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 چکیده

نوین مطالعات بازاریابی اند که همواره مورد می باشند. چرا  یها حوزهیکی از موضوعات مهم در  عنوان بههای بازاریابی در فضای های الکترونیکی، راهبرد    

هایی جدید تجاری جهت مواجهه با راهبرداز  ناگزیرند ها سازمانکه با حضور در دنیای تجارت الکترونیک و کاربرد ابزارهای جدید فناوری و تجارت، 

پوشیده نیست. با توجه به رشد فزاینده معامالت  کس یچهفشارهای رقابتی نو استفاده نمایند. همچنین، محاسن استفاده از خریدهای اینترنتی بر 

امل اصلی نگرانی مشتریان در خرید کاال و خدمات ادارک شده، عدم قطعیت ذاتی و فقدان اعتماد در اینترنت عمخاطرات الکترونیکی و از سوی دیگر 

بنابراین جلب اعتماد مشتریان از بعد منطقی و تجربی به عنوان یک شاخص مهم و کلیدی جهت برقراری ارتباط و توسعه کسب و کار ؛ اینترنتی است

الت اینترنتی در راستای نگهداری و حفظ مشتریان قدمی ای خدمات و محصو کننده عرضهکه اورگان های  برخوردار استمی باشد. لذا، از اهمیت باالی 

بر رفتار خرید آنالین در فضای  کننده مصرفادارک شده و اعتماد  های یسکر یدتأکهای بازاریابی با راهبرد یرتأثبردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی 

)کلوپ ورزشی، نفر از فروشگاه های اینترنتی استان تهران  077پیمایشی است. جامعه آماری شامل  -الکترونیکی است. این به صورت تحقیق توصیفی

با استفاده فرمول کوکران انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق، به صورت پرسشنامه ای محقق ساخته در مقیاس  شیپور، ایران تجارت و دیجی کاال(

استفاده شده است. جهت تعیین روایی  ها یآزمودندفی ساده به منظور انتخاب ( بوده و در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصا2-9لیکرت با بازه )

از نظرات متخصصان می باشد و برای تعیین مقدار پایایی از آلفای کرونباخ با استفاده از اس پی اس  یریگ بهرهنفر با  37شامل پرسشنامه، حجم نمونه اولیه 

می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های از مدل یابی معادالت ساختاری و نرم افزار لیرزل  07/7از  اس استفاده گردیده و مقدار آلفای کرونباخ بیشتر

 جدیدی بینش تواند می شده ارائه مدل فرضیه تحقیق پذیرفته شده اند و پنجهر  هفتاستفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد طبق جدول 

 .باشد آتی مطالعات در بیشتر بررسی جهت مبنایی و آورد مشتریان، فراهم در الکترونیک اعتماد ایجاد های دراهبر توسعه منظور به محققان برای را
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وبیانمسألهمقدمه

عصر  هایی یفناور از متأثر شدت بهیابی در طول تاریخ حیات خود ی بازارهاراهبردریابی و اباز

 کامالًهای بازاریابی را راهبردخود بوده است. امروزه ظهور فناوری اطالعات و سرعت رشد آن 

تحت عنوان بازارهای اینترنتی و مجازی مورد توجه قرار گرفته  ییبازارهامتحول کرده است. اخیرا 

متفاوت از بازارهایی فیزیکی دارند تا از این طریق بتوان  کامالًتی که این نوع بازارها ماهی

با افزایش رشد ی بهتری جهت کسب مزیت رقابتی در این بازارها تدوین نمود. همچنین، هاراهبرد

در اینترنت در راستای  کننده مصرفرفتارهای  در موردجدید  یها مدلاینترنتی،  یوکارها کسب

 راهبردارتباطی مشتری و  یها جنبهتا حدود زیادی به یکی از  نیکیانقالبی از تجارت الکترو

به رشد تعداد با توجههمچنین . (5797، 9)کلوز و همکارانت بازاریابی تبدیل نموده اس

اینترنتی نیز الزامی است که درک  یها فروشگاهها از خدمات الکترونیکی برای  کننده مصرف

 ها یکتاکتهای بازاریابی و راهبردشند. مدیران قادر به توسعه بهتری از کاربران اینترنتی داشته با

. اکنون مدیران (5790، 5)پاپاس و همکارانارائه خدمات بهتر خواهند بود  منظور بهمناسب 

عملیاتی و اعتماد  های ینههزدریافته اند ارتقای ارزش ادارکی از خدمات الکترونیکی باعث کاهش 

 یرتأث مشتری ادراکی های یسکر بر منفی صورت به شتریم اعتماد است و رضایت مشتریان

 وب فروشندگان و کاالها بر هم که اند یدهرس نتیجه این به نیز محققین سایر و گذارد یم

، ساختن اعتماد شده انجام. بر طبق تحقیقات زیادی که (5793، 3)هانگ و همکاران یرگذارندتأث

واس و همکاران)است  لندمدتبدر  فروشان خردهمشتری، عاملی برای موفقیت 
4

 ،4102) .

که همراه با خریدهای آنالین در  هایی یسکرامروزه با توجه به افزایش روزافزون خرید آنالین و 

 یرتأثکاال در فضای آنالین و  های یمشتربر اعتماد  ها یسکرحال افزایش هستند بررسی اثرات 

کت درست و دقیق در افزایش اعتماد و میل بر خرید کاال در این فضا در راستای داشتن حر ها آن

بنابراین ؛ هستبه خرید در آنان دارای اهمیت است. تجارت الکترونیکی با عدم اطمینان همراه 

                                                           

1 - Close et.all 

2 - Pappas et.all 

3 - Hong et.all 

4 - Vos et.all 
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 بر منفی صورت به مشتری اعتماد ریسک ادارک شده نسبت به معامالت سنتی بیشتر است

 بر هم که اند یدهرس نتیجه این به نیز محققین سایر و گذارد یم یرتأث مشتری ادراکی های یسکر

. از طرفی بزرگترین چالش ها و (5795، 9)چیو و همکاران یرگذارندتأث وب فروشندگان و کاالها

امروزی با آن مواجه هستند. استفاده از فناوری اطالعات مبتنی بر وب  یها سازمانکه  ها فرصت

جدید برای ایجاد  منابعقتصادی یک کانال جدید برای انجام مبادالت ا عنوان بهاست. اینترنت 

اگر  ؛ وباشد یمدر حال افزایش  روز روزبهدرآمد و فرصت است. میزان مبادالت از طریق اینترنت 

. شوند یماز این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار خارج  یها سازمان

را بررسی کرد. با  ها آنار خرید رفت توان یماینترنتی  یها فروشگاهدرک بهتر مشتریان  منظور به

 وکار کسببه افزایش فروش  توان یمدر رابطه با خرید آنالین  ها کننده مصرفشناخت علل خرید 

ریسک  نظریه، یگرد عبارت به؛ (5797، 5)فرگاسون و همکاران است نمود بینی یشپاینترنتی، 

هت پذیرش خرید آنالین عوامل مثبت در تشویق مشتریان ج یبر رو یشترب ادارک شده

دارد  مؤثرخرید مشتری ارتباط  گیری یمتصمبالقوه با فرایند  های یسکرتمرکز دارد. همچنین، 

عوامل  ها فروشگاهافزایش خرید اینترنتی از  منظور به، یجهدرنت. (5795، 3)یو و همکاران است

، 0)کیم و همکاران ر گرفتتمایل، اعتماد و تجربیات قبلی از شرکت در نظ ازجملهمرتبط با آن را 

مستتر نیست. با  کس یچهبر  آنالینو ضرورت کاربرد خرید اهمیت دلیل به . امروزه (5797

و در زمان و  یافته تحققمالی و اقتصادی  یها تراکنشگسترش مبادالت و  فناوریاستفاده از این 

خریدها آنالین در حال  اطالعات و آمار بیانگر این حقیقت .شود یمای  فراوان ییجو صرفههزینه 

پرداخت الکترونیکی و همچنین  یها روشگسترش می باشند. با توجه به رشد فراینده کاربرد 

درصد از مشتریان  05. نزدیک به دهند یم، کاربران این روش را ترجیح ها آنانکار  یرقابلغمزایای 

)آستروم و  پردازند یملف آنالین به جستجوی کاالهای مخت صورت بهاینترنت حداقل یکبار در ماه 

                                                           

1 - Chio et.all 

2 - Ferguson et.all 

3 - Yu et.all 

4 - Kim et.all 
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وب است. این  بر اساساینترنت  فناوری ها سازماناخیر در  یها فرصت. یکی از (5772، 9همکاران

بر این، با  عالوه .(5797فرگاسون و همکاران،  رسانة نوین، موجب تغییر رفتارهایی گردیده است

عملیاتی و سربار خود کاهش  های ینههزاز  توانند یمتوجه به افزایش فروش آنالین، شرکت ها 

 رو ینازا .(5770)چن و همکاران، دهند. با رفع موانع خرید آنالین اعتماد فروش را افزایش دهند 

، یزیر برنامهبا رفع مشکالت از طریق  توانند یمآنالین  یها فروشگاه، ها شرکتمدیران 

خرید آنالین  قصدبه بررسی ، نوآوری در این پژوهش مناسبی را اتخاذ کنند. از بعد گذاری یاستس

 های یسکر ،کنندگان مصرفگرفتن رفتارهای  در نظربا  شده ریسک ادارک  نظریهبر مبنای 

 گام جدید و نوین پرداخته است. عنوان به ها فروشگاهموجود و اعتماد به فضای اینترنتی در این 

همچنین، تاکنون پژوهشی سعی گردیده بستری مفیدی برای انجام تحقیقات آینده فراهم نماید. 

در  سؤالبنابراین، این ؛ است شده انجاماین مورد در داخل کشور  دانشگاهی و اطالعات کمی در

ادارک  های یسکربر  یدتأکهای بازاریابی با راهبردکه در حقیقت چه میزان  گردد یم اذهان مطرح

، ترتیب ینا به .یرگذارندتأثی بر قصد خرید آنالین در فضای الکترونیک کنندگان مصرفشده و اعتماد 

از  ها نمونهاین  ؟باشد یم یرگذارتأثاین پیوند تا چه مقدار در افزایش اعتماد مشتریان و سایر موارد 

 به آن می باشد. ییگو پاسخ به دنبالاست که این تحقیق  یسواالت ترین یتبااهم

تحقیقپیشینه

که  را خوب بشناسیم خدمتمانکاالیمان و محصول یا نیاز به درک این دارد که ما : 2بازاریابی راهبرد

دقیقی  صورت به. اگر نماید ینمچندان ساده  سؤالجواب دادن به این  درواقعاما  رسد یمبه نظر ساده 

مناسبی برای هر قسمت  راهبردمشتریان و مشخص نمودن  یزسازیمتمابخواهیم به این مهم بپردازیم 

ریابی ما می باشد. بر طبق ادبیات تحقیق تبلیغات قابلیت این را دارا بازا راهبردیکی از دالیل موفقیت 

 .(5790، 3)کاتلر و همکاران را در مورد کاالیی خاص تغییر دهند ها یمشترمی باشند که نظر 

                                                           

1 - Ostrom et.all 

2 - Marketing strategy 

3 - Kotler et.all 
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. در دهد یمکه رفتار مشتری را تحت تأثیر قرار  شود یمعامل مهمی در نظر گرفته  :1شده ریسک ادراک

گوناگون باید به این نکته توجه کرد که اشکال مجزای ریسک  یها حوزهمشتریان در  شده اکادرمطالعه ریسک 

مستقل از یکدیگر درک شوند و تأثیرگذاری هر یک ممکن است متفاوت باشد. بعالوه اینکه  طور بهممکن است 

یده روانشناسی در سطوح وفاداری مشتریان در فروش آنالین و امنیت و ایمن بودن آنها، به ایجاد ساختار عق

. (5771، 5)یانگ و همکاران شود یمآمدن یک فروش فراهم  به وجودامکان  یتدرنهاکه  شود یمفروشنده وب 

. زمانی که از (5793، 3)وو همکاران کند یمبر پایه وب  هایی یفناورفرایند خرید آنالین مشتریانش را وارد 

پانتانو و ) شوند یمپایه با موضوعات خصوصی مرتبط  های یسکر شود یماینترنت جهت خرید کاال استفاده 

. زمانی که صرف جستجوی اطالعات شده و عدم اطمینان خدمات پس از فروش و تعویض (5790، 0همکاران

اطالعاتی که در رابطه با کاال داده  .(5799)هانگ و همکاران،  استسنتی خرید مقایسه شده  های یوهشبا 

 یآور جمعخریداران بالقوه عادت به  که یدرحالدارد،  یرتأثیافتی خرید در های یسکربه کاهش  شود یم

 .باشند یم)کاال یا خدمت( دارای ریسک باالیی  که یزماناطالعات بیشتری در رابطه صداقت منابع دارد. 

ین که است. برای کاربران خرید آنال ینآنالنگرانی کاربران خرید  ترین یاصلامروز امنیت و عدم اعتماد  :اعتماد

برخوردار است. در مسائل  یا العاده فوقتا استفاده از خدمات این نوع بازار از اهمیت  باشد یمبه اینترنت وصل 

اظهار داشت که اعتماد عبارت از درجه اطمینانی که مشتریان به مبادالت آنالین یا  توان یممالی و الکترونیک 

است که  فناورییک بعد پذیرش از  عنوان بهاعتماد  .(5770 ،2)آنتونی و همکاران آنالین دارند یها کانالبه 

؛ داشته باشد ها آنفراوانی بر نگرش و تمایل کاربران در مشارکت خرید آنالین و کاهش ریسک  یراتتأث تواند یم

 .(5792، 0)ایلیو و همکاران گردد یمزیرا باعث کاهش عدم اطمینان و ریسک مالی و کیفیتی 

                                                           

1 - Conceptual risk 

2 - Yang et.all 

3 - Wu et.all 

4 - Pantano et.all 

5 - Antony et.all  

6 - Ilyoo et.all 
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یط تجارت اینترنتی باید امکان جستجو اطالعات و خرید کاال و خدمات به مشتریان : محخرید آنالین قصد

شده که خرید به شکل اینترنتی بر مبنای تجربه واقعی از  خاطرنشانآنالین بدهد.  یها فروشگاهدر رابطه با 

)پارک و غات ، اطالعات کیفی و تبلیها شکل: تصاویر، ازجملهظاهری  های یژگیوخرید کاال نیست. بلکه طبق 

زیرا هر دو کاال با  باشد یمخرید اینترنتی تا حدودی همانند خرید از طریق کاتالوگ  .(5770، 9همکاران

به ارتباط و نوع  یتا حدود. انجام رفتار خرید آنالین نماید ینم. مشتری کاال را لمس دهند یمپست تحویل 

چنین، راهنمایی، ارائه اطالعات، انجام سفارشات در . هم(5799، 5)چایاپا و همکاران اشخاص به کامپیوتر دارد

(5773، 3)آلرک و همکاران خرید تعاملی عامل مهم در ایجاد اعتماد است

یک  عنوان بهو اینترنت مطرح داشت که امروزه تجارت الکترونیکی  راهبرددر تحقیقی به نام  ،(5779) 0پورتر

عرضه کاال و خدمات اینترنتی  ای یرهزنجفرایندهای اریابی، قراردادهایی مذاکرات بازروش کلیدی برای انعقاد 

های بازاریابی راهبرددر تحقیقی با عنوان به بررسی پذیرش  ،(5775) 2بروکرز و تیلور به مشتریان می باشد.

اینترنتی نیوزلند پرداختند و مطرح داشتند که  یها شرکتدر راستای کسب موفقیت و مزیت رقابتی در 

و کم هزینه با ریسک پایین جهت ورود به بازارها اینترنتی می  کارااریابی الکترونیکی ابزار بسیار های بازراهبرد

اینترنتی و مشتریان پرداختند و  وکار کسببازاریابی،  راهبرد یا مطالعهبه  (،5773و همکاران ) 0مورفی باشند.

معناداری و  یا رابطهظ مشتریان دارد و نتایج نشان داد که استفاده از این دو ابزار از اهمیت باالی با حف

با نام منظور از  یا مطالعه(، در 5770و همکارش ) 0ام سی کنایت مثبتی بین این دو مقوله برقرار می باشد.

الکترونیکی: فناوری مفهومی آموزش داخلی پرداختند و  وکار کسباعتماد در ارتباط با مشتریان اینترنتی در 

به خرید کاال و خدمات در  ها آنایجاد و افزایش اعتماد  منجر بهو درک مشتریان  معتقدند که افزایش آگاهی

 وجود . نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین اعتماد و تجارت الکترونیکیگردد یمفضای الکترونیکی 

                                                           

1 - Park et.all 

2 - Chayapa et.all 

3 - Alerk et.all 

4 - Porter 

5 - Brooks   & Taylor 

6 - Murphy 

7 - McKnight 
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تماد و امنیت به مطالعه تجربی از ادارکات مشتریان از اع بانام، در پژوهشی  (5797و همکاران )  9کیم دارد.

این  گردد یمپرداخت الکترونیکی پرداختند و مطرح داشتند که امنیت منجر به افزایش اعتماد  های یستمس

 انو همکار 5زیوی .دهد یماستفاده از تجارت الکترونیکی را افزایش  طورقطع بهباور از امنیت و اعتماد باال 

اینترنتی و اطالعاتی پرداختند و  های یستمسک شده در به ارزیابی نقش ریسک ادار یا مطالعه در ( ،5795)

دارایی ها مجموعه یا مشتریان  پذیری یبآساظهار داشتند که ریسک یعنی پتانسیلی که یک تهدید از 

و از بین رفتن صدمه ناشی از آن در خریدهای آنالین  شده  ادراکجهت کاهش ریسک  کنند یماستفاده 

های کاهش ریسک در خریدهای راهبردتحقیقی با عنوان  در ،(5790)و همکاران  3وز کمک می نماید.

اینترنتی: از دیدگاه اعتماد الکترونیکی پرداختند و بیان داشتندکه ریسک بر تمام عوامل درگیر بر تجارت 

از بین  توان ینم. ریسک نوعی عدم اطمینان و اجتناب ناپذیر در تجارت آنالین است ریسک است یرگذارتأث

به تجزیه و تحلیل تجربی ، (5790و همکارش ) 0گالمنز کاهش داد. توان یما با مدیریت درست ام؛ برد

حجم باالی مراودات الکترونیکی و فروش  رغم یعلپذیرش خرید اینترنتی پرداختند و نتایج نشان داد که 

رش خریدهای اینترنتی، هنوز هم مشتریان نسبت به خرید آنالین دچار تردید هستند. این تردید در پذی

یک مدل  یجادا اطمینان، اعتماد: بانام یقیتحق (،5792و همکاران ) 2باشر .گذار است یرتأث ها آنآنالین 

نشان داد که با توجه به اهمیت  چند کاربردی انجام دادند و نتایج های یستمس یسو بهحرکت  تعاملی و

عنصر وجود  ینتر مهمات از طریق اینترنت کاال و خدم فروشاعتماد در تجارت آنالین و با افزایش خرید و 

بر قصد  شده ادراکاعتماد بر ریسک و ارزش  یرتأث(، به بررسی 5792و همکاران ) 0بونت .باشد یماعتماد 

بین ریسک و ارزش ادارک  یا رابطهتمایل باطنی به اعتماد بر  خرید اینترنتی پرداخته اند و اظهار داشتند که

(، در پژوهشی با عنوان ارتباط علی بین 5790کیم و همکاران )  .است یرگذارتأثشده بر گرایش بر خرید 

ریسک ادارک شده و اعتماد در تجارت اینترنتی پرداختند و نتایج نشان داد که رابطه دوسویه بین اعتماد و 

                                                           

1 - Changsu 

2 - Zhiwei 

3 - Vos 
4 - Clemens 

5 - Basheer 

6 - Ponte 
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ریابی، های بازاراهبردبه بررسی  ،(5790) 9پاپاس .یابد یمریسک وجود دارد. با افزایش اعتماد ریسک کاهش 

ادارک شده و اعتماد مشتریان به عملکرد خرید آنالین پرداخت و یافته های حاکی از این است  های یسکر

های راهبردهای بازاریابی بر اعتماد مشتریان به محصول و فروشنده اندک است. راهبردکه داده در رابطه با 

مشتری که در نهایت منجر  بر اعتمادینها هستند و هر دو ا یرگذارتأثبازاریابی بر ریسک محصول و فروشنده 

(، به بررسی نقش اعتماد، کیفیت و ریسک ادارک شده 9371رحیمی ) دارد. یرتأث گردد یمبه خرید آنالین 

توسط مشتریان در رفتار مصرفی شان در تجارت الکترونیکی پرداخت و بیان داشت که مشکالت مشتریان 

، موقع بهتضمین تحویل  نیت و حفظ حریم خصوصی نباشد بلکهمسائل فنی مانند ام یرازغ بهممکن است 

امکان تماس زنده با نمایندگان خدمات مشتریان می باشد. همچنین، رابطه مثبت و معناداری بین اعتماد و 

شیخی  گذارست. یرتأثاعتماد مشتری در قصد خرید آنالین  یشبرافزاریسک وجود دارد ضمن اینکه کیفیت 

اعتماد مشتریان در خرید کاال و خدمات اینترنتی  یشبرافزا مؤثربررسی عوامل  به (،9313و همکاران )

مثبت و معناداری بین اعتماد مشتری و قصد خرید  یا رابطهحاکی از این است که  های یافتهپرداخته اند و 

 متغیرهای تبیین :اینترنتی خرید بر مؤثر عوامل بررسی (،9313همکاران )ابراهیمی و  آنالین وجود دارد.

آنها پرداختند و نتایج نشان داد که بین اعتماد  پیشایندهای و شده ادراک منفعت ادراک شده، ریسک اعتماد،

دو سویه وجود دارد اینها بر منفعت درک شده مشتری جهت خرید آنالین  یا رابطهو ریسک یک 

بر اعتماد و فصد خرید آنالین)  یتسا وبادارک مشتریان از  یرتأثبه بررسی  ،(9312حسینی ) .یرگذارندتأث

ادارک مشتریان با اعتماد و قصد  یرتأثمورد مطالعه: مشتریان آنالین دیجی کاال( پرداخت و اظهار داشت که 

بر قصد  مؤثرتاثیر عوامل به بررسی  ،(9310و همکاران ) دیزگاه خرید آنالین رابطه مثبت و معناداری دارد.

 )مشتریان خرید اینترنتی از دیجی کاال در شهر رشت( کننده مصرف خرید الکترونیکی از طریق اعتماد

مهم و مطرح استفاده از تجارت  مسائلکنونی یکی از  وکارهای کسبدر پرداختند و نتایج نشان داد 

 کننده مصرفاز اهمیت زیادی برخوردار است و  کننده مصرفو در این راستا جلب اعتماد  باشد میالکترونیک 

فردی،  های ویژگیمربوط به  ی فرضیه جز به و الکترونیکی می نماید صورت بهماد به اخذ خرید بر مبنای اعت

 تحقیق تایید شدند های فرضیهساختار وب سایت، سایر 

                                                           

1 - Pappas 
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 پژوهشیمفهوممدل

می باشد: صورت ینبد، مدل مفهومی مطرح شده های یبررسبه  با توجه

 بنای پیشینه نظری و تجربی() منبع بر ممدل پژوهشی تحقیق  (:9)شکل 

فرضیههایپژوهش

 دارد. یرتأث )قیمت( در قصد خرید کاال و خدمات اینترنتی شده ادراکریسک بازاریابی بر  یراهبردها. 9

 دارد. یرتأث ریسک ادراک شده )کیفیت( در قصد خرید کاال و خدمات اینترنتیبازاریابی بر  یراهبردها.5

 دارد. یرتأث عتماد مشتریان به محصول در قصد خرید کاال و خدمات اینترنتیابازاریابی بر  یراهبردها.3

 دارد. یرتأث به فروشنده در قصد خرید کاال و خدمات اینترنتی اعتماد مشتریان بازاریابی بر یراهبردها.0

 دارد. یرتأث قصد خرید کاال و خدمات اینترنتیبازاریابی بر  یراهبردها.2

 تحقیقیشناسروش

پیمایشی است و از  -نظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری اطالعات توصیفی از حاضر،تحقیق 

از نوع همبستگی است.  . از حیث ماهیت بررسی متغیرهای پژوهشآید یمشاخه مطالعات میدانی به شمار 

بع فارسی و جمع آوری داده ها و تنظیم ادبیات پژوهش، مبانی نظری از روش کتابخانه ای و با استفاده از منا

گزینه ای جهت  پنجالتین در دسترسی انجام پذیرفته و سپس از پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 

کلوپ ورزشی،  فروشگاه هاینفر ) 077است. جامعه آماری تحقیق شامل  شده استفادهگردآوری اطالعات 
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 57از روش تصادفی ساده بین  می باشند. جهت تعیین روایی پرسشنامه، و دیجی کاال( شیپور، ایران تجارت

نفر از افراد شاغل در تجارت الکترونیک و متخصصان آشنا به این حوزه استفاده گردیده و جهت تعیین 

، از آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردیده و مقدار آلفای کرونباخ بیشتر پایایی

دل یابی معادالت ممده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آ دو محاسبه شده که در جدول 75/7از 

 ساختاری و نرم افزار لیرزل استفاده شده است.

 آلفای کرونباخ میزانمقادیر  (:9)جدول 

 

 

 

 

 

 

تحقیقییهادادهآماریوتحلیلیهتجز

 .به بررسی فرضیات پرداخته شده است و در ادامه ها پرسشنامهتحقیق، ابتدا از آمار توصیفی جهت بررسی وضعیت عمومی کل  یندر ا
 دهندگان پاسخجمعیت شناختی  های ژگییو (:5) جدول

                                     

مقدار آلفای کرونباخ سؤالتعداد  متغیر

701/7 2 های بازاریابیراهبرد

007/7 3  (قیمت) شده ادراکریسک 

710/7 3 (کیفیت) ریسک ادارک شده

057/7 0 محصول() اعتماد

 اعتماد )فروشنده( 0 779/7

123/7 3 ینآنالرفتار خرید 

 جنسیت
 0/02 زن

 تحصیالت

 0/91 یپلمد یرز

 2/03 یپلمد فوقدیپلم و  2/07 مرد

 سن

 2/95 57 یرز
 0/35 لیسانس

 9/1 یسانسل فوق

 0/93 32تا  52
 

تعداد دفعات 

 خرید اینترنتی

 7/35 بار 2کمتر از 

 0/59 بار 97تا  0 2/50 02تا  32

 7/37 بار 97بیشتر از  5/90 27تا  02

 7/57 بار به باال 57بیشتر از  1/7 تا و باالتر 27



 یکیالکترون یدر فضا ینآنال یدبر قصد خر کنندگان مصرفادارک شده و اعتماد  های یسکربر  یدتأکبا  یابیبازار هایراهبرد یرتأث یالگو یساز مدل      

02

  

 متغیرهای تحقیق (. بارهای عاملی3جدول )
 نتیجه T sigآماره  بارعاملی نماد متغیر

 

 

 

 بازاریابی هایراهبرد

s1 090/7 3/99 79/7> معنادار ی 

s2 772/7 0/33 79/7> معنادار ی 

s3 030/7 50/7 79/7> معنادار ی 

s4 207/7 0/92 79/7> معنادار ی 

s5 219/7 2/97 79/7> معنادار ی 

 ریسک ادارک شده

 )قیمت(

P1 090/7 0/57 79/7> معناداری 

P2 070/7 5/97 79/7> معناداری 

P3 071/7 2/90 79/7> معنادار ی 

 

 دهریسک ادراک ش

 )کیفیت(

Q1 093/7 1/92 79/7> معناداری 

Q2 252/7 0/97 79/7> معناداری 

Q3 072/7 2/59 79/7> معناداری 

 

 اعتماد به فروشنده

F1 700/7 2/97 79/7> معناداری 

F2 759/7 5/95 79/7> معناداری 

F3 195/7 3/52 79/7> معناداری 

F4 705/7 2/91 79/7> معناداری 

 

 

 محصول اعتماد به

T1 099/7 0/90 79/7> معناداری 

T2 002/7 7/90 79/7> معناداری 

T3 071/7 7/91 79/7> معناداری 

T4 000/7 9/59 79/7> معناداری 

 

 قصد خرید آنالین

O1 729/7 7/55 79/7> معناداری 

O2 700/7 0/91 79/7> معناداری 

O3 702/7 0/37 79/7> معناداری 

 مدلمتغیرها حاصل از ضرایب همبستگی نتایج  خالصه (.0جدول )

 R R2 Adjusted R2 متغیرها
9 023/7 200/7 202/7 

5 730/7 010/7 010/7 

3 702/7 090/7 093/7 

0 000/7 202/7 202/7 

2 737/7 007/7 007/7 

0 722/7 790/7 790/7 
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 سهاستفاده شده جدول  ییدیتأبررسی روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی جهت  

، آزمون بارتلت و واریانس توسط هر عامل 72/7سطح معنی دار  در حاصل از بررسی نتایج 

 سوا التبیشتر بوده و نشان دهنده مناسب بودن  0/7از  ارزشش هد. مقدار  درا نشان می

واریانس کلی . شود یمیعنی توصیف ضعیف داده ها حذف  72/7کمتر از  دار یمعن. سطح باشد یم

 درصد است. 27باالی 
 کننده یینتبآزمون بارتلت و واریانس  (:2)جدول 

درصد 

واریانس 

تبیین شده

 آزمون بارتلت
 آزمون

تعداد 

گویه 

ها

سطح متغیرها

 دار یمعن

درجه 

 آزادی

 تقریب کای دو

 

22/07 777/7 2 900/550 005/7 2 های بازاریابیراهبرد

57/23 777/7 3 07/23 073/7 3 ادارک شده قیمت ریسک

72/05 777/7 2 270/07 012/7 3 ریسک ادارک شده کیفیت

02/07 777/7 3 71/907 070/7 0 به محصول اعتماد

 به فروشنده اعتماد 0 270/7 92/937 3 777/7 00/27

72/00 777/7 3 720/905 070/7 3 خریدآنالینقصد

 

 دوبرای انجام پایایی از آلفای کرونباخ طبق جدول تایید شده است.  سه روایی طبق جدول

 یریگ اندازهسواالت  دواستفاده شده است. در نتیجه، نتایج حاصله مطابق با نتایج آمده در شکل 

 شده مدل پژوهش و پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار هستند.

تحقیقیهادادهوتحلیلیهتجزنتایج

و مدل  یریگ اندازهاز دو نوع مدل  کالًمعادله ساختاری  مدل :یریگ اندازهارزیابی مدل  

برازندگی  یها شاخصساختاری تشکیل شده است. جهت ارزیابی مدل معادله ساختاری از 

استفاده شده در جدول زیر ارائه شده است. مجموعه شاخص های برازش کلی از مطلوبیت مناسب 

 ایند.تایید می نم یطورکل بهو اعتبار مدل را  برخوردار
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 برازش یها شاخص (:0)جدول 

برزاندگی 

مقایسه ای

برازندگی 

نرم نشده

برازندگی 

نرم شده

ریشه 

انگین یم

مجذور 

باقیمانده

شاخص 

 یبرازندگ

تعدیل 

یافته

ریشه 

میانگین 

دوم  توان

خطای 

تقریب

کای دو

درجه 

آزادی

شاخص 

تناسب

1/7 1/7 1/7 <9/7 <1/7 9/7 3 دامنه مقبول

10/7 10/7 10/7 70/7 10/7 702/7 01/7 نتیجه

سپس به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی پرداخته شده و مقدار      

با استفاده از نرم افزار  ؛ کهپارامترهای برآورد شده نشان داده روابط پیش بینی شده، قوی هستند

 .ه استلیزرل انجام شد

 تحقیق فرضیاتبررسی(: 0) جدول

 

نتیجه
خطای 

استاندارد
آماره 

ضریب 

مسیر
فرضیه ردیف

 تایید

فرضیه

99/

7
03/3 05/7 

ریسک ادراک شده 

)قیمت(
های بازاریابی راهبرد 9

 تایید

فرضیه

93/

7
07/3 07/7 

ریسک ادراک شده 

)کیفیت(
بازاریابی یراهبردها 5

 تایید

فرضیه

53/

7
97/3 00/7

اعتماد مشتریان به 

محصول
بازاریابی یراهبردها 3

 تایید

فرضیه

91/

7
17/0 27/7

به  اعتماد مشتریان

فروشنده
های بازاریابی راهبرد 0 

 تایید

فرضیه

90/

7
27/2 20/7 قصد خرید کاال و خدمات های بازاریابی راهبرد 2 
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و با  ییدیتأهایی از تحلیل عاملی در مدل ن یرهاتأثبه منظور بررسی و تحلیل دقیق تر میزان 

استفاده از معادالت ساختاری خطی نرم افزار لیرزل داده های جمع آوری شده بر مبنای نتایج این 

 دوگرفتند که مدل ساختاری آن در شکل پژوهش و یافته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 آورده شده است.

 

 هایی ها در مدل ن یرتأثمیزان  (:5)شکل 

پرسشنامه  سؤالمورد  یها شاخص، متغیر اصلی با نماید یممشاهده  دوهمانطور که در شکل 

 رابطه دار گردیده است و بین متغیرهای تحقیق تفاوتی وجود ندارد.

 هاوپیشنهادنتیجهگیری

پژوهش حاضر به کمک نرم افزار اماری و آزمون همبستگی  های یلتحلنتایج نشان دادند تمام 

تابع ی به مطالعاتی که صورت گرفته پیشنهادات یه های مطرح شده به تأیید رسیدند. با توجهفرض

 ییدتأهایی بازاریابی و با توجه به راهبرددر زمینه  یریکارگ بهتحقیق جهت  های یهفرضنتایج 

 فرضیه ها پیشنهادات زیر ارائه شده است

بازاریابی  یراهبردها شش مسیر جدولطبق مقدار تی و ضریب  دهد یمنتایج نشان  :فرضیه اول

چی، )داشته است. طبق این تحقیقات:  یرتأث خرید آنالین ریسک ادارک شده )قیمت( در قصدبر 
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روبیو، )، (5799کیآنگ و همکاران، )، (5795هونگ و همکاران، )، (5797گاتیرز،) ،(5799

بنابراین، بنابراین، ؛ باشداین فرضیه مورد قبول می (5790پاپاس، ) ،(5793کیم وجان، ) ،(5790

، موجودی، گارانتی و غیره، های یژگیوبودن اطالعات ازجمله:  روز بهدست اندرکاران این حوزه باید 

قیمت محصوالت جدید، خطوط قیمت، واقعی بودن قیمت مطابق با مقدار تعیین شده در سایت، 

مناسب محصوالت، مدیریت ارسالی  یها روشکاال، جلوگیری از تاخیر، وجود  موقع بهتحویل 

 یزسازیمتما راهبرد، اصالح فضای رقابتی، استفاده از جاری پرداخت مشتریان یها کنترلپیگیری 

 توجه الزم داشته باشند.

های راهبرد شش طبق مقدار تی و ضریب مسیر جدول دهد یمنتایج نشان  :دوم یهفرض 

این  یهبر پاین تاثیر داشته است. خرید آنال در قصد (کیفیت)ریسک ادارک شده بازاریابی بر 

 (5790پاپاس، ) ،(5793کیم و جانگ، )، (5775ژو، ) ،(9113لیچی تنز و همکاران، ): پژوهشات

این فرضیه تایید شده است، در نتیجه، ابتدا مدیران باید عملکردهای از جمله: پاسخگویی سریع، 

ائه و تهیه اطالعات مناسب به محصول، توان سازمان در ار ی شده ارائهلوازم جانبی و حجم 

 نامه موافقتمشتریان به هنگام بروز مشکل در کیفیت کاال، مکانیسم مدیریت کاالهای مرجوعی و 

با  اظهارشدهمحصول و خدمت با مشخصات  های یژگیواینترنتی، تطابق  یها ضمانتبرای 

اء کمی و کیفی مشاوره ارتق شان، یراتتأثو  پذیری یبآسانتظارات مشتریان، شناسایی تهدیدات و 

 توجه الزم را مبذول نمایند. بازاریابی اینترنتی

 های یاستراتژ شش جدول طبق مقدار تی و ضریب مسیر دهد یم: نتایج نشان فرضیه سوم

 بر اساسداشته است.  یرتأث ینآنال یدخر در قصد مشتریان به محصول اعتمادبازاریابی بر 

 ،(5790لی، ، )(5795پارک و همکاران، )، (5799راماثن، )، (5797لین و همکاران، ) تحقیقات:

این فرضیه پذیرفته شده است. در نتیجه، سازمان ها و افراد مرتبط باید از طریق  (5790پاپاس، )

در ارتباط با  یا حرفهایجاد شهرت خوب، ارائه عملکرد عالی کاالهایشان و نمایش یک ظاهر 

به محصوالتشان، افزایش اعتماد مشتریان  جهتی مرتبط مشتریان، داشتن دانش کافی و فاکتورها

 .مشتری مداری، خالقیت و نوآوری را افزایش دهند
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های راهبردشش  جدول طبق مقدار تی و ضریب مسیر دهد یمنتایج نشان  :فرضیه چهارم 

ریسک ادارک  داشته است. یرتأث ینآنال یدخر در قصد مشتریان به فروشنده اعتمادبازاریابی بر 

گائو و )؛ (5795هونگ و همکاران،  تحقیقات)داشته است. مطابق با  یرتأثده قیمت بر اعتماد ش

 ها سازمانبنابراین، ؛ است تاییداین فرضیه مورد  (5790پاپاس، )، (5790لی، )؛(5790بای، 

و مدیران در تدوین  ها سازمانای اینترنت  واسطه بهجدید  های یفناوربا افزایش  الکترونیکی

نمایش محصوالت خاص، امکان نمایش  روش :ازجملههای بازاریابی از تبلیغات، ابزار ترفیع )ردراهب

مقدار موجودی کاالها، پشتیبانی با توانایی چند زبان، روابط عمومی( و فروش در معرفی 

ی و تصویر راهبردخود به کاربران آنالین و ایجاد ساختار اطالعاتی مناسب و تحول  های یتسا وب

، فروشندگانبه  یانشانمشتردر رابطه با اعتماد  کننده مصرفرند و محصوالت در ذهن قوی ب

 به مشتریان، افزایش ها مهارت و تجربیات دانش، انتقال گذاشتن اشتراک به نوآوری، و خالقیت

مشتریان و  وگفتگوی بین بحث برای مساعد فضای عقاید، خلق و ها یدها توانمندی، ابراز

 اقدام نمایند. ها فروشندهمشارکت بین مشتریان و  باالی میزان ،فروشندگان

بازاریابی  یراهبردها شش جدول طبق مقدار تی و ضریب مسیر دهد یمنتایج نشان  :فرضیه پنج

روبیو و )، (5799چیو و همکاران ): های یبررسداشته است. بر مبنای  یرتأثخرید آنالین  قصدبر 

بنابراین، ؛ است تاییداین فرضیه مورد ( 5790پاپاس، )، (5790گائو و همکارن ) ،(5790همکاران 

شریک تجاری  عنوان بهسازمان  یا صادقانهارتباطی توزیع، عملکرد  یها کانالو مدیران و  ها شرکت

، ینهمچن. گذار است یرتأث یدشانخرو تجربیات گذشته مشتریان در افزایش  خواهی یکنو 

، انگیزه مشتریان برای خرید کاال و خدمات اینترنتی، روز بهتبلیغات صحیح و شناسایی نیاز 

چرا که استفاده از  را به خرید ترغیب و تشویق نمایند. ها آنبیشتر کنند و  خالقیت و نوآوری

سودمند، کسب مزیت رقابتی و رقابت چالشگر و  یها فرصتهای بازاریابی منجر به کشف راهبرد

قرار  موردتوجهکه باید  گردد یمد اینترنتی ایجاد مزیت مشترک برای جذب مشتریان به خری

 گیرد.
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 درهمینرابطهپیشنهادمیشود

  حرکت به ایجاد  یجا به یا مبادلههای راهبرداصالح محیط رقابتی تجارت عمدتا متکی به

 یزسازیمتماهای راهبرد

  ی بازاریابی هاراهبردسازمان الکترونیکی با استفاده از  یریپذ رقابتموجود در  یها ضعفرفع

 و اهداف سازمان جهت مشتری مداری انداز چشممناسب با 

  یسو بهدولتی و حرکت  های یاستسبا توجه به  صنعتی پویا و خالق یها مجموعهخلق 

 جهت ایجاد ارزش محور دانشاقتصاد 

  توجه به رنگ ها و زمینه و تصاویر یها وعدهارائه خدمات برتر نسبت به رقبا و عمل به ،

 ها یتسا وب جذاب در

  اطالعات و اندازه سازمان و اعتبار، ایجاد تفریحات متناسب در  سازی یسفارشتوجه به

 ارتباط با مشتریان

  سایر  بر اساسبرای خرید آنالین  کننده مصرف گیری یمتصمبر  مؤثربررسی عوامل

 آماری و استفاده از متغیرها دیگر در مدل پژوهشی یها روش

 سهولت کاربرد و  ماننددر رفتار خرید اینترنتی  کننده مصرفارک بررسی سایر عوامل بر اد

 خدمات و غیره. یبرتر امنیت،

  در رابطه با کاربران اینترنتی و خرید آنالین یرگذارتأثانواع عوامل مرتبط و  یرتأثبررسی 

  ،جدید آنالین و  های یفناوربررسی وضعیت دانش و اطالعات مشتریان در رابطه با اینترنت

 مرتبط یداتتهدیی با نقاط قوت و آشنا
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