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 الكترونيك شهر
جوحقمصطفي

استاديار
و صنعت  علم

Haghjoom@iust.ac.ir
يك فاصله دهي در نتيجه،باشدي فضا مي كننده

.ي براعتماد دارد

ير كل
ر اين زمينه، عمر چنداني ندارد، مروري بر ادبيات

تعريف اعتماد. دليل غني بودن آن جالب است
ور مخصوصاً،)1998كامرر، وسو، سيتكين، برت

به همين دليل.)2001مك نايت، شرواني،( آن
براي اعتماد بسيار در تحقيقات، هنوز يك تعريف

و) 2003چن وديلون،(وجود ندارد،ي باشد
و ويگرت، آن را د به صورتي است كه لوسيس

(نامندمي .1985([1].
د بعدي است كه به درك خاصي از ريسك مرتبط

يك. باشدهاي فردي ميه به عالوه، ايجاد اعتماد
شاپيرو، شيرد،(شود شامل چندين مرحله مي
و بيس در اين مورد) 1998(لويسكي، كل آليستر

د يك مفهوم متغير چند سطحي است كه بعضي
و روابط پوياي آن به مرور زمان تغيير مي - بوده

.[1]شوديك پديده پيچيده تلقي مي

يكير تجارت الكترون
و مفاهيم وابسته به آن نظير شهر الكترونيكي

و سيستم اعتماد، معموالً از حوزه هاي هاي بازاريابي
تعاريفشان را از ها نيز به نوبه خود، اين حوزه. است

و جامعه و اقتصاد گرفته روانشناسي اند كه در شناسي
ميد كه تحقيقات را خدشهنرس متناقضي مي - دار

چه به عمومي در مورد تعريف واقعي اعتماد،
عدم توافق بر روي يك.[4] غيربرخط، وجود ندارد

و است كه اعتماد يك مفهوم چند بعدي است
دليل اين مشكل تاحدي مربوط به عبارات.باشد

و اعتماد و اعتماد يا اعتماد كردن د قابليت اعتماد

شدر تجارت1هاي مختلف اعتمادجنبه و
مصط زادگانليال اخوي

اكارشناسي ارشد فناوري اطالعات
ع واحد شهر قدس آزاد اسالميدانشگاهس دانشگاه

Akhavizadegan@yahoo.comr
و خدمات از طريق اينترنت ش كاال

الكترونيك اهميت بسياري پيدا شهر
 اينترنت مخاطراتي به همراه دارد كه

- اعتماد به مولفهيا عدم كمبود. است
 به عنوان يكي از داليل اصلي سقوط

تحقيقات نشان داده. [1] شناخته شده است
با اين وجود،. تجارت الكترونيك است

و نگهداري برخط صورت به دست آمده
كمبود اعتماد . [2,4] داده نشده است
تجارتيتكنولوژك،يتجارت الكترون

ط تجارتيمحدريو قانوني، مالياجتماع
كيتجارت الكترون گيرندگانسرويس

ا مهمهن مولفي مجال هدف آن است كه
حيتشرارتباط آن با شهر الكترونيكو

.الكترونيك شهر، الكترونيك، اعتماد

در واقع اعتماد، امكان. بشر استيها
م مي مردم و به اقتصاد كمك كنديدهد

يتكه سنگ گر عدم اعتماد هماننديدي
م دري كه باعث و منابع شود زمان
جري صدمات احتمال و اني، تلف شود

هاي الكترونيكي واسط مرتبط فناوري
باشند، اهميت اعتماد،مي) هاا سيستم

 عواملي كه در شرايط معمول در ايجاد
و تعامل با بيگانه. رگرفتظ ها، برخورد
و تعاملي مشكل.ت - اما چنين برخورد
و ند رت شامل افراد يا چيزهاي بيگانه
هاي الكترونيكي فرد بيگانه، كه فناوري

فضايي كه از لحاظ فرهنگي يك فضاي
بر اساس نظر تاپسكوت در سال.شوند

ك 1997 فناوري، حذف
فضايي، تأثير منفيزماني

اعتماد از منظر-2
با وجود اينكه دانش در

به از منظركلياعتماد
ر( معموالً مشكل است

به دليل معاني مختلف
هاي بسو برخالف تالش

كه مورد توافق عمومي
وضعيت تعاريف اعتماد

م"سردرگمي مفهومي"
اعتماد، يك پديده چند

و وابسته به زمينه بوده
يند پوياست كهفرآ

لوي). 1992چراسكين،
عقيده دارند كه اعتماد
روابط داخلي آن ايستا

در نتيجه، اعتماد. يابد

اعتماد از منظر-3
در زمينه تجارت الكت

، تعاريف اعتالكترونيك
اطالعاتي گرفته شده اس

هايي مانند روانشنحوزه
نتيجه به ادراك متناق

.[1]كند

توافق اعتماد چيست؟
و چه غي صورت برخط

از اين استعريف ناشي
باتعريف آن مشكل مي
و روزانه ما، مانند متغير

.داشتن است

جنب

كار
مدرس

@yahoo.com
و فروش:دهيچك با افزايش خريد

ت وجارت موضوع ايجاد اعتماد در
تجارت از طريق اين. كرده است

ا مهم ترين آن عدم وجود اعتماد
ب هاي مختلف تجارت الكترونيك،

هاي دات كام شناختبعضي شركت
است كه اعتماد، كليد موفقيت در
ص اين پرسش كه اعتماد چگونه به

پاسخيبه درستمي شود، هنوز
تج دهندگانِسرويسبهيمشتر
زيالكترون و اجتميهار ساختيك
يبراياچالش عمده،كيالكترون

ا. [3]فراهم نموده است ن مجايدر
شدهيك بررسيدر تجارت الكترون

.گردد

تجارت الكترونيك:يكليدكلمات

 مقدمه-1
هيزور در همكاريك كاتالياعتماد

و فور را به مريواكنش خود بخود
سو. تا بدون مشكل عمل كند ياز

استين آالت اجتماعيدر ماش
صيحما ت افراد از خود در مقابل

و مسدود شود .[3]اقتصاد بسته

در روزگار جهاني شدن كه در آن
افراد يا(ن عوامل ارتباطي كننده بي

ع و بايد عواملي اضافه بر بارز است
را نيز در نظ،و حفظ اعتماد موثرند

بخشي از فرآيند جهاني شدن است
ن ساز است، زيرا معموال اعتماد به

از طريق فناو. شودناشناخته مي
فضو نماينده عوامل ناشناخته است

مي ناشناخته است، شبه هم مرتبط
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م مي. رتبط استبعضي عقيده دارند كه اعتماد با رفتار : گويدنيلسن
-و سرويس اعتماد واقعي از طريق رفتار عملي شركت با مشتريان

مي گيرندگان مي. شودحاصل بهم: كنداولسن بيان ردم با توجه
مي.كنندرفتارهاي ديگران به آنها اعتماد مي كنند كه سايرين احساس
به. اعتماد يك گزينه شناختي است صورت لوييس عقيده دارد كه ما

و در چه كنيم كه به چه افرادي در چه زمينهشناختي انتخاب مي هايي
راكنشرايطي اعتماد  و اين انتخاب شواهدي بر قابليت براساس يم
.دهيماعتماد انجام مي

كند ولي چگونگي اين تحول چندان اعتماد در طول زمان تغيير مي
ايجاد اعتماد در هاي متناقضي در مورد اينكه آيا ديدگاه. واضح نيست

و يا اينكه آيا اعتماد در ابتدا به سرعت  و يا كند است طول زمان مشكل
يك.داردوجود،شودايجاد مي با اين حال، همه موافقند كه اعتماد به
ادهندهسرويس عتماد دقيقاً به چه صورتي عمل، خوب است ولي اينكه

.كند هنوز كامالً درك نشده استمي
ت كه در مطالعات مربوط به اعتماد در تجارت به همين دليل اس

اي اين پديده پيچيده، مشكلهدر نظر گرفتن همه جنبه،الكترونيك
و ماركاتوس. است مي) 2001(پاپادوپولو، آندرو، كانليس كنند كه اضافه

و نيز اين واقعيت كه تحقيق در مورد اعتماد در  به دليل اين پيچيدگي
جديد است، اعتماد از نقطه نظرات تجارت الكترونيك، يك موضوع 

و سطوح تحليلي متفاوتي بررسي مي تامختلف در شود كه تنها حدي
و پيچيدگي آن مشكل است.درك ما مي گنجد . بنابراين فهم حدود

) 1998؛ روسو 1995هاسمر( عالوه بر آن، اين دشواري در فهم، تعريف
ميمنيزرا) a2003گفن، كاراهانا،(و ادراك .كندشكل

به دليل اين پيچيدگي، در تحقيقات تجارت الكترونيك، گرايشي وجود
علي رغم.دارد كه با اعتماد به صورت يك مساله يك بعدي برخورد شود

اي كه در تحقيقات تجارت الكترونيك براي يك بعدي گرايش ويژه
). 1995ماير،(دانستن اعتماد وجود دارد، اعتماد بيش از يك بعد دارد 

مياين اب مشخصات معتمد،: شوندعاد در سه مجموعه مشخصات خالصه
ب و مشخصات مرتبط هاي مشخصه.ا زمينهمشخصات اعتماد كننده

به اعتماد را تحت فرد، فاكتورهايي هستند كه گرايش اعتماد كننده
و در نتيجه به خصيصهتاثي ور قرار داده هاي روانشناختي، فردي، تجربي

اعتماد فرد به سايرين را تحت تاثير قرار فرهنگي خاصي كه احتمال
ميمي بر. شوددهد، مرتبط خصوصيات معتمد، فاكتورهايي هستند كه

سازند كه بداند آيا اساس يك ارزيابي فردي، اعتماد كننده را قادر مي
و يكپارچگي. يك فرد ديگر قابل اعتماد است يا خير توانايي، خيرخواهي

نهايتاً،. اندهاي قابليت اعتماد شناخته شدهنظر معتمد، به عنوان فاكتور
و مفهوم، خصوصياتي هستند كه كامالً  خصوصيات مرتبط با زمينه

و آسيب پذيري مختص به و البته به عناصري هستند، سطح ريسك
و جايگزين هاي ممكن چون تعادل قدرت در روابط، عدم تقارن اطالعاتي

.[1]بستگي دارند نيز براي معتمد

و قابل اعتماد بودن-3-1  اعتماد
و قابل اعتماد بودن در تجارت دو مفهوم مشكلي اساسي در مورد اعتماد

قابليت اعتماد به وضوح يكي از فاكتورهاي اعتماد. وجود دارد الكترونيك
مي) 2001لي، توربان،( [1]است . شودولي معموالً بين اين دو اشتباه
دو، تفاوت بين [1]ماير مياين كند كه قابليت را به اين صورت فرموله

اي است كه از اعتماد كننده به معتمد نسبت داده شده اعتماد مشخصه
كهو بر اساس اشارات ضمني او در مورد معتمد مي باشد؛ در حالي

و بر اساس  و احساسي است كه اعتماد كننده به معتمد دارد اعتماد، نظر
معتمد را چگونه ارزيابيت اعتماداين است كه اعتماد كننده، قابلي

تنها تعداد محدودي از چندين مدل اعتمادي كه در تحقيقات.دنماي
و قابليت اعتماد را به تجارت الكترونيك ارائه شده اند، تفاوت بين اعتماد

در(كنند وضوح بيان مي و توربان كه) 2001مثالً مدل لي همانطور
و زائو  مي) 1995(و ماير) 2003(گفن كنند، اين مشكل ادراكي بيان

دو در و اعتماد كننده وجو رابطه با هر د طرف تراكنش، يعني معتمد
و باعث ايجاد سردرگمي مي اين مساله در رابطه با تشخيص. شودداشته

ولي به دليل اينكه. كندطرفين درگير در اين رابطه، مشكل ايجاد مي
و قابليت اعتماد، دو مفهوم كامالً و نتايج اعتماد و سابقه مجزا هستند

و مي حاصل از اعتماد از باشد، اگر ادراك قابليت اعتماد كامالً متفاوت
متفاوت باشد، اشتباه گرفتن آنها ناگزير منجر به ايجاد اين دو مفهوم

و مقايسه مدلها مي دو مفهوم اين اگر بين. شودمشكالتي در مدلسازي
و يا هر دو به عنوان يك مفهوم تلقي شوند، منطق موجود  اشتباه شود
و قابليت مقايسه  و مدلها، اعتبار در پس روابط در مدل، خدشه دار شده

.خود را از دست مي دهند

دريو فاكتورها برخطاعتماديبررس3-2 مطرح شده
 آن

ميصورت گرفتبرخط قابليت اعتماد هايي كه بر رويبررسيبا -، ديده
ميكشود كه در و نگهداري شود، در اينكه اعتماد چگونه به وجود آمده
مياي به عنوان يك گام مهم هر رابطه در ادامه فاكتورهايي.شودتلقي

ميبايد در نظر گرفته شود، اعتماد برخط ايجاد كه در  .گرددتشريح

 اعتماد مهم است-3-2-1
درااعتماد، مساله و تجارت غيربرخطي مهم مي ارتباطات فردي - تلقي

نيز به همان اندازه مهم برخطمساله اعتماد از ديگر سو، . [5]شود
سالم عنوان كرده است كه اعتماد نقشي كليدي در. [6,7,8,9]است

ميبسياري از تعامالتي كه در اينترنت صورت مي جونز.كندگيرد، بازي
بهو امري با اهميت"كند چگونه اعتماد در تكنولوژيبيان مي رو
ن. است"افزايش تاشان كردهبسياري از نويسندگان خاطر  اند كه اعتماد

 با اين وجود، معموالً. حياتي است چه اندازه براي تجارت الكترونيك
نقش ولي. بر روي تكنولوژي است تمركز كار در تجارت الكترونيك

. تر استنيك از نقش تكنولوژي مهمرت الكترودر تجا برخطاعتماد 
هرچه قابل يا سايت برخطبسياري احساس مي كنند كه يك فروشگاه
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در شهر الكترونيك نيز بايد اهميت.[4]تر استاعتمادتر باشد، موفق
به. اندركاران اجرايي تشريح گردداعتماد براي دست چرا كه بدون اعتقاد

شداهميت اعتماد اين مقوله با  .چالش مواجه خواهد

و اطمينان-3-2-2  همكاري، انتظارات
و اطمينان در هنگام تعريف اعتماد ، آن را با توجه به همكاري، انتظارات

مي مورد توجه اعتماد، تعامل جمعي را افزايش داده يا باعث. دهندقرار
مي. شودبه وجود آمدن آن مي اعتماد،: گويدفريدمن در اين باره

دو.تر مي كندبين افراد را سادههمكاري  ممكن است فرض كنيم كه
كنند بايد تا درجه خاصي به يكديگر اطمينان فرد كه با يكديگر كار مي

و اين. كنند عقيده گاوير است كه معتقد به ارتباط خاصي بين تعامل
با اين حال، هاردين اشاره دارد كه اين لزوماً درست. باشداعتماد مي

فر. نيست مييك بهد تواند با ديگري همكاري كند نه به دليل اينكه
.كسي اعتماد دارد بلكه براي اين كه چاره ديگري ندارد

همچنين، ممكن است فردي به ديگري اعتماد كند ولي هيچگاه فرصت
و. عمل بر مبناي آن اعتماد را نداشته باشد بنابراين مهم است كه تفاوت

و عمل  شدبر ميناي اعتماد تمايز واضحي بين اعتماد به عقيده. قائل
دانش يا باور اي در مورد هاردين، به اين ترتيب، اعتماد اساساً مساله

توجه به اين نكته مهم است كه هيچ ريسكي در اعتماد نيست.است
.بلكه ريسك در عمل بر مبناي آن اعتماد است

و حريم خصوصي-3-2-3  امنيت
، مسائلي برخطبسياري از افراد در هنگام صحبت در مورد قابليت اعتماد

و حريم خصوصي را مطرح مي هاي امنيتي نگراني. كنندمانند امنيت
يا استفاده از كنندگان مصرفبرخط تواند يك مانع عمده در خريد مي

با اينكه امنيت يك مساله. باشدگيرندگان يك سرويس براي سرويس
امن برخطيا سايت طه با اعتماد است، داشتن يك فروشگاه مهم در راب
حتي اگر يك سيستم كامل براي تعامالت كامالً امن وجود. كافي نيست

برخط لزوماً به صورت گيرندگانو سرويسكنندگان داشته باشد، مصرف
:م با اين عقيده موافق استسال. گيرندو يا سرويس نمي كنندخريد نمي

و باور داريم كه زير ساخت تكنولوژي امن تنها يك زير بناي الزم
و به تنهايي براي ايجاد سطوح اعتماد الزم براي تعامالت  ضروري است

.در اينترنت كافي نيست
كه مسائل حريم خصوصي بيش از امنيت باعث شودميمطرح عمدتاً

ه. نگراني است و كنندگانمين دليل است كه براي مثال، مصرفبه
بيشتر در مورد اينكه شركت چگونه با اطالعات گيرندگان سرويس

و شماره تلفن برخورد مي كند نگران خصوصي آنها از قبيل آدرس ايميل
.[10]شودهستند تا اينكه چه نوع رمزنگاري براي تعامالت استفاده مي

و حريم بنابراين شهر الكترونيك نيز از اين قاعده مستثني نيست
.كامل مورد بررسي قرار گيردشكل خصوصي بايد در آن به

 زمينه محتوا-3-2-4
و محتوا نيز مهم است به. در هنگام بحث در مورد اعتماد، زمينه ما

ميبه فردي در همة زمينه ندرت مي. كنيمها اعتماد گويد داونپورت
و متمايز استفضاي اعتماد در موقعيت اين. هاي مختلف، متفاوت

يا رساند كه قابليت اعتماد در رابطه با خريدمياين نكته را مسأله 
- با قابليت اعتماد در خريد از فروشگاهگرفتن سرويس به شكل برخط

متفاوت گيرندگان غير بر خط يا گرفتن سرويس از سرويسهاي عادي
.تفاوت دارد غيربرخطو برخط به شكل است زيرا زمينة كار 
و محتوا مي تواند در مورد انواع مختلف محصوالتي كه به صورت زمينه

مي برخط مياهيا سرويسرسند به فروش نيز صدق،شونديي كه ارائه
مي، راحتبرخطبعضي محصوالت به صورت. كند . رسندتر به فروش

توجه به اين نكته ضروري است كه تجربة تا به امروز به وضوح نشان
و تعامالت هاي محصوالدهد كه بعضي دستهمي ت خاص، براي اينترنت

سي. تر هستندآن مناسب و كتاب، سه دسته براي مثال، دي، نرم افزار
شايد. شوندمحصول محبوب هستند كه در اينترنت راحت خريداري مي

و صحيح يكي از داليل اين باشد كه به سادگي مي توان توضيحات دقيق
هايي از بنابراين در مقوله.[11].در مورد اين محصوالت را ارائه كرد

و سليس در مورد  سرويس كه ارائه جمله شهر الكترونيك توضيح شفاف
و باعث در استفاده شهروندان از آن سرويس بسيار موثر است،شودمي ،
.تر به آن اعتماد كنندشود كه شهروندان راحتمي

 طول رابطه-3-2-5
ميباشد، طرفين آن تر اي طوالنيهر چه رابطه اگر.ندشوقابل اعتمادتر

ميدر طول زمان، اعتماد خدشه ميشُدار رسيد؛ د، رابطه باالخره به اتمام
تايدر نتيجه، يك ارتباط طوالني عموماً به اعتماد قوي اشاره دارد كه

مي. به آينده ادامه خواهد داشت در درجة اول به كساني: گويدهاردين
ما. با آنها داريم كنيم كه روابط مداومياعتماد مي اين رابطه هرچه براي

و ارزشمندتر باشد، اعتماد بيشتري حاكم خواهد بودغني در.[11]تر
و برقراري رابطه به شكل نتيجه در شهر الكترونيك ايجاد اعتماد

و براي شهروندان درازمدت در مدت زماني طوالني بسيار با اهميت است
كه.ريزي كردبرنامهبايد براي دستيابي به اين هدف  به اين معني

و دستخوش تغييراتي نگردد  شرايط ايجاد شده بايد همواره يكسان باشد
تا طول رابطه باعث گرددبلكه با تغييراتي مثبت. كه اعتماد از بين برود
و بر روي .ايجاد اعتماد به شكلي عميق تاثير گذارد بيشتر شده

و شهرت1اعتبار، مارك-3-2-6
مقابليت مياعتماد يك شهرت. شودؤلفة كليدي براي اعتبار محسوب

يك. مثبت نيز يكي از دستاوردهاي رفتار معتمدانه است شهرت
در مورد اعتماد به او گيرنده سرويستواند بر ديدگاهميدهنده سرويس

و همچنين بر ميزان عالقة  گيرنده بر استفاده از سرويستأثير بگذارد
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هاردين، شهرت را به صورت. نيز مؤثر باشددهنده خدمات سرويس
مي. قابليت اعتماد دريافتي شرح مي دهد تواند از طريق كالمي شهرت

به) پيشنهاد افراد به يكديگر( ايجاد شود مخصوصاً كه مصرف كنندگان
و اعتبار آن مرتبط. شدت به آن تكيه دارند مارك كاال نيز با شهرت

 . [11]است
وو شهرت ام ماركن:كندفنگ بيان مي يكي از فاكتورهاي اصلي

در يك وب گيرنده سرويساحتماالً مهمترين آنهاست كه بر روي اعتماد 
تحقيقات چسكين مشخص. گذاردسايت تجارت الكترونيك تأثير مي

كرده است كه يك جنبة كليدي در ايجاد اعتماد در مصرف كنندگان، 
در اجراي شهر پس به جاست كه مسولين.شهرت يك مارك است
دهندگاني معتبر براي جلب اعتماد بيشتر الكترونيك از سرويس
.شهروندان كمك گيرند

و قابليت استفاده-3-2-7  طراحي
در اين مورد،(كند كه طراحي واسط بسيار از نويسندگان احساس مي

دستكاري عناصر. تواند بر قابليت اعتماد تأثير بگذاردمي) وب سايت
. بصري در يك واسط، مي تواند احساس قابليت اعتماد ايجاد كند
و اينكه آيا اشكال چاپي، خطاي گرامري، لينكهاي كيفيت وب سايت

و  . گذاردمي، نيز بر قابليت اعتماد اثردارد... خراب
و نيز انگيزهبمصرف كنندگان از روي واسط در مورد آسي هاي پذيري

مي سايت اولسن عقيده دارد كه براي طراحي. كنند اطالعاتي كسب
ميهواسط بايد تجرب . شود، داشتاي در مورد آنچه باعث اعتماد مردم

. است برخطسادگي نسبي در استفاده از واسط، عاملي مهم براي اعتماد
و قوي مهم است در العاتمط. طراحي واسط به صورت مؤثر اعتماد

كه توسط چسكين انجام شده اشاره دارد كه عملكرد تجارت الكترونيك
.استمؤثر معموالً يك شرط اوليه براي اعتماد در تجارت الكترونيك 

و طراحي واسط:داردمارش بيان مي هايي كه اعتماد را در نظر گرفته
-حترا براي به كار گرفتن آن استدالل خوبي دارند، باعث ايجاد تعامالت

و مؤثرتر براي كاربر مي مي. شودتر دهد درك مفهوم اعتماد اين امكان را
.[11]طراحي كنيم برخطهاي هاي بهتري براي فروشگاهكه واسط

بنابراين در طراحي شهر الكترونيك بايد فاكتورهايي از قبيل طراحي
فهم، عدم اشكاالت چاپي، عدم خطاهاييتواسط به صورت ساده، قابل

هايي سالم، استفاده از طراحاني كه با مقوله اعتماد گرامري، وجود لينك
و بسياري نكات  بيگانه نيستند تا با رويكردي مناسب سايت طراحي شود

و در طراحيبديگر كه بايد  و درست ليست شده مده شكلي كامل ها
.نظر قرار گيرد

كا3-2-8  ربرخصوصيات
و اين تفاوتها مي تواند بر اعتماد مصرف مصرف كنندگان با هم متفاوتند

بگ برخطكنندگان  كه. ذارداثر ميفريدمن اشاره كرده است توانند مردم
و باز برخطدر تعامالت  هاي كامالً هم قضاوت مشابه شركت كرده

داشته متمايزي در مورد اينكه آيا تعامالت قابل اعتماد هستند يا خير 

در.دنباش همة ما خصوصيات فردي خاصي داريم كه بر تصميمات ما
ا و ين خصوصيات مي تواند شامل سن، مورد اعتماد تأثيرگذار است

و حالت . هاي اعتمادي فرد مصرف كننده باشدتجربه، شغل

 بررسي رابطه اعتماد با دانشو جهل3-3
شهرك،يدولت الكترونك،ياعتماد در ارتباط با تجارت الكترونيبررس

سيل، مجددا توجه ما را به تعريو تجارت موباالكترونيك  ازيف مل
ويضعيئاعتماد به عنوان دانش استقرايعني، كنديم جلباعتماد  بهف
ميك وضعيعنوان و جهليبيانيت با.ن دانش مفهوم اعتماد در ارتباط
ميالكترونيهايفناور نشان2و1ريكه در تصاويتوان به شكليك را

م نمودار،1-1شكل. داده شده است، مشخص كرد -ياعتماد را نشان
م منحني،2-1كه شكليدهد درحال .[12]كندياعتماد را ارائه

 اعتماد_نمودار:1 شكل

 اعتماد_منحني:2شكل
اعتماد را نشانيتك بعدي، نما1شكل.ندهست معادل شكل هر دو

ويم رويه به خط زمانيشبدهد، آن اعتماد از لحاظياست كه بر
تغيكيناميد مييدرطول زمان و تحت تأثير معيكند . استينير عوامل
مي كه(ن نقطهيباالتر. دهديك آستانه، احتمال اعتماد را نشان

م) نشان داده شده است1درشكل درينقطه تعادل را نشان دهد كه
 اعتماد كامل.و عدم اعتماد قرار داردك شخص در فاصله اعتماديآن، 

برابر)0=اعتماد(عدم اعتماد كامل. عبارت است از دانش)1= اعتماد(
بهيبعددويك نماي،2شكل. است با جهل است كه درآن، اعتماد را

بيك وضعيعنوان  ك حد، به عنواني. كنديمين دو حد معرفيت شناور
و بس شبيدانش مشخص شده است يم) اعتماد=1(1به شكلهيار

د. باشد م)1اعتماد در شكل= صفر(گر، به عنوان جهليحد -يمشخص
سويمنحن. شود ايهرياعتماد، به ميك از شود اماين دو حد، همگرا

. رسديهزگر به آنها نم
مييتغ پويااعتماد، به طور تغيا. ابديير يهاتجربهير بر مبنايين
مياانباشته شده كهيگيصورت سك شركتيرد يستم فناوريكننده در

ايدارديكيالكترون ميا يگرهاافراد به عنوان عمل. آوردين كه به دست
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مزي، در صورتيمنطق و برهانيدل(ت مورد انتظاريكه از)ل و برتر باالتر
و به)1990كولمان(باشد)يديناام(مورد انتظاريان احتماليز ضرر

مياي طور معقوالنه ي، برمبنايشركت كننده احتمال. كننداعتماد
ز تجربه خود ايو محاسبه ضررو دريان، به م جاد اعتماد ويخود پردازد

مي، تصم)1در شكل/5باالتر از آستانه(ك نقطهيدر  دريگيم  رد
شناخته"قابل اعتماد"كه در آن به عنوان. مشاركت كنديستميس

ع. خواهد شد نيك وضعين حال، اعتمادياما در و حالتيت ثابت ست،
رويدر اثريمشاركت فرد ممكن است در هر زمان. شكننده دارد داديك

رويغ ميديكه باعث نااميداديرمنتظره قطع شود، . شوديشركت كننده
رويا مين كيمثال،يبرا. داشته باشنديتوانند علل مختلفيدادها
م)ا نرميسخت(ستميس فنيشود،يخراب اطالعاتيوراك راه حل
اي. باشديتواند راه حل جامعينم سيا بسينكه ممكن است اريستم
ريتحت تأثين ممكن است اعتماد به طور منفيهمچن. ده باشديچيپ

بگياوس كنندهيعوامل مأ .رديقرار
و توسعه شهر الكترونيك آموزش پس مي توان گفت كه براي ايجاد

هاي باالبردن دانش آنها براي استفاده از سرويسشهروندان در راستاي 
و عدم. خواهد بودارائه شده در شهر الكترونيك گام مهمي  چرا كه جهل

ميآگاهي شهرو .شود كه اعتماد آنها به اين مقوله سلب شودندان باعث
ها به نحوي كه سرويسها همچنين ايجاد پايداري در ارائه سرويس

و مواردي از اين قبيل،  باعث باال همواره در دسترس شهروندان باشد
و اعتماد آنها را به سوي شهر الكترونيك رفتن آگاهي شهروندان شده 

.نمايدجلب مي
براي اي با توجه به مفاهيم تشريح شده يك مدل دو مرحلههم اكنون

ميبيني چگونگي اعتماد پيش .شوددر تجارت الكترونيك تشريح

براي اعتماد در تجارتايمدل دو مرحله-4
 [13]الكترونيك

با توجه به اين نكات در ادامه به بررسي يك مدل تئوري وچگونگي
گيرنده اعتماد براي يك سرويسبيني از اينكهو پيش،ايجاد اعتماد

نهشكل خواهد گرفت  مي، يا .شوددر تجارت الكترونيكي پرداخته

 تئوري-4-1
اعتقادات اعتماد"به معني تركيبي از در وب در اين تئوري واژه اعتماد

مي"3اعتمادبرانگيز تمايل"و"2بر انگيز اعتقادات اعتماد. شوداستفاده
ش درابرانگيز به معني اعتقاد به اينكه فردي خيرانديش، و يسته، امين

به. شرايط مشخص شده قابل پيش بيني است خواست اعتمادبرانگيز
درو اعتماد كردن يك نفر به وابسته بودن تمايلمعني  به ديگري

در. باشدمي،شرايط خاص در اين مدل فرض شده است كه يك شخص
ميدهنده سرويس طي دو مرحله با :دهدوب تعامل اجتماعي را انجام

2 Trusting  beliefs 
3 Trusting intention 

4شناسايي
5برقراري تعهد والزام

طي ولي فرايند اينكه مردم،اين مراحل طبق تعريف خاصي نيستند در
ن هميبه گيرندزمان چگونه تصميم به استفاده از يك وب سايت مي

بعد از چند تعامل اوليه اعتماد كاربر به يك مورد مشخص.شكل است
ميوب سرويستواند يك كه مي معني كه گيرد به اين باشد، شكل

اعتماد يك كاربر عمدتا بر مبناي تجربه مشخص كاربر با آن مورد 
.مشخص است

شناسايي كاربر هنوز تجربه مستقيمي با يك وب سايت مرحلهدر
و در حال تالش براي تصميم گيري جهت اينكه آيا به مشخص نداشته

مر. باشدشناسايي خود ادامه بدهد يا نه، مي حله بنابراين اعتماد در اين
 گردد به خواست آن كاربر كه شناسايي را پيگيري بكند يا نه؟برمي
بعد از پشت سر به ادامه مرحله شناسايي بگيرد تصميمراگركارب

ميگذاشتن آن مرحله،  و الزام دراين. شودوارد مرحله برقراري تعهد
ميدهنده سرويسمرحله كاربر با  و از طريق وب سايت وارد تعامل شود

يا خير؟ باشد دهنده تعامل داشتهسرويسبايد تصميم بگيرد كه با اين 
ميتصميم درخواست خريد:تواند شاملگيري براي انجام اين تجارت

و يا رايزني با دهنده سرويسيك محصول، تبادل اطالعات شخصي به 
را گيري اعتماد در شكل مرحله شناسايي3شكل.باشددهنده سرويس

.دهدمينشان 

 مرحله شناساييدرمدل:3شكل
با توجه به اين شكل وقتي كه كاربر هيچ مهارت خاصي ندارد، بيشترين
چيزي كه در جلب اعتماد موثر است، تمايل كاربر به داشتن اعتماد 

مياين تمايل. است يعني،اعتقاد به انسانيت)الف گيرد،به دو علت شكل
و قابل اعتماد هستند .كه فرد معتقد است بقيه انسانها درستكار

مي)ب كند كه اگر با مردم با پيش فرض قابليت اعتماد شخص فرض
ميامه.خواهد گرفتبرخورد نمايد، نتيجه بهتري  تواند اين رت در وب

و استراكچر آن محافظت وردم و عادي است كه موقعيت اينترنت نرمال

 
4 exploratory 
5 commitment 
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بنابراين مهارت در وب به عنوان يك اثر. تقويت نمايد شده است را
كهمي عنواندر اين مدل. مثبت بر اعتماد پيشنهاد شده است شود

و اعتبار  از طريق عقايد اعتماد برانگيز بر روي، دهندهسرويسشهرت
و غير مستقيم موثر است چه. خواست اعتماد برانگيز به شكل مستقيم

هاي تاييديه شخص ثالث داراي آيكندهنده در سايت خود اين سرويس
نقش شخص ثالث دراينجا اين است كه كاربر از اينكه.چه نباشد،باشد

مي،وب اخالقي شايسته دارددهنده سرويس  نمايداطمينان حاصل
يك. و آگاهي از اينكه دهنده ازطرف يك شخص ثالث سرويساطالع

ميدهنده سرويساعتبار صحه گذاشته شده است نيز احساس  - را بهبود
. بخشد
را4شكل و تعهد رابطه هاي پيش بيني شده در مرحله برقراري الزام

شناسايي مرحلهاين مرحله كاربر با پشت سر گذاشتندر.دهدنشان مي
و تعهد مي دراين شكل فرض بر اين.گرددوارد مرحله برقراري الزام

است كه كاربر با آزمايش كردن وب سايت مرحله شناسايي را پشت 
ا، رنگ فيدسهاي رابطهدر اين شكل.ستا سرگذاشته  اتيطابترنمايشگر

و مرحلهدر.هستند كه در مرحله شناسايي موثراست برقراري الزام
بهميتمايل كاربر به اعتماد هنوز مهم تلقي با اينكه تعهد،  شود ولي

و خواست اعتماد برانگيز تاثير ندارد .شكل مستقيم بر روي اعتقادات
بر تلقيبلكه اين پارامتر بر روي كاربر از كيفيت سايت واعتماد مبتني

از.گذاردعرف تاثير مي پارامتر تمايل كاربر به اعتماد بر تلقي كاربر
بكيفيت سايت موثر است، زيرا سطح تمايل به اعتماد  قضاوتهدر كاربر
، دانش مرحلهايندر. مثبت او درباره كيفيت سايت تاثير خواهد گذاشت

كه. گرددمبتي بر مهارت باز هم جايگزيني براي تجربيات مي كاربري
و مهارت است، سهلتر از كاربري بدون اين ويژگي به وب  داراي دانش

برقراري الزام وتعهد وجود شخص ثالث مرحلهدر. نمايداعتماد مي
.مقايسه با مرحله شناسايي از دست خواهد داد اهميت خود را در

و الزامدر مدل:4شكل  مرحله برقراري تعهد
به3-3بنابراين همانگونه كه در بند و همچنين با توجه تبيين گرديد

و آگاهي تاثير بسيار اين مدل پيشگويانه درباره ايجاد  اعتماد، دانش
و تداوم مثبتي بر روند شكل هم. اعتماد به عهده دارددر گيري چرا كه

و دانش  و هم در مرحله برقراري الزام وتعهد مهارت در مرحله شناسايي

رادر اين مدل كاربر  مي نقش اساسي در. نمايدايفا پس مسولين امر
و دانش شهروندان مقوله شهر الكترونيك بايد بر باال بردن آگاهي

و توسعه شهر الكترونيك نتايج بهتري را سرمايه گذاري نمايند، تا ايجاد
.باشد در بر داشته

 مطالعه مشاهداتي-5
صوري ها به شكل پرسشنامهو استفاده مصاحبات مطالعات بسياري با
كه. انجام شده است مشاهداتي با اين حال، تا به امروز كاري انجام نشده

مطالعة مشاهداتي. كنندگان داشته باشددر مورد خريد واقعي مصرف
اي است كه در هنگام تحقيق با خاصي كه در اين جا آمده است نمونه

آن مواجه شده كه يك مطالعة منحصر به فرد در مورد خريدهاي واقعي 
را است كه افراد شركت كننده در آن پول خود و ديدي را خرج كرده

دليل اهميت. تواند فراهم كندصوري نمي شرايطدهند كه هيچمي ارائه
كنندگان انتظار توان از مصرفواقعي اين است كه نمي شرايطدة مشاه

و با تظاهر به خريد، پاسخ هاي صحيح داشت كه در يك محيط مجازي
اعتماد:نداكراتر در مورد طبيعت پيچيده اعتماد گفته–گرانبر. بدهند

و پوياست كه نمييك پديدة  و با اعمال ابزارهاي پيچيده توان به سادگي
بر.كرد ايجادمناسب آن را  و اعمال ازحا،اساس اعتماد انتظارات صل

و موقعيتي دقيق، .فاكتورهاي متفاوتي هستندو ظريف روند داخلي
كهه استپس از مشاهده، يك مصاحبة نيمه ساخت يافته برگزار شد

و بعضي از مشاهده به وجود مي بعضي سئواالت آن از قبل طراحي شده
و مصاحبه. آمد يك متدولوژي خاص، ها با با استفاده از تقسيم مشاهدات

و موضوعات شد كدها وساين روش. ايجاد يك مطالعةلهياز قبل به
.ه بودشدپايلوت امتحان 

كنندگان، پيش شركت. شركت كننده در اين مطالعه شركت كردند9
از زمينة كامپيوتري متفاوتي داشتند ولي همة آنها حداقل يك بار 

سرويس نفر6شركت كننده،9از. بودنداستفاده كرده سرويس برخط
زمان كل خريد شركت. موفق به انجام اين كار نشدندو سه نفر گرفته 

ازنكن  دقيقه،16دقيقه تا بيش از يك ساعت با متوسط حدود5دگان
محصوالت خريداري شده نيز شامل وسايل الكترونيكي،. متفاوت بود

و  .شدندمي... لباس، كارت تلفن
هاي اين مطالعه درباره عبارت است از يافته نكاتي كه در زير آمده است

.شرايطي كه در ايجاد اعتماد تاثير گذار هستند
.، يك فاكتور مهم استبرخطاعتماد در خريد�
ميهر چه اطالعات� و يا اطالعات سرويسي كه ارائه شود محصول

. بيشتر باشد، فرض مي شود كه سايت برخط قابل اعتمادتر است
اكمبود ين موضوع را به اطالعات در مورد محصول يا سرويس،
ميسرويس و طراحان به نوع سرويس كند كه سرويسگيرنده القا دهنده

.اندهكنند اشراف كامل نداشتيا خدمتي كه ارائه مي
.اولين برداشت تا آخر ادامه مي يابد�

، مشتريان را در اولين مالقات، راضي نگه دهنده برخطسرويساگر يك
حتي اگر در تجربة دوم، موفق. دارد، احتمال برگشت آنها زياد است
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نباشند، احتمال اينكه فراموش كنند بيشتر از زماني است كه در تجربة
.اول خود شكست بخورند

ميو نوع خريدزمينه� .شود، مهم استيا سرويسي كه ارائه
خصوصيات كاربر بر ديدگاه او در مورد قابليت اعتماد يك سايت�

.گذاردتاثير مي

 اعتماد در شهر الكترونيك-6
شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل
و سازمانهاي بخش خصوصي بصورت و سرويسهاس دولتي  خدمات

و ضريب ايمنيو بطور شبانه برخط روزي، در هفت روز هفته با كيفيت
و كاربردهاي آن انجام  و ارتباطات باال با استفاده از ابزار فناوري اطالعات

و پايه.شود مي هاي مهم در شهر با توجه به اينكه يكي از بسترها
و استفاده از شبكه جهاني وب است، اعتماد جا يگاه الكترونيك، اينترنت

با. مهمي را در اين مقوله به خود اختصاص داده است جايگاهي كه گاه
ميكمي سطحي شايد اگر نتوان اعتماد. شودنگري به آن پرداخته

و خدماتي كه توسط آن به ايشان ارائه  شهروندان را به شهر الكترونيك
بيمي دننتيجه خواهشود، جلب كرد، تالشها براي ايجاد شهر الكترونيك
. اندم

در بسترهاي وب چيزي فراتر از ايجاد الزم به ذكر است كه مقوله اعتماد
هايي براي البته شايد ايجاد امنيت اطالعات زمينه. امنيت اطالعات است

جلب اعتماد شهروندان را فراهم نمايد، ولي براي ايجاد اعتمادي درست 
،نيكوو كامل در بين شهروندان براي استفاده از خدمات شهر الكتر

ي از نمونه به تيتربراي.باشدشرايطي بيش از آن مورد نياز مسولين مي
هاي فناوري اطالعات در يك خبر كه در يكي از پرتيراژترين روزنامه

-مردم بهتر است با خوش: دقت كنيد است،آبانماه به چاپ رسيده 
. شود، بنگرندبيني كمتري به مطالبي كه دراينترنت قرار داده مي

-بهتر است فرض را بر آن بگيرند كه با يك مشت دروغ روبهآنها
البته اين موضوع درباره يك سايت سياسي است، ولي.رو هستند

و فناوريهاي آن با  بيانگر اين مطلب است كه امروزه اعتماد به اينترنت
.چالش مواجه است

و تحقيقاي است كه كمتر در بررسياعتماد مقوله اها جاد شهريها در
همانطور كه دراين تحقيق با مطالعات. لكترونيك به آن توجه شده استا

شدگسترده ، اعتماد به عنوان اولين اي كه صورت گرفته است، تبيين
و سرويس هايي است كه در شهر الكترونيك قدم در استفاده از خدمات

ها در روابط اعتماد مانند بسياري ديگر از پديده. گرددعرضه مي
مياجتماعي بر  و آگاهي صورت اتقاين نكته در تحقيگيرد، پايه دانش
ميزو مشاهدات ني از. نمايدبه وضوح خودنمايي البته پارامترهايي ديگر
و قبيل ويژگي گيري اعتماد موثر نيز در شكل... هاي كاربر، سن كاربر

شداست، كه در بخش مسولين قبل بنابراين. هاي قبل به تفصيل بررسي
مناز هر چيز  و بايد بسترهاي اعتمادساز جمله باالبردن سطح دانش

را در دستور كار هاست،ترين نيازمنديكه از ضروري شهروندانآگاهي 
.خود قرار دهند

 گيرينتيجه-7
و حتي ارتباطات اين واقعيت كه بسياري از تجارت هاي مبتني بر وب

ميالكترونيكي براي بسياري از مصرف كنندگان آشنا نيست،  شود باعث
و يا اعتماد به توانايي فروشندگان  كه آنها در ارائه اطالعات شخصي خود

- فراهم. دهندگان در برآورده كردن تعهدات آنها مردد باشندو سرويس
هاي بسياري براي عبور از موانع اعتماد ها قدمكنندگان وب سايت

از. اندبرداشته : اين قدمها عبارتند
هر فراهم كردن ضمانتهاي و شرط از امنيت با ارائه جبران بدون قيد

،)مثل آمازون(گونه خسارت ناشي از كالهبرداري از كارت اعتباري
هاي چگونگي حفظ حريم فراهم كردن توضيحات كاملي از سياست

،هاي متعلق به آنهاخصوصي در وب سايت
.هاي مشهورتالش براي سرمايه گذاري بر روي مارك

اعتماد بر مبناي واگذاري يا رابطه از طريق مربوط تالش براي ايجاد
و مورد اعتماد، براي كردن خودشان با تجارت هاي از قبل شناخته شده
هايي در وب سايت خودشان به تجارتهاي كامالكمثال با قرار دادن لين

.جا افتاده
و قابل فهم براي افراد، عدم وجود خرابي، طراحي واسط هايي ساده
و گرامري در سايتاشكاالت چاپ .ي

البته اين.كه در طي اين تحقيق تشريح گرديدديگرو بسياري نكات
گامها در ايجاد اعتماد موثرند، ولي با توجه به مطالعاتي كه انجام گرفته 

و مهارت كاربر در استفاده از سرويس هايي كه در است، دانش، آگاهي
ميشود، به عنوان اولين شهر الكترونيك عرضه مي . شودگام محسوب

و مهارتي را در نظر بگيري كه مي خواهد از سرويسي كاربر بدون دانش
هايي نظير تائيديه، آيا وجود آيكنكند در شهر الكترونيك استفاده

و   براي جلب اعتماد او سودمند خواهد بود؟... شخص ثالث
در بنابراين و سرويساعتماد يك بند مهم و بالتبعبرخط هاي خدمات

و خدمات ارائه دهندگانِنياز. استآن شهر الكترونيك خط كاال در بر
و خدماتبه محقق سازي ايجاد اعتماد  بسيار مشكلتر از بقيه كاال

از.ها استنيازمندي و خدماتمشكلتر و نگهداري، ارائه كاال ايجاد
- سرويس. استدهندگان گيرندگان به سرويسسرويساعتماد روزافزونِ 

بههبگيرندگان در حال حاضر دهندگان سرويسعلت فقدان اعتماد
و فقدان سيستم هاي تجارت اكترونيك، تكنولوژي تجارت الكترونيك

كمتر به اينگونه خدمات ها، قابل اعتماد براي فراهم كردن خسارت
مسولين در زمينه گسترش شهر الكترونيك با بنابراين. كننداعتماد مي

.هستند چالشي مهم مواجه
بايد ترويج شهر الكترونيك براي, اندركارن شهري قبل از هر چيزدست

شبكه جهاني وب بپردارند، در ادامه بايد ارائه سازي دربارهبه فرهنگ
و خدمات به گونهسرويس موضوع اعتمادسازي در اي باشد كه ها

شد. شهروندان در نظر گرفته شود از مسائلي كه در اين تحقيق عنوان
كار تواند در اين زمينه كمكمنابع گوناگوني گردآوري شده بود كه مي

در اين تحقيق با ارائه يك مطالعه مشاهداتي كه همچنين. طراحان باشد
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به شكل واقعي در يكي از منابع انجام گرفته بود، مشخص شد كه براي
يك به عالوه. ايجاد اعتماد چه نكاتي بايد در نظر گرفته شود با ارائه

و تعهد مدل دو مرحله و برقراري الزام اي كه مشتمل بر مراحل شناسايي
بيني كرد كه آيا يك فرد به توان پيشبود، مشخص شد كه چگونه مي

 كند يا خير؟ سايتي اعتماد مي
اعتماد در تمامي مراحل زندگي الزم است بر اين نكته تاكيد شود كه

و اين قبياجتماعي باالخص تجارت، كسب ل تعامالت نقشي مهم را وكار
حال در مسائلي از قبيل شهر الكترونيك اين نكته بارزتر. كندايفا مي

به،خودنمايي خواهد كرد چرا كه در صورت عدم اعتماد شهروندان
ميسرويس و خدماتي كه ارائه ميها راوتوان شهر الكترشود چگونه نيك

و گسترش داد؟  همگاني كرده
و بهره بنابراين اهميت اعتماد برداري از شهر در ايجاد، گسترش

بتوان مقوله الكترونيك بايد مورد توجه قرار گرفته، تا از اين رهيافت، 
.گسترش دادرا در بين شهروندان شهر الكترونيك 
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