
   ورزشی  محصوالت مشتریان  از دیدگاه  آنالین   خرید درادراک اصول اخالقی  پیامدهای  : و همکاران العابدین فالح زین دکتر 
 

 142 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

مشتریان   از دیدگاه آنالین خرید درادراک اصول اخالقی  پیامدهای

 ورزشی  محصوالت
 

 2ناصر بای  دکتر،1طاهر بهلکهدکتر، *1العابدین فالحزیندکتر، 1مریم خانی

 . بدنی و علوم ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران گروه تربیت  .1
 ، ایران. زادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهربدنی و علوم ورزشی، واحد آگروه تربیت  .2

 ( 99/ 03/ 20، تاریخ پذیرش19/01/99تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

ها متفاوت از گذشتت  وته ه و ورتهر امروزه محیط کسب و کار سازمان
شدت را و  وازاریاویهای جدید همچهن اینترنت فرایندهای سنتی فناوری

ب و کار الکترونیک وخش مهمتی سکتغییر  ا ه و اصطالواتی همچهن  
های (. همگام وااین تغییترات  فروشتگاه1شده است )  1ا ویات وازاریاویاز

ای از های ستنتی شتده و وختش گستتر هجتایگیین فروشتگاه 2آنالیتن
(.  رچند سال اخیر  2شه  )شکل آنالین انجام میخریدهای مشتریان و 

  اینترنتتتهسع  وستر   مختلفی همچهن الیل  انجام خریدهای آنالین و 
افیایش آگتاهی مشتتریان  رخصتهج تجتارت الکترونیتک و  ستتیاوی 

کاهش اتالف زمتان د میایای ویشمار  راین نهع از خرید )ماننمشتریان و 
(.  رچنتین شترایطی  ارا ت  3افیایش وه ه استت )تر( رو و خرید سریعو  

 تفا ه از ا وااسکنند تاالها و خدمات  رمحیط آنالین تالش می هندگان ک
 
 
 

 
  تبلیغتات گستتر ه و ارا ت  های مختلف هماننتد افتیایش کیفیتتروش

خریتد خدمات پس از فروش ضمن جلتب رضتایت مشتتریان  تمایتل و 
(. وتااین وجته  نتتایح تحایاتات نشتان 4افتیایش  هنتد )ها رامجد  آن

 دانتشتریانی ک  خرید آنالیتن انجتام  ا ه رصد از م 10 هند ک  تنها  می
افتیایش   نیونتاورا(.  5انجام  هنتد )واضر هستند مجد  چنین خریدی را

عامتل کیعنهان  تهانتد وت یم آنالین  کنندگان  مصرف خرید تهسط  تکرار  
کستب و کتتار  ر داریتتو عملکتر  پا 3یرقتتاوت تیتمیوترای کستتب مهت  

 (.6) نظر گرفت  شه  ر الکترونیک
 ه و ازاریتاوی وتهتترین اصتهل ویکی از مه   4مطالع  رفتارهای مشتریان

تجتارت  ر انیمشتررفتاری  تالیتماانجام تحایاات گستر ه  رخصهج 
مهفایت و عهامل مهثر ورآن نشان  هنده اهمیت مشتریان  ر  5الکترونیک

 (. 7)واشد این نهع از کسب و کار می
 

 چکیده

ها شدت افیایش یافت  است ک  این امر میایای وسیاری را ورای شرکتامروزه وا پیشرفت فناوری  خرید آنالین محصهالت و خدمات و زمینه:  
اهمیت واشد. لتذا وتا تهجت  وت خرید آنالین نیازمند مالوظات خاصی همچهن رعایت اصهل اخالقی میان ایجا  کر ه است.  و همچنین مشتری

 ی وه .محصهالت ورزش انیمشتر دگاهیاز   نیآنال دی ر خر  یا راک اصهل اخالق یامدهایپمهضهع  هدف اصلی این پژوهش مطالع  
استتان گلستتان های  انشتگاه ودنی انشجهیان ترویت  ییق شامل کلجامع  آماری این تحااست.    همبستگی  –یفیواضر  تهص  قیتحا  روش:

 یهانام از پرستش  پتژوهش یهتا ا ه یآورجمتع ی. وراشدندانتخاب  یعنهان نمهن  آمارو و  شکل انتخاب  ر سترس     انشجه  384ک   وه   
هتا از  و  ا ه لیتو تحل  یتتجی جهتاستفا ه شد.  خرید آنالینتمایل و و   نالینفروشندگان آاصهل اخالقی  رخرید آنالین  اعتما  مشتریان و 

  .دیاستفا ه گر  یو استنباط یفیروش آمار تهص
)وفظ وری  خصهصی  اوساس امنیت  قاولیت اطمینان  ارا   ختدمات متهر  نیتاز   نیآنال  دی رخر  یاصهل اخالقاوعا    ا     نشان  حینتا  ها:یافته

فروشتندگان و  انید. اثتر اعتمتا  مشتترنت ارفروشندگان آنالین اعتما  مشتریان و ور  ی اریمعنمثبت و  اثر  ات غیرفریبکاران (  مشتریان و اقدام
 وه .   اریمعن مثبت و یمحصهالت ورزش نیآنال دیو  خر انیمشتر لیتماور نیآنال
مهجتب  تهاندیم فروشندگانتهسط  نیآنال دی رخر یاصهل اخالق  رعایت  کر   یریگج ینت  نیچن  تهانیم  قیتحا  حینتاواتهج  و   گیری:تیجهن

 .گر   اعتما  مشتریان و  ر نهایت تمایل و  خرید آنان شیافیا
 
 محصهالت ورزشی  خریداعتما   تمایل و    اصهل اخالقی: واژگانلیدک

 zy.fallah@gmail.comنهیسندۀ مسئهل: نشانی الکترونیکی:  
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 هند عهامل وسیاری خصهج نشان میاین نتایح تحایاات انجام شده  ر
و   محصتهالت  نیآنال  دیخرو   انیمشتر  لیتماور  نندتهاوجه   ارند ک  می

قاولیت  سترسی  تنتهع و تهان و آن جمل  میخدمات اثرگذار واشند ک  از
(  تجارب مثبت مشتریان از خریدهای قبلتی 8استفا ه آسان از ووسایت )

مفیتتد و کتتارور ی  رخصتتهج (  ارا تت  مطالتتب و اطالعتتات 9ختته  )
هتتای کانالوتتاال  ر ( و کیفیتتت10مشتتتریان )محصتتهالت و ختتدمات و 

 ( اشتاره11کسب و کار آنالیتن )باطی وین فروشندگان و مشتریان  رارت
گیری رفتارهای مثبت  رمشتریان شکلکر . یکی  یگر از عهامل مهثر ور

اعتمتا   (.12واشتد )هتا میآن ر  6کسب و کار الکترونیک  ایجا  اعتمتا 
یک  ات مشتری نسبت و تاااع و 7ها رکسب و کار آنالین ویانگر نگرش

فروشنده آنالین است ک  وراساس تعامل طترفین  رطتهل زمتان شتکل 
شکلی عمل خهاهتد کتر  این واور است فروشنده و گیر  و مشتری ورمی

اثرگتذار (. اعتما  عاملی مهت  و  13ک  وداکثر سه  عاید مشتری گر   )
تهانتد یشه ؛ چرا کت  وجته  اعتمتا  م  رتجارت الکترونیک محسهب می

کنندگان را اقتصا ی وین تهلیدکننتدگان و مصترف و    8تعامالت اجتماعی
اطالعات کت  اغلتب وت  خریدهای آنالین ر(. 14تسریع و تاهیت نماید )

کنندگان اوستتاس  ارنتتد  مصتترف  ازیتتوستتاس ن 9یو متتال یشخصتت
ایجتا   نیونتاورا   ارنتد؛  یشتریو  یریپذبیکنترل و آسعدم   نانیاطمعدم

(. اعتمتا  15نمایتد ) فتایا یناتش مهمتتهاند می  یرواوط  نینچ راعتما   
تهاند واعث کاهش نگرانی و عتدم اطمینتان مشتتریان  رخریتدهای می

آنجتا کت  از (.16 هتد )آنالین شده و اثروخشی خریتد آنتان را افتیایش 
است  تجروت  مثبتت  نیآنال  دیخراز  انیمشتر  یقبل  تجارباعتما  متاثر از

فروشتندگان آنالیتن آنتان و اعتما   شیاعث افیاممکن است ومشتریان  
ارا    هنتدگان کاالهتا و ختدمات مشتری و اعتما     (. افیایش17  )گر 

کتاهش وین فروشنده و خریدار شده و وامعامل     یدگیچیپمهجب کاهش  
شتکل اوتمتال  خته   ار   ذهتن رمشتتری کت     ییهاانتخاب   مجمهع
گیری همچنتین شتکل  .(18) ا   خهاهتد    شیافتیارا  معامل     کگرفتن ی

شته  طرف میخریدار مهجب تاهیت رواوط وین  و اعتما  وین فروشنده و
همراه  اشت  واشد را و  10های وازاریاویتهاند کاهش هیین ک  این امر می

(19 .) 
مبتنی وراعتما  وین مشتریان و فروشندگان آنالین ازآنجا ک  ایجا  رواوط 

خریتتد مجتتد  و وفتتا اری نتتد تمایتتل و تهانتتد پیامتتدهای مثبتتتی مانمی
تهاننتد مهجتب همراه  اشت  واشد وررسی عهاملی کت  میرا و   11مشتریان

(. 20واشتد )فروشتندگان شتهند ضتروری میافیایش اعتما  مشتریان و 
نماید و افیایش اعتما  مشتری ایفا میریکی از عهاملی ک  ناش مهمی  

 رکستب و  12ت اصتهل اخالقتیار گرفت  است  رعایتر مهر  تهج  قرک 
  مستا ل ریتاخ یها رستال(. 21واشد )کار آنالین تهسط فروشندگان می

 لیتبتد رکسب و کار الکترونیک مهضهعات   نیتراز مه   یکیو   یاخالق
اقدامات  یورارا  یطیمحوستر اینترنت ؛ چرا ک  کسب و کار  رشده است

  یشخصتت  یورگمتتراه کننتتده  نفتتهذ وتت  غتتاتیماننتتد تبل یاخالقتتریغ
مشتتریان فتراه  اعتما   وت   انتتیو خمشتریان  سهءاستفا ه از اطالعات  

خصتهج مباوتث انجام شده  رمطالعات     نیعالوه ورا  .(6)  استنمه ه  
اصتتهل  .(22واشتتد )محتتدو  می خریتتدهای آنالیتتن راخالق مروتتهب وتت 

کنندگان  رمتهر   رک مصترف عنهان اخالقی  رکسب و کار آنالیتن وت 
ورختهر    راستتایفروشتندگان آنالیتن  ر  14پذیریتیو مسئهل  13صداقت

شده است  فیمطمئن  محرمان  و صا قان  تعر  یروشکنندگان و مصرف وا
(. رعایتت اصتهل 21)  کنتدیک  از منافع مصرف کننتدگان محافظتت م 

تهاند اثری مثبت ورنگرش و اعتما  قی تهسط فروشندگان آنالین میاخال
(  25مشتتریان ) (  رضتایت24خرید مشتتریان )(  تمایل و 23مشتریان )

( 26هتا ) هان آنتبلیغات  هتان وت ( و تمایل وت 23وفا اری مشتریان )
فروشتندگان   یهااستتیس اشت  واشتد. همچنتین آگتاهی مشتتریان از  

خصهج مسا ل اخالقی  کت  اغلتب  ر ووستایت فروشتندگان آنالین  ر
تهستتط  15هشتتد رکتهانتتد میتتیان خطرقاوتتل مشتتاهده استتت  می

را شترکت  ازمثبت  اتیتجرو گیریشکلکاهش  هد    راکنندگان  مصرف 
فروشتندگان کنندگان و اعتما  مصرف و     ر ذهن مشتریان تسهیل نماید

 (.21 هد ) شیافیاآنالین را 
 دیتخر ر  یا راک اصهل اخالق  و ی  رخصهج پیامدهایتحایاات محد

وررسی ی ک  و وهشیح پژ. نتاانجام شده است  انیمشتر  دگاهیاز    نیآنال
نشتان  ا    تایهان پر اختت  وته کر  اخالقی ووسیایت فروشندگان  رعمل

وین اوعا  عملکر  اخالقی و اعتما  مشتتریان راوطت  مثبتتی وجته   ار  
های پژوهشی ک  ورروی  انشجهیان انجام شده وه  نشان  ا  (. یافت 15)

یتن اثتر مثبتتی  ارنتد قاولیت اطمینان و امنیت وروفا اری مشتریان آنال
یان از (. نتایح تحایای ک  وا هدف وررستی پیامتدهای ا راک مشتتر27)

ن  ا  وتین ا راک اصهل اخالقی فروشندگان آنالین انجام شده وه  نشتا
خریتد و وفتا اری اصهل اخالقی فروشندگان واتمایل و مثبت مشتریان از

کت  وترروی   یا(. نتتایح مطالعت 22مشتریان راوط  مثبتتی وجته   ار  )
ویتنام انجام شده وه  نشان  ا  وتین رعایتت اصتهل مشتریان آنالین  ر

خرید راوط  مثبتت خالقی تهسط فروشندگان آنالین وااعتما  و تمایل و ا
 (.21و معنا اری وجه   ار  )

صتهرت  رچند سال اخیر  فروش آنالیتن کاالهتا و ختدمات ورزشتی و 
 2016ستال  ر آمریکتا  رکت   شتکلیگیری افیایش یافت  است؛ و چش 

 رصد از کتل 8/14ورزشی تهسط فروشندگان آنالین    محصهالتفروش  
( و 28خه  اختصتاج  ا ه استت )خریدهای آنالیتن ایتن کشتهر را وت 

 رصد 31وعد و  2011ورزشی از سال   محصهالتمیانگین فروش آنالین  
ز (. افیایش  انش و آگتاهی مشتتریان ورزشتی ا29افیایش یافت  است )

های آنالیتن  رپرتته  رفروشگاه میایای خرید آنالین و ایجا  فرای امن
خرید مشتریان ورزشی را افیایش تهاند مییان تمایل و اصهل اخالقی می

 هد. وااین وجه   تاکنهن تحایای  رخصهج اصهل اخالقی  رخریدهای 
آنالین و پیامدهای آن از یدگاه مشتریان ورزشی انجام نشده استت کت  

مهار  ذکر و  ساز . واتهج یامر ضرورت انجام این تحایق را آشکار م   این
شده و وجه  خأل علمی  راین زمین   هدف اصلی این پتژوهش مطالعت  

 انیمشتتر دگاهیتاز   نیتآنال دیت رخر یا راک اصتهل اخالقت  یامدهایپ
 واشد.ی میمحصهالت ورزش
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 روش 
 آوریجمتع بت از جن و کتارور ی لحاظ هتدف روش پژوهش واضر و 

. جامعت  شتدشکل میدانی اجترا است ک  و همبستگی -تهصیفی ها ا ه
 انشتجهیان ماتاطع کتار انی  کارشناستی  آماری پژوهش شامل کلیت   

استتان گلستتان های   انشتگاه  وتدنیکارشناسی ارشتد و  کتتری ترویت
 وه  1398سال  ر) ولتی  آزا  اسالمی  جامع علمی کارور ی و پیام نهر( 

متاه   6را  ر  وار تجرو  خرید آنالین محصتهالت ورزشتی  یک  داقلک  و
مشخص نبه ن تعدا  جامع  ک   ارای شرایط واتهج  و .  اندگذشت   اشت 

و از روش  نظتتر گرفتتت  شتتد ر 384 وجتت  نمهنتت ذکتتر شتتده واشتتند  
 هتتاییژگی رخصتتهج و .استتتفا ه گر یتتد  ر ستتترسگیری نمهنتت 

 25تا  21 ی رطبا  سنها آزمه نی ترشینشان  ا  و یحنتا  ی شناختیتجمع
وار خرید آنالیتن  4تا  3وین  هانفر(. ویشتر آزمه نی 162قرار  ارند )  سال

ویشتترین فراونتی  نفتر(.  169)  وه نتد  تجرو  کر ه  محصهالت ورزشی را
ماطع کارشناستی وته  ها مروهب وت  رخصهج ماطع تحصیلی آزمه نی

نفر( متر  وه نتد.  201ی پژوهش )هار آزمه نینفر(. همچنین ویشت  159)
 یاصتهل اخالقتهای  نام هتای پتژوهش از پرستشورای گر آوری  ا ه

( و 30فروشتندگان آنالیتن )اعتمتا  مشتتریان و (   26)  نیتآنال  دیخر ر
اصتهل نام  پرستشاستتفا ه شتد. ( 31)  نیآنال  دیو  خر  انیمشتر  لیتما

  یخصهص    یظ ورفومهلف     5و  گهی     21 ارای    نیآنال  دیخر ر  یاخالق

و  انیمشتترنیتاز  مهر ختدمات  ارا ت     نتان یاطم  تیتقاول   تیامن  اوساس
اعتمتتا  مشتتتریان های نام . پرستتشواشتتدمی بکارانتت یرفریاقتتدامات غ

 ارای  یتکهرنیی  نیآنال دیخرو  انیمشتر لیتما فروشندگان آنالین وو 
حتهایی ی م وایتعیین ر ورای واشند.میارزشی لیکرت   5وا مایاس  گهی     4

متتدیریت ورزشتتی استتتفا ه شتتد.   کتتترای 8نظتترات   ازهانام پرستتش
آزمتهن استتفا ه ازواها نام پرستشضتریب پایتایی ای مادماتی  مطالع  ر

 .محاسب  و تأییتد شتد  813/0و    851/0   867/0ترتیب  و آلفای کرونباخ  
هتا شتامل ونتدی کتر ن و تهصتیف  ا هطبا منظهر  وت آمار تهصتیفی  از

استفا ه گر یتد. وترای آزمتهن و انحراف استاندار   ها  میانگین   هانیفراوا
اری استفا ه شد. وتدین منظتهر  یاوی معا الت ساختمدل تحایق  از مدل

مهر   3اس نسخ  الو اسمارت پی 22اس نسخ   اسپیافیارهای اسنرم
 استفا ه قرار گرفت.

 

 هایافته
اعتما     نیآنال  دیخر ر  یخالقاصهل امیانگین س  متغیر  نتایح نشان  ا   

 نیتتآنال دیتتخرو  انیمشتتتر لیتتتماو  نیتتفروشتتندگان آنالو  انیمشتتتر
واشتتتد می 755/3و  742/3  796/3ترتیب ی وتتت محصتتتهالت ورزشتتت

 .(1)جدول
 

 پژوهشتوصیف متغیرهای : 1جدول
 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 642/0 796/3 نیآنال دیخر ر یاصهل اخالق

 752/0 759/3   خصهصیوفظ وری

 686/0 857/3 امنیت اوساس

 750/0 766/3 قاولیت اطمینان

 755/0 913/3 مشتریانمهر  نیاز خدمات ارا   

 782/0 682/3 اقدامات غیر فریبکاران 

 749/0 742/3 نیفروشندگان آنالو  انیاعتما  مشتر

 740/0 755/3 محصهالت ورزشی نیآنال دیخرو  انیمشتر لیتما

 
و  همگترا روایتی پایایی  معیار س  گیری وا وررسیاندازه الگهی ورازش
های . جهت وررسی پایایی  شتاخصگرفتمهر  ارزیاوی قرار    واگرا  روایی

متهر   عتاملی وارهتای و پایایی ترکیبی  میانگین واریانس استخراج شده
ر از تتگیر . چنانچ  مادار پایایی مرکب یا ترکیبتی ویر استفا ه قرار می

واشتد و وارهتای  5/0تتر از   میانگین واریانس استخراج شتده ویر 7/0
های واشتد  پایتایی متدل 5/0از  تتر ار وته ن ویر املی وا شرب معنیع

نظر گترفتن ایتن امتر و پتس از  ر(.  وتا32گیری مهر  تأیید است )اندازه
ه نتایح و   ستت آمتدگیری و همچنین وا تهج  و اندازههای  آزمهن مدل

هب قترار  ار . ود مطلتگیری پژوهش  رهای اندازهیی مدل  پایا2جدول  
( ویشتتر 7/0معیار مبنا )پایایی ترکیبی ازک  ماا یر  اینتهج  و همچنین وا

روایی همگرای قاول قبهلی ورختهر ار های پژوهش ازاست  وناوراین سازه
 .واشندمی

 پژوهش های های بررسی پایایی سازهشاخص : 2جدول

 رغیمت
میانگین واریانس  

 استخراج شده 

پایایی  

 ترکیبی

آلفای  

 کرونباخ 
 تی ارزش  عاملی بار ها گویه

 764/0 850/0 588/0 یخصهص   یوفظ ور

 866/28 787/0 1 یگه

 960/14 684/0 2 یگه

 851/35 795/0 3 یگه

 882/30 793/0 4 یگه

 030/24 725/0 5 یگه 761/0 839/0 512/0 تیامن اوساس
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 935/20 747/0 6 یگه

 798/18 701/0 7 یگه

 058/15 655/0 8 یگه

 785/20 745/0 9 یگه

 750/0 844/0 577/0 نانیاطم تیقاول

 501/19 668/0 10 یگه

 090/45 857/0 11 یگه

 539/27 813/0 12 یگه

 139/18 684/0 13 یگه

 777/0 857/0 600/0 انیمشترنیاز مهر خدمات ارا   

 867/22 729/0 14 یگه

 112/34 827/0 15 یگه

 593/20 773/0 16 یگه

 232/27 765/0 17 یگه

 740/0 837/0 563/0 بکاران یفرریاقدامات غ

 058/20 690/0 18 یگه

 271/24 791/0 19 یگه

 243/20 709/0 20 یگه

 248/27 805/0 21 یگه

فروشتتندگان و  انیمشتتتر متتا اعت
 نیآنال

557/0 833/0 733/0 

 408/35 805/0 22 یگه

 142/19 735/0 23 یگه

 575/26 795/0 24 یگه

 794/14 639/0 25 یگه

 نیتتآنال دیتتخرو  انیمشتتتر لیتتتما
 محصهالت ورزشی

580/0 846/0 758/0 

 668/33 774/0 26 یگه

 935/32 802/0 27 یگه

 736/25 761/0 28 یگه

 236/18 706/0 29 یگه

 
قاول قبهلی ورخهر ار واشد  جتذر   واگرایک  یک سازه از روایی  ورای این

میانگین واریانس استخراج شده یک سازه واید ویشتتر از همبستتگی آن 
تهان چنین می 3نتایح جدولتهج  و (. وا32) های  یگر واشدسازه وا سازه

تشخیصتی ختهوی واگترا یتا  از روایتی    پتژوهشهای  سازهویان کر  ک   
 واشند.  ورخهر ار می

 نتایج بررسی روایی تشخیصی سازه های پژوهش : 3جدول
 7 6 5 4 3 2 1 سازه ها  

       0/ 767 ی خصهص   یوفظ ور 1

      0/ 715 0/ 647 ت ی امن اوساس  2

     0/ 760 0/ 841 0/ 588 نان یاطم  ت ی قاول 3

    0/ 774 0/ 650 0/ 706 0/ 706 ان یمشتر  ازین  ارا   خدمات مهر 4

   0/ 750 0/ 672 0/ 691 0/ 763 0/ 642 بکاران  یفر ریاقدامات غ 5

  0/ 746 0/ 714 0/ 736 0/ 701 0/ 866 0/ 725 ن ی فروشندگان آنالو   ان یاعتما  مشتر 6

 0/ 761 0/ 692 0/ 728 0/ 737 0/ 691 0/ 643 0/ 666 محصهالت ورزشی  ن یآنال دیخرو   انی مشتر ل یتما 7

 
 انیاعتمتا  مشتترر اری واثر معنی  یخصهص    یوفظ ورنتایح نشان  ا   

(.  یگتر یافتت  تحایتق β  386/3=t=110/0 ار  ) نیفروشندگان آنالو 
 انیاعتمتا  مشتتر ار وراثتری مثبتت و معنتی  تیتاوساس امننشان  ا   

(. β  677/5=t=262/0 ار  )  نیتفروشتندگان آنالو محصهالت ورزشی  
اعتمتا  ور نتانیاطم تیتقاولح پژوهش نشان  ا  اثر ری از نتایوخش  یگ

واشتتد  ار میاثتتری مثبتتت و معنتتی نیتتفروشتتندگان آنالو  انیمشتتتر

(134/0=β  849/3=t)  اعتمتا  ور  انیمشتتر  ازیتارا   خدمات مهر  ن. اثر

 ار وته  محصهالت ورزشی مثبت و معنی  نیفروشندگان آنالو   انیمشتر

(121/0=β  876/3=t.)  قتتتدامات های تحایتتتق نشتتتان  ا  ایافتتتت
 ار    نیتفروشتندگان آنالو   انیاعتما  مشتراثری مثبت ور  بکاران یفرریغ

(441/0=β  970/12=t .)انیاعتمتتا  مشتتتر ار اثتتر مثبتتت و معنتتی 
محصتهالت   نیتآنال  دیتخرو   انیمشتتر  لیتتماور    نیفروشندگان آنالو 

 .(4لدو)ج( β  246/68=t=892/0تأیید گر ید )ی  ورزش
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 مکنون پژوهش یرهایاثرات متغ: 4جدول

 مقدار تی مقدار بتا روابط موجود در مدل
 سطح 

 داریمعنی

 هیفرض   نتیجه

 پژوهش

 دییتأ 001/0 386/3 110/0 نیفروشندگان آنالو  انیاعتما  مشتر<-یخصهص   یوفظ ور

 دییتأ 000/0 677/5 262/0 نیفروشندگان آنالو  انیاعتما  مشتر<-تیوساس امنا

 دییتأ 000/0 849/3 134/0 نیفروشندگان آنالو  انیاعتما  مشتر<-نانیاطم تیقاول

 دییتأ 000/0 876/3 121/0 نیفروشندگان آنالو  انیاعتما  مشتر<-انیمشتر ازیارا   خدمات مهر  ن

 دییتأ 000/0 970/12 441/0 نیفروشندگان آنالو  انیاعتما  مشتر<-بکاران یفرریقدامات غا

 نیتآنال  دیتخرو   انیمشتتر  لیتتما<-نیفروشندگان آنالو   انیاعتما  مشتر
 یمحصهالت ورزش

 دییتأ 000/0 246/68 892/0

 

 
 

 حالت تخمین استاندارد پژوهش درمدل آزمون شده :  1نگاره
 

 
 

 داریحالت اعداد معنی پژوهش درمدل آزمون شده :  2نگاره
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 بحث  
اعتمتا  ور یاثتری مثبتت یخصهصت   یوفظ وترنتایح پژوهش نشان  ا   

 15های )این نتیج  وا نتایح پژوهش  ار .  نیفروشندگان آنالو   انیمشتر
ویانگر ا راک مشتتریان   یخصهص    یوفظ ور.  ( همخهانی  ار 24-21و  

 راینترنت استت.  هاآنخصهج محافظت از اطالعات وساس آنالین  ر
الکترونیک است؛ ی عاملی مه   ر مهفایت وازاریاوی  خصهص    یوفظ ور

  هنگام ارا   اطالعتات شخصتی خته چرا ک  مشتریان انتظار  ارند تا و 
اطمینتان  شکلی محرمان  محافظت نمایند.ها را و فروشندگان آنالین آن

فروشتندگان آنالیتن مان  ماندن اطالعات ارا ت  شتده و مشتریان از محر
مشتتتریان خریتتد مجتتد  د مهجتتب افتتیایش اعتمتتا  و تمایتتل و تهانتتمی

 محصهالت ورزشی گر  .
 انیاعتمتا  مشتترور  تیتاوستاس امناثتر  های تحایتق نشتان  ا   یافت 
های ایتن یافتت  وتا یافتت واشد.  مثبت و معنا ار می  نیفروشندگان آنالو 

کستب و کتار الکترونیتک ر .  ( همختهانی  ار 24-  21و    15)تحایاات  
میتیان ر  همتکنندگان  رمصترف  ا راک نشتان  هنتده تیتامناوستاس 
 هاییاز  سترس  ی مشتریانو اطالعات مال  نیاز معامالت آنال  محافظت

از آن استتت کتت   یوتتاک پیشتتین مطالعتتات واشتتد.ی میرقتتانهنیغ
خته   یو شخصت  یاز خطر ارا ت  اطالعتات متالآنالین  کنندگان  مصرف 

 قتتتی وی .(21)  ارنتتد خاصتتی یهتتاینگران یکتتیفروشتتان الکترونو 
 رز   الین محصتهالت ورزشتیمشتریان آنوهب و مدیریت اطالعات مر ر

صتتهرت تعمتتدی و  مشتتتریان آنالیتتن محصتتهالت ورزشتتی اطالعتتات
گان آنالیتتن محصتتهالت کننداطالعتتات مصترف ارا تت  ای غیرتعمتدی ویا

و مصرف کنندگان  اثری منفی ورنگرش  تهاند  یفروشان م   ریساو   ورزشی
 متانی کت  مشتتریاناز ستهی  یگتر  ز  آنان  اشت  واشتد.خرید  تمایل و 

امنیت واالیی ورخهر ار است و اس کنند معرفی محصهالت آنالین ازاوس
آنها استفا ه ازواشد عالق  ویشتری و های اخالقی آنان میهمسه واارزش

 (.33نشان خهاهند  ا  )
 انیاعتمتا  مشتترور  نتانیاطم  تیتقاول ار  انتایح پژوهش اثر مثبت و معن

و  15)مه . این نتیج  وا نتتایح تحایاتات را تأیید ن  نیفروشندگان آنالو 
میتیان اعتبتتار قاولیتت اطمینتتان نشتان  هنتتده  .همسته استتت( 21-24

مییان تعهد و پایبندی فروشندگان آنالین از  یدگاه مشتریان و همچنین  
 واشتد.شتریان آنالیتن میقبال م های خه   روعدهو   فروشندگان آنالین

کننتد صهرت آنالین خریتد میزشی ک  و کنندگان محصهالت ورمصرف 
اطمینان ها عمل کنند. نفع آنفروشندگان آنالین همهاره و د تاانتظار  ارن

  قیمت محصتهالتاطمینتان وت از  ر سترس وه ن فروشندگان آنالین   
ستفارش  ا ه شتده و الت  مهقع محصته ریافت وت   خصهج ران  اطمین

جملتت   ه شتده ازکیفیتت محصتتهالت ستفارش  اخصتهج اطمینتان  ر
 فروشتندگان آنالیتنازهستند ک  مشتریان محصهالت ورزشی   انتظاراتی

تهانتد نگرانتی همچنین قاولیت اطمینان عامل مهمی است ک  می   ارند.
کتتاهش  ا ه و اعتمتتا  مشتتتریان وتت  فروشتتندگان آنالیتتن مشتتتریان را
 رزشی را افیایش  هد.محصهالت و

 ازیتارا ت  ختدمات متهر  ننشتان  ا     پتژوهشوخش  یگتری از نتتایح  
 نیتفروشتندگان آنالو   انیاعتما  مشتراثری مثبت و معنا ار ور  انیمشتر

 ( همسته استت.24-21و  15)هتای  پژوهش  این نتیج  وا نتایح ار  ک   
کمک و سترعت وت  لیتوازخهر   تماو مرتبط  انیمشتر ازیخدمات مهر  ن
وخشتی از   ایتن عامتل  استت.گان  مصرف کننتد  یازهایورآور ه کر ن ن

مشتتریان محصتهالت تهانتد و خدمات فروشندگان آنالین است کت  می
 ازیتختدمات متهر  نتر کمتک نمایتد.  ورزشی ورای خرید وهتتر و آستان

کننتدگان قبتل  مصترف تمتاس وا ندیفرآخدمات  ر  یشامل کل  انیمشتر
 ایتچت    هاینرم افیارتلفن     قیطراست ک  معمهالً از  دیخرو وعد از  نیو

 شته .یانجام م فروشندگان    تیساوبا غام شده  ر  یکارور   یهاورنام 
تهانتد یتک سته میصتهرت آنالیتن ازو  انیمشتر  ازیارا   خدمات مهر  ن

مراوتل  رمهجب افیایش  انش و آگاهی خریداران محصهالت ورزشتی  
 مختلف خرید شده و از سهی  یگر اعتما  آنان را نیی افیایش  هد.

اثتری مثبتت و معنتا ار   بکارانت یرفریامات غاقدنتایح پژوهش نشان  ا   
ایتتن نتیجتت  وتتا نتتتایح   ار . نیتتفروشتتندگان آنالو  انیاعتمتتا  مشتتترور

وتتازار رقاوتتت  ر نیتتای  .( همختتهانی  ار 24- 21و  15) هتتایپژوهش
اقتصا ی امروز علیرغ  میایای ویشمار آن  پیامدهای غیراخالقی زیتا ی 

خریتدهای آنالیتن  میتیان اافیایش  وت(.  34را نیی و  همراه  اشت  است )
ر فشتتارآور ن منظهورختتی فروشتندگان آنالیتتن وتت  بکارانتت یفراقتدامات 

افیایش وته ه های مختلف رو وت استفا ه از روشواورای خرید  مشتری  و 
ها و ویژگی رقالب مهار ی مانند اغراق  ر بکاران یفراقدامات    (.15است )

کیفیتت صتهل تالبتی یتا ویجایگیین کتر ن محو یا  میایای محصهالت
انجتام چنتین   شه .مشاهده میمشتری  و   محصهل واقعی فروخت  شدهوا

تهاند مهجب سلب اعتما  مشتریان آنالیتن گتر  . از ستهی ماتی میااقد
صتداقت مشتتریان آنالیتن مبتنتی ورن  وافاورخهر  اخالقی و منص یگر   

الیتن شتده و تهاند مهجب افیایش اعتما  مشتریان آنعاملی است ک  می
همچنتین انطبتاق رفتارهتای  افیایش  هتد.ها راخرید مجد  آنتمایل و 

تهانتد رضتایت مشتتریان را فروشندگان آنالین واانتظارات مشتتریان می
 (.35افیایش  هد )
فروشتندگان و  انیاعتما  مشتتراثر  های تحایق نشان  ا  رنهایت یافت 

ی مثبتت و معنتا ار الت ورزشمحصه نیآنال دیخرو  آنان  لیتماور  نیآنال
 ( همختهانی  ار .21-19های تحایاتات )یافتت ایتن یافتت  وتا   واشد.می

عدم وجه  آن  رایز  ؛است نیآنال دی رک خر یورا  ساسیا  یاعتما  مفههم 
 نیو واعث سهء تفاه  و  مشتریان آنالین  است   دیقصد خراثری منفی ور

عتاملی مهت  متا   اعتهمچنتین    شه .یمصرف کنندگان و فروشندگان م 
فروشندگان آنالین اعتما  مشتریان و  رایز الکترونیک است؛کار  وکسب ر

و  ست ی  ماازمان اختصاج  ا ه شده ورای جستجه ر ییجهصرف مهجب  
  مشتریان خرید مجد ضمن افیایش تمایل و و    گر یدهانتخاب مشتریان  

  .نیی خهاهد شد خه  ن وستاو  فروشندگان آنالین   یتهص مهجب 
  یوفظ وترتدوین قهانین مشخص  ر خصهج پژوهش؛  نتایحتهج  و وا

ی و امنیتتت مشتتتریان  ر ووستتیایت فروشتتندگان محصتتهالت خصهصتت
گان و خریتتداران هتتای ارتبتتاطی وتتین فروشتتندایجتتا  کانال ورزشتتی 
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منظهر افیایش  انش و آگاهی مشتریان و همچنین محصهالت ورزشی و 
 قیتق و  رستت   نتان  ارا ت  اطالعتاتپیشتنها ات آشنیدن انتاا ات و  

های فتروش محصتهالت ورزشتی و  رخصهج محصتهالت  رووستایت
 ستت کر ن فاصل  زمانی وین ستفارش محصتهالت تارستیدن آن و ک 

 گر  .مشتریان پیشنها  می
 

 گیرینتیجه
واشد امروزه خرید آنالین محصهالت تهسط مشتریان  ر وال افیایش می

تنهع  ر محصتهالت  مستثنی نیستند.ز این امر و محصهالت ورزشی نیی ا
نیازهای مشتتریان ورزشتی مهجتب رونتق تجتارت ورزشی و گستر گی  

آنالین محصتهالت آنالین  ر این صنعت شده است و تعدا  فروشندگان 
عهامتل  .وه ه استتافیایش چند سال اخیر روو  نیی  رکشهر ماورزشی  ر

مشتتتریان یتتد آنالیتتن خر قصتتدتهاننتتد وروستتیاری وجتته   ارنتتد کتت  می
ترین آنها رعایت اصهل محصهالت ورزشی اثرگذار واشند ک  یکی از مه 

رعایتت اصتهل اخالقتی   واشتد.اخالقی تهسط فروشتندگان آنالیتن می
کسب و کار آنالیتن تهستط فروشتندگان محصتهالت ورزشتی نشتان  ر

قبال مشتتریان مسئهلیت پذیری این فروشندگان  ر   هنده مییان تعهد و
  نتامیتهاند مهجتب خهشواشد ک  اجرای  رست این اصهل میمیخه   

ستهی  یگتر  این فروشندگان گر  . از  افیایش فروش و سه آوری ویشتر
ا راک مثبت خریداران محصهالت ورزشی از اصهل اخالقی فروشتندگان 

خریداران و تمایل   فیایش اعتما تهاند مهجب اآنالین این محصهالت می
جتب تهستع  وازاریتاوی تهانتد مهگر   ک  این امتر میخرید مجد  آنها و 

 وخش ورزش گر  .الکترونیک  ر
 

 یاخالق  یهامالحظه
کتامالً  هاها جهتت تکمیتل پرسشتنام  ر این پژوهش  شرکت آزمه نی

 خصتتهجآنها  رهتا  وتت منظهر وفتتظ واتتهق آزمه نیوت اختیتاری وتته . 
  ایتن اطالعتات ها اطمینان  ا ه شد کتاطالعات واصل از تحلیل  ا ه

محرمان  خهاهد وه  و غیرقاول شناسایی وه ن افرا  نیی ترتمین گر یتد. 
 اری علمی  رخصهج مناوع مهر  استفا ه رعایت همچنین اصهل امانت

 .گر ید
 

 سپاسگزاری
ایتن پتژوهش  ر کلی  افترا ی کت  انند ک  ازیخه  الزم م نهیسندگان ور

 .آورندعمل همکاری  اشتند نهایت قدر انی را و 
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