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 با یمل اعتماد و یاقتصاد تیشفاف نییتب جهت یمدل آزمون و یطراح
 کیالکترون تجارت بر دیتأک
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 رشت واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ت،یریمد دانشکده ،یبازرگان تیریمد گروه اریدانش

 (1399 فروردین 26 پذیرش: تاریخ ؛1398 آذر 26 دریافت: )تاریخ 
 ریناپذاجتناب یشکل به افته،ی یشتریب بسط و قوت نترنت،یا توسعه با همگام که کیالکترون تجارت
 رشد سازنهیزم عوامل از یکی عنوانبه تجارت نیا است. داده قرار ریتأث تحت را جامعه از یادیز یهابخش

 است؛ داده شیافزا را یتجار مبادالت یفیک و یکم راندمان و بوده مطرح کشورها یاقتصاد توسعه و
 هدف رونیازا است. برخوردار یاژهیو گاهیجا از آن، یامدهایپ زین و ازهاینشیپ مؤثر، عوامل یبررس نیبنابرا
 است. کیونالکتر تجارت ندیفرا در یمل اعتماد و تیشفاف گاهیجا یسازمدل و یبررس ق،یتحق نیا از

 ق،یتحق یفیک بخش در است. شدهانجام (یکم و یفیک روش دو از یقی)تلف یبیترک کردیرو با حاضر قیتحق
 مدل شده،یطراح باز پرسشنامه قیطر از و کیالکترون تجارت حوزه خبرگان از نفر 21 از ینظرخواه با

 نفر 300 از متشکل یآمار نمونه قیطر از زین یکم قیتحق مرحله در است. شدهیطراح قیتحق یمفهوم
 مورد یختارسا معادالت یسازمدل کردیرو با شدهیطراح مدل ک،یالکترون تجارت یفضا در فعال کاربر
 یساختار و یریگاندازه مدل بخش دو در اطالعات لیوتحلهیتجز ،یکم بخش در است. قرارگرفته آزمون
 ییروا و راهمگ ییروا ،ییایپا شامل پرسشنامه یفن یهایژگیو راستا، نیا در است. رفتهیپذ انجام مدل
 یبرا مدل یساختار بیضرا زین یساختار بخش در .رفتیپذ صورت الزم اصالحات و دیگرد یبررس واگرا
 یارتقا سازنهیزم یکیالکترون تجارت دهدیم نشان حاصل جینتا شد. یابیارز قیتحق یهاهیفرض یبررس
 نیتأم رهیزنج از هاواسطه حذف و فساد کاهش بر یمعنادار و مثبت ریتأث زین تیشفاف .باشدیم تیشفاف
 به رمنج کیالکترون تجارت یفضا در یاقتصاد فساد کاهش نیهمچن دارد. فضا نیا در خدمات و کاال
 شد. خواهد فضا نیا به یمل اعتماد شیافزا
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 مقدمه
 است. نموده ایجاد بشر زندگی مختلف ابعاد در نوینی اندازهایچشم اخیر، هایدهه در تکنولوژی پیشرفت

 تجارت از جدیدی نوع ظهور اطالعاتی، و ارتباطی هایتکنولوژی روزافزون کارگیریبه اقتصادی، ابعاد در

 که گرفتهشکل بازار از نوینی ساختار تجارت، این در است. کرده تسهیل را الکترونیک تجارت عنوان تحت

 است. کرده تغییر تقاضا و عرضه شیوه هم و دیجیتال( فضای لحاظ )به معامالت فیزیکی قالب هم آن در

 زمانی محدودیت هیچ بدون تا دهدمی افراد به را امکان این دیجیتال عصر در تکنولوژی نوآوری ترینمهم

 باشند. داشته تعامل یکدیگر با مکانی و

 حوزه در تنها الکترونیک تجارت (،2018) 1استاتیستا تحقیقاتی موسسه اخیر تحقیقات اساس بر

 سال در است شدهبینیپیش و رسید دالر تریلیون 86/1 به 2016 سال در جهان سراسر در فروشیخرده

 کره در الکترونیکی تجارت از گرفته صورت هایفروش نمونه، عنوانبه برسد. دالر تریلیون 48/4 به 2021

 6/49 به 2001 سال در جنوبی( کره پول )واحد 2وون تریلیون 4/1 از ساالنه رشد درصد 25 با جنوبی

 است صادق نیز کشورها دیگر برای ضعفی و شدت با جهش این است. رسیده 2017 سال در وون تریلیون

 از نیز زیادی عوامل آن موازاتبه و تأثیرگذارند الکترونیک تجارت توسعه و بسط بر بسیاری عوامل .]22[

 در اساسی نقش اعتماد است. اعتماد مبحث مورداشاره، عوامل از یکی پذیرند.می تأثیر تجارت نوع این

 تجارت الزامات جزو هم اعتماد گفت توانمی عبارتی به دارد. الکترونیکی تجارت معامالت ثبات و پایداری

 الکترونیکی تجارت در اعتماد موضوع   عوامل، سایر از نظرصرف باشد.می آن پیامدهای از هم و الکترونیکی

 اساس بر است. برخوردار تریمهم جایگاه از سنتی، فضای به نسبت بیشتر، اطمینان فقدان دلیل به

 امریکای اروپا، در الکترونیک فضای هایبرداریکاله ردیابی خصوص در 4فید ساین و 3پیمنتس تحقیقات

 مجموع که اندرسیده نتیجه این به الکترونیکی فضای در معامله هزار 5 از بیش بررسی با آسیا، و شمالی

 در 2017 سال دوم نیمه تا 2016 سال دوم نیمه از فضا این در گرفته صورت هایبرداریکاله و تخلفات

 8/57 حدود در هابرداریکاله این بالقوه ارزش برآوردها، اساس بر است. یافتهافزایش درصد 5/5 حدود

 .]23[ است بوده دالر میلیارد

 روزافزون شکلی به الکترونیک تجارت فضای در تخلفات و هابرداریکاله که دهندمی نشان تحقیقات این

 در شود. فضا این کاربران روزافزون اعتماد عدم و نگرانی به منجر است ممکن درنتیجه و شده ترجدی

 خرید هنگام نگرانید چقدر که است شده پرسیده افراد از است، شدهانجام 2016 سال در که تحقیقاتی

 مطرح دهندگانپاسخ از درصد 40 حدود شوید؟ برداریکاله قربانی الکترونیکی، فضای در خدمات و کاال

 و الکترونیک تجارت موضوع اینکه به توجه با بنابراین ؛]23[هستند نگران امر این از همواره که نمودند

 آن درگیر وبیشکم افراد ناپذیراجتناب شکلی به و است امروز پیشرفته دنیای الزامات از آن گسترش
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 آن پیامدهای و نوظهور پدیده این بر مؤثر عوامل بررسی شد، خواهند درگیر نزدیک آینده در یا و هستند

 ایویژه جایگاه از کاربران اعتماد گیریشکل درنتیجه و فضا این در برداریکاله و تقلب کاهش نحوه ازجمله

 و اقتصادی مفاسد کاهش مؤثر هایحلراه از یکی گرفته، صورت تحقیقات به توجه با است. برخوردار

 ؛]4[باشدمی کشور، در الکترونیک فضای در شفافیت ارتقای موضوع ملی، اعتماد ارتقای آن درنتیجه

 اقتصاد هایبخش تمامی در اقتصادی فساد و ملی اعتماد شفافیت، بین که است مطرح فرضیه این بنابراین

 باشد. داشته وجود تنگاتنگ ارتباطی تواندمی الکترونیک، تجارت حوزه ازجمله کشور یک

 مراحل در شفافیت و ملی اعتماد هایمقوله که شودمی مطرح سوال این حال گفته،پیش موارد به توجه با

 هدف اساس، این بر برخوردارند. اهمیتی ضریب چه از و جایگاه چه در الکترونیک، تجارت فرآیند مختلف

 باشد.می کشور الکترونیک تجارت فضای در ملی اعتماد و شفافیت سازیمدل و بررسی تحقیق این از

 مبانی است، جدید نسبتاً موضوعی فوق، متغیرهای میان روابط بررسی اینکه به توجه با است، ذکرشایان

 گرفته صورت مطالعات معدود از یکی عنوانبه مطالعه، این لذا ندارد. وجود آن با رابطه در صریحی نظری

 تأکید تحقیق، این نوآوری بُعد امربر این که است مطرح کشور داخل در ملی اعتماد و شفافیت حوزه در

 دارد.

 شدهارائه تحقیق پیشینه سپس و نظری مبانی دوم، بخش در که است صورت این به حاضر مقاله ساماندهی

 بخش در و شدهپرداخته تحقیق شناسیروش و متغیرها معرفی و مدل تصریحبه نیز چهارم بخش در است.

 شد. خواهد ارائه هاپیشنهاد و تحقیق نتایج پایانی،

 نظری چارچوب و ادبیات
 تجارت ایران، در آن وضعیت بر مختصری مرور و الکترونیک تجارت بخش  سه در نظری مبانی ادامه، در

 است. شدهارائه شفافیت و الکترونیک تجارت و ملی اعتماد و الکترونیک

 الکترونیک تجارت

 جهت در را الزم زمینه یافت، بیشتری بسط و قوت اینترنت، توسعه همپای و همگام که الکترونیک تجارت

 است. داده افزایش را تجاری مبادالت کیفی و کمی راندمان و نموده فراهم کشورها اقتصادی توسعه و رشد

 شده اقتصاد در جدید مشاغل گیریشکل موجب تجاری مراودات در رقابتی هایعرصه گسترش و افزایش

 ریزیبرنامه گام، ترینمهم و اولین الکترونیکی، تجارت و الکترونیکی دنیای در موفقیت برای بنابراین است؛

 اساساً  باشد.می الکترونیکی تجارت کارگیریبه موانع همچنین و پیامدها و آثار مؤثر، عوامل شناسایی جهت

 است. اینترنت جهانی شبکه از گیریبهره واسطهبه بازرگانی معامالت تسهیل مفهوم به الکترونیکی تجارت

 ارائه و بازاریابی فروش، خرید، توزیع، عملیات و هافعالیت کلیه الکترونیک، تجارت محیط در عبارتی به

 انجام اینترنت و ایرایانه هایبسته الکترونیکی، هایسیستم طریق از تولید، فرآیندهای بسط و خدمات

 و سودمند هدفمند، تجارت یک عنوانبه الکترونیک تجارت از اطالعات فناوری صنعت در امروزه، شود.می

 الکترونیک تجارت گسترش موضوع .]6[ شودمی یاد جهانی هایعرصه در بازرگانی معامالت ندهکنتسهیل

 آمار آخرین به توجه با نیست. مستثنا امر این از نیز ما کشور و است صادق جهان کشورهای تمامی در

 ضریب ،1397 سال برای تجارت و معدن صنعت، وزارت الکترونیکی تجارت توسعه مرکز توسط شدهارائه
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 صورتبه ،2019 سال تا اینترنت کاربر تعداد داشتن ازنظر کشور شانزدهمین عنوانبه ایران در اینترنت نفوذ

 کشورهاست: سایر با مقایسهقابل (1) نمودار

 (: ضریب نفوذ اینترنت )درصد(1نمودار )

 
 (1399) الکترونیکی تجارت توسعه مرکز منبع:

 به نسبت 1397 سال در الکترونیکی تجارت معامالت اسمی مبلغ شده،ارائه آمار دیگر اساس بر همچنین

 هزار 1/208 به تومان میلیارد هزار 4/159 از و است داشته رشد درصد 55/30 حدود در ،1396 سال

 سال به نسبت نیز 97 سال در الکترونیکی وکارکسب واحدهای تعداد است. یافتهافزایش تومان میلیارد

 این است. رسیده واحد 49،137 به واحد 34،153 تعداد از و است بوده همراه درصدی 44 رشد با 1396

 تعداد 1397 سال در است. بوده واحد 4 با معادل 1389 سال در واحدها این تعداد که است حالی در

 بنابراین ؛]9[ است بوده تراکنش هزار 113 و میلیارد 1 حدود در کشور در الکترونیکی تجارت هایتراکنش

 دارند اذعان متخصصان و کارشناسان و باشدمی انکارغیرقابل الکترونیک تجارت روزافزون حضور و اهمیت

 بشر زندگی مختلف ابعاد در روزروزبه و آورده فراهم را اقتصادی توسعه و رشد زمینه الکترونیک تجارت

 است. ضروری آن پیامدهای و علل ازجمله مختلف ابعاد بررسی اساس این بر کرد؛ خواهد رسوخ

 ملی اعتماد و الکترونیک تجارت
 مستحکم حاالت از بسیاری در و ساززمینه که است انسانی و روانشناختی مهم هایجنبه از یکی اعتماد

 شونده اعتماد و کننده اعتماد تعامل نحوه .]3[ باشدمی اجتماعی روابط از بسیاری کننده تضعیف یا کننده

 به محدود دسترسی شرایط در افراد انتخاب و گیریتصمیم در مهم و اساسی نقشی الکترونیک، فضای در

 این در شدهارائه خدمات یا محصوالت تواندنمی کننده اعتماد الکترونیک، تجارت در کند.می ایفا اطالعات،

 واسطه یک با باید اساس، این بر کند. مطرح آن خصوص در رو در رو صورتبه سؤاالتی یا کند لمس را فضا

 خرید و خود شخصی اطالعات ارائه از ناشی ناامنی و ریسک از ناشی نگرانی و درک بر و شود مواجه ناآشنا

 تعریف اساس بر اعتماد است. شدهمطرح اعتماد از متعددی تعاریف آید. فائق اعتباری کارت طریق از
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ایران آسیا خاورمیانه جهان
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 رفتار انتظار ،]24[ 2لی تعریف اساس بر و دیگران اقدام از مثبت هایبینیپیش ]25[ 1همکاران و لویکی

 متن در اعتماد طورکلی،به است. افراد از گروه دو بین عاطفی پیوند و مقابل فرد یا شریک سوی از مثبت

 آینده به معطوف گیریجهت که هاکنش از دسته آن در خصوصبه کند،می پیدا نمود انسان هایکنش

 اعتماد، «.کندمی تسهیل را کردن عمل قدرت» 3کلمن تعبیر به که است کیفی رابطه نوعی و دارند

 حداقل به را اجتماعی مبادالت و مذاکرات هزینه و است الکترونیکی فضای در مبادالت کنندهتسهیل

 و قراردادی پیش عنصر و دارد ایکنندهتعیین نقش اجتماعی نظم به مربوط مسائل حل برای و رساندمی

 را اجتماعی روابط بالقوه طوربه اعتماد به مربوط مفاهیم تعبیری، به است. اجتماعی حیات بخشقوام

 «ما» صورتبه را آن که است دیگران با داشتن ارتباط خاص شیوه اخالقی، اجتماع کنند.می توصیف

 داشتن آن اولین که دارد وجود اصلی مؤلفه سه اخالقی، اجتماع در تفسیر، این با مطابق اند.کرده تعریف

 به التزام یعنی وفاداری مورد دومین خودمان. به نسبت دیگران صادقانه عمل انتظار یعنی است. اعتماد

 اعتماد واسطهبه وظایف انجام برای و اندکرده اعتماد ما به که است کسانی به نسبت اعتماد نقض عدم

 از وظیفهانجام آمادگی و دیگران منافع به توجه یعنی تجانس آن مولفه سومین اند.شده قدمپیش شخصی

 اعتماد همچنین باشد. تعارض در ما شخصی منافع با وظیفه آن انجام اگر حتی است. دیگران سوی

 نسبت افراد که اجتماعی لحاظ به شده تائید و اکتسابی تعهدهای و انتظارها بر داللت را ملی یا اجتماعی

 اعتماد اند.کرده تعریف دارند، شاناجتماعی زندگی به مربوط نهادهای و سازمان به نسبت و یکدیگر به

 افراد به اعتماد مقوله دو قالب در گاهی و است اجتماعی سرمایه اصلی هایمؤلفه از یکی منزلهبه اجتماعی

 .]1[است شدهتعریف گروهی( برون )اعتماد اجتماعی نهادهای به اعتماد و گروهی(درون )اعتماد

 یافته ایگسترده مقبولیت الکترونیک، تجارت موفقیت زیربنای عنوانبه کاربران، اعتماد مسألة میان این در

 تجارت توسعة عدم عمده موانع از یکی عنوانبه اعتمادیبی گوناگون، تحقیقات در کهطوریبه است؛

 مجازی اعتماد اعتماد، مفهوم و معنا از مانع و جامع تعریف یک فقدان باوجود است. شدهمطرح الکترونیک

 پذیرآسیب حالتی در الکترونیکی، صورتبه خریدوفروش به اقدام دلیل به فرد آن در که ذهنی حالتی به را

 فروش شایستة را الکترونیکی فروشندۀ نخست، وهله در حالت این در فرد اند.کرده معنا گیردمی قرار

 اعتقاد فرد درنهایت و است بینیپیش قابل فرد ازنظر فروشنده رفتار سپس داند،می الکترونیکی صورتبه

 .]14[است کرده پیشه خیرخواهی خریدار، با خود رفتار در فروشنده که دارد

 شفافیت و الکترونیک تجارت

 در و گستردن با 4اطالعات، افشای و انتشار طریق از اجتماعی، و اقتصادی سطوح در شفافیت تحقق

 افراد انتخاب حق هم ،5اطالعات تقارن عدم و رانت کاهش نیز و صحیح اطالعات  قراردادن عموم دسترس

                                                           
1 Lewicki et.al. 
2 Lee 
3 Kelman 
4 Disclosure 
5 Information Asymmetry 
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 هاآن به ترگسترده گیریتصمیم قدرت و عمل آزادی نوعی و داده افزایش را هاآن روی پیش  هایگزینه و

 و کرده ترسنگین را آن به ارتکاب هزینه و مسدود را مقررات زدن دور هایراه تدریجبه هم و کندمی اعطا

 شفافیت، ترتیب بدین دهد.می قرار همگان دسترس در برابر شکلی به را امکانات و هافرصت وسیلهبدین

 خواهد جامعه کارآمد اداره و عدالت تحقق مسیر در بلند گامی برابری، و آزادی از سطوحی توأمان تحقق با

 .]10[ بود

 به دسترسی قابلیت بر شفافیت» گویند:می چنین شفافیت مفهوم توضیح در (2007) 2نورین و 1لیندستد

 شکل منظوربه بتوانند آن بیرون و درون افراد که است ایموسسه شفاف موسسه یک دارد؛ داللت اطالعات

 دست به را موردنیازشان اطالعات موسسه آن درون فرآیندهای و اقدامات مورد در نظراتشان به دادن

 هنگام به و اتکاقابل اطالعات جریان» کنندمی تعریف چنیناین را شفافیت (2005) 4بلور و 3کافمن «.آورند

 و 5ویشواناث «.باشد دسترسقابل مرتبط نفعانذی همه برای که سیاسی و اجتماعی اقتصادی،

 سیاسی و اجتماعی اقتصادی، اطالعات اتکای درخور و موقعبه جریان افزایش را شفافیت (1999کافمن)

 ممانعت عنوانبه را شفافیت نبود همچنین اند.کرده تعریف باشد، مربوط نفعانذی همه دسترس در که

 مربوط کفایت از اطمینان کسب در بازار ناتوانی یا اطالعات نادرست ارائه اطالعات، به دسترسی از عمدی

 شکلی به بازارها و نهادها شفافیت برای تقاضا .]2[اندکرده تعریف شده،ارائه اطالعات کیفیت و بودن

 محق کاربران نیست. مستثنا امر این از نیز الکترونیک تجارت فضای و است افزایش حال در روزافزون

 الکترونیک، فضای بسط با اگر باشند. داشته دسترسی موردنیاز اطالعات به فضا این در فعالیت برای هستند،

 و سالم هایفعالیت به تمایل عمومی، اعتماد رفتن دست از با مروربه نشود، توجهی شفافیت ارتقای به

 هایزیرساخت ازجمله آنکه ضمن شفافیت گفت توانمی بنابراین یافت. خواهد کاهش فضا این در کارآمد

 و اینترنت رشد با امروزه باشد؛می نیز فضا این پیامدهای از است، الکترونیک تجارت توسعه برای الزم

 از توانمی و شده برخوردار مطلوبی نسبتاً سطح از اقتصادی اطالعات به دسترسی الکترونیک، تجارت

 وریبهره افزایش موجب تنهانه اقتصادی، جریانات به مطلوب دسترسی شد. مندبهره طرفین تعامالت

 خروج موجبات میان این در و شودمی نیز فساد و رانت کاهش موجب شود،می اقتصادی هایفعالیت

 فضای ایجاد و هاقیمت تعدیل خود نوبهبه نیز امر این که شودمی فراهم نیز تأمین زنجیره از هاواسطه

 به تشویق جامعه از بیشتری آحاد که است شرایطی چنین یک در داشت. خواهد همراه به را رقابتی

 بازی یک الکترونیک تجارت در اقتصادی شفافیت عبارتی به شد. خواهند فضا این در سالم هایفعالیت

 بود. خواهد معامالت طرف دو هر برای بُرد بُرد

                                                           
1 Catharina Lindstedt 
2 Daniel Naurin 
3 kaufmann 
4 Ana Bellver 
5 Tara Vishwanath 
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 گسترش موازاتبه که یافتدست توانمی نتیجه این به گفتهپیش موارد تمامیبه توجه با و درمجموع

 این در است. اطالعاتی جامعه یک به تبدیل حال در جهان بشر، زندگی ابعاد تمامی در اینترنت از استفاده

 از نماندن عقب برای منظور بدین نمود. فراهم را فضا این هایمزیت از مندیبهره زمینه توانمی شرایط

 نماید فراهم فضا این در را شفافیت و امنیت ایجاد هایزمینه بایستی خود نوبهبه کشوری هر جوامع، سایر

 نیز آن شماربی مزایای از همچنین بماند، امان در فضا این از دورماندگی منفی پیامدهای از آنکه ضمن تا

 شود. مندبهره

 تحقیق پیشینه بر مروری
 داخلی اطالعاتی هایپایگاه در جستجو اگرچه شود.می پرداخته داخلی و خارجی تحقیقات به بخش این در

 به که خارجی و داخلی موردمطالعه چند به ولیکن دهد؛نمی نشان را رابطه این در مشابهی تحقیق نمونه

 است. شدهپرداخته هستند، حاضر تحقیق موضوع با مرتبط نحوی

 درنتیجه فنالند و چین از کاربران دیدگاه مختلف ابعاد تشریح به خود مطالعه در ]17[ 1الکانن و هالیکانن 

 عنوانبه ملی فرهنگ و آثار عنوانبه اعتماد مطالعه، این در اند.پرداخته الکترونیک تجارت در مشارکت

 نشان ساختاری معادالت روش کارگیریبه با نتایج اند.شدهارائه الگو یک قالب در الکترونیک تجارت علل

 توضیح را فضا این در اعتماد آن طریق از و کنندهمصرف اطمینان از درصد 23 ملی فرهنگ که دهدمی

 مشتریان گرایش بر شفافیت تأثیر مختلف ابعاد بررسی به خود مطالعه در ]30[ 2همکاران و ژو  دهد.می

 اطالعاتی شفافیت ارتقای که رسیدند نتیجه این به مطالعه این در پرداختند. الکترونیک تجارت سمت به

 ضمن تحقیقی در ]19[ 3آسا و کابانگو دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر الکترونیکی خرید به افراد گرایش بر

 مبادالت، هزینه کاهش دولت، کارایی افزایش ازجمله الکترونیک تجارت توسعه مثبت نتایج به اشاره

 و پاسخگویی ارتقای شفافیت، ارتقای خدمات، مقیاس گسترش تجاری، مبادالت بیشتر پذیریانعطاف

 با مطالعه این در پرداختند. الکترونیک تجارت توسعه بر عوامل برخی تأثیر بررسی به معامالت، افزایش

 به متغیرها سایر به نسبت امنیت و اعتماد متغیرهای ضرایب نامه،پرسش از حاصل اطالعات از استفاده

 است. آمدهدستبه تربزرگ آماری لحاظ

 تجارت به هاآن وفاداری بر مشتری رضایت و اعتماد تأثیر بررسی به ]16[ 4همکاران و جیائو همچنین 

 حاصل ایپرسشنامه اطالعات به توجه با پرداختند. چین کشور در الکترونیک بانکداری ازجمله الکترونیک

 تأثیر که یافتند دست نتیجه این به ساختاری، معادالت روش و الکترونیکی بانکداری مشتری 429 از

 از مدلی طراحی به نیز ]13[ 5سان و بائو است. دارمعنی و مثبت الکترونیک تجارت بر رضایت و اعتماد

 دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج پرداختند. چین کشور در الکترونیک تجارت بر مؤثر عوامل

                                                           
1 Hallikainen and Laukkanen 
2 Zhou et.al 
3 Kabango & Asa 
4 Jiao et.al 
5 Bao & Sun 



 46 مارهش ،1399تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .194

 

 

 ]29[ 1لیو و تئو همچنین دارد. وجود الکترونیک دولت و شفافیت شاخص میان معناداری و مثبت ارتباط

 آمریکا، کشورهای در الکترونیک تجارت در کنندهمصرف اعتماد پیامدهای بررسی به خود مطالعه در

 ویژگی که دهدمی نشان پرسشنامه ابزار از استفاده با مطالعه این نتایج پرداختند. چین و سنگاپور

 دارد. کنندهمصرف اعتماد بر داریمعنی و مثبت تأثیر الکترونیک خدمات دهندهارائه هایسیستم

 بخش در مشتری رضایت و اعتماد بر مؤثر عوامل از الگویی ارائه به خود مطالعه در ]8[ حیدری و عسگری

 کیفیت سیستم، کیفیت شده، درک امنیت کارایی، متغیرهای تحقیق این در پرداختند. الکترونیک، تجارت

 نتایج شدند. گرفته نظر در تأثیرگذار مشتریان اعتماد بر غیرمستقیم طوربه خدمات کیفیت و اطالعات

 رضایت اساس براین نمود. تائید را فرضیات درستی جزئی، مربعات حداقل روش با مطالعه این از حاصل

 عوامل بررسی به خود مطالعه در ]11[ همکاران و منوریان دارد. معنادار و مثبت تأثیر اعتماد بر مشتریان

 در منتخب بنگاه 304 بررسی ضمن مطالعه این در پرداختند. الکترونیکی تجارت توسعه بر تأثیرگذار

 ترینمهم ،نیکیولکترا رتتجا از تژیکاسترا حمایت و عمومی پذیرش که رسیدند نتیجه این به تهران،

 است. متوسط و کوچک هایبنگاه در نیکیولکترا رتتجا شپذیر بر ارتأثیرگذ خلیدا محیط لـعام

 خاصی توجه اعتماد متغیر به مطالعات اغلب در که دارد امر این از نشان گرفته صورت مطالعات بر مروری

 بین زمانهم روابط بررسی ولیکن اند.داده قرار مدنظر را شفافیت نیز مطالعات برخی است. گرفته صورت

 بنابراین است. قرارگرفته موردتوجه ندرتبه الکترونیک تجارت کارگیریبه درنتیجه ملی اعتماد و شفافیت

 الکترونیک، تجارت بستر در اقتصادی فساد کاهش و ملی اعتماد اقتصادی، شفافیت رابطه با ارتباط در

 کشورهای یا کشور نمونه، اینکه و انتخابی هایشاخص به توجه با یافت؛دست کلی نتیجه به تواننمی

 دست به متفاوتی نسبتاً نتایج احتماالً یافته،توسعه یا هستند توسعهدرحال کشورهای ردیف در موردمطالعه

 همچنین گیرد، قرار مدنظر حاضر تحقیق نوآوری عنوانبه تواندمی آنکه ضمن امر این اساس، این بر آید.

 سازد. فراهم کشور الکترونیکی تجارت حوزه گذارانسیاست و مندانعالقه برای مفیدی نتایج تواندمی

 اهداف اساس بر شود.می مطرح فرضیه تعدادی پیشین، مطالعات مرور و شدهمطرح نظری مبانی به توجه با

 طرفی از دارد. معناداری و مثبت تأثیر اقتصادی شفافیت بر الکترونیک تجارت که شودمی فرض تحقیق،

 کاهش است. تأثیرگذار ملی اعتماد و تأمین زنجیره از هاواسطه کاهش اقتصادی، فساد کاهش بر شفافیت

 کاهش میان مثبتی رابطه شودمی فرض عبارتی به گردد.می ملی اعتماد ارتقای به منجر نیز اقتصادی فساد

 است. برقرار ملی اعتماد ارتقای و اقتصادی فساد

 تحقیق روش
 ترکیبی روش است. شدهگرفته بهره ترکیبی روش از نتایج، به دستیابی و هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 اجازه محققان به تحقیق در ترکیبی روش از استفاده است. کیفی و کمی تحقیق روش دو از تلفیقی

 نتایج به وسیلهبدین و دهند قرار موردبررسی ترواضح و ترعمیق صورتبه را موضوع ابعاد تا دهدمی

 اعتماد اقتصادی، شفافیت بر مؤثر عوامل بودن متفاوت به توجه با .]12[ یابند دست تریغنی و ترپیچیده

                                                           
1 Teo & Liu 
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 داخلی، مطالعات میان در بحث این بودن جدید همچنین و مختلف کشورهای در الکترونیک تجارت و ملی

 بر مؤثر متغیرهای و عوامل اکتشاف جهت کیفی تحقیق تحقیق، اولیه مدل توسعه برای که است ضروری

 طریق از شدهشناسایی متغیرهای با کیفی تحقیق مرحله نتایج ترکیب گیرد. صورت مذکور متغیر سه

 بخش شود.می ایران در موضوع این خاص شرایط برای مدل سازیبومی و جامعیت باعث نظری، مبانی

 داده توضیح مختصری ادامه در که باشدمی تحقیق مفهومی مدل طراحی به مربوط حاضر تحقیق کیفی

 آزمون برای تحقیق، کمی بخش در است. شدهطراحی مدل آزمون به مربوط کمی بخش و شد خواهد

 از استفاده با و جزیی مربعات حداقل روش رویکرد با ساختاری معادالت سازیمدل روش از شدهارائه مدل

 گیریاندازه مدل بخش دو از ساختاری معادالت سازیمدل است. شدهگرفته بهره Smart PLS2 افزارنرم

 بندیتقسیم آشکار و پنهان متغیرهای دسته دو در مدل متغیرهای و است شدهتشکیل ساختاری مدل و

 در ابعاد و سؤاالت میان روابط و است بُعد هر ها()گویه سؤاالت شامل گیریاندازه مدل بخش شوند.می

 در مطرح هایسازه تمامی حاوی نیز ساختاری مدل بخش گیرد.می قرار وتحلیلتجزیه مورد بخش این

 واقع تمرکز مورد قسمت این در هاآن میان روابط و هاسازه همبستگی میزان و است پژوهش اصلی مدل

 .]21[ شودمی

  مدل تصریح
 باشد. متعارف حالت از بیشتر کمی هم و کیفی مرحله در هم نمونه تعداد است شده سعی تحقیق این در

 که اصلی سؤال 36 با بازی پرسشنامه که شد خواسته نفر 21 تعداد از تحقیق کیفی مرحله در بنابراین

 تحقیق حوزه از که اندشدهانتخاب کیفی مرحله برای افرادی کنند. تکمیل را است شدهطراحی منظور بدین

 و تحقیق سؤاالت به توجه با پرسشنامه سؤاالت هستند. نظرصاحب نحوی به حوزه این در و بوده مطلع

 تحقیق استراتژی چون است. شدهطراحی اساتید و خبرگان کارشناسان، نظر با نیز و مشابه تحقیقات

 کیفی، اطالعات اساس بر دوم مرحله در کمی اطالعات سپس کیفی، اطالعات ابتدا باشد،می ترکیبی

 است. شدهآوریجمع

 روش این در است. شدهاستفاده هاداده وتحلیلتجزیه برای محتوا تحلیل روش از تحقیق، کیفی بخش در

 گرفتند. قرار شناسایی مورد کدگذاری رویکرد از استفاده با تحقیق مفهومی مدل مضامین و متغیرها

 هایداده محقق، باز کدگذاری مرحله در است. انتخابی و محوری باز، کدگذاری مرحله سه شامل کدگذاری

 استخراج شده،مطرح موارد عمق از مفاهیمی کندمی سعی و کرده بررسی را باز پرسشنامه از شدهگردآوری

 تاکیدات اساس بر پژوهش، محوری پدیده ابتدا محوری کدگذاری در باز، کدگذاری از پس .1کند

 ای،زمینه شرایط علی، شرایط شامل هامقوله سپس شود.می تعیین تحقیق نظری مبانی و شوندگانپرسش

 پارادایمی مدل یک شکل به هاآن تعامالت نحوه و قرارگرفته شناسایی مورد پیامدها و گرمداخله شرایط

 فرایند درواقع مرحله این است. کدگذاری روش از مرحله سومین انتخابی کدگذاری شود.می طراحی

                                                           
الزم به توضیح است به دلیل جلوگیری از اطاله مقاله، صرفا به اشاره کلی به نتایج تحقیق مرحله کیفی اکتفا شده  1

 است. نتایج حاصل از کدگذاری باز منجر به یافتن کدهای مشترک، مفاهیم و مقوله ها شده است.
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 کدگذاری، قبلی مرحله دو نتایج اساس بر دیگر،عبارتبه است. پردازینظریه اصلی مرحله و تئوری پاالیش

 و داده ربط هامقوله دیگر به مندنظام شکلی به را محوری مقوله ترتیباینبه و پرداخته تئوری تولید به

 محوری، و باز کدگذاری نتایج .]5[کندمی اصالح را هستند بیشتری توسعه و بهبود نیازمند که هاییمقوله

 )وجود علّی شرایط از تابعی الکترونیک تجارت که داردمی بیان تحقیق، این در انتخابی کدگذاری به منتج

 فرهنگ و آگاهی و آموزش مقبولیت، یا پذیرش الکترونیک، تجارت از دولت حمایت آور،الزام قوانین

 گرمداخله شرایط و شده( درک کیفیت استفاده، سهولت پذیری،)دسترس ایزمینه شرایط استفاده(،

 )شفافیت( تعامالت و هاکنش اعمال برای را شرایط عوامل، این است. خصوصی( حریم و اطالعات )امنیت

 به را تأمین( زنجیره از هاواسطه حذف و اقتصادی فساد کاهش ملی، )اعتماد پیامدهای که کندمی مهیا

 کدگذاری نتایج و است پژوهش هایداده مجدد وتحلیلتجزیه حاصل (1) شکل مفهومی مدل دارد. دنبال

 .دهدمی نشان را تحقیق این در انتخابی
 های مرحله کیفی تحقیق(: مدل نهایی حاصل از یافته1شکل )

 
 متغیرهای میان روابط و مدل تحقیق(، کمی )مرحله بعد مرحله در شده،استخراج مفهومی مدل به توجه با

 گیرد.می قرار آزمون مورد آن

 تحقیق آماری نمونه
 غیردولتی و دولتی مؤسسات و نهادها در شاغلین از نفر 300 حاضر تحقیق کمی مرحله در آماری نمونه

 سال در متفاوت شناختی جمعیت هایویژگی با افراد سایر همچنین و الکترونیک تجارت حوزه در فعال

 سعی مرحله این در گردید. ارسال ایشان برای الکترونیکی صورتبه تحقیق پرسشنامه باشند.می 1398

 تا شود گرفته بهره ...( و تحصیالت )سن، مختلف شناسیجمعیت هایویژگی با افراد نظرات از است شده

 (2) نمودار در شود. فراهم کشور الکترونیک تجارت فضای در فعال آماری جامعه کلبه نتایج تعمیم امکان

 نشان نتایج که گونههمان است. شدهارائه بررسی مورد نمونه شناختی جمعیت هایویژگی از مورد دو

 نفر 95 ارشد، کارشناسی نفر 123 دکتری، مقطع در تحصیالت دارای دهندگانپاسخ از نفر 53 دهندمی

 نفر 110 و مرد نفر 190 شامل موردبررسی نمونه همچنین اند.بوده ترپایین و دیپلم نفر 29 و کارشناسی

 دارند. دسترسی اینترنت به همواره اندنموده عنوان نفر 298 تحقیق این در باشند.می زن
 



 197 .  ... یاقتصاد تیشفاف نییجهت تب یو آزمون مدل یطراح

 

 

 (: توزیع تحصیالت و سن نمونه آماری تحقیق2نمودار )

  

 صورتبه عمومی سؤال 13 و تخصصی سؤال 51 از متشکل ایپرسشنامه تحقیق، کمی مرحله در

 و ایزمینه شرایط سؤال، 14 علّی شرایط به مربوط متغیرهای سنجش برای گردید. طراحی الکترونیکی

 و سؤال 6 )شفافیت( تعامالت و هاکنش سؤال، 6 الکترونیک( )تجارت محوری مقوله سؤال، 11 گرمداخله

 زیاد( خیلی زیاد، متوسط، کم، کم، خیلی ترتیب )به لیکرت ایگزینه پنج مقیاس در سؤال 14 پیامدها

 از گیریبهره بر تأکید ضمن اطالعات، گردآوری ابزار روایی و اعتبار از اطمینان برای است. شدهطراحی

 بنابراین گردید. اصالح و تعدیل خبرگان از تعدادی و اساتید نظر با پرسشنامه تحقیق، نظری مبانی

 .باشدمی پرسشنامه روایی کنندهتضمین نظرانصاحب و خبرگان نظر و تحقیق نظری مبانی از گیریبهره

 کرونباخ آلفای شاخص از پرسشنامه، سازگاری و ثبات اعتماد، قابلیت یا پایایی سنجش برای همچنین

 پایایی ازنظر پرسشنامه هایسؤال باشد، بیشتر 7/0 رقم از شدهمحاسبه ضریب چنانچه است. شدهاستفاده

 آلفای ضریب دهد،می نشان هابررسی نتایج است. پذیرشقابل و بوده مناسبی درونی همبستگی دارای

 قابلیت و مناسب درونی انسجام از پرسشنامه درمجموع و بوده 87/0 با برابر پرسشنامه کل برای کرونباخ

  است. برخوردار مناسبی اطمینان

 پژوهش هاییافته در بحث و اطالعات تحلیل
 ابزار پایایی و روایی بررسی به )مربوط گیریاندازه الگوی آزمون نوع دو ،PLS روش به مدل برازش جهت

 شود.می مطرح یکدیگر(، بر پنهان متغیرهای اثر و تحقیق فرضیات )آزمون ساختاری الگوی و گیری(اندازه

 آن ثبات و گیریاندازه دقتبه آزمون، پایایی گیرد.می قرار موردبررسی الگو روایی و پایایی اول، آزمون در

 قرارگرفته موردبررسی ترکیبی پایایی و درونی همسانی آزمون نوع دو پایایی بررسی برای است. مربوط

 است:

110

190

زن مرد

53

123

95

29

دکتری دکارشناسی ارش کارشناسی  دیپلم
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 از یک هر عاملی بارهای مقدار به هاگویه از یک هر پایایی ها؛گویه درونی( پایایی)همسانی بررسی

 )متغیرهای گیریاندازه هایشاخص اینکه کردن مشخص برای و دارد اشاره شده مشاهده متغیرهای

 ]7[ است قرارگرفته مورداستفاده اند،قبولقابل پنهان متغیرهای سنجش برای اندازه چه تا شده( مشاهده

 دهدمی نشان عاملی بارهای ضرایب بررسی از حاصل نتایج باشد.می 4/0 آن قبولقابل مقدار حداقل و

 مذکور، هایگویه حذف با گیریاندازه مدل لذا هستند؛ 4/0 از کمتر عاملی بار دارای هاگویه از تعدادی

 گرفت. قرار مورداستفاده بعدی هایتحلیل در 4/0 از باالتر عاملی بار با هایگویه و شد بررسی مجدداً

 باشد. 6/0 از باالتر باید حداقل پایایی، مالک دومین ((؛ρ) گلدشتاین ـ دیلون )ضریب ترکیبی پایایی

 سطح در تحقیق متغیرهای کلیه برای مرکب پایایی ضریب شود،می مالحظه (1) جدول در گونههمان

 دارد. قرار 6/0 باالی و قبولی قابل
 (: نتایج بررسی پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق1جدول )

 پایایی مرکب عنوان متغیرها پایایی مرکب عنوان متغیرها

 01/1 تجارت الکترونیک 85/0 ها از زنجیره تأمینحذف واسطه

 68/0 های دولتحمایت 29/1 پذیریدسترس

 72/0 امنیت اطالعات و حریم خصوصی 90/0 آگاهی

 79/0 آورقوانین الزام 80/0 پذیرش و مقبولیت

 67/0 کیفیت درک شده 82/0 کاهش فساد

 79/0 شفافیت 71/0 فرهنگ

 15/1 اعتماد ملی 75/0 سهولت دسترسی

 روایی بحث یکی دارد. وجود مهم روش دو گیری،اندازه مدل روایی بحث در ؛متغیرها روایی بررسی

 توسط پنهان متغیر تبیین میزان سنجش همگرا، روایی از منظور است. تشخیصی روایی دیگری و همگرا

 1(AVE) شدهاستخراج واریانس میانگین معیار طریق از همگرا روایی است. آن پذیرمشاهده متغیرهای

 دست به نشانگرهایش از سازه یک که است واریانسی میزان دهندهنشان شاخص این شود.می بررسی

 شود.می تأیید گیریاندازه ابزار همگرای روایی ،4/0 از معیار این شدن تربیش صورت در و آوردمی
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Average Variance Extracted 



 199 .  ... یاقتصاد تیشفاف نییجهت تب یو آزمون مدل یطراح

 

 

 (: بررسی روایی همگرای متغیرهای تحقیق2جدول )

 عنوان متغیرها
میانگین واریانس 

 (AVEشده )استخراج
 عنوان متغیر

میانگین واریانس 

 (AVEشده )استخراج

ها از حذف واسطه

 زنجیره تأمین
 01/1 تجارت الکترونیک 74/0

 52/0 های دولتحمایت 29/1 پذیریدسترس

 90/0 آگاهی
امنیت اطالعات و 

 حریم خصوصی
56/0 

 79/0 آورقوانین الزام 80/0 پذیرش و مقبولیت

 41/0 کیفیت درک شده 49/0 کاهش فساد

 40/0 شفافیت 55/0 فرهنگ

 سهولت دسترسی به

 اطالعات
 15/1 اعتماد ملی 60/0

 پنهان متغیر یک نشانگرهای تمایز دهندهنشان و بوده همگرا روایی مکمل درواقع واگرا، یا تشخیصی روایی

 که است قبولقابل سطح در زمانی  واگرا روایی است. ساختاری مدل همان در دیگر نشانگرهای سایر از

 بررسی نتایج باشد. دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی از تربیش سازه هر برای AVE جذر میزان

 AVE ضرایب )جذر ماتریس اصلی قطر مقادیر دهد،می نشان AVE جذر و تحقیق هایسازه همبستگی

 این و آمدهدستبه تربیش دیگر( هایسازه با سازه هر بین همبستگی )ضرایب پایین مقادیر از هرسازه(،

 و ضرایب برآورد از حاصل نتایج همچنین هاست.سازه واگرای روایی بودن قبولقابل دهندهنشان مطلب

 96/1 از t مقادیر کهدرصورتی است. شدهارائه (4) جدول در مدل ساختاری بخش ارزیابی برای t آماره

 95 اطمینان سطح در تحقیق هایفرضیه تائید درنتیجه و هاسازه بین رابطه صحت بیانگر باشد بیشتر

 نشان (2) شکل در و قرارگرفته آزمون مورد تحقیق این در نیز شدهطراحی مدل کیفیت است. درصد

 نشان را ساختاری مدل کیفیت که 1افزونگی یا حشو اعتبار بررسی شاخص مقابل عدد است. شدهداده

 اعداد دهند.می نشان را 2متقاطع روایی یا اشتراک اعتبار بررسی شاخص مقابل در که اعدادی و دهدمی

 است. مدل مناسب کیفیت نشانگر مثبت
 

 

 

 

 

                                                           
1 CV- Redundancy 
2 CV-Communality 
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 (: نتایج آزمون کیفیت مدل2شکل )

 
 بینیپیش خطای مجذورات مجموع گیری،اندازه ابزارهای کیفیت و کفایت بررسی منظوربه همچنین

(SSE) 1 و مکنون متغیر بلوک هر برای −
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑂
 دهد. می نشان را 1مشترک اعتبار وارسی شاخص  

 (: شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان3)جدول 

1-SSE/SSO SSE SSO مجموع 

 ها از زنجیره تأمینحذف واسطه 000000.596 073004.152 744844.0

 پذیریدسترس 000000.298 303159.6 978848.0

 آگاهی 000000.298 861093.0 997110.0

 پذیرش و مقبولیت 000000.298 439719.3 988457.0

 کاهش فساد 000000.1490 391708.822 448059.0

 فرهنگ 000000.596 908501.356 401160.0

 سهولت دسترسی به اطالعات 000000.596 081159.248 583756.0

 تجارت الکترونیک 000000.298 148193.0 999503.0

 های دولتحمایت 000000.596 879930.223 624363.0

 امنیت اطالعات و حریم خصوصی 000000.596 376443.241 595006.0

                                                           
1 CV-Community 
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1-SSE/SSO SSE SSO مجموع 

 آورقوانین الزام 000000.298 638933.3 987789.0

 کیفیت درک شده 000000.894 880869.485 456509.0

 شفافیت 000000.1788 632679.884 505239.0

 اعتماد ملی 000000.298 668737.1 994400.0

 مدل بنابراین باشد،می مثبت پنهان متغیرهای تمامی مشترک اعتبار وارسی شاخص اینکه به توجه با

 (4) جدول در هاآن معناداری و مسیر ضرایب درنهایت است. برخوردار مناسب کیفیت از گیریاندازه

 است. شدهارائه
 (: نتایج حاصل از برازش مدل4جدول )

 tآماره  ضریب متغیر تأثیرپذیر متغیر تأثیرگذار

 آورقوانین الزام

 الکترونیکتجارت 

001/0- 026/0 

 26/4 314/0 های دولتحمایت

 09/1 059/0 پذیرش و مقبولیت

 717/0 025/0 آگاهی

 27/2 166/0 فرهنگ

 پذیریدسترس

 شفافیت

039/0 07/1 

 8/4 282/0 سهولت دسترسی به اطالعات

 65/0 027/0 کیفیت درک شده

 98/1 108/0 امنیت اطالعات و حریم خصوصی

 شفافیت

 71/10 484/0 ها از زنجیره تأمینحذف واسطه

 76/9 485/0 کاهش فساد اقتصادی

 758/0 04/0 اعتماد ملی

 107/6 332/0 شفافیت تجارت الکترونیک

 49/2 209/0 اعتماد ملی کاهش فساد اقتصادی

 68/6 346/0 کاهش فساد ها از زنجیره تأمینحذف واسطه
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 هایحمایت الکترونیک، تجارت برای شدهگرفته نظر در علـی عوامل میان از آمده،دستبه نتایج اساس بر

 و افراد خصوصی حریم و اطالعات امنیت همچنین هستند. معنادار و مثبت تأثیر دارای فرهنگ و دولت

 نتایج، اساس بر است. آمدهدستبه )مثبت( تأثیرگذار فضا این در شفافیت بر اطالعات به دسترسی سهولت

 تأثیر اقتصادی فساد کاهش و تأمین زنجیره از هاواسطه حذف بر الکترونیک تجارت فضای در شفافیت

 فساد بیشتر کاهش با دارد. معنادار و مثبت تأثیر شفافیت بر الکترونیک تجارت دارد. معناداری و مثبت

  است. تأثیرگذار اقتصادی فساد کاهش بر هاواسطه حذف همچنین و یابدمی ارتقا ملی اعتماد اقتصادی،

 پیشنهادها ارائه و گیرینتیجه
 سازی،فرهنگ دولت، حمایت تحقیق، شوندگانپرسش منظر از حاضر، تحقیق از حاصل نتایج اساس بر

 تجارت توسعه و بسط بر مؤثر عوامل از خصوصی حریم و اطالعات امنیت و اطالعات به دسترسی سهولت

 ورود با همچنین است. بوده معنادار و مثبت آماری لحاظ به عوامل این تأثیرگذاری باشند.می الکترونیکی

 زیرساخت نوعیبه کهآن پیامدهای و الزامات ناپذیراجتناب شکلی به الکترونیکی تجارت عرضه به بیشتر

 تحقیق نتایج نمود. اشاره شفافیت به توانمی هاآن ازجمله یافت. خواهند ارتقا نیز هستند، آن برای ضروری

 که معنا این به دارد دارمعنی و (33/0 ضریب )با مثبت تأثیر شفافیت بر الکترونیکی تجارت دهدمی نشان

 با بنابراین یابد؛ ارتقا آن در هافعالیت شفافیت هایزمینه بایستی الجرم شویم، وارد عرصه این در چه هر

 بر شفافیت تحقیق، نتایج اساس بر طرفی از یافت. خواهد افزایش نیز شفافیت الکترونیک، تجارت افزایش

 دهدمی نشان آمدهدستبه ضریب است. تأثیرگذار تأمین زنجیره از هاواسطه حذف و اقتصادی فساد کاهش

 توجیه در کند.می پیدا کاهش واحد 485/0 اقتصادی فساد کند پیدا ارتقا واحد یک شفافیت کهدرصورتی

 آن ایجاد در ضعف و شفافیت عدم فساد، بسترساز عوامل ترینمهم از گفت، توانمی آمدهدستبه ضریب

 یا عمومی منافع با شانشخصی منافع که افرادی سوءاستفاده امکان شودمی موجب شفافیت عدم است.

 تعقیب یا جرم کشف به منتهی که ایویژه سازوکار نبود دلیل به و شود فراهم قرارگرفته، تضاد در دیگران

 غیرممکن را جرم کشف احتمال اساساً چراکه باشند؛ نداشته مجرمانه رفتارهای ارتکاب از ایواهمه شود،می

 چه هر لذا دانست. اقتصادی فساد ایجادکننده مهم علل از یکی را سازیشفاف عدم توانمی لذا دانند.می

 تقلیل فساد نیز میزان همان به شود مبذول بیشتری توجه مختلف هایحوزه در سازیشفاف رویکرد بر

 که است بدیهی است. تأثیر ملی اعتماد بر اقتصادی فساد کاهش تحقیق، نتایج اساس بر همچنین یابد.می

 یابد کاهش ها،حوزه تمامی در بلکه الکترونیک تجارت حوزه در فقطنه و کشور در اقتصادی فساد چه هر

  یافت. خواهد افزایش حوزه آن در اعتماد

 فساد کاهش بر شفافیت تأثیر به مربوط ضریب آمدهدستبه معنادار ضرایب میان در است ذکر به الزم

 توجه با دارد. ضرایب سایر بین در را مقدار بیشترین هاواسطه حذف بر شفافیت تأثیر سپس و اقتصادی

 اعتماد ارتقای و تخلفات با برخورد و پیشگیری منظور به شود،می پیشنهاد مطالعه این از حاصل نتایج به

 و زائد قوانین و موجود نقائص و هاضعف و بررسی الکترونیک تجارت حوزه در موجود قوانین فضا، این به

 و نیازها شناسایی با همچنین پذیرد. صورت الزم اصالحات و شود احصاء حوزه این در پاگیر و دست

 متقن قانونی تصویب و تدوین به نسبت الکترونیک، تجارت نوین ارتباطی ابزارهای و هاتکنولوژی الزامات



 203 .  ... یاقتصاد تیشفاف نییجهت تب یو آزمون مدل یطراح

 

 

 بانک یک نمودن متمرکز و حقوقی و حقیقی اشخاص اطالعات گذاریاشتراک لزوم خصوص در مشخص و

 شود. اقدام نگری بخشی از فارغ قضایی( و نظارتی مرتبط، اجرایی هایدستگاه دسترسی با) اطالعاتی

 منابع فهرست

 ، تهران، انتشارات کیهان"شناسی توسعهجامعه"(، 1384غالمرضا، )ازکیا، مصطفی و غفاری،  .1

 .196، شماره مجله حسابدار، "شفافیت و کارایی بازار سرمایه"(، 1387تجویدی، الناز، ) .2

گذاران نسبت به اعالن نقش اعتماد بر واکنش سرمایه"(، 1393جهانشاد، آزیتا و ملکیان، حمزه، ) .3

نشریه تحقیقات حسابداری و ، "سود با تاکید بر الزامات نهادهای رسمی و عدم تقارن اطالعاتی

 .107-92، ص 26، شماره 7دوره  ،انجمن حسابداری ایران ،حسابرسی

 ، ریاست جمهوری.1398 دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، .4

ارایه مدلی برای بخش "(، 1393اکبر، محمدیان. محمود، امیری. مقصود، )درویشی.مریم، افجه. علی .5

ای بر اساس متغیرهای فروشی چندکاناله و چندرسانهبندی مصرف کنندگان در محیط های خرده

 نشگاه عالمه طباطبایی.، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دا"شناختی و اجتماعیروان

های تجارت ارزیابی آینده طراحی مدل"(، 1396صدیقی. یوسف، محمود زاده. امیر، خزایی. بابک، ) .6

، رساله دکتری، "سایت ) شواهد تجربی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت البرز (الکترونیک وب

 .های طبیعی شاخص پژوهپژوهشگاه مهندسی بحران

سازی تحقیقات دانشگاهی با روش طراحی الگوی تجاری "(،1395ن، )عباسی اسفنجانی. حسی .7

، 82، شماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، "سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزییمدل

 .65-33ص 

ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر اعتماد و رضایت مشتری در "(، 1394عسگری. ناصر، حیدری. حامد، ) .8

مجله مدیریت فناوری ، "های گروهی تخفیف ایران(نیک )موردمطالعه: سایتبخش تجارت الکترو

 .655-674، صص 2، شماره 7، دوره اطالعات

 .http://www.ecommerce.gov.ir(، 1398مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ) .9

های اطالعات تحلیل وضعیت موجود سامانه"(، 1394های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش .10

 .های اقتصادیمعاونت پژوهش، "اقتصادی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر  "(،1393منوریان. عباس، مانیان. علی، موحدی. مسعود، اکبری. محسن، ) .11

مجله علمی ، "های متوسط و کوچک تهران(توسعه تجارت الکترونیکی )مطالعه موردی بنگاه

 .160-145، صص 1، شماره 6، دوره فناوری اطالعاتپژوهشی مدیریت 

http://www.ecommerce.gov.ir/


 46 مارهش ،1399تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .204

 

 

12. Arnon, S & Reichel, N., (2009),” closed and open-ended question tools in a 

telephone survey about "The Good Teacher'': An example of a mixed method 

study. Journal of Mixed Methods Research, 3(2), 172-196. 

13. Bao, J, Sun, X, (2010), “A Conceptual Model of Factors Affecting e-Commerce 

Adoption by SMEs in China”, International Conference on Management of e-

Commerce and e-Government, DOI 10.1109/ICMeCG.2010.43 

14. Corbitt .Brian J, Thanasankit. Theerasak, Han Yi, (2003) “Trust and e-commerce: 

a study of consumer perceptions” Electronic Commerce Research and 

Applications, Vol 2, pp 203–215. 

15. Diamantopoulos .A, Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P., & Kaiser, S., (2012), 

“Guidelines for choosing between multi-item and single-item scales for construct 

measurement: a predictive validity perspective”, Journal of the Academy of 

Marketing Science, 1-16. 

16. Jiao, Y. Yang, Jian, & Zhu, Zhanfeng. (2012),”An Empirical Study of Customer 

Loyalty to Internet Banking in China”. Paper presented at the e-business 

Engineering (ICEBE), 2012 IEEE Ninth International Conference on. 9-11 Sept. 

DOI:10.1109/ICEBE.2012.16 
17. Hallikainen. H, Laukkanen. T, (2018), “National culture and customer trust in e-

commerce”, International Journal of Information Management, 38(2018), 97-

106. 

18. Hoyle, R. H. (ed.). , (1995),” Structural Equation Modeling. Thousand Oaks, 

CA.: SAGE Publications, Inc 

19. Kabango. C.M, Asa. A.R, (2015), “Factors influencing e-commerce development: 

Implications for the developing countries”, International Journal of Innovation 

and Economic Development, Volume 1, Issue1, pages 64-72. 

20. Kaufmann, Daniel. and Bellver, Ana ,(2005), “Transparencing Transparency: 

Initial Empirics and Policy Applications”, Munich Personal RePEc Archive, 

Online at http://mpra.ub.unimuenchen.de/8188/ 

21. Kline, R. B., (2010), “Principles and practice of structural equation modeling”. 

The Guilford Press. New York. 

22. Korean Statistical Information Service (KOSIS), (2018), “Online Shopping Mall 

Sales Trend in Korea”. Available online: http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do  

23. Lee. S-J, Ahn. Ch, Song. K.M, Ahn. H, (2018),” Trust and Distrust in E-

Commerce”, Sustainability, 10, 1015; doi: 10.3390/su10041015. 

24. Lee, J. (2014),” Dual effect of price in e-commerce environment: Focusing on trust 

and distrust building processes”. Asia Pacific J. Inf. Syst. 24, 393–415.  
25. Lewicki, R.J.; McAllister, D.J.; Bies, R.J. (1998),” Trust and distrust: New 

relationships and realities”. Acad. Manag. Rev.23, 438-458. 
26. Lindstedt, Catharina. And Naurin, Daniel, (2007), “Transparency against 

Corruption. A Cross Country Analysis” manuscript, Goteborg University.  



 205 .  ... یاقتصاد تیشفاف نییجهت تب یو آزمون مدل یطراح

 

 

27. Statista, (2018),” Global Retail E-Commerce Sales 2014 to 2021”, Available 

online: https://www.statista.com/ 
28. Statista, (2015),” Level of Concern over Online Shopping Fraud in Finland”, 

Available online: https://www.statista.com/statistics/551601/finland-level-of-

concern-over-online-shopping-fraud/ (accessed on 25March 2018). 
29. Teo. T, Liu. J, (2005), “Consumer trust in e-commerce in the United 

States,Singapore and China”, Department of Decision Sciences, School of 

Business, National University of Singapore, Omega 35, 22 – 38. 

30. Zhou. L, Wang. W, Xu. J, Liu. T, GU. J, (2018), “Perceived Information 

Transparency in B2C e-commerce: An Empirical Investigation”, Information 

and Management Journal, https://doi.org/10.1016/j.im.2018.04.005. 



Accounting & Auditing Researches, Summer 2020, No. 46. pp. 187-206 

 

 

Designing and Evaluating a Model to Explain Economic 

Transparency and National Trust by Emphasis on E-Commerce 
 

Kazem Palizdar1 

Ph.D. Candidate in Business Management, Marketing Management, Islamic Azad 

University, Rasht Branch, Iran 

Ebrahim Chirani (PhD)2©  

Assistant Prof, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran 

Seyed Mozaffar Mir Bargkar (PhD)3 

Assistant Prof, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran 

Kambiz Shahroodi (PhD)4 

Associate Prof, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran 

(Received: 17 December 2019; Accepted: 14 April 2020) 

E-commerce has grown and expanded as the Internet has expanded and inevitably 
affected much of society. This trade is one of the factors driving the economic growth 
and development. Therefore, the study of the effective factors, their prerequisites and 
their consequences, is important. The purpose of this research is examining and 
modeling the place of transparency and national trust in the e-commerce process with 
a mixed approach. In the qualitative part of the research, a conceptual model was 
designed with the opinion of 21 experts in the field of e-commerce. In the quantitative 
research phase, the designed model has been tested through a statistical sample of 300 
active users in the e-commerce space. The analysis of information in the quantitative 
part of the model has been done by modeling structural equations. Information 
analysis was performed in two parts of measurement model and structural part of 
model. In order to evaluate the measurement model, the technical characteristics of 
the questionnaire including reliability and validity were investigated. In the structural 
section, coefficients of the model for evaluating research hypotheses were tested. The 
results show that e-commerce promote transparency. Transparency also has a positive 
and significant effect on reducing corruption and eliminating intermediaries from the 
supply chain of goods and services. Also, reducing economic corruption in e-
commerce will increase national confidence in this space. 
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