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 چکیده

 
 و یتیمنامسائل  لیبه دل یمتماد انیسال یدر ط کیتجارت الکترون یهاتیوب سا ریو رشد چشمگ شرفتیبا وجود پ

ز اکنند هدف  یم لیتبد دیخر کیخود را به  نیآنال یجستجو ،در سطح بین المللی براندرصد از کار ۲۹تنها  یکاربرد

 ۲۰۱۸ا ت ۲۰۰۰ل به کار گرفته شده از سا یابیارز یدر خصوص نقاط قوت و ضعف مدلها یمرور کل کیمطالعه ارائه  نیا

 رد مطالعهمو کیرونتجارت الکت تیساوب  کی یبرا بهره برداریو  یتینقاط قوت و ضعف را از جنبه ابعاد امن نیبوده و ا

ط نقا ی،کاربرد ی،تیامن یاز عامل هاهای ارزیابی فهرستی مدل  هریک از سنجش ی ومطالعه با بررس نیا .دهد یقرار م

 یریندازه گادر به اکه ق یو کامل ریکه فقدان مدل فراگ افتیدست  جهینت نیرا ارائه داد و به ا هایمدلقوت و ضعف هر 

اشد هر ه قادر بکشود  یطراح یابیکه مدل ارز است ازیدر واقع ن احساس می شود. باشد یو کاربرد یتیمل امنعوا یتمام

جارت ت تیوب سا سطه آنقرار داده تا به وا یابیمورد ارز یکیتجارت الکترون تیوب سا یرا برا یو کاربرد یتیدو عامل امن

های توب سای توسعه پیدا نمود و در جامعه آماری مخاطبانبر این اساس مدل مذکور  .شود یراه انداز یکیالکترون

های و شاخص های امنیت و حریم خصوصی در مولفه امنیتالکترونیکی مورد سنجش قرار گرفته که بر این اساس شاخص

رفته که گر نجش قراورد سم قابلیت بهره برداری در مولفه میزان رضایت، خطا، کارایی، قابلیت به یادآوردن، قابلیت یادگیری

 نتایج تحقیق موید تاثیر شاخص های مذکور در ارتقا و توسعه تجارت الکترونیک می باشد.  

 قابلیت بهره برداری، تجارت الکترونیک امنیت وبسایت، کلمات کلیدی:
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 مقدمه          .1

است  باال رفته یاهداف بازرگان یبرا نترنتیاستفاده از ا و میزان کاربرد کمیو  ستیدر قرن ب یو توسعه تکنولوژ شرفتیبا پ

امر باعث تکامل تجارت  نیبوده که هم یبه عنوان کانال خرده فروش نترنتیدر حال استفاده از ا عیاز صنا یاری[ و بس۱]

 ییهاندیجهت انجام فرا ینترنتیو ا یوتریکامپ یهاشبکه کاربردتواند به عنوان یم کیتجارت الکترون .شودیم کیالکترون

 کیتجارت الکترون ۱۹۹۴از سال  .[۲گردد] فیمحصوالت و اطالعات تعر ،خدمات ییانتقال و جابجا ،فروش ،دیخر رینظ

تنها تجارت موجود در آن زمان خواهد  یکیتجارت الکترون ۲۰۵۰شده است که در سال  ینیبشیداشته و پ یعیرشد سر

 در حوزه شتریب یابیارز ازین انگریانجام شده بود که ب یتیامن تیبودن و قابل یدر ارتباط با کاربرد یمتعدد یکارها .[۳بود]

 .[۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱]ه است بود تجارت الکترونیک

سهولت  زانیم[ که در واقع ۱۲]باشدیم آن بودن یاستفاده و کاربرد تیقابل کیتجارت الکترون یطراح یاساس اصل 

و  یرادآوی تیلقاب یی،اراک ،تیشامل رضا تیفیاز پنج عامل ک یستیل زین نیلسون .کندیم یریگرا اندازه رابط کیاستفاده از 

 .[۴و خطا را ارائه داد] یریادگی

ن ه واسطه آد تا باستفاده شو یو اثربخش ییکارآ ،تیتواند همراه با رضا یخدمت م کیاست که  ای استفاده درجه تیقابل

عوامل  ری ازااستفاده به عنوان شم تیقابل گریبه سخن د .[۱۳]ابدیمشخص تحقق  نهیزم کیدر  ینترنتیهدف کاربر ا

 .[۱۴شود] یاطالق م ییکارا ی وادآوریبه  تیقابل ،تیرضا رینظ یفرد یتیفیک

ده و استفا تیلقاب ،ترویکامپ -انسان امور مربوط به تعاملبخش دوم  :است افتهیصورت سازمان  نیدر ادامه به ا قیتحق نیا

 یابیزار یهادلاز م یطرح ؛مطالعه نیبخش سوم ا .دهدیقرار م یرا مورد بررس کیتجارت الکترون یهاتیساوب تیامن

 یابیرزادل ها مورد م نیااز استفاده  یهاتیدر واقع حاالت قابل .دهدیشده را ارائه م هاستفاده به کار گرفت تیو قابل تیامن

را  یدیطلب مفو م پنجم مبحثبخش  .دهد یم حیمدل را توضهربخش چهارم نقاط قوت و ضعف  .قرار گرفته است زیو آنال

 .کندیبه دست آمده را مطرح م یریگجهیبخش ششم نت تیارائه داده و در نها

 

 چارچوب نظری پژوهش .2

 

 تعامل میان انسان و کامپیوتر   .2-1

 ،مورد انتظار یها دیبا تعداد خر سهیاما هنوز در مقا دهدینشان م در این حوزه را یرشد بزرگ نیآنال یدهایاگرچه روند خر

کاربر  هکند کیم انیب کیقانون اول تجارت الکترون .[۱۵]شودو اینترنتی انجام می نیبه صورت آنال دهایاز خر اندکیتعداد 

 ،خریدارانبه جهت باال بردن میزان تبدیل بازدید کنندگان  .[۴کند]که نتواند پیدا کند خریداری نمی ی رایکاال ینترنتیا

بوده که از  اینترنتی دیخر یبرا یقادر به جذب مشتر ییهاتیتنها وبسا .[۵]ابدییالزام م یکیتجارت الکترون استفاده تیقابل

  .[۱۶بخشند] لیتسه یمشتر یبه اطالعات را برا یابیدست ندیقابل قبول بوده و بتوانند فرآ ینظر ساختار
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عالوه بر  .[۱۷ت]متناسب اس یکیتجارت الکترون یها تیبا اعتماد حاصل از وب سا ماًیاستفاده ادراک شده مستق تیقابل

تضمین  را یکینتجارت الکترو تیکه موفق ی بودهمهم اریبس یهم از فاکتورها یخصوص میو حر تیامن ،استفاده تیقابل

 .[۱۸] بخشندیم

 یاهپروتکل یرار سازو با برق کندیم فراهمضرر بدون یکیمعامالت الکترونبستری را برای انجام  یکیتجارت الکترون تیامن

دمت ه دهنده خارائ یرابلکه ب یمشتر یتنها برانه  یتیو امن سازدیرا فراهم م ینترنتیو فروش ا دیامکان خر توسعه یافته

 ،اعتماد تیقابل ،حتص ر،انکا ی،کپارچگی تیامن رینظ یشامل ابعاد گوناگون یکیتجارت الکترون تیاهم .کندیبرقرار م زین

در  انیتراعتماد مش یموفق بر رو یکیتجارت الکترون تیساوب کی[ و ۱۹باشد]یدسترس بودن م و در یخصوص میحر

ل و مسائ یصخصو میاز حر یناش یها یبه علت نگران انیچرا که اغلب مشتر کندیتالش م ینترنتیانجام معامالت ا یراستا

 .[۲۰باشند]ینم ینترنتیبه انجام معامالت ا لیما یتیامن

 انیل مشترتعام یگکه چگون یکرد در حال فیتعر ستمیس کی تیامن یتوان به عنوان بداهه سازیستفاده را مقابل ا تیامن

علت  نیبه هم ندستیدا نج گریکدیو مرتبط بوده و از  وستهیبه هم پ تیاستفاده و امن تیقابل .ردیگیرا در نظر م ستمیبا س

 منیتاستفاده و ا تیقابل عامل هر دو .[۲۱] قرار داد یریگمورد اندازه زیرا ن تیامن ،استفاده تیقابل یریبا اندازه گ توانیم

شود  لیبدت یزینگو چالش برا ریبه امر خطای دو عامل و سنجش  یابیارز باعث می شوند تا خود یبه علت مفهوم چند بعد

[۲۲]. 

 نییتع یازمانو س یددر سطوح فر وستهیبه هم پ ختلفتواند با استفاده از عوامل میم تیوب سا تیاستفاده و امن تیقابل 

 کیدر دگیری یت یاو قابل تیرضا ،تیوب سا تیفیک ،تیوب سا تیامن رینظآن ها مختلف  یجنبه هادغام و ا [۲۳] شود

ی عو س شد در گذشته انجام یمتعدد یابیمطالعات ارز .شودیم انحصاری مدل کی یریمنجر به شکل گ یچهارچوب کل

 [۲۴]ند بده رراق یابیو ارز یررسرا مورد ب تیاستفاده و امن تیعوامل قابل یابیارز یهامدل یریتا با بکارگ دیگرد

 

 تجارت الکترونیکدر وامنیت  بهره برداریقابلیت  مفهومیمدل . 2-2

ارائه شده  ۱۹۹۲در سال  [۲۵] النیکه توسط دلون و مک م یبا استفاده از مدل یاطالعات یهاستمیس تیدر گذشته موفق

 تیدر وب سا تاً یهانقرار گرفت و  ینیو بازب یبه روزرسان وردم ۲۰۰۳مدل مذکور در سال مورد سنجش قرار می گرفت. بود 

 .[۲۶] مورد استفاده قرار گرفت کیتجارت الکترون یها

 یبرا اینترنتی بلکهکاربر کی ینه تنها بر رو کیتجارت الکترون ریتاث یابیارز یبرا توانیرا م دیجد افتهیتوسعه  مدل

 یریرا اندازه گ یتیفیک یژگیشده شش و ینیمدل بازب نیا .کل صنعت مورد استفاده قرار داد یکاربران گروه سازمان و برا

مدل  کی دادند. این فناوری به عنوانتی ای ام مورد ارزیابی قرار می تیدر گذشته قابل قاتیاز تحق یادیشمار ز .کندیم

و  یرفتار لیتما نیکه ب یگسترده خود در نشان دادن شکاف ییتوانا لیبه دل کیالکترونتجارت  یریکارگبه  یبرا یقاتیتحق

کاربرپسند و  که چگونه رابط، دهدیم این فناوری نشان می دهد .شده است پذیرفته ،مصرف کننده وجود دارد یواقعرفتار 
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جهت انجام معامالت  وتریکامپ رشیذپ یرفتار مصرف کننده برا یبررس کننده در نییدو عامل تع نیا مفید می باشد.

  .[۲۵] برخوردار هستند ییباال تیاز اهم ینترنتیا

 جادیست، ااناسب مت یتمندیبا رضا میبه طور مستق تیاستفاده و امن تیکه قابل نیاثبات ا یبرا مندیتیمدل رضا نیچند

 یبرا .است یکیالکترون ایت تجارتمندی از وبستیدادند که مدل رضا شنهادیپ یمدلسیمانسکی و هیس  [۲۷] .اندشده

در اطالعات ادن دتاثیرات قابل توجه ناشی از مدل  نیا ،کیتجارت الکترون تیکاربران وب سا انیم یتمندیمطالعه رضا

لمداد ول مهم قمحص مندی ازتیرضا یرا برا تیوب سا یمحصول و طراح دادن شنهادیپ ی،مال تیامن ی،راحت ،محصولمورد 

 یا بر رور ریتأث نیشتریب یمال تیامن یکه راحت افتیدست  جهینت نیروش بازگشت مطالعه به ا یریارگبا به ک .ندنکیم

رت مشابه به صو .آورد یمدل را به دنبال م نیموجود در ا گرید ه عاملکاربران گذاشته که س یتمندیرضا زانیم

نصر عمربوط به  وباال به شدت وابسته  سطحزه چهارسا .و ارائه داد شنهادیرا پ یاز مشتر تیمدل رضا کی[ ۲۸]ایتمکن

سازه قابل اندازه  ریز ۱۶چهار سازه به  نیا .شوند یشده و نشان داده م یریمدل اندازه گ نیباشند که توسط ا یاعتماد م

 .دشون یم یطبقه بند یریگ

اد ر اعتمببه شدت  تیوب سا تیفیو ک یشخص یها ینوآور ی،نترنتیمدل نشان داد که تجربه ا نیحاصل از ا جینتا 

منجر به  [۲۹راژ]اتوسط دو یگریعه دمطال .گذارد یم ریتاث یکیتجارت الکترون تیوبسا در وی دیکننده و اقدام خرمصرف

 زانیمسنجش  یکننده برا نییعامل تع کیبه عنوان  یبانیپشت تیشد که شامل عنصر قابل یارائه و توسعه مدل

ه کار را ب ینوآور رشیمعامالت و مدل پذ نهیهز لیتحل ،خدمات تیفیور کمطالعه مذک .مصرف کننده بود مندیتیرضا

کنندگان مصرف یو نظرات شخص دهیا نیها و همچن تیبودن محصول وب سا یکه کاربرد دهدیو نشان م ردیگیم

 یم نییتع ار تیاسوب  کیو نگرش آنها را نسبت به  کردیگذارد و رو یم ریمصرف کنندگان تاث تیرضا زانیبر م ماًیمستق

 تیرضا زانیبط با ممرت امدیسوابق و پ انیم یرابطه تفاضل انگریدهد که ب یارائه می مدل نظر کی[ ۳۰]ی مک کالسک .کند

 یبه تازگ .ی باشدم یمشتر یکیو الکترون نیآنال دیقصد خر نیبودن معامله و همچن یکیاز الکترون یمشتر تیرضا ی،مشتر

  .[۳۱]د ی پردازم یکیمصرف کننده به انجام معامالت الکترون یمسئله وفادار رویبر ی توسعه یافته است کهمدل مفهوم

 یتکنولوژ یاکتورهااز عوامل و ف شتریب کیکاربر تجارت الکترون تیرضا زانیکه م دهدیمدل نشان م نیحاصل از ا جینتا

عنصر  کیم یل. [۳۲دارد ] یوابستگ ینبه عوامل سازما یکیروناعتماد در تجارت الکت زانیکه م یدر حال ردیپذ یم ریتاث

قع در وا .کند یریگو اندازه ادهرا نشان د یکیاستفاده تجارت الکترون تیاضافه کرد تا بتواند قابل مدل تی ای ام را به یتیامن

 تیامن، لذت ،دهش کدر ییعناصر کارآ انیم یو وابستگ یهمبستگبتواند دهد که  یمدل را به گونه توسعه م یم سهمدل ل

 . کندی ریگاستفاده را اندازه تیو قابل

عوامل فروشنده و  تیساوب تیفیمانند ک یبا استفاده از عوامل مهم ترنیز تالش کردند [ ۳۳]ال دواری وکاماال 

 تیاستفاده و امن تیقابل زانینشان دادن م یام برا ی ایت یریبا بکارگ یگریدر مطالعه د .دهند ترشگس را کنندهمصرف

مفید بودن و رابطه صمیمانه با کاربر را مورد اندازه  این مدل پیشگام شد تا اعتماد پذیری، کیجارت الکترونت تیوب سا

استفاده  تیقابل انیشد تا رابطه م یسع لیدل نیدارد به هم یکننده مبهم نییام عوامل تع ی[ مدل ت۳۴]گیری قرار دهد. 

طرح مذکور  نیقرار گرفت که در کنار ا زیو آنال یمورد بررس یمدلطرح ی با کیالکترون تتجار یرهایو متغ تیوبسا نیچند
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 ریتاث مدل "از مفهوم مشابه [۳۶[ و ]۳۵] نیعالوه بر ا .شدند لیمعامله و اعتماد تحل لیشده به منظور تکم درک سکیر

 .بگذارند استفاده کردند اثر کیاستفاده تجارت الکترون تیقابل یکه بر رو یکننده ا نییکردن عوامل تع دایپ یبرا "میمستق

بودن وب  دیمف زانیم تایو نها تیوب سا - ینترنتیاررابطه دوستانه کارب ،لذت زانیم ،تیامن رینظ یمدل عناصر متعدد نیا

 .[۳۷] کندیماندازه گیری  را تیسا

 تیضار زانیم مدل سنجش نیا .کرد یابیارز مک لین و ورمپد را با استفاده از مدل یکیتجارت الکترون تیوب سا کی

دهد  یم نشان جینتا .کند یو ارزش درک شده را فراهم م استفاده مجددقصد  ،ستمیس یخدمات و برابر ،اطالعات یمشتر

مدل  کیمشابه  به طور .گذاردیم ریتاث کیاستفاده از تجارت الکترون تیکننده در مدل بر قابل نییعامل تع نیکه روابط ب

 میرحرتند از اما دو سازه مهم را اضافه کرد که عبا افتهیتوسعه لین  و مک ونلد یها ستمیس تیازمدل موفق گرید

 .[۳۸] یریو اعتمادپذ یخصوص

 تیفیک دهدیان منش جیقرار گرفتند نتا یابیو ارز یمورد بررستمدید  توسط مد یکیهفت بعد مرتبط با تجارت الکترون 

 .ستندرتبط هممصرف کننده و کاربر  تیرضا زانیبا م میقبه صورت مست یخصوص میاعتماد و حر ،خدمات تیفیک ،ستمیس

رت تجا یها تیوبسا تیاستفاده و امن تیقابل یریگاندازه یکه برا دهدیچند مدل را نشان م یطبقه بند کیجدول 

 .به کار گرفته شده اند کیالکترون
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 طبقه بندی مدل های ارزیابی قابلیت استفاده -1جدول 

۱ 
عات اطال امنیت و حریم خصوصی، موارد پیشنهاد شده، مزایای ارایه شده، ها،نوآوری

 طراحی وبسایت محصول،
 1سیمانسکی

 2مک نایگیت و همکاران اعتماد به رفتار ۲

 3دیواریج و همکاران صمیمیت کاربر تجارت الکترونیک و میزان عملکرد ۳

 4مک کلوسکی سهولت مصرف،مفید بودن و امنیت ۴

 5پیکارانین و همکاران سودمندی سهولت درک شده، جاد شده،امنیت ای ۵

 6لین و همکاران لذت عملکرد درک شده، حاالت دوستانه، ایمنی و امنیت، ۶

۷ 
 امنیت، آنالین، تجربه معامالت اعتماد پذیری، میزان رضایت مصرف کننده، خصوصی، حریم

 ریسک طراحی محتوا،
 7دیوایری و کاماال

۸ 
تبار اع ود،تاخیر دانل رابطه کارایی و صمیمیت با کاربر، عامالت متقابل،ت زمان دانلود،

 رضایتمندی مشترک،
 8گرین و پیرسون

 9چانگ و همکاران قصد خرید مجدد،رضایتمندی ارزش ادراک شده، سیستم و خدمات، کیفیت اطالعات، ۹

 10صفا و ایزمی سهولت استفاده سودمندی، کیفیت اطالعات و سیستم، ۱۰

 11علی و همکاران رضایتمندی،اعتماد پذیری،حریم خصوصی،کیفیت سیستم و خدمات ۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Szymanski & Hise 
2- McKnight et al 

3- Devaraj rt al 

4- McCloskey 
5- Pikkarainen et al 

6- Lim et al 

7-Dwariri & Kamala 
8- Green & Pearson 

9- Chong et al 

10- Safa & Ismai 
11- Ali et al 
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توسعه تجارت 

 الکترونیک

 امنیت وب سایت

 قابلیت بهره برداری

 امنیت

 حریم خصوصی

 میزان رضایت

 خطا

 کارایی

 آوردنقابلیت به یاد 

 قابلیت یادگیری

 
 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 تیقابل ختلفم حاصل شد تا ابعاد ای سهیمقا ۱فهرست شده در جدول  یهابر مدل یبر اساس مرور  رویکرد مطالعه

شدن به  یریگندازهکه توسط هر مدل ا ییهایژگیو شودیم یریگکند که توسط هر مدل اندازه نییرا تع تیاستفاده و امن

د از با بر یژگیهر و موجود نگاه شدند نو خوانش در رده متو کیستماتیس یجستجو قیاز طر تیاستفاده و امن تیابعاد قابل

 ت در جدولفهرس یاهیژگیو کهیدر حال .داده شد قیتطب لسونیهر بعد ارائه شده توسط ن فیاستفاده بر اساس تعر تیقابل

گاش ن ۱۹ست اداده شده توسط فرستاد و همکاران  تیبه اهم یخصوص میحر فیبر اساس تعر یتیمربوط به عناصر امن ۱

 یبایارز کی مدل نیا ایآ نکهیآن و ا یابینقاط قوت و ضعف هر مدل از جمله چند عنصر در ارز لیو تحل هیبه منظور تجز

ه رد استفادمو کردیرو ریز کیانجام شد شکل  کندیم جادیا کیتجارت الکترون تیوب سا تیاستفاده و امن تیکامل از قابل

 .دهدیمطالعه را نشان م نیدر ا
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                                                           روش تحقیق .3

 یها یژگیو عیزتو یبررس یبراازجامعه،  یرینمونه گ قیاز طر نیاست. همچن یکاربرد قیپژوهش حاضر از لحاظ نوع تحق

ز ا قیتحق نیا زین ینبه لحاظ زما نیباشد. همچن ی( میابی نهی)زمیشیمایاز نوع پ قیتحق نیشود ا یانجام م یجامعه آمار

را  کشور ن در سطحمشتریان که تاکنون تجربه خرید از طریق یک فروشگاه آنالی هیکل یجامعه امار باشد. یم ینوع مقطع

دی انتخاب و مورد عد ۳۸۴و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه  ظر به نامحدود بودن جامعه آمارین. داشته باشند

گن بودن به علت هم قیتحق نی. در اگردیدتوزیع به صورت الکترونیکی افراد  نیا انیها مپرسشنامهارزیابی قرار گرفت. 

 فاده شده است.ساده برای انجام پژوهش است یتصادف یریجامعه از روش نمونه گ

 میتقس ریح زبه شر است که سئواالت آن کرتیل یازیپنج امت فیاستاندارد و بر اساس ط یپرسشنامه مورد نظر پرسشنامه ا

 شده است: یبند

 توزیع سواالت مربوط به پرسشنامه -2 جدول

 تعداد سواالت هامولفه سازه اصلی

 امنیت وب سایت
 ۴ حریم شخصی

 ۴ امنیت

 برداریقابلیت بهره

 ۴ میزان رضایت

 ۴ خطا

 ۴ کارایی

 ۴ قابلیت به یاد آوردن

 ۴ قابلیت یادگیری

 

فته قرار گر دیورد تائمآن در پژوهش  ییپرسشنامه استفاده شد که روا ی روایی محتواییرگی از ابزار اندازه تحقیق نیدر ا

د ای تحقیق نیز مورکرونباخ استفاده گردید که پای تایی پیش آزمون از آلفای ۳۰است. جهت بررسی پایایی با یک نمونه 

 تایید قرار گرفته است. نتایج پایایی تحقیق در جدول ذیل ارائه شده است.
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 مربوط به پایایی پرسشنامه نتایج -3 جدول

 میزان پایایی کلی میزان پایایی هامولفه سازه اصلی

 امنیت وب سایت
 ۸۸۵/۰ حریم شخصی

۸۸۷/۰ 

 ۸۱۲/۰ امنیت

 قابلیت بهره برداری

 ۸۹۰/۰ میزان رضایت

 ۸۰۵/۰ خطا

 ۸۴۵/۰ کارایی

 ۸۵۵/۰ قابلیت به یاد آوردن

 ۷۹۳/۰ قابلیت یادگیری
 

 

 ها:تجزیه و تحلیل داده

 یهاریا متغب شتریب ییکه در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنا یاجامعه تیبه منظور شناخت بهتر ماه 

 فیصتو نیشود. همچن فیتوص ی جمعیت شناختیالزم است داده ها ،یآمار یداده ها لیو تحل هیهش، قبل از تجزپژو

که در  است ییارهیمتغ نیروابط ب نییتب یبرا یا هیحاکم بر آن ها و پا یالگو صیدر جهت تشخ یها، گامداده یآمار

 ثیه از حپرسشنام عیحاصل از توز ینمونه آمار عیتوز تیوضع لیتحل هیبخش به تجز نیدر ا رود. یپژوهش بکار م

ا ترنتی رجدول ذیل به لحاظ جنسیت و سن و تعداد دفعات خرید این شود.یپرداخته م ،یشناخت تیجمع یرهایمتغ

 توصیف نموده است.

 متغییرهای جمعیت شناختینتایج مربوط به  -4 جدول

 فراوانی سن درصد فراوانی فراوانی جنسیت
درصد 

 فراوانی

عداد دفعات خرید ت

 اینترنتی )درسال(
 فراوانی

 ۱۰۵ بار  ۵کمتر از  %۹ ۳۵ ۲۰-۰ %۵۳ ۲۰۴ مرد

 ۱۸۹ بار ۲۰تا  ۵بین  %۴۰ ۱۵۱ ۳۰-۲۰ %۴۷ ۱۸۰ زن

 ۶۵ بار ۳۰تا  ۲۰بین  %۲۳ ۸۹ ۴۰-۳۰ درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 ۲۵ بار ۳۰بیشتر از  %۲۸ ۱۰۹ و بیشتر ۴۰ 

 فراوانی سن
درصد 

 فراوانی

تعداد دفعات خرید 

 اینترنتی )درسال(
 فراوانی

 

نرمال ها، زمونمامی آتبرای بررسی نرمال بودن مولفه های ابعاد الگو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و در 

 .تایید می گرددبه صورت زیر بودن متغییرهای تحقیق 
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 آزمون کلموگروف اسمیرنوف نتایج -5 جدول

قمتغیرهای تحقی  نتیجه فرضیه سطح معناداری 

 نرمال می باشد ۰۸۸/۰ حریم شخصی

 نرمال می باشد ۱۱۹/۰ امنیت

 نرمال می باشد ۱۰۴/۰ میزان رضایت

 نرمال می باشد ۰۷۸/۰ خطا

 نرمال می باشد ۰۷۳/۰ قابلیت به یاد آوردن

 نرمال می باشد ۰۵۸/۰ قابلیت یادگیری

 

م افزار به شرح ذیل های نراستفاده گردیده است. خروجی plsتحقیق از نرم افزار  با توجه به نرمال بودن جامعه آماری 

 باشد. می

 

 

0.712 

0.543 

0.665 

توسعه تجارت 

 الکترونیک

 امنیت وب سایت

 قابلیت بهره برداری

 امنیت

 حریم خصوصی

 میزان رضایت

 خطا

 کارایی

 آوردنقابلیت به یاد 

 قابلیت یادگیری

0.533 

0.689 

0.784 

0.741 

0.639 

0.814 

 
 مدل ساختاری آزمون )تخمین استاندارد( -2 شکل
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را دارا  ۵.۰االیبدر مدل تخمین استاندارد بارهای عاملی مشخص گردید تمامی متغییرهای مشاهده گر دارای اعداد 

  یی تحقیق را نیز تایید می نماید.محتوا واییرمی باشند که این موضوع 

 

 

6.213 

4.731 

3.886 

توسعه تجارت 

 الکترونیک

 امنیت وب سایت

 قابلیت بهره برداری

 امنیت

 حریم خصوصی

 میزان رضایت

 خطا

 کارایی

 آوردنقابلیت به یاد 

 قابلیت یادگیری

6.203 

6.539 

4.321 

3.799 

5.301 

3.093 

 
 (t-valueمدل ساختاری آزمون )آماره  -3 شکل

هر  -۹۶/۱ا ت ۹۶/۱زه مقادیر خارج با یرد فرض صفر برا هیپنج درصد در ناح یاین پارامتر )طبق قاعده خطا یبرا tمقدار 

شود،  یطمینان رد مادرصد  ۹۵ن نمود که فرض صفر با بیا توانیمحاسبه شده است. لذا م ۹۶/۱پارامتر مدل(، بزرگتر از 

معنادار  ومثبت  ریگفت نوع رابطه دو متغ توانیم ریمس بیو با توجه به مثبت بودن ضر یلحاظ آمار به گریبه عبارت د

   .دباشادعا نمود کلیه فرضیات تحقیق مورد تایید می توانیم %۹۵ نانیدر سطح اطم نیباشد. بنابرایم

 گیرینتیجه  .4

از نقاط قوت و  یکل ریتصو ی،تیامن یهایژگیبر ابعاد قابل استفاده و و یابیارز یشده توسط مدلها یریاندازه گ یشاخص ها

 یابعاد کاربرد هیکل تواندیو موجود م یفعل یهامدل ایدهد که آینشان م مدل نیدر واقع ا .دهدیضعف هر مدل را ارائه م

و  یهمه ابعاد کاربرد ندنتوایم یابیارز یمدلها ایآ؟ ردیدر برگ کیتجارت الکترون یرابمدل واحد  کیرا در  یتیو امن

مدل  ردر ه یتیامن یهاعامل ایکنند که آ ییتوانند شناسا یم یابیارز یهامدل نکهیا ای ؟دنریبرگ استفاده را در یهاتیقابل
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های ب سایت در تجارت الکترونیکی و شاخص؟ شاخص امنیت و حریم خصوصی در مولفه امنیت وریخ ایشامل شده است 

میزان رضایت، خطا، کارایی، قابلیت به یاد آوردن و قابلیت یادگیری در مولفه قابلیت بهره برداری یا قابلیت استفاده در مدل 

 حاضر مورد تایید قرارگرفته و معنای داری تایید شده است. 

 یقاتنتایج بررسی ابعاد مدل تحقیق در سایر تحق -6 جدول

 

  یابیرزا یدلهام یتوسط تمام تیو رضا یریادگی تیلارائه شده در جدول باال تنها عوامل قاب یمدلها یتمام انیاز م

را  یتیامن و یکاربرد ابعاد یمقادر نبودند تا تماباال  یابیارز یکدام از مدل ها چیبود که ه این شده بود و جالب یریاندازه گ

 رفته و شناسایی بکنند.در بر گ

                                                 
1- Szymanski & Hise 
2- McKnight et al 

3- Devaraj rt al 

4 - McCloskey 
5- Safa & Ismai 

6- Lim et al 

7- Dwariri & Kamala 
8- Green & Pearson 

9- Pikkarainen et al 

10- Chong et al 
11- Ali et al 

 شاخص های قابلیت استفاده اندازه گیری شده عوامل امنیتی

 ردیف مدل
 امنیت

حریم 

 خصوصی
 خطا رضایت

قابلیت 

 یادآوری
 کارایی

قابلیت 

 یادگیری

 ۱ 1سیمانسکی       

 ۲ 2مک نایگیت و همکاران       

 ۳ 3دیواریج و همکاران       

 ۴ 4مک کلوسکی       

 ۵ 5فا و ایزمیص       

 ۶ 6و همکاران لیم       

 ۷ 7دیوایری و کاماال       

 ۸ 8گرین و پیرسون       

 ۹ 9پیکارانین و همکاران       

 ۱۰ 10چانگ و همکاران       

 ۱۱ 11علی و همکاران       
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قرار  یابیورد ارزرا م ممکن عوامل نیتر یتیامن و نیتر ی[ کاربرد۳۷] و چونگ [۳۳و کاماال ] یواردال [۳۰]یمک کالسک

 ،تیرضا ی،ریادگی تی[ قابل۳۳ال]او کام یواردال .کرد یریگ را اندازه تیو امن تیرضا یی،کارا، یریادگی تیقابل [۳۷] .دادند

 [۳۲]لیم  [۳۰] یکالسک کم [۳۰] هیسو نسکیمایتنها س . در این بینکردند یریگرا اندازه یخصوص میحر و تیامن

 دند.خود اضافه کر یابیرا به مدل ارز تی[ عنصر امن۳۵]پیکاراینن  [ و۳۳ال ]او کام یراالدو

ل ضعف هر مد وو نقاط قوت  ردهک یبندرا طبقه یابیارز یمدلهابه واسطه آن بتواند را اتخاذ کرد تا  یکردیمطالعه رو نیا

نقاط قوت و ضعف هر  یابیرزو ا زیآنال با .قرار دهند اسیمورد ق ،تفادهاس تیو قابل تیشده امن یریرا بر اساس ابعاد اندازه گ

تجارت  تیوب سا تیو امن بهره برداری تیکه قادر باشد قابل میشویم یو جامع یریمدل به وضوح متوجه فقدان مدل فراگ

شد با تیامن ده وااستف تیکه شامل عناصر قابل یبدون وجود مدل جامع قتیدر حق هد.قرار د یابیرا مورد ارز کیالکترون

هدف  .رائه دهدا وسعهتو  شرفتیپ یبرا یکامل دگاهیاثر بخش نبوده و قادر نخواهد بود تا د کیمدل تجارت الکترون یابیارز

 کیائه جهت ار و رفع مشکالت در شرفتیاست که به دنبال پ ییهاطیمح ییاستفاده اساسًا شناسا تیقابل یابیاز ارز

 یهاللب مدغه اد کرد چرا کنرا محقق نخواهمذکور موجود هدف  یابیارز یمدلها هستند. خدمت قابل استفاده ایمحصول 

 در ییوانات یفعل یبایارز یکدام از مدلها چیکنند و ه یم یابیاستفاده را ارز تیاز قابل ینیمع یفرد یهاشاخصی فعل

ال شده در با ذکر یدل هااگرچه هر کدام از م .باشند یرا دارا نم یتیامن یهااستفاده همراه عامل تیعامل قابل ۵برگرفتن 

استفاده را با  تیلشاخص قاب ۵ یندارد که بتواند تمام ودوج یمدل واحد قابل توجهی در این عرصه کرده اند، یهاکمک

 یابیل ارزود در مدمطالعه شکاف موج نیو کامل ارائه دهد در واقع ا افتهیمدل توسعه  کیادغام کرده و  یتیعوامل امن

در حال  ردیرار بگتوجه ق مورد دیکه با ندهیآ یقاتیتحق یفضا نیبنابرا .دهدیقرار م دیموجود را مورد تاک کیجارت الکترونت

دل م ؛رار دهدق یابیمورد ارز یتیوامل امنعاستفاده را به همراه  تیابعاد قابل یاست که بتواند تمام یمدل جامع یطراح

استفاده  تیقابل یرو بر یکامل یریگ ادغام کرده و بتواند اندازه یتیه را با عوامل امناستفاد تیقابل یاجزا یکه تمام جامعی

 انجام دهد. تجارت الکترونیکی تیوب ساتوسعه جهت ارتقاء و  تیوب سا تیو امن

 یبایا ارزر یعاتاطال ستمیس کی تیکه موفق یتوسعه مدل واحد یگذشته در راستا انیاز مطالعات در سال یشماریتعداد ب

رار ق یابیا مورد ارزر یکیتجارت الکترونیت وبسا تیاستفاده و امن تیتا قابلسعی نمود  ۱۱مدل  نیا .کند انجام شده است

که  یالحدر  دهندیارائه م یکیتجارت الکترون تیوب سا یاز طراح یکل یریگ تنها اندازه یفعل یکردهایاغلب رو .دهد

 عداد پژوهشت .ستانجام شده ا یکیتجارت الکترون یها تیوب سا یابیارز یراب ژهیاز مطالعات به صورت و یتعداد محدود

جود دارد و یکیونتجارت الکتر تیوب سا یها یژگیو بررسیو  زیآنال یبرا یابیارز یمدل ها لیجهت تشک های انجام شده

مدل  نیود در اموج تیامن وده استفا تیعوامل قابل یارائه داده و تمام طهیح نیرا در ا یمحدود دگاهیها دپژوهش نیاما ا

 .دنریگیرا در بر نم

 یقادر باشد تمام دیبا یابیمدل ارز کیعلت  نیدهند به هم یاز خود ارائه م یچند بعد مفهوم تیاستفاده و امن تیقابل 

تمرکز بر موجود م یهااغلب مدل و ادغام کند.را با هم مرتبط ساخته  تیاستفاده و امن تیچندگانه عوامل قابل یها هیال

 یریادگی تیقابل رینظ ابعادی یوبر ر یخاص اکیدموجود ت اتیادب .باشندیاستفاده م های تیاز قابل یابعاد محدود یرو

قرار گرفته اند  یتوجهیمورد ب یخصوص میو حر یتیهمانند مسائل امن یعواملشایان ذکر است  .بودن دارد دیمف و تیرضا
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از طرف  .ارائه دهد یریبرده و بتواند مدل جامع و فراگ نیشکاف ذکر شده را از ب است که نیا قیتحق این هدف جهیدر نت

. توسعه تجارت دیآیبه حساب م ی و آنالیزبررس یبرا یبود که شمار محدودمدلهایی مرور  قیتحق نیا تیمحدود گرید

 نیاضافه شدن در ا لیپتانس یشتریمطالعات ب ،ندهیدر آ شرفتیتوسعه و پ یبرایک در آینده انکار ناپذیر است و نالکترو

موضوعات قابلیت بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی و موبایلی قابلیت نقش آفرینی در و در واقع  را دارا بودهمسئله 
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