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 ه نام خدا ب

 

 

 این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تكمیل شود. لطفاً  توجه:

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو-1
 

  :ماره دانشجوییش                                 خانوادگی: امن                               نام:

  :گروه تخصصی                               رشته تحصیلی:                             :مقطع

 :سال ورود به مقطع جاري                                         ه:دانشكدنام                         گرایش:

 :نیمسال ورودي  

 :رانآدرس پستی در ته

 پست الكترونیك:                      :تلفن همراه                        محل سكونت: ثابت تلفن 

 آدرس پستی در شهرستان:

 دورنگار:                   تلفن محل كار:                         محل سكونت: ثابت تلفن 
 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما:-2

 تذكرات: 

یك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دكتري  توانندمییان دوره كارشناسی دانشجو -

 توانند انتخاب نمایند.حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  می

می باشند، الزم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی  كامل  مدعودر صورتی كه اساتید راهنما و مشاور  -

هاي دكتري دفاع شده و یا در حال رسالههاي كارشناسی ارشد و نامهپایانفهرست  شاملشان )رزومه كامل( ای

و همچنین  به همراه مدارك مربوطه ،اندانجام كه اساتید مدعو،  راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته

   ت علمی( ضمیمه  گردد.أآخرین حكم كارگزینی )حكم هی

ند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در هست ما و مشاور موظفاساتید راهن -

صورت تكمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد 

مربوطه، مسئولیت تأخیر وقفه در كار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین 

 در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصی و دانشكده خواهد بود. 
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 اطالعات مربوط به استاد راهنماي اول:

 اهیدانشگ                                                                                                                          

 آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ :                                               نام و نام خانوادگی:

 حوزوي                                                                                                                           

 

 تلفن همراه:                        رتبه دانشگاهی )مرتبه علمی(:                         تخصص اصلی:

 

 :  (Email)پست الكترونیك                             منزل یا محل كار:تلفن 

 

 :وه همكاري با مركز آموزش هاي بین المللی خلیج فارسنح

 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت

 

 د راهنماي دوم:اطالعات مربوط به استا

 دانشگاهی                                                                                                                          

 آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ :                                               نام و نام خانوادگی:

 حوزوي                                                                                                                           

 

 تلفن همراه:                      رتبه دانشگاهی )مرتبه علمی(:                         تخصص اصلی:

 

 :  (Email)پست الكترونیك:                             تلفن منزل یا محل كار

 

 :وه همكاري با مركز آموزش هاي بین المللی خلیج فارسنح

 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت

 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور اول:

 دانشگاهی                                                                                                                          

 آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ :                                              نام و نام خانوادگی:

 يحوزو                                                                                                                           

 تلفن همراه:                    رتبه دانشگاهی )مرتبه علمی(:                        تخصص اصلی:
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 :  (Email)پست الكترونیك                              تلفن منزل یا محل كار:

 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقیقات:

 

 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت

 تاد مشاور دوم:اطالعات مربوط به اس

 دانشگاهی                                                                                                                          

 آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ :                                               نام و نام خانوادگی:

 حوزوي                                                                                                                           

 

 تلفن همراه:                   رتبه دانشگاهی )مرتبه علمی(:                        تخصص اصلی:

 

 :  (Email)پست الكترونیك                              تلفن منزل یا محل كار:

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقیقات:

 

 

 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت

 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -3

 

 تحقيق عنوان  -الف
 :به زبان فارسیعنوان  -1

 مصرف كنندگان  تجارت الكترونیكخرید بررسی عوامل موثر بر رفتار 

 

 لیسی/)آلمانی، فرانسه، عربی(:عنوان به زبان انگ  -2

نامه خود را به زبان مربوطه در این فرانسه و عربی مجازند عنوان پایانهاي زبان آلمانی،صرفاً دانشجویان رشتهتذكر: 

 بخش درج نمایند و براي بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود. 

 
 

Effective factors on Customer behavior in electronic commerce  
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 : نامهتعداد واحد پايان – ب
 

هاي مجهول و له و معرفي آن، بيان جنبهبه طور كلي )شامل تشريح مسأ له اساسي تحقيقأبيان مس -ج

 : تحقيق( از مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور
 

 تشريح مسأله و معرفي آن:

رونیك در كسب و كار اثرات شگرفی بر نحوه انجام كار و پیدایش اینترنت  و كاربردهاي تجارت الكت

عملكرد افراد جامعه داشته است، بگونه اي كه سازمانها به صورتی عمیق تر و تخصصی تر در حوزه 

هاي عملیاتی و محورهاي رقابتی خود بر فعالیت هایشان متمركز شده اند. امروزه مزایاي استفاده از 

نیست. با استفاده از این فناوري توسعه مبادالت و تراكنشهاي مالی و خرید آن الین بر كسی پوشیده 

اقتصادي تحقق یافته و در زمان و هزینه صرفه جویی قابل مالحظه اي می شود. این كانال هاي 

الكترونیكی مزایاي بسیاري از قبیل؛ صرفه جویی در زمان و هزینه، انتقال اطالعات و همچنین ارتباطات 

ودیت زمان و فضا را براي سازمان ها و كسب و كار آن ها فراهم آورده است. جهانی بدون محد

تولیدكنندگان و یا عرضه كنندگان خدمات و محصوالت می توانند با استفاده از تجارت الكترونیك و 

با صرف حداقل هزینه در هر نقطه از كره زمین براي كاالي خود مشتري مناسب راشته باشند. از طرف 

یان نیز دقیقا مطابق با سلیقه و بودجه خود به راحتی و در كوتاه ترین زمان ممكن می توانند دیگر مشتر

 .به خدمات مورد نظر دستیابی پیدا كنند

علیرغم مزایاي مذكور، مشتریان و مصرف كنندگان نسبت به مشكالتی از جمله سهولت استفاده و منافع 

ند. لذا شركت هایی كه از این كانال هاي جدید ادراكی، كیفیت خدمات مشتري، تحویل كاال نگران

استفاده می كنند، باید در جهت رفع نگرانی ها و مشكالت مشتریان نهایت دقت را مبذول دارند تا به 

 سود و كارائی مورد نظر خود دست یابند.

با توجه به مطالب مذكور این پژوهش به بررسی رفتارهاي خرید مصرف كننده  در كسب و كار هاي 

الكترونیكی می پردازد، هرچند این بررسی به منظور حفظ كسب وكار و دستیابی به درجه اي از 

لذا مسأله اي كه در اینجا با آن .سودآوري در هر تجارتی الزم است خواه الكترونیكی باشد و یا نباشد

ونیك روبه رو می باشیم این است كه چه عواملی بر خرید مصرف كنندگان از خدمات تجارت الكتر

 مؤثر است؟

 بيان جنبه هاي مجهول و مبهم :
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به منظور بهبود  یشركت ها در سراسر جهان و در صنایع مختلف، در حال استفاده از تجارت الكترونیك

د و اثربخشی بیشتر و حفظ مشتري می باشند. عالوه بر این بسیاري از مشتریان هاي خو فعالیتع و تسری

بسیاري از مصرف  می كنند. وب سایت ها مراجعه به اینترنت و براي خرید هر نوع كاال و خدماتی

هستند. از جمله این  یكنندگان نیز به دالیل مختلفی به دنبال استفاده از اینترنت و تجارت الكترونیك

 عوامل عبارتند از: راحتی، اطالعات بیشتر، صرفه جویی در وقت و... .

یرند گرا به كار  یردازند كه آیا تجارت الكترونیكي به این بحث می پترامروزه دیگر شركت هاي كم

مورد استفاده قرار . بلكه آنها بیشتر نگران این موضوع هستند كه چگونه وارد آن شوند و آن را ریخیا 

یرند. گرا به طور موفقیت آمیزي به كار  ی. آنها به دنبال راه هایی هستند كه تجارت الكترونیكدهند

رگیري این راه ها می توانند عملكرد سازمان هاي خود را بهبود مدیران با شناخت و به كا

 (.Zhuang and Lederer,2006,251بخشند)

مهمترین عوامل ایجاد و حفظ مشتري، شناخت عوامل اصلی اثرگذار بر رفتار مشتریان و  گرید ياز سو

رد. بعضی از گیري آنهاست. خریدهاي مصرف كنندگان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیتصمیم

تواند بازاریابان  یاین عوامل خارج از حیطه نفوذ بازاریابان هستند. با این وجود شناخت و توجه به آنها م

را در شناخت هر چه بهتر نیازهاي مصرف كنندگان كمك كند. در مباحث رفتار مصرف كننده 

 یكیر رفتار خرید الكترونمدلهاي مختلفی وجود دارد كه در هر یك از این مدلها عوامل مختلفی كه ب

آنچه براي محقق مجهول و مبهم است ،این است كه با وجود تمامی .مشتریان موثرند ذكر گردیده است

الگوهاي موجود كه در نقاط مختلف جهان ارائه و آزمون شده ، چه عواملی بر قصد خرید مصرف 

 كننده از خدمات تجارت الكترونیك در ایران موثر است؟

 اي مربوطه و منظور از تحقيقبيان متغيره

 با توجه به مدلی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد متغیرهاي تحقیق عبارتند از :

نگرش نسبت به  خودكارآمدي درك شده، پذیرش اینترنت، دفعات استفاده از اینترنت،رضایتمندي،

 تصمیم ( خرید در آیندهقصد) ، سهولت استفاده ادراكی و منفعت ادراكی ،تجارت الكترونیك

با انجام این تحقیق ،مشخص خواهد شد كدام یك از این متغیرهاي مستقل از طریق تاثیر بر چه متغیري 

 بر قصد خرید تأثیر خواهند گذاشت و میزان تأثیرگذاري هر كدام چقدر است.

 

ميزان نياز به  ضرورت انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود،اهميت و  - د

موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً 
 :گيردجديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي
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در پنجاه سال گذشته بروز تحوالت گسترده در زمینه كامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده اي را در 

ات بشري به دنبال داشته  و  تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت هاي عرصه هاي متفاوت حی

در گذشته تجارت نوعا به صورت چهره به چهره بین  مناسبی براي گسترش فرآیند هاي اقتصادي است.

دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندي پیچیده به خود گرفت. در حال 

یی از معامالت تجاري دیگر به صورت چهره به چهره صورت نمی گیرد، بلكه از حاضر، درصد باال

طریق تلفن یا پست الكترونیك و با تبادل پولهاي جدید پالستیكی انجام می شود. پول سنتی نوعا 

موردحمایت دولت فدرال بوده و اغلب به شكل كاغذي عرصه می شود، اما در قرن اخیر اشكال 

ود آمده كه عبارتند از : چك ها، كارت هاي اعتباري و دیگر اشكال سفارش دیگري از پول به وج

 پول. 

با توجه به شتابی كه كل جهان در جهت حركت به سمت تجارت الكترونیك گرفته است این مهم 

شود، اهمیت این مساله به قدري است كه گفته می .امروز به یك ضرورت در كشور تبدیل شده است

ا به این مهم تجهیز نكنند طی دو دهه آینده از گردونه تجارت جهان خارج كشورهایی كه خود ر

علی رغم اهمیت و ضرورت تجارت الكترونیك در ایران همچنان درصد باالیی از   .خواهند شد

خریدها بصورت سنتی انجام می شود و زیرساختهاي پیاده سازي خریدهاي الكترونیكی با مشكل 

 ترجیح می دهند بصورت الكترونیكی خریدهاي خود را انجام ندهند.مواجه هستند و مشتریان نیز 

لذا مطالعه رفتار مصرف كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف كننده هستیم بسیار مهم 

است و  در این پژوهش ، محقق ضروري می داند با توجه به اهمیت تجارت الكترونیكی رفتار مصرف 

 رت الكترونیك مورد بررسی قرار دهد.كنندگان  را  در تجا
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در داخل و خارج كشور تحقيقات انجام شده پيشينه سوابق مربوطه )بيان مختصر مرور ادبيات و  -ه
 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيقپيرامون موضوع 
 تحقيقات داخلي

یر توسعه و بهبود تجارت الكترونیك در بانك بررسی موانع و چالشها در مس"تحقیقی با عنوان  .1

 ، انجام شده است .1389توسط خانم اكرم امینی در سال  "پارسیان

دسته ، عوامل تكنولوژیكی،  4در این پژوهش عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه تجارت الكترونیك ، به 

از نظر درجه مانع بودن  مدیریتی، سازمانی و هزینه اي تقسیم شده اند. بر اساس نتایج بدست آمده،

عوامل سازمانی در رده اول، عوامل تكنولوژیكی در رده دوم، عوامل مدیریتی در درجه سوم و عوامل 

 هزینه اي در رده آخر قرار گرفته اند. 

توسط خانم پانته  "بررسی زیر ساختهاي الزم تجارت الكترونیك در ایران ". تحقیق دیگري با عنوان2

 انجام شده است  1388ال آ امیر یگانه در س

سناریوي مختلف  4در این پژوهش، محقق ضمن بررسی وجود زیر ساختهاي الزم در كشور ، در قالب 

مزایاي احتمالی حاصل از شكل گیري تجارت الكترونیكی براي اقتصاد كشور را متذكر شده است . 

نیازهاي اولیه مانند زیرساختها و  نتایج این تحقیق بیان می كند كه به دلیل فقدان نسبی بسیاري از پیش

چارچوبهاي قانونی ، زیر ساختهاي فنی و اقتصادي الزم نظیر وجود وسایل ارتباطی كافی مانند خطوط 

تلفن ، اینترنت ، كامپیوتر شخصی ، باال بودن سطح درآمد سرانه ، پایین بودن نرخ بی سوادي ، وجود 

سیستم نرخ ارز و وجود یك سیستم انتقال وجه  نیروي كار متخصص در زمینه مزبور ، كار آمدي

قانونی و كار آمد و بسیاري از زیر ساختهاي دیگر در حال حاضر امكان راه اندازي سیستم مزبور وجود 

ندارد. محقق قانونمند نبودن سیستم هاي الكترونیكی را به عنوان عمده ترین ضعف زیر ساختی كشور 

ه در حال حاضر از دیدگاه قانونی و حقوقی و بر اساس معرفی كرده است و عنوان كرده است ك

 معیارهاي اقتصادي ، راه اندازي سیستم مزبور توجیه پذیر نمی باشد .

عنوان بررسی عوامل بازدارنده استقرار و توسعه تجارت الكترونیك در استان سیستان و ".  تحقیقی  با 3

 شده است.انجام  1390توسط خانم زهره سرگزي در سال  "بلوچستان

هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الكترونیك با تكیه بر شناسایی عوامل 

 4بازدارنده و تبیین راهكارهایی براي مرتفع نمودن این موانع بیان شده است. این عوامل بازدارنده در 

و شرایط محیط محلی مورد اجتماعی  –مدیریتی، فرهنگی  –مخابراتی ،سازمانی  –دسته عوامل فنی 

 –مدیریتی، فرهنگی  –مخابراتی، سازمانی  –بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده كه موانع فنی 

اجتماعی و شرایط محیط محلی مانع استقرار و توسعه تجارت الكترونیك در استان سیستان و بلوچستان 

مخابراتی داراي  -به نحوي كه موانع فنیشده است و میزان بازدارندگی این عوامل متفاوت می باشد 
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اجتماعی به  –مدیریتی، شرایط محیط محلی و فرهنگی  –بیشترین میزان بازدارندگی و موانع سازمانی 

 ترتیب رتبه هاي بعدي را دارا هستند .

تجارت  يریعوامل موثر بر قصد بكارگ یبررس"(، در تحقیق خود تحت عنوان 1387. محمدزاده)4

به بررسی  "(ستمیهمكاران س ي)مطالعه موردي: گروه شركت ها (B2Bشركت با شركت) یكیالكترون

چهار گروه عوامل موثر بر پذیرش تجارت الكترونیكی شركت با شركت در گروه شركت هاي 

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد كه عوامل همكاران سیستم پرداخت. 

(، یرونیكی با سیستم هاي فعلی، هزینه درك شده از تجارت الكترونیكنوآوري)سازگاري تجارت الكت

ساختار سازمانی)تخصص  و عوامل ارتباطی)معیارهاي مشاركت با مشتریان، فواید تجارت الكترونیكی(

 فنی، تمركز، ادغام( بر قصد بكارگیري تجارت الكترونیكی شركت با شركت تاثیر دارند.

بررسی عوامل موثر بـر اعتمـاد مشـتري در تجـارت     "ود تحت عنوان ( در تحقیق خ1384شیرخدایی). 5

عوامل مـوثر بـر اعتمـاد مشـتریان فروشـگاههاي الكترونیكـی موجـود در جامعـه مجـازي           "الكترونیك

بـوط بـه   طبق نتایج ایـن تحقیـق متغیرهـاي مر   را مورد بررسی قرار داد.  (www.cloob.comایرانیان)

شركت و متغیرهاي زیرساختی بر ایجاد اعتماد مشتري در تجارت الكترونیكی تاثیر دارند ولی متغیرهاي 

همچنـین مشـتریانی كـه بـه      ،فردي مشتریان بر ایجاد اعتماد مشتري در تجارت الكترونیكی تاثیر ندارنـد 

و در نتیجه  متغیرهاي موثر بر صورت الكترونیكی خرید می كنند به فروشگاه هاي اینترنتی اعتماد دارند 

 -2متغیرهــاي زیرســاختی   -1اعتمــاد در تجــارت الكترونیكــی بــه ترتیــب اولویــت اهمیــت عبارتنــد از 

متغیرهاي مربوط به شركت و همانطور  كه گفته شد متغیرهاي فردي مشتریان بر ایجاد اعتماد مشتري در 

  تجارت الكترونیكی تاثیر ندارند .

شناسـایی موانـع و راهكارهـاي بكـارگیري     "خود تحت عنوان  قی(، در تحق1384) . عزیزي و دیگران6

تجـارت   یـی اجرا يبـه موانـع و راهكارهـا    "مورد مطالعـه شـركت ایـرا ن خـودرو     تجارت الكترونیكی:

خـودرو موانـع در    رانیدر شركت ا قیتحق نیا جیشركت پرداخته است. براساس نتا نیدر ا یكیالكترون

 یو قـانون  یحقوق رساختیفقدان ز -1عبارت است از :  تیاولو بیدند كه به ترتش ییشش طبقه شناسا

و  يموانـع رفتـار   -4الزم در شـركا    تیو نبود قابل یعدم آمادگ -3 انیمشتر لیو تما یعدم آمادگ -2

كـه   دادنشـان   قیـ تحق نیا جینتا نی. همچنیكاف یرقابت يعدم وجود فضا -6 یمشكالت فن -5 یفرهنگ

الزم در  تیو نبود قابل ی، عدم آمادگ انیمشتر لیو تما ی، عدم آمادگیو قانون یحقوق اخترسیفقدان ز

 رانیـ در شـركت ا  یكـاف  یرقـابت  يو عدم وجـود فضـا   ی، مشكالت فنیو فرهنگ يشركا ، موانع رفتار

شركت مـانع   نیالزم در ا یفقدان منابع مال یشود ول یم یكیتجارت الكترون يریكارگخودرو مانع از ب

 شود. ینم یكیتجارت الكترون يریز بكارگا

بررسی تاثیر كاربرد تجارت الكترونیك در رفتار "(، در تحقیق خود تحت عنوان 1383. حمدان)7

رابطه بین متغیرهاي رضایت مشتري، اعتماد و وفاداري را با تجارت الكترونیكی مورد  "مصرف كننده

http://www.cloob.com)را
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رضایت مشتري و استفاده از تجارت الكترونیكی  بررسی قرار داد. نتیجه تحقیق وي نشان داد كه بین

رابطه مهم و معناداري وجود دارد. بین اعتماد و تجارت الكترونیكی رابطه اي یافت نشد. همچنین بین 

همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد وفاداري مشتریان و تجارت الكترونیكی رابطه وجود دارد. 

به ترتیب عبارتند از:  می باشند،بیشترین اهمیت براي مشتریان  يعواملی كه در تجارت الكترونیكی دارا

برخورد خوب با مشتري و رسیدگی به شكایات  -2اطالعاتی كه در مورد محصوالت ارایه می شود  -1

 رضایت كلی از سایت. -5جذابیت و نظم سایت  -4تحویل كاال  سرعت -3آنان 

 ین كاركردهاي استراتژیك تجارت الكترونیكی تبی»(، در تحقیق خود تحت عنوان 1381. محمدي)8

به بررسی و مطالعه الگوي پورتر در بافت بازار تجارت « مبتنی بر الگوي پنج نیروي رقابتی پوتر

الكترونیكی پرداخت. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از اینكه ایكامرس موجب رقابتی تر شدن 

 بازار می شود؟ نتایج تحقیق نشان داد كه:

 ایكامرس موجب رقابتی تر شدن بازار می شود -

 ایكامرس با تعداد حضور كاالهاي جایگزین در ارتباط است. -

 ایكامرس با میزان رقابت بین فعاالن بازار در ارتباط است. -

 ایكامرس با تغییرات قدرت چانه زنی خریداران در ارتباط است. -

 اط است.ایكامرس با كاهش موانع ورود به بازار در ارتب -

 ایكامرس با كاهش هزینه هاي تغییر منبع در ارتباط است. -

 

 تحقيقات خارجي

 

توسـط كـاربران چینـی بـا      1(IM. لو و همكارانش در تحقیق خود تحت عنوان بررسی پـذیرش پیـام ثابـت)   1

وثر بـر  به بررسی عوامل مـ  2استفاده از تئوري رفتار برنامه ریزي شده، مدل پذیرش تكنولوژي و تئوري جریان

 استفاده از این وسیله ارتباطی اینترنتی در بین كاربران چینی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد كه:

  نیت رفتاري براي استفاده از پیام ثابت به طور مثبتی با استفاده واقعی از پیام ثابت رابطه دارد. -

 ت رفتاري براي استفاده از پیام ثابت رابطه دارد.نگرش رفتاري به استفاده از پیام ثابت به طور مثبتی با نی -

هنجار ذهنی، كنترل رفتاري درك شده و تمركز به طور مثبتی با نیـت رفتـاري بـراي اسـتفاده از پیـام ثابـت        -

 رابطه دارد.

سودمندي، سهولت استفاده و لذت درك شده به طور مثبتی با نگرش رفتاري به استفاده از پیام ثابـت رابطـه    -

 .دارد

                                                 
Instant Messaging 1 

Flow Theory 2 
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 سهولت استفاده درك شده به طور مثبتی با سودمندي درك شده از پیام ثابت رابطه دارد. -

 ســودمندي درك شــده بــه طــور مثبتـــی بــا نیــت رفتــاري بـــراي اســتفاده از پیــام ثابــت رابطـــه دارد           -

(Lu et al, 2009). 

2.Crespo and Rodriguez     ب تجـارت  تـاثیر نوآورپـذیري بـر انتخـا    "، در تحقیـق خـود تحـت عنـوان

به بررسی عوامل مـوثر بـر قصـد     "الكترونیك شركت با مشتري: مدلی مبتنی بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده

 خرید اینترنتی كاربران اینترنت پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد كه:

 نگرش فرد به تجارت الكترونیك به طور مثبتی روي نیت خرید اینترنتی تاثیر دارد. -

 ر ذهنی به طور مثبتی روي نیت خرید اینترنتی تاثیر دارد.هنجا -

 نوآورپذیري عمومی به طور مثبتی روي نوآورپذیري خاص در تكنولوژي جدید تاثیر دارد. -

 نوآورپذیري در تكنولوژي جدید به طور مثبتی روي نیت خرید اینترنتی تاثیر دارد. -

 ي نگرش به خرید اینترنتی تاثیر دارد.نوآورپذیري در تكنولوژي جدید به طور مثبتی رو -

 Crespo) نوآورپذیري در تكنولوژي جدید، تاثیر هنجار ذهنی بر نیت خرید اینترنتی را تعدیل مـی كنـد.   -

and Rodriguez, 2008). 

3.Crespo and Rodriguez،  یكیتجارت الكترون رشیپذ حیتشر"خود تحت عنوان  قیدر تحق"B2C 

پرداختنـد. مـدل اسـتفاده شـده      يشركت با مشتر یكیدر تجارت الكترون دیقصد خر عوامل موثر بر یبه بررس

 نهیدر زم يفرد يریدرك شده و نوآورپذ سكیر ،یهمزمان نگرش ها، هنجار اجتماع ریتوسط آنها شامل تاث

  .بود هایتكنولوژ نیدرك شده در ا يهایژگید و ویجد يهایتكنولوژ

در  دیـ خر يشاخصـها  نیمهمتـر  یو هنجار ذهنـ  یكیبه تجارت الكترون آنها نشان داد كه نگرش قیتحق جینتا 

دارد.  یكـ یدر تجـارت الكترون  دیـ بـر قصـد خر   یمهمـ  ریتـاث  زیـ ن يریباشد. نوآورپـذ  یم یكیتجارت الكترون

بـر   یمهمـ  ریاثتـ  یكـ یدرك شده از تجارت الكترون يدرك شده و سازگار يسودمند ،یهنجار ذهن نیهمچن

درك شـده از   يدارد. سـهولت اسـتفاده درك شـده و سـازگار     یكـ یجـارت الكترون در ت دینگرش فرد به خر

ــر ســودمند یكــیتجــارت الكترون ــاث یكــیدرك شــده از تجــارت الكترون يب ــد ریت  Crespo and)دارن

Rodriguez, 2008). 

4.Bai et al  بـه   "تاثیر كیفیت وب سایت بر رضـایت مشـتري و قصـد خریـد    "، در تحقیق خود تحت عنوان

. نتایج تحقیق آنها نشان داد كه بـین كیفیـت وب سـایت و رضـایت     نداین رابطه در كشور چین پرداختبررسی 

مشتري رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین بین رضایت مشتري و قصد خرید نیز رابطـه مثبتـی وجـود دارد. ایـن     

و این رابطـه توسـط    تحقیق همچنین نشان داد كه بین كیفیت وب سایت و قصد خرید رابطه مثبتی وجود دارد

 .(Bai et al,2008) رضایت مشتري تعدیل می شود

5.Ha and Stoel پذیرش خرید الكترونیكی توسط مشتري: پیشینه هـایی در  "، در تحقیق خود تحت عنوان

براي شناخت پذیرش خرید الكترونیكی توسط مشتري، كیفیت خرید الكترونیكـی،   "مدل پذیرش تكنولوژي
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مدل پذیرش تكنولوژي تركیب كردند. كیفیت خریـد الكترونیكـی در ایـن مطالعـه شـامل       لذت و اعتماد را با

 طراحی وب سایت، خدمت به مشتري، امنیت/محرمانه بودن و وجود تجربه می باشد. 

ــین     ــذت را تعی ــد اینترنتــی، ادراك از ســودمندي، اعتمــاد و ل ــق نشــان داد كــه كیفیــت خری ــایج ایــن تحقی  نت

نها نیز روي نگرش مشتري به خرید اینترنتی تاثیر مـی گذارنـد. ادراكـات مشـتري از     می كند كه در عوض، ای

سودمندي و نگرش به خرید الكترونیكی روي قصد خرید الكترونیكی تاثیر می گذارد. همچنین لذت خرید و 

 .(Ha and Stoel,2008) اعتماد نقش مهمی را در انتخاب خرید الكترونیكی توسط مشتري ایفا می كنند

Claycomb et al        در تحقیق خود به بررسی عوامل مـوثر بـر اسـتفاده از تجـارت الكترونیكـی شـركت بـا ،

در صنایع مختلف پرداختند. در تحقیق آنها استفاده از تجارت الكترونیكی شركت با شركت   (B2B)شركت

ساختار سازمانی بـه عنـوان   به عنوان متغیر وابسته بود و ویژگیهاي نوآوري، عوامل زمینه اي، عوامل ارتباطی و 

متغیرهاي مستقل یا پیش بینی كننده بودند. نتایج تحقیق آنها نشـان داد كـه سـازگاري بـا سیسـتم هـاي فعلـی،        

معیارهاي مشاركتی با مشتریان، ادغام درون سازمانی، تخصص گرایی فنی و عدم تمركز تصمیمات مـرتبط بـا   

را تسهیل مـی كنـد. همچنـین     B2Bنیكی شركت با شركت فناوري اطالعات، استفاده كلی از تجارت الكترو

شركت هاي بزرگ نسبت به شركت هـاي كوچـك بـه احتمـال بیشـتري از تجـارت الكترونیكـی شـركت بـا          

 .Claycomb et al, (2005) شركت استفاده می كنند

6.Grandon and Pearson  انتخـاب تجـارت الكترونیكـی : یـك مطالعـه      "، در تحقیق خود تحت عنوان

بـه بررسـی عوامـل تعیـین كننـده ارزش اسـتراتژیك        "تجربی از موسسات كوچك و متوسط ایـاالت متحـده  

تجارت الكترونیكی و عوامل تعیین كنندة انتخاب تجارت الكترونیكی در موسسات كوچك و متوسط ایاالت 

تاثیر دارد. این چهار عامل روي انتخاب تجارت الكترونیكی  4متحده پرداختند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد كه 

عامل عبارتند از: آمادگی سازمانی، فشار بیرونی، آسانی استفاده درك شده، و سودمندي درك شده. همچنین 

تحقیــق آنهــا نشــان داد كــه بــین ارزش اســتراتژیك درك شــده از تجــارت الكترونیكــی و انتخــاب تجــارت  

شده از تجـارت الكترونیكـی در ایـن تحقیـق     الكترونیكی رابطه وجود دارد. عوامل تعیین كننده ارزش درك 

 Grandon) عبارتند از: حمایت عملیاتی، بهره وري مدیریتی و كمك به تصمیم گیـري هـاي اسـتراتژیك.   

and Pearson, 2004). 

7.Quaddus and Achjari   الگـویی بـراي موفقیـت تجـارت الكترونیكـی     »در تحقیق خود تحت عنـوان »

ي موفقیت تجارت الكترونیكی ارائه دهند. الگوي نهایی آنهـا از چهـار عامـل    تالش كردند تا چارچوبی را برا

برونزا و درونزا تشكیل شد. این چهار عامل كه روي موفقیت تجارت الكترونیكی تاثیر گذار بودند عبارتند از: 

كـه   مشوق یا محرك درونی، مشوق یا محرك بیرونی، موانع درونـی و موانـع بیرونـی. ایـن مطالعـه نشـان داد      

افزایش منافع استفاده از تجارت الكترونیكی )هم درونی و هم بیرونی( به طور زیـادي موفقیـت درك شـده و    

 مورد انتظار تجارت الكترونیكی را پیش بینی می كند.
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به هر حال نتایج این مطالعه همچنین نشان داد كه كاهش موانع )هم درونی و هم بیرونی( اثر قابـل تـوجهی بـر    

 Quaddus and Achjari,2004) .ت الكترونیكی ندارد)موفقیت تجار

8.Nasco et al   پیش بینی انتخاب تجارت الكترونیكی در شركتهاي كوچك »در تحقیق خود تحت عنوان

 بـــــه بررســـــی عوامـــــل مـــــوثر بـــــر انتخـــــاب تجـــــارت الكترونیكـــــی        « و متوســـــط چینـــــی 

نشان داد كه شاخصهاي نگرش، هنجار ذهنی  توسط تئوري رفتار برنامه ریزي شده پرداختند. نتایج تحقیق آنها

و كنترل رفتاري درك شده به طور قابل توجهی قصد انتخاب تجارت الكترونیكی توسط مـدیران و صـاحبان   

 .Nasco et al,2007 )شركتهاي كوچك و متوسط چینی را پیش بینی می كنند)

9.Kim et al  عتمـاد الكترونیكـی در پـذیرش    مدل دهی نقش هنجار ذهنـی و ا "در تحقیق خود تحت عنوان

بـه بررسـی ایـن روابـط توسـط مـدل پـذیرش         "توسـط مشـتریان   B2Cوب سایت هاي تجارت الكترونیكـی  

 تكنولوژي پرداختند. 

 نتایج تحقیق آنها نشان داد كه:

سهولت استفاده درك شده تاثیر مثبتی روي سودمندي درك شده از وب سایت هاي تجـارت الكترونیكـی    -

 ري دارد. شركت با مشت

سهولت استفاده درك شده تاثیر مثبتـی روي نگـرش بـه اسـتفاده از وب سـایت هـاي تجـارت الكترونیكـی          -

 شركت با مشتري دارد. 

سودمندي درك شده تاثیر مثبتی روي نگرش به استفاده از وب سایت هاي تجارت الكترونیكی شـركت بـا    -

 مشتري دارد. 

قصد استفاده مجدد از وب سایت هاي تجارت الكترونیكی شركت با سودمندي درك شده تاثیر مثبتی روي  -

 مشتري دارد. 

 نگرش به استفاده تاثیر مثبتی روي قصد استفاده مجدد از وب سایت هاي تجارت الكترونیكی  -

 .(Kim et al,2007 )شركت با مشتري دارد

 ایال،جـان  كـه توسـط  شـوما   در تجـارت الكترونیـك    امنیت براي پیشنهادي مدل“ عنوان تحتتحقیقی  .10

 بانكـداري  اهمیت میزان بررسی به تحقیق این در شده است.  انجام 2010در سال   “  3 آر .جردن و پالیستر

و این مسئله مـورد بررسـی    پرداخته شده است. الكترونیكی دربانكداري اعتماد اهمیت و نقش و الكترونیكی

 رو معاملـه  یـك  به ،نسبت است مجازي محیط یك در هك الكترونیكی معامله یك در كه قرار گرفته است

 امكـان  از افـراد  نگرانـی  دلیـل  بـه  توانـد  می این و دارد مهمتري نقش ،اعتماد واقعی محیط یك در رو در

 می الكترونیكی تجارت در اعتماد از مختلفی تعاریف به ابتدا تحقیق این .باشد بیشتر مالی هاي سو استفاده

 اطالعـات  ریسـك  و شخصـی  ،ریسـك  مـالی  ریسك شامل كه را موجود سكهايری انواع سپس و پردازد

 اعتماد كه كند می گیري نتیجه قبلی تحقیقات بر مروري با سپس و كند می بیان باشد می شخصی محرمانه

                                                 
1. Shumaila ,foxell and Pallistar,2009,pp 847-860 
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 باعـث  اعتمـاد  افـزایش  و دارنـد  یكـدیگر  بـا  معكـوس  رابطه یك دو این و شود می ریسك كاهش باعث

 نگرانـی  كـاهش  باعـث  الكترونیكی در تجارت اعتماد و  شود می لكترونیكیمعامالت ا در ریسك كاهش

 نتیجـه  تحقیـق  از قسـمت  ایـن  در سرانجام و شود می از خطرناك رفتارهاي  شدن گیر در ریسك از افراد

 امنیـت  مـدل  تحقیق دراین سرانجام و باشد می ادراكی ازریسك تابعی عنوان به اعتماد كه شود می گیري

 میـزان  و ادراكـی  امنیـت  عنصـر  دو بـین  قـوي  رابطه كه شود می ارائه الكترونیكی تجارت رد الكترونیكی

 .است كرده بیان اعتماد اساسی ركن دو را آنها و دهد می را نشان افراد اطالعات شخصی اخفاي

 

كـه   "ارائه خدمات بر اساس تكنولوژي: بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا عدم پـذیرش مشـتریان  "تحقیق  .11

با نمونه اي بـه حجـم    2010در سال  4لس،رابرت هكر و هدر فرانسیس_توسط رت اچ.واكر، مارگارت كریج

نفر در كشور استرالیا انجام شد.این محققان فرض كردند كه تصمیم گیري یك مشتري به منظور استفاده  210

شخصی و تمایل انها به اسـتفاده   منظم از ابزارهاي تكنولوژیكی، ارائه خدمات یا رد آنها تحت تاثیر تواناییهاي

از این خدمات قرار دارد.همچنـین فـرض شـد كـه ادراك مشـتریان از تواناییهـاي خـود، ممكـن اسـت تـاثیر           

مستقیمی بر تمایل آنها به استفاده از این خدمات داشته باشد. در این مطالعه به منظور پاسخگویی بـه فرضـیات   

 فوق سواالت زیر مطرح شد:

a.  از ابزارهاي متفاوت ارائه خدمات چه انتظاراتی دارند؟مشتریان مختلف 

b.  نگرشها، ادراكات و نیازهاي مشتریان مختلف در خصوص ابزارهاي تكنولوژیكی ارائه

 خدمات چیست؟

c.  انتظارات و ادراك مشتریان چگونه بر پذیرش یا رد ابزارهاي تكنولوژیكی ارائه خدمات

 توسط آنها تاثیر می گذارد؟

ه نشان داد كه همبستگی باالیی بین توانایی شخصی مشتریان و تمایل انها به استفاده از نتایج این مطالع

ابزارهاي تكنولوژیكی ارائه خدمات وجود دارد. یعنی تمایل به استفاده از خدمات تكنولوژیكی و 

استفاده منظم از این خدمات زمانی كه مصرف كنندگان احساس می كنند، از توانایی باالیی جهت 

افت خدمات تكنولوژیكی برخوردارند، بیشتر است. بنابراین این دو متغیر نقشی كلیدي در تصمیم دری

 مشتریان در استفاده منظم یا عدم پذیرش این خدمات ایفا می كنند.

 

 

                                                 

2. Rhett H.Walker,Margaret Craige_Less,Robert Hecker&Heather 

Francis 
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 :تحقيقدر جنبه جديد بودن و نوآوري  – و
 

بطور خاص به بررسی تحقیقات زیادي در زمینه تجارت الكترونیكی انجام شده است اما تحقیقی كه 

 این جنبه از رفتار مصرف كننده بپردازد تا كنون انجام نشده است.

 

 اهداف ويژه و كاربردي(: كلي، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني،  -ز

 

و توسعه نظام تجارت الكترونیك در سراسر كشور و افزایش كارآیی و بهینـه سـازي     ارتقاهدف آرماني: 

 امور تجارت الكترونیكی

 مساعدت در فراهم آوردن بستري مناسب جهت پذیرش تجارت الكترونیكهدف كلي : 

 اهداف ويژه:

 تجـارت خـدمات   تعیین میزان تاثیر پذیرش تكنولوژي توسط مشتریان بر میزان تمایل آنهـا بـه اسـتفاده از    .1

 الكترونیك

تعیین میزان تاثیر نگرش مشتریان به استفاده از خدمات تجارت الكترونیك و پذیرش این خدمات توسـط   .2

  آنها

هدف كاربردي: اندازه گیري میزان تأثیر سهولت استفاده از خدمات تجارت الكترونیك  بر رضایت مشتریان در 

 نتیاستفاده از این خدمات در كل خریدهاي اینتر

 

 ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 
 :)به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي(

  و همینطور سایر شركتهاي مسافرتی كه بلیطهاي خود را به صورت اینترنتی به فروش می شركت قطارهاي مسافري رجا

ز نتایج این تحقیق استفاده كنند و با آگاهی در مورد عوامل موثر بر خرید اینترنتی بلیطهایشان توسط رسانند ،می توانند ا

 مشتریان،راهكارهایی براي بهبود فروش اینترنتی در شركت خود در نظر بگیرند.
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 : تحقيقسؤاالت   -ط
 

اینترنت تاثیر می آیا پذیرش اینترنت توسط كاربران بر تعدد استفاده و رضایتمندي آنها از  .1

 گذارد؟

آیا خودكارایی درك شده توسط كاربران منجر به سهولت استفاده و سودمندي درك شده   .2

 توسط آنها از تجارت الكترونیك می شود؟

آیا به سهولت استفاده و سودمندي درك شده  توسط كاربران بر نگرش كاربران در مورد  .3

 تجارت الكترونیك  تاثیر می گذارد ؟

 كاربران در مورد تجارت الكترونیك منجر به قصد خرید آنها در آینده می شود؟ آیا نگرش .4

  

 :تحقيقهاي فرضيه  -ي
 پذیرش اینترنت توسط كاربران تاثیر مثبتی در استفاده آنها از اینترنت دارد. .5

 پذیرش اینترنت توسط كاربران تاثیر مثبتی در رضایتمندي آنها از اینترنت دارد. .6

 اینترنت تاثیر مثبتی در سهولت استفاده ادراكی  تجارت الكترونیك دارد. تعدد استفاده از .7

رضایتمندي از تجارب قبلی استفاده از اینترنت تاثیر مثبتی در منفعت ادراكی تجارت  .8

 الكترونیك دارد.

 سهولت استفاده ادراكی تاثیر مثبتی در نگرش افراد نسبت به تجارت الكترونیك دارد. .9

 مثبتی در نگرش افراد نسبت به تجارت الكترونیك دارد. منفعت ادراكی تاثیر .10

نگرش افراد نسبت به تجارت الكترونیك تاثیر مثبتی در قصد و تمایل انها از خرید اینترنتی  .11

 دارد.

منفعت ادراكی بر نگرش مشتریان  الكترونیكی با تجربه نسبت به مشتریان الكترونیكی بالقوه  .12

 بیشتر تاثیر دارد.

مشتریان الكترونیكی  با تجربه روي تصمیم به استفاده از خدمات الكترونیكی تاثیر نگرش    .13

 نسبت به   مشتریان الكترونیكی بالقوه ضعیف تر است.

 

 : و عملياتي( اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ك
ها ست كه ازآنها در گردآوري مجموعه اي از ابزارها ، تجهیزات ، دانش ها و مهارت :  5فناوري اطالعات

 (.1390،  سایت راهكار مدیریت، ذخیره سازي ، بازیابی و انتقال اطالعات استفاده می شود )

                                                 

Information Technology(IT). 1 
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به اعمال ، اسناد و عملكردهایی اطالق می شود كه ارائه آنها از طریق تكنولوژي :  6خدمات الکترونيکي

 (.Rowley , 2009 , p.3 اطالعات صورت می گیرد ) 

نگرش نظري است كه درباره افراد ، چیزها یا رویدادها ابراز می گردد و منعكس كننده نوع  :7نگرش

 ( .280،ص1383احساس فرد درباره آن است )رابینز، 

: ادراك فرآیندي است كه به وسیله آن ، افراد پنداشت ها و برداشت هایی را كه از محیط خود 8ادراك

 (. 20،ص 1383) رابینز ،  ن وسیله به آن معنا می دهنددارند ، تنظیم و تفسیر می كنند و بدی

در این تئوري  ادراك افراد از سهولت استفاده وهمچنین منافع ادراك شده،  :9مدل پذيرش تکنولوژي 

 (.51،ص1387تعیین كننده تمایل افراد در استفاده و پذیرش یك سیستم جدید است )موسوي، 

ننده از احتمال بهبود منافع اقتصادي سازمان / شخص در نتیجه : عبارت از باور مصرف ك10منفعت ادراكي

 (.51،ص1387استفاده از تكنولوژي است )موسوي،

: از آنجا كه كاربران بانكداري اینترنتی تمایل دارند كه از این نوع خدمات در هر مكان 11سهولت استفاده

) همان  ع خدمات بسیار حائز اهمیت استو زمانی استفاده نمایند، لذا راحتی آنان در بهره جستن از این نو

 (.1387منبع، 

 

 

 :تحقيقروش شناسي -4

 

شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد، تجهيزات و  -الف
 استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيك(: 

 الف( روش تحقیق

را می توان بر حسب روش به انواع تاریخی، توصیفی، آزمایشی و تجربی  از آنجا كه تحقیق      

تفكیك كرد و تحقیق توصیفی مشتمل بر پیمایشی، تحلیل محتوا، اقدام پژوهی، مطالعه موردي، 

همبستگی ، پس رویدادي، مدلسازي و مانند اینها می باشد، روش این تحقیق از نوع توصیفی است كه 

ابتدا بدون هیچ گونه دخالتی در وضعیت موجود به توصیف جز به جز  رزیرا دبیشتر حال نگر میباشد 

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است كه هدف آنها موقعیت هاي تحت مطالعه می پردازد. 

تواند صرفاً براي توصیف كردن شرایط یا پدیده هاي مورد بررسی است. اجراي تحقیق توصیفی می

                                                 
2. Electeronical Services(e.services) 

3. Attitude  

4. Perception 

5. Technology Acceptance Model (TAM) 

6. Prceived usefulness 

7. Perceived ease of use 
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عالوه بر این، براي پیشبرد یند تصمیم گیري باشد. آود یا یاري دادن به فرشناخت بیشتر شرایط موج

تحقیق توصیفی از روش پیمایشی استفاده می شود كه فراتر از تكنیك خاص گردآوري داده هاست و 

ویژگی آن تعریف متغیرهایی جهت گردآوري مشخصات هر مورد و در نهایت تشكیل مجموعه 

 (.1383در چارچوب مدل تحقیق است) خاكی، ساختمند و منظمی از داده ها

با توجه به این كه این تحقیق ابتدا به چگونگی وضع موجود و جمع آوري اطالعات براي آزمون         

فرضیه ها می پردازد و سپس با تعریف متغیرها، ویژگی هاي مدل را گردآوري و مورد سنجش قرار می 

 ی می باشد.پیمایش _دهد از لحاظ روش، از نوع توصیفی

 

 

باشد كه از روش همبستگی استفاده شده این تحقیق از لحاظ هدف كاربردي است و از نوع تحقیقات توصیفی می

است. تحقیق كاربردي تالش براي پاسخ دادن به یك معضل و مشكل علمی است كه در دنیاي واقعی وجود دارد. از 

ش الزم جهت برطرف كردن نیازهاي مشخص و شناخته انجایی كه تمامی اهداف این تحقیق در راستاي كسب دان

هدف اصلی آن است  ،در تحقیق همبستگی. كاربردي است ،بنابراین روش این تحقیق بر اساس هدف شده می باشد،

كه مشخص شود آیا رابطه اي بین دو یا چند متغیر كمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه واحد آن چقدر 

یك رابطه و نبود آن و بكارگیري روابط در انجام پیش بینی ها  برقراري مطالعه همبستگی ممكن است است؟ هدف از

تحقیق همبستگی هرگز یك رابطه علت و معلولی را روشن نمی كند، بلكه صرفاً وجود یك رابطه را توصیف  باشد.

 (.218، 1384) خاكی، می كند

تمایل ثر بر میزان ؤین تحقیق بر اساس سنجش روابط بین متغیرها ي مبنابراین ازآنجایی كه فرضیات و مدل تحلیلی ا

الكترونیك بنا نهاده شده است، این تحقیق بر مبناي روش از نوع همبستگی  تجارتخدمات  مشتریان به استفاده  از 

 است.

 

 

ردآوري اطالعات گ»تذكر: درخصوص تفكیك مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به كار بردن عناوین كلی نظیر، 

و غیره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضیحات كامل در « هاانجام آزمایش»، «هاي آزمونتهیه نمونه»، «اولیه

ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یك ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشرابطه با منابع و مراكز تهیه داده

 ارائه گردد. 

 

اندازه گيري  و ي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسيمتغيرها  -ب

 :متغيرها
 مدل مفهومی تحقیق:
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 Customer behavior in electronic commerce: The " مقالـه  ماننـد  مرتبط هاي مقاله مطالعه با

purchasing experience ”-moderating effect of e"  12رناندزتوسط بالنكا ه2010كه در سال  

و همكاران در كشور اسپانیا نشان می دهند كه رفتـار مصـرف كننـدگان در تجـارت الكترونیـك  بـه عوامـل        

 مختلفی بستگی دارد .این عوامل عبارتند از:
 

 مدل پذیرش تكنولوژي : .1

 منفعت ادراكی 

  سهولت استفاده ادراكی 

 . دفعات استفاده از اینترنت2               

 . رضایتمندي از اینترنت3               

 در این پژوهش از مدل زیر استفاده شده است: 

 

 

 
  

  

   
 

  
 H4 

 

 

 

 

 

 

 

 متغيرهاي تحقيق:

 متغیرهاي مستقل: متغیرهاي پذیرش اینترنت، دفعات استفاده از اینترنت،رضایتمندي،

 ،خودكارایی درك شدهمتغیر مداخله گر: نگرش نسبت به تجارت الكترونیك

                                                 
12 . Blanca Hernandez 

قصد ) تصمیم ( 

 خرید در آینده

نگرش نسبت به 

 تجارت الکترونیک

 پذیرش اینترنت

ت استفاده از دفعا

 اینترنت

 رضایتمندی

درک سهولت استفاده 

کاز تجارت الکترونی شده  

از سودمندی درک شده 

 تجارت الکترونیک

خودکارایی درک 

 شده 

(Hernández, Blanca & Julio Jiménez,2010: 966 ) چارچوب تحقیق -1شکل   
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 دیل گر: سهولت استفاده ادراكی و منفعت ادراكیمتغیر تع

 متغیر وابسته: قصد) تصمیم ( خرید در آینده

 

 

اي( و ابزار )مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  شرح كامل روش )ميداني، كتابخانه  –ج 
 : هابرداري و غيره( گردآوري دادهفيش

 

داده هاي تحقیق درچارچوب جامعـه و یـا نمونـه    روش این پژوهش از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا 

با مراجعـه بـه آژانـس هـاي     آماري با حضور آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گـردآوري شـده اسـت.   

آژانـس( اقـدام بـه     28كه بلیط شركت قطارهاي رجا  را عرضه می كننـد)  مسافرتی واقع در شهر اهواز 

 ن شركت را خریداري می كنند ،می كنیم.توزیع پرسشنامه بین مشتریانی كه بلیط ای

 

 

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 
 

در شهر اهواز رجا   يمسافر يشركت قطارها انیمشتر هیكلدر این تحقیق جامعه آماري عبارت است از 

 .   خواهند نمود يداریخر طیشركت بل نیاسایت كه با مراجعه به 

  

 نمونه آماري و روش نمونه گيري:

در این تحقیق جهت جمع آوري داده ها از روش نمونه گیري تصادفی طبقه  بندي شـده  اسـتفاده شـده    

است. در این روش جامعه به گروههاي فرعی تقسیم می شود و یـك نمونـه بـرداري تصـادفی سـاده بـه       

 ه صورت می گیرد.نسبت حجم كل نمونه و تعداد اعضاي گروه فرعی، براي هر گرو

 

 ( تعيين حجم نمونه:4-3
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گروه نمونه، یك مجموعه فرعی از جامعه آماري است كه با مطالعه آن محقق قادر اسـت نتیجـه   

را به كل جامعه آماري تعمیم دهد. به عبارت دیگر، تعداد محدودي از آحـاد جامعـه آمـاري كـه بیـان      

 از يتعـداد  از اسـت  عبـارت  نمونـه  یكلـ  طور ه.ب كننده ویژگی هاي اصلی جامعه باشد را نمونه گویند

 یهمگنـ  و تجـانس  از بـوده،  جامعه معرف و داشته مشابهت جامعه صفات با آنها صفات كه جامعه افراد

با توجه به این كه درباره تعداد جامعه و شاخص هاي مورد اندازه گیـري  .باشند برخوردار جامعه افراد با

 برآورد نسبت صفت متغیـر بنابراین برآورد حجم نمونه از فرمول  آن ها اطالعات دقیق در دست نیست،

مـی باشـد حـداكثر مقـدار      nصورت گرفت. در این صورت مقدار فرمول زیر كه برابر با  50/0با مقدار

 (.1386خود را پیدا می كند. این امر سبب می شود كه نمونه به حد كافی بزرگ باشد) مومنی، 

شده است. بـا توجـه بـه شـاخص هـاي اشـاره        در نظر گرفته  05/0 برابر باخطاي حدي  همچنین

نفر برآورد می شود. فرمول حجم نمونه و شاخص هاي لحـاظ شـده آن    384شده، حجم نمونه به تعداد 

 :است  1-3رابطه به صورت 
 

 1-3رابطه 

 
 

 

 

Z α/2= 1.96 

=n حجم یا اندازه نمونه 

Pمتغیر مورد نظر ، مثال پاسخ مثبت می دهند. = میزان احتمال مواردي كه به پرسشها در خصوص 

(1-p).میزان احتمال مواردي كه به پرسشها در خصوص متغیر مورد نظر ، مثال پاسخ مثبت  نمی دهند = 

ε.میزان دقت احتمالی یا دامنه خطاي قابل قبول در گزینش نمونه است = 

zمومنی، تاندارد استخراج می شود(= مقدار احتمال نرمال استاندارد) براساس جدول احتمال هاي اس (

1386). 
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 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 
تجزیـه و تحلیـل   آزمـون هـاي   فرضیات این تحقیق براساس داده هاي جمع آوري شده و بـا اسـتفاده از   

رفته مورد تجزیه و تحلیل قرارگ 13SPSS 16 عاملی تاییدي ، تجزیه و تحلیل مسیر و به كمك نرم افزار

  است.

                                                 
Statistical Package for Social Science - 13 
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 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -5

 للی خلیج فارست آزمایشگاهی واحد مركز آموزش هاي بین المآیا براي انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امكانا

 خیر  باشد؟  بلی می

در صورت نیاز به امكانات آزمایشگاهی الزم است نوع آزمایشـگاه، تجهیـزات، مـواد و وسـایل مـورد نیـاز در ایـن        

 قسمت مشخص گردد.

 

 تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه
مواد و 

 وسايل

مقدار مورد 

 نياز

 
 

 
  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:

 

 زمان بندي انجام تحقيق:-6

 

 تاریخ اتمام:....................... -مدت زمان انجام تحقیق:..........................ج -تاریخ شروع:................................. ب -الف

 

اي( و مدت زمان مورد نیاز ل اجرایی تحقیق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهها و مراحتذكر: الزم است كلیه فعالیت

االمكان بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتیبراي هر یك، به تفكیك پیش

 رعایت گردد.
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 صورتجلسه گروه تخصصي -7

 

 تاریخ   امضا     خانوادگی دانشجو: و نامنام 

 

 تاریخ   امضا     خانوادگی استاد یا استادان راهنماو نام نام

1-  

2- 

 

 تاریخ   امضا     خانوادگی استاد یا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاریخ   امضا    كمیته نظارت بر تحقیقعضو  خانوادگینام و نام

1- 

 

اریخ ............................ در محل ............................ با حضور شوراي گروه تخصصی .........................................در ت

 مربوطه  ياعضا

 خانم    

ـــــــــــــــ................................ با   نامه پایانتشكیل و موضوع 

 ...............................................عنوان.............................................

 آقاي    

....................................................................................................................................................................................

................. 

 

 بررسی و به تصویب رسید.

 

   امضاء     شورا يخانوادگي اعضاو نام نام

 تاريخ  

1- 

2- 

3- 
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   امضاء  خانوادگي مديرگروه:                                        ام و نامن

 تاريخ  

 

 

 

 

 

                      

  دانشکده: (پژوهشي)شوراي  صورتجلسه -8

     

 خانم                                                  

 ..................كارشناسی ارشد گروه ..................... دانشجوي مقطع ...........نامه ـــــــــــــ .....موضوع و طرح تحقیق پایان

 آقاي     

  ............................ است، در جلسه مورختخصصی مربوطه رسیده گروه ه به تصویب كمیته .كگرایش ............................

 طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اكثریت اعضا  قرار گرفت. انشكدهد (پژوهشی)شوراي 

 

 

 نوع رأي )موافق خانوادگینام و نام ردیف

 یا مخالف(

 توضیحات محل امضا 

1 
 

    

2 
 

    

3 
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 این فرم باید توسط دانشجو تكمیل شود

 

 

 زي دانشگاه آزاد اسالمیفرم سازمان مرك

      

 نامه كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف

 

  حد دانشگاهی: مركز آموزش هاي بین المللی خلیج فارسنام وا

 : نامه كارشناسی ارشدپایانعنوان 

 
 

 نیمسال تحصیلی:             خانوادگی دانشجو:                                                             نام و نام

 نامه:دانشجویی:                                                                                         تعداد واحد پایانشماره

 كد رشته:         رشته تحصیلی:                                          گرایش:                                        

   علوم پایه                                    علوم انسانی                                     فنی و مهندسی 

             هنر                                           كشاورزي 
 

 :                                                                        رشته تحصیلی:1خانوادگی استاد راهنما نام و نام

كد شناسایی استاد                                      استاد         دانشیار       مرتبه علمی: استادیار 

 راهنما:

 :                                                                        رشته تحصیلی:2خانوادگی استاد راهنما نام و نام

كد شناسایی استاد                                      استاد         دانشیار       مرتبه علمی: استادیار 

 راهنما:

رشته               :                                                                    1خانوادگی استاد مشاور نام و نام

 تحصیلی:

كد شناسایی استاد               مربی          استاد          دانشیار      مرتبه علمی: استادیار 

 راهنما:
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 1فرم شماره 
  

 

 ارشد يا رساله دكترينامه كارشناسيفرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان

 

 

مه / رساله، خانم/آقاي .......................................، دانشجوي نااینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان

.... با مقطع........................... رشته .......................................... گرایش........................................

عنوان 

.............................................«............................................................................................................

.......................... 

..........................................................................................................................................................

مركز شویم بدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ............................ متعهد می

نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذكور )در قالب كتاب،  آموزش هاي بین المللی خلیج فارس

 ..( اقدام ننمائیم.مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اكتشاف و .

 

 

 

خانوادگي نام و نام     خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 استاد راهنما:

 تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء

 

 

 

خانوادگي نام و نام     خانوادگي استاد مشاور:نام و نام

 استاد مشاور:

 تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء
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                              2فرم شماره 

 

 

 ارشد يا رساله دكترينامه كارشناسيفرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان

 

اینجانب ............................................. دانشجوي ورودي ............................ مقطع 

................... گرایش ................................................. كه موضوع .............................. رشته .............

ام تحت عنوان نامه/رسالهپایان

...........................................................................................................................«:.............................

.......................... 

..........................................................................................................................................................

گردم الف( كلیه مطالب و ، متعهدمیدر شوراي گروه تخصصی به تصویب رسیده.........................«  

نامه / رساله ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت مندرجات پایان

نامه/رساله، منابع و ها، جداول و نمودارهاي دیگران در پایاناستفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول

 كیك از متن اصلی باشد قید گردد. ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخیص و تف

ب( در صورتیكه از نتایج تحقیقاتم عالوه بر پایان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر 

مركز آموزش هاي بین المللی گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

كاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط بوده و این موضوع صراحتاً در م خلیج فارس

 دانشگاه اقدام نمایم.

ج( در صورت استفاده از كمكهاي مالی و غیر مالی نهادهاي دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق 

نامه اینجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطالع دهم در غیر اینصورت دانشكده مجاز به تغییر عنوان پایان

 باشد.ر اقدامات حقوقی مییا سای

 

 خانوادگي دانشجو نام و نام

         تاريخ و امضاء

 

در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم ................................به امضاء 

 رسيده است، دريافت گرديد.

 دانشکده


