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 چکیده

این تحقیق از . ونقل آنالین انجام شدنسبت به خدمات حمل TAMهای انگیزشی و کنترلی در مدل این تحقیق با هدف بررسی محرک

-شتریان مراجعهم، تحقیق یآمارجامعه. تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است، هاکاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده، لحاظ هدف

گیری جامعه نامحدود به روش نفر نمونه با استفاده از فرمول نمونه ۴۸۳به تعداد نامحدود بوده که تعدادکننده به اپلیکیشن اسنپ 

ای و میدانی ]پرسشنامه های کتابخانهتلفیقی از روش هاداده گردآوری روش. انتخاب شددر دسترس  -گیری غیرتصادفینمونه

سازی استخراج و بومی، Yeo, Goh, Rezaei, [2017]    Putriantiand Semuel [2018]ها از تحقیقات پرسشنامه. استاندارد[ است

[ تأیید ۴۳/۰پایایی نیز تحت آزمون آلفای کرونباخ]، مرکب مورد تأیید قرار گرفتواگرا و پایایی، همگرابا استفاده از روایی روایی. شد

دهندگان[ و شناختی پاسخهای جمعیت های آماریِ توصیفی ]توصیف ویژگیاز روش هاداده وتحلیلدر انتها به منظور تجزیه. شد

. استPLSو  SPSS افزارهای مورد استفاده نیزنرم. ت ساختاری تحت حداقل مربعات جزیی[ استفاده شدسازی معادالاستنباطی ]مدل

عنوان جویی در زمان بهگرایش صرفه، جویی در هزینهگرایش صرفه، تجربه قبلیِ خرید آنالین، گرایانهنتایج نشان داد انگیزه لذت

، د و نگرشپس از استفاده بر اعتماهمچنین تأثیر سودمندیِ، اندداری داشتهمعنی تأثیرپس از استفاده های انگیزشی بر سودمندیِمحرک

 . نگرش و قصد رفتاری نیز تأیید شد، تأثیر کیفیت بر اعتماد، تأثیر نگرش بر قصد رفتاری

 نگرش، کیفیت خدمات، قصد رفتاری، سودمندی، اعتماد: کلیدیهای واژه
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 مقدمه .1

 حمل و نقل در جوامع پیچیده امروز نقش بسیییار مهمی را ایفا 

 Moslem, Movahedi Sobhani and]کییینیییدمیییی

Saghaei, 2019] .ونقل به تعداد موفقیت یک سیییسییتم حمل

افزایش . و همچنین جذب و حفظ آنان بسییتگی دارد، مسییافران

کیفیت خدمات ارائه شیده منجر به افزایش راایت مسافر و در  

 ,Nazemi] گرددمنجر به استفاده بیشتر از خدمات مینهایت 

Noori and Azhdar, 2018] . ارتبییا ی هییایآوریفن ،

 موقعیت هایداده دسییترسییی به  قابلیتِ، ارتبا ات و ا العات

 هایفرصت، هوشمند هایگوشیی  کاربردی هایو برنامه مکانی

 جدید خدمات گسیییترش و معرفی برای را فردیمنحصیییربه

در . [Alemi et al. 2018] آوردمی فراهم ونیقییل حیمییل 

های شییی لی های اخیر بحث بر روی درآمد و فرصیییتسیییال

رانی ترین صییینایع به نام تاکسییییکیارگران در یکی از معرو  

خدمات دیجیتال سیییواری  دراسیییت که رقابتی متمرکز شیییده

]and Frey , ChenBerger ,بییاشیییید می 2اوبر همچون

 تجارت سیار، انواع تجارت الکترونیکواقع یکی از در. [2018

کارها وبسیاری از کسب. باشدهمراه مییا تجارت از  ریق تلفن

های خود و بدون تقبل هزینه حضور در سایتوب  ریق از تنها

 وفقم بسیار هاشیرکت  این. پردازندمی رقابت محیط فیزیکی به

 یک نگهداری و تعمیر هزینه، مجیازی  بیازار  زیرا، هسیییتنید 

 ,Nisar and Prabhakar] بردمی بین از را فیزیکی فروشگاه

 ایهعامل سیستم دهندمی ترجیح کنندگان نیز مصر . [2017

 رازی کنند خریداری رسییانه یک عنوانبه را الکترونیک تجارت

راحتی خرید هر زمانی به در و خود هایدر خیانیه   تواننید می

از جملییه . [Yeo, Goh and Rezaei, 2017]  دنمییاینیی

تأثیر تجارت سیار های اخیر در ایران تحتخدماتی که در سیال 

 باشییدنقل تاکسییی شییهری میوخدمات حمل، اسییتقرار گرفته

[2017ehghani, D] ،8می ماه در ترتیب 1به لیفت و اوبر 

 تکنولوژی و پویییا گییذاریقیمییتبییا  1124 4جوالی و1122

، سیتاک برای جایگزین خدمات عنوانبه مسافر و راننده مطابقت

. [Brodeur and Nield, 2018]وارد بازار نیویورک شییدند

در  ۵های مسییافربری همچون اسن لیفت و دیگر شییرکت، اوبر

اسیییتفاده از . نقل جهان را دگرگون نمودندوایران بیازار حمیل  

فرایند  نمایدنقل آنالین به مشیییتریان کمک می وخدمات حمل

کجا که به نقشه زمان و به هردر هر ، سیفارشیات را کاهش داده  

مشیی    همچنین، نمودهسییفر  ترآسییان، گوگل متصییل اسییت

 Putrianti and]سیییانی هسیییتندکها چهکنید کیه راننده  می

Semuel, 2018] .نالکا یک به الکترونیک تجارت، تازگیهب 

تبدیل فروشیییی خرده وکارهایکسییب  از بسیییاری  برای مهم

ه ندگان بکنتحقیقات پیشییین ابلب نگرش مصییر . اسییتشییده

کلی درنظر گرفته و چندین محقق طورفروشی را بخدمات خرده

نسییبت به کنندگان مصییر  و قصیید رفتاری تجارب، ادراکبه 

 Rajesh and]اندن اشیییاره نمودهل آنالیو نقخیدمات حمل 

Chincholkar, 2018] .های دراک مصر  کنندگان سرویسا

هنید مورد بررسیییی  بمبئی را در  9تیاکسیییی آنالین اوبر و اوال 

بت کنندگان نسایج تحقیق آنان نشان داد که مصر نت. دادندقرار

و  کنندمی به اسییتفاده از این خدمات احسییاح راحتی بیشییتری

 اعتقادبیه  . انید بیشیییتر متقیاایییییان این خیدمیات زنیان بوده     

[Septiani, Handayani and Azzahro, 2017] ،

سیهولت اسییتفاده و سازگاری از جمله  ، سیودمندی درک شیده  

منظور اسیییتفاده از عوامل اثرگذار بر قصییید رفتاری کاربران به

دالیل  . اسیییتونقیل آنالین در اندوزی بوده خیدمیات حمیل   

گان کنندانگیزشی برای خرید از یک رسانه آنالین برای مصر 

دارد و در مطالعات انجام شیییده بین نگرش و اهمییت فراوانی  

 اسییتکنندگان ارتباط مثبت دیده شییدهقصیید رفتاری مصییر  

[Chang, Yan and Tseng, 2012;  Ingham, 

Cadieux and Berrada, 2015; Wagner, 

Schramm-Klein, Steinmann, 2016; Yeo, Goh 

and Rezaei, 2017; Reza, Bakar and Mohamad, 

، دهد که نگرش و رفتار ادارک شییدهنتایج نشییان می. [2017

هیای قیابیل توجهی برای قصییید اسیییتفاده از    بینی کننیده پیش

 Zailani et] ل عمومی برای اهدا  م تلف هسییتندنقوحمل

al. 2016] .نقل وکیفیت خدمات حملگیری سییه معیار اندازه

سیییهولت اسیییتفاده و درک نوآوری ، درک شییینیاختی ؛ آنالین

کیفیت خدمات مواییوع مهمی در دامنه . باشییدسییایت میوب
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اسییتفاده از خدمات  سییودمندی. اسییتتجارت الکترونیک بوده

کننده باید ای که مصر نقش مهمی در زمان و تالش درک شده

از  رفی اعتماد . دارد، نمایدگذاری در خرید خدمات سیییرمایه

 Putrianti]آیدحساب مینیز یک عامل در معامالت آنالین به

]Semuel, 2018 and .ونقل سیییسییتم حمل  اینکه وجود با

، نیسییت رایج تاکسییی سییفارش برای یک ابزار عنوانبه ۷آنالین

ین روزها ا. یابدمی افزایش پیوسیییته  ورهبی  کیاربران  تعیداد 

ی از خدمات آنالین، ونقل در ایرانکنندگان خدمات حملمصر 

شییهری و  های درونبرای جابجایی 3سیییچون اسیین  یا ت 

، ابراینبن. کنندشییهری و حتی بین اسییتانی خود اسییتفاده میبین

 پیل ارتبیا ی مییان خدمات    تیا  اسیییت تالش در تحقیق این

 و روشیییانفخرده برای ونقییل راحمییل و آنالین الکترونیییک

 رارق هد  برای موثرتر راهبردهای اندازیراه منظورهب بازاریابان

 اهدا  درباره کمی تحقیقات. آورد بیازارهیا فراهم   این دادن

 ور خاص در هب]ونقل آنالین حمل خدمات به نسییبت رفتاری

 رابطه بررسییی مطالعه این از هد . اسییتشییده انجام [ایران

خدمات  های انگیزشیییی اسیییتفاده ازمحرک بین سیییاختیاری 

 دقبلی خری تجربه، گرایانهلیذت  انگیزه: از جملیه ]الکترونییک  

 جوییصرفه به گرایش وقت و در جوییصرفه به گرایش، آنالین

د قص و نگرش، اعتماد، و کیفیت خدمات الکترونیک، [زمان در

 این ،بنابراین. است ونقل آنالینحمل خدمات به نسبت یرفتار

 با را کنندهمصیییر  رفتاری در زمینه های موجودمدل مطالعه

 از ادهاستف قصد تواییح  برای کلیدی سیازه  چندین از اسیتفاده 

 . دهدمی گسترش ونقل آنالینحمل خدمات

 ادبیات تحقیق .2

با رویارویی با عصر تکنولوژی و حرکت جوامع به سمت 

جوامع نیز در جهت ، های ش صی و دسترسی مجازیمدیریت

رکت بیش از پیش ح، الکترونیکهای تجارت بکارگیری سیستم

ورود با توجه به . [Nisar and Prabhakar, 2017] ندنمود

، های اخیردر سال هاو پیشرفت آن ایران بهها آپتارتاس

کار وآپی بر آن شدند تا عوامل مؤثر بر کسبهای استارتشرکت

 تا بتوانند از این  ریق در جهت نمودهخود را به درستی شناسایی 

های یکی از اولین شرکت. ارائه بهتر خدمات گام بردارند

ر تقریباً کل کشو ای درآپی که امروزه دارای جایگاه ویژهاستارت

باشد که به ونقل آنالین همچون اسن  میشرکت حمل، است

دارد ونقل آنالین ای که در صنعت حملجهت نقش ویژه

. [Dehghani, 2017] نمایدالزم و اروری می پرداختن به آن

شاید دور از واقعیت نباشد که بگوییم با توجه به نقش مهم و 

تحقیق قابل توجهی ، های اخیرونقل آنالین در دههارزشمند حمل

 حال آنکه، در داخل کشور نسبت به این حوزه انجام نشده است

های متحقیقات متعددی در کشورهای م تلف در زمینه سیتست

و بیره انجام شده  اوالً، لیفت، ونقل آنالین همچون اوبرحمل

 Brodeur and Nield, 2018; Berger, Chen]است 

and Frey, 2018; Putrianti and Semuel, 2018] . 

چارچوب  اساح تلفیقی که بر تئوری مدل یک مطالعه این

های ارائه شده در و مدل، [Davis, 1989]پذیرش تکنولوژی 

 Putrianti]و  [Yeo, Goh and Rezaei, 2017]تحقیقات 

and Semuel, 2018] دهدمی ارائه را است راحی شده .

شده در این تحقیق  برگرفته از مدل پذیرش ب شی از مدل ارائه 

]Goh and Yeo ,  بوده که ] ,1989Davis[  6تکنولوژی

Rezaei, 2017] های تحقیق خود با ااافه نمودن محرک در

. اختنددانگیزشی در پذیرش تکنولوژی به بررسی مدل دیویس پر

« ماداعت»و « کیفیت خدمات»امّا تحقیق آنها به دو بعد کنترلیِ 

بر این اساح به دلیل ماهیت جامعه مورد بررسی . اندتوجه ننموده

 ترلیکنهای با ااافه نمودن سازهاست سعی شده ، تحقیق حاار

ه در این کاررفته نظریه ب اساح و پایه. پرداخته شودبه بسط مدل 

ر است بهت کارهاوکسب که استوار است واقعیت این بر، تحقیق

 ،جهت دستیابی به باالترین سطح سودآوری را خود مشتریان

 وکار ارزشوفادار برای کسب مشتریان چرا که، نمایند حفظ

ر حفظ مشتریان یک کسب و آنچه د. نمایندمی کسب بیشتری

-شده از سوی آن کسبباشد کیفیت خدمات ارائهمی کار مؤثر

بر این اساح  سعی شده است در مدل . وکار به مشتریان است

تری توانند برای مشهای انگیزشی م تلفی که میمحرکتحلیلی 

خدمات الکترونیکی خلق ارزش نموده بر نگرش و قصد رفتاری 

لفی در تحقیقات م ت. گیرد ثیرگذار باشند مورد توجه قراروی تأ
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ری سایت در ادراک مشتبه تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک وب

عنوان نمونه اثرات کیفیت هب. استاز دریافت خدمات اشاره شده

 خدمات سایت در خرید محصوالت وخدمات الکترونیک وب

تجارت ، [Bai, Law and Wen, 2008] آنالین گردشگری

 ,Amin, Rezaei and Abolghasemi]همراه تلفن

2014; Rezaei and Ismail, 2014; Rezaie et al. 

2016A] ،ادی شامل ابع]الکترونیکی  ونقلحمل خدمات کیفیت

 تریمش روابط، سایتوب عملکرد، امنیت، ا العات کیفیت چون

-رزیابی کیفیت ادراکا، [Ho and Lee, 2007] پاس گویی و

 Udo, Bagchi and] شده خدمات الکترونیکی مشتریان

Kirs, 2010]  و سرویس تحویل بذای آنالین[Yeo, Goh 

and Rezaei, 2017] .اخیر تحقیقات [Rezaei et al. 

2016B; Yeo, Goh and Rezaei, 2017] ،کنندمی ادعا 

رش پذی بر توجهی قابل تأثیر استفاده از پس سودمندی که

ژی گرفته از مدل پذیرش تکنولواین تحقیقات بر. تکنولوژی دارد

اری و قصد رفت نگرش، استفاده از پس سودمندی شامل مت یرهای

نمودن مت یرهای کیفیت خدمات باشد که ما با ااافهمشتری می

ی مشترالکترونیک و اعتماد سعی در بررسی این مدل از منظر 

دهد که ارتباط نشان می، ا العات فناوری مدیریت مدل. داریم

د نگرش و قص، های انگیزشی و اعتمادمحرک میانبیرمستقیمی 

ه زمین مشتری از  ریق سودمندی پس از استفاده دررفتاری 

مدل با  این. دارد وجود ا العات فناوری خدمات و محصوالت

در بسیاری از تحقیقات به منظور  جابجایی اندک در مت یرهای آن

-خاص مورد استفاده قرار گرفته هایفناوری از استفاده پیگیری

-خودهای فناوریتوان به است که از جمله این تحقیقات می

 1. 1 وب، ]Chen and Chen, Chen ,2009[ 21خدمتی

[Chen, Yen and Hwang, 2012] ،سازیشبیه هایبازی 

های سیستم، [Tao, Cheng and Sun, 2009] کاروکسب

 بانکداری، [Lin and Wang, 2012]یادگیری الکترونیکی 

، [Montazemi and Qahri-Saremi, 2015]آنالین 

خدمات ، [Rezaei et al. 2016B] افزارینرم هایفروشگاه

، [Yeo, Goh and Rezaei, 2017]تحویل بذای آنالین 

. [Putrianti and Semuel, 2018]  نقل آنالین وحمل

. ارائه شده استمدل مفهومی این تحقیق  2شکلدر . کرداشاره

ت نظری و تجربی پیرامون تحقیق همچنین در ادامه به بیان ادبیا

 . پرداخته شده است

با توجه به شکا  موجود در تحقیقات ، با توجه به مطالعات فوق

که معطو  به اعتماد ، پیشین در حوزه تجارت الکترونیک

مشتریان به این نوع تجارت و ارزیابی آنان از سطح خدمات 

ظور کمک منبه ، باشدبسته به نوع خدمت دریافتی می، کاروکسب

نقل آنالین در وهای حملوری و سود بیشتر سیستمبه بهره

سعی نمودیم برای اولین بار چنین تحقیق کمّی را با حل ، کشور

های موجود در تحقیقات پیشین در زمینه ارائه خدمات شکا 

انجام دهیم تا با بررسی عوامل عمده  ونقلدر شبکه حمل، آنالین

الین نقل آنوهای حملشتریان در پلتفرمو مؤثر در خرید آنالین م

 بر این اساح. ها یاری رسانیمآپبه صاحبان امر در این استارت

های هد  اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر محرک

ن ( ونقل آنالین )اسانگیزشی و کنترلی در پذیرش سیستم حمل

 . باشدبا مبنا قرار دادن مدل پذیرش تکنولوژی می

 11گرایانههای لذتزهانگی 2-1

نطقی و نوان یک فعالیت معهب، امروزه خرید کاال یا خدمت

 منظور تفریح و ب شی از سبکلحاظ اجتماعی به اروری به

از دلیل بر ر  نمودن نیمردم تنها به. استته شدهزندگی پذیرف

د گرایانه نیز اقدام به خریکنند بلکه به دالیل لذتخود خرید نمی

. [Horváth and Adıgüzel, 2018]. نمایندمی

[Anderson et al. 2014] ،هگرایانه را بلذت هایانگیزه-

 ینمحقق. نمود تعریف خود خرید تجربه از مشتریان لذت عنوان

ودمندی س هایتنها به دنبال انگیزه مشتریان اند کهدادهنشان خرید

-لذت اینیازه رفع به هزینه نیستند بلکه تمایل و کارایی جمله از

 دسرگرمی نیز دارن اجتماعی و جمله نیاز به تعامل گرایانه از

Horváth and Adıgüzel, 2018]] .تحقیقات اخیر همچون 

[Desai, 2019] ریان تجارت خرید دریافتند که مشت

نه دنبال گرایاو لذت دلیل کسب تجارب شناختیالکترونیک را به

گرایانه در تجربه خرید های لذتدر خصوص انگیزه. کنندمی

انگیزه ، نقل همچون اسن وهای هوشمند حملمشتری از سامانه
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-کاربر برای بازدید از یک اپلیکیشن در درجه اول از  ریق لذت

ردنظر اگر سامانه مو. گیردتأثیر قرار میز فرایند خرید تحتبردن ا

فاده از است سودمندی پس ازبه بتواند انتظارات کاربر را نسبت 

ی ا براب ش رتواند تجربه یک خرید لذتآن برآورده نماید می

 هایبراین اساح با توجه به استدالل. مشتری به ارم ان آورد

ل ونقزمانی که نگرش یک کاربر نسبت به خدمات حمل، فوق

انه را گرایانگیزه لذت، باشد آنالین قادر به برآوردن انتظارات او

 : رددگفرایه زیر پیشنهاد می ین استداللپیرو ا. کندتجربه می

گرایانه مشتری بر سودمندی پس از انگیزه لذت: فرضیه اول

 . استفاده از خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد

  12تجربه قبلی از خرید آنالین 2-2

[Chen, Hsu and Lin, 2010] ،وانعنهبآنالین را  خرید 

 دخری. نمودند تعریف آنالین محصوالت خرید برای فرد قصد

 ق ری از پول و تالش، زمان تبادل شامل است فرایندی آنالین

 خرید اگر. [Yeo, Goh and Rezaei, 2017] آنالین رسانه

کنند ادهاستف آن از مردم نیست ممکن، باشد نداشته مزایایی آنالین

 خرید به آفالین  انتقال خرید دارد که در این امکان وجود و

، ریاننیات مشت و هانگرش نتیجه در، باشند داشته تردید آنالین

تجربه خرید آنالین  . دهدمی قرار تأثیر تحت را آنالین خرید

 آنالین یهافروشگاه مشتریان نسبت به وفاداری به منجر تواندمی

 هایفروشگاه در موجود ترکیب مجموعه از اگر ویژهبه، شود

ری آنالین بر ادراک مشتتجربه قبلی خرید . باشند راای آنالین

 تواند تأثیرگذارسودمندی و کیفیت خدمات نیز می، یاز راحت

ادراک مشتری . [Kwek, Lau and Tan, 2010]باشد 

واند تتاکسی آنالین اسن  نسبت به سودمندی پس از استفاده می

هایت بر نمتأثر از تجربه قبلی مشتری از خرید آنالین بوده و در 

ن استدالل یپیرو ا. نگرش و قصد رفتاری وی تأثیر بگذارد، اعتماد

 : گرددفرایه زیر پیشنهاد می

تجربه قبلی خرید آنالین مشتری بر سودمندی پس : فرضیه دوم

 . از استفاده از خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد

 13زمان در جوییصرفه گرایش 2-3

 یش ص خدمات ارائه، رانیمهم سیستم تاکسی یکی از وظایف

 در. [Weng et al. 2017] شهری است ونقلحمل سیستم در

 تقااای، شهری ونقلحمل هایسیستم در رشدروبه فشارواقع 

 کارایی افزایش بهبود منظوربه را نوآورانه و جدید هایحلراه

 خدمات از استفاده. [Kamargianni et al. 2016] استداده

ر در دهی و تسهیل سفآنالین با تقلیل فرایند سفارش ونقلحمل

 Putrianti] نمایدمان و هر مکان به مشتریان کمک میهر ز

and Semuel, 2018] .آنالین از خرید تواندمی مشتری یک 

 به درقا نماید زیرا با خرید آنالین استفاده دلیل مفید بودنبه

 ,Yeo] باشدتالش میفعالیت و  کاهش، وقت در جوییصرفه

Goh and Rezaei, 2017] .یکی از ، زمان در جوییصرفه

 است آنالین خرید های انگیزشی مشتری برایمحرک

[Anderson et al. 2014] . از دیدگاه مشتری در خرید

 حساببه ابزار مفید یک عنوانهزمان ب در جوییصرفه، آنالین

ارایه پیشنهادهای گسترده ، تالش کاهش منجربهکه  چرا، آیدمی

 بررسی اساح بر. باشدکارآمد می هایپرداخت در یک زمان و

 بر یمیمستق در زمان تأثیر جوییگرایش صرفه، ادبیات پیشین

 ,Yeo, Goh and Rezaei] استفاده دارد از پس سودمندیِ

 : گرددپیرو این استدالل فرایه زیر پیشنهاد می. [2017

جویی در زمان مشتری بر سودمندی گرایش صرفه: فرضیه سوم

  .پس از استفاده از خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد

 14جویی در هزینهگرایش صرفه 2-4

 انفروشخرده ابزارهای ترینقوی از یکی گذاریقیمت سیاست

برای بسیاری . [Alavi et al. 2016] است سود افزایش برای

 دآیشمار میترین ابزار رقابتی بهقیمت مهم، فروشاناز خرده

[Simon and Fassnacht, 2019] . برکاهش تمرکز

حمل و نقل سبب راایت مشتری و کاهش قیمت های هزینه

 Sadeghi moghadam, Hajaghaei]دشومی تمام شده

Keshteli and Mahmoud Janloo, 2018] .خال  بر 

 ؛معادل آن در کشور ایران]لیفت ، های اوبرسیستم، تاکسی

 پویای الگوریتم یک از استفاده با را خود هایقیمت، اسن [

اری پویا موجب باالرفتن گذقیمت. نمایندمی تعدیل بالدرنگ



 انسیه کاظمی بالف، ندا شریفی اسدی ملفه، میثم شیرخدایی
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ک که در یزمانی [اسن ]لیفت ، کرایه اوبر نرخ. گرددعراه می

  وربه، دباشتقااا بیشتر از عراه می، منطقه ج رافیایی ثابت

، وبرماشین ا درخواست از قبل مشتریان. یابدمی افزایش خودکار

لیف/ ] راوب رانندگان. شوندمی مطلع باالتر کرایه از، [اسن ]لیفت 

مطلع بوده  [29ساعات اوج] 2۵گذاری افزایشیقیمت نیز از [اسن 

گذاری قیمت [در ساعات اوج] هایی که اخیراًمکان نقشه به و

ان انجام گرفته توسط بازاریابهای بررسی. اند دسترسی دارندشده

یفیت ک، بودنصرفه به مقرون؛ داده که سه ویژگیوکار نشانکسب

لیه آنالین توان برای این وسایل نقو در دسترح بودن را می

ن و تواند موجب جذب رانندگاهایی که میویژگی. کردلحاظ

های یتاکسبودن قیمت خدمات در پایین. استقبال مسافران گردد

انی رتاکسی هایشده توسط آژانسآنالین نسبت به خدمات ارائه

رانی سنتی موجب تقویت انت اب این سرویس توسط و تاکسی

س پ این امر به نوبه خود سودمندیِ. استمشتریان در ایران گشته

پیرو این استدالل . از استفاده را برای مشتریان به همراه دارد

 : گرددفرایه زیر پیشنهاد می

جویی در هزینه مشتری بر گرایش صرفه: فرضیه چهارم

سودمندی پس از استفاده از خدمات الکترونیک تأثیر معناداری 

 . دارد

 1۱نگرش نسبت به خدمات الکترونیک 2-5

اساح  خاص که بر عنوان ارزیابی کلی از یک موردِهنگرش ب

کل شا العات ر عا فی و رفتاری مبتنی ب، ا العات شناختی

 Maio, Haddock and]است هتعریف شد، گیردمی

Verplanken, 2018] .ُافکار و ، باورها، عد شناختی نگرشب

نگرش نسبت به آن مورد خاص های فردی را در ارتباط با ویژگی

به احساسات فرد در ارتباط با ، عد عا فی نگرشیُ. هددنشان می

عد رفتاری نگرش به رفتارهای نهایت بُآن مورد خاص و در 

دارد گذشته یا تجربیات مرتبط با آن مورد خاص اشاره

[Haddocka and Maiob, 2018] .ِاز  رفی سودمندی 

است شرکت خدمات  شده میزانی است که مسافر معتقددرک

 Agag] ریزی سفر خود را بهبود ب شیده استآنالین برنامه

and El-Masry, 2016A] .منظور مؤثرترین رویکرد به

این مدل . باشدمی 23امای. . مدل پذیرش تی، پذیرش تکنولوژی

تئوری این مدل . پیشنهاد شد، [Davis, 1989] ابتدا توسط

کند که ادراک افراد در مورد سهولت استفاده و مفید فرض می

. مایدناست که پذیرش تکنولوژی را تسهیل میدو عاملی ، بودن

س از پ توجه سودمندیِهمچنین تحقیقات از رابطه مثبت و قابل

 ندااستفاده و نگرش نسبت به خرید آنالین پشتیبانی نموده

[Ayeh, Au and Law, 2013; Agag and El-Masry, 

2016A; Agag and El-Masry, 2016B; Workman, 

2014; Persico, Manca and Pozzi, 2014] . پیرو این

 : گرددهای زیر پیشنهاد میاستدالل فرایه

سودمندی پس از استفاده بر نگرش مشتری نسبت : فرضیه پنجم

 . به خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد

نگرش بر قصد رفتاری مشتری نسبت به خدمات : فرضیه ششم

 . الکترونیک تأثیر معناداری دارد

 1۱اعتماد 2-6

-هشود که ارائوان یک اعتقاد ذهنی/ درونی تعریف میعنهاعتماد ب

تعهدات ، منظور جلب اعتماد مشتری به، دهنده خدمات آنالین

 ،ی مشتری قابل درک باشدصورتی که براهای خود را بمعامله

گیرد که مشتری از خدمات اعتماد زمانی شکل می. دهدانجام می

د تواننموده و این اعتماد میآنالین دریافتی احساح سودمندی 

مرکز ت. گیری نگرش و قصد رفتاری وی اثرگذار باشددر شکل

، 11شامل صادق بودن، این تحقیق بر عناصر شناختی اعتماد

-عوامل اثرگذار بر شکل عنوان هب 11و خیرخواهی 12شایستگی

صداقت به . استان خدمات آنالین بودهگیری اعتماد مشتری

های خود ای که اعضای شرکت خدمات آنالین به وعدهاندازه

شده مشتری از درک شایستگی به مهارت و دانشِ، نمایدعمل می

اعضای شرکت خدمات آنالین و در نهایت خیرخواهی نیز به 

ن کت خدمات آنالیکمک و مراقبت اعضای شر، قصد پشتیبانی

.  [Agag and El-Masry, 2016A] دارداشارهاز یکدیگر 

به بررسی رابطه اعتماد و نگرش ، تحقیقاتی چند

 Alsajjan and Dennis, 2010; Agag and]پرداختند

El-Masry, 2016A] ،این عقیده بودند که  این تحقیقات بر

 اعتماد بر نگرش مشتری و قصد رفتاری وی نسبت به خدمات
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 Ashraf, Thongpapanl and]آنالین تأثیرگذار است

Auh, 2014; Amaro and Duarte, 2015; Agag and 

El-Masry, 2016A; Agag and El-Masry, 2016B] .

 : گرددهای زیر پیشنهاد میپیرو این استدالل فرایه

سودمندی پس از استفاده بر اعتماد مشتری نسبت : فرضیه هفتم

 . تأثیر معناداری دارد به خدمات الکترونیک

اعتماد بر نگرش مشتری نسبت به خدمات : فرضیه هشتم

 . الکترونیک تأثیر معناداری دارد

اعتماد بر قصد رفتاری مشتری نسبت به خدمات : فرضیه نهم

 . الکترونیک تأثیر معناداری دارد

 23کیفیت خدمات الکترونیک 2-۱

 ات است اروری الکترونیکی امری تجارت در کیفیت خدمات

 افزایش را مشتری راایت و وفاداری، کانال از استفاده میزان

نظور از کیفیت خدمات م. [Palese and Usai, 2018] دهد

-منفعت دریافت؛ عواملی چون، ونقلالکترونیک در صنعت حمل

ر کیفیت د، امنیت و محرمانگی ا العات، استفادهسهولتِ، شده

م استفاده گاکه مشتریان در هنباشد اینترنتی میبرقراری ارتباط 

 ,Dadsetan]مند شوند توانند از آن بهرهاز این نوع خدمات می

 اییتوان ،امنیت، قابلیت ا مینان، سطوح قابلیت استفاده. [2016

جزء ، شده برای یک خدمت آنالین های اعتماد فراهمو مکانیزم

ی درک مشتری از کیفیت خدمات وعوامل کلیدی هستند که بر ر

 Putrianti] گذارندشده از سرویس خرید آنالین تأثیر میهارای

and Semuel, 2018] .تکیفی که اندنشان داده قبلی مطالعات 

. [Wu et al. 2018] گذاردمی اعتماد بر اثر مطلوبی خدمات

 کیفیت ارزیابی برای 14سروکوال ابعاد از نویسندگان از برخی

. انداستفاده نموده اینترنت در موجود محصوالت و خدمات

 کفایت، 19محتوا بودن مفید، 1۵استفاده قابلیت؛ عواملی همچون

]andSajadi -Etemad  16تعامل و 13دسترسی، 1۷ا العات

Ghachem, 2015] . تحقیقات چندی بر اثرگذاری کیفیت

قصد رفتاری مشتریان  نگرش و، خدمات الکترونیک بر اعتماد

 Ayo et al. 2016; Putrianti and] اندتأکید نموده

Semuel, 2018; Apolinário-Hagen et al. 2018] .

 : گرددهای زیر پیشنهاد میپیرو این استدالل فرایه

نسبت  مشتری کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتماد: فرضیه دهم

 . به خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد

کیفیت خدمات الکترونیک بر نگرش مشتری : فرضیه یازدهم

 . نسبت به خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد

کیفیت خدمات الکترونیک بر قصد رفتاری : فرضیه دوازدهم

  .مشتری نسبت به خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد

 شناسی پژوهشروش .3

باشیید، چرا که به توصیییف روش پژوهش حااییر توصیییفی می

مت یرها پرداخته اسییت. پژوهش حااییر از نظر هد  کاربردی 

 هایآید، چراکه نتایج حاصییل از تحقیق در شییرکتشییمار میبه

ارائیه دهنیده خیدمیات الکترونییک، کیاربرد دارد کیه به روش        

ش پیمایشی، ترین مزیت پژوهاسییت. مهمپیمایشیی انجام شیده  

این  در هاداده آوریجمع که آنجا از اسییت و قابلیت تعمیم آن

 ایپرسییشیینامه  و ایکتاب انه مطالعات از اسییتفاده با پژوهش

 میدانی هایپژوهش گروه در را آن توانشییود، میپشیتیبانی می 

کننده به آماری پژوهش حاار، مشتریان مراجعهداد. جامعه قرار

با توجه به نامتناهی  نمونه834است. تعداد اپلیکیشن اسن  بوده

گیری جامعه آمیاری، با اسیییتفاده از فرمول نمونه بودن جیامعیه  

گیری نمونه درصییید، به روش 6۵نامحدود در سیییطح ا مینان 

معه شود که جابیرتصادفی در دسترح معموالً زمانی استفاده می

پذیر  نآماری بسیار پراکنده بوده و دسترسی به افراد جامعه امکا

ها آوری داده. روند جمع[Ostlund et al. 2011]نبیاشییید  

بیه میدت یکماه به  ول انجامید. در    286۷بهمن تیا اسیییفنید   

( از %3۵نفر ) 428آوری شد که پرسییشیینامه جمع 439مجموع 

( پرسشنامه را %۷نفر ) 84دهندگان پاسی  کامل داشییتند،  پاسی  

سیییؤاالت پاسییی  ( برای همیه  %3نفر ) 86تکمییل نکردنید و   

نفر بییا توجییه بییه فرمول  428یکنواختی داشیییتنیید. از میییان 

گیری جیامعیه نیامحیدود، و مبنا قرار دادن حداقل میزان     نمونیه 

، میزان GPowerافزار نمونه با توجه به قانون ده انگشتی و نرم

نفر درنظر گرفتیم. بر اسیییاح )روش اول(: قانون  834نمونه را 

مونه بایستی به میزان ده برابر تعداد ده انگشیتی، حداقل میزان ن 

 Hult et al. 2018; Hair]( 21*3باشد )ها بینی کنندهپیش
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 گرایانهانگیزه لذت

 تجربه قبلی خرید آنالین

 جویی در هزینهصرفه 

 جویی در زمانصرفه

خدمات کیفیت

 الکترونیک

 اعتماد

نگرش نسبت 

 به خدمات

 قصدرفتاری

سودمندی پس  

 از استفاده

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 

H11 

H12 

et al. 2014] به بیان دیگر، حداقل اندازه نمونه بایسیییتی ده .

در  های وارد شده به یک مت یر پنهانبرابر بیشترین تعداد پیکان

 ,Kavota]( 21*4باشییید ) PLSهر نقطیه از مدل مسییییر  

Kamdjoug, and Wamba, 2020]  و همچنین )روش

کمترین انیدازه نمونه برای این   GPower3. 1افزار دوم(: نرم

نفر تعیین  216تا(، 3ها )کنندهبینیمطالعه را بسییته به تعداد پیش

نمود. بنابراین میزان کفایت نمونه آماری از  ریق این دو نظریه 

 مش   شد. 

عات در پژوهش حاایییر، بر این اسیییاح ابزار گردآوری ا ال

 ها از مقیاح پنجپرسیشنامه استاندارد است. برای سنجش سؤال 

ترین اسیییت که یکی از رایجای لیکرت اسیییتفاده شیییدهگزینه

های آید. پرسییشیینامه  حسییاب می ها بهگیریها یا اندازهمقیاح

سییینجه[، تجربه قبلی خرید آنالین  8گراییانیه ]  انگیزش لیذت 

جویی سنجه[، صرفه4ویی در هزینه ]جسنجه[، رویکرد صرفه8]

سنجه[، نگرش 4سینجه[، سودمندیِ پس از استفاده ] 8در زمان ]

سیینجه[، قصدِ رفتاری مشتری 4نسییت به خدمات الکترونیک ] 

 Yeo, Goh]سینجه[، بر اساح نظرسنجی یئو و همکاران  8]

and Rezaei,. 2017] ،است. سنجه بوده 14 ورکل شامل به

سنجه[ و 3ی کیفیت خدمات الکترونیک ]هاهمچنین پرسیشنامه 

 Putrianti and]سیینجه[، بر اسییاح نظرسیینجی    4اعتماد ]

Semuel, 2018] ،دراست. سنجه بوده 21 ورکل شیامل  به 

ب ش بررسیییی تحقیق جهت اعتبارسییینجی مدل تحقیق در این

ای )برازش مدل اندازه روایی سیییازهروایی از اعتبار محتوایی و 

از روایی همگرا )متوسط واریانس است راج گیری(؛ با اسییتفاده 

( بهره 818( روایی واگرا و سازگاری درونی )پایایی مرکب821شده

 ها نیز از روشهمچنین برای سیینجش پایایی پرسییشنامهبردیم. 

اسیییت، اسیییتفاده  88درونیکرونباخ که نوعی همسیییانیآلفیای 

از خ کرونبا ور معمول دامنه اریب قابلیت آلفای است. بههشد

امل کمعنای ارتباطِارتباط مثبت تا یک به  معنای عدمِصیییفر بیه 

تر آمده به یک نزدیکدسیییتگیرد و هر چقیدر عدد به قرار می

ه در شود. همانطور کباشید، قابلیت اعتماد پرسییشنامه بیشتر می 

برای  ۷/1[ نشیان داده شیده است، میزان آلفای باالی   2جدول ]

هر پرسییشیینامه، داللت بر پایایی مناسییب هر چهار پرسییشیینامه 

استفاده شده در این تحقیق دارد. همچنین پایایی کلی پرسشنامه 

 بدست آمد.  64/1نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 کرونباخنتایج آزمون آلفای. 1جدول 

 [α>۱/0]کرونباخ آلفای عالمت اختصاری متغیر ها

 Hedonic ۷4/1 گرایانهانگیزه لذت

 Experience ۷9/1 تجربه قبلی خریدِ آنالین

 Price ۷1/1 جویی در هزینهگرایش صرفه
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 [α>۱/0]کرونباخ آلفای عالمت اختصاری متغیر ها

 Time ۷2/1 جویی در زمانگرایش صرفه

 Usefulness ۷3/1 پس از استفادهسودمندی 

 Atitude ۷2/1 نگرش

 Trust ۷2/1 اعتماد

 ESQ ۷۷/1 کیفیت خدمات الکترونیک

 BeIn ۷1/1 قصد رفتاری

 مدل برازندگی بررسی و فرایات آزمون به منظور همچنین

 مربعات حداقل تحت ساختاری معادالت یابیاز مدل تحقیق

 به نبودنحساح ویژگی دو توجه به با [PLSافزار نرم]جزئی 

 . گردید اسبتفاده، هاداده بودننرمال و نمونه تعداد

 گیریارزیابی مدل اندازه 3-1

، شاخ پایایی  از گیریهانداز مدل برازش سنجش منظوربه

برای بررسی اعتبار . شدهاستفاد واگرا روایی و همگرا رواییِ

سه ، [Fornell and Larcker, 1981] فورنل و لرکر، هاسازه

هر یک  مرکب پایایی، واگرامالک معرفی کردند که شامل رواییِ

-می [همگراروایی ]است راج شده  واریانسِها و متوسطاز سازه

است راج شده و واریانسِبرای متوسط ۵/1مقادیر بیشتر از . باشند

ای همرکب بیانگر برازش مناسب مدلبرای پایاییِ ۷/1بیشتر از 

که از نظر پایایی و روایی همگرا هستند اند و اینگیریاندازه

[Hulland, 1999] . نشان  [1]ها در جدول نتایج این شاخ

 نشان از، ها بودهمرکب سازهدهنده تأیید روایی همگرا و پایاییِ

گیری های اندازهبودن این معیار و پایایی مناسب مدلمناسب

 [2: شود ریق سنجیده می دو ازواگرا از  ر  دیگر رواییِ. دارد

 که 8۵الرکر فرنل و روش [1و 84 متقابل عاملی بارهای روش

 آن ی رابطهدر مقایسه هایششاخ  به سازه یک رابطه میزان

 صورتی در روش فورنل الرکر در. هاستسازه سایر با سازه

 از اصلی قطر در مندرج که اعدادکه  است قبولقابل واگرارواییِ

 همه در [8]جدول  به توجه با. بیشتر باشند زیرین خود مقادیر

، ستون در موجود اعداد سایر از اصلی روی قطر موارد اعداد

 .به روش فورنل الرکربرقرار است واگرا پس روایی بوده تربزرگ

 واگرارواییِ صورتی در روش بارهای عاملی متقابل درهمچنین 

مقدار بار هر گویه روی سازه )مت یر( مربوط که  است قبولقابل

ها به خود باالتر از همه بارهای عرای آن گویه با سایر سازه

درستی این فرض را تأیید نموده بر این  ]4[نتایج جدول . باشد

-می واگرا از روش بارهای عاملی متقابل نیز تأیید اساح روایی

 . گردد

 نتایج روایی همگرا و پایایی مرکب. 2 جدول

 AVE > 0/5 C. R>0/7 ونمتغیر مکن

 31/1 ۵6/1 گرایانهانگیزه لذت

 39/1 9۷/1 خرید آنالینتجربه قبلی 

 ۷9/1 ۵4/1 جویی در هزینهگرایش صرفه

 ۷1/1 ۵۵/1 جویی در زمانگرایش صرفه

 39/1 92/1 سودمندی پس از استفاده

 31/1 ۵4/1 نگرش

 31/1 ۵2/1 اعتماد
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 AVE > 0/5 C. R>0/7 ونمتغیر مکن

 38/1 ۵6/1 کیفیت خدمات الکترونیک

 32/1 ۵6/1 قصد رفتاری

 فرنل و الرکرماتریس سنجش روایی واگرا به روش . 3جدول 

 ۱ 8 ۱ 6 5 4 3 2 1 مت یرها

         ۷۷/1 گرایانهانگیزه لذت

        31/1 49/1 تجربه قبلی خرید آنالین

       9۷/1 ۵9/1 4۵/1 جویی در هزینهگرایش صرفه

      96/1 41/1 4۵/1 42/1 جویی در زمانگرایش صرفه

     ۷3/1 91/1 94/1 ۵6/1 ۵1/1 سودمندی پس از استفاده

    32/1 ۷۷/1 91/1 43/1 ۵۵/1 ۵1/1 نگرش

   ۷2/1 9۷/1 9۷/1 ۵۷/1 ۵۷/1 ۵2/1 49/1 اعتماد

  ۷8/1 94/1 ۷2/1 96/1 91/1 ۵۷/1 92/1 ۵1/1 کیفیت خدمات الکترونیک

 ۷۷/1 91/1 94/1 91/1 ۷1/1 46/1 ۵1/1 ۵8/1 44/1 قصد رفتاری

 متقابل عاملی بارهای روشسنجش روایی واگرا به ماتریس . 4جدول

 مت یرها

 ابعاد
HM POPE PSO TSO U At Tr ESQ BI 

HM1 62/1 4۵/1 44/1 41/1 ۵8/1 ۵1/1 4۵/1 41/1 46/1 

HM2 3۵/1 82/1 88/1 88/1 41/1 42/1 84/1 88/1 41/1 

HM3 ۷9/1 13/1 14/1 21/1 23/1 19/1 1۵/1 14/1 81/1 

POPE1 82/1 ۷6/1 4۵/1 89/1 4۷/1 48/1 4۷/1 48/1 4۵/1 

POPE2 89/1 ۷6/1 8۷/1 88/1 8۷/1 89/1 81/1 89/1 46/1 

POPE3 44/1 3۷/1 ۵8/1 42/1 ۵۷/1 ۵8/1 4۵/1 43/1 ۵۷/1 

PSO1 84/1 26/1 32/1 81/1 13/1 1۷/1 19/1 2۵/1 16/1 

PSO2 84/1 13/1 33/1 1۷/1 83/1 8۵/1 18/1 16/1 8۵/1 

PSO3 81/1 43/1 ۷3/1 88/1 ۵1/1 88/1 ۵2/1 4۷/1 44/1 

PSO4 1۷/1 43/1 ۷9/1 1۵/1 ۵2/1 8۵/1 43/1 42/1 48/1 

TSO1 82/1 4۵/1 82/1 ۷2/1 86/1 41/1 81/1 84/1 4۷/1 

TSO2 81/1 11/1 11/1 ۷۷/1 26/1 18/1 2۷/1 2۷/1 19/1 

TSO3 13/1 16/1 8۵/1 34/1 ۵9/1 ۵۵/1 41/1 44/1 ۵2/1 

U1 86/1 83/1 4۵/1 83/1 ۷9/1 ۵3/1 ۵8/1 41/1 4۵/1 

U2 82/1 ۵8/1 ۵9/1 4۷/1 32/1 ۵6/1 48/1 81/1 ۵6/1 

U3 ۵1/1 ۵4/1 ۵4/1 ۵۵/1 38/1 44/1 42/1 88/1 81/1 

U4 86/1 8۷/1 48/1 49/1 ۷2/1 41/1 48/1 4۷/1 4۵/1 
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 مت یرها

 ابعاد
HM POPE PSO TSO U At Tr ESQ BI 

At1 88/1 42/1 82/1 43/1 ۵9/1 ۷۵/1 12/1 4۵/1 ۵8/1 

At2 89/1 44/1 16/1 41/1 ۵1/1 ۷4/1 ۵2/1 42/1 ۵8/1 

At3 42/1 89/1 82/1 83/1 44/1 ۷6/1 81/1 89/1 82/1 

At4 48/1 86/1 43/1 ۵1/1 ۵1/1 32/1 ۵۵/1 ۵۷/1 ۵۷/1 

Tr1 86/1 42/1 46/1 49/1 ۵2/1 ۵1/1 ۷6/1 44/1 ۵1/1 

Tr2 19/1 8۵/1 84/1 89/1 43/1 46/1 ۷۵/1 41/1 49/1 

Tr3 8۷/1 83/1 41/1 8۷/1 ۵8/1 ۵2/1 31/1 ۵1/1 48/1 

Tr4 13/1 81/1 42/1 49/1 48/1 41/1 ۷3/1 49/1 48/1 

ESQ1 88/1 48/1 41/1 41/1 86/1 41/1 86/1 31/1 82/1 

ESQ2 14/1 8۵/1 82/1 13/1 88/1 81/1 19/1 38/1 ۵8/1 

ESQ3 44/1 8۵/1 84/1 44/1 4۵/1 4۵/1 86/1 33/1 81/1 

ESQ4 84/1 88/1 83/1 8۵/1 ۵1 41/1 84/1 31/1 ۵2/1 

ESQ5 8۵/1 42/1 42/1 41/1 92/1 ۵3/1 4۷/1 ۷6/1 4۵/1 

ESQ6 12/1 8۷/1 13/1 86/1 8۵/1 89/1 44/1 ۷3/1 ۵۵/1 

ESQ7 16/1 42/1 82/1 42/1 48/1 ۵9/1 4۷/1 ۷6/1 81/1 

ESQ8 41/1 8۷/1 48/1 41/1 41/1 46/1 83/1 ۷9/1 88/1 

IB1 82/1 ۵2/1 4۵/1 44/1 ۵8/1 ۵9/1 ۵3/1 ۵1/1 ۷3/1 

IB2 83/1 83/1 8۷/1 8۷/1 ۵4/1 4۷/1 ۵1/1 ۵8/1 ۷6/1 

IB3 88/1 13/1 83/1 13/1 ۵۷/1 83/1 83/1 ۵۵/1 31/1 

، TSOجویی در زمان= گرایش صرفه، PSOجویی در هزینه= گرایش صرفه، POPEتجربه قبلی خرید آنالین= ، HMگرایانه= انگیزه لذت: نکته*

 BIقصد رفتاری= ، ESQکیفیت خدمات الکترونیک= ، Trاعتماد= ، Atنگرش= ، Uسودمندی پس از استفاده= 

 ساختاریارزیابی مدل 3-2

ساختاری گیری، مدلپس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه

از  ریق روابط بین مت یرهای مکنون ارزیابی شد. در پژوهش 

-و اریب قدرت پیش [2R] حاار از دو معیار اریب تعیین

 استفاده شده است.  [2Q] 89بینی

  ]2Q[بینی [ و ضریب قدرت پیش2Rضریب تعیین ]
2R مت یر  زا بر یکمعیاری است که نشان از تأثیر یک مت یر برون

به عنوان مقدار  9۷/1و  88/1، 26/1سه مقدار زا دارد و درون

در نظر گرفته  2Rمالک برای مقادیر اعیف، متوسط و قوی 

های درونزای برای سازه 2R، مقدار 1مطابق با شکل شود. می

وان تاست که با توجه به سه مقدار مالک، میتحقیق محاسبه شده

-درامن، بهساختاری را تأیید نمود.  مناسب بودن برازش مدل

 2Qبینی مدل از معیاری با عنوان پیشمنظور بررسی قدرتِ

به عنوان مقدار مالک  8۵/1و  2۵/1، 11/1سه مقدار استفاده شد. 

شود. در نظر گرفته می 2Qبرای مقادیر کوچک، متوسط و بزرگ 

مت یر مالک[  4با توجه به نتایج این معیار ]در سطح متوسط برای 

ی بینگرفت که مدل، قدرت پیشتوان نتیجه[ می۵در جدول ]

 دارد.  ”خوبی“

-گیری و ساختاری مدل پژوهشِب ش اندازه پس از برازش

 منظور کنترل برازش کلی مدل از معیاری با عنوانحاار، به
8۷GOF  به عنوان  89/1و  1۵/1، 12/1استفاده شد، که سه مقدار

است. این مقادیر اعیف، متوسط و قوی برای آن معرفی شده
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 گردد: معیار از  ریق فرمول زیر محاسبه می

(2) 2RiescommunalitGOF  
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ از میانگین مقادیر اشتراکی مت یرهای  ̅

 آید. مکنون پژوهش به دست می

 [2Qبینی ][ و ضریب قدرت پیش2R. مقادیر ضریب تعیین]5جدول

 قصد رفتاری اعتماد نگرش سودمندی 

2R ۵6/1 ۷2/1 ۵8/1 ۵1/1 

2Q 84/1 89/1 1۵/1 1۷/1 

 . نتایج برازش مدل کلی متغیرهای تحقیق6جدول

Communality 2R 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚̅̅ متغیرهای مکنون ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑹𝟐̅̅̅̅  GOF 

 11/1 ۵6/1 گرایانهانگیزه لذت

۵3/1 ۵3/1 ۵3/1 

 11/1 9۷/1 تجربه قبلی خرید آنالین

 11/1 ۵4/1 جویی در هزینهگرایش صرفه

 11/1 ۵۵/1 جویی در زمانگرایش صرفه

 ۵6/1 92/1 سودمندی پس از استفاده

 ۷2/1 ۵4/1 نگرش

 ۵8/1 ۵2/1 اعتماد

 11/1 ۵6/1 کیفیت خدمات الکترونیک

 ۵1/1 ۵6/1 قصد رفتاری

است، به دست آمده ۵3/1 مقدار GOF با توجه به اینکه معیار

 شود. می تایید "قوی "برازش کلی مدل در حد 

 ها و یافته هاتحلیل داده 3-3

 شده ارائه استنبا یب ش توصیفی و ب ش تحلیل در دودر این

 نمونه واعیت کلی  ور[ به۷جدول ] در اساح است. بر این

لحاظ واعیت تأهل، جنسیت، سن، میزان تحصیالت،  از آماری

زمان استفاده از اسن  ش ل، میزان استفاده از اسن  و مدت

دهندگان مجرد، درصد پاس  92نتایج نشان داد . استشده بررسی

 8۵سال،  23-1۵درصد آنان در رده سنی  81درصد آنان زن،  ۵4

درصد آنان دانش آموز/  81درصد دارای تحصیالت لیسانس، 

درصد آنان دارای میزان استفاده متوسط از اسن   48دانشجو، 

اه بوده که از اسن  م 28-23درصد آنان به مدت  13اند و بوده

 نمودند.استفاده می

سازی معادالت های تحقیق از روش مدلحلیل دادهمنظور تبه

-استفاده شد. نرم 83ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی

-سازی معادالت ساختاری بر پایه این روشِافزارهایی که از مدل

طی خکنند، نسبت به وجود شرایطی مانند همآماری استفاده می

بودن نمونه ها و کوچکنبودن دادهمت یرهای مستقل، نرمال

خروجی [. Haenlein and Kaplan, 2004سازگار هستند ]

 [8و ] [1افزار، بعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش در شکل ]نرم

 ور معمول های معادالت ساختاری بهمدلاست. نشان داده شده

ای ههای مت یردهنده زیر مولفهگیری ]نشاناز مدل اندازه ترکیبی

دهنده روابط بین مت یرهای ساختاری ]نشان مکنون[ و مدل

آزمون  ب شدر زیر نتایج بررسی دومستقل و وابسته[ هستند. 

ساختاری به تفضیل ارائه شده گیری و آزمون مدلمدل اندازه

 است. 
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 آمار توصیفی تحقیق .۱جدول

 درصد تعداد جنسیت درصد تعداد تأهل

 1/۵4 113 زن 1/92 18۵ مجرد

 3/4۵ 2۷9 مرد 3/83 246 متأهل

 درصد تعداد تحصیالت درصد تعداد سن

1۱X< ۷4 8/26 دیپلمx< ۷۵ ۵/26 

 x< ۵1 ۵/28لیسانس 9/81 21۵ 25-18

 6/8۵ 283 لیسانس 1/41 68 35-26

 x>= 226 1/82لیسانسفوق 8/24 ۵۵ 45-36

46x> 8۷ 9/6 درصد تعداد شغل 

 ۵/81 22۷ کارمند درصد تعداد استفاده

 81 218 محصل 4/4 2۷ کمخیلی

 ۵/28 ۵1 خانه دار ۵/22 44 کم

 3/11 31 آزاد 1/48 299 متوسط

 2/8 21 سایر 8/1۵ 6۷ زیاد

 درصد تعداد مدت  9/2۵ 91 زیادخیلی

 4/12 31 ماه 9-2 

 14 61 ماه 21-۷

 2/13 213 ماه 23-28

 9/11 ۷6 ماه 14-26

 4/4 2۷ ماه 81-1۵

82x> 9/2 9 ماه 

ساختاری و گیری و مدلهای اندازهپس از بررسی برازش مدل

های پژوهش، بررسی و ها، فرایهداشتن برازش مناسب مدل

برای هر یک از  آزمون شد. در ادامه، نتایج ارایب معناداری

شده مسیرهای مربوط به هر یک از ها، ارایب استاندارفرایه

 6۵در سطح ا مینان  ها و نتایج حاصل از بررسی فرایهفرایه

ها است. ارایب معناداری مت یر[ ارائه شده۷درصد در جدول ]

که [ بیان شده است. با توجه به این3[ و جدول ]8شکل ] در

های تحقیق بیشتر از قدر فرایه ها دریرداری مت ارایب معنا

 د. شونها تایید میباشد، متعاقب آن این فرایهمی 69/2مطلق 
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 های تحقیق. آزمون فرضیه8جدول

 نتیجه آزمون [T-Valueمعناداری] [βاریب مسیر] هافرایه

 اول
گرایانه مشتری بر سودمندی پس از استفاده از خدمات انگیزه لذت

 الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید 31/8 29/1

 دوم
تجربه قبلی خرید آنالین مشتری بر سودمندی پس از استفاده از 

 خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید 4۵/4 11/1

 سوم
جویی در زمان مشتری بر سودمندی پس از استفاده از گرایش صرفه

 خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید 89/۷ 88/1

 چهارم
جویی در هزینه مشتری بر سودمندی پس از استفاده از گرایش صرفه

 خدمات الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید 31/9 82/1

 پنجم
سودمندی پس از استفاده بر نگرش مشتری نسبت به خدمات 

 الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید ۷1/6 42/1

 ششم
نگرش بر قصد رفتاری مشتری نسبت به خدمات الکترونیک تأثیر 

 معناداری دارد. 
 تأیید 86/8 12/1

 هفتم
سودمندی پس از استفاده بر اعتماد مشتری نسبت به خدمات 

 الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید ۵4/6 4۷/1

 هشتم
اعتماد بر نگرش مشتری نسبت به خدمات الکترونیک تأثیر معناداری 

 دارد. 
 تأیید 12/8 2۵/1

 نهم
اعتماد بر قصد رفتاری مشتری نسبت به خدمات الکترونیک تأثیر 

 معناداری دارد. 
 تأیید 4۵/9 8۷/1

 دهم
کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتماد مشتری نسبت به خدمات 

 الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید 48/۵ 82/1

 یازدهم
کیفیت خدمات الکترونیک بر نگرش مشتری نسبت به خدمات 

 الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید 38/1 8۷/1

 دوازدهم
کیفیت خدمات الکترونیک بر قصد رفتاری مشتری نسبت به خدمات 

 الکترونیک تأثیر معناداری دارد. 
 تأیید 4۵/9 11/1
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 مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد. 2شکل

 
 [ T-values]تحقیق همراه با ضرایب معناداری مدل مفهومی. 3شکل 

 

 

-بیان شده [3]و جدول  [8]ها در شکل رایب معناداری مت یرا

های ها در فرایهداری مت یرکه ارایب معنابا توجه به این. است

ا هآن این فرایه باشد متعاقبمی 69/2 تحقیق بیشتر از قدر مطلق

 . شوندتایید می

 گیری و پیشنهاداتنتیجه .4

که  حاکی از آن بود، های استنبا ی پژوهشنتایج حاصل از یافته

این  بر. های پژوهش مورد تایید قرار گرفته استکلیه فرایه

ش گرای، تجربه قبلیِ خرید آنالین، گرایانهاساح انگیزه لذت

عنوان جویی در زمان بهگرایش صرفه، جویی در هزینهصرفه

داری نیمع تأثیرپس از استفاده های انگیزشی بر سودمندیِمحرک

، [29/1] ترتیب برابر باکه میزان اثرات آنان متفاوت و به، اندداشته

 پسسودمندیِهمچنین تأثیر . باشدمی [82/1]، [88/1]، [11/1]

نگرش ، [42/1]و  [4۷/1]از استفاده بر اعتماد و نگرش به ترتیب 

 بر نگرش، [82/1]کیفیت بر اعتماد ، [12/1]بر قصد رفتاری 

 گرایانهلذت انگیزه. استبوده [11/1]بر قصد رفتاری ، [8۷/1]
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رید خ همچنین قصد و مثبت نگرش به منجر که بوده مهمی عامل

 الکترونیکسودمندیِ خدمات، واقع مشتریدر . گرددمی مشتری

یان اگر مشتر. داندگرایانه میهای لذتنوعی متأثر از انگیزه را به

الکترونیک احساح لذت کنند به تبع آن احساح از خدمات

 Moon نتایج این تحقیق با تحقیقات. نمایندسودمندی نیز می

et al. [2017] ،Anderson et al. [2014] ،Schaffner, 

Georgi and Federspiel [2017] ،Cartenì, Pariota 

and Henke [2017] ،های انجام شده بررسی. باشدهمسو می

د قص به منجر، ب ش در گذشتهراایت آنالین خریدِ، دادنشان

 و سریع آنالین با توجه به اینکه خرید. گرددخرید مجدد می

 ریگیتصمیمناشی از  هایهزینه کاهش با مشتریان، بوده راحت

 Law, Kwokات قهای  این تحقیق با تحقییافته. اندمواجه

and Ng [2016] و Yeo, Goh and Rezaei [2017] 

 ر وبه نگرش؛ دادنتایج این تحقیقات نشان، باشدهمسو می

 شوداده میاستف فرد رفتاری اهدا  بینیپیش به منظور ایگسترده

 و نالینآ رفتاری عوامل بین، کلیدی مثبت واسطه یک عنوانبه و

-گرایش صرفه تأثیر، از  ر  دیگر . نمایدمی خرید عمل قصد

-پس از استفاده از خدماتجویی در هزینه مشتری بر سودمندیِ

ی اهنتایج این بررسی هم عقیده با تحقیق. الکترونیک تایید شد

Graciola et al. 2018]  و [Pandery et al. 2019] ،

 یاریبس و است پیچیده محرک یک قیمت، بوده که بیان نمودند

تحقیقات انجام شده . عمیقی از قیمت دارند درک مشتریان از

 ,Audrain-Pontevia, N’Goala and Poncin]توسط 

 تأثیربه ، [Yeo, Goh and Rezaei, 2017]و  [2013

 جویی در زمان مشتری بر سودمندی پس از استفاده ازصرفه

تایج های آنان با نخدمات الکترونیک پرداختند که نتایج بررسی

 رایشگ، در این تحقیقات مطرح شد. استاین تحقیق همسو بوده

گرش بر ن، استفاده از پسسودمندیِ  ریق از زمان در جوییصرفه

ر زمان جویی دمشتریان صرفه. دارد مستقیمیبیر مشتری ارتباط

 . داننددر خرید آنالین  میعنوان یک ابزار مفید را به

س سودمندی پ، های تحقیق مش   شدبر اساح نتایج فرایه

از استفاده بر نگرش و اعتماد مشتری نسبت به خدمات 

 .Ayo et al] نتایج تحقیقات، استگذار بودهتأثیرالکترونیک 

2013] ،[Joo and Sang, 2013] ،[Workman,  

2014] ،[Agag and El-Masry, 2016A] عقیده با این هم

وجه تاین تحقیقات از رابطه مثبت و قابل. استنتایج بوده

پس از استفاده و نگرش و اعتماد نسبت به خرید سودمندیِ

-سودمندی زمانی شکل میاحساح . اندآنالین پشتیبانی نموده

خدماتی آنالین برای شده توسط شرکتِگیرد که محصول ارائه

 Eriksson] همچنین نتایج مطالعات. مشتری خلق ارزش نماید

and Nilsson , 2007] و [Yeo, Goh and Rezaei, 

با نتایج تحقیق حاار در زمینه تأثیر نگرش بر قصد ، [2017

 . ستارفتاری مشتری نسبت به خدمات الکترونیک همسو بوده

ای های تجارت الکترونیک موقعیت خرید را به گونهاگر شرکت

، ن باشندمحرمانه و مطمئ، ایجاد کنند که در آن تعامالت امن

خریداران الکترونیکی تمایل بیشتری به خرید از آن فروشگاه 

در . [Hamidianpour and izady, 2018] خواهند داشت

 ،رسدآنالین اروری به نظر می فروشانخرده آنچه برایواقع 

 Hou, de] است اعتماد سفارش قابل سریع و، دقیق تحویل

Koster and Yu. 2018] .از اعتماد به، تحقیقاتی چندی-

 Inegbedion] اندعنوان یک عامل اثرگذار بر نگرش نام برده

,2018]; [Agag and El-Masry, 2016A]  . اعتماد بر

نگرش و قصد رفتاری  مشتری نسبت به خدمات الکترونیک 

 Agag] تحقیقات صورت گرفته توسط . تأثیر معناداری دارد

and El-Masry, 2016A] ،[Ashraf, Thongpapanl 

and Auh, 2014] ،[[Amaro and Duarte, 2015 ، نشان

دهد که اعتماد بر نگرش مشتری و قصد رفتاری وی نسبت می

هنده داعتماد مشتریان به ارائه. به خدمات آنالین تأثیرگذار است

گردد و گیری نگرش مثبت میخدمات آنالین موجب شکل

 ،دهد که خودمشتری را افزایش میهمچنین احتمال خرید مجدد 

خدمات  از  رفی کیفیت. استییدی بر نتایج تحقیق انجام شدهأت

، شتریم به راایت منجر کلیدی نیروی عنوان یکالکترونیک به

 تحقیقات. گرددکشورها می اقتصادی رشد و شرکت سودآوری

 Putrianti] ، [Ayo et al. 2016]صورت گرفته توسط 

and Semuel, 2018] ،[Apolinário-Hagen et al. 

 ،به رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتماد، [2018
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 کاالها شرکت اگر. نگرش و قصد رفتاری مشتریان تأکید دارند

های خواسته و که نیازها دهند ارائه خود به مشتریان خدمتی یا

که ، برخوردار هستند باالیی کیفیت از را برآورده سازد مشتریان

 . استهمسو با نتایج تحقیق حاار  بوده، این نتیجه

رار دادن با مبنا ق برای اولین بار با توجه به اینکه در این تحقیق

د قص برمدل پذیرش تکنولوژی سعی در بررسی عوامل مؤثر 

در  نقل آنالین اسن ورفتاری مشتریان در پذیرش سیستم حمل

نتایج نشان داد از میان عوامل اثرگذار بر قصد ، کشور را داشتیم

 .اعتماد دارای بیشترین میزان تأثیر بوده است؛ رفتاری مشتریان

نالین ونقل آکه مشتریان از استفاده از سیستم حملدر واقع زمانی

ایند موجب باال رفتن میزان اعتماد آنان احساح سودمندی نم

تواند بر نگرش آنان نیز اثر مثبت بگذارد و گشته و همچنین می

یت کیف. در نتیجه قصد استفاده آنان از این سیستم باال رود

گیری اعتماد تأثیرگذار بوده خدمات این سیستم نیز در شکل

ونقل آنالین از کیفیت باالتری هرچه سیستم حمل. است

-خوردار باشد موجب جلب اعتماد بیشتری در مشتریان میبر

گردد و آنان را نسبت به استفاده از این سیستم بیشتر تربیب 

آنچه از نظر مشتریان ، در میان عوامل مورد بررسی. نمایدمی

سودمندتر تلقی گشته است هزینه صر  شده برای استفاده از 

ستفاده از این در واقع هد  اصلی مشتری از ا. این خدمات است

 در مرحله دوم دریافت. پرداخت هزینه کمتر بوده است، سیستم

تر به عنوان سودمندی پس از استفاده از خدمات در زمان کوتاه

ل در مد. ونقل از نظر مشتری بیان شده استاین سیستم حمل

ف های م تلپذیرش تکنولوژی که در مطالعات م تلف در زمینه

توجه  ،آن اشاره شد( استفاده شده  است)که در ادبیات تحقیق به 

به مت یرهای کنترلی همچون اعتماد و کیفیت خدمات چندان 

حال آنکه در پذیرش تکنولوژی ، مورد توجه قرار نگرفته است

رین تواند بیشتآنچه می، ونقل آنالینهای حملو بالخ  سیستم

تأثیر را بر م ا ب بگذارد اعتماد و کیفیت خدمات ارائه شده 

این تحقیق با بررسی شکا  . باشدها میوسط این سیستمت

ونقل های حملموجود در تحقیقات گذشته در زمینه سیستم

آنالین سعی در بررسی مدل پذیرش تکنولوژی با در نظر گرفتن 

ابعادی همچون اعتماد و کیفیت خدمات الکترونیک برای اولین 

 . بار دارد

 پیشنهاد و محدودیت ها .۵

ویی جصرفه، اعتماد؛ دهد  مت یرهاییق نشان مینتایج این تحق

در هزینه و زمان و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده در قصد 

-تهبر این اساح ارائه بس. رفتاری مشتریان اهمیت بسزایی دارند

رعت س]شده های ت فیفی و افزایش سطح کیفیت خدمات ارایه

 یسازسایت و ش صیاثرب شیِ، رسانیروزبه، گوییپاس 

، هاآن نمایش الزم و مجوزهای و همچنین کسب [ارتبا ات

ه خدمات ائمطمئن و کاهش زمان ار درگاه پرداخت از استفاده

نظر به اینکه هزینه دارای بیشترین سودمندی . گرددپیشنهاد می

کنندگان از این تکنولوژی بوده است بر این اساح برای استفاده

. ای نماینداین مورد توجه ویژهصاحبان امر در ارائه خدمات به 

همچنین با توجه به اینکه زمان به عنوان دومین گزینه سودمند 

برای انت اب این سیستم بوده است مدیران امر سعی کنند نسبت 

ات و نقل خود اقدامبه پوشش کامل منا ق کشور با سیستم حمل

 تترین زمان ممکن قدرالزم را مبذول دارند تا مشتریان در کوتاه

به منظور باال بردن سطح اعتماد . انت اب گوناگون داشته باشند

گردد پرسنل ارائه دهنده خدمات را با مشتریان نیز پیشنهاد می

ظاهر و رفتاری آراسته آموزش دهند تا با رعایت حقوق و احترام 

همچنین  راحان سیستم با  راحی . مشتریان را به مقصد برساند

های تماشای فیلم با هزینه کمتر محیط یا، های سرگرم کنندهبازی

توانند جایگزین خوبی برای پر در محیط اپلیکیشن می و بیره

 . کردن زمان مسافران در سفرهای  والنی باشند

با توجه به اینکه  تحقیق حاار تعداد محدودی از ابعاد و 

است دهندگان را در نظر گرفتههمچنین حجم کمی از پاس 

ل و تری تحلیعاد و حجم بیشتر و متفاوتگردد ابپیشنهاد می

ر فرهنگی در سای تفاوت با توجه به . مورد بررسی قرار گیرد

، راینبناب. باشد متفاوت است ممکن تکنولوژی پذیرش، شهرها

و  تکرار شهرها  سایر در باید تحقیق این در مورداستفاده مدل

در  .گرددتایید  آن سودمندی و اعتبار تا گیردقرار مورد آزمایش

. مورد استفاده قرار گرفت TAMاین تحقیق ب شی از مدل 



 انسیه کاظمی بالف، ندا شریفی اسدی ملفه، میثم شیرخدایی

 2411(/تابستان 46ونقل/ سال دوازدهم/ شماره چهارم )فصلنامه مهندسی حمل

621 

 اهدا  به تواند بینش بهتری نسبتاستفاده از کل این مدل می

 با توجه به اینکه این تحقیق. پیش روی ما ایجاد نماید، رفتاری

به صورت  رح تحقیقی مقطعی انجام شد در تحقیقات بعدی 

همچنین تفاوت ادراکی . گرددتوان از مطالعه  ولی استفاده می

دهندگان در رابطه با مت ییرهای تحقیق و کمبود منابع پاس 

 . این تحقیق بوده استهای ا العاتی کافی از محدودیت

 هانوشتپی .6

1. Uber 

2. Lyft 

3. May 

4. July 

5. Snap 

6. Ola 

7. Online Transportation System 

8. TAP30 

9. Technology Acceptance Model [TAM] 

10. Self service 

11. Hedonic Motivation 

12. Prior Online Purchase Experience 

13. Time Saving Orientation 

14. Price Saving Orientation 

15. Surge pricing 

16. prime time 

17. Attitude towards Electronic Services 

18. TAM 

19. Trust 

20. Honest 

21. Competence 

22. Benevolence 

23. Electronic Services Quality 

24. SERVQUAL 

25. Usability 

26. Usefulness of content 

27. Adequacy of information 

28. Accessibility 

29. Interaction 

30. WEBQUAL 

31. Average Variance Extracted (AVE) 

32. Composite Reliability (CR) 

33. Internal Consistency 

34. Cross-loading 

35. The Fornell-Larcker Criterion 

36. Stone-Geisser criterion 

37. Goodness of Fit 

38. Partial Least Squares (PLS) 
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از دانشگاه مازندران و  2831بازرگانی را در سال  میثم شیرخدایی، درجه کارشناسی در رشته مدیریت

را از  2834الملل در سال گرایش بازاریابی بین -درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

موفق به کسب درجه دکتری در رشته مدیریت  2833دانشگاه تربیت مدرح اخذ نمود. در سال 

القه های پژوهشی مورد عگاه تربیت مدرح گردید. زمینهالملل از دانشبازرگانی گرایش بازاریابی بین

کننده بوده و در حال حاار عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در ایشان  مدیریت برند، رفتار مصر 

 دانشگاه مازندران است.

 

از دانشگاه شمال  2861ندا شریفی اسدی ملفه، درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر را در سال 

از دانشگاه علوم و تحقیقات  2864آمل و درجه کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت اجرایی در سال 

مازندران اخذ نمود. وی هم اکنون دانشجوی درجه دکتری در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد 

ه، صر  کنندباشد. زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان بازاریابی، رفتار ماسالمی واحد بابل می

 .مدیریت سازمانی، بوده است

 

 2836انسیه کاظمی بالف، درجه کارشناسی در رشته مطالعات ارتبا ی و فناوری ارتبا ات را در سال 

 2868از دانشگاه عالمه  با بایی تهران و درجه کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت بازرگانی در سال 

اخذ نمود. وی هم اکنون دانشجوی درجه دکتری در رشته مدیریت از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل 

های پژوهشی مورد عالقه ایشان بازاریابی، باشد. زمینهبازرگانی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل می

 کننده، بوده است.رفتار مصر 

 

 

 

 

 

 


