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 نیآنال دیادراک شده در رفتار خر یهاسکیر ریتاث یبررس

 کاال( یجید ینترنتی)مورد مطالعه: فروشگاه ا

 
 3، ماندان مومنی2، افسانه ملکمی*1سپیده خوش سیما

 نگروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایرا -1

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایران -2

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایران -3
 

  .comsepideh_khoshsima@yahooنویسنده مسئول:*

 

 چکیده 

های بازاریابی و  اعتماد مصرف کننده  در رفتار خرید آنالین در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال بود. روش هدف این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی

نفر از آنان  369اجرای پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کاال  بودند که 

های ادراک شده و اعتماد مصرف کننده در رفتار خرید آنالین پاسخ های بازاریابی، ریسکدر پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های استراتژی

دست آمده نشان از پایایی  دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به

؛ تمایل به 84/0کننده محصول  ؛ اعتماد  مصرف80/0؛ ریسک کیفیت محصول 79/0؛ ریسک قیمت محصول 82/0)استراتژی بازاریابی محصوالت 

کولموگروف اسمیرنوف ( و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. همچنین از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون 82/0خرید 

نرم  برای اطمینان از نرمال بودن داده ها استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادالت ساختاری با

سک کیفیت وب سایت تاثیر افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد استراتژی های بازاریابی وب سایت فروشنده بر ریسک امنیت وب سایت و ری

مثبت و معنی داری دارد. ریسک امنیت وب سایت و ریسک کیفیت وب سایت بر اعتماد مصرف کننده وب سایت تاثیر مثبت و معنی داری دارد و 

 اعتماد مصرف کننده وب سایت بر تمایل به خرید تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

 

 کیفیت محصول، اعتماد مصرف کننده، رفتار خرید آنالین قیمت محصول، ریسک ریسک های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
 درصد 305 حدود در میالدی، 2000 سال به نسبت میزان این که دارد، وجود دنیا در اینترنت کاربر میلیارد 2 تقریباً حاضر، حال در

 آمده وجودبه ایتازه هایضرورت و مسایل ه،روزمر زندگی به آن سریع ورود و جهان در اطالعات فناوری گسترش با. است داشته رشد

 کنونی، رقابتی دنیای در که دهندمی نشان بسیاری مطالعات. است شده سنتی هایروش جایگزین الکترونیکی کار و کسب و است

 را مشتریان یضمن و صریح نیازهای تواندمی الکترونیکی کار و کسب و است مشتری با ارتباط و نگهداری حفظ، در هاشرکت موفقیت

 آوردمی فراهم را محصوالتی به آسان دسترسی مثال، برای. باشد مفید تواندمی مختلفی دالیل به بنا الکترونیکی تجارت و سازد برآورده

 است تمبادال انجام برای ایساده راه الکترونیکی، تجارت این، بر افزون. نباشد پذیرامکان اینترنت بدون هاآن به دسترسی است ممکن که

سازد  برآورده را کنندگانمصرف احتیاجات و نیازها تواندمی زیادی اندازه تا اما است آن سنتی شکل از پذیرتر آسیب اوقات گاهی اگرچه و

[1 ]. 

 پروژه یا فرآیند یک معکوس های نتیجه گیری علت را آن توان می و است آنالین تجارت در ناپذیر اجتناب عنصر از طرفی، ریسک،

 را ریسک که است آشکار کامال و دارد حضور همواره سازمان طول عمر در که شود می ناشی اطمینان وجود عدم از ریسک. گرفت نظر در

 بنابراین نمود هدایت و کرد مدیریت درستی به یا و داد کاهش نگری آینده با را توان آن می بلکه برد بین از کامل طور به توان نمی

 بر مثال بطور گذارد می تاثیر تجارت در درگیر عوامل از بسیاری بر ریسک. است گیری ه انداز و بل سنجشقا قطعی غیر بطور ریسک

تجاری آن نیز می شود  های محیط و جامعه شامل تاثیرات همچنین همکار، سازمان های سایر و مشتریان ها، سرویس منابع، محصوالت،

در فروشگاه  آنالین خرید رفتار در شده ادراک هایریسک تاثیر ریسک به بررسی .لذا با توجه به اهمیت تجارت آنالین و وجود[ 2]

 اینترنتی دیجی کاال پرداخته ایم.

 

  مبانی تحقیق
 اینترنت، مثل نوین هایفناوری. ست گیری شکل حال در مردم خرید چگونگی در انقالبی یکم، و بیست قرن در قرارگرفتن به باتوجه

 بیشتری گسترش الکترونیکی دستیابی. است شده غیرضروری فرایند یک هافروشگاه به مراجعه ویدیویی، هایلفنت و دیجیتالی، تلویزیون

 . [3] گیردمی صورت فیزیکی محدودیت بدون ارزان تر، و سریع تر فروش و خرید و کرده پیدا

فروشان اینترنتی بهترین خدمات و  میلیون خریدار آنالین در آمریکا وجود داشته است. خرده 100در حدود  2008در سال 

های اینترنتی وجود بینند. باتوجه به رقبایی که در حال حاضر در میان شرکتها را برای جذب مشتریان بالقوه ی خود تدارک میانتخاب

الی و وجود هماهنگی بین دارد، ایجاد استراتژی تجارت الکترونیک، مانند ارائه ی کاالهایی با کیفیت و با قیمت مناسب، ارائه ی خدمات ع

های واسطه با مشتری، به شکلی که بتوانند بین محیط فیزیکی و آنالین و انجام عملیات بین آنان هماهنگی برقرار سازند، یکی از کانال

ل و انتقاالت ، نق1معامالت آنالین دارای سه جزء بااهمیت هستند که عبارتند از: بازاریابی اطالعات.[ 4]مهم ترین اجزای موفقیت است 

اطالعات و خرید محصول و کاال. در یک بررسی، عوامل تأثیرگذار بر نگرش و تمایل بیشتری نسبت به خرید اینترنتی، در سه حوزه ی 

همچنین با توجه به پژوهش های این حوزه ریسک های ادراک شده نیز [ . 5]عوامل مشتری، بازاریابی و تکنولوژیکی معرفی شده است 

الین تاثیر گذارند. در پژوهش حاضر ریسک در چهار بعد ریسک قیمت محصول، ریسک کیفیت محصول، ریسک کیفیت وب بر خرید آن

بعد از ریسک رفتار خرید مصرف کننده را مشخص  4سایت فروشنده و ریسک امنیت وب سایت فروشنده در نظر گرفته شده است. این 

 می کنند.

 کنارگذاری یا استفاده خرید، انتخاب، جهت هاگروه یا افراد که فرایندهایی مطالعه از تعبارتس کننده در این تحقیق مصرف رفتار

 افراد که فیزیکی و هیجانی ذهنی، هایفعالیت عنوان و به[ 6] برندمی بکار تمایالت و نیازها ارضای برای تجربیات ها،ایده خدمات، کاالها،

 شده تعریف شوند،می با آن ها درگیر خود تمایالت و نیازها ارضای جهت در خدمات و هاکاال کنارگذاری و استفاده خرید، انتخاب، هنگام

 [ .7] است

 سازی بهینه عملکرد، بهترین ارائه سازمان، هر در ریسک بخش مدیریت با توجه به اهمیت خرید آنالین و تاثیر گذاری ریسک بر آن،

 تدابیر از استفاده با و نماید می مطرح خود اصلی هدف به عنوان را داران سهام ایه ارزش دارایی رساندن حداکثر به سرمایه و از استفاده

                                                 
1 Retrieval 
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پوشش  را ها حساب تسویه و عملیاتی ریسک و بازار ریسک اعتباری، ریسک یعنی اساسی، های ریسک به موقع، کارهای راه و متناسب

 [ .8]دهد  می

استراتژی های بازاریابی، اعتماد مصرف کننده و "عه ای با عنوان مطال [9] 2016در یکی از جدیدترین مطالعات پاپاس در سال 

 مطالعات و ادبیات پژوهش آنالین تجارت سریع ارائه کرده است. به زعم پاپاس علی رغم رشد "ریسک ادراک شده در رفتار خرید آنالین

 درهم رابطه به وی. است اندک فروشنده الکترونیک و محصوالت به مشتریان اعتماد بر بازاریابی های استراتژی تاثیرات حوزه در میدانی

 فروشنده ریسک و محصول ریسک بر بازاریابی استراتژی که داده است نشان و است پرداخته آنالین تجارت حوزه در عناصر این تنیده

 .دارد تاثیر آنالین خرید رفتار بر نهایت در اعتماد این و گذارند می تاثیر اعتماد مشتریان بر ها ریسک دسته این دو هر و دارد تاثیر

مطالعه ای با عنوان رابطه میان ریسک و اعتماد در تجارت آنالین انجام داده اند. آنها معتقدند [ 10] 2016کیم و کو نیز در سال 

. دارند تمرکز عتمادا بر ریسک بر تاثیر که مطالعاتی و دارند داللت ریسک بر اعتماد تاثیر بر که مطالعات موجود دو دسته اند: مطالعاتی

به طور مشابه  .اند کرده ارائه ریسک و اعتماد دوسویه بررابطه مبتنی مدلی و است دوسویه کامال رابطه این اند گرفته نتیجه محقق دو این

 گاهفروشنده را در دو عامل موثر بر اعتماد به یک فروش شهرت تصور خریدار از اندازه و[ 11] 2000جارونپا و همکاران در سال 

 .دارد تاثیر شده ادارک ریسک و فرد نگرش بر اعتماد آن ها براساس مطالعات. اند گرفته نظر در الکترونیک

( 1392و  ابراهیمی )[ 13]( 1393، سیاح زاده ) [12] (1393در این راستا پژوهش های داخلی از قبیل، پور اشرف و همکاران )

به مطالعه تاثیر متغیرهای ریسک [ 16]( 2016و بنکه و همکاران )[ 15]( 2016ران )و پژوهش های خارجی از جمله فادار و همکا[ 14]

 ادراک شده و تمایل به خرید آنالین بر یکدیگر پرداختند و نتایج پژوهش های شان حاکی از وجود رابطه معنادار بین این متغیرها است.

رفتار  تواند می ابعاد مختلف ریسک که نمود گیری نتیجه اینگونه توان می گرفته صورت های تحقیق و پژوهش ادبیات به توجه با لذا

 این بر تواند می سازمان های سیاست و ها مشی خط که است این توجه قابل نکته که دهد قرار تغییر دستخوش را خرید آنالین

 .دهد کاهش یا و تقویت کند آن را و باشد داشته نقش اثرگذاری

های این کاال است که دارای بازدیدکنندگان بسیاری است و از جمله ویژگیدیجی نالین در ایرانهای آیکی از بزرگترین فروشگاه

 های مفصل و کامل آن در مورد انواع محصوالت دیجیتال اشاره کرد. توان به نقد و بررسیفروشگاه آنالین می

 تواند می شده ادراک هایریسک که نمود گیری یجهنت این گونه توان می گرفته صورت های تحقیق و پژوهش ادبیات به توجه با لذا

 دهد. فرضیه های پژوهش عبارتند از: قرار تغییر دستخوش را رفتار خرید آنالین

 دارد. ریمحصول تأث متیق سکیمحصول بر ر یابیبازار یاستراتژ .1

 دارد. ریمحصول تأث تیفیک سکیمحصول بر ر یابیبازار یاستراتژ .2

 دارد. ریمصرف کننده محصول تأثمحصول بر اعتماد  متیق سکیر .3

 دارد. ریمحصول بر اعتماد مصرف کننده محصول تأث تیفیک سکیر .4

 دارند. ریتأث گریکدیمحصول بر  تیفیک سکیمحصول و ر متیق سکیر .5

 دارد. ریتأث دیخر لتمای بر محصول به کننده مصرف اعتماد .6

 می باشد: 2شکل و  1با توجه به فرضیه های پژوهش مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل 

 

 

استراتژی بازاریابی 

 محصول

ریسک قیمت 

 محصول

ریسک کیفیت 

 محصول

 کننده اعتماد مصرف

 محصول

 به خرید تمایل
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 2016: مدل مفهومی پژوهش پاپاس، 1شکل 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش در دیجی کاال2شکل 

 روش تحقیق 
 شاخه از و( آزمایشیغیر)توصیفی تحقیقات نوع از ها داده گردآوری نحوه حیث از و کاربردی تحقیق یک آن هدف حیث از حاضر تحقیق

 دیادراک شده در رفتار خر یهاسکیر ریتاث یبررس دنبال به محقق تحقیق این در که آن جایی از و آید می شمار به میدانی مطالعات

 به آن انجام روش و است میدانی تحقیقات نوع از تحقیق روش اساس بر تحقیق این باشد در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال می نیآنال

 پژوهش، این در زیرا است، همبستگی تحقیقات نوع از تحقیق روش اساس بر تحقیق این باشد. می مهمترین که بوده پیمایشی رتصو

 گرفته است. قرار بررسی مورد تعاملی الگوی قالب بر یکدیگر در تاثیر متغیرها

 

 آماری جامعه
با توجه به حجم  .است نامحدود آن ها تعداد که بوده اند تهران شهر در کاال دیجی اینترنتی فروشگاه مشتریان پژوهش آماری جامعه

نامحدود جامعه آماری جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه الزم برابر 

 دسترس در نمونه گیری روش نیز حاضر پژوهش در گیرینمونه روش بوده است. کاال دیجی اینترنتی فروشگاه مشتریان نفر از 384با 

 :است 1جدول  شرح به دهندگان پاسخ شناختی جمعیت های کرده اند. ویژگی شرکت پژوهش در نفر 369 نهایت در که بوده

 

 : ویژگی های پاسخ دهندگان1جدول 

دهندگان های پاسخ ویژگی  درصد فراوانی فراوانی 

%62.60 231 مرد جنسیت  

%37.40 138 زن  

 

 

 سن

سال  20کمتر از   19 5.15%  

سال 30تا  21  158 42.82%  

سال 40تا  31  115 31.16%  

سال 50تا  41  53 14.36%  

یا بیشتر 51  24 6.51%  

 

 تحصیالت

%13.01 48 دیپلم و کمتر  

%10.30 38 کاردانی  

%38.75 143 کارشناسی  

%28.73 106 کارشناسی ارشد  

استراتژی بازاریابی 

 محصوالت دیجی کاال

 قیمت ریسک
 کاال محصوالت دیجی

 کیفیت ریسک

 کاال محصوالت دیجی

 کننده فاعتماد مصر

 کاال محصوالت دیجی

 تمایل به خرید از

 کاال  دیجی
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%9.21 34 دکتری  

 

 زارهای پژوهشاب
به منظور اندازه گویه است، استفاده شده است.  18جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد که در مجموع دارای 

قیمت  سکیر ریبه منظور سنجش متغ ه،یگو 5با [ 17]( 2010و فلتچر ) کوچیاز پرسشنامه چ محصول یابیبازار یاستراتژ یریگ

از پرسشنامه سانچز و  کیفیت محصول سکیر ریبه منظور سنجش متغ ه،یگو 3با [ 18] (2006نچز و همکاران )از پرسشنامه سا محصول

 هیگو 4با [ 19]( 2003از پرسشنامه گفن و همکاران )محصول اعتماد مصرف کننده  یریبه منظور اندازه گ ه،یگو 3با  (2006همکاران )

 اساس بر ، استفاده شده است که گویه ها هیگو 3با ( 2008) [20] و همکاران میشنامه کاز پرس دیبه خر لیتما یریو به منظور اندازه گ

 صوری، روایی از پرسشنامه روایی بررسی برای. شدند اندازه گیری( 5) موافقم کامالً تا( 1) مخالفم کامالً از درجه ای پنج لیکرت طیف

لفای کرونباخ استفاده شده است که هر دو مورد روایی و پایایی مورد تایید و پایایی پرسشنامه از ضریب آ سازه روایی و محتوایی روایی

 بوده است.

 

 یافته های پژوهش
 یافته های مربوط به برازش استراتژی های بازاریابی محصوالت دیجی کاال

نشان دهنده برازش  3ز کوچکتر ا  df/2xاست، وجود  12/1محاسبه شده   df/2xمقدار  ،2با توجه به خروجی لیزرل در جدول شماره 

باشد که در مدل ارائه شده این  08/0بایستی کمتر از می (RMSEA) تقریب باشد. همچنین جذر برآورد واریانس خطایمناسب مدل می

باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب  9/0نیز باید بیشتر از  NFIو  GFI ،AGFI ،CFIهای است. میزان شاخص 018/0مقدار برابر 

های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسویی تر از میزان تعیین شده است. بنابراین دادهباال

 کاال است.سؤاالت با متغیر استراتژی بازاریابی محصوالت دیجی

 

 کاال: شاخص های برازش مقیاس استراتژی بازاریابی محصوالت دیجی2جدول 

 مالک برآورد مشخصه

 12/1 3> /df2 (df2/نسبت مجذور خی به درجه آزادی)

 018/0 08/0> RMSEA (RMSEAجذر براورد واریانس خطای تقریب)

 99/0 9/0<GFI (GFIشاخص نکویی برازش)

 98/0 9/0<AGFI (AGFIشاخص تعدیل شده ی نکویی برازش)

 1 9/0< CFI (CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 99/0 9/0<NFI (NFIگی)شاخص نرم شده برازند

 

 دیجی کاالسایت فروشنده وبیافته های مربوط به تحلیل عاملی استراتژی های بازاریابی 

باشند که در  2هستند و ضرایب تی باید باالی  3/0، تمامی بارهای عاملی باالتر از 3شکل شماره  در مندرج نرم افزار خروجی به توجه با

دیجی  فروشنده هستند. لذا تحلیل عاملی استراتژی های بازاریابی وب سایت 2تمام ضرایب باالی مالحظه می شود که  4شکل شماره 

 .باشدکاال مورد تایید می
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 کاالاستراتژی بازاریابی وب سایت فروشنده دیجی : خروجی لیزرل برای متغیر3شکل 

 

 کاالیاستراتژی بازاریابی وب سایت فروشنده دیج : ضرایب تی برای متغیر4 شکل

 

 یافته های مربوط به برازش استراتژی های بازاریابی وبسایت فروشنده دیجی کاال

نشان دهنده برازش  3کوچکتر از   df/2xاست، وجود  80/1محاسبه شده   df/2xمقدار  ،3با توجه به خروجی لیزرل در جدول شماره 

باشد که در مدل ارائه شده این  08/0بایستی کمتر از می (RMSEA) تقریب باشد. همچنین جذر برآورد واریانس خطایمناسب مدل می

باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب  9/0نیز باید بیشتر از  NFIو  GFI ،AGFI ،CFIهای است. میزان شاخص 046/0مقدار برابر 

برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسویی های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس باالتر از میزان تعیین شده است. بنابراین داده

 کاال است.سؤاالت با متغیر استراتژی بازاریابی وب سایت فروشنده دیجی

 

 کاال: شاخص های برازش مقیاس استراتژی بازاریابی وب سایت فروشنده دیجی3جدول 

 مالک برآورد مشخصه
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 80/1 3> /df2 (df2/نسبت مجذور خی به درجه آزادی)

 046/0 08/0> RMSEA (RMSEAرد واریانس خطای تقریب)جذر براو

 99/0 9/0<GFI (GFIشاخص نکویی برازش)

 97/0 9/0<AGFI (AGFIشاخص تعدیل شده ی نکویی برازش)

 1 9/0< CFI (CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 99/0 9/0<NFI (NFIشاخص نرم شده برازندگی)

 

 کاال دیجی حصولم قیمت یافته های مربوط به تحلیل عاملی ریسک

باشند که در  2هستند و ضرایب تی باید باالی  3/0، تمامی بارهای عاملی باالتر از 5شکل شماره  در مندرج نرم افزار خروجی به توجه با

دیجی کاال مورد تایید  محصول قیمت هستند. لذا تحلیل عاملی ریسک 2مالحظه می شود که تمام ضرایب باالی  6 شکل شماره

 .باشدمی

 

 

 کاالدیجی محصول قیمت ریسک : خروجی لیزرل برای متغیر5شکل 

 

 

 کاالدیجی محصول قیمت ریسک : ضرایب تی برای متغیر 6شکل

 

 کاال دیجی محصول کیفیت یافته های مربوط به تحلیل عاملی ریسک

باشند که در  2هستند و ضرایب تی باید باالی  3/0، تمامی بارهای عاملی باالتر از 7شکل شماره  در مندرج نرم افزار خروجی به توجه با
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دیجی کاال مورد تایید  محصول کیفیت هستند. لذا تحلیل عاملی ریسک 2مالحظه می شود که تمام ضرایب باالی  8 شکل شماره

 .باشدمی

 

 کاالدیجی محصول کیفیت ریسک : خروجی لیزرل برای متغیر 7شکل 

 
 کاالدیجی محصول کیفیت ریسک : ضرایب تی برای متغیر 8 شکل

 

 دیجی   کاال محصول مصرف  کننده یافته های مربوط به تحلیل عاملی اعتماد

باشند که در  2هستند و ضرایب تی باید باالی  3/0، تمامی بارهای عاملی باالتر از 9شکل شماره  در مندرج نرم افزار خروجی به توجه با

دیجی   کاال مورد  محصول مصرف کننده هستند. لذا تحلیل عاملی اعتماد 2باالی مالحظه می شود که تمام ضرایب  10 شکل شماره

 .باشدتایید می
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 محصول کننده مصرف اعتماد : خروجی لیزرل برای متغیر9شکل 

 

 محصول کننده مصرف اعتماد : ضرایب تی برای متغیر10 شکل

 

 محصول دیجی کاال مصرف کننده یافته های مربوط به برازش اعتماد

نشان دهنده برازش  3کوچکتر از   df/2xاست، وجود  89/1محاسبه شده   df/2xمقدار  ،4با توجه به خروجی لیزرل در جدول شماره 

باشد که در مدل ارائه شده این  08/0بایستی کمتر از می (RMSEA) تقریب باشد. همچنین جذر برآورد واریانس خطایمناسب مدل می

باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب باالتر  9/0نیز باید بیشتر از  NFIو  GFI ،AGFI ،CFIهای یزان شاخصاست. م 05/0مقدار برابر 

های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسویی سؤاالت از میزان تعیین شده است. بنابراین داده

 کاال است.جیبا متغیر اعتماد مصرف کننده محصول دی

 

 کاال دیجی محصول کننده مصرف : شاخص های برازش مقیاس اعتماد4جدول 

 مالک برآورد مشخصه
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 89/1 3> /df2 (df2/نسبت مجذور خی به درجه آزادی)

 05/0 08/0> RMSEA (RMSEAجذر براورد واریانس خطای تقریب)

 99/0 9/0<GFI (GFIشاخص نکویی برازش)

 97/0 9/0<AGFI (AGFIویی برازش)شاخص تعدیل شده ی نک

 1 9/0< CFI (CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 99/0 9/0<NFI (NFIشاخص نرم شده برازندگی)

 

 کاال دیجی خرید به یافته های مربوط به تحلیل عاملی تمایل

باشند که در  2ضرایب تی باید باالی  هستند و 3/0، تمامی بارهای عاملی باالتر از 11شکل شماره  در مندرج نرم افزار خروجی به توجه با

 .باشددیجی کاال مورد تایید می خرید به هستند. لذا تحلیل عاملی تمایل 2مالحظه می شود که تمام ضرایب باالی  12 شکل شماره

 

 

 خرید به تمایل : خروجی لیزرل برای متغیر11شکل 

 

 

 خرید به تمایل : ضرایب تی برای متغیر12شکل

 

 بوط به شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته های مر

 مورد متغیرهای برای استاندارد انحراف و میانگین شامل بررسی مورد نمونه برای توصیفی آمار به مربوط هایشاخص 5 شماره جدول در

 .است شده آورده پژوهش این در بررسی

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص5جدول 
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تانداردانحراف اس میانگین متغیرها  

35/3 استراتژی بازاریابی محصوالت دیجی کاال  79/0  

کاال یجیمحصول د متیق سکیر  10/3  87/0  

کاال یجیمحصول د تیفیک سکیر  97/2  92/0  

کاال یجدی محصول کننده اعتماد مصرف  89/2  90/0  

کاال یجید دیبه خر لیتما  85/2  94/0  

 

 شیافته های مربوط به نرمال بودن متغیرهای پژوه

 آوری جمع دادههای که گیریم می نتیجه پس است 05/0 از بزرگتر تحقیق متغیرهای برای معناداری سطح 6در جدول  اینکه به توجه با

 .است نرمال تحقیق متغیرهای برای شده

 

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق -: آزمون کولموگروف6جدول 

Sig مقدار آزمون متغیر )سطح معناداری(   

کاال یجیمحصوالت د یابیبازار یاستراتژ  27/1  078/0  

کاال یجیمحصول د متیق سکیر  17/1  104/0  

کاال یجیمحصول د تیفیک سکیر  879/0  422/0  

کاال یجیاعتماد مصرف کننده محصول د  886/0  413/0  

899/0 تمایل به خرید دیجی کاال  394/0  

 

 یافته های مربوط به ضریب همبستگی 

ها جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای حاضر در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته 7ه با توجه به جدول شمار

 دار است.نشان می دهد که ضریب همبستگی بین تمام متغیرها مثبت و معنی

 سازه های پژوهش : ماتریس همبستگی7 جدول

 5 4 3 2 1 متغیرها

     1 سایت استراتژی بازاریابی وب

    1 **0/50 سایت فروشنده سک کیفیت وبری

   1 **0/59 **0/45 سایتریسک امنیت وب

  1 **0/43 **0/47 **0/35 سایت فروشنده کننده وباعتماد مصرف

 1 **0/53 **0/36 **0/42 **0/31 تمایل به خرید 
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* p < 0.05 ** p < 0.01 

 

  گیریبحث و نتیجه

 دارد. ریمحصول تأث متیق سکیمحصول بر ر یابیبازار یستراتژایافته های مربوط به فرضیه اول: 

مثبت  01/0( در سطح β=51/0دهد که ضریب تأثیر استراتژی بازاریابی محصول بر ریسک قیمت محصول )نشان می 8های جدول یافته

محصول بر ریسک قیمت محصول تأثیر و معنادار است. با این تفاصیل فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و استراتژی بازاریابی 

 مثبت و معنادار دارد. 

 

 : نتایج مدل آزمون شده برای فرضیه اول8 جدول

 
 

 دارد. ریمحصول تأث تیفیک سکیمحصول بر ر یابیبازار ی: استراتژدوم هیمربوط به فرض یها افتهی

 01/0( در سطح β=44/0محصول ) تیفیک سکیمحصول بر ر یابیبازار یاستراتژ ریتأث بیکه ضر دهد ینشان م 9جدول  های افتهی

محصول  تیفیک سکیمحصول بر ر یابیبازار یقرار گرفته و استراتژ دییدوم پژوهش مورد تأ هیفرض لیتفاص نیمثبت و معنادار است. با ا

 مثبت و معنادار دارد. ریتأث

 

 : نتایج مدل آزمون شده برای فرضیه دوم9 جدول

 

 دارد. ریمحصول بر اعتماد مصرف کننده محصول تأث متیق سکی: رسوم هیمربوط به فرض یها افتهی

مثبت و  01/0( در سطح β=30/0محصول بر اعتماد مصرف کننده ) متیق سکیر ریتأث بیکه ضر دهد ینشان م 10 دولج های  افتهی

مثبت و  ریمحصول بر اعتماد مصرف کننده تأث متیق سکیقرار گرفته و ر دییپژوهش مورد تأ سوم هیفرض لیتفاص نیمعنادار است. با ا

 معنادار دارد.

 ه برای فرضیه سومشد : نتایج مدل آزمون10 جدول

 

 افتهی یها

 دارد. ریمحصول بر اعتماد مصرف کننده محصول تأث تیفیک سکی: رچهارم هیمربوط به فرض

مثبت و  01/0( در سطح β=40/0عتماد مصرف کننده )محصول بر ا تیفیک سکیر ریتأث بیکه ضر دهد ینشان م 11جدول  های افتهی

مثبت و  ریمحصول بر اعتماد مصرف کننده تأث تیفیک سکیقرار گرفته و ر دییپژوهش مورد تأ چهارم هیفرض لیتفاص نیمعنادار است. با ا

 معنادار دارد.

 

 چهارم: نتایج مدل آزمون شده برای فرضیه 11 جدول

 

 افتهی یها

 دارند. ریتأث گریکدیمحصول بر  تیفیک سکیمحصول و ر متیق سکی: رپنجم هیمربوط به فرض

 سطح معناداری ضریب مسیر مسیر

 01/0 51/0** تأثیر استراتژی بازاریابی محصول بر ریسک قیمت محصول

 سطح معناداری ضریب مسیر مسیر

 01/0 44/0** تأثیر استراتژی بازاریابی محصول بر ریسک کیفیت محصول

 سطح معناداری ضریب مسیر مسیر

 01/0 30/0** تأثیر ریسک قیمت محصول بر اعتماد مصرف کننده

 سطح معناداری ضریب مسیر مسیر

 01/0 40/0** أثیر ریسک کیفیت محصول بر اعتماد مصرف کنندهت
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ک مثبت و معنادار است. تأثیر ریس 05/0( در سطح β=18/0دهد که تأثیر ریسک قیمت بر ریسک کیفیت )نشان می  12نتایج جدول 

شود و ریسک قیمت و مثبت و معنادار است. بنابر این فرضیه پنجم پژوهش تأیید می 01/0( در سطح β=27/0کیفیت بر ریسک قیمت )

 کیفیت بر یکدیگر تأثیر دارند.

 

 : نتایج مدل آزمون شده برای فرضیه پنجم12جدول 

 سطح معناداری ضریب مسیر مسیر

 05/0 18/0* تأثیر ریسک قیمت بر ریسک کیفیت

 01/0 27/0** تأثیر ریسک کیفیت بر ریسک قیمت

 

 دارد. ریتأث دیخر لی: اعتماد مصرف کننده محصول به محصول بر تماششم هیمربوط به فرض یها افتهی

مثبت و  01/0( در سطح β=40/0دهد که ضریب تأثیر اعتماد مصرف کننده به محصول بر تمایل خرید )نشان می 13های جدولیافته

ار است. با این تفاصیل فرضیه ششم پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و اعتماد مصرف کننده به محصول بر تمایل خرید تأثیر مثبت و معناد

 معنادار دارد.

 

 : نتایج مدل آزمون شده برای فرضیه ششم13جدول 

 

 افتهی یها

 پژوهش یرهایمتغ یها انسیمربوط به وار

 پژوهش گزارش شده است. یرهایشده متغ نییتب انسیوار زانیم 14جدول  در

 : واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش14 جدول

 واریانس تبیین شده مسیرها

کاال یجیمحصول د متیق سکیر  41% 

کاال یجیمحصول د تیفیک سکیر  29% 

کاال یجید مصرف  کننده محصول داعتما  26% 

 %33 تمایل به خرید دیجی کاال

 

 یافته های مربوط به مشخصه های برازندگی مدل برازش شده

 میزان با شده برآورد مدل در RMSEA شاخص که می دهد نشان  15 جدول در شده آزمون مدل برای آمده بدست برازش شاخصهای

 و 96/0 ،93/0 ،97/0 با برابر ترتیب به AGFI و ،CFI، GFI، NFI مانند برازش شاخص دیگر و بوده ربرخوردا قبولی قابل سطح از 064/0

 مدل این عاملی ساختار با پژوهش این هایداده دهدمی نشان برازش نکویی هایمشخصه این و هستند مناسبی سطح در همگی 91/0

 .دارد مناسبی برازش

 

 ژوهشهای برازندگی مدل پ: مشخصه15جدول 

 مالک برآورد مشخصه

 51/2 3> /df2 (df2/نسبت مجذور خی به درجه آزادی)

 064/0 08/0> RMSEA (RMSEAجذر براورد واریانس خطای تقریب)

 سطح معناداری ضریب مسیر مسیر

 01/0 40/0** تأثیر اعتماد مصرف کننده به محصول بر تمایل خرید
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 93/0 9/0<GFI (GFIشاخص نکویی برازش)

 91/0 9/0<AGFI (AGFIشاخص تعدیل شده ی نکویی برازش)

 97/0 9/0< CFI (CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 96/0 9/0<NFI (NFIشاخص نرم شده برازندگی)

 

 نتایج آزمون فرضیات تحقیق

 طبق نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل، تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید می باشد.

 های تحقیق: نتایج آزمون فرضیه16جدول 

 نتیجه هافرضیه

 ورد تاییدم دارد. ریمحصول تأث متیق سکیمحصول بر ر یابیبازار یاستراتژ

 مورد تایید دارد. ریمحصول تأث تیفیک سکیمحصول بر ر یابیبازار یاستراتژ

 مورد تایید دارد. ریمحصول بر اعتماد مصرف کننده محصول تأث متیق سکیر

 مورد تایید دارد. ریمحصول بر اعتماد مصرف کننده محصول تأث تیفیک سکیر

 مورد تایید دارند. ریتأث گریکدیمحصول بر  تیفیک سکیمحصول و ر متیق سکیر

 مورد تایید دارد. ریتأث دیخر لتمای بر محصول به محصول کننده اعتماد مصرف 

 

 نمود: انیرا ب ریز یشنهادهایتوان پ یها م هیفرض لیو تحل هیحاصل از تجز جیبا توجه به نتا

  یابیبازار یها یاستراتژدیجی کاال پیشنهاد می شود که، با توجه به نتایج فرضیه اول، به مدیران و مسئوالن فروشگاه های اینترنتی 

آن  یکه برا یمتیارزش ق خرند  یکاال م یجیکه از د یاحساس کنند محصوالت انیانجام شود که مشتر یمحصول به گونه ا

ت مطابق با و استراتژی های بازاریابی محصول به گونه ای باشد که قیمت تعیین شده برای محصوال را دارد کنند یپرداخت م

 انتظارات مشتریان باشد.

 ،کاال اطالعات  یجید با توجه به نتایج فرضیه دوم، به مدیران و مسئوالن فروشگاه های اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می شود که

قابل  ،تیفیبا ک یمحصوالتو  قرار دهد انیمشتر اریمحصوالت در اخت ریبا سا سهیدر رابطه با محصوالت، جهت مقا قیو دق یجزئ

 کنند که بتواند انتظارات مصرف کنندگان را برآورده کند. نیرا جهت فروش تام یعال یهای ژگیاعتماد و و

 یبرا انیکه مشتر یمتی، قشودی م هادنشیکاال پ یجید ینترنتیا یو مسئوالن فروشگاه ها رانی، به مدسوم هیفرض جیبا توجه به نتا 

 .دیمحصوالت جلب نما متیباشد که اعتماد آنان را از لحاظ ق یبه گونه ا نندک یکاال پرداخت م یجیمحصوالت فروشگاه د

 قرار دادن  اریبا در اخت ،شودی م هادنشیکاال پ یجید ینترنتیا یو مسئوالن فروشگاه ها رانی، به مدچهارم هیفرض جیبا توجه به نتا

 .ندیلب نمااعتماد مصرف کنندگان محصوالت را ج یعال یها یژگیو و تیفیمحصوالت با ک

 قابل  ت،یفیبا ک یکاالها شود،ی م هادنشیکاال پ یجید ینترنتیا یو مسئوالن فروشگاه ها رانی، به مدپنجم هیفرض جیبا توجه به نتا

 کنند. شنهادیپ انیبرآورد شده باشد به مشتر یآن ها به خوب یمتیکه ارزش ق دیاعتماد و جد

 جادیکاال با ا یجید شود،ی م هادنشیکاال پ یجید ینترنتیا یوالن فروشگاه هاو مسئ رانی، به مدششم هیفرض جیبا توجه به نتا 

 دهد. شیرا افزا دیآنها به خر لیتما زانیم دارانیدر خر نانیاحساس اطم
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