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میپردازد .اين پژوهش از نظر هدف از نوع توسعهای و کاربردی میباشد .جامعه آماری را  342نفر از
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پژوهشهای مدیریت در ایران

 -1مقدمه
با ظهور اينترنت و گسترش تجارت الکترونی

مسائ

اخالقی در حیطه الکترونی

بیشازپیش اهمیت يافته است .در کنار افزايش عالقه به خريد اينترنتی ،مسائلی مانند توجه به
تأثیر اصول اخالقی فروشندگان بر تمايالت رفتاری خريداران در فضای الکترونیکی برای
خردهفروشان اهمیت يافته است .چراکه در دنیای امروز خريداران با تعداد زيادی از
خردهفروشان آنالين روبهرو میشوند که بايد بدون وجود فضای فیزيکی فروشگاه و بدون
ديدن محصول با اعتماد به خردهفروش خريداری نمايند .لذا به نظر میرسد خردهفروشان
میتوانند با رعايت اصول اخالقی و خلق تصوير ذهنی مناسب ،تمايالت رفتاری خريداران را
به خود سوق دهد .لذا اين پژوهش در نظر دارد به طراحی الگوی اخالقیات خردهفروشان
الکترونیکی بپردازد و تأثیر آن را بر تمايالت رفتاری خريداران ،بررسی نمايد.
پژوهش در مورد درک مصرفکنندگان از رفتار اخالقی خردهفروشان آنالين همچنان در
مراح اولیه است و بنابراين نیاز به درک بیشتر دارد [ .]2 ،1پژوهش در زمینه نگرانیهای
اخالقی مصرفکنندگان هنوز کم است .هرچند تاکنون مقیاسهايی برای سنجش رعايت اصول
اخالقی ارائهشده است اما رومَن )2007( 1خواستار پژوهش بیشتر برای ارزيابی بیشتر اعتبار
مقیاس با نمونههای ديگر مصرفکنندگان شد [.]2
اخالق 2را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عم افراد و
گروهها در انجام امور به نحو مقبول میباشد [ 3و  .]4امروزه اخالق بهعنوان يکی از مهمترين
عناصر در تصمیمات بازاريابی شناخته میشود .اخالق بازاريابی 3به اصول اخالقی اطالق
میشود که رفتارهای درست و غلط در بازاريابی را مشخص میکند [ .]5مسئله اخالق مانند
اعتماد مشتريان در تجارت الکترونی

موضوعی فردی ،سازمانی و اجتماعی [ ]6میباشد که

با ابعاد تکنولوژيکی ترکیب شده است [ .]7اخالقیات خردهفروش در ارتباط با خريداران تجلی
میيابد؛ لذا خردهفروشان بايستی در ارتباط با مشتريان نهايت دقت را بنمايند .نحوه ارتباط با
مشتری ،نقش مهمی در شک گیری تصوير ذهنی از خردهفروش دارد؛ لذا در دنیای کسبوکار
کنونی ،خرده فروشان برای بقا به تصوير برند مطلوب در ذهن مشتريان نیاز دارند .اعتماد به
خردهفروش آنالين و شک گیری تصوير مطلوب از آن در اثر سالها تالش ،ارتباط با مشتريان،
برآوردن و عم نمودن به آنچه به آنان وعده دادهشده و همچنین ارائه خدمات و کاالهای
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باکیفیت به وجود میآيد .خردهفروشان در تالشاند تا با رعايت مسائ اخالقی و با توجه به
مسائ فرهنگی فرد و جامعه تصوير مطلوبی از خود ايجاد نمايند .تصوير خردهفروشی عام
کلیدی است که روابط مشتری ،خردهفروش و حفظ مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد [ 9و
 ]10و از تجارب گذشته و تعامالت مشتريان با خردهفروش حاص میشود [ 11و  .]12تصوير
خردهفروش نسبتاً پايدار است [ 13و  ]14و انتظار میرود خردهفروش با ايجاد تصوير مطلوب
از خود ،تمايالت رفتاری خريدار را به خود سوق دهد.
برای مثال در مطالعه يانگ و همکاران )2019( 4به تأثیر مستقیم رعايت اصول اخالقی از
سوی خردهفروشان الکترونی

بر قصد خريد مصرفکنندگان پرداخته شد [ ]15و از طرفی

واحید و جیانهوآ )2018( 5نیز به مطالعه تأثیر مستقیم بازاريابی الکترونی

بر تمايالت رفتار

خريد مصرفکنندگان پرداختهاند .بهعالوه آنسلمسُن و همکاران )2017( 6نیز با بیان ابعاد
تصوير خردهفروش ،تأثیر مستقیم آن را بر وفاداری خريداران تأيید میکنند [ ]17اما تاکنون
به خأل موجود در اين حوزه پرداخته نشده است .پس میتوان گفت اگرچه پژوهشهايی در
خصوص مباحث اخالقی در حوزه بازاريابی انجام شده است ،اما هري

از اين پژوهشها به

جنبههای مختلف و پراکندهای از موضوع پرداختهاند و پژوهشی که بهطور جامع رابطه
اخالقیات خردهفروشی را با تمايالت رفتاری خريداران و تصوير خردهفروشی بررسی نمايد،
يافت نشد .هرچند مطالعه چن و همکاران )2010( 7به بررسی نقش میانجی تصوير خردهفروش
در رابطه با رضايت و وفاداری پرداختند [ ،]18اما اين نقش در رابطه میان اخالقیات
خردهفروشان الکترونی و تمايالت رفتاری خريدار بررسی نشده ،که میتوان در اين پژوهش
اين خأل را پر کرد و نوآوری اين پژوهش محسوب میشود .بنابراين ،پژوهش حاضر در نظر
دارد تا تأثیر اخالقیات خردهفروشان الکترونی

را بر تمايالت رفتاری خريداران و تصوير

خردهفروش بررسی نمايد .همچنین نقش میانجی تصوير خردهفروش در رابطه میان اخالقیات
خردهفروشان الکترونی و تمايالت رفتاری خريداران را تعیین کند.
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1اخالقیات خردهفروشان الکترونیک
اخالق تجاری برای اولین بار در دهه  1920در مباحث بازرگانی ظاهر شد [ .]19اخالق
خردهفروشی در ادبیات موضوع از ديدگاههای مختلفی موردبحث قرارگرفته است [،22 ،21 ،20
 24 ،23و  .]25پیششرط مهم برای انجام هر نوع کسبوکار ،بهويژه در بازار بینالمللی ،اخالق
میباشد [ .]26از طرفی واحد بازاريابی ،بخش تعريف نیازهای مصرفکننده و اتصال سازمان
به محیط خارجی است ،درنتیجه بیشتر در معرض محیط قرار دارد .به همین دلی بخش
بازاريابی در مقايسه با بخشهای عملیاتی ديگر ،بیشتر با شیوههای اخالقی در ارتباط است
[ .]27لیمبو و همکاران )2011( 8اشاره کردند که اخالق درک شده ي

وبسايت خردهفروش

اينترنتی بهطور قاب توجهی اعتماد و نگرش مصرفکنندگان به وبسايت خردهفروش را تحت
تأثیر قرار میدهد که درنهايت تأثیر مثبتی بر خريد و بازنگری قصد خريد دارد [ 1و .]28
برخی از مطالعات پیشین ،ابعاد اخالقیات خردهفروشان الکترونی

را شام ايمنی ،9حريم

خصوصی ،10عدمفريبکاری 11و اجماع/قابلیت اعتماد 12در نظر گرفتهاند [ 29 ،24 ،3 ،2 ،1و .]30
آئرون و همکاران )2019( 13نیز ابعاد اخالقیات خردهفروشان الکترونی را توانايی ،خیرخواهی
و تمامیت عنوان کردند [ .]31ايمنی و خصوصیسازی يکی از عوام مهم و اساسی بازاريابی
آنالين می باشد .برای موفقیت در روابط تجاری ،معموالً امنیت جزء حیاتی الگوی روابط
بازاريابی در نظر گرفته میشود [.]8

 -2-2تمایالت رفتاری خریداران.
ظهور شبکههای بیسیم و انتشار گسترده فناوری بهطور چشمگیری ،زندگی انسانی را
نسبت به آخرين ابزارهای تکنولوژی دهههای قب تغییر داد .گسترش فضاهای الکترونیکی در
میان مصرفکنندگان ،فرصتهای جديدی برای سازمانها فراهم میکند تا با افزايش اثربخشی
ارتباطات ،اطالعات محصول را با سرعت منتق کنند [ 33 ،32و  .]34در مقاب  ،درک رفتار خريد
مصرفکننده برای سازمانها برای توجه بیشتر به بازار مهم است .بسیاری از دانشگاهیان
استدالل کردهاند که برای شرکتها ،بررسی عوام خريد رفتار مصرفکننده ضروری است
[ .]16مطالعه رفتارهای مصرفکننده در محیطهای الکترونیکی با توجه به گسترش خريد آنالين
اهمیت زيادی دارد [ .]35اولین کتب درسی در مورد رفتار مصرفکننده در دهه  1960تألیف
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شد .اما بهطور خاص در سال  1998به بررسی تمايالت رفتاری و نگرش مشتريان در محیط
خردهفروشی پرداخته شد که نتايج پژوهشها نشان میدهد اعتماد منجر به وفاداری ،استمرار
خريد در مشتريان ،افزايش میزان خريد و تماي به توصیه کردن فروشگاه به ديگران میشود
[ .]36تمايالت رفتاری خريدار بهعنوان نتايج ارزيابی خدمات و مجموعهای از پاسخهای متعدد
(رفتاری و غیررفتاری) توضیح داده میشود .اين تمايالت شام می برای درگیر شدن در
تبلیغات دهانبهدهان ،رفتار شکايتی ،تغییر دادن خدمات ،خريد مجدد و  ...میباشند [ .]37به
بیان بهتر پیامدی است از فرايند روانی که منجر به فعالیتی میشود که انگیزهها را به رفتارهای
آتی تبدي میکند که با قصد خريد [ 16؛  ]213و وفاداری [38؛  ]405همراه است.

 -2-3تصویر خردهفروش
پژوهشها در حوزه تصوير خردهفروشی سابقه طوالنی در بررسی ادراک مشتری از
14

فروشگاههای خردهفروشی دارد [ 41 ،40 ،39 ،17و  .]42مارتینو

( )1958جزء اولین

پژوهشگرانی بود که اظهار داشت تصوير فروشگاه ،رفتار خريد را تعیین میکند .تصوير
ارزيابیهای مثبت مشتريان ،احساسات و نگرش نسبت به ي

خردهفروشی که شام

خردهفروش است ،منجر به قصد قوی مشتريان برای برقراری رابطه با خردهفروش میشود
15

[ 13و  .]41هیلدِربرانت

( )1988در پژوهش خود مفاهیم تصوير فروشگاه و تصوير

خردهفروش را يکسان بیان نمود [ 21و  .]43مفهومسازی نام تجاری (برند) خردهفروشی از
تمرکز محدود صرف بر محصوالت ،به چشمانداز وسیعتر يعنی فروشگاه و ابعاد تجاری نام
تجاری خردهفروش تبدي شده است [.]44
پژوهش فعلی ابعاد تصوير خردهفروش را از ديدگاههای مختلف بررسی کرده است و
شام جذابیت ،رضايتبخشی خدمات ،خوشايندی و احساس مثبت ،تصوير اجتماعی مثبت،
راحتی ،اعتبار و شهرت ،چیدمان و طبقهبندی مناسب [ 45 ،44 ،35 ،14 ،13و  ]46میباشد.

 -3توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی
حمیديانپور و ايزدی ( )1397در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ادراک مصرفکنندگان
نسبت به اخالق خردهفروشی آنالين بر ارزش ويژه برند در فروشگاه اينترنتی ديجیکاال به
بررسی ابعاد اخالق خردهفروشی آنالين پرداختند که اين ابعاد شام امنیت ،قابلیت اعتماد و
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عدمفريبکاری عنوان شد و نشان دادند که ادراک مثبت مصرفکنندگان از اخالقی بودن
فعالیتهای ديجیکاال ،تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ويژه برند اين فروشگاه دارد [.]47
ابراهیمی و همکاران ( )1394برای تبیین عوام مؤثر بر تمايالت رفتاری کاربران وبسايتهای
خبرگزاری اينترنتی ،مدلی ارائه کردند .نتايج اين پژوهش نشان داد که راحتی خدمات و محتوای
وبسايت بر کیفیت خدمات وب تأثیر مثبتی دارد .بهعالوه ،تأثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات
وب بر رضايتمندی و تمايالت رفتاری تأيید گرديد [ .]48يانگ و همکاران ( )2019در پژوهشی
به بررسی روابط میان درک مصرفکنندگان و قصد خريد آنها با توجه به اخالق
خردهفروشان آنالين پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که درک مصرفکنندگان با توجه
به اخالق خردهفروشان آنالين تأثیر مستقیمی بر قصد خريد آنان با توجه به نقش میانجی
اعتماد و عدم قطعیت درک شده مصرفکننده دارد [ .]15بهعالوه اين پژوهش ،تأثیر تعدي گر
عادت خريد آنالين مصرفکننده در روابط میان قصد خريد و تصمیمات مصرفکننده را
بررسی کرد .واحید و جیانهوآ ( )2018در پژوهشی به بررسی روابط میان بازاريابی الکترونی
و رفتار خريد مشتريان بهخصوص تمايالت رفتاری خريد اکتشافی خريداران پرداختند.
يافتههای اين پژوهش نشان داد که بازاريابی الکترونی

رابطه مستقیمی با تمايالت رفتاری

خريداران دارد [ .]16همچنین در اين پژوهش ،راهنمايیهايی به مديران جهت درک هرچه بیشتر
خريداران و تمايالت رفتاری آنان با توجه به پیدايش اينترنت ارائهشده است .پژوهشگران نشان
دادند که اصول اخالقی خردهفروشان الکترونی بر تمايالت رفتاری خريداران تأثیر مثبتی دارد
[ 49و  .]50بنابراين طبق فرضیه اول پژوهش:
فرضیه اول :اصول اخالقی خردهفروشان الکترونی

بر تمايالت رفتاری خريداران تأثیر

معنادار دارد.
ابراهیمی و منصوری ( )1392در پژوهشی به بررسی تأثیر تصوير ذهنی و کیفیت خدمات
بر روی بازاريابی رابطهای و تمايالت رفتاری مشتريان پرداختند [ .]36آنسِلمسُن و همکاران
( )2017در پژوهشی به بررسی يکپارچگی تصوير خردهفروش و ارزش درک شده برند
پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد که ارزش درکشده و تصوير خردهفروش منجر به وفاداری
خريداران میگردد .همچنین آنان ابعاد تصوير خردهفروش را شام خدمات مشتری ،کیفیت
محصول ،سیاست قیمتگذاری ،فضای بازار و آگاهی عنوان کردند که مجموعهای از اين عوام
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منجر به اعتماد به خردهفروش و درنهايت وفاداری میگردد [ .]17ازآنجاکه صاحبنظران
معتقدند ضروری است در حوزه اصول اخالقی خردهفروشان الکترونی

با در نظر گرفتن

متغیرهای ديگر ،پژوهشهای بیشتری انجام گیرد .لذا فرضیه دوم بیان میکند که:
فرضیه دوم :اصول اخالقی خردهفروشان الکترونی بر تصوير خردهفروش تأثیر معنادار
دارد.
انصاری و قدری )2018( 16در خصوص نقش تصوير خردهفروش الکترونی

در رفتار

مصرفکننده آنالين مطالعاتی انجام و نشان دادند که تصوير خردهفروش تأثیر مهم و حیاتی
بر رفتار خريد آنالين خريداران دارد [ .]35آنسِلمسُن و همکاران ( )2014نیز نشان دادند که
تصوير خردهفروش بر تمايالت رفتاری خريدار تأثیر دارد [ .]17به همین دلی فرضیه سوم
اينگونه موردبررسی قرار میگیرد که:
فرضیه سوم :تصوير خردهفروش بر تمايالت رفتاری مصرفکننده تأثیر مثبتی دارد.
از طرفی تصوير خردهفروش در حوزه رفتار مصرفکننده بهعنوان نقش میانجی قرارگرفته
است؛ مانند مطالعات چِن و همکاران ( )2010که نقش میانجی تصوير خردهفروش در رابطه
میان رضايت و وفاداری مشتريان بررسی گرديد [ .]18بر اساس مطالب فوق و نوآوری
پژوهش ،فرضیه چهارم نیز بررسی میشود ،يعنی:
فرضیه چهارم :نقش میانجی تصوير خردهفروش در رابطه میان اصول اخالقی
خردهفروشان الکترونی و تمايالت رفتاری مصرفکننده.
با توجه به مطالب بیانشده تفاوت پژوهش حاضر با ساير پژوهشهای مشابه اين است که
در پژوهشهای پیشین ،رابطه اصول اخالقی خردهفروشان الکترونی
خريداران و تصوير خردهفروش آن هم در قالب ي

مدل جامع بررسی نشده است .طبق

فرضیههای مطرحشده ،مدل مفهومی در شک  1نشان دادهشده است.
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حریم خصوصی
امنیت

تمایالت رفتاری

اخالقیات خردهفروشان

خریدارن

الکترونیک

عدمفریبکاری
قابلیت اعتماد/تعهد

تصویر خردهفروش

خیرخواهی

الکترونیک
شکل .1مدل مفهومی پژوهش

 -4روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر خريداران وبسايت و تعامالت آنها با وبسايت و اثرپذيری آنها از
اين تعامالت و زمینهای که در آن فعالیت میکنند برای پژوهشگر حائز اهمیت است و بر همین
اساس مشخصاً با افرادی روبهرو هستیم که با خريد آنالين ارتباط دارند و از وبسايت خريد
میکنند .پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و توسعهای و ازنظر روش گردآوری
دادهها ،توصیفی و پیمايشی میباشد .دلی کاربردی بودن اين پژوهش به توانمند کردن
صاحبان خردهفروشیهای آنالين در راستای پیبردن به نگرش و تمايالت خريداران نسبت به
وبسايت موردنظر و مسائ مربوط به رعايت اخالق خردهفروشی میباشد و درنتیجه
سازمانها میتوانند به تصوير برند مطلوبی دست يابند .دلی توسعهای بودن اين پژوهش،
تالش آن جهت افزايش غنای مدلهای آکادمی  ،توسعه مرزهای دانش در حوزه اخالقیات
کسبوکار و نیز کم به مدلهای کسبوکار الکترونی بهخصوص خردهفروشی آنالين است.
مراح اين پژوهش عبارتاند از :گردآوری دادهها ،تجزيهوتحلی آنها ،مدلسازی و آزمون
مدل .شايانذکر است مدل بهدستآمده با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و با کم
نرمافزار پیالاس تحلی میشود.

151

Downloaded from mri.modares.ac.ir at 6:23 IRST on Wednesday December 2nd 2020

پژوهشهای مدیریت در ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،24شماره  ،3پاییز 1399

جامعه آماری در اين پژوهش ،مشتريانی است که بهصورت الکترونی

از وبسايت
17

ديجیکاال خريداری میکنند .با توجه به تعداد نامحدود مشتريان ،بارکالی و همکاران ()1995
حداق حجم نمونه الزم برای استفاده از روش پیاِلاِس را برابر  10ضرب در تعداد شاخصهای
مدل اندازهگیریای که دارای بیشترين شاخص در میان مدلهای اندازهگیری مدل اصلی
پژوهش است ،میدانند [ .]51بنابراين پرسشنامه بهصورت الکترونی توزيع شد و حجم نمونه،
برابر با  342پرسشنامه تحلی و بررسی شد.
بر اساس اطالعات بهدستآمده از پیشینه پژوهش ،پرسشنامه بهمنظور ارزيابی اخالقیات
وبسايت خردهفروشی الکترونی  ،تمايالت رفتاری خريدار و تصوير خردهفروش تدوين
گرديد که در آن سؤاالت با طیف پنج گزينهای لیکرت پرسیده شد .بهمنظور برطرف کردن
اشکاالت احتمالی پرسشنامه ،تشخیص پرسشهای نارسا ،مبهم و نامربوط و يا تشخیص
ابهامات در تکمی آن و نیز افزايش پايايی و روايی آن ،قب از توزيع بین نمونههای واقعی،
مطالعه آزمايشی (پايلوت) انجام شد و  30پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت .برای بررسی
روايی ،از روش روايی صوری و تأيید اساتید مرتبط استفاده شد .برای بررسی پايايی ،از
شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنان که در جدول  1قاب مشاهده است متغیرهای
پرسشنامه از پايايی قاب قبولی برخوردار هستند.
جدول .1ضريب پايايی در مرحله پیشآزمون و آزمون نهايی
آزمون
پیشآزمون

آزمون

متغیرها

تعداد گویهها

تعداد نمونه

آلفای کرونباخ

31

30

0/936

ک متغیرها

31
19

اخالقیات خردهفروش الکترونی
تمايالت رفتاری خريداران

4

تصوير خردهفروش

8
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 -5تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در اين بخش به بررسی چگونگی توزيع نمونه آماری ازنظر متغیرهايی چون جنسیت ،سن،
تحصیالت و تعداد خريد دري ماه پرداخته میشود.
جدول  .2توزيع فراوانی آمار توصیفی
متغیر
جنسیت
سن

گزينهها و درصد فراوانی آن
زن

مرد

42/1

57/9

کمتر از 20

30-20

40-31

50-41

باالتر از 50

8/8

63/2

15/8

3/5

8/8

تحصیالت کمتر از لیسانس لیسانس فوقلیسانس
دفعات خريد

دکتری

21/1

38/6

14

26/3

ي بار در ماه

3-1

5-3

بیش از  5بار

71/9

14

5/3

8/8

سؤالهای پرسشنامه در اين پژوهش با توجه به پژوهشهای قبلی و ادبیات پژوهشی
مشخص شدند و سپس اين مؤلفهها در اختیار  15نفر از صاحبنظران مرتبط با موضوع و
اساتید مربوط قرار گرفت که با توجه به شاخص  CVRمقدار آن  0/6محاسبه گرديد و باالتر
از  0/49میباشد .لذا سؤالهای پرسشنامه به شرح جدول  3تأيید گرديد:
جدول  .3سؤاالت متغیرهای الگوی پژوهش
متغیر

سؤالها

منبع

 .1توضیح مشخص و شفاف وبسايت در خصوص نحوه استفاده از اطالعات کاربر
اخالقیات
خردهفروشان
الکترونی

 .2جلوگیری از افشای اطالعات شخصی کاربر ازجمله ايمی  ،تلفن ،اطالعات بانکی و ...
 .3درخواست تنها اطالعات شخصی ضروری برای معامالت
 .4نشان دادن شرايط معامالت آنالين قب از خريد
 .5ارائه روشهای پرداخت امن و مطمئن
 .6قاب درک بودن سیاستهای امنیتی وبسايت
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 .7وجود ويژگیهای امنیتی مناسب در وبسايت
 .8تبعیت از قوانین مرتبط با حفاظت اطالعات
 .9تعهد در ارائه بهترين برندها و محصوالت موجود در بازار
 .10تعهد در تحوي بهموقع کاالهای خريداریشده
 .11تعهد در ارائه محصوالت متنوع با توجه به ساليق کاربران
 .12وجود سیاست مناسب بازگشت کاال
 .13عدم اغراق وبسايت در ويژگیها و مزايای محصول
 .14برخورداری از استانداردهای اخالقی مانند صداقت (اظهارات درست درباره
محصوالت و خدمات) در معامله با خريداران
 .15واقعی بودن قیمت نشان دادهشده بر روی وبسايت و عدم گرانفروشی
 .16تطابق محصول تحوي دادهشده به خريدار با مشخصات وعده دادهشده
 .17ارائه خدمات و معامالت با ارزشافزوده
 .18ارائه تخفیفهای مطلوب برای محصوالت موردپسند کاربر
 .19وجود سازوکار بازخورد مناسب برای شکايات خريداران
تمايالت
رفتاری
خريدار

 .20ديگران را برای استفاده از اين وبسايت تشويق و توصیه میکنم.
 .21در اوقات فراغت خود اين وبسايت بهترين گزينه برای گشتوگذار اينترنتی است.
 .22اين وبسايت را برای خريدهای (مراجعات) بعدی در اولويت قرار میدهم.

[53 ،52
و ]54

 .23تماي دارم فعالیتهای بیشتری با اين وبسايت انجام دهم.
 .24خردهفروش تصوير جذاب و مهیجی دارد.
 .25خدمات وبسايت خوب و رضايتبخش است.

تصوير
خردهفروش
الکترونی

 .26من خرسندم که از خدمات اين وبسايت بهره میبرم.
 .27کار با اين وبسايت راحت است و میتوان بهراحتی خريد خود را انجام داد.
 .28اين خردهفروش از اعتبار و خوشنامی برخوردار است.
 .29چیدمان و طبقهبندی محصوالت در اين وبسايت مناسب است.
 .30نسبت به ويژگیهای اين وبسايت ادراک و احساس مثبت دارم.
 .31هنگام خريد از اين خردهفروش در بین ديگران تصوير اجتماعی مثبتی دارم.
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برای آزمون الگوی ارائهشده ،از مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار اسمارت
پیالاس 3استفادهشده است31 .سؤال در اين پژوهش بررسی شد که سؤالهای  1-3مربوط
به شاخص حريم خصوصی 4-8 ،مربوط به امنیت 9-12 ،قابلیت اعتماد/تعهد13-16 ،
عدمفريبکاری و  17-19مربوط به شاخص خیرخواهی میباشد که نتايج آن در جدول 4
ارائهشده است.
جدول .4مقدار بار عاملی برای هر سازه
سازه

اخالقیات خردهفروشان الکترونی

تمايالت رفتاری خريدار

نشانگر بارعاملی عدد معناداری ( )tنتیجه
Q1

0/864

58/647

تأيید

Q2

0/879

58/856

تأيید

Q3

0/803

32/404

تأيید

Q4

0/720

22/470

تأيید

Q5

0/841

43/502

تأيید

Q6

0/817

40/318

تأيید

Q7

0/827

41/124

تأيید

Q8

0/806

40/056

تأيید

Q9

0/673

16/833

تأيید

Q10

0/715

19/996

تأيید

Q11

0/822

48/580

تأيید

Q12

0/782

29/464

تأيید

Q13

0/772

27/957

تأيید

Q14

0/679

17/737

تأيید

Q15

0/838

36/139

تأيید

Q16

0/668

20/345

تأيید

Q17

0/902

79/228

تأيید

Q18

0/870

46/399

تأيید

Q19

0/848

68/076

تأيید

Q20

0/607

11/868

تأيید

Q21

0/764

20/340

تأيید
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تصوير خردهفروش

Q22

0/846

63/216

تأيید

Q23

0/754

28/812

تأيید

Q24

0/765

33/09

تأيید

Q25

0/692

22/00

تأيید

Q26

0/799

38/025

تأيید

Q27

0/701

22/99

تأيید

Q28

0/753

28/69

تأيید

Q29

0/779

31/99

تأيید

Q30

0/824

57/02

تأيید

Q31

0/761

39/854

تأيید

در جدول  5مدل اندازهگیری پايايی شاخص (آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی) و روايی
همگرا بررسی میشود .با توجه به جدول  ،3آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی تمامی متغیرها
بیش از  0/7و روايی همگرا در آنها باالی  0/5میباشد.
جدول .5تحلی مدل اندازهگیری
شاخص

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی روایی همگرا

حريم خصوصی

0/807

0/885

0/721

امنیت

0/862

0/901

0/646

قابلیت اعتماد/تعهد

0/740

0/837

0/563

عدم فريبکاری

0/726

0/830

0/552

خیرخواهی

0/845

0/906

0/763

0/935

0/942

0/566

تمايالت رفتاری خريدار

0/739

0/906

0/763

تصوير خردهفروش

0/896

0/916

0/579

اخالقیات خردهفروشان الکترونی
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در مدل ساختاری ،واريانس تبیین شده و قدرت پیشبینی مدل در جدول  6ارائهشده است.
همانطور که مشاهده میشود مقادير برای متغیرهای درونزا موردبررسی قرار میگیرد و
مقدار آن برای متغیرهای برونزا صفر میباشد .متغیرها مقادير مطلوبی دارند و مدل از قدرت
پیشبینی نسبتاً خوبی برخوردار است.
جدول .6تحلی مدل ساختاری
متغیر

واریانس تبیینشده ( )R2قدرت پیشبینی مدل ()Q2

تمايالت رفتاری خريداران

0/575

0/298

تصوير خردهفروش الکترونی

0/580

0/310

در ادامه با توجه به شک  2که نمايانگر مدل پژوهشی در وضعیت ضرايب معناداری و
شک  3که نشاندهنده ضرايب مسیر مدل میباشد ،به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته
میشود .ضرايب معناداری بیش از  3/27در سطح اطمینان 99درصد پذيرفته میشود که در
اين پژوهش به همین صورت میباشد .در خصوص شک  ،3ضرايب بارهای عاملی نیز در حد
مطلوبی قرار دارند .جدول  7نیز رابطه میان متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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شکل .2مدل تحلی شده (ضرايب معناداری)
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شکل  .3مدل تحلی شده (ضرايب مسیر)
جدول .7رابطه میان متغیرهای پژوهش
مقدار t

رابطه میان متغیرها
اخالقیات خردهفروشان الکترونی

 >--تمايالت رفتاری خريداران

اخالقیات خردهفروشان الکترونی

 >--تصوير خردهفروش

الکترونی
تصوير خردهفروش الکترونی  >--تمايالت رفتاری خريداران
نقش میانجی تصوير خردهفروش الکترونی در رابطه اخالقیات
خردهفروشان الکترونی و تمايالت رفتاری خريداران

159

ضریب
مسیر

نتیجه

5/444

0/292

تأيید

32/788

0/761

تأيید

9/961

0/512

تأيید

9/60

0/571

تأيید
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اثر اخالقیات خردهفروشان الکترونی بر تمايالت رفتاری خريداران شام اثرات مستقیم و
غیرمستقیم میباشد .همانطور که در جدول  7مشاهده میشود تأثیر مستقیم اخالقیات
خردهفروشان الکترونی

بر تمايالت رفتاری خريداران برابر  0/292و اثر غیرمستقیم آن از

طريق تصوير خردهفروش الکترونی

برابر  0/389میباشد .بنابراين اثر ک برابر 0/682

میباشد که بیش از نیمی از اين مقدار مربوط به نقش میانجی میباشد.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر اخالقیات خردهفروشان الکترونی
رفتاری خريداران و تصوير خردهفروش الکترونی

بر تمايالت

انجام شد .با توجه به ادبیات موجود و

نوآوری پژوهش ،فرضیههای پژوهش شک گرفت و مورد آزمون قرار گرفت .يافتههای
پژوهش نشان داد که اخالقیات خردهفروشان الکترونی

بر تمايالت رفتاری خريداران تأثیر
19

مثبتی دارد که با يافتههای آگاگ و همکاران )2016( 18و آگاگ و اِلبِلتاگی ( )2016همخوانی
دارد [ 49و  .]28همچنین نتايج پژوهش نشان میدهد که اصول اخالقی خردهفروشان الکترونی
بر تصوير خردهفروش تأثیر معنادار دارد و مطالعه مشابه در اين خصوص وجود دارد [.]55
الزم به ذکر است که پژوهش در خصوص تصوير خردهفروش الکترونی همچنان در مراح
اولیه قرار دارد و به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که در اين زمینه پژوهشهای بیشتری
انجام گردد .بهعالوه ،نتايج پژوهش نشان داد که تصوير خردهفروش بر تمايالت رفتاری
خريدار تأثیر مثبتی دارد که با نتايج آنسِلمسُن و همکاران ( )2014سازگار است [ .]17نتايج
پژوهش نقش میانجی تصوير خردهفروش الکترونی
خردهفروشان الکترونی

را با توجه به تأثیر اخالقیات

بر تمايالت رفتاری خريداران تأيید کرد که پژوهشی در اين زمینه

نبوده و اين فرضیه و نتیجه آن جديد است و جزء نوآوری پژوهش محسوب میشود .البته
میتوان به مطالعات نزديکی چون چن و همکاران ( )2010اشاره کرد که در آن به نقش میانجی
تصوير خردهفروش در رابطه میان متغیرهای ديگر اشارهشده است [.]18
با توجه به فرضیه اول پژوهش که تأثیر مستقیم اخالقیات خردهفروشان الکترونی

بر

تمايالت رفتاری خريدار را ثابت میکند ،پیشنهاد میشود خردهفروشان با رعايت اخالقیات
مانند جلوگیری از افشای اطالعات محرمانه خريداران ،روشهای پرداخت مطمئن ،سیاست
160

Downloaded from mri.modares.ac.ir at 6:23 IRST on Wednesday December 2nd 2020

جعفر عیوضپور و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسی اخالقیات خردهفروشان...

بازگشت کاال ،ارائه محصوالت متناسب با شرايط خريدار و  ...تمايالت خريداران را بهبود
بخشند .با توجه به فرضیه دوم پژوهش که اصول اخالقی خردهفروشان الکترونی بر تصوير
خردهفروش تأثیر معنادار دارد ،پیشنهاد میشود در ويژگیهای محصول اغراق نکنند و
همچنین رفتار مناسبی در برخورد با خريداران داشته باشند تا تصوير مطلوبی از خود بهجای
بگذارند .با توجه به فرضیه سوم مبنی بر تأثیر تصوير خردهفروش الکترونی

بر تمايالت

رفتاری خريدار ،پیشنهاد میشود با چیدمان مناسب محصوالت ،ايجاد احساس مثبت در
خريداران و ارائه خدمات خوب و لذتبخش بر تمايالت خريداران تأثیر گذارند .درنهايت با توجه
به فرضیه چهارم که در آن تصوير خردهفروش در رابطه میان اصول اخالقی خردهفروشان
الکترونی و تمايالت رفتاری مصرفکننده نقش میانجی دارد ،به خردهفروشان توصیه میشود
تا با در نظر گرفتن تصوير خود و تالش در جهت بهبود آن در میان اصول اخالقی
خردهفروشان الکترونی و تمايالت رفتاری مصرفکننده اثرگذار باشند.
با ظهور اينترنت و به دلی پیشرفتهای تکنولوژي سب زندگی انسانها تغییريافته است.
اين تغییرات بر جنبههای مختلف کار و زندگی انسان اثر گذاشته است .با توجه به اينکه در
خريد اينترنتی امکان مشاهده محصول بهصورت فیزيکی وجود ندارد ،لزوم رعايت اخالق
توسط خردهفروشان و اعتماد خريداران به خردهفروش بیشازپیش اهمیت میيابد .با توجه به
سیر صعودی تعداد خردهفروشان آنالين در فضای مجازی ،خريداران نسبت به آن دسته از
خردهفروشانی تماي نشان میدهند که اصول اخالقی را رعايت نمايند .پس خردهفروش با
رعايت اصول اخالقی میتواند تصوير مطلوبی از خود در ذهن خريداران ايجاد نمايد و آنان را
به خريد از خود تشويق نمايد .هنگامیکه در ذهن خريداران تصوير مطلوبی از خردهفروش
ايجاد شد ،حتی ممکن است محصول موردنظر خود را با هزينه باالتری خريداری نمايد زيرا
میداند هزينه باالتر خردهفروش بااخالق به معنای افزايش ارزشافزوده آن محصول است و
نه گرانفروشی .بنابراين الزم است خردهفروشان با رعايت اخالقیات به ايجاد تصوير مطلوب
از خود و تماي خريداران کم نمايد .انجام اين پژوهش میتواند به خردهفروشان کم نمايد
تا با در نظر گرفتن و رعايت اصول اخالقی ،بینش خريداران را نسبت به خريد اينترنتی بهبود
بخشند و تصوير مطلوبی از خود بهجا بگذارند .همچنین ،میتوان انتظار داشت که
خردهفروشان به مسائ اخالقی اهمیت بیشتری داده و خريداران نیز بتوانند راحتتر خريدهای
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خود را بهصورت اينترنتی انجام داده و حجم خريدهای الکترونیکی افزايش يابد .با آگاه شدن
از روند تأثیرگذاری رعايت اصول اخالقی خردهفروش الکترونی

توسط خريدار بر تصوير

برند خردهفروش ،میتوان اقدام به برنامهريزی برای درک هر چه بیشتر اين مهم نمود .طراحی
و ارائه مدل اخالق کسبوکار در خردهفروشان الکترونی بايد بهصورت همهجانبه انجام گیرد
تا بتواند بر تمايالت رفتاری خريداران مؤثر واقع شود.
پژوهش حاضر مربوط به وبسايت خردهفروشی ديجیکاال میباشد .با توجه به اينکه تعداد
خردهفروشان آنالين روزبهروز در حال افزايش میباشند به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود
که اين پژوهش را در خصوص سايتهای ديگر خردهفروشی انجام دهند .با توجه به
محدوديتهای پژوهش و بررسی تعداد محدودی از متغیرها ،پیشنهاد میشود که رابطه
اخالقیات خردهفروشان آنالين را با متغیرهای ديگر نیز موردبررسی قرار دهند .همچنین
میتوان اين پژوهش را با ساير ابزارهای گردآوری داده بهجز پرسشنامه انجام داد و به
رتبهبندی عوام پرداخت.

 -7پینوشتها
Roman
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