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 چکید 
رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش روزافزون کسب و کارهای اینترنتی، منجر به   

بت ب  موضوعات اخالقی پیرامون خرید آنالیه   کنندگان نسهای مصرفافزایش نگرانی
فروشهی، موضهوعات   شده است. با پذیرش اینترنت ب  عنهوان یهک منبهع بهرای خهر ه     

-کنندگان و چالشهای جدی برای مصرفاخالقی مربوط ب  استفا ه از اینترنت، نگرانی

بط روا ،یهای غیر اخالقای  فعالیت های جدیدی برای فعاالن ای  حوزه ایجا  کر ه است.
  ههد. ها را تحت تأثیر قرار مهی آن برند ارزش ویژة وگاه های آنالی  مشتریان با فروش

ی اخالقه  ههای فعالیتکنندگان نسبت ب  هدف از ای  مطالع  بررسی تأثیر ا راک مصرف
 تحقیقبرند فروشگاه اینترنتی  یجی کاالست. ای   خر ه فروشی آنالی  بر ارزش ویژة

نام  ب  صهورت  های مور  نیاز از طریق توزیع پرسشبو ه و  ا هکاربر ی  تحقیقیک 
نفر از مشتریان  یجی کاال گهر آوری   483های اجتماعی  ر بی  آنالی  و از طریق شبک 

سهازی معها الت سهاختاری اسهتفا ه     از مدل تحقیقهای شده است. برای آزمون فرضی 
اعتما  بو ن)متعهد بهو ن،، عهد     هد ک  امنیت، قابل نشان می تحقیقشده است. نتایج 

های  یجهی  کنندگان از اخالقی بو ن فعالیتفریبکاری و ب  طورکلی ا راک مثبت مصرف
کاال تأثیر مثبت و معنا اری بر ارزش ویژة برند ای  فروشگاه  ار . تأثیر متغیر حهری   

 خصوصی بر ارزش ویژة برند  ر ای  مطالع  مور  تأیید قرار نگرفت.

 
ارزش ویهژة    یجهی کهاال،   اخالق، خر ه فروشی آنالی ، تجارت الکترونیک،: هاکلید واژه

 برند، مدلسازی معا الت ساختاری
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 کنندگان نسبت به اخالق خرده فروشی آنالین بر ارزش ویژة برندر ادراک مصرفبررسی تأثی

 مقدمه
تجارت الکترونیک  مرکراب  کا ایک است ادکتاا ب ا       

جهکت  مکا  ر  مای اخیر تودط شکرتت اسنترنت  ر دال
مای تروسجی  سیار حیکاتی   ا ارسا ی، تبلیغات، و یعالیت

تواننکد  تنندگان میادت. ا  طرسق اسنترنت، مصرف شدب
مای مختلف محصوالت و خدمات، انتخاب ا   ین گ سنه

تر و محصوالت/خدمات  هتری را تنند و خرسدی منادب
تسکب وتارمکای    ما انجام  مند.ا  طرسق مقاسسة قیرت

تواننکد  مای اخیر تجارت الکترونی  مکی آگاب ا  پیشریت
مای  ا ارسا ی مختلای را ا  طرسکق  ما و ادتراتژییروش

. [6]اسنترنت  رای  دتیا ی  ه مویقیت پیا ب دکا ی تننکد  
یروشی آنالسن، نیا   که   تی مانند خر ب ر س  محیط رقا

متراس  تر ن تسب وتار س  ادتراتژی ادادکی ادکت.   
مکای  مای مشهو  و نامشهو  سککی ا  روش اسجا   اراسی

تسب وتار مر وطه مکی  اشکد.  اراسکی      رتری  ر  مینة
نامشهو  مانند ار ش وسژة  رند و ارتباط  کا مشکتری  که    

. [2]وجو  آمکدب انکد   منظور اسجا  ار ش  رای مشتری  ه
ار ش وسژة  رند س  ماهوم تلیدی  ر  ا ارسا ی و سککی  

 .[3]مادتمای  ا ار ش  رای شرتتا   اراسی
موضکواات   ،گیکر تجکارت الکترونیک    رشد چشک  

تکه اسنترنکت  یکان ر    اخالقی را  ه مرراب  ار ، ضرن اسن
.  کا  [4]ار غیکر اخالقکی ادکت   محیط جدسدی  رای ریتک 

ای است پذسرش اسنترنت  ه انوان س  منبع خرسد آنالسن، 
موضککواات اخالقککی مککرتبط  ککا ادککتاا ب ا  اسنترنککت  

مای جدی  کرای مصکرف تننکدگان و مرننکین     ن رانی
 ب  که وجکو    مای جدسدی  رای یعاالن اسکن حکو  چالت

. تجارت الکترونیک   که معنکای یکروش     [5]آور ب ادت
محصوالت و خدمات ا  طرسق اسنترنکت مکی  اشکد.  که     
 لیل اسنکه تعامالت  دون مرگونه تراس شخصی اتاکا   

تنندگان  ه طور تلی ن کران  ردکتی و   یتند، مصرفامی
قانونی  و ن یعالیت یروشندب و معتبر  و ن محصوالت و 

. خبرمکا  ر خصکوت تخلکف و  که     [1]خدمات مستند
مکای  تننکدگان، حرلکه  درقت ریتن اطالاکات مصکرف  

مای امنیتی، ته  ه طور مکرر  ر شکاف ی مکرما،ی اسندب
مککای شککو ، ن رانککی خبرمککای رو انککه شککنیدب مککی  

تننککدگان ا  معککامالت آنالسککن را ایکک است  ا ب مصککرف
مای تجکارت الکترونیک  موقعیکت    اگر شرتت .[1]ادت

ای اسجا  تنند ته  ر آن تعامالت، امن، خرسد را  ه گونه
محرمانه و مطرئن  اشد، خرسکداران الکترونیککی تراسکل    

.  [8] یشتری  ه خرسد ا  مران یروش اب خوامنکد  اشکت  
وتارما، مای غیراخالقی تسبمای اخیر، یعالیت ر دال
مای  سا ی را  رای مدسران و محققان  انشک امی  ن رانی

دکو،   ه وجو  آور ب ادت،  سرا ریتار غیراخالقی ا  س 
و ا  دوی  س کر،  که نک ول شکهرت      ، ه شخصیت  رند

شرتت میان مشترسان، ادم خرسد مجد  و تحرس  و تنبیه 
. تکثییر  [9]منجر می شو  [36]تار تودط مشترسانوتسب

تکر و  مای آنالسن متااوتاسن ریتار غیر اخالقی  ر محیط
شتر ادت و  ر ااترا ، ن کرش، نسکبت  که و سکاست،      ی

، [61]، رضکاست و ویکا اری  [1] ا  سد مجد  ا  و ساست
مشترسان تثییر می گذار . تکه   [5]قصد خرسد ا  و ساست

 ر نتیجه می توان گات ار ش وسژة  رندمای آنالسکن را  
  مد.  تحت تثییر قرار می

ی  ه مقولة اخال  تسب مای اخیر توجه  سا  ر دال
مدار شدن تسب و تارمکا شکدب ادکت.    و تار و اخال 

ر  ر حککو ة تجککارت الکترونیکک  اخککال  تسککب و تککا
ما  ه آن پر اخته شکدب  تحقیقای ادت ته ترتر  ر پدسدب

ادت. اگرچه مطالعکات انکدتی  که  رردکی امریکت و      
پیامدمای رااست اصول اخالقی  ر تجارت الکترونیک   

 ا اسن حال،  ر اسن مطالعات، توجه   سکیار    اند؛پر اخته
تری  ه ایرات  ه تکارگیری اصکول اخالقکی و رااسکت     

مای خکر ب   دتورالعرل مای اخالقی  ر خرسدما ومحیط
ای  که  چنین تاتنون مطالعهیروشی آنالسن شدب ادت. م 

منظور  رردی تثییر ا راک مصرف تننکدگان نسکبت  که    
ش وسکژة  رنکدمای   اخالقی  و ن تسکب و تکار  کر ار    

 رردکی  آنالسن صورت ن ریته ادت. لذا مدف اسن مقاله 
تنندگان ا  اخکال  خکر ب یروشکی    تثییر ا راک مصرف

اسکن   ، کدسن منظکور   اشد. آنالسن  ر ار ش وسژب  رند می
تاال ته  که انکوان سککی ا     ، خر ب یروشی  سجیتحقیق
مکای آنالسکن  ر   ترسن خر ب یروشیترسن و گستر بقوی
. خوامد  ا ان شناخته شدب ادت را مور  مطالعه قرار اسر
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مکای  یروشکی پر ا ی اخال   ر خکر ب  ر ا تدا  ه ماهوم

و دکس   کا ادکتاا ب ا      پر اختکه خوامکد شکد   آنالسکن  
 تردکی  و پیشکینة   تحقیکق ری مدل نظک  ،مطالعات پیشین

. و  ر ا امه پک  ا  شکرر روش و   شو میارائه  تحقیق
تحلیل آماری،  ر پکی آ مکون    و ،معریی جامعه و نرونه

مکای  خوامی   و  و  ر انتها پ  ا   یان سایته تحقیقمدل 
 پیشنها مای تار ر ی معریی خوامند شد.  ،تحقیق

 
 تحقیقادبیات 

 های الناليرفرشییاخالق در خرد 
اخال  س  یلساه ادت تکه  ر  رجکة اول  کر روی    
خوب سا  د  و ن ریتار انسکان متررتک  ادکت. اخکال      

تار اصول و ادکتاندار مای اخالقکی ادکت تکه     وبتس
. مرننکین  ر  [66]تنکد مای تجاری را مداست مییعالیت

تکار ر   "تعرسای  س ر اخال  تسب و تکار  که انکوان   
 .[62]تعرسف شدب ادت "اصول اخالقی  ر تسب و تار

تجارت الکترونی   ه س   خت مهک   نکدگی رو مکرة    
تنندگان  ر طی قرن  یست و سک  تبکدسل شکدب    مصرف

ادت. انواع مختلای ا  خدمات  ر تجکارت الکترونیک    
مای اخیر گسترش سایته و مصرف تنندگان اسکن   ر دال

خدمات را  ه انوان  خشکی ا   نکدگی رو مکرة خکو      
مکای  ای ارمکا و  دتردکی  . ایک است نکرم  [8]پذسریته اند

تر  ه اسنترنکت ا  طرسکق تعکدا   ر حکال ایک است      آدان
گر اسکن واقعیکت مسکتند تکه     مای مختلف نشان دت اب

مرراب  ا  .[1] اشدتجارت الکترونی   ر حال ای است می
پذسرش اسنترنت  ه انوان س  منبع  رای خر ب یروشی و 
یککروش محصککوالت و خککدمات  ککه صککورت آنالسککن، 
 ،موضککواات اخالقککی مککرتبط  ککا ادککتاا ب ا  اسنترنککت 

مای جدی  کرای مصکرف تننکدگان و مرننکین     ن رانی
ماسی را  رای یعاالن اسن حکو ب  که وجکو  آور ب    چالت
تننکدگانی تکه  که صکورت     خالف مصرف ر .[61]ادت

مکای مختلکف خرسکد    آیالسن و  ا حضکور  ر یروشک اب  
توانند  ه لحاظ یی سککی  تنند، خرسداران اسنترنتی نریمی

.  نکا راسن  [63]خرسدمای  کالقوة خکو  را  رردکی تننکد    
گونه خرسداران مرکن ادت دطح  االسی ا  رسس  را اسن

 ر اسکن ادکاس، موضکواات اخالقکی      .[64]ا راک تنند
-مرتبط  ا خر ب یروشی آنالسن  ه انوان سککی ا   ک ر   

-. ن رانکی [1]مای خرسد آنالسن مطرر ادکت ترسن چالت

مای ی اسندب  ر خصوت امنیت و ریتارمای غیراخالقکی  
توانکد رشکد آنهکا را    مای آنالسکن مکی   ر خر ب یروشی

تننکدگان  محدو  و  ا مشکل مواجه دا   و حتی مصرف
مای آنالسن  ا   ار .  ا ارسا ان  اسکد  داننکد   را ا  یعالیت
مای اخالقی مکرتبط  کا نارضکاستی و  کی     چ ونه چالت

مای خر ب یروشی آنالسکن را تکامت   ی  ر محیطااترا 
 مند و ا  اسن طرسق رشد  یشتری را  رای تسب و تکار  

ماهومی  ه نکام ا راک   [21]6. رومن[61]خو  یرام  تنند
 ه وجو   2تنندگان ا  اخال  خر ب یروشی آنالسنمصرف

آور  و آن را اسن ونککککه تعرسکککککف تکککککر   ا راک  
تنندگان  ر خصکوت  ردکتکاری و مسکئولیت    مصرف

تننکدگان  که   شرتت  ر تالش  رای ارتباط  کا مصکرف  
روشی امن، محرمانه، منصاانه و صا قانه ته  رنهاست ا  

(. اسکن  634تنکدصت. گان حراست میتنندحقو  مصرف
، اکدم  4، حرس  خصوصکی 3ماهوم شامل چهار  عد امنیت

می  اشد.  ر ا امه  ه  حک    1و قا لیت ااترا  5یرسبکاری
 پر اخته خوامد شد. ا  ا عا  و  رردی مر تدام

 
 امنیت

تنندگان نسکبت  که امنیکت    امنیت،  ه ا راک مصرف
( و 1خکت مکای پر ا مای آنالسکنص امنیکت روش  تراتنت

مکای غیرمجکا    حااظت ا  اطالاات مکالی ا   دتردکی  
امنیککت را  [61]8. آگککا  و ال مسککری[65]اشککارب  ار 

ت ا  تارت ااتباری و  س کر اطالاکات مکالی  ر    حااظ
ته امنیت سعنی اسن مای راسانه ای می  انند.مقا ل وسروس

مای اسنترنتکی ا   تا چه حد مشترسان  اور  ارند ته داست

                                                           
1. Roman 

2. Consumer perception regarding the ethics of online 

retailer(CPEOR) 

3. Security 

4. Privacy 

5. Non-deception 

6. Reliablity/Fullfillment 

7. Payment method 

8. Agag & Elmasry 
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 کنندگان نسبت به اخالق خرده فروشی آنالین بر ارزش ویژة برندر ادراک مصرفبررسی تأثی

. [61]مای پر اخت وجه امن و مطرئن مسکتند نظر روش
مای اسنترنت پذسریتواند  ر نتیجة آدیبمسثلة امنیت می

 ر  مینة تجارت الکترونی   اشد تکه موجکب رسسک     
شکو  و  درقت اطالاات و دکرقت خکدمات مکی    ، االتر

انحراف نی  واقعیتی ادت ته  ر اسن ردانه وجکو   ار .  
مکای حسکا داری  کرای    االوب  ر اسن،  ه  لیل پینیدگی

تارانه نیک   مای یرسباحترال یعالیت ادتاا ب  ر خدمات،
. مشترسان اقیدب [61]سا د ه طور قا ل توجهی ای است می

مای پر اخت اسنترنتی مریشه امن نیسکتند   ارند ته تانال
توانند  ه طور  القوب  دتکاری شوند. اسکن، ااترکا    یو م

مکا را   مد، و آنمشترسان را نسبت  ه و ساست تامت می
ا  ارائة اطالاات شخصی و خرسد  ه صورت آنالسن  کا   

ماسی ته مرککن  یقدان امنیت  ه  لیل رسس  .[5] ار  می
تنندگان من ام انتقکال اطالاکات حسکاس    ادت مصرف

ا راک تنند مثل شرارة تارت ااتباری، س   لیل ارکدب  
تنندگان  القوب  ه صورت  رای اسن دؤال ته چرا مصرف

تننکدگانی تکه    اشد. مصرفمی ،آنالسن خرسد نری تنند
مالت آنالسن ارائکه  اطالاات شخصی خو  را  ر طی معا

تننکد، رسسک   که خطکر ایتکا ن اسکن اطالاکات را        می
تننکدگان  پذسرند.   نکا راسن، ن رانکی ارکدب مصکرف    می

 [68] اشدمای آنالسن میآنالسن، امنیت تراتنت
 

 1حريم خصوصی

موضوع حرس  خصوصی  ا ماهوم رسس  اطالاکاتی  
. حرس  خصوصی  ه انکوان حااظکت ا    [65]مرتبط ادت

آوری، ذخیکرب دکا ی،   اطالاات شخصی  ر من ام جرع
.حاک   [8]پر ا ش، و نشر و تخرسب تعرسف شدب ادکت 

حرس  خصوصی  یراتر ا  ادم اطرینان  ر ارائة اطالاات 
 اشد،  لکه شامل  رجه شخصی  ر روی س  و ساست می

تکه اطالاکات  که اشکتراک گذاشکته      شکو   و می انی می
شو ، سکا  که شکخا یکالثی  که      شو ، اجارب  ا ب میمی

شکو ، اطکال    مای مرتبط  ا  ا ارسا ی یروخته مکی ان ی ب
. موضواات اخالقی  ر  مینة حاک  حکرس    [69]شو می

ته قوانین  اشد  ه  لیل اسنخصوصی  سیار  ا امریت می

                                                           
1. Privacy 

. [21]سا نکد ما تغییر نریمر ام  ا رشد اسنترنت و و ساست
مای مرتبط  ا حرس  خصوصی منجر  ه ادم تراسل ن رانی

 ه ارائة آنالسن اطالاات شخصی، ادم پذسرش تجکارت  
ادکتاا ب ا  اسنترنکت   الکترونی ، سا حتی ادم تراسل  که  

تننکدگان  ر خصکوت   مای مصکرف شدب ادت. ن رانی
حرس  خصوصی نکه تنهکا محکدو   که تودکعة تجکارت       

چنکین  کر رواسکی و ااتبکار     شو ،  لکه م الکترونی  می
گذار ، تکه مرککن   تنندگان تثییر میپاس اب  ا ة مصرف
گیری نا ردکت مشکترسان،  که مکدر     ادت منجر  ه مدف

و درخور ب شدن مشترسان شو .  ه منظور ما، ریتن تالش
مکای اسنترنتکی مکی    اجتناب ا  چنین اشتباماتی، شکرتت 

 اسست  ه مشترسان خو  اسن اطرینان را  دمند ته حکرس   
ما  ه خو ی حااظت شدب ادت.  سکرا اسکن   خصوصی آن

 مد. موضوع ااترا   ین مشترسان و شرتت را تامت می
صوصکی  کرای   مکای حاک  حکرس  خ    نا راسن، یعالیکت 

مای آنالسن  ر وا اشکتن مشکترسان  که ارائکة     تنندبتثمین
 .[26]اطالاات شخصی  سیار حیاتی ادت

 

 2عدم فريبکاری

نندگان نسکبت  که   تمای مصرفیرسبکاری  ه ن رانی
ارائکة  رسبکارانة خکر ب یکروش آنالسکن مثکل     ریتارمای ی

نا ردت اطالاات ا  روی ارد، و ادم تحوسل تاالمای 
، [61]3. لیربو و مرککاران [69]خرسداری شدب اشارب  ار 

 اور مصرف تنندگان نسبت  ه قصد "ادم یرسبکاری را 
س  تکثمین تننکدة آنالسکن خکدمات  کرای ادکتاا ب ا        

منظور تحت تکثییر قکرار  ا ن    مای یرسبکارانه  هیعالیت
می  انند.  ر  "تنندگان  ه خرسد آنالسن محصول مصرف

حو ة  ا ارسا ی،  ه اصطالر یرسبککاری توجکه خاصکی    
مکای تبلیغکات، یکروش     مینکه  شدب ادکت ا  جرلکه  ر  

شخصی، خکر ب یروشکی دکنتی. یرسبککاری  ر حکو ب      
مای  ا ارسا ی تکاری غیراخالقکی و غیرمنصکاانه    یعالیت
ت خر ب یروش ته منجکر  اری  ه اقداما. یرسبک[22]ادت

تنندگان  کاور نا ردکتی  ر خصکوت    می شو  مصرف
مثککل  ؛شککو پیشککنها  آنهککا  اشککته  اشککند اطککال  مککی

                                                           
2. Non-deception 

3. Limbu et al 
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خصوصیات محصول، قیرت، گکارانتی و...، تکه  ااک     

تننکدگان  شو  محصول جذاب  ه نظر  ردد و مصرفمی
 .[23]را تحرس   ه خرسد نراسد

 

 1قابلیت اطمینان/مرعهدبودن

قا لیت اطرینان  ه ااترا  مشتری و ااتقا   که اسنککه   
تعهکدات  ککرآور ب خوامککد شککد اشککارب  ار . مشککترسان  

مای یروشکندة تکاال و خکدمات  که     ته شرتت معتقدند
ای ریتار تنند تکه خوادکت   صورت آنالسن  اسد  ه گونه

ه مادت. اسن معیار  ر رگیرندة اسن موضوع ادکت تک  آن
قیرت تاال  ر صورت حساب مشتری  ر واقکع  اسکد آن   
چی ی  اشد ته مشتری  ر اداس اطالاات ارائه شکدب  ر  

. مرننکین قا لیکت ااترا /متعهکد    [21]داست انتظار  ار 
ای  و ن  ه نراست و توصیف  قیق س  محصول  ه گونه

مرانی  اشد ته  یت می تنند  قیقاًرساته آننه مشترسان  
اند،  ه االوب،  که تحوسکل محصکوالت    آنها داارش  ا ب

دال   رچارچوب  مکانی واکدب  ا ب شکدب نیک  اشکارب      
 ر چارچوب  مانی مکور    .  رسایت محصوالت[5] ار 

انتظار،  رسایت  قیق مران محصول دکاارش  ا ب شکدب   
وم  چنین  رسایت محصول  ر س  شکراسط واکدب  ا ب   
-شدب  ر دطح رضاست الکترونیکی مشکترسان تکثییر مکی   

 .[24]گذار 
 

 2ار ش شيژة برند

مای مر شرتت  رنکد آن  ترسن  اراسیار شسکی ا   ا
تننکدگان  شرتت ادت. مرچکه  رنکد  ر ذمکن مصکرف    

توانکد  ر دکاسة آن   جاس اب  هتری  اشته  اشد شرتت می
. [25]تننکدگان تسکب تنکد   منایع  یشتری را ا  مصکرف 

مدسران تسب و تارما،  رندما را ا  ارمکاسی قدرترنکد و   
نقت  و انند گیری مشترسان میتثییرگذار  ر یراسند تصری 

تننکد. پک    اصلی  رنددا ی را اسجا  تراس  معریی مکی 
ناکوذ،  اسکد  که    و  کا   رندما  ه انوان  اراسکی ار شکرند  

(، ار ش 6996ص3. آتکر [9]صورت مد رانه مدسرست شوند

                                                           
1. Reliability/Fulfilment 

2. Brand Equity  

3. Aaker 

ای تکه سک   رنکد  که سک       ا ار ش ایک و ب وسژة  رند ر
.  ر [21] مد تعرسف تکر ب ادکت  محصول سا خدمت می

(، ار ش وسککژة  رنککد را  6996تعرساککی  س ککر، آتککرص 
 اند ما و تعهدات متصل  ه  رند میای ا  وسژگیمجرواه

ته دبب ای است سا تکامت ار ش اسجکا  شکدب تودکط     
مکا را  که پکنر گکروب      حصول می شو . او اسن وسژگیم

ویا اری  ه  رند، آگامی ا   رنکد، تیایکت ا راک شکدب،    
مککای مککرتبط  ککا  رنککد تککداای  رنککد، و  س ککر  اراسککی

( ار ش وسژة  رند 6993. دیرون و دولیوانص[21] اندمی
 اننکد   سکدگاب مکالی و    دگاب قا ل  رردی میرا ا   و  س

تنندب. ار ش وسژة  رند مبتنی  کر  سکدگاب    سدگاب مصرف
مالی  ه  رردکی ار ش سک   رنکد  ر  ا ارمکای مکالی      

(، ار ش وسژة  رنکد مبتنکی  کر    6993تلرص.[28]پر ا  می
مشتری را تکثییر مترکاس ی تکه  انکت  رنکد  کر ا راک       

 تنندگان نسبت  ه ار ش  رنکد  ار ، مکی  انکد.   مصرف
ا  یات ار ش وسژة  رند  ر توایکق  کا اسکن تعرسکف، ا      

تننکدب، ار ش وسکژة  رنکد را  که انکوان       سدگاب مصرف
تنکد  ر  می جذا یتی ته س   رند  ه س  محصول اضایه

مکای  ار ش وسژة  رند  ر شکرتت  .[28]نظر گریته ادت.
چنکین ا   و  مک   4آنالسن سا تسب و تارمای الکترونیکی

مای آنالسن ترتکر  رردکی    سدگاب مشترسان خر ب یروشی
گیری ار ش شدب ادت.  ا اسن حال، ماهوم و ا عا  اندا ب

مای وسژة  رند مبتنی  رمشتری ا   سدگاب مشترسان شرتت
ر ش وسژة  رند مبتنی  کر  آنالسن نسبت  ه  سدگاب دنتی ا

مشتری متااوت ادت. س  تااوت  ه  لیل آن ادکت تکه   
تارمای آنالسن اردتاً خدماتی مسکتند و  ر اسکن   وتسب

گیکری  رنکد   تسب وتارما منبکع تجر که،  مینکة شککل    
ماسی ته  ه وادطة راسانه اسجکا    اشد.  وم،  ر محیطمی
شو ، و سکاست شکرتت تجر کة مشکترسان محسکوب      می
گونه ادتدالل شکدب ادکت تکه ار ش    و . دوم، اسنشمی

مای آنالسن اوامل اسجکا  تننکدة   وسژة  رند خر ب یروشی
 ه انکوان مثکال، اوامکل     -متراس  و خات خو  را  ار 

مر کوط  که طراحککی و ساستصتضکرین امنیکت، قا لیککت     
مکای گسکتر ة    ندی دتردی، دهولت و  ر ی( و  دته

                                                           
4. E-business 
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 کنندگان نسبت به اخالق خرده فروشی آنالین بر ارزش ویژة برندر ادراک مصرفبررسی تأثی

ما. چهارم،  کا  آن  ةمای گسترمحصوالت ا  میان وسژگی
ته تسب و تارمای آنالسن اردتاً ناملروس توجه  ه اسن

تنندگان ا  طرسق تودط مصرف ماو قضاوت  ر مور  آن
مای ملروس مشکل می  اشکد، مکی  اسسکت سک      نشانه

.  کا اسکن   [21]اسجکا  شکو    6تداای و پیوندی  ا ااترکا  
-تارمای آنالسن خکر ب واگر تصور ما ا  تسبتوصیف، 

ما  اشد،  رندمای خر ب یروشی تامالً متااوت ا  یروشی
 اشد ته  ر اسن اداس می توان گات  رند محصوالت می

توانکد متاکاوت   ته تار ر  حقیقی اصول  رنددا ی مکی 
 . [29] اشد

 

 تحقیقپیشینه 

 کککه  رردکککی ا راک   [65]رومکککن وتیودکککتاس 
تنندگان نسبت  ه اخال  خر ب یروشی آنالسکن و  مصرف

دگان  ر تننککارتبکاط آن  ککا تخصککا ارکومی مصککرف  
اسنترنت و ارتباطات  مان  ه  مان پر اختند. نتکاسر اسکن   

تننککدگان  ر مطالعککه نشککان  ا  تککه تخصککا مصککرف
یروش آنالسن را  ه ما ا  اخال  خر باسنترنت، ا راک آن

 مککد و رااسککت اصککول و طککور معنککا اری  هبککو  مککی
 ینی قوی  رای ارتباطات ادتاندار مای اخالقی س  پیت

تننکدگان  که شکرار     ر میکان مصکرف    مان  که  مکان  
ای  س کر  که  رردکی     ر مطالعه [22]رومن .[65]رو می

 ر خرسد آنالسن پر اخکت.   2پیامدمای یرسب ا راک شدب
تکاری ا   نتاسر اسن مطالعه حاتی ا  آن ادت ته یرسکب 

تننکدگان  مندی  ر ویا اری مصکرف طرسق متغیر رضاست
تاری  ر ویکا اری  ر  گذار . تثییر مستقی  یرسبتثییر می

تنندگانی ته تنندگان تحصیل تر ب، مصرفمیان مصرف
تککری نسککبت  ککه اسنترنککت  ارنککد، و   ن ککرش مثبککت 

تنندگانی ته س  محصول یی سکی را قبالً خرسدب مصرف
 ه  رردکی تکثییر    [61] 3لیربو و مرکاران .اند،  سدب شد
تنندگان نسبت  ه اخال  خکر ب یروشکی   ا راک مصرف

تنندگان پر اختند و آنالسن  ر رضاست و ویا اری مصرف
 ه اسن نتیجه ردیدند ته ادم یرسبکاری، متعهد  کو ن، و  

                                                           
1. Trust 

2. Perceived Deception 

3. Limbu et al 

تنندگان رضاست مصرف امنیت  ه طور معنا اری منجر  ه
شو . و تنها متغیر حا  حرس  خصوصکی  ا  و ساست می

گذار . مرننین تثییر  ه طور مستقی   ر ویا اری تثییر می
تکاری و متعهکد  کو ن  کر     مستقی  متغیرمای ادم یرسب

 اشکد و رضکاست اسکن را طکه را     ویا اری معنا ار نرکی 
لیربو و  ،ای  س رمطالعه  ر چنینم  تند.گری میمیانجی
تننکدگان ا    ه  رردی تثییر ا راک مصکرف  [1]مرکاران

اخال  خر ب یروشی آنالسن  کر قصکد خرسکد و  ا  سکد     
مجد  ا  و ساست پر اختند. نتاسر اسن مطالعکه نشکان  ا    

تنندگان نسکبت  که اخکال  و سکاست     ته ا راک مصرف
خر ب یروش اسنترنتی  که طکور معنکا اری  کر ااترکا  و      

گذار  تکه  ر نهاسکت   تثییر مین رش نسبت  ه و ساست 
تککثییر مثبتککی  ککر قصککد خرسککد و  ا  سککد مجککد       

گکذار . اسکن مطالعکه    تننکدگان ا  و سکاست مکی   مصرف
تند ته اخکال  و سکاست   مرننین  ر اسن نکته تثتید می

خر ب یروش اسنترنتی  ه طور مستقی   کر نیکات ریتکاری    
گذار   لکه اسن را طه  ودکیلة  تنندگان تثییر نریمصرف

 شکو . گری میااترا  و ن رش نسبت  ه و ساست میانجی
ای را  ا مدف  رردکی تکثییر   مطالعه ،[31]4لو و مرکاران

بت  که  تننکدگان نسک  محوری  کر ا راک مصکرف  یرمنگ
یروشککی آنالسککن و مرننککین قصککد ویککا اری   خککر ب

 ه اسن نتیجه  تحقیقما  ر اسن الکترونیکی انجام  ا ند. آن
، مرراب  ا جرع گراسی ایقکی  5ردیدند ته یر گراسی ایقی

-منجر  ه ا راک  هتر و  کاالتر اخکال  خکر ب   1و ارو ی

تننکدگان اخکال    یروش آنالسن می شو . مرچه مصکرف 
تکری ا راک تننکد،   سن را  ه طور مثبکت یروش آنالخر ب

 .تراسل  یشتری  رای خرسد ا  یروشندب خوامنکد  اشکت  
اخکال   "ای را تحت انکوان مقاله [5] 1البلتاجی و آگا 

ی و تثییر آن  ر رضاست و قصکد  خر ب یروشی الکترونیک
ا   و  سدگاب یرمن کی و تئکوری    "خرسد مجد  مشترسان

آنان نشان  ا  ته  تحقیقانجام  ا ند. نتاسر 8ااترا -تعهد

                                                           
4. Lu et al 

5. Horizontal Individualism 

6. Horizontal and Vertical Collectivism  

7. Elbeltagi and Agag 

8. Commitment-trust 
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تننکدب قکوی    ینکی اخال  خر ب یروشی آنالسن س  پیت
 اشکد. ااترکا  و    رای رضاست و قصد خرسد مجد  مکی 

 که طکور     و متغیکری مسکتند تکه    تحقیکق تعهد  ر اسن 
تننکدگان نسکبت  که    معنا اری را طة  ین ا راک مصرف

-یروشی آنالسن و رضاست مشتری را میانجیاخال  خر ب

تکه   ننین  ر اسن مطالعه نشان  ا ب شدتنند. مرگری می
تنندگان نسکبت  که   ی  ین ا راک مصرفیر گراسی را طه

-اخال  خر ب یروشی و رضاست مشتری را تعکدسل مکی  

 .تند
،  که  رردکی ارتبکاط  کین     [36] و مرکارانوالن وئال

ما و اخال   رتسکب وتکار  کر    مشتری محوری، مشو 
العکه تثتیکد   ویا اری مشترسان پر اختند. نتکاسر اسکن مط  

ته مشترسان اسن  اور را  اشته  اشند ته تند ته  مانیمی
ریتار شرتت اخالقی ادت، و مشکو  مکا و ریتارمکای    
خات ارائه شدب تودط شرتت تودکط مشکترسان مثبکت    

 .سا دتلقی شو ، حا  و ویا اری مشترسان ای است می

خککو   ککه  تحقیککق،  ر [9] ا ب و مرکککارانحریککدی
 رردی روا ط  کین شخصکیت و ار ش وسکژة  رنکد  کا      

وتکار پر اختنکد.   گری متغیر صاات اخالقی تسبتعدسل
 کین   عه نشان  ا  ته صاات اخالقی را طةر اسن مطالنتاس

تنککد و شخصککیت و ار ش وسککژة  رنککد را تعککدسل مککی
مکای اخالقکی   صاات و وسژگکی    رخور اری شرتت ا 

 تثییر معنا اری  ر ار ش وسژة  رند  ار .
 

 تحقیقمدل مفهومی 
 ا توجه  ه ا  یکات و پیشکینة تحقیکق، مکدل ا راک     

   خر ب یروشکی آنالسکن  تنندگان نسبت  ه اخالمصرف
، ال ککو و [21] رسککو  و رسکلکک  تحقیککق و [21] رومککن

 حاضکر را شککل مکی  منکد     تحقیقچارچوب ماهومی 
 .(6صشکل 
 

 تحقیقهای فرضیه

 ه منظور تبیین مسئلة تحقیق و  دکتیا ی  که امکداف    
-مای تحقیق  ه صورت  سکر مطکرر مکی   مطالعه، یرضیه

 گر ند 
 

 فرضیه اصلی
دگان نسکبت  که اخکال  خکر ب     تنن.ا راک مصرف6

یروشی آنالسن تثییر مثبت و معنکا اری  کر ار ش وسکژة    
  رند  ار .

 
 فرضیات فرعی

. امنیت  ه انوان سکی ا  ا عا  ا راک نسبت  ه اخکال   6
خر ب یروشی آنالسن  ر ار ش وسژة  رند تثییر مثبکت  

 و معنا اری  ار .

ت . حرس  خصوصی  ه انوان سکی ا  ا عا  ا راک نسکب 2
 ه اخال  خر ب یروشی آنالسن  ر ار ش وسکژة  رنکد   

 تثییر مثبت و معنا اری  ار .

 
 

امنیت

حرس  خصوصی

ادم یرسبکاری

قا لیت اطرینان

ا راک مصرف 
تنندگان نسبت  ه 
اخال  خر ب
یروشی آنالسن

ار ش وسژة  رند

 
 

 تحقیق. مدل ماهومی 6شکل 
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 و منا ع ادتخراج گوسه ما تحقیقمتغیر مای  .6جدول 
 منبع اسرخراج گويه ها ها(ها )سؤالتعداد گويه مرغیر

ادراک نسرربت برره اخررالق   
 فرشیی النالير خرد

  4 امنیت

  3 حرس  خصوصی

 3 ادم یرسبکاری
  [21] رومن
 

  3 قا لیت اطرینان

 1  ار ش شيژة برند
  [21] رسو  و رسکل 

 
 ---------- 69 تل پردشنامه

 
ادم یرسبکاری  ه انوان سکی ا  ا عکا  ا راک نسکبت   . 3

 ه اخال  خر ب یروشی آنالسن  ر ار ش وسکژة  رنکد   
 ر مثبت و معنا اری  ار .تثیی

قا لیت اطرینان  ه انوان سکی ا  ا عا  ا راک نسبت  ه . 4
اخال  خر ب یروشی آنالسن  ر ار ش وسژة  رند تثییر 

 مثبت و معنا اری  ار .

 

 تحقیقرشش 
 گیریش رشش نمونه جامعه الماری، نمونه

 تار ر ی ادت. یتحقیق مدف، حی  ا  حاضر، تحقیق

 س   رای حل پادخی سایتن  نبال  ه تار ر ی مایتحقیق

 -توصککیای ،مسککتند و ا  حیکک  روش ارلککی مشکککل
پیراسشی ادت. جامعه آماری تحقیق را مشترسان و ساست 

گیکری  ر اسکن    مند. روش نرونه سجی تاال تشکیل می
-روش نرونه گیری غیرتصا یی  ر  دکترس مکی   تحقیق

عیین  اشد.  ا توجه  ه نامحدو   و ن حج  جامعه  رای ت
حج  نرونه ا  یرمول جامعه نامحدو  تکوتران ادکتاا ب   

 384تعدا  نرونکه   % 95شدب ادت ته  ر دطح اطرینان 
نار  رآور  گر سد.  ر اسن تحقیق جهت تکریل ا  یات و 

ای و  جسککتجوی الرککی ا  مطالعککات تتا خانککهة پیشککین
اسنترنتی ادتاا ب شدب ادت. و  ر  خت مطالعات میکدانی  

 آوری شدب ادت.نامه اطالاات جرعا  پردت ا ادتاا ب 
ما  رای انجام آوری  ا بجرع منظورها  ار مور  ادتاا ب  

تکه  که صکورت     دؤال  کو   69ای  ا نامهتحلیل، پردت
مکای اجترکاای  ر   اسنترنتی و لین  آن ا  طرسکق شکبکه  

نامکه   خکت اول پردکت   گوسان قرار گریت.اختیار پادخ
شناختی  کو  و  اطالاات جرعیت رمور   شامل دؤاالتی

 5 کا ادکتاا ب ا  طیکف     تحقیق ر  خت  وم متغیرمای 
تاسی لیکرت صتامالً مکوایق  تکا تکامالً مخکالا ( مکور       

 کا   محققاندنجت قرار گریتند. ال م  ه توضیح ادت ته 
ته آسکا تکا  حکال ا     آور ن پردت ا تداسی  ر مور  اسن

ته آسا  ا اسکن  اسناسد سا خیر و تاال خرسداری تر ب سجی
جامعکه آمکاری خکو  را ا      ،داست آشناسی  ارسد سا خیر

-داسرسن تاکی  تر ند.  ر واقع آن  دکته ا  پردشکنامه  

ماسی  رای تحلیل مور  ادتاا ب قرار گریت ته  که اسکن   
تحلیککل  6پردککت جککواب مثبککت  ا ب  و نککد. جککدول 

  مد.را نشان می تحقیقتوصیای متغیرمای 

سی آ مون، آلاکای ترونبکاب  رردکی     رای تعیین پاسا
شد.  ر اسن روش، ضکرسب  ددکت آمکدب  کرای ترکام      

 منکدة مکور  قبکول     و ب ته نشکان  1.1متغیرما  یشتر ا  
 2 اشکد. جکدول   مای مر وط  ه متغیرما مکی  و ن دنجه

  مد.را نشان می تحقیقپاساسی متغیرمای 
ا  روی  تحقیکق نامکه اسکن   ته پردکت  ا توجه  ه اسن

امه مای ادتاندار  طراحی گر سدب و رواسکی آنهکا   پردشن
نامه توان گات ته پردتقبالً دنجیدب شدب ادت، لذا می

 اشد. ولی  کا وجکو    ا  رواسی ال م  رخور ار می تحقیق
، مجد اً تحقیقاسن،  رای تعیین رواسی صااتبار( پردشنامة 

 ا  روش ااتبار محتوای صوری ادتاا ب گر سد.
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 تحقیقساسی متغیرمای پا .2 جدول
 اللفای کرشنباخ بار عاملی هاسنجه مرغیر

سن
نال
ی آ
وش
یر
 ب 
خر
  
خال
ه ا
ت  
سب
ک ن
 را
ا

 

ت
منی
ا

 

ته خرسد اسن و ساست شراسط و ضوا ط تراتنت آنالسن را قبل ا  اسن -
  مد.انجام شو ، نراست می

 تند.اسن و ساست امن  و ن  رگاب پر اخت را تضرین می -

 مای امنیتی تایی  رخور ار ادت.گیاسن و ساست ا  وسژ -

 مای امنیت و ساست  ه راحتی قا ل یه  ادت. دتورالعرل -

84/1 
 
16/1 
11/1 
89/1 

16/1 855/1 831/1 

صی
صو
 خ
س 
حر

 

تکه چ ونکه ا  اطالاکات    اسن و ساست  ه وضور  ر خصوت اسن -
  مد.تند، توضیح میمشترسان ادتاا ب می

ها اطالاات شخصی مور  نیا   ر اسن و ساست  رای تکریل خرسد تن -
 ادت.

اطالاات  ر خصوت  دتورالعرل مای حا  حرس  خصوصی  که   -
 وضور  ر داست ارائه شدب ادت.

11/1 
 
85/1 
 
45/1 

12/1 161/1 

ری
کا
رسب
م ی
اد

 

حساب نهاسی  قیقا مرکان قیرکت واقعکی    قیرت مندرج  ر صورت -
  اشد.محصوالت  ر داست می

-داارش  ا ب اسد دال   رسایت مکی  چه را ته ا  اسن داستشرا آن -

 تنید.

- مد  ه آن ارل میای  ر س   مان خات میاسن داست اگر وادب -

 تند.

82/1 
 
89/1 
 
82/1 

51/1 886/1 

ان
رین
 اط
ت
 لی
قا

 

اسن داست  ر خصوت م اسا و خصوصیات محصوالتت اغکرا  و   -
 تند.نراسی می  ر 

ما را تند تا آنمی تنندگان ادتاا باسن داست ا  ت  تجر  ی مصرف -
  ه خرسد محصوالتت وا ار تند.

تند تا محصولی را  خرسد تکه  که آن   اسن داست شرا را متقااد می -
 نیا ی ندارسد.

81/1 
 
83/1 
 
82/1 

46/1 881/1 

ار ش وسکککژب 
  رند

مکای  توان   ه راحتی  سجی تاال را ا  میان  س کر یروشک اب  من می -
 اسنترنتی شناداسی تن .

تن  یوراً یروش اب اسنترنتی  سجی قصد خرسد اسنترنتی میمن امی ته  -
 تند.تاال  ه ذمن  خطور می

ته می توان  که  من و ساست  سجی تاال را  ودت  ارم  ه خاطر اسن -
 ای ا  محصوالت  دتردی  اشت.طیف گستر ب

مکا تکرجیح   تاال را  که  قیکه یروشک اب   من و ساست یروش اب  سجی -
 مد تکا  ن و ساست اسن امکان را  ه من میته اس م   ه خاطر اسنمی

 مای آنالسن  س ر مقاسسه تن .ما را  ه راحتی  ا یروش ابقیرت

تکاال احسکاس   من من ام پر اخت وجه ا   رگاب پر اخکت  سجکی   -
 تن .امنیت می

حتی اگر یروش اب آنالسن  س ری مران خصوصیات و ساست  سجی  -
 تاال خرسد تن . سجی م  ا  تاال را  اشته  اشد، من ترجیح می

81/1 
 
86/1 
 
86/1 
 
89/1 
 
 
18/1 
 
85/1 

52/1 932/1 

 884/1 _ _  تل پردشنامه



 

655 

 کنندگان نسبت به اخالق خرده فروشی آنالین بر ارزش ویژة برندر ادراک مصرفبررسی تأثی

 تحقیقرواسی متغیرمای  .3 جدول
-یاخص کفايت نمونه مرغیر

 (KMO)گیری
شاريانس تبییر  ال مون بارتلت Sigمقدار 

 ید 

ادراک نسبت به اخالق 
 خرد  فرشیی النالير

 61/11 111/1 191/1 امنیت

 43/15 111/1 121/1 حريم خصوصی
 94/81 111/1 146/1 عدم فريبکاری

 15/86 111/1 144/1 قابلیت اطمینان
 14/15 111/1 915/1 ار ش شيژ  برند

 
 

نامه طراحی شدب  ر اختیکار   رای اسن منظور، پردت
تعدا ی ا  اداتید  انش اب  ر حو ب مدسرست  ا ارسا ی و 

ما خوادته شد تکا  ا ب شد و ا  آنتنندگان قرار  مصرف
نامه  یان یرماسند. پ  نظر خو  را  ر مور  رواسی پردت

نهکاسی آمکا ب گر سکد.     نامةآوری نظرات، پردتا  جرع
ا   تحقیکق  نامکة ای دنجت پاسکاسی صااترکا ( پردکت    ر

نامکه سعنکی   ترسن روش ار سکا ی پاسکاسی پردکت   متداول
. ضکرسب آلاکای   ضرسب آلاکای ترونبکاب ادکتاا ب شکد    

 اشکد و   کاالتر مکی   1/1ترونباب  رای ترامی متغیرما ا  
 ر دکطح   تحقیکق حاتی ا  آن ادت تکه پاسکاسی ا ک ار    

منادکککبی قکککرار  ار . ا  شکککاخا تااسکککت نرونکککه 
و آ مکون  ارتلکت  کرای تحلیکل اکاملی       (KMOصگیری
ما و  رردی رواسی دا ب متغیرما ادتاا ب شد.  کرای   ا ب

گیکری اکد ی   شاخا تااست نرونکه  تثسید رواسی دا ب
 اری آ مکون  ارتلکت  اسکد    و مقدار معنکی  1/1 یشتر ا  
  مکد تلیکة  نشکان مکی   3 رصد  اشد. جدول  5ترتر ا  
ا  ااتبار ال م  ه منظور  رردی رواسکی   تحقیقمتغیرمای 

ته مقا سر  ارمای ااملی دا ب نی   رخور ارند. ضرن اسن
تکه تلیکة متغیرمکا      مدنشان می 2ارائه شدب  ر جدول 

مای ارائکه شکدب    ارای رواسی دا ب مستند،  سرا ته گوسه
انکد و  را تسب تر ب 5/1 رای متغیرما مقا سری  یشتر ا  

اند متغیر مور  نظر را تبیین تننکد. لکذا،    ه خو ی توانسته
 گیر .اسی دا ب نی  مور  تثسید قرار میرو

 (3 صجکدول   مکد می ان وارسان  تبیین شدب نشان می
ته اسن تعدا  پردت  رای دنجت مر س  ا متغیرمکا تکا   

اند متغیر مور  نظر را  سکنجند.  که   چه  رصدی توانسته
متغیکر ار ش  طور مثال می ان وارسان  تبیین شدب  کرای  

شت پردکت مطکرر شکدب       مد ته رند نشان می وسژة
 11اند ته تقرسبکاً  نامه قا ر  و ب رای اسن متغیر  ر پردت

 تحقیکق   تغییرات اسن متغیر را  ا توجه  ه مدف  رصد ا
 مور  دنجت قرار  مند.

 

 هايه ش تحلیل داد تجز
مکای  آوری تامکل  ا ب پ  ا  جرکع  ،  ر اسن تحقیق

 SPSSآوری شکدب  که نکرم ایک ار     مای جرعتحقیق،  ا ب
و ا  آمکار توصکیای  کرای تهیکه انکواع       شدبانتقال  ا ب 

رونکه حاصکل ا    جداول و نرو ارما جهکت توصکیف ن  
 که منظکور  رردکی     .ب ادکت جامعه آماری ادتاا ب شکد 

ص  Amosو آ مون مدل نی  ا  نرم ای ار  تحقیق ماییرضیه
مدل دا ی معا الت داختاری( ته سکی ا  انکواع روش  

ادکت،  ( SEMصمای مکدل دکا ی معکا الت دکاختاری    
 ادتاا ب گر سدب ادت. 

 

 تحقیقهای يافره
مکور   رردکی  ر    نکة شناختی نرواطالاات جرعیت

مای جدول نشان گونه ته  ا بآمدب ادت. مران 4جدول 
 36گوسان  ن، متثمل،  ر ر ب دکنی   مند،  یشتر پادخمی
دال،   ا تحصیالت یو  لیسان ، تارمنکد  خکت    41تا 

 ولتی و ایرا   ارای  رآمد ترتر ا  س  میلیکون تومکان   
 مستند.
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 صد(شناختیص راطالاات جرعیت .4 جدول
 درصد فراشانی فراشانی سطوح یناخرینام مرغیر جمعیت

 مر  جنسیت
  ن

643 
246 

2/31 
8/12 

 مجر  شضعیت تأهل
 متآمل

686 
213 

6/41 
9/52 

 ترتر ا   سسل  تحصیالت
  سسل 

 یو   سسل  
 لیسان 

 یو  لیسان  و  االتر

5 
23 
21 
618 
618 

3/6 
1 
2/5 
8/43 
8/43 

 دال 31-68 سر
 دال 36-41
 دال 46-51

 دال 51 یشتر ا  

95 
611 
14 
38 

1/24 
8/45 
3/69 
2/61 

 تارمند  خت  ولتی یغل
 تارمند  خت خصوصی

 آ ا 
  انشجو

 یاقد شغل

652 
41 
91 
38 
58 

1/39 
4/61 
25 
9/9 
6/65 

 ترتر ا  س  میلیون تومان درالمد
 س  تا  و میلیون تومان
  و تا ده میلیون تومان
 ده تا پنر میلیون تومان

 ر ا  پنر میلیون تومان یشت

629 
12 
661 
31 
41 

1/33 
6/61 
5/31 
4/9 
4/61 

 

 هاال مون مدل ش فرضیه
مکای  و یرضکیه  تحقیکق  ر اسن قسرت مدل ماهومی 

دا ی معا الت داختاری  ا ادتاا ب ا  طرسق مدل تحقیق
مور  آ مون قکرار گریکت.  کرا ش     AMOSای ار ا  نرم

مکای  مون یرضکیه تلی صآ مون مدل( و  را ش ج ئی صآ 
مای مدل معا الت دکاختاری  ی( ا  جرله خروجیتحقیق

ادت. ا  آنجاسی ته قبل ا   را ش ج ئی مدل سکا مرکان   
ی  اسد  را ش تلی مکدل مقکدار   تحقیقمای آ مون یرضیه

منادبی را نشان  مد، ا تدا  ا توجه  ه اطالاکات  ددکت   
 پر ا س  و دکس   که  ای ار  ه اصالر مدل میآمدب ا  نرم

و روا ط  ین متغیرمکا خکوامی     تحقیقمای آ مون یرضیه
 پر اخت. 
گکر  ، امنیکت،   مشامدب می 2طور ته  ر شکل مران

حرس  خصوصی، قا لیت ااترکا  و اکدم یرسبککاری  که     
انوان ا عا  ا راک نسبت  ه اخال  خر ب یروشی آنالسن  

طکور تکه مشکامدب    مران  ر ار ش وسژة  رند تثییر  ارند.
متغیر امنیت، حرس  خصوصی، قا لیت ااترکا  و  شو ، می

پردکت   3و  3، 3، 4ادم یرسبکاری  ه ترتیکب تودکط،   
، خطای eاند. مرننین متغیرمای مور  دنجت قرار گریته

-گیری میگیری مرتبط  ا متغیر متناظرشان را اندا باندا ب

 نراسند.
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 Amosای ار مدل اولیه تردی  شدب  ر نرم .2شکل 

 
 نتاسر آ مون مدل معا الت داختاری .5جدول 

 مقدار قابل قبول مقدار گزارش ید  اخرصار نام یاخص

 3تا6 ین Df2X 653/3/ یاخص کای اسکوئر بهنجار يا نسبی

 >NFI 891/1 9/1 بونت –یاخص بنرلر 

 >GFI 811/1 9/1 نیکويی برا ش

 >AGFI 846/1 9/1 نیکويی برا ش اصالح ید 

 >TLI 965/1 9/1 لويز –یاخص تاکر 

 >CFI 921/1 9/1 یاخص برا ندگی تطبیقی

 >IFI 921/1 9/1 یاخص برا ش افزايشی

 >P 111/1 15/1 سطح معناداری

 <RMSEA 115/1 6/1 ريشه میانایر مربعات خطای برالشرد

 
گکر  ، مرکه   مشکامدب مکی   5مرانطور ته  ر جدول 

 مکد.  مای  را ش وضعیت منادبی را نشان نریشاخا
را 811/1ور مثال شاخا نیککوسی  کرا ش مقکدار     ه ط

 مد ته  ر واقع اسن شاخا  اسد  ر محکدو ب  نشان می
قرار گیر . و سا شکاخا نیککوسی  کرا ش     9/1 االتر ا  

مای  را ش ترسن شاخااصالر شدب نی  ته سکی ا  مه 

 اشد ته اسن شاخا  اسکد  می 846/1 اشد  را ر مدل می
-ین مقا سر مر وط  که شکاخا   اشد. مرنن 9/1 االتر ا  

 ونکت  نیک     –شاخا  نتلر  تای ادکوئر  هنجار ومای 
اسن  دان معنی ادت تکه مکدل ماهکومی     مطلوب نیستند.

مای ذتر شکدب  نیا   ه اصالحاتی  ار  تا شاخا تحقیق
  ه مقدار منادب خو   ردند.
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 Amosای ار مدل اصالر شدب  ر نرم .3شکل 

 
 دل اصالر شدب معا الت داختارینتاسر ا مون م .1جدول 

 مقدار قابل قبول مقدار گزارش ید  اخرصار نام یاخص

 3تا6 ین Df2X 928/6/ یاخص کای اسکوئر بهنجار يا نسبی

 >NFI 941/1 9/1 بونت –یاخص بنرلر 

 >GFI 921/1 9/1 نیکويی برا ش

 >AGFI 911/1 9/1 نیکويی برا ش اصالح ید 

 >TLI 914/1 9/1 لويز –یاخص تاکر 

 >CFI 911 9/1 یاخص برا ندگی تطبیقی

 >IFI 911/1 9/1 یاخص برا ش افزايشی

 >P 111/1 15/1 سطح معناداری

 <RMSEA 149/1 6/1 ريشه میانایر مربعات خطای برالشرد

 
 خروجی نرم ای ار  رای آ مون یرضیه اصلی .1جدول

ضريب  مرغیر شابسره مرغیر مسرقل
 مسیر

سطح 
 خطا

المار  
 (T)ونال م

 Pمقدار 
معنی 
 داری

 نریجه

 فرشیی الناليرادراک نسبت به اخالق خرد 
ار ش وسژة 

  رند
 پذسرش 111/1 312/5 236/1 243/1
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ای ار آموس و اسجا   ا انجام اصالحات پیشنها ی نرم
روا ط  ین متغیرمکای ا راک نسکبت  که اخکال  خکر ب      
یروشی آنالسن تکه  ارای پیشکینه نظکری  و نکد، مکدل      

مکای  صالحی  و ارب مور  آ مون قرار گریت. شکاخا ا
 آور ب شدب ادت. 1 را ش مدل اصالر شدب  ر جدول 

مای  را ش مدل اصالر شاخا 1 ا توجه  ه جدول 
 مند. شاخا نیککوسی  شدب،  را ش منادبی را نشان می

 اشد ته اسکن شکاخا  کرا ش    می 921/1 را ش   را ر 
چنین شاخا مد. م  قا ل قبولی را  رای مدل نشان می

نیکوسی  را ش اصالر شدب نی   عد ا  اصالر مدل  را ر 
 اشد. شاخا  نتلر  ونکت نیک  تکه  کرای     می 911/1 ا 

 9/1 اسسکت مقکداری  یشکتر ا      را ش مطلوب مدل می
 ددکت   941/1 اشته  اشد،  عد ا  اصالر مدل  را ر  کا  

مکای   اشد. داسر شکاخا آمد و  یان ر مقدار مطلوب می
  مند. را ش،  را ش منادبی را  رای مدل نشان می 

پ  ا   را ش تلی مدل  ه  را ش ج ئکی مکدل سکا    
ما و  رردی روا ط موجو   ر مدل پر اخته آ مون یرضیه

شو .  رادکاس ضکرائب تکثییر  کرآور  شکدب و نیک        می
تککوان  ر ر  و سککا تثسیککد معنککا اری اسککن ضککرائب مککی

 .  ه منظور  رردکی  گیری نروی تصری تحقیقمای یرضیه
ال م ادت آمارب آ مون تکی، ضکرائب    تحقیق ماییرضیه

مور  ار سا ی قرار گیر . چناننکه   P valueمسیر و مقدار 
 95شو  آ مون  ا دطح اطرینان  91/6مقدار تی  یشتر ا  

 58/2قکا سر  کاالتر ا    گیر . م رصد مور  تثسید قرار می
 99نان  کاالتر ص  یان ر دطح اطری تحقیق مای رای یرضیه

 اشکد.  ضکرن   می تحقیقمای  رصد(  رای تثسید یرضیه
 5 اسد ترتکر ا    ما رای اسن یرضیه Pvalueته مقدار اسن

ما قضکاوت تکر .   صدم  اشد ته  توان  ر مور  تثسید آن

شدت تثییر متغیر مستقل  کر متغیکر    ،مقا سر ضرسب مسیر
 یکان ر   مد. مثبت  و ن ضرسب مسیر وا سته را نشان می

تثییر مثبت و ضرسب مسیر منای  یان ر تثییر منای متغیکر  
مستقل  ر وا سته ادت. مر چه مقدار ضرسب مسیر  یشکتر  

  اشد، شدت تثییر متغیر مستقل  ر وا سته  یشتر ادت.
آ مون یرضیه اصلی  یان ر تثسید اسکن یرضکیه    نتیجة

 اشد.  ر واقع  ا توجه  ه مقکدار تکی معنکا اری تکه     می
توان تصری   که تثسیکد    اشد میمی 58/2 یشتر ا   اد ی

 رصکد گریکت. مقکدار     99اسن یرضیه  ا دطح اطرینان 
 رصکد   6ضرسب مسیر  یان ر اسن ادت ته  کا ایک است   

ال  خکر ب یروشکی آنالسکن، ار ش    ا راک نسبت  ه اخ
 شو .  رصد  یشتر می 23 رند تقرسباً  وسژة

یکد، مرکه   تنمشامدب مکی  8گونه ته  ر جدول مران
گیرند.  ر ما  ه ج  یرضیة  وم مور  تثسید قرار مییرضیه

واقع  ا توجه  ه مقدار تی معنا اری ده یرضیه اول، دوم 
 اشکد مکی تکوان    مکی  91/6و چهارم ته اد ی  یشتر ا  
ما گریت. مقدار ضرسب مسیر تصری   ه تثسید اسن یرضیه

ن ده  مد ته تثییر اسمثبت  رای اسن ده یرضیه نشان می
 اشکد.  که   مؤلاه  ر ار ش وسژب  رند مثبت و معنا ار مکی 

 مکد  طور مثال مقدار ضرسب مسیر یرضیه دوم نشان می
ته اگر س   رصد یرسبکاری  ر تبلیغات اسنترنتی دکاست  

 رصد ار ش وسژب  رنکد   24تاال ترتر شو ، تقرسباً  سجی
 مد ته آ مون یرضیه  وم نشان می آن  یشتر خوامد شد.

چند مقدار ضرسب مسیر اسن یرضیه مثبت و تکثییر آن  مر 
 ر ار ش وسژة  رند وجو   ار ، اما  ا توجه  ه مقدار تی 

توان معنا اری شدب ادت نری 91/6معنا اری ته ترتر ا  
 اسن تثییر را مور  تثسید قرار  ا .

 

 خروجی نرم ای ار  رای آ مون یرضیه مای یرای .8جدول
ضريب  یر شابسرهمرغ مرغیر مسرقل فرضیه

 مسیر
سطح 
 خطا

المار  
 (T)ال مون

 Pمقدار 
معنی 
 داری

 نریجه

 پذسرش 141/1 988/6 111/1 641/1 ار ش وسژب  رند امنیت اشل
 ر  192/1 181/6 639/1 235/1 ار ش وسژب  رند حريم خصوصی دشم
 پذسرش 111/1 134/3 115/1 246/1 ار ش وسژب  رند عدم فريبکاری سوم
 پذسرش 131/1 193/2 151/1 668/1 ار ش وسژب  رند ت اطمینانقابلی چهارم
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 گیرینریجه
،  رردکی تکثییر ا راک   تحقیکق مدف ا  انجکام اسکن   

مکا و خکدمات   مصرف تنندگان ا  اخالقی  و ن یعالیت
 اشکد.  ما مییروشان آنالسن  ر ار ش وسژة  رند آنخر ب

مکا و ارائکة خکدمات    اخال  و اخال  مداری  ر یعالیت
مای آنالسن نقت  سکیار  ما و خر ب یروشیتودط شرتت

مککدت  ککا مهرککی  ر اسجککا  و تودککعه روا ککط  لنککد  
مای آنالسنکی تکه  کا    . یروش اب[65]تنندگان  ار مصرف
ای محرمانه، اا النکه، صکا قانه   تنندگان  ه شیوبمصرف
تننکد و ا  منکایع مصکرف تننکدگان حراسکت      ریتار می

تننکدگان نسکبت  که    تنند،  اسد نحوة ا راک مصکرف می
مای خو  را مور  توجه قرار  مند، اخالقی  و ن یعالیت

ار ش وسژة  رند آنهکا    سرا اسن ا راک،  ه طور معنا اری
 مد.  ر اسن  خت  کا توجکه  که    را تحت تثییر قرار می

مکای  تحقیقو  ر مبنای نتاسر حاصل ا   تحقیقمای سایته
گذشته،  ه  ح  و  رردی مر تدام ا  متغیرمای تلیکدی  

 تحقیکق چنین  ر پاسکة نتکاسر   شو . م پر اخته می تحقیق
یروشک اب   پیشنها مای تار ر ی  که مکدسران  ا ارسکا ی   

 اسنترنتی  سجی تاال ارائه شدب ادت.

تکثییر معنکا اری    تحقیکق سکی ا  نتاسر اسکن   امنیت:
 تحقیکق  اشد. نتکاسر  امنیت  ر  هبو  ار ش وسژة  رند می

 مد ته امنیت  ه طور مستقی  منجکر  که   حاضر نشان می
شکو .  مای آنالسن مکی ای است ار ش وسژة  رند یروش اب

 64/1 ا توجه  ه ضرسب تکثییر آن  شدت تثییر اسن متغیر 
ی محققکان مکای  تحقیقمی  اشد. اسن سایته مطا ق  ا سایتة 

 [61]، لیربککو ومرکککاران[5]مرنککون البلتککاجی و آگککا 
می  اشد.  رپاسة اسن نتاسر  ه مدسران  [1]ولیربو ومرکاران
شکو   کر امنیکت  رگکاب     تاال پیشنها  مییروش اب  سجی

مککا و تککارت ااتبککاری پر اخککت و اطالاککات تککراتنت
مشترسان توجه  سا ی  اشته  اشند و االوب  کر اسجکا  و   

مای ینی امنیتی،  دتورالعرل مای امنیتکی  تقوست مکانی م
حااظتی را  رای مشترسان  که منظکور تکامت رسسک       و

دا ی تننکد. اکالوب   مای آنالسن شاافمرتبط  ا تراتنت
مای گوناگون و نوسن تاال  اسد تانال راسن، مدسران  سجی

پر اخت آنالسن را  ر اختیکار مشکترسان قکرار  منکد تکا      

مشتری  ه خوادت خو  سکی ا  آنها را  کرای پر اخکت   
 خاب تند.صورتحساب خو  انت
 مکد  نشان می تحقیقسایتة  س ر اسن  حريم خصوصی:

ته حا  حرس  خصوصی مشترسان  ر ار ش وسکژة  رنکد   
( 5/23/1 سجی تاال تثییر  ار  ص ا توجه  ه ضرسب مسیر 

 اشدص اتوجه  که ضکرسب تکی    ولی اسن تثییر معنا ار نری
 اشد(. اسکن سایتکه تکا    می 91/6معنا اری آن ته ترتر ا  

مای محققکانی چکون لیربکو و    تحقیقخالف  ا حدو ی م
 اشکد.  لیکل   مکی  [1]و لیربکو ومرککاران   [61]مرکاران

معنا ار نبو ن اسن را طه می تواند ادم اطرینان مشکترسان  
مای آنالسن  ر تشور مکا  ر ایشکای اطالاکات    یروش اب

دسن مکای آنالسکن  اشکد.  ک    شخصی و مالی  ه یروش اب
تکاال  اسکد اسکن اطرینکان را  که      منظور یروش اب  سجکی 

مشترسان خو   دمد ته ا  اطالاات  که  دکت آور ب ا    
مشکترسان خکو  چکه و چ ونککه ادکتاا ب خوامکد تککر .      

مای حا  حرس  خصوصی قوی  رای ا   ین  دتورالعرل
مای مرتبط  کا ا   تنندگان ا  رسس  ر ن ن رانی مصرف

است خو  اسجکا  و  ر مقا کل    دت  ا ن اطالاات  ر د
مای ینی و امنیتی  که   سدگان مشترسان قرار  مد. مکانی م

منظور جلوگیری ا  درقت اطالاکات تودکط مکرمکا و    
مککا اسجککا  و تقوسککت تنککد.  ر تکریککل دککاسر شککرتت

داارشات و یبت نام مشترسان  ر و ساست تنها اطالااتی 
 را ا مشترسان  رخوادکت تننکد تکه مکرتبط  اشکد و ا      

چنین اطالااتی تکه ا    رخوادت اطالاات  سا ی و م 
جانب مشترسان مشککوک ان اشکته شکو  پرمیک  تننکد.      

مای ارتباطی وتبلیغکات   ا ارسا ان اسن یروش اب  ر  رنامه
مکای  مای اجتراای و  س ر ردکانه آنالسن خو   ر شبکه

مای خو  ارتباطی، ا  مشترسان خو  اجا ب گریته و  رنامه
 ه خوادت و تراسل آنها ارائه  مند؛  ه انوان  را  ا توجه

مکای  مند  که  رسایکت  رنامکه   مثال،  رخی مشترسان االقه
مای ما و اسریلرو انة یروش اب نیستند سا ا   رسایت پیام

مکا  شوند و اسن  رنامه سا  یروش اب ناراحت و اصبی می
را مدیرند و ناقض حرس  خصوصی خکو  تلقکی تننکد،    

تاال  اسد اسن گونه مشکترسان را  ر نظکر   یروش اب  سجی 
  یر  و اجا ب  مد آنها  که خوادکت و میکل خکو   کا      

 یروش اب ارتباط  رقرار نراسند.
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تکثییر   تحقیکق مای اسن ا   س ر سایته عدم فريبکاری:

مثبت و معنا ار متغیر ادم یرسبکاری  ر ار ش وسژة  رند 
یروشک اب  سجککی تکاال مککی  اشککد. شکدت تککثییر اسککن    

ی محققکان می  اشد. اسن سایته مطا ق  ا سایتة  6/24/1غیرمت
مکی  اشکد.    [61]و لیربو و مرکاران  [22]چون رومنم 

-گونه ته  یان شد، یرسبکاری  که اقکدامات خکر ب   مران

تنندگان  کاور نا ردکتی   شو  مصرفیروش ته منجر می
شکو   ما  اشته  اشند اطال  مکی  ر خصوت پیشنها  آن

محصکول، قیرکت، گکارانتی و...، تکه     مثل، خصوصیات 
-شو  محصول جذاب  ه نظر  ردکد و مصکرف   اا  می

-. یروش اب  سجی[23]تنندگان را تحرس   ه خرسد نراسد

 مینکه  مای مشترسان  ر اسکن  رانیتاال  ه منظور تامت ن
مای محصوالت و خدمات  اسد  ر ارائه و نراست وسژگی

چکه را  که   خو   ر و ساست صکا قانه ارکل تنکد و آن   
مشترسان وادب  دمد ته توانکاسی  کرآور ن آن را  اشکته    
 اشد.  قیقاً مران محصکوالت خرسکداری شکدب تودکط     

 ب شکدب  مشترسان را دال  و  ر چارچوب  مانی وادب  ا
- اسست ا  تانال ه مشتری تحوسل  مد؛  دسن منظور می

 ندی منادب ادکتاا ب تنکد.   مای تو سع چندگانه و  سته
چنین خدماتی ته مرراب محصول  که مشکتری واکدب    م 
 مد و مشتری انتظار  رسایت آن را  ار  را  که طکور   می

حساب خرسکد را   قیق  رای مشتری اردال تند. صورت
ر ا تدای خرسد تا  مکان تکریکل خرسکد و     رای مشتری  

داارش نهاسی  رای مشکتری شکااف نراسکد و ا  اضکایه     
حساب نهاسی خکو  اری  نرو ن مبالغ اضایی  ر صورت

ای  ر اسکن  تند.  رای جلوگیری ا   ه وجو  آمدن مسثله
 اسست مبکالغ اضکایی مثکل    تاال می مینه یروش اب  سجی

-مسکت  که صکورت   م سنة اردال تاال و غیرب ته قکرار  

حساب مشتری اضایه شو   ر ا تدای خرسد  ه مشکتری،  
 ر اداس اطالاات مکانی مشتری ته قبالً ا  مشکتری  که   

  دت آمدب ادت، نشان  مد. 
تثییر معنکا ار   تحقیقسایتة  س ر اسن  قابلیت اطمینان:

قا لیت اطرینانصااترا ( سا متعهد  و ن و ساست  ر ار ش 
 اشد. اسن سایته مطا ق می 8/66/1روسژة  رند  ا شدت تثیی

، [65]ی مرنکون رومکن و تیودکتاس    محققکان مای سایته
 اشد.  کر  می [1]و لیربو ومرکاران  [61]لیربو و مرکاران

تکوان پیشکنها ماسی  که یروشک اب     اداس اسن سایتکه مکی  
 اسسکت  ر  تاال مکی تاال ارائه تر . یروش اب  سجی سجی

ما و خصوصکیات محصکوالت واقعیکت را    شرر وسژگی
 یان تند و  ه جای یروش  یشتر  ه مشکترسان،  که منکایع    

جه تند.  ا  ر معرض  سد مشکتری قکرار  ا ن   مشتری تو
نرا مای الکترونی  ا  جرله، نرا  ااترا  الکترونیک  و  

مای اسنترنتکی،  که مشکترسان    نرا  دتا  دا ماندمی پاس اب
تاال آشناسی جدسد و مشترسانی ته تا ب  ا یروش اب  سجی

اند،  ر خرسد محصوالت اطرینان خاطر  مکد.  پیدا تر ب
ر ه و تسانی تکه ا  تخصکا تکایی  ر    تجمشترسان ت 

اسنترنت  رخور ار نیسکتند، ا  طرسکق تبلیغکات یرسبنکدب     
مکای  اسنترنتی  ه خرسد محصوالت وا ار نکند.  ه خوادته

مشترسان توجه تند و محصوالتی را  ر قسرت پشنها ما 
 ه مشترسان ارائه  مد تکه مشکترسان  که آن نیکا   ارنکد.      

ی ا  موضوااتی ادت تکه  تبلیغات  مان  ه  مان نی  سک
 اسست  ه آن توجکه  تاال می ر اسن  مینه یروش اب  سجی

تند.  سرا تسانی تکه تجر کة خرسکد ا  یروشک اب مکای      
آنالسن را  ارند ا  نظکر مشکترسان  هتکرسن و معتبرتکرسن     

تواند ا  اسن طرسق شوند و شرتت نی  میمرجع تلقی می
راسن، شرتت مای تبلیغات خو  را تامت  مد.  نا م سنه

 رای  ددت آور ن ااترا  مشترسان خو  و متعهد  کو ن  
مکا  ما  اسد تجر ة خرسکد مثبتکی را  کرای آن   نسبت  ه آن

اسجا  تند. اسن تجر ة مثبت خرسد  مینة ااترا  آنالسن را 
 آور . رای  س ر مشترسان  وجو  می

کننرردگان نسرربت برره اخررالق خرررد  ادراک مصرررف

، ا راک تحقیکق مای اسن  ه سایته ا توجه  فرشیی النالير:
مکای یروشک اب   مصرف تنندگان ا  اخالقی  و ن یعالیت

تاال  ر ار ش وسژة  رند اسن شرتت تثییر مثبکت و   سجی
 اشد.  رتثسید می 3/24/1معنا اری  ار . شدت اسن تثییر 

تکاری  که   تند ته یرسکب ،  یان می[22]اسن یرض، رومن
تنندگان مندی و ویا اری مصرفطور مستقی   ر رضاست

(، ویکا اری مشکترسان را پاسکه و    2111ص6تثییر  ار . آتر
 انکد. ویکا اری شکامل  و    ش وسژة  رند مکی اداس ار 

انصر ریتاری و ن رشی ادت؛ ویا اری ریتاری  ا خرسد 
شو  و ویا اری ن رشی  ه ن کرش  گیری میمجد  اندا ب

                                                           
1. Aaker 
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.  ر اسن را طکه،  [21]مثبت نسبت  ه  رند اطال  می شو 

،  ر مطالعة خو  نشکان  ا نکد تکه    [61]لیربو و مرکاران
تنندگان نسبت  ه اخال  خکر ب یروشکی   ا راک مصرف
 رش مثبت نسبت  که و سکاستص رند( و   آنالسن منجر  ه ن

شو . مرننین قصد خرسد و  ا  سد مجد  ا  و ساست می
،  ر مطالعة خو  نشکان  ا نکد تکه    [5]البلتاجی و آگا 

اخال  خر ب یروشی آنالسکن  که طکور قکوی منجکر  که       
شکو .  رضاست و قصکد خرسکد مجکد  ا  و سکاست مکی     

اری آنالسن، مرننین  ه طور معنا اری  ا ارتباطکات  ویا 
 مان  ه  مان و تراسل  ه پر اخت  یشکتر  که یروشکندب    

، اخکال   [65]. رومن و تیودتاس[21]آنالسن ارتباط  ار 
س  پکیت  مینکة قکوی    خر ب یروش آنالسن را  ه انوان 

 رای ارتباطات  مان  ه  مان مور  تثسید قرار  ا ند. لو و 
خو   ه اسن نتیجه ردکیدند تکه    تحقیق،  ر [31]مرکاران

تنندگان اخال  خکر ب یکروش آنالسکن را    مر چه مصرف
دة تر ا راک تنند، تراسل  یشتری  ه خرسد ا  یروشنمثبت

 تحقیکق ،  ر [61]آنالسن خوامند  اشت. لیربو و مرکاران
یروشی آنالسن خو   ه اسن نتیجه ردیدند ته اخال  خر ب

منجر  که رضکاست و ویکا اری مشکترسان خوامکد شکد.       
   ر مطالعة خو   که اسکن   ،  نی[9] ا ب و مرکارانحریدی

نتیجه ردکیدند تکه  رخکور اری شکرتت ا  صکاات و      
خصوصیات اخالقی، تثییر معنا اری  ر ار ش وسژة  رند 

  ار .
 

 تحقیقهای محدشديت
 تحقیقگیری ا عا  ا  پردشنامه  رای اندا ب تحقیق. اسن 6

ادتاا ب نرو ب ادت. پردشنامه  ه انکوان سک  ا ک ار    
 تحقیقتواند  ر نتاسر ی  ار  ته میگیری، معاسباندا ب

 تثییرگذار  اشد. 

مکای اجترکاای   ا  طرسق شبکه تحقیقنامه اسن . پردت2
گوسککان قککرار گریتککه ادککت؛ تککه  ر اختیککار پادککخ

ما  مانی طکوالنی را  که   گوسی و تکریل پردتپادخ
گوسان  قکت  خو  اختصات  ا  و مرکن ادت پادخ

 که خکرج نکدا ب    ما نظر تایی را  رای تکریل پردت
  اشند. 

 
 تحقیقهای نوالشری

 رای اولین  ار  ر اسران  ه  رردی موضوع  تحقیق. اسن 6
مای آنالسن یعکال  یروشیمای خر باخال   ر یعالیت

ی تحقیقگونه  ر اسران پر اخته ادت و قبل ا  آن میچ
  ر اسن را طه صورت ن ریته ادت.

ی تککه تککا تنککون ارتبککاط میککان ا راک     تحقیقکک. 2
مکای آنالسکن   یروشیتنندگان ا  اخال  خر بمصرف

 ا ار ش وسژب  رند را  رردی نراسد، انجام نشدب  و ؛ 
ی را تحقیقک توانسته تا حدو ی اسن خک    تحقیقاسن 

  رطرف نراسد.

 
 اليند  محققانپیشنهادها برای 

شو  ته متغیرمای  س ری آسندب پیشنها  می محققان.  ه 6
یر  رند را  ه انکوان متغیکر    ر حو ب  رند و سا حتی غ

وا سته انتخاب نراسند و تثییر مدل اخکال  نیکومن را   
ما مور  دنجت قرار  مند، و ا  اسن طرسق  که   ر آن

 تر  نراسند. تحقیقتکریل ا  یات اسن حو ب 

 ه جستجوی ا عا   یشتری  محققانشو  ته . پیشنها  می2
مکای آنالسکن  ر ا  یکات    ا  اخال   ر خر ب یروشی

مای  س ر را  یا ند گذشته اسن موضوع  سر ا ند، مدل
مکای  هتکر ماهکوم    ما و آ مونو ا  آن جهت  رردی

 مای آنالسن ادتاا ب نراسند.یروشیاخال   ر خر ب

مای نکوسن  آسندب ا  روش محققانشو  ته . پیشنها  می3
مانند تحلیل محتوا جهت  رردی و موشکایی  تحقیق

مای آنالسن یروشیای خر بم قیق اخال   ر یعالیت
 ادتاا ب نراسند.

 
 منابع

1. Yıldız, S. and H.S. Kurtuldu, Factors Affecting 
Electronic Service Brand Equity. Transcultural 
Marketing for Incremental and Radical Innovation, 
B. Christiansen, S. Yıldız ve E. Yıldız (Edt.),(434-
492), USA, 2013. 

2.  Rana, A., A. Bhat, and L. Rani, A classificatory 
scheme for antecedents of the sources of “online 
brand equity”. Journal of Research in Interactive 
Marketing, 2015. 9(4): p. 262-298. 

3.  Christodoulides, G., J.W. Cadogan, and C. 
Veloutsou, Consumer-based brand equity 
measurement: lessons learned from an international 
study. International Marketing Review, 2015. 

32(3/4): p. 307-328. 
4.  Freestone, O. and V. Mitchell, Generation Y 

attitudes towards e-ethics and internet-related 



 

613 

 کنندگان نسبت به اخالق خرده فروشی آنالین بر ارزش ویژة برندر ادراک مصرفبررسی تأثی

misbehaviours. Journal of Business Ethics, 2004. 
54(2): p. 121-128. 

5.  Elbeltagi, I. and G. Agag, E-retailing Ethics and its 
impact on customer satisfaction and repurchase 
intention: A cultural and commitment-trust theory 
perspective. Internet Research, 2016. 26(1): p. 288-

310. 
6. Chen, S.C. and G.S. Dhillon, Interpreting 

dimensions of consumer trust in e-commerce. 
Information Technology and Management, 2003. 
4(2-3): p. 303-318. 

7. Limbu, Y.B., M. Wolf, and D. Lunsford, Perceived 
ethics of online retailers and consumer behavioral 
intentions: The mediating roles of trust and attitude. 
Journal of Research in Interactive Marketing, 2012. 
6(2): p. 133-154. 

8. Sharma, G. and W. Lijuan, Ethical perspectives on e-
commerce: an empirical investigation. Internet 
Research, 2014. 24(4): p. 414-435. 

م.  محرد رضا و الوسجه.. ترسریمحرد رضا  ا ب. .حریدی9
رضاسی.  رردی روا ط ا عا  شخصیت و ار ش وسژب  رند 

 ا ارسکا ی   محققکان و نقت تعدسل گری صاات اخالقکی.  
 51-35ت. ( 2ص3. 6396نوسن. 

10. Limbu, Y.B., M. Wolf, and D.L. Lunsford, 
Consumers' perceptions of online ethics and its 
effects on satisfaction and loyalty. Journal of 
Research in Interactive Marketing, 2011. 5(1): p. 
71-89. 

11. Cheng, H.-F., et al., Measuring perceived EC ethics 
using a transaction-process-based approach: Scale 
development and validation. Electronic Commerce 
Research and Applications, 2014. 13(1): p. 1-12. 

12. Agag, G., et al., Development and validation of an 
instrument to measure online retailing ethics: 
consumers’ perspective. Internet Research, 2016. 
26(5): p. 1158-1180. 

13. Yen, C.-H. and H.-P. Lu, Factors influencing online 
auction repurchase intention. Internet Research, 
2008. 18(1): p. 7-25. 

14. Lee, K.S. and S.J. Tan, E-retailing versus physical 
retailing: A theoretical model and empirical test of 
consumer choice. Journal of Business Research, 
2003. 56(11): p. 877-885. 

15. Román, S. and P.J. Cuestas, The perceptions of 
consumers regarding online retailers’ ethics and 
their relationship with consumers’ general internet 
expertise and word of mouth: a preliminary 
analysis. Journal of Business Ethics, 2008. 83(4): p. 
641-656. 

16. Agag, G. and A.A. El-Masry, Understanding the 
determinants of hotel booking intentions and 
moderating role of habit. International Journal of 
Hospitality Management, 2016. 54: p. 52-67. 

17.  Suh, B. and I. Han, The impact of customer trust 
and perception of security control on the acceptance 
of electronic commerce. International Journal of 
electronic commerce, 2003. 7(3): p. 135-161. 

18.  Agag, G., A framework for B2C and B2B E-
commerce ethics and its effects on customer 
satisfaction:A comprison study between the UK 
and EGYPT, in Faculty of business. 2016, 
Polymouth University  

19. Miyazaki, A.D. and A. Fernandez, Consumer 
perceptions of privacy and security risks for online 
shopping. Journal of Consumer affairs, 2001. 35(1): 
p. 27-44. 

20. Roman, S., The ethics of online retailing: a scale 
development and validation from the consumers’ 
perspective. Journal of Business Ethics, 2007. 
72(2): p. 131-148. 

21. Wu, K.-W., et al., The effect of online privacy 
policy on consumer privacy concern and trust. 
Computers in human behavior, 2012. 28(3): p. 889-
897. 

22. Román, S., Relational consequences of perceived 
deception in online shopping: the moderating roles 
of type of product, consumer’s attitude toward the 
internet and consumer’s demographics. Journal of 
Business Ethics, 2010. 95(3): p. 373-391. 

23. Riquelme, I.P., S. Román, and D. Iacobucci, 
Consumers' Perceptions of Online and Offline 
Retailer Deception: A Moderated Mediation 
Analysis. Journal of Interactive Marketing, 2016. 
35: p. 16-26. 

یر . ارتباط ا عا  ار ش وسژب ش. جعاریو مقدم. ا.  مانی .25
 رند مبتنکی  کر مشکتری  کا تراسکل  که خرسکد مشکترسان         
صخرسداران اتومبیکل میونکدا  ر شکهر تهکران(. مکدسرست      

 .56-11ت. (  1ص1. 6393 ا ارسا ی. 

26. Rios, R.E. and H.E. Riquelme, Brand equity for 
online companies. Marketing Intelligence & 

Planning, 2008. 26(7): p. 719-742. 

حسینی. ف.. تبیین اوامکل مکؤیر  کر ار ش وسکژب  رنکد       .21
تاریرمککای  رون دککا مانی و پیامککدمای آن. مککدسرست  

 .6-91ت.یارس   وشهر. .  انش اب خلیر6394 ا رگانی. 

28. Beneke, J., et al., The effect of negative online 
customer reviews on brand equity and purchase 
intention of consumer electronics in South Africa. 
The International Review of Retail, Distribution 
and Consumer Research, 2016. 26(2): p. 171-201. 

29. Ailawadi, K.L. and K.L. Keller, Understanding 
retail branding: conceptual insights and research 
priorities. Journal of retailing, 2004. 80(4): p. 331-
342. 

30. Lu, L.-C., H.-H. Chang, and S.-T. Yu, Online 
shoppers' perceptions of e-retailers' ethics, cultural 
orientation, and loyalty: An exploratory study in 
Taiwan. Internet Research, 2013. 23(1): p. 47-68. 

31. Valenzuela, L.M., J.P. Mulki, and J.F. Jaramillo, 
Impact of customer orientation, inducements and 
ethics on loyalty to the firm: Customers’ 
perspective. Journal of Business Ethics, 2010. 
93(2): p. 277-291. 


