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چکیده
. باشدمیخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی ۀبندي عوامل تأثیرگذار بر توسعشناسایی و اولویت،هدف از پژوهش حاضر

استادان و راپژوهشآماري ۀجامعباشد.میکاربردي نیزلحاظ هدفبهوبوده از نوع پیمایشی این پژوهشروش 
) 93ـ94(سال اول سال تحصیلی هاي دولتی سراسر کشور در نیمدانشگاهبدنیي تربیتارشد و دکترمقطع دانشجویان 

اي گیري خوشهنمونهبا روش و اساس جدول مورگان نفر بر436میان،اینازکه نفر) تشکیل دادند3196(به تعداد 
ها مربوط به شش عامل درصد از کل واریانس88/49دهد کهمید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان گردیدنانتخاب 

. رندخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی داۀتأثیر معناداري بر توسع،عواملبیانگر این است که تمامی. نتایج باشدمی
ریسک خرید، فرایند از:استعبارت ترتیب بهفرایند تحلیل سلسله مراتبیوشربندي عوامل به اولویت،همچنین

- هاي پژوهش میهاي مشتریان، ادراك مشتریان از خرید و فناوري. با توجه به یافتهخرید، ویژگی کاالي ورزشی، ویژگی

- خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میۀریزي و تمرکز روي عوامل تأثیرگذار بر توسعکه با برنامهتوان چنین نتیجه گرفت

توان شرایطی ایجاد کرد تا مشتریان کاالهاي ورزشی با رغبت بیشتري به خرید اینترنتی روي آورند.

تحلیل سلسله مراتبیبندي،اولویتخرید اینترنتی، کاالهاي ورزشی، کلیدي:واژگان

Email: somayemohammadi2013@gmail.com* نویسنده مسئول
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مقدمه
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، رشد قابلعنوان یکی از زیرمجموعهکار الکترونیکی بهوکسب

رویکرد بیشتر مؤسسات تجاري در پذیرش کهطوريبه؛گذشته تجربه نموده استۀتوجهی را در ده
جهت ورود و کسب سهم بیشتري از بازارها و جذب مشتریان کار الکترونیکی دروکارگیري کسبهو ب

هاي سازي روشهاي مهم تجارت الکترونیکی، روانجدید، مؤثر و کارا بوده است. یکی از ویژگی
دهد که استفاده از ها نشان میات بازرگانی است. بررسیعملیۀکاهش هزین،نتیجهفعالیت و در

ید نماایجاد میراهاي مختلفهاي فعالیتجویی در هزینهدرصد صرفه70تا 21تجارت الکترونیکی، 
).1388،213سرشت، (جعفرپور و رحمان

هاي ترین صنایع در جهان است که محصوالت آن با رقابتترین و جذابصنعت ورزش یکی از مهم
)،2000(ۀد که در اوایل دهندهنشان میمطالعات. نتایج باشندمیشدیدي در سطح جهان مواجه 

تدریج که بهه استخود اختصاص داده بوددرصد از کل سهم بازار جهان را به22کاالهاي ورزشی 
ةانداز).1392،22کارگر، وقاسمیصادقی، (کشکر، ه استهاي بعد افزایش یافتاین مقدار در سال

و تمایل ندهستمندورزش عالقهیا وبه کاالي ورزشیبازار ورزشی به تعداد افرادي بستگی دارد که 
وردن کاالي ورزشی مبادله کنند. اهمیت بازاریابی ورزشی از آدستبهمنابع الزم را براي دارند که 

داشته باشد. این سود شامل تواند سوددهی زیادي هاي مؤثر ورزشی میاین جهت است که بازاریابی
بار در زندگی و یا کردن ورزش براي اولینتشویق افراد براي آزمایش،ورزشةدادن دربارآگاهی
هایی را و محركباشدمیایجاد اطمینان، صداقت، نشاط و تعهدو نیزدادن به ورزش دیگرجهت

عامل ،مؤثر بر محیط بازاریابی ورزشیترین عوامل از مهم. کندپیشنهاد میعلم و آگاهیجهت ایجاد 
ها و ، فرصتجدیدايو هر روز با ظهور پدیدهدسزایی در ورزش دارهتکنولوژیک است که نقش ب

نیزآید و براي گروهیوجود میبازاریابان، بازار بیشتري بهازشود که براي برخیتهدیداتی ایجاد می
هاي نوین دانستن شیوه،بنابراین؛)1384،118زاده،(حسنباشدمیدر حکم یک مانع و تهدید 

مدت نیز در بلندودتواند سبب مزیت رقابتی گردبازاریابی و استفاده از بازاریابی الکترونیکی می
بدون نیاز به حضور در . همچنین،از بازاریابی دیجیتالی استفاده نمایندتوانندمیهاتمامی شرکت

اي را تواند هر فراوردهخواهند بود و مشتري میدسترس مجازي درصورتکاالها بهتمامیفروشگاه، 
ها بهترین را کنندگان و قیمتهاي آن را دریابد، از میان عرضهدر اینترنت ببیند، بررسی کند، ویژگی

م دهد (صنایعی و صالح نیا، برگزیند و با فشردن چند دکمه از راه اینترنت، سفارش و پرداخت را انجا
1386،1.(

هاي غیرفیزیکی، خرید اینترنتی است. فروشیهاي جدید خرید در خردهشیوهترینیکی از با اهمیت
اي، این امکان را فراهم نموده است که هاي رایانهروزافزون از فناورية رشد سریع و استفاد
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و نندکارتباط برقرار،شکلی بسیار مؤثرترز طریق اینترنت و بهافروش و خریدارانفروشندگان خرده
توان یکی از خرید اینترنتی را می،روایناز؛دسازننااثربخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمای

خرید از طریق ،دیگرسويشمار آورد. ازفروشی در دنیا بههاي خردهگاهتحوالت عمده در فروش
تحویل کاال از روش،زیرا در هر دو؛هاي اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ استفروشگاه

قبول ؛ لذا،تواند کاال را قبل از خرید لمس و یا احساس کندکننده نمیو مصرفباشدمیطریق پست 
کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر زیادي به ارتباطات مصرفحدخرید اینترنتی و انجام آن تا

ها در اطالعات، راهنمایی، هدایت و انجام سفارشۀر ارائهایی نظی، ویژگیبراینعالوه.بستگی دارد
عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت سویه و تعاملی بهخرید دوۀیک وسیل

همچنین، جهت). 1388،213سرشت، رحمانبه فروش سنتی در نظر گرفته شده است (جعفرپور و 
هاي الکترونیکی، تعهد باالي مدیریت ارشد و اعتقاد به تأثیرات فروشگاهبرداري از اندازي و بهرهراه

کنندگان و مشتریان در دو خدمت مؤثر به مشتریان، حفظ ارتباطات با عرضهۀشگرف اینترنت در ارائ
-اي از مشکالت جامعه از قبیل کاهش حجم ترافیک شهر بهارزش سازمان، رفع پارهةسوي زنجیر

باشد (صنایعی از امکانات الزم میغیره سودآوري سازمان و،شهريدهاي درونآموعلت کاهش رفت
). 1386،2نیا، و صالح

اك پوشکاالها از جملهاند که انواع هاي مختلفی تشکیل شدهبرخی مراکز خرید مجازي از فروشگاه
یان) خرید کنند. یکی از عوامل مهم براي جذب کاربران (مشتریا کاالهاي ورزشی را ارائه می

هزینه نماییم. اگر کاربران براي دسترسی به اینترنتی این است که این روش خرید را آسان و کم
- جاد میها از این مراکز ایموقعیت مناسبی براي خرید آن،مراکز خرید هیچ مبلغی پرداخت نکنند

روي نوینی را بهو درهاي امر کسب و انتقال اطالعات علمی را بسیار آسان کرده ،شود. اینترنت
گشوده یابی به آخرین دستاوردهاي علمی و پژوهشی جهان دستمنظوربهتوسعهحالکشورهاي در

- هاي عرضهکنندگان از قیمتدیگر، کاربرد اینترنت باعث شفافیت بازار و آگاهی تقاضاسوي. ازاست

ترین دالیل کاهش خرید یکی از مهم،بنابراین؛)1386،2نیا، شود (صنایعی و صالحکنندگان می
لکترونیکی بازار اةبودن اندازکوچک،اینترنتی کاالهاي ورزشی در ایران نسبت به کشورهاي پیشرفته

ها سایتشده در وبهاي ورزشی خانوار، عدم مرغوبیت کاالهاي ورزشی ارائهکاالهاي ورزشی و هزینه
). 1386،97باشد (عسکریان و جعفري، یکاالها نسبت به سایر کشورها مةشدو افزایش قیمت تمام
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) 2013(3) و اندروز و بیانچی2012(2باکر، لی و ودربی، )، سونگ2010(1، ناسکو و میکینگراندون
کنونی خرید خودداري هايروشدادنخود عنوان کردند که ممکن است مردم از تغییرپژوهشدر 

مردم خرید کهدریافتندها آن،همچنین.کنند و کمتر پذیراي ریسک تجارت الکترونیکی باشند
، (گراندونکنند ها تلقی میاینترنتی کاالهاي ورزشی را روشی غیردوستانه براي تعامل با شرکت

. )2013،646؛ اندروز و بیانچی، 2012،61، ، باکر، لی و ودربی؛ سونگ2010،294، ناسکو و میکین
بررسی که عوامل تأثیرگذار بر خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی در ایران را موردپژوهشیوجود، اینبا

) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند 1981(4خورد. فازیو و زاناچشم نمیبهداده باشد،قرار 
در تريشکل آسانبهنگرشنوع دهد و این را شکل میینگرش مثبت،مستقیم یک پدیدهۀکه تجرب

و)2006و همکاران (5فورسیت،). همچنین1981،173(فازیو و زانا، باشد میبینی پیشحافظه قابل
که سود نسبی، گزارش کردند در برخی کشورهاي اروپایی پژوهشی) در 2013اندروز و بیانچی (

ی خرید اینترنتی کاالهاي ورزشکننده نسبت بهعاملی مهم در پذیرش تکنولوژي و نگرش مصرف
مثبت بین ۀآیا رابط،؛)2013،653؛ اندروز و بیانچی، 2006،65(فورسیت و همکاران، باشدمی

بینی است؟ پیشخرید اینترنی کاالهاي ورزشی در کشور ایران نیز قابلۀسود نسبی، نگرش و توسع
جعفرپور و )، 1386نیا ()، صنایعی و صالح1383شکرریز (پژوهش داخلی همچون هاي مطالعاتیافته

) و 1392)، نظري و بغدادي (1390)، الفت و همکاران (1389)، بابایی (1388سرشت (رحمان
و همکارن ٧)، دنیس2005(٦خارجی مانند پربوتیاهايپژوهشنیز) و 1392الهی و همکاران (نعمت

) و 2012)، سونگ و همکاران (2011(و همکاران9)، دونگون2010(٨، جو و آیکن)، وانگ2009(
تنها عوامل تأثیرگذار بر خرید نه،هاي مختلف) نشان دادند که در حوزه2013اندروز و بیانچی (

کند.اولویت عوامل نیز با هم فرق می، بلکه در بسیاري موارد،حدودي متفاوت هستنداینترنتی تا
پیش احساس ازبیش،ها در کشوربسیاري از حوزهکار اینترنتی در ورشد کسبآهنگ کند،امروزه

د (جعفرپور و باشمیهافروش کاالهاي ورزشی نیز یکی از آنوخریدورزش وةحوزکهشود می

1. Grandson, Nascos & Mykytn
2. Song, Baker, Lee & Wetherbe
3. Andrews & Bianchi
4. Fazio & Zanna
5. Forsythe
6. Parboteeah
7. Denis
8. Wang, Gu & Aiken
9. Donghun



113...بندي عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خریدشناسایی و اولویت

روزافزون فرهنگ ورزش در ۀتوسعنیزبه تازگی، اهمیت و ؛ لذا، با توجه )1388،5سرشت، رحمان
: یمباشهاي زیر میپرسشگویی به در این پژوهش در پی پاسخکشور، 

هایی است؟خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی متأثر از چه عوامل و شاخصۀتوسع. 1
هایی هستند؟خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی داراي چه اولویتۀعوامل تأثیرگذار بر توسع. 2

شناسی پژوهشروش
که باشدمیهدف کاربردي لحاظبهو بوده از نوع پیمایشی آنبا توجه به ماهیت پژوهش، روش 

اساس جدول . برگردیده استآوري نامه جمعبا استفاده از پرسشواطالعات آن به روش میدانی
ۀ نفر و براي جامع155تعداد به )260با حجم (استادان ۀآماري براي جامعنۀنمو،مورگان

-هاي ارسالنامهتعداد پرسش. باشدنفر می338تعداد به )2936با حجم (دانشجویان ارشد و دکترا 

121وداده شدبرگشتنامه پرسش148ها،آنکه از بینبودمورد 200استادان ۀشده براي جامع
450نیز دانشجویان ارشد و دکترا ۀبراي جامع.نامه جهت استفاده مناسب تشخیص داده شدپرسش
نامه جهت پرسش315وداده شدهبرگشتنامه پرسش403میان،اینکه ازنامه ارسال شدپرسش

نامه پرسش436،شدهارسالۀنامپرسش650از مجموع ،بنابراین؛تأیید قرار گرفتاستفاده مورد
- روش نمونهذکر است که . شایاناستفاده قرار گرفتتحلیل آماري موردوو جهت تجزیهگردیدتأیید

کشور به شش خوشه مند،صورت هدفهابتدا ب،منظوربدین.اي بودخوشهدر پژوهش حاضرگیري 
اي که پذیرش دانشجوي هاي دولتیدانشگاه،صورت تصادفیهبواز هر خوشه،. سپسگشتتقسیم 

هاي مازندران و شمال کشور، دانشگاهۀبدنی داشتند انتخاب شدند. از خوشي تربیتارشد و دکتر
هاي رازي کرمانشاه و تبریز؛ از کشور، دانشگاههاي غرب و شمال غرب دانشگاهۀگیالن؛ از خوش

از باهنر کرمان؛مشهد و شهیدفردوسیهايدانشگاهکشور،هاي شرق و جنوب شرقدانشگاهۀخوش
هاي مرکزي کشور، دانشگاهخوشۀ چمران اهواز؛ از هاي جنوب کشور، دانشگاه شهیددانشگاهۀخوش

هاي تهران با توجه به جایگاه علمی و حجم گاهدانشۀهاي اصفهان و شیراز و از خوشدانشگاه
- رجایی، الزهرا، تهران و شهیددبیر شهیددانشجویان و استادان شاغل در آن، چهار دانشگاه تربیت

ي و ارشد و دکتريدانشجو50تصادفی صورتهاز هر دانشگاه بدرنهایت،بهشتی انتخاب گردید. 
. ندانتخاب گردیديدانشجوي ارشد و دکتردرصد 62استاد و درصد38نسبت بدنی بهاستاد تربیت

هاي آوري دادهدرصد بوده است. جمع84/79نامه میانگین نرخ بازگشت پرسشباید عنوان کرد که
با استفاده از نیاز هاي موردو دادهصورت گرفت) 1393(سال زمانی سه ماه اولةدر بازپژوهشاین 

10اساس نظر برنامهروایی صوري پرسشبراین، عالوه. گشتگردآوري ساختهپژوهشگرۀنامپرسش
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=86/0(1اساس مدل الوشیبرنیزو روایی محتواییگردید نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید 
- (تا حداکثر) 78/0(نامه از حداقلپایایی عوامل این پرسشۀ) محاسبه گردید. دامن2سی وي آي

معادلنامه از طریق آلفاي کرونباخ از میانگین عواملپایایی درونی کلی پرسش،بنابراین؛بود) 83/0
)81/0=α (تعیین و مشخصبندي پرسشمنظور حیطهبههمچنین، مد. دست آبه) کردن عوامل نامه

مورداستفاده قرارروش تحلیل عاملی اکتشافی ،خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی)ۀتأثیرگذار بر توسع
هر سازه یا متغیرةدهندنامه و کشف عوامل تشکیلتحلیل ساختار درونی پرسشجهتگرفت و
آمار استفاده شد. هشتۀنسخ3لیزرلافزار از ابزار تحلیل عاملی تأییدي توسط نرمنیزمکنون

هاي پراکندگی شاخصۀهاي خام، جدول توزیع فراوانی و محاسببندي نمرهبراي طبقهنیزتوصیفی
هاي پژوهش آزمون فرضیهمنظوربراین، بهعالوه. کار رفتبهغیرهمانند میانگین، انحراف استاندارد و 

4اس.اس.پی.اسافزار با استفاده از نرم) P>05/0(اي در سطح معنادارينمونهتکتیآزمون نیز 

که جاآنذکر است ازشایان. قرار گرفتاستفادهها مورددادهتحلیل آماري وتجزیهجهت20ۀنسخ
نیز شود و میانگین فرض جامعه استفاده میبراي تفاوت بین میانگین نمونه واي نمونهتکتیآزمون 

از عدد ،؛ لذاباشدمیاستفاده از نوع پنج ارزشی لیکرت موردۀناممقیاس سؤاالت پرسشکه این
بندي اولویتمنظوربه،استفاده گردید. همچنینعنوان عدد مالك جهت مقایسه بهسهشاخص 

5مراتبیفرایند تحلیل سلسلهخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی به روشۀعوامل تأثیرگذار بر توسع

)AHP(استفاده شد. 6اکسپرت چویسافزار از نرم

نتایج 
میانگین سنی و انحراف استاندارد استادان و دانشجویان ارشد و کهدهدمیهاي پژوهش نشان یافته
شود ها مشخص میباشد. همچنین، براساس یافتهمی) 7/32±87/54ترتیب (بدنی بهي تربیتدکتر

- از درصد6/87.نداهتشکیل دادانرا زندرصد6/40و انها را مرداز کل آزمودنیدرصد4/59که

را تاکنون گونه خرید اینترنتی هیچدرصد4/12ند و اهخرید اینترنتی داشتبۀتجرنیز ها آزمودنی
.اندتجربه نکرده

1. Law She
2. Content Validity Index
3. LISREL 8.0
4. SPSS
5. Analytic Hierarchy Process
6. Expert Choice
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از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده به آنهاي مربوطجهت شناسایی عوامل و گویههمچنین، 
1الکینـمی یرـآزمون کیزرنیزبرداري در تحلیل عاملیبردن به کفایت نمونهمنظور پیبهگشت و

می ـشاخص آزمون کیزر،دهدنشان میشماره یکجدول طور که. همانمورداستفاده قرار گرفت
که هر اندازه مقدار این شاخص نزدیک به یک باشد و با توجه به اینمی) 81/0(با الکین برابرر ـی

نشان شماره یکجدول شده در هاي ارائهیافتهباشد، گیري میبودن نمونهمناسبةدهندباشد نشان
نظر براي تحلیل عاملی مناسب است. هاي مورددهد که دادهمی

الکینر ـمی یر ـنتایج آزمون کیزـ1جدول 
ر ـ الکینآزمون کیزر ـ می ي

81/0⃰الکین -می یر –شاخص کیزر 
) معنادار است.کی.ام.او<7/0در سطح (⃰

استفاده شد. 2مطالعه از آزمون بارتلتهاي موردبستگی گویهبردن به هممنظور پیبه،همچنین
فرض )، 05/0(سطح معناداري ازبودنکمتربا توجه به ،دهدنشان میآزموناین طور که نتایج همان

شودمی). با این توضیح مشخص شماره دوشود (جدول بستگی رد میبودن ماتریس همشدهشناخته
باشد.مناسب میپژوهشهاي این عاملی اکتشافی براي دادهانجام تحلیل که 

نتایج آزمون بارتلتـ2جدول
آزمون بارتلت

950/5282تقریبی از آمارة کاي دو
378درجۀ آزادي

001/0⃰سطح معناداري
) معنادار است.P>05/0در سطح (تفاوت ⃰

استفاده گردید (جدول 3از چرخش دایرکت ابلیمین،منظور تشخیص بهتربهذکر است که شایان
درصد از 88/49شش عامل مجموع، در،دهدنشان میشماره سهجدولطور که ). همانشماره سه

شود.میها را شامل کل واریانس

1. Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett’s Test of Sphericity
3. Direct Oblimin
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شدههاي تشریحنتایج واریانسـ3جدول 

لفه
مؤ

ها

استخراجی قبل از ةمقادیر ویژمقدارةویژ
چرخش

استخراجی ةویژمقادیر
پس از چرخش

ارزش 
ویژه

درصدي از 
واریانس

درصد 
تجمعی

ارزش 
ویژه

درصدي از 
واریانس

درصد 
ارزش ویژهتجمعی

168/745/2745/2719/770/2570/2571/2
240/259/805/3693/190/660/3263/2
388/174/679/4237/190/451/3755/2
466/193/572/4815/111/462/4185/1
526/152/424/5387/012/374/4483/1
625/146/410/6174/064/288/4968/1

- هبندي شدها در شش عامل طبقهتمامی گویه، شماره چهارجدول شده دراطالعات ارائهبا توجه به
. ه استگذاري گردیدنام"خریدعامل فرایند "این عاملیک،عامل هايند. با توجه به عناوین گویها

، "کاالهاي ورزشیویژگی"ترتیب عوامل بهدو، سه، چهار، پنج و شش ةمل شمارواع،همچنین
گذاري نام"فناوري"و "ادراك مشتریان از خرید اینترنتی"، "ریسک خرید"، "هاي مشتریانویژگی"

ند.اهشد
هاي هر عاملبارهاي عاملی گویهـ4جدول 

ویه
گ

کها
ل ی

عام

ویه
گ

 دوها
مل

عا

ویه
گ

سهها
مل 

عا

ویه
گ

هارها
ل چ

عام

ویه
گ

نجها
ل پ

عام

ویه
گ

شها
ل ش

عام

1586/08752/013835/017689/021560/024749/0

2635/09585/014685/018418/022515/025731/0

3433/010517/015403/019628/023757/0
4463/011698/016565/020454/0
5481/012585/0

6612/0
7514/0

بیانگر این مطلب است که بین میانگین تمام عوامل با نمرة شاخص، اختالف شماره پنج جدول 
وجود دارد. ) P>05/0(معناداري در سطح 
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پژوهشهاي اي فرضیهنمونهتکتینتایج مربوط به آزمون ـ5جدول 

توسعۀ خرید عوامل 
اینترنتی کاالهاي ورزشی

عدد شاخص= سه

اختالف میانگینتعداد
سطح معناداريتیمیانگین

43622/422/117/39001/0فرایند خرید
43602/402/101/29001/0ویژگی کاالي ورزشی

43619/419/166/31001/0هاي مشتریانویژگی
43655/355/067/15001/0ریسک خرید

43624/424/115/36001/0ادراك مشتریان از خرید
43606/406/129/24001/0فناوري

خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی با ۀهاي اصلی تأثیرگذار بر توسعبندي شاخصاولویتدرنهایت، 
، درخت روشاین انجام شد. در گام نخست استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیاستفاده از روش

- این. برگردیدشده در دو سطح هدف و معیارها ترسیم هاي تعیینمطابق با شاخصمراتبی سلسله

خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی بود در باالترین ۀعوامل تأثیرگذار بر توسعاساس، هدف که همان
هاي ویژگیشش معیار فرایند خرید، ویژگی کاالي ورزشی، نیزدومةاولویت قرار گرفت. در رد

درخت شماره یک. شکل تریان از خرید و فناوري جاي گرفتندمشتریان، ریسک خرید، ادراك مش
دهد.شده را نشان میمراتبی ترسیمسلسله

فرایند مراتبی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی به روشـ درخت سلسله1شکل 
تحلیل سلسله مراتبی

انجام نظران خواسته شد با از صاحب،منظور تعیین وزن و اولویت هر شاخصبهودر گام بعدي
ها را نسبت به یکدیگر مشخص کنند. میزان اهمیت آن،هادو بین شاخصبههاي زوجی دومقایسه

فناوري
ادراك 

مشتریان از 
خرید 

ریسک 
خرید

هايویژگی
مشتریان

ویژگی کاالي 
ورزشی

فرایند خرید 
اینترنتی

عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی
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نظران قرار داده شد و و در اختیار صاحبگشتنامه تهیهقالب پرسشجدولی در،براي انجام این کار
میزان ،تا نهدو و اختصاص عددي بین یکبههاي زوجی دوها خواسته شد با انجام مقایسهاز آن

از یکهرها وزناین مقایسه،حقیقت. درنمایندمعیارها را نسبت به هم مشخصازیکهراهمیت
،بعدۀدهد. در مرحلارزیابی در تصمیم نشان میهاي رقیب موردمقایسه با گزینهها را درشاخص

نرخ ناسازگاري با ۀها بررسی شد. محاسبو نرخ ناسازگاري آنگردید شده گردآوري جداول تکمیل
؟هاي زوجی سازگاري وجود دارد یا خیرآیا بین مقایسهکهمشخص گرددتاشود این هدف انجام می

در توان گفت که میباشد، )1/0(مساويو یاترکه نرخ ناسازگاري کوچکصورتیاساس آن درو بر
.گردیدافراد با یکدیگر تلفیقنهایت، نظرات قبولی وجود دارد. درهاي زوجی سازگاري قابلمقایسه

فرایند تحلیل خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی به روش ۀبندي عوامل تأثیرگذار بر توسعاولویتـ6جدول 
سلسله مراتبی

عوامل 

رید
د خ

راین
ف

شی
ورز

ي 
کاال

ی 
یژگ

و

گی
ویژ

ان
تری

مش
ي 

ها

رید
ک خ

یس
ر

 از 
ان

تری
مش

ك 
درا

ا
رید

خ

ري
ناو

ف

یی
نها

زن 
و

یت
ولو

ا
ها

فرایند 
123114/155185/123114/133514/197435/1197/02خرید

ویژگی 
کاالي 
ورزشی

8122/0128209/137411/133514/176173/1179/03

- ویژگی
هاي 

مشتریان
6443/07799/0117462/139039/174389/2161/04

ریسک 
8122/07277/08513/0124867/813706/7303/01خرید

ادراك 
مشتریان 
از خرید

7489/07489/07192/01212/0139039/1094/05

5064/05676/03644/01401/07192/01066/06فناوري
10/0=) نرخ ناسازگاري (
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اولویت اولداراي ) 303/0(است که عامل ریسک خرید با وزن نهاییآنبیانگر شماره ششجدول 
خود اختصاص داده بهاولویت آخر را در بین عوامل ) 066/0(و عامل فناوري با وزن نهایی باشدمی

است.

گیريبحث و نتیجه
شش ، خرید اینترنتی کاالهاي ورزشیۀنتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر توسع

مشتریان، ریسک خرید، ادراك هاي دسته عامل به نام فرایند خرید، ویژگی کاالي ورزشی، ویژگی
باشد. بررسی نتایج حاکی از آن است که فرایند خرید یکی از عوامل مشتریان از خرید و فناوري می

يخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان ارشد و دکترۀگذار بر توسعتأثیر
ه دوم قرار گرفتدر اولویتحلیل سلسله مراتبیفرایند تبندي به روشرتبهباشد و دربدنی میتربیت
)، الفت و همکاران 1388سرشت (جعفرپور و رحمانپژوهشنتایج حاضر با پژوهشهاي . یافتهاست

فرایند خرید کردند) که بیان 2013) و اندروز و بیانچی (2012()، سونگ و همکاران1390(
و رضایت مشتریان باشدمیخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی ۀاینترنتی از عوامل تأثیرگذار بر توسع

زیادي به کیفیت ارتباطات، کیفیت اطالعات، سرعت و آسانی خرید و غیره در فرایند خرید میزان به
اطالعات، راهنمایی و هدایت و انجام ۀهایی نظیر ارائویژگیهمچنین، . باشدمیسو هم،بستگی دارد

در ایجاد اعتماد به خرید اینترنتی مهمیعامل،سویه و تعاملیرید دوخۀها در یک وسیلسفارش
منافع ،صورت اینترنتیدر فرایند خرید به،واقعباشد. درکاالهاي ورزشی نسبت به خرید سنتی می

جویی در زمان، کیفیت توان به صرفهها میآنۀوجود دارد که از جملکننده زیادي براي مصرف
بنابراین، مزایاي فراوان ؛، افزایش سهولت و آزادي انتخاب و غیره اشاره کردارتباطاتاطالعات و 

دنیاي ةکشور از سایر کشورها در حوزماندنعقبناشی از فناوري اطالعات و ارتباطات، تهدید 
اهمیت آمادگیۀمناسب از اینترنت، از دالیل اولیةصورت استفادو حذف موانع توسعه درالکترونیک

باشد. خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میةهاي مختلف کشور از جمله حوزالکترونیکی در حوزه
کنندگان کاالهاي ورزشی شده و این عامل سبب راحتی فرایند خرید براي مصرفيارتقا،کهآنحال

دنبال خواهد داشت.افزایش خرید کاالهاي ورزشی از طریق اینترنت را به
خرید اینترنتی ۀگذار بر توسعهش نشان داد که ویژگی کاال یکی از عوامل تأثیردیگر این پژوۀیافت

- رتبهدرکهباشدبدنی میي تربیتکاالهاي ورزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان ارشد و دکتر

هاي یافتهراستا، دراین. ه استدر اولویت سوم قرار گرفتفرایند تحلیل سلسله مراتبیبه روشبندي 
)، نظري 1390)، الفت و همکاران (1388سرشت (جعفرپور و رحماننتایج پژوهشحاضر با پژوهش
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هاي کاال از عوامل بیان داشتند ویژگیکه ) 2005) و پربوتیا (1962(1)، استرن1392و بغدادي (
) 1392نظري و بغدادي (، همخوانی دارد.باشدخرید اینترنتی کاالي ورزشی میۀتأثیرگذار بر توسع
هستند که موجب رفتار خرید اینترنتی عاملیترین اصلی،که کاالهادادندنشان در پژوهش خود

برخی عوامل مرتبط با کاال را که در رفتار خرید اینترنتی تأثیرگذارنیز ) 1962شوند. استرن (می
اولین مورد، قیمت پایین کاال است. طول عمر کوتاه یک محصول و کهذکر کرده استباشند را می

مرتبط با کاال و اثرگذار بر خریدهاي از موارد، کوچک و وزن کمابعادو نیزکاالهاي فسادپذیر 
بینند، مشتریان اجناس واقعی را نمیدر محیط آنالین، کهجاییآنازهمچنین،. باشندمیاینترنتی 

-متفاوت خواهد بود. باتوانند بر رفتار خرید اینترنتی مؤثر باشندبا کاال که میبرخی عوامل مرتبط 

ها مورد آنهایی در اینترنت مانند تصاویر شفاف از کاالها و اطالعات دقیق دراین، هنوز محركوجود
نیز بیان کرد که)2008(2. جوهانگدهدتواند رفتار خرید اینترنتی را توسعه که میدوجود دار

با پژوهش . این یافتهگیري داردخرید اینترنتی تأثیر چشمي است که بر هاي بارزاز شاخص،تخفیف
باشد.میسو تأثیري بر رفتار خریدار ندارد، ناهم) که بیان داشتند تخفیف1390الفت و همکاران (

آماري متفاوت این پژوهش با پژوهش الفت و همکاران ۀجامع،سویییکی از دالیل ناهم،احتماالً
هاي عمده میان بازار ورزشی جهت خرید کاالهاي ورزشی نسبت به از جمله تفاوتهمچنین،است.

تواند این باشد که محصوالت ورزشی، ناملموس، غیرعینی و صرفاً بازارهاي مرسوم و معمولی می
رسد نظر میبینی باشند. بهپیشثابت و قابلبایستمیمحصوالت ورزشی،نتیجهباشند. درتجربی می

جایگاه خرید اینترنتی ،هاي کاالهاي ورزشیورزشی از ویژگیۀدلیل عدم آگاهی و اطالع جامعبه
- و دررفته است در سطح نازل و پایینی قرار گهاها و باور آنکاالهاي ورزشی در عقاید، افکار، اندیشه

گردد.اهمیت تلقی نمیباصورت اینترنتی و مزایاي آن کاالهاي ورزشی بهاستفاده از خرید،نتیجه
بدنی، ي تربیتاز دیدگاه استادان و دانشجویان ارشد و دکترپژوهش این بود که هايیافتهدیگر از 

باشد. این خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میۀ گذار بر توسعهاي مشتریان از عوامل تأثیرویژگی
- ایندر.ه استدر اولویت چهارم قرار گرفتفرایند تحلیل سلسله مراتبیروشبندي به رتبهعامل در

)، الفت و همکاران 1389)، بابایی (1386صنایعی (نتایج پژوهشحاضر با هاي پژوهشیافتهارتباط،
ران ) ، دنیس و همکا2005)، پربوتیا (1392)، نظري و بغدادي (1391)، انصاري و همکاران (1390(
پژوهش) در2005طور که پربوتیا (همان. باشدهمخوان می) 2013) و اندروز و بیانچی (2009(

کننده، کیفیت، : سن مصرفعمده شاملصورتهاي مشتریان بهویژگی،خود به این نتیجه رسید
درخواست ،باشد. در اکثر موارد در بازارهاي ورزشیبودن میگراءشیو هاي روحیحالتفرهنگ،

1. Stern
2. Joe Huang
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و تمیزدهی قوي شخصی، اطالعات، تجربیات برتريدلیلکند و بهتغییر میشکل مداوم بهمشتریان 
. مشتریان بازارهاي ورزشی داراي کنندتصور میرا کارشناس و خبره مشتریان ورزشی اغلب خود

را بهتر زهانیااین به شرکتی که بتواند تمایل دارندونیازهاي کامل و شاخصی هستندۀمجموع
هاي مربوط به با توجه به یافته،بنابراین؛تر از قیمت فروش پرداخت کنندبرآورده سازد، مبلغی اضافه

سزایی در هتأثیر ب،هاي مشتریان کاالهاي ورزشیشناخت ویژگی،سومۀمورد فرضیپژوهش حاضر در
گونه کاالها دارد.خرید اینترنتی اینۀتوسع
بدنی،ي تربیتحاضر نشان داد که از دیدگاه استادان و دانشجویان ارشد و دکتربراین، پژوهش عالوه

باشد. این عامل درخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میۀگذار بر توسعریسک خرید از عوامل تأثیر
نشان از اهمیت بسیار کهاولویت اول قرار گرفت در فرایند تحلیل سلسله مراتبیبندي به روشرتبه
نتایج حاضر با پژوهشهاي . یافتهداردخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی ۀي این عامل در توسعباال

)، انصاري و 1390)، الفت و همکاران (1388سرشت ()، جعفرپور و رحمان1386صنایعی (پژوهش
) که نشان 2013اندروز و بیانچی (و)2008()، جوهانگ1392)، نظري و بغدادي (1391همکاران (

خرید اینترنتی ۀترین عوامل تأثیرگذار بر توسعهاي آن از مهمهمراه شاخصدادند ریسک خرید به
اینترنتی را افزایش داده ار. پیشرفت اینترنت، جمعیت خریدسویی دارد، همکاالهاي ورزشی است

خرید اینترنتی دارندمورد امنیت هایی که درنینگرادلیلبسیاري از کاربران اینترنت به،است. اگرچه
مبناي هایی برعنوان تجارتهاي اینترنتی بهفروشاماکنند، کردن خودداري میگونه خریداز این

،یافتند که ریسکدر) 2006. فورسیت و همکاران (در جریان هستندرشد بیشتر سمتبه،اینترنت
بر کنندویژه براي افرادي که کمتر خرید می، بهنت براي خریدتأثیري منفی بر درك استفاده از اینتر

ریسک ،ترکه مشتریان خالقعنوان کردند) 2010(مقابل، وانگ، جو و آیکن. درگذاردجاي می
خرید چه مشتریانهرباید گفت که این، برزنند. عالوهمورد خرید اینترنتی تخمین میکمتري را در

هاي فوریست زنند که این امر با یافتهدهند، ریسک کمتري را تخمین میانجام بیشتري رااینترنتی
امنیت یکی از عوامل اصلی ،بنابراینباشد؛میمورد خریداران دائمی سازگار ) در2006و همکاران (

باشد.میعنوان کاربر خدمات خرید اینترنتی کنندگان بهدر جذب و حفظ مصرف
- ي تربیتاز دیدگاه استادان و دانشجویان ارشد و دکترش حاضر این بود کههاي پژوهاز دیگر یافته

- خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میۀگذار بر توسعاز عوامل تأثیر،ادراك مشتریان از خریدبدنی،

پنجم قرار گرفت. با در اولویت فرایند تحلیل سلسله مراتبیروشبندي به رتبهباشد. این عامل در
توان گفت عامل ادراك خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میۀزمینشده درعوامل شناساییتوجه به 

ارائۀ.باشدخرید اینترنتی میۀمشتریان از خرید اینترنتی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر توسع
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که هستندعواملی جملهازنیزهاي الزم، تبلیغات گسترده و توجه به نیازهاي مشتریانآموزش
این هاي یافتهراستا، درایندهند. توجه قرارموردها را آنبایستمیهاي مجازيندگان فروشگاهفروش

1)، برون و استیمن1391)، انصاري و همکاران (1390الفت و همکاران (پژوهشنتایج با پژوهش

) که نشان دادند ادراك مشتریان از 2013) و اندروز و بیانچی (2011(و همکاران)، دونگون1992(
-خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میۀخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی از عوامل تأثیرگذار بر توسع

کاالهاي درمورد انتظار مشتري ) در پژوهش خود به ادراك مورد2011. دونگون (همخوانی داردباشد
شناختی مشتري از سوي گونه بیان نمود که توجه به عناصر رواننورزشی پرداخت و ای

منجر به افزایش تولید ،کنندگانتولیدکنندگان و همخوانی و تطابق اقدامات تولیدکنندگان با مصرف
هاي عدم توجه به سلیقه و خواستهمقابل،گردد. درو فروش محصوالت ورزشی از طریق اینترنت می

دیگر، سويشود. ازصاد کشور میتبه اقزدن ضربهوی سبب کاهش تولیدکاالهاي ورزشمشتریان
نیز لحاظ سنتی ها از خرید اینترنتی بستگی دارد. بهکنندگان به میزان ادراك آنقضاوت مصرف 

گیري باورها و اند که رفتار خرید یک کاال پس از شکلپژوهشگران بسیاري به این نتیجه رسیده
زند. ها سر مینگرش
بدنی، ي تربیتاز دیدگاه استادان و دانشجویان ارشد و دکترنشان داد که حاضرپژوهشبراین،عالوه

باشد. این عامل درخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی میۀگذار بر توسععوامل تأثیرعامل فناوري از 
هاي . یافتهاسته در اولویت ششم قرار گرفتفرایند تحلیل سلسله مراتبیبندي به روشرتبه

)، 1391)، انصاري و همکاران (1390)، الفت و همکاران (1383شکرریز (نتایجبا پژوهشی ما
دالیل که نشان دادند عامل فناوري به)2013اندروز و بیانچی (و)2010(2مالدیفاسی و کانسا

مربوطه ۀخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی از دیدگاه جامعۀمختلفی جزو عوامل تأثیرگذار بر توسع
به تعداد افرادي که از اینترنت ،توان گفت که امروزه. در رابطه با این یافته میسو استهمباشدمی

ستد از طریق دنیاي مجازي آشنا وافراد بیشتري با دادشود وروز افزوده میروزبهکنند استفاده می
)،مانند ایرانباشند (میتوسعه حالیا دراند وکمتر توسعه یافتهکه یدر کشورهای،نبنابرایگردند؛می

کارگیري خرید از تري بر سر راه بهانتشار اینترنت کمتر است و موانع فیزیکی و اقتصادي بزرگ
ست اهااین رضایت مشتريمادر کشوریافته وجود دارد. طریق اینترنت نسبت به کشورهاي توسعه

هاي بیشتري را به خرید اینترنتی و مشتريشود میهاي اینترنتی کار فروشگاهوباعث تبلیغ کسبکه
هاي استفاده جهت گسترش فناوري از جمله اینترنت و کاهش هزینهاقداماتی در؛ لذا،کندتشویق می

1. Brown & Stayman
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ن مشتریان گسترش فرهنگ خرید اینترنتی کاالهاي ورزشی در بیحدي در ایجاد وتواند تامیآناز 
خاص خود مؤثر باشد.

- ي تربیتکه آیا استادان و دانشجویان ارشد و دکترتا دریابیمدنبال آن بودیمبهمادر این پژوهش

-بدینیا خیر؟قائل هستندبین عوامل تفاوت ،بدنی براي خرید کاالهاي ورزشی از طریق اینترنت

شده تأثیرگذار عوامل شناسایی،مراتبیتحلیل سلسلهبا استفاده از فرایند ها، منظور و پس از بررسی
ترتیب دو متغیر ریسک خرید و فرایند خرید به،میاناینکه دربندي شدندبر خرید اینترنتی اولویت

ویژگی کاالي ورزشی، ویژگی مشتریان، (ترین عوامل اثرگذار شناسایی شدند و سایر عوامل مهم
هاي یافتهۀهاي بعدي قرار گرفتند. مقایسترتیب در اولویتبه)ادراك مشتریان از خرید و فناوري

توان در زمینه را میاینشده درهاي انجامپژوهشکهپژوهش حاضر با ادبیات پژوهش نشان داد
)، 1390هاي الفت و همکاران (با پژوهشلحاظبدینکه توجه قرار دادشده موردچارچوب مدل ارائه

نتایج این باشد. درمقابل، سو می) هم2010(1، کیم و پاركو کیم)1391انصاري و همکاران (
- میخوانناهم)1392الهی و همکاران (نعمتو)1391انصاري و همکاران (هايیافتهبا پژوهش

ۀبندي، جامعاولویتها با پژوهش حاضر در شناسایی وسویی این یافتهباشد. یکی از دالیل ناهم
تواند از دالیل دیگر بندي متفاوت نیز میروش اولویت،همچنین.باشدآماري متفاوت دو پژوهش می

با پژوهش حاضر باشد.خوانیناهم
گردد با توجه به این یافته که ریسک خرید از پیشنهاد میپژوهشبا استناد به نتایج ،مجموعدر

هاي اینترنتی ، فروشگاهباشدمیخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی ۀترین عوامل تأثیرگذار بر توسعمهم
جویی از سیستمی که میزان امنیت و حفظ حریم شخصی را کاالهاي ورزشی با بهرهةکنندعرضه
خرید در مشتریان کاالهاي ورزشی و رفع نگرانی مشتریان بابت ةدهد، سبب افزایش انگیزمیارتقا 

گردد بر پیشنهاد می،حساب خود شود. همچنینة تباري و شماردادن اطالعات کارت اعدستاز
خصوص قیمت، تخفیف، کیفیت و خدمات پس شده در اینترنت بههاي کاالهاي ورزشی ارائهویژگی

دار را در بین مشتریان کاالهاي ورزشی دارند کاالهاي ورزشی که بیشترین طرفۀاز فروش و عرض
آمد، وهاي رفتدالیلی از جمله هزینهزرگی همچون تهران که بهدر شهرهاي ب،بنابراین؛تمرکز شود

از این توان میشود، درك خرید اینترنتی بیشتر احساس میغیره،زمان، ترافیک، آلودگی هوا و 
احساس نیاز بهره برد و به گسترش خرید و فروش اینترنتی کاالهاي ورزشی اقدام نمود. امید است با 

1. Kim, Kim & Park
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ینترنتی کاالهاي ورزشی نسبت به خریدهاي سنتی در بین بیشترین سازي خریدهاي افرهنگ
توسعه این مهم میسر گردد. ۀزمین،بدنی)مخاطبان کاالهاي ورزشی (دانشجویان تربیت
خرید ۀتوسعپژوهش، عوامل گوناگون تأثیرگذار بر ۀدر این نوشتار تالش شد با بررسی پیشین
هاي پیشین تنها بخشی از عوامل مؤثر بر یک از پژوهشاینترنتی کاالهاي ورزشی شناسایی شوند. هر

عوامل اینشد بسیاري ازتالش؛ اما در پژوهش حاضر شوندشامل میخرید اینترنتی را ۀتوسع
تأثیرگذار بر ، افزون بر شناسایی عوامل مهمهمچنینگانه ارائه شوند. تأثیرگذار در قالب ابعاد شش

ها نیز با استفاده از فرایند تحلیل یک از شاخصخرید اینترنتی کاالهاي ورزشی، اهمیت هرۀتوسع
ها را از عقاید و رفتارهاي سازمان،. امید است نتایج حاصل از این پژوهشگردیدمراتبی تعیین سلسله
هاي مدرن ها از تکنولوژيدار آنادامهةاستفادةکنندبینیدهنده یا پیشکنندگان که توضیحمصرف

- میها آن،زیراباشد؛پژوهشگران و بازاریابان مهم میویژه براي تر سازند. این آگاهی به، آگاهباشدمی

، می شوداینترنتیخرید ۀدار و توسعادامهةکه چه چیزي باعث استفاداطالع داشته باشندبایست
با افزایش تعداد افرادي که از اینترنت جهت خرید کاالهاي ورزشی در عصر دیجیتال استفاده ویژهبه
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Abstract

This study has identifying and prioritized the factors that influence the development of
internet purchasing sports goods. The research method is a survey and its target is
applicable. The population of the research faculty and graduate students and Ph.D. in
Physical Education (N=3196). In the first semester of the academic year 94-93 public
universities across the country; A total of 436 according to Morgan table patients with
cluster were selected. Exploratory factor analysis revealed that 49.88% of the total
variances of the six factors. Results showed significant impact of all factors on the
development of online shopping sporting goods. AHP method was also prioritizing the
factors which are, respectively: risk purchasing, purchasing process, product features
sports, features customer acquisition and technology - savvy customers. According to the
results, we can conclude that generally focus on factors affecting the planning and
development of internet purchasing; sports goods could create conditions to customers,
sporting goods and more willing to make purchases on the Internet.
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