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 چکیده

ارتباط برقرار کنندو های بسیار دور در فاصله خود  انیتوانند آزادانه با آشنا یمصرف کنندگان مامروزه 

از   نترنتیا شیافزا به خصوص، بااطالعات را از طریق جوامع آنالین بایکدیگر به اشتراک بگذارند. 

ارتباط  گرانیتلفن همراه با د یدستگاه ها قیطری از هر زماندر توانند  یمصرف کنندگان م لیموباطریق 

جمع  یبرا یا لهینوان وسبه عاز موبایل  نیجامعه آنال در ندهیکنندگان به طور فزا مصرف .برقرار کنند

 خرید رفتار بر موثر عوامل شناساییهدف از این تحقیق  .کنند یاستفاده م دیاطالعات قبل از خر یآور

بوده و جامعه آماری مورد بررسی کلیه شهروندان شهر  الکترونیک تجارت های سایت در کننده مصرف

 شامل حاضر تحقیق آماری جامعهده رشت می باشد داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری ش

 گیری نمونه جامعه، باالی حجم به توجه با. باشد می سال 81 از بیشتر که رشت شهر شهروندان تمامی

نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری  213 نامحدود های جامعه برای کوکران فرمول طریق از

جنسیت  تاثیردهد که تمامی فرضیه ها به جز  نتایج تحقیق نشان می غیراحتمالی در دسترس استفاده شد.

 بر سودمندی ادراک شده مورد تایید قرار گفتند. و تاثیر اعتبار منبع تمایل به خرید  برافراد 

 

نگرش، اعتماد، سودمندی درک شده، تمایل به خرید، آسانی استفاده درک شده، تجارت  واژگان کلیدی:

 الکترونیک.
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 مقدمه(1-1

 رشد خدمات و محصوالت به نیاز عموماً بازار، شدن رقابتی و محصوالت سریع رشد علت به امروزه 

 را سازمانها که است عواملی جمله از نیز نیازها شدن متنوع و جمعیت افزایش .است کرده پیدا چشمگیری

 ارائه از حاصل سود 8محصول عمر چرخه در .می کند بترغی جدیدتر کاالیی و محصول به دستیابی به

 مایل سازمان ها و شرکت ها که است واضح .می رسد مقدارخود حداکثر به بلوغ دوره در بازار به محصول

یک فرد برای اجرای یک رفتار تابعی از نگرش  . رفتار خریدهستند بلوغ مرحله در خود سودآوری حفظ به

در وضعیتی معین؛ هنجارهای حاکم بر رفتار در آن وضعیت و انگیزه او برای  او نسبت به اجرای آن رفتار

 3تبعیت از این هنجارها، است آنچه از اهمیتی خاص برخوردار است این است که توجیه به سمت نگرش

فرد نسبت به عمل اجرای یک رفتار است، نه نگرش او نسبت به شی دوم این که نگرش باید نسبت به یک 

ار خاص سنجیده شود در نهایت اینکه نگرش نسبت به اقدام مورد نظر تابعی از اعتقادات فرد وضعیت بسی

ارزیابی اش از آن اعتقادات است. اغلب مقیاس قصد خرید  در مورد پیامدهای احتمالی اجرای آن عمل و 

د . مقیاس های جهت شناسایی احتمال خرید کاالها در طول یک دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می گیر

است  ارادی می توانند از مقیاس های رفتاری در دستیابی به تصمیم مشتری مؤترتر باشند، زیرا ممکن

رفتار خرید به احتمال اینکه مشتریان در  ( Hu, 2014, p34)مشتریان از روی اجبار اقدام به خرید کنند

 )را خریداری کنند، اشاره دارد.یک موقعیت خریدی که پیش می آید، برندی خاص از یک طبقه محصول 

Diallo, 2012, p 76 ) 

و تغییر مداوم  فن آوریها و تغییرات سریع محیط تجاری امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت

ها و نیازهای مشتریان است. مشتریان به طور روزافزون برای کسب محصوالت و خدمات بهتر به در خواسته

و توفیق در این محیط متالطم باید مشتریان  2ها برای کسب مزیت رقابتیو شرکتآورند ها فشار میشرکت

ها و نیازهای آنان را در مرکز توجه و فعالیت های کسب و کارشان قرار دهند)فاریابی و همکاران، و خواسته

 (.823، ص 8291

                                                           
1 Product life cycle 
2 Attitude 

3 Competitive Advantage 
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 های سایت در ندهکن مصرف خرید رفتار بر موثر عوامل شناسایی) تحقیقبا توجه به اینکه هدف این 

لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق،  ( C2C 8الکترونیک تجارت

های تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و در نهایت به چارچوب نظری، اهداف و فرضیه

 قلمرو تحقیق پرداخته شد.

  

 بیان مسأله (1-6

صرف به  3مصرف کننده کیمشتری از  شدن،نقشی تجاری و روند قدرتمند جهان رقابت دیشد شیبا افزا

 کننده ارزش،کمک توسعه دهنده جادیا کننده،کمک دیبا نقش مصرف کننده کمک تول یچند وجه عنصر کی

 ,Zhu, Changمهم برای مشتری است) یلیخ تیموقع شده است که نشان دهنده لیو رقابتهاتبد دانش

2014,p 174) .و در  دواریام انیحفظ کرد وبه مشتر سازمان را در 2وفادار انیبتوان مشتر نکهیی ابرا

خدمات شرکت را بهبود داد و  آنها قدم آنها را شناخت نیدر اول دیبهتری ارائه داد با خدمات معرض خط،

 صیز تشخحفظ کرد.پس ا را ازیمتناسب با ن توانیم انیبا شناخت هر دسته از مشتر، انیصورت مشتر نیبه ا

خدمات  شناخت و انتظارات هر طبقه از آنها و سپس ازهاین ها، خواسته مشخصات آنها، ان،یمشتر

 باال سود آوری شرکت را توانی م 5دهایو تهد4ها فرصت افتنی  ,خدمت نیو اتالفات ح راداتیشرکت،ا

 (. 5، ص 8295پور و همکاران،  میبرد)ابراه

ارتباط برقرار کنندو های بسیار دور در فاصله خود  انیانه با آشناتوانند آزاد یمصرف کنندگان مامروزه 

از طریق   نترنتیا شیافزا به خصوص، بابایکدیگر به اشتراک بگذارند.  6برخطاطالعات را از طریق جوامع 

ارتباط برقرار  گرانیتلفن همراه با د یدستگاه ها قیطری از هر زماندر توانند  یمصرف کنندگان م لیموبا

 یجمع آور یبرا یا لهیبه عنوان وساز موبایل  برخطجامعه  در ندهیکنندگان به طور فزا مصرف .دکنن

اطالعات حاصل از  . (Al-Jabri, Roztocki, 2015,p 304)کنند یاستفاده م دیاطالعات قبل از خر

 جهیو در نت یریگ میتصم، مصرف کنندگان دیدر خر ینقش مهم نیدر جوامع آنال  7C2Cارتباطات

                                                           
1 E-commerce 
2 Consumer 
3 Loyal customers 
4 Opportunities 
5 Threats 
6 Online communities 
7 Connections 
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 دیخر یریگ میبر تصم نیدر جوامع آنال C2C چگونه ارتباطات نکهیدرک ا. دارد یابیبازار یها یاستراتژ

بر  یریتاث C2C ارتباطات. مهم است ی تاثیر می گذارند، هموارهامروز تالیجید طیمح در مصرف کنندگان 

به طور  اطالعات یافته هکند. مدل توسع یم جادیاطالعات متقاعد کننده ا قیمصرف کننده از طر ماتیتصم

حال،  نیبا اکردن افراد کمک کند. متقاعد  ودرک به قرار گرفته است تا افراد مورد استفاده  یگسترده ا

ارتباطات در جوامع  و C2C دیخر یتقاضا ندیمصرف کنندگان با فرآ رفتارنحوه  یرو بر  یمطالعات کم

، مصرف C2C برخطارتباط  نهیدر زم ن،یعالوه بر ااطالعات انجام شده است.  بیمنظر مدل تصو از نیآنال

. ارتباط برقرار کنند یمجاز ای دنیای واقعیبا  مشارکت در جوامع مختلف باتوانند به طور عمده  یکنندگان م

 یفرد نیب یارتباط یها طیدر رفتار مصرف کننده در مح C2C ارتباطات درباره نفوذ اطالعاتحال،  نیبا ا

 .( Zhu et al. , 2016, p8-9)می باشد ابیکم

و  8کیو به تبع آن دولت الکترون نترنتیجهان به واسطه فن آوری و فن آوری اطالعات، ا هایی دگرگون

در ارتباطات  یقیتحول ژرف و عم شود،یفن آوری اطالعات مشتق م از به خود زیکه آن ن کیتجارت الکترون

انجام  لیتسه برای ای را نهیزم ط،یشرا نی. ا(3ص، 8295 ،همتی) کرده است جادیانتقال اطالعات ا ندیو فرآ

 یسازمانها شده است. موسسات مال نیرقابت ب شینموده که منجر به افزا جادیو فروش ا دیامورتجاری و خر

مواجه هستند که  یگوناگون دهایینبوده و در انجام امور خود با موانع و تهد یامر مستثن نیا از و اعتباری

خان و  مانیباشند )ا یرقابت تهاییدارای مز دیبالقوه بازار با های فرصت به یابیر آنها و دستبرای فائق آمدن ب

 تجاری تیهر سازمان و هر گونه فعال تیمشتری رمز موفق گری(.از طرف د62،ص  8294همکاران ، 

است.  دهیگرد بنا انیروابط بلند مدت آن سازمان با مشتر هیسازمان موفق بر پا کیاعتبار  باشد،یم اقتصادی

 یاز اصل ،یمیقد انیو حفظ مشتر دیجد انیمشتر تیجلب رضا مداری، اعتقاد و عمل به اصول مشتری

در فضای کسب و کار جدید که بر پایه وب بنا نهاده . شود یسازمان محسوب م تیموارد در موفق نیتر

 Yaghoubi et) .یردگ شده است و ارائه محصوالت و خدمات به مشتریان از طریق اینترنت صورت می

al, 2017,p 310). 

تواند با هدف یاری رساندن به سازمانها در  مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک ابزاری است که می

برقراری تعامل و حفظ مشتریان توسط آنها مورد استفاده قرار گیرد.استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری 

تواند به ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده کمک موثر تری نماید  الکترونیک و بهره گیری از نتایج آن می

                                                           
1 Electronic Government 
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 ,Chang, Wu, 2014)و در پی آن، ارتقای وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان را همراه داشته باشد

p209). 

در این راستا با توجه به نقش مهم تعامالت بین مشتریان با هم این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال 

 یریگ میدر تصم C2Cارتباطات  ریدرک تاثعبارت است از:   سوال اصلی تحقیق که هستیم حقیقاصلی ت

 اطالعات  چگونه است؟ رشیمدل پذ دگاهیاز د نیدر جوامع آنال دیخر یبرا

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق  (1-8

 دلیل رینت عمده و اسـت فروشـگاه یـک از خـاص خدمات و کاالها تکراری خرید فرآیند ، خرید رفتار

 ارزیابی هزینه با جدید، مشـتریان جـذب جـای بـه تواننـد می ها شرکت.است خرید از پس تجربیات آن،

 رفتار انجام برای فردی اراده و نیت شدت بیانگر 8رفتاری قصد. بپردازند قبلی مشتریان حفظ به کمتری

 که شوند درگیر رفتارهایی در ارندد تمایل افراد دهد می نشان رفتار با رفتاری قصد ی رابطه. است هدف

 قصد آنها. دانند می معین مسیر یک در عمل کننده تعیین را نیت آجزن، و فیشبن.  دارند را آنها انجام قصد

 خرید قصد مقیاس اغلب. اند کرده تعریف خاص رفتار یک دهی شکل 3ذهنی احتمال عنوان به را رفتار

 بیان دی. گیرد می قرار استفاده مورد معین زمانی دوره یک لطو در کاالها خرید احتماالت شناسایی جهت

 باشند، موثرتر مشتری تصمیم به دستیابی در رفتاری های مقیاس از توانند می ارادی های مقیاس که کند می

 فردی قضاوت معنای به مجدد خرید قصد. کنند خرید به اقدام اجبار روی از مشتریان است ممکن زیرا

 همان از مشابه های وضعیت و فعلی شرایط گرفتن نظر در با شده تعیین خدمت یک دمجد خرید درباره

 از پس رفتار.  است آینده در خدمت دهنده ارایه از مجدد استفاده احتمال کننده بیان همچنین. است شرکت

 هب خود خرید تجربه انتقال و مشابه فروشگاه از خدمت و کاال خرید به مشتری تمایل معنای به خرید

 (  Volvic Chen , Chen, 2017,p45. )است خویشاوندان و دوستان

 یک خرید به تمایل یا کرد خواهند ریزی برنامه کنندگان مصرف که دهد می ارائه را احتمال خریداین رفتار

 در افزایش یک معنای به خرید نیت در افزایش. داد خواهند بروز آینده در را معین خدمات یا محصول

                                                           
1 Behavioral Intention 
2 Mental Possibility 
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 ارزیابی و تخمین برای مهم شاخص یک عنوان به خرید نیت از توانند می محققان. باشد می دخری احتمال

 شکل باعث امر این باشند، مثبت خرید نیت دارای کنندگان مصرف وقتی. کنند استفاده کننده مصرف رفتار

 رانگیختهب واقعی خرید انجام جهت را کنندگان مصرف که شود می برند به مثبت نگرش و تعهد یک گیری

 . (Wu   & Chen, 2014,p91)سازد می ترغیب و

 

 اهداف تحقیق  (1-4

 به صورت زیر می باشد: تحقیقاهداف این 

 اعتماد اعضا  وآشنایی سنجش رابطه بین  .8

  اعضا اعتماد و شباهت ادراک شده بین رابطه سنجش .3

  اعضا اعتماد و اطمینان ساختاری بین رابطه سنجش .2

  اعضا اعتماد و مداری اعتماد سنجش رابطه بین .4

 اعتماد به وب سایت فروشنده  واطمینان ساختاری  سنجش رابطه بین .5

  فروشنده سایت وب به اعتماد و مداری اعتماد سنجش رابطه بین .6

 قصد دریافت اطالعات  واعتماد اعضا  سنجش رابطه بین .7

  تمایل به خرید واعتماد اعضا  سنجش رابطه بین .1

  اطالعات دریافت قصد ووب سایت فروشنده  اعتماد به سنجش رابطه بین .9

  خرید به تمایل واعتماد به وب سایت فروشنده  سنجش رابطه بین .81

 تمایل به خرید  و اطالعات دریافت قصد سنجش رابطه بین .88

 نگرش  و خرید به تمایل سنجش رابطه بین .83

  نگرش و آسانی استفاده ادراک شده سنجش رابطه بین .82

 دراک شده و نگرش سودمندی ا سنجش رابطه بین .84

  خرید به تمایل ومعرفی توسط سایرین  سنجش رابطه بین .85

 آسانی استفاده ادراک شده و تمایل به خرید  بین رابطه سنجش .86

 نگرش  و ارزش اقتصادی سنجش رابطه بین .87
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 نگرش  و ریسک ادراکی سنجش رابطه بین .81

  سودمندی ادراک شده و آسانی استفاده ادراک شده سنجش رابطه بین .89

  خرید به تمایل و شده ادراک سودمندی جش رابطه بینسن .31

 تمایل به خرید  و جنسیت افراد سنجش رابطه بین .38

 تمایل به خرید  و سن افراد سنجش رابطه بین .33

 تمایل به خرید  و میزان تحصیالت سنجش رابطه بین .32

 تمایل به خرید  و درآمد افراد سنجش رابطه بین .34

  شده ادراک دمندیسو و کیفیت استدالل سنجش رابطه بین .35

  شده ادراک سودمندی و اعتبار منبع سنجش رابطه بین .36

 

 چارچوب نظری تحقیق (1-1

 تکنولوژی، و زیرساخت شامل توانند می که موثر هستند الکترونیک تجارت موفقیت در متعددی عوامل

 و پرداخت یتسایت، امن روزآوری به کاربران، با تعاملی های روش ،8الکترونیکی سایت، کیفیت محتوای

 بتواند که باشد ای گونه به ها سایت در شده ارائه و خدمات سایت وب طراحی بایست می لذا .باشد غیره

اهمیت  کم دلیل به ها سازمان از بسیاری(Lin et al. ,2011, P43)برگیرد  در را های مشتریان خواسته

 شوند می مواجه مشکل با آنها با ارتباط مدیریت و مشتریان های خواسته ارائه زمینه در مساله این دانستن

 ,Chandra, 2015) .سازد می مواجه شکست با را الکترونیک تجارت سایت ها برخی در مساله همین و

P7)مصرف به تولید شده و حذف کنندگان توزیع و دالالن ها، واسطه و ها رابطه تجارت الکترونیک، در 

 هنوز اینترنتی تجارت حتی و الکترونیک تجارت به مردم نسبت اعتماد .کند می پیدا تحقق واقعی معنای به

 با که کنند خریداری می کاالهایی اینترنت طریق از مواقع از بسیاری در که چرا .نشده است جلب

 سریع رشد به توجه با اینترنتی های فروشگاه و سازمان ها در حوزه لذا .شود می روبرو بسیاری مشکالت

 سایر از بیش مزیت رقابتی حفظ برای ها آن مستمر بهبود و عملکرد ارزیابی لزوم های اخیر سال در ها آن

 مورد در جامعی تحقیق شده انجام مطالعات به با توجه ما کشور در که شود می احساس ها سازمان

                                                           
1 E-quality 



 

   8 

 

(. 32،  8295اللهی،  سبحان و  زاده است )بیگ نگرفته صورت الکترونیک تجارت سایت های وب ارزیابی

انقالب مدل کسب و کار است.   یکجامعه در حال تجربه  یک،تجارت الکترون ید، با توسعه شدمروزها

شود.   یم یرفتهپذ یشترو ب یشتردهد و توسط مردم ب یم ییرمردم را تغ یجبه تدر یکتجارت الکترون

 Wang) کند یم یفارا ا ی(نقش مهمCSRشرکت ) یاجتماع یتمسئول یک،درعملکرد تجارت الکترون

Yang,2017, P45) کسب و  یتوب سا یکآن، استفاده کارآمد و موثر از  یعو رشد سر ینترنتبا ظهور ا

کسب و کار  یترا در موفق ی( نقش عمده اITاطالعات) یآن بود. توسعه فناور یتموفق یدیکار، جزء کل

 (Kim, Kim, 2013, P67) کند یم یفاا

های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط جارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه ت

سازمانها و شرکتهای زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است. سازمانهای کوچک و متوسط به عنوان 

بخش عمده اقتصادی هر کشوری، نقش اساسی در بهبود و ارتقا شاخص های اقتصادی دارند و به همین 

رانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونیکی دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآو

  (.23،ص 8217، چهارسوقی  و سمیع زادهد ) نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داش

بازاریابی انالین بخش مهمی از تجارت الکترونیک امروزی بوده و شامل شیوه های بسیار مختلفی از ارائه 

)  ند بازاریابی ایمیلی، بازاریابی محتوایی، رسانه های اجتماعی و بازاریابی وابسته به آن استشرکت مان

سازمان های تجارت الکترونیکی از هر دو منظر کسب و کار و داده در حال (. 3187هوداک و همکاران، 

ید و حفظ رشد نمایی می باشند. بسیاری از سازمان ها به این وب سایت ها برای جذب مشتریان جد

مشتریان موجود متکی می باشند. به منظور دستیابی به این هدف فایل های ورودی وب می توانند برای ثبت 

الگوهای دسترسی مشتری، مورد استفاده قرار گیرند. با به کارگیری تکنیک های کاوش استفاده از وب 

 Loupez)را می توان کشف نمودمرسوم، به شیوه ای بهبود یافته، الگوهای ارزشمند و اطالعات پنهان 

,Roe, 2015, P11)  

مصرف کننده به مصرف کننده است. در  C2Cیکی از مهمترین مدل های تجارت های الکترونیکی تجارت 

این تجارت انواع مزایده و مناقصه کاال ها از طریق اینترنت انجام می گیرد. ایده اصلی این مدل این است که 

دون واسطه به خرید و فروش بپردازند. در واقع فروشگاه های اینترنتی مصرف مصرف کنندگان با یکدیگر ب

کننده به مصرف کننده مانند بازارهایی هستند که فروشندگان و خریداران برای فروش محصوالت نو یا کهنه 

نده خود به آنها مراجعه می کنند. در ایران سایت های دیوار و شیپور به عنوان واسطی بین خریدار و فروش
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در  تحقیقو ترکیب مدل های ارائه شده، مدل پیشنهادی این  مطالب بیان شدهعمل می کنند. با توجه به 

 ارائه شده است. 8-8شکل 

 
 ( Zhu et al , 2016, p10)تحقیق مدل مفهومی  (8-8شکل 

 

 تحقیق  فرضیات (1-2

 .دارد وجود معناداری رابطهاعتماد اعضا  وآشنایی بین  .8

 .دارد وجود معناداری رابطه اعضا اعتماد و اک شدهشباهت ادربین  .3

 .دارد وجود معناداری رابطه اعضا اعتماد و اطمینان ساختاریبین  .2

 .دارد وجود معناداری رابطه اعضا اعتماد و اعتماد مداریبین  .4

 .دارد وجود معناداری رابطهاعتماد به وب سایت فروشنده  واطمینان ساختاری بین  .5

 .دارد وجود معناداری رابطه فروشنده سایت وب به اعتماد و مداری اعتمادبین  .6

 .دارد وجود معناداری رابطهقصد دریافت اطالعات  واعتماد اعضا بین  .7

 .دارد وجود معناداری رابطه تمایل به خرید واعتماد اعضا بین  .1

 .دارد وجود معناداری رابطه اطالعات دریافت قصد واعتماد به وب سایت فروشنده بین  .9
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 .دارد وجود معناداری رابطه خرید به تمایل وعتماد به وب سایت فروشنده ابین  .81

 .دارد وجود معناداری رابطهتمایل به خرید  و اطالعات دریافت قصدبین  .88

 .دارد وجود معناداری رابطهنگرش  و خرید به تمایلبین  .83

 .دارد وجود معناداری رابطه نگرش و آسانی استفاده ادراک شدهبین  .82

 .دارد وجود معناداری رابطهنگرش  وادراک شده سودمندی بین  .84

 .دارد وجود معناداری رابطه خرید به تمایل ومعرفی توسط سایرین بین  .85

 .دارد وجود معناداری رابطهتمایل به خرید  وآسانی استفاده ادراک شده بین  .86

 .دارد وجود معناداری رابطهنگرش  و ارزش اقتصادیبین  .87

 .دارد وجود معناداری رابطهنگرش  و ریسک ادراکیبین  .81

 .دارد وجود معناداری رابطه سودمندی ادراک شده و آسانی استفاده ادراک شدهبین  .89

 .دارد وجود معناداری رابطه خرید به تمایل و شده ادراک سودمندیبین  .31

 .دارد وجود معناداری رابطهتمایل به خرید  و جنسیت افرادبین  .38

 .دارد وجود اریمعناد رابطهتمایل به خرید  و سن افرادبین  .33

 .دارد وجود معناداری رابطهتمایل به خرید  و میزان تحصیالتبین  .32

 .دارد وجود معناداری رابطهتمایل به خرید  و درآمد افرادبین  .34

 .دارد وجود معناداری رابطه شده ادراک سودمندی و کیفیت استداللبین  .35

 .ددار وجود معناداری رابطه شده ادراک سودمندی و اعتبار منبعبین  .36

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق (1-3

 تمایل به خرید

 دریافت یا و محصول یک خرید به کننده مصرف تمایل کننده بیان خرید به تمایل تعریف مفهومی :

 است خرید احتمال رفتن باال معنای به خرید به تمایل افزایش دیگر، بیان به است آینده در ویژه خدمتی

(Volvic Chen , Chen, 2017, P74  ) 
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 یهادر نظر گرفته شده است که شاخص خرید به تمایل یبرا مولفه سه قیتحق نیدر ا : تعریف عملیاتی

به شدت )از ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط

 شوند.یم دهی( سنجوافقم شدت بهتا  مخالف

 

 اعتماد

 و بینی پیش قابل طریقی به دیگران به دارند دوست افراد که است باورهایی یا انتظارات:  یوممفه فیتعر

 خیر طور به دیگری که است باور این انعکاس اعتماد،. دهند نشان خود شخصی منفعت راستای در صرفا نه

 ((Moody, Galletta, Lowry, 2014, P 34. کرد خواهد عمل خواهانه

استفاده  یهادر نظر گرفته شده است که شاخص اعتماد یبرامولفه  دو قیتحق نیا : دری اتیعمل فیتعر

 مخالف شدت به از)  یافاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیشده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا

 

 نگرش

 تجربیات ارزیابی طریق از فرد یک که کرد تعریف خشنود و مثبت احساسی حالت یکتعریف مفهومی : 

 Zagadi et) است خدمتش به نسبت کارمند کلی گرایش شغلی، رضایت. آوردمی دسـت بـه اش شغلی

al. , 2015, P83) 
استفاده  یهادر نظر گرفته شده است که شاخص نگرش یبرا مولفه دو قیتحق نی: در اتعریف عملیاتی 

 مخالف شدت به از) ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیسواالت با ط شده بر اساس پرسشنامه

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا

 

 سودمندی درک شده

 , .Zagadi et al)ایدمیزان سودی که انجام یک خرید یا معامله برای افراد به ست می:  یمفهوم فیتعر

2015,P85) 
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در نظر گرفته شده است که  شده درک ودمندیس یبرا مولفه دو قیتحق نی: در ای اتیعمل فیتعر

 ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط یهاشاخص

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا مخالف شدت به از)

 

 آشنایی ادراک شده

براساس آن اقدام به خرید می  شناختی که مصرف کننده از محصول داشته ومیزان :  یمفهوم فیتعر

 (Zagadi et al. , 2015,P84)نماید.

در نظر گرفته شده است که  شده ادراک آشنایی یبرا مولفه دو قیتحق نی: در ای اتیعمل فیتعر

 ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط یهاشاخص

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا مخالف شدت به از)

 

 شباهت ادراک شده

 را برداشتهایی و هاپنداشت آن، وسیله به افراد، که است فرایندی شده، ادراک شباهت:  یمفهوم فیتعر

 , .Zagadi et al) دهند می معنی آنها، به وسیله، بدین و کنندمی تفسیر و تنظیم دارند، خود محیط از که

2015,P85) 
در نظر گرفته شده است که  شده ادراک شباهت یبرا مولفه دو قیتحق نی: در ای اتیعمل فیتعر

 ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط یهاشاخص

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا مخالف شدت به از)

 

 ریسک مالی

 میزان که شرکتی.  است شرکت در بدهی کارگیری به از ناشی کریس ، مالی ریسک:  یمفهوم فیتعر

.  است مالی اهرم مفهوم شامل مالی ریسک.  یابدمی افزایش آن مالی ریسک ، باشد بیشتر آن بدهی

(Zagadi et al. , 2015,P86) 
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 یهادر نظر گرفته شده است که شاخص مالی ریسک یبرا مولفه سه قیتحق نی: در ای اتیعمل فیتعر

 شدت به از) ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا مخالف

 

 ریسک ادراک شده

 معکـوس نتـایج و اطمینان عدم مورد در مشتری ادراک عنوان به را شده یسک ادراکر:  یمفهوم فیتعر

 (Zagadi et al. , 2015,P87). انـد کرده تعریف سرویس یا و محصول یـک خریـد بـالقوه

در نظر گرفته شده است که  شده ادراک ریسک یبرا مولفه دو قیتحق نی: در ای اتیعمل فیتعر

 ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط یهاشاخص

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا مخالف شدت به از)

 

 کیفیت استدالل

 ادراک بین اختالف جهـت و درجـه» صـورت بـه را خدمات شده ادراک کیفیت:  یمفهوم فیتعر

 Zagadi) اند کرده تعریف نیز «خدماتی شرکت توسط شده ارائه خاص خدمات از وی انتظارات و مشتری

et al. , 2015,P84) 
 یهادر نظر گرفته شده است که شاخص استدالل کیفیت یبرا مولفه دو قیقتح نی: در ای اتیعمل فیتعر

 شدت به از) ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا مخالف

 

 آسانی استفاده ادراک شده

 .Zagadi et al)ترسی استفاده از وب سایت ها می باشد. سهولت استفاده در دس:  یمفهوم فیتعر

2015,P83) 
در نظر گرفته شده است که شده ادراک استفاده آسانی یبرا مولفه سه قیتحق نی: در ای اتیعمل فیتعر

 ی افاصله اسیدر مق کرت،یل یانهیگز هفت فیاستفاده شده بر اساس پرسشنامه سواالت با ط یهاشاخص

 شوند.یم دهیسنج( موافق شدت به تا لفمخا شدت به از)
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 قلمرو تحقیق (1-9

 عوامل شناساییداشته و به  قرار بازاریابی حوزه در موضوعی نظر از حاضر تحقیق : قلمرو موضوعی

 می پردازد. فضای الکترونیکی در کننده مصرف خرید رفتار بر موثر

 . دکالنشهر رشت می باش: قلمرو مکانی این تحقیق  قلمرو مکانی 

 می باشد. 8297سه ماهه اول سال زمانی : تحقیق حاضر، در بازه  قلمرو زمانی
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قیقادبیات موضوعی و پیشینه تح  
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 بخش اول: تجارت الکترونیک

 (مقدمه 6-1-1

 و بازرگانی ادبیات و مقاالت در و است زبان ها سر بر بسیار امروزه که است ای واژه الکترونیکی تجارت

 علت به هم و بودن جدید علت به هم تکنولوژی این و شود می شنیده بسیار عمومی های هرسان و تجارت

 تجارت همچنین و دارد مختلفی تعاریف گوناگون مراجع نزد آن فعالیت متنوع بسیار های زمینه و کاربردها

 سوی از و تاطالعا فناوری مفاهیم ترینپیشرفته با طرفی از که است ای رشته چند ای پدیده الکترونیکی

و   یری)ام دارد پیوستگی حقوقی و اقتصادی و مالی مباحث ، فروش و بازاریابی مثل مباحثی با دیگر

 .(549، ص 8296همکاران، 

 انجام "  جهانی شبکه " خصوص به اینترنت طریق از خدمات و کاال فروش و خرید الکترونیکی تجارت در

 و ارتباطات فناوری کاربردهای افزاترین ارزش و مترینمه از یکی عنوان به تجارت نوع این . شود می

 ، است کرده ایفا ای شبکه اقتصاد سمت به گوناگون کشورهای حرکت در را ای ویژه نقش ، اطالعات

 خدمات و کاال وستد داد منظور به و تجارت و بازرگانی های حوزه در عموماً الکترونیکی تجارت گرچه

 سرریز و ای حاشیه اثرات ، شود می محسوب آن ناپذیر جدایی جزء مالی های تراکنش و است شده شناخته

دنبال خواهد به  جوامع سیاسی و فرهنگی ، اجتماعی های حوزه جمله از ها حوزه سایر بر مستقیمی تأثیر آن

 (853،  ص  8296داشت)نوری ، 

 

 تجارت الکترونیک(6-1-6

 به ای، رایانه ارتباطی های بکهز شا استفاده با اریتج های فعالیت تمامی دادن انجام الکترونیک ارتتج 

 آنها ارتباط و داشت نخواهند را فعلی محدودیت های یکدیگر، اط بارتبا برای شرکت ها. است اینترنت ویژه

د به صورت یک به می توان نیز مشتریان با فروشندگان ارتباط. می پذیرد انجام سریعتر و تر ادهر سیکدیگ با

 و افزارها نرم از ترهایی باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گسیک با هر مشتر

ی اعطا اعتبار، وضعیت بررسی تبادالت، مدیریت اطالعات، تجویی مانند جسخدمات که است سیستم ها

 گیرد. ها را در اینترنت به عهده می اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حساب

کارگیری تجارت ف از بههد. می آورند فراهم را اینترنت ری بمبتن فعالیت های اساسی زیربنای تم هااین سیس
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ت و الد محصومی توانن تاجران روش، این با. است بازرگانی امور انجام در جدید یالکترونیک، ارائه روش

 و جغرافیایی مرزهای از تقلمس -خدمات خود را به طور تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان 

ز مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه ا بسیاری. کنند عرضه- ملیت ها

 این و می دهد کیلا تشر الکترونیک تجارت از کوچکی بخش فقط امر این کهحالی  در د،دانن اینترنت می

 می توان سادگی به. تاس اری و اقتصادی را دربرگرفتهف تجمختل جنبه های از وسیعی گستره اکنون مفهوم

ک گنجاند)تقوی الکترونی تجارت حیطه در را مختلف افراد و اتفعالیت تجاری و مالی بین موسس هرگونه

 .(56، ص 8297شوازی  و همکاران، 

 یک هک تت تجاری اسالو انجام مباد اطالعات الکترونیکی تبادالت برای دیگری روش الکترونیک ارتتج

 که اطالعات از ریکمت حجم با الکترونیک تجارت. تاس ایجاد کرده تجاری مراکز بین را الکترونیکی پل

 511آمار منتشره از  .دارد کار و سر می شود، بدل و رد عادی مردم بین و نبوده انیدر قالب یکس لزوما

 ارتاز تج 8996 الد در سدرص 11 دودو ح 8995درصد از آنها در سال  24شرکت نشان میدهد که حدود 

ر البیلیون د 331بیش از  3118تا پایان سال  اند. ت خود استفاده کردهالمحصو تبلیغ برای الکترونیک

 .(Paulk , 2015, pp .12) ت مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام گرفتالمعام

صه می توان گفت که مبادله الکترونیکی التجارت الکترونیکی، مبادله ی الکترونیکی داده هاست. بطور خ

عات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین الداده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اط

سیستم های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. 

و آن یک تحول و  گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده دارد تبمراالبته تجارت الکترونیک حیطه ای به 

ب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام الانق

ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که بصورت الکترونیکی 

طریق  ت و خدمات ازالعات، محصوالد. لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطانجام می شو

 ( 83ص،  8295ابراهیمی، مهدیه، )شبکه های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می شوند

جارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی کامپیوتری، بویژه ت

ت. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بودن کاغذ است. بوسیله تجارت الکترونیک، تبادل اینترنت اس

ت بانک با شتاب الها با زحمت کمتر و تبادالزم برای حمل و نقل کاالعات العات خرید و فروش و اطالاط

و ارتباط  بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت
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آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک 

 .(Rawata , Divekar2015, pp 632به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد)

ه از طریق شبکه های ارتباطی ت الکترونیکی می نماید کالبطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معام

می پردازد  انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت 

 , Angelesرا تحویل می گیرد) الیا پست الکترونیکی سفارش می دهد. نهایتاً کا وب ی را از طریقالو کا

Nath , 2017 , pp. 105) 

بر  یانجام تجارت کاال و خدمات با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مبتن یبه معن یکیتجارت الکترون

 یمبتن یردادهها، شامل متن، صدا و تصو یکیو انتقال الکترون پردازش بر یکیآن هست. تجارت الکترون

وری مطالب ف یلتحو خدمات، کاالها و یکیمبادله الکترون یلاز قب یگوناگون یت هایهست و شامل فعال

تبادل محصوالت، خدمات و اطالعات از  یا ید و فروشخر یند. فرآی شودم یکیو انتقال الکترون یجیتالید

برخوردار  یکینسبت به تجارت الکترون یعتریمعنای وس از هست. ینترنتو ا یوتریکامپ یق شبکه هایطر

به  یکی خدماتر الکترونکا و کسب 38است؛ بلکه شامل ارائه  ید و فروشتنها شامل خر است و نه

 واژه یکیکار الکترون و سازمان هست. کسب یکهمکاری با شرکای بنگاه و اجرای معامالت در  یان،مشتر

برد  بر ارتباطات دور یمبتن ینهمچن و کسب وکار با استفاده از ارتباطات راه دور اجرای یای است که به معن

دادگاه ازجمله  یکاداره  یا یاندانشجو نام نویسیر مجوز، ثبت و صدو یندطور مثال، فرآ به ین،هست. بنابرا

 یکی قلمدادو در ارتباط با تجارت الکترون ی گیرندقرار م یکیوکار الکترون مواردی هستند که در مقوله کسب

 (.3، ص 8211و همکاران،  یرانی)چی گردندنم

 یاقتصاد معامالت الکترونیکی بر راتی است که تجارتثا موکار، کلید فه و فرایند کسب یتعامل بین فناور

کند،  سنتی متمایز می تجارت تواند داشته باشد. آنچه تجارت الکترونیکی را از نهایت بر کل اقتصاد می و در

شود  و فروشندگان مبادله و پرداز می خریداران عات بینالآن، اط قاست که از طری ییا مسیر شاساساً رو

یک  قاشخاص منتقل شود، از طری متماس مستقی قطری از اینکه یاجعات به الدر تجارت الکترونیکی، اط

شود تجارت الکترونیکی ممکن است یک کانال  مبادله می ی الکترونیکیشبکه دیجیتالی یا سایر کانال ها

 ، بازاریابی یا توزیع شفرو

 ایجاد یدید یها، خدمات و بازارهاالسنتی تجارت ایجاد کرده و یا کا یها در کنار کانال اضافی

 .( 34، ص3186، یقربان یزی،)عزکند
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آنها  در تی کهالها و معام ه به فعالیتجد دارد، با توجهایی که در مورد تجارت الکترونیکی و و تعریف 

شود،  می انجام ت در آنالها و معام ارتباطی که این فعالیت یها لحاظ شده است و همچنین زیرساخت

المللی  در سطح بین ی انجام شدهتا نتایج مختلفی از پژوهش ها متفاوت هستند همین امر سبب شده است

صورت  و مالی را که به یتجار معامالت یر تجارت الکترونیکی به دست آید برخی تمامخدر مورد ابعاد تأ

و تمام ، وه به صورت الکترونیکیجنتقال وداده ها،  ا الکترونیکی انجام می شوند؛ نظیر تبادل الکترونیکی

 , Weiweiنامند) ت بدهی را تجارت الکترونیکی می یاعتبار یها کارت مربوط به یافعالیت ه

yue2015, pp1331). 

است که یک  تجاری تالعات و انجام مبادالت الکترونیکتی اطالتباد یبرا یتجارت الکترونیک رو دیگر 

عات که لزوماً الاز اط یرکمت حج ایجاد کرده است تجارت الکترونیک با یپل الکترونیکی را بین مراکز تجار

 یدارد تجارت الکترونیک در ابتدا سروکار دل می شود،بردو یدر قالب یکسانی نیستند و بین مردم عاد

ت خود التوانست محصو نبود و هر شخصی می تجاری ع رسانی سادهالبیش از یک اط یپیدایش خود، چیز

 24دهد که حدود  شرکت نشان می 511نتشره از کند آمار م تبلیغ اینترنت یرا با استفاده از صفحات وب رو

ت خود استفاده التبلیغ محصو یبرا الاز رو با 8996درصد در سال  11 حدود و 8995درصد از آنها در سال 

 یرو یت مالی توسط صدها سایت تجارالر معامالبیلیون د 331بیش از  3118 سال اند تا پایان کرده

 .(6، ص 8297اله پور ،  یول اله پور، یپذیرفت)ول انجام اینترنت

 

 تجارت الکترونیک در ایران (6-1-8

شود و  منظور انجام امور پژوهشی انجام می ها و به در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاه

 منظور گفت شده در شهرها نیز در سطح محدودی فعال هستند کاربران در شهرها بیشتر به مراکز ایجاد

 ال کنند؛ همچنین بسیاری از قوانین و بسترهای ترنتی و تلفن از راه دور از اینترنتت استفاده میوگوی این

توان انتظار داشت که تجارت  نشده است؛ بنابراین نمی مبرای تجارت الکترونیکی در کشور ایران هنوز فراه

 .یابد شامعه گسترجسرعت در  الکترونیکی به

های  بانکداری الکترونیکی در ایران مشاهده می شود ایجاد بانک در حال حاضر روند خوبی در حوزه 

گذاری در  های کشور را نیز برای سرمایه های الکترونیکی آنها، سایر بانک خصوصی متعدد و ظهور شعبه



 

   21 

 

های اعتباری در کشور توسط چند  این بخش ترغیب کرده است؛ همچنین امکان خرید اینترنتی توسط کارت

شد، نیازمند و ر شده است بدیهی است که این روند روبه مفراه» ملت «و » سامان«، »ارسیانپ«مله جبانک از 

 حنفی)های ا ترای تجارت الکترونیکی و موارد مرتبط با آن است  های دانشگاهی متعددی در زمینه پژوهش

 (65،ص8292زاده و رضایی، 

اند.  توسعه بازار خود به اینترنت وابسته یبرا که است بسیاری شرکت های دارای ورها،ایران مانند دیگر کش

 متاسفانه. است صادرات توسعه کنند،می ایجاد اینترنت در ههایی ک ها از پایگاه هدف بیشتر این شرکت

های بزرگ دنیا  شرکت نیست. صرفه به مقرون بسیاری برای و دارد زیادی مخارج اینترنت بکهش در فروش

مچون صادرات و فروش ه مواردی برای را یهای تخصص ی کافی، پایگاهن و نیروی انسانالهای ک باسرمایه

  .اند تجاری ایجاد کرده

و  یمتول یچکه هنوز ه ییآنجا از اند، اما زده یامکانات ینچن ایجاد به تدس یراندر ا یزن یمتعدد رکت هایش

را انجام  یور اقداماتو خود مح جزیره ای صورت به ین سازمان هاا وجود ندارد، یدهپد ینا رایب یتیمرکز

 .ی شودانجام م یفرایند کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطع هنوز که ی دهندم

و هنوز به  یستن دست در یو استفاده کنندگان از رایانه شخص ینترنتهم از کاربران ا یقیآمار دق هیچ 

 یتبه مراقبت و حما نیاز و تاس ییمرحله نوپا ین، دراست. بنابرا به آن نگاه نشده یطرح مل یکصورت 

ییر را تغ یرانا یجامعه امروز یدفرهنگ خر ی،طرح مل یک یهبا ارا باید دولت از طرف دولت دارد. یادیز

 خواهد را اول حرف یندهآ در که ینه ایزم یبر رو یو زمان یمال یگذار سرمایه که تتوجه داش ید. بادهد

 یرویاز نظر ن ی. خوشبختانه، کشور ما از پشتوانه خوبهد شدخوا وراقتصاد کش پویایی باعث مطمئنا زد،

 ورکش به آوری فن ینوارد کردن ا یردولتی،و غ دولتی ازمان هایس یفهوظ یجه،در نت و جوان برخوردار است

 8218 سال از. تاس یدآوری جد فن ی اینبر رو یافته ازمانکار س یبرا ی،کار یها دادن گروه تشکیل و

ا ب که شد روعش یرانا در«  www.pardakht.com«پرداخت  نام اب یشیصورت آزما به موفقی پروژه

 ی،. )کاظمتن پدید آورده اسایرا الکترونیک تجارت در مناسبی حل راه یاد شده کالتوجود همه مش

 (6، ص8296

ب و در تی را انتخاالشود و محصول یا محصو ه میفروشند اینترنتی سایت وارد خریدار ابتدا سیستم این در 

ا ر خود خرید پرداخت، سایت در کاال العات ارسالدهد و پس از وارد کردن اط سبد خرید خود قرار می

. رسد می ندهع فروشالی به اطاینترنت سایت در گیری تصمیم و یعات برای بررسالکند. این اط نهایی می
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 پست اینترنتی، تمسسی در عالما از پس و کرده آماده را یدهش رسسفار ارسال، به تمایل صورت در فروشنده

 از را اله هزینه ارسهمرا به کاال هزینه و می رساند خریدار دست به و می کند دریافت ندهز فروشا را آن

می  حساب تسویه فروشندگان با خصی زمانی مشدوره ها در پرداخت مالی واحد. می کند دریافت خریدار

ع خریدار، فروشنده، شعبه پستی و مدیریت النت به اطراینت طریق از تمی سیسعملیات مراحل تمامی. کند

 (. 855،  ص  8296رسد)نوری ،  سیستم می

بانک  الکترونیکی های سیستم به اتصال امکان هت کاس شده طرح ریزی طوری سیستم این ت،شایان ذکر اس

ی پرداخت لیت هاقاب تحویل هنگام پرداخت سیستم کنار در و دو اعتباری را داشته باش مالی موسسات و ها

ت مناسب تجارت الکترونیک و تجارت در زیرساخ پرداخت. است دهالکترونیکی نیز در آن پیش بینی ش

 اینترنتی فروش راستای در خریداران با الکترونیکی فروشگاه و یایران است. زیر بستر تعامل فروشگاه اینترنت

 خرید سیستم، این. تا کمک اینترنت اسب اینترنتی پرداخت مناسب امکانات همراه به اینترنتی دو خری

ه است و حتی بدون نیاز به کارت اعتباری، روشهای نوین کرد تسهیل را الکترونیکی فروش و الکترونیکی

سیاست  از زمینه ها هدر هم یکتجارت الکترون یده . خدماتی کندم تدوین یزرا ن پرداخت الکترونیکی

انجام  یراندر ا ینترنتیو فروش ا ید اینترنتیخر هنگ سازیفر هدف با که است پرداخت یستمس یکل های

و کره  ینتوان به چ یم میان آن از که تشده اس یجادا نیز یر کشورهادر سا یستمس ینگیرد. مشابه ا می

ی م یتفعال ی خودو اقتصاد یاجتماع شرایط با متناسب کشورها این از یک هر که کرد ی اشارهجنوب

 .(Lopez, Roy, 2017,pp 64)کنند

 

 (مزایا و معایب تجارت الکترونیک6-1-4

 را برشمرد:  یرز بطور خالصه موارد ی توانها م برای شرکت یکتجارت الکترون یایدر ارتباط با مزا

 .یابد شود؛ امکان بروز اشتباه کاهش می ها به دفعات وارد سیستم نمی از آنجا که داده-8

شود و هزینه نیروی کار به واسطه عدم  جویی می یستم؛ صرفهها در س زمان الزم برای ورود مجدد داده-3

 .ابدی ها به کامپوتر کاهش می ورود مجدد داده

  .شود جریان اطالعات از روانی و اطمینان بیشتری برخوردار می-2
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ای زمان  مزایای سیکل سریعتر تجاری: یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی میتواند به طور قابل مالحظه-4

از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورت حساب تا دریافت وجه آن را کم کرده، نهایتا باعث  مصرفی

های دریافتی و در نتیجه بهبود وضعیت نقدینگی و نیز آزادسازی بخشی  های انبارداری، حساب تقلیل هزینه

 شود، بلکه در اری میتجارت بدون کاغذ نه فقط باعث باال رفتن سرعت انجام عملیات تج .از سرمایه گردد 

مابین طرفین تجاری، باعث امنیت بیشتر در زنجیره  نتیجه افزایش کمیت و کیفیت اطالعات قابل اشتراک فی

های احتیاطی که قبالً به خاطر  آورد تا ذخیره عرضه نیز میگردد. زنجیره عرضه کاال این امکان را فراهم می

 . (1، ص 8211و همکاران،  یرانی، حذف گردد)چشد های مختلف نگهداری می عدم اطمینان در بخش

مزایای استراتژیک: منافع استراتژیک شامل رضایت بیشتر مشتری، ارتقای روابط فروشندگان، بهبود -5 

وری کارکنان و ایجاد خالقیت  روابط بازرگانی، افزایش سهم بازار، باال رفتن توان رقابت، افزایش میزان بهره

 .است

ارای مزایا و معایبی است. برخی مزایای تجارت الکترونیکی برای سازمانها، مشتریان و تجارت الکترونیک د

المللی؛ دسترسی سریع به اطالعات دقیق تجاری  گسترش بازارها به بازارهای ملی و بین :جامعه، عبارتاند از

یش رقابت و های تبلیغات و سربار؛ ارتقای رفاه عمومی مردم؛ افزا و حذف تلفات زمانی؛ کاهش هزینه

های تولید، پردازش،  گذاری و درآمد؛ کاهش هزینه ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات؛ افزایش سرمایه

های شغلی جدید؛ امکان خرید محصوالت و  سازی و بازیابی اطالعات؛ ایجاد فرصت توزیع، ذخیره

افزایش سرعت  زمان محدود؛ گسترش فضای انتخاب برای مشتریان؛ خدمات از سراسر جهان و در مدت

 های دیجیتالی و بهبود زنجیره عرضه؛ امکان شرکت در حراج ویژه فرآورده تحویل محصوالت و خدمات به

ای(؛ امکان ارتباط مشتریان در فضای الکترونیکی و تبادل ایده و  های رایانه های مجازی )مبتنی بر شبکه

افرت برای خرید و نتیجتاً آلودگی آمد شهری و مس و های رفت انتقال تجربیات تجاری؛ کاهش هزینه

اله  یول)ها سازی ارتباط خریداران و فروشندگان از طریق حذف واسطه محیطی و ترافیک کمتر؛ و بهینه

 (.5ص ، 8297اله پور ،  یول ،پور

 های رایانه برخی از معایب تجارت الکترونیکی عبارتند از: مشکالت امنیتی تعامالت تجاری از طریق شبکه 

هش حجم فروش و سطح درآمد مردم؛ تضعیف بازارهای داخلی و انتقال فوری تقاضاهای داخلی به ای؛ کا

 .رقبای خارجی؛ و کاهش نیروی شاغل و افزایش نرخ بیکاری
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های تجارت الکترونیکی عبارتند از: لزوم وجود بانکداری الکترونیکی توانمند و دقیق؛  برخی از محدودیت

شده جهانی در مورد امنیت، کیفیت و قابلیت اعتماد؛ پهنای باند ارتباطی  پذیرفتهفقدان استانداردها و قواعد 

افزاری در رابطه با کاربردهای مختلف تجارت الکترونیکی؛ حفظ امنیت  ناکافی؛ ضعف ابزارهای نرم

منظور اجرای تجارت  اطالعات و محرمانه بودن اطالعات شخصی؛ توسعه محیط حقوقی الزم به

های مطمئن و کارا برای تائید احراز هویت خریدار و فروشنده و فقدان اعتماد و مقاومت وشالکترونیکی؛ ر

 .(56، ص 8296 ی،)پورهاشم، احد مطلقآنالین مشتریان و نبود فرهنگ تجارت

 

 تفاوت مبادله الکترونیکی داده ها با تجارت الکترونیک(6-1-1

 را دانسته و هر کدام یکه ها را مترادف با تجارت الکترونداد یکیشده که مبادله الکترون یدهد یادیدر موارد ز

 ی توانباشد. البته م یمجزا م الًمشابه هم نبوده و کام الاص یدو تکنولوژ ینبرند. ا یبکار م یگرید یدر جا

 ,Norman , Yasin, 2016) داده هاست. یکیمکمل مبادله الکترون یکگفت که تجارت الکترون ینطورا

pp169) 
ی شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستا یم یفتعر یزمیداده بصورت مکان یکیلکترونا مبادله

ی، الملل یناستاندارد شده ب یها یامپ یریشده و بکارگ یفبا ساختار و شکل تعر یتجار یها یتفعال تحقق

یک تجارت الکترون کهیشود. در حال یانجام م یگرد یوتربه کامپ یوترکامپ یکاز  یکیالکترون ابزار توسط

 یک ابزارداده ها به عنوان  یکیبدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترون یاز مبادله تجار عبارت

 ی برمبتن یهایفناور یروب و سا یکانتقال الکترون یک،نات الکترونالاع یتابلو یک،به همراه پست الکترون

یک داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترون یکیدله الکترونمبا یگرعبارت ده شود. ب یشبکه استفاده م

تر از مبادله  یعوس یاربس یا یهحط یک. تجارت الکترونیدآ یفوق بر م یف. چنانچه از تعریدنما یم عمل

 .(Hudak et al ,2017, pp 344داده دارد) یکیالکترون

 

 وکارهاتأثیر وب معنایی مبتنی بر تجارت الکترونیکی روی کسب (6-1-1

کنندگان فقط باید اطالعات کاال و پیشنهادات را یک بار روی وب سایت خودشان منتشرکنند  دالالن و تأمین

و همه موتورهای جستجو قادر خواهند بود که این اطالعات را تفسیر نمایند. از دیدگاه فروشنده ها ، 

 منفی و هم دارای تأثیرات مثبت میهای معنایی وب در تجارت الکترونیکی، هم دارای تأثیرات  تکنولوژی
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 کنندگان می تر به مصرف باشد. یک فرصت عظیم این است که فروشندگان دارای دسترسی بهتر و مستقیم

و به طور مشابه ، تعداد  باشد باشند. معموالً بازاریابی برای بسیاری از بازارهای کوچک خیلی پرهزینه می

ت مواجه می شوند، زیرا قادر به بازاریابی و توزیع موفق های کوچک و متوسط با شکس زیادی از شرکت

دهد تا به  ها امکان می تجارت الکترونیکی بر اساس وب معنایی به این شرکت باشند. محصوالتشان نمی

کنند و به آنها امکان  سادگی کاالهای خود و ویژگی های خاص آنها را بر روی صفحات وب خود توصیف

هزاران مشتری را بر اساس فرآیندهای جستجو با حداکثر فرصت برای یافتن، مورد  دهند تا به طور اتوماتیک

در نتیجه، شرکتها قادر خواهند بود تا به اهداف پنهان مشتریان ، به روش بسیار  مالحظه قرار دهند، و

ی م ینییش برا پ یانو مشتر ین کنندگانتأم های وب معنایی، ارتباط مستقیم بین مؤثرتری برسند، تکنولوژی

ی باعث م یتشفاف یشافزا .ی گرددارزش یرهزنج یشترمسئله منجر به روشن شدن ب ینکه ا یرود. انتظار مکند

 .(812، ص  8297)هاشمی ، دمشکل شو یفضع یاها متوسط  برای شرکت یکه حفظ مبارزات رقابت شود

 

 (ویژگی های تجارت الکترونیک6-1-2

 :های زیر هستند یاستی دارای ویژگیهای تجارت با هر رویکرد و س لوهجمام ت

 دارند را ت و خدماتالکه با تکیه بر توان مالی خود، قصد و توان خرید محصو ی: افرادیدارانخر -لف

 دهند که شامل: ت و خدمات موردنیاز خریداران را ارائه میالکه محصو یفروشندگان: افراد -ب

 دهند؛ یماً در اختیار متقاضیان قرار میت و خدمات را مستقالکه محصو یفروشان: افراد خرده -

سایر  و فروشتان ت و خدمات خود را در اختیار خردهالکه محصو یفروشان و عوامل فرو : افراد عمده -

 دهند قرار می یتجار یها سازمان

 اختیار دهند تا فروشندگان، آنها را در ت و خدمات را ارائه میالکه محصو ی: افرادیدکنندگانتول -ج

بود  خواهد ه به ماهیت کار خود همواره یک فروشنده نیزجران قرار دهند یک تولیدکننده با توخریدا

 به مصرف مستقیم فروشان و یا به طور فروشان، خرده خود را به عمده یت تولیدالتولیدکنندگان محصو

  .فروشند کنندگان می

تغییرات  با یکی تمام موارد یادشدهاست در تجارت الکترون یا مفهوم ساده یدارا التجارت با دیدگاه با

 (.65،ص 8292خاصی حضور دارند)حنفی زاده و رضایی، 
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 ها و فواید تجارت الکترونیکی  ویژگی(6-1-3

های جدیدی برای سازمانها می شود. تغییر در  ها و فرصت هر فناوری پیشرفته باعث ایجاد تهدید      

ی شرکتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی های بازرگان فناوری، موجب تغییر در قانونمندی

 می گردد. تجارت الکترونیک در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیتها می تواند تاثیر بگذارد. 

تر ) تولید خروجی ها ی مشابه با هزینه  تکنولوژی اطالعات می تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزان

تر ) تولید خروجی های مشابه با همان  خروجی های بیشتر و با هزینه مشابه (، سریعکمتر (، بیشتر ) تولید 

هزینه در زمان کمتر (، بهتر ) تولید خروجی های مشابه با همان هزینه و همان زمان ولی با استانداردهای 

 (Norman , Yasin, 2016, pp167) کیفیتی باال (، و برای اولین بار ) تولید خروجی های جدید (

 

 

 حجم تجارت الکترونیک و سرعت گسترش آن(6-1-9

رشد سریع و روزافزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن و      

نقش مهم آن در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها نشان دهنده آن است که آن کشورها در سیاستهای 

 نظر اساسی به عمل آوردند. جاری و بازرگانی خود تجدید

تریلیون  811بالغ بر  3118میلیارد دالر در سال  254پیش بینی می شود ارزش تجارت الکترونیکی از     

بالغ بر  3113برسد. همچنین بر اساس آمار منتشره تجارت الکترونیکی آمریکا در سال  3115دالر در سال 

هزار میلیارد دالر برسد. تجارت  8/7به  3116می شود در سال هزار میلیارد دالر بوده است که پیشبینی  6/8

به بیش  3116میلیارد دالر بوده که پیش بینی می شود در سال  7/82معادل  3113الکترونیکی مالزی در سال 

میلیارد دالر برسد.بدیهی است که رسیدن به چنین حجم های دالری در تجارت الکترونیکی بر  851از 

  و Yahooشرکتهایی مانند  .ی و استفاده از فرصتهای تجارت امکان پذیر خواهد بوداساس برنامه ریز

Ebayو Amazon   .آمار نشان می  و دیگران در مدت کوتاهی توانسته اند ارزش بسیاری را کسب کنند

برابر شده  311سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکتها بیش از  5دهند که طی 

 .(Barsauskas et al, 2018, pp. 78است)
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 وسعه تجارت الکترونیک(ت6-1-11

شان دارند. به  های تجارت الکترونیک واحدهای تجاری دالیل مثبت و منفی بسیاری برای توسعه استراتژی 

مندی به حفظ جایگاه خود ه های خود را غالباً به دلیل عالق ها استراتژی توان گفت که شرکت طور کلی می

ای در  علیرغم اینکه توسعه استراتژی در برگیرنده تصمیمات و تغییرات پیچیده. دهد یدر بازار توسعه م

باشد. بسیاری از این عوامل حول محورهایی همچون  های بسیاری می سازمان است، اما نقطه شروع محرک

ستند. با این های اطمینان و عملکرد رقابتی بهتر متمرکز ه ها، بهبود حاشیه ایجاد در آمد بیشتر، کاهش هزینه

هایی از  های انجام شده نیست. سازمان ها صرفا کسب در آمد از سرمایه گذاری وجود، هدف کلیه سازمان

های دولتی و سازمان های غیر انتفاعی عملکردشان بر مبنای کسب سود نبوده و بیشتر بر بهبود  قبیل ارگان

ت از کارکنان خود به صورت اثر بخشی وری، خدمت به مشتریان، کاهش مراحل امور اداری و حمای بهره

تاکید دارند. علت استقبال اینگونه سازمانها از سیستم تجارت الکترونیک به میزان زیادی به انجام تغییرات 

 .(88، ص 8296احسان، جوانمرد ،  یگردد)بهرام موثر بر می

 

 یکهای تجاری الکترون مراحل توسعه فرصت(6-1-11

از  یبه برخ یرکه در ز اند کرده یزیرا برنامه ر یخود مراحل یکجارت الکترونها برای توسعه ت شرکت تمام

 مراحل اشاره شده است : ینا

 ی کندم یتتجاری حما یهکه از اهداف اول ییها فرصت یافتنبرای  جستجو

 ها و ارتباط آنها با کسب و کار فرصت تشریح

 یده هااز ا یتحما جلب

 یبازرس مرحله

 کار کسب و یمدل عمل ارائه

 آوری اطالعات جمع

 بر سازمان تاثیر

 ینههز یلو تحل تجزیه

 ها ینههز تخمین
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 یهنرخ بازگشت سرما برآورد

 یکیتکنولوژ طرح

 تجاری یندهایکاری و فرا یدجد عملیات

 مرحله ای یافتبه توافق و ره دستیابی

را در  یکالکترون ارتتج است که یافتهتوسعه  یکتجارت الکترون یریاز لحاظ به کارگ یشرکت یف،طبق تعر

 یشود. ول یکپارچهشرکت  یندهایا تمام فرایک بتجارت الکترون ی؛به عبارت یردخود بکار گ یندهایفرا یهکل

مرحله را پشت سر گذاشته و وارد  یک یک( تجارت الکترونتکامل مراحل بلوغ )چرخه یدر ط یاگر شرکت

 شود یگرمرحله د

 ,Rawata , Divekar2015)ی باشدخود م یکرت الکترونگفت که شرکت در حال توسعه تجا می توان

pp 629.) 

و ماتالی ،  ینمدل وی و پاول، مدل مارت یساری ،)مدل ام یکهای بلوغ تجارت الکترونمدل یپس از بررس

اوانز( مشاهده شد  یکیالکترون یات، مدل چرخه ح برگس مدل کوپر و ، مدل شورای بهره وری هنگ کنگ 

شروع کرده؛ سپس به  یکیخود را از پست الکترون یکیتجارت الکترون شرکت ها ها، مدل ینکه در همه ا

و  یدخر سپس و یغتبل یهدر مراحل اول یتوب سا یقپرداخته و از طر یاختصاص یتوب سا یجاد یکا

و  ی شودسازمان فراهم م مشتریان و برای یکیامکان پرداخت الکترون ینو همچن ی دهندفروش انجام م

 , Rawata)ی شودم یکپارچهشرکت  یندهایفرا تمام با یکتر تجارت الکترون یشرفتهر مرحله پد یتاًنها

Divekar2015, pp 629  .) 

 

 های تجارت الکترونیک  مدل(6-1-16

 :باشد ت شامل انواع زیر میالتجارت الکترونیک بر مبنای نوع مباد

 ینب یت هـای تجارینجام دادن تمام فعالا یکی،نوع از تجارت الکترون ین: ا(B2B) یبنگاه ینتجارت ب-8

 .ی شودانجام م یکیکه به صورت الکترون ی گیرد،چند بنگاه را دربر م یادو 
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افراد و  ی بینتجـار یت هـایشامل فعال یکینوع تجارت الکترون ین: ا( B2Cافراد و بنگاه ) ینتجارت ب- 3

افزار  خدمات، نرم کاال، ت اعم ازالمحصو یدبه صورت خر یتجار یت هاینوع فعال ینبنگاه است. اغلب ا

 و بنگاه است.

ی م یگر خریدکرده و از همـد یداارتباط پ یگرد یانبا مشتر یمبه طور مستق یان: مشتر( C2Cفرد به فرد )- 2

 .کنند

 ی،د یگر سیهمـد ینت فرد به فرد اسـت کـه مـردم بـالاز مباد ینوع خاص ینا :( P2Pمردم به مردم )- 4

 .ی کنندها را مبادله مالکا یگرافزار و د نرم یدئو،و

 خدمات و الاسـت کـه بـه دنبـال فـروختن کـا ی: شـامل افـراد( C2Bفـرد بـه حرفـه ) یافرد به بنگاه - 5

 ها هستند. ها و سازمان خود به شرکت

 عات،اطال تالشـامل مبـاد :( commere-E Intrabusiness) یدرون بنگـاه یکـیتجـارت الکترون-6

 مختلف بنگاه است. یها بخش یانم الخدمات و کا

بنگاه به  آن است، کـه در یدرون سازمان یکیبخش از تجارت الکترون یک :( B2Eبنگاه به کارمندان )- 7

 (.Chipai ,Hung yeh,2018, pp . 687)ی دهدم یلعات تحوال، خدمات و اطالکارمندان خود کا

سازمان  دولت و بنگـاه هـا اسـت کـه در آن دولـت بـه یانم یتجار یا رابطه :( G2Bدولت به بنگاه )- 1

 .ی دهندبه آنها خدمات ارائه م یافروشند،  یت مالمحصو ها

 مختلف بـه شـهروندان، خـدمات یکـیارتباطـات الکترون یـقدولـت از طر :( G2Cدولـت بـه افـراد )- 9

 .ی کندارائه م

 ها است. درون دولت یاها  دولت یانت مالدشامل مبا :( G2Gدولت به دولت )- 81

 یمس بی شـبکه یـقاز طر یکـیکه تجارت الکترون یهنگام :( Mobile Commerce) یارتجارت س- 88

 .ی شودم یدهنام یارتجارت س ی گیرد،صورت م

ه در س ی سـازد تارا قادر م یموسسات مال یاناست که مشتر یستم هایی: شامل سیکیالکترون یبانکدار- 83

 .(814،ص8292)فربودنیا، اسـتفاده کننـد یبـانک یسارتباط و تراکنش از خدمات و سرو ی،ع رسانالسطح اط

که  ین مدل هاییتر مرسوم ی کنندکردن آنها کسب درآمد م ییها با اجرا هستند که شرکت ییها روشها مدل

 :ی باشندم یربه شرح ز مورد توجه و استفاده فراوان هستند یزما ن کشور از آنها در یامروزه برخ
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 محصول خود را به یمخرده فروشان به طور مستق یا یدکنندگانمدل تول ین: در االینآن یممستق فروش

حوزه  کارآمد است. اما امروزه در یاربس یکیت الکترونالمحصو یمدل برا ین. ای فروشندم مصرف کنندگان

 یتارنما راه اندازی با یکارخانه خودروساز یکل مثا یبرا ی شود،وکار از آن استفاده م از کسب یادیز های

 کنندگان بفروشد. به مصرف یمت خود را مستقالمحصو ی تواندفروش م

 بپردازند محصول یک یکه حاضر هستند برا یپول یزانکنندگان م مدل مصرف ینکننده: در ا مصرف قیمت

را به هم  کنندگان ندگان ومصرفکن یدتول یمتق ی کنندش مالفروش ت یها و واسطه ی دهندم یشنهادرا پ

 (.Chipai ,Hung yeh,2018, pp . 687و با هم منطبق کنند) یکنزد

 سپس ی کند،م یینخود را تع یازمورد ن یژگی هایمدل مصرف کننده محصول و و ین: در ایمتق بهترین

 .ی دهدم یشنهادکننده را به او پ مصرف یازمورد ن یمتق ینکمتر یدکنندگانتول ینفروش از ب واسطه

ی م قرار همکار خود یها شرکت یخود را درون تارنما ینشان تجار یا یغاتوابسته: فروشندگان تبل فروش

به  دریافتی از مبلغ یدرصد یغتبل یا یتوسط آن نشان تجار یدفروشنده و خر ی. با ورود به تارنمادهند

 .ی گیردشرکت همکار تعلق م

 حجم به یازهان ینتا جمع ا ی کنندکم خود را با هم جمع م اییازهن یدارانمدل خر ین: در ایگروه یدخر

 تهیه کننده از یسفارش کل ینا یک جابرسد، سپس به طور  (با توجه به نوع محصول و بازاری)و مناسب یادز

کوچک از  ی خریدارانمند عمده شده که باعث بهره یدخر یفشامل تخف یدخر ینو ا یشودم یداریآن خر

 (.4، ص8296 ی،کاظم)ی شودم یفتخف ینا

 یک در مدل که تراکنش مصرف کننده با مصرف کننده در آن متداول است، ینحراج معکوس: در ا یا مزایده

 ینترالبا ال بهآن کا یو بعد از مدت زمان مشخص ی دهندفروش قرار م یخود را برا یهاالتارنما افراد کا

 .ی شودفروخته م یمتق یشنهادپ

 یک و مالخود را اع یازهایکننده تمام ن یدتول یمصرف کننده با ورود به تارنما مدل ین: در ایساز سفارشی

و به  محاسبه محصول را یمتق الینبه صورت آن یدکننده. سامانه تولیدهدمحصول منحصر به فرد سفارش م

 .ی کندم مالاع ییثبت نها یدهنده برا سفارش

کلی و جزئی و حتی بورس الکترونیکی روی  ازار و بورس الکترونیک: در این مدل بازار برای فروشب

 .پذیرد ت و اخبار مربوطه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام میالشود و کلیه مباد اینترنت برپا می
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عات تامین البهبود زنجیره تامین: در این مدل یک تولید کننده با ایجاد شبکه محلی یا یک تارنما، اط 

گذارد. این کار باعث کاهش تاخیرها، روان شدن فرآیندهای زنجیره  شتراک میکنندگان خود را بین آنها به ا

 (39،ص8293، قاسمی نراقی )شود.  ها می کنندگان و در نتیجه کاهش هزینه تأمین و بهبود عملکرد تامین

 

 یکتجارت الکترون یندرآ(ف6-1-18

 :ی کنندم یر بیانرا به شرح ز یکیتجارت الکترون یندشوبرت فرا سلزو

 سایر و یفیتنوع، ک یمت،معامله در مورد محصول، ق ینمرحله طرف ینعات: در االمرحله تبادل اط- 8

 .ی کنندزم را کسب مالعات المباحث اط

شکل  و فروشنده منجر به یدارانخر ینزم بال ی هایزن مرحله مذاکرات و چانه ینمرحله توافق: در ا- 3

 .ی گرددم ینطرف یانتوافق م گیری

 .ی گیردپرداخت شده و معامله صورت م الکا یمرحله بها ین: در ایز و پرداختوارمرحله - 2

 یها اوریفن یقباهم و بر شرکت از طر یانمشتر ینرابطه ب یجادمرحله بر ا ینمرحله ارتباطات: در ا- 14

 (71،ص8292،  یگرانخداداد و دی شود)م یدتأک یکیارتباط الکترون

 

 یکوناهداف عمده تجارت الکتر(6-1-14

 :ی کندصه مالخ یررا در سه طبقه ز یکاهداف عمده تجارت الکترون سابان

موجود  فرایندهای بهبود یاو  یدزا یندهایحذف فرا یتواندم یک: هدف تجارت الکترونیندهابهبود فرا- 8

 باشد.

 است. ییو بهبود کارا ینهکاهش هز یکاوقات هدف تجارت الکترون ی: گاهینه هامهار هز- 3

است.  درآمدزایی فروش و یشافزا یکموارد هدف از استقرار تجارت الکترون ی: در بعضییدزادرآم- 1

 (45،ص3186،  یو قربان یزیعز)

آنها  ی ازاند. هدف برخ خارج از سازمان متمرکز شده یت هایبر فعال "یکتجارت الکترون" نرم افزارهای

توجه  ی دیگرکنند. برخ یجادا یبهتر یاعمس یکو تشر یها هماهنگ عرضه سازمان یرهاست که در زنج ینا

 یا افزارها به گونه نرم ینتر اند. تازه سازمان نموده یانبا مشتر یخود را معطوف برقرار کردن روابط بهتر
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، 8296،  یلدزش)آورند هم را گرد یدارانفروشندگان و خر یکیالکترون یکه در بازار کارا اند شده یزیر طرح

 (.412ص

 

 الملل ارت الکترنیکی و تجارت بینپیوند تج(6-1-11

در  . تجارت در انتقال از شیوه مدرن به شیوه الکترونیک از فضای واقعی به فضای مجازی وارد شـده اسـت

هـای  پذیرفت و مشتمل بر اشیا، ابزارها، و روش تجارت مدرن همه مراحل به طور واقعی صورت می

یا تلگرام یـا تلکـس منتقـل مـی شـد ؛ پـول فیزیکـی و  ات و قراردادها از طریق پستالعفیزیکی بود. اط

یافت؛ و بررسی اسناد حمل و نقل و  ها و اعتبارات اسنادی به شیوه سنتی انتقال می اعتبارات از طریق بانک

ها و مجوزهـای تـرخیص  ها و صدورگواهی نامهالگذاری کا های گمرکی، ارزیابی و ارزش اظهارنامه

گرفت. با انتقال به عصر تجـارت الکترونیـک از  کی در مبادی ورودی انجام میتوسط کارشناسان گمر

عـات و قراردادهـا از طریـق اینترنـت و پسـت الکترونیـک الزدایی شده است. اط تکنولوژی مدرن شی

 شود، و بارنامه های جهانی منتقل و تسویه می شود؛ پول و اعتبارات الکترونیک از طریق شبکه تبادل می

هـا همگـی بـه الهـای گمرکـی، و صـدور مجوزهـا و تـرخیص کا ای حمل ونقل، اظهارنامه و ارزیابیه

 (76،ص 8291، امیر طهرانی)پذیرد مافزارها به صورت الکترونیک انجام می ها، و نر ها، شبکه کمک رایانه

ها باید در  لبه کنند. شرکتالمللی غ توانند بر موانع سنتی تجارت بین ها با استفاده از اینترنت می شرکت

مراحل اولیه جهانی سازی خود را به این ابزار مجهز کنند در واقع باید بتوانند با بکارگیری تجارت 

 های مبتنی بر اینترنت می ح به آن شایستگیالالکترونیک و اینترنت به مزیت رقابتی دست یابند که به اصط

بازار  گیری از این فرصت خود را به اند با بهره سعی کردهها  گویند. با ظهور اینترنت، بسیاری از شرکت

 .( 91، ص 8295های جهانی برسانند و از مزیت پیشتاز بودن در این عرصه بهره گیرند)ابراهیمی، مهدیه، 

عات و گسترش ارتباطات الآوری اط های پیشرفت فن پیدایش و توسعه تجارت الکترونیک که خود از جلوه

در گذشته  .آید. دنیای تجارت برون مرزی را نیز متحول نموده است جهان بشمار می های در سراسر رایان

های دست اندرکاران بازرگانی خارجی بوده که تا پیش از پیدایش  بعد مسافت همواره یکی از دغدغه

ش المللی را افزای ستدهای بین و مراه داشته و ریسک انجام داد ت فراوانی را بهالتجارت الکترونیک مشک

عات و منابع مالی، از الداد. همراه با پیدایش و گسترش بانکداری الکترونیک و سرعت یافتن جابجایی اط می
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های  ت خارجی را در کوتاه زمان فراهم ساخت. بنابر یافتهالت مذکور کاسته شد و امکان انجام معامالمشک

جم تجارت الکترونیک نسبت به ها و ابزارهای ارتباطی ح موجود، در چند دهه اخیر بخاطر گسترش روش

 (Matopoulos  et al, 2017, pp . 857تجارت سنتی از رشد زیادی برخوردار بوده است)

های مخابراتی، قوانین تجاری و  های سیستم الملل در زمینه هماهنگی کشورهای دخیل در تجارت بین 

های اداری برای توسعه تجارت افزاری، عملیات بانکی و فرآیند افزاری و نرم های سخت مالی، سامانه

ها در این گسترده بسیار حیاتی است. گسترش روزافزون تجارت  الکترونیک و نقش آفرینی بانک

های پولی و مالی به توسعه  های اقتصادی، گرایش سازمان الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه

و مشتریان بیانگر مزایای بالقوه آن در محیط عات و پذیرش این سامانه از سوی بازرگانان الآوری اط فن

های تجاری برون مرزی و  های اقتصادی به فعالیت صنعت و تجارت است. جهانی شدن، گرایش بنگاه

 یها پرداخت های های پولی و مالی و شیوه المللی نیاز به تحول در سیستم ت بینالروند رو به رشد مباد

سرعت  افزایش به ی توانم یستم هاس ینا یایمزا ینت. از مهمترساخته اس یاننما یشاز پ یشرا پ یخارج

هر  یدسترس ی، امکانبانک یها ارسال پول، بهنگام شدن حساب ینه هایکاهش هز ی،مال یاتدر انجام عمل

و  یدارخر یانم یش ارتباطو افزا یعات مالالبه اط یو دست اندرکاران امور تجار یانمشتر یشترچه ب

 ینعات و همچنالو اط یی پولگفته شده، سرعت جابجا یایمزا یانطه اشاره کرد. از مواس یرفروشنده و سا

،ص 8296یقی، حق)است یادی برخوردارز یتامروز از اهم یرقابت یطدر مح یژهبو یبانک ینه هایکاهش هز

363.) 

ها را ناچار  گاهعات و اینترنت باعث افزایش فشارهای رقابتی شده و بنالستفاده رقبا از ابزارهای فناوری اطا

به پذیرش تجارت الکترونیک خواهد کرد . از سوی دیگر بنگاه هایی که با فشارهای رقابتی ناشی از جهانی 

های رسیدن  کنند. یکی از راه جدیدی مجهز می های رقابتی شدن روبرو هستند ، خود را به ابزارها و مزیت

 .خواهد بودتجارت الکترونیک  به مزایای رقابتی جدید، استفاده از

میزان استفاده مشتریان از تجارت الکترونیک نیز رابطه نزدیکی با میزان جهانی شدن بنگاه هـا و میزان  

 ها از تجارت الکترونیک دارد. برای تشویق مشتریان به استفاده ازتجارت الکترونیک دولت می استفاده بنگاه

نیز می توانند از طریق ارائه تخفیف و یا قیمت گذاری ها  تواند از ابزارهای تشویقی استفاده کند. خود بنگاه

 .(52، ص 8296 ی،تبعیضی مشتریان را به سمت خریدهای الکترونیکی ترغیب کنند)پورهاشم، احد مطلق
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 یطی استفاده از تجارت الکترونیک موانع مح ییشناسا(6-1-11

اند، از دو طریق قابل شناسایی م شدهموانع محیطی که در این مقاله به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسی

 باشند:می

ای: بدین ترتیب که با مطالعه کتابهای مختلف عوامل و موانع محیطی مشخص اول از طریق رویش کتابخانه

 اند.شده

دوم از طریق پرسشنامه باز: این پرسشنامه که برای صاحبنظران داخلی و خارجی ارسال شده است، نظر آنان 

نع طبیعی مؤثر در کشور ایران به طور اخص و عوامل محیطی به طور اعم جویا گردیده را در خصوص موا

است.سپس نظرات مشترک آنان را مورد بررسی قرار داده و از این طریق موانع محیطی استخراج گردیده 

  است.

مستقیم موانع محیطی مستقیم شامل تجار، رقبا، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان و موانع محیطی غیر

باشند.البته این عوامل شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و قانونی، جمعیتی و تکنولوژی می

های دیگر مورد بررسی و تحقیق شامل عوامل محیطی نزدیک بوده و عوامل محیطی دور را در قالب پروژه

 .(812، ص 8296)مهدوی عادلی، رضای حق دوست ، قرار داد

 

 یکتجارت الکترون یزار اصلاب(6-1-12

 است. یکیالکترون یو بانکدار یکیبارکد(، پست الکترون یا)اییلهشامل کد م یکتجارت الکترون یاصل ابزار

اختصاص  یاشماره یشکاال، به هر شرکت پ یگذارشماره یدر مرکز مل یتعضو یرشبا پذ :اییله(کد مالف

 ینا .گیردیشماره محصوالت شرکت مورد استفاده قرار م یینتع یبرا یشهشماره، هم یشپ ینکه ا یابدیم

شماره  .نمایدمی یرپذمحصوالت شرکت عضو در سرتاسر جهان را به طور منحصر امکان ییموضوع شناسا

خط  .گرددیم یلچاپ شده باشد، تبد یفیتک ینکه توسط دستگاه قابل خواندن بوده و با بهتر یکاال به نماد

 ی.شماره کاالها را مباشدیم یو روشن مواز یکخطوط تار یکسریده و شامل بو یلنماد به شکل مستط

 ینارائه نمود، ا شودیاسکنر خوانده م یا ننورخوا یهاکه توسط دستگاه اییلهکد م ینمادها یلهتوان به وس

ت به ارتباطا یهبه عنوان اصول و پا ینهمچن یشرفته،پ یریتاطالعات، مد یقبارکدها به منظور استخراج دق
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و  ییقابل شناسا یقطر یناز ا یتجار  یخدمت قابل فروش به شرکتها یاهر محصول  .شوندیکار گرفته م

 (. Barsauskas et al, 2018, pp. 75)باشدیعرضه م

پررونق و جذاب بوده  یاربس یکیارسال نامه به صورت الکترون یردر چند سال اخ :یکیب(پست الکترون

 شرح دارد: ینبد یقابل توجه هاییژگیرا ندارد بلکه و یال نامه به شکل سنتاست و نه تنها مشکالت ارس

 یچگونهه یزشده و شما ن ینموجود کامالً تضم یطبه مقصد مورد نظر با توجه به شرا یدنرس ینکها اول

 داشت. یدبابت نخواه یناز ا ینگران

به زمان  یبستگ ی،واقع یافتقع زمان درو در وا کشدیطول م یهزمان ارسال نامه کمتر از چند ثان ینکهدوم ا

 .داردخود  یمراجعه طرف مقابل به صندوق پست

مضمون به اشخاص و  یکبا  یمتعدد ول یهاارسال نامه یوتری،با توجه به امکانات بالقوه کامپ ینکهسوم ا

 (Lopez, Roy, 2017,pp 62)باشدیآسان م یارمختلف بس یها شرکت

 

  ت الکترونیکهای پسدهنده(سرویس6-1-13

 شوند:های پست الکترونیک به دو دسته تقسیم میدهندهسرویس

دهنده اینترنت در داخل کشور هستند و ما با مراجعه به آنها عالوه بر امکان اول گروهی که سرویس

توانیم یک آدرس پست الکترونیکی نیز دریافت کنیم.اشکال این روش در این است دسترسی به اینترنت، می

دهنده بنا به دالیلی وجود خارجی خود را از دست بدهد، آدرس پست الکترونیکی از بین گر سرویسکه ا

 خواهد رفت.

باشد.یکی از محسنات دهنده پست الکترونیکی بین المللی رایگان میهای ارائهروش دوم:استفاده از سرویس

ضور خواهند داشت و دوم اینکه بابت این روش این است که تا وقتی اینترنت وجود دارد، این سایتها نیز ح

 .( 56، ص8296، یقی)حقدهند، پولی دریافت نخواهند نمودسرویسی که آنها در اختیار قرار می

 

 الکترونیک تجارت تکامل (مراحل6-1-19

مراحل تکامل تجارت الکترونیکی شامل ، مراحل سه گانه زیر می باشد که هر کدام در جای خود و به 

 .ام شود. این مراحل در نمودار زیر نشان داده شده استدرستی باید انج
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 ( 56ص ،8296، یقیحق)الکترونیکی تجارت تکامل مراحل (8-3 نمودار

 ( 57، ص8296، یقیسه نسل تکامل تجارت الکترونیکی از دیدگاه پالک)حق (8-3جدول شماره 

 
 

 تجارت الکترونیکسنجش های  برخی از مدل(6-1-61

 الکترونیکی تجارت های توانمندی سنجش مدل 

 بر الکترونیکی تجارت های توانمندی سنجش برای را مدلی 3113 سال در خود تحقیق در کرایمر و زو

 عملکرد

 نظر در کنترل متغیرهای عنوان به صنعت نوع و شرکت اندازة متغیرهای مدل دراین .اند کرده ارائه شرکت ها

 است: آمده زیر لشک در مدل این مفهومی چارچوب. است شده گرفته
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 (871،ص8297)هاشمی،مدل سنجش توانمندی های تجارت الکترونیکی(8-3شکل 

این دو نویسنده استدالل می کنند که بکارگیری تجارت الکترونیک ، جریان اطالعات را بهبود بخشیده و 

 معادالت را کاهش می دهد . ناکارآمدی و هزینه

 

  دیفر کار و کسب محیط در مجازی فرآیند مدل 

 نهایی تحویل تا محصول سفارش مرحله از ، مواد مدیریت در را الکترونیکی تجارت تکنولوژی مدل این

 حمل ، تجارت ، تولید زمینه در کار و کسب سنتی های فعالیت مدل این .دهد می قرار تأکید و توجه مورد

 را ها داده الکترونیکی ریانج مجازی سطح در حالیکه در دهد، می نشان فیزیکی سطح در را توزیع و نقل و

 (.851،ص8296سازد) نوری، می نمایان تولید فیزیکی فرآیند از پشتیبانی و حمایت منظور به



 

   37 

 

 
 (851،ص8296ی،) نورکار و کسب فرآیندهای از بخشی عنوان به مجازی فرآیند (3-3 شکل

  هیکس مدل 

 کردن الکترونیکی راستای در نیکیالکترو تجارت بکارگیری مراحل زیر شکل در شده ارائه مدل براساس

 باشد: می مرحله چهار شامل المللی بین تجارت

 
) المللی بین تجارت کردن الکترونیکی راستای در الکترونیکی تجارت کارگیری به مراحل مراحل (2-3 شکل

 (853،ص8296ی،نور
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 الکترونیکی دولت های مدل 

G2C اساسی خدمات ارائه ، مردم عموم به عاتاطال انتقال شامل " شهروندان به دولت " مدل یا 

 و بردرآمد مالیات فرم پرکردن ، تولد / فوت / ازدواج گواهی درخواست ، نامه تمدیدگواهی مانند شهروندی

 . باشد می اینها مانند و کتابخانه درمان ، آموزش مانند خصوص خدماتی در شهروندان به کمک همچنین

 
 (71،ص8295، و رسولی نژاد دژپسند(دولت الکترونیکی)4-3شکل 

 باشد در واقع در می G2C خدمات از بخشی نیز " دولت کارمندان با دولت " مدل یا G2E خدمات

G2E ، شهروندان طرف دولت به جای  (C ) کارمندان دولت  (E )  بوده و خدماتی مانند آموزش و توسعه

 .شود منابع انسانی و غیره ... به آنها ارائه می

 ها یادداشت ها سیاست ارائه مانند مختلفی خدمات شامل " تجاری بنگاه با دولت " مدل یا G2Bمدل 

 های بنگاه توسط دریافت قابل خدمات . شود می تجاری های بنگاه به دولت از سوی مقرارت و قوانین

 ایه فرم کسب ، دیگر های بنگاه مورد در اطالعات کسب ، شامل شود می ارائه دولت جانب از که تجاری

شود . در  مجوز و پرداخت مالیات ها میکسب  ، شرکت ها ثبت ، تجدیدگواهی ، اینترنت از درخواست

 مصرفی خدمات و کاال دولت آن در که باشد می الکترونیکی تدارکات شامل G2B سطح باالتر خدمات

طریق  از شده هارائ خدمات . نماید می خریداری تجاری های بنگاه از برخط صورت به را خود ، موردنیاز

 .به توسعه بنگاه های تجاری علی الخصوص بنگاه های کوچک و متوسط کمک می کند G2Bمبادالت 

 مبادالت یا G2G المللی بین سطح در و ملی یا محلی سطح می شود: در ارائه سطح دو در G2G خدمات

بین دستگاه ملی با دستگاه  محلی یا ملی / مرکزی بوده ) مانند رابطة بین دو دستگاه ملی ،های  دولت بین
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قوای متفاوت حکومت ، بین دو دستگاه محلی( و یا به صورت مبادالت بین  محلی ، بین دو دستگاه ملی از

ابزاری جهت روابط بین المللی و G2G در این نوع دولت یک کشور و دولت کشور دیگر می باشد. که

 (.71،ص8295، دژپسند و رسولی نژاد)شود دیپلماسی می

 

 الکترونیک تجارت استراتژی بکارگیری بر مؤثر (عوامل6-1-61

 آکادمیک محققان که آید می حساب به حیاتی موضوع عنوان به الکترونیک تجارت های استراتژی ظهور

 و (3112)و همکارانش 2کالیانو( 3118) 3راویچاندران( 8د.)پانتاطالعاتی با انها روبه رو هستنهای  سیستم

 و 81( کاگلیانو3115)9و اش 1بارن( 3114)7و چانگ 6( لی 3112همکارانش ) و  5(  پالنت3113)4هانگ

 محققان ( و3117همکارانش) و 82 (، کالتمن3116)83تی ناهاس ای و 88(، داقفیرس3112همکارانش)

 را الکترونیک تجارت های استراتژی مربوط به موضوعات بررسی منظور به را متعددی های جنبه متعددی

 Chi pai)دارند موضوع تمرکز مطالعه و عقالنی اساس توسعه روی مطالعات بیشتر اگرچهنمودند.  اتخاذ

& Hung Yeh, 2018,p681). 

 تجارت های استراتژی اجرای سازمانی و محیطی عوامل از بسیاری که دهد می نشان تاریخچه بر مروری

 تجارت استراتژیهای به طمربو متعددی مطالعات بسیاری محققان گذارند می تأثیر تحت را الکترونیک

 اجرای و الکترونیک تجارت ریزی برنامه اساس و توسعه روی مطالعات اگرچه . دادند انجام را الکترونیک

تأثیرات عوامل احتمالی را روی اجرای تجربی  مطالعات کمی تعداد و کردند تمرکز موضوع مطالعات

 .(Chi pai & Hung Yeh, 2018,p682)استراتژی تجارت الکترونیک تمرکز دارند
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 (869،ص8295مهدیه، و الکترونیک)ابراهیمی تجارت استراتژی بکارگیری بر مؤثر عوامل (5-3 شکل

 

 8991انقالب تکنولوژی ارتباطات و اطالعات و معرفی کاربردهای تجارت الکترونیک در اواسط دهة 

روندهای تجاریشان فراهم آورد .  های عالقمند به تسهیل ، بهبود و حتی انتقال فرصت عالی را برای شرکت

تردید قرار گرفتند ، زیرا شرکت ها قادر به مشخص کردن نقش  اگرچه بیشتر اقدامات ابتدایی مورد شک و

فراوانی را از قبیل اطالعات سودمند ، تبادل  الکترونیک مزایای  و کاربرد تجارت تجارت الکترونیک نبودند

 ,Matopoulos et al)دارد ه ، هماهنگی و کاهش هزینه را به دنبالداده ها ، روندهای تجاری تسهیل یافت

2017, p853 ). 

 تأثیر و اتخاذ افزایش بلکه ، آید نمی حساب به منابع موضوع منحصراً الکترونیک تجارت اتخاذ واقع در

 رتأثی برحسب شود. می همکاری یافته افزایش سطوح و اجرا سازگاری توسعه منجر به الکترونیک تجارت

 مستقیم هزینه کاهش به نسبت کیفیت بهبود و زمانی چرخه کاهش به منجر الکترونیک تجارت

 .( Matopoulos et al, 2017, p854)دارد

اتخاذ تجارت الکترونیکی در تجارت دارای تأثیر مثبتی روی کارآمدی تجارت در نواحی مختلف است ، 

رآمدی تجارت را نشان می دهد که جایگاه های کیفی تأثیر تجارت الکترونیک در کا بررسی های کمی و
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کاربرد و تجربه تغییرات بزرگ است که هزینه میانگین مدیریت  هزینه ای اصلی است که وابسته به اتخاذ و

 .( Barsauskas et al,2018, p71)و هزینه سفارشی مدیریتی و هزینه کارایی است

 

 مدیریت اطالعات در ارزش تجارت الکترونیک عوامل مربوط به یادگیری سازمانی و توانایی(6-1-66

 اهمیت حائز تجاری موفقیت مورد در تکنولوژیکی نوآوری و سازمانی قابلیت ، سازمان و بیرونی تغییرات

 الکترونیکی تجارت 3114 سال در همکارانش و 2یام و 3111 سال در 3گرالد فیتس و 8سولیال .باشد می

 با را محور اینترنت های سیستم آن زیرا .است اهمیت حائز حائز تکنولوژیکی نوآوری استراتژیک برای

تجارت الکترونیکی به عنوان قرارداد گذارد.  می تأثیر کلی تجارت روی و کند می ترکیب اصلی تجارت

 براساس 3114 6و چیونگ 5و وانگ 3112 4اداری یا تجاری یا تبادل اطالعاتی تعریف می شود و مودلی

 مشتری با تجارت و B2Bبا  تجارت به تواند می الکترونیکی تجارت تجاری های ندهکن شرکت متنوع انواع

B2B های فعالیت 3114 1مانگیور و 7شود. کوح بندی دستهB2B   شامل خرید اینترنتی یا خریدی که هم

و اقدام برنامه ریزی عرضه  زنجیره مدیریت تهیه قبیل از گیرد می صورت خریدار و کننده زمان بین عرضه

 فهرست شامل B2C که آنها شامل سیستم های پشتیبانی هستند ، می باشد . فعالیت های منابع سیستم ها

و مدیریت  B2C محصول است ، مثالی از کاربرد تجارت الکترونیکیسفارش   از قبل مشتری ها اینترنتی

ا قادر به محور است و تجارت الکترونیکی شرکت ها راداری  سیستم شامل آن و است روابط مشتری

خدمات مشتری و تقویت ترکیب  استفاده از اینترنت برای تبادل ، اطال عات و تسهیل معامالت و بهبود

 ( Fen lin, 2017,p 678)عرضه کننده ها می کند

 تدارک معموالً یکی از آیتم های هزینه.  تدارک اینترنتی اشاره به خرید کاال و خدمات برای سازمان ها دارد

 تدارک که رسید نتیجه این به 3118 سال در 9آبردین گروه ، است شرکت ایی هزینه ساختار در بزرگ اییه
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بطور مستقیم در روندهای تولیدی دخیل نیست به  MROکاال  اجرای و تعمیر ، فقط ، یا خرید مستقیم غیر

 31معموالً  هک غیره و ای غیرکارخانه های آیتم ، شخصی مشتری های ، اداری عنوان مثال عرضه کننده های

دهند . بعالوه خریدارهای مشارکتی تمایل به هدر دادن  درصد از خدمات کل شرکت را شکل می 21تا 

خطاهای تصحیح شده در برنامه کاری  زمان در مورد فعالیت های بدون ارزش افزوده از قبیل داده ورودی ،

دنبال روش هایی برای  ده های کاری بهو انتقال خدماتی و حل مسائل کیفیتی دارند ، بسیاری از هدایت کنن

کارآمدی  کاهش هزینه هستند ، تصمیم شرکت ها برای کاربرد تکنولوژی اینترنتی به منظور دستیابی به

مدیریت زنجیرة عرضه برای مزایای رقابتی با تمرکز خاص روی تدارک و الیحة آمریکایی )ساربانس 

مان ها فعالیتشان را برای گزارش هزینه ها و درآمد به که مستلزم آن بود که ساز 3113سال  ( در8اکسلی

 ..( Angeles & Nath, 2017, p104)دهند افزایش ها شرکت مالی منظور فراهم آوردن فعالیت های

ضروری است اما درک کمی از توانش وجود دارد .  IT قابلیت توسعه در اطالعات مورد در کلی توافق

 اقدامی موقعیت این ، گذارند می تأثیر تحت مختلف های موقعیت در را IS تأثیر واینکه چطور آنها کاربرد

 از گیری بهره و دهد می تشکیل را اقتصاد اصلی قسمت آن : است گرفته قرار توجه مورد علت دو به

 و الکترونیکی تجارت هایی توانای بین روابط بررسی با ، است بوده ناموفق حدی تا الکترونیکی تجارت

 دارای و آورد فراهم می موفقیتش مورد در الکترونیکی تجارت توانایهای اهمیت و روپادر ا موفقیتش

مهمی از اقتصادهای بخش  می باشد که اقدام های کوچک و متوسطدر  عمل و تحقیق زمینه در کاربردهایی

ین تعی صنعتی را شکل می دهند ، بنابراین رشدشان موضوع مهمی است و تحقیق قابل توجه ای به منظور

 شود می فرض طور این ، است گرفته متوسط صورت و شرکت های کوچک ترکیب تجارت الکترونیکی در

 موفقیت اتخاذ و کاربرد و دهد می افزایش را کشور رقابت SMEدر بخش  الکترونیکی تجارت موفقیت که

 ستا داده نشان مقاله و بررسی اگرچه چندین ، است حیاتی الکترونیک تجارت تکنولوژی آمیز

 تعداد یک ، نیستقادر به اتخاذ و کاربرد تکنولوژی تجارت الکترونیکی به طور موفقیت آمیز  (SMES)که

توانایی  چنین ، دارند تأکید اصلی موضوع عنوان به الکترونیکی تجارت توانایی های فقدان روی مقاالت از

 و ، است اهمیت حائز جراییا توانمندی های توسعه و الکترونیکی تجارت عملکردهای درک به علت های
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نشر شده در مورد این موضوع نیافتیم که توانش های اصلی را برای کاربرد و سیستمی  عملی فعالیت هیچ

 ( Eikebrokk & olsen, 2017, p365)بدهد نشان (SMESاتخاذ تجارت الکترونیک در)

تأکید دارند . بخش زیادی از  تعدادی از محققان روی نقش توانش ها برای دستیابی و حفظ مزایای رقابتی

هایش در سازمان برای مدیریت ی جنبه منبع محور شرکت است ، درک منابع و توانای ها دارای این همکاری

الکترونیکی معموالً مدل های تجاری و سیستم شبکه کارخانه را  استراتژیک کارآمد ضروری است ، تجارت

تجارت الکترونیکی می توانند در تالش ها و  ی به توانشارائه می دهد . بنابراین فقط تجارها با دسترس

 حائز جدید تکنولوژی فعالیت هایشان موفق شوند ، و توانش مرکزی و منابعی در کاربرد موفقیت آمیز

 تواند می دارای منابع انسانی و مالی کمتر از اقدامات بزرگ است ، اندازه شرکت (SMES)است اهمیت

 است ممکن که پردازد می بزرگ همکاری های به فقط تحقیق ، بگذارد تأثیر تحت را سازمانی روند چندین

شکل می دهد روشی که شرکت های کوچک در اتخاذ موضوعات  IT نتیجه گیری را در مورداساس 

 محدوده مالی و اطالعاتی های سیستم منابع . است بزرگ های شرکت اجرایی بکار می برند متفاوت از

 ( Eikebrokk & olsen, 2017, p366)دهد می ش افزای کوچک های شرکت در را ریسک

اگرچه تجارت الکترونیکی دارای مؤلفه های تکنیکی است ، موضوعات مدیریتی باید با توجه به تغییرات در 

بیان می   3و کرامر 8تعامل شرکت با شرکت های دیگر مورد بررسی قرار گیرد ، زدهیو روندهای سازمانی و

 کنند. می مشتری( ایفا با روابط مدیریت) آمیز موفقیت اجرای در مهمی  های سازمانی نقش کنند که توانایی

 توانایی قبیل از  .دادند قرار ارزیابی مورد را شرکت توانایی های 3115 سال در 4جانسون و 2ساینی

ت در تجارت اعتماد که برای اجرای شرک انعطاف پذیری استراتژیک ، توانایی ایجاداطالعات،  تکنولوژیکی

 عنوان به اطالعات مدیریت الکترونیکی الزامی می باشد ، بعالوه ، توسعه یادگیری سازمانی و استراتژی های

 بررسی و چندین مطالعه تحقیق با جنبه این . شود می گرفته نظر آمیز در موفقیت اجرای برای مؤثر وسیلة

 به که الکترونیک تجارت در سازمانی ایه توانایی به کمی تجربی مطالعات اگرچه ، است شده تقویت

 ITاجرایی  تاریخچة و سازمانی های توانایی براساس و ، است کرده اشاره کند می کمک اجرای شرکت

 می بیان الکترونیک تجارت اجرای موفقیت زمینة در سازمانی های توانایی بررسی برای را تحقیقاتی مدل
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 های توانایی و سازمانی یادگیری های توانایی از متشکل سازمانی های توانایی ، پیشنهادی مدل این در و کند

 افزار نرم پشتیبانی با و SEMS روند کاربرد فرضی با روابط و تحقیقاتی مدل این ، است اطالعاتی مدیریت

LISREL به طور عملی مورد ارزیابی قرار گرفته است(Fenlin, 2017, p678 ). 

 می تعیین سازمانی یادگیری و اطالعاتی مدیریتی های جنبه براساس ار موفق الکترونیکی تجارت اجرای-8

  کند.

 .کند می کمک شرکت اجرای در الکترونیکی تجارت مشارکت و سازمانی های توانایی تأثیر درک به-3

 اجرای در دخیل موضوعات درک به جدیدی تمایل ولی نیست جدید کامالً اینترنتی تدارک اجرای اگرچه

 مراحل در اینترنتی تدارک که است مشخص بطورکلی که دارد وجود اینترنتی تدارک طمحی بخصوص آن

 کند می مشخص شرکت 857 تجارت مطالعه آبردین جدید گروه در ، دارد قرار همکاری جهت اتخاذ اولیه

 دهند می ارائه را خدمات و کاالها چطور که کنند می درک و دانند می درستی به شرکت چند فقط که

 است الزامی و حتمی موفقیتشان برای تحقیق و بررسی که شدند متوجه ها کننده شرکت از درصد 11 حدوداً

 در اطالعات بودن ناکافی قبیل از ها مکالمه و اطالعات و ها داده تبادل به مربوط تکنیکی مشکالت ،

 های کننده عرضه های کاتالوگ آسان ترکیب برای روشی که استاندارهایی فقدان و تحقیق منظور به اینترنت

عرضه کننده او متوجه شد که نگرانی بیشتر آنها مربوط به  31از  (3113)8زدهیو مصاحبه در ، است مختلف

در محیط های تدارک اینترنتی که توانایی سودکردن آنها از طریق دریافت داده ها ، فشار قیمت  چگونگی

 از تعدادی به اشاره برای معامله ایی هزینه ادهایاقتص 2کالرک و 3انداخت. لی ها به خطر می گذاری مشتری

 نیاز به بعد و کرد انتخاب دارایی کردن مشخص قبیل از بازار الکترونیکی های مکانیزم به مربوط های ریسک

 با داخلی تجاری روندهای ساختن مربوط برای IT کاربردهای منظور به خاص منابع اجرای برای شرکت

کاربرد این ارتباطات به شبکه انتقال  ترکیبی ارتباط این مورد در پیچیده موضوع ، پرداخت بازاری معامالت

 ( Angeles & Nath, 2017,p 104)های تجاری دیگر است

تجارت الکترونیکی بیشتر از ارائه اینترنتی یا معامله تجاری هم زمان است . آن مربوط به تعریف دوباره مدل 

جارت است . تجارت الکترونیکی برای کاربرد تغییرات روند تجاری قدیمی و باال بردن ارزش ت های تجاری
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مالی مهم در این ناحیه ها شامل محاسبه ، مدیریت منابع انسانی است ، که  پیچیده است ، سرمایه گذاری

به همراه سیستم های اداری است که موتور تجارت  تجارت الکترونیکی شامل کسب و کار الکترونیکی

 هد .مدرن را شکل می د

تجارت الکترونیکی در کاربردهای نرم افزایی کارایی دارد که جریان اطالعات را در سازمان های پیچیده 

مدیران را قادر به تصمیم گیری در مورد کاربرد اطالعات می کند که منعکس کننده  مدیریت می کند و

تجارت و روابط ها است  الکترونیکی بیانگر روش جدیدی برای مدیریت تجارتشان است . بعالوه تجارت

برای سهیم کردن اطالعات ، تسهیل معامله ها ، بهبود  که منعکس کننده توجه استراتژیک به کاربرد اینترنت

اجرای تجارت الکترونیکی شرکت ها  خدمات مشتری و تقویت ترکیب اداری شده است . در واقع موفقیت

شرکت ها برای  رزشی می کند و فرصت هایی را برایرا قادر به اجرای معامله ها با هر شرکت در زنجیره ا

 ایجاد رابطه های تعاملی ، بهبود کارایی شرکت و کاهش هزینه فراهم می آورد ، موفقیت تجارت الکترونیکی

اشاره به تأثیر کاربرد تجارت الکترونی در زمینه اجرای شرکت برحسب بازارها ، اجرای داخلی و اجرای 

ادی در مورد بازارها وجود دارد که شرکت ها را قادر به بسط کانالهای فروش و زی شرکت دارد . اطالعات

الکترونیکی می تواند کارآیی تجارت و فعالیت کارکنان در  بهبود در روابط با مشتریها می سازد . تجارت

دهد و هزینه های معامله ها را کاهش  سازمان را بهبود دهد ، فعالیت های داخلی زیاد اینترنت می تواند

الکترونیکی را مورد  های شرکت را آسان کند ، و اخیراً بیشتر محققان موفقیت اجرای تجارت همکاری

نظریه های سیستم های اطالعاتی و نوآوری را   3و فلورین 8مطالعه قرار داده اند و به عنوان مثال برادفورد

ند و نتایج بررسی شده نشان می را باهم ترکیب کرد ERP منظور توسعه و بررسی موفقیت اجرای مدل به

تأثیر می  ERP اجرای موفقیت روی رقابتی فشار و ERP دهد که حمایت مدیریتی ، تعلیم و پیچیدگی

 .( Fen lin, 2017, p679)گذارد

 مدیریت های نگرش روی محیطی و سازمانی ، شخصی عوامل تأثیر بررسی به 2همکارانش و  نویو استیلیا

 در تکنولوژیکی های سیستم تشابه بررسی به همکارانش و 4ناتان رانگا و ختندپردا الکترونیکی تجارت

 پرداختند محیطی عوامل بررسی و سازمانی ایی زنجیره های شبکه ترکیب و داخلی ایی زنجیره عملکردهای

                                                           
1 Bradford 
2 Florin 
3 Stylianou at al 
4 Rnga Natan 
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 حائز بطور  webتکنولوژیکی بیرونی ترکیب و تشابهداخلی که است مطلب این دهندة نشان ها یافته این .

 گرفته صورت همکارانش و 8زهو توسط تأثیر می گذارند ، تحقیقی که اخیراً SCMمزایای  روی همیتیا

 ) شامل که کند اتخاذ می عامل شش بررسی برای را تکنولوژیکی ، سازمانی ، محیطی اساس ، است

این  چهاگر ، باشد می ( شرکت محیط و رقابت شدت ، مالی منابع ، اهداف ، شرکت اندازه ، تکنولوژی

 و الکترونیکی تجارت مزایای به کنند می ایجاد مختلف عوامل بین روابط از را مناسبی دیدگاه ها بررسی

 الکترونیکی تجارت اطالعاتی مدیریت تأثیر و شود می سازمانی یادگیری به مربوط عامل ها این چطور اینکه

 .( Fen lin, 2017, p679)است شده کمی توجه شرکت اجرای روی

می باشد ،  ISتأثیر توسعه در کلیدی عامل سازمانی یادگیری ظرفیت که است داده نشان اخیر عاتمطال

 ضعف علت به سازمانی کارایی کم تأثیر بر داللت که دارد وجود شواهدی ITمدرن  برخالف برنامه کاری

 عوامل عنوان به و دانش سطح تکنیکی اقدام و تعلیم بودن دردسترس دارد جدید تکنولوژی قبول در کارکنان

 اند. شده گرفته نظر در مهم

 
 .( Fen lin, 2017, p680)الکترونیک تجارت آمیز موفقیت اجرای ( عواملی تاثیر گذار در3-3نمودار 

 

                                                           
1 Zhuo 
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 صادرات توسعه بر الکترونیکی تجارت (تأثیر6-1-68

رای سازمانهای دو پدیده جهانی شدن و تجارت الکترونیکی چالش ها و فرصت های رقابتی زیادی را ب

داشته است . و شرکت های کوچک و متوسط به طور خاص با این فرصت های  کوچک و بزرگ به همراه

جهانی تجارت الکترونیکی باعث افزایش صادرات از طریق  جدید در حال رویارویی هستند ، و گسترش

ستای شناسایی توان حال تالش در را اینترنت شده است . که شرکت های صادراتی بطور فزاینده ای در

جدید می باشند اینترنت  بالقوه اینترنت برای تقویت فعالیت های صادراتی موجود و یافتن مشتریان صادراتی

 .می تواند ابزار مؤثر بازاریابی برای صادرکنندگان باشد

 دارند دقص که است شرکتهایی برای جهانی بازارهای به ورود جهت هزینه کم راهی اینترنت از مؤثر استفاده

 شرکت و متوسط و کوچک های شرکت برای ای ویژه بطور موضوع این . شوند صادرات وارد حیطه به

 ضرورتی به شدن جهانی امروزه و . باشد می مطرح دارند جهانی فعالیت بازار از کوچکی بخش در که هایی

 شدن جهانی از واحدی تعریف اینکه با وجود ، است شده تبدیل کشورها و ها شرکت برای ناپذیر انکار

 ، اقتصاد در ایجاد یکپارچگی دارد وجود نظر توافق آن بر که شدن جهانی عهد ویژگی یک اما ندارد وجود

 ، نظیر تولید مختلفی های نقش شامل اطالعاتی فناوری . باشد می ... و اجتماعی توسعه ، محیط ، سیاست

 اینترنت و ماهواره تا گرفته رادیو از گوناگون های رسانه ها فعالیت این باشد می اطالعات مصرف و توزیع

 (.813،ص 8297شامل می شود)هاشمی،  را

 اطالعاتی غنای افزایش باعث اطالعات فناوری توسعه ، شدن جهانی بستر در که است معتقد 8دسچمپ

 کافی اطالعاتی غنای از بازرگانی بخش خصوص به جامعه مختلف بخش های در صورتی شود می جامعه

 عرصه در جامعه آن مختلف بخش های کارهای و کسب و ها موفق شرکت حضور انتظار ، باشد رخوردارب

 برروی که اثراتی با عوامل این همه که شود می داده ( نشان6-3) شکل در رود می جهانی بازارهای و رقابت

 وابسته صادرات سعهتو تر روشن به عبارت ، شوند می منجر صادارت توسعه به نهایت در ، گذراند می هم

 تجارت به خصوص و اطالعات فناوری توسعه به وابسته خود نوبه به هم آن که است اطالعاتی غنای به

 . باشد می الکترونیکی

                                                           
1 Deschamps 
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 (.813،ص 8297 ی،)هاشمصادرات توسعه بر اطالعات فناوری اثر (6-3 شکل

 یرنظ مزایای طریق از الکترونیکی تجارت 7-3 شکل مطابق 8لورنس زعم به

 ها شرکت و محصوالت در مداوم تحول -8

 (الملل بین تجارت در رقابتی مزیت تئوری )محصوالت در نه و وظایف در شرکت کردن تخصصی-3

 شده شناخته محصوالت جای به ای واسطه خدمات و ها داده درون تجارت کردن جایگزین-2

 صنعتی ساختار مجدد دهی سازمان-4

 فعال های شرکت جهانی حضور و شدن جهانی جریان به آنها تعداد افزایش و ها شرکت سازی کوچک-5

 . کند می کمک صادرات فرآیند بهبود و صادرات توسعه به نتیجه در و سوم جهان کشورهای در

 
 (.812،ص 8297 ی،)هاشمصادرات توسعه راستای در الکترونیک تجارت (مزایای7-3 شکل

 حضور افزایش و صادرات توسعه در مؤثری نقش نیز کترونیکیال تجارت اقتصادی اثرات ، لورنس اعتقاد به

 اثر این موجد عوامل ، دهد می نشان (1-3) شکل در که همانگونه دارد سوم جهان کشورهای جهانی

 : نظیر مواردی در توان می را اقتصادی

 پایین سطح رد تورم حفظ و ها قیمت بر فشار کاهش نتیجه در و تولید هزینه کاهش ، وری بهره افزایش-8

                                                           
1 Lawrence 
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 فعلی تقاضای تأمین جهت وارد تازه های شرکت ورود -3

 جدید های شرکت تشکیل و تأسیس راستای در خالق و پویا محیطی ایجاد-2

 جدید کامالً کارهای و کسب افزایش-4

 کرد. خالصه خدمات و کاال مبداء برای مفهوم کشور شدن فازی-5

 
 (.815،ص 8297 ی،)هاشمصادرات توسعه بر یالکترونیک تجارت اقتصادی اثرات (1-3 شکل

 تجارت جیمز نظر به . است مبادله هزینه الملل بین تجارت در رقابتی مزیت عوامل مهمترین از یکی

 . شود می صادرات توسعه به منجر (9-3) شکل عوامل طریق از الکترونیکی

 کنندگان عرضه از ها شرکت نیاز مورد قطعات و مواد تأمین روند تسهیل و سازی ساده-8

 قطعی محصوالت فروش برای جدید های فرصت ارائه-3

 خارجی بازارهای در خدمات هزینه کم مبادله -2

کاهش دوره زمانی مبادالت ، این عامل مزیت رقابتی تأثیر قابل توجهی به جای می گذارد )نوری ،  -4

 (.851،  ص  8296

 
 (851،  ص  8296)نوری ، اثرات تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات(9-3شکل 

 



 

   51 

 

 عوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیک(6-1-64

 . داد قرار بررسی و توجه مورد را زیر عوامل بایستی الکترونیک تجارت انجام موفقیت از اطمینان برای

 مشتریان وفاداری  -8

 اینترنتی تبلیغات-3

 مشتریان نگرش و رفتار-2

 مشتریان خدمات-4

 اینترنتی مشتریان از ای داده پایگاه تهیه-5

 خدمات و کاالها برای بهتر قیمت تعیین -6

 (. فرهنگی و اجتماعی ) آنالین کنندگان مصرف تجارت-7

 : از عبارتند دارند الکترونیک تجارت موفقیت در کلیدی نقش که عواملی

 انسانی نیروی عامل-1

 خدمات و کاال ارائه در کارکنان دانش و فنی مهارت- 

 پروژه مدیریت رد مهارت- 

 ( ملل سایر با ارتباط برقراری جهت )خارجی های زبان با کارکنان آشنایی- 

 (2، ص 8297)رحیمی، کارکنان فرهنگی آگاهی- 

 فنی های زیرساخت-6

 منطقی ای هزینه و سرعت با را اطالعات از زیادی حجم انتقال که اطمینان قابل مخابراتی های زیرساخت -

 . سازد ممکن

 نیاز مورد افزارهای سخت و افزارها نرم سایر و روز به شخصی یوترهایکامپ- 

 کارکنان روز به فنی دانش- 

 مشتریان با تعامل-8

 . باشد آگاه او نیازهای از ، مشتری تماس نقطه- 

 . باشد داشته وجود اعتماد ( خدمات کننده ارائه ) فروشنده و مشتری بین- 

 . باشد فهم قابل فروشنده برای که کند آغاز یزبان با را ارتباط بتواند مشتری -
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 . باشد داشته وجود محل در ، مشتریان مشکالت حل با مرتبط فرآیندهای -

 زیرساخت های تجاری-4

 طرح تجاری مناسب و مطلوب ، موجود باشد . -

 سازمان کسب و کار موجود باشد . -

 ... آماده باشندفرآیندهای تجاری از قبیل حسابداری ، ارسال صورتحساب و  -

 تبلیغات موجود باشد و در فرآیند ارتباطات سازمانی به نحوی مؤثر عمل کند -

 های تماس با مشتریان بالقوه ، کارآمد باشد . روش -

 پردازش پرداخت و سیستمهای پشتیبانی از پرداخت مشتریان به شرکت موجود باشد .-

 ز مشتریان وجود داشته باشد .نماینده ای قانونی برای پاسخگویی و پشتیبانی ا -

 مزیت در هزینه کسب شود . -

 محیط قانونی-1

 قانون حمایت از مالکیت معنوی موجود باشد .- 

 قانون مالیات از تجارت الکترونیک حمایت کند . -

 قوانین بانکی ، پرداختهای خارج از کشور را تحت پوشش قرار دهند . -

 درات و واردات ، از تجارت الکترونیک حمایت کنند .قوانین گمرکی و قوانین و مقررات صا -

، ابراهیمی و مهدیه)مقررات مربوط به مخابرات و ارتباطات از راه دور از تجارت الکترونیک حمایت کنند -

 (.814ص  8295
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 بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده

 (پیشینه تحقیقات خارجی6-6-1

یک انجام دادند. در تجارت الکترون یمیلیا یابیبازار یتاهمت عنوان ( تحقیقی تح3187هوداک و همکاران)

از ارائه  یمختلف یاربس یها یوهبوده و شامل ش یامروز یکاز تجارت الکترون یبخش مهم ینانال یابیبازار

ف وابسته به آن است. هد یابیو بازار یاجتماع یرسانه ها یی،محتوا یابیبازار یمیلی،ا یابیشرکت مانند بازار

 یناز موثرتر یکیروش  ینکه ا است یتواقع ینا یلبه دل یمیلیا یابیبازار یتبر اهم یدمقاله تاک ینا

به کار  یمیلیا یابیاست که در بازار یاساس یارهایمقاله مع یناز ا یشود. بخش یم یتلق یارتباط یابزارها

 یمیلا یجادا یبرا یشنهاداتیمقاله پ نیا. در پایرتبه بند یقاز طر یکنرخ باز و کل یل،رود مانند نرخ تحو یم

 یلدر م ینترنتنگاه کردنِ کاربران ا یلتحل یبرا یزن یچشم یابیرد فناوریارائه شده است.  یزآم یتموفق

 باکس شان به کار رفته است.

 یکاوش استفاده از وب برا یریبا به کارگ یاپو ی یهتوص یستمس( تحقیقی تحت عنوان 3187لوپز و رو)

از هر دو منظر کسب و کار و داده  یکیتجارت الکترون یسازمان هایکی انجام دادند. جارت الکترونکاربران ت

و  یدجد یانجذب مشتر یها برا یتوب سا یناز سازمان ها به ا یاریباشند. بس یم ییدر حال رشد نما

توانند  یموب  یورود یها یلهدف فا ینبه ا یابیباشند. به منظور دست یم یموجود متک یانحفظ مشتر

کاوش استفاده از  یها یکتکن یری. با به کارگیرندمورد استفاده قرار گ ی،مشتر ترسیدس یثبت الگوها یبرا

مقاله  ینتوان کشف نمود. ا یارزشمند و اطالعات پنهان را م یالگوها یافته،بهبود  یا یوهوب مرسوم، به ش

بدون در نظر گرفتن ثبت نام  یتنندگان از وب ساک یدبازد یهمه  یبرا یزمان واقع یایپو ی یهبر ارائه توص

شده است که از  یشنهادبر اساس عمل، پ یمنطق ی یهنشدن آن ها متمرکز شده است. روش توص یاشدن 

داده  یبا جمع آور یشنهادیپ یستمس یکند. اثربخش یاستفاده م یتمآ ی یهتوص یدتول یبرا یلغو یالگوها

بر محصول،  یبر کاربر و مبتن بتنیم یها یکبا تکن یستمس یسهو مقا یکیتجارت الکترون یزمان واقع یها

را  یخوب یفیتبا ک یدقت عملکرد یشنهادیپ یستمدهند که س ینشان م یجقرار گرفته است. نتا یمورد بررس

 رساند. یمرسوم را به حداقل م ی یهتوص یها یستمس یها یتباشد و محدود یدارا م

 تیریمد فیبر وظا یدانش مشتر تیریرابطه مد یبررستحت عنوان  ( تحقیقی3187یعقوبی و همکاران)

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش ی انجام دادند. نظام مارستانیب کیدر  یارتباط با مشتر
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 صورت 3185 سال در تهران شهر در نظامی بیمارستان یک  مشتری بر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری در

است. جامعه پژوهش، پرستاران یک بیمارستان نظامی بوده که  تحلیلی نوع از حاضر مطالعه.است گرفته

 ساخته محقق پرسشنامه  نمونه گیری به روش تصادفی صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها

. است گرفته قرار تایید مورد آن روایی و اعتبار که بوده مشتری دانش مدیریت و مشتری با ارتباط مدیریت

-ها، مدل معادالت ساختاری و نرمشد. روش تحلیل داده عاملی تاییدی استفاده حلیلت از عوامل تعیین رایب

در بین مولفه های  نشان می دهد هایافته .است بوده( 81 نسخه) Amos و SPSS استفاده افزارهای مورد

 داری مشتری با تعامل و( 2.1±1.6مدیریت ارتباط با مشتری، حفظ مشتری دارای بیشترین نمره میانگین )

 دارای مشتری از دانش مشتری، دانش مدیریت های مولفه بین در و بوده( 2.4±1.6نمره میانگین ) کمترین

. بود( 2.4±1.6) میانگین نمره کمترین دارای مشتری درباره دانش و( 2.9±1.9) میانگین میزان باالترین

ته است.از آنجایی که داش تاثیر مشتری با ارتباط مدیریت وظایف بر 1.95 میزان با مشتری بر دانش مدیریت

نمره تعامل با مشتری در بین سایر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری کمتر بوده است این بیمارستان برای 

بهبود تعامل با مشتری و برخوردی مشتاقانه و محترمانه با بیمار میتواند آموزش هایی را در این خصوص 

 طراحی نماید. برای کارکنان خود

 یاطالعات یها یستمس یمنیا یریتتکامل مد یفاکتورها( تحقیقی تحت عنوان 3186نورمان و یاسین)

(ISSMدر تجارت الکترون )یلتکمی انجام دادند. مالز یک ISSM یمنیا یریتلزوما توسعه کامل مد 

(SM )هستند که در  شمارییب یها یژگیکند. سازمان ها متشکل از اثرات و و یم یفتجارت را تعر یک

 ISSMدهند تا به تکامل  یموارد تجارت را تحت الشعاع قرار م یننقش دارد. چنانچه ا SM یعملکردها

رو به  یچالش ها یدر مالز یژهبه و SMI/E یکالکترون ارتکوچک همانند تج ی. در تجارت هایددست با

کوچک در  یتجارت ها یناز ا ارییشود. بس یبه علت محدود بودن منابع مشاهده م SM یدر اجرا یرشد

رو موجب  ینشده و از ا یمنیا یاربطور مناسب موفق نبوده اند که منجر به مشکالت بس SMپرداختن به 

چون پژوهش و  یاهداف یبر مبنا یقتحق ینشود. ا یم یامور بطور عاد بهتجارت در پرداختن  یبازدار

صورت گرفته است چرا که  SMI/E یککترونتجارت ال ISSMتکامل  یاثرگذار رو یفاکتورها یینتع

شده  ینیب یشچارچوب پ یکشود.  یم ISSMبه تکامل  یابیفاکتورها با دست ینرابطه ا ینیب یشموجب پ

 ینا یتجارت ها است. بر مبنا ینا ISSMاثرگذار بر تکامل  یبه موارد احتمال تنپرداخ یعبارت از طراح

تکامل  یفاکتورها یینتع یبه عنوان ابزار برا یابیاز ارزبا استفاده  یپژوهش کمّ یک یقچارچوب تحق
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ISSM یقتحق ینصورت گرفت. ا یدر مالز یکمتوسط کوچک تجارت الکترون یو شرکت ها یعدر صنا 

 یقصورت گرفت که از قبل در تحق یخواص پژوهش یانتخاب شده بر مبنا یکالکترون ارتدر مورد تج

بودن  یهاز تک سو ینانحصول اطم یط دو سازمان متفاوت برانمونه ها توس یریشده است. شکل گ یفتعر

 یوه( از شPLS) یحداقل مربعات نسب یکداده ها با تکن یحاصل از جمع آور یجداده ها انجام شد. نتا

 یو به باال برا 14/1قابل توجه اعتبار معادل  یازاز امت یحاک یج( بدست آمد. نتاSEM) یساختار اویتس

از  یشب یج( نتاAVEاستخراج شده ) یانسوار یانگینباشد. م یمطالعه م یند در اموجو یسازه ها یتمام

 یمطالعه دارا یندر ا ISSMتکامل  R2سازه ها دارد. مقدار  ییهمگرا یبوده که نشان از اعتبار کاف 5/1

 به تکامل یافتنهر ساختار در دست  یباال یدرصد است که نشان از وابستگ 51از  یشترب یرچشمگ یجنتا

ISSM از آن  یمذکور حاک یها یافتهشود.  یم یبانیها پشت یافتهتوسط  یدارد. هر چند فقط رابطه ساختار

. چنانچه فرصت یستن یممستق یچارچوب قبل رانجام شده د ینیب یشارتباط به اندازه پ ییناست که تع

 یتجارت ها ISSMارائه درک بهتر در تکامل  یکند که برا یم یجادا یمطالعات آت یرا برا یشتریب

پژوهش و مسائل تجارت  یمقاله با معرف ینا ی. بحث موجود در بخش هایردگ یصورت م یکالکترون

 ISSM یفعل یترا از وضع یاطالعات یاتمواد جزئ یلشود. تحل یشروع م ISSMو تکامل  یکالکترون

 ینکند. از هم یم یداباط پ( ارتISاطالعات ) یستمس یانتخاب یها یمواد تئور یها یافتهارائه نموده و با 

ها و  یافتهو  یل، تحل یقاتیبخش ها در مورد پژوهش تحق یهشده است. بق یجادا یقچارچوب تحق یزن یقطر

 است. یجبحث نتا یها یافتهدر مورد  یریگ یجهنت یتدر نها

 در یدخر یبرا یمگیریدر تصم C2Cارتباطات  یرتحت عنوان درک تاث یقی( تحق3186ژئو و همکاران)

اطالعات انجام دادند. اطالعات حاصل از ارتباطات مصرف کننده به  یرشمدل پذ یدگاهاز د ینجوامع آنال

بر  ختلفمصرف کننده در جوامع م یدخر یریگ یمدر تصم ینقش مهم ینترنت( در اC2Cمصرف کننده )

ارتباطات  یرأثتوسعه ت یبرا یمدل پژوهش یکحاضر،  یقکند. در تحق یم یفااطالعات ا یرشاساس مدل پذ

C2C 234ارائه شده است. داده ها بر اساس  ینمصرف کنندگان در جوامع آنال یدخر یریگ یمدر تصم 

نشان  یجنتا یشنهادیاستفاده شد. مدل پ یمربعات جزئ یکراستا از تکن یندر ا ید،گرد یپرسشنامه جمع آور

 یم یمثبت یرمحصول تاث یسودمند ابییارز یقاز طر یریگ یم، اعتبار منبع و قدرت تصم یفیتدهد که ک یم

ارتباط مصرف کنندگان با  ینهزم ینسود محصول ب یابیارز یبر رو یاثرات متفاوت ین،گذارد. عالوه بر ا

 کند. یم یجادا یو مجاز یروابط واقع
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توسعه استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی برای کسب و ( تحقیقی تحت عنوان 3185روات و دیوکار)

باشد، که فرزند  یشرکت راه انداز م یک، pvt.Ltdدولت سولوشن انجام دادند.  رت الکترونیککار تجا

فروشگاه ثابت  ینشرکت، بزرگتر ینرا مطرح نمود. ا YESGRID.Com یدهاست و ا یناند یتربج یآقا

 یکعنوان  نموده است. به یجادا یو مواد آموزش یجانب یدر هندوستان را با عرضه لوازم و دستگاهها ینآنال

 Yesgrid ینخواهند از پورتال آنال یرا که م یمحصول یان،مشتر یک،الکترون ارتمدل کسب و کار تج

 در دهد. یرا م یمحصول به مشتر یلارسال و تحو یبکنند و شرکت ترت یرا انتخاب م یندنما یداریخر

 یرسانه ها ینآن کمپ است که بواسطه یمشتر یبرا یگاهیبدست آوردن پا یت،وب سا یهاول یازآغاز، ن

 ینا ی،رسانه اجتماع ینکمپ یک یجهت راه انداز یازن ییکند. با شناسا یرا طراح ینترنتدر ا یاجتماع

 یرا ارائه م یتسا ببه و یازمورد ن یدهد و آگاه یرا توسعه م یاجتماع یرسانه ها یپروژه، حضور کل

 یبکار برده م یابیبازار ینکمپ یساز یادهو پ یبه مشتر یدسترس یبه عنوان سکو یاجتماع یدهد. رسانه ها

ها و صفحات  یجبالگ پ یق، ارتباطات از طرYesgrid یککسب و کار تجارت الکترون یشوند. برا

هنوز در  یت،وب سا ین. ایابد یم فزایشا یرهپالس و غ یبوک، ج یسمانند ف یاجتماع یرسانه ها یارتباطات

به  یاجتماع یرسانه ها ینکمپ یجهدر نت یتوب سا یناشد، اب یاست و در حال توسعه م ینمرحله آغاز

 دهد. یبالقوه ادامه م یانو مشتر یدکنندگانبازد یانها در م یکو ال یدهابازد ی،بهبود آگاه

 تحقیق در مورد ارزیابی ارزش مدل کسب و کار تجارت الکترونیک( تحقیقی تحت عنوان 3185ویوی و یو)

 یاست چرا که مدلها یو سازمان ینیهدف کارآفر یمهم برا یعنوان ی،ارتج یمدلها یبررسانجام دادند. 

باعث  ی،کنون یگذارند. بررس یم یرارزش و کسب ارزش تأث یجادا یکسب و کار بر امکانات شرکتها برا

 میمهم را اشکار  یبطور بحران یمسئله جستجو یکشکاف،  ینرفع شود و ا یدشود که با یم یشکاف یجادا

 یکمقاله  ینا ینو محاسبه درآمد. بنابرا یمعامالت یتهایتجسم فعال یچگونگ یعنیحل گردد،  یدکند که با

 یاو جهت انتخاب  یردپذ یرا م یندفرا یندر ا یکتجارت الکترون ینیمقدار کارآفر یبررس یبرا e3مدل 

 یتهایفعال و عمل حوزه حقیقت یشرویشود که باعث پ یبکار برده م یارزش یتهاینمودن فعال یساز ینهبه

قادر به کسب  یری( برگه سودپذ8دهد که:  ینشان م یامدپ ینگردد. ا یم یکموسسات تجارت الکترون

 یرا ارائه م یانمشتر ینجهت درک بهتر تجارب و انتظارات آنال ینشاست که به آنها ب یانمشتر یرفتارها

دهد  یدل کسب و کار را شرح مم یاصل عالیتهایمدل، ف ین( ا3. یردگ یم یمنطق یها یریگ یمدهد و تصم

 یتهایروش فعال ی،روش مدلساز ین( ا2دهد.  یباارزش ارائه م یتهاینمودن فعال ینهرا جهت به ییو روشها
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کند قبل از  یامکانات متنوع م یساز یهاست و اقدام به شب یگرد یتجار یاست که مجهز به مدلها یحرفه ا

 .یردعهده گرا بر یخاص یها یگذار یهدر واقع سرما ینکها

 

 (پیشینه تحقیقات داخلی6-6-6

بررسی نقش تجارت الکترونیک در توسعه و سودآوری ( تحقیقی تحت عنوان 8297رحیمی و حسینی )

پتروشیمی صنعتی است که از مواد نفتی مواد شیمیایی با ارزش افزوده باال انجام می دهند.  صنایع پتروشیمی

ینه در واقع ساختار بنگاهی تجاری را دارند که کسب و کار آنها تولید میکند. شرکت های بزرگ در این زم

بر توانمندی فنی و مهندسی و زیرساخت های تکنولوژیکی است و اکثر درآمد این شرکت ها به قابلیت 

های صنعتی آنها باز می گردد. حجم زیاد مبادالت تجاری در این صنعت لزوم به کارگیری روشها و اصول 

و فروش را مشخص میکند. امروزه اعتقاد بر این است که تجارت الکترونیک مسیر دنیای  روزآمد بازاریابی

تجاری را به طور کامل تغییر می دهد. درک و فهم انگیزش مرتبط با بازاریابی الکترونیکی در صنایع 

رت شیمیایی مقوله ای انتخابی نیست بلکه ضرورتی برای تداوم رقابت در بازارها محسوب می شود. تجا

الکترونیک به تبادل اطالعات مشتری و عرضه کننده منجر می شود و از این طریق روند تبادالت تجاری 

قابل اجرا می شود. فرایند تجزیه و تحلیل تبادالت تجارت الکترونیک باعث کاهش هزینه ها،افزایش سرعت 

ترش پوشش بازار، شناسایی تحویل کاال، افزایش سهولت در روند خرید و / یا کیفیت خدمات، توسعه و گس

سریع تر فرصتها و تهدیدها و افزایش تنوع و میزان تولید می گردد. در این راستا این موضوع مهم است که 

راهکارهای حوزه تجارت الکترونیک نیاز به انسجام و یکپارچگی به صورت یک عملکرد اجرایی مستقل 

در توسعه و سودآوری صنایع شیمیایی و مزایای ورود دارد. در این مقاله به بررسی نقش تجارت الکترونیک 

 به این عرصه در ابعاد داخلی و بین المللی پرداخته شده است.

 یبازارها یجاددر ا یکنقش تجارت الکترون یبررس( تحقیقی تحت عنوان 8297ولی اله پور و ولی اله پور)

 یناز مهمتر یکی یدآ یم یانها به مکه بحث توسعه کشور یهنگامی انجام دادند. دست یعصنا یبرا یجهان

 یآن کشورها م یتوسعه اقتصاد یدنما یکه ذهن شنونده را به خود جلب م یجهت یناول یدجهات آن و شا

 یاست. امروزه فناور یافتهبه سرعت توسعه  یراخ یاطالعات وارتباطات در دهه ها یباشد. فن آور

داده  ییرتجارت را تغ یبه طور قابل مالحظه ا نترنت،یها و ا یانهطور خاص را هاطالعات و ارتباطات و ب
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از بخش ها  یاریکوچک و متوسط در بس یشرکت ها یرتاث تحت یفن آور یها یشرفتپ یناست. همچن

کسب و  یاطالعات و ارتباطات برا یاز آنها است. استفاده از فناور یکی یدست یعاست که صنعت صنا

 یزدر حال توسعه چالش برانگ یدر کشورها یژهو ی،بهو انسان یکمبود منابع مال یلدل بهکوچک،  یکارها

وجود داشته باشد. عدم  یکاستراتژ یزیبرنامه ر یک یستبا یم یکاست. قبل از شروع تجارت الکترون

 ینکند. در ا یکوچک را با شکست مواجه م یاست که کسب و کارها یاصل یلاز دال یکی یزیبرنامه ر

 قرار گرفته است. یمورد بررس یدست یعصنا یابیدر بازار یکنقش تجارت الکترون قیقتح

ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با ( تحقیقی تحت عنوان 8296مهدوی علوی و رضایی حق دوست)

تجارت الکترونیک دیگر یک گزینه انجام دادند.  های کشورهای پیشرو توجه به نقش آن در بهره وری بنگاه

وفقیت تجاری در هر زمینه ای در آینده است. در تعریفی ساده، تجارت نیست، بلکه یک ضرورت برای م

انجام تمامی مراحل تجارت از طریق شبکه های رایانه ای »( عبارت است از E- commerceالکترونیکی )

تجارت الکترونیک ابزاری در کنار سایر ابزارها و وسایل «. و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی در معامله

ت، بلکه یک نگرش و روش جدید است که نگرش تاکتیکی به آن بسیار خطرناک است. باید با رویکرد نیس

راهبردی به آن نگریست و از آن بهره برد. تجارت الکترونیکی کل روشهای سنتی را مورد تهاجم قرار می 

 8997-8995 طبق نتایج تحقیقات، طی سالهای دهد و باعث ایجاد تغییرات شگرف در سازمان می گردد.

بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایاالت متحده امریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با 

در این پژوهش به منظور بررسی مشکالت موجود در کشور برای اجرای  فن آوری اطالع رسانی بوده است.

هار فرضیه مورد تایید قرار گرفتند که تجارت الکترونیکی چهار فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت و هر چ

فقدان آگاهی عمومی مردم نسبت به قابلیتها و محدودیتهای تجارت  نتایج زیر از آنها حاصل می شوند.

فقدان اطالعات مفید در شبکه های اطالعاتی بازرگانی، از جمله  الکترونیکی از موانع گسترش آن است.

عدم همکاری و مشارکت نهادهای ذیربط در تجارت  است.مشکالت اصلی پیش روی تجارت الکترونیکی 

های مخابراتی برای  فقدان سخت افزار، نرم افزار و زیر ساخت الکترونیکی، از موانع موثر گسترش آن است.

 تجارت الکترونیکی، در عدم گسترش آن تاثیر قابل مالحظه ای دارد.

در بخش  یکیتجارت الکترون یرشمؤثر بر پذعوامل  یبررس( تحقیقی تحت عنوان 8296امیری و همکاران)

در بخش  یکیتجارت الکترون یرشعوامل مؤثر بر پذ یپژوهش حاضر با هدف بررسی انجام دادند. کشاورز

 و هاداده یآورجمع یوةو از نظر ش یپژوهش از نظر هدف کاربرد ینانجام گرفته است. ا یکشاورز
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بازار بزرگ  یتسا یدوفروشپژوهش قسمت خر یآماراست. جامعة  یهمبستگ -توصیفی نوع از اطالعات

نفر به  318به حجم  یا.  نمونهکنندیم یتفعال یدوفروشنفر در بخش خر 211آن  ربود که د یکشاورز

 یسازها به روش مدلپرسشنامه است و داده یقها انتخاب شد. ابزار تحقآن ینساده از ب یروش تصادف

شده و درک ینشان داد نگرش در رابطة سودمند یقتحق هاییافته شد. وتحلیلیهتجز یمعادالت ساختار

دارد. اثر همکاران   یانجینقش م یکیتجارت الکترون یرشبا پذ یو زمان یمال ی،عملکرد یتی،امن هاییسکر

 ةپژوهش سهولت استفاد ینمؤثر است. در ا یکیتجارت الکترون یرشبه پذ یلبر تما یبا واسطة هنجار ذهن

 یانب یقتحق یجنتا یبر مبنا ییهایشنهادپ یت،نداشتند. در نها یریبر نگرش تأث یسازگار یتو قابل شدهادراک

 شد.

مقاله  یندر اانجام داد.  در توسعه کسب و کار یکنقش تجارت الکترون( تحقیقی تحت عنوان 8296کاظمی)

تجارت  یقتدر توسعه کسب و کار پرداخته شده است. در حق یکنقش تجارت الکترون یبه بررس

 یبرا یمیاطالعات و بازار کسب و کار سبب شده است که بازار دا یبه عنوان محل ارتباط فناور یکالکترون

 یو به خصوص فن آور یآور ن. رشد روز افزون فیایدفراهم ب ینهزم یندر ا یاریو اشتغال عده بس یتفعال

را کاهش داده است.  یه امور تجارمربوط ب یو مکان ی( در جهان، موانع و مشکالت زمانITاطالعات )

 یبه عبارت ینترنتا یقباعث شده است تا تجارت و کسب و کار از طر ینترنتعموم مردم به ا یدسترس

 یکشورها یراخ یشود. در سالها خوردارمختلف بر یدر کشورها یا یژهو یگاهاز جا یکیتجارت الکترون

تجارت  یوهاسناد، به ش یزیکیغذ و مبادله فبر کا یمبتن یتجارت سنت یجیبا کاهش دادن تدر یادیز

تجارت  یفبر آن شده است تا ضمن ذکر تعار یسع یفی،نوشتار توص ینآورده اند. در ا یرو یکیالکترون

 .یردشود و مورد بحث قرار گ یبررس یزکار ن وآن، نقش آن در توسعه کسب  یایو مزا یکالکترون

ررسی رابطه مشتری مداری و مدیریت ارتباط با وان ب( تحقیقی تحت عن8295ابراهیم پور و همکاران)

 تیفیبا کCRM-E رابطه یبررس قیتحق نیهدف از انجام اانجام دادند.  (CRM-E) مشتری الکترونیک

نا  قیتحق نی. جامعه آماری اباشدی م تهران شهر ملت در مناطق مختلف مهیخدمات ادراک شده مشتری در ب

به عنوان  نفر 896تعداد  نیشده است که از ا لیمناطق مختلف تهران تشک ملت در مهیب انیمحدود و از مشتر

-یفیتوص قیحاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحق قینمونه انتخاب شده اند. تحق

 ریچندیپرسشنامه و به روش خوشه گ قیپژوهش از طر نیهای ا داده .باشدی می و از نوع همبستگ یشیمایپ

با استفاده از  قیتحق جیدارد. نتا یفرع هیفرض 2و  یاصل هیفرض8 قیتحق نیع آوری شده اند. امرحله ای جم
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و  سازه محتوا و ییروا قیپرسشنامه از طر ییقرار گرفت. روا لیمورد تحلLISREL وSPSS نرم افزار

 هیکل دییاز تأ یحاک قیتحق های افتهیو  جیقرار گرفت. نتا دییمورد تا(95/1آلفای کرونباخ) لهیآنبه وس ییایپا

و  کیارتباط با مشتری الکترون تیریمد نینشان داد که ب رسونیپ یهمبستگ آزمون .باشد یم قیتحق اتیفرض

مدل  نیوجود دارد. همچن(59/1) معناداری و مثبتی همبستگ یاصل هیخدمات مشتری به عنوان فرض تیفیک

 گرفت. قرار دییمورد تا رهایمتغ نیمعناداری ب بیاستاندارد و ضرا نیبا استفاده از مدل تخم قیتحق یمفهوم

ی انجام دادند. با مشتر یبر تعامالت مشتر یابیبازار تیریمد ریتأثتحقیقی تحت عنوان  8295همتی در سال 

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر مدیریت بازاریابی برتعامالت مشتری با مشتری درمشتریان شرکت 

روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود برای گرداوری اطالعات ازروش جهادنصر شهرکرمانشاه انجام شد 

کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید درروش میدانی ازپرسشنامه تعامالت مشتری با مشتری و مدیریت 

بازاریابی استفاده شد جامعه اماری پژوهش حاضرکلیه مشتریان شرکت جهادنصر شهرکرمانشاه است که 

نفر با روش نمونه گیری 214براساس فرمول کوکران برای جوامع نامشخص تعداد تعدادآنها نامشخص است 

موردتجزیه وت حلیل  AMOS تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند اطالعات بانرم افزار اماری

قرارگرفت نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که مدیریت بازاریابی برکارایی تعامالت 

مشتری تاثیر مثبت و معناداردارد نتایج نشان داد مدیریت بازاریابی براثربخشی تعامالت مشتری به  مشتری به

مشتری تاثیر مثبت و معناداردارد همچنین نتایج نشان داد مدیریت بازاریابی برانطباق تعامالت مشتری به 

 .مشتری تاثیر مثبت و معنادارد ارد

 بر مشتری با مشتری تعامالت ریتاثی بررسقی تحت عنوان تحقی 8294ایمان خان و همکاران در سال 

انجام  (سمنان شهر وجهانگردیی مسافرت خدمات : دفاترمطالعه )موردیشفاه غاتیتبل و وفاداری ت،یرضا

 تشکیل خدمات دفاتر مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان مشتریان کلیه را این پژوهش آماری جامعهدادند. 

گیری  نمونه نفر تعیین گردیدکه با استفاده ازروش214بر اساس جدول مورگان دهند و نمونه آماری  می

استفاده (SEM)از مدل سازی معادالت ساختاری پژوهش فرضیات شده است.جهت آزمون تصادفی تعیین

تحقیق ،حاکی از آن است که انتظار علمی محقق مبنی بر تاثیر  از انجام آمده دست به گردیده است. نتایج

مثبت و معناداربین فضای فیزیکی ارائه خدمت با نعامالت مشتری با مشتری و تاثیر مستقیم ،مثبت و مستقیم ،

معناداربین تعامالت مشتری با مشتری با رضایت از شرکت خدماتی و تاثیر مستقیم ،مثبت و معناداربین 

ناداربین رضایت از رضایت از ارائه دهنده خدمت و رضایت از شرکت خدماتی و تاثیر مستقیم ،مثبت و مع
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شرکت خدماتی با وفاداری به شرکت خدماتی و تبلیغات شفاهی در مورد شرکت و همچنین تاثیر مثبت و 

معنادار بین وفاداری به ارائه دهنده خدمت با وفاداری به شرکت خدماتی مورد تایید واقع گرفت. ولی رابطه 

خدماتی مورد تایید واقع نگردید. این پژوهش  معنادار میان فضای فیزیکی ارائه خدمت و رضایت از شرکت

افزایش تعامالت مثبت مشتری با  برای مدیریتی را–عالوه بر بررسی فرضیات پژوهش،پیشنهادات کاربردی 

مشتری،مدیریت موثر تبلیغات شفاهی و مدیریت روابط و ایجاد وفاداری در میان مشتریان خدمات دفاتر 

 .دهد می مسافرتی و جهانگردی ارائه

انجام دادند.  نقش تجارت الکترونیک در ایجاد مزیت رقابتی( تحقیقی تحت عنوان 8211چیرانی و همکاران)

کننده محصوالت  یدتول یاز شرکتها یتصادف یریو نمونه گ یلیتحل - یفیمقاله براساس روش توص یندرا

پرداخته  یرقابت یتمز یجاددرا یکنقش تجارت الکترون یعضو بورس اوراق بهادار تهران به بررس یمصرف

 یبها یادز یزانم رگونه شرکت ها د ینا یمشاهده شد که ضعف اساس یرقابت یتابعادمز یشده است با بررس

داده ها و  یلهآن به وس یریها که اندازه گ ینهعمال در بخش هز ینبازار نهفته است بنابرا یمتتمام شده و ق

ابعاد  یمشاهده نشد. با بررس یرقابت یتجام گرفت مزشرکت ها ان ینا یمال یاطالعات حاصل از صورتها

شد. با توجه به شدت رابطه مناسب و  یابیآنها ارز یمتوسط برا یتپرسشنامه وضع یلهبه وس یزتمرکز و تما

 یجهت کسب رقابت یفناور ینا یریبکارگ یرقابت یتو ابعاد مز یکاستفاده از تجارت الکترون ینمعنادار ب

 است.شده  یشنهادپ یدارپا
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 فصل سوم

تحقیق اجرای روش  
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 مقدمه  (8-1

از نظر دانشمندان علوم اجتماعی که در علوم کاربردی تحقیق می کنند، تحقیق عبارتست از فرآیندی که 

با استفاده از  محققمی کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کنند.  محقق

ها و واکنش ها، اطالعاتی را جمع اوری می کند و درباره معنی یا  ی سیستماتیک درباره کنشروش ها

مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد و ان ها را ارزیابی می کند و سرانجام این نتایج را ارائه 

اده نمود تا در ف، بایست از روش های متناسب با موضوع انتخاب شده است تحقیقمی کند. برای اجرای 

 تحقیقحداکثر همخوانی حاصل شود. روش  تحقیقطرح مورد نظر و پاسخگویی به پرسش های  اجرای

، روش تحقیقدارای ارتباط مستقیم است. جهت کشف پاسخ های  تحقیقبا ماهیت موضوع و اهداف 

زمینه دارند. تا کارکرد و کاربرد بیشتری در آن  های متعددی به کار گرفته می شود که برخی از آنها

و ابزارها به طور صحیح  را نیاموزد ، نمی تواند از منابع در علم تحقیقهنگامی که محقق شیوه صحیح 

یک کار کلیدی در فرآیند  تحقیقاستفاده کند و به نتایج درست دست یابد. بنابراین انتخاب بهترین شیوه 

ردازد. در ابتدا شیوه جمع آوری داده می پ تحقیقبه حساب می آید. این فصل به روش شناسی  تحقیق

ها، جامعه و نمونه آماری و چگونگی گردآوری داده ها مورد بررسی قرار می گیرد و سپس روش ها، 

 انتخاب می گردند. بابزارهای مناس

  

 تحقیقروش  (8-6

ط حاضر از نوع هدف کاربردی می باشد به این جهت که به کشف ماهیت اشیا پدیده ها و رواب تحقیق

حاضر  تحقیقبین متغیرها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند. هدف اساسی 

ترنتی و نخرید ای، آزمون فرضیه ها در زمینه تاثیرات اعتماد بر تبیین رابطه بین متغیرهای مدل مفهومی 

ت. در ادامه و از نظر توسعه دانش کاربردی در زمینه شناسایی عوامل اثر گذار بر خرید اینترنتی اس

و  تحقیقی می باشد. برای مطالعه مبانی نظری، پیشینه فاز نوع توصی تحقیقگردآوری داده ها، این 

بررسی توزیع ویژگی  تحقیقطراحی مدل مفهومی، به منابع و کتب گذشته مراجعه شده است. هدف این 

ه معرف جامعه است به بررسی ها و پارامترهای یک جامعه است، بنابراین با انتخاب نمونه ای ک

 پرداخته می شود.  تحقیقمتغیرهای 



 

 

 
63 

 جامعه آماری (8-8

جامعه عبارتست از گروه یا طبقه ای از افراد ، اشیا، متغیرها یا پدیده ها که حداقل در یک ویژگی 

لعه مشترک باشند. در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه اماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطا

است که بخشی از جامعه را مورد مطالعه  گزیرتک تک انها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق نا

حاضر شامل تمامی  تحقیققرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد. جامعه آماری 

ه گیری از طریق ن، نمومی باشد. با توجه به حجم باالی جامعهسال  81که بیشتر از شهروندان شهر رشت 

 گرفت.فرمول کوکران برای جامعه های نامحدود صورت 

 

 

 نمونه آماری(8-4

نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده 

خواهد اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر 

بود نتیجه را به کل جامعه اماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان 

های آزمودنی اعضای جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی

ه آماری تعمیم های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی های را به اعضای جامع

دهیم. به دلیل آنکه بررسی همه اعضای جامعه، بسیار زمانبر ، هزینه بر، و بعضاً غیر ممکن است، به 

نمونه گیری انجام می شود. بنا به  تحقیقمنظور افزایش بهره وری منابع انسانی درگیر با مراحل گوناگون 

ه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت تعریف حافظ نیا نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامع

 داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.

                                                                                                    

 = حجم نمونه  

 ی متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان = اندازه

 = میزان خطا 

 (Z= 96/8()مقدار در جدول D= 15/1)مقدار خطا  
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 باشد. نفر می 213بدین ترتیب حداقل حجم نمونه مورد نیاز 

عدد پرسشنامه سالم برای تجزیه و تحلیل  214وزیع گردید که تعداد پرسشنامه ت 411در این راستا تعداد 

 می باشد. %96آماری جمع اوری گردید که نرخ برگشت پرسشنامه 

 

 گردآوری داده هاروش (8-1

در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری داده ها استفاده شد که در روش میدانی 

 پرسشنامه استاندارد بود. ابزار گردآوری داده ها

 

 پرسشنامه شریحت (8-1

پرسشنامه مجموعه سواالت از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را درون دامنه 

های معین انتخاب می کنند. وقتی محقق ادعا می کند که چه اطالعاتی نیاز دارد و نحوه  ای از گزینه

ز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع اوری داده سنجش متغیرهای مورد توجه اش را نی

نگاه ارزش آاست. هر قدر هم محتوای یک پرسش بسته خوب باشد، اما اگر گزینه ها پاسخ کافی نباشند، 

هنمودی رپاسخ های ارائه شده پایین خواهد بود. پاسخ دهندگان اغلب از گزینه های پاسخ به عنوان 

سش و به عنوان نشانه ای برای تعیین کیفیت پاسخ هایشان استفاده می کنند. در این برای تفسیر یک پر

 سوالی استفاده می شود. 69تحقیق از یک پرسشنامه 

 تحلیل پرسشنامه (8-2جدول 

 سواالت متغیرها ردیف

 4تا  8 آشنایی 8

 1تا  5 شباهت ادراک شده 3

 83تا  9 اطمینان ساختاری 2

 84تا  82 یراعتماد مدا 4

 87تا  85 چگی رویه هاریکپا 5
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 89تا  81 توانمندی 6

 32تا 31 یکپارچگی 7

 37تا  34 توانمندی اعضا 1

 21تا  31 قصد دریافت اطالعات  9

 22تا  28 تمایل به خرید 81

 25تا  24 نگرش 88

 21تا  26 کیفیت استدالل 83

 48تا  29 اعتبار منبع 82

 44تا  43 فی توسط سایرینرمع 84

 41تا  45 اک شدهرآسانی استفاده اد 85

 53تا  49 زمان رفه جویی درص 86

 54تا  52 کاهش هزینه ها 87

 57تا  55 ریسک مالی 81

 61تا  51 ریسک محصول 89

 63تا  68 یافترریسک عدم د 31

 66تا  62 سودمندی ادراک شده 38

 69تا  67 اعتماد 33

 

 ریاندازه گی رمقیاس ابزا (8-2

قسمت مساوی تشکیل شده  7سشنامه حاضر، از مقیاس لیکرت استفاده شده است. این طیف از ردر پ

 ارائه شده است. 3-2است که در جدول 

 مقیاس طیف لیکرت(3-2جدول 

 به شدت مخالف زیاد مخالف مخالف بدون نظر موافق زیاد موافق به شدت موافق

7 6 5 4 2 3 8 
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بسته همواره طیف لیکرت می باشد که این طیف به صورت سه گزینه مقیاس سنجش پرسشنامه های  

گزینه ای استفاده گردید که از به  7ای، پنج گزینه ای و هفت گزینه ای است که در این تحقیق از طیف 

 شدت مخالفم تا به شدت موافقم را در بر می گرفت.

 

 پسشنامه 6و پایایی 1روایی (8-3

بتواند داده های متناسب با  تحقیقباشد تا  ری و روایی الزم برخورداابزار سنجش می بایست از پایای

ا مود سنجش رد نظر ررا گردآوری نماید و از طیق داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مو تحقیق

د و میزان شده و محقق رسنجش به دو دسته استاندا رجواب دهد. ابزا تحقیقار دهد و به سواالت رق

میزان شده و محقق ساخته تقسیم می شود. ابزاهای می شود. ابزارهای سنجش استاندارد و  ساخته تقسیم

ا رو محققان می توانند آنها روایی و پایایی مناسبی برخوردارند از این رسنجش استاندارد میزان شده، از 

وایی و رایست از ( می بتحقیقسنجش این  رمحقق ساخته) مانند ابزا رند، ولی ابزاربا اطمینان به کار گی

 پایایی انها مطمئن شود.

 

 روایی پرسشنامه(2-1-8

یا سئواالت مندج در ابزار دقیقاً متغیرها و  رمنظور از روایی پرسشنامه این است که مقیاس و محتوای ابزا

به منظور برآورد میزان روایی پرسشنامه و سئواالت مطروحه در آن، از د مطالعه را بسنجد. رموموضوع 

استفاده می شود. اعمال نظر و در صورت نیاز،  تحقیقبرگان و نخبگان مسلط به موضوع نظر خ

اصطالحات خبرگان و اساتید، محقق را از روایی پرسش نامه و تطابق موضوع با سواالت و قابلیت 

سشنامه تا راستفاده و به جا بودن سواالت مطوحه مطمئن ساخته و مشخص خواهد نمود که سواالت پ

زه قدرت توضیح دهی مدل و آزمون فرضیات را خواهند داشت. با توجه به اینکه پرسشنامه این چه اندا

محقق ساخته می باشد، برای اطمینان از روایی آن ، پرسشنامه بین تعدادی از نخبگان توزیع شده  تحقیق

                                                           
1 Narrative 

2 Reliability 
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گیری شده، استفاده از نرم افزار لیزرل روایی آن اندازه و اصالحات الزم صورت گفته است، سپس با 

تطابق موضوع با سواالت ، قابلیت استفاده و به جا بودن سواالت مطروحه تایید گردیده است. در فصل 

 چهارم به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود.

 

 پایایی پرسشنامه(2-1-3

و  ن امر سراندازه گیری است. مفهوم یاد شده با ای رگی های فنی ابزاژقابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از وی

شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. پایایی به  رکار دارد که ابزار اندازه گیری د

دقت و صراحت ابزار سنجش اشاره دارد و شرط الزم بر روایی است اما کافی نیست . به عبارت دیگر 

ه ضیب قابلیت اعتماد از صفر تا یک یک ابزار سنجش بدون احراز پایایی داراری روایی نخواهد بود. دامن

اندازه گیری ویژگی های با ثبات  است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار

ازمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی ان را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اطمینان از روش 

له آنها به روش بازآزمایی، روش موازی یا همتا و روش های مختلفی استفاده می شود که می توان از جم

الفای کرونباخ اشاره کرد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های 

مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های 

د. سپس با استفاده از فرمول زیر ریانس کل را محاسبه کرهای پرسشنامه و واهر زیر مجموعه سوال 

 آلفا را محاسبه نمود:مقدار ضریب 

 

 =واریانس کل آزمون   ام   = واریانس سؤال    = تعداد سؤاالت آزمون

پسشنامه از باشد، می توان نتیجه گرفت که سواالت  1.7مساوی  در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگتر یا

پرسشنامه بین شهروندان شهر رشت توزیع شد تا از  51اعتبا الزم بخوردارند. در این استا در ابتدا تعداد 

برای اطمینان بیشتر از پرسشنامه  214عد از جمع اوری تعداد باطمینان حاصل گردد. در ادامه و  پایایی آن
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داخته رفصل چهارم به طور مفصل به آن پ ری شده است. دری مناسب میزان آلفای کرونباخ اندازه گیپایای

 می شود.

 ضریب آلفای کرونباخ (2-2جدول 

 کرونباخ آلفای ضریب تعداد سواالت متغیرها ردیف

 178/1 4 آشنایی 8

 124/1 4 شباهت ادراک شده 3

 711/1 4 اطمینان ساختاری 2

 188/1 3 یراعتماد مدا 4

 918/1 2 چگی رویه هاریکپا 5

 147/1 3 توانمندی 6

 139/1 4 یکپارچگی 7

 791/1 4 توانمندی اعضا 1

 165/1 2 قصد دریافت اطالعات  9

 141/1 2 تمایل به خرید 81

 928/1 3 نگرش 88

 148/1 2 کیفیت استدالل 83

 119/1 2 اعتبار منبع 82

 163/1 2 فی توسط سایرینرمع 84

 775/1 4 اک شدهرآسانی استفاده اد 85

 741/1 4 زمان رفه جویی درص 86

 198/1 3 کاهش هزینه ها 87

 123/1 2 ریسک مالی 81

 986/1 2 ریسک محصول 89

 719/1 3 یافترریسک عدم د 31

 144/1 4 سودمندی ادراک شده 38

 172/1 2 اعتماد 33
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 ضیه هاتجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرروش (8-9

طبق فرآیندی با قالب کلی  تحقیقدر مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده های 

تحلیل همبستگی متفاوتی وجود دارد. از مشخص و یکسان انجام می شود که مرتبط با آن روش های 

است. با توجه جمله روش های تحلیل های همبستگی، تحلیل ماتریس کواریانس یا ماتریس همبستگی 

و تحلیل هایی که روی این ماتیس صوت می گیرد به دو دسته اصلی تقسیم می شود:  تحقیقهدف به 

مدلسازی معادالت ساختاری. برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صوت منسجم تحلیل عاملی و 

ساختاری یا  کوشش های زیادی د دهه های اخیر صوت گرته است. یکی از این روش ها مدل معادالت

با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بی شمار آن، این واژه به یک  رتحلیل چند متغیی

،مدل های ساختای همزمان سری مدل های عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تائیدی 

های آمای است. مدل کالسیک، تجزیه و تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روش 

فرضیه هایی درباه روابط بین متغیرهای مکنون  ی جامع برای آزمونرمعادالت ساختاری یک رویکرد آما

ا در جامعه خاص با استفاده از رمی باشد. از طیق این ویکرد می توان قابل قبول بودن مدل های نظری 

زیه و تحلیل در جترین روش های ت داده های همبستگی ، غیر آزمایشی، ازمون نمود. یکی از مناسب

ه است، زیرا ماهیت موضوعات این حیطه چند متغیره بوده ریت ، تجزیه و تحلیل چند متغیرتحقیقات مدی

ا با شیوه دو متغیری که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته رو نمی توان آنها 

های تجزیه و تحلیل اطالق می شود  متغیره به یک سری روشمی شود، حل نمود. تجزیه و تحلیل چند 

است. تجزیه و تحلیل مستقل و وابسته که ویژگی اصلی آنها تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر 

اریانس یا مدل سازی علی یا مدل معادالت ساختای یکی از اصلی ترین روش های تجزیه ساختارهای کو

با اسفاده از الگوی معادالت  رروش کا تحقیقاین  ردیده است. و تحلیل ساختارهای داده های پیچ

 ساختاری به شرح زیر می باشد:

باره روابط بین متغیرها است. رمشخص کردن الگویی بر پایه یک نظریه: الگو یا مدل یک عبارت آماری د

حله راین م رها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی شکل های مختلفی به خود می گیرند. داین الگو 

این  رادالت ساختاری یا ریاضی تهیه می شود. دعیک الگو یا مدل بر اساس ترجمان یک نظریه به م
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دن رد از مشخص کعها را نشان می دهد. برلی بین متغیعوابط رابتدا یک نمودار مسیر را ترسیم و  تحقیق

 آنها وصل گردیده است. های مشاهده شده مناسبی انتخاب و بهرمتغیمتغیرهای میانجی شاخص ها یا 

شده که یک راه حل یین مدل یا الگو: براساس این که مدل مفهومی طوری تعریف بزیابی حالت ترا

 رای پارامترها بیان شده باشد.منحصر به فرد ب

داده های  عهاز روی مجموارائه تخمین برای الگوی پیشنهادی: بدست آوردن تخمین پارامترهای آزاد 

اری است که در هر تکرار یک ماتریس کووایانس ضمنی ساخته رفرآیندهای تک مشاهده شده که شامل

به  رمی شود و با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده مقایسه می گردد. مقایسه این دو ماتیس منج

 یس باقی مانده بهرکه این ماتارها تا جایی ادامه می یابد رتولید یک ماتیس باقی مانده می شود و این تک

 حداقل ممکن برسد.

ارزیابی تناسب یا برازش الگو یا مدل:زمانی الگو یا مدل با داده های مشاهده شده تناسب دارند که 

یانس داده های مشاهده شده معادل باشد. بدین معنی که ریانس ضمنی با ماتریس کواریس کوارمات

از : بررسی معیار کلی  تناسب این مرحله عبارتست  رماتریس نزدیک صفر باشد. مهمترین گام موجود د

؟ هنگامی که رکه آیا اصالحات مورد نیاز است یا خی عمدل و قابلیت آزمون پذیری مدل ازیابی موضو

زیابی رمدلی تخمین زده می شود، نرم افزار یک سری آمارهایی از قبیل خطای استانداد و غیره را درباره ا

 تناسب مدل با داده ها منتشر می کند.

ثابت بوده اند یا ثابت کردن هایی که قبال رل: تطبیق مدل بیان شده از طریق آزاد کردن پارامتاصالح مد

 هایی که قبل از آن آزاد بوده اند.رپارامت

ی مدل با استفاده از نرم افزار مورد ارزیابی قرار می گیرد . البته نمی رناداعتفسیر مدل: در این محله م

ادله ساختاری عختاری به گونه ای کامل همسان گردد،زیرا الگوهای متوان انتظار داشت که یک الگوی سا

تنها می توان آنها را رد نکرد و یک الگوی به خصوص را به  عرا نمی توان به طور مطلق پذیرفت. در واق

ادلی وجود دارد که به همان اندازه الگوی عگونه موقتی پذیرفت، زیرا در بیشتر موارد الگوهای هم ارز و م

یک متغیر با اثر گذاری  رادالت ساختاری میزان تاثیعم ر، با داده ها همسان است. د یفته شده موقتپذیر

 و با استفاده از ضریب همبستگی نشان داده می شود. ریکدیگ رآنان ب
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 قاعده رد فرضیه ها (8-11

عده رد فزضیه ی می باشد، قارادالت ساختاعحداقل مربعات جزئی یا م تحقیقبا توجه به اینکه روش این 

ایب مسیر است که بر اساس قاعده شصت اگر قدر مطلق اماره مرتبط با هر رها مبتنی بر آماره ازمون ض

 است. ری معنی دارباشد آن ضریب از نظر اما 3از  رضریب بیشت
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چهارم فصل  

ها داده تحلیل تجزیه  

 

 

 



 

 

 
73 

 مقدمه( 4-1

و لیزرل مورد  اِس ی.اِس.پ ی اِس.زارهاافنرمآمده، با استفاده از  دستبهی خام هادادهدر این فصل 

. رندیگیمقرار  کنندگاناستفادهو پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار  رندیگیموتحلیل قرار تجزیه

. ابتدا با استفاده گرددیمبه دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح  هادادهوتحلیل در این فصل تجزیه

و در ادامه در آمار استنباطی،  شودیمحاصل  دهندگانپاسخی شناختتیجمعی هایژگیواز آمار توصیفی، 

. سطح خطای مورد قبول در میدهیموتحلیل قرار متغیرهای موجود در مدل مفهومی را مورد تجزیه

 .باشدیم 15/1  تحقیقی هاهیفرضآزمون 
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 آمار توصیفی( 4-6

 سن پاسخ دهندگان( 4-6-1

که  دهدیدهنده نشان ممربوط به سن افراد پاسخ یفی، بررسی آمار توص8-4جدول و نمودار بر اساس 

 اند.درصد( قرار داشته 4/31سال ) 25 یال 28 یدهندگان در بازه سنپاسخ شتریب

 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان(8-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمودار توزیع فروانی سن پاسخ دهندگان (8-4 نمودار

 درصد فراوانی فراوانی مشاهده شده سن

 5/6 35 سال و پایینتر 31

 5/88 44 سال 35الی  38

 2/89 74 سال 21الی  36

 4/31 819 سال 25الی  28

 5/34 94 سال 41الی  26

 1/9 21 سال 48باالی 

 811 214 جمع
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 تحصیالت پاسخ دهندگان( 4-6-6

دهد دهنده نشان میافراد پاسخ تحصیالتبررسی آمار توصیفی مربوط به ، 3-4بر اساس جدول و نمودار 

 .اندبوده دارای مدرک کارشناسی درصد 45یباً تقر بیشتر پاسخ دهندگانکه 

 توزیع فراوانی تحصیالت پاسخ دهندگان(3-4جدول 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 نمودار توزیع فروانی تحصیالت پاسخ دهندگان(3-4 نمودار

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی مشاهده شده تحصیالت

 7/34 95 فوق دیپلم و پایینتر

 8/45 872 لیسانس

 5/35 91 فوق لیسانس

 7/4 81 دکتری و باالتر

 811 214 جمع
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 جنسیت پاسخ دهندگان( 4-6-8

 

 دهدیدهنده نشان مافراد پاسخ تیمربوط به جنس یفی، بررسی آمار توص2-4بر اساس جدول و نمودار 

 اند.درصد افراد مرد بوده 26درصد افراد زن و  64 باًیکه تقر

 

 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان (2-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار توزیع فروانی جنسیت پاسخ دهندگان (2-4 نمودار

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی مشاهده شده متغیر

 64 347 زن

 26 827 مرد

 811 214 جمع
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 تأهلوضعیت ( 4-6-4

 

. بر اساس دهندیمپاسخ دهندگان را نشان  تأهلتوزیع فراوانی وضعیت  4-4و شکل  4-4جدول 

 .باشندیم متأهلدرصد دیگر  42درصد پاسخ دهندگان مجرد و   57ی تکمیل شده هاپرسشنامهی هاافتهی

 

 پاسخ دهندگان تأهلتوزیع فراوانی وضعیت (4-4جدول 

 درصد فراوانی لوضعبت تاه

 57 331 مجرد

 42 864 متأهل

 811 214 جمع کل

 
 

 
 

 دهندگان پاسخ تأهل وضعیت فروانی توزیع نمودار(4-4 نمودار
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 تحقیق متغیرهای توصیف ( 4-8

در مدل یابی علی، شامل تحلیل مسیر، تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادالت ساختاری، توزیع 

، هادادهت تک متغیری نرمال باشند. برای بررسی نرمال بودن تک متغیری توزیع متغیرها باید هم به صور

(. در جدول 3188، 8بیشتر باشد )کالین 81و  2قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از 

. با توجه به این جدول، قدر مطلق چولگی تمامی اندشدهگزارش  تحقیق سؤاالتمتغیرها و  توصیف4-5

. باشدیم 81نیز کمتر از  سؤاالتو قدر مطلق کشیدگی تمام متغیرها و  2کمتر از  سؤاالتیرها و متغ

 بنابراین توزیع متغیرها نرمال است.

تحقیقمتغیرهای توصیف  (5-4جدول   
 انحراف معیار میانگین کشیدگی چولگی بیشترین کمترین متغیر

 366/1 162/3 739/1 -848/1 5 8 آشنایی

 426/1 828/2 141/1 -438/1 5 8 شده  کادرا شباهت

 113/8 897/3 525/1 -332/1 5 8 ساختاری اطمبنان

 349/1 246/8 -121/1 -616/1 5 8 مداری اعتماد

 657/1 343/2 -829/1 -667/1 5 8 ها رویه یکپارچگی

 854/8 176/3 -468/1 146/1 5 8 توانمندی

 117/1 391/3 -172/1 -662/1 5 8 یکپارچگی

 355/1 318/8 769/1 -848/1 5 8 اعضا انمندیتو

 994/1 835/2 241/1 -468/1 5 8 اطالعات دریافت قصد

 669/1 281/8 929/1 -662/1 5 8 خرید به تمایل

 487/1 847/3 -121/1 -616/1 5 8 نگرش

 369/1 248/2 -829/1 -667/1 5 8 استدالل کیفیت

 19/1 812/8 -468/1 146/1 5 8 منبع اعتبار

 244/1 314/3 -172/1 -662/1 5 8 سایرین توسط معرفی

 946/1 112/3 769/1 -848/1 5 8 استفاده ادراک شده آسانی

 376/1 287/8 241/1 -468/1 5 8 زمان در جویی صرفه

 156/8 18/8 -215/8 -311/1 5 8 ها هزینه کاهش

 1369/1 126/3 -629/1 -196/1 5 8 مالی ریسک

                                                           
1 - Kline1 
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 836/1 392/2 -151/1 -831/1 5 8 محصول ریسک

 977/1 398/8 -678/1 -818/1 5 8 دریافت عدم ریسک

 

 تحقیقساختاری  آزمون مدل( 4-1

ی )فصل سوم( از روایی الزم برخوردار گردیدند و به برازش ریگاندازهدر مدل  هاسازهوقتی همه 

بعنوان مرحله دوم و اصلی  مورد آزمون قرار گیرد و تواندیمرسیدند، آنگاه مدل ساختاری  بخشتیرضا

آن بخشی از مدل است که نحوه ارتباط هر یک از متغیرهای »مدل ساختاری  .وتحلیل ارائه گرددتجزیه

هدف مدل ساختاری تعیین این موضوع است که کدام یک از «. کندیمپنهان را با یکدیگر مشخص 

بنابراین  گذارد.می ریتأثی پنهان در مدل اهسازهیا غیرمستقیم بر مقادیر سایر  ماًیمستقی پنهان هاسازه

. ارزیابی بخش ساختاری مدل باشدیمی تحقیق هاهیفرضهدف مدل ساختاری در این پایان نامه، آزمون 

ی آماری پارامترهای برآورد شده به صورت مجزا برای مسیرهای علّی مدل است که مقادیر معنادارهمان 

ها همان . اینندیآیمپارامترها بر خطاهای معیار مربوطه به دست  بحرانی بوده و بر اساس تقسیم برآورد

. بدین منظور با شوندیممعناداری( مقایسه  15/1در سطح  96/8جدول ) tبا مقدار  هستند که tمقادیر 

( تائید یا عدم تائید 15/1در سطح  96/8جدول ) t( و مقایسه آن با مقادیر tی بحرانی )هانسبتاستفاده از 

بیان  توانیمو بر اساس ضرایب استاندارد هر یک از مسیرهای علّی  گرددیممشخص  تحقیقی هاهیفرض

 را بر متغیرهای دیگر دارد. ریتأثکرد که کدام متغیر بیشترین 

برای فرضیات مستقیم گزارش شده است. برای آزمون این مدل  تحقیقمدل آزمون شده  5-4 نموداردر 

 تفاده شده است.اس smart plsاز نرم افزار 
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 تحقیقمدل آزمون شده  (5-4 نمودار

 

 

 تحقیقهای برازش مدل مفهومی شاخص (6-4جدول 
 مقدار مشاهده شده مقدار مطلوب ی برازشهاشاخص

 P-value: < 0.05 111/1 سطح معناداری

 12/8 5-1 هنجاربه دویکا

 RMSEA: ≤ 0.08 146/1 میانگین ریشه مربعات خطای تخمین

 GFI:> 0.9 93/1 خص نیکویی برازششا

 AGFI:> 0.9 94/1 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 NFI:> 0.9 94/1 شاخص برازش هنجار شده

 CFI:> 0.9 98/1 شاخص برازش تطبیقی

 

آمده  دستبهرا در حالت مقدار مطلوب و مقدار   تحقیقهای برازش مدل مفهومی شاخص(6-4 )جدول

است که از سطح خطای  111/1دهد. سطح معناداری برای مدل مفهومی برابر با نشان می  تحقیقدر این 

آید برای مدل می دستبهآزادی  درجهبر  دویکاکه از تقسیم مقدار  8هنجاربه دویکااست.  ترکم 15/1

مربعات خطای  شهیرمیانگین قرار دارد. مقدار  5تا  8 مطلوب بازهاست که در  12/8مفهومی برابر با 

                                                           
1. Normed Chi Square 
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ی نیکویی برازش، هاشاخصاست.  11/1تر از است که کوچک 146/1نیز برای مدل مفهومی  8خمینت

 تربزرگ 9/1نیکویی برازش تعدیل شده، برازش هنجار شده و برازش تطبیقی نیز از مقدار مطلوب 

ن و آزمو  تحقیقشود که مدل استخراجی لیزرل برای آزمون مدل مفهومی هستند. لذا نتیجه گرفته می

  از برازش مناسبی برخوردار است.  تحقیقهای فرضیه

 تحقیق های فرضیه نتایج (7-4 جدول

                                                           
1. RMSEA 

 نوع رابطه وضعیت سطح معنی داری ضریب مسیر فرضیه

 مستقیم پذیرش 32/3 42/1 اول

 مستقیم پذیرش 35/4 29/1 دوم

 مستقیم پذیرش 83/81 35/1 سوم

 مستقیم پذیرش 89/2 18/1 چهارم

 مستقیم پذیرش 11/4 25/1 پنجم

 مستقیم پذیرش 54/2 41/1 ششم

 مستقیم پذیرش 23/9 67/1 هفتم

 مستقیم پذیرش 87/1 59/1 هشتم

 مستقیم پذیرش 86/5 26/1 نهم

 مستقیم پذیرش 57/2 98/1 دهم

 مستقیم پذیرش 35/6 48/1 یازدهم

 مستقیم پذیرش 49/7 41/1 دوازدهم

 مستقیم پذیرش 47/6 21/1 سیزدهم

 مستقیم پذیرش 88/3 39/1 ردهمچها

 مستقیم پذیرش 76/5 29/1 پانزدهم

 مستقیم پذیرش 47/9 21/1 شانزدهم

 مستقیم پذیرش 81/2 78/1 هفدهم

 معکوس پذیرش 29/1 -26/1 هجدهم

 مستقیم پذیرش 54/83 48/1 نوزدهم

 مستقیم پذیرش 83/87 39/1 بیستم
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 ---- عدم پذیرش 13/8 81/1 بیست و یکم

 معکوس پذیرش -13/2 -25/1 ت و دومبیس

 ---- پذیرش 12/1 25/1 بیست و سوم

 مستقیم پذیرش 85/83 11/1 بیست و چهارم

 مستقیم پذیرش 17/1 39/1 بیست و پنجم

 مستقیم عدم پذیرش 83/8 22/1 بیست و ششم
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هاداتیشنتیجه گیری و پن  
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 ( مقدمه1-1

در فصل چهارم، در این فصل به منظور ارائه تصویری کلی از تحقیق،  تحقیقهای تهپس از ارائه یاف

و سپس در  گرددی ارائه میتحقیقهای مربوط به فرضیات گزارش کوتاهی از هدف، مسئله و یافته

 در کننده مصرف خرید رفتار بر موثر عوامل شناساییراستای نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی برای 

 شود.ارائه می C2C الکترونیک تجارت های سایت

 تجارت های سایت در کننده مصرف خرید رفتار بر موثر عوامل شناساییهدف کلی این تحقیق، 

نفر از  214های مورد نیاز تحقیق با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط است. داده C2C الکترونیک

های بکار رفته در تجزیه وری شده است. روشگردآ شهروندان کالنشهر رشت که اقدام به خرید اینترنتی

ها در آمار توصیفی ، محاسبه فراوانی، میانگین و واریانس هر یک از متغیرها و در آمار و تحلیل داده

 استنباطی ، روش معادالت ساختاری است.

 

 ( نتایج آمار توصیفی1-6

 نتایج آمار توصیفی تحقیق به قرار زیر است :

 

 های جمعیت شناختی( توصیف ویژگی1-6-1

 درصد 26 و زن گان دهند پاسخ درصداز 64دهد که بررسی ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان نشان می -8

 .است مرد

 درصد 2/89 ، سال 35 الی 38 درصد 5/88 ،پایینتر  و سال 31 درصد 5/6دهندگان  پاسخ از نظر سن -3

 48 باالی درصد 1/9 وسال  41 الی 26 درصد 5/34 سال ، 25 الی 28 درصد 4/31 ، سال 21 الی 36

 .است سال

 5/35 ،لیسانس درصد 8/45 ،پایینتر و دیپلم فوق درصد 7/34دهندگان  پاسخ از نظر تحصیالت - 3

 .هستندباالتر  و دکتری درصد 7/4 ،لیسانس  فوق درصد

 .است متاهل درصد 42 مجرد و درصد 57دهندگان  پاسخ وضعیت تاهلاز نظر  -2
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 آمار استنباطی ( نتایج1-8

 : ها به شرح زیر استنتایج آزمون فرضیه

 .دارد معناداری رابطه اعضا اعتماد بر آشنایی .8

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

[ -96/8و  96/8ی ]خـارج از بـازه   است و از آن جا که این مقدار در 32/3برابر با  اعضا و اعتماد آشنایی

 آشـنایی توان گفت که میزان تأثیر شود با توجه به ضریب استاندارد هم میقرار دارد. این فرضیه تأیید می

در بـین   اعضـا  اعتمـاد  و آشـنایی است که بیانگر رابطـه مسـتقیم بـین     42/1برابر با  اعضا روی اعتماد بر

«  پور ابراهیم »های تحقیقایج بدست آمده از این فرضیه با است و همچنین نت رشت کالنشهر شهروندان

آشنایی  که نشان می دهند مطابقت دارد (8295«) همتی» و  (3186)همکاران و «ژئو»(، 8295و همکاران)

 کردن افراد اثر می گذارد. اعتمادافراد در انجام معامالت بر 

 .رددا معناداری رابطه اعضا اعتماد بر شده ادراک شباهت .3

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

 96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 35/4برابر با  اعضا اعتماد و شده ادراک شباهت

توان گفـت کـه میـزان    دارد هم میشود با توجه به ضریب استان[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و 

 شـباهت است که بیانگر رابطـه مسـتقیم بـین     29/1برابر با  اعضا اعتماد بر روی شده ادراک شباهتتأثیر 

است و همچنین نتایج بدست آمـده از ایـن    رشت کالنشهر شهروندان بین در اعضا اعتماد و شده ادراک

و «  خـان  ایمـان  »و  (8295)همکـاران  و«  پـور  اهیمابر» ، (3186)همکاران و «ژئو» هایتحقیقفرضیه با 

  اعتماد بر و نتایج تحقیقات نشان می دهد که شباهت موجود در سایت ها ( مطابقت دارد8294«)همکاران

 افراد در خریدها را نشان می دهد.

 .دارد معناداری رابطه اعضا اعتماد بر ساختاری اطمینان .2

بین دو متغیر  tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میاد معنیبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعد

 96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 83/81برابر با  اعضا اعتماد و ساختاری اطمینان

توان گفت که میزان شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و 

 اطمیناناست که بیانگر رابطه مستقیم بین  35/1برابر با  اعضا اعتماد بر روی ساختاری اطمینانتأثیر 
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است و همچنین نتایج بدست آمده از این  رشت کالنشهر شهرونداندر بین  اعضا اعتماد و ساختاری

 مطابقت دارد.  (8295«) همتی» ، (3186)همکاران و «ژئو» هایتحقیقفرضیه با 

 .دارد معناداری رابطه اعضا اعتماد بر داریم اعتماد .4

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

و  96/8ی ]است و از آن جا که این مقـدار در خـارج از بـازه    89/2برابر با  اعضا اعتماد و مداری اعتماد

توان گفت که میزان تأثیر شود با توجه به ضریب استاندارد هم میتأیید می[ قرار دارد. این فرضیه -96/8

 اعتماد و مداری اعتماداست که بیانگر رابطه مستقیم بین  18/1برابر با  اعضا روی اعتماد بر مداری اعتماد

هـای  تحقیـق است و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با  رشت کالنشهر شهرونداندر بین  اعضا

 مطابقت دارد.( 8294)«همکاران و«  خان ایمان» و (3186)همکاران و «ژئو»

 .دارد معناداری رابطه فروشنده سایت وب به اعتماد بر ساختاری اطمینان .5

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

است و از آن جا که این مقدار در خارج  11/4برابر با  فروشنده سایت وب به اعتماد و ساختاری اطمینان

تـوان  شود با توجه به ضریب استاندارد هم مـی [ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8ی ]از بازه

اسـت کـه    25/1برابـر بـا    فروشـنده  سایت وب به اعتماد بر روی ساختاری اطمینانگفت که میزان تأثیر 

 کالنشـهر  شـهروندان در بین فروشنده  سایت وب به اعتماد و ساختاری اطمینانر رابطه مستقیم بین بیانگ

 ،(8295)همکاران و«  پور ابراهیم» های تحقیقاست و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با  رشت

 مطابقت دارد. (3186)همکاران و «ژئو» و(8295«) همتی» 

 .دارد معناداری رابطه فروشنده سایت وب به اعتماد بر مداری اعتماد .6

بین دو متغیر  tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

است و از آن جا که این مقدار در خارج از  54/2برابر با  فروشنده سایت وب به اعتماد و مداری اعتماد

توان شود با توجه به ضریب استاندارد هم مید. این فرضیه تأیید می[ قرار دار-96/8و  96/8ی ]بازه

است که بیانگر  41/1برابر با  فروشنده سایت وب به اعتماد بر روی مداری اعتمادگفت که میزان تأثیر 

است  رشت کالنشهر شهرونداندر بین  فروشنده سایت وب به اعتماد و مداری اعتمادرابطه مستقیم بین 

 و «ژئو» و (8295)همکاران و«  پور ابراهیم» های تحقیقتایج بدست آمده از این فرضیه با و همچنین ن

 مطابقت دارد. (3186)همکاران
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 .دارد معناداری رابطه اطالعات دریافت قصد بر اعضا اعتماد .7

غیر بین دو مت tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

ی است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 23/9برابر با  اطالعات دریافت قصد و اعضا اعتماد

توان گفت که شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8]

ت که بیانگر رابطه مستقیم بین اس 67/1برابر با  اطالعات دریافت قصد بر روی اعضا اعتمادمیزان تأثیر 

است و همچنین نتایج بدست  رشت کالنشهر شهرونداندر بین اطالعات  دریافت قصد و اعضا اعتماد

مطابقت ( 8294)«همکاران و«  خان ایمان» ،  (3186)همکاران و «ژئو» هایتحقیقآمده از این فرضیه با 

 رابطه عضا با قصد دریافت اطالعات در سایت ها در این راستا می توان می گفت اعتماد در بین ادارد. 

 .دارد معناداری رابطه خرید به تمایل بر اعضا اعتماد .1

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

و  96/8ی ]ار در خـارج از بـازه  است و از آن جا که این مقد 87/1برابر با  خرید به تمایل و اعضا اعتماد

توان گفت که میزان تأثیر شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8

 تمایل و اعضا اعتماداست که بیانگر رابطه مستقیم بین  59/1برابر با  خرید به روی تمایل بر اعضا اعتماد

های تحقیقاست و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با  رشت کالنشهر شهرونداندر بین  خرید به

می توان گفت که اعتماد افراد  مطابقت دارد. (8295)همکاران و«  پور ابراهیم» ، (3186)همکاران و «ژئو»

 به سایت ها بر تمایل به خرید آنها تاثیر می گذارد.

 .دارد معناداری ابطهر اطالعات دریافت قصد بر فروشنده سایت وب به اعتماد .9

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

است و از آن جا که این مقـدار در   86/5برابر با  اطالعات دریافت قصد و فروشنده سایت وب به اعتماد

شود با توجه بـه ضـریب اسـتاندارد هـم     أیید می[ قرار دارد. این فرضیه ت-96/8و  96/8ی ]خارج از بازه

 26/1برابر بـا   اطالعات دریافت روی قصد بر فروشنده سایت وب به اعتمادتوان گفت که میزان تأثیر می

 در بـین  اطالعـات  دریافـت  قصـد  و فروشـنده  سـایت  وب بـه  اعتماداست که بیانگر رابطه مستقیم بین 

«  خـان  ایمان» های تحقیقیج بدست آمده از این فرضیه با است و همچنین نتا رشت کالنشهر شهروندان

 مطابقت دارد. (3186)همکاران و «ژئو» و ( 8294)«همکاران و

 .دارد معناداری رابطه خرید به تمایل بر فروشنده سایت وب به اعتماد .81
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ـ  tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی ین دو متغیـر  ب

است و از آن جا که این مقدار در خارج از  57/2برابر با  خرید به تمایل و فروشنده سایت وب به اعتماد

تـوان  شود با توجه به ضـریب اسـتاندارد هـم مـی    [ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8ی ]بازه

است که بیـانگر   98/1برابر با  خرید به لروی تمای بر فروشنده سایت وب به اعتمادگفت که میزان تأثیر 

است  رشت کالنشهر شهرونداندر بین  خرید به تمایل و فروشنده سایت وب به اعتمادرابطه مستقیم بین 

 همتـی »  ،(8295)همکـاران  و«  پـور  ابـراهیم » های تحقیقو همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با 

بر رفتار مشتریان تاثیر  فروشنده سایت وب به اعتمادبقت دارد. مطا (3186)همکاران و «ژئو» و  (8295«)

 آنها تاثیر می گذارد. خرید به تمایل گذاشته و بر

 .دارد معناداری رابطه خرید به تمایل بر اطالعات دریافت قصد .88

 قصدیر بین دو متغ tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

ی است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 35/6برابر با  خرید به تمایل و اطالعات دریافت

توان گفت که شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8]

است که بیانگر رابطه مستقیم بین  48/1برابر با  خرید به تمایل بر روی اطالعات دریافت قصدمیزان تأثیر 

است و همچنین نتایج بدست  رشت کالنشهر شهرونداندر بین  خرید به و تمایل اطالعات دریافت قصد

مطابقت ( 8294)«همکاران و«  خان ایمان» ، (3186)همکاران و «ژئو» هایتحقیقآمده از این فرضیه با 

 دارد. 

 .دارد ریمعنادا رابطهبر نگرش  خرید به تمایل .83

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

-96/8و  96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 49/7برابر با  نگرش و خرید به تمایل

 تمایـل توان گفت که میزان تأثیر هم می شود با توجه به ضریب استاندارد[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می

در بـین   نگرش خرید و به تمایلاست که بیانگر رابطه مستقیم بین  41/1برابر با بر روی نگرش  خرید به

 همتـی » هـای  تحقیـق است و همچنین نتایج بدست آمـده از ایـن فرضـیه بـا      رشت کالنشهر شهروندان

نتایج نشان می دهد که تمایل به خرید بر نگرش افـراد   مطابقت دارد. (3186)همکاران و «ژئو»، (8295«)

 نسبت به کاال اثر می گذارد.

 .دارد معناداری رابطه نگرش بر آسانی استفاده ادراک شده .82
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بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

ی است و از آن جا کـه ایـن مقـدار در خـارج از بـازه      47/6برابر با  نگرش و شده ادراک استفاده آسانی

توان گفـت کـه   شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8]

است که بیـانگر رابطـه مسـتقیم بـین      21/1برابر با  روی نگرش بر شده ادراک استفاده آسانیمیزان تأثیر 

است و همچنین نتایج بدست آمده از ایـن   رشت کالنشهر شهرونداننگرش  و شده ادراک فادهاست آسانی

 مطابقت دارد.( 8295)همکاران و«  پور ابراهیم» ، (3186)همکاران و «ژئو» های تحقیقفرضیه با 

 .دارد معناداری رابطه نگرش بر شده ادراک سودمندی .84

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده مییبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معن

و  96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خارج از بـازه  88/3برابر با  نگرش و شده ادراک سودمندی

توان گفت که میزان تأثیر شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8

 ادراک سـودمندی است که بیانگر رابطه مستقیم بـین   39/1برابر با  نگرش بر روی شده کادرا سودمندی

است و همچنین نتایج بدسـت آمـده از ایـن فرضـیه بـا       رشت کالنشهر شهرونداندر بین  نگرش و شده

 مطابقت دارد.  (8295«) همتی» و  (3186)همکاران و «ژئو» هایتحقیق

 .دارد معناداری رابطه خرید هب تمایل بر سایرین توسط معرفی .85

بین دو متغیر  tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

ی است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 76/5برابر با  خرید به تمایل و سایرین توسط معرفی

توان گفت که شود با توجه به ضریب استاندارد هم میمی[ قرار دارد. این فرضیه تأیید -96/8و  96/8]

است که بیانگر رابطه مستقیم بین  29/1برابر با  خرید به تمایل بر روی سایرین توسط معرفیمیزان تأثیر 

است و همچنین نتایج بدست  رشت کالنشهر شهروندان در بین خرید به تمایل و سایرین توسط معرفی

مطابقت ( 8294)«همکاران و«  خان ایمان» ، (3186)همکاران و «ژئو» های قیقتحآمده از این فرضیه با 

 دارد. 

 .دارد معناداری رابطه خرید به تمایل بر شده ادراک استفاده آسانی .86

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

است و از آن جا کـه ایـن مقـدار در خـارج از      47/9برابر با  خرید به تمایل و دهش ادراک استفاده آسانی

تـوان  شود با توجه به ضـریب اسـتاندارد هـم مـی    [ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8ی ]بازه
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رابطه  است که بیانگر 21/1برابر با  خرید به روی تمایل بر شده ادراک استفاده آسانیگفت که میزان تأثیر 

اسـت و   رشـت  کالنشـهر  شـهروندان در بـین  خریـد   به تمایل بر شده ادراک استفاده آسانیمستقیم بین 

 (8295«) همتـی » و  (3186)همکـاران  و «ژئـو » هـای تحقیـق همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با 

 مطابقت دارد.

 .دارد معناداری رابطه نگرش بر اقتصادی ارزش .87

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میحقیق در حالت اعداد معنیبا توجه به مدل ت

و  96/8ی ]است و از آن جـا کـه ایـن مقـدار در خـارج از بـازه       81/2برابر با  و نگرش اقتصادی ارزش

أثیر توان گفت که میزان تشود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8

نگرش  و اقتصادی ارزشاست که بیانگر رابطه مستقیم بین  78/1برابر با  نگرش بر روی اقتصادی ارزش

 ایمـان » های تحقیقاست و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با  رشت کالنشهر شهرونداندر بین 

 مطابقت دارد. (3186)همکاران و «ژئو» و  ( 8294)«همکاران و«  خان

 .دارد معناداری رابطه نگرش بر ادراکی ریسک .81

بین دو متغیر  tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

[ -96/8و  96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 29/1برابر با  نگرش و ادراکی ریسک

 ریسکتوان گفت که میزان تأثیر با توجه به ضریب استاندارد هم می شودقرار دارد. این فرضیه تأیید می

 در بین نگرش و ادراکی ریسکبین  معکوساست که بیانگر رابطه  -26/1برابر با  نگرش بر روی ادراکی

 همتی» های تحقیقاست و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با  رشت کالنشهر شهروندان

 مطابقت دارد. (3186)ارانهمک و «ژئو» و (8295«)

 .دارد معناداری رابطه سودمندی ادراک شده بر آسانی استفاده ادراک شده .89

بین دو متغیر  tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

جا که این مقدار در  است و از آن 54/83برابر با  شده ادراک سودمندی و شده ادراک استفاده آسانی

شود با توجه به ضریب استاندارد هم [ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8ی ]خارج از بازه

است  48/1برابر با  شده ادراک سودمندی بر روی شده ادراک استفاده آسانیتوان گفت که میزان تأثیر می

 شهروندان در بین شده ادراک سودمندی و هشد ادراک استفاده آسانیکه بیانگر رابطه مستقیم بین 



 

 

 
91 

 (3186) همکاران و «ژئو» های تحقیقاست و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با  رشت کالنشهر

 مطابقت دارد.  (8295)همکاران و«  پور ابراهیم»  ،

 .دارد معناداری رابطه خرید به تمایل بر شده ادراک سودمندی .31

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میق در حالت اعداد معنیبا توجه به مدل تحقی

ی است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 83/87برابر با  خرید به تمایل و شده ادراک سودمندی

ت کـه  توان گفـ شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8]

است که بیانگر رابطه مستقیم بـین   39/1برابر با  خرید به تمایل بر روی شده ادراک سودمندیمیزان تأثیر 

است و همچنین نتایج بدسـت   رشت کالنشهر شهرونداندر بین  خرید به تمایل و شده ادراک سودمندی

مطابقـت  ( 8295)همکـاران  و « پـور  ابراهیم» ، (3186)همکاران و «ژئو» هایتحقیقآمده از این فرضیه با 

 دارد.

 .دارد معناداری رابطهبر تمایل به خرید  جنسیت افراد .38

بـین دو متغیـر    tی شـود کـه میـزان آمـاره    داری مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

و  96/8ی ]هاست و از آن جا که ایـن مقـدار در داخـل بـاز     13/8برابر با  خرید به تمایل و افراد جنسیت

تـوان گفـت نتـایج    های پیشـین مـی  تحقیقشود که در مقایسه با [ قرار دارد، این فرضیه تأیید نمی-96/8

 در تضاد است.( 3186)همکاران و «ژئو»های تحقیقبدست آمده از این فرضیه با نتایج حاصل از 

 .دارد معناداری رابطه خرید به تمایل بر افراد سن .33

 سنبین دو متغیر  tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میحقیق در حالت اعداد معنیبا توجه به مدل ت

[ -96/8و  96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه -13/2برابر با  خرید به و تمایل افراد

 سنیزان تأثیر توان گفت که مشود با توجه به ضریب استاندارد هم میقرار دارد. این فرضیه تأیید می

 به تمایل و افراد سنبین  عکوساست که بیانگر رابطه م -25/1برابر با  خرید به روی تمایل بر افراد

 های تحقیقاست و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه با  رشت کالنشهر شهروندان در بین خرید

 مطابقت دارد.  (8295«) همتی» و  (3186)همکاران و «ژئو»

 .دارد معناداری رابطهبر تمایل به خرید  ن تحصیالتمیزا .32

 میزانبین دو متغیر  tی شود که میزان آمارهداری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

و  96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه 12/1برابر با  خرید به تمایل و تحصیالت
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توان گفت که میزان تأثیر شود با توجه به ضریب استاندارد هم میاین فرضیه تأیید می[ قرار دارد. -96/8

است و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه  25/1برابر با  خرید به تمایل بر روی تحصیالت میزان

 مطابقت دارد. ( 8294«)و همکاران«  خان ایمان »و  (3186)همکاران و «ژئو» های تحقیقبا 

 .دارد معناداری رابطه خرید به تمایل بر افراد درآمد .34

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

و  96/8ی ]است و از آن جا که این مقدار در خـارج از بـازه   85/83برابر با  خرید به تمایل و افراد درآمد

توان گفت که میزان تأثیر شود با توجه به ضریب استاندارد هم می. این فرضیه تأیید می[ قرار دارد-96/8

 تمایـل  افـراد و  درآمداست که بیانگر رابطه مستقیم بین  11/1برابر با  خرید به روی تمایل بر افراد درآمد

 های تحقیقبا  است و همچنین نتایج بدست آمده از این فرضیه رشت کالنشهر شهروندان در بین خرید به

 مطابقت دارد. (8295)همکاران و«  پور ابراهیم» ، (3186)همکاران و «ژئو»

 .دارد معناداری رابطه شده ادراک سودمندی بر استدالل کیفیت .35

بـین دو متغیـر    tی شود کـه میـزان آمـاره   داری، مشاهده میبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی

ی است و از آن جا که این مقدار در خارج از بـازه  17/1برابر با  شده ادراک دیسودمن و استدالل کیفیت

توان گفـت کـه   شود با توجه به ضریب استاندارد هم می[ قرار دارد. این فرضیه تأیید می-96/8و  96/8]

م بین است که بیانگر رابطه مستقی 39/1برابر با  شده ادراک روی سودمندی بر استدالل کیفیتمیزان تأثیر 

است و همچنین نتایج بدسـت   رشت کالنشهر شهرونداندر بین  شده ادراک و سودمندی استدالل کیفیت

 مطابقت دارد. (8295«) همتی» ، (3186)همکاران و «ژئو» های تحقیقآمده از این فرضیه با 

 .دارد معناداری رابطه شده ادراک سودمندی بر منبع اعتبار .36

 اعتبار متغیر دو بین t یآماره میزان که شودمی مشاهده داریمعنی اعداد حالت در تحقیق مدل به توجه با

 و 96/8] یبـازه  داخـل  در مقـدار  ایـن  کـه  جـا  آن از و است 83/8 با برابر شده ادراک سودمندی و منبع

 نتـایج  گفـت  تـوان مـی  پیشـین  هایتحقیق با مقایسه در که شودنمی تأیید فرضیه این دارد، قرار[ -96/8

 و «ژئـو » ،(8295)همکـاران  و«  پـور  ابـراهیم »  هـای تحقیق از حاصل نتایج با فرضیه این از آمده بدست

 .است تضاد در( 8295)« همتی » ،(3186)همکاران
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 تحقیق هاییافته پایه بر ( پیشنهادهای1-4

و  اهداف به تر سریع چه هر دستیابی منظور به الکترونیک استفاده از خدمات در مشتریان اعتماد جلب -

 سرعت بخشند.انجام کارهای خود  نیازهای مشتریان تا به

 برای مردم ترغیب جهت در دولت همچنین هاو رسانه ، ها شرکت توسط جامعه در سازی فرهنگ-

 خرید جهت ابزای عنوان به اینترنت از استفاده

 و اطالعاتی انسانی، منابع از ای مجموعه قبیل از الکترونیک تجارت برای الزم های ساخت زیر ایجاد -

 فنی

 با ارتباط و امور انجام برای سازمان در اینترنت از استفاده برای مناسب سازی فرهنگ جهت در تالش -

 . توجیهی جلسات سمینارها، برگزاری طریق از مشتریان

 الکترونیک تجارت های نامه بر و ها ساخت زیر توسعه برای مالی منابع تخصیص و سرمایه جذب-

 مندی بهره و جهان، سطح در خانگی لوازم صنعت موفق های شرکت از اطالعات کسب و برداری الگو-

 الکترونیک تجارت توسعه جهت در شرکتها این دانش و اطالعات از

 

 ی تحقیقهامحدودیت( 1-1

 هایی روبرو بود لیکن محقق تمام تالش خود راتحقیق حاضر مانند هر تحقیق علمی دیگر با محدودیت

و نتایج آن وارد نسازد. برخی از این  تحقیقها خللی در انجام صحیح بر این نهاد که این محدودیت

 :  باشدها به شرح زیر میمحدودیت

حاضر بر مشتریان کالنشهر رشت متمرکز شده است و نتایج آن قابل تعمیم به دیگر شهرها که  تحقیق

 محیط رقابتی متفاوت دارند نیست 

ها ، استفاده از پرسشنامه بعنوان ابزار سنجش است ، معموالً ابزارهای کمی  حدودیتیکی دیگر از م

که رفتار یا نگرش آزمودنی را توسط پرسشنامه و با طیف لیکرت می سنجند دارای مشکالتی از قبیل 

عدم دقت پاسخگو ، محافظه کاری در ارائه پاسخ می باشند و ابزارهای کمی کمتر چنین مواردی 

 ستند.روبرو ه
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یکی دیگر از محدودیت ها نابرابری تعداد زنان و مردان پاسخ دهنده بوده که بر این اساس نقش 

 جمعیت باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

 آینده محققان برای پیشنهادهایی (1-1

 دیگری تحقیقات انجام مستلزم راه ادامه و شود می باز جدید مسیر سوی به راه علمی، کار هر انجام با

 می زیر شرح به گیرد انجام گردد می توصیه حاضر تحقیق ادامه در که تحقیقاتی لحاظ بدین .تاس

 :باشد

 می بعدی محققین . گرفتند قرار بررسی مورد دارند فعال سایت وب که هایی شرکت تحقیق این در -

 از حتی و اند نشده الکترونیک تجارت وارد هنوز که دهند قرار شرکتهایی روی بر را کار مبنای توانند

 بر مذکور عوامل ایا که کنند مشاهده عوامل این بررسی با و نیستد خوردار بر سایت وب یا و ایمیل

 خیر هستندیا موثر شرکتها این در الکترونیک تجارت پذیرش

 الکترونیک تجارت توسعه بر... هاو رسانه ها، واسطه مانند دیگری عوامل نقش بررسی -

 صنایع در الکترونیک تجارت توسعه بر ( مدیریتی سازمانی، محیطی،) ورمذک عوامل نقش بررسی -

 دیگر
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 به  نام خدا

 باسالم؛

رسانم  فراوان از این که وقت گرانبهای خود را جهت تکمیل این پرسشنامه اختصاص می دهید،  به عرض میسپاس 

 یها سایت در کننده مصرف خرید رفتار بر موثر عوامل یشناسایهدف این پرسشنامه جمع آوری اطالعاتی در زمینه 

لیکرت  در خصوص هر یک از عبارات زیر بیان می باشد . لطفاً میزان موافقت خود را براساس طیف  الکترونیک تجارت

که نظرات جنابعالی برای تحقق اهداف این تحقیق بسیار ارزشمند و مهم است دقت نظر شما موجب  فرمائید. از آنجائی

تشکر و امتنان خواهد بود. این پژوهش صرفاً دانشگاهی بوده و محقق به شما اطمینان می دهد اطالعات داده شده از سوی 

 کامالً محرمانه خواهد ماند و تنها محقق به آن دسترسی خواهد داشت .شما 
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        سواالت

        من با بعضی از کاربرها از طریق خواندن نظرات و رای هایشان آشنا شدم. 9

        من از طریق خواندن پست ها و نظرات با عالیق و رفتار شخصیتی بعضی از کاربران آشنا شدم. 2

        من از طریق خواندن پست  و جواب دادن به نظرات با بعضی از اعضا آشنا شدم. 3

        من با بعضی از کاربران عضو وب سایت دائما در تماس هستم. 4

        احساس می کنم اعضای سایت عالیق مشابه با من دارند. 5

        است. احساس می کنم ارزش های اعضای وب سایت مانند ارزش های من 6

        احساس می کنم اعضای وب سایت اهداف مشترک دارند. 7

        احساس می کنم با اعضای وب سایت تجربیات مشابهی دام. 8

        من در ارتباط با سایر اعضا احساس راحتی می کنم زیرا سایت توسط افراد معتبری اداره می شود. 1

91 
هشدارهای امنیتی الزم را فراهم کرده  رایز کنم یم یراحت احساس اعضا ریسا با ارتباط در من

 است.

       

99 
از پرتال آشنا و تکراری به وب سایت  رایز کنم یم یراحت احساس اعضا ریسا با ارتباط در من

 دسترسی دارم.

       

92 
جمع معین کرده  وب سایت قوانینی را برای رایز کنم یم یراحت احساس اعضا ریسا با ارتباط در من

 است.

       

        عموماً به افراد اعتماد می کنم. 93

        عموماً افراد قاب اعتماد هستند مگر اینکه خالفش ثابت شود. 94

        معتقدم که وب سایت در معامله بین خریدار و فروشنده عادالنه رفتار می کند. 95

        العات جمع آوری شده از کاربرانش عادالنه رفتار می کند.معتقدم که وب سایت در استفاده از اط 96

        تعیین قوانین برای فروشندگان و خریداران منصفانه رفتار می کند. در تیسا وب که معتقدم 97

98 
مهارت و تخصص الزم در جهت برآورده کردن نیازهای اکثر مشتریان را  تیسا وب که معتقدم

 داراست.

       

91 
برای فراهم کردن خدمات به فروشندگان و  الزم تخصص و مهارت تیسا وب که معتقدم

 خریداران را داراست.

       

        اعضای وب سایت کاری انجام نمی دهند که در بحث اختالل ایجاد شود. 21

        به مسایلی که برای دیگران اهمیت دارد، احترام می گذارند. تیسا وب یاعضا 29

        هر کاری در توانشان باشد برای دیگران انجام می دهند. تیسا وب یاعضا 22

        رفتارهای متناقضی از خود نشان نمی دهند. تیسا وب یاعضا 23

        من نسبت به مهارت هایی که سایر اعضا در ارتباط با موضوع بحث دارند، مطمئن هستم. 24
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        بیشتری نسبت به موضوع مورد بحث دارند.سایر اعضای وب سایت اطالعات  25

        قابلیت های تخصصی جهت شرکت در بحث ها را دارند. تیسا وب یاعضا ریسا 26

        سایر اعضا در مورد بحث شایستگی بسیار زیادی دارند. 27

        م.زمانیکه قصد خرید دارم به وب سایت مراجعه می کنم تا اطالعات الزم را کسب کن 28

        زمانیکه به اطالعاتی در مورد ویژگی های محصول نیاز دارم به وب سایت مراجعه می کنم. 21

31 
وقتی که میخواهم از تجربه دیگران نسبت به استفاده از یک محصول پی ببرم به وب سایت مراجعه 

 می کنم.

       

        از وب سایت خریداری کنم.به نظر می رسد در آینده از روی شانس، محصولی را  39

        به احتمال زیاد در آینده نزدیک از وب سایت محصولی محصولی را خریداری کنم. 32

        می خواهم از فرصت استفاده کنم و محصولی را از سایت خریداری کنم. 33

        خرید کردن از اینترنت طی یک ماه گذشته برای من ایده خوبی بوده است. 34

        خرید کردن از اینترنت طی سه ماه گذشته برای من ایده آل بوده است. 35

36 
راهنمایی های گسترده ای در جهت خرید از وب سایت برای من توسط سازمان های متولی ارائه 

 شده است.

       

37 
ی به بنده ارائه شده دالیل و براهین کافی در جهت خرید اینترنتی توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهش

 است.

       

        تبلیغات گسترده ای توسط اصناف و اتحادیه ها در جهت خرید اینترنتی انجام می شود. 37

31 
من برای یافتن وب سایت های معتبر جهت خرید اینترنتی از دوستان و آشنایان خود استفاده می 

 کنم.

       

41 
جهت خرید اینترنتی از سایت های دارای نماد اعتماد  من برای یافتن وب سایت های معتبر

 الکترونیک استفاده می کنم.

       

49 
یی که دارای درگاه پرداخت  ها تیسا از ینترنتیا دیخر جهت معتبر یها تیسا وب افتنی یبرا من

 الکترونیک بانکی هستند، استفاده می کنم.

       

        د از طریق وب سایت داشته اند.آشنایان و دوستان تجارب خوبی از خری 42

        مشکالت عدیده ای از طریق خرید از وب سایت برای آشنایان و دوستان من ایجاد نشده است. 43

        دوستان و آشنایان من، بارها پیشنهاد خرید از طریق وب سایت را داده اند. 44

        ام می دهم آسان است.کسب مهارت خرید در وب سایتی که من خرید را انج 45

        یادگیری کارکردن در وب سایتی که از آن خرید می کنم آسان است. 46

47 
وب سایتی که من خرید را در آن انجام می دهم، در پاسخ به دستورالعمل های خرید انعطاف پذیر 

 است.

       

        م واضح و قابل درک است.دستورالعمل های خرید دروب سایتی که خرید را انجام می ده 48

        خرید اینترنتی زمان مکالمه برای خرید محصول مورد نظر را کاهش می دهد. 41
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        خرید اینترنتی هزینه خرید محصول را کاهش می دهد. 53

        خرید اینترنتی هزینه های جا به جایی خرید را کاهش می دهد. 54

55 
و احساس می کنم در صورت خرید اینترنتی ممکن است اطالعات کارت اعتباری من مورد س

 استفاده قرار بگیرد.

       

56 
در صورتی که فروشنده به اطالعات کارت اعتباری من دسترسی داشته باشد، ممکن است هزینه 

 اضافی از من دریافت کند.

       

57 
احساس می کنم اطالعات شخصی که برای تراکنش در اختیار فروشنده قرار می دهم ممکن است 

 یرد.در دسترس اشخاص دیگری قرار گ
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63 
وب سایتی که من خرید را انجام می دهم، باعث بهبود عملکرد من در جست و جو و خرید 

 محصول از اینترنت می شود.

       

64 
باعث می شود بتوانم سریعتر جستجو و خرید را انجام  دهم، یم انجام را دیخر من که یتیسا وب

 دهم.
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 ی گیرد.در نظر م
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.871 4 

 
 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.834 4 

 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.780 4 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.811 2 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.901 3 

 
 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha N of Items 

.847 2 

 
. 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.829 4 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.798 4 

 
 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.865 3 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.848 3 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.931 2 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 3 

 
 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.809 3 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.862 3 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.775 4 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.748 4 

 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.891 2 

 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 3 

 
 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.789 2 
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Reliability 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.844 4 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.873 3 

 

 

min max skew c.r. kurtosis c.r. Variable 

1.000 5.000 -.004 -.027 -.316 -1.053 Q69 

1.000 5.000 -.229 -1.526 -.242 -.808 Q68 

1.000 5.000 -.069 -.459 -.316 -1.053 Q67 

1.000 5.000 -.288 -1.922 .045 .148 Q66 

1.000 5.000 -.168 -1.121 -.241 -.805 Q65 

1.000 5.000 .049 .328 -.475 -1.583 Q64 

1.000 5.000 -.009 -.062 -.411 -1.372 Q63 

1.000 5.000 -.142 -.948 -.008 -.028 Q62 

1.000 5.000 -.050 -.331 -.064 -.215 Q61 

1.000 5.000 .017 .114 -.046 -.152 Q60 

1.000 5.000 -.397 -2.650 .161 .538 Q59 

1.000 5.000 -.209 -1.392 -.035 -.116 Q58 

1.000 5.000 -.186 -1.241 -.516 -1.721 Q57 
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1.000 5.000 -.274 -1.827 -.255 -.849 Q56 

1.000 5.000 -.237 -1.580 .179 .597 Q55 

1.000 5.000 -.106 -.709 -.018 -.061 Q54 

1.000 5.000 -.305 -2.033 .147 .490 Q53 

1.000 5.000 -.084 -.558 -.545 -1.817 Q52 

1.000 5.000 -.325 -2.166 -.043 -.145 Q51 

1.000 5.000 -.072 -.477 -.302 -1.008 Q50 

1.000 5.000 -.035 -.232 -.245 -.818 Q49 

1.000 5.000 -.240 -1.598 .046 .153 Q48 

1.000 5.000 -.086 -.574 -.104 -.345 Q47 

1.000 5.000 -.284 -1.892 .199 .663 Q46 

1.000 5.000 -.136 -.905 -.064 -.213 Q45 

1.000 5.000 .070 .469 -.382 -1.275 Q44 

1.000 5.000 -.371 -2.474 .556 1.855 Q43 

1.000 5.000 -.296 -1.973 .083 .275 Q42 

1.000 5.000 -.394 -2.628 -.066 -.221 Q41 

1.000 5.000 -.174 -1.158 -.152 -.507 Q40 

1.000 5.000 -.147 -.977 .222 .740 Q39 

1.000 5.000 .021 .140 .042 .141 Q38 

1.000 5.000 -.339 -2.261 .079 .262 Q37 

1.000 5.000 -.189 -1.257 .121 .403 Q36 

1.000 5.000 -.221 -1.472 .008 .026 q35 

1.000 5.000 -.229 -1.526 -.242 -.808 q34 

1.000 5.000 -.069 -.459 -.316 -1.053 q33 

1.000 5.000 -.288 -1.922 .045 .148 q32 

1.000 5.000 -.168 -1.121 -.241 -.805 q31 

1.000 5.000 .049 .328 -.475 -1.583 q30 

1.000 5.000 -.009 -.062 -.411 -1.372 q29 

1.000 5.000 -.142 -.948 -.008 -.028 q28 

1.000 5.000 -.050 -.331 -.064 -.215 q27 

1.000 5.000 .017 .114 -.046 -.152 q26 

1.000 5.000 -.397 -2.650 .161 .538 q25 

1.000 5.000 -.209 -1.392 -.035 -.116 q24 

1.000 5.000 -.186 -1.241 -.516 -1.721 q23 

1.000 5.000 -.274 -1.827 -.255 -.849 q22 

1.000 5.000 -.237 -1.580 .179 .597 q21 

1.000 5.000 -.106 -.709 -.018 -.061 q20 

1.000 5.000 -.305 -2.033 .147 .490 q19 

1.000 5.000 -.084 -.558 -.545 -1.817 q18 

1.000 5.000 -.325 -2.166 -.043 -.145 q17 
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1.000 5.000 -.072 -.477 -.302 -1.008 q16 

1.000 5.000 -.035 -.232 -.245 -.818 q15 

1.000 5.000 -.240 -1.598 .046 .153 q14 

1.000 5.000 -.086 -.574 -.104 -.345 q13 

1.000 5.000 -.284 -1.892 .199 .663 q12 

1.000 5.000 -.136 -.905 -.064 -.213 q11 

1.000 5.000 .070 .469 -.382 -1.275 q10 

1.000 5.000 -.371 -2.474 .556 1.855 q9 

1.000 5.000 -.296 -1.973 .083 .275 q8 

1.000 5.000 -.394 -2.628 -.066 -.221 q7 

1.000 5.000 -.174 -1.158 -.152 -.507 q6 

1.000 5.000 -.147 -.977 .222 .740 q5 

1.000 5.000 .021 .140 .042 .141 q4 

1.000 5.000 -.339 -2.261 .079 .262 q3 

1.000 5.000 -.189 -1.257 .121 .403 q2 

1.000 5.000 -.221 -1.472 .008 .026 q1 
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Abstract 

 

Today, consumers can communicate freely with their acquaintances at far 

distances and share information through online communities. In particular, 

with the increase in the Internet through mobile phones, consumers can 

communicate with others at any time via mobile devices. Consumers 

increasingly use the mobile in the online community as a means of collecting 

information before buying.  The purpose of this research is to identify the 

factors affecting consumer purchasing behavior in electronic commerce sites 

and the statistical population is all citizens of Rasht. The research data were 

collected through a questionnaire. The statistical population of the present 

study consisted of all citizens of Rasht, which is more than 18 years old. 

Regarding the high population size, sampling was done using the Cochran 

formula for unlimited 382 people and an accessible non-specific sampling 

method was used. The results of the research show that all hypotheses, except 

for the effect of gender on willingness to purchase, and the impact of source 

validity on perceived usefulness, were confirmed. 

 

Key words: Attitude, trust, perceived usefulness, willingness to buy, easy to 

use, e-commerce. 
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