مواد غذایی و درجه تأکید به الزامات ایمنی مواد غذایی بستگی دارد.از آنجایی که محصوالت کشاورزی، مواد

 پذیرند، معموال با یک عمر مفید کوتاه مدت. ایمنی غذا در زمانی که مصرف کنندگان محصوالت

کشاورزی را به صورت آنالین خریداری می کنند،به ویژه هنگامی که کمبود قابل توجهی از کیفیت محصول وجود دارد )به عنوان مثال، 

محصوالت  اصلی تبدیل می شود. عالوه بر این، سطح استاندارد سازی کیفیت از طراوت، رنگ و درخشش، آفت کش ها(، به دغدغه ی

فتن ، پایین تر از حد استاندارد است که باعث باال رایرانکشاورزی بسیار پایین است و سیستم کنترل کیفیت محصوالت کشاورزی در 

رسیده اند که دغدغه ایمنی مواد غذایی عامل مهمی است می شود. بسیاری از مطالعات قبلی به این نتیجه سطح خطر ایمنی مواد غذایی 

؛ هسو و همکاران، 2014؛وی و همکاران، 2008که بر قصد خرید مصرف کنندگان بر محصوالت غذایی تاثیر می گذارد)مایکلیدو و حسن،

2016.) 

ایمنی مواد غذایی باالیی داشته باشد و ممکن از منظر اثرات مرجع، مصرف کنندگان با آگاهی باال از ایمنی مواد غذایی ممکن است الزامات 

است به نظر آنها خرید محصوالت کشاورزی به صورت آنالین برای سالمتی خطرناک است. در نتیجه، آنها ممکن است در مورد نقش اثرات 

دیگر، در فرایند خرید آنالین،  داشته باشند.به عبارت مرجع نسبت به مصرف کنندگان با آگاهی پایین از ایمنی مواد غذایی، نگرانی بیشتری

 5مرجع بر روی قصد خرید آنالین بیشتر خواهد شد. از این رو، فرض  مصرف کنندگان هرچه بیشتر به ایمنی غذا توجه کنند، تاثیر اثرات

 به شرح زیر است:
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H7:  1آگاهی ایمنی غذایی مصرف کننده (FSC به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر مثبت اثرات مرجع )محصوالت  بر قصد خرید آنالین

 .فرضیه های مرتبط را نشان می دهد مدل تحقیق کلی و 1شکل  کشاورزی قرار می گیرد.

 

 

 

1- food safety consumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل)

 و یافته ها  روش تحقیق. 4

 

  روش تحقیق. 4.1

است. پـژوهش کـاربردی تالشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل  ربردیکارگرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کا روش به

در این تحقیق برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می . عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی  تفاده می شود.شود و در قسمت جمع آوری داده های تحقیق از اجرای پرسشنامه روش میدانی اس

 )کامالً موافقم(، امتیازبندی شدند. 5مخالفم( تا  کامالً) 1موردی لیکرت از  5پاسخ ها برای هر آیتم، با مقیاس . به روش زمینه یابی است

اندازه ها اطمینان حاصل کنیم. اعتبار محتوایی پیش از انجام بررسی اصلی، یک پیش آزمایش انجام دادیم تا از محتوا و اعتبار اسمی این 

 ارزیابی شد. ان این مقیاس ها از طریق کارشناس

  

(OPI) 
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(RG): reference group      

(POC): positive online comments  

(PV): perceived value 

(PR): perceived value    

(OPI):   online purchase intention 

 

 

از کارشناسان خواسته شده بود که ارتباط، جمله بندی ، منطق، سهولت فهم مطلب و تناسب و  ،وایی پرسشنامهجهت بررسی اعتبار محت

توالی آیتم هر مقیاس اندازه گیری را بررسی کنند. و همچنین به کارشناسان این شانس داده شده بود تا درباره ی اندازه ها نظرات کیفی 

( محاسبه شد. پس از مرور اولیه توسط کارشناسان، 1975با استفاده از دستورالعمل های الوش) (VR)ارائه دهند. نسبت اعتبار محتوایی 

، یک بود؛کارشناسان حذف هیچ یک از آیتم ها را توصیه نکردند اما تمامی آنها خواستار برخی تغییرات )اصالحات( جزئی  CVRمقیاس 

 در جمله بندی و توالی آیتم ها در نسخه اصلی شدند.

می دهد.     ارائه  هامتغییررا برای   خ، آلفا کرونبا1. جدول متغییرها محاسبه شدارزیابی قابلیت اطمینان، آلفا کرونباج هریک از  برای

( تجاوز می کند، که موید این مطلب 2003پیشنهادی دولیس ) 70/0ها از معیار  خهمانطور که جدول نشان می دهد، تمام آلفا کرونبا

 ه ها، قابلیت اطمینان رضایت بخشی را نشان می دهند.است که همه انداز

 

 آلفای کرونباخ متغییر  

 0/845 گروه های مرجع

 0/876 نظرات مثبت آنالین

 0/862 ارزش درک شده

 0/917 ریسک در نظر گرفته شده

 0/801 خرید آنالین

 

 مقادیر بارهای عاملی استاندارد، آلفای کرونباخ: (1)جدول
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  یافته ها
 

 . جمع آوری داده و ویژگی های نمونه4.2

 . جمع آوری داده4.2.1

.پرسشنامه های همه پرسی بین کسانی که تجربه ی قبلی استاندارد شده است  پرسشنامهبا استفاده از  پژوهشاین جمع آوری داده ها در 

جامعه آماری شهر شیراز و نمونه  .استتصادفی در دسترس استفاده شده نمونه گیری و از روش  خرید آنالین را داشتند، پخش شدند

 248پرسشنامه پخش شده بودند،  260 تعداد، برای این منظور . آماری خریداران محصوالت کشاورزی در هایپر استار شیراز  می باشند

 .معتبر به دست آمدپرسشنامه 

 

 . پروفایل نمونه4.2.2

مابین یک ماهیانه  درآمد  ( هستند.%57ساله ) 21-30( %63زنان )جمعیت پاسخ دهندگان نشان داد که بیشترین پاسخ دهندگان ، 

دولتی یا ( آنها دیپلم هستند و یا تحصیالت دانشگاهی دارند، و اغلب کارمند%74(، که )%63به دست می آورند )میلیون  3میلیون تا 

 خصوصی و یا دانشجو می باشند.

 

 AVE متغییر

average variance 

extracter 

1 2 3 4 5 

     1.00 .514 گروه های مرجع

    1.00 0.65 .600 نظرات مثبت آنالین

   1.00 0.59 0.57 .509 ارزش درک شده

  1.00 -0.33 -0.34 -0.32 .486 ریسک در نظر گرفته شده

 1.00 -0.39 0.76 0.78 0.59 .607 خرید آنالین

 

 های توصیفی و همبستگی آماره:  ( 2) جدول

 

 داده و نتایج. تجزیه و تحلیل 5

 . تجزیه و تحلیل اعتبار و اعتماد5.1
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. برای نشان دادن انجام شدمعادالت ساختاری از نظر اعتبار ، هر دو آزمایشات اعتبار همگرا و واگرا با تجزیه و تحلیل عامل تاییدی براساس 

تجاوز کرده و به سطح قابل  5/0ی آیتم ها باید از  ( پیشنهاد دادند که بارگیری استاندارد همه1981اعتبار همگرای معقول ، فرنل و الرکر)

تجاوز  5/0باشد و استخراج واریانس میانگین باید از  7/0باید بیش از  ( برسد، قابلیت اطمینان ترکیبی P<0.05یا   P<0.01توجهی )

 ریسک هر ساختار به غیر از  نمیانگیرسیدند،  (P<0.001)و به سطح قابل توجهی نشان داده شده است  2کند. همانطور که در جدول 

 .بود 5/0بیش از  (PR)درک شده 

 

 

 

 

 

 مدل و آزمایش فرضیاتبرازش . 5.2

 

مختلفی در نظـر گرفته شده است که در  « های برازندگی شاخص»  برای تعیین بـرازش مـدل تحقیـق بـه کمـک تحلیـل عاملی تأییدی

دسـت آمـده بـه تنهـایی دلیـل برازندگی مدل یا عدم برازندگی آن نیسـتند، ه ی بهـا اند. هـر یـک از شـاخص نشان داده شده 3جدول 

دهد. همان  حدود مجاز هر یک از شاخصها را نیز نشـان می 3جدول  .ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کـرد بلکـه ایـن شاخص

تــوان نتیجــه گرفــت کــه مــدل  د و مــیند مجـاز قـرار دارهـا در حـدو مالحظـه مـیکنیـد، تمـامی شـاخص  3طور که در جدول 

 .از بــرازش مناســبی برخوردار است

 

 

 شاخص مقدار دامنه مجاز

 

 
698.34 χ2 

320.54 df 

 χ2  ⁄ df 2.178 کمتر از 3

 RMSEA 0.046 کمتر از 0/1

 NFI 0.94 باالتر از 0/9

 NNFI 0.98 باالتر از 0/9

زباالتر ا 0/9  0.99 CFI 

 IFI 0.99 باالتر از 0/9

 GFI 0.97 باالتر از 0/9

 AGFI 0.92 باالتر از 0/8
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 شاخص های برازش مدل(: 3) جدول

 

 

بررسی استفاده شد تا مدل تحقیق را  AMOS17.0 و با استفاده از نرم افزار  (ML)روش احتمال حداکثری جهت آزمایش فرضیات  از 

  می دهد.        مدل قابل قبول است و قدرت توضیحی رضایت بخشی را نمایش 2شکل ه به با توج از این رو،. کنیم 

 

 

 

 

 AMOS17.0 از نرم افزار  نتایج حاصل (:2شکل )

 

، گروه های مرجع و نظرات آنالین مثبت به طور مثبت و قابل مالحظه ای ارزش درک شده را تحت نشان می دهد   همانطور که نتایج 

می کنند. به عالوه،  تاییدرا  H3,H1به ترتیب  (P<0.001) 47/0و  (P<0.001) 53/0ی دهند. با ضرائب مسیر استاندارد تاثیر قرار م

می  تاییدرا  H4. در نتیجه (P<0.01)، -27/0درک شده دارند، با ضرائب مسیر استاندارد  ریسک نظرات آنالین مثبت تاثیر منفی بر 

رزش درک شده، قصد خرید انالین محصوالت کشاورزی را تحت تاثیر مثبت قرار می دهد درحالیکه کند.همانطور که انتظار می رفت، ا

و  (P<0.001) 67/0درک شده به صورت منفی و قابل مالحظه ای آن را تحت تاثیر قرار می دهد. با ضرائب مسیر استاندارد  ریسک 

18/0-  (P<0.05)  به ترتیبH6 , H5  اال نشان می دهند:می کنند. نتایج ب تاییدرا 

(، سازگار است. کسانی 1997گروه های مرجع تاثیر مثبت قابل مالحظه ای بر ارزش درک شده دارند که با یافته های پارک و لسینگ ) -1

 که وجود ارتباط مهمی را بین نفوذ گروه های مرجع و ارزش درک شده تایید نمودند. و اینگونه داللت می کند که هرچه ارزیابی مثبت

 گروه های مرجع بر خرید محصوالت کشاورزی آنالین بیشتر باشد، ارزش درک شده مشتریان بیشتر خواهد بود.
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قابل توجه  (P>0.05) -11/0 درک شده با ضرائب مسیر استاندارد ریسک با این حال برخالف انتظارات ، مسیر از گروه های مرجع تا 

 نمی شود. تایید( را رد می کند، 1992( و چیلدرز و رائو )1998ران )که یافته های بیردن و همکاH2  در نتیجه ،نیست

 ریسک درک شده ندارد و در عوض کاهش  ریسک پس اینگونه داللت می کند که ارزیابی مثبت گروه های مرجع تاثیر قابل توجهی بر 

 درک شده عمدتاً از نظرات آنالین مثبت بر می آید.

(، دانسبهان و 2015دبی و همکاران ) -ارزش درک شده دارند، که با یافته های آل ریسک توجهی بر نظرات آنالین مثبت تاثیر قابل  -2

مثبت به تغییر  ewom(، سازگار می باشد، کسانی که فرضشان بر این بود که نظرات آنالین مثبت به عنوان نوعی از 2007همکاران )

درک شده آنها را کاهش و سپس  ریسک کند. بدینوسیله عدم قطعیت و نگرش مصرف کننده و افزایش اطمینان آنالین آنها کمک می 

 ارزش درک شده در محتوای خرید آنالین را افزایش می دهد.

( ، 2015(، چا و همکاران )2011ارزش درک شده اثر مثبت قابل توجهی بر قصد خرید آنالین دارد، که با یافته های لی و همکاران) -3

ازگار است. کسانی که پیشنهاد کردند که ارزش درک شده یک پیشگوی قوی قصد خرید آنالین است و ارزش (، س2015ژانگ و همکاران )

 درک شده باالتر با قصد خرید آنالین قوی تری همراه است.

 

درک شده بر قصد خرید آنالین اثر منفی دارد، که با یافته های جون و  ریسک به عالوه نتایج همچنین نشان می دهند که 

(، سازگار می باشد. افرادی که تایید 2015(، و ژانگ و همکاران)2014(، هسو و همکاران)2014(، تاکور و سریواستاوا)2003اران)همک

درک شده بر قصد خرید در محتوای خرید آنالین نقش منفی دارد. و این نکته بر این موضوع داللت می کند که : بعید  ریسک کردند که 

 رید داشته باشند هنگامی که دریابند که ریسک خرید آنالین محصوالت کشاورزی باالست.است مصرف کنندگان قصد خ

 

 داده ها.تجزیه و تحلیل 5.3

 

درک شده بر قصد خرید آنالین به طور قابل مالحظه ای برای محصوالت کشاورزی تازه  ریسک نفوذ منفی  می دهد کهنشان نتایج تحقیق 

.یک دلیل ممکن برای نتایج این است که محصوالت کشاورزی تازه، در مقایسه با محصوالت بیشتر از محصوالت کشاورزی خشک است

کشاورزی خشک آسیب پذیرترند.در این مورد ، کیفیت محصول و خدمات پس از فروش محصوالت کشاورزی تازه گارانتی کمتری دارند و 

 این باعث می شود که مصرف کنندگان را در درک خطر حساس تر کند.

( 2013درک شده ، با اتخاذ مدل چند واسطه ای پیشنهادی توسط هایز ) ریسک اثرات واسطه ی ارزش درک شده  و  پژوهشین در ا

تنظیم شد. نتایج  %95اصالح شده، اتخاذ شد و سطح اطمینان برای فاصله اطمینان تا   CIاز روش در این تحقیق نالیز و مقایسه شدند. آ

 ح زیر می باشد:تجزیه و تحلیل داده ها به شر

تاثیر مستقیم گروه های مرجع و نظرات  .قابل توجه است آنالین مثبت بر قصد خرید آنالین تاثیر کلی گروه های مرجع و نظرات (1)

آنالین مثبت بر قصد خرید آنالین قابل توجه می باشد.  نتایج باال نشان می دهد که اثرات مرجع تاثیر مهمی بر قصد خرید آنالین 

 محصوالت کشاورزی دارند.

طه ارزش درک شده به طور قابل مالحظه ای هر دو، اثر واسطه قابل توجهی دارند، اما اثر واس و ریسک درک شد ارزش درک شده   (2)

هی دارند. به عالوه اثر قابل توج شده هنوز اثر میانجی گری  و ارزش درک در نتیجه هر دوی ریسکدرک شده است،  ریسک بیشتر از 

 باشد. درک شده می ز به طور قابل توجهی بیشتر از ریسکارزش درک شده هنو میانجی گری

و ارزش درک شده نقش واسطه در ارتباطات بین اثرات مرجع و قصد خرید آنالین ایفا می کنند  د که ریسکهمچنین نتایج  نشان می ده

درک شده است. این بدین معناست که اثرات مرجع قصد  ریسکو اثر میانجی گری ارزش درک شده به طور قابل مالحظه ای بیشتر از 
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درک شده تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو، کلید افزایش قصد خرید آنالین  خرید آنالین محصوالت کشاورزی را عمدتاً از طریق ارزش

 می باشد.     مصرف کنندگان از محصوالت کشاورزی، افزایش ارزش درک شده آنها

مثبت به  تعامالت مثبت و قابل توجهی با گروه های مرجع و نظرات آنالین،نتایج نشان می دهد که آگاهی ایمنی مواد غذایی مصرف کننده 

می کندو بیانگر این است که آگاهی ایمنی مواد غذایی مصرف کننده به صورت مثبت و  تاییدرا  P<0.01  ،H7و  P<0.05ترتیب در 

قابل توجهی تاثیر اثرات مرجع بر قصد خرید آنالین را تعدیل می کند. یعنی زمانیکه مصرف کنندگان توجه بیشتری به ایمنی مواد غذایی 

رات مرجع ، نفوذ بیشتری بر قصد خرید آنالین آنها خواهد داشت. به بیان دیگر ، در فرآیند خرید آنالین محصوالت کشاورزی، می کنند، اث

 هر چه مصرف کنندگان بیشتر به ایمنی مواد غذایی توجه کنند ، تاثیر اثرات مرجع بر قصد خرید آنالین بیشتر خواهد شد.

 ( بحث و پیامدها6)

  حقیقت. یافته های 6.1

به یک مدل تحقیقی توسعه می یابد. برای توضیح قصد خرید آنالین  این پژوهش با ادغام تئوری ها و مدل های مرتبط با خرید آنالین، 

محصوالت کشاورزی از منظر اثرات مرجع و با انجام آن، بر اهمیت اثرات مرجع در محتوای خرید آنالین تاکید می شود. در کل، نتایج، 

 برای تناسب مدل پیشنهادی ارائه می کنند و برخی از یافته ها ارزش بحث و بررسی دارند.حمایت قوی 

درک شده مصرف کنندگان را کاهش نمی  ریسک تحقیق نشان داد که ارزیابی مثبت گروه های مرجع به طور قابل مالحظه ای این اوالً: 

 مثبت امکان دارد. این یافته های جالب می توانند با تئوری درک شده عمدتاً از سوی نظرات آنالین ریسک دهد و در عوض کاهش 

سنتی که تنها در مرزهای ارتباط اجتماعی محدود، (wom)توضیح داده شوند. در مقایسه با(ewomتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی)

تلف مانند متن، عکس ها، و فیلم ها متکی بر شرکت کنندگان متعدد و انواعی از اشکال مخ تبلیغات دهان به دهان الکترونیکیموثر است، 

مصرف کنندگان هنگامی که تمام این اطالعات مرجع تجزیه و  طالعاتی تولید می کند. در نهایت است. در نتیجه ، مقدار وسیعی نشانه ا

واند به صورت می ت تبلیغات دهان به دهان الکترونیکیکمتری احساس می کنند. از این رو، پیام های  ریسک تحلیل می شوند، 

سنتی کاهش دهد. عالوه  WOMو عدم قطعیت شناخته شده توسط مصرف کنندگان آنالین را نسبت به پیام های  ریسک تاثیرگذارتری 

سنتی به سختی جزئیات کافی از اطالعات کیفی تبلیغات دهان به دهان بر این، به دلیل استاندارد سازی بسیار پایین محصوالت کشاورزی 

با منابع اطالعاتی وسیعش، شرح وسیع از جزئیات ویژگی محصول  تبلیغات دهان به دهان الکترونیکیه می دهد. در حالیکه  محصول ارائ

 درک شده مصرف کنندگان را در خرید آنالین محصوالت کشاورزی کاهش می دهد. ریسک ارائه می دهد. در نتیجه، اساساً 

از  ع تاثیر قابل توجهی برقصد خرید آنالین محصوالت کشاورزی دارند اما این تاثیر عمدتاًتایید می کند که اثرات مرجاین تحقیق دوماً: 

درک شده عمل می کند و بر این داللت دارد که جذب ارزش، نگرانی اصلی مشتریان آنالین  ریسک طریق ارزش درک شده به جای 

،  مدل مبتنی بر ارزشتناسب دارد. در (مدل مبتنی بر ارزش)محور محصوالت کشاورزی است. بدین گونه، این یافته ها با مدل اتخاذ ارزش 

درک مصرف کننده از ارزش، تعیین کننده اصلی قصد پذیرش اینترنت است و دیگر باورها از طریق ارزش درک شده واسطه می شوند. با 

جای افزایش ارزش درک شده به کاهش  ( نشان داد، هنگامی که تصمیم خرید گرفته می شود، مصرف کنندگان به1999این حال، میشل )

توضیح  2ده می تواند تفسیر قدرتمندتری از رفتارهای مصرف کننده را ارائه کند. ش درک ریسک درک شده گرایش دارند و  ریسک 

 ممکن، برای نتایج باال وجود دارد.
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به تدریج افزایش یافته و آنها تجربیات خرید خرید آنالین مصرف کنندگان  تکرار با گسترش تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزی،  -1

بسیار زیادی به دست آوردندو بعالوه، سیستم عامل های فروش آنالین نیز دائماً در حال اصالح و بهبود معیارهای امنیتی برای کاهش 

 شده است.درک شده بر قصد خرید نسبتاً تضعیف  ریسک درک شده ی مصرف کنندگان می باشند. در نتیجه، تاثیر  ریسک 

درک شده، پرداخت  براساس سیاست تحویل است.  ریسک عالوه بر این یک توضیح محتوایی عمده برای تاثیر ضعیف اثرات مرجع بر  -2

درک شده خرید آنالین باعث می گردد تا مصرف کنندگان از بیشتر شرکت ها و فروشندگان آنالین انتظار  ریسک آگاهی مصرف کننده از 

از پرداخت را داشته باشند. اگر مصرف کنندگان پس از بررسی کاالی تحویل داده شده، رضایت کامل نداشتند می توانند  تحویل کاال قبل

درک شده اعمال می کنند. در چنین شرایطی، اثرات مرجع  ریسک از پرداخت امتناع کنند. در نتیجه، اثرات مرجع طبیعتاً نفوذ کمتری بر 

 ش درک شده ی مصرف کنندگان را ایفا می کنند.اغلب نقش افزایش دهنده ی ارز

می دهد که     نشان  تحقیقدرک شده و متعاقباً قصد خرید، یافته های  ریسک با این حال، علیرغم تضعیف کلی تاثیر اثرات مرجع بر 

این بدان معناست که مصرف  آگاهی از ایمنی مواد غذایی به طور مثبت و چشمگیری تاثیر اثرات مرجع بر قصد خرید را تعدیل می نماید.

کنندگان با آگاهی باال از ایمنی مواد غذایی نسبت به مصرف کنندگان با آگاهی پایین از ایمنی مواد غذایی ،به طور جدی تری نگران نقش 

می داد،  اثرات مرجع می باشند. به نظر می رسید که اینها با یافته هایی که پیچیدگی محیط فروش آنالین محصوالت کشاورزی نشان

درک شده خرید انالین را کاهش دادند در نتیجه  ریسک تناقض دارد. از یک سو، فروشندگان آنالین، با سیاست پرداخت پس از دریافت، 

مرجع کمتری مورد نیاز است. از سوی دیگر، مصرف کنندگان با آگاهی ایمنی مواد غذایی باال هنوز به جستجوی مرجع در زمان خرید 

نیاز می کنند.به این معنی که برای مصرف کنندگان با آگاهی باال از ایمنی مواد غذایی، شرکت های کشاورزی و  آنالین احساس

ن فروشندگان آنالین نیاز به تمرکز بیشتری بر نفوذ اثرات مرجع دارند، زمانی که از آن به عنوان ابزاری برای تاثیر بر تصمیم خرید آنالی

 مصرف کننده استفاده می کنند.

 

 پیشنهادها. 6.2

 

 ، ادبیات موجود را به روش های زیر بهبود می بخشد.  از منظر تئوری، یافته های تحقیق

نظریه ی برای اولین بار اثرات مرجع را در یک محیط آنالین تعریف کرده، فهم محتوایی از نفوذ اجتماعی را در مدل این تحقیق   -1

 می دهد و غنی می سازد.گسترش  یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

، چشم انداز اثرات مرجع را با گسترش یک مدل تئوری برای توضیح قصد خرید آنالین محصوالت کشاورزی به مصرف این تحقیق  -2

را کننده، معرفی می کند؛ مکانیسم تاثیرگذاری از اثرات مرجع بر قصد خرید آنالین آشکار می سازد و در نتیجه تئوری رفتار خرید آنالین 

 غنی سازی می نماید. 

با در نظر گرفتن خاصیت محصوالت کشاورزی، آگاهی ایمنی مواد غذایی مصرف کننده را به عنوان متغیر تعدیل کننده با مدل ارتباطی  -3

 ترکیب می کند و در نتیجه، تناسب و ابزار مدل را اصالح می نماید. 

درک شده و سپس قصد خرید آنالین می باشد که با برخی  ریسک اثرات مرجع بر ، تاثیر نسبتاً ضعیف پژوهشجالب از این نتیجه یک  -4

ی رفتار مصرف کننده ی  پژوهشیافته های تحقیقات گذشته، تناقض دارد. این کشف ممکن است اشاره به اهمیت محیط محتوایی در 

درک شده و قصد خرید بعدی ریسک اثرات مرجع بر آنالین داشته باشد. محیط خرید آنالین منحصر به فرد ، ممکن است در تضعیف تاثیر 

 نقش داشته باشد در حالیکه در افزایش تاثیر اثرات مرجع بر ارزش درک شده و قصد خرید پس از آن ایفای نقش می کند.

ت مرجع یکی بینش ارزشمندی برای شرکت های کشاورزی و فروشندگان آنالین ایجاد می کند که اثرا تحقیق حاظراز نقطه نظر کاربردی، 

در زیر مالحظات قابل توجهی برای فروشندگان آنالین و  پژوهشاز مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قصد خرید آنالین هستند. یافته های این 

 شرکت های کشاورزی پیشنهاد می کنند.
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 .نقش بسیار مهمی دارند گروه های مرجع  -1

مصرف کنندگان موجود را قویاً حفظ کرده و آنها را تشویق کنند تا با اشکال مختلف اول، شرکت های کشاورزی و فروشندگان آنالین باید  

 محصوالت شرکت را به افراد اطراف خود )مثالً خانواده، دوستان، همکاران( توصیه کند تا قصد خرید آنالین آنها افزایش یابد. برای مثال،

از است که مصرف کننده محصول را با کد خود در سیستم عامل گروه شرکت به مصرف کننده یک کد شامل اطالعات محصول می دهد. نی

، یا گروه دوستان. اگر افراد دیگر محصول توصیه شده را توسط این مصرف کننده تلگرام ند مانند: اینستاگرام، نهای اجتماعی خود پست ک

 خریداری کنند، این مصرف کننده از طرف شرکت جایزه دریافت می کند. 

، یا صاحبان عقیده برای انتقال مزایا و سرگرمی خرید آنالین محصوالت کشاورزی استفاده کنند و در افراد سرشناس ی توانند از دوم: آنها م

 نتیجه قصد خرید آنالین مصرف کنندگان بالقوه را افزایش دهند.

ت های کشاورزی و فروشندگان آنالین می ، و عموماً به نظرات آنالین مثبت. شرکاندتوجه قابل به صورت استراتژیک نظرات آنالین -2

توانند اطالعات مثبت درباه ی شرکت و یا محصوالت در وب سایت های تجارت الکترونیک با محبوبیت و قابلیت اطمینان باال انتشار دهند. 

مثبت درباره محصول و تجربه ی  به طور همزمان می توانند مفسران آنالین با اعتبار فوق العاده را شناسایی کرده و از طریق آنها اطالعات

 مصرف به دیگر مصرف کنندگان انتقال دهد.

با  بعالوه، آنها می توانند اقدامات انگیزشی برای بهبود کیفیت و کمیت نظرات آنالین مثبت انجام دهند و با ایجاد راه های مستقیم ارتباطی

رزی و فروشندگان آنالین باید موضوعات اخالقی را راجع به ارسال مصرف کنندگان، تاثیر نظرات منفی را کم کنند. اما شرکت های کشاو

نظرات آنالین مثبت و منفی در نظر داشته باشند. به نظر می رسد که دستکاری نظرات آنالین برای فریب مصرف کنندگان برای خرید 

مصرف کنندگان آنالین امروزه بسیار تحصیل خدمات و محصوالت مشابه در کوتاه مدت کارایی داشته باشد اما در بلند مدت آسیب زاست. 

 کرده و با معلومات هستند. آنها بسیار به آموختن سریع از طریق تجربه ی خرید آنالین گرایش دارند. ارسال نظر آنالین معتبر نه تنها یک

کره ی نظارتی صنعت نیز باید می باشد. عالوه بر این، بخش های اداری دولتی و پی  انتخاب اخالقی است بلکه یک استراتژی عاقالنه

وظایفشان را در نظارت و مدیریت فعالیت های تجاری شرکت های کشاورزی و فروشندگان آنالین انجام دهند و با سرکوب رفتارهای 

 غیراخالقی افزایش اعتبار کسب و کاراز طریق نظرات دروغین آنالین، سیستم نظارت بر نظرات آنالین را دائماً بهبود بخشند.

روند جستجوی ارزش است. به منظور  . روند انتخاب مصرف کننده ضرورتافزایش یابددائم ارزش درک شده ی مصرف کنندگان،  -3

درخواست های ارزش مختلف      افزایش قصد خرید آنالین، ضرورت دارد که شرکت های کشاورزی و فروشندگان آنالین برای برآوردن 

کنندگان هدف، بینشی از روانشناسی مصرف کننده به دست آورند و با تفکیک محصوالت،  مصرف کنندگان، با انتخاب درست مصرف

مصرف کنندگان را تامین نمایند.آنها باید تقاضای مصرف کنندگان را برای سرگرمی و تجربه ی احساسی از طریق افزایش تعامالت و 

و یا دیگر رسانه  مبادله در وبالگ کوچک، وی چت، تلگرام ایسرگرمی های وب سایت، ایجاد انجمن های کاربری و راه اندازی سیستم ه

: نظرسنجی های منظم از مصرف کننده، گوش دادن به شامل  های اجتماعی برآورده سازند. به عالوه آنها می بایست اقدامات ویژه ای

محصوالت  ن آنها از مزایای خرید آنالیننظرات آنها در قیمت گذاری محصوالت، حصول اطمینان از قیمت های مورد نظر آنها، متقاعد کرد

 و صرفه جویی، و در نتیجه بهبود ارزش درک شده مصرف کننده کشاورزی با مقایسه ی قیمت های آنالین و آفالین، نرخ های تخفیف

ست آوردن تا کیفیت محصول و همچنین کارآیی خدمات را بهبود بخشند. در تالش برای به دکرد باید تالش . در نهایت انجام دهند

 شناخت و تقدیر مصرف کننده ، دائماً ارزش درک شده ی مصرف کننده را افزایش دهند.

 آتی . محدودیت ها و پژوهش های7

بینش های ارزشمندی را در خرید آنالین محصوالت کشاورزی حاصل کرد، محدودیت های خاصی از این  پژوهشهرچند یافته های 

 باید مورد تایید قرار گیرند. پژوهش
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عمدتاً تاثیر مثبت اثرات مرجع را بر قصد خرید آنالین تجزیه و تحلیل کرد. تحقیقات آینده می توانند تاثیر منفی اثرات  پژوهشاول: این 

 مرجع را مورد بحث قرار داده و تفاوت بین آنها را مقایسه نمایند.

نظر گرفت. تحقیقات بعدی می تواند با اضافه کردن  درک شده را به عنوان واسطه مدل تحقیقی در ریسک ارزش و  پژوهشدوم: این 

 اعتماد، نگرش و متغیرهای دیگر مکانیسم نفوذ بین اثرات مرجع و قصد خرید را کشف و شفاف سازی نمایند.

های  نقش تعدیل کننده آگاهی ایمنی مواد غذایی را بررسی می کند اما به طور کامل به نقش تعدیل کننده دسته بندی پژوهشسوم: این 

( تایید کردند که دسته بندی محصول می تواند نفوذ بررسی های آنالین مصرف کننده را بر فروش 2010محصول نمی پردازد. ژو و ژانگ )

 محصول تعدیل کند. در نتیجه تحقیقات آتی می تواند نفودذ اثرات مرجع را در میان چندین دسته بندی محصول مقایسه کند.

و محصوالت  )مثالً: ارگانیک، سبز  "سنامه دارمحصوالت کشاورزی شنا"م که اثرات مرجع نفوذ بیشتری بر برای مثال: انتظار داری 

 داشته باشند. "محصوالت کشاورزی معمولی"کشاورزی عاری از آلودگی( نسبت به 
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