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 دهیچک

شرکت در  یاعتبار شرکت و همکار نیاعتماد در رابطه ب یگریانجیاشتراک اطالعات و م لگرینقش تعد یبررسهدف  با قالهم نیا

 کی زیها ن داده یاست از منظر روش گردآور یحاضر از منظر هدف کاربرد قیانجام شده است. تحق یمرز کیتجارت الکترون

 880جامعه آماری تعداد . باشند می کارشناسان شرکت گلستان در شهر تهرانشامل  قیتحق یاست. جامعه آمار یشیمایپ قیتحق

پرسشنامه  قیتحق های داده یگردآور ی. ابزار اصلدیبرآورد گرد مورگان ی وبر اساس جدول کرجس نفر 131 تعدادحجم نمونه نفر و 

شده است.  میتنظ ای گزینه 1 کرتیل فیبا ط یتخصص یها پرسش .استفاده شد هیگو 16شامل ( 8080استاندارد چن و همکاران)

 یائیپا نیبدست آمد بنابرا 226/0پرسشنامه  یبرا آنمقدار که  دیکرونباخ استفاده گرد یاز روش آلفا پرسشنامه ییایپا نییتع یبرا

. استفاده شده است (PLS) یروش حداقل مربعات جزئ ها از برای تجزیه و تحلیل دادهاست.  دهیگرد یابیمطلوب ارز رسشنامهپ

 مرورزمان بهاطالعات  گذاری اشتراکبه  نیهمچن شود میاطالعات  گذاری اشتراکبه  وجود اعتماد موجبکه  نشان داد قیتحق جینتا

را  یهمکار تیفیاطالعات است و ک گذاری اشتراکمهم در به  یعامل نیطرف نیب مؤثرروابط  نیبنابرا؛ شود میاعتماد  شیموجب افزا

 .دهد میخواهد  شیافزا
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 مقدمه

 افزایش بسیار را المللی بین تجارت حجم که است شده المللی بین تجارت توسعه باعث مرزی الکترونیکی تجارت توسعه و ظهور

 دست به بیشتری مزایای و کند می ایجاد دانش سرریز اثر ،حال درعین. کند می پذیر امکان را کشور یک اقتصاد بهتر توسعه و دهد می

 مشکالتی با همچنان اما ،است رونق حال در حاضر حال در مرزی الکترونیکی تجارت اگرچه (.8012و همکاران، 1)چویآورد می

 (.8012و همکاران، 8است)سانگ روبرو کننده مصرف اعتماد عدم و ناقص تدارکات ،مرزی های عامل سیستم ناهموار توسعه ازجمله

 در سعی راستا این در ها شرکت و است شده شناخته کار و کسب مدیریت در نوین رویکردی عنوان به امروزه الکترونیک تجارت

 و شدر .هستند خود هزینه و زمان کاهش و تبلیغاتی های سایت وب طراحی و اینترنتی فروش جهت تجاری های شبکه طراحی

 بر که را عواملی که است آمیز موفقیت زمانی تبلیغاتی های سایت طریق از آنالین خرید همچنین و الکترونیک تجارت گسترش

با  ،آنالین و الکترونیکی تجارت تیاهم .گیرد قرار بررسی مورد است گذار تاثیر سایت وب محیط در مشتریان خرید قصد روی

 اینترنتی بازاریابی نام به در بازاریابی نوینی فلسفه گیری شکل و باعث شود می مضاعف ،اینترنتی تعداد کاربران روزافزون افزایش

 (.8014است)هو و چن، با مشتری درآن، فرآیند تعامل جنبه مهمترین که است گردیده

المللی اشاره دارد که در آن دو فرد یا شرکت در کشورهای مختلف معامالت  مرزی به یک فعالیت تجاری بین تجارت الکترونیکی بین

المللی را  مرزی، توسعه تجارت بین دهندتجارت الکترونیکی بین مرزی تحویل می کاالها را از طریق تدارکات بین دهند و انجام می

است.  المللی را به شدت افزایش داده و امکان توسعه بهتر اقتصاد یک کشور را فراهم آورده ارتقا بخشیده و حجم تجارت بین

مرزی در حال  آورد. اگر چه تجارت الکترونیکی بین و مزایای بیشتری به دست می کند ، یک اثر سرریز دانش ایجاد میحال درعین

مرزی، تدارکات ناقص، و عدم اعتماد  های بین حاضر در حال رشد است، اما هنوز با مشکالتی از قبیل توسعه نابرابر پلتفرم

های خدماتی خود نیستند،  ساس منابع و قابلیتها قادر به مقابله با این مشکالت برا کننده مواجه است. بسیاری از شرکت مصرف

المللی در زمان توسعه تجارت مرزی انتخاب خواهند کرد. نحوه انتخاب سریع و دقیق  بنابراین شرکای خود را برای توسعه بازار بین

 (.8080یک شریک مناسب اغلب کلید موفقیت معامالت است)چن و همکاران،

، می تواند یکی از گامهای اولیه و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک در ایران شرکت یدر این راستا اعتبار شرکت و همکار

در توسعه اقتصادی ایران،  آزادبنابراین با توجه به نقش و اهمیت تجارت الکترونیک، بنگاههای کوچک و متوسط و مناطق  .باشد

شرکت در  یاعتبار شرکت و همکار نیاعتماد در رابطه ب یگریانجیاشتراک اطالعات و م لگریهدف از این پژوهش بررسی نقش تعد

 برای الگویی منطقه، این در مستقر های ت بتواند نتایج حاصل از آن عالوه بر بنگاهاس ممکن  که ی می باشد،مرز کیتجارت الکترون

 الکترونیک تجارت توسعه تشویق ایبرهاییاستراتژی بتوانند تا باشد توسعه حال در های کشور سایر حتی و ایران آزاد مناطق دیگر

 شدت با ویژه، رقابتی هایمحیط در فعال های که شرکت دهد میشواهد تجربی نشان  .بیابند اقتصادیشان رشد ارتقاء راستای در

 تمایل بیشتر نوآوری میزان با هایبدیهی است که شرکتگیرند.  می بکار را اطالعات آوری فن به مربوطنوآوریهای  بیشتری

 نوین هایروش و فرآیندها محصوالت، تا دهد اجازه آنها به که دهند توسعه و بسط را نوینی هایآوریفن تا داشت خواهند بیشتری

 .(8000 ،کنند)شاو طراحی خود رقبای از قبل را

فراوانی شده است، اما از نظر امروزه اهمّیت تجارت الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست و در کشور ایران نیز بر این موضوع تأکید 

میزان بهره مندی از این نوع تجارت در عرصه جهانی از جایگاه چندان رضایت بخشی برخوردار نیست و توسعۀ تجارت الکترونیکی 

 به 3بنابراین، باید تالش کند خود را هم جهت با سایر کشورهای توسعه یافته؛ در ایران با موانع و چالشهای متعددی روبرو است

پیش ببرد. شرکت گلستان نیز علیرغم دارا بودن پتانسیل باال در عرصه ارائه محصوالت متنوع، از این موهبت بهره چندانی نبرده 
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 شرکت همکاری و شرکت اعتبار بین رابطه در اعتماد میانجیگری و اطالعات اشتراک تعدیلگر است. هدف اصلی این تحقیق، نقش

 این شرکت می باشد.مرزی در  الکترونیک تجارت در

 ممکن گاهی شرکت شهرت. کنند می شروع را آن به توجه و شوند می آگاه شهرت اهمیت از بیشتری شرکتهای ،اقتصاد توسعه با

با توجه به اهمیت موضوع،  .است مفید همکاری تحقق برای شرکت یک خوب شهرت. بگذارد تأثیر ها شرکت بین همکاری بر است

 شرکا انتخاب برای بیشتری های کانال که دریابند ها شرکت است ممکن ،است اطالعاتی اقتصاد عصر در جهان ،حاضر حال در

 اطالعات اشتراک ،فراملی زمینه در ویژه کنند. به ارزیابی اینترنت در را شریک هر توانند نمی ها شرکت که است بدیهی اما دارند

 ،بنابراین؛ دهند انجام بهتری های قضاوت و کرده ارزیابی بهتر را مختلف عوامل تا کند کمک ها شرکت به تواند می نامزد شرکای

 بین ارتباطات بر اطالعات گذاری اشتراک به میزان ،حال درعین (.8010رن و همکاران،شود) ایجاد باید مربوطه ارزیابی مکانیسم یک

اشتراک اطالعات و  بررسی تاثیراین مقاله  هدف گذارد. می تأثیر طرف دو بین همکاری بر بنابراین و گذارد می تأثیر ها شرکت

 است. یمرز کیشرکت در تجارت الکترون یاعتبار شرکت و همکار نیاعتماد در رابطه ب یگریانجیم

 مبانی نظری

 تجارت الکترونیک

شاهد رشد قابل توجه این  در جهان اقتصادی متحول امروز، روز به روز نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد بیشتر می شود و هر ساله

درصدی  8002 ارزش بازار تجارت الکترونیکی در جهان با رشد 8012نوع تجارت در سطح جهانی هستیم، تا آنجا که در سال 

تریلیون دالر رسید. در این سال ایالت متحده آمریکا بزرگترین بازار تجارت الکترونیکی را در  30131 ، به8012نسبت به سال 

میلیارد دالر از آن  1180جهان را با درآمدی به میزان  B2Cچین در این سال بزرگترین بازار تجارت الکترونیکی  جهان داشت.

درصدی داشته و هم از طریق افزایش قدرت  82خود نمود. بازار تجارت الکترونیکی چین به خصوص در حوزه خرده فروشی رشدی 

 201 ونیکی فرا مرزی، خود را تقویت کرده است. این دو کشور تقریبا نیمی ازخرید جمعیت محلی و نیز افزایش حجم تجارت الکتر

، سهم خرده فروشی آنالین از کل خرده فروشی در جهان به 8012میلیارد خریدار آنالین در جهان را دارا هستند. در طول سال 

ه است، به عالوه پیش بینی می شود این درصدی در مقایسه با سال گذشت 80درصد رسیده است که نشان دهنده رشد  14بیش از 

درصد برسد. کشورهای پیشتاز در این زمینه چین، آمریکا و بریتانیا هستند که برآورد می گردد رشد  88به  8083سهم تا سال 

 دالر تریلیون 18٫8در جهان در همین سال به رقم  B2Bقابل توجهی در سالهای آتی داشته باشند. هم چنین، تجارت الکترونیکی 

 در درصد 20 از بیش بازار سهم با اقیانوسیه و آسیا منطقه. است داشته رشد درصد 13 به نزدیک گذشته سال به نسبت که رسید

 (.1400هستند)انصاری و همکاران، حوزه این در پیشتاز کارهای و کسب بابا، علی و آمازون های کمپانی و بوده پیشرو حوزه این

 اعتبار شرکت

سود و هزینه برای هر دو طرف برای رسیدن به تعادل و  گذاری اشتراکتبادل اطالعات عمیق و ایجاد یک مکانیزم منطقی برای به 

های  و شرکت B8Bهای تجارت الکترونیکی فرامرزی در حالت  ها و تفاوت پایداری. این مقاله با تجزیه و تحلیل جامع شباهت

کند که  بر انتخاب شریک تجارت الکترونیکی فرامرزی را انتخاب می مؤثر، سه عامل مهم معمولی، جدا از عوامل سود و هزینه

ها به دلیل  نظر وجود دارد که شرکت در محافل نظری و صنعتی اتفاق اطالعات.  گذاری اشتراکعبارتند از اعتماد، شهرت و به 

کاری  ها سعی در توسعه و حفظ مزایای رقابتی در بازار از طریق هم عالوه بر این، شرکت معامالت تجاری با یکدیگر مرتبط هستند.

کاری منافع یا  کاری کنند. اگر هر دو طرف بر این باور باشند که هم ها باید عمدتا براساس منافع خود هم دارند. به طور کلی، شرکت

های تجارت  های عمومی، شرکت خواهند داشت. در مقایسه با شرکتکاری  های بیشتری به همراه خواهد داشت، تمایل به هم ارزش

های فرهنگی، و محیط اقتصادی و تجاری متفاوتی دارند. هر  های جغرافیایی، ویژگی مرزی آداب و رسوم، مکان الکترونیک بین

ها  نه، مسائلی که این شرکتهایی است. در این زمی شرکت تجارت الکترونیکی که در دو سوی مرز قرار دارد، فردی خاص با تفاوت
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های تجارت الکترونیک است.  تر خواهند بود. شراکت تجارت الکترونیک مرزی نوعی مشارکت بین شرکت گیرند پیچیده در نظر می

ای اطالعات و خطرات را به اشتراک خواهند گذاشت و در یک دوره زمانی خاص سود  های تجارت الکترونیک با چنین رابطه شرکت

گیرد. دو  مرزی شکل می هایی با اهداف و منافع خاص در تجارت الکترونیکی بین . این نوع مشارکت بین شرکت ساند خواهند ر

ها شود و از طریق اهداف مشترک برای بقا تالش  کنند تا به دنبال منابعی باشند که منجر به توسعه آن کار می شرکت مختلف با هم

 (.8080کنند)چن و همکاران،

 اعتماد

که به  یعبارت است از باور کیمتغیر اعتماد الکترون .قابل اطمینان یگریحرف د ایکه گفته، قول  نیاد عبارت است از انتظار ااعتم

 یدر برابر و ،ینترنتیفروشنده ا یها یژگیو یپس از مالحظه و بررس ،یاریبه طور داوطلبانه و اخت دهد میمصرف کنندگان اجازه 

بلند مدت  یبه ادامه عملکردها بیطرف که هر دو را ترغ دو نیب نانیمتغیر اعتماد عبارت است از وجود اطم .باشند ریپذ بیآس

 یدر تمام ایاستفاده از محصول و  لیتواند در تما یوارد شود م یفن آور رشیکه متغیر اعتماد در حوزه پذ ی. هنگامکند می

بانک به طور مستقیم از نظر کاربران در  نیمتغیر اعتماد به خدمات آنال انزیمعامالت اطالعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد. م

)ضیایی پورو  ردیگ یافراد نشأت م اتیاز متغیر اعتماد، از تجرب یبخش گریاست. از طرف د ریپذ ریتأث یافتیدر سکیمورد ر

 ...(1322همکاران،

موضوع، احتماال از  یاعتماد در متون نظر ریمتغ یها فیتعر یمتغیر اعتماد وجود دارد. چندگانگ یدرباره  یمتعدد یها فیتعر. 

متغیر اعتماد  تیچون معتبر بودن، قابل یمیبا مفاه یاست و گاه یانتزاع ی: نخست، متغیر اعتماد مفهومردیگ یدو دلیل نشأت م

 یرمتغ .دارد یو رفتار یحس ،یاست که ابعاد مختلف ادراک یچند وجه یشود. دوم، متغیر اعتماد مفهوم یاطمینان مترادف م ای

 اتادبی در اعتماد متغیر –مثال، در روابط تعهد  یاست. برا یروابط معامالت لیو تحل هیمهم در تجز یاز ساختارها یکیاعتماد 

 اطمینان در روابط است. جادیا و سبب رگذاریتأث یریمتغیر اعتماد متغ ،یابیبازار

روابط عمیق انسانی به ادراک اعتماد کننده )مشتری( از صداقت و درستی اعتماد شونده  الف( وجود ارتباط صادقانه وانواع اعتماد: 

)فروشنده( نشئت می گیرد، که این امر با رعایت کردن پاره ای از قواعد و اصول از ناحیه اعتماد شونده منجر می گردد. ب( اگر 

زلزل و انحراف گردید اعتماد کننده از ناحیه اعتماد شونده قواعد واصولی که در چارچوب آن روابط صادقانه شکل می گیرد دچار ت

دچار روحیه شکست و آسیب پذیری می گردد، و بند )ج( بدین معنا و مفهوم است که اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی منجر 

 به دو نوع اقدام از سوی مشتری می شود.

 عات شخصی است.خرید مجازی که اغلب همراه با کارت اعتباری و اطال -الف 

که از آن طریق مشتری کاالهای مورد نیاز خود  شود میخرید مجازی به مجموعه انگیزه ها، رفتارها، سازگارها، و فرآیندهای گفته 

را با استفاده از شبکه های مجازی و به طور خاص اینترنت خریداری مینماید. خرید مجازی پدیده روبه رشدی در سراسر جهان و 

 (.1400)انصاری و همکاران،رهایی است که زیر ساخت های الکترونیکی الزم در آن ایجاد شده استمخصوصا در کشو

های مربوط به شرکا، در حضور عدم قطعیت و ریسک اشاره دارد، این شناخت مثبت به  از آنجا که اعتماد به شناخت مثبت ویژگی

محققان دیگر تایید  (.8012و همکاران، 4)مک نایتکند میکاری کمک  کاهش چنین عدم قطعیت و ریسک و در نتیجه ارتقای هم

های مشترک، و تعهد ارتباطی عوامل  های کوچک و متوسط، عوامل اجتماعی مانند اعتماد، ارزش اند که در برخی شرکت کرده

و  1)والوکاری دارد توانیم نتیجه بگیریم که اعتماد تاثیر مثبتی بر ارتقا هم کاری هستند در یک کالم، ما می کلیدی برای ترویج هم

  (.8012همکاران،
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 اشتراک اطالعات

اطالعات  گذاری کاشتراها حیاتی است. در بازار جهانی شده، سطح باالی به  کاری بین شرکت اطالعات برای هم گذاری اشتراکبه 

ها، تبادل اطالعات بین شرکای تجاری  با افزایش کاربرد تجارت الکترونیک در شرکت. شود میکاری  ها به هم منجر به تمایل شرکت

کاری  های تولیدی بیشتر باشد، رابطه بین اعتماد و هم . هر چه اشتراک اطالعات شرکتشود میتر  زنجیره تامین روز به روز مهم در

سازی  ها از طریق یکپارچه ها به طور مداوم شناخت خود را نسبت به سایر شرکت مرزی، شرکت در زمینه بین .تر است نزدیک

میزان به  .کنند کاری ناشی از عوامل راه دور به روز رسانی می های فرهنگی و موانع هم وتاطالعات و یادگیری برای کاهش تفا

ها تناوب بیشتری داشته باشد، اعتماد بین شرکا بیشتر  یافته است و هر چه مبادالت بین شرکت اطالعات افزایش گذاری اشتراک

یه را درک کردند و یک درجه خاصی از رابطه اعتماد را ایجاد اطالعات اول گذاری اشتراک. پس از اینکه شرکا مزایای به شود می

 (.6،8016)مادریاتوانند اطالعات را بیشتر به اشتراک بگذارند.  کردند، می

کاری تجارت الکترونیکی فرامرزی یک محیط تجاری است. انتخاب شرکای آن باید براساس سود باشد. زمانی که شرکا را برای  هم

گیرند. به دلیل تفاوت بین  اطالعات شرکا را در نظر می گذاری اشتراکها شهرت، اعتماد و به  کنید، شرکت اب میکاری انتخ هم

کاری رخ خواهد داد که منجر  ها به ناچار بین دو طرف در فرآیند هم ها و مقاومت های تجارت الکترونیکی فرامرزی، درگیری شرکت

 (.8014و همکاران، 2)هی. حتی ممکن است منجر به نقض رابطه تعاونی شودشود میاری ک اعتمادی و تاثیر گذاری بر هم به حس بی

برای  تواناییشان نظر نقطه از سازمان به نسبت اعتبارشان ارزیابی به افراد .باشد می مهم افراد برای همچنین دانش اشتراک

 اطالعات می آن اشتراک بندی زمان همچنین و اطالعات تفسیر برای شان توانایی و ،باشند می اطالعات دارای که افرادی شناختن

 دانش بر اشتراک به افراد .دارند سازمان در مثبتی مشارکت ها آن که برسند احساس این به ها آن شود می باعث این .پردازند

 (.1326پردازند)نیک نفس و همکاران، می شخصی مزایای و شخصی منافع همانند فردی منافع مبنای

 شرکت گلستانتاریخچه 

است. این شرکت در  با سرمایه گذاری گروه تجاری گرامی ایرانر د محصوالت غذاییبندی  شرکت گلستان یک شرکت تولید و بسته

 ایرانتاسیس شد و از آنجایی که گلستان اولین شرکت بسته بندی و توزیع چای در  چایبا هدف بسته بندی و توزیع  1338سال 

توان پدر بازاریابی و توزیع چای در ایران دانست. شرکت گلستان در زمره اولین تولید کنندگان  است، موسس شرکت گلستان را می

  2   در ایران است. برنجو  پستهو بسته بندی کننده  ای هچای کیس

 زیر است:این شرکت شامل موارد محصوالت 

 چای، دمنوش، زعفران و  کشمش(  یخ ،، پسته، حبوباتجات یهادو ، برنج،گلستان ) چای 

 بادام زمینی و تن ماهی(مربا ،کنسرو ، ترشی جات،روغن ، زعفران،، پستهپردیس )برنج، قند وشکر ، 

 چای سبز ومحصوالت ویژه (، چای سنتی انگلیسیتوینینگز)چای ارل گری ، 

  غالت، ادویه جات و دسر ها(، عصاره ها و چاشنی ها)غذاهای نیمه آمادههاتی کارا ، 

 )رویال)آبمیوه وآب لیمو 

 ) گل کیس)چای ارل گری، چای الهیجان و تی بگ عطری مخلوط 

 )بره نشان )چای سیالن 

 )شتر نشان)چای کلکته 
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 تحقیق مفهومیمدل 

 

 
 (0202) چن و همکاران مدل مفهومی -1 شکل

 

 تحقیقپیشینه 

را  کیدر تجارت الکترون یبر اعتماد مشتر مؤثرعوامل  یبند تیو اولو ییشناسا( پژوهشی با عنوان 1400حسین زاده و همکاران)

 عوامل شخصیتی، عوامل فردی متغیرهای میان خطی رابطه ها، داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج به توجه بررسی کردند. با

 در مشتری واعتماد متغیرها این میان مثبت رابطه تأیید برای کافی شواهد بنابراین نگرفت؛ قرار تأیید مورد نگرشی عوامل و مهارتی

 کلی صورت به مشتریان فردی متغیرهای به مربوط های شاخص مجموع که زمانی همچنین .ندارد وجود تحقیق آماری جامعه

 و مشتریان فردی متغیرهای میان که گفت توان نمی بنابراین نشد؛ واقع تأیید مورد خطی رابطه آزمون گرفت، قرار آزمون مورد

 .دارد وجود مثبت رابطه الکترونیک تجارت در اعتماد

 الکترونیکی تجارت در کننده مصرف آگاهی افزایش در اطالعات فناوری ( پژوهشی با عنوان نقش1322کردنائیج و همکاران)

 ایرانیان مجازی جامعه در موجود الکترونیکی های فروشگاه از که هستند مشتریانی تحقیق، آماری فرامرزی را بررسی کردند. جامعه

 نمونه عنوان به نفر 324 تعداد کوکران فرمول از استفاده با تصادفی بطور آنان میان از که اند، کرده خرید الکترونیکی صورت به

 و تجزیه برای همچنین. است بوده لیکرت طیف با پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار و پیمایشی تحقیق روش. اند شده انتخاب

 این های یافته. است شده استفاده Amos و SPSS افزارهای نرم و ساختاری معادالت روش از ها فرضیه آزمون و های داده تحلیل

 از کاال خرید برای( الکترونیکی تجارت) اینترنت از استفاده های انگیزه یعنی؛ است شده ارائه مفهومی مدل تائید حاکی تحقیق

 اطالعات آوری فن از آنالین خرید نحوه همچنین و کاال کنندگان عرضه شناخت برای مشتریان که شود می باعث کشور خارج

 اقزایش موجب فرامرزی الکترونیک تجارت از مشتریان آگاهی افزایش با اطالعات آوری فن از استفاده همچنین. نمایند استفاده

 .گردد می اینترنت طریق از خرید برای آنها قصد

( پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر اعتبار شرکت بر همکاری شرکت با نقش میانجی اعتماد و تعدیلگر اشتراک 8080و همکاران) 2چن

 یفرصت ها یمرز یکیظهور تجارت الکتروناطالعات در جارت الکترونیک مرزی را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که 
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، در نظر نامتقارن یتکامل یمدل باز کی یاضیر لیو تحل هیتجز قیاز طر. به ارمغان آورده است یسنت یشرکت ها یرا برا یدیجد

 جیشود. نتا یساخته م یمدل چند عامل کی، است. بر اساس آن یتکامل داریپا یاستراتژ کی یمدل دارا نیشود که ا یگرفته م

اشتراک  لی، اثر تعد. به طور همزماندهد میشرکت را نشان  یاعتبار شرکت و همکار نیاعتماد ب یگر یانجینقش م یساز هیشب

در  یدر مورد ناهماهنگ یحاتیتوض نیکرد. همچن دییرا تأ یمرز یکیتجارت الکترون یشرکت ها یاعتماد و همکار نیاطالعات ب

 شیارائه شده را آزما یدارد مدل نظر یمقاله سع نی، او داده ها یاضیر ر. از دو منظدهد میارائه  یاعتماد و رفتار تعاون نیرابطه ب

 .کند می یرا غن یتئور شی، که روش آزماکند

را بررسی  نیاستان هنان در چ یفرامرز B2B یکیتجارت الکترون لیو تحل هیتجز( پژوهشی با عنوان 8080گانشو و همکاران)

و ارتقاء تجارت  تیمقاله اهم نی، ا"کمربند و جاده"مشارکت استان هنان در ساخت  نهیشیبر اساس پکردند. نتایج نشان داد که 

تجارت  یتوسعه فعل تی. سپس مقاله وضعکند می لیو تحل هیهنان تجز یکیصنعت تجارت الکترون یرا برا یمرز B2B یکیالکترون

و ساخت  "کمربند و جاده"ابتکار  نهی، در پس زمحال نی. با اکند می لیو تحل هیتجز قیرا به طور عم یمرز B2B یکیالکترون

کرده است.  جادیرا ا ییدر استان هنان فرصت ها و چالش ها B2B یمرز یکی، صنعت تجارت الکترونجامع ژنگژو یشیمنطقه آزما

 شنهاداتیپ یمقاله برخ نی، اتیدر استان هنان وجود دارد. در نها B2B یمرز یکیدر تجارت الکترون ی، هنوز مشکالتنیعالوه بر ا

که  یفعال صادرات در حال جینحوه ترو ژهی، به ودهد میدر هنان ارائه  B2B یفرامرز یکیتوسعه تجارت الکترون یرا در مورد چگونگ

 .کند می میواردات را تنظ

طور مثبتی با احتمال اعمال دهند که مذکر بودن به  نتایج نشان می ( پژوهشی با عنوان را بررسی کردند. 8012و همکاران) 10والرزو

با کشورهای عضو اتحادیه اروپا  CBeC مرتبط است. تحصیالت به طور مثبت و معنی داری با احتمال مشارکت در CBeC نمودن

چه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ) CBeC ارتباط دارد. مهارتهای کامپیوتری و اینترنتی عوامل قابل توجه و مثبتی در توضیح

چند وقت یک بار مصرف کنندگان پیش از خرید آنالین، نظرات سایر مشتریان "بقیه کشورهای جهان( هستند. این متغیر که چه با 

در  CBeC . برای ترویجدهد میرا افزایش  CBeC تاثیر مثبتی دارد. ملیت خارجی نیز احتمال استفاده از "نمایند؟  را مشاهده می

های دیجیتالی، اعتماد به اینترنت و استفاده از بررسی های اطالعات آنالین کاال و خدمات   مهارتاسپانیا، معیارها نسبت به توسعه 

 .مورد بحث قرار می گیرند

 روش پژوهش

باشد. تحقیق توصیفی با روابط بین متغیرها، های تحقیق در علوم اجتماعی، روش تحقیق توصیفی مییکی از پرکاربردترین روش

هایی که دارای روایی جهان شمول هستند، سروکار دارد. هدف ندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریهآزمون متغیرها، پرورا

باشد. بعبارت دیگر، محقق سعی محقق در این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع می

 ی گزارش دهد و نتایج عینی را از گزارش بگیرد.کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنمی

و استفاده از  یکتابخانه ا های داده ها از روش یمدل ابزار گردآور یو طراح قیتحق اتیادب نیتدو یپژوهش، محقق برا نیدر ا

بر اساس آن انجام شده در حوزه پژوهش استفاده نمود و  قاتیجهت استخراج مقاالت و تحق یعلم ینترنتیجستجوگر ا یموتورها

محقق از طریق تکمیل پرسشنامه اقدام به جمع آوری  ز،ین قیتحق یدانیدر بخش م گردید میو تنظ هیته قیتحق ینظر یمبان

 یبرااستفاده شد.   استاندارد های پژوهش پرسشنامه نیداده ها در ا یخواهد نمود. ابزار جمع آور رهایاطالعات و سنجش متغ

 همبستگیاز نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت  حاضر روش تحقیق استفاده شد. کرتیل فیبا ط یا ها از پرسشنامه داده یگردآور

حل مسائل  یبرا می شوند، و فنونی که برای تحقیقات پایه تدوین اصول می باشد. در تحقیقات کاربردی نظریه ها، قانونمندی ها،
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گردآوری داده  یبرا روابط بین متغیرها پرداخته می شود.به بررسی  همبستگی ر تحقیقاتد و اجرایی و واقعی بکار گرفته می شوند

حاسبه و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ م و روایی آن با تایید اساتید و صاحب نظران، می شودها از پرسشنامه استفاده 

اریانس و انحراف استاندارد برای نشان دادن وضعیت متغیرها و های توصیفی شامل فراوانی، میانگین، و می شود. در این تحقیق روش

 یها لیتحل یریها و به کارگ داده لیو تحل هیتجز یبراها استفاده شده است.  برای استنتاج نتایج تحقیق از نمونه روش استنباطی

 شود. یاستفاده م PLSافزار  از نرم ریو مدل مس یدییتا یعامل لیدر قالب تحل حداقل مربعات جزئی یآمار

 های پژوهش آزمون فرضیه

ارائه شده  شکل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در  پژوهش یها هیآزمون فرضبرای 

ارائه  شکل بررسی شده است که نتایج در  11سازی گیری خودگردان است. همچنین معناداری روابط نیز با استفاده از روش بازنمونه

 شده است.

 

 پژوهش یها هیآزمون فرض -0شکل 
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 پژوهش یها هیآزمون فرضداری  معنی -3شکل 

 بررسی اثرات مستقیم متغیرها

 دارد. یدار یمثبت و معن ریشرکت تاث یاعتبار شرکت بر همکار: 1فرضیه 

 834/3 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 248/0شرکت مقدار  یاعتبار شرکت بر همکار ریاستاندارد تاث یبارعامل

 یادعا کرد: اعتبار شرکت بر همکار توان ی% م21 نانیبا اطم نیبنابرا؛ بزرگتر است 26/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران

 دارد. یدار یمثبت و معن ریشرکت تاث

 خالصه نتایج آزمون فرضیه نخست پژوهش -1جدول 

 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل ها فرضیه

 تایید  834/3 248/0 شرکت یهمکار اعتبار شرکت  1فرضیه 

 

 بررسی نقش میانجی اعتماد

 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. شرکت یاعتبار شرکت و همکار نیدر رابطه باعتماد : 0فرضیه 

 است.« شرکت  یهمکارتاثیر اعتماد بر »بر اعتماد و اعتبار شرکت تاثیر »آزمون این فرضیه خود مستلزم بررسی 
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بدست آمده  03/31 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 260/0مقدار  اعتماد بر  اعتماد شرکت ریاستاندارد تاث یبارعامل

ر مثبت و یتاث اعتبار شرکت بر اعتمادادعا کرد:  توان ی% م21 نانیبا اطم نیبنابرا؛ بزرگتر است 26/1 یاست که از مقدار بحران

 دارد. یمعنادار

 

بدست آمده  322/8 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 302/0مقدار  همکاری شرکتبر  اعتماد ریاستاندارد تاث یبارعامل

مثبت و  ریشرکت تاث یادعا کرد: اعتماد بر همکار توان ی% م21 نانیبا اطم نیبنابرا؛ رگتر استبز 26/1 یاست که از مقدار بحران

 دارد. یدارمعنا

 های فرضیه شماره دو فرض خالصه نتایج آزمون پیش -0جدول 

 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل ها فرضیه

 تایید  03/31 260/0 اعتماد اعتبار شرکت 1-0فرضیه 

 تایید  322/8 302/0 همکاری شرکت اعتماد 0-0فرضیه 

 

« اعتماد»تاثیر دارد. از سوی دیگر « همکاری شرکت»و « اعتماد»بر « اعتبار شرکت»های پیشین مشخص شد  در هریک از فرضیه

بنابراین باید تاثیر اعتبار شرکت بر عهمکاری شرکت با عنایت به اعتماد  نیز مورد سنجش ؛ تاثیر دارد« همکاری شرکت»خود نیز بر 

متغیری  Mنشان داده شود، متغیر میانجی  Mو متغیر میانجی با  Y، متغیر وابسته با Xیر مستقل با قرار گیرد. بطور کلی اگر متغ

گذارد. برای بررسی اثر میانجی  به صورت غیرمستقیم تاثیر می Yبر متغیر وابسته  Xاست که بر جهت و شدت تاثیر متغیر مستقل 

 باید بین اثر مستقیم و اثرغیرمستقیم تفکیک قائل شویم:

 اثر مستقیم: تاثیر متغیر مستقل بر وابسته

 اثر غیرمستقیم: تاثیر متغیر مستقل بر وابسته از طریق متغیر میانجی

 اثر کل: اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم

 

 (1331ور،  نقش متغیر مستقل، میانجی و وابسته )منبع: حبیبی و عدن -4شکل 

 در نتیجه:

 248/0شرکت: تاثیر مستقیم اعتبار شرکت بر همکاری 
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بر همکاری اعتماد تاثیر × تاثیر غیرمستقیم اعتبار شرکت بر همکاری شرکت با نقش میانجی اعتماد = تاثیر اعتبار شرکت بر اعتماد 

 861/0=  302/0×  260/0شرکت = 

 1=  248/0+  861/0اثر کل اعتبار شرکت بر همکاری شرکت = اثر مستقیم + اثرغیرمستقیم = 

 . شود میآید از آماره سوبل استفاده  اداری اثرات غیر مستقیمی که بواسطه یک متغیر میانجی به وجود میبرای آزمون معن

  
   

√          
 

 

aیانجیمستقل و م ریمتغ انیم ریمس بی: ضر 

bو وابسته  یانجیم ریمتغ انیم ریمس بی: ضر  

Saیانجیمستقل و م ریمتغ ریاستاندارد مس ی: خطا  

Sbو وابسته یانجیم ریمتغ ریاستاندارد مس ی: خطا 
 

  
           

√                         
      

 

توان گفت بنابراین می؛ بزرگتر است 26/1به دست آمده است که از مقدار  11/8مقدار آماره آزمون با استفاده از آزمون سوبل 

 .شود میفرضیه نقش میانجی متغیر اعتماد پذیرفته 

 تعدیلگر اشتراک اطالعاتبررسی نقش 

 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. شرکت یاعتبار شرکت و همکار نیاشتراک اطالعات در رابطه ب: 3فرضیه 

بدست آمده است که مقدار قابل اعتنایی است. همچنین این اثرگذاری  -461/0اشتراک اطالعات کننده متغیر  میزان اثر تعدیل

بدست  122/8رابطه اعتبار شرکت و همکاری شرکت اثر کاهنده دارد. مقدار آماره تی نیز اشتراک اطالعات منفی است بنابراین 

نقش شرکت  یاعتبار شرکت و همکار نیاشتراک اطالعات در رابطه ببنابراین ؛ بزرگتر است 26/1آمده است که از مقدار بحرانی 

 تعدیلگری دارد.

 ارزیابی برازش مدل

به طور ش مدل در روش حداقل مربعات جزئی دو دسته شاخص به تفکیک مدل بیرونی و مدل درونی وجود دارد. برای ارزیابی براز

 متغیرهایپنهان با  روابط بین متغیرهای 18مدل بیرونی :دو دسته است جزئیحداقل مربعات  تکنیکدر  بین متغیرهاروابط کلی 

زاده،  )آذر و غالم کند میرا بررسی  یکدیگرپنهان با  بین متغیرهایروابط یا بخش ساختاری،  13. مدل درونیدهد میرا نشان  شکارآ

1322.) 

های ارزیابی اعتبار  های برازش مدل بیرونی پژوهش عبارتند از: روایی همگرا، پایایی ترکیبی و روایی واگرا. شاخص ترین شاخص مهم

 ارائه شده است. جدول درونی مدل در 
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 Outer Model 
13

 Inner Model 
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 های ارزیابی اعتبار بیرونی پژوهش شاخص -3جدول 

 آلفای کرونباخ (CRپایایی ترکیبی ) (AVEروایی همگرا ) های اصلی سازه

 211/0 232/0 218/0 اشتراک اطالعات

 211/0 232/0 228/0 اعتبار شرکت

 208/0 238/0 224/0 اعتماد

 216/0 220/0 231/0 همکاری شرکت

 

چقدر متغیرهای یک سازه با  هدد میو نشان  شود میمحاسبه  (AVE) 11استخراج انسیوار نیانگیمبراساس  14روایی همگرا

است بنابراین روایی همگرا وجود دارد. آلفای  1/0بزرگتر از  (AVE)شده  استخراج انسیوار نیانگیمهمدیگر همراستا هستند. 

نیز در تمامی موارد از  (CR) بوده بنابراین پایایی مورد تأیید است. مقدار پایایی ترکیبی 2/0کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از 

 ها مطلوب است. بزرگتر است بنابراین پایایی سازه 2/0آستانه 

های یک  است. روایی واگرا به همبستگی پایین گویه PLSگیری در روش  های اندازه سنجش برازش مدل روایی واگرا دیگر معیار

( روایی واگرا وقتی در سطح قابل 1221متغیر پنهان با سایر متغیرهای پنهان اشاره دارد. براساس روش پیشنهادی فورنل و الرکر )

های دیگر در مدل باشد. بر این اساس  اشتراکی بین آن سازه و سازهبرای هر سازه بیشتر از واریانس  AVEقبول است که جذر 

های خود دارد تا با  گیری حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص روایی واگرای قابل قبول یک مدل اندازه

ین ماتریس حاوی مقادیر ضرایب های ا گیرد که خانه ، این امر به وسیله یک ماتریس صورت میPLSهای دیگر. در روش  سازه

ارائه  4  جدولمربوط به هر سازه است. ماتریس روایی واگرا در  AVEها و قطر اصلی ماتریس جذر مقادیر  همبستگی بین سازه

 شده است.

 ماتریس سنجش روایی واگرا -4جدول 

  1 0 3 4 

       262/0 اشتراک اطالعات

     222/0 222/0 اعتبار شرکت

   222/0 260/0 262/0 اعتماد

 214/0 231/0 216/0 140/0 همکاری شرکت

 

که برای هر سازه گزارش شده است )قطر اصلی( از همبستگی آن با سایر  AVEکنید، جذر  مشاهده می جدول همانگونه که در 

گیری است. پس از اطمینان از  های اندازه روایی واگرای قابل قبول برای مدل های مدل بیشتر است که این موضوع بیانگر سازه

 توان نتایج حاصل از مدل بیرونی را ارائه کرد.  گیری از طریق آزمون پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا، می های اندازه مدل

ها و  گیری، به پرسش های اندازه بر خالف مدل در نهایت برازش مدل بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ساختاری مدل

کند. در این پژوهش برازش مدل  ها توجه می متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان آن

                                                 
14 Convergent Validity 
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های ارزیابی  استفاده شده است. شاخص GOFو شاخص  (  )شاخص   (  )ساختاری با استفاده از شاخص ضریب تعیین 

 ارائه شده است. جدول ر درونی مدل دراعتبا

 های ارزیابی اعتبار درونی مدل کلی پژوهش شاخص -5جدول 

 تشخیصضریب  روایی متقاطع افزونگی روایی متقاطع اشتراکی های اصلی سازه

 - - 218/0 اشتراک اطالعات

 - - 228/0 اعتبار شرکت

 232/0 162/0 224/0 اعتماد

 262/0 306/0 231/0 همکاری شرکت

 

معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل  (  )ضریب تعیین 

R. گفتنی است که مقدار شود میتبیین 
زا مقدار آن  های برون و در مورد سازه شود میزای مدل ارائه  تنها برای متغیرهای درون 2

Rبرابر صفر است. هرچه مقدار 
( سه 1222زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین ) های درون سازهمربوط به  2

را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله  62/0و  33/0، 12/0مقدار 

. شود میآمده است که مقداری قوی محسوب  بدست 232/0 بازار معیار ضریب تعیین تعریف کرده است. مقدار ضریب اعتماد

 محاسبه شده که برآوردی قوی است. 262/0ضریب تشخیص همکاری شرکت نیز 

. بالیندفولدینگ یک تکنیک استفاده مجدد از نمونه سازد یمدل را مشخص م ینیب شیقدرت پ   یا شاخص  16زریگ -استون اریمع

گیزر معیاری برای ارزیابی روایی -کند. شاخص استون را فراهم می (  ) گیزر-است. این تکنیک امکان محاسبه شاخص استون

 (  )کند و شاخص  بینی را مشخص می دقت پیش (  )ضریب تعیین متقاطع در مدل حداقل مجذورات جزیی است. شاخص 

ورد تایید است )هیر و بینی م گیزر مثبت باشد روایی پیش-کند. چناچه مقدار شاخص استون بینی را تعیین می مند بودن پیش رابطه

 یها به سازه مربوط یها شاخص ینیب شیپ تیقابل دیدارند، با یقبول قابل یکه برازش بخش ساختار ییها مدل(. 8012همکاران، 

 توانند یها م شده باشند، سازه فیتعر یدرست به ها سازه نیمدل، روابط ب کیمعنا که اگر در  نیمدل را داشته باشند. بد یدرونزا

و همکاران درباره شدت  12شوند. هنسلر دییتأ یبه درست ها هیراه، فرض نیگذاشته و از ا ریتأث گریکدی یها بر شاخص یقدر کاف به

 یمتوسط و قو ف،یضع ینیشبیقدرت پ بیترت را به 31/0و  1/0،  08/0درونزا، سه مقدار  یها مدل درمورد سازه ینیب شیقدرت پ

 نیروابط ب کهکمتر از صفر شود، نشانگر آن است  ایسازه درونزا صفر و  کی مورد در   که مقدار  یاند. در صورت نموده نییتع

از تکنیک  PLSافزار  در نرم   . برای محاسبه مقدار نشده است نییتب یخوب مدل و آن سازه درونزا به گرید یها سازه

 :شود میاستفاده  12بالیندفولدینگ

 آید:  با استفاده از این تکنیک دو شاخص روایی بدست می

 (CV-Red) 12روایی متقاطع افزونگی

 (CV-Com) 80روایی متقاطع اشتراکی
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 Henseler et al, 2013 
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های  اعداد مثبت نشان دهنده کیفیت مناسب مدل هستند. همانطور که در جدول قابل مشاهده است این مقادیر برای تمامی سازه

؛ بدست آمده است 31/0یا بزرگتر از  31/0تا  11/0ن مقادیر متغیرها عموماً در رنج پژوهش مثبت بدست آمده است. همچنی

 .شود میبرآورد  یقو تامتوسط  های پژوهش بصورت سازه ینیشبیقدرت پبنابراین قدرت 

ورات بیشتر است. مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذ 31/0روایی متقاطع اشتراکی و افزونگی هر دو از مقدار 

ارزیابی را  یو ساختار یریگ که هر دو بخش مدل اندازه یبرازش مدل کل یبررس یبراشاخص  نیا است. GOFجزیی شاخص 

 : شود میمحاسبه « 81های افزونگی شاخصمیانگین »و «    میانگین شاخص »کند. این شاخص با استفاده از جذر حاصل ضرب  می

 1رابطه 

    √(  ̅̅̅̅ )  (            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
 

 

و همکاران  83. وتزلسشود می( ابداع گردید و طبق رابطه فوق محاسبه 8004) 88توسط تننهاوس و همکاران GOFشاخص 

اند. مقدار نیکویی  معرفی نموده Gofرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0و  81/0، 01/0( سه مقدار 8002)

 بنابراین مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر است:؛ برازش در این مطالعه برابر است

̅̅̅̅  )میانگین مقادیر شاخص ضریب تعیین  )  =213/0 

̅̅            )میانگین مقادیر شاخص افزونگی  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  =432/0 

  

    √           
 

       
 

 ست آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.بد 123/0برابر  GOFشاخص 

 نتایج پژوهش و مقایسه با مطالعات پیشین

بیشتر افراد شرکت کننده در تحقیق مرد ، تیجنساز نظر  دهد میی جامعه آماری پژوهش نشان شناخت تیجمع یها یژگیو یبررس

می باشد. از منظر  سال 30 تا 81شرکت کننده در تحقیق در گروه سنی % می باشد. از نظر سن، بیشتر افراد 12با در صد فراوانی 

کارشناسی و کمترین فراوانی پاسخ  تحصیالت سطح پاسخ دهندگان با به مربوط جدول این در فراوانی تحصیالت، بیشترین

 سال 10 تا 6 بین هسابق دارای  تحقیق در کننده شرکت افراد است. از نظر سابقه کاری، بیشتر دهندگان با مدرک دکتری

  . باشند می

 نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه ها 

 (.دارد داری معنی و مثبت تاثیر شرکت همکاری بر شرکت )اعتبارکه  کند میفرضیه اول پژوهش ادعا 

 834/3 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 248/0شرکت مقدار  یاعتبار شرکت بر همکار ریاستاندارد تاث یبارعامل

 یادعا کرد: اعتبار شرکت بر همکار توان ی% م21 نانیبا اطم نیبنابرا؛ بزرگتر است 26/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران

 تحقیق ( همسو می باشد. نتایج8080و همکاران) 84چناین فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق  دارد. یدار یمثبت و معن ریشرکت تاث

 تجزیه طریق از. است آورده ارمغان به سنتی های شرکت برای را جدیدی های فرصت مرزی الکترونیکی تجارت ظهور که داد نشان

 بر. است تکاملی پایدار استراتژی یک دارای مدل این که شود می گرفته نظر در ،نامتقارن تکاملی بازی مدل یک ریاضی تحلیل و

                                                 
21

 Communalities 
22

 Tenenhouse 
23

 Wetzels 
24

 Chen1 
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 شرکت همکاری و شرکت اعتبار بین اعتماد گری میانجی نقش سازی شبیه نتایج. شود می ساخته عاملی چند مدل یک ،آن اساس

 تأیید را مرزی الکترونیکی تجارت های شرکت همکاری و اعتماد بین اطالعات اشتراک تعدیل اثر ،همزمان طور به. دهد می نشان را

 .دهد می ارائه تعاونی رفتار و اعتماد بین رابطه در ناهماهنگی مورد در توضیحاتی همچنین. کرد

 اعتماد نتایج ذیل حاصل شد: میانجینقش  یبررسدر 

 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. شرکت یاعتبار شرکت و همکار نیدر رابطه ب: اعتماد 0فرضیه 

 است.« شرکت  یهمکارتاثیر اعتماد بر »بر اعتماد و اعتبار شرکت تاثیر »آزمون این فرضیه خود مستلزم بررسی 

بدست آمده  03/31 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 260/0مقدار  اعتماد بر  اعتبار شرکت ریاستاندارد تاث یبارعامل

ر مثبت و یتاث اعتبار شرکت بر اعتمادادعا کرد:  توان ی% م21 نانیبا اطم نیبنابرا ؛بزرگتر است 26/1 یاست که از مقدار بحران

 را سازنده های همکاری توسعه که میشوند نسبی ارتباطی آمدن وجود به باعث اعتماددر تبیین نتایج می توان گفت  دارد. یمعنادار

 نیاز، مورد باز فرهنگ و اعتماد گیری شکل . هستند اعتماد سطح افزایش برای هایی راه دنبال به بنابراین، مدیران ؛میکند تسهیل

 بین از را اطالعات افشای از ترس شود، می طلبانه فرصت رفتار با مرتبط کاهش ریسک باعث اعتماد .است مشکل و کند فرآیندی

میسازد. این تحقیق با نتایج حاصل از  تقویت را اطالعات دریافتی محتویات به باور و بخشیده بهبود را اطالعات جریان برد، می

 بین رابطه در اعتماد سازه که است آن از حاکی همسو می باشد. نتایج (1322) ، فالح(1324)همکاران و تحقیق  عبدالمنافی

 نقش الکترونیک تجارت پذیرش در شرکت تصمیم و رقابتی فشار ارشد، مدیران حمایت سازمان، آمادگی شده، درک مطلوبیت

 تجارت پذیرش در شرکت تصمیم و رقابتی فشار ارشد، مدیران حمایت سازمان آمادگی شده، درک مطلوبیت بین و دارد گر تعدیل

 .دارد وجود معناداری رابطه الکترونیک

بدست آمده  322/8 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 302/0مقدار  همکاری شرکتبر  اعتماد ریاستاندارد تاث یبارعامل

مثبت و  ریشرکت تاث یادعا کرد: اعتماد بر همکار توان ی% م21 نانیبا اطم نیبنابرا ؛بزرگتر است 26/1 یاست که از مقدار بحران

 موجب مرورزمان به اطالعات گذاری اشتراک به همچنین شود می اطالعات گذاری اشتراک به موجب اعتماد وجود دارد. یدارمعنا

 افزایش را همکاری کیفیت و است اطالعات گذاری اشتراک به در مهم عاملی طرفین بین مؤثر روابط بنابراین ؛شود می افزایش اعتماد

همسو می باشد.  (1322)همکاران و پور و ضیایی (1322)همکاران و نیکی . این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق آبدهد می خواهد

 و وفاداری بر برند هویت و شده درک ارزش ،خدمات کیفیت ،خصوصی حریم حفظ تاثیر در آنالین اعتماد نقش که داد نشان نتایج

 اعتماد بر را تاثیر وکمترین بیشترین ترتیب به برند هویت و شده درک ارزش داد نشان همچنین نتایج. میباشد معنادار خرید قصد

 .دارد آنالین اعتماد به نسبت بیشتری پذیری تاثیر وفاداری به نسبت خرید قصد و داشته آنالین

 نتایج ذیل حاصل شد: تعدیلگر اشتراک اطالعاتنقش  یبررسدر 

 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. شرکت یاعتبار شرکت و همکار نیاشتراک اطالعات در رابطه ب: 3فرضیه 

بدست آمده است که مقدار قابل اعتنایی است. همچنین این اثرگذاری  -461/0اشتراک اطالعات کننده متغیر  میزان اثر تعدیل

بدست  122/8همکاری شرکت اثر کاهنده دارد. مقدار آماره تی نیز رابطه اعتبار شرکت و اشتراک اطالعات منفی است بنابراین 

نقش شرکت  یاعتبار شرکت و همکار نیاشتراک اطالعات در رابطه ببنابراین  ؛بزرگتر است 26/1آمده است که از مقدار بحرانی 

 مطلوب امری شرکا برای آن دادن قرار دسترس در و باال با کیفیت اطالعات اشتراکتعدیلگری دارد. در تبیین نتایج می توان گفت 

 دقت اطالعات، این دهی برون هنگام باید در شرکت یک و شود می شمرده حساس اطالعات از زیادی مقدار واضح، طور به .است

 قادر را طرف هر اطالعات که اشتراک چرا است سازی اعتماد فرآیند الزمه اطالعات گذاتری اشتراک به بنابراین ؛دهد خرج به کافی

 و آوری در فراهم اعضا که زمانی .بچیند آن براساس را بهتری های مکانیزم و کرده درک بهتر را مقابل طرف های روش که سازد می

 گذاشته اشتراک به اطالعات میزان هرچه .شود می مختل سازی اعتماد فرآیند کنند، می تعلل طرفین دیگر با اطالعات اشتراک
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یابد. این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق  می افزایش همکاری در اعتماد و یافته کاهش قطعیت عدم بیشتر باشد، شده

 قطعیت مثبت تاثیر از حاکی همسو می باشد. نتایج (1324)همکاران و و عبدالمنافی (1326)همکاران و ، ضیامنش(1322)عالی

 بر اطالعات کیفیت و اطالعات پذیری دسترس اثر همچنین. است اطالعات کیفیت و اعتماد اطالعات، پذیری دسترس بر رفتاری

 کارکنان بین اطالعات اشتراک بر اعتماد مثبت تأثیر از حاکی پژوهش اصلی یافته است معنادار و مثبت اطالعات اشتراک و اعتماد

 .است

 پیشنهادهای پژوهشی

این پیشنهادات در قالب پیشنهادات کاربردی و های بدست آمده از این پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است. براساس یافته

 شوند. اند. در زیر هر یک از این موارد ارائه میهمینطور پژوهشگران دیگر، سازماندهی شده

 

 پیشنهادهای کاربردی

 :کرد بیان را زیر پیشنهادات توان میطبق نتایج فرضیه اول 

 نمایشگاههای در شرکت و جهانی های عرصه در حضور جهت زمینه این در فعال های شرکت برای مالی و ارتباطی تسهیالت ایجاد

 المللی بین و ای منطقه ملی،

 :کرد بیان را زیر پیشنهادات توان میدوم پژوهش  فرضیه نتایج طبق

 طریق از فقط امنیتی رمز یک داشتن با نظر مورد خرید و معامله بار یک از پس مشتری که هر شود طراحی ای گونه به ها سایت

 به وقادر شده خود شخصی صفحه وارد مشخصات سایر ارائه کرده، بدون دریافت که قبال امنیتی ورمز ملی کد مثال کردن وارد

 باشد. دیگر محصوالت خرید

 :کرد بیان را زیر پیشنهادات توان میسوم پژوهش  فرضیه نتایج طبق

 تجهیزات و امکانات سپس. شود همگانی اینترنت از استفاده باید الکترونیک تجارت سازی پیاده برای: اینترنت از استفاده گسترش

در نتیجه به  پذیرد انجام مختلف سطوح در الزم آموزشهای همزمان و بگیرد قرار جامعه افراد همه اختیار در پایین های هزینه با آن

 اطالعات افزایش می یابد. گذاری اشتراک

 ای مولفه اطالعات گذاری اشتراک به نمایند. ارزیابی را اطالعاتی چنین دهی برون مزایای و ها ریسک تا کنند تالش باید مدیران

 های هزینه کاهش منظور به عرضه با تقاضا سازی برابر مهم در نقشی اطالعات گذاری اشتراک به است. روابط مدیریت در مهم

 دارد. اضافی در تجارت الکترونیک مرزی

 پیشنهادهای آتی

 به مختلف، های سازمان در فرایند این انجام با باید آتی پژوهشگران کشور، داخل در عملی و علمی ی پیشینه کم بودن به توجه با-

 .دهند گسترش حاضر موضوع به نسبت را خود آگاهی سطح و دانش همچنین .کنند کمک موضوع این مورد در پیشینه سازی غنی

 الکترونیک فرامرزیبررسی عملکرد شرکت های موفق در بکارگیری تجارت  .1

 تاثیر عوامل سازمانی بر استقرا و توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی .8

 شناسایی مزایا و فواید تجارت الکترونیک فرا مرزی .3
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