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چکیده
نگهداری و مديريت اطالعات و دانش مشتريان در دنیای مجازی و تمايل خريد آنان به صورت
الکترونیکی به مهمترين مباحث مطرح در تجارت الکترونیکی و طراحی وب سايت های کارآمدتبديل
شده است .دردنیای الکترونیک ،وب سايت ها اولین نقطه تماس با مشتری جهت ترغیب به خريد
هستند.مصرف کنندگان در استفاده از وب سايتها ممکن است با ابزارهای مختلف مديريت دانش
مشتری (مانند پايگاههای داده مشترک ،مخازن اسناد و برنامههای کاربردی جريان کار و انجمنهای
گفتگو) روبرو شوند که اين ابزارها هر کدام میتوانند تأثیر متفاوتی بر ريسک ادراک شده و درنتیجه
تمايل آنان به انجام خريدداشته باشند .لذا در اين تحقیق تالش شده تا تفاوت در میزان ريسک
ادراک شده از وبسايت ،با وجود هريک از اين ابزارها و همچنین تأثیر اين ريسک بر تمايل به خريد
الکترونیکی مشتريانبررسی گردد .در اين راستا از روشهای آماری چون مقايسه زوجی و تحلیل
عاملی بهره گرفته شد .همچنین با توجه به اينکه ريسک ادراک شده از وب سايتها می تواند ناشی
از نوع خدمات و محصول ارائه شده در آنها نیز باشد ،با مقايسه دو جامعه اين امر نیز بررسی
گرديد.عمده تفاوت اين دو جامعه وجود شناخت در افراد يک جامعه نسبت به شرکت و محصوالت و
خدمات آن و عدم وجود شناخت در جامعه ديگر می باشد .يافتهها نشان میدهند که ريسک ادراک
شده از ابزارها متفاوت بوده و تأثیر دانش مشتری بر میزان ريسک ادراک شده زمانی معنادار است که
افراد با وب سايت و خدمات آن آشنا باشند.
مفاهیم کلیدی :مديريت دانش مشتری ،تجارت الکترونیکی ،تمايل خريد الکترونیکی
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مقدمه
مديريت دانش پیشنیاز کسب و کار الکترونیکی بوده و تمرکز روز افزون آن بر مشتری می
باشد .شرکتها میتوانند بهوسیله اينترنت و اينترانت وارد تجارت الکترونیکی در سطح جهانی
شوند که اين امرديدگاه مشتريان را نسبت به مرز جغرافیايیِ خدماتِ در دسترس تغییر داده و
ماهیت کسبوکار را دگرگون کرده است .بنابراين تجارت الکترونیکی مرزهای مشتريان شرکت را
گسترش داده است) .(Cho, 2010میتوان گفت مديريت ارتباط با مشتری،سازمانها را وادار به
بازنگری شیوههای ايجاد رابطه با مشتريان روزافزون خود نموده است .محققان بر اين باورند که
ايجاد ارتباط با مشتريان بدون مديريت دانش اتفاق نمیافتد .برای اينکه سازمانها در ارائه
کاالها/خدمات به مشتريان کاراتر و اثربخشتر عمل کنند و درنتیجه رضايت مشتری حاصل شود،
دانش در مورد مشتريان بايد مديريت شود تا از اينکه خدمات ارائه شده توسط سازمانها
پاسخگوی نیازهای مشتريان باشد ،اطمینان حاصل شود .بنابراين مديريت دانش بخشی جدايی
ناپذير از مديريت ارتباط با مشتری و تجارتالکترونیکی میباشد  .به عبارتی ديگر مشتری نیازهای
متفاوت و در حال تغییری دارد که اگر شرکت آنها را درک و برطرف نمايد مشتری از سازمان
پشتیبانی بیشتری خواهد کرد).(Liao et al., 2010
اين دانش ماورای اطالعات شناسايی شده و دستهبندی شده مشتريان می باشد ،و در
خارج از سازمان و از میان صنعت و تجارب بازار نشأت گرفته است( .)Paquette, 2006با
توجه ب ه اهمیت روزافزون مديريت دانش مشتری و تجارت الکترونیکی ،در اين مطالعهرابطه
بین استفاده از ابزارهای مديريت دانش مشتری و تمايل به خريد از وب سايتها بهصورت
الکترونیکی و با در نظر گرفتن خصوصیات مهم کاربربررسی میشود .بنابراين ابتدا مختصری
از مبانی نظری در مورد مديريت دانش مشتری وتجارت الکترونیکی ارائهشده سپس مدل
مورد استفاده در اين پژوهش وفرضیه ها تشريح شدهاند.در ادامه تحلیلهای آماری الزم
انجام شده و نتايج بیان گرديده و در نهايت بحث و نتیجهگیری الزم انجام گرفته است.
مبانی نظری
مدیریت دانش مشتری

اکثر شرکتها و صاحبنظران بر اهمیت دانش به عنوان پديدآورنده مزيت رقابتی در
دنیای امروز تأکید دارند( .)Rowley, 2002بهطور کلی دادهها به عنوان واقعیتهای خام،
اطالعات مجموعهای سازمان يافته از دادهها و دانش اطالعات معنادار ،تعريف میشوند .به
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بیان ديگر دادهها و اطالعات بر اساس " ساختار " از هم متمايز میشوند و دانش بر اساس
تعبیر و تفسیر از اطالعات تمییز داده می شود(. )Bhatt, 2001در تعريفی ديگر ،دانش به دو
نوع صريح و ضمنی تقسیم شده است.دانشِ صريح ،مستند و عمومی بوده ،ساختار يافته و
بیرونی ،است .دانش ضمنی به طور مداوم تولید و کسب شده و بر اساس تجربه می
باشد(.)Maternsson, 2000مسئله اصلی در دنیای رقابتی امروز اين است که دانش موجود
در هر سازمان را چگونه میتوان شناسايی کرد و از آن به بهترين نحو بهره جست .در پی اين
مسئله مديريت دانش به عنوان زمینهای شاخص در علم مديريت نوين به همراه مفاهیم،
زبان و کارکردهای خاص خود ،ظهور يافته است(.)Chen &Macredie, 2005
رولی )8008(1بیان میکند مديريت دانش“:مسئلهای جامع است که سازمان را بهسوی بهینه
سازی استفاده از منابع دانشی خود ،هدايت میکند .اين منابع دانش شامل هم دانش صريح
است که در پايگاههای داده و ديگر آرشیوها ذخیره میشود و هم دانش ضمنی که در ذهن
کارکنان نگهداری میشود و دراجرای کامل نقش شغلی آنان مورد نیاز است".مديريت دانش
معموالً فرايند پشتیبانی است و به دلیل ماهیت فراگیر دانش ،هر فرايندی در کسب و کار
میتواند به يک "فرايند مديريت دانش" تبديل شود مانند خلق دانش ،انتشار دانش و ...
( .)Gebert et al., 2003از سوی ديگر مديريت ارتباط با مشتری اينگونه تعريف شده است:
فرايندی تعاملی است که به يک تعادل بهینه میان سرمايهگذاریهای بنگاه و ارضاء
نیازمندیهای مشتريان جهت رسیدن به حداکثرسود،میانديشد (شهبازنژاد.)1923 ،بوس و
سوگوماران )8009(8مدلی را برای قابلیتهای مديريت دانش که در طی مديريت ارتباط با
مشتری مورد نیازاست ،ارائه دادهاند .در اين مدل با نمايش چرخهای از توالی فعالیتها ،نشان
داده شده است که فرايند خلق دانش ،فرايندی مستمر است.به عالوه امروزهدانش مشتری
نیز در بازاريابی به عنوان منبعی مهم که می تواند از طريق تحقیق و توسعه پشتیبانی شود،
شناخته شده است(.)Gibbert et al., 2002پاکوئته )8002(9دانش مشتری را اينگونه
توصیف نموده ،که میتواند از ترکیبی از دانش مشتری ،دانش زنجیره عرضه ،دانش
مخصوص مشارکت خاص و غیره تشکیل شود .دانش مشتری با دو جريان از دانش که برای
خريدار و عرضهکننده ارزش ايجاد میکند ،خلق میشود و ورای اطالعات الزم برای
شناسايی و طبقهبندی مشتريان است.يکی از جنبههای مهم دانش مشتری آن است که
بنگاه ،صاحب اين دانش نیست بلکه کسانی صاحب آن هستند که ممکن است بخواهند يا
نخواهند آن را به اشتراک بگذارند.اين نوع اطالعات به سازمان اين امکان را میدهد که
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مشتريان را بهتر درک کرده و به طور اثربخشتر هدف قرار دهد).(Davenport, 2000
توانايی طراحی و بهبود محصوالت جديد نیز از سطح جريان دانش مشتری متأثر می
شود( ،)Paquette, 2006بنابراين حفظ رابطهای مناسب با مشتريان نیازمند آن است که يک
شرکت به طور مداوم با مشتريان خود در تماس باشد و در پاسخ به نیازهای دائماً در حال
تغییر مشتريان ،منعطف عمل کند .جهت تحقق اين مهم مديريت دانش مشتری امری الزامی
میباشد.(Davenport, 2001( .محققان سه جريان اطالعاتی را در مديريت دانش مشتری
شناسايی نمودند:
 دانش در مورد مشتری :ضبط پیشینه ،انگیزهها ،انتظارات و ترجیحات مشتريان در مورد
محصوالت يا خدمات
 دانش برای مشتری :ارضاء نیاز مشتريان به دانش در مورد محصوالت ،بازار و ديگر موارد
 دانش از مشتری :درک روند نیازهای مشتريان و يا تجربه مصرف محصوالت و خدمات
توسط آنها(.)Su et al., 2006
مديريت دانش مشتری فرايندی استراتژيک است که از طريق آن شرکتها ،مشتريان
خود را از دريافت و قبول منفعالنه محصوالت و خدمات رها میکنند تا به عنوان شرکای
دانشی قدرت يابند ) (Gibbert et al., 2000و اينگونه تعريف شده است :دريافت دانش از
مشتريان طی فرايند خلق ارزش در سازمان به کمک تماس مستقیم (Sulaimanet et al.,
).2011دانش در مورد مشتری تنها اولین گام است و سازمانها بايد فرايندی برای مديريت
بهتر روابط برخواسته از اين اطالعات ايجاد کنند تا بتوانند تعامالتی سود آور خلق کنند
).(Davenport 2001
تجارت الکترونیکی
کاربردهای تجارت الکترونیکی اولین بار در  1320با ابداعاتی مانند انتقال الکترونیکی
پولشروع شد .سپس شیوه مبادله الکترونیکی داده مورد توجه قرار گرفت که از تراکنشهای
مالی به ديگر انواع تراکنشها گسترش يافت(علیخانزاده .) 1925 ،به دلیل مفهوم پويا و در
حال تحول و گسترده تجارت الکترونیکی ارائه تعريفی جامع و مختصر به آسانی میسر
نیست.البته سازمان تجارت جهانی ،در اعالمیه مورخ  85سپتامبر  1332تعريف جامعی از
تجارت الکترونیکی ارائه داده است":تولید ،توزيع ،بازاريابی ،فروش يا تسلیم کاالها و خدمات،
از طريق وسائل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی گويند"(رضائی.)1922،
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در تحقیقات پیشین بیان گرديده است که بهکارگیری موفقیتآمیز تجارت الکترونیکی
میتواند منجر به اثربخشی بیشتر ،رشد سهم بازار ،توسعه ورود به بازارهای جديد يا حتی بقاء
در بازارهای رقابتی گردد).(Ferguson et al., 2010
بسیاری از شرکتها در اثر فشارهای روزافزون رقابتی به سمت استفاده از تجارت
الکترونیکی حرکت کرده و در واقع میتوان ادعا کرد ،اينترنت و تجارت الکترونیکی به يکی
از مهمترين ابزارهای فرايند جهانی شدن بدل شدهاند(.کانینگهام )1929،همچنین اينترنت
ارتباطات و مکاتبات گستردهای را میان اعضا ممکن ساخته و با به وجودآوردن يک سیستم
منعطف ،متمايز و اثربخش ،به آنان در بهبود ،توسعه و انتقال دانش کمک کردهاست .در واقع
مديريت دانش نه تنها در میان شرکتها و سازمانها اتفاق میافتد بلکه همچنین در مجامع
تجارت الکترونیکی نیز محقق میگردد) . (Wang, 2010بهعالوه تمايل خريد الکترونیکی
در دنیای مجازی ،يکی از عوامل مهم در تجارت الکترونیکی است.تمايل به خريد الکترونیکی
به شرايطی گفته میشود که طی آن مصرف کننده میخواهد و تمايل دارد که معاملهای را
بهصورت آنالين انجام دهد) .(Pavlou, 2003مصرفکنندگان به هنگام خريد آنالين انواع
و میزان بیشتری از ريسک را نسبت به خريد سنتی تجربه میکنند مانند ريسک حريم خصوصی
که در خريد سنتی ممکن است اصالً وجود نداشته باشد.هر چه ريسکی که آنان ادراک میکنند
بیشتر باشد تمايل به خريد آنان کمتر میشود). (Yang and Zhang, 2009در حقیقت
مصرفکنندگان در طی جستجوی خود در اينترنت با موارد گوناگونی مواجه میشوند که بر تمايل
خريد آنان به صورت آنالين تأثیر میگذارد .يکی از اين موارد ابزارهايی است که شرکتها در
جهت مديريت دانش مشتريان خود در وب سايتها قرار میدهند.
ابزارهای مدیریت دانش مشتری در تجارت الکترونیکی و تفاوتهای آنها

از آنچه که پیشتر توضیح داده شد میتوان استنباط نمود که دانشبهويژه توسط شرکتهايی
که در اينترنت سرمايهگذاری نمودهاند به منظور مديريت دانش مشتری ،به کار گرفته میشود .از
طريق برنامههای کاربردی مديريت دانش مشتری در وب ،سازمانها به دانش حیاتی مورد نیاز
خود دسترسی يافته و به فعالیتهای مرتبط با تحقیقات بازاريابی خود بُعدی ديگر میافزايند و
خدمات بهتری به مشتريان ارائه میدهند .راه حلهای بسیاری برای مديريت دانش مشتری چه
ضمنی و چه صريح وجود دارد .در ادبیات بیان گرديده که معمولترين ابزارها در وب جهت
مديريت دانش مشتری ،عبارتند از:
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پایگاههای داده مشترک :کسب و کارها خواهان آن هستند که شرکاء و مشتريانشان
بتوانند از پايگاههای داده بازديد کرده و آنها را به روز کنند .پايگاههای داده مشترک به
عنوان ابزارهای مهمی برای تجارت از ديدگاه هر شخصی در زنجیره تأمین  ،از اهمیت
برخوردارند.
مخازن اسناد :که به آنها مخازن دانش نیز میگويند ،اسنادی را که درخود دانشی را
جای دادهاند ،ذخیره میکنند و همچنین از طريق وب سايت شرکت در دسترس هستند تا
نمايندگان خارجی بتوانند به کاتالوگها ،راهنماها و اسناد مهم در جهت تصمیم خريد خود
دسترسی يابند .هدف اين ابزار خارجی نمودن دانش ،ذخیره آن در مخازن و تبديل آن به نوع
صريح و قابل دسترس جهت مراجعات بعدی و گستردهتر در سراسر سازمان از طريق اينترانت
شرکت میباشد.
برنامههای کاربردی جریان کار:برای خودکارسازی فرايند کسبوکار  ،به صورت
کلی يا جزئی ،تعريف شدهاند که در طی اين فرايند اسناد ،اطالعات يا وظايف از يک
شرکتکننده به ديگری جهت ادامه عملکرد انتقال میيابد .اين امر بر اساس مجموعهای از
قواعد عملکردی صورت میپذيرد .برخی شرکتها از طريق پست الکترونیکی يا پیام کوتاه،
در هنگام ارتقاء محصول به مراحل بعديدر فرايندهای تولید و تحويل،به مشتريان اطالع-
رسانی مینمايند.
انجمنهای گفت و گو :انجمن گفت و گوبه مجموعه گوناگون و بزرگتری از افراد و
اطالعات اجازه تعامل میدهد .بنابراين به افراد اجازه ابراز نیازها ،ترديدها و تمايالت
خريدشان را می دهند و به کارگران دانشی متخصص در درک ديدگاههای اجتماع خود و
همچنین در تولید کاالها و خدمات جديد کمک میکنند .مشتريان اطالعات و دانش ضمنی
را در طول حضورشان در اجتماعات آنالين ،ابراز می کنند و شرکتها بر گفتوگوهای آنالين
جهت بهتر کردن سايت برای مشتريان ،نظارت میکنند .)(Nicolas & Molina,2008
مدل مفهومی و متغیرهای پژوهش
در ادبیات اخیر ،اينترنت به عنوان کانالی جديد برای خرده فروشی در نظر گرفته شده
است که کاربردهای بالقوه بسیاری در امور بازرگانی دارد .البته ،اکثر مصرفکنندگان آنالين از
اطالعات جمع آوری شده در اينترنت در جهت خريد به شکل آفالين بهره میبرند .بسیاری از
متغیرها و عوامل مورد بررسی در مطالعات پیشین میتواند علت اينکه چرا پويشگران وب به
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خريداران آنالين تبديل نمیشوند را توضیح دهند .ولی پژوهش حاضر بر ريسک ادراک شده
و خصوصیات کاربران در خريد الکترونیکی تمرکز دارد.
4
مدل مورد استفاده در اين تحقیق مدلی است که توسط لوپز نیکالس و خوزه مولینا در
سال  8002جهت بررسی تمايل خريد الکترونیکی با توجه به خصوصیات شخصی کاربران و
ابزارهای مديريت دانش مشتری در ايتالیا به کار گرفته شدهاست .مزيت اين مدل آن است
که ابزارهای مديريت دانش را مد نظر قرار داده و می توان به کمک آن در جهت بهبود
اثربخشی وب سايتها راهحلهايی ارائه نمود .در ضمن خصوصیات مهم کاربر نیز که
میتواند بر تمايل خريد وی به صورت الکترونیکی مؤثر باشد در مدل بررسی شدهاست.

ریسک ادراک شده

H3
ریسک پذیری

H2

مرتبط با هر یک از
ابزارهای CKM

H4

تمایل به
خریدالکترونیکی

H1
H1

ترجیح

دانش در مورد
اینترنت

H6

اینترنت

H5

شکل -1مدل مفهومی ()Nicolas & Molina 2008

ریسک ادراک شده ناشی از ابزارهای مدیریت دانش مشتری
يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر تمايل به خريد الکترونیکی ،ريسک ادراک شده است.
ريسک ادراک شده باور مشتری در پیشآمدن خروجی نامطلوب احتمالی در انجام يک مبادله
آنالين است.(Kim et al.2008),
ويژگیهای خاصی در وبسايتها میتواند سبب کاهش ريسک ادراک شده گردد ،برای
مثال يک انجمن گفتگو که در وب سايت شرکت قرار داده شود ،به کاربران امکان تبادل
نظرات ،پیشنهادات و تبلیغات دهان به دهان در مورد محصول شرکت و سايت را می دهد ،در
نتیجه مکانیزم مهمی جهت کاهش ريسک ادراک شده مصرف کنندگان میباشد .در حالی
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که دسترسی به اسناد آنالين در جايی که حريم خصوصی به طور آشکاری زير پا گذاشته
میشود امکان دارد ريسک حريم خصوصی يعنی با اهمیتترين بعد ريسک ادراک شده در
خريد آنالين را در مصرف کننده تخفیف دهد .برعکس وجود ديگر ابزارهای مديريت دانش
مشتری روی يک وب سايت ممکن است پیچیدگی سايت را افزايش داده و ادراک کاربران از
ريسک را افزايش دهد .اين امر ممکن است در مورد پايگاههای داده مشترک در جايی که
کاربران مجاز و متأسفانه غیر مجاز مانند هکرها امکان دسترسی به اطالعات و دانش مهم در
مورد مشتريان را میيابند ،ديده شود .در نهايت برنامههای کاربردی جريان کار روی وب
سايت انجام فرايندهايی خاص را خودکار میکنند .در اين صورت برخی اطالعات خصوصی
مصرفکنندگان ممکن است توسط افراد غیر مجاز قابل دسترسی باشد ،در اين شرايط
کاربران احتماالًسطح باالتری از ريسک را در هنگام استفاده از اين وب سايت درک میکنند.
بنابراين می توان گفت که هر کدام از ابزارهای توصیف شده مديريت دانش مشتری
خصوصیات خاصی دارند.

فرضیه  :1ريسک ادراک شده توسط مشتريان ،ناشی از هر کدام از ابزارهای مديريت
دانش مشتری که روی وبسايت قرار میگیرند ،متفاوت است.
ریسک ادراک شده
در وبسايتها و دنیای مجازی ،افزايش در ريسک ادراک شده مشتريان میتواند تمايل
آنان به خريد از طريق وب سايت را کاهش دهد .ريسک ادراک شده نسبت به هر محصول با
تمايل به خريد آن محصول رابطه عکس دارد .با همین منطق اين رابطه در مورد يک کانال
خريد خاص نیز صدق میکند .البته ،مطالعات بسیاری نشان دادهاند که ادراک ريسک در
مورد شیوههای خريد از راه دور میتواند بر رفتار خريد تأثیرگذار باشد ،بنابراين از مصرف
کنندگانی که ريسک يا نگرانی کمتری در قبال خريد آنالين ادراک میکنند انتظار خريد
آنالين بیشتری میرود .وجود ريسک ادراک شده مرتبط با معامالت آنالين ممکن است
ادراک از وجود امکان کنترل محیط يا رفتار را کاهش دهد و در نتیجه تأثیر منفی بر تمايل
به انجام معامله داشته باشد .با توجه به وجود عدم اطمینان در تجارت الکترونیکی انتظار
میرود که ريسک ادراک شده تمايل مصرفکنندگان را به استفاده از سايتهای اينترنتی
برای انجام معامالت کاهش دهد.
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فرضیه  :2هرچه ريسک ادراک شده توسط مشتری ناشی از ابزار مديريت دانش
مشتری روی وب سايت ،بیشتر باشد ،تمايل به خريد مشتری کاهش میيابد.
خصوصیات کاربر
با توجه به تحقیقات پیشین ،خصوصیات مهم کاربر که در اين مطالعه مورد بررسی قرار
میگیرد عبارتند از :ريسکپذيری ،دانش در مورد اينترنت و ترجیح اينترنت
ريسکپذيری يک ويژگی روانی در شخصیت کاربر است و ممکن است به عنوان تمايل
تصمیمگیرنده به پذيرش (يا اجتناب) از ريسک تعريف شود.
در مطالعات پیشین نشان داده شدهاست که در محیط آنالين ،هر چه فرد ريسکپذيرتر باشد،
ريسک ادراک شده توسط وی کمتر است .در ضمن ،تصمیمگیرندگانی که از چالشهايی که
ريسکی هستند لذت میبرند ،بیشتر دست به اعمال مخاطرهآمیز میزنند .بنابراين افرادی که
ريسکپذيری بااليی دارند عالقهمندند که ريسک بااليی را تجربه کنند و به همین دلیل
معامالت را به مخاطرهآمیزترين حالت ممکن انجام میدهند .در اين رابطه ،کونچر 5بیان
میکند که فردی که تمايل باال به ريسک دارد گزينهای را ترجیح میدهد که آن را مخاطرهآمیزتر
ادراک نمودهاست .در اين شرايط کاربرانی که در پی ريسک هستند سطح باالتری از ريسک
را نسبت به کاربران ريسکگريز ادراک خواهند کرد.

فرضیه  :3هرچه کاربر ريسکپذيرتر باشد ،ريسک ادراک شده توسط وی از يک ابزار
مديريت دانش مشتری روی وب سايت بیشتر است.
دانش در مورد اينترنت :به توانايی يا مهارتی در مصرفکننده گفته میشود که با سر زدن
و ديدن تعداد زيادی وب سايت و استفاده از خدمات گوناگون آنها که سببدستیابی به ارزش
فزوده میشود ،به دست آمده استو صرفاً به تجربه ناشی از تنها يک وبسايت خاص محدود
نمیشود .دانش مصرفکننده در مورد اينترنت در درک ادراکات ،رويهها و رفتار وی در محیط
آنالين حائز اهمیت میباشد .کابران با تجربه در اينترنت ،بینش مثبتتری نسبت به استفاده
از يک وبسايت دارند.

فرضیه  :4هر چه دانش کاربر از اينترنت بیشتر باشد ،ريسک کمتری ناشی از وجود
ابزارهای مديريت دانش مشتری روی وبسايت ادراک میکند.
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ترجیح اينترنت :تجربیات انسان-کامپیوتر معموالً همراه با سرزندگی و تفريح و به صورت
اکتشافی است و نیازمند صرف زمان وتالش در جهت کشف گزينههای نوين و تجربه
امکانات جديد میباشد .ترجیح اينترنت به ويژگیهای شخصیتی کاربر باز میگردد که با لذت
بردن از اکتشاف در اينترنت مرتبط است .اين رفتار اکتشافی بر بینش کاربر در قبال وب
سايت تأثیر مثبت دارد.

فرضیه  :5هر چه کاربر اينترنت را بیشتر ترجیح دهد ،تمايل خريد الکترونیکی کاربر
بیشتر میشود.
از سوی ديگر ،ترجیح اينترنت ممکن است در نتیجه دانش و تجربه کاربر از اينترنت
باشد .هر چه که مصرفکننده بیشتر در مورد اين کانال بداند بیشتر هنگام گشتوگذار در
اينترنت لذت میبرد .بنابراين ترجیح بیشتری نسبت به اينترنت دارد و به طور غیرمستقیم
بینش وی نسبت به وبسايت بهتر میشود.
فرضیه  :6هر چه دانش کاربر از اينترنت بیشتر باشد ،کاربر اينترنت را بیشتر ترجیح میدهد.
روش تحقیق
ماهیت اين تحقیق حاضر کاربردی و رويکرد مورد استفاده ،پیمايش در جامعه هدف از
طريق جمعآوری اطالعات مربوط به متغیرهای مدل تحقیق است.متغیرهای مورد بررسی در
اين تحقیق بر اساس روابط میان آنها عبارتند از :متغیرهای مستقل شامل ريسکپذيری،
دانش در مورد اينترنت ،متغیرهای میانجی شامل ريسک ادراک شده مرتبط با هر يک از
ابزارهای مديريت دانش مشتری و ترجیح اينترنت ،و متغیر وابسته شامل تمايل به
خريدالکترونیکی.به منظور تحلیل دادههای اين تحقیق از ضريب همبستگی پیرسون جهت
بررسی همبستگی میان متغیرها ،آزمون مقايسه زوجی جهت بررسی وجود تفاوت میان میزان
ريسک ادراک شده از هر يک از ابزارهای مديريت دانش مشتری در وب ،تحلیل عاملی
تأيیدی جهت بررسی مناسب بودن مدلهای اندازهگیری و مدل معادالت ساختاری ،جهت
بررسی فرضیههای تحقیق استفاده شدهاست.
جامعه آماری اين تحقیق مشتريان خريد اينترنتی هستند و در دو گروه دانشجويان،به
عنوان رهبران آينده کسبوکارها که با ابزارهای استفاده شده در اين تحقیق آشنا هستند و
اعضای باشگاه مشتريان الکترونیکی بانک ملت به دلیل تجربه خريد الکترونیکی انتخاب
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شدهاند .جهت نمونه گیری در گروه اول از فرمول جامعه نامحدود استفاده شد و تعداد نمونه
 892نفر و در گروه دوم از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه  400نفر بود.
ابزار مورد استفاده جهت گردآوری نظرات مشتريان الکترونیکی پرسشنامه بوده که برای
مشتريان الکترونیکی بانک ملت در نرمافزار گوگل داک و در فضای اينترنت و پرسشنامه
جامعه دانشجويان خارج از اين فضا طراحی و ارسال شده بود .نمونهها در هر دو جامعه از
روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند.
جهت آزمون روايی سؤاالت هم از روايی محتوا وهم از روايی همگرا استفاده شد .برای
سنجش روايی محتوای پرسشنامه اول،ابتدا پرسشنامه بین دو تن از اساتید متخصص در
مباحث فناوری اطالعات و استراتژيک و  9نفر از دانشجويان مقطع دکتری توزيع گردی
وابهامات در رابطه باسؤاالت مشخص شد وسپس گويهها مورد بازبینی قرارگرفت .روايی
همگرا ازطريق تحلیل عاملی به دست میآيد .درتحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت ،مقدار
شاخص  KMOنزديک به يک بود بنابراين تعداد نمونه در دو جامعه برای تحلیل عاملی
کافی میباشد .همچنین مقدار معناداری ( )sigآزمون بارتلت  ،در هر دو جامعه کوچکتر از پنج
درصد است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسايی ساختار (مدل عاملی) ،مناسب
است و فرض شناختهشده بودن ماتريس همبستگی رد میشود.پس ازاينکه مدل فرضی
تحقیق تأيید شد برای صحت و اعتبارمدلهای اندازهگیری ازتحلیل عاملی بهره گرفته شد
که بارهای عاملی و میزان معناداری در بازه مناسب بود.
به منظور اندازهگیری قابلیت اعتماد ،از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است .از
آنجا که آلفا بیشتر از  0.2شده است ،پرسشنامهها از پايايی قابل قبول برخوردار بودهاند(مؤمنی
و فعال قیومی .) 1922 ،تعداد نمونه اولیه در جامعه دانشجويان  45نفر و در جامعه مشتريان
الکترونیکی بانک ملت  50نفر بود.
یافتههای پژوهش
رابطه بین متغیرهای پژوهش

با توجه به زياد بودن تعداد دادهها فرض بر آن است که توزيع آنها نرمال است بنابراين
همبستگی میان متغیرهای پژوهش به کمک روش ضريب همبستگی پیرسون بررسی شده
(مؤمنی و فعال قیومی ) 1922 ،که نتايج در دو جامعه به شرح زير است :
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در جامعه دانشجويان
 در مورد ريسک ادراک شده از ابزارهای مديريت دانش مشتری (پايگاههای داده مشترک،
مخازن اسناد ،برنامههای کاربردی جريان کار و انجمنهای گفتگو) تنها میان ريسک
ادراک شده از پايگاههای داده مشترک و ترجیح ريسک همبستگی معنادار وجود دارد.
 در مورد هیچ يک از ابزارها میان ريسک ادراک شده از ابزارهای مديريت دانش مشتری و
دانش در مورد اينترنت همبستگی معناداری يافت نشد.
 تنها میان ريسک ادراک شده از پايگاههای داده مشترک و تمايل خريد آنالين همبستگی
معنادار وجود ندارد و میان ريسک ادراک شده از ساير ابزارها و تمايل خريد الکترونیکی
همبستگی معنادار وجود دارد.
 میان دانش در مورد اينترنت و ترجیح اينترنت و ترجیح اينترنت و تمايل خريد الکترونیکی
همبستگی معناداروجود دارد.
در جامعه مشتريان الکترونیکی بانک ملت
 در مورد ريسک ادراک شده از ابزارهای مديريت دانش مشتری تنها میان ريسک ادراک
شده از پايگاههای داده مشترک و ترجیح ريسک همبستگی معنادار وجود دارد.
 در مورد ساير متغیرها در تمام موارد همبستگی معنادار وجود دارد.
تفاوت ریسک ادراک شده از ابزارهای مدیریت دانش مشتری

فرضیه اول تحقیق به روش آزمون مقايسه زوجی آزمون گرديد .در جامعه دانشجويان میان
ريسک ادراک شده از مخازن اسناد و برنامههای کاربردی جريان کار تفاوت معناداری نیست ،البته
میزان معناداری نزديک به  5%میباشد.ولی میان ريسک ادراک شده از ساير ابزارها تفاوت
معناداری وجود داشته استو در جامعه مشتريان الکترونیکی بانک ملت میان ريسک ادراک شده از
تمام ابزارهای مديريت دانش مشتری تفاوت معناداری وجود داشته است .بنابراين فرضیه اول
مبنی بر اينکه ريسک ادراک شده توسط مشتريان ،مربوط به هر کدام از ابزارهای مديريت دانش
مشتری که روی وب سايت قرار میگیرند ،متفاوت است تأيید میگردد.
برازش مدل و تحلیل مسیر

در جهت بررسی اينکه آيا دادههای تحقیق با مدل مفهومی همخوانی دارد يا نه،
شاخصهای خوب بودن و شاخص های بد بودن تحلیل گرديد.
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در بررسی مدل اندازهگیری مربوط به هر کدام از متغیرهای مستقل و وابسته در اين
تحقیق ،در هر دو جامعه ،در حالتهای تخمین استاندارد و ضرايب معناداری يافتهها حاکی از
آن است که شاخصهای تمامی مدلها در دامنه مناسب قرار داشتندکه اين امر نشان دهنده
برازش مناسب مدلهای اندازهگیری میباشد.
همچنین در اين تحقیق برای شناسايی اثرات متغیرهای ارائه شده در مدل مفهومی
پژوهش و آزمون فرضیههای ارائه شده از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .همانطور
که در جدول مشخص است ،شاخصهای برازش مدل مناسب بودند.
جدول -1نیکويی برازش مدلها

دانشجويان

جامعه

ابزار مديريت
دانش مشتری
پايگاهداده مشترک
مخازن اسناد
برنامه جريان کار

بانک ملت

انجمن گفتگو
پايگاهداده مشترک
مخازن اسناد
برنامه جريان کار

NFI RMSEA
8/28
8/15
8/40
1/51
8/22
9/01
8/35

0.025
0.020
0.022
0.042
0.022
0.021
0.020

0.22
0.31
0.30
0.32
0.34
0.34
0.35

CFI
0.38
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.32

RFI
0.25
0.23
0.22
0.35
0.38
0.39
0.39

GFI
0.22
0.22
0.22
0.32
0.33
0.31
0.31

AGFI
0.28
0.25
0.24
0.34
0.22
0.22
0.22

فرضیه دوم تنها در مورد پايگاههای داده مشترک در جامعه دانشجويان رد شد و در
سايرموارد در هر دو جامعه تأيید گرديد .فرضیه سوم در هر دو جامعه رد وفرضیه چهارم در
نمونه مورد بررسی از دانشجويان رد و در گروه مشتريان الکترونیکی بانک ملت تأيید گرديد.
فرضیههای پنجم و ششم در هر دو جامعه تأيید گرديد.
بحث و نتیجه گیری:
همانطور که نتايج نشان می دهد میزان ريسکی که افراد از يک وب سايت ادراک میکنند با
وجود هر يک از ابزارهای مديريت دانش متفاوت است .در هر دو جامعه بیشترين ريسک
ادراک شده مربوط به پايگاههای داده مشترک بود .با توجه به اين نتايج به مديران توصیه
میشود که در استفاده از پايگاههای داده مشترک بايد توجه داشته باشند که بهتر است در
صدد اطمینان دادن به مشتريان خود در مورد عدم سوءاستفاده احتمالی از اطالعاتی که از
آنان دريافت و ثبت میکنند ،برآيند .در غیر اين صورت با محدود نمودن استفاده از اين ابزار
ريسک ناشی از آن را برای مشتری کاهش دهند.
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از سوی ديگر در جامعه دانشجويان با توجه به میزان پايین ريسک ادراک شده با بهکارگیری
انجمنهای گفتگو ،می توان نتیجه گرفت که در واقع تبلیغات دهان به دهان میتواند در
محیط آنالين کاهنده ريسک ادراک شده باشد و مديران میتوانند با فراهم آوردن محیطی
برای تبادل نظرات و به اشتراک گذاشتن ديدگاه ها به تقلیل ريسک ادراک شده برای انجام
يک خريد آنالين کمک کنند .همچنین در جامعه بانکی میزان پايین ريسک ادراک شده با
وجود برنامههای کاربردی جريان کار به اين امر صحه میگذارد که شرکتهای خدماتی چون
بانکها بهت ر است گذر از هر مرحله از انجام يک تراکنش و ورود به مراحل بعدی را به
مشتريان خود از طريق ابزارهايی چون پست الکترونیکی و يا پیام کوتاه اطالع دهند .اين امر
به مشتريان اطمینان میدهد که در خواستهای آنان به درستی و در زمان مناسب صورت
گرفته و آنان را به انجام مبادالت اينترنی تشويق میکند.
مخازن اسناد نیز در هر دو جامعه کاهندههای مناسبی برای ريسک ادراک شده بودند
بنابراين نبايد مديران از اهمیت قرار دادن کاتالوگها ،راهنماهای خدمات ،نمونههای نمايشی
و غیره روی وبسايتهای خود غافل شوند.
در ادامه با مقايسه يافتههای اين پژوهش در دو جامعه تفاوت عمدهای که منتج شد
عبارت بود از رابطه دانش مشتری در مورد اينترنت و ريسک ادراک شده از وب مرتبط با هر
کدام از ابزارهای مديريت دانش مشتری (فرضیه چهارم) که به شکل مقايسهای در جدول زير
آورده شده است.در جامعه دانشجويان که افراد جامعه از ابزارهای مديريت دانش و وبسايت
مورد نظر ايدهای کلی دارند و وبسايت يا خدمات خاصی را مد نظر ندارند اين فرضیه در
مورد هر سه ابزار مورد بررسی رد شده است.
جدول -8مقايسه نتايج فرضیه چهارم در دو جامعه

اثر مستقیم

ضريب معناداری

فرضیه

اثر مستقیم

فرضیه
H4

رد یا
تأیید

ضريب معناداری

جامعه دانشجویان

ابزار CKM

جامعه مشتریان الکترونیکی بانک ملت

رد یا تأیید
فرضیه

پايگاه داده مشترک

0.05

0.52

رد

-0.42

-2.22

تأیید

مخازن اسناد

-0.02

-0.23

رد

-0.48

-2.42

تأیید

برنامه جريان کار

-0.11

-1.41

رد

-0.44

-2.32

تأیید
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همچنین در تحقیق انجام شده در ايتالیا اين فرضیه در مورد برنامههای کاربردی جريان
کار رد شده و در بقیه موارد تأثیر کمی (کمتر از  )%15بر ريسک ادراک شده از هر کدام از
ابزارها داشته است.اما در جامعه مشتريان الکترونیکی بانک ملت که افراد ابزارهای نام برده را
میشناسند و با نحوه کاربرد آنها و خدمات ارائه شده در وبسايت آشنا هستند فرضیه در
تمام موارد تأيید شده و میزان تأثیر دانش در مورد اينترنت در تمام ابزارهای مورد بررسی ،باال
(بیشتر از  )%40بودهاست .بنابراين میتوان گفت که
دانش کاربران در مورد مشتری میتواند در هر جامعهای متفاوت باشد و تأثیری منفی و
معنادار بر ريسک ادراک شده از وبسايت داشته باشد .با توجه به نتايج به دست آمده از اين
پزوهش به نظر میرسد نوع شرکت ارائه دهنده وبسايت و شناختهشده بودن آن میان
مخاطبان و مشتريانبر اين رابطه تاثیر دارد.به همین دلیلبهتر است به عنوان متغیری
تعديل کننده در مدل در تحقیقات آتی و در به کارگیری ابزارها در وب سايتمدنظر قرار گیرد.
مطالعات انجام شده در مورد ريسک مرتبط با وبسايتها محدود میباشد .به عنوان
نمونه ،هینز و هو )8002(2بیان نمودند که برخی ويژگیهای يک وبسايت میتواند بر ادراک
مشتريان تأثیر مثبت داشته باشد يا برگس و همکارانش )8002(2مطرح نمودهاند که مديريت
دانش مشتری مبتنی بر اينترنت می تواند بر عملکرد کسبوکار الکترونیکی اثر مثبت گذارد.
همچنین وارد و همکارانش 2در تحقیقی در سال  8002میان مشتريانی در جنوب آفريقا که
به اينترنت دسترسی دارند نشان دادند که برند ،ريسک ادراک شده و تمايل به خريد آنالين
دانش در مورد برند تأثیر مستقیم بر تمايل به خريد مشتريان دارد و ريسک ادراک شده متغیر
تعديلگر اين رابطه میباشد .البته وی در ادامه بیان میکند که تصوير ذهنی از برند به عنوان
بعدی از دانش در مورد برند ،در هم وبسايتهای دارای برند خاص و هم وبسايتهای
فاقد برند ،بر تمايل به خريد الکترونیکی تأثیر میگذارد اما آگاهی از برند که بعدی ديگر از
دانش در مورد برند میباشد هیچ تأثیری ندارد .در نهايت اين نتیجهگیری بیان شده که
آگاهی بیشتر از يک وبسايت با برند خاص تأثیری بر خريد از آن وب سايت ندارد .بنابراين
طبق يافتههای اين تحقیق ،عامل مهمی که میتواند منجر به ارتباط بهتر شرکتها با
مشتريانشان در اينترنت شود ناديده گرفته شدهاست .اين تفاوت در نتايج ممکن است به دلیل
خصوصیات نمونه انتخابی باشد و يا بیانگر آن باشد که برای يک مشتری در اينترنت که به
دنبال کوچکترين نشانههاست تا بتواند به يک وبسايت اعتماد کند ،آگاهی يافتن از اينکه
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برند شناخته شدهای يک وبسايت را راهاندازی نموده میتواند به صورت غیرمستقیم بر
ريسک ادراک شده و در نتیجه تمايل به خريد وی تأثیرگذار باشد.
در انتها جهت انجام تحقیقات آتی به پژوهشگران پیشنهاد میگردد که تحقیق حاضر را
در جوامع متفاوت ديگر و در ساير انواع کسبوکارها انجام دهند و انواع ديگر ابزارهای
مديريت دانش مشتری مانند وبالگها ،ويکیز و غیره را نیز بررسی نمايند.
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