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چکیده
با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران همواره کوشیده است در راه ارایه خدمات ،بهترین مسیر را بپیمایدد ،اسدتفاده از
تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای مد نظر این شرکت بوده است .در این مسیر ،داشتن وب سایت مورد قبول و کدارا
از نظر مشتریان میتواند گام مهم و اساسی در جهت ارایه خدمات و در رأس آن مشتری مداری باشد .از ایدن رو ،بررسدی
وضعیت وب سایت تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر بوده کده بدرای
ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایدران از تلفید مددل مدروی و بکدر ( )0229و توتدو

و

کارامچتی ( )0272استفاده شده است .در پژوهش حاضر وب سایت تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران از بعدد
نمای سایت ،پیمایش سایت ،قابلیت اعتماد و محتوی سایت ،بررسی و آزمون شده است .روش پدژوهش از ندوع توصدیفی
پیمایشی بوده و جامعه آماری کارشناسان و خبرگان شرکت ملی گاز ایران که بالغ بر 70722نفر بودهاند ،هستند .بدا توجده
به جدول مورگان  965نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .روایی پرسشنامه مورد نظر با استفاده از نظدرات خبرگدان
در چهار مرحله تأیید شد و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ 2/13مورد تأیید قرار گرفت .کلیت مدل پژوهش بدا اسدتفاده
از نرم افزار  LISRELبررسی شد .نتایج آزمون معادالت ساختاری کلیت مدل را مورد تأیید قدرار داد و نتدایج آزمدون دو
جملهای فازی نشان داد وب سایت تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران از چهار بعد مورد مطالعه :نمدای سدایت؛
پیمایش سایت؛ محتوی سایت؛ قابلیت اعتماد در وضعیت مطلوبی است .در پایان نتیجهگیری شده است که برنامهریزی در
راستای به کارگیری تجارت الکترونیک و راهاندازی وبسایت کارا و هدفمندد ،یکدی ازاقددامات اسدتراتژیک شدرکت

* نویسنده مسؤول
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ملی گاز ایران است .بنابراین برنامهریزی برای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک و تقویت وبسدایتهدای مدورد
نظر ضروری است.
واژههای کلیدی :بعد تکنیکی سایت ،نمای سایت ،پیمایش سایت ،محتوای سایت ،قابلیت اعتماد.

مقدمه

سایت مورد قبول و کارا از نظر مشدتریان مدیتواندد گدام

عصر کندونی عصدر اطاعدات اسدت .اطاعدات نیدز

مهدم و اساسددی در جهددت ارایدده خدددمات و در رأس آن

بخددش مهمددی از ددروت بدده حسدداب مددیآیددد .تجددارت

مشتری مدداری باشدد .از ایدن رو بررسدی وضدعیت وب

الکترونیک ،با استفاده از وب به عنوان یک زیرسداخت،

سایت هدای تجدارت الکترونیدک در شدرکت ملدی گداز

مزایای ملموس و نداملموس مختلفدی را ارایده مدیدهدد.

ایران موضدوع مدورد بررسدی در پدژوهش حاضدر بدوده

بسددیاری از سددایتهددای اولیدده درتجددارت الکترونیکددی و

است .ارزیابی وب سدایتهدای تجدارت الکترونیدک در

همچنددین شددرکتهددای سددنتی کدده سددعی مددینمودنددد بدده

شرکت ملی گاز ایران با اسدتفاده از ادبیدات نظدری در 1

تجارت الکترونیکی وارد شوند ،بدراین بداور بودندد کده

مرحله یدا فداز نمدای سدایت؛ پیمدایش سدایت؛ محتدوای

تجددارت الکترونیکددی بدده هرشددکلی ،راه مناسددبی بددرای

سایت؛ قابلیت اعتماد بررسی میشود.

تجارت است ،ولی به مرور زمان پژوهشها دراین زمینده
نشان داده که پدیش قددم شددن درتجدارت الکترونیکدی

مدل مفهومی

بدون در نظر گرفتن نکات الزم ،خطدرات زیدادی را در

برای ارزیابی وب سایت های تجارت الکترونیک در

بر دارد .لذا سازمانها و شرکتها قبل از این کده کداما

شدرکت ملدی گداز ایدران از تلفید مددل مدروی و بکدر

0

به این عرصه وارد شده و به آن متکی گردند ،باید همده

( )0229و توتو

و کارامچتی )0272( ،9اسدتفاده شدده

جوانب آن را سنجیده و در نظر بگیرند .مطالعدات نشدان

است.

مددیدهددد یکددی از دالیددل پددایین بددودن سددط تجددارت
الکترونیکدددی ،ناکارمددددی وب سدددایتهدددای فعدددال در
برقددراری ارتبددار ا ددر بخددش و آسددان بددا کدداربران اسددت
(آبلس 7و همکاران .)7333 ،با توجده بده اینکده شدرکت
ملی گداز ایدران ،یکدی از چهدار شدرکت اصدلی وزارت
نفددت ایددران اسددت در راسددتای اراده خدددمات بهیندده بدده
مشتریان همواره کوشیده است بهترین مسدیر را بپیمایدد،
استفاده از تجارت الکترونیک یکدی از راهکارهدای مدد
نظر این شرکت بدوده اسدت .در ایدن مسدیر ،داشدتن وب
1 Ables

2 Merwe & Bekker
3 Totok & Karamcheti
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کیفیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران

نمای سایت

پیمایش سایت

 گرافیک

ساختار منطقی

 سبک

 موتور جستجو

 متن

 سهولت استفاده

 انعطاف پذیری

قابلیت اعتماد

محتوی سایت

 اطاعات ذخیره شده

 اطاعات مرتبط با

مشتریان

محصول/خدمت

 فرایند سفارش

 خدمات پس از فروش

 اطاعات در خصوص شرکت و
نحوه برقراری ارتبار
 میزان اطاعات ارائه شده در سایت
 تعامل با مشتری

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

پیشینه و فرضیههای پژوهش

فرایند پرداخت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخدوردار

فنددداوری اطاعدددات ا دددرات عمدددده ای در تمدددامی

است (فتحیان و شیخ .)7905 ،در بررسی عوامل مؤ ر بدر

عرصه هدای اقتصدادی ،تجداری و شدغلی نهداده اسدت بده

ایجدداد آمددادگی الکترونیکددی بددرای پددذیرش تجددارت

طددوری کدده بددرای هددر پدیددده تجدداری یددک نسددخه

الکترونیددک از بددین عوامددل سددازمانی ،متغیرهددای مندداب

الکترونیک به وجود آمده است .یکی از این نسخههدای

انسانی ،مناب تجاری ،مناب تکنولوکیکی ،تعهد و از بدین

الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی است که به کدارگیری

عوامل محیطی ،آمادگی الکترونیکی صدنای پشدتیبان در

و اسددددتفاده از آن مسددددتلزم وجددددود زیرسدددداختارهای

پذیرش اولیده تجدارت الکترونیدک نقدش مهمدی دارندد

تکنولددوکیکی ،حقددوقی-قددانونی ،فرهنگددی -اجتمدداعی و

(حقیقی نسب و حسنی ماسدوله .)7901 ،در پژوهشدی بدا

مددالی اسددت (صددالحی صدددقیانی و دهقددان .)7901 ،در

عنددوان بررسددی مواندد تجددارت الکترونیددک و تبیددین

تجارت الکترونیکی ،عداوه بدر دو طدرف اصدلی؛ یعندی

راهکارهددای پیدداده سددازی آن دربعضددی از سددازمانها،

خریدددار و فروشددنده ،بانددکهددای آن دو ،واسددطههددا و

مشخص شد که مباحث مرتبط با عوامل انسانی بداالترین

عوامل تحویل کاال نیدز فعدال هسدتند .لدذا وجدود سداز و

تددا یر را بددر میددزان اسددتفاده از تجددارت الکترونیددک در

کارهدای امنیتددی در تجددارت الکترونیکددی و بدده ویددژه در

سازمان ها دارند .عوامل حقوقی دومین مان و در نهایدت
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عوامل فنی به عنوان سومین مدان تدا یر گدذار در توسدعه

مشددتری ضددرورت دارد (لددین .)0229 ،در الویددت بندددی

تجارت الکترونیک در سازمانهاشناخته شدد (رسدتمی و

درخواست برای وب سدایتهدای تجدارت الکترونیدک،

همکاران .)7900 ،نتایج پژوهشی با عنوان بررسی رابطده

کددداهش کیفیدددت باعدددث افدددزایش زمدددان پاسدددخ و رد

میان استفاده از تجارت الکترونیکدی و متغیرهدای مهمدی

درخواسددت و منجددر بدده سددرخوردگی کدداربر ،کدداهش

چون رضایت ،اعتماد و وفداداری مشدتری حداکی اسدت

اسددتفاده از خدددمات و کدداهش درآمددد خواهددد شددد

کدده اعتمدداد و وفدداداری و رضددایت در تعامددل بددا هددم بددر

(کارامچتی و توتدو  .)0272 ،0در پژوهشدی بدا عندوان

افددزایش خریددد الکترونیکددی تأ یرگذارنددد ،امددا میددزان و

پویایی ا رات نوآوری اشاره شد که پذیرش نوآوری نده

نحوه تأ یرگذاری و تعامل آنها در کشدورهای مختلد

تنها با فرصتها ومحدودیتهدای ناشدی ازویژگدیهدای

تفدداوت دارد (الهددی و همکدداران .)7900 ،در ارزیددابی

سازمان هدا ،بلکده توسدط واکدنش بده تصدویب دیگدران،

توفی د وب سددایتهددای تجددارت الکترونیددک درایددران

وابسته و منتسب خود (ا رات متقابل) نیز تعیین مدیشدود

مشددخص شددد کدده  5عامددل امنیددت اطاعددات ،حفدد

(شین.)0270 ،9

اطاعات محرمانه ،قابدل فهدم بدودن ،ردیدابی حسداب و
قابلیت بروز رسانی بیش از سایر عوامل در موفقیدت وب

نمای سایت

سددایت تددا یر دارنددد (صددفایی قددادیکائی و صدددیقی،

صفحات وب به ویژه صدفحه آادازین سدایت مانندد

 .)7900در پژوهشی با عنوان ارایه مدلی بدرای تحلیدل و

ویترین یک فروشگاه بسیار اهمیت دارد .این صدفحه بده

ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیکی ،بدا اسدتفاده

تنهایی مدیتواندد از چندان تدأ یرات شددیدی برخدوردار

از منط فدازی و شدبکه عصدبی بده توسدعه مددل سلسدله

باشدکه موجب ماندن ویدا رفدتن بازدیدکنندده از سدایت

مراتبددی بدده روش فددازی بددرای ارزیددابی وب سددایتهددای

گردد .جلوه و ا رات این صفحه روی مراجعان به سایت

تجددارت الکترونیددک مبددادرت شددده اسددت (مددازاده

و یا تصمیمات آنها ،مستقیما تأ یر میگذارد (ام کیند،،

صددادقیون و سددبحان مددنش .)7900 ،دو گددروه عوامددل

 .)7900در مجمددوع جلددوه ایددن صددفحه بایددد پدداکیزه،

دروندی شدامل خصوصدیات مؤسسده تجداری ،داندش IT

حرفهای و جذاب نظیر سالن انتظار یک ساختمان باشدد.

مدیران ارشد ،مشارکت ،دیدگاهها و تجدارب گذشدته و

یک سایت خود دارای عناوین مشخص و گرافیکهدای

عوامل بیروندی شدامل زیرسداختهدا ،عوامدل مدرتبط بدا

جذاب است .چندین سدایتی از هرگونده شدلوای بده دور

تجددارت و عوامددل مددرتبط بددا رقابددت تجدداری ،حمایددت

بوده و از بنرها و پیوندها با ظرافت و دقت بهره مدیبدرد.

دولت ،مزیت نسبی ،هزینه و سازگاری بدر پدذیرش ایدن

اگر استفاده از بانرها به صورت پراکنده و درمکدانهدای

نوع تجارت مؤ ر اسدت (دوالکیدا و شدری .)0220 ،7در

مناسب انجام گیدرد ،تدأ یر زیدادی روی کدارایی سدایت

تجارت الکترونیکی ،کیفیت خدمات یدک شدیوه تعیدین

خواهند داشت ،ولی اگدر بده طدور یکسدان و یکنواخدت

مزیت رقابتی از طری رضایت مشتری اسدت .بده عداوه

مددورد اسددتفاده قددرار نگیرنددد و یددا بددیش از اندددازه بدده

در محددیط تجددارت الکترونیکددی ،رابطدده بددا مشددتری از
اهمیددت بسددیار زیددادی برخددوردار اسددت و بددرای حف د
1 Dholakia & shetri

2 Totok & Karamcheti
3 Shih
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کارگرفتدده شددوند از جددذابیت و کددارایی آن خواهنددد

بر روی وب نمایش دهد (شجاعی و ملکیزاده.)7909 ،

کاست (یائو.)0221 ،

در وب ،محتوی ،خمیره اصلی وب سایت شرکت است
که شدامل مدتن ،عکدسهدا و جلدوههدای چندد رسدانهای

پیمایش سایت

(تصویر/صدا/تصاویر متحر ) اسدت .محتدوای سدایت

در طددول مرحلدده جمدد آوری اطاعددات ،مشددتریان

می تواند باعث افزایش تعداد مراجعده کننددگان گدردد،

سددایت را ،بددرای محصددوالت/خدماتی کدده عاقدده منددد

ازطرف دیگر محتوا باید با محصولی کده شدرکت قصدد

هستند ،جستجو می کنند .در این مرحله ،پیمایش سدایت

فروش آن را دارد سازگار باشد تا بتواند مراجعده کنندده

مهمترین جنبه سایت اسدت کده بده فرایندد حرکدت بدین

راجذب کند (السی.)0221 ،

وب سددایت اشدداره دارد .جنبددههددای

با توجه به اینکده شدرکت ملدی گداز ایدران ،یکدی از

صددفحات مختل د

نظیرسرراست بودن ،ساختار منطقی سایت ومنوها که بده

چهار شرکت اصلی وزارت نفت ایران است در راسدتای

راحتددی قابددل فهددم باشددند و موتورهددای جسددتجو درایددن

اراده خدمات بهینه بده مشدتریان همدواره کوشدیده اسدت

مرحله مهم هستند (امکین.)7900 ،،

بهترین مسیر را بپیماید ،اسدتفاده از تجدارت الکترونیدک
یکی از راهکارهای مد نظر ایدن شدرکت بدوده اسدت در

قابلیت اعتماد

این مسیر ،داشتن وب سایت مدورد قبدول و کدارا از نظدر

در فضای اینترنتی ،فروشندگان و خریدداران از نظدر

مشتریان مدیتواندد گدام مهدم و اساسدی در جهدت ارایده

فیزیکددی رودررو نیسددتند و خریدددار تنهددا تصددویری از

خدمات و در رأس آن مشتری مدداری باشدد .از ایدن رو

محصول را می بیند .از این رو تحویدل بدا کیفیدت وعدده

بررسی وضعیت وب سایت های تجارت الکترونیدک در

داده شدده همدواره بده عندوان یدک چدالش مطدر بدوده

شرکت ملی گاز ایران موضوع مورد بررسی در پژوهش

است .حف درجه باالی اعتماد در تجدارت الکترونیدک

حاضددر بددوده اسددت .ارزیددابی وب سددایتهددای تجددارت

برای فروشندگان خیلی مهدم اسدت .اعتمداد در تجدارت

الکترونیددک در شددرکت ملددی گدداز ایددران بددا اسددتفاده از

الکترونیکی بویژه در شکل جهانی آن به دلیل مشکات

ادبیات نظری در  1مرحله یا فداز نمدای سدایت؛ پیمدایش

و محدیطهدای

سایت؛ محتوای سایت؛ قابلیت اعتماد مورد بررسی قدرار

گوناگون کسب و کاری ،دارای اهمیدت خاصدی اسدت.

میگیرد .تا پدس از شناسدایی وضدعیت ،ارزیدابی مهمّدی

عدداوه بددر اعتمدداد بددین فروشددنده و خریدددار ،اعتمدداد بدده

برای شرکت ایجاد کندد و از طرید آن شدرکت بتواندد

زیرسددداخت تجدددارت الکترونیکدددی و محدددیط تجدددارت

سددهم بددازار خددود را گسددترش داده و منجددر بدده افددزایش

الکترونیکی نیز ضروری است (چان.)0225 ،

فددروش و از سددوی دیگددر دسترسددی بدده مندداب بیشددتر بددا

قانونی در تقلبها ،فرهن،هدای مختلد

محتوی سایت
طراحی وب سایت باید به گونه ای باشدکه شدرکت
را در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظدر کمدک کندد
وازاین جهت باید تصویر مورد نظر دلخواه را از شرکت

قیمتهای مناسب و هزینه کمتر شود.
مستند به پیشینه مدذکور در موضدوع فدود ،در مقالده
حاضر وب سایت تجارت الکترونیدک در شدرکت ملدی
گاز ایران از بعد نمای سدایت ،پیمدایش سدایت ،قابلیدت
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اعتمداد و محتددوی سددایت مدورد بررسددی و آزمددون قددرار
خواهد گرفت.

سازه های پرسشنامه نیز به وسیله اعضای نمونه آماری بده
درستی در

شدهاند .به این منظدور پرسشدنامه طراحدی

بنابراین در این قسمت ،سؤال ویژه پژوهش متناسدب

شده در چهدار مرحلده بررسدی خواهدد شدد :مرحلده اول

با آنچه که در الگوی مفهومی پژوهش آمده است بدین

تعیین روایی (مراجعه بده ادبیدات و اسدتخراا سدازههدا)،

شر بیان میگردند:

مرحلدده دوم تعیددین روایددی (پدداالیش اولیدده بدده وسددیله

 -آیا بعدد نمدای سدایت تبیدین کنندده وضدعیت b2b

تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران هستند؟
 -آیا بعد پیمایش سایت تبیین کنندده وضدعیت b2b

تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران هستند؟
 -آیا بعد قابلیت اعتمداد تبیدین کنندده وضدعیت b2b

تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران هستند؟
 -آیا بعد محتوی سایت تبیدین کنندده وضدعیت b2b

تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران هستند؟
روش پژوهش
جامعدده آمدداری پددژوهش حاضددر را کارشناسددان و
خبرگان شرکت ملی گاز ایران تشکیل دادند که بالغ بدر
 70722نفر بودهاند .بدا اسدتفاده از جددول مورگدان 965
پرسشنامه تکمیل وجم آوری گردید .در نمونه مذکور
 % 10مددرد %15 ،دارای سددن بددین 12تددا  52سددال%91 ،
درصد دارای سدابقه کداری بدین  76تدا  02سدال ،و %51
درصدشان دارای تحصیات لیسانس بودهاند.
دادههددای مددورد نیدداز پددژوهش حاضددر بدده وسددیله
پرسشنامه ای حاوی  10سؤال در مقیداس ده گزیندهای از

پژوهشگر) ،مرحله سوم تعیین روایی (پاالیش بده وسدیله
 72خبره) ،مرحله چهارم تعیین روایی (پرسشنامه نهایی)،
در نهایت ،پرسشنامه نهایی طراحی و بدرای جمد آوری
دادهها مورد استفاده قرار داده شد.
همچنین ،عدد شاخص نیکدویی بدرازش 2/30 =7نیدز
که بده عندوان یکدی از معیارهدای سدنجش روایدی اسدت
(هایر و همکاران .)7330 ،0در این پدژوهش بیشدتر از .2
 32بدست آمده است.
همچنین یکی از روشهای متعدد تعیدین قابلیدت اعتمداد
(پایایی) سنجش سازگاری دروندی آن اسدت (کونسدا و
همکدداران .)0221 ،9کدده بددا ضددریب آلفددای کرونبدداخ
اندددازهگیددری مددیشددود (کرونبدداخ( )7357 ،1چرچیددل،5
 .)7313و در االددب پددژوهشهددای مددورد اسددتفاده قددرار
میگیرد (پیترسون .)7331 ،6اگر چه حداقل مقدار قابدل
قبول برای این ضریب باید  2/1باشدد ،امدا مقدادیر  2/6و
حتددی  2/55نیددز قابددل قبددول و پددذیرش اسددت (نانددالی،1
 .)7310در پدددژوهش حاضدددر ،قابلیدددت اعتمددداد ابدددزار
اندازهگیری  2/13بوده است.

خیلی کم تا خیلی زیاد اندازهگیری ،و با استفاده از مددل
معددادالت سدداختاری بدده بررسددی وضددعیت وب سددایت
تجارت الکترونیک در شدرکت ملدی گداز ایدران از بعدد
نمای سایت ،پیمایش سدایت ،قابلیدت اعتمداد و محتدوی
سایت پرداخته شده است.
بدددرای تعیدددین روایدددی ،اجدددزای متغیرهدددای مدددورد
اندازهگیری از ادبیات موضوعی پدژوهش اخدذ شدده ،و

1 GFI = 0 98
2 Hair et al
3 Conca et al
4 Cronbach
5 Churchill
6 Peterson
7 Nunnally
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یافتههای پژوهش

مدل برازش قابل قبولی بدا دادههدای دنیدای واقعدی دارد

معادالت ساختاری:

(سدددددوربوم و جورسدددددکون .)7303 ،،در پدددددژوهش

در این قسمت با توجده بده مددل مفهدومی پدژوهش،

حاضدرAGFI = 0. ،GFI = 0. 98 ،RMSEA = 0. 08

مدل معدادالت سداختاری چهدار متغیدر تبیدینکنندده وب

 NFI=0. 980 ،91و  NNFI=0. 95بوده است ،لذا مدل

سددایتهددای تجددارت الکترونیددک بددر اسدداس خروجددی

پژوهش دارای برازندگی الزم بدوده و کلیدت آن مدورد

نرمافزار لیزرل ارایه خواهد شد .قابل ذکر اینکده از میدان

تأیید است؛ چدرا کده  RMSEAکمتدر از  %72و  GFIو

و متعدد تعیین برازندگی یک مدل

 NFIنیدددز بیشدددتر از  %32بدددوده ،و متغیرهدددای مشدددهود

معددادالت سدداختاری ،شدداخصهددای  GFI ،RMSEAو

چهارگانده مدیتواننددد  %37متغیدر نامشددهود اصدلی مددورد

 NFIاز بهترین و معروفترینشان بوده و میتوانند در حد

مطالعه؛ یعنی وب سایتهای تجدارت الکترونیدک را بده

کفایت الزم ،برازندگی یدک مددل معادلده سداختاری را

صورت مستقیم و ایرمستقیم توجیه و تبیین نمایند.

شاخصهای مختل

تعیین کنند RMSEA ≤ 0. 10 .نشان مدیدهدد کده ایدن

مدل برآوردی معادله ساختاری

مدل استاندارد معادله ساختاری

مدل  T-Valuesمعادله ساختاری

نمودار ( )1مدل معادله ساختاری
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جدول ( )1دادهها و تحلیلهای مدل معادله ساختاری
وب سایتهای تجارت الکترونیک

متغیر نامشهود
متغیرهای
مشهود

نمای سایت

پیمایش سایت

قابلیت اعتماد

محتوی سایت

2/00

2/65

2/05

2/50

ضرائب استاندارد
تأیید /رد

GFI = 0. 98 AGFI=0. 91 NFI=0. 98 NNFI=0. 95
 RMSEA=0. 035کلیت مدل تأیید میشود.

کلیت مدل
آماره T

73/11

70/01

70/60

77/17

ا رات

تأیید/رد ا ر

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

مستقیم

ضریب

0/33

2/06

7/93

2/13

رتبه ا رگذاری

اول

سوم

دوم

چهارم

آماره T

6/22

70/20

1/53

70/55

ا رات

تأیید/رد ا ر

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

ایرمستقیم

ضریب

7/923

-2/099

2/269

2/777

رتبه ا رگذاری

اول

چهارم

سوم

دوم

ضریب

1/92

77/01

1/65

70/66

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

چهارم

دوم

سوم

اول

ا رات کل

نحوه و جهت

مستقیم  +ایرمستقیم

ا رگذاری
رتبه ا رگذاری

مدل عمدومی معادلده سداختاری روابدط تعداملی بدین
متغیرها (ا رات مستقیم و ایرمستقیم) عبارت است از:
(ا رات ایر مستقیم) ( +ا رات مستقیم) = ا رات کدل در
مدل معادله ساختاری
با توجه به نمودار شماره یک ،مدل معادله سداختاری

V2. 2= (v2. 2)× (-0. 27)× (v2. 3)× (1. 39)+ (v2.
)2)× (0. 18)× (v2. 4)× (0. 79
)V2. 3 = (v2. 3)× (-0. 08)× (v2. 4)× (0. 79
)V2. 4 = (v2. 4)× ( 0. 79)× (v2. 3)× ( -0. 08

 :Vوب سایتهای تجارت الکترونیک شرکت ملی
گاز ایران

تبیدددین کنندددده متغیرهدددای وب سدددایتهدددای تجدددارت

 :V2. 1نمای سایت

الکترونیدک ،بددر حسددب ضددرائب اسددتاندارد (فقددط روابددط

 :V2. 2پیمایش سایت

مستقیم) عبارت است از:

 :V2. 3قابلیت اعتماد

اثرات مستقیم:

 :V2. 4محتوی سایت

V= (2. 99)× (V2. 1) + (0. 86)× (V2. 2) + (1.
)39)× (V2. 3) + (0. 79)× (V2. 4

اثرات غیرمستقیم:
V2. 1= (v2. 1)× (0. 20)× (v2. 2)× (0. 86)+ (v2.
1)× (1. 12)× (v2. 3)× (1. 39) + (v2. 1)× (-0.
)53)× (v2. 4)× (0. 79

نتیجهگیری و پیشنهادهای کاربردی
نتیجدده آزمددون معددادالت سدداختاری (تحلیددل عدداملی
تأییدی) مربدور بده متغیرهدای مدورد مطالعده نشدان داده
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است وب سایتهای تجارت الکترونیدک شدرکت ملدی

مراجعه کنندگان بده سدایت و همچندین صداحبان سدایت

گاز ایران با استفاده از متغیرهایی چون -7 :نمای سایت،

تددأمین گددردد در طددول مرحلدده جم د آوری اطاعددات،

 -0پیمددایش سددایت -9 ،قابلیددت اعتمدداد و  -1محتددوی

مشتریان سایت را ،برای محصوالت/خدماتی کده عاقده

سایت تبیین میشود .بر اساس نتایج پدژوهش حاضدر در

مند هستند ،جستجو می کنندد .در ایدن مرحلده ،پیمدایش

ارتبار با مطالعات مشدابه مدورد اشداره در مقالده حاضدر،

سایت مهمترین جنبه سایت است که بده فرایندد حرکدت
بین صفحات مختل

میتوان مقایسههایی انجام داد که به شر زیر است:

وب سایت اشداره دارد .جنبدههدای

 -نمای سایت :طراحی یک سایت به طور حرفده ای

نظیر سر راست بودن ،ساختار منطقی سایت و منوهدا کده

نشان دهنده تصویر مناسبی از شرکت واهداف آن است.

به راحتی قابل فهم باشدند و موتورهدای جسدتجو در ایدن

یک سدایت حرفده ای بده گونده طراحدی مدیگدردد کده

مرحله مهم هستند.

موجب اعتماد و اطمینان مراجعان باشد .صفحات وب به

در راستای تقویت سایت پیشنهاد مدیشدود مدواردی

ویژه صفحه آاازین سایت مانند ویترین یدک فروشدگاه

مانند مناسب بودن نقشه سایت شرکت ملدی گداز ایدران؛

بسیار اهمیت دارد .ایدن صدفحه بده تنهدایی مدی تواندد از

ساماندهی مناسب و قابدل فهدم بدودن منوهدای شدرکت؛

چنان تأ یرات شدیدی برخوردار باشد که موجب مانددن

سهولت حرکت بین صفحات و برگشت به صفحه اصلی

و یا رفتن بازدید کننده از سدایت گدردد .جلدوه وا درات

سایت شرکت؛ استفاده بهینه از موتور جستجوی داخلدی

این صفحه روی مدراجعین بده سدایت و یدا تصدمیمهدای

وخارجی سایت ،مناسب بودن سداختار سدایت شدرکت،

آنها ،مستقیما تأ یر می گذارد.

ارزیابی استراتژی تبلیغات مناسب سایت ،مناسدب بدودن

با توجه به این نتیجه پیشدنهاد مدیشدود مبداحثی نظیدر

فهرستبندی سایت شدرکت ،دقدت در طراحدی سدایت،

توجه به ترکیب رن ،سدایت؛ اصدول گرافیکدی و پدس

توانددایی کنتددرل ترافیددکهددای اینترنتددی سددایت ،سددرعت

زمینه سایت؛ استفاده از ابزارهای مناسب (ساعت/تاریخ)

بارگذاری مطالب سایت ،سازگاری سایت شرکت ملدی

جهت اطاعات دقی و به روز در سایت؛ تناسدب انددازه

گاز ایران با مرورگرها و نرم افزارهای اینترنتی مختلد ،

صفحات در مرورگرهدای مختلد ؛ سدازگاری ترکیدب

استفاده از پهنای باند کافی در سایت شرکت اجرا گردد

رندد ،سددایت شددرکت ملددی گدداز ایددران بددا مناسددبات

و ارزیددابیهددای مناسددبی در راسددتای پیشددبرد ایددن امددور

تاریخی/فرهنگی/مذهبی؛ استفاده از تصاویر متحر

بده

صورت گیرد.

منظور جذابیت سایت شرکت ملی گاز ایران؛ استفاده از

 -قابلیت اعتماد :اعتماد مشدتریان بده عندوان یکدی از

اندازه ،نوع و رن ،فونتهدای مطالدب بده منظورجدذابیت

فاکتورهددای کلیدددی و عناصددر اصددلی موفقیددت تجددارت

سددایت شددرکت ملددی گدداز ایددران؛ اسددتفاده از تصدداویر و

الکترونیکی تلقّی شدده اسدت و بسدیاری از صداحبنظران

شکلهای مناسب به منظور جذابیت سایت شرکت ملدی

کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و اسدتقرار

گاز ایران در برنامهریدزیهدای مربدور بده نمدای سدایت

فراگرد مطمئن و مورد اعتماد خریدار میدانند.

مورد توجه طراحان و مدیران سایت شرکت قرار گیرد.

بددا توجدده بدده نتیجدده فددود مددیتددوان پیشددنهاد داد

 -پیمایش سایت :در یک سایت تجاری بخدشهدای

موضددوعاتی و مددواردی از قبیددل سددهولت عضددویت در

مختلفی بایستی در نظر گرفته شود تا نیازهای مشدتریان و

سایت شرکت؛ پاسخدهی سری به ایمیلهدای مشدتریان؛
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 محتوی سایت :طراحی وب سایت باید به گوندهایباشد که شرکت را در دستیابی به اهداف تجداری مدورد

دستباف ایران ،فصلنامه پژوهشدهای بازرگدانی،50 ،
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کردناییج ،اسداله .)7900( .عوامل مدؤ ر بدر اعتمداد

شرکت؛ امکان سهولت درا نظرات مشدتریان درسدایت

مشدددتری در تجدددارت الکترونیدددک (مددددل،)B2C

شرکت؛ به روز بدودن سدایت شدرکت؛ سدرعت مناسدب

فصلنامه مدرس علوم انسانی.)0( ،79 ،

سایت؛ برخورداری از اطاعات مفیدی بدرای کداربران؛
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تنوع موضوعی اطاعات و اخبار سایت شرکت؛ وجدود

علی .)7900( .بررسی موان تجدارت الکترونیدک و

چند زبان بینالمللی در سدایت شدرکت ملدی گداز ایدران
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مدیران و دست اندرکاران سایت قرار گیرد.
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