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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل نقش تعدیل گر نماد اعتماد الکترونیکی در تاثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد به
برند،وفاداری به برند  ،تمایل به خرید و قصد خرید مجدد مصرف کننده است.روش تحقیق به لحاظ ماهیت،
توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد .جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاه اینترنتی
دیجی کاال تشکیل دادند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  384نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب گردیدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های اعتماد الکترونیکی ویو و همکاران
(،)2009بازاریابی اخالقی صفری و همکاران (،)1396تمایل به خرید هسو و لین(،)2015اعتماد به برند الروچ و
همکاران( ،)2012قصد خرید مجدد کو و همکاران( )2009و وفاداری به برند کایامن و آراسلی()2007استفاده
گردید که روایی آنها توسط خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز از طریق
آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادالت ساختاری
با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند،
وفاداری به برند ،تمایل به خرید و قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.بازاریابی اخالقی بر اعتماد به
برند ،وفاداری به برند ،تمایل به خرید و قصد خرید مجدد با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
واژه های کلیدی  :اعتماد الکترونیکی،بازاریابی اخالقی،اعتماد به برند،وفاداری به برند،تمایل به خرید،قصد
خرید مجدد.
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مقدّمه
آغاز تجارت اینترنتی در دهه  1990و گشترش روزا فزون آن تحوالت شگرفی را در محیط کسب و کار تجاری به همراه دا شتته
است که این روند سازمانها را مجبور کرده است تا به منظور بقاء در محیط پر رقابت کنونی بترای ورود بته بتازار الکترونی کتی و
تطبیق خود با شرایط ایجاد شده برنامه ریزی نمایند(.)Rabinovich,2007تجارت الکترونی کتی ررف یتت هتایی بترای ای جتاد
ارزش در انواع مختلف شرکت ها دارد.تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان وسیله ای بی نظیر برای توسعه خدمات و عمل کترد
کسب و کار و در نتیجه ایجاد ارزش مورد استفاده قرار گیرد(.)Salvani et al,2009در مطالعه ای که اخ یترا صتورت گرف تته
است بیش از  2میلیارد کاربر اینترنتی در جهان وجود دارد که از سال  2000تاکنون  350درصد رشد داشته ا ستت (Koksal,
.)2015امروزه شبکه جهانی اینترنت به ایجاد بستری جهت انجام م عتامالت ت جتاری در ستطحی و ستیع ت بتدیل شتده ا ستت .از
طرفی ،با توجه به توسعه فناوری اطالعات در جهان مدرن،بسیاری از فعالیتها به روشهای متفاوت از قبل انجام متی شتود .ا یتن
توسعه بر کسب و کار و اقتصاد مبادالت تأثیر گذارده و باعث ایجاد یک اکوسیستم جد یتد اقت صتادی بتازار الکترونی کتی بته نتام
تجارت الکترونیکی شده است(.)Maadi et al,2016از طرفی استفاده از اینترنت برای خرید کاال هتا و ختدمات دارای مزا یتای
متعددی است .اینترنت مشتریان را قادر می سازد تا با سازمان مبادله انجام دهند و تعامل داشته باشند ،اما نظر ستنجی ج هتانی
نشان می دهد که استفاده از اینترنت بترای خریتد بتر ختط،روند افزایشی کندی داشته و بازاریابان فقدان اعتماد را بته ع نتوان
عامل اص لی بازدارنده خریتد بتر ختط مشتخص کترده انتد.مطالعات پیشین نیز نشان می دهد که عدم اعتماد م شتتریان ،متانع
اصلی در استفاده از خرید اینترنتی است .کاربران اینترنت،اعتماد کافی را به اشتراك و تبادل اطالعات و ارتباطات با فروشندگان
اینترنتی ،ندارند( .)Lee,2006از سویی کسب وکار اینترنتی ،ذاتا ادامه ای از بازاریابی سنتی در سالهای گذشته است .فروش از
طریق اینترنت ،برای کلیه کسب وکارهای کوچک و بزرگ می تواند سودمند باشد .همچ نتین فر صتت هتای تکنو لتو یکی بترای
کتتاوش بازاریا بتتان بتته شتتدت جتتذاب متی با شتتد و ب طتتور گ ستتترده و بتتا ا شتتتیاق ا ستتتفاده متی شتتود( Gauzente and
.)Ranchhod,2002
در تحقیقات گوناگون بی اعتمادی عامل اصلی عدم توسعه تجارت الکترونیک بوده است.بی اعتمادی نه تنها در کوتاه مدت بلکه
در بلندمدت نیز مانع اساسی بر سر راه شناسایی توان بالقوه تجارت الکترونیک در جذب م شتتریان ا ستت و ا یتن ن شتان ده نتده
اهمیت زیاد اعتماد در موفقیت و توسعه تجارت الکترونیک است(خداداد حسینی و همکاران.)1387،اعتماد ،ن قتش ا صتلی را در
ایجاد رضایت و دستیابی به نتایج مورد انتظار در مبادالت بر خط ایفا می کند .ایجاد اعتماد الکترونیکی به عنوان اولین مرحله و
زیربنای شکل گیری یک تعامل الکت رونیکی است .دلیل اهمیت اعتماد در مباحث تجارت الکترونیک و تعامالت الکترونی کتی بته
دلیل باالتر بودن سطح عدم قطعیت تراکنشهای اقتصادی تجارت الکترونیک نسبت بته ت جتارت ستنتی و عتدم قابل یتت کتاربرد
بسیاری از راهکارهای ایجاد اعتماد دنیای سنتی در فضای تجارت الکترونیک است .وب سایتها می توانند اعتماد خاطر مشتریان
را به وسیله کاهش ریسک های محیطی یا ارتقاء امنیت افزایش دهند ،زیرا زمانی م شتتریان اطال عتات شخ صتی ختود را در وب
سایت افشاء می نمایند که قابلیت اطمینان و اعتبار آن را به رسمیت بشناسند و نگرانی آنها از حفظ حریم خصو صتی و امن یتت
کاهش یابد و نسبت به وب سایت احساس اعتماد و اطمینان نمایند( .)Chen and Dhillon,2003در تعامالت آنالین موفق،
نیاز به مفهوم اعتماد است و به عنوان یک عامل کلیدی برای خرده فروشی آنالین محسوب می شود .به نوعی مشتریان همیشه
در هنگام خرید آنالین دچار نگرانی هستند زیرا خریدهای آنالین را مملو از عدم قطعیت می بینند ،اعتماد همیشه یک م ستلله
مهم در زمینه فروشگاه های آنالین بوده است(.)Kucuk,2009اعتماد به برند منجر به وفاداری یا تعهد می گردد ،زیرا اعت متاد
روابطی را شکل می دهد که بسیار با ارزش هستند .وفاداری یا تعهد زمینه ساز شکل گیری فرایند ادامه و نگهداری یک راب طته
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مهم و با ارزش است که توسط اعتماد خلق شده است .به بیان دیگر ،اعتماد و تعهد باید با هم ادغام شوند ،زیرا اعتماد در تبادل
رابطه مهم است و همچنین تعهد الزمه چنین رابطه ارزشمندی می باشد (.)Moorman et al,1993
اخالق در دنیای کسب و کار فقط در مورد کنوانسیونها و بیان یته هتای ج هتانی نی ستتببلکه در متورد فعالیت هتای واق عتی و
تعهدات شخصی به منظور باال بردن استاندارهای اخالقی می باشد(.)Ogbo et al,2013فریب،اطالعات غلط ،ختودداری و یتا
دستکاری اطالعات الزم از شایع ترین شیوه های کسب و کار غیراخالقی است که آزار ،مزاحمت و یا تحریک م صترف کن نتدگان
را به همراه دارد(.)Ozbek et al,2013
تمایل به خرید اشاره به این دارد که یک مشتری احتماال در وضعیت انتخاب خرید نام تجاری خاص از یک رده محصول
قرار دارد .معموال هر مصرف کننده با تصمیمات زیادی برای خرید مواجه است .بیشتر شرکت هایی که درباره رفتار خرید
مصرف کنندگان به تحقیق می پردازند می کوشند درباره آنچه مصرف کنندگان خریداری می کنند ،روش و تعداد خرید و علّت
آنها پاسخ های مناسبی بیابند ولی آگاه شدن از علت های رفتار مصرف کننده یا خریدار چندان ساده نیست زیرا اغلب پاسخ
های مربوط به این سلواالت در ذهن و فکر و مغز مصرف کننده وجود دارد( .)Jamal and Naser,2002تصمیم خرید برنامه
ای جهت خرید یک محصول ،کاال یا خدمت به خصوص در آینده است .اطالعات تصمیم خرید به مدیران در تصمیم گیریهای
بازاریابی شان مرتبط با تقاضای محصول(محصول جدید و موجود)،بخش بندی بازار و استراتژیهای پیشبرد کمک کند.طبق
نظریات بلومر و کاسپر) 1995(1وفاداری به برند یک تعهد عمیق به برندها اشاره می کند و یک تفاوت واضح بین خریدهای
مکرر و وفاداری واقعی به برند وجود دارد(.)Tsiotsou,2006
اعتماد برند نه تنها مزایای روان شناختی برای مشتری به همراه داردب بلکه دارای خروجی های ارزشمندی برای برند نیز هستب
از جمله این خروجیها وفاداری ب ه برند است .از آنجا که اعتماد به برند باعث ایجاد روابت ارزشمند میان مشتری و برند می شود
 ،می توان گفت اعتماد در نهایت به وفاداری مشتری منجر می شود.این وفاداری به معنای حفظ و ادامه روابط ارزشمندی است
که توسط اعتماد شکل گرفته استب پس بسادگی از بین نمی رود( .)Kim & Yoon,2004وفاداری به بر نتد تترجیح م صترف
کننده به خرید از فقط یک نام برند در یک دسته محصول می باشدب این به دلیل کیفیت ادراك شتده بر نتد ا ستت و نته قی متت
آن.وفاداری به برند یک پیش نیاز برای رقابت پذیری و سودآوری شرکت ها می باشد .شرکتی آرزو دارد کته بر نتد آن بتاالترین
وفاداری مشتری را داشته باشد .متأسفانه ،تمام برندها قادر به جذب وفاداری باال نمی باشند .توسعه و نگهداری وفاداری مشتری
به برند در قلب برنامه های بازاریابی شرکت جای دارد ،به ویژه در تقابل با بازارهای شدیدا رقابتی که به سرعت قابل پیش بینی
می شوند و تمایز محصوالت کاهش می یابد(.)Zehir et al,2011
فروشگاه اینترنتی دیجی کاال یکی از فروشگاه های مجازی معتبر در کشورمان است که افراد زیادی ج هتت ته یته مح صتوالت و
خدمات مورد نیاز خود بطور شبانه روزی اقدام به خرید از این فروشگاه مجازی می نمایند .با توجه به اینکه هنوز بستر مناسبی
از خرید و فروش های اینترنتی در کشورمان رواج نیافته است،لذا محقق بر آن است تا ضمن تحلیل اب عتاد بازار یتابی اخالقی ،بته
تعیین تحلیل نقش تعدیل گر نماد اعتماد الکترونیکی در تاثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند،وفاداری بته بر نتد ،تما یتل بته
خرید و قصد خرید مجدد مصرف کننده بپردازد.از اینرو ،هدف اصلی پژوهش پیش رو شناسایی و تحلیل نقش تعدیل گتر ن متاد
اعتماد الکترونیکی در تأثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند،وفاداری به برند  ،تمایل به خر یتد و ق صتد خر یتد م جتدد م صترف
کنندگان محصوالت فروشگاه اینترنتی دیجی کاال است.

1- Blumer& Casper
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پیشینه پژوهش
در حوزه موضوع این پژوهش مطالعات داخلی و خارجی مرتبط انجام شده است .در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره می
شود:
جدول:1پیشینه پژوهش
نام محقق

سال

رضایی

1397

جراحی

1397

گلرخ

1397

غفاری

1397

عقیقی و دولتی

1396

غفوریان و
همکاران

1396

باورصاد و
همکاران

1394

وریفه دوست و
معماریان
چائی1و
همکاران
چاولی2و
همکاران

1393
2020

عنوان

نتایج

بررسی تأثیر اخالق کسب و کار الکترونیک بر تمایل به خرید
دوباره و وفاداری مشتریان
تأثیر کیفیت وبسایت بر وفاداری با نقش میانجی رضایت و
اعتماد الکترونیکی
بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد آنالین  :تبیین نقش
قیمت ،تبلیغات توصیه ای  ،رضایت الکترونیکی و اعتماد
الکترونیکی
رابطه میان بازاریابی اخالقی و آمیخته وفاداری مشتری
در فروشگاههای پوشاك برند اصفهان
تعیین ارتباط برخی ویژگیهای اخالقی شخصیت خرده فروش
بر وفاداری به برند
تأثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد
خرید مصرف کنندگان
بررسی تأثیر رضایت از برند،اعتماد به برند و تعهد به برند بر
وفاداری به برند و قصد خرید مجدد برمصرف کنندگان برند
سامسونﮓ در شهر اهواز
رابطه رفتار اخالقی فروشنده با رضایت ،اعتماد و وفاداری بیمه
گذاران در بیمه های عمر
تاثیر ویژگیهای محصول بر ارزش ادراك شده،اعتماد به برند و
قصد خرید مجدد

اخالق کسب و کار الکترونیک بر تمایل به خرید دوباره و وفاداری
مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کیفیت وبسایت و رضایت و اعتماد الکترونیکی بر وفاداری به برند
مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارند.
قیمت ،تبلیغات توصیه ای  ،رضایت الکترونیکی و اعتماد
الکترونیکی بر قصد خرید مجدد آنالین تأثیر مثبت و معناداری
دارند.
میان بازاریابی اخالقی و آمیخته وفاداری مشتری رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد.
اعتماد به برند با وفاداری به برند در مشتریان رابطه مثبت و
معناداری دارد.
بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف
کنندگان تأثیر معناداری می گذارد.

2016

رابطه انگیزش،تاثیر اجتماع و اعتماد مشتری با قصد خرید
مشتریان از خدمات آنالین بانک

کستر 3

2015

رابطه عشق به برند و اعتماد با وفاداری و قصد خریدمشتری

دمیرگونس 4

2015

رفتار اخالقی فروشنده :اثر ادراك مصرف کننده در مورد
اعتماد ،رضایت و تکرار رفتار خرید

چن و

رضایت از برند،اعتماد به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند و
قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
رفتار اخالقی فروشنده با رضایت ،اعتماد و وفاداری بیمه گذاران
رابطه مثبت و معناداری دارد.
ویژگیهای محصول بر ارزش ادراك شده،اعتماد به برند و قصد خرید
مجدد تاثیرمثبت و معناداری دارند.
انگیزش،تاثیر اجتماع و اعتماد مشتری به امنیت خدمات رسانی
بانک نقش موثری در قصد خرید مشتریان از خدمات آنالین بانک
داشته اند
عشق به برند و اعتمادمشتری به سایتهای خرید آنالین با وفاداری و
قصد خریدمشتری رابطه مثبت و معناداری داشته اند.
ادراك مصرف کننده بر اعتماد ،رضایت و تکرار رفتار خرید تاثیر
معناداری داشته اند.

مبانی نظری
.1اعتماد به برند:

اعتماد به برند اشتیاق متوسط مصرف کننده برای تکیه بر توانایی برند در اجرای ورایف اعالم شده آن می باشد .این تعریف دو
نگرش عمومی را به همراه دارد .اول ،اعتماد به عنوان یک باور ،تمایل و یا انتظار درباره مبادله یک امانت با شتریک کته نتی جته
1- Chae
2- Chaouali
3 Chen& Quester
4- Demirgüne

www.SID.ir

4

4

Archive of SID

تخصص ،قابلیت اطمینان و یا توجه او می باشدب دیده می شود .دوم ،اعتماد به عنوان یک قصد رفتاری یا رفتار که اتکاء به یک
شریک را منعکس می نماید و آسیب پذیری و عدم اطمینان از سمت امانت دار را در بر می گیرد.

.2اعتماد الکترونیک:

مساله اعتماد مشتری زیربنای موفقیت تجارت الکترونیک،مقبولیت گسترده ای یافته استببطوری که در پژوهش های گوناگون
بی اعتمادی یکی از موانع عمده توسعه نیافتگی تجارت الکترونیک معرفی می شود(.)Lee et al,2004مستحکمترین موقعیت
در ذهن مشتری قابل اعتماد بودن است .به همین دلیل به دست آوردن اعتماد مشتری همواره یکی از اهداف اولیه در راه ایجاد
رابطه بلند مدت با مشتریان است .در دنیایی که میزان وفاداری مشتریان به محصوالت و خدمات روز به روز کمتر می شود،
تنها راه حفارت از موقعیت رقابتی ،داشتن روابط مبتنی بر اعتماد با مشتریان است(شیخی و همکاران.)1393،بری1از اعتماد به
عنوان قدرتمندترین ابزار بازایابی مبتنی بر رابطه یاد می کند و با توجه به مطالعات فوی -هوون 2مشتریان تنها بر پایه و اساس
اعتماد ،تصمیم به خرید اینترنتی می گیرند(.)Fui-Hoon and Davis,2002اعتماد به خدمات اینترنتی یعنی پذیرش
آسیب های احتمالی همراه با احساس امنیت.مطالعات نشان داده است که نبود اعتماد مهمترین مانع ایجاد روابط مصرف
کنندگان با ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می باشد .اعتماد مشتریان در خدمات مالی اینترنتی یکی از فاکتورهای اصلی در
تراکنشهای الکترونیکی است .نبود اعتماد یکی از بیشترین دالیل متعدد عنوان شده برای مشتریان است که از سرویس
دهندگان اینترنتی استفاده نمی کنند(.)Lee and Turban,2001
.3وفاداری به برند:

وفاداری به برند عبارت است از واکنش رفتاری تقریبا متعصبانه (در خرید یا توصیة خرید) که فرد در طول زمان بته یتک بر نتد
نشان می دهد و رفتار وی موجب می شود در فرایندهای تصمیم گیری و ارزیابی از میان مجموعه نامهای تجاری دیگر ،گرایش
ویژه ای به آن نام تجتاری پیتدا کنتد .ایتن واکنش تابعی از فرایندهای روان شتتناختی و ذه نتتی فتترد ا ستتت.انجمن بازار یتابی
آمریکا نیز وفاداری به برند را اینگونه تعریف می کند :مزیتی کته در آن مشتتری به جای خریدن یک محصول از چندین عرضه
کننده ،آن را دائم از یک عرضه کننده خریداری کندببه عبارت دیگر ،وفاداری به برند احتمال روی گردانین کردن از یک برند به
برندی دیگر است ،به ویژه در مواقعی که آن برند با برخی عوامل تغییراتی را در کتاال و قیمتت ایجاد می کند( & Chaudhuri
.)Holbrook,2001
.4تمایل به خرید:

تمایل به خرید  ،خوشایندی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معموال با ارضاء بعضی از تمایالت خاص پیوند
خورده است .چنانچه افراد به اهداف و خواسته های مورد نظر خود دست یابند و بدین جهت ارضاء شوند در این صورت حالت
خوشایندی که به آنها دست می دهد را می توان تمایل به خرید نامید(سهرابی .)1395،تمایل به خرید به میزان تمایل
مشتریان ،به خرید محصوالت یا خدمات شرکت در آینده اشاره دارد .مدیران بازاریابی به طور مستمر از تمایالت خرید مصرف
کنندگان در وضع تصمیمات راهبردی برای شرکت خود استفاده می کنند ،چه این تصمیمات در رابطه با کاالهای جدید باشد
یا کاالهای موجود ،تمایل یک عنصر اساسی در خرید محسوب می گردد(مظفر.)1395،
 .5قصد خرید مجدد

1- Berry
2- Fui-Hoon
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مشتریان دائما در حال تغییر نگرش خود نسبت به خرید بر اساس تجربه خدمات گذشته خود هستند .آن هتا همچ نتین در یتک
فرایند تصمیم گیری شناختی درباره ماندن یا ترك استفاده از خدمات یک شرکت قرار می گیرند که این امر به معنای عالقه یا
عدم تمایل آنها به استفاده از یک خدمت بر اساس تجربیات گذشته آنان است(شکرریز .)1390،به همین دل یتل متدیران عال قته
شدیدی به جلب رضایت مشتری دارند زیرا رضایت پیش بینی کننده قوی برای وفاداری مشتری است و می تواند برای شترکت
سودآوری به دنبال داشته باشد .وفاداری تعهد به خرید مجدد یا تشویق مجدد ن ستبت بته کتاال یتا ختدمت تترجیح داده شتده
مشتری را به دنبال دارد .در واقع قصد خرید مجدد عاملی ا ستت کته بتر روی ارت بتاط آی نتده م شتتری و ستازمان ،ستازماندهی
مشارکت و موفقیت آنها تاثیر می گذارد(.آقازاده و همکاران)1392،لذا وفاداری مشتری زیرساختهای مهمی برای رف تتار پتس از
خرید هستند(.)Eggert & Ulaga,2002
.6بازاریابی اخالقی:

نگاهی به ساختار شرکتها نشان می دهد که در بین واحدهای عملیاتی -بازرگانی ،واحد بازاریابی حساس ترین جایی ا ستت کته
در معرض مسائل و معضالت اخالقی قرار دارد و البته از طرف دیگر هم می تواند شخصیت شرکت را به بهترین شیوه به مصرف
کنندگان و جامعه نشان دهد .رعایت اصول اخالقی در فرایند بازاریابی شرکتها منجر به ایجاد نگرش مثبت در مشتریان ن ستبت
به روشهای بازاریابی و محصوالت شرکت شده و درنهایت ضمن باال بردن سطح اعتماد آنان ،ارزش افزوده بیشتری برای شرکت
حاصل خواهد شد(.)O’Sullivan et al,2009بازاریابی اخالقی به فعالیت های مبت نتی بتر شتفافیت ،ارزش گتذاری ،عتدالت
محوری و مسؤلیت پذیری اشاره می کند(شاهین مهر و حسنی .)1394،بازاریابی اخالقی به دنبال عرضه صادقانه و حقیقی یتک
محصول در حوزه ارزشهای فرهنگی و اجتماعی مورد نظر مصرف کننده است .ستازمانهایی کته من شتور اخال قتی دار نتد،کمتر بتا
مشکالت اخالقی روبرو می شوند ،به آن دلیل که در این سازمانها معیارهای رفتاری خاصی برای کارکنان وجود دارد و کارک نتان
به پیروی از این معیارها ،مجبور هستند(جندقی و همکاران.) 1396 ،مهمترین ا صتول اخال قتی در بازار یتابی مبت نتی بتر بتر پتنج
شاخص می باشد که عبارتند از:
.6-1صداقت :درستکاری یکی از خصایص واالی انسانی است و در ه مته مرا حتل داد و ستتد ،رعا یتت آن ضتروری ا ستت.کتمان
حقیقت یا ارائه اطالعات نادرست ،درباره ویژگیهای کاال یا فریب دادن مشتری اقدامی ناپسند است و به تداوم فعالیتهای تجاری
لطمه می زند .تجارت و بازار ،گستره رقابت برای بدست آوردن سود افزونتر و درآمد بی شتتر ا ستت و ا یتن ا متر ،زمی نته ستاز بته
کارگیری شیوه های نادرستی همچون دروغ گویی برای رسیدن به سود بیشتر است .از این روی ،از مهمترین ویژگیهای اخالقی
که برای هر تاجر مسلمان تأکید شده ،پایبندی به راستی و راستگویی است(ایروانی.)1390،
.2-6انصاف  :این صفت که از کماالت بزرگ اخالقی برای کاسبان و بازرگانان محسوب می شود و می توان آن را از آ ثتار عتدالت
برشمرد ،مورد تأکید فراوان پیشوایان دین است .بازتاب این صفت در محیط کسب و کار آن است که طرفین معام لته ،بته حتق
خود قانع باشند و به یکدیگر اجحاف و ستم ،روا ندارند (کالنتری.)1384،
.6-3مسلولیت پذیری :بر پایه اصل مسلولیت پذیری،تُجار باید کلیه اطالعات مرتبط با کاال یا خدمات قابل ارائه یا نکاتی را کته
به نحوی در انجام معامله تجاری تأثیر می گذارند ،در اختیار طرف مقابل یا شریک تجاری آتی خود قرار دهند.ا صتل م ستلولیت
پذیری یا پاسخگو بودن با اصل صداقت ،رابطه تنگاتنﮓ دارد و در حقیقت مکمل آن است .در وا قتع م ستلولیت ،پتذیرش پیا متد
تصمیمات و راهبردهای بازاریابی می باشد(نصر اصفهانی و جهانگیرمقدم.)1397،
.6-4رازداری :فرآیند یا مجموعه ای از اطالعات که بصورت کلی در دسترس نیست و بر اساس آنها می توان از مزایای اقتصادی
نسبت به رقباء یا مشتریان بهره مند شد را اسرار تجاری می گویند .راز تجاری به اطالعاتی اطالق می شود که شتخص دار نتده
اطالعات نمی خواهد رقیبان از آن آگاهی یابند ،ولی سه عامل مشترك ،میان اکثر تعاریف وجود دارد:بصورت کلی آشنا یا قا بتل
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تحقیق برای عموم نیست .باید حاوی امتیاز اقتصادی ،برای دارنده آن با شتد.به ن حتوی کته عر فتأ شای ستته آن اطال عتات ا ستت،
حفارت شده باشند(السان.)1387،
.6-5پایبندی به تعهدات :تعهد کاری ،مقوله ای است که از وقتی ،پا به عرصه اجتماع می گذاریم ،مدام لزوم وجود و پایبندی به
آن را شنیده ایم .همیشه ،همه افراد دیگران را ترغیب می کنند که تعهداتی برای خودشان داشته باشند و به تع هتدات فتردی و
اجتماعی با پایبندی خود ،احترام بگذارند .تعهد یعنی اینکه به وعده ای که می دهیم پایبند باشیم .پس با یتد و عتده ای در کتار
باشد تا ما ،با پایبند نشان دادن خود نسبت به آن ،خودمان را فردی متعهد معرفی کنیم .میزان تع هتد ما،تو ستط توا نتایی متا در
اجرای آنچه بدان ملزم شده ایم یا خود را ملزم به آن کرده ایم ،نشان داده می شود(نصر اصفهانی و جهانگیرمقدم.)1397،

الگوی مفهومی پژوهش
با مشخص شدن م تغیرهای اساسی موضوع پژوهش و برقراری ارتباط بین آنها از طریق پشتوانه نظری و تجربی،الگو و چارچوب
مفهومی پژوهش تدوین شد.در الگوی مفهومی این پژوهش،متغیر نماد اعتماد الکترونیکی از پژوهش وو و همکاران ()2009
استخراج شده است.متغیر بازاریابی اخالقی از پژوهش صفری و همکاران()1396استخراج شده است که شامل ابعاد صداقت،
انصاف،مسلولیت پذیری،رازداری و پایبندی به تعهدات می باشد.متغیر تمایل به خرید از پژوهش هسو و لین( ،)2015متغیر
اعتماد به برند از پژوهش الروچ و همکاران(،)2012متغیر قصد خرید مجدد از پژوهش کو و همکاران( )2009و نهایتا متغیر
وفاداری به برند از پژوهش کایامن و آراسلی( )2007استخراج شده است.الگوی مفهومی این پژوهش در شکل()1ارائه شده
است.
نماد اعتماد الکترونیکی
صداقت

اعتماد به برند

انصاف

وفاداری به برند

بازاریابی اخالقی

تمایل به خرید

مسئولیت پذیری

رازداری
پایبندی به تعهدات

قصد خرید مجدد

شکل:1الگوی مفهومی پژوهش

فرضیه های پژوهش در قالب هشت فرضیه تدوین گردید که عبارتند از:
 .1بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان تاثیر معنادار دارد.
 .2بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.
 .3بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان تاثیر معنادار دارد.
 .4بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.
 .5بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان کاال تاثیر معنادار دارد.
 .6بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.
 .7بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مجدد مشتریان کاال تاثیر معنادار دارد.
 .8بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مجدد مشتریان کاال با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.
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روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی می باشد .جامعه آماری پژوهش را مشتریان
فروشگاه اینترنتی دیجی کاال تشکیل دادند.حجم نمونه آماری مناسب برای پژوهش،بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران از
جامعه نامحدود و در سطح اطمینان،%95نسبت توافق %50و خطای نمونه گیری ،%5تعداد  384نفر محاسبه شد.به علت بزرگ
بودن جامعه آماری و عدم امکان تدوین چارچوب جامعه آماری،در این پژوهش از روش نمونه گیری غیرتصادفی و نمونه گیری
در دسترس استفاده شد .ابزار جمع آوری داده ها در دو بخش تنظیم شده است ،که بخش اوّل شامل داده های عمومی مربوط
به پاسخ دهندگان است و بخش دوّم در راستای آزمون فرضیات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.برای سنجش
متغیرنماد اعتماد الکترونیکی از پرسشنامه وو و همکاران (،)2009متغیر بازاریابی اخالقی از پرسشنامه استخراجی از پژوهش
صفری و همکاران(،)1396متغیر تمایل به خرید از پرسشنامه هسو و لین(،)2015متغیر اعتماد به برند از پرسشنامه الروچ و
همکاران(،)2012متغیر قصد خرید مجدد از پرسشنامه کو و همکاران( )2009و متغیر وفاداری به برند از پرسشنامه کایامن و
آراسلی( )2007استفاده شد .مقیاس اندازه گیری مولفه های پرسشنامه های مذکور،مقیاس پنج گزینه ای لیکرت با نمره
گذاری(کامال مخالفم 1تا کامال موافقم) 5است.اگرچه سوال های پرسشنامه ها برگرفته از پرسشنامه استاندارد بود،به منظور
بررسی روایی محتوایی و راهری ،از نظر متخصصان دانشگاهی بهره برده شد و اصالحات الزم بر اساس نظر آنها اعمال گردید و
بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه به تأیید رسید .برای تعیین پایایی ابزار،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها با استفاده از
نرم افزار  SPSS21محاسبه شد.با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر بزرگتر از  0/7استبلذا تمامی
متغیرها به طور مجزا و در مجموع از پایایی مناسب برخوردار هستند.
جدول:2مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پژوهش
ابعاد

تعداد سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

نماد اعتماد الکترونیکی
بازاریابی اخالقی
تمایل به خرید
اعتماد به برند
وفاداری به برند
قصد خریدمجدد

7
16
4
3
3
3

0.89
0.84
0.82
0.75
0.86
0.85

سواالت مربوط به اطالعات جمعیت شناختی در ابتدای پرسشنامه شامل جنسیت،سن و تحصیالت مشتریان می باشد که
در قالب جدول()3ارائه شده است.
جدول:3آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

www.SID.ir

متغیر

طیف

فراوانی

جنسیت

زن
مرد

93
291

سن

30-20سال
40-31سال
50-41سال
60-51سال

86
155
130
13

تحصیالت

زیردیپلم تافوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

73
245
66
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در بخش بعدی چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخصهای مرکزی (میانگین ،)1شاخصهای پراکندگی
(واریانس2وانحراف معیار)3موردبررسی قرار میگیرند.جدول()4وضعیت آمار توصیفی متغیرها را نشان می دهد .ارقام این جدول
به کمک نرم افزار  SPSS21محاسبه شدند.
جدول:4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف
متغیر

میانگین

انحراف معیار

نماد اعتماد الکترونیکی
بازار یابی اخالقی
صداقت
انصاف
مسلولیت پذیری
رازداری
پایبندی به تعهدات
وفاداری برند
تمایل به خرید
اعتمادبه برند

2/92
2/81
2/86
2/59
2/78
2/81
2/97
2/86
2/84
2/82

0/738
0/528
0/630
0/735
0/704
0/663
0/659
0/814
0/610
0/651

k-s
1/181
1/133
1/172
1/160
1/194
1/047
1/199
1/148
1/177
1/164

0/193
0/252
0/211
0/231
0/178
0/273
0/175
0/271
0/119
0/127

قصد خرید مجدد

2/86

0/652

1/184

0/105

سطع معناداری

9

9

الگوهای تحلیل عاملی
جهت سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی()CFAاستفاده شد .در تحلیل عاملی تأییدی چنانچه بارعاملی هر
نشان گر با سازه خود دارای مقدار  tبالتر از  1/96باشدبآنگاه آن نشان گر از دقّت کافی برای اندازه گیری سازه مورد نظر
برخوردار است(هومن .)1391،جهت برازش مدل ساختاری مدل اصلی پژوهش از تعدادی از شاخصهای نیکوئی برازش استفاده
شد که در جدول()5ارائه شده است.
جدول:5شاخصهای نیکوئی برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه های پژوهش
متغیر

RMSEA
>0.1

GFI
<0.9

AGFI
<0.9

NFI
<0.9

NNFI
<0.9

IFI
0-1

شاخص برازندگی

نماداعتمادالکترونیکی
بازاریابی اخالقی
وفاداری برند
تمایل به خرید
اعتمادبه برند
قصد خرید مجدد

0.022
0.019
0.013
0.018
0.034
0.026

0.95
0.96
0.91
0.94
0.92
0.92

0.96
0.92
0.97
0.92
0.91
0.91

0.91
0.98
0.92
0.96
0.98
0.93

0.91
0.95
0.95
0.95
0.97
0.96

0.98
0.93
0.93
0.97
0.93
0.94

مقادیر قابل قبول

مقادیر محاسبه شده

مدل معادالت ساختاری نهایی برای سنجش نقش تعدیل گر نماد اعتماد الکترونیکی در تأثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد
به برند،وفاداری به برند  ،تمایل به خرید و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان محصوالت فروشگاه اینترنتی دیجی کاال استفاده
شده است .مدل فرضیه اصلی در شکل های()2و()3ارائه شده است .این مدل با اقتباس از برونداد نرم افزار لیزرل ترسیم شده
است.
1 Mean
2 Variance
3 Std. Deviation
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شکل:2ضرایب عاملی استاندارد باتوجه به همبستگی متغیرها

شکل:3مدل ساختاری در ﺣالت ضرایب معناداری
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جدول:6خالصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه
فرضیه اول:بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان تاثیر معنادار دارد.
فرضیه دوم:بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.
فرضیه سوم:بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان تاثیر معنادار دارد.
فرضیه چهارم:بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.
فرضیه پنجم:بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان کاال تاثیر معنادار دارد.
فرضیه ششم:بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.
فرضیه هفتم:بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مجدد مشتریان کاال تاثیر معنادار دارد.
فرضیه هشتم:بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مجدد مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر معنادار دارد.

بارعاملی

آماره

نتیجه

0.41
0.74
0.36
0.78
0.37
0.75
0.34
0.69

5.39
8.72
4.34
8.76
4.35
8.71
4.32
7.66

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول به تأثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان پرداخته است.با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد
معناداری،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان برابر( )0.41محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب
است.آماره معناداری آزمون نیز( )5.39بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ( )1/96بوده و
نشان میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان گفت اقداماتی که فروشگاه اینترنتی دیجی کاال در راستای مس
بازاریابی اخالقی انجام می دهد موجب بهبود اعتماد به برند مشتریان خواهد شد.نتیجه حاصل بدین صورت تبیین میشود که
ارائه خدمات مورد نظر مشتریان به آنها باعث ایجاد اعتماد سازی میان مشتریان شده و آنها را مجاب می نماید که در شرایط
مختلف به این سایت مراجعه نمایند .لذا این فکر در ذهن مشتریان نقش می بندد که اگر خدمات با کیفیت بخواهند همیشه به
این فروشگاه اینترنتی اعتماد داشته و آن را مد نظر خواهند داد و اگر خدمات مورد نیاز مشتریان در این سایت موجود
باشد،آنها تمایلی به استفاده از خدمات و محصوالت سایر فروشگاه های اینترنتی نخواهند داشت.در مقابل مدیریت این فروشگاه
به تعهدات خودبه مشتریان به طور صحیح و صادقانه عمل نموده و مشتریان نیز درباره خوب بودن محصوالتی که از این سایت
دریافت میکنند ،در مقایسه با سایر فروشگاههای اینترنتی اطمینان کسب می نمایند .میزان دسترسی آسان مشتریان به
خدمات و یا محصوالت مندرج در سایتهای اینترنتی می تواند بر رضایت مندی آنها از سودمندی درك شده از این امکانات و
کاالها تاثیر گذار باشد .زمانی که مشتری به راحتی بتواند خرید اینترنتی را انجام دهد و کاالی مورد نظر خود را بخرد با عالقه
بیشتری نسبت به درك سودمندی و فرآیند خرید اقدام می نماید.این نتایج با یافتههای پژوهشی رضایی( )1397و دمیرگونس
()2015مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه دوم به تأثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی پرداخته
است.با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان با توجه به نقش
تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی برابر()0.74محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب است .آماره معناداری آزمون
نیز( )8.72بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ()1/96بوده و نشان میدهد تأثیر مشاهده
شده معنادار است .بنابراین میتوان گفت بازاریابی اخالقی بر اعتماد به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد
الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج حاصل از این فرضیه،بدین صورت تبیین میشود که توجه به ناملموس بودن کاال
و خدمات دریافت شده مشتریان از طریق اینترنت و خرید آنها از فروشگاههای مجازی میزان ریسک ادراك شده آنها بطور
معقوالنه ای باالست .مشتریان هنگام خرید اینترنتی از سایتهای فروشگاهی به جزئیات خرید و محصوالت ارائه شده در این
سایت توجه خاصی می نمایند.توجه به مشخصات محصوالت ارائه شده و میزان تعهدات سایت جهت عودت کاالی معیوب می
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تواند از برجسته ترین نکات در این مورد به حساب آید.از طرفی فروشگاه های اینترنتی نیز باید جزئیات دقیق و کاربرد
محصوالت خود را با شفافیت باالیی تشریح نمایندتا مشتریان بتوانند نسبت به رفع و ارضاء نیازهای خود انتخاب صحیحی
داشته باشند.از طرفی این فروشگاه ها باید نسبت به فروش کاالهای خود متعهد بوده و مشتریان خود را با خدمات پس از
فروش خود راضی نگه دارند.از این طریق مدیریت سایت می تواند حس اعتماد مشتری را نسبت به فروشگاه مجازی خود
برانگیخته و آنها را نسبت به خرید اینترنتی تشویق نماید.این نتایج با یافتههای پژوهشی باورصاد و همکاران(،)1394وریفه
دوست و معماریان( )1393و چن و کستر ( )2015مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه سوم به تأثیر بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان پرداخته است.با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد
معناداری ،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان برابر ( )0.36محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب
است .آماره معناداری آزمون نیز ( )4.34بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ()1/96بوده و
نشان میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است.بنابراین میتوان گفت بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان تأثیر مثبت و
معناداری دارد.نتایج حاصل از این فرضیه،بدین صورت تبیین میشود که وجود محصوالت متنوع و با برندهای مختلف نیز در
رضایت مشتریان و کاهش میزان ریسک ادراك شده آنان تاثیر خواهد داشت.قیمت مناسب محصوالت و در دسترس بودن و
تسهیل فرآیند خرید در سایتها نقش عمده در کاهش ریسک مشتریان در این زمینه می باشد.در چنین شرایطی مدیریت
فروشگاه دیجی کاال در ارائه خدمات به مشتریان و مباحث مربوط به قیمت گذاری خدمات دقت بیشتری خواهند نمود.
مشتریان هنگام خرید کاالهای مورد نیاز خود از فروشگاه های اینترنتی بر نگرش خود نسبت به طرز استفاده و ارضاء نیازهای
خود نیز دقت خواهند نمود .درجهه آزادی و راحتی که از استفاده کاال و خدمات خریداری شده به دست می آید می تواند
تعیین کننده نگرش مشتری نسبت چگونگی استفاده از محصوالت این سایت باشد.وجود مطلوبیت از سهولت استفاده از
کاالهای خریداری شده باعث ایجاد نگرشی مثبت میان افراد مصرف کننده خواهد شد.این نتایج با یافتههای پژوهشی
رضایی( )1397و دمیرگونس ()2015مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه چهارم به تأثیر بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخته است.با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان با
توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی برابر( )0.78محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب است .آماره معناداری
آزمون نیز( )8.76بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ()1/96بوده و نشان میدهد تأثیر
مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان گفت بازاریابی اخالقی بر وفاداری به برند مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری
نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج حاصل از این فرضیه،بدین صورت تبیین میشود که مشتریان هنگام
خرید اینترنتی نسبت به ارائه مشخصات کارت اعتباری خود با اکراه و ریسک باالیی مواجه می شوند.عدم آشنایی آنها با
فروشگاه های اینترنتی می تواند در افزایش این ریسک تاثیرگذار باشد .این نوع خرید نسبت به خرید سنتی دارای ریسک
باالتری می باشد زیرا مشتری هم کاال ها را قبل از فرآیند خرید مشاهده ننموده است و هم مشخصات کارت اعتباری خود را در
اختیار سایت قرار داده است .با رعایت چنین اموری می توان امیدوار بود که مدیران افروشگاه های اینترنتی در برآورده نمودن
نیازهای مشتریان فعاالنه و به طور صحیحی عمل خواهند نمود .تمرکز بر نیازهای مشتریان می تواند در بهبود شرایط کاری و
راضی نگه داشتن مشتریان نقش اساسی ایفا کند.این مقوله خود موجب افزایش توانمندی های فروشگاه شده و تفهیم رسالت
سازمانی خود را به مشتریان مورد تمرکز قرار داده و این امر می تواند به وفادار نگه داشتن مشتریان کمک شایانی نماید.این
نتایج با یافتههای پژوهشی غفوریان و همکاران()1396و چن و کستر ()2015مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
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فرضیه پنجم پژوهش به تأثیر بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان پرداخته است.با توجه به مدل پژوهش در حالت
اعداد معناداری،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان برابر ( )0.37محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب
است .آماره معناداری آزمون نیز ( )4.35بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی( )1/96بوده و
نشان میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است.بنابراین میتوان گفت بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان تاثیر مثبت و
معناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه،بدین صورت تبیین میشود که مشتریان فروشگاه های اینترنتی پس از خرید و آگاه
شدن از فرآیند مطملن و بدون ریسک از این سایت ها نسبت به خرید مجدد از این فروشگاه ها اقدام نموده و حتی خرید از
چنین فروشگاههایی را به دوستان خود پیشنهاد خواهند داد.ایجاد اعتماد در میان مشتریان می تواند آنها را نسبت به
وفادارسازی و تعهد خرید دوباره بر انگیخته و زمینه خریدهای آنی مشتریان از آن فروشگاه ها را فراهم آورد.در چنین شرایطی
مشتریان در انتخاب کاالهای مورد نظر خود با کمترین میزان ریسک مواجه می شوند و بدون ترس و واهمه ای اقدام به خرید
اینترنتی خواهند نمود.مشتریان با داشتن چنین اعتمادی بستر را برای رهور فعالیتهای گسترده فروشگاه های اینترنتی مهیا
نموده و آنان را به قطب فروشگاهی تبدیل خواهند کرد.این نتایج با یافتههای پژوهشی رضایی ( )1397و چاولی و
همکاران()2016مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه ششم پژوهش به تأثیر بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخته است.با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان با
توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی برابر ( )0.75محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب است .آماره
معناداری آزمون نیز ( )8.71بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی( )1/96بوده و نشان
میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است.بنابراین میتوان گفت بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مشتریان با توجه به نقش
تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه،بدین صورت تبیین میشود که
میزان اعتماد مشتریان به امن بودن درگاه های اینترنتی و اقدام به خرید امن می تواند در کاهش ریسک پذیری مشتریان نقش
تعیین کننده ای داشته باشد.میزان اعتماد مشتریان به فروشگاههای اینترنتی از جهت صداقت و عملکرد آنان از یک سود و
تعهدمداری این فروشگاه ها در مورد محرمانه نگه داشتن اطالعات شخصی و اعتباری مشتریان از سوی دیگر باعث ایجاد انگیزه
در مسیر افزایش سطوح خرید اینترنتی میان مشتریان می گردد .دسترسی آسان به خدمات وب سایت ها و شفاف بودن مسیر
خرید،برقراری ارتباط صحیح و شفاف با درگاه های بانک می تواند در افزایش اعتماد مشتریان نقش اساسی داشته باشد .نهایتا
مشتریان با دیدن چنین سطوح امنیتی برای خود بطور فعاالنه و در آسودگی خیال اقدام به خرید نموده و هیچ استرس و
نگرانی نخواهند داشت.این نتایج با یافتههای پژوهشی عقیقی و دولتی ()1396و چائی و همکاران()2020مطابقت داشته و
پشتیبانی میشود.
فرضیه هفتم پژوهش به تأثیر بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مشتریان پرداخته است.با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد
معناداری،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مشتریان برابر ( )0.34محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب است.
آماره معناداری آزمون نیز ( )4.32بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی( )1/96بوده و نشان
میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است.بنابراین میتوان گفت بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مشتریان تاثیر مثبت و معناداری
دارد.نتایج حاصل از این فرضیه،بدین صورت تبیین میشود که میزان ریسک ادراك شده مشتریان زمانی که آنها از امنیت
سایت اطالعاتی در دست نداشته باشند باال می رود و محطاتانه اقدام به خرید خواهند نمود.از طرفی ترس از لو رفتن اطالعات
شخصی آنها می تواند باعث افزایش ریسک افراد شده و نسبت به نگرش آنها به خرید محصوالت تاثیر منفی بگذارد .چاولی و
همکاران( )2016نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند.بر این اساس مدیران بازاریابی فروشگاه ها در زمینه انواع

www.SID.ir

13

13

Archive of SID

ایجاد استراتژی های بازاریابی در مقوله حک نمودن هدفگذاری فروشگاه دیجی کاال میان اذهان مشتریان تالش نموده و تصویر
مثبتی را راجع به سایر رقبا کسب خواهند نمود.از طرفی ارائه محصوالت غیرحضوری و ارسال امن برای مشتریان می تواند در
افزایش رضایت مندی مشتریان و بهبود شرایط برای قصد خرید مجدد آنها و نهایتا سودآوری مالی فروشگاه نقش داشته
باشد.زیرا وفاداری مشتریان در استفاده از خدمات بیمه ای شرکت ها می تواند سود سرشاری را به سوی این شرکت ها سرازیر
نماید.این نتایج با یافتههای پژوهشی گلرخ( ،)1397غفاری( )1397و مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه هشتم پژوهش به تأثیر بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخته است.با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری،قدرت تأثیر بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مشتریان با توجه به
نقش تعدیل گری نماد اعتماد الکترونیکی برابر ( )0.69محاسبه شد که نشان دهنده تأثیر مطلوب است .آماره معناداری آزمون
نیز ( )7.66بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی( )1/96بوده و نشان میدهد تأثیر مشاهده
شده معنادار است.بنابراین میتوان گفت بازاریابی اخالقی بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش تعدیل گری نماد اعتماد
الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه،بدین صورت تبیین میشود که با توجه به اینکه مشتریان
چهره واقعی محصوالت را نمی بینند و کاالها بطور محسوس در اختیار آنها قرار نمی گیرد،انتخاب کاال و خدمات جهت خرید
دارای ریسک بالقوه ای خواهد بود.از طرفی تبلیغ دوستان و کاربران دیگر نیز می تواند در کاهش استفاده از سایتهای
فروشگاهی مجازی را کاهش داده و مشتریان با اعتماد بیشتری نسبت به خریدهای خود اقدام نمایند.وجود ریسک هایی
همچون افشاء اطالعات شخصی و اعتباری(کارت اعتباری) مشتریان می تواند در کاهش سطوح خرید آنان نقش داشته
باشد.زیرا این مقوله می تواند ریسک ادراك شده مشتریان را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.در ضمن پیگیری تصویر نام
تجاری یک فروشگاه اینترنتی در میان مشتریان هدف می تواند در بهبود شرایط رقابتی نقش مهمی داشته باشد.این روند می
تواند در نهایتا به یک مزیت رقابتی مهم تبدیل شده و در وفاداری مشتریان تاثیر بسزایی داشته باشد.مشتریان در هنگام خرید
از فروشگاههای اینترنتی به این نکته توجه دارند که احتمال اینکه کاالی خریداری شده با کاالی مد نظر آنها از مظر کیفیت و
مرغوبیت تفاوتی داشته باشد وجود دارد.در نظر گرفتن این امر باعث می شود که اعتماد مشتریان به خرید آنالین پایین آمده و
آنها با ریسک بیشتری اقدام به خرید می نمایند.در ضمن انتظارات مشتریان از استفاده یک کاال و ارضاء نیاز آنها توسط خرید
انجام شده نیز می تواند در افزایش ریسک ادراك شده آنها تاثیر بسزایی داشته باشد.این نتایج با یافتههای پژوهشی
جراحی( )1397و چن و کستر ( )2015مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.

پیشنهادها
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاد های زیر مطرح می گردد:
به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می گردد نسبت به ایجاد امنیت جهت برخورد با سوء استفاده های خرید اینترنتیاقدامات الزم را مبذول دارند.
به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می گردد امنیت سایت خود را جهت حفظ مشخصات کاربری مشتریان در باالترینسطح امنیتی قرار دهند.
مشتریان نسبت به در اختیار گرفتن اطالعات کاالهای مورد نظر اقدام به مشورت با سایر خریداران در شبکه های اجتماعینمایند.
مشتریان کیفیت محصوالت مورد نظر خود را نسبت به سایر برندها مقایسه و بهترین انتخاب را انجام دهند.-به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می گرددکه اطالعات مربوط به محصول را با جزئیات کامل ارائه دهد.
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به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می گردد که هنگام فرآیند خرید آنالین،ریسک (خطر) افشاء اطالعات شخصیمشتریان را به آنهامتذکر شوند تا از دسترس قرار دادن اطالعات خود دوری کنند.
به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می گردد جهت اعتمادسازی میان مشتریان محصوالت خود را بطور شفاف تشریح وعملکرد آنها را با سایر برندهای رقیب مقایسه نمایند.
به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می گردد که نیازهای ویژه کاربران را درك کند و براساس آن ارائه کاالهای خود راتعدیل کند.
مدیریت فروشگاه اینترنتی دیجی کاال توجه داشته باشد محصوالتی را عرضه نمایند که بتوانند نیازهای مشتریان خود را ارضاءنمایند نه فقط محصوالتی صرفا برای فروش.
به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال پیشنهاد می گردد تصمیم گیری در مورد خرید آنالین را برعهده مشتریان گذاشت و سایتفقط جهت ارائه اطالعات محصوالت خود تالش نماید.
وب سایت فروش کاال ،اطالعات مربوط به محصول را با جزئیات کامل و شفافی ارائه دهد.منابع
آقازاده،هاشم و قلی پور،رحمت ا ...و بخشی زاده،الهه،بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصدخرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده
ووفاداری برند (مورد مطالعه :بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان)،فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین،سال سوم،شماره چهارم ،
.1392،115-103
ایروانی،جواد ،)1390(،اخالق تجارت:از سلسله مباﺣث فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسالمی،چاپ پنجم،مشهد،انتشارات
دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
باورصاد،بلقیس و درزیان،عبدالهادی و هوگرزاده،سمیرا،بررسی تأثیر رضایت از برند،اعتماد به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند
و قصد خرید مجدد برمصرف کنندگان برند سامسونگ در شهر اهواز،کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد
وحسابداری.1394،
جراحی،الهام،تأثیر کیفیت وبسایت بر وفاداری با نقش میانجی رضایت و اعتماد الکترونیکی ،پایان نامه جهت دریافت درجه
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه تبریز.1397،
جندقی،غالمرضا و قریشی ،سید مهدی و احدی شعار ،سید مجید،بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه آن بابازاریابی اخالقی،مجله
مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره چهارم،شماره سوم.309-332 ،1396،
خدادادحسینی،سیدحمید و شیرخدایی،سیدحمید و کردناییج،اسداهلل،عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک،فصلنامه
مدرس علوم انسانی،دوره دوم،شماره ششم.2-22 ،1387،
رضایی،سارا،بررسی تأثیر اخالق کسب و کار الکترونیک بر تمایل به خرید دوباره و وفاداری مشتریان ،پایان نامه جهت دریافت
درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.1397،
السان،مصطفی،جرائم علیه اسرار تجاری،مجله حقوق،دوره سی و هشتم،شماره چهارم.1- 23 ،1387،
سهرابی،مهشید،تاثیر برند بر تمایل به خرید مصرف کننده(مورد مطالعه :لوازم اداری شهر تهران)،پایان نامه جهت دریافت درجه
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق.1395،
شاهین مهر،بهار و حسنی،محمد،مدل یابی روابط بین اخالق ﺣرفه ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی،مجله اخالق در
علوم وفناوری،دوره دهم،شماره سی و نهم.29-39 ،1394،
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شکرریز ،حسن،نگاهی به منحصر به فرد بودن مصرف کنندگان و تاثیر آن بر درک برند و قصد خرید ،پایان نامه کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق.1390،
شیخی،آزاده و شافعی،رضا و فاروقی،هیوا،بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کاال و خدمات اینترنتی،مجله
مدیریت بازاریابی،دوره نهم،شماره بیست و دوم.77-97، 1393،
صفری ،محمد و سلیمانی ،مهشید و قبادی نیا،هاجر ،الگوی مفهومی تبیین بازاریابی اخالقی در تمایل به خرید مصرف کننده
اینترنتی با توجه به نماد اعتماد الکترونیکی،نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی،سال نهم ،شماره هجدهم.61 -43 ،1396،
عقیقی،علیرضا و دولتی،زهرا،تعیین ارتباط برخی ویژگیهای اخالقی شخصیت خرده فروش بر وفاداری به برند،فصلنامه اخالق در
علوم و فناوری،دوره دوازدهم،شماره چهارم.40-55، 1396،
غفاری،سعید،رابطه میان بازاریابی اخالقی و آمیخته وفاداری مشتری در فروشگاههای پوشاک برند اصفهان ،پایان نامه جهت
دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه شیخ بهایی.1397،
غفوریان،امیر و دانشمند،بهناز و بهبودی،امید،تأثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف کنندگان،
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین،دوره هفدهم،شماره سوم.93-101، 1396،
کالنتری ،علی اکبر،)1384(،اخالق و آداب کسب و تجارت،چاپ اول ،شیراز،انتشارات کوشامهر.
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