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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان
انجام شد .رویکرد کلی پژوهش حاضر کمی و کیفی (آمیخته) بود .جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان در زمینه
تجارت الکترونیک از جمله مدیران و مسئولین بلند پایه بانک بودند .جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مشتریان شعب
بانک مسکن استان همدان در سال  9918بودند .در بخش کیفی نمونه آماری به روش در دسترس هدفمند به تعداد 91
نفر خبره انتخاب شد .در بخش کمی نمونه آماری به روش تصادفی طبقهای براساس جدول مورگان و کرجسی به تعداد
 990نفر انتخاب شد .بعد از بررسی دقیق و موشکافانه مبانی نظری و ادبیات پژوهش ،عوامل موثر بر اعتماد مشتریان
نسبت به تجارت الکترونیک استخراج شدند .سپس سودمند بودن عوامل استخراج شده توسط فرم نسبت روایی محتوایی
( )CVRسنجیده شد .آن گاه هر سه مرحله تکنیک دلفی صورت گرفت و عوامل شناسایی شدند .نتایج پژوهش حاکی 01
عامل اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک را شناسایی نمود .که چند مورد از مهترین آن به ترتیب )9عوامل شهرت
فروشنده )0 ،سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت؛  )9آشنایی با وب سایت؛  )0کیفیت سایت؛  )0وضعیت نرمال؛
)1کیفیت اطالعات؛  )8تضمین ساختار؛ )9سهولت استفاده؛  )1فراهم کردن دانش و مهارت برای مشتری؛ )94
زیرساختهای حقوقی و قانونی بود.
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است که
یکی از عمده ترین دستاوردهای آن بکارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینه اقتصادی و تجارت میباشد .تجارت مبتنی بر
فناوری اطالعات یا تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک دادهها شامل متن ،صدا و تصویر مبتنی است ،این تجارت
فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله کاالها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در بر دارد .همچنین
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت ،تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی ،ارتقای بهره وری ،کاهش هزینهها ،صرفه جویی در
زمان و فراهم کردن امکان فعالیت برای شرکتهای امروزی شده است (مصلح و همکاران.)9910 ،
در حقیقت تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای نوین عصر اطالعات ،عرصة تجارت جهانی را دستخوش تغییرات
فراوانی کرده ،قواعد بازی را دگرگون ساخته و مزیتهای شگفتآوری را در شیوههای انجام کسب و کار ایجاد نموده است (لطیفی
و مؤمن کاشانی .)9991 ،یکی از ویژگیهای مهم تجارت الکترونیکی ،روان سازی روشهای فعالیت و کاهش هزینة عملیات
بازرگانی است .بررسیها نشان میدهد که استفاده از تجارت الکترونیک 09 ،تا  84درصد صرفه جویی در هزینههای فعالیتهای
مختلف ایجاد مینماید (رحمان سرشت و جعفرپور .)9999 ،همچنین تجارت الکترونیک مزایایی برای مشتریان از قبیل افزایش
قدرت انتخاب مشتریان ،امکان خرید بیست و چهارساعته و نیز دسترسی سریع مشتریان به اطالعات مورد نیاز را ایجاد مینماید
(خدادادحسینی و همکاران .)9999 ،عالوه بر مزایای ناشی از کاربرد تجارت الکترونیک ،بهرهگیری از تجارت الکترونیک نیز سبب
ایجاد برخی چالشها نسبت به بازار سنتی شده است ،در این بازار سازمان تجاری با رقبای بیش تری مواجهاند و در تجارت
الکترونیکی ،جذب ،کسب اعتماد مشتریان برای سازمان تجاری مسالهای مهم و دشوار است .چرا که در اینترنت ،مشتری با کمترین
هزینه انتقال و به راحتی و تنها با یک کلیک میتواند از یک وب سایت خارج شود و از وب سایتی دیگر بازدید کند (کیم و ماتیال،9
 ،)0499از این رو شرکتهای بهرهمند از تجارت الکترونیک اشتیاق بیشتری برای به کارگیری برنامههای برای جلب اعتماد ،خویش
دارند و به دنبال آن هستند تا مشوقها و مزایای بیشتری به مشتریانشان ارائه کنند (ترکستانی.)9910 ،
در همین راستا اصغریان و نوری ( )9910طی پژوهش خویش بدین نتیجه دست یافت اعتماد مشتری از عوامل اثر گذار بر
تمایل به بهره گیری از تجارت الکترونیک است وی نشان داد که متغیرهای مربوط به شرکت ،متغیرهای فردی مشتریان و
متغیرهای زیرساختی بر ایجاد اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک تأثیر بسزایی دارند .تعاریف متعددی دربارة اعتماد وجود دارد.
چندگانگی تعاریف اعتماد در ادبیات موضوع احتماالً ناشی از دو دلیل میباشد .اول اینکه اعتماد مفهوم انتزاعی بوده و گاهی اوقات
با مفاهیمی چون معتبر بودن و قابلیت اعتماد یا اطمینان مترادف گرفته میشود و دوم اینکه اعتماد مفهومی چند وجهی است و
دارای ابعاد مختلف ادراکی ،حسی و رفتاری میباشد (لطیفی و مؤمن کاشانی .)9991 ،اما تعریفی از اعتماد که مورد تأیید اکثریت
است عبارت است از (رضایت و تمایل مشتری به تجارت الکترونیک در شرایطی که احتمال ضرر رسیدن به او از سوی بازرگانان
اینترنتی وجود داشته باشد و فرضاً توان کنترل آنان را هم نداشته باشد) (لی و توربان.)0449 ،0
به طور کلی نتایج مطالعات نشان داده است که امروزه توسعه و کاربری فناوری اطالعات در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان
روبرو شده است .در این راستا و همانند اکثر تامین کنندگان خدمات ،نظام بانکی طی دهههای اخیر به سرعت به سمت سرمایه
گذاری بر روی فناوری های نوین ارائه خدمات به مشتریان ،به عنوان راهی برای کنترل هزینهها ،جذب مشتریان جدید و تحقق
انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوریها (بانکداری اینترنتی ،بانکداری تلفنی ،ماشینهای خودپرداز و )....را به
عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خویش قرارداده است (یعقوبی و شاکری .)9998 ،از سوئی علی رغم رشد روز افزون
اخیر در تجارت الکترونیکی ،مشتریان تمایل چندانی به ارائه اطالعات حساس و شخصی در وب سایتها ندارند و معموالً در مواجه
با وب سایتها اطالعات عمومی خود را ارائه میدهند و وقتی از آنها تقاضای اطالعات حساس و شخصی مثل شماره کارت
اعتباری میشود احساس ناراحتی می کنند ،این احساس بیانگر عدم اعتماد مشتری نسبت به اینترنت و بانکداری اینترنتی است
(بشیری و جنیدی.)9991 ،
بنابراین علی رغم گسترش روز افزون تعداد کاربران الکترونیکی بانکها ،هنوز هم بسیاری از کاربران برای انجام برخی امور،
مراجعه به بانک را ترجیح می دهند و از بانکداری الکترونیکی ،بیشتر برای اخذ خدمات مشاورهای استفاده می کنند .این بدان
مفهوم است که عواملی وجود دارد که مانع از اعتماد،پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیک میگردد .از سوی دیگر سایر بانک های
مشابه با فعالیت بانک مسکن ،اقدامات گسترده و همه جانبهای را در خصوص تجارت الکترونیک ترتیب داده اند و از آنجا که این
مقوله برای مشتریان و به خصوص مشتریان استان همدان تازگی دارد ،بنابراین عدم پیشقدمی و بی توجهی به مقوله تجارت
الکت رونیک در بانک مسکن استان همدان باعث می شود که مشتریان دیگر نتوانند ارتباط موثری را با بانک مسکن در این زمینه
1. Kim & Mattila
2. Lee & Turban
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برقرار نموده و به عبارتی بانک مسکن استان همدان را در این خصوص پیشقدم ،فعال و پویا تصور نکنند که چنین امری باعث از
دست رفتن مزیت رقابتی بانک در حوزه تجارت الکترونیک و از بین رفتن اعتماد و اطمینان مشتریان به چنین تجارتی در بانک
مسکن استان همدان می شود .بنابراین از این حیث اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان مورد توجه
قرار می گیرد که اگر بانک نتواند این اعتمادسازی را از کانال و دریچه تجارت الکترونیک ایجاد کند ،باعث می شود که مشتریان
بانک دیگری را برای فعالیت های بانکی و پولی خود انتخاب کند و این امر سهم بانک مسکن استان همدان را نسبت به دیگر
بانک های موجود در این استان کاهش خواهد داد .بنابراین شناسایی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان از دغدغههای اساسی
مدیران بانکهای امروزی است و علی رغم مطالعات فراوان صورت گرفته در زمینهپذیرش بانکداری الکترونیک ،مطالعات کمی در
زمینه شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک صورتپذیرفته است و این در حالی است که بسیاری از
محققان اظهار نموده اند ،موفقیت ،ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی تا حد زیادی در گرو وجود اعتماد مشتریان
می باشد که در همین راستا پژوهشگر بر ان برآمده است تا به بررسی این مسئله پرداخته و پاسخگوی این سوال باشد که عوامل اثر
گذار بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان کدامند؟

 -2مبانی نظری
یکی از ابعاد عصر اطالعات ،تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد ،شرکتها و دولتها به وجود آمده ،به طوری
که پدیدهی جدیدی به نام کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم ،اصول و تئوریهای
اقتصادی را دگرگون کرده است؛ تا جایی که "اقتصاد مبتنی بر اینترنت "کمکم جایگزین واژهی "اقتصاد سنتی" شده است .برای
واژه تجارت الکترونیک به علت کاربردها و زمینههای بسیار متنوع آن ،تعاریف مختلفی بیان شده است .تجارت الکترونیک پدیدهای
چند رشتهای است که از طرفی با پیشرفتهترین مفاهیم فن آوری و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش ،مباحث مالی و
اقتصادی و حقوقی ارتباط دارد .از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است .طبق تعریف توربان فرایند خرید ،فروش یا مبادله
کاالها ،خدمات یا اطالعات از طریق شبکههای کامپیوتری تجارت الکترونیک نامیده میشود (مک گریگور و ورازلیک.)0404 ،9
صنایع و تکنولوژی های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات با رشدی سریع در حال پیشرفت هستند .یک از حوزههایی که
فناوری اطالعات در آن پیشرفت چشمگیری داشته است تجارت الکترونیک است (داوود 0و همکاران  .)0499 ،تعریف واحدی در
مورد تجارت الکترونیک وجود ندارد و هر نویسندهای از تعریف خود برای معرفی تجارت الکترونیک استفاده میکند .تجارت
الکترونیک فقط خرید و فروش از طریق اینترنت نمیباشد بلکه خدمت رسانی به مشتری ،همکاری با شرکای تجاری و هدایت
فعالیتهای تجاری در سازمان را نیز شامل میشود .الورنس تجارت الکترونیکی را به عنوان گروهی از شبکهها تعریف کرد که
شامل اینترانت (شبکه خصوصی داخل سازمان) ،اکسترانت (شبکه خصوصی با شرکای تجاری) و اینترنت که یک شبکه وسیع
جهانی و عمومی که برای ارتباط با سایرین است ،میباشد (تقوی شوازی و همکاران .)9919 ،فرآیند خرید و فروش کاالها و
خدمات به صورت الکترونیکی که مستلزم استفاده از اینترنت ،شبکهها و دیگر اشکال دیجیتالی است را تجارت الکترونیک گویند،
که این چنین فرآیند مبادلهای بازار الکترونیک را به وجود میآورد .برخیها نیز معتقدند تجارت الکترونیک عبارت است از استفاده
مشتریان و فروشندگان از اینترنت برای خرید و فروش کاالها و خدمات .در واقع ،تجارت الکترونیکی ،توانایی و قابلیت خرید و
فروش محصوالت و اطالعات در اینترنت و سایر خدمات را به صورت آنی مهیا میسازد (غفاری آشتیانی و همکاران9910 ،؛ صیدی
و همکاران.)9044 ،
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 -1-2تجارت الکترونیک

 -2-2اعتماد مشتری
در دهه گذشته ،مفهوم اعتماد توجه زیادی را در بین محققان به ویژه در تئوری سازمانی و بازاریابی به خود جلب کرده است .

در بازاریابی ،نقش اصلی اعتماد در توسعه و حفظ روابط بین افراد دخیل در فرآیند مبادله است .به ویژه در رابطه خریدار -فروشنده
به منظور دستیابی به کاال یا خدمات مورد معامله .اعتماد به عنوان سطح اطمینان تضمین شده توسط یک طرف به طرف دیگر در
یک رابطه مبادله مشخص تعریف می شود .در بازاریابی ،اعتماد معموالً با انتظارات مصرف کننده در مورد ظرفیت شرکت مرتبط
است ،زیرا کسی که بارها و بارها همان برند را خریداری میکند ،وفاداری به برند را نمیتوان صرفاً با این رفتار خرید سنجید زیرا،
تصمیم برای خرید یک نام تجاری یا برند ممکن است تحت تأثیر اعتماد قرار گیرد (ناگوین 9و همکاران .)0404 ،بالستر و آلمن0
1. MacGregor & Vrazalic,
2. Daud,
3. Nguyen
4. Ballester & Aleman
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( )0449در مطالعه خود بیان کردند که اعتماد یک سازه مهم در بازاریابی است زیرا بر نگرشهای مثبت و مطلوب مشتری تأثیر
میگذارد و منجر به تعهد به برند میشود .اگرچه ،تجزیه و تحلیلها نشان داد که ،اعتماد به برند پیشبینی کننده تعهد مشتریان به
فروشنده بوده و حتی قویتر از رضایت کلی است (آپامانیائو 9و همکاران .)0491 ،نکته حائز همیت آن است که ارائه دهندگان کاال
و خدمات باید به عوامل دیگری فراتر از رضایت مشتری ،مانند اعتماد مشتری ،فکر کنند تا مشتریان خود را حفظ کنند .در همین
راستا ،مورگان و هانت )9114( 0اظهار میدارند که هدف شرکتها توسعه اعتماد مشتری فراتر از رضایت مشتری برای حفظ
مشتریان خود در یک دوره طوالنی مدت است .به عبارت دیگر ،اعتماد مشتری محرک قوی برای حفظ مشتری است (هارت و
جانسون .)0404 ،9در دنیای تجارت ،اعتماد را میتوان به صورت باورهای مطمئن یک مصرف کننده تعریف کرد که در این صورت
مصرف کننده میتواند به فروشنده برای ارائة خدمات وعده داده شده اطمینان یابد (ابراهیم پور ازبری و همکاران9910 ،؛ صیدی و
همکاران.)9044 ،

 -3روش پژوهش

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

رویکرد کلی پژوهش حاضر کمی و کیفی (آمیخته) است .رویکرد کیفی ماهیتی بیشتر انتزاعی دارد و شامل بررسی و انعکاس
ادراکات افراد به منظور فهم کنش های انسانی و اجتماعی است .رویکرد کیفی در هستی شناسی ،به انتزاعی بودن واقعیت و
چندگانگی آن از دیدگاه مشارکت کنندگان در مطالعه اعتقاد دارد .این رویکرد از لحاظ روش شناسی ،فرآیند قیاس و طرح تدریجی
(دستهبندی هنگام مطالعه) را دنبال میکند .صحت و درستی در اینگونه پژوهشها از طریق تائید به اثبات میرسد.
جامعه آماری در بخش کیفی جامعه آماری خبرگانی بودند که در زمینه تجارت الکترونیک دارای تخصص علمی و سابقه کاری
بوده که در برگیرنده مدیران و مسئولین بلند پایه شعب بانک مسکن استان همدان بودند .در این بخش نمونه آماری به روش در
دسترس هدفمند انتخاب شد .تعداد نمونه بستگی به میزان مشارکت خبرگان در پژوهش حاضر داشت که تعداد کل نمونه خبرگان
 91نفر بود .همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مشتریان شعب بانک مسکن استان همدان در سال  9918بودند که
به دلیل عدم دسترسی به جامعه مورد مطالعه نامحدود در نظر گرفته شد .در این بخش نمونه آماری به روش تصادفی طبقهای
براساس جدول مورگان و کرجسی به تعداد  990نفر انتخاب شد.

 -4یافته های پژوهش
 -1-4بررسی نرمال بودن متغیرها
ابتدا قبل از بررسی فرضیههای پژوهش الزم است ،نرمال بودن
متغیر تحقیق با آزمون کولموگروف – اسمیرنف 0مورد ارزیابی قرار
گیرد .بنابراین جدول شماره  9به بررسی نرمال بودن متغیر تحقیق
میپردازد .با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که سطح
معناداری متغیر بیشتر از  4/40میباشد .لذا دادههای متغیر فوق نرمال
هستند .بنابراین نرمال بودن متغیر مذکور استفاده کردن از آزمونهای
پارامتریک را جهت استنباط سوال پژوهش توجیه مینماید.

 -2-4روایی محتوایی
نسبت روایی محتوایی 0که با اختصار  CVRنشان داده و کمی
سازی میشود ،نسبت روایی محتوایی تکنیکی را توصیف میکند که
با هدف استنباط سازی به کار برده میشود و به صورتی هدفمند و
نظام یافتهای در راستای شناسایی ویژگیهای خاص یک پیام گام بر
میدارد (الوشی .)9180 ،1فرمول زیر بدین منظور به کار میرود:

جدول شماره  :1بررسی نرمال بودن متغیر اعتماد
مشتریان به تجارت الکترونیک
سطح معناداری
آماره Z
متغیرها
اعتماد مشتریان به
4/419
9/400
تجارت الکترونیک

فرمول شماره :9

 :neتعداد افرادی که برای هر سوال گزینه سودمند بودن
را انتخاب کرده اند.
 :nتعداد کل خبرگان شرکت کننده

1. Upamannyu
2. Morgan & Hunt
3. Hart & Johnson
)4. Kolmogrov-Smirnov (KS
)5. Content Validity Ratio (CVR
6. Lawshe

0

در جدول شماره  0حداقل مقادیر قابل قبول  CVRبراساس تعداد خبرگان شرکت کننده آورده شده است.
جدول شماره  :2حداقل مقادیر قابل قبول  CVRبراساس تعداد خبرگان شرکت کننده (الوشی)1791 ،
مقدارCVR
تعداد خبرگان
مقدارCVR
تعداد خبرگان
مقدارCVR
تعداد خبرگان
4/98
00
4/01
99
4/11
0
4/99
94
4/01
90
4/11
1
4/99
90
4/00
99
4/11
8
4/01
04
4/09
90
4/89
9
4/01
90
4/80
1
4/00
04
4/10
94

شماره
سوال
9
0
9
0
0
1
8
9
1
94
99
90
99
90
90
91
98
99
91
04
09
00
09
00
00
01

CVR

9
4/11
9
4/11
4/09
9
4/90
9
4/99
4/90
9
4/11
4/09
4/11
4/11
4/90
4/11
4/90
4/90
4/11
4/09
4/90
9
4/09
4/11
4/09

جدول شماره  :3مقادیر  CVRجهت پذیرش یا رد سواالت پرسشنامه
میانگین عددی
شماره
میانگین عددی
نتیجه
CVR
قضاوتها
سوال
قضاوت ها
4/11
4/99
08
پذیرش سوال
9
4/81
4/09
09
پذیرش سوال
4/90
4/81
4/09
01
پذیرش سوال
9
9
9
94
پذیرش سوال
4/90
4/90
4/11
99
رد سوال
4/81
9
9
90
پذیرش سوال
9
4/90
4/11
99
پذیرش سوال
4/10
4/10
4/90
90
پذیرش سوال
9
4/09
4/48
90
رد سوال
4/11
4/90
4/11
91
پذیرش سوال
4/10
9
9
98
پذیرش سوال
9
9
9
99
پذیرش سوال
4/90
4/10
4/90
91
رد سوال
4/81
4/10
4/90
04
پذیرش سوال
4/90
4/81
4/09
09
پذیرش سوال
4/90
4/11
4/99
00
پذیرش سوال
4/10
4/10
4/90
09
پذیرش سوال
4/90
4/90
4/11
00
پذیرش سوال
4/10
4/09
4/48
00
پذیرش سوال
4/10
9
9
01
پذیرش سوال
4/90
4/10
4/90
08
رد سوال
4/81
4/19
4/09
09
پذیرش سوال
4/10
4/81
4/09
01
پذیرش سوال
9
9
9
04
رد سوال
4/81
4/81
4/09
09
پذیرش سوال
4/90
رد سوال
4/19

نتیجه
رد سوال
رد سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
رد سوال
پذیرش سوال
رد سوال
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در مرحله روایی محتوایی ،بعد از شناسایی اعضاء 09 ،سوال بسته برگرفته از ادبیات و پیشینه پژوهش و یک سوال باز که در
خصوص توضیحات جانبی پرسشنامه بود ،در قالب فرم اعتبارسنجی  CVRبه  91نفر خبره در خصوص سودمند بودن سواالت داده
شد و بعد از تحلیل فرم اعتبارسنجی  ،CVRسواالتی که سودمند بودند ،برای مرحله اول تکنیک دلفی مشخص شدند که  90سوال
باقی ماندند .حال با توجه به فرمول  CVRو حداقل مقادیر قابل قبول آن به بررسی پذیرش و رد سواالت پرسشنامه در جدول
شماره  9میپردازیم.

5

از آنجا که حداقل مقدار قابل قبول برای عدد  CVRبه دلیل حجم نمونه  91نفر خبره شرکت کننده در این پژوهش4/00 ،
میباشد ،بنابراین سواالت  09 ،01 ،09 ،00 ،00 ،09 ،90 ،01 ،09 ،08 ،01 ،00 ،09 ،99 ،1 ،0رد میگردند و مابقی سواالت مورد
پذیرش قرار میگیرند و این  90سوال باقی مانده برای مرحله اول تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفتند.

 -3-4مراحل تکنیک دلفی
جهت پاسخگویی به سوال پژوهش از تکنیک دلفی در سه مرحله استفاده شد که بعد از آن که پرسشنامه اولیه به  91نفر از
خبرگان در خصوص سودمند بودن سواالت داده شد ،پرسشنامه از  09سوال به  90سوال تقلیل پیدا کرد و سواالتی در پرسشنامه
باقی ماندند که براساس فرم اعتبارسنجی  CVRنمره قابل قبولی را کسب کرده بودند.
مرحله اول تکنیک دلفی در جدول شماره  0آورده شده است:

مراحل تکنیک دلفی
مرحله اول
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جدول شماره  :4مرحله اول تکنیک دلفی
درجه آزادی
آماره خی دو
ضریب کندال
34
57.563
.14

سطح معنیداری
0.007

مرحله دوم

.316

113.611

30

.001

مرحله سوم

.707

237.484

28

.001

براساس نتایج جدول فوقدر مرحله اول تکنیک دلفی میتوان گفت که از آزمون کندال ،ضریب کندال حدود  4/90میباشد که
این امر نشان میدهد ،هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان ،تقریباً  % 90است که میبایست بیشتر از  %84باشد .همچنین سطح
معنی داری آزمون کندال کمتر از  4/40میباشد که گویای این مطلب است ،این هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان معنادار
می باشد .بنابراین برای ارتقای ضریب کندال ،الزم است که مرحله دوم تکنیک دلفی انجام شود .از سوی دیگر میانگین تمامی
سواالت پرسشنامه به غیر از سواالت ( )90-09-94-0بیشتر از مقدار ارزشی (گزینه «تاحدودی» پرسشنامه= )9است و از طرفی
چون سطح معنی داری تک تک سواالت پرسشنامه به غیر از سواالت ( )90-09-94-0از آزمون  tتک نمونهای کمتر از 4/40
هستند ،بنابراین بین میانگین هر سوال به غیر از سواالت ( )90-09-94-0و مقدار ارزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .لذا چون
سطوح معنی داری سواالت ( )90-09-94-0بزرگتر از  4/40میباشند ،بنابراین این سواالت در این مرحله از تکنیک دلفی از
پرسشنامه حذف میشوند .بنابراین برای مرحله دوم تکنیک دلفی 99 ،سوال باقی خواهند ماند و به عبارتی  99سوال باقی مانده
مجدد آزمون خواهند شد.
براساس نتایج حاصل از تکنیک دلفی در مرحله دوم که از آزمون کندال ،ضریب کندال حدود  4/991میباشد که این امر نشان
میدهد ،هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان ،تقریباً  % 90است که میبایست بیشتر از  % 84باشد .همچنین سطح معنی داری
آزمون کندال کمتر از  4/40میباشد که گویای این مطلب است ،این هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان معنادار میباشد .بنابراین
برای ارتقای ضریب کندال ،الزم است که مرحله سوم تکنیک دلفی انجام شود .از سوی دیگر میانگین تمامی سواالت پرسشنامه به
غیر از سواالت ( )00-90بیشتر از مقدار ارزشی (گزینه «تاحدودی» پرسشنامه= )9است و از طرفی چون سطح معنی داری تک تک
سواالت پرسشنامه به غیر از سواالت ( )00-90از آزمون  tتک نمونهای کمتر از  4/40هستند ،بنابراین بین میانگین هر سوال به
غیر از سواالت ( ) 00-90و مقدار ارزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .لذا چون سطوح معنی داری سواالت ( )00-90بزرگتر از
 4/40میباشند ،بنابراین این سو االت در این مرحله از تکنیک دلفی از پرسشنامه حذف میشوند .بنابراین برای مرحله سوم تکنیک
دلفی 01 ،سوال باقی خواهند ماند و به عبارتی  01سوال باقی مانده مجدد آزمون خواهند شد.
براساس نتایج حاصل از تکنیک دلفی مرحله سوم از آزمون کندال ،ضریب کندال حدود  4/848میباشد که این امر نشان
میدهد ،هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان ،تقریباً  % 89است که بیشتر از  % 84میباشد .همچنین سطح معنی داری آزمون
کندال کمتر از  4/49است که گویای این مطلب میباشد ،این هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان معنادار است .بنابراین به دلیل
این که ضریب کندال بزرگتر از  % 84است ،تکنیک دلفی به اتمام میرسد .از سوی دیگر میانگین تمامی سواالت پرسشنامه بیشتر
از مقدار ارزشی (گزینه «تاحدودی» پرسشنامه= )9است و از طرفی چون سطح معنی داری تک تک سواالت پرسشنامه از آزمون t
تک نمونهای کمتر از  4/40هستند ،بنابراین بین میانگین هر سوال و مقدار ارزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .حال میتوان به
سوال پژوهش پاسخ داد.

 -4-4سؤال پژوهش
سوال پژوهش :عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان کدامند؟
بعد از اتمام مراحل تکنیک دلفی می توان گفت که عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن
استان همدان مشخص شد .در جدول شماره  0با استفاده از آزمون فریدمن به بررسی اولویتبندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان
به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان میپردازد.
جدول شماره  :1اولویتبندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
درجه
آماره
اولویت
درصد
میانگن
عوامل
آزادی
خی دو
بندی
سهم
رتبه
سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت

15.78

3.63

13

آشنایی با وب سایت

13.02

2.99

27

کیفیت سایت

13.17

3.03

25

وضعیت نرمال

14.60

3.36

20

کیفیت اطالعات

16.18

3.72

6

تضمین ساختار

15.10

3.47

18

سهولت استفاده

14.41

3.31

21

فراهم کردن دانش و مهارت برای مشتری

15.27

3.51

17

زیرساختهای حقوقی و قانونی

15.86

3.65

10

زیرساختهای مخابراتی

15.93

3.66

9

تجربه کاربر از وب سایت

11.47

2.64

29

امنیت ادراک شده

16.85

3.87

3

شایستگی ادراک شده

15.29

3.52

16

حریم خصوصی ادراک شده

16.06

3.69

7

امانتداری دریافت شده

17.32

3.98

1

شرایط تسهیلکننده

15.41

3.54

14

اعتبار درک شده از سازمانها و شرکتهای ارائه دهنده
کاال و خدمات

15.81

3.63

12

عوامل زمینهای و زیرساختهای الکترونیکی کشور

15.37

3.53

15

دانش مشتریان

15.85

3.64

11

نگرش نسبت به خرید اینترنتی

13.61

3.13

24

ادراک از مفید بودن خرید در خانه

14.70

3.38

19

سرعت تعامل و زمان پاسخ

16.25

3.74

4

آموزش

13.12

3.02

26

حفظ حریم خصوصی

16.19

3.72

5

ادراک وجود امنیت

16.03

3.68

8

سودمندی و سهولت ادارک شده

14.01

3.22

22

عوامل اعتمادکننده (فردی)

17.01

3.91

2

سطح دانش مشتری نسبت به کاربری اطالعات

13.79

3.17

23

424.595

28

.001
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شهرت فروشنده

11.53

2.65

28

سطح
معناداری

7

جدول شماره  0نشان میدهد که عامل امانت داری دریافت شده بیشترین میانگین رتبه را به دست آورده است .این امر گویای
آن است که عامل امانت داری دریافت شده بیشترین میزان تاثیر را بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک بانک مسکن داشته
است که سهم آن حدود  % 9/19است .در صورتی که کمترین اولویت مربوط به عامل تجربه کاربر از وب سایت با درصد سهم
 % 0/10می باشد .از طرفی ،سطح معناداری بدست آمده از آماره خی دو از آزمون فریدمن ،گویای این مطلب است که درصد خطای
تائید اثرمعناداری آزمون فوق با سطح اطمینان  %10معنادار میباشد و لذا اولویتبندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت
الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان مورد تائید قرار میگیرد.

 -5-4کفایت حجم نمونه
کفایت حجم نمونه در جدول شماره  1آورده شده است.

پرسشنامه

جدول شماره  :6بررسی کفایت حجم نمونه
درصد تبیین
ضریب
واریانس
KMO

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک

89/09

4/899

آزمون
بارتلت

درجه
آزادی

سطح
معناداری

1011/110

041

4/449

جدول شماره  1گویای این مطلب است که مقدار ضریب  ،9KMOبرای پرسشنامه حدود  4/899میباشد که در سطح
 P>4/49معنیدار است .ضریب  ، KMOضریب همبستگی متغیرها را محاسبه نموده و میزان همبستگی بین متغیرها را در نمونه
گرفته شده ،محاسبه میکند .ضریب  KMOبزرگتر از  4/8نشان دهنده این است که تحلیل عاملی مفید است و حجم نمونه
دارای کفایت میباشد (هینتون 0و همکاران .)0440 ،آزمون کرویت بارتلت 9میزان ارتباط بین متغیرها را اگر وجود داشته باشد ،نشان
میدهد .سطح معناداری کوچکتر از  4/40نشان میدهد که میتوان بر روی دادهها تحلیل عاملی مناسب انجام داد (هینتون و
همکاران .)0440 ،سپس از روش چرخش واریماکس برای تعیین بارگذاری عاملی هر گویه بر هر عامل با حفظ بارگذاریهای
عاملی بیش از  4/0استفاده شد .همچنین سواالت پرسشنامه میتوانند به میزان  % 89/09واریانس را تبیین نمایند که این گویای
این مطلب است که سواالت پرسشنامه از روایی محتوایی باالیی برخوردار هستند.

 -6-4روایی سازه
یکی از روشهای معتبر علمی برای مطالعه ساختار داخلی یک مجموعه از شاخصها و اندازهگیری روایی سازه ،روش تحلیل
عاملی تأییدی است که به برآورد بار عاملی و روابط بین مجموعهای از شاخصها میپردازد .بار عاملی ،معرف همبستگی شاخص با
عامل مربوطه است و مانند هرگونه همبستگی دیگر تفسیر میشود .بر این اساس هر چه شاخص در یک عامل بزرگتر باشد ،در
تفسیر آن عامل باید وزن بیشتری به آن شاخص داده شود (هومن .)9910 ،جدول شماره  8بارهای عاملی و مقدار آماره  CRمربوط
به سواالت پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک را نشان میدهد.
جدول شماره  8نشان میدهد هرکدام از سؤاالت به خوبی میتوانند پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت
الکترونیک را تبیین نمایند .زیرا همانطور که پیداست ،بار عاملی تک تک سواالت پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به
تجارت الکترونیک بزرگتر از  4/9میباشند و این امر گویای این مطلب است که سواالت پرسشنامه (متغیرهای آشکار) میتوانند
عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک (متغیرهای مکنون) را به خوبی تبیین نمایند .الزم به ذکر است که اگر بار
عاملی کمتر از  4/9باشد ،رابطه ضعیف در نظر گرفته میشود و از آن سوال در پرسشنامه صرف نظر خواهد شد .همچنین مقدار
آماره  CRمعناداری همبستگیهای مشاهده شده را در سطح خطای  4/49نشان میدهد .زیرا مقادیر همگی در بازه  0/09و -0/09
نیستند ،بنابراین با سطح اطمینان  % 11سواالت میتوانند به طور معنیداری متغیرهای مکنون را اندازهگیری نمایند .حال در جدول
شماره  9شاخصهای برازش که نتایج به دست آمده را مورد بررسی و تائید قرار میدهند ،آورده شده است.

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Hinton
3. Bartlett's Test of Sphericity
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جدول شماره  :9نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
متغیر

بارعاملی (المدا)
.373

سطح معنیداری
.001

Q2

1.521

.628

6.777

.001

Q3

1.154

.417

5.699

.001

Q4

.816

.354

5.191

.001

Q5

1.350

.529

6.367

.001

Q6

1.106

.465

6.013

.001

Q7

.762

.342

5.081

.001

Q8

1.751

.687

6.967

.001

Q9

1.465

.573

6.565

.001

Q10

1.060

.447

5.900

.001

Q11

1.236

.566

6.535

.001

Q12

.775

.361

5.254

.001

Q13

1.510

.610

6.713

.001

Q14

1.194

.592

6.643

.001

Q15

1.659

.661

6.887

.001

Q16

1.627

.675

6.932

.001

Q17

1.860

.713

7.041

.001

Q18

1.316

.535

6.393

.001

Q19

1.767

.684

6.958

.001

Q20

1.127

.459

5.977

.001

Q21

.862

.391

5.505

.001

Q22

.732

.337

5.036

.001

Q23

1.322

.583

6.607

.001

Q24

.864

.378

5.399

.001

Q25

1.297

.588

6.626

.001

Q26

1.243

.585

6.614

.001

Q27

1.024

.525

6.346

.001

Q28

1.582

.682

6.951

.001

Q29

.814

.382

5.430

.001

سوال
Q1

عوامل موثر بر اعتماد
مشتریان به تجارت
الکترونیک ()AE

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

غیراستاندارد
برآورد
1

استاندارد
آماره CR
-

جدول شماره  :8شاخصهای برازش پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
نتیجه
مقدار قابل قبول
مقدار
عالمت شاخص
نام شاخص
گروه شاخصها
011/489
کای اسکوئر-خی دو
CMIN
9
GFI
قابل قبول
بزرگتر از 4/9
4/900
شاخص نیکویی برازش
شاخصهای
0
AGFI
برازش مطلق
قابل قبول
بزرگتر از 4/9
4/991
شاخص نیکویی برازش اصالح شده
9
RMR
قابل قبول
مقادیر نزدیک به صفر
4/499
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
0
NFI
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/190
شاخص برازش هنجار شده
0
RFI
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/190
شاخص برازش نسبی
شاخصهای
1
IFI
برازش تطبیقی
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/101
شاخص برازش افزایشی
8
TLI
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/199
شاخص توکر-لویس

)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)3. Root Mean Square Residual (RMR
)4. Normed Fit Index (NFI
)5. Relative Fit Index (RFI
)6. Incremantal Fit Index (IFI
)7. Tucker-Lewis Index (TLI

9

گروه شاخصها

شاخصهای
برازش مقتصد

نام شاخص
شاخص برازش تطبیقی
کای اسکوئر بهنجار شده
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص برازش هنجار شده مقتصد

عالمت شاخص
CFI

9

CMIN/DF
RMSEA
PNFI

0

مقدار
4/100
9/091
4/410
4/190

مقدار قابل قبول
بزرگتر از 4/1
کوچکتر از 9
کوچکتر از 4/49
بزرگتر از 4/0

نتیجه
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

در مدل مورد بررسی مقدار تمامی شاخصهای فوق الذکر از مقدار قابل قبول بیشتر میباشند که نشان دهندة مناسب بودن
مدل تحلیل عاملی تائیدی در پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک میباشد .در اشکال شماره  9و 0
تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در دو حالت استاندارد و غیراستاندارد آورده
شده است.

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو
شکل شماره  :1تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در حالت
غیراستاندارد

)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Parsimonious Normed Fit Index (PNFI

14

استاندارد

 -7-4پایایی 1ابزار اندازه گیری

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

شکل شماره  :2تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در حالت

پایایی که واژههایی مانند ثبات و اعتماد برای آن به کار برده
میشود ،یکی از ویژگیهای ابزار اندازهگیری (پرسشنامه یا
مصاحبه یا سایر آزمونهای علوم اجتماعی) است .مفهوم یاد شده
با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا
چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد و قابلیت تعمیمپذیری
دارد (سرمد و همکاران .)9919 ،برای سنجش میزان پایایی،
ضریب آلفای کرونباخ 0بر روی  94نفر از نمونه مورد مطالعه در
جدول شماره  1اندازهگیری گردید.
جدول شماره  1نشان میدهد که ضرایب آلفای کرونباخ بیشتر از  4/8بوده و بنابراین پرسشنامه پژوهش از پایایی مورد قبولی
برخوردار بوده و لذا پرسشنامه قابلیت تعمیم پذیری در جامعه مورد مطالعه را دارد.
جدول شماره  :7بررسی پایایی پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
متغیر
عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به
4/191
تجارت الکترونیک

 -5بحث و نتیجه گیری
با توجه به سوال پژوهش که به بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان
همدان می پردازد ،می توان گفت که عوامل شهرت فروشنده ،سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت ،آشنایی با وب سایت ،کیفیت
سایت ،وضعیت نرمال ،کیفیت اطالعات ،تضمین ساختار ،سهولت استفاده ،فراهم کردن دانش و مهارت برای مشتری،
زیرساختهای حقوقی و قانونی ،زیرساختهای مخابراتی ،تجربه کاربر از وب سایت ،امنیت ادراک شده ،شایستگی ادراک شده،
1. Reliability
2. Cronbach's Alpha
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سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو
12

حریم خصوصی ادراک شده ،امانتداری دریافت شده ،شرایط تسهیلکننده ،اعتبار درک شده از سازمانها و شرکتهای ارائه دهنده
کاال و خدمات ،عوامل زمینهای و زیرساختهای الکترونیکی کشور ،دانش مشتریان ،نگرش نسبت به خرید اینترنتی ،ادراک از مفید
بودن خرید در خانه ،سرعت تعامل و زمان پاسخ ،آموزش ،حفظ حریم خصوصی ،ادراک وجود امنیت ،سودمندی و سهولت ادارک
شده ،عوامل اعتمادکننده (فردی) و سطح دانش مشتری نسبت به کاربری اطالعات بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در
بانک مسکن تاثیر داشتند .در همین راستا نتایج پژوهشهای آرینگری و همکاران ( ،)0499سالیوان و کیم ( ،)0499هالیکاینن و
الوکانن ( ،)0499کیم و پترسون ( ،)0498پونته و همکاران ( ،)0490هیون شیک و لوییس ( ،)0490رییسی نافچی و همکاران
( ،)9918اسکندری و مجدزاده طباطبائی ( ،)9918سرفرازی و همکاران ( ،)9911صادقی و همکاران ( ،)9911اصغریان و نوری
( ،)9910حقانی و میر احمدی ( )9910همسو با نتایج حاصله میباشند .زیرا ایشان در پژوهشهای خود نشان دادند که عوامل
مختلفی بر اعتماد مشتریان نسبت به تجارت الکترونیک تاثیر دارند که این عوامل تاحدود زیادی با عوامل شناسایی شده در پژوهش
حاضر همخوانی و همپوشانی دارند.
بنابراین از قیاس یافتههای پژوهشهای پیشین و سوال پژوهش حاضر به این نتیجه میرسیم که امروزه اعتماد به عنصری
مهمی در زندگی بشر تبدیل شده است و روابط معنادار میان انسانها به این مفهوم بستگی دارد .اعتماد در تجارت نیز از اهمیت
خاصی برخوردار بوده و مصرفکننده برای خرید کاال یا خدمت به فروشنده اعتماد نموده و انتظار دارد که محصول یا خدمت دریافت
شده منطبق با مشخصات فنی اعالم شده باشد .حال هنگامی که در فضای سایبر مصرفکننده میخواهد اقدام به خرید نماید،
شرایط برای ایجاد اعتماد پیچیدهتر میشود .از یک سوی رابطه چهره به چهره میان خریدار و فروشنده برقرار نمیشود و از طرف
دیگر کاالیی را که قصد خرید آن را دارد به صورت فیزیکی مشاهده نمیکند ضمن آن که از چگونگی ارائه خدمات پس از فروش
نیز اطمینان چندانی نداشته و مشخص نیست در چه زمانی کاالی خریداری شده به دستش میرسد .این ابعاد در کنار موارد مهمی
نظیر امنیت اطالعات شخصی خریدار و امنیت در پرداخت الکترونیکی سبب شده نیاز به اعتماد مشتری به عنوان زیربنای موفقیت
تجارت الکترونیکی ،مقبولیت گسترده ای یابد .به طوری که در تحقیقات گوناگون به فقدان اعتماد به عنوان یکی از موانع توسعه
تجارت الکترونیکی اشاره گردیده است.
همان طور که نتایج پژوهش نشان داد 01 ،عامل بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک تاثیر دارند که به بررسی تک به تک
این عوامل و تبیین آنها در این خصوص میپردازیم:
عامل اول :جایگاه و اعتبار کارکنان بخش تجارت الکترونیک :در حقیقت هرچه مشتریان به این باور برسند که کارکنان سابقه
درخشانی در امر تجارت الکترونیک دارند و مرتبه شغلی آنان باال میباشد ،بیشتر به فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک اعتماد
می کنند .زیرا اطمینان دارند که این حوزه تحت پشتیبانی این افراد خبره و دارای صالحیت است و بنابراین اگر زمانی با مشکلی
مواجه شوند ،میتوانند از کمک ها و راهنماییهای آنان که جایگاه باالیی در این خصوص دارند ،استفاده کنند.
عامل دوم :استقرار سیاستهای حفظ حریم خصوصی :هرچه مشتری به این ذهنیت برسد که سیاستهای حفظ حریم
خصوصی در تجارت الکترونیک بانک حساب شده و مشتری محور است ،بیشتر به استفاده از تجارت الکترونیک اعتماد میکند .زیرا
هرچه مشتری احساس کند که حریم خصوصی وی تحت تدابیر امنیتی است و اطالعات وی محفوظ باقی میماند و سیاستهای
بانکی در این خصوص بسیار حساب شده است ،اعتماد مشتری به استفاده از تجارت الکترونیک بیشتر خواهد شد.
عامل سوم :میزان آشنایی نسبت به وب سایت :به تبع هرچه آگاهی و اطالعات مشتری نسبت به استفاده از وب سایت و بهره
گیری از امکانات وب سایت بیشتر باشد ،مشتری بهتر میتواند ارتباط موثری را با وب سایت برقرار کند و به خواسته و نیاز خود
پاسخ درستی بدهد که این امر در نهایت زمینه ساز اعتماد به تجارت الکترونیک میشود .اگر فرد آشنایی مختصر و یا هیچ گونه
آشنایی در این زمینه نداشته باشد ،اعتمادی هم به فرایند خرید خود نخواهد کرد و هرچه این بستر مهیا باشد ،باز نمی تواند اعتماد
مشتری را به تجارت الکترونیک جلب کند.
عامل چهارم :با کیفیت بودن وب سایت :زمانی که وب سایت با کیفیت باشد و امکانات به روز و مناسبی را در اختیار مشتری
قرار دهد ،حس نوین بودن خدمات به مشتری تلقین میشود و این حس میتواند اعتماد وی به تجارت الکترونیک را در پی داشته
باشد .هنگامی که وب سایت با کیفیت نباشد ،مشتری به این باور میرسد که صاحب وب سایت خیلی به صورت حرفهای عمل نمی
کند و این عدم حرفهای گری او ،این احساس را به مشتری انتقال میدهد که امکان بروز مشکل و مسائل برای مشتری وجود
خواهد داشت.
عامل پنجم :اصولی و نرمال بودن فرایندهای تجاری :هرچه فرایندهای تجاری در حوزه تجارت الکترونیک نرمالتر و اصولیتر
و مطابق با ا صول متعارف در حوزه تجارت الکترونیک باشند ،سطح اعتماد مشتری بیشتر خواهد شد .زیرا اصوالً مشتری با فرایندها
در این حوزه عادت میکند و اگر فرایندها غیرطبیعی جلوه کنند ،مشتری احساسی میکند که وب سایت در مقایسه با سایر وب
سایتهای بانکهای دیگر متفاوت است و این تفاوت منجر به ایجاد نگرانی در نزد مشتری میشود و سبب میشود که مشتری آن
طور که باید به وب سایت اعتماد نکند.
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عامل ششم :با کیفیت بودن اطالعات در وب سایت :زمانی که اطالعات در وب سایت با کیفیت هستند و به نوعی اطالعات
یکپارچه ،پایا و دارای صحت میباشند ،مشتری به تجارت الکترونیک اعتماد پیدا میکند .زیرا اطالعات پایه و اساس خدمات رسانی
در حوزه تجارت الکترونیک میباشند و اگر این اطالعات یکپارچگی و پایایی مناسبی از منظر مشتری را نداشته باشند ،مشتری به
کلیت وب سایت و یا تجارت الکترونیک بیاعتماد خواهد شد.
عامل هفتم :ساختارمند بودن تجارت الکترونیک :اگر تجارت الکترونیک ساختارمند باشد ،نوعی احساس راحتی و آسایش را به
مشتری تلقین می کند و مشتری به این باور دست پیدا خواهد کرد که روند کاری وی در وب سایت از پیش تعیین شده و بدون
مشکل خواهد بود.
عامل هشتم :ساده و راحت بودن تجا رت الکترونیک :اگر فضای تجارت الکترونیک ساده و راحت باشد ،مشتری ارتباط بهتری
با تجارت الکترونیک برقرار خواهد کرد و از طرفی ،اگر در طول فرایند با مشکلی مواجه شود به راحتی میتواند پیگیری نماید.
عامل نهم :مهارت مشتری نسبت به استفاده از تجارت الکترونیک :به تبع اگر مشتری در خصوص بهره گیری از تجارت
الکترونیک ماهر و مسلط باشد و با تمامی جنبههای تجارت الکترونیک آشنا باشد ،میتواند با توجه به اعتماد به نفسی که در این
زمینه دارد و همچنین دانش در خصوص راههای حل مسائل در حوزه تجارت الکترونیک ،بر مسائل احتمالی غلبه نماید که این امر
اعتمادش را به این حوزه ارتقاء میدهد.
عامل دهم :زیرساخت های حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک :اگر کاربر و یا مشتری احساس کند که تجارت الکترونیک
زیرساخت های حقوقی و قانونی را ندارد و فرضاً وب سایت فاقد نشان اعتماد الکترونیکی است و یا این که هنوز اعتماد الکترونیکی
سایت تمدید نشده است و همچنین اگر ساختار قانون مندی در وب سایت مشاهده نشود ،به این باور دست پیدا میکند که وب
سایت به حال خود رها شده است و بنابراین اعتماد نمی کند که عملیات بانکی خود را در آن وب سایت صورت دهد.
عامل یازدهم :زیرساختهای مخابراتی تجارت الکترونیک :زمانی که زیرساختهای مخابراتی در تجارت الکترونیک مناسب
باشند ،فرایند خرید کردن از وب سایت با سرعت و کیفیت مطلوبی انجام میگیرد و مشتری احساس نمی کند که ممکن است در
حین خرید کردن خود ارتباط مخابراتی قطع شود و خرید وی بالتکلیف باقی بماند.
عامل دوازدهم :تجربه قبلی از وب سایت :همان طور که گفته شد اگر کاربر و یا مشتری تجربه قبلی نامناسبی از وب سایت
داشته باشد ،کمتر ترغیب میشود که مجدد از آن وب سایت استفاده کند ،زیرا احتمال میدهد که باز با مشکلی مشابه دفعه قبل رو
به رو شود.
عامل سیزده م :امنیت موجود در وب سایت :هرچه امنیت در وب سایت بیشتر باشد و این امنیت به صورتی ادراک شده در نزد
مشتری باشد ،مشتری بیشتر ترغیب به استفاده از خدمات تجارت الکترونیک میشود .زیرا امنیت به خصوص برای خدمات بانکی
بسیار مهم و حائز اهمیت است و اگر وب سایت این بستر را برای مشتری ایجاد نکند ،مشتری به راحتی نسبت به وب سایت
بیاعتماد خواهد شد .زیرا ممکن است که صدمات جبران ناپذیری از لحاظ مالی شامل حال مشتری شود.
عامل چهاردهم :شایسته و توانمند عمل نمودن بانک :زمانی که مشتری به عملکرد بانک در حوزههای مختلف مینگرد و
متوجه می شود که بانک در اکثر حوزه ها موفق عمل کرده است ،بنابراین به این باور دست پیدا میکند که بانک در حوزه تجارت
الکترونیک نیز موفق عمل خواهد کرد.
عامل پانزدهم :حریم خصوصی درک شده از سوی مشتری :وقتی مشتری حریم خصوصی از سوی وب سایت را به خوبی درک
کند ،به ر احتی ترغیب به استفاده از خدمات در حوزه تجارت الکترونیک میشود .اما اگر حریم خصوصی در وب سایت بانک به
خوبی رعایت شده است ،اما مشتری در این خصوص درک باالیی نداشته باشد ،هرچقدر هم که وب سایت امنیت مناسبی داشته
باشد ،باز مشتری بیاعتماد خواهد ماند.
عامل شانزدهم :وجود حس امانت داری در محیط تجارت الکترونیک :اگر مشتری به این حس دست پیدا کند که بانک امانت
دار اطالعات و فرایندهای کاری وی است ،دیگر ترس و نگرانی از فاش شدن اطالعات خود نخواهد داشت و لذا هرچه بیشتر از
خدمات در این حوزه استفاده خواهد کرد.
عامل هفدهم :س اده بودن کار در محیط وب سایت :هرچه کار کردن و پیشبرد امور در محیط وب سایت برای مشتری ساده
باشد ،مشتری کمتر گمراه و خسته خواهد شد و به راحتی میتواند به نیاز و خواسته خویش پاسخ مثبتی بدهد .حال اگر سادگی در
محیط وب سایت رعایت نشود ،مشتری سردرگم شده و در نتیج ه به دلیل انتظار زیادی که در زمینه سرعت در پیشبرد امور در
فضای تجارت الکترونیک دارد ،بنابراین از این فضا کمتر استفاده خواهد کرد و اعتمادش جلب نخواهد شد.
عامل هجدهم :اعتبار شرکت های پشتیبان تجارت الکترونیک در بانک :وقتی شرکت معتبری پشتیبانی تجارت الکترونیک
بانک باشد ،مشتری به این باور می رسد که پیگیری کردن وی در زمانی که با مشکلی مواجه شود ،راحت خواهد بود و دیگر نگرانی
و دغدغه این را ندارد که اگر زمانی در چنین فضایی با مشکل مواجه شود ،باید با چه شخصی حقیقی و یا حقوقی ارتباط بگیرد و
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قرار است چه زمانی مشکلش حل شود و میتواند با اتکاء به تیم حرفهای شرکت پشتیبان ،مسائل خود را در اسرع وقت و به بهترین
حالت حل نماید.
عامل نوزدهم :همسو و هم جهت بودن وب سایت بانک با زیرساختهای الکترونیکی کشور :وقتی مشتری متوجه میشود که
زیرساختهای تجارت الکترونیک بانک با زیرساختهای الکترونیکی ملی همخوانی ندارد ،احساس بیاعتماد میکند .زیرا بالفاصله
این فکر به ذهن مشتری خطور می کند که این فضا مورد تائید مراجع معتبر در سطح ملی نیست و این حس میتواند منجر به
افزایش بیاعتمادی وی به تجارت الکترونیک شود.
عامل بیستم :دانش کارکنان بخش تجارت الکترونیک :زمانی که مشتری متوجه شود که کارکنان فعال و مرتبط با تجارت
الکترونیک دانش و اطالعات کافی را در این زمینه دارند ،کمتر نگران مشکالت پیش آمده در این خصوص میشود .زیرا میداند که
با تکیه بر دانش این افراد میتواند مشکل خود را به بهترین شکل برطرف کند.
عامل بیست و یکم :نگرش مثبت نسبت به خرید از اینترنت :اگر هرچه تجارت الکترونیک با کیفیت باشد و تمام زیرساخت ها
به درستی رعایت شده باشد ،اما نگرش مشتری به این فضا و حوزه منفی و بیاعتمادانه باشد ،وی حاضر نخواهد بود از این فضا
بهره کافی را ببرد و اگر هم استفاده کند همواره مردد است .در حالی که نگرش مثبت مشتری به وی کمک میکند که اعتمادش
به این فضا بیشتر شود.
عامل بیست و دوم :مفید بودن خرید از درگاه بانک :وقتی مفید بودن درک شده در نزد مشتری در زمینه استفاده از درگاه بانک
افزایش مییابد ،مشتری به مشتری وفادار در این زمینه مبدل میشود و همواره با اعتمادی که به این فضا میکند هربار استفاده
بیشتری خواهد کرد.
عامل بیست و سوم :سرعت تعامل و زمان پاسخ در تجارت الکترونیک :هرچه سرعت پاسخگویی و تعامل و فرایندهای بانکی
در تجارت الکترونیک بیشتر باشد ،مشتری سریعتر به خواسته خود میرسد و از سوی دیگر با کیفیت بودن درگاه برای مشتری
مسجل خواهد شد .اما اگر فرایند با کندی صورت گیرد ،مشتری بیاعتماد میشود ،زیرا احساس میکند که وب سایت مشکلی دارد
و ممکن است در این بین وی نیز دچار گرفتاری در استفاده از خدمات الکترونیکی شود.
عامل بیست و چهارم :ارائه آموزشهای الزم به مشتری در وب سایت :وقتی مشتری میبیند که وب سایت بانک آموزشهای
ساده و قابل درکی را برای وی تهیه دیده است ،متوجه با کیفیت بودن وب سایت میشود و احساس میکند که سابقه وب سایت
باال است.
عا مل بیست و پنجم :حفظ حریم خصوصی مشتری در تجارت الکترونیک :وقتی مشتری متوجه میشود که حریم خصوصی
وی برای بانک اهمیت زیادی دارد و دائماً بانک خدمات جدیدتر و بهتری را در این باره ارائه میدهد ،متوجه این موضوع میشود
که وب سایت بانک توانایی باالیی در برخورد با مشکالت امنیتی خواهد داشت و بنابراین احتمال مواجه شدن وی با چنین
مشکالتی بسیار کم رنگ خواهد بود که چنین باوری میتواند اعتماد مشتری به تجارت الکترونیک را افزایش دهد.
عامل بیست و ششم :ایمن بودن درگاه تجارت الکترونیک :وقتی درگاه بانک ایمن باشد ،فرایندهای کاری با مشکل مواجه
نخواهند شد و چنین دیدگاهی باعث می شود که مشتری دائماً از این فضا استفاده کند و هربار وفادارتر به تجارت الکترونیک بانک
شود.
عامل بیست و هفتم :سودمند بودن تجارت الکترونیک :وقتی مشتری به این مهم میرسد که استفاده از تجارت الکترونیک
برای وی سودمند است ،می تواند زمان بیشتری را برای سایر کارهای خود داشته باشد و کارهای بانکی خود را در اسرع وقت و در
منزل خویش و به راحتی انجام دهد ،بنابراین اعتمادش به تجارت الکترونیک بیشتر میشود.
عامل بیست و هشتم :ذکر نکاتی در خصوص اعتمادسازی در وب سایت :وقتی چنین چیزی در وب سایت وجود داشته باشد،
مشتری متوجه می شود که ارتقای سطح اعتماد مشتری برای بانک از درجه اهمیت باالیی برخوردار است و در نتیجه احساس
میکند که بانک در این زمینه تالشهای علمی و عملی زیادی انجام میدهد تا بتواند مشتری را راضی و خشنود نگاه دارد که این
تالش بانک میتواند هرچه بیشتر مشتری را به استفاده کردن از تجارت الکترونیک ترغیب کند.
عامل بیست و نهم :تالش در جهت ارتقای دانش کاربران در فضای تجارت الکترونیک :وقتی وب سایت بانک تالش میکند
که دانش مشتری را در این باره افزایش دهد ،در حقیقت نیازهای وی برایش مهم است .این برداشت ذهنی به مشتری این امکان را
میدهد که هرچه بیشتر از خدمات تجارت الکترونیک بانک استفاده کند.

 -6پیشنهادهای پژوهش
از آنجا که عامل «امانتداری دریافت شده» به عنوان عامل اول در زمینه تاثیرگذاری بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
مشخص شد ،به تمامی مسئولین و دست اندرکاران مربوطه در حوزه تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان پیشنهاد
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میشود که تا آنجا که امکان دارد بانک احساس امانتداری در حوزه اطالعات و دادههای مشتری را به وی از طریق به کارگیری
جدیدترین و معتبرترین سیستمهای موجود ،انتقال دهد و نیز همواره خدمات در این خصوص را برای مشتری بارزتر نماید.
از آنجا که عامل «عوامل اعتماد کننده فردی» به عنوان عامل دوم در زمینه تاثیرگذاری بر اعتماد مشتریان به تجارت
الکترونیک مشخص شد ،به تمامی مسئولین و دست اندرکاران مربوطه در حوزه تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان
پیشنهاد می شود که همواره قبل از انجام عملیاتی بانکی توسط مشتری و در هر صفحهای اطالعاتی در خصوص افزایش اعتماد
مشتری و اطالعاتی امنیتی در بارزترین صفحه وب سایت به وی داده شود و در ابتدای این مسیر حتماً از مطالعه این توضیحات
مختصر و مفید که در حوصله کاربر باشد از سوی وی با زدن تیک تائید ،اطمینان حاصل نماید.
از آنجا که عامل «امنیت ادراک شده» به عنوان عامل سوم در زمینه تاثیرگذاری بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
مشخص شد ،به تمامی مسئولین و دست اندرکاران مربوطه در حوزه تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان پیشنهاد
میشود که با سنجش نیازهای امنیتی مشتری به صورت میدانی و نظرسنجی کردن علمی و کاربردی از مشتریان در تمامی شعب و
سپس به اجماع رسیدن در خصوص دغدغههای آنها در خصوص امنیت فضای مجازی ،عالوه بر مهیا نمودن بسترها و
زیرساخت های مربوطه ،آنها را به مشتری انتقال دهند و ذکر شود که بانک در این خصوص چه اقداماتی موثری صورت داده است.
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ابراهیم پور ازبری ،مصطفی ،اکبری ،محسن و رفیعی رشت آبادی ،فاطمه ( .)9910نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با
میانجیگری اعتماد و وفاداری به برند .فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران940-899،)0(8 ،
اسکندری ،حمید؛ مجدزاده طباطبایی ،شراره ( .)9918نقش اعتمادآنالین ،عوامل پذیرش خدمات الکترونیک و پشتیبانی
دولت بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی :شعب بانک انصار استان فارس) ،کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد،
مدیریت و حسابداری در ایران ،کرج :دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها.
اصغریان ،حسن؛ نوری ،توکل ( .)9910شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک
(مطالعه موردی بانک صادرات استان البرز) .مقاله کنفرانس :کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،
اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی.
بشیری ،مهدی؛ جنیدی ،مهدی ( .)9991بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل
 )TAMمطالعه موردی :بانک ملت) .اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی.
ترکستانی ،محمدصالح؛ حقیقت ،فاطمه و مفاخری ،فهیمه ( .)9910تأثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید
آنالین محصوالت گردشگری .فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری.941 ، 90 ،99 ،
تقوی شوازی ،الهه؛ احمدی ،پرویز و خداداد حسینی ،سیدحمید ( .)9919الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت،
شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی .دو فصلنامة علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی.09-94 ،)9(99 ،
حقانی ،لیلی؛ میر احمدی ،محمدرضا ( .)9910تحلیل میزان تاثیرگذاری اعتماد الکترونیک بر قصد خرید اینترنتی مشتریان.
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات.
خدادادحسینی ،سید حمید؛ شیرخدایی ،میثم و کردنائیج ،اسداهلل ( .)9999بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت
الکترونیک .فصلنامة مدرس علوم انسانی.19-999 ،)0(99 ،
رحمان سرشت ،حسین و جعفرپو ،محمود ( .)9999ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در
دانشگاههای کشور .پژوهشنامة بازرگانی.099-008 ،)00(،
رییسی نافچی ،سلیمه؛ محبی ،سمیه؛ قلی زاده ،عبدالحمید ( .)9918فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت
الکترونیک (مطالعه موردی :فروشگاه اینترنتی مشهد مارکت) ،همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد
اقتصاد مقاومتی ،مشهد :موسسه آموزش عالی فردوس مشهد.
سرفرازی ،مهرزاد؛ شریف زاده ،مهدی؛ نکویی ،محمد مهدی ( .)9911سناریویی برای الگوی ایجاد اعتماد الکترونیک و
توسعه تجارت الکترونیک ،کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی ،امارات -دبی :پژوهشکده
مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه ( .)9919روشهای تحقیق در علوم رفتاری .نشر آگه.
صادقی ،محدثه؛ حیدری ،زهرا؛ وحدتی ،علی؛ میاندهی ،حجت ( .)9911شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد در خرید
اینترنتی ،دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی ،آستانه اشرفیه :موسسه آموزش عالی مهرآستان گیالن.
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 طراحی مدل سلسله مراتبی بهبود کسب و.)9044(  عبداهلل، احمد؛ نعامی، فتانه؛ سرداری، محسن؛ علیزاده مشکانی،صیدی
 مدیریت کسب وکارهای بین.کارهای صنایع دستی ایران در بستر تجارت الکترونیک با محوریت ارتقاء اعتماد مشتریان
049-040 ،)9(0 ،المللی
 بررسی نقش اعتماد الکترونیک و هنجار ذهنی در.)9910(  بهمن، محمدصادق و غالمی، پیمان؛ حری،غفاری آشتیانی
 مجله مدیریت.)شرکت قطارهای مسافربری رجاء: پذیرش وب سایت تجارت الکترونیک توسط مشتریان (مطالعه موردی
.90-10 ،)9(90 ،بازاریابی
 بررسی نقش تجربة خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت: اعتماد الکترونیکی.)9991(  نوشین، فریبا و مؤمن کاشانی،لطیفی
.090-018،)00( ، پژوهشنامة بازرگانی.به کاربری اطالعات و مکانیزمهای ایجاد امنیت
) در ایجاد مزیت رقابتی درEC(  نقش تجارت الکترونیک.)9910(  محمودرضا، یونس؛ سعیدی، عبدالمجید؛ جعفرپور،مصلح
 هفتمین همایش ملی و اولین همایش. مقالههای همایشهای ایران: تهران.)SMEs( کسب و کارهای کوچک و متوسط
. انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران.بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
. مقایسه تحلیلی مدلهای پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی.)9998(  رویا، نورمحمد؛ شاکری،یعقوبی
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