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امروزه شركت ها در سراسر جهان و در صنايع مختلف ،در حال استتااده از جاتارا اترتروكيرته ت
منظور هبود و جسريع جاارا خود و اثر خشه يشتر و حات مشتترم مته اشتن  .از ستوم ديرتر
مهمتتتريع اوامتتج اياتتاد و حا ت مشتتترم ،شتتناخت اوامتتج اصتتله اثر ت ار تتر ر تتتار مشتتتريان و
جصميم يرم آكهاست ك شناسايه و ررسه ايع اوامج در محيط اينتركته ك عضتا ختارا از حي ت
شناخت هتر كيازهام مصرف كنن ان كمك كن  .در ايع پتووه
كاوذ ازاريا ان هستن  ،مه جواك
طبق اتروم ماهومه ارائ ش ه ك ر اساس اترتوم كرست و و رودريرت (Crespo and Rodriguez
) )(2008مه اش و ا استااده از آزمتون هتام جا يت و جحليتج اتامله جاييت م و جا يت و جحليتج
مسير  ،جعيتيع و ررسته اوامتج مترجبط تا رصت خريت در جاتارا اترتروكيرته ترام شتركت
ر ارهام مسا رم رجاء ك در ساتهام اخير ار ام راه اك ازم وب سايت ترام تروش لتيط هتام
خود صورا اينتركته كموده ،پرداخت ش ه است .يا ت هام پووه كشان داد ك ميتان متييرهتام
( كررش رد جاارا اترتروكيرته ،هناتار ذهنته ،ريستك كلته در شت ه از جاتارا اترتروكيرته و
كوآورپ يرم) ا رص خري رد ،و همچنيع ميان متييرهام (كوآورپ يرم رد ،هناتار ذهنته ،ريستك
كله در ش ه ،سهوتت استااده در ش ه و ساز ارم در ش ه از جاتارا اترتروكيرته) تا كرترش
رد خري در جاارا اترتروكيره و كيت ميتان كوآورپت يرم ترد تا ريستك در شت ه از جاتارا
اترتروكيرتته و ستتاز ارم در شتت ه از جاتتارا اترتروكيرتته تتا ستتودمن م در شتت ه از جاتتارا
اترت روكيره را معنه دارم وجود دارد و ميان سودمن م در ش ه از جاارا اترتروكيره ا كررش
رد خري در جاارا اترتروكيره و سهوتت استااده در ش ه از جاارا اترتروكيره تا ستودمن م
در ش ه از جاارا اترتروكيره را معنه دارم وجود ك ارد.
ا استااده از روشهام آمارم مق ار كموك  483ست آم .
در ايع پووه از روش كموك يرم خوش ام استااده ش ه است .شركت ر ارهام مستا رم رجتاء
روش كموك يرم از جامعت هتام
كماين ه روش در شهر جهران مه اش  .ا جوج
دارام
رگ ا درت مناسب 2 ،درص از كماين ه هام ايع شركت (ح ودا شامج كماين ه) صتورا
اك شهر جهران از هر من ق يك كماين ه ترام جوزيتع
مناطق
جصاد ه اكتخاب ش ك  .ا جوج
پرسشنام استااده ردي  .زمان رد آورم داده ها هار  488مه اش .
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تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در
تجارت الکترونیکی (مطالعه موورد :
شرکت قطارها مسافر رجاء)
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مقدمه
تجارت الكترونیكی باعث جهاانی شاده هار باش بیشاتر
تجارت ،برداشتش شده محادودیتهاا زماانی و مكاانی،
ایجاد اشتغال ،کاهش تورم ،گسترش پوشش بازار ،کااهش
قیمت منابع جهت خرید افااایش درداد فاروش ،ارت اا
بهرهور کاهش بشامگیر هایناشهاا ماااميتی ،ایجااد
امكاه فاالیت برا بنگاهها کوبك و متوسط و  ...را باش
دنبااال دارد .تجااارت الكترونیكاای از بهتاارین نمونااشهااا
بكارگیر فنااور االيعاات و ارتباالاات بارا م اداد
اقتصاد است .اساتااده از ایان فنااور موجاد رشاد و
توساش اقتصاد  ،بهبود کارایی تجار و تسهیل همگرایای
کشورها و بش ویژه کشورها در حاال توسااش در اقتصااد
جهانی گردیده است (.)1
امااروزه شاارکت هااا در سراساار جهاااه و در داانایع
مختلف ،در حال استااده از تجارت الكترونیكی بش منظاور
بهبود و تسریع تجارت خاود و ارربخشای بیشاتر و حاا
مشتر می باشند .در تجارت الكترونیكی مهمترین عوامل
ایجاد و حا مشتر  ،شناخت عوامل ادالی اررگارار بار
رفتار مشتریاه و تصمیمگیر آنهاست .خریدها مصار
کنندگاه خصوداً در محیط اینترنتای تحات تااریر عوامال
مختلای قرار می گیارد .باضای از ایان عوامال خاار از
حیطش ناوذ بازاریاباه هستند .با این وجود شناخت و توجش
بش آنها می تواناد بازاریابااه را در شاناخت هار باش بهتار
نیازهااا مصاار کنناادگاه کمااك کنااد( . )2هااد ایاان
پژوهش نیا تایین این عوامال مارتبط باا قصاد خریاد در
تجارت الكترونیكی می باشد کش در دنات حمال و ن ال
ریلی و در شارکت قطارهاا مساافر رجاا انجاام مای
پریرد.
بیان مساله
امااروزه کسااد و کااار الكترونیكاای ،کیایاات ،بااابكی و
دسترسی سریع تر بش مشتریاه و بازار را افاایش داده و در
م ابل هاینش و مدت زماه دسترسی بش مشتریاه و باازار را
کاهش داده است .و باید اذعاه داشت کش پیشرو باوده در
تجارت وکسد و کار الكترونیكی بش عنواه عامل مهمی در
کسد مایت رقابتی است.
شرکت ها در سراسر جهاه و در دانایع مختلاف ،در
حال استااده از تجاارت الكترونیكای باش منظاور بهباود و
تسااریع فاالیاات هااا خااود و ارربخشاای بیشااتر و حاا
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مشتر می باشند .عيوه بر این بسیار از مشتریاه بارا
خرید هر نوع کاال و خدماتی بش اینترنت و وب سایت هاا
مراجاش می کنند .بسیار از مصر کنندگاه نیا بش دالیال
مختلای بش دنبال استااده از اینترنت و تجارت الكترونیكای
هستند .از جملش این عوامل عبارتند از :راحتای ،االيعاات
بیشتر ،درفش جویی در وقت و. ...
امروزه دیگر شرکت ها کمتر باش ایان بحاث مای
پردازند کش آیا تجارت الكترونیكی را بش کار گیرند یا خیر.
بلكش آنها بیشتر نگراه این موضوع هستند کش بگوناش وارد
آه شوند و آه را مورد استااده قرار دهند .آنها بش دنبال راه
هایی هستند کش تجارت الكترونیكی را باش الاور موف یات
آمیا بش کار گیرند .مدیراه با شناخت و بش کارگیر ایان
راه ها می توانناد عملكارد ساازماه هاا خاود را بهباود
بخشند(. )3
از سو دیگر مهمترین عوامل ایجاد و حا مشاتر ،
شااناخت عواماال اداالی اررگاارار باار رفتااار مشااتریاه و
تصمیم گیر آنهاست .خریدها مصر کننادگاه تحات
تاریر عوامل مختلای قرار می گیرد .باضای از ایان عوامال
خار از حیطاش نااوذ بازاریابااه هساتند .باا ایان وجاود
شناخت و توجش بش آنها می تواند بازاریاباه را در شاناخت
هر بش بهتار نیازهاا مصار کننادگاه کماك کناد .در
مباحث رفتار مصر کننده مدلها مختلای وجود دارد کش
در هر یك از این مدلها عوامل مختلای کش بر رفتار خریاد
الكترونیكی مشتریاه موررند ذکار گردیاده اسات .یكای از
ایان الگوهاا ،الگاو کرساوو و رودریگاا Crespo and
) Rodriguez (2008می باشد و باربوب این پژوهش را
تشكیل داده است.
شرکت راه آهن جمهاور اسايمی ایاراه(رجاا ) باش
عنواه متولی امر حمل و ن ل ریلی کشور در راستا ارت اا
سطح ارائش خدمات بش مشاتریاه و همنناین پیااده سااز
اهدا دولت الكترونیك در ساالها اخیار اقادام باش راه
انداز وب سایت رجا نموده ،تا با ارائش خادمات ماورد
نیاز مشتریاه از قبیل فروش اینترنتی بلیط و ارائش االيعات
حرکت قطارها بتواند خدمات ارزناده ا را باش مشاتریاه
خود ارائش نماید .لرا در این پژوهش البق الگو ماهاومی
ارائااش شااده کااش باار اساااس الگااو کرسااوو و رودریگااا
) Crespo and Rodriguez (2008مای باشاد باش تایاین
عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الكترونیكای بارا
شرکت قطارها مسافر رجا پرداختش خواهدشد.

تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي :شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء)

اهمیت و ضرورت تحقیق
تجارت بش عنواه یكی از ارکاه تماده بشار  ،همگاام باا
پیشرفت و تحوالت ایجاد شده در جامااش ،تغییار کارده و
شكلی نو بش خود می گیرد .در عصر حاضار باا توجاش باش
اسااتااده روزافاااوه از کااامویوتر و اینترناات ،تجااارت
الكترونیكی از جایگاه خادای برخاوردار شاده اسات .در
ایراه نیاا رشاد روزافااوه فنااور االيعاات و افااایش
آگاهی افراد در استااده از اینترنت و فناور ها مارتبط،
لاااوم ایجاااد و بااش کااارگیر هاار بااش بیشااتر تجااارت
الكترونیكی را آشكار نموده است .این نیاز آه بناه شدید
و قو می باشد کش بی توجهی بش آه نش تنها موجد ع د
مانده از سیر تجارت مای شاود بلكاش در انتهاا منجار باش
حر کامل از این گردونش خواهاد شاد .اماروزه تجاارت
الكترونیكی یكی از بهترین راهها ایجااد مایات رقاابتی
برا هر شرکت و حر هاینش هاا مارتبط باا تجاارت
سنتی می باشد .تجارت الكترونیكی بش دالیل متادد مثل
کاهش هاینش زمااه و انار مصار شاده و  ...موجاد
جرب مشتریاه بیشتر برا شرکتها می شود .باا توجاش باش
این نكات الزم است کش شرکت قطارها مساافر رجاا
بااش منظااور افاااایش فاالیاات خااود در زمینااش تجااارت
الكترونیكی و کسد مشتریاه بیشتر کش از الریق اینترنتی
اقدام بش خرید بلیط این شرکت می نمایند ،عوامل مورر بار
قصد خرید الكترونیكای مشاتریاه خاود را بشناساد و در
زمینش ت ویت این عوامل و ایجاد زمینش هاا و بساتر خریاد
الكترونیكی توسط مشتریاه اقدام نماید .لراپژوهشهایی کش
مرتبط با گسترش تجارت الكترونیكی می باشند از اهمیت
خادی برخوردار می باشند.

تعاریف تجارت الکترونیکی

تجارت الكترونیكی مبادالت تجار بدوه استااده از کاغر
است ،کش در نورآور هایی مانند مبادلاش الكترونیكای داده
ها ،پست الكترونیكی ،تابلو اعيناات الكترونیكای ،انت اال
الكترونیكی وجوه و سایر فنااور هاا مبتنای بار شابكش
اینترنت بش کار برده می شود(.)2
تجارت الكترونیكی عباارت اسات از فرآیناد خریاد،
فروش یا مبادلاش محصاوالت ،خادمات و االيعاات رو
اینترنت از الریق شبكش ها کامویوتر(.)4
در تاریاای دیگاار آمااده اساات ،تجااارت الكترونیكاای
عبارت است از هر شكلی از فاالیت هاا تجاار کاش از
الریق وسایل الكترونیكی هدایت شوند ،کش ممكن است از
االيعااات محصااوالت/خاادمات تااا فااروش یااا خریااد
محصوالت را شامل شود(.)0

مبانی نظر تحقیق
بسیار از متخصصاه و کارشناساه بر این ع یده اناد کاش
ان يبی مشابش ان يب دناتی بش وقاوع پیوساتش اسات کاش
جهاه را وارد عصر االيعات سااختش و بسایار از جنباش
هااا اقتصاااد  ،اجتماااعی و فرهنگاای حیااات بشاار را
دستخوش تحولی عمیق نموده اسات .یكای از اباااد ایان
تحول  ،تغییرات عمی ی است کش در جنباش هاا مختلاف
تجارت وکسد و کار دورت گرفتش است .پیشرفت هاا
عمده در ارتباالات و فناور االيعات ،موانع و مشاكيت
زمانی و مكاانی مرباوب باش اماور تجاار را کااهش داده
است .ابداع اینترنت سرعت ایان پیشارفت هاا را افااایش
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داده و در حال تغییر دنیا فالی باش یاك دهكاده جهاانی
است .رشد روز افاوه فناور هاا و زیار سااخت هاا در
جهاه باعث شده است افراد بیشمار بش اینترنت دسترسی
پیدا کنند .بش گونش ا کش تاداد کااربراه اینترنات در ساال
 2002در جهاه بش بیش یك میلیارد و  020میلیاوه ناار و
در آسااااایا باااااش بااااایش از  000میلیاااااوه ناااااار
رسااااید( .)http://www.iternetworldstats.comبنااااین
رشد در دسترسی عمومی مردم بش اینترنات باعاث شاده
است تجارت و کسد و کار از الریق اینترنات از جایگااه
ویژه ا در کشور هاا توسااش یافتاش برخاوردار شاود و
همننین بش عناواه عامال مهمای در کساد مایات هاا
رقابتی محسوب گردد.
امروزه فنااور االيعاات ،محاور توسااش اقتصااد ،
اجتماااعی و فرهنگاای بااش حساااب ماایآیااد و تجااارت
الكترونیكی یكی از فرآوردهها این فناور اسات کاش باا
سرعت هربش تمام تر در حال رشد و توساش میباشد کاش
در آینده نادیك شكل تجاارت سانتی را بكلای دگرگاوه
خواهد کرد .تجارت الكترونیكی باعث جهاانی شاده هار
بش بیشتر تجارت ،برداشتش شده محدودیت ها زماانی و
مكانی ،ایجاد اشتغال ،کاهش تورم ،گسترش پوشش بازار،
کاهش قیمت منابع جهت خرید ،افاایش درداد فاروش،
ارت ا بهرهور  ،کاهش بشامگیر هایناشهاا ماااميتی،
ایجاد امكاه فاالیت برا بنگاهها کوبك و متوسط و ...
خواهد شد (. )1
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خرید اینترنتی بش مجموعش انگیاه ها ،رفتارهاا ،سااز و
کارها و فرآیندهایی گاتش می شود کش از آه الریق مشاتر
کاالها مورد ت اضا خود را باا اساتااده از شابكش هاا
الكترونیكی و بش الور خاص اینترنت خریدار می نمایند.
خرید اینترنتی پدیاده رو باش رشاد در سراسار جهااه و
مخصوداً در کشورهایی است کش زیرساخت ها اینترنتی
الزم در آنها ایجاد شده است(.)0
در مطالاااش ا کااش داریاااه 1در سااال  1821باار رو
خریدارانی کش از خانش خریدها خود را انجام می دهناد،
دورت گرفت ،پنج نوع عمده از راحتی هاایی (ماایاایی)
کش این افراد از آه سود می بردند ،مشخص گردیدند:
 .1کاهش در زماه خرید،
 .2اناطا پریر زماه خرید (کش الی بیسات و بهاار
ساعت می تواه خرید را انجام داد)،
 .3جلوگیر از تيش فیایكی زیاد،
 .4جلوگیر از عصبی شده (بش علت ترافیك ،ویتارین
گرد در مغازه ها یا هر دلیل دیگر )،
 .0فردت برا انجاام خریادها تحریاك آمیاا و یاا
پاسخ مست یم بش آگهی ها تبلیغاتی(.)1
عمده ترین مانع تجارت الكترونیكی عدم وجود امنیت
در شبكش اینترنت است.
انواع تجارت الکترونیکی

تجارت الكترونیكی بر مبنا نوع مبادالت شامل انواع زیر
است(:)2
2
شرکت بوا شورکت) : (B2Bایان ناوع از تجاارت
الكترونیكی ،انجام داده تمام فاالیتها تجار باین دو یاا
بند سازماه را در بر می گیرد ،کش بش دورت الكترونیكای
انجام می شود.
شوورکت بووا م ووتر ) : (B2Cایاان نااوع تجااارت
الكترونیكی اشاره بش مااملش الكترونیكی بین موسساات یاا
شرکت ها و مشتریاه(افراد) دارد.
شرکت با دولت) : (B2Gاین ناوع تجاارت شاامل
مااميت بین شرکت ها و دولت می باشد.
م تر بوا م وتر ) : (C2Cمشاتریاه باش الاور
مست یم با مشتریاه دیگر ارتباب پیدا ،و از همادیگر خریاد
می کنند.

نظریه ها و الگوها زیربنایی انتخاب و پذیرش
تجارت الکترونیکی
نظریه انتخاب عقالنی

10

نظریش انتخاب ع ينای نظریاش ا مشاترر در جامااش
شناسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،بازاریابی و خصوداً روابط
بین الملل است ،لرا بش دلیل حالت بین رشاتش ا کاش دارد
5

)C2C (customer to cutomer
)C2B (customer to Bsiness
7
)C2G (Customer to Government
8
)P2P (people to people
9
Intrabusiesss E - commerce
10
)B2E (Business to Employee
11
)G2B (Government to Business
12
)G2C (Government to customer
13
)G2G(Government to Government
14
Mobile Commerce.
15
The Rational Choice Theory
6

1

Darian
)B2B (Business to Business
3
)B2C (Business to Customer
4
)B2G (Besiness to Government
2
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م تر با شرکت) : (C2Bشامل افراد اسات کاش
بااش دنبااال فااروختن کاااال و خاادمات خااود بااش شاارکتها و
سازمانها هستند.
م تر با دولت) : (C2Gشامل ارتباب بین مشتر
و دولت مثل جمع آور االيعات مالی و مالیات هاا مای
باشد(.)8
مردم با مردم) : (P2Pاین نوع خادی از مباادالت
فرد بش فرد است کش مردم بین همادیگر سای د  ،ویادئو،
نرم افاار و دیگر کاالها را مبادلش می کنند.
تجارت الکترونیکی درون سوازمانی  :کاش شاامل
مبادالت االيعات ،خدمات و کاال میاه بخشها مختلاف
سازماه است.
شرکت بوا کارمنودان  :یاك بخاش از تجاارت
الكترونیكی دروه سازمانی اسات ،کاش در آه ساازماه باش
کارمنداه خود کاال ،خدمات و االيعات تحویل می دهد.
دولت با شرکت) : (G2Bرابطش ا تجاارتی میااه
دولاات و سااازمانها اساات کااش در آه دولاات بااش سااازمانها
محصوالت می فروشد ،یا بش آنها خدمات ارائش می دهد.
دولووت بووا م ووتر ) : (G2Cدولاات از الریااق
ارتباالات الكترونیكی بش شهرونداه ،خدمات مختلف ارائاش
می دهد.
دولت با دولت) : (G2Gشامل مبادالت میاه دولت
ها یا دروه دولت ها می باشد.
تجارت سیار  :هنگامی کش تجاارت الكترونیكای از
الریق شبكش بی سیم دورت می گیرد ،تجارت سیّار نامیده
می شود.

تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي :شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء)

الگو کنش موجه

الگو پذیرش فناور

الگو پریرش فناور بوسیلش دیویس در ساال 1828
ارائش گردید .الگو او از الگو کنش موجش اتخاذ گردیده
است .نگرش و نیت رفتار در الگو پریرش تكنولاو
و الگو کنش موجش مشترر هستند و دیویس برا اندازه
گیر آنها از شیوه فیش بااین و آیااه اساتااده نماود .در
الگو پریرش فناور ارر از هنجارها ذهنی بش بشام
نمی خورد(.)11
الگو پریرش فناور فرض می نمایاد کاش دو بااور
خاص یانی ،سودمند  1و ساهولت اساتااده ،2متغیرهاا
مربوب اولیاش بارا رفتارهاا پاریرش کاامویوتر هساتند.
هد الگو پریرش این است کش تبیینی بارا متغیرهاا
تایین کننده پریرش کامویوتر بطور عمومی فاراهم آورد و
هد کلید آه ارائاش مبناایی بارا ردیاابی ارار عوامال
خارجی بر باورها داخلی (نگرش و نیت ها) می باشد.

3

الگو کنش موجش بوسیلش فایش بااین و آیااه در ساال
 1810ارائش گردید( .)11ایان الگاو بطاور گساترده ا در
علوم اجتماعی و رواه شناسی بكار گرفتش شده است و در
ارتباب با متغیرها تایین کننده رفتار نیت شده (با قصد و
نیت مشخص) کش بصورت آگاهانش انجام مای پاریرد ،مای
باشد( .)12الگو کنش موجش سای در پایش بینای رفتاار
دارد و نتایج بدست آمده نشاه می دهد کش این الگاو ایان
توانایی را دارد(.)13
نظریه رفتار برنامه ریز شده

نظریه رفتار برنامه ریز شده تجزیه شده

در تجایش و تحلیل نظریش رفتار برنامش ریا شده ،هار
یك از عوامل مرکور در نظریش رفتار برناماش ریاا شاده،
یانای نگاارش ،هنجارهااا ذهناای و درجااش کنتاارل رفتااار
ادراکی بش موُلاش ها کوبكتر تجایش می شوند .نگارش
بش رفتار شاامل ساش موُلااش ساازگار  ،ادرار از ساهولت
کاربرد و ادرار از سودمند می باشد  .ادرار از ساهولت

4

1

5

2

6

Perceived behavioral control
Technology acceptance model
7
Usefulness
8
Ease of use

Reasoned Action
Fishenbin
3
Azjen
4
Theory of planned behavior
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مورد توجش داحبنظراه ماادر در علوم انسانی است .پس
می تواه آه را بش الور عام نظریش ا در مورد علوم انسانی
دانست .مهمرین ریشش نظریش انتخاب ع ينی (کاش اختیاار
عاقينش و گاینش ما والنش نیا نامیده شده است) از دیدگاه
داحبنظراه ،اقتصاد کيسیك و نوکيسایك اسات .نظریاش
انتخاب ع ينی براساس ماروضات و مبانی زیر بناا شاده
است .ترنر در ساخت نظریش اجتماعی آنها را بش این شار
آورده است:
 -1انساه ها موجوداتی دارا قصد و نیت هستند.
 -2انساه ها سيیق یا منافع خود را براسااس اهمیات
هر کدام از آنها رتبش بند می کنند.
 -3انساه ها در انتخاب روش ها رفتار از محاسبات
ع ينی استااده می کنند(با رعایت موارد زیر):
 -1-3منافع حادل از روش ها جایگاین رفتاار ،باا
رجوع بش سلسلش مراتد امیال و ترجیحات فارد مشاخص
می شود.
 -2-3هاینش استااده از هر روش برابر باا دارفش نظار
کاارده از منااافع سااایر روش هااا (هاینااش فرداات از
دست رفتش).
 -3-3روشی بهترین است کش منجر باش حاداکثر ساود
شود.
 -4-3پدیده ها اجتماعی بیرونای مثال سااختارها
اجتماعی ،تصامیمات جماای و رفتاار جماای ،ناشای از
تصمیمات ع ينی افراد است کش سود خود را بش حداکثر
می رسانند(.)10
2

الگو رفتار برنامش ریا شده بوسایلش آیااه در ساال
 1820ارائش گردید .ایان الگاو ،الگاویی شاناختی از رفتاار
انساه است کش تمرکاا ادالی آه بار پایش بینای و ادرار
رفتارها کاميً تاریف شده می باشد( .)11الگاو رفتاار
برنامش ریا شده شكل توساش یافتاش ا از الگاو کانش
موجش است کش بدلیل عدم توانایی الگو کانش موجاش در
ارتباب با پیش بینای رفتارهاایی کاش کااميً تحات کنتارل
نیستند ،ضرورت ارائش آه احساس می گردد .این الگو یك
متغیر سوم کش کنترل رفتاار درر شاده 0ناام دارد ،را در
دروه خود دارد( .)14با اضاافش کارده ایان متغیار الگاو
رفتار برنامش ریا شده ،می کوشد تا شرایط محدود کننده
الگو کنش موجش را در مطالااش بگاونگی انجاام رفتاار
هااد گاارا تاماایم داده و در سااطح وساایاتر بااش کااار
برد(.)13

دوفصلنامه راهبردهاي بازرگاني /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /90سال نوزدهم /دوره جديد /شماره 0
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و ادرار از سودمند  ،از الگو پریرش تكنولاو اقتبااس
شده است .هنجارها ذهنی ناشی از تجربیات گرشتش فرد
و تاریرات همكاراه و االرافیاه او می باشد .درجاش کنتارل
رفتااار ادراکاای براساااس خااود کااارایی و وجااود منااابع و
تسهیيت تكنولو شكل می گیرد .تجایش و تحلیل رفتار
بیانگر آه است کش انجام یك رفتار و یاا پاریرش فنااور
االيعات ،بش عوامل متادد بستگی دارد .باا تمرکاا رو
این عوامل ،و مدیریت موُلاش ها تاریرگرار بار آه ،رفتاار
پریرش را بش الور ارر بخشی مای تاواه کنتارل و بررسای
نمود(.)10

الگو ماهومی این پژوهش بر مبنا الگو
)Rodriguez(2008می باشد کش در شكل زیر آمده اسات.
این الگو ترکیبی از نظریش ها مرتبط باویژه نظریاش رفتاار
برنامش ریا شده تجایش شده و الگو پریرش فنااور مای
باشد و بش دلیل اینكش متغیرها مهم و ادلی این نظریش ها
مثل متغیر نوآورپریر در تكنولو جدید و هنجار ذهنی
را تواماه در الگو آورده است ،یكی از جامع ترین الگو ها
در این زمینش می باشد .اجاا این الگو در شكل مشاخص
می باشد و روابط آنها در زیر توضیح داده شده است.
Crespo and

هنجار ذهنی

قصد خرید

نگرش

سهولت
استااده درر
شده
سودمند درر
شده

سازگار درر
شده

ریسك درر
شده

بررسی شده اند .بویژه اینكش ایان الگاو هاا شاامل هنجاار
ذهنی می باشند ،نشاه دهندة انگیاه فرد برا عمال الباق
ع اید افراد مرتبط با او می باشد.

تاثیر نگرش ها بر انتخاب خرید از اینترنت
در متوه مرتبط با تجارت الكترونیكی ،بسیار از مح ااه
از تاریر نگرش بر استااده(یا قصد استااده) از اینترنات باش
عنواه یك سیستم خرید حمایت کرده اند .عيوه بار ایان
در بسیار از دیدگاهها مح اه بسیار تاریر مهم نگارش
ها بر رفتار خرید اینترنتی را بش اربات رسانده اند و عناواه
کرده اند کش نگرش بش تجارت الكترونیكی بش الاور مثبتای
رو نیت خرید از اینترنت تاریر دارد (.)10

تاثیر ریسک درک شده در تصمیم خرید اینترنتی

گاتینگوه و رابرتسوه ،)1820(1عادم االمینااه یاا ریساك
درر شده موجاود در یاك ناوآور را باش عناواه عامال
مست یم در انتخاب آه نوآور تایین مای کنناد .در زمیناش
تجاارت الكترونیكاای مطالاااات متااادد از تاااریر واضااح
ریسك درر شده بر پریرش خرید اینترنتی حمایت کارده
اند .این مطالاات نشاه داده اند کش ریسك درر شده تاریر
منااای رو قصااد خریااد محصااوالت از اینترناات دارد.
همننین مطالاات متادد از تاریر ریسك درر شده رو
نگرش بش خرید اینترنتی حمایت کرده اند(.)11

تاثیر ف ار اجتماعی بر پذیرش تجارت الکترونیکی

در بسیار از الگو ها کش بارا تجایاش و تحلیال انتخااب
تجارت الكترونیكی بش کار رفتش اند ،مثل نظریش ها کانش
موجش ،رفتار برنامش ریا شده و نظریش رفتار برنامش ریاا
شده تجایش شده ،تاریر افراد دیگر بش عناواه عامال مهمای

Gatignon and Robertson
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نوآورپریر

الگو پژوهش :الگو کرسپو و رودریگز

تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي :شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء)

تاثیر نوآورپذیر فرد در انتخاب تجارت
الکترونیکی

از میاه خصودیات فرد مصر کنندگاه ،نوآورپاریر ،
توجش زیاد را از سو مح اه در زمینش رفتار خرید و از
دیاادگاه ارتباااب آه در فرآینااد انتخاااب محصااوالت یااا
رفتارها جدید جلد کرده است .مح اه نشااه داده اناد
کش نوآورپریر فرد تاریر مثبتی بر نیت خرید در اینترنت و
نگرش بش خرید اینترنتی و تاریر مناای رو ریساك درر
شده از خرید اینترنتی دارد.
ویژگیها ادراک شده از سیستم در انتخاب
خرید اینترنتی
مطابق با باربوب نظر کی ارائش شده ،ویژگیهاا ادرار
شااده از یااك نااوآور  ،انتخاااب آه را از الریااق تاااریر آه

جدول  . 1الگو ها و تحقیقات انجام شده در حوزه قصد خرید(خارج از کشور)
روابط متغیرها
A,B
A,B
A,B
A,B
A,B

C
D
C
D
E

الگو

متغیرها

محقق
& Fishenbin
)zjen (1975

رفتار( )Aقصد و نیت ( )Bنگرش( )Cهنجارذهنی()D

الگو کنش موجش

رفتاار( )Aقصاد و نیات ( )Bنگارش( )Cهنجاارذهنی()D
کنترل رفتار درر شده()E

نظریش رفتار برنامش ریا شده

Schifter
&
)jzen (1985

A,B
A,B
C
C

C
D
D
E

رفتار( )Aقصد و نیت ( )Bنگرش()C
سودمند درر شده ()D
سهولت استااده درر شده()E

الگااو پااریرش تكنولااو

Davis
)al(1989

A,B
A,B
A,B
C
C
C

C
D
E
F
G
H

رفتاار( )Aقصاد و نیات ( )Bنگارش( )Cهنجاارذهنی()D
کنترل رفتار درر شده( )Eسودمند درر شده()F
سهولت استااده درر شده()G
سازگار درر شده()H

B
C
C
D
D

A
A
B
B
C

A
A
E
A
B

B
C
D
E
E

et

)(TAM

سهولت استااده درر شده()A
سودمند درر شده()B
نگرش( )Cقصد استااده()D

نظریش رفتار برناماش ریاا شاده
تجایش شده

Taylor
&
)Todd (1995

الگو دهی ن ش هنجاار ذهنای و
اعتماااد الكترونیكاای در پااریرش
وب ساااایت هاااا تجاااارت
الكترونیكااااای  B2Cتوساااااط
مشتریاه

Kim et
)(2007

al

تاااریر نوآورپااریر باار انتخاااب
تجارت الكترونیاك شارکت باا
مشاتر )مبتنای بار الگاو نظریااش
رفتار برنامش ریا شده)

Crespo and
Rodriguez
)(2008

تشااااریح پااااریرش تجااااارت
الكترونیكی) B2Cبررسی عوامل
مورر بر قصد خرید در(B2C

Crespo and
Rodriguez
)(2008

C
 C,D,Eقصد خرید الكترونیكی( )Aنگرش بش خرید الكترونیكی( )Bپریرش خرید الكترونیكی توسط
B,C
A

Ha & Stoel
)(2008

B
A
B,C,D,E A
C,D,E
B
F,G,H
B
G,H
F

قصد و نیت ( )Aنگرش( )Bهنجارذهنی()C
نوآورپریر عمومی( )Dنوآورپریر در تكنولو

( )E

قصااااد خریااااد( )Aنگاااارش( )Bهنجااااارذهنی()C
نوآورپریر ()Dریسك درر شده()E
سودمند درر شده( )Fساهولت اساتااده درر شاده()G
سازگار درر شده()H
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ویژگی ها بر نگرش ها و ادرار ریسك تایین می کند .باش
الور ویژه و خاص ،سش نوع ویژگی تایین کنناده پاریرش
نوآور را مشخص کارده اناد :ساودمند درر شاده یاا
مایت نسبی ،سهولت استااده یاا پینیادگی درر شاده ،و
سازگار با ارزش ها و ع اید افراد .مح اه نشاه داده اند
کش سودمند و سهولت استااده درر شاده هام در زمیناش
تكنولو ها جدید و هم در زمینش تجارت الكترونیكای
تاریر مهمی بر نگرش ها دارند .همننین بر تاریر سازگار
با ارزش ها و ع اید فرد بر نگرش بش خریاد اینترنتای نیاا
اشاره شده است(.)10
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روابط متغیرها

الگو

متغیرها

محقق

A B
C
A
D,E,F
B
G,H,I
C
H
G
G
B

بررسی پریرش پیام رابات()IM
استااده واقای()Aنیت رفتار ()B
(بین)
نگرش رفتار ( )Cهنجار ذهنی()D
)با استااده از نظریش رفتار برناماش
کنترل رفتار درر شده( )Eتمرکا()F
سودمند درر شده ()Gساهولت اساتااده درر شاده ( )Hریااا شااده ،الگااو پااریرش
و نظریش جریاه(
تكنولو
لرت درر شده ()I

al

Lu et
)(2009

اهمیت عبارتند از  -1متغیرها زیرساختی  -2متغیرهاا
مربوب بش شارکت و هماانطور کاش گاتاش شاد متغیرهاا
فاارد مشااتریاه باار ایجاااد اعتماااد مشااتر در تجااارت
الكترونیكی تاریر ندارند .
عایااا و دیگااراه ( ،)1324در تح یااق خااود تحاات
عنواه "شناسایی موانع و راهكارها بكاارگیر تجاارت
الكترونیكی :مورد مطالاش شرکت ایرا ه خودرو" بش مواناع
و راهكارها اجرایی تجارت الكترونیكی در این شارکت
پرداختش است .براساس نتایج این تح یق در شرکت ایاراه
خودرو موانع در شش الب ش شناسایی شدند کش باش ترتیاد

پی ینه تحقیق
در این زمینش تح ی اات مرتبطای در داخال کشاور انجاام
گرفتش کش نتایج آه بش شر زیر است:
محماادزاده( ،)1321در تح یااق خااود تحاات عنااواه
"بررساای عواماال مااورر باار قصااد بكااارگیر تجااارت
الكترونیكی شارکت باا شارکت(( )B2Bمطالااش ماورد :
گروه شرکت ها همكاراه سیساتم)" باش بررسای بهاار
گروه عوامل مورر بر پریرش تجارت الكترونیكای شارکت
با شرکت در گروه شرکت ها همكاراه سیستم پرداخت.
نتایج بدست آمده از آزموه فرضیات ایان پاژوهش نشااه
داد کش عوامل نوآور (سازگار تجاارت الكترونیكای باا
سیسااتم هااا فالاای ،هاینااش درر شااده از تجااارت
الكترونیكاای) ،عواماال ارتباااالی(مایارهااا مشااارکت بااا
مشاااتریاه ،فوایاااد تجاااارت الكترونیكااای) و سااااختار
سازمانی(تخصص فنی ،تمرکا ،ادغام) بر قصد بكاارگیر
تجارت الكترونیكی شرکت با شرکت تاریر دارند.
شاایرخدایی( )1324در تح یااق خااود تحاات عنااواه
"بررساای عواماال مااورر باار اعتماااد مشااتر در تجااارت
الكترونیك" عوامل مورر بر اعتماد مشتریاه فروشاگاهها
الكترونیكاااااای موجااااااود در جاماااااااش مجاااااااز

اولویت عبارت است از  -1 :ف داه زیرساخت ح اوقی و
قانونی  -2عدم آمادگی و تمایل مشتریاه  -3عدم آماادگی
و نبود قابلیت الزم در شرکا  -4موانع رفتار و فرهنگای
 -0مشكيت فنی  -0عادم وجاود فضاا رقاابتی کاافی.
همننین نتایج این تح یق نشاه داد کش ف اداه زیرسااخت
ح وقی و قانونی ،عدم آمادگی و تمایال مشاتریاه  ،عادم
آمادگی و نبود قابلیات الزم در شارکا  ،مواناع رفتاار و
فرهنگی ،مشكيت فنی و عدم وجود فضا رقابتی کاافی
در شاارکت ایااراه خااودرو مااانع از بكااارگیر تجااارت
الكترونیكی می شود ولی ف داه مناابع ماالی الزم در ایان
شرکت مانع از بكارگیر تجارت الكترونیكی نمی شود.
حمداه( ،)1323در تح یق خود تحت عنواه "بررسای
تاریر کاربرد تجارت الكترونیك در رفتاار مصار کنناده"
رابطش بین متغیرها رضایت مشتر  ،اعتماد و وفاادار را
با تجارت الكترونیكی مورد بررسی قرار داد .نتیجش تح یق
و نشاه داد کش بین رضایت مشتر و استااده از تجارت
الكترونیكی رابطش مهم و مانادار وجود دارد .بین اعتمااد
و تجارت الكترونیكی رابطش ا یافت نشد .همنناین باین

ایرانیاه( )www.cloob.comرا مورد بررسی قرار داد .الباق
نتایج این تح یق متغیرها مربوب بش شرکت و متغیرهاا
زیرساختی بر ایجاد اعتماد مشتر در تجارت الكترونیكی
تاریر دارند ولی متغیرها فرد مشتریاه بر ایجااد اعتمااد
مشتر در تجاارت الكترونیكای تااریر ندارناد ،همنناین
مشتریانی کش بش دورت الكترونیكی خریاد مای کنناد باش
فروشگاه ها اینترنتی اعتماد دارند و در نتیجش متغیرها
مورر بر اعتماد در تجارت الكترونیكی بش ترتیاد اولویات
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سودمند درر شده( )Cلرت درر شده ( )Dاعتمااد درر مشتر (ترکیبی از الگو پاریرش
تكنولااو بااا کیایاات خریااد
شده()E
الكترونیكی ،لرت و اعتماد)

تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي :شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء)

الگو پنج نیرو رقابتی پوتر» بش بررسی و مطالاش الگو
پورتر در بافت بازار تجارت الكترونیكی پرداخت .فرضایش
ادلی این تح یق عبارت است از اینكش تجارت الكترونیك
موجد رقابتی تر شده بازار می شود؟ نتایج تح یق نشااه
داد کش:
 تجارت الكترونیكی موجد رقابتی تر شاده باازار
می شود
 تجاارت الكترونیكای بااا تاااداد حضااور کاالهااا
جایگاین در ارتباب است.
 تجارت الكترونیكی با میاااه رقابات باین فااااله

جدید و هنجار ذهنی را تواماه در الگو آورده اسات یكای
از جامع ترین الگو ها در این زمینش می باشد و باش هماین
دلیل نیا مبنا این پژوهش قرار گرفتش است.
در این پژوهش برا محاسبش حجم نمونش مشتریاه از
فرمول زیر استااده شده است .بارا تایاین حجام نموناش
مورد نیاز ،جهت االمیناه از اینكش بیشاترین حجام نموناش
محاسبش گردد  Pیا نسبت موف یت در جاماش  0/00در نظار
گرفتش شده است .بدین ترتید تاداد کل نموناش باا فارض
جاماش آمار محدود ،در سطح االمیناه  0/80باش داورت
زیر محاسبش گردیده.

( Z )2 . pq

بازار در ارتباب است.
 تجارت الكترونیكی با تغییرات قدرت باناش زنای
خریداراه در ارتباب است.
 تجارت الكترونیكی با کاهش موانع ورود بش باازار
در ارتباب است.
 تجارت الكترونیكی با کااهش هایناش هاا تغییار
منبع در ارتباب است.

2

d2

n

1.96 2 * .5 * .5
n
 384
.05 2
همانطور کش ميحظش می شود م دار نمونش  324بدست
آمده است.
در ایاان پااژوهش از روش نمونااش گیاار خوشااش ا
استااده شده است .شرکت قطارها مسافر رجاا دارا
 112نمایندگی فروش در شهر تهراه می باشد .با توجش بش
روش نمونش گیر از جاماش ها بارگ با دقات مناساد،
 20دردد از نمایندگی ها این شرکت(حدوداً شاامل 22
نمایندگی) بش دورت تصادفی انتخاب شدند .با توجاش باش
مناالق  22گانش شهر تهاراه از هار منط اش یاك نماینادگی
برا توزیع پرسشنامش استااده گردید.
برا تهیش ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استااده
از مطالاات کتابخانش ا شاامل کتاد ،م ااالت ،مجايت،
گاارشات پژوهشی ،مدارر و اسناد موجود و نیا اساتااده
از اینترنت ،همنناین بارا جماع آور داده هاا از ابااار

روششناسی تحقیق
از آنجا کش هد پژوهش ،تایین عوامال مارتبط باا قصاد
خرید در تجارت الكترونیكی و افاوده بش دانش کااربرد
در این زمیناش مای باشاد بناابراین تح یاق از نظار هاد
کاربرد و از نظر گردآور االيعاات ،تودایای از ناوع
همبستگی می باشد.
در این پژوهش جاماش آماار عباارت اسات از کلیاش
مشتریاه شرکت قطارها مسافر رجا در شهر تهراه کش
با مراجاش بش این شرکت بلیط خریدار خواهناد نماود و
زماه آه نیمش دوم سال  1321می باشد.
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وفادار مشتریاه و تجارت الكترونیكی رابطش وجود دارد.
همننین نتایج این تح یق نشاه می دهاد عاواملی کاش در
تجارت الكترونیكی دارا بیشترین اهمیت برا مشاتریاه
می باشند ،بش ترتید عبارتند از -1 :االيعاتی کش در ماورد
محصوالت ارایش می شود  -2برخورد خوب باا مشاتر و
رسیدگی بش شاكایات آنااه  -3سارعت تحویال کااال -4
جرابیت و نظم سایت  -0رضایت کلی از سایت.
محمد ( ،)1321در تح یق خود تحت عناواه «تبیاین
کارکردها اساتراتژیك تجاارت الكترونیكای مبتنای بار

در این پژوهش با توجش بش موارد ذکر شده در ادبیاات
پژوهش و پیشاینش هاا پاژوهش در ایان زمیناش ،جهات
بررسی عوامل مورر بر قصد خرید در تجارت الكترونیكای
از الگااو  )2008(Crespo and Rodriguezاسااتااده شااده
است.
این الگو ترکیبی از نظریاش هاا مارتبط باویژه نظریاش
رفتاار برناماش ریاا شااده تجایاش شاده و الگاو پااریرش
تكنولو می باشاد و باش دلیال اینكاش متغیرهاا مهام و
ادلی این نظریش ها مثل متغیر نوآورپاریر در تكنولاو
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بش ب یش سواالت مربوب باش ایان متغیار در پرسشانامش مای
باشد.
متغیر چهارم :ریسک کلی درک شده

این متغیر دارا  3عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریانس تبیین شده ،عامل« اگار مان از اینترنات
برا خرید بلایط ایان شارکت اساتااده نماایم ،احسااس
نگرانی بیشتر نسابت باش روش هاا دیگار مای کانم».
شاخص مهم تر برا سنجش متغیر ریساك درر شاده
نسبت بش ب یش سواالت مربوب بش این متغیار در پرسشانامش

الزم برخوردار مایباشاد .بارا االمینااه کامال در ماورد
روایی پرسشناماش پاژوهش ،از نظارات اسااتید راهنماا و
مشاور و اسااتید دیگار و کارشناسااه و مادیراه شارکت
قطارها مساافر رجاا اساتااده شاده اسات .همنناین
روایی سواالت مطر شده در پرسشانامش از الریاق شایوه
تحلیل عاملی تایید مورد بررسی قرار گرفتش است.

می باشد.
متغیر پنجم :نوآورپذیر

این متغیر دارا  4عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریانس تبیین شده ،عامل« بش الاور کلای مان در
امتحاه کرده تكنولو یها االيعاتی جدید ماردد و دودل
هستم ».شاخص مهم تر برا سنجش متغیر نوآورپریر
نسبت بش ب یش سواالت مربوب بش این متغیار در پرسشانامش
می باشد.

متغیر اول :قصد خرید

این متغیر دارا  4عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریانس تبیین شده ،عامل « من در  0ماه آینده از
اینترنت برا خرید بلیط شرکت رجا استااده نمی کانم».

متغیر ش م :سودمند درک شده

شاخص مهم تر برا سنجش متغیر قصد خریاد نسابت
بش ب یش سواالت مربوب باش ایان متغیار در پرسشانامش مای
باشد.

این متغیر دارا  4عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریاانس تبیاین شاده ،عامال« اساتااده ازخریاد
اینترنتی ،فرآیند خرید را آسانتر می سازد ».شااخص مهام
تر برا سنجش متغیر سودمند درر شاده نسابت باش
ب یش سواالت مربوب بش این متغیر در پرسشنامش می باشد.

متغیر دوم :نگرش

این متغیر دارا  4عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریانس تبیین شده ،عامال « اساتااده از اینترنات
برا خرید بلیط شرکت رجا در  0ماه آیناده ایاده مثبتای
است ».شاخص مهام تار بارا سانجش متغیار نگارش
نسبت بش ب یش سواالت مربوب بش این متغیار در پرسشانامش
می باشد.

متغیر هفتم :سهولت استفاده درک شده

این متغیر دارا  4عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریانس تبیین شده ،عامل« خرید اینترنتی نیازمند
تيش فكر زیاد می باشد ».شاخص مهام تار بارا
سنجش متغیر سهولت استااده درر شده نسابت باش ب یاش
سواالت مربوب بش این متغیر در پرسشنامش می باشد.

متغیر سوم :هنجار ذهنی

این متغیر دارا  4عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریانس تبیین شده ،عامل « از من انتظار می رود
کش از اینترنت برا خرید بلیط این شرکت اساتااده کانم».
شاخص مهم تر برا سنجش متغیر هنجار ذهنی نسابت

متغیر ه تم :سازگار درک شده

این متغیر دارا  4عامل تشكیل دهناده مای باشاد کاش باا
توجش بش واریانس تبیین شده ،عامل«خرید اینترنتی با شایوه
ا کش من بارا خریاد دوسات دارم ساازگارمی باشاد».
شاخص مهم تر برا سنجش متغیر سازگار درر شده
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پرسشنامش بستش با اساتااده از م یااس اساتاندارد(روایای و
پایایی) استااده و روش ارساال و جماع آور آه بوسایلش
مراجاش مست یم انجام شده است.
در سواالت پرسشانامش کاش بارا سانجش متغیرهاا
ادلی مورد استااده قرار گرفتش از م یاس لیكارت  1ن طاش
ا استااده شده است.
با توجش بش اینكش بهاربوب کلی سواالت پرسشناماش
Crespo and
ایااان پاااژوهش ،براسااااس الگاااو
 )2008(Rodriguezالراحی شده است ،بنابراین از روایای

تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي :شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء)

نسبت بش ب یش سواالت مربوب بش این متغیار در پرسشانامش
می باشد.
برا ارزیابی الگو ها تحلیل عاملی تاییاد بنادین
شاخص برازندگی وجود دارد کش ماوارد اساتااده شاده در

جدول  . 2نتایج شاخصهاي برازندگي استفاده شده براي این پژوهش
مقدار

شاخص
1

ریشش میانگین مرباات خطا برآورد ( )RMSEA

0/040

شاخص نیكوئی برازش()GFI2

0/84

شاخص نیكوئی برازش تادیل شده()AGFI3

0/80

در این پژوهش باا توجاش باش اینكاش براسااس الگاو
ماهومی ارائش شده ،هشت متغیر وجود داشت ،لرا سواالت
پرسشنامش نیا برا بررسی این متغیرها باش هشات بخاش
ت سیم شده است.
ضرید آلاا کرونباخ در دو مرحلش قابل محاسبش مای
باشد ،مرحلاش اجارا آزمایشای و مرحلاش اجارا نهاایی
پرسشنامش .برا محاسبش ضرید آلاا کرونباخ در مرحلاش
اجرا آزمایشی ،نموناش  20ناار انتخااب شاده ،کاش باا
استااده از تجایش و تحلیال داده هاا نموناش م ادماتی از

ایاان شاااخص هااا برازناادگی بااش منظااور بررساای
برازندگی الگو مورد نظر با داده ها بش کار می رود.
 شاخص ریشش خطا میانگین مجارورات ت ریاد
برا الگو ها خوب برابر با  0/00یا کمتر اسات.
الگو هایی کش این شاخص آنها  0/1یا بیشتر باشاد
برازش ضایای دارند .برا این شاخص می تاواه
فادلش اعتماد محاسبش نمود .ایده آل آه اسات کاش
حد پایین فادلش اعتماد خیلی نادیك بش دار باشد
و حد باالیی آه خیلی بارگ نباشد .هماانطور کاش

الریق نرمافاار آمار  ،SPSS.15ضرید آلاا کرونباخ

مشاهده می شودریشاش میاانگین مربااات خطاا

کل سواالت پرسشناماش

برآورد ( )RMSEAاین الگاو  0/040اسات کاش
می تواه گات در وضایت مناسبی قرار دارد.

 /تایاین شاد .بناابراین

 هربش شاخص نیكاویی بارازش( )GFIوشااخص

سواالت پرسشنامش پژوهش از پایاایی مناساد و مطلاوبی
برخوردار میباشند .همننین ضرید آلااا کرونبااخ کال

نیكااویی باارازش تااادیل شااده( )AGFIبااش یااك

 /تایاین

سواالت پرسشنامش در مرحلش اجرا نهایی

شد .آلاا کرونباخ برا هار یاك از متغیرهاا باش ترتیاد
0/222 ،0/202 ،0/120 ،0/840 ، 0/210 ،0/210 ،0/230
و  0/213بش دست آمد کش همش مورد تایید می باشند.
سواالت مربط بش هر یك از متغیرهاا در جاداول زیار
آمده است.

نادیك تر باشد الگو با داده ها برازش بهتر دارد.
در الگو این دو شاخص بش ترتید برابرند باا 0/84
و  0/80کش نشاه دهنده برازش خوب الگو است.
در ایاان پااژوهش پایااایی پرسشاانامش از روش آلاااا
کرونباخ سنجیده شده است .برا محاسبش ضارید آلااا
کرونباخ ،ابتدا باید انحرا مایار نمرات هار زیرمجموعاش
از سواالت پرسشنامش و انحرا مایاار کال ساواالت(زیار
مجموعش ها) را محاسبش کرده ،سوس با اساتااده از فرماول
ذیل ضرید آلاا هر زیر مجموعش از ساواالت را بدسات
آورد:
j
r 

  S j  

 
( j  1) *  
 

  S t  



1. Root Mean Square Error of Approximation
)2. Goodness-of-Fit Index(GFI
)3. Adjusted Goodness-of-Fit Index(AGFI

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
در این بخش فرضیش ها پژوهش مورد بررسی و تحلیال
قرار می گیرند .بدین بش منظور بررسی میااه رابطش هر یك
از متغیرها و مانای دار الگاو پاژوهش از شایوه تحلیال
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این پژوهش عبارتند از :ریشش خطا میاانگین مجارورات
ت رید ،شاخص نیكوئی برازش و شاخص نیكوئی برازش
تادیل شده .نتاایج شااخص هاا فاوا بارا داده هاا
پژوهش در جدول زیر گاارش شده اند.
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مسیر استااده گردیده است .در این پژوهش بارا آزماوه
الگو از نرم افاار لیارل( )Lisrelاستااده شده است.
برا بررسی رابطش بین متغیرهاا پاژوهش و آزماوه
فرضیش ها از روش تحلیل مسایر اساتااده شاده اسات .در

جدول  . 2محاسبه اثرات مستقیم وغیر مستقیم و اثرات کل متغیرهاي مستقل و وابسته
متغیر مستقل(از)
سهولت استفاده درک شده

سودمند درک شده

سازگار درک شده
نگرش
هنجار ذهنی

نوآور پذیر

ریسک درک شده

متغیر وابسته(به)

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

نگرش

0/40

0/10

0/00

سودمند درر شده

0/14

---------

0/14

قصد خرید

------

0/02

0/02

نگرش

0/12

----------

0/12

قصد خرید

------

0/10

0/10

سودمند درر شده

0/21

---------

0/21

نگرش

0/11

0/00

0/23

قصد خرید

------

0/01

0/01

قصد خرید

0/41

----------

0/41

قصد خرید

0/41

0/12

0/00

نگرش

0/33

----------

0/33

قصد خرید

0/42

0/11

0/03

نگرش

0/21

0/02

0/30

ریسك درر شده

0/22

---------

0/22

نگرش

0/11

---------

0/11

قصد خرید

0/42

0/02

0/00

 ارر مست یم :بیانگر آه است کش یا  Xعلت  Yیا  Yعلت  Xاست. ارر غیر مست یم :رابطش بین  Xو  Yوقتی غیر مست یم است کش  Xعلت  Zاست ،و  Zنیا بش نوبش خود در  Yارر دارد .آرار غیر مست یم بش این علت بوجود می آید کش یك متغیر می تواندبش عنواه متغیر میانجی رابطش بین متغیرها دیگر را تادیل کند .الزم بش ذکر است کش برا هر م تغیر ف ط یك ارر مست یم وجود دارد ،در حالی کش برا آه متغیر ممكن است آرار غیر مست یم
بسیار وجود داشتش باشد کش تاداد آنها بستگی بش تاداد متغیرها میانجی دارد.
 -ارر کل :اررها مست یم  +اررها غیر مست یم
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اینجااا بااش منظااور م ایسااش اراارات متغیرهااا موجااود در
خروجی از تخمین استاندارد الگو استااده شده است.
در ادامش برا نمایش بهتر روابط و ضراید پارامترها
الگو ،جداولی بش شكل زیر ارائش گردیده است.

تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي :شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء)

بر اساس جدول فوا ،در بین متغیرهاا ،متغیار هنجاار
ذهنی دارا باالترین ارر کل( )0/00بار رو متغیار قصاد
خرید است .از الرفی باالترین اررها غیر مست یم مرباوب

جدول  . 4نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداري(تایید یا رد فرضیات)
به

ضریب استاندارد
شده

)values

سهولت استفاده درک شده

نگرش

0/40

2/12

تایید

سهولت استفاده درک شده

سودمند درر شده

0/14

1/20

رد

سازگار درک شده

نگرش

0/11

0/00

تایید

سازگار درک شده

سودمند درر شده

0/21

3/11

تایید

هنجار ذهنی

نگرش

0/33

0/23

تایید

هنجار ذهنی

قصد خرید

0/41

1/20

تایید

نوآورپذیر

قصد خرید

0/42

0/21

تایید

نوآورپذیر

نگرش

0/21

2/02

تایید

نوآورپذیر

ریسك درر شده

0/22

4/21

تایید

قصد خرید

0/03

0/12

تایید

ریسک درک شده

نگرش

0/11

3/08

تایید

ریسک درک شده

قصد خرید

0/42

0/21

تایید

نگرش

0/12

1/40

رد

از

نگرش

سودمند درک شده

همانطور کش در جدول باال مشااهده مای شاود یاازده
ضرید اعداد مانادار الزم(بیشتر از )2را داشاتش و یاازده
فرضیش از سایاده فرضایش ایان پاژوهش تاییاد شاده و دو
فرضیش پژوهش رد شده است.

اعداد معنادار

(t

تایید یا رد
فرضیه

بش این مانا کش بین نگرش فرد باش تجاارت الكترونیكای و
قصد خرید فرد رابطش مانادار وجود دارد.
فرضیه دوم  :هنجار ذهنی با قصد خرید فرد رابطاش
دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دو متغیر  0/41می باشد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر (1/20بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کش بین هنجاار ذهنای باا قصاد
خرید فرد رابطش مانادار وجود دارد.

فرضیه اول  :نگرش فرد بش تجاارت الكترونیكای باا
قصد خرید فرد رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر 0/03می باشد .ضرید مانادار بین این دو متغیر
( 0/12بیشتر از )2نشاه می دهد کش این رابطش مانادار مای
باشد .بنابراین فرض دار رد و فرض یك تایید می شاود.
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بش متغیرها مست ل هنجار ذهنی و ساودمند درر شاده
بر رو متغیر قصد خرید بش ترتید با ضراید ارار  0/12و
 0/10می باشد.
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فرضیه سوم  :ریساك کلای درر شاده از تجاارت
الكترونیكی با قصد خرید فرد رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/42می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 0/21بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کش بین ریسك کلای درر شاده
از تجارت الكترونیكی با قصد خرید فرد رابطاش ماناادار

فرضیه هفتم  :هنجار ذهنی با نگرش فرد باش خریاد
در تجارت الكترونیكی رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/33می باشد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 0/23بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کش بین هنجار ذهنی باا نگارش
فرد بش خرید در تجارت الكترونیكی رابطش مانادار وجود
دارد.

وجود دارد.
فرضیه چهارم  :نوآورپریر فرد در حیطاش فنااور
ها جدید با قصد خرید فرد رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/42می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 0/21بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کاش باین نوآورپاریر فارد در
حیطش فنااور هاا جدیاد باا قصاد خریاد فارد رابطاش

فرضیه ه تم  :ریسك کلای درر شاده از تجاارت
الكترونیكی با نگرش فرد بش خرید در تجارت الكترونیكی
رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/11می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 3/08بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کش بین ریسك کلای درر شاده
از تجارت الكترونیكی با نگرش فرد بش خریاد در تجاارت
الكترونیكی رابطش مانادار وجود دارد.

مانادار وجود دارد.
فرضیه پنجم  :نوآورپریر فارد در حیطاش فنااور
ها جدید با نگرش فرد بش خرید در تجارت الكترونیكای
رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/21می باشد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 2/02بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کاش باین نوآورپاریر فارد در
حیطش فناور ها جدیاد باا نگارش فارد باش خریاد در
تجارت الكترونیكی رابطش مانادار وجود دارد.

فرضوویه نهووم  :سااودمند درر شااده از تجااارت
الكترونیكی با نگرش فرد بش خرید در تجارت الكترونیكی
رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/12می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 1/40کمتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار نمی باشد .بنابراین فرض دار تایید و فرض یاك
رد می شود .بش این مانا کش باین ساودمند درر شاده از
تجارت الكترونیكی با نگرش فارد باش خریاد در تجاارت
الكترونیكی رابطش مانادار وجود ندارد.

فرضیه ش م  :نوآورپریر فارد در حیطاش فنااور
ها جدید با ریسك درر شاده از تجاارت الكترونیكای
رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/22می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 4/21بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
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مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کاش باین نوآورپاریر فارد در
حیطش فناور ها جدید با ریسك درر شده از تجاارت
الكترونیكی رابطش مانادار وجود دارد.

تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي :شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء)

فرضیه دهم  :سهولت استااده درر شده از تجارت
الكترونیكی با نگرش فرد بش خرید در تجارت الكترونیكی
رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/40می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 2/12بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کش باین ساهولت اساتااده درر

فرضیه سیزده  :ساازگار درر شاده از تجاارت
الكترونیكی با سودمند درر شده از تجارت الكترونیكی
رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/21می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر (3/11بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك
تایید می شود .بش این مانا کش بین سازگار درر شاده از
تجارت الكترونیكی باا ساودمند درر شاده از تجاارت
الكترونیكی رابطش مانادار وجود دارد.

شده از تجارت الكترونیكی باا نگارش فارد باش خریاد در
تجارت الكترونیكی رابطش مانادار وجود دارد.
فرضوویه یووازده  :سااازگار درر شااده از تجااارت
الكترونیكی با نگرش فرد بش خرید در تجارت الكترونیكی
رابطش دارد.
با توجش بش جدول نتاایج ضاراید اساتاندارد و اعاداد
مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضرید استاندارد شده بین
دومتغیر  0/11می باشاد .ضارید ماناادار باین ایان دو
متغیر ( 0/00بیشتر از  )2نشااه مای دهاد کاش ایان رابطاش
مانادار می باشد .بنابراین فارض داار رد و فارض یاك

نتایج نیکوئی برازش الگو
نرم افاار لیارل شاخصها مختلای را برا بارازش الگاو
در قسمت متنی در اختیار ما قرار می دهد .ایان شاخصاها
کش بارا بارازش الگاو پاژوهش مای باشاند باال بار 30
شاخص هستند .متداول ترین شاخصهایی کش کاش در اکثار
پژوهشات گاارش می شوند در جدول زیر آمده است.اگر
یكی از این شاخصها قابل قبول نباشد دلیلای بار رد الگاو
نیست بلكش نشاه دهنده ضاف نسبی الگو مای باشاد کاش
این ضاف ممكن است ناشای از نموناش گیار  ،جمایات
نمونش یا عوامل دیگر باشد.

تایید می شود .بش این مانا کش بین سازگار درر شاده از
تجارت الكترونیكی با نگرش فارد باش خریاد در تجاارت
الكترونیكی رابطش مانادار وجود دارد.
فرضوویه دوازده  :سااهولت اسااتااده درر شااده از
تجارت الكترونیكی باا ساودمند درر شاده از تجاارت
الكترونیكی رابطش دارد .با توجش بش جادول نتاایج ضاراید
استاندارد و اعداد مانادار (تایید یا رد فرضیات) ،ضارید
اسااتاندارد شااده بااین دومتغیاار  0/14ماای باشااد .ضاارید
مانادار بین این دو متغیر ( 1/20کمتار از  )2نشااه مای

جدول  . 5نیکویي برازش الگو معادله ساختاري
ری ه میانگین مربعات خطا برآورد ()RMSEA

0/042

شاخص نیکویی برازش()GFI

0/80

شاخص نیکویی برازش اصالح شده ()AGFI

0/81

تا  0/02باشد ،الگو مناسد می باشد .در این پژوهش الگو
از لحاظ م دار  RMSEAدر وضایت خیلای خاوبی قارار
دارد.

همااانطور کااش در جاادول مشاااهده ماای شااود م اادار
 RMSEAالگو برابر با  0/042می باشد .بش الاور کلای در
الگو ماادالت ساختار هر باش م ادار  RMSEAاز 0/00
کمتر باشد الگو ،الگو بسیار خوبی است و اگار باین 0/00
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دهد کش این رابطش مانادار نمی باشد .بنابراین فرض داار
تایید و فرض یك رد می شود .بش این مانا کش بین سهولت
استااده درر شده از تجاارت الكترونیكای باا ساودمند
درر شده از تجارت الكترونیكی رابطاش ماناادار وجاود
ندارد.
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یافتش هاا ایان پاژوهش نشااه داد کاش میااه متغیرهاا

شود کش تا حد ممكن فرآیندها خرید را آساانتر کنناد و
دستورالامل ها انجام خرید الكترنیكی را الور الراحی
کنند کش پیگیر این دستورالامل ها آسااه و سااده باشاد.
همننین در تبلیغات و الراحی سایت و فرآیند خریاد هار
بش بیشتر بش سازگار این نوع خرید با ارزش ها و ع اید
و تجربیات گرشتش مشتر توجش کنند.
 )8-3از آنجا کش هنجاار ذهنای رابطاش بسایار مهام و
مست یمی با دو عامل نگرش و قصد خرید دارد بش مادیراه
این شرکت تودیش می شود کش با آگاهی داده بش گروهها
مرجع مثل افراد بارگ خاانواده یاا افاراد مثال اساتاداه

نتیجه گیر و پی نهادات
(نگرش فرد بش تجارت الكترونیكی ،هنجار ذهنی ،ریساك
کلی درر شده از تجارت الكترونیكی و نوآورپاریر ) باا
قصد خرید فرد ،و همننین میاه متغیرهاا (نوآورپاریر
فرد ،هنجار ذهنی ،ریسك کلی درر شده ،سهولت استااده
درر شده و سازگار درر شده از تجارت الكترونیكای)
با نگرش فرد بش خرید در تجارت الكترونیكی و نیاا میااه
نوآورپااریر فاارد بااا ریسااك درر شااده از تجااارت
الكترونیكی و سازگار درر شده از تجارت الكترونیكای
با سودمند درر شده از تجارت الكترونیكی رابطش مانی
دار وجود دارد و میاه سودمند درر شاده از تجاارت
الكترونیكی با نگرش فرد بش خرید در تجارت الكترونیكی
و سهولت استااده درر شاده از تجاارت الكترونیكای باا
سودمند درر شده از تجارت الكترونیكای رابطاش مانای
دار وجود ندارد.
مدل ماهومی مورد استااده در این پژوهش ترکیبای از
تئوریها مرتبط بویژه تئاور رفتاار برناماش ریاا شاده
تجایش شده و مدل پریرش تكنولو می باشد و بش دلیال
اینكش متغیرهاا مهام و ادالی ایان تئوریهاا مثال متغیار
نوآورپریر در تكنولو جدید و هنجار ذهنی را تواماه
در مدل آورده است ،یكی از جامع ترین مدل هاا در ایان
زمینش می باشد.
در م ایسش با نتایج پژوهشاها انجاام شاده در داخال
کشور ،نتیجش ایان پاژوهش شاناخت کااملتر از عوامال
مرتبط با قصد در تجارت الكترونیك ارائش می دهد.
بر مبنا یافتش ها پژوهش انجام شده پیشانهاداتی باش
دورت زیر ارائش می گردد:
 ) 8-1با توجش بش رابطش مست یم و مثبت بین نگارش و
قصااد خریااد الكترونیكاای مشااتریاه بااش ماادیراه شاارکت

دانشگاه ،فشارها اجتماعی و محیطی رو مشتریاه را بش
منظور انجام خرید اینترنتی افاایش دهد.
 )8-4با توجش بش تاریر ریسك درر شده بار نگارش و
قصد خرید الكترونیكی مشتریاه ،بش مادیراه ایان شارکت
پیشنهاد می شود تا حد ممكن توسط شیوه ها مختلاف،
ریسك درر شده از خرید اینترنتای را کااهش دهناد .باش
الور مثال برا امنیت سایت خود از سیستم ها حاااتتی
قو و فناور ها امنیتی ماتبر مثل( )1SSLبارا تاامین
امنیت ارتباب شبكش ها رایانش ا  )8-0استااده کنند و بش
الور مكرر رو امنیت سایت خود تبلی کنناد تاا ریساك
درر شده مشتریاه را کاهش دهند.
با توجش بش اینكش نوآورپریر هام تااریر مسات یمی بار
نگرش و هم بر قصد خرید الكترونیكی دارد ،این شارکت
باید تحت برنامش ها مختلاف ،اساتااده از فنااور هاا
جدید بویژه خرید اینترنتی را برا مشتریانی کش باش شایوه
سنتی خرید می کنناد را تبلیا کناد و آنهاا را نسابت باش
استااده از این فناور ترغید کند.
Secure Socket Layer
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م دار شاخص ها  AGFIو  GFIبش ترتید برابار باا
 0/81و  0/80می باشد .بش الاور کلای در قالاد مااادالت
ساختار هر بش م ادار ایان دو شااخص بااالتر از 0/80
باشد الگو از لحااظ ایان دو شااخص در وضاایت بسایار
خوبی قرار دارد .همانطور کش از جدول پیداسات ،در ایان
پژوهش الگو از لحاظ شاخص نیكوئی بارازش و نیكاوئی
برازش تادیل شده نیا در وضایت بسیار خوبی قرار دارد.

قطارها مسافر رجاا پیشانهاد مای شاود تاا باا انجاام
سرمایش گرار در تبلیغات جهت آگاهی بخشی ،ساای در
ایجااد نگرشاای مثباات در مشااتریاه بااش خریااد و تجااارت
الكترونیكی نمایند .بش الور مثال می توانند بش ماایاا ایان
نوع خرید مثل سرعت ،هاینش پایین تر ،راحتی انجام خرید
و دیگر موارد اشاره کرد.
 )8-2باا توجااش بااش رابطااش مثباات و مساات یم سااهولت
استااده و ساازگار درر شاده باا نگارش مشاتریاه باش
تجارت الكترونیكی بش مدیراه ایان شارکت پیشانهاد مای

) شركتهاي قطارهاي مسافري رجاء:تعيين عوامل مرتبط با قصد خريد در تجارت الكترونيكي (مطالعه موردي
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 الگو تحلیل عاملی تایید.1پیوست
0.63

a1

0.72

a2

0.69

a3

0.58

a4

0.83

a5

0.62

a6

0.45

a7

0.40

a8

0.38

a9

0.56

a10

0.24

a11

0.61
0.53
0.56
0.65

0.41
0.62
0.74
0.77
gasde-kh

1.00

negaresh

1.00

hanjar

1.00

risk

1.00

noavarpa

1.00

sodmandi

1.00

soholat

1.00

sazgari

1.00

0.79
0.60

a12

0.36

a13

0.39

a14

0.77

a15

0.56

a16

0.73

a17

0.66
0.87
0.63

0.80
0.78
0.48

0.66
0.52
0.69
0.52

a18

0.58

a19

0.45

a20

0.61

a21

0.65

0.74
0.62
0.56
0.69

0.69

a22

0.53

a23

0.76

a24

0.33

a25

0.19

a26

0.83

a27

0.41

a28

0.65

a29

0.47

a30

0.57

a31

0.49
0.82
0.90
0.41

0.77
0.59
0.73
0.65

Chi-Square=3673.71, df=406, P-value=0.00000, RMSEA=0.146
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 نمودار تخمین استاندارد الگو.2پیوست
0.38

a24

0.56

a25

0.79
0.67

soholat

0.87
0.24

0.61

a26

0.57

0.14

0.47

a28

0.57

a29

0.76

a9

0.63

0.65

sazgari

a21

0.60
0.45

a10

0.19

a11

0.59

gasd-kha

0.57

0.17

0.64

a2

0.70

a3

0.67

a4

0.59

a5

0.82

a6

0.61

a7

0.45

a8

0.41

0.41
0.63

0.49
0.42

0.90

0.42

0.48

0.33
-0.05

hanjar

0.62
negaresh

0.74

0.41

0.59

a1

0.64

0.73
0.12

0.82

0.83

0.60

0.55

-0.10
0.47
0.33

0.46

0.27

0.73

0.65

0.67

a20

0.77

a30

a22

0.74

a27

a31

0.54

0.68

0.63

sodmandi
0.40

a23

0.77

a12

0.27

a19

0.17
-0.97
a14

0.34

0.64
0.49

a18

0.81

0.71
noavari
0.66

0.57

0.72

a16

0.28

a15

0.79

0.46
risk
0.81

0.53

a13

a17

Chi-Square=3726.57, df=409, P-value=0.00000, RMSEA=0.146
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 نمودار اعداد مانادار الگو.3پیوست
11.34

a24

12.61

a25

17.76
14.10

8.95

a26

20.64

soholat
a20

12.41

a21

13.22

13.09
12.82

a27

16.33
13.51
sodmandi

10.64

11.95

a22

a28

13.44

14.65
a23
12.71

a29

11.44

a30

11.84
15.53

a31

8.29

a10

1.39

9.98

1.12

13.58
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13.73

a3

13.67

a4

13.33

a5

13.15

a6

11.91

a7

10.05

a8

9.45

10.28
11.23
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0.38
4.75

a1
sazgari

13.48
12.26

12.98

16.84

a11

17.67
13.11
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13.37

a12

5.18

-2.05
19.99

7.00

9.64

12.49

7.79
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-0.27
4.21

6.21

7.44
7.50

a16
0.42

13.15
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a17

-2.83

a13

10.30

13.70
18.42

10.59

a14

10.35

18.37
11.92

a18

15.23

noavari

riske

9.00

13.39
12.58

a19

Chi-Square=3726.57, df=409, P-value=0.00000, RMSEA=0.146
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