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َای کًچک ي متًسط استان بررسی سطح بلًؽ تجارت الکتريویک در ضرکت

 البرز

 زود پریسا سجادی 

 داًؿگبُ ؾْید ثْؿتی کبزؾٌبغی ازؾد اقتكبد،

 چکیدٌ

-تدبزت الکتسًٍیکی ثِ ػٌَاى یکی اش هْوتسیي خٌجِ ّبی ًَآٍزی دز اًدبم كسآیٌدّبی کػت ٍ کبز، تَغظ غبشهبى ّب ٍ ؾسکت

خْبى ثِ کبز گسكتِ ؾدُ اغت. ؾسکت ّبی کَچک ٍ هتَغظ ًیص ثهِ ػٌهَاى ث هؽ ػوهدُ اقتكهبدی ّهس        ّبی شیبدی دز غغح

کؿَزی، ًقؽ اغبغی دز ثْجَد ٍ ازتقبء ؾبخف ّبی اقتكبدی دازًد ٍ ثِ ّویي دلیل ات بذ زٍؾْب ٍ اثصازّبی ًَآٍزاًهِ ٍ ًهَیي   

ْوی دز هَكقیت ایي گًَهِ غهبشهبًْب خَاّهد داؾت.هػهبلِ     اًدبم كسآیٌدّب ٍ اهَز کػت ٍ کبز هبًٌد تدبزت الکتسًٍیکی، ًقؽ ه

ههی ثبؾهد.ثب تَخهِ ثهِ      اغتبى الجسش اقلی دز ایي تحقیق،ثسزغی غغح ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک دزؾسکت ّبی کَچک ٍ هتَغظ

ساحهل  ایٌکِ هدت شهبى شیبدی ًیػت کِ ایٌتسًت ٍازد کػت ٍ کبز قٌبیغ کَچک ایساًی ؾدُ اغت ٍ ّس یک اش ایي قٌبیغ دز ه

ه تلق تَغؼِ تدبزت الکتسًٍیکی ثِ غسهی ثسًد، ثٌبثسایي ّدف اش ایي تحقیق ایٌػت کِ ثلهَؽ تدهبزت الکتسًٍیهک دز ّسیهک     

                                               گسدد.                                                             اٍلَیت ثٌدیّب ثسزغی ؾَد ٍ دز ًتیدِ ػَاهلی کِ ثبػث ازتقبء غغح تدبزت الکتسًٍیک هی ؾًَد اشایي ؾسکت

 ثلَؽ، تدبزت الکتسًٍیک، ؾسکت ّبی کَچک ٍ هتَغظ ياشگان کلیدی:
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 مقدمٍ

ثکبز گیسی تدبزت الکتسًٍیکی اکٌَى یک گصیٌِ اختیبزی ًیػت، ثلکِ ًَػی اخجبز اغهت ٍ ؾهسکتْب ًهبگصیس اش ثهِ کهبزگیسی آى      

تبثیس ػَاهلی قساز دازد کِ تبثیسات هثجت ٍ یهب هٌلهی دز تدهبزت الکتسًٍیهک دازًهد.       ّػتٌد. ثکبزگیسی تدبزت الکتسًٍیک تحت

غبشهبًْبیی کِ اش ایي اثصاز ًَیي اغتلبدُ ًکٌٌد، اش ًظس زاّجسدی آغیت پریس هی گسدًد.یکی اش اًَاع غبشهبًْب، ؾسکتْب یب قهٌبیغ  

گیسی تدبزت الکتسًٍیک هؼوَال ؾهسکت ّهبی ثهصزا ثهب     هی ثبؾٌد کِ ًقؽ ػودُ ای دز اقتكبد کؿَزّب دازًد.دز ثکبز 1کَچک

هَاًغ هبلی ٍ شیس غبختی کوتسی زٍثسٍ ّػتٌد، دز حبلیکِ ؾسکت ّبی هتَغظ ٍ کَچک ػوَهب ثب هحدٍدیت هٌهبثغ ٍ ثهِ ٍیهطُ    

 .(216ـ2007،  2هٌبثغ هبلی دز خْت ثکبزگیسی ایي اثصاز ثسخَزدازًد )گساًدٍى

کػت ٍ کبزّبی ثصزا ، ّوچٌیي دز ایي دٍزُ اقتكبدی اش شهبى هیتَاًد دز زؾهد اقتكهبدی،   تدبزت الکتسًٍیکی ًِ تٌْب ثسای    

غبختبز اختوبػی، اؾتـبل، ٍ ّوچٌیي تَغؼِ هٌغقِ ای ٍ هحلی ؾسکتْبی کَچک ًیص تهبثیس هثجتهی داؾهتِ ثبؾهد ٍ آى ّهب زا      

یغ تکٌَلهَضیکی، ایٌتسًهت ٍ تدهبزت    تجدیل ثِ ث ؽ هْوی اش اقتكبد ًوبید. ثبحسکت ثِ غهوت خْهبًی ؾهدى ٍ تـییهسات غهس     

 ثکهبزگیسی  .( 2009،  3قسیؿهی الکتسًٍیکی  هیتَاًد كسقت ّبی خدیدی زا ثسای ؾسکتْبی کَچک ٍ هتَغهظ ایدهبد ًوبیهد )   

 اًگیهصُ  تقَیهت  غجت هصایب ٍایي ؾدُ هتؼددی هصایبی خلق هَخت ثصزا چِ ٍ کَچک چِ،ؾسکتْب تَغظ  ثبشازیبثی الکتسًٍیک

الکتسًٍیک ًداؾهتِ ثبؾهد دز کَتهبُ ههدت ثهب       تدبزتّس غبشهبًی کِ تَخِ الشم زا ثِ .اغت ؾدُ پدیدُ ایي ثِ کَچک ؾسکتْبی

د.ثِ ّویي دلیل ثسًبهِ زیهصی دز زاغهتبی ؾٌبغهبیی    ؾَکبّؽ غَدآٍزی ٍ دز ثلٌد هدت ثب احتوبل حرف حیبت خَد زٍثسٍ هی

 (.  1384ْب هی ثبؾد)ػصیصی،غغح ثلَؽ  تدبزت الکتسًٍیک ،یکی اش اقداهبت اغتساتطیک غبشهبً

ثلَؽ الکتسًٍیکی ؾسکت ّب زا هیتَاى تٌبغت دزخِ آهبدگی الکتسًٍیکی ؾسکتْب دز ثِ کبزگیسی تدبزت الکتسًٍیهک داًػهت. ثهِ    

کبزگیسی هدل ثلَؽ دز تدبزت الکتسًٍیک، كسقت ازشیبثی ٍ غٌدؽ اثسث ؿی تدبزت الکتسًٍیک زا ًیص كساّن هی کٌد؛ثغَزیکهِ  

غت ثب هسحلِ تکبهل الکتسًٍیکی، ؾبخف ّبی خبـ آى هسحلِ زا تؼسیق ًوَد. ثسای هثبل ؾسکتی کهِ دز هسحلهِ   هی تَاى هتٌب

اثتدایی اغتلبدُ اش پػت الکتسًٍیکی قساز دازد، ًجبید اًتظبز  كسٍؼ ایٌتسًتی داؾت. دز هدل ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک ایي اػتقهبد  

تَاًٌهد اش ّوهبى   هیتَاى عی هساحلی ثِ قَزت کبهل اًدبم داد. ؾسکت ّب ًویٍخَد دازد کِ ثِ کبزگیسی تدبزت الکتسًٍیک زا 

آؿبش ثِ کبزگیسی تدبزت الکتسًٍیک ثِ غغَح ثبالی آى دغت پیدا کٌٌد، ثلکِ ثبید عی هساحل تکبهلی، اش هسحلهِ اٍلیهِ تَغهؼِ    

 (1388)حػیٌی ٍ تسکوٌی،ایي پدیدُ كسآیٌد اغتقساز زا ؾسٍع کٌٌد .

آهبدگی الکتسًٍیکی خَد دز تدبزت الکتسًٍیکی  هدل ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک، ؾسکت ّب هیتَاًٌد هتٌبغت ثب دزخِثب ثکبزگیسی  

هؿبزکت ًوبیٌد. ثکبزگیسی هدل ثلَؽ دز تدبزت الکتسًٍیکی كسقت ازشیبثی ٍ غٌدؽ اثسث ؿی الکتسًٍیهک زا ًیهص كهساّن ههی     

تسًٍیکهی، ؾهبخف ّهبی آى هسحلهِ زا تؼسیهق کهسد.دز هسحلهِ ثلهَؽ         کٌد، ثِ عَزی کِ هی تَاى هتٌبغت ثب هسحلِ تکبههل الک 

الکتسًٍیکی ایي اػتقبد ٍخَد دازد کِ ثِ کبزگیسی تدبزت الکتسًٍیک زا هی تَاى عی هساحلی ثكَزت تکبهلی اًدبم داد. ؾهسکت  

ثبید عی هساحهل تکهبهلی، اش   ّب ًویتَاًٌد اش ّوبى آؿبش، دز ثِ کبزگیسی تدبزت الکتسًٍیک، ثِ غغَح ثبالی آى دغت یبثٌد،ثلکِ 

 (.1384 ،هسحلِ اٍلیِ تَغؼِ ایي كسآیٌد اغتقساز زا ؾسٍع کٌٌد )كسخصاد ٍ ّوکبزاى

 تؼریف تجارت الکتريویک

اش تدبزت الکتسًٍیک، تؼبزیق هتؼددی ازائِ ؾدُ اغت. دزحقیقت هدوَػِ هتٌَع ٍغهیؼی اش تؼهبزیق ٍ هلهبّین ثهسای تدهبزت      

ِ  ّبی گًَبگًَی زا دز ثس هی ػبت، کبزثسدّب ٍ هدلالکتسًٍیک ٍخَد دازد کِ هَضَ ای اش ایهي ههَازد، کَؾهیدُ ؾهدُ      گیسد. دزگًَه

                                                           
1 Small and medium enterprise(SME) 
2 Grandon 
3
Ghorishi 
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ّبی دیگس تؼبزیق ثهِ ًهَع كؼبلیهت، اهکبًهبت ازتجهبعی ٍ تدْیهصات ههَزد اغهتلبدُ،          اغت کِ تؼبزیق ػبهی ازائِ ؾَد ٍ دز گًَِ

 ّب ٍ شیس غبختبزّب تَخِ ؾدُ اغت : هحدٍدُ غبشهبًی كؼبلیت

ّهب زا كهساّن    تَاى ثِ ّس تدبزت یب كؼبلیت اقتكبدی دز ٍة، کِ اهکبى خسیدازی ٍ كسٍؼ هحكَالت ٍ غسٍیع تؼسیق هی دز یک

 ث ؿهد، تدهبزت الکتسًٍیهک گلهت      ّهب زا تػهْیل ههی    ّهبی ثهیي اكهساد ٍ غهبشهبى     ّهبی تدهبزت ٍ كؼبلیهت    آٍزد ٍ تهساکٌؽ  هی

 (.4،2002آزؾبدی)

دبد ثهبشاز  یّبی تدبزت زا ؾبهل ا اغت کِ توبم خٌجِ دیاثصازّبی كٌبٍزی ازتجبعی خد قیتدبزت کسدى اش عس ک،یتدبزت الکتسًٍ

 (5،2002. )گبًبغکبزاىسدیگ ػسضِ ٍ هؼبهالت پَلی زا دز ثس هی یُ سیت شًدیسیتدبزی، غلبزؼ دّی، هد

 (6،2002ًگسد. )چبكی  چبكی ثِ تدبزت الکتسًٍیک ثِ دیدُ خسید ٍ كسٍؼ کبال اش عسیق ایٌتسًت هی

تَاى ایي گًَِ ثیبى کسد کِ تدبزت الکتسًٍیک ثس ثِ کبزگیسی كٌهبٍزی ایٌتسًهت    ّب، هی ثب تَخِ ثِ هَضَػبت ازائِ ؾدُ دز تؼسیق

 ّب )کبال ٍ خدهبت( داللت دازد.   ثِ هٌظَز هؼبٍضِ ازشؼ

 َای تجارت الکتريویک مدل

 ،کی ّوصهبى ثب زؾد زٍشاكصٍى ؾجکِ خْبًی ازتجبعبتیتسًٍي ثػتس ازتجبعی دز تدبزت الکیٌتسًت ثِ ػٌَاى هْوتسیاغتلبدُ اش ا   

ک خبهؼهِ، اش  یه ّب حبقل تؼبهل غِ گسٍُ اقلی اش اكساد  ي هدلیدُ اغت. ایي تدبزت گسدیّبی گًَبگًَی دز ا ؽ هدلیدایثبػث پ

یدکٌٌهدگبى کهبال ٍ   ٍ اقتكهبدی، تَل  ّهبی تدهبزی   ّبی ٍاثػتِ، غهبشهبى  ب غبشهبىیدگبُ اقتكبدی ّػتٌد کِ ػجبزتٌد اش دٍلت ید

کهی  یّبی ه تلق تدبزت الکتسًٍ هدل .ّػتٌد ب خدهبتیی کبال یدازاى ًْبیت هسدم ػبدی کِ خسیٍ دز ًْبکٌٌدگبى خدهبت  ازائِ

 .ؾًَد ي غِ گسٍُ اقلی حبقل هییدٍی ا اش تؼبهل دٍثِ

 7تدبزت الکتسًٍیک ثٌگبُ ثب ثٌگبُ .1

 8ٍؾی(تدبزت الکتسًٍیکی ثیي ثٌگبُ ٍ هكسف کٌٌدُ)خسدُ كس .2

 9تدبزت الکتسًٍیکی ثیي هكسف کٌٌدُ ٍ هكسف کٌٌدُ .3

 (.1389)هَغَی،كسّبدی، 10ّس گًَِ اهَز کػت ٍ کبز ثیي دٍلت ٍ ثٌگبُ .4

 تؼریف بلًؽ الکتريویک

دز ادثیبت تدبزت الکتسًٍیکی، ازغبل خجسًبهِ الکتسًٍیکی ثهِ هؿهتسیبى، دزیبكهت اعالػهبت اش آًْهب، پسداخهت الکتسًٍیکهی،            

ش پػت الکتسًٍیکی ٍ.. ّوگی اش هكبدیق تدبزت الکتسًٍیکی ّػتٌد. ثسهجٌبی هٌغق كبشی، هیتَاى ثسًبهِ زیصی دقیهق  اغتلبدُ ا

تسی زا ثسای تَغؼِ تدبزت الکتسًٍیکی قَزت داد. ثب ثکبزگیسی هدل ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیکی، ؾسکتْب ههی تَاًٌهد هتٌبغهت ثهب     

ًیکی هؿبزکت کٌٌد. ثِ کبزگیسی هدل ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیکی كسقت ازشیهبثی  دزخِ آهبدگی الکتسًٍیکی خَد دز تدبزت الکتسٍ

ٍ اثسث ؿی تدبزت الکتسًٍیکی زا ًیص كساّن هی کٌد، ثغَزی کِ هی تَاى هتٌبغت ثب هسحلِ تکبهل الکتسًٍیکهی، ؾهبخف ّهبی    

ظبز كسٍؼ ایٌتسًتی داؾت. دز هدل ثلهَؽ  خبـ اى زا تؼسیق کسد. ثسای هثبل اش ؾسکتی کِ دز هسحلِ اثتدایی قساز دازد، ًجبید اًت

تدبزت الکتسًٍیکی ایي اػتقب د ٍخَد دازد کِ ثکبزگیسی تدبزت الکتسًٍیکی زا هی تَاى اش زٍیکسد هسحلِ ای ٍ یب زٍیکسدیکجهبزُ  

                                                           
4 Arshadi  
5 Gunasekarana 
6 Chaffey 
7
 B2B 

8
 B2C 

9
 C2C 

10
 G2B 
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دز  ثْسُ خػت. اغتقساز تدزیدی غیػتن اش ًب ّوبٌّگی ّب ٍ احتوبل ؾکػت پسٍضُ ّبی تدبزت الکتسًٍیکی خلَگیسی هی کٌد.

 (1388،حبج کسیوی )زٍیکسد یکجبزُ، غیػتن خدید ثِ قَزت یک هسحلِ ای ٍ یکجبزُ هػتقس هی ؾَد.

اشدیدگبُ کالى ٍهلی، آهبدگی الکتسًٍیکی ثیبًگس ٍضؼیت ثکبزگیسی شیسغبخت ّبی ازتجبعی ٍ اعالػبتی یهک کؿهَز، تَاًهبیی       

گیسی اش هصایبی تدبزت الکتسًٍیک اغت. ثِ ّویي دلیل، اش غبل  کبزثساى آى کؿَز، کػت ٍ کبز ٍ دٍلت ّب دز ثکبزگیسی ٍ ثْسُ

تبکٌَى زتجِ ثٌدی  آهبدگی کؿَزّب دز شهیٌِ كٌبٍزی اعالػبت ٍ ازتجبعبت الکتسًٍیکی ثهِ قهَزت هؿهتسه ثهِ ٍغهیلِ       2000

دیگهسی هبًٌهد   هدلِ اکًََهیػت گصازؼ هیؿَد. دز ایي هدل ثب غٌدؽ كضبی تدبزت الکتسًٍیکی ٍ دز ثهبًظس گهسكتي ػَاههل    

هَقؼیت ّبی ؾـلی ایٌتسًتی، ًَآٍزی، اهٌیت اعالػبت، تؼْد دٍلت ثهِ تدهبزت الکتسًٍیکهی، خٌجهِ ّهبی اختوهبػی، غیبغهی،        

دّهد تهب   اقتكبدی ٍ تَغؼِ كٌبٍزی، آهبدگی الکتسًٍیکی ّس کؿَز ازشیبثی هی گسدد. ایي زتجِ ثٌدی ثِ کؿَزّب ایي اهکبى زا هی

 (. 2001، 11د زا ًػجت ثِ دیگس کؿَزّب اًداشُ گیسی ًوبیٌد )شیتب ٍ اغکَزًیٌبهَقؼیت ًَآٍزی ٍ كٌبٍزی خَ

 بررسی مدل َای بلًؽ تجارت الکتريویک

 مدل ضًرای بُرٌ يری َىگ کىگ

دز گصازؼ خَد هدل ثلَؽ ؾؽ هسحلِ ای زا ثسای تدبزت الکتسًٍیکی هؼسكهی ههی کٌهد. ایهي      12ؾَزای ثْسُ ٍزی ٌّگ کٌگ 

 هساحل ػجبزتٌد اش:

 ح ػدم اغتلبدُ ٍ ػدم توبیل: دز غغح قلس، ؾسکت اش تدبزت الکتسًٍیکی اغتلبدُ ًٌوَدُ ٍ ثسًبهِ ای ًیهص ثهسای   غغ

 ثکبزگیسی تدبزت الکتسًٍیکی ًدازد.

     ،غغح توبیل: دز ایي غغح، ؾسکت قكد ثکبزگیسی ثسخی اش کبزثسدّبی تدبزت الکتسًٍیکی زا دازد. ثهِ ػجهبزت دیگهس

 هِ ای هدٍى ثسای ثِ کبزگیسی تدبزت الکتسًٍیکی دزآیٌدُ ًصدیک ثسخَزداز اغت.دز ایي غغح ؾسکت اش ثسًب

 .غغح ثکبزگیسی اٍلیِ:دز ایي غغح، ؾسکت اش پػت الکتسًٍیکی ثِ هٌظَز ازتجبعبت اغتلبدُ هی کٌد 

             غغح هؿتسی یبثی: دز ایي غهغح ؾهسکت اش ٍة غهبیت خهَد ثهسای ازائهِ اعالػهبت اغهتلبدُ ههی کٌهد ٍ اش پػهت

 ًیکی ثسای هقبقد تجلیـبتی ثْسُ هی گیسد.الکتسٍ

   غغح ادؿبم تدبزی: دز ایي غغح هجبدالت ایٌتسًتی قَزت گسكتِ ٍ تدبزت الکتسًٍیکی ثب تدبزت غٌتی یکپبزچِ ههی

 ؾَد.

   غغح تحَل کػت ٍ کبز:دز ایي غغح ادؿبم ثیسًٍی ثب هؿتسیبى ٍ تبهیي کٌٌدگبى قَزت هی گیسد.ایي هدل ثِ خهبی

 (.  2007ؽ غبیت، ثِ تحَالت غبشهبًی هستجظ ثب تدبزت الکتسًٍیکی پسداختِ اغت )اذ کب پی غی،پسداختي ثِ ثلَ

 

 مدل کًپر ي برگس

ّهبی کَچهک ٍ هتَغهظ هؼسكهی     کَپس ٍ ثسگع ثب ازائِ هدل هیکب، غِ هسحلِ ثسای ثکبزگیسی تدبزت ایٌتسًتی تَغهظ ؾهسکت    

 کسدًد. ایي غِ هسحلِ ػجبزتٌد اش:

 لِ، ؾسکت اش ایٌتسًت ثِ ػٌَاى اثصاز تجلیؾ ٍ تسكیغ ٍ ازائِ اعالػبت تسكیؼی اغتلبدُ هی کٌد.تسكیغ: دز ایي هسح 

 تَاى ثهِ لیٌهک ّهبی    تدازه: دز ایي هسحلِ، ؾسکت خدهبتی ثسای هؿتسیبى تدازه هی ثیٌد.اش خولِ ایي خدهبت هی

 (.2010، 13... اؾبزُ ًوَد )کَپس ٍ ثسگع هلید، پسظ ٍ خَی ایٌتسًتی، پػت الکتسًٍیکی، غَال ّبی زایح، اعالػبت كٌی ٍ
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 مدل کاودال 

کبًدال هلَْم چسخِ حیبت الکتسًٍیکی زا هغسح کسد. ایي هدل ًؿبى دٌّدُ چگًَگی پیؿسكت کػت ٍ کبز الکتسًٍیکی عی     

 شهبى اغت. عجق ًظس ٍی هساحل چسخِ حیبت الکتسًٍیکی ػجبزتٌد اش:

 ت غبدُ ثسخهَزداز اغهت کهِ هبًٌهد ثسٍؾهَز تجلیـهبتی ػوهل ًوهَدُ ٍ         ثسٍؾَز: دز ایي هسحلِ ؾسکت اش یک ٍة غبی

 اعالػبت هسثَش ثِ هحكَل ٍ خدهبت ؾسکت دز آى ازئِ هی ؾَد.

         تدبزت الکتسًٍیکی: دز ایي هسحلِ ثسخی قبثلیت ّبی ٍة غهبیت تقَیهت ؾهدُ ٍ اهکهبى خسیهد ٍ كهسٍؼ ٍ پسداخهت

 الکتسًٍیکی ایدبد هی ؾَد.

 کبز الکتسًٍیکی حَل كسآیٌدّب ؾکل ههی گیهسد. ههدیسیت شًدیهسُ تهبهیي، ههدیست        کػت ٍ کبز الکتسًٍیکی: کػت ٍ

 ازتجبط ثب هؿتسی ٍ ثسًبهِ زیصی هٌبثغ ثٌگبُ تحت پَؾؽ ایي هسحلِ قساز دازًد.

      ثٌگههبُ الکتسًٍیکههی: دز ایههي هسحلههِ خَدکههبز غههبشی دز غساغههس ؾههسکت قههَزت گسكتههِ ٍ هههَازدی ًظیههس اهههَز

غ،تَلید، پسداخت، هٌبثغ اًػبًی، ههدیسیت خهدهبت، تدهبزت الکتسًٍیکهی ٍ... زا پَؾهؽ ههی دّهد        هبلی،تَشیغ،گصازؼ دّی هٌبث

 (.223ـ 14،2010)کبًدال 

 مدل گريٌ گارتىر   

 گبزتٌس دٍ هدل ثسای ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیکی ازائِ کسدُ اغت:  

 :دز ایي هدل ثسای ثلَؽ الکتسًٍیکی چْبز غغح دزًظس گسكتِ ؾدُ اغت کِ ػجبزتٌد اش

     ِحضَز اٍلیِ: دز ایي هسحلِ، اش ایٌتسًت ثسای ازائِ اعالػبت ؾسکت ٍ ثسٍؾَزّبی آى اغتلبدُ هی ؾهَدٍ ثیؿهتس خٌجه

 اعالع زغبًی دازد.

 ّب هبًٌد هَتَز خػتدَ،اعالػبت تلكیلی دزثبزُ هحكَل ٍ قبثلیت تؼبههل ثهب   پیؿسٍی: دز ایي هسحلِ، ثسخی اش ٍیطگی

 ؾَد.ٍاقغ دز ایي هسحلِ، خدهبت اغبغی ثِ هؿتسی ازائِ هیؾسکت ثِ غبیت اكصٍدُ هیؿَد.. دز

          یکپبزچگی کػت ٍ کبز: دز ایي هسحلِ، ٍیطگی ّبی ثیؿتسی اش خولهِ اهکهبى هجبدلهِ، ثهب تَخهِ ثهِ ًیبشّهبی خهبـ

 هؿتسیبى ثِ غبیت اكصٍدُ هی ؾَد.

دهبت ثستس ثِ هؿتسیبى ازائِ هی ؾهَد ٍ  دگسگًَی کػت ٍ کبز: دز ایي هسحلِ، تبهیي کٌٌدگبى ٍ هؿتسیبى یکپبزچِ هی ؾًَد، خ

 (.2009، 15تؼدیالت پیؿسكتِ ای دز غبیت قَزت هی گیسد. )گسٍُ گبزتٌس

 ي تجارت الکتريویک َای کًچک ي متًسطضرکت

کَچهک ٍ   ّهبی ؾسکتّب ًؿبى دادُ اغت کِ  سزغیثٌدُ اغت.. یغ کَچک ٍ هتَغظ، زهص تَغؼِ اقتكبدی دِّ آیتَغؼِ قٌب   

ؽ یكسقت ّبی ؾهـلی ٍ اكهصا   دبدیت ایی قٌؼت ٍ دز ًْبیبیس كٌبٍزی، پَییٌی، ًَآٍزی ٍ تـیق چْبز کبًبل کبزآكسیعس هتَغظ اش

ٌهدُ ثهسای   یٌهبًی ٍ تقبضهبی كصا  یؽ ثهی اعو یزقبثهت خْهبًی، اكهصا    بكتيیه سگرازًد. ثِ ػالٍُ ؾهدت  یدزآهد ثس اقتكبد خْبًی تبث

 (2008ٍ دیگساى، 16دلَیت) ؿتس ؾَدیثغ یي قٌبیکِ اقجبل ثِ ا هحكَالت هتٌَع ثبػث ؾدُ اغت
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کهِ   ،کَچک ٍ هتَغظ اًدبم ؾدُ اغهت  ّبیؾسکتکی دزیسی تدبزت الکتسًٍیبی ثکبزگیهصاهؼبیت ٍ ٌِ یبدی دز شهیهغبلؼبت ش

 :  هی ثبؾدس یکی زا ثِ ؾسح شیبی تدبزت الکتسًٍیهصا. ٌِ داؾتِ اًدیي شهیّب ًَع ًگبُ ه تف ثِ خَد زا دز اک اش آىیّس 

 ثبشازتَغؼِ  -1

 اكصایؽ زاًدهبى كسٍؼ ٍ تجلیـبت -2

 تػْیل دز دغتسغی -3

 (.2009ّب )قٌبیؼی ٍ زخجیَى،  کبّؽ ّصیٌِ -4

 

گیهسی ًػهجت ثهِ پهریسؼ      ّبی کَچک ٍ هتَغظ، ثِ ػٌَاى هسخغ تكهوین ّبی هدیساى ؾسکت عجق تحقیقبت هتؼدد، ٍیطگی  

ثبؾهد. دز پهطٍّؽ ایهبکَا، ػهدم      تدبزت الکتسًٍیک ههی ّب، یکی اش هْوتسیي ػَاهل تبثیسگراز دز پریسؼ یب ػدم پریسؼ  كٌبٍزی

تههسیي هَاًههغ پههریسؼ كٌههبٍزی اغههت )کههبپَز ٍ  ّههبی خدیههد تَغههظ هههدیساى، اش اقههلی آگههبّی ٍ ثسداؾههت اش هصایههبی كٌههبٍزی

 (.17،2006الغَى

          ًٍ یهک دز  كقداى داًؽ چگًَگی ثکبزگیسی كٌبٍزی ٍ غغح پهبییي غهَاد کهبهپیَتسی، اش ػَاههل ػهدم پهریسؼ تدهبزت الکتس

(ٍ ثدگوبًی ًػجت ثِ قٌؼت كٌهبٍزی اعالػهبت ٍ ًجهَد شههبى کهبكی اش      2001، 18تحقیقبت کٌَل ٍ اغتسٍکي )کٌَل ٍ اغتسٍکي

 (.1999، 19دیگس ػَاهل هقبٍهت دز ثساثس ات بذ تدبزت الکتسًٍیک دز پطٍّؽ آکسى ٍ کبٍایی ؾٌبختِ ؾدًد )آکسى ٍ کبٍایی

ّهب ًػهجت ثهِ     ّبی کَچک ٍ هتَغظ، هدیساى ٍ هبلکبى ایي غبشهبىشهبى( هحدٍد ؾسکتثِ دلیل هٌبثغ )هبلی، ػَاهل اًػبًی،    

دز کَتهبُ  آى ِ گرازی ّبی کالى ثِ خكهَـ ٌّگبهیکهِ ثهبشدُ    یلی ثِ غسهبیتوب ٍ خَؾجیي ًجَدُِ گرازی ؾبى یثبشگؿت غسهب

یهد ثهب ٍخهَد اؾهتجبّبت پسخهسج ثهس       ّهبی خد  ی كٌهبٍزی  ، ًدازًد. ًظس ثِ ایٌکِ هبلکبى اش ػْدُ تدسثِػتیي ؾدُ ًیهدت تضو

 ثبؾد. آیٌد، ایي كقس هٌبثغ ثس زٍی پریسؼ تدبزت الکتسًٍیک تَغظ هدیساى غبشهبى هَثس هی ًوی

 ي کٌٌدگبى، ًگساًهی دز ههَزد  یبى ٍ تبهیکی تَغظ هؿتسیاغتلبدُ کن اش تدبزت الکتسًٍدّد کِ  ًتبیح هغبلؼبت کلَتِ ًؿبى هی  

ًٍ ثِ خْهت تَغهؼِ   ّبی ؾجکِ  ٍزیبَتس ٍ كٌیکبهپ ّبی ثبالی ٌِی، ّصّبی قبًًَی ت، خٌجِیاهٌ هػئلِ کوجهَد   ک،یه تدهبزت الکتس

ّب ثسخی دیگس اش هَاًهغ پهریسؼ تدهبزت الکتسًٍیهک      ّب ٍ هصایبی تدبزت الکتسًٍیک دز غبشهبى ّب ٍ هتدٍلَضی داًؽ دزثبزُ هدل

 (. 2003، 20)کلَتِ ٍ كیٌدشّبی کَچک ٍ هتَغظ ّػتٌد تَغظ ؾسکت

ّهبی   ّبی ه بثساتی)ؾبهل ضؼق اتكبل ثِ ایٌتسًت ٍ ػدم تَغؼِ غسٍیع دٌّدُ کؿَزّبی دز حبل تَغؼِ ػدم شیس غبختدز   

ّبی تدبزت الکتسًٍیک، کوجَد هْبزت هؿتسیبى ثسای  ایٌتسًت، ػدم حضَز کبزؾٌبغبى هت كف ثسای تَغؼِ ٍ پؿتیجبًی غبیت

اعویٌبى ثِ هٌظَز تحَیل ثِ هَقغ کبال، ضسیت ًلَذ پبییي حػبة ثبًکی ٍ ّبی قبثل  غلبزؼ ثب اغتلبدُ اش ایٌتسًت، ػدم غیػتن

 (.21،2000اًد )آًیگبى کبزت اػتجبزی ٍ ًلَذ پبییي کبهپیَتس ٍ ایٌتسًت اش خولِ هَاًغ پریسؼ تدبزت الکتسًٍیک هؼسكی ؾدُ

ّبی قبًًَی ٍ حقَقی ًیص دز پهریسؼ تدهبزت    ّبی ثِ ػول آهدُ تَغظ ثیٌگی ٍ ّوکبزاى كبکتَز كسٌّگ ٍ خٌجِ عجق پطٍّؽ  

 (.2000، 22الکتسًٍیک دز کؿَزّبی دزحبل تَغؼِ ًلَذ شیبدی زا دازاغت )ثیٌگی ٍ کوبالُ 

                                                           
17

  Lawson&Kapurubandar 
18
 Knol & Stroeken 

19
  Cavaye  &   Akkeren  

20
 Fintz  &  Cloete 

21
 Anigan 

22
 Bingi & Khamalah 



هدیسیت ٍ کبزآكسیٌیهغبلؼبت   

99 -88، قلحبت 1395 تبثػتبى، 2/2، ؾوبزُ 2دٍزُ   

94 

 

اهل غبشهبًی پریسؼ تدبزت الکتسًٍیک، ػدم کلَتِ ٍ ّوکبزاى عی تحقیقی دز کؿَز دز حبل تَغؼِ آكسیقبی خٌَثی حَل ػَ  

دغتسغی ثِ زایبًِ ّب، ًسم اكصاز، غ ت اكصاز ٍ ازتجبعبت ه بثساتی، ػدم اغتلبدُ زقجهب ٍ ؾهسکبی تدهبزی اش تدهبزت الکتسًٍیهک،      

ًٍیک زا هػبئل اهٌیتی ٍ حقَقی ثٌگبُ اقتكبدی، غغح پبییي داًؽ هدیساى ٍ کبزهٌداى ٍ ؿیسهلوَظ ثَدى هصایبی تدبزت الکتس

 (.2003، 23اش خولِ ػَاهل پریسؼ یبكت کسدًد )کلَتِ ٍ كیٌدش

 اَداف پصيَص 

 الجسشّبی کَچک ٍ هتَغظ اغتبى اًداشُ گیسی غغح ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک دز ؾسکت. 

 الجسشّبی کَچک ٍ هتَغظ اغتبى عساحی هدل هلَْهی تدبزت الکتسًٍیک دز ؾسکت. 

 الجسشّبی کَچک ٍ هتَغظ اغتبى تازتقبء ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک دز ؾسک. 

 تحقیق:سًاالت  

 اغت چگًَِ هتَغظ ٍ کَچک ّبی ؾسکت دز کیالکتسًٍ تدبزت یاقل یّب هَللِ تیٍضؼ 

 اغت؟ چگًَِ الکتسًٍیک تدبزت ثلَؽ ّبی هَللِ ثٌدی اٍلَیت 

 ّهب  ؾهسکت  آى دز ًٍیکالکتس تدبزت ثلَؽ ّبی هَللِ ٍ کٌٌد هی كؼبلیت آى حیغِ دز ّب ؾسکت کِ قٌؼتی ًَع يیث بیا 

 دازد؟ ٍخَد زاثغِ

 ريش تحقیق :

اکتؿهبكی اغهت. شیهسا ثهس پبیهِ       -ایي تحقیق اش ًظس ّدف کبزثسدی اغت ٍ اش ًظس گسدآٍزی دادُ ّهب اش ًهَع تحقیهق تَقهیلی     

بى(قهَزت  گسدآٍزی ٍ تدصیِ ٍ تحلیل اعالػبت ثبًَیِ اش ادثیبت هَضَع، ٍ ثس اغبظ اعالػبت اٍلیِ خجسگبى)هت ككهبى ٍ هتَلی 

 الجهسش هی گیسد.ثٌبثسایي ًتیدِ كسآیٌد ایي تحقیق، کؿق غغح ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک دز ؾسکت ّبی کَچک ٍ هتَغظ اغتبى 

 ثَدُ اغت.

 جامؼٍ مًرد مطالؼٍ 

 هیجبؾهد  هت ككهبى  ٍ ًلس اش خجسگهبى  20 ؾبهل اٍل خبهؼِ:ؾد گسكتِ ًظس دز آهبزی خبهؼِ دغتِ دٍ تحقیق ایي اًدبم ثسای   

ثَدُ،کِ ثسای ثسزغهی پبیهبیی پسغؿهٌبهِ ّهب      دز شهیٌِ ثبشازیبثی الکتسًٍیک آگبّی  دازای کِ هبًكٌبیغ ٍ هؼبدى اغتبى الجسشغبش

ِ   هدیساى قٌبیغ کَچک ٍ هتَغظ  ؾبهل دٍم هَزد اغتلبدُ قساز گسكتِ اًد.خبهؼِ اش ههدیساى قهٌبیغ   ًلهس  59 تؼهداد  ثَدُ کهِ ثه

  هی ثبؾد. الػبتبغتبى الجسشکَچک ٍ هتَغظ كؼبل دز حَشُ كٌبٍزی اع

 پرسطىامٍ   25)اػتبار( ي ريایی24پایایی

،زٍؼ ههَاشی یهب   26ّبی ه تللی ًظیس اخسای دٍثبزُ آشهَى یهب ثهبش آشههبیی    گیسی ؾیَُ ثسای هحبغجِ ضسیت پبیبیی اثصاز اًداشُ   

ههَزد   30ؼ آللهبی کسًٍجهب   ٍ زٍ 29،زٍؼ کهَدز یهب زیچبزدغهَى   28،زٍؼ تكٌیق یب دٍ ًیوِ کهسدى 27اغتلبدُ اش آشهًَْبی ّوتب

                                                           
23
 Fintz  &  Cloete 

24
  Reliability 

25
 Validity 

26
 Test-retest 

27
 equivalence 

28
 Split-half 

29
 Kuder-richardson 

30
 Cronbach-alfa 
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گیسد.دز ایي تحقیق ثسای غٌدؽ پبیبیی، ػالٍُ ثس اغتلبدُ اش ًظهس خجسگهبى، اش زٍؼ آللهبی کسًٍجهب  اغهتلبدُ       اغتلبدُ قساز هی

ؾدُ اغت.ضسیت آللبی کسًٍجب  یکی اش پسکبزثسدتسیي اثصازّبی غٌدؽ پبیبیی اغت کِ ثب تبکید ثس ّوجػهتگی دزًٍهی اخهصا یهب     

ثهَدُ   ثسخهَزداز  قجهَلی  قبثهل  پبیهبیی  اش ،آشهَىثَدُ 0.7 اش ثیؿتس آللب ضسیت اگسى ضسیت پبیبیی زا ثدغت آٍزدُ.قػوتْبی آشهَ

  ؾدُ اغت. 0.7اغت.کِ دز ثسزغیْبی قَزت گسكتِ هیصاى آللبی کسًٍجب  ثیؽ اش 

 ضسیت آللبی کسًٍجب  ثسای کل پسغؿٌبهِ .1خدٍل 

 کسًٍجب ضسیت آللبی  تؼداد ؾبخكْبی پسغؿٌبهِ

30 0.720 

 

 ومًوٍ آماری  

ای اش خبهؼِ آهبزی، ثِ قَزت ًوًَِ گیسی دز دغهتسظ اًت هبة ؾهدُ اغهت.      ّبی تدٍیي ؾدُ،ًوًَِ خْت تکویل پسغؿٌبهِ   

   ِ ثٌهدی ؾبخكهْب ٍ هَللهِ ّهبی      ثكَزتی کِ کل خبهؼِ زا هَزد پَؾؽ قساز دادُ ٍ ثتَاًد هب زا دز یبكتي هػهیس دزغهت دز زتجه

ِ گیسی دز ایي تحقیهق،زٍؼ تكهبدكی    ثؼٌَاى هٌبغجتسیي زٍؼ ًوًَِیبثی الکتسًٍیک یبزی کٌد.زغیک ثبشاز ای اًت هبة ٍ   خَؾه

کِ دز آى تؼداد هَزد ًیبش اػضبی ًوًَِ آهبزی ثب تَخِ ثهِ تؼهداد    اخساء گسدید.ثب دز ًظس گسكتي خدٍل کْي،هَزگبى ٍ کسخػبی

ش دزًٍیهبثی تؼهداد اػضهبی ًوًَهِ آههبزی هؿه ف گسدید،کهِ دز ایهي         اػضبی خبهؼِ آهبزی هؿ ف ؾدُ اغت  ٍ ثب اغتلبدُ ا

 دز ًظس گسكتِ ؾدُ اغت. 59پطٍّؽ، ًوًَِ آهبزی 

 َا تجسیٍ ي تحلیل دادٌ

دز غغح ثبالتسی  "حضَز اٍلیِ یب پیدایؽ تدبزت الکتسًٍیک"ٍ  "كقداى قبثلیت تدبزت الکتسًٍیک"ّب دز هسحلِ  هیبًگیي هَللِ

ثیؿتس اش اختالف اش هیهبًگیي   كقداى قبثلیت تدبزت الکتسًٍیکداؾتِ اغت. اختالف اش هیبًگیي هَللِ  ًػجت ثِ حد هتَغظ قساز

ّب ثس ایي ثَدُ اغت کِ قٌؼت یب غهبشهبى   کٌٌدگبى پسغؿٌبهِ ثبؾد. دز ٍاقغ ًظس ؿبلت تکویل هی حضَز اٍلیِ تدبزت الکتسًٍیک

 یک ثَدُ اغت.   آًْب دز ؾسایظ كؼلی ؿبلجبً كبقد قبثلیت تدبزت الکتسًٍ

 ای( ّبی ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک )آشهَى تک ًوًَِ ًتبیح حبقل اش آشهَى تی اغتیَدًت ثسای هَللِ. 2خدٍل 

ف
دی
ر

 

 َا   مًلفٍ

 3مقدار وقطٍ برش=

آمااااارٌ 

 آزمًن

 درجٍ 

 آزادی

 سطح

 داری مؼىی

اخاات ف 

از 

 میاوگیه

فاصاالٍ ایمیىااان  

55% 

حااااد 

 پائیه
 حد باال

1 
قبثلیههت تدههبزت   كقههداى

 الکتسًٍیک دز غبشهبى

39.65 78 
0.00 

1.40 1.33 1.47 

2 
حضَز اٍلیهِ یهب پیهدایؽ    

تدهههبزت الکتسًٍیهههک دز 

 غبشهبى

7.84 77 0.00 0.38 0.289 0.486 

3 
زیههصی ٍ ازتقههبی   ثسًبهههِ

تدهههبزت الکتسًٍیهههک دز 

12.33- 78 0.00 0.762- 0.88- 0.63- 
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ف
دی
ر

 

 َا   مًلفٍ

 3مقدار وقطٍ برش=

آمااااارٌ 

 آزمًن

 درجٍ 

 آزادی

 سطح

 داری مؼىی

اخاات ف 

از 

 میاوگیه

فاصاالٍ ایمیىااان  

55% 

حااااد 

 پائیه
 حد باال

 غبشهبى

4 
یکپههههبزچگی تدههههبزت  

 ز غبشهبىالکتسًٍیک د

24.06- 77 0.00 1.05- 1.14- 0.96- 

 

 َای بلًؽ تجارت الکتريویک   مًلفٍ  سیس بٍ مىظًر تؼییه ايلًیت آزمًن تاپ 

ِ  دٌّدگبى ثِ پسغؽ تَاى اغتٌجبط کسد کِ پبغخ اگسچِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثدغت آهدُ دز قػوت آشهَى تی اغتیَدًت هی ّهب   ًبهه

ّبی تدبزت الکتسًٍیک ثَدُ اغت، اهب ثهِ هٌظهَز    یب قٌؼت آًْب دز ؾسایظ کًٌَی كبقد قبثلیتاًد کِ غبشهبى  چٌیي ػٌَاى ًوَدُ

 غیع ًیص اغتلبدُ گسدیدُ اغت. تدقیق دز ًتیدِ ثدغت آهدُ، اش آشهَى تبح

ک دز حضَز اٍلیِ یب پیهدایؽ تدهبزت الکتسًٍیه   " ،"دز غبشهبى كقداى قبثلیت تدبزت الکتسًٍیک" گبًِ 4ّبی  ثدیي هٌظَز هَللِ

ثهب اغهتلبدُ اش    "یکپبزچگی تدبزت الکتسًٍیهک دز غهبشهبى   " ٍ "زیصی ٍ ازتقبی تدبزت الکتسًٍیک دز غبشهبى ثسًبهِ"، "غبشهبى

ّهبی ههَزد ثسزغهی     دّد کِ غبشهبى اًد. ثِ ػجبزتی ًتبیح حبقل اش آشهَى هرکَز ًؿبى هی ثٌدی گسدیدُ غیع اٍلَیت آشهَى تبح

 اًد؟ الکتسًٍیک قساز داؾتِدز کدام هسحلِ اش ثلَؽ تدبزت 

 اغت: ّب ٍ قٌبیغ هَزد ثسزغی پطٍّؽ ازائِ ؾدُ ّبی ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک دز ؾسکت ثٌدی هَللِ ، اٍلَیت3دز خدٍل 

 ّب ٍ قٌبیغ هَزد ثسزغی ّبی ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک دز ؾسکت هَللِ ثٌدی ثٌدی ٍ اٍلَیت زتجِ .3خدٍل 

كبقههلِ اش 

ل ایهههدُ آ

هٌلی

iA 

كبقهلِ اش ایههدُ  

آل هثجت

iA 

 يزن یا اَمیت مًلفٍ

 )میسان وسدیکی وسبی(
 ردیف َا )بٍ ترتیب اَمیت یا ايلًیت( مًلفٍ

0.048 0.0007 0.985  1 كقداى قبثلیت تدبزت الکتسًٍیک دز غبشهبى

0.029 0.023 0.556  2 ک دز غبشهبىحضَز اٍلیِ یب پیدایؽ تدبزت الکتسًٍی

0.012 0.041 0.233  3 زیصی ٍ ازتقبی تدبزت الکتسًٍیک دز غبشهبى ثسًبهِ

0.046 0.006 0.112  4 یکپبزچگی تدبزت الکتسًٍیک دز غبشهبى

 

دازای ثیؿتسیي اٍلَیت ثَدُ ٍ هَللِ  "كقداى قبثلیت تدبزت الکتسًٍیک دز غبشهبى" دّد، هَللِ ًؿبى هی 3ّوبًگًَِ کِ خدٍل 

کٌٌهدگبى   دازای کوتهسیي اٍلَیهت ثهَدُ اغهت. ثهِ ػجهبزت دیگهس، ؿبلهت تکویهل          "کپبزچگی تدبزت الکتسًٍیک دز غهبشهبى ی"

ّبی تدبزت الکتسًٍیک ثهَدُ اغهت. پهع اش ایهي      ّب هؼتقدًد کِ دز ؾسایظ کًٌَی غبشهبى یب ؾسکت آًْب كبقد قبثلیت پسغؿٌبهِ

ّب یب قٌبیغ خهَد دز هسحلهِ پیهدایؽ تدهبزت الکتسًٍیهک دز غهبشهبى        تکٌٌدگبى قبئل ثِ قسازداؾتي ؾسک گسٍُ، ثیؿتس تکویل

ِ    گسٍُ هرکَز، اکثس تکویل 2اًد. ثؼد اش  ثَدُ ِ  کٌٌدگبى ؾهسکت خهَد زا دز هسحله زیهصی ٍ ازتقهبی تدهبزت الکتسًٍیهک دز      ثسًبهه

قد ثِ یکپبزچگی تدهبزت الکتسًٍیهک   ّب ٍ قٌبیغ، دز غبشهبى خَد هؼت اًد ٍ دز اًتْب تؼداد اًدکی اش ؾسکت ازشیبثی ًوَدُ غبشهبى

 اًد.     ثَدُ
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َای بلًؽ تجارت الکتريویک در  مًلفٍ ي دىکى در حیطٍ آن فؼالیت می َا ضرکتوًع صىؼتی کٍ میان  فرضیٍ پىجم:

 يجًد دارد. یَا رابطٍ مؼىادار ضرکتآن 

H0   ;زاثغِ هؼٌبدازی ٍخَد  آًْبلکتسًٍیک دز ّبی ثلَؽ تدبزت ا هَللِ ٍ کٌٌد ّبدز آى كؼبلیت هی هیبى ًَع قٌؼتی کِ ؾسکت

  ًدازد.

H1 ;زاثغِ هؼٌهبدازی ٍخهَد    آًْبّبی ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک دز  هَللِ ٍ کٌٌد ّبدز آى كؼبلیت هی هیبى ًَع قٌؼتی کِ ؾسکت

 .دازد

دلیهل ایهي هػهبلِ آى    گسدد.  هیزد  ثسزغیّبی هَزد  دز ؾسکت H1تبیید ؾدُ ٍ كسل  H0، كسل4ّبی خدٍلثب تَخِ ثِ دادُ

( 0.05ثیؿتس اش غغح هؼٌبدازی اغهتبًدازد )  ّب دز ؾسکت ّبی ثلَؽ تدبزت الکتسًٍیک هَللِاغت کِ غغح هؼٌبدازی ثسای توبم 

ِ ٍ کٌٌهد   ّب دز حیغهِ آى كؼبلیهت ههی    ًَع قٌؼتی کِ ؾسکتثَدُ ٍ دز ًتیدِ تلبٍت هؼٌبدازی هیبى  ّهبی ثلهَؽ تدهبزت     هَلله

ّبی ثلهَؽ تدهبزت    ّب اش قٌبیغ ه تلق، پیساهَى هَللِ ثِ ػجبزت دیگس، ًظسات ًوبیٌدگبى ؾسکت ٍخَد ًدازد. آًْبدز تسًٍیک الک

  . تلبٍت چٌداًی ثب یکدیگس ًداؾتِ اغت ؾسکت آًْبدز  الکتسًٍیک
 

 پٌدن تحقیقثِ هٌظَز ثسزغی كسضیِ  کَزیػکبلَالیعًتبیح آشهَى  . 4خدٍل 

یت تدهبزت  كقداى قبثل زدیق

 الکتسًٍیک دز غبشهبى

حضَز اٍلیِ یهب پیهدایؽ   

تدههبزت الکتسًٍیههک دز  

 غبشهبى

زیههصی ٍ ازتقههبی   ثسًبهههِ

تدههبزت الکتسًٍیههک دز  

 غبشهبى

یکپههههبزچگی تدههههبزت  

 الکتسًٍیک دز غبشهبى

 8 8 8 8 دزخِ آشادی

غههههههههههغح 

 هؼٌبدازی

0.518 0.128 0.388 0.542 

 

 بحث ي وتیجٍ گیری

ّهبی  ثسزغی غغح ثلَؽ تدهبزت الکتسًٍیهک دزؾهسکت   "اٍل ًیص ذکس کسدین،ّدف اش اًدبم ایي پطٍّؽ ّوبًغَز کِ دز ككل    

 ٍ ایدهبد  هٌظَز ثِ ؾسکتْب تَغظ الکتسًٍیکی اش تدبزت اغتلبدُ ٍ پریسؼ کًٌَی، زقبثتی دًیبی ثبؾد.دزهی "کَچک ٍ هتَغظ 

 دز تؼیهیي کٌٌهدُ   هْهن  ػبهل یک ثِ الکتسًٍیک دبزتاهسٍشُ ت ٍاقغ، دز .اغت ؾدُ ضسٍزت تجدیل یک ثِ زقبثتی، هصیت حلظ

 دز ّبی کَچک ٍ هتَغظ،ؾسکت چٌد، ّس .اغت آٍزدُ ثَخَد زقبثت ؾکل زا دز تـییساتی ٍ ؾدُ تجدیل ؾسکتْب آیٌدُ هَكقیت

 دز ثَیطُ یػتٌد،ً   اش پتبًػیل تدبزت الکتسًٍیکی اش کبهل گیسی ثْسُ ثِ قبدز ٌَّش ٍ داؾتِ قساز الکتسًٍیک تدبزت اٍلیِ هساحل

ّبی کَچهک ٍ هتَغهظ دز زؾهد اقتكهبد یهک خبهؼهِ ٍ كقهداى        زقبثتی ٍ ثِ دلیل اّویت ؾسکت هصیت تَغؼِ ٍ ایدبد زاغتبی

 ّبی کَچک ٍ هتَغظ ایساًی هحدٍد گسدیهدُ اغهت. اش  هغبلؼبت هَزدی دز ایي شهیٌِ دز کؿَز ایساى،ایي پطٍّؽ زا ثِ ؾسکت

ِ   دز ؾسکت تدبزت الکتسًٍیکحبضس،ٍضؼیت ثلَؽ  پطٍّؽ دز ایٌسٍ ٍ ثهس زٍی   .گسكهت  قهساز  ّبی کَچک ٍ هتَغهظ ههَزد تَخه

ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبقل اش تحقیق هساحل ثلَؽ هَخَد دز تدبزت الکتسًٍیک ؾهبهل   ی کبزثسدی تحقیق هتوسکص ؾدُ اغت. خٌجِ

 "،"بهِ زیصی ٍ ازتقبی تدبزت الکتسًٍیک ثسً ""حضَز اٍلیِ یب پیدایؽ تدبزت الکتسًٍیک، "،"كقداى قبثلیت تدبزت الکتسًٍیک"

 هی ثبؾد. "یکپبزچگی تدبزت الکتسًٍیک 

 ّبی کَچک ٍ هتَغظ ّب زا قبدز هی غبشد :الکتسًٍیک ؾسکت کِ تدبزت ًوَد اغتٌجبط هی تَاى  ؾدُ ازائِ هغبلت هجٌبی ثس    

 دّد قساز هؿتسیبى غتسظد دز زا ثػیبزی اعالػبت اًػبى هداخلِ ٍ هؿبزکت کوتسیي ثب هیتَاًد ّبؾسکت.  ُ  ثهس  ػهالٍ

 ثسای آى پسداشؼ ٍ دزه کِ ًوَد ازائِ ّبی گًَِ ثِ هی تَاى زا اعالػبت ازتجبعی، اثصازّبی غبیس ثِ ًػجت حدن اعالػبت هصیت

 .ثبؾد آغبى هؿتسی ثػیبز
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 غهسػت  ثب ثبشاز یقبتتحق اًدبم ٍ اعالػبت خوغ آٍزی ثب ٍ ًوبید ثسقساز زا ًصدیکی ٍ تک ثِ تک ازتجبعبت هؿتسیبى ثب ٍ 

 .ًوبید ازائِ هؿتسیبى خَاغتِ ّبی ٍ ًیبشّب ثب هغبثق زا خدهبت ٍ هحكَالت  اًد ّصیٌِ
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