
 1399ماه شصت، دی شماره                                                                         های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

47 

 

اطالعات بر قصد استفاده مجدد  یفناور رشیپذ یهاابعاد شبکه و مولفه یبررس

 (انیپارس کی: تجارت الکترونیشرکت )مطالعه مورد تیسااز وب
 

 زینب موصلی

 ایران  زرقان،دانشگاه آزاد اسالمی،  زرقان،مدیریت، واحد گروه 

 

های پذیرش فناوری اطالعات بر قصد استفاده مجدد از این تحقیق با هدف بررسی ابعاد شبکه و مولفه -چکیده

ها از نوع توصیفی و آوری دادهسایت شرکت انجام گرفته است. روش تحقیق کاربردی و از نظر جمعوب

شد. جامعه آماری این پژوهش پذیرندگان اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در شهر باپیمایشی می

یین گردید و به روش تصادفی نفر تع 384باشد که حجم نمونه تحقیق از طریق جدول مورگان به میزان تهران می

 آلفای برحسب 86/0 پایایی ضریب ها پرسشنامه استاندارد باساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده

 عاملی تحلیل آزمون معادالت ساختاری و سازیمدل از تحقیق هایداده تحلیل منظوربه. است بوده کرونباخ

نحوه رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در این تحقیق از آزمون  استفاده شده است. برای بررسی اولیه تاییدی

افزار لیزرل انجام شده است. نتایج ادالت ساختاری با استفاده از نرمسازی معایم. مدلهمبستگی پیرسون بهره برده

نیک در دهد امنیت شبکه تاثیر مثبتی بر سودمندی درک شده و نگرش و اعتماد الکترودست آمده نشان میهب

سایت تجارت الکترونیک پارسیان دارد و همچنین هنجار ذهنی تأثیر مثبتی بر نگرش، پذیرش استفاده از وب

سایت تجارت الکترونیک پارسیان را دارد که پس از تحقیقات ودمندی درک شده و قصد استفاده مجدد از وبس

سایت تجارت ک و هنجار ذهنی در پذیرش وبانجام شده به این نتیجه نهایی خواهیم رسید که اعتماد الکترونی

 الکترونیک توسط پذیرندگان تجارت الکترونیک پارسیان تاثیر مثبت دارد.

اعتماد الکترونیک، هنجار ذهنی، سودمندی ادراک شده، تجارت الکترونیک، نگرش، قصد  کلمات کلیدی:

 استفاده مجدد.

 

 مقدمه

 داده تغییر شدت به را افراد زندگی سبک تر،معامالت راحت ایجاد با کامپیوتر کاربردهای اخیر، هایسال در 

 تجاری معامالت هدایت شیوه باشدمی مدرن عصر در پیوترکام کاربردهای ترینمهم از یکی که اینترنت. است

 است داده تغییر دنیا سراسر در افراد ساعته به 24 خدمات ارائه و ملی مرزهای حذف با را تبادالت اجتماعی و
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های اینترنتی، تجارت تجربه شده توسط شرکت هایسختی و مشکالت رغمعلی. (2019و همکاران،  1)ونگ

است، و به یک شیوه خرید  در سال برخوردار %19با مشتری از یک نرخ رشد باثباتی حدود الکترونیک شرکت 

 نشان محققان(. 2017و همکاران،  2)ابوشوک استکنندگان تبدیل شده رایج و معمولی برای بسیاری ازمصرف

اهش هزینه، بهبود مل کشا که شودمی متعددی و متنوع هایکه انتخاب تجارت الکترونیک منجر به مزیت اندداده

 شودهای جدید فروش محصوالت میکننده جدید و ایجاد شیوهعرضه کیفیت محصول، تماس با مشتری یا

جهان و در صنایع مختلف، در حال استفاده از تجارت  ها در سراسرشرکت(. 9201و همکاران،  3)ایسالم

و همکاران،  4)رادباشند حفظ مشتری می منظور بهبود و تسریع تجارت خود و اثربخشی بیشتر والکترونیک به

افزایش دهند، ها رشد اقتصادی خود را های گذشته، تجارت الکترونیک باعث شده که سازمانسال طی(. 2018

 های خود را نیز کاهش دهند.موانع ورود به بازار را کاهش دهند، کارایی و اثربخشی خود را بهبود دهند و هزینه

اکثر موارد تجارت الکترونیک شرکت با مشتری تنها واسط بین مشتری و  در( 8201و همکاران،  5)هونگ

تاثیر مهمی بر ادراکات کاربر و مشتری  سایتوب .(2018، 6)مانزانو و همکارانباشد سایت میفروشنده، وب

سایت توسط مشتری تاثیر دارد. طراحی سایت روی سودمندی درک شده از وبدارد. بنابراین کیفیت وب

گردد که این امر ناشی از ناتوانی سایت منجر به از دست دادن سهم زیادی از فروش بالقوه شرکت میعیف وبض

 ضعیف . همچنین طراحی(2017و همکاران،  7)فونگ خواهند بوده استدن آنچه که میمشتریان در پیدا کر

ین امر نیز از تجارب منفی موجب از دست دادن درصد زیادی از تکرار بازدید آن خواهد شد که ا سایتوب

وری طراحی سایت خود را طباید وب هاشرکت. (2016و همکاران،  8)لوشود اولیه کاربران و مشتریان ناشی می

و مفهومی سازی کنند که در بلندمدت موجب بهبود وضعیت شرکت گردیده و به جذب هر چه بیشتر مشتریان 

-مجازی فرصتی برای دیدارهای چهره به چهره بین مصرف کمک کند. به هر حال برخالف تجارت سنتی، محیط

مهم در تجارت الکترونیک این است  کند. بنابراین، یک موضوعکنندگان و فروشندگان الکترونیکی فراهم نمی

 .(2017و همکاران،  9)سوارشود کنندگان و فروشندگان الکترونیک ایجاد میکه اعتماد چگونه بین مصرف
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کنندگان در رضایت از معامالت را تحریک و برآورده نه تنها انتظارات باالی مصرفباالی اعتماد  درجه

های متقابل در اکثر معامالت آنالین را های درک شده و وابستگیاطمینان، ریسککند بلکه همچنین عدم می

کنندگان فکنندگان منجر به افزایش قصد خرید مصرکند. عالوه بر این، درجه باالتر اعتماد مصرفحذف می

الکترونیک شرکت تجارت (. 2019و همکاران،  1)سومالی  شودیها در حفظ مشتریانش مو کمک به شرکت

عنوان بزرگترین شرکت از لحاظ سهم بازار در زمینه مرتبط با فعالیت خود نسبت به اعتمادسنجی پارسیان به

بت برای مشتریان و پذیرندگان خود مشتریان و ایجاد تفکر استراتژیک جهت جذب و ایجاد تصویر ذهنی مث

ازی ـسای فنی و پیادهـهرداری از زیرساختـبای فراوانی برداشته است. از جمله این اقدامات بهرهـهقدم

شاپرک جهت  3برداری از دامینجهت کدگذاری روی پارامترهای امنیتی و نیز بهره 2SSLهای امنیتی پروتوکل

توان های اینترنتی( میض، خرید شارژ، خرید کاال و خدمات از سایتهای الکترونیک )پرداخت قبپرداخت

بایست نسبت به اخذ نماد الکترونیک از مرجع ذیصالح و پذیرندگان اینترنتی میاشاره نمود. عالوه بر این 

سایت فروش اقدام نمایند که این موضوع باعث ایجاد اطمینان نزد بارگذاری نماد مذکور در صفحه اصلی وب

رید از های خگردد. در ضمن برگزاری جشنوارههای طرف قرارداد سازمان میسایتتریان برای خرید از وبمش

طرف شرکت برای پذیرندگان اینترنتی با انجام تبلیغات موثر و وسیع موجب افزایش تمایل خرید مشتریان از 

باشد ترین مسائل شرکت میاز مهم شود. در حال حاضر پایداری و ثبات شبکه فنی درگاه پرداختپذیرندگان می

-های پذیرش تراکنشافزایش سطح کیفی سامانه که تاثیر بسزایی در سهولت خرید مشتریان دارد. در این حوزه

افزاری و نیز اعمال افزاری با پوشش ابزارهای هشداردهنده نرمهای سختهای خرید از طریق ارتقاء زیرساخت

راهم گردد. با توجه به توضیحات ارائه شده پرسش ـبایست فمی 4کننده بارهای خودکنترلی و تقسیم مکانیزم

اده مجدد ـای پذیرش فناوری اطالعات بر قصد استفـهاد شبکه و مولفهـاینست که: آیا بررسی ابعاصلی تحقیق 

 سایت شرکت تاثیر مثبت دارد؟از وب

 

 

 
1 Somali 
2 Secure Socket Layer 
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

های های نرم و به ویژه فناوریبیشتر در حوزه توسعه فناوریدر جهان کنونی روندهای پرشتاب توسعه، 

(. برای بهبود یک فناوری باید آن را شناخت و یکی 2019، 1فناوری اطالعات قرار دارند )زویینگالکترونیکی و 

تخاب شوند و این انها توسط کاربران ادراک و انتخاب میاز ابعاد فناوری، تاثیر فناوری بر کاربران است. فناوری

ها از مفاهیمی است که در این حوزه مطرح رییابد. پذیرش فناوری و قصد استفاده از این فناودر جامعه انتشار می

. لذا شناخت عوامل موثر بر قصد استفاده و سنجش پذیرش یک فناوری (2018و همکاران،  2)ویبدوشده است 

فنی و سازمانی، از مراحل مدیریت فناوری و بهبود  برای راهبری آن فناوری و کاربرد آن در یک زمینه اجتماعی،

بینی پذیرش آتی یک ن است. عالوه بر دید عملکردی به حوزه کارکرد یک فناوری، پیشفرآیندهای مرتبط با آ

 (.2017و همکاران،  3)فونگباشد دهنده خدمات مفید میها برای موسسات ارائهفناوری در استفاده از فرصت

ویی در وقت، انرژی گیری از خدمات الکترونیک، باعث صرفه جیق امید است که با افزایش بهرهبا انجام این تحق

های مالی شده و در نتیجه افراد از نظر اقتصادی در موقعیت بهتری قرار گرفته و در نهایت موجبات بهبود و هزینه

 شرایط اقتصادی جامعه فراهم شود.

 

 مدل مفهومی تحقیق

از بررسی پیشینه تحقیقات شاهد آن هستیم که کلیه عوامل سودمندی ادراک شده )انصاری بر اساس نتایج حاصل 

(، هنجار ذهنی )انصاری و 2017و همکاران،  4وو؛ 2020(، امنیت شبکه )انصاری و همکاران، 2020و همکاران، 

 5آالوان؛ 2020ن، نیک )انصاری و همکارا( و اعتماد الکترو2020(، نگرش )انصاری و همکاران، 2020همکاران، 

( بر قصد استفاده مجدد تاثیرگذارند و لذا مدل مفهومی زیر در این تحقیق مورد مطالعه قرار 2020و همکاران، 

 گرفت.
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 مدل مفهومی پژوهش

 

 تحقیق اهداف

 شناخت تاثیر امنیت شبکه بر سودمندی درک شده  ✓

 شناخت تاثیر امنیت شبکه بر نگرش به استفاده از شبکه ✓

 تاثیر امنیت شبکه بر اعتماد الکترونیک به استفاده از شبکهشناخت  ✓

 شناخت تاثیر سودمندی درک شده بر نگرش به استفاده از شبکه ✓

 د از شبکهشناخت تاثیر سودمندی درک شده بر قصد استفاده مجد ✓

 شناخت تاثیر نگرش بر قصد استفاده مجدد از شبکه ✓

 دد از شبکهشناخت تاثیر هنجار ذهنی بر نگرش به استفاده مج ✓

 شناخت تاثیر هنجار ذهنی بر سودمندی درک شده از شبکه ✓

 شناخت تاثیر هنجار ذهنی بر قصد استفاده مجدد از شبکه ✓

 استفاده از شبکهشناخت تاثیر اعتماد الکترونیک بر نگرش به  ✓

 شناخت تاثیر اعتماد الکترونیک بر قصد استفاده مجدد از شبکه ✓
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 روش تحقیق

آوری داده پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق دف کاربردی و به لحاظ شیوه جمعتحقیق حاضر به لحاظ ه

در نظر گرفته شده است. جهت تجزیه و پذیرندگان اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان حاضر، شامل 

قق وری اطالعات پرسشنامه محآگیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردتحلیل آماری از روش نمونه

دست آمده از ههای بدادهباشد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل های مدل مفهومی میشامل گویهساخته 

 های آمار استنباطی استفاده شده است.ها از روشنمونه

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.های مدل مفهومی میشامل گویهوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد

 پرسش متغیر ردیف

1 

 امنیت شبکه

 

 قابل هک شدن نیست. سایت تجارت الکترونیک پارسیانوببه نظر من 

2 
صورت های مالی بهتراکنش سایت تجارت الکترونیک پارسیانوبدر انجام کار با 

 شود.کامل انجام می

 باال است. سایت تجارت الکترونیک پارسیانوبامنیت استفاده از  3

4 

سودمندی 

 رک شدهد

عملکرد مرا در معامالت آنالین بهبود  سایت تجارت الکترونیک پارسیانوباستفاده از 

 بخشد.می

5 
اثربخشی مرا در معامالت آنالین  سایت تجارت الکترونیک پارسیانوباستفاده از 

 دهد.افزایش می

6 
در  جهت تعامل سایت تجارت الکترونیک پارسیانوبکنم استفاده از من فکر می

 معامالت آنالین برای من بسیار مفید است.

7 

 نگرش

 مطلوب و ایده خوبی است. سایت تجارت الکترونیک پارسیانوباستفاده از 

8 
کننده راضی سایت تجارت الکترونیک پارسیانوبکنم که استفاده از من احساس می

 است.

 ای است.ایده آگاهانه سایت تجارت الکترونیک پارسیانوببه نظر من، استفاده از  9

10 
قصد استفاده 

 مجدد

 در آینده مجدداً استفاده خواهم کرد. سایت تجارت الکترونیک پارسیانوبمن از 

11 
مجدداً استفاده  سایت تجارت الکترونیک پارسیانوبمن انتظار دارم که در آینده از 

 کنم.
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 اسالمحاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش پی

اس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی الن تحقیق مطابق با روش پیپایایی ای

 ترکیبی  بررسی شده است. 

 

 ضرایب بارهای عاملی

های عاملی باالتر دهد. با توجه به اینکه کلیه بارمدل تحقیق را به همراه ضرایب بارهای عاملی نشان می شکل ذیل

 .لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استباشند، می 0.4از 

 

 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار  1اسالنتایج آزمون آلفای کرونباخ که با استفاده از نرم افزار اسمارت پی

 .باشد حاکی از پایایی مناسب مدل داردمی 0.7ارائه گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 

 باخ مربوط به پایایی پرسشنامهضریب آلفای کرون
 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.76 امنیت شبکه

 0.71 سودمندی درک شده

 0.82 هنجار ذهنی

 0.83 نگرش

 0.86 اعتماد الکترونیک

 0.77 قصد استفاده مجدد

 

 (2آرپایایی ترکیبی )سی 

انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  3اسالپینتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرم افزار اسمارت

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از 

 

 

 
1 Smart PLS 
2 CR: Composite Reliability 
3 Smart PLS 
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 (CR)نتایج مربوط به پایایی ترکیبی
 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.86 امنیت شبکه

 0.83 سودمندی درک شده

 0.89 هنجار ذهنی

 0.90 نگرش

 0.92 تماد الکترونیکاع

 0.85 قصد استفاده مجدد
 

 1اسالمحاسبه روایی با روش پی

 اس روایی پرسشنامه، به وسیلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. الافزار اسمارت پیدر این تحقیق با کمک نرم

 روایی همگرا

 0.5ی هر یک از متغیرها  بیشتر از با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( برا

مناسب مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای است، این اعداد حکایت از روایی همگرای 

( 1981، 4)فرنل و الکر 0.5( و برای اوه 1978، 3)نونالی 0.7( ، برای پایایی ترکیبی 1951، 2)کرونباخ 0.7 کرونباخ

توان اند، مینمودههای حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ باشد و مطابق با یافتهمی

 مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت.

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.64 امنیت شبکه

 0.71 سودمندی درک شده

 0.75 هنجار ذهنی

 40.7 نگرش

 0.66 اعتماد الکترونیک

 0.70 قصد استفاده مجدد
 یافته های تحقیقمنبع: 

 
1 PLS 
2 Cronbach 

3 Nunnally 

4 Fornel & Larker 
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 برازش مدل ساختاری

گیری گر اندازهگر و با در نظر داشتن متغیر تعدیلدر این تحقیق برازش مدل ساختاری بدون حضور متغیر تعدیل

 .شودمی

 
 در حالت معنی داریمدل پژوهش 

 

باشند، مورد پذیرش قرار میبیشتر  1.96ها با توجه به اینکه  از عدد یه فرضیهدهد که کلتی نشان می مقادیر

 گیرند.می

 

 پیشنهادات تحقیق

 شود؛های تحقیق، پیشنهادهای ذیل ارائه میبا تایید شدن تمام فرضیه

 "رد.سایت تجارت الکترونیک پارسیان داامنیت شبکه تأثیر مثبتی بر سودمندی درک شده از وب" فرضیه اول:
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کارگیری سیستم ای است که یک شخص اعتقاد دارد بهطبق تعریف، میزان سودمندی درک شده، درجه

روز و پیشرفته در این نوع های بهشود. استفاده از فناوریاش میتجارت الکترونیک باعث افزایش کارایی

زمان لود شدن ش سرعت )کاهش افزایتواند از طریق شود، بلکه میتنها باعث افزایش امنیت شبکه میها نهسیستم

( باعث ایجاد کارایی و افزایش میزان سودمندی درک شده در مشتریان شود. همچنین یک صفحه و حجم آن

آنالین  هایتراکنشبرای افزایش احساس امنیت مشتری باید امکان ایجاد محدودیت در زمان و مبلغ انجام 

 د.گرد فراهمسنتی،  هایشعبهمشتری در  درخواست وسیلهبه

 "سایت تجارت الکترونیک پارسیان دارد.امنیت شبکه تأثیر مثبتی بر نگرش به استفاده از وب" فرضیه دوم:

الکترونیک  هایدادهامنیت  تأمین، شودمیدرخصوص تجارت الکترونیک که در فضای مجازی انجام 

که دسترسی به سیستم  شودمیایجاد  افرادپیچیده و مشکل است. با استفاده از خدمات امنیتی این اطمینان برای 

از طرف  شده عنوانامنیتی  هایسیاستآن تنها محدود به افراد مجاز و مطابق با  هایدادهتجارت الکترونیک و 

شخصی و شماره کارت اعتباری در صورت عدم حفاظت ممکن  مطالعات مثال عنوانبهفرستنده است.  سایتوب

در رفع تواند می خدمات امنیتیاین قبیل شوند. انجام  کاریدستغیرمجاز وامل است در جریان انتقال توسط ع

  باشد. تأثیرگذار نگرش افراد درخصوص استفاده از سیستم تجارت الکترونیکمرتبط با  هایدغدغه

یان سایت تجارت الکترونیک پارسامنیت شبکه تأثیر مثبتی بر اعتماد الکترونیک به استفاده از وب" فرضیه سوم:

 "دارد.

 کاریدستباید تضمین کرد که فقط فرستنده و گیرنده بتوانند متن پیغام را ببینند، متن داده در طول انتقال 

رمزنگاری، های روش شود ازپیشنهاد میار کند. نشود، فرستنده یا گیرنده نتواند ارسال یا دریافت داده را انک

استفاده ، شودمیشمگیر امنیت در تجارت الکترونیک منجر امضا دیجیتال و گواهی دیجیتال که به افزایش چ

 کنندگان در استفاده از آن را افزایش دهد.تواند اعتماد مصرفترتیب امنیت باالی شبکه می این کرد. به

سایت تجارت الکترونیک پارسیان درک شده تأثیر مثبتی بر نگرش به استفاده از وب سودمندی" فرضیه چهارم:

  "دارد.

 هر در ،شده ارائهبانک، به تفکیک انواع خدمات  سایتوب در شدهانجام هایتراکنشآنالین تعداد ثبت 

 گذارد.ثیر میبا ایجاد حس سودمندی درک شده، بر نگرش استفاده از این نوع خدمات تأ ماه هر در وروز 

جارت الکترونیک پارسیان سایت تسودمندی درک شده تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد از وب" فرضیه پنجم:

  "دارد.
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ها، انجام اقداماتی در راستای افزایش کارایی استفاده از خدمات الکترونیک مثل افزایش سرعت تراکنش

تواند ضمن ایجاد حس شده و ... می وط به تراکنش انجامکاهش زمان انتظار، ارائه اطالعات مالی کامل مرب

 مجدد از این سیستم را داشته باشد.سودمندی، تأثیر مثبتی بر قصد استفاده 

  "سایت تجارت الکترونیک پارسیان دارد.نگرش تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد از وب" فرضیه ششم:

های تجارت الکترونیک، ر قصد استفاده مجدد از سیستمشود جهت افزایش میزان تأثیر نگرش بپیشنهاد می

ها استفاده شود. بهبود گرافیک شبکه، عالوه بر بهبود نگرش، تأثیر های گرافیک این نوع شبکهسازیاز بهینه

 ها خواهد داشت.مثبتی بر قصد استفاده مجدد از این نوع سیستم

  "سایت تجارت الکترونیک پارسیان دارد.هنجار ذهنی تأثیر مثبتی بر نگرش استفاده از وب" فرضیه هفتم:

مشوق مناسبی برای  هاآنن قبلی سایت و رضایت در نظر گرفتن بخشی برای نمایش نظرات مشتریا

 . شدبر نگرش آنان داشته باچشمگیری  ریتأثبا ایجاد یک ذهنیت مثبت،  تواندیمبازدیدکنندگان بوده و 

  "سایت تجارت الکترونیک پارسیان دارد.هنجار ذهنی تأثیر مثبتی بر سودمندی درک شده از وب"فرضیه هشتم: 

و  دوطرفهو تماس با ما بر ایجاد یک ارتباط  درباره ما یهابخشناسب برای طراحی و ساخت صفحاتی م

نندگان، حس کارایی و کترتیب با بهبود هنجارهای ذهنی استفاده این به است. مؤثرحس شناخت متقابل 

 ها افزایش خواهد یافت.سودمندی درک شده از این سیستم

  "سایت تجارت الکترونیک پارسیان دارد.هنجار ذهنی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد از وب" فرضیه نهم:

 یهاتیمسئولپرداخت و  یهاروشارائه توضیحاتی کامل از نحوه سفارش، شرایط و ضوابط، نحوه تحویل، 

تجارت  تیساوباده از بهبود ذهنیت افراد و افزایش میزان استفزیادی بر  ریتأثامری ضروری بوده و  دو طرف

 .خواهد داشت الکترونیک

  "سایت تجارت الکترونیک پارسیان دارد.اعتماد الکترونیک تأثیر مثبتی بر نگرش استفاده از وب" فرضیه دهم:

 واطالعات شخصی مشتریان  ایجاد امنیت و حفظ حریم و حوزه در جامع توسط سازمان هایسیاستاتخاذ 

ترتیب نگرش فرد در  این رد. بهدا اعتماد مشتری ایجاد درسزایی به تأثیر هاسیاستمناسب این  رسانیاطالع

 ها بهبود خواهد یافت.سایتاستفاده از این وب

سایت تجارت الکترونیک پارسیان ده مجدد از وباعتماد الکترونیک تأثیر مثبتی بر قصد استفا" فرضیه یازدهم:

  "دارد.

http://websima.com/blog/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
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تکراری مشتریان  سؤاالتپاسخگویی به  بخش ایجاد، داریامانت حفظ با آنالین پیشنهاد وابداع سیستم انتقاد 

اختالفات و مشکالت احتمالی  وفصلحلی براسایت وب درقراردادها و قوانین آنالین  دادن سایت و قراروبدر 

نتیجه  و در اعتماد مشتریان ایجاد در زیادی تأثیر مشتری هر برای فردمنحصربهکدهای شخصی  ایجاد و هآمدپیش

 ها دارد.قصد آن در استفاده مجدد از این سیستم

 

 پیشنهاداتی جهت انجام تحقیقات آتی

مدنظر قرارگرفته و در  شود در تحقیقات آتی، موارد زیرتحقیق، پیشنهاد میآمده در این دستبا توجه به نتایج به

 های الزم انجام شود:ها بررسیخصوص آن

نظر مکانی درخصوص سیستم تجارت الکترونیک پارسیان در شهر تهران  با توجه به اینکه تحقیق حاضر از

های تجارت الکترونیک و یا در شهر ایر سیستمشود از نمونه دیگری در سگرفته است، به محققان توصیه میانجام

هم  ها استفاده نموده و نتایج حاصله را باهای دیگر برای تقویت قابلیت تعمیم و ایجاد اعتبار برای یافتهانو است

 مقایسه نمایند.

ر ای در دیگشود که موضوع تحقیق با رویکرد مقایسهشده در این مطالعه پیشنهاد میبراساس نتایج حاصل

رد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مورد مقایسه و تحلیل قرار مطالعه قرار گی های تجارت الکترونیک موردسیستم

 گیرد. 

تر درخصوص بررسی های دقیقهای آماری به بررسیشود با استفاده از سایر روشبه محققان توصیه می

 های موجود در این تحقیق بپردازند.فرضیه

 

 های تحقیقمحدودیت

تجارت الکترونیک پارسیان استان تهران انجام شد. محدودیت به لحاظ اجرایی تحقیق حاضر در بین پذیرندگان 

شد، های دیگر انجام میها و یا استانچه تحقیق در سایر شرکتاصلی تحقیق آن است که مشخص نیست که چنان

ن توان با اطمینان از قابلیت تعمیم ایگرفت. به عبارت دیگر نمیمیآیا نتایج تحقیق حاضر باز هم مورد تایید قرار 

 تحقیق در سایر مناطق صحبت کرد.

گیری متغیرهایی چون ها نیز به لحاظ پژوهشی در ذات تحقیق وجود دارد. اندازهاما برخی محدودیت

دست آمده چندان دقیق هسودمندی درک شده، هنجار ذهنی و نگرش کار چندان آسانی نیست و اصوالً نتایج ب

 نیست. 
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دهندگان همکاری کاملی با محقق نداشته و تمایلی به پاسخ محدودیت دیگر تحقیق حاضر این است که

صورت ناقص و ناصحیح تکمیل دهندگان نیز پرسشنامه را بهگویی به پرسشنامه نداشتند. بسیاری از پاسخپاسخ

 دست آوردنتفاده نداشته و محقق ناچار به ابطال آنها شد. برای بههایی از این دست قابلیت اسکردند که پرسشنامه

پرسشنامه را توزیع کند که تعدادی  400پرسشنامه قابل استفاده طبق جامعه آماری، محقق مجبور شد بیش از  384

 از آنها باطل شد.
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