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چکیده:
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تاریخ پذیرش: 96/03/10

یكي از مهمترین آثار و تبعات رشد و توسعه فناوریهاي ارتباطي و اطالعاتي در عصر حاضر ظهور پدیده تجارت الكترونیک 
بوده است. تجارت الكترونیک که همگام و همپاي توسعه اینترنت قوت و بسط بیشتري یافت زمینه الزم را در جهت رشد و 

رقابتي  و گسترش عرصه هاي  افزایش  افزایش مي دهد.  را  تجاري  مبادالت  و کیفي  راندمان کمي  و  فراهم مي کند  اقتصادي  توسعه 
تجارت  کیفیت  بررسی  به  تحقیق  این  در  مي شود.  سازمان  در  مشاغل جدید  تولید  موجب  و  مي شود  باعث  تجاري  مراودات  در  را 
تحقیقات  نوع  از  حاضر  تحقیق  روش  تحقیق  روش  می پردازیم.  البرز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  وب سایت  الكترونیک 
است  بدین صورت  است.  شده  استفاده  استنباطی  آمار  ابزار  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  همچنین  می باشد.  پیمایشی  توصیفی- 
و  می باشند.  نفر   18100 بر  بالغ  که  می دهند  تشكیل  صنعت   حوزه  خبرگان  و  کارشناسان  را  حاضر  تحقیق  آماری  جامعه  که 
در  که  شد  توزیع  پرسشنامه  تعداد  این  به  که  شدند  انتخاب  آماری  نمونه  به عنوان  نفر   400 حدود  مورگان  جدول  از  استفاده  با 
آلفای  ضریب  اینكه  به  توجه  با  که  کرونباخ  آلفا  ازمون  در  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  گردید.  جمع آوری  پرسشنامه   365 نهایت 
نتیجه  است.  بوده  قبولي  قابل  حد  در  حاضر  تحقیق  پرسشنامه  اعتماد  قابلیت  است  بوده   0/70 از  بیشتر  محاسبه شده  کرونباخ 
آزمون معادالت ساختاری نشان مي دهد که با توجه به اینكه شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطاي تقریب بیشتر از 10 
درصد است. لذا مي توان گفت که مدل فوق برازش خوبي از داده هاي دنیاي واقعي داشته است و همچنین شاخص نیكویي برازش 

RMSEA کلیت مدل مورد تأیید می باشد.   GFI که باید بیش از 0/9 باشد، است، یعني اینكه در مجموع با توجه به شاخص 

واژگان کلیدی:
ارزیابی کیفیت، تجارت الكترونیک، ســازمان صنعت، معدن و تجارت

1. مقدمه
علم  تحول  سایه  در  اطالعات  و  ارتباطات  فناوری  پیشرفت 
کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده 
الكترونیكی  دنیای  در  تجاری  حیات  ادامه  بطوری که  است. 
در  موفقیت  برای  دارد.  الكترونیكی  های  قابلیت  به  نیاز 
مهمترین  و  اولین  الكترونیكی  تجارت  و  الكترونیكی  دنیای 
تجارت  بكارگیری  موانع،  شناسایی  جهت  برنامه ریزی  گام 
الكترونیكی می باشد )Chen et al, 2013(. استفاده از تجارت 
الكترونیک، یک فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در 
سطح کالن و توسعه اقتصاد بخشی بویژه در حوزه خدمات 
تجارت  اساساً   .)Shih, 2012( است  آورده  فراهم  تخصصی 
بواسطه  بازرگانی  معامالت  تسهیل  مفهوم  به  الكترونیكی 
بهره گیری از شبكه جهانی اینترنت است. به عبارتی در محیط 

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه. 
** عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه.

*** نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه، پژوهشكده مدیریت آینده پژوهی

توزیع،  عملیات های  و  فعالیت ها  کلیه  الكترونیک،  تجارت 
فرآیندهای  بسط  و  ارائه خدمات  و  بازاریابی  فروش،  خرید، 
تولید، از طریق سیستمهای الكترونیكی، بسته های رایانه ای 
و اینترنت انجام می شود. امروزه، در صنعت فناوری اطالعات 
از تجارت الكترونیک به عنوان یک تجارت هدفمند، سودمند 
جهانی  عرصه های  در  بازرگانی  معامالت  کننده  تسهیل  و 
طراحی  ارزیابی  مقوله  به  گذشته  سالهای  در  می شود.  یاد 
مدل وب سایت های تجارت الكترونیک درکشورهای پیشرفته 
دارد.  بیشتر  توجه  به  نیاز  اما هنوز  توجهاتی معطوف شده، 
علی  است.  نشده  توجهی  امر  این  به  تاکنون  ایران  در  ولی 
رغم گسترش روزافزون بكارگیری اینترنت در ایران، تجارت 
الكترونیكی و خرید اینترنتی کمتر رواج یافته است و استقبال 
چندانی از سوی کاربران و مشتریان جهت خرید محصوالت 
سازمان هایی  و  مؤسسات  از  الكترونیكی  بصورت  خدمات  و 
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که این امكانات و تسهیالت را فراهم نموده اند صورت نگرفته 
بودن  پایین  دالیل  از  یكی  می دهد  نشان  مطالعات  است. 
در  فعال  وب سایتهای  ناکارمدی  الكترونیكی،  تجارت  سطح 
Razi et(برقراری ارتباط اثر بخش و آسان با کاربران می باشد

al, 2004( با توجه به اینكه سازمان صنعت، معدن و تجارت 

البرز، یكی از سازمان های مهم استان صنعتی البرز است در 
کوشیده  همواره  مشتریان  به  بهینه  خدمات  اراده  راستای 
است بهترین مسیر را بپیماید، استفاده از تجارت الكترونیک 
این  در  است  بوده  سازمان  این  نظر  مد  راهكارهای  از  یكی 
مسیر، داشتن وب سایت مورد قبول و کارا از نظر مشتریان 
در  و  خدمات  ارائه  جهت  در  اساسی  و  مهم  گام  می تواند 
رأس آن مشتری مداری باشد. از این رو بررسی وضعیت و 
الكترونیک در سازمان صنعت،  کیفیت وب سایتهای تجارت 
معدن و تجارت البرز موضوع مورد بررسی در تحقیق حاضر 

بوده است. 
اهمیت موضوع )بهره بردن از تجارت الكترونیک (

روابط  برقراری  امكانات  افزایش  و  ارتباطات  گسترش   -
اقتصادی، تجاری، سیاسی و اجتماعی

صنعت،  سازمان  ومناسب  حرفه ای  سایت  یک  طراحی   -
معدن و تجارت استان البرز

- فراهم آوردن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت
- کاهش هزینه ها

- رقابت دربازارهای جهانی
- ایجاد سایت مناسب وکامل برای سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان البرز
یكی  به عنوان  البرز  استان  تجارت  و  سازمان صنعت، معدن 
کشور،درجهت  در  صنعت  متولی  بزرگ  های  مجموعه  از 
جهت  مجازی،  درفضای  مشترکین  با  ارتباط  چگونگی 
دانش  بكارگیری  و  گذاری  اشتراك  آوری،  جمع  شناسایی، 
درحقیقت  است.  قرارداده  مدنظر  بین المللی  سطع  در  روز 
اهدافی چون استفاده ازنظرات نخبگان و مشترکین وروشهای 
تابعه، مستندسازی دانش  نظرسنجی در سطع سازمان های 
فعالیت های  انجام  درطول  که  ارزشمندی  تجربیات  و  وب 
به  مناسب  الزامات  و  ساختار  طراحی  می شود.  تولید  کاری 
سطوع  درکلیه  خبره  افراد  شناسایی  پیاده سازی،  منظور 
و  سازمان  دانشی  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی  سازمان، 
طرح  الكترونیک،  علم  فرهنگ سازی  به منظور  برنامه ریزی 

واخذ  کاری  های  فعالیت  روی  پیش  مشكالت  و  سواالت 
نقشه  ایجاد  و  متخصصان  بهترین  از  مناسب  راهكارهای 
به  البرز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  راهبردی 
منظور کاربردی وبه روز نمودن وایجادارزش افزوده مناسب 

و دائمی را دنبال کنیم.
روابط  برقراری  امكانات  افزایش  و  ارتباطات  گسترش 
اقتصادی، تجاری، سیاسی و اجتماعی میان جوامع مختلف 
خدمات  و  کاالها  جهانی  تقاضای  گسترش  موجب  تنها  نه 
می شود بلكه لزوم مشارکت تمام کشورها در پاسخگویی به 

تقاضاهای جهانی را فراهم می کند.
براساس دیدگاه های نظری، کشورهایی که از توان تولیدی 
و رقابت مطلوبی در صحنه اقتصاد جهانی برخوردار باشند، 
استحقاق بهره مندی بیشتر از منافع تجارت جهانی را دارند 
ادغام  مسئله  جهانی  تجارت  ویژگیهای  از  یكی  اینرو  از 
بین المللی  سازمان های  قالب  در  جهانی  تجارت  یكپارچگی 
نیاز  اینترنتی  شبكه های  بهبود  جهت  در  کشورها  وحرکت 

شدید به پایه ریزی تجارت الكترونیكی می باشد.
شدن  بهره مند  معنای  به  الكترونیكی  تجارت  توسعه  لزوماً 
زمینه  کردن  فراهم  بلكه  نیست  جهانی  تجارت  مزایای  از 
های مساعد برای گسترش رقابت، کاهش هزینه های تولید 
و تولید کاال و خدماتی قابل رقابت با کاالها و خدمات مشابه 
و  ضروری  اقدامات  جمله  از  اینترنتی  بازاریابی  و  خارجی 

اساسی برای بهره بردن از تجارت جهانی است.
ظهور  و  ارتباطات  فناوری  افزون  روز  گسترش  و  رشد  با 
شرکت های مجازی و الكترونیكی و اندیشه پدیده اینترنتلزوماً 

داشتن سایت ضرورت بنظر می رسد.
مربوط  فنی  الزم  اطالعات  کلیه  تا  دارد  سعی  پژوهش  این 
به  را  وب  دهنده  تشكیل  عناصر  عملكرد  و  ساخت  زیر  به 
گونه ای خالصه و در عین حال جامع پوشش دهد بنحوی 
که برای آن دسته از متخصصین که در آینده در این راستا 
به زمان  الكترونیک می شوند  به تجارت  وارد عرصه خدمت 

کمتری نیاز داشته باشند. )علیپور، حافظی، 1380(
تصویر  نشان دهنده  حرفه ای  طور  به  سایت  یک  طراحی 
تعریف  یک  واقع  در  است.  آن  اهداف  و  از شرکت  مناسبی 
خاص ازحرفه ای وجود ندارد. برای مثال، تعریف و برداشت 
از  متفاوت  بسیار  داریدسون  شرکت هارلی  برای  حرفه ای 
دارد  برای یک شرکت حسابداری وجود  برداشتی است که 
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و البته این مسئله قابل درك است اما در حین حال قوانین 
کلی دردنیای تجارت قابل اعمال هستند به عنوان مثال یک 
سایت نباید پر زرق و برق، مجلل و یا برعكس زننده باشد. 
موجب  که  گردد  می  طراحی  گونه  به  حرفه ای  سایت  یک 
باشد. یک سایت جذا ب همه  اطمینان مراجعین  و  اعتماد 
این عناصر را با هم ترکیب نموده و با افزودن رنگهای مناسب 
موجب جذب و جلب مشتریان می گردد) ام کینگ،.)1382

1-1 اهداف اصلی
- ارزیابی وطراحی مدل وب سایتهای تجارت الكترونیک در 

سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز.

1-2 اهداف فرعی
- ارزیابی وطراحی مدل وب سایتهای تجارت الكترونیک در 
سازمان صـنعت، معـدن و تجـارت البـرز از بعـد نمای سایت 
- ارزیابی وطراحی مدل وب سایتهای تجارت الكترونیک در 
پیمایش  بعـد  از  البـرز  تجـارت  و  سازمان صـنعت، معـدن 

سایت
- ارزیابی وطراحی مدل وب سایتهای تجارت الكترونیک در 
قابلیت  بعـد  از  البـرز  تجـارت  و  معـدن  صـنعت،  سازمان 

اعتماد
- ارزیابی وطراحی مدل وب سایتهای تجارت الكترونیک در 
محتوی  بعـد  از  البـرز  تجـارت  و  معـدن  صـنعت،  سازمان 

سایت.

2 پیشینه تحقیق
ارزیابی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1385( شیخ  و  فتحیان 
ایران  الكترونیكی  های  فروشی  خرده  پرداخت  سیستم های 
اظهار کرده اند که در تجارت الكترونیكی، عالوه بر دو طرف 
اصلی یعنی خریدار و فروشنده، بانک های آن دو، واسطه ها 
خرید  کلی  طور  به  هستند.  فعال  نیز  کاال  تحویل  عوامل  و 
سایت  از  الكترونیكی  بازدید  نظیر  مراحلی،  کاال  فروش  و 
مشتری  شناسایی  آن،  سفارش  و  کاال  انتخاب  فروشنده، 
فاکتور،  صدور  فروشنده،  توسط  سفارش  صحت  تأیید  و 
پرداخت وجه و دریافت کاال است. لذا وجود ساز و کارهای 
امنیتی در تجارت الكترونیكی و به ویژه در فرایند پرداخت 

الكترونیكی از اهمیت خاصی برخوردار است.

نوری )1386( برای تعیین آمادگی شرکت های صنعتی صادر 
کننده ایرانی برای تجارت الكترونیكی از یک مدل بلوغ شش 
مرحله ای استفاده کرده است. مرحله اول، مرحله بسته است 
و در مرحله بعد دسترس بنگاه به اینترنت آغاز می شود. در 
مرحله سوم، حضور اولیه از طریق ارسال و دریافت محدود 
اطالعات فراهم می شود. در مرحله چهارم مبادله اطالعات به 
انجام می پذیرد. در مرحله پنجم )نهادی  شكل قابل قبول 
می  فعال صورت  و  کامل  به صورت  اطالعات  مبادله  شده( 
امكان  که  است  سازی  بهینه  مرحله  ششم  مرحله  و  گیرد 

مبادله فراهم می شود.
حاج کریمی و عزیزی )1387( در مقاله خود با عنوان مدل 
عوامل موثر بر بكارگیری تجارت الكترونیكی در شرکت های 
اکثر کشورهای  بیان کردند شرکت های کوچک در  کوچک 
نظام  در  مهمی  نقش  ایران  جمله  از  و  توسعه  حال  در 
این  در  دارند.  اشتغالزایی  و  داخلی  ناخالص  تولید  تجاری، 
اثر  بررسی  به  متفاوت  و  نوین  رویكردی  با  محققین  مقاله 
متغیرهای آمادگی سازمانی، پویایی بازار، مزایا و مخاطرات 
تجارت الكترونیكی و ظرفیت نوآوری بر به کارگیری تجارت 
انجام  برای  پرداختند.  کوچک  شرکت های  در  الكترونیكی 
تحقیق، پرسشنامه ای 46 سوالی مطرح و در 7 صنعت توزیع 
مورد  نمونه   ٪72 حدود  که  است  آن  از  حاکی  نتایج  شد. 
بررسی فاقد وب سایت و تنها 2 % دارای وب سایت مبادله ای 
هستند. ضرایب مسیر محاسبه شده در تحلیل مسیر نشان 
داد که آمادگی سازمانی، مزایای تجارت الكترونیكی، پویایی 
بازار، ظرفیت نوآوری شرکت و مخاطرات تجارت الكترونیكی 
کوچک  شرکت های  در  الكترونیكی  تجارت  کارگیری  به  بر 

اثر گذارند. 
حقیقی نسب و حسنی ماسوله )1387( در پژوهشی تحت 
عنوان ارزیابی سطوح پذیرش تجارت الكترونیكی در صنایع 
با  کردند  بیان  صنعت  مدیران  دیدگاه  از  ایران  پتروشیمی 
بازارها،  بین المللی شدن  و  اینترنت  ارتباط جهانی  گسترش 
تجارت الكترونیكی برای کسب و کارهای کشورهای در حال 
انجام  جهانی،  بازارهای  به  آسان  دستیابی  شانس  توسعه، 
ارمغان آورده  عملیات به صورت کارا و رقابت عادالنه را به 
است. این پژوهش عوامل موثر بر ایجاد آمادگی الكترونیكی 
سازمانی  عوامل  نظر  از  را  الكترونیک  تجارت  پذیرش  برای 
در  سازی  نهادینه  و  اولیه  پذیرش  سطح  دو  در  محیطی  و 
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صنعت پتروشیمی ایران، به عنوان یكی از پیشگامان تجارت 
با کسب و کار” مورد بررسی قرار  الكترونیک “کسب و کار 
تشخیصی  تحلیل  و  تجزیه  از  استفاده  با  نتایج  می دهد. 
متغیرهای  سازمانی،  عوامل  بین  از  می دهد  نشان  چندگانه 
و  تعهد،  و  تكنولوژیكی  منابع  تجاری،  منابع  انسانی،  منابع 
از بین عوامل محیطی، آمادگی الكترونیكی صنایع پشتیبان 
دارند.همچنین  نقش  الكترونیک  تجارت  اولیه  پذیرش  در 
متغیرهای آگاهی، منابع تجاری، منابع تكنولوژیكی، تعهد و 
ساختار سازمانی از بین عوامل سازمانی و آمادگی الكترونیكی 
سازی  نهادینه  در  محیطی  عوامل  بین  از  پشتیبان  صنایع 

تجارت الكترونیک نقش دارند.
عنوان  با  خود  تحقیق  در   )1388( همكاران  و  حاجیها 
تجارت  پذیرش  تصمیم  بر  اثرگذار  رفتاری  عوامل  بررسی 
فناوری  امروزه  داشتند  اظهار  مدیران  توسط  الكترونیكی 
هدف  دارد.  تجارت  دنیای  در  مهمی  بسیار  نقش  اطالعات 
پذیرش  بر  اثرگذار  رفتاری  عوامل  شناسایی  تحقیق  این  از 
تجارت الكترونیكی با استفاده از آزمون مدل پذیرش فناوری 
دیویس و نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن، توسط مدیران 
کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران است. در این 
واقعی  رفتار  و  است  رفتاری  تمایل  بر  اصلی  تمرکز  تحقیق 
اندازه گیری نمی شود. به منظور آزمون مدل های مورد اشاره، 
داده هایی از 226 مدیر کسب و کار کوچک و متوسط جمع 
آوری شد و سپس مد لها با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون 
دیویس  فناوری  پذیرش  مدل  آزمون  از  حاصل  شدند.نتایج 
نشان داد که کلیه روابط این مدل معنادار هستند. همچنین 
در آزمون مدل رفتار برنامه ریزی شده آیزن نیز کلیه روابط 
برای  رفتاری  تمایل  و  میان هنجار ذهنی  رابطه  از  غیر  )به 
پذیرش یا استفاده از تجارت الكترونیكی( معنادار تشخیص 

داده شدند.
عنوان  با  خود  تحقیق  در   )1388( همكاران  و  جعفرنژاد 
بررسی موانع و ارائه راهكارهای بكارگیری تجارت الكترونیكی 
کردند  بیان  ایران  فرش دستباف  توسعه صادرات  زمینه  در 
ارائه  و  عرضه  بازاریابی،  زمینه  در  مشكالت  برخی  وجود 
خدمات پس از فروش به مشتریان در بازارهای جهانی باعث 
شده تا مشكالت زیادی برای دست اندرکاران صنعت فرش 
دستباف ایران ایجاد شود و علی رغم عرضه محصولی اصیل، 
ایران در  تولید و صادرات فرش دستباف  نزولی  شاهد سیر 

سال های اخیر باشیم و به طور کلی نسبت به دیگر رقبای 
تحقیق  این  در  گیریم.  قرار  تری  پائین  جایگاه  در  خارجی 
تجارت  مختلف  مدل های  بررسی  با  که  است  شده  سعی 
نحوه  زمینه،  این  در  گرفته  صورت  مطالعات  و  الكترونیكی 
به کارگیری و مزایای استفاده از سیستم های مبتنی بر آن، 
مدلی برای موانع تجارت الكترونیكی در زمینه صادرات فرش 
نظر  در  با  و  پرسشنامه  از طریق  و  پیشنهاد  ایران  دستباف 
به عنوان شاخص عوامل  لیكرت  نقطه ای  گرفتن طیف پنج 
مربوط به مدل پیشنهادی، موانع موجود در سر راه تجارت 
الكترونیكی در زمینه صادرات فرش دستباف ایران مشخص 
و با ارائه راه کارها و پیشنهاداتی برای صادرکنندگان فرش، 
قدمی هر چند کوچک و ناچیز در جهت رشد و اعتالی این 
از دست  موقعیت  به  دستیابی  و  جهان  در  ارزشمند  کاالی 

رفته آن، حاصل شود. 
یزدانی زنگنه و خسروی پور )1389( در تحقیق خود عوامل 
بنگاه های  وسیله  به  الكترونیک  تجارت  پذیرش  بر  موثر 
با هدف  کوچک و متوسط )SMEs( در بخش کشاورزی را 
حال  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  عوامل  این  اهمیت  بیان 
شاخص  توسعه  در  اساسی  نقش  کوچک  بنگاه های  حاضر 
های اقتصادی دارند و بنابراین از شیوه های نوین انجام فرایند 
در  موثری  بسیار  نقش  الكترونیكی  تجارت  تجارت همچون 
پیشرفت و موفقیت این بنگاه ها در بخش کشاورزی خواهد 
از  زیادی  منافع  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج  داشت. 
شیوه های  در  اقتصادی  بنگاه های  برای  الكترونیک  تجارت 
مصرف کنندگان،  برای  بهتر  خدمات  تامین  چون  متنوعی 
بهبود  و  جدید  مصرف کنندگان  و  تامین کنندگان  یافتن 
سازگاری،  چون  عواملی  دارد.  وجود  تجارت  فرایند  کارایی 
تاثیر  دهی  سود  به  نسبت  آگاهی  افزایش  و  نسبی  مزیت 
بنگاه های  دارد.  الكترونیک  تجارت  پذیرش  در  بسزایی 
فناوری  کاربرد  به  بیشتری  توجه  بایستی  مقیاس  کوچک 
داشته  ارتباطی  شبكه های  همانند  الكترونیک  تجارت  های 
و اطمینان حاصل کنند شیوه های کاری و فرهنگ سازمانی 

آنان با تجارت الكترونیک سازگاری دارد.
موحدی و ویسی )1390(، در مقاله خود مدلی برای استقرار 
ادراکی تجارت الكترونیكی در صنایع کوچک و متوسط ایران 
را معرفی می کند. این مدل در بیش از 300 صنعت کوچک و 
متوسط در رشته های مختلف صنعتی در استان های کشور 
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آزمون شده است. در این مقاله 300 بنگاه از میان بنگاه های 
با  و  انتخاب  تصادفی  صورت  به  صنعتی  متوسط  و  کوچک 
استفاده از پرسشنامه، اطالعات الزم جمع آوری شده است. 
هنجارهای  ادراکی  متغیرهای  که  است  این  موید  نتایج 
اجتماعی و بیرونی، بروندادهای اجتماعی و ادراك از فایده به 
ترتیب بیشترین تاثیر را بر استقرار تجارت الكترونیكی دارد.

رضایت  از  انتقادی  ارزیابی  به  پژوهشی  در   )2003( لین 
الكترونیكی پرداخته است. نتیجه عمده  مشتری در تجارت 
این است که در  این پژوهش مطرح ساخته  ای که وی در 
تجارت الكترونیكی، کیفیت خدمات یک شیوه تعیین مزیت 
به عالوه در محیط  است.  از طریق رضایت مشتری  رقابتی 
تجارت الكترونیكی، رابطه با مشتری از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار است و برای حفظ مشتری ضرورت دارد.
دورجی)2008( در تحقیق خود مزایای کسب شده از تجارت 
الكترونیک را به دو گروه منافع مستقیم و غیر مستقیم طبقه 
بندی می کند. منافع مستقیم را منافع قابل سنجش تعریف 
تحلیل  ابزارهای  با  بتوان  که  را  مزایایی  عبارتی  به  می کند، 
داده و اندازه گیری متغیر سنجید، مانند تعداد مصرف کننده 
در  وضعیتی  اثر  بودن  دارا  را  مستقیم  غیر  منافع  جدید. 
تجارت همانند خوش نیتی و ثبات مصرف کننده کاال تعریف 
در  نیستند.  گیری  اندازه  قابل  راحتی  به  مزایا  این  می کند. 
طبقه بندی دیگری مزایای تجارت الكترونیک را به دو گروه 
مزایای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می کند. مزایای کوتاه 
مدت شامل منافعی است که در یک محدوده زمانی کوتاه 
که  هستند  منافعی  مدت  بلند  منافع  باشد.  تشخیص  قابل 
بلند مدت  دارند. مزایای  نیاز  برای تشخیص  بیشتری  زمان 
شبكه های  گیری  شكل  خریدار،  درخواست  افزایش  شامل 

جدید و کشف بازارهای جدید است.
کارامچتی و توتوك )2010( در مطالعه ای با عنوان الویت 
الكترونیک  تجارت  های  وب سایت  برای  درخواست  بندی 
مطرح کردند که کاهش کیفیت باعث افزایش زمان پاسخ و 
رد درخواست و منجربه سرخوردگی کاربر، کاهش استفاده از 
خدمات و کاهش درآمد خواهد شد. با اطالعات جمع آوری 
شده در مورد رفتار مشتریان، و با استفاده از این پیش بینی 
درخواست  مبنای  بر  پاداش  وب  سرور  منابع  تخصیص  ها، 
از  استفاده  با  داد  نشان  نتایج  گرفت.  صورت   ،)RDRP(
سرورهای پاداش بر مبنای درخواست، افزایش سود به دست 

آمده از خدمات، به ارائه کیفیت سرویس بهتر به مشتریان 
منجر خواهد شد.

نوآوری:  اثرات  پویایی  عنوان  با  پژوهشی  در  شین )2012( 
مورد مطالعه تجارت الكترونیک اشاره شد که پذیرش نوآوری 
نه تنها با فرصت ها و محدودیت های ناشی از ویژگی های 
وابسته  دیگران،  تصویب  به  واکنش  توسط  بلكه  سازمان ها، 
نتایج  می شود.  تعیین  نیز  متقابل(  )اثرات  خود  منتسب  و 
اثرات تحریک کننده عامل بسیار  تحلیل نشان می دهد که 
قبیل  از  هایی  نوآوری  ماهیت  به  نسبت  اولیه  بازار  در  مهم 

تجارت الكترونیک متمرکز شده است.
موفقیت  عنوان  با  ای  مطالعه  در   )2013( همكاران  و  چن 
وب سایتهای تجارت الكترونیک مطرح شد که هدف تحقیق 
نگرشی  شبه  و  نگرشی  عوامل  تعدیل  با  همراه  مدلی  ارائه 
نسبت به خرید آنالین در تایوان و تایلند بوده است. نتایج 
نگرش  و  کاربر  رضایت  اطالعات،  کیفیت  داد  نشان  مطالعه 
نسبت به وب سایت را تحت تأثیر قرار می دهد و این متغیرها 
در هر دو کشور مشترك بود. در تایلند اثرات کیفیت سیستم 
در تعدیل رضایت سیستم اما کیفیت اطالعات حالت تعدیلی 

نداشت.
صفا و اسماعیل )2013( در مطالعه ای با عنوان ایجاد وفاداری 
مشتری در تجارت الكترونیک بیان کردند که تبدیل تجارت 
هزینه،  فرایند،  زمان  که  شده  باعث  الكترونیک  به  سنتی 
کاهش  خریداران  و  فروشندگان  برای  اشتباهات  و  خطاها 
یابد. بنابراین شرکت ها نمی توانند مشتریان الكترونیكی خود 
را با توجه به محیط رقابتی کسب و کار در اینترنت از دست 
وفادار  و  به مشتریان جدید  این، دستیابی  بر  بدهند. عالوه 
با  و  از تحلیل عاملی  استفاده  با  نیازمند زمان و پول است. 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  اثرات  رگرسیون،  تحلیل  و  تجزیه 
شد.  محاسبه  مشتری  وفاداری  و  فنی  سازمانی،  عوامل  از 
را  اثر  بیشترین  تكنولوژیكی  نشان می دهد که عوامل  نتایج 
اعتماد  اثر را در  در رضایت و عوامل سازمانی که بیشترین 

مشتریان داشته است.
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3 مبانی نظری

3-1 مزایای تجارت الکترونیکی

3-1-1 مزایای تجارات الکترونیک برای کسب و کارها
کاهش قیمت خرید مواد اولیه خرید مواد اولیه و یا خدمات 
برای یک شرکت می تواند فرآیندی پیچیده و چند مرحله ای 
باشد. در ابتدا خریداران باید تولید کنندگان را پیدا کرده و 
مشخص کنند که مقدار مورد نیاز کاال، زمان تحویل، کیفیت 
و قیمت مناسب است یا خیر؟ به محض اینكه تولید کننده 
برای  با جزییات کامل  و اطالعات  نقشه ها  انتخاب شد  ای 
تولید کننده فرستاده می شود تا محصول مورد نظر کامال با 
فرض  با  باشد.  داشته  تطابق  مشتری  نظر  مورد  مشخصات 
اینكه محصول نمونه، مورد قبول قرار گرفته و خطوط تولید 
مقدار مشخصی  برای  آماده هستند خریدار، سفارش خرید 
از کاالها را می فرستد و.... پیش از این شرکت های بزرگ با 
EDI نیروی کار، هزینه های چاپ و پست را در  از  استفاده 
مراحل تامین مواد مورد نیاز خود کاهش می دادند )2013 

.)Qi et al,

از کل  کاهش زمان چرخه تولید چرخه تولید عبارت است 
در  تا یک محصول ساخته شود.  می کشد  که طول  زمانی 
میزان  با  که  مشخصی  ثابت  هزینه های  تولید،  چرخه  طی 
تولید تغییر نمی کند و وابسته به زمان هستند، وجود دارد. 
و  شده  زمانی  های  کاهش چرخه  باعث  الكترونیک  تجارت 
اجازه می دهد تا محصوالت بیشتر با هزینه مساوی یا کمتر 
تامین کننده ها  به  الكترونیكی  ارتباطات  ایجاد  تولید شود. 
دریافت  و  انتقال  تا  ساخت  قادر  را  شرکت ها  مشتریان،  و 
سفارشهای خرید به صورتحسابها و رسیدها در زمان بسیار 
کمتری نسبت به قبل صورت گیرد. برخی از شرکت ها حتی 
اشتراك  به  را در شبكه ها  نقشه ها  مشخصات محصوالت و 
شود  تسریع  محصول  توسعه  کیفیتو  مراحل  تا  گذاشتند 

 .)Saranga,2010(
کلی  طور  به  که  می دهد  نشان  فورستر  موسسه  تحقیقات 
محل  به  کارشناس  یک  فرستادن  برای  دالر   700 تا   500
مورد نظر، 15 تا 20 درصد برای بررسی درخواست مشتری 
از طریق تلفن و حدود 7 دالر برای انجام این کار از طریق 
اینترنت صرف می شود. سایر مزایای تجارت الكترونیک برای 
هزینه های  کاهش  می باشد:  زیر  شرح  به  تجاری  موسسات 

هزینه های  کاهش  بازاریابی،  هزینه های  کاهش  انبارداری، 
فروش  جدید  کانالهای  ایجاد  واسطه گری،  حذف  فروش، 

.)Bichou,2011( ...محصوالت و افزایش تقاضا و

3-1-2  مزایای تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگان
کاهش  بهره وری،  افزایش  منظور  به  تجاری  موسسات 
روی  بر  مشتریان،  خدمت  کیفیت  بردن  باال  و  هزینه ها 
نیز  مشتریان  می کنند.  گذاری  سرمایه  الكترونیک  تجارت 
جذب خرید از طریق اینترنت می شوند چون در می یابند که 
قدرت انتخابشان به طور حیرت آوری افزایش پیدا می کند، 
اطالعات بیشتر و بهتری برای خرید بدست میاورند و خرید 
راحت تری انجام می دهند. افراد پر مشغله نیز می توانند در 
وقتشان صرفه جویی کنند. اطالعات بهتر، انتخابهای بیشتر 
را  مشتریان  و  کارها  و  کسب  کمتر  عملیاتی  هزینه های  و 
الكترونیک سوق می دهد  به طور همزمان به سمت تجارت 

.)Salim & Abdelmajid, 2010(

3-2 مدل های تجارت الکترونیک

3-2-1 مدل مصرف کننده - مصرف کننده
صورتی  به  را  مصرف کننده ها  بین  ما  تجارت  کار  مدل  این 
ساده و روان تسهیل می نماید. طرفین معامله افراد هستند و 
منبع درآمد پولی است که برای برقراری ارتباط بین خریدار 
و فروشنده از آنها دریافت می گردد. نحوه اخذ پول می تواند 
به صورت مقدار مشخص و یا به صورت حق کمیسیون باشد.

3-2-2 مدل تجارت - مصرف کننده
فروش  سریع  و  جدید  شیوه  مصرف کننده   - تجارت  مدل 
 Benjamin( کاال به مصرف کنندگان است )بنیامین و ویگند
weigand,1995, p62 &(. در این شرکت ها با مشتریان در 

ارتباط هستند و به مشتریان امكان می دهند تا از هر گوشه 
ای از جهان در هر زمانی از روز و شب کار خرید و فروش 

.)durlacher,2000( کاالی مورد نیاز خود را انجام دهند

3-2-3 مدل تجارت - تجارت
در این مدل طرفین معامله شرکت ها هستند. این نحوه داد 
گذاران  سرمایه  برای  را  فرصت  بیشترین  و  بهترین  ستد  و 
 75 طوریكه  به  می دهد.  نوید  الكترونیک  تجارت  در  جدید 
درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را در بر می 
را  اقتصاد  فقرات  ستون  تجارت  تجارت  ستد  و  داد  گیرند. 
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تا  از درآمد های کم  تشكیل می دهند و دامنه ای گسترده 
بسیار زیاد را در بر می گیرد)عباس نژاد، 1382(.

3-2-4 مدل مصرف کننده تجارت
پایدار  سبب  آنها  اما  ندارند  چندانی  گستردگی  مدل های 
شدن تفاوتهای مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شكلهای 
ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای 
مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی )عباس 

نژاد، 1382(.

3-3 چارچوب ارزیابی کیفیت مدل وب سایت هاي 
تجارت الکترونیک

در قلب بازاریابی الكترونیكی وب سایت قرار دارد. وب سایت 
یک فضای برخط است که مشتریان می توانند درباره شرکت 
معامله  و  مقایسه  نموده،  کسب  اطالعات  آن  محصوالت  و 
باید یک مسیر بهینه به کاربر جهت  نمایند. یک وب سایت 
افزایش فعالیتش ارئه دهد )حقیقی نسب و تابعین، 1387(. 
الكترونیكی  تجارت  وب سایتهای  در  مشتری  خرید  چرخه 
بصورت چهار مرحله یا فاز جداگانه در نظر گرفته شده که 

.)Merwe & Bekker, 2003( در زیر آورده شده اند
1. شناخت نیاز 

2. جمع آوری اطالعات 
3. ارزیابی اطالعات 

4. انجام خرید 

فازهای  در  گذار  تاثر  پنجگانه  متغیرهای   4-3
مختلف نمای سایت

یک سایت حرفه ای به گونه ای با کیفیت می گردد که موجب 
اعتماد و اینترنت با توجه به طبیعت آن یک محیط ناشناس 
اثر می  الكترونیک  بر تجارت  این گمنامی  و  و گمنام است 
گذارد. یعنی در هنگام انجام معامله بایستی هویت هرکدام از 
طرفین برای طرف دیگر تأیید گردد. روشهای معمولی برای 
تأیید هویت شامل رمزگذاری با کلید عمومی، گواهینامه و 
امضای دیجیتالی هستند. محرمانه ماندن داده ها و اطالعات، 

کنترل دسترسی،  تمامیت یا درستی داده ها، عدم انكار .

3-4 راهبردهای کیفیت وب سایت

3-4-1 راهبردهای اطالعاتی
هدف شرکت از این راهبرد کسب درآمد مستقیم از اینترنت 
پشتیبانی  برای  آن  معایب  و  مزایا  به خاطر  بلكه  نمی باشد، 
جایگزین  اما  رود.  می  کار  به  های شرکت  فعالیت  دیگر  از 
فعالیت های تجاری اصلی یک شرکت نمی شود. در واقع آنها 
از بازاریابی به عنوان ابزاری در جهت تقویت روشهای سنتی 
تبلیغات و فروش استفاده می کنند. امروزه راهبرد اطالعاتی 
می باشد  اینترنتی  بازاریابی  از  استفاده  روش  ترین  موسوم 

)مدهوشی و صفاری نژاد، 1383(.

3-4-2 راهبردهای معامالتی
محصوالت  از  الكترونیک  کاتالوگ  یک  راهبرد  این  در 
این  میان  در  کاربران می توانند  آماده می شود.  فروش  برای 
را  خود  نظر  مورد  کاالهای  پرداخته،  جستجو  به  کاتالوگ 
بصورت مستقیم از طریق اینترنت سفارش دهند. اگرچه این 
راهبرد در ارائه کاتالوگ همانند سیستم های سفارش سنتی 
عمل می کند، اما تفاوت در امكان سفارش محصوالت بصورت 

همزمان از طریق اینترنت می باشد )گل محمدی، 1382(.

4 روش تحقیق
پیمایشی  توصیفی-  تحقیقات  نوع  از  حاضر  تحقیق  روش 
می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزار آمار 
استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 
کارشناسان و خبرگان حوزه صنعت تشكیل می دهند که بالغ 
بر 18100 نفر می باشند. با استفاده از جدول مورگان حدود 
این  به  که  شدند  انتخاب  آماری  نمونه  به عنوان  نفر   400
پرسشنامه   365 نهایت  در  که  شد  توزیع  پرسشنامه  تعداد 

جمع آوری گردید.

4-1 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
پس از جمع آوری داده ها و اطالعات الزم بوسیله پرسشنامه، 
 EXCEL نرم افزار  وارد  سپس  شده،  کدگذاری  آنها  همگی 
می شوند، آنگاه ضمن طبقه بندی آنها، آماره های توصیفی 
مربوط به داده ها محاسبه شده، و در نهایت بمنظور تأیید 
آماری )مدل معادالت  از روش های مناسب  یا رد فرضیات، 

ساختاری، روایی و پایایی( استفاده می شود. 

4-2 مدل معادالت ساختاري
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مدل معادالت ساختاری )SEM( یک تحلیل چند متغیری 
از خانواده رگرسیون چند متغیری است که  نیرومند  بسیار 
به محقق امكان می دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون 
را به طور دقیقتر بسط دهد. منظور از مدل ساختاری، صرفا 
روابط علی بین متغیرهای مكنون )پنهان(، است. هدف این 
مدل کشف هر دوی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای 
مكنون برونزا بر متغیرهای مكنون درونزا است. صورت کلی 
به  لیزرل  تكنیک  در  گیری  اندازه  مدل  و  ساختاری  مدل 

صورت رابطه زیر است )جارسكوگ و ساربون، 1989(.

4-3-4 نتیجه آزمون و تفسیر آن:
ضریب  اینكه  به  توجه  با  که  می دهد  نشان  آزمون  نتیجه 
آلفای کرونباخ محاسبه شده )0/79( بیشتر از 0/70 می باشد 
این  و  می شود  تأیید  صفر  فرض  که  گرفت  نتیجه  می توان 
بدین معنی است که قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق حاضر 

در حد قابل قبولی است.

5 تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات
مربوط  تأییدی(  عاملی  )تحلیل  ساختاری  معادالت  آزمون 
به متغیرهای مورد مطالعه )محتوی سایت؛ پیمایش سایت، 

قابلیت اعتماد؛ نمای سایت( 

مدل،  تدوین  ی  مرحله  پنج  طی  تكنیک  این  با  مدل یابی 
شناسایی مدل، برآورد مدل، ارزیابی مدل و اصالح مدل انجام 

می گیرد. نماد ماتریسی مدل لیزرل به صورت زیر است:

کیفیت  ارائه  حاضر  تحقیق  نهایی  هدف  اینكه  به  توجه  با 
سازمان  در  الكترونیک  تجارت  وب سایت های  بومی  الگوی 
از  استفاده  است،  بوده  البرز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت 
به عنوان  مذکور  توضیحات  طبق  ساختاری  معادالت  مدل 

بهترین مدل برای تأیید الگوی نهایی تشخیص داده شد.

4-3 روایی و پایایی

4-3-1 تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده
مرحله اول تعیین روایی )مراجعه به ادبیات واستخراج سازه ها(

مرحله دوم تعیین روایی )پاالیش اولیه به وسیله محقق( 
مرحله سوم تعیین روایی )پاالیش بوسیله 10خبره(

مرحله چهارم تعیین روایی )پرسشنامه نهایی(
در نهایت، پرسشنامه نهایی کیفیتو برای جمع آوری داده ها 

مورد استفاده قرار داده شد.
آزمون پایایی با قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده

سؤال: آیا ابزار اندازه گیری داده ها پرسشنامه کیفیت شده 
دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟ 

4-3-2  فرضیات پژوهشی:
قابل  حد  در  تحقیق  پرسشنامه  اعتماد  قابلیت  صفر:  فرض 

قبولی است.
قابل  حد  در  تحقیق  پرسشنامه  اعتماد  قابلیت  یک:  فرض 

قبولی نیست.

4-3-3 فرضیات آماری:

Reliability Coefficients

N of Cases = 365 N of Items = 40

Alpha= .7935
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5-1 فرضیه های پژوهشی:
فرضیه صفر: کلیت مدل مورد تأیید است.
فرضیه یک: کلیت مدل مورد تأیید نیست.

فرضیه های آماری:

آزمون انجام شده:

5-2 نتیجه آزمون:
یک  برازندگی  تعیین  متعدد  و  مختلف  شاخصهای  میان  از 
شاخص های   ،)1381 )هومن،  ساختاری  معادالت  مدل 
بوده  معروفترینشان  و  بهترین  از   NFI و   RMSEA، GFI

و می توانند در حد کفایت الزم، برازندگی یک مدل معادله 
می دهد  نشان   RMSEA≤0.10 کنند.  تعیین  را  ساختاری 
واقعی  دنیای  داده های  با  قبولی  قابل  برازش  این مدل  که 
دارد )Joreskong and Sorbom, 1989( و همچنین مقادیر 
درصد  نود  مساوی  یا  بیشتر  مقادیر  با  نیز   NFI و   GFI 

% 90≥ برازندگی مدل معادله ساختاری را تأیید می کنند.

شاخص   اینكه  به  توجه  با  که  می دهد  نشان  آزمون  نتیجه 
از  کمتر  تقریب  خطای  واریانس  برآورد  جذر  یا   RMSEA

که  گفت  می توان  لذا    )RMSEA=0.08( است  درصد   10
داشته  واقعی  دنیای  های  داده  از  خوبی  برازش  فوق  مدل 
  GFI برازش  نیكویی  شاخص  اما  و  است.   )1384 )هومن، 
که باید بیش از 0/9 باشد )GFI= 0.98( است، یعنی اینكه 
RMSEA کلیت مدل مورد  با توجه به شاخص  در مجموع 

تأیید می باشد.

5-3 فرضیات پژوهشی 
و  الكترونیک در سازمان صنعت معدن  تجارت  - وب سایت 

تجارت استان البرز از بعد نمای سایت: 
فرضیه صفر: در وضعیت مطلوبی نیست.

فرضیه یک: در وضعیت مطلوبی است.
و  الكترونیک در سازمان صنعت معدن  تجارت  - وب سایت 

نمودار1. مدل T-Values معادله ساختاری

نمودار3. مدل استاندارد معادله ساختاری

نمودار2. مدل برآورد معادله ساختاری
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جدول1. متغیر مورد بررسی ارزیابی وب سایت های تجارت الكترونیک در سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز )نمای سایت( 

جدول 2. تبدیل اظهارنظرهای کالمی طیف لیكرت به اعداد فازی مثلثی

تجارت استان البرز از بعد پیمایش سایت:
فرضیه صفر: در وضعیت مطلوبی نیست. 

فرضیه یک: در وضعیت مطلوبی است.
و  الكترونیک در سازمان صنعت معدن  تجارت  - وب سایت 

تجارت استان البرز از بعد قابلیت اعتماد:
فرضیه صفر: در وضعیت مطلوبی نیست. 

- تبدیل اظهار نظرهای کالمی به اعداد فازی مثلثی

5-4-1 محاسبه میانگین و انحراف معیار فازي
ارزیابی  متغیرهای  برای  محاسبات  این  حاضر  پژوهش  در 
معدن  صنعت  سازمان  در  الكترونیک  تجارت  وب سایتهای 

فرضیه یک: در وضعیت مطلوبی است.
و  الكترونیک در سازمان صنعت معدن  تجارت  - وب سایت 

تجارت استان البرز از بعد محتوی سایت:
فرضیه صفر: در وضعیت مطلوبی نیست.

فرضیه یک: در وضعیت مطلوبی است.

5-4 متغیرهای مورد بررسی

(ي سایتنما)تجارت الكترونیک در سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز وب سایت هاي ارزیابي = متغیر مورد بررسي 
CBAپاسخگو= رکورد پاسخ
1متوسط753
2متوسط753
3متوسط753
4متوسط753
5زیاد975
6متوسط753
7متوسط753
ــــــــــ   
ــــــــــ   
357کم531

خیلي کمکممتوسطزیادخیلي زیاد
a     B   Ca   B   Ca    B   CA  b    Ca    B    c

9     9    79    7    57   5    35   3   13   1   1

که  افرادی  نفر   357 تعداد  برای  البرز  استان  تجارت  و 
اینگونه  اند،  نموده  پر  کامل  بطور  را  تحقیق  پرسشنامه 

محاسبه شده است.
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متغیرها محاسبه جدول 3. 
,a متغیرها  �̃̅�𝑋𝑏𝑏, �̃̅�𝑋𝑐𝑐, �̃̅�𝑋�̃̅�𝑋 

 متغیرهای محتوی سایت
6/943 = �̃̅�𝑋 𝑎𝑎  
5/184𝑏𝑏 = �̃̅�𝑋 
3/229 = �̃̅�𝑋 𝑐𝑐  

11314/1 = �̃̅�𝑋 

 متغیر قابلیت اعتماد 
7/106 = �̃̅�𝑋 𝑎𝑎  
5/184𝑏𝑏 = �̃̅�𝑋 
3/229 = �̃̅�𝑋 𝑐𝑐  

11314/81 = �̃̅�𝑋 

 ایتمتغیر پیمایش س 
7/179 = �̃̅�𝑋 𝑎𝑎  
5/218𝑏𝑏 = �̃̅�𝑋 
3/263 = �̃̅�𝑋 𝑐𝑐  

11160/89 = �̃̅�𝑋 

 متغیر نمای سایت
7/341 = �̃̅�𝑋 𝑎𝑎  
5/498𝑏𝑏 = �̃̅�𝑋 
3/543 = �̃̅�𝑋 𝑐𝑐  

11613/51 = �̃̅�𝑋 
 

 ̃ جدول 4. محاسبه S متغیرها

متغیرها

050/2متغیر محتوي سایت
637/5متغیر قابلیت اعتماد
599/5متغیر پیمایش سایت
711/5متغیر نماي سایت

- برآورد فاصله ای میانگین های فازی
میانگین  ای(  فاصله  )برآورد  باالی  و  پایین  حد  تخمین 
از روابط زیر محاسبه  استفاده  با  از متغیرها  فازی هر کدام 
می شود. در مثال حاضر برآورد فاصله ای متغیرهای ارزیابی 
الكترونیک در سازمان صنعت معدن و  وب سایتهای تجارت 

تجارت استان البرز اینگونه محاسبه شده است.
برای متغیر محتوی سایت

- تعیین حداقل معیار عددی پذیرش فرضیه
با توجه به مقیاس اندازه گیری )9-1( مورد استفاده بمنظور 
فازی  اعداد  به  لیكرت  طیف  کالمی  اظهارنظرهای  تبدیل 
مثلثی، حداقل میانگین فازی مشاهده شده قابل قبول برای 
پذیرش فرضیات، 70٪ مقیاس اندازه گیری می باشد. علیرغم 
قابل  نیز   0/55 حتی  و   0/60 مقادیر  امر،  این  برای  اینكه 
عدد  حاضر  مثال  در  اساس  این  بر  است.  پذیرش  و  قبول 
)70%×9=6/3(  شش بعنوان حداقل معیار پذیرش فرضیات 

فازی در نظر گرفته شده است.

- تعیین درجه عضویت متغیر)a( و پذیرش فرضیه به زبان 
فازی

فرمول  است  الزم  )ستون ها(  متغیرها  از  کدام  هر  ازاء  به 
شود.  آورده  بدست  آن  به  مربوط   a مقدار  و  محاسبه  زیر 
ارزیابی  متغیرهای  برای  محاسبات  این  حاضر  تحقیق  در 
الكترونیک در سازمان صنعت معدن و  وب سایتهای تجارت 

تجارت استان البرز اینگونه محاسبه شده است.

سایت محتوي متغیر براي

اعتماد قابلیت متغیر براي

سایت پیمایش متغیر براي

سایت نماي متغیر براي

سایت محتوي متغیر براي

اعتماد قابلیت متغیر براي

سایت پیمایش متغیر براي

سایت نماي متغیر براي
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با به توجه به نتایج آزمون و پذیرش فرضیه یک در هر یک 
از چهار بعد مورد مطالعه در وب سایت تجارت الكترونیک در 

سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز، می توان گفت:
و  معدن  سازمان صنعت  در  الكترونیک  تجارت  وب سایت   -
خیلی  وضعیت  در  سایت  نمای  بعد  از  البرز  استان  تجارت 

مطلوبی است.

- تحلیل درجه عضویت پذیرش فرضیه
جدول زیر چگونگی تحلیل در مورد درجه عضویت و پذیرش 
یک فرضیه را در محیط فازی نشان می دهد. درجه عضویت 
اطمینان  با  آزمون،  مورد  فرضیه  که  می دهد  نشان  باالتر 

بیشتر و قویتری مورد تأیید قرار می گیرد.

جدول 5. تحلیل درجه عضویت پذیرش و رد فرضیه در محیط فازی

جدول 6. اظهار نظر در مورد فرض تاثیرگزاری شاخص

اظهار نظر در مورد پذیرش  aدرجه عضویت = 
 فرضیه

 پذیرش قطعي فرضیه 0/1

امكان و اطمینان خیلي باال  1-9/0
 براي پذیرش فرضیه

 امكان باال براي پذیرش فرضیه 9/0-7/0

امكان متوسط براي پذیرش  7/0-5/0
 فرضیه

امكان ضعیف براي پذیرش  0/0 – 5/0
 فرضیه

 

و  معدن  سازمان صنعت  در  الكترونیک  تجارت  وب سایت   -
تجارت استان البرز از بعد پیمایش سایت در وضعیت مطلوبی 

است.
و  معدن  سازمان صنعت  در  الكترونیک  تجارت  وب سایت   -
تجارت استان البرز از بعد قابلیت اعتماد در وضعیت مطلوبی 

است.
و  معدن  سازمان صنعت  در  الكترونیک  تجارت  وب سایت   -
تجارت استان البرز از بعد محتوی سایت در وضعیت نسبتاً 

مطلوبی است.

6  نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته نتایج آزمون به 

شرح زیر می باشد. 
- نتیجه آزمون آلفا کرونباخ نشان داد که با توجه به اینكه 
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده )0/79( بیشتر از 0/70 
حد  در  حاضر  تحقیق  پرسشنامه  اعتماد  قابلیت  است  بوده 

قابل قبولی بوده است.
- نتیجه آزمون معادالت ساختاری نشان می دهد که با توجه 
واریانس خطای  برآورد  یا جذر   RMSEA اینكه شاخص  به 
لذا   )RMSEA=0,08  ( است  درصد   10 از  بیشتر  تقریب 
می توان گفت که مدل فوق برازش خوبی از داده های دنیای 
واقعی داشته )هومن، 1384، 245( است و همچنین شاخص 
 GFI=0,98 که باید بیش از 0/9 باشد GFI نیكویی برازش
 RMSEA است، یعنی اینكه در مجموع با توجه به شاخص

کلیت مدل مورد تأیید می باشد.
- وب سایت تجارت الكترونیک در سازمان صنعت ، معدن و 

تجارت البرز از بعد نمای سایت در وضعیت مطلوبی است.
- وب سایت تجارت الكترونیک در سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت البرز از بعد پیمایش سایت در وضعیت مطلوبی است.

- وب سایت تجارت الكترونیک در سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت البرز از بعد محتوی سایت در وضعیت مطلوبی است.

- وب سایت تجارت الكترونیک در سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت البرز از بعد قابلیت اعتماد در وضعیت مطلوبی است.

مشابه  مطالعات  با  ارتباط  در  تحقیق حاضر  نتایج  اساس  بر 
مورد اشاره در تحقیق حاضر میتوان مقایساتی انجام داد که 

به شرح زیر می باشد:
الكترونیک در سازمان صنعت، معدن و  - وب سایت تجارت 
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تجارت البرز از بعد نمای سایت در وضعیت مناسبی است.
- وب سایت تجارت الكترونیک در سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت البرز از بعد پیمایش سایت در وضعیت مناسبی است. 
- وب سایت تجارت الكترونیک در سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت البرز از بعد قابلیت اعتماد در وضعیت مناسبی است.

- وب سایت تجارت الكترونیک در سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت البرز از بعد محتوی سایت در وضعیت مناسبی است. 
مستند موارد ذکر شده در این مقاله، پیشنهاداتی به منظور 
حاضر  تحقیق  موضوع  با  ارتباط  در  آتی  تحقیقات  انجام 

می تواند ارائه گردد:
از  الكترونیک  تجارت  پذیرش  بر  موثر  مؤلفه های  بررسی   -

سوی مشتریان 
- ارتباط میان اعتماد مشتری به وب سایت و رضایت مشتری 

از تجارت الكترونیک
- بررسی موانع تجارت الكترونیک و تبیین راهكارهای پیاده 
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