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چکیده
يکی از کاربردهای اينترنت که در سااا های اخیر ،توجه زيادی به آن شااده اساات ،خريد و فروش کاال و خدمات از
طريق اينترنت ا ست که با نام تجارت الکترونیکی شناخته می شود .تجارت الکترونیکی بهدلیل امتیازاتش ن سبت به
تجارت سنتی ،روزبهروز کاربران بی شتری را به خود جذب میکند و بهزودی به ب ستری بیرقیب برای تمام ک سب و
کارها تبديل میشاااود .يکی از چالشهای مهم در تجارت الکترونیکی ،جذب مشاااتريان به خريد از يب وبساااايت
است .مطالعات بسیاری نشان میدهد که خريداران در خريد آنالين ريسب بیشتری ن سبت به خريد سنتی احساس
میکنند .اين ريسااب درکشااده ،ناشاای از بیاعتمادی خريداران به اعتبار فروشااگاههای آنالين و مالکان آنهاساات.
هدف اين پژوهش بررساای اين مسااه ه اساات که چگونه اعتماد ،تعامل افراد را با تجارت الکترونیکی تحت تأثیر قرار
میدهد تا به اين نتیجه بر سد که چه معیارهای امنیتی بايد در نظر گرفته شود تا ري سب کاهش يابد و راهکارهايی
برای کاهش ريسب ارائه شود.
واژههای کلیدی
اعتماد الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی ،جامعهی مجازی ،فروشگاه آنالين و کاهش ريسب.
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 .1مقدمه
از ابتدای زندگی بشر ،انسانها بهدنبا برقراری ارتباط با يکديگر بودهاند تا نیازهای مخت ف خود را برطرف
کنند .در گذشااته افراد برای برقراری ارتباط و صااحبت با يکديگر ،بازی و ساارگرمی ،اطالعرسااانی و نشاار
اخبار ،دادوسااتد کاال و  ...بهصااورت حضااوری و در يب مکان فیکيکی قرار مالقات میگذاشااتند .در دنیای
مدرن امروزی ،با گساااترش اينترنت ،جوامج مجازی شاااکل گرفتهاند که اين امکان را برای افراد فراهم
میکنند که بدون مالقات در يب مکان فیکيکی ،بهصااورت مجازی در يب فضااای مجازی مشااابه جمج
شوند و با يکديگر ارتباط برقرار کنند ).(Shan et al., 2012; Yin & Liu, 2012
در سااا های اخیر اسااتفاده از اين جوامج مجازی برای خريد و فروش کاال ،خدمات و معامالت با اسااتابا
فروشاااندگان و خريداران مواجه شاااده اسااات .به اين سااابب از معامالت که از طريق اينترنت و با انتاا
دادههای الکترونیکی انجام میگیرد ،تجارت الکترونیکی گفته میشود ).(Grandon & Pearson, 2004
تجارت الکترونیکی به دلیل امتیازاتش ن سبت به تجارت سنتی ،روزبهروز کاربران بی شتری را جذب میکند
و بهزودی به بسااتری بیرقیب برای تجارت تبديل میشااود .يکی از مهمترين مکايای تجارت الکترونیکی
ن سبت به نوع فیکيکی آن ،حذف فواصل مکانی و زمانی است که با توجه به مسیرهای طوالنی و مشغ هی
زياد ان سانها ب سیار حائک اهمیت ا ست .تحایاات ن شان داده که تمامی وب سايتهايی که خدمات تجارت
الکترونیکی ارائه میدهند الکاماً موفق نبودهاند .چهار عامل اساسی در تعامالت تجارت الکترونیکی سازمان
با م شتری وجود دارد که بر قصد خريد اينترنتی افراد تأثیرگذار ا ست .اين موارد عبارتاند از محتوا و میکان
اطالعات ،طراحی ،امنیت و حفظ حريم خصوصی کاربران).(Vos et al., 2014
اين عوامل ا سا سی ،موانعی برای خريد آنالين م شتريان ت ای می شوند؛ بنابراين شرکتهای اينترنتی بايد
برای موفایت ،اين موارد را تأمین و اعتماد و اطمینان مشاااتريان را ج ب کنند

;(Chen et al., 2015

) .Zhang et al., 2013برای تحاق اين امر ،ابتدا بايد رفتار مشتريان را ارزيابی و سپس استراتژیهايی را
برای کاهش ريسب خريد آنالين تدوين کرده و اطمینان مشتريان را ج ب کنند .ايجاد اعتماد سبب جذب
م شتريان ) (Rahimnia & Hassanzadeh, 2013و ت شويق آنها به خريد آنالين می شود

(Aren et al.,

) .2013در اين پژوهش ،ابتدا تعريف دقیای از تجارت الکترونیکی بیان میشود .پس از آن اعتماد اينترنتی،
ابعاد و عوامل مؤثر بر آن و جذب مشتريان به يب وبسايت تجارت الکترونیکی بررسی میشود.
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 .2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
 .1-2تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی درواقج انجام دادن مبادالت تجاری از طريق شبکهی اينترنت

ا ست (Ogonowski et

 .)2005 ,Ratnasingam ;2014 ,.alتجارت الکترونیکی تنها ايجاد يب وب سايت نی ست و مبحثی فراتر
را پوشاااش میدهد .اين مفهوم ،سااافارش دادن ،مناقصاااات کاريابی و کارمنديابی و مبادلهی اطالعات با
استفاده از فناوری اطالعات را شامل می شود .انتاا وجه و پرداخت در اين نوع تجارت ،به صورت سنتی يا
بهصاااورت الکترونیکی و از طريق اينترنت انجام میگیرد .بازرگانانی که در اين عرصاااه فعالیت میکنند،
بهطور معمو سیستمهای پرداخت مخت فی را برای مشتريان خود فراهم میکنند ).(Claveranne, 2003
مهمترين مساااه ه در سااایساااتم های پرداخت آنالين که چالش های بسااایاری ايجاد کرده ،امنیت اين
سیستمهاست ).(Lee et al., 2014
تجارت الکترونیکی فرصااتی را برای شاارکتها ايجاد کرده که از طريق آن شاارکتها میتوانند سااهم بازار
خود را گساااترش دهند و با کمترين هکينه و سااارمايهگذاری در بازارهای بینالم ی وارد شاااوند .در دنیای
تجارت الکترونیکی ،شرکتها میتوانند بی شتر با ا ستفاده از روش سنتی با تأمینکنندگان و م شتريان خود
ارتباط برقرار کنند؛ اين امر از يبسو موجب افکايش فروش و از سوی ديگر سبب دسترسی به منابج بیشتر،
با هکينهی کمتر میشود

(Goss, 2005).

 .2-2اعتماد الکترونیکی
اعتماد در دنیای غیرآنالين از دههی  1950عنوان تحایاات ب سیاری بوده ا ست ).(Lewicki et al., 2014
زنجیرهی تحایاات را میتوان در زمینهی ف سفه ،جامعه شناسی ،ع وم طبیعی ،مديريت ،بازاريابی و تجارت
الکترونیکی پیدا کرد  .اگر اين زنجیره با هم در نظر گرفته شااود ،ادبیات اعتماد بساایار گسااترده خواهد بود.
اعتماد در موارد مخت فی بررسی شده ،ولی هر زمینه ،مفهوم و اکتشاف مربوط به خود را ايجاد کرده است.
نظر به اينکه تحایاات بسایاری به اعتماد در دنیای غیرآنالين پرداختهاند ،امکان شاروع اعتماد الکترونیکی
و ايجاد تهوری اعتماد آنالين وجود دارد ).(Razak et al., 2014; Grandon & Pearson, 2004
در اين بخش ابتدا مفهوم اعتماد تشريح و سپس اين مسه ه بررسی می شود که چگونه میتوان بهگونهای
اعتماد ايجاد کرد که اطمینان خر يدار را افکايش دهد ( .)Jensen et al., 2015تعريف های متفاوتی برای
اعتماد وجود دارد .به گفتهی المَن «اعتماد راهح ی برای مشکل ريسب است» (.)Luhmann, 2000
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اعتماد آنالين مجموعهی باارزشااای به مجموعه اطالعات دربارهی اعتماد اضاااافه میکند .اعتماد نتیجهی

ان تر شدن کلمه ایمن حذف شد

مجموعهای از اعتاادات است .اين اعتاادات ،اعتاادات اولیه در زمینهی توانايی ،تمامیت و خیرخواهی طرف
مورد اعتماد است ) .(Razak et al., 2014محیط تجارت الکترونیکی فاکتورهای بسیاری را شامل می شود
که اعتماد خريداران را تحت تأثیر قرار میدهد ).(Ha, 2004
بهطور معمو يب روش مؤثر در ايجاد اعتماد ،روش چندرشتهای است ) .(Cheung & Lee, 2006اعتماد
عامل مهمی در قبو تو سعهی تجارت الکترونیکی ا ست ) .(Vos et al., 2014به گفتهی بارت «اينترنت
به يب رسانهی مهم بازاريابی تبديل شده و هماکنون بخشی از استراتژی چندمجرايی برای شرکتهاست»
).(Bart et al., 2005
بهدنبا مراکک خريد سااانتی ،چارچوب اساااتراتژيب مديريت آنالين بايد ابعاد مخت فی را برای اجرای موفق
چشمانداز شرکتهای آنالين در نظر بگیرد (همان) .در برقراری ارتباط از طريق سايتها و گروههای مشتريان
تمايکهايی وجود دارد .جیانگ به تحایاات بسیاری اشاره میکند که نشان میدهند مشتريان آنالين خريدهای
خود را از وبسايتهايی انجام میدهند که به آنها اعتماد دارند و اعتبار فروشندگان الکترونیکی آنها تأيید شده
است ) .(Cheung & Lee, 2006ک ید اص ی موفایت ب ندمدت يب شرکت الکترونیکی در برابر رقبا و رسیدن
به مکيت رقابتی در برابر آنها ،ايجاد اعتماد در مشتريان است (.)Keeney, 1999
به گفتة لويکی سه بعد توانايی ،صداقت و خیرخواهی بر میکان اعتماد اثرگذار میگذارد

(Lewicki et al.,

) .1998به نظر میرسااد توانايی و صااداقت با ساارعت بیشااتری از خیرخواهی پديدار میشااود .لويکی و
تام ینساااون معتادند «هر فرد بهدقت برآورد میکند که طرف ماابل او در موقعیت ايجادشاااده با توجه به
پاداش ها برای قابل اعتماد بودن و موانج در برابر رفتارهای غیرقابل اعتماد به چه صاااورت رفتار میکند».
).(Lewicki & Tomlinson, 2003
يب مد ارائهشااده بیان میکند که شاارکتهای الکترونیکی در صااورت داشااتن برخی ويژگیها میتوانند
اطمینان مشااتريان را افکايش دهند .اين ويژگیها که مسااکنهای ريسااب نامیده میشااوند ،عبارتاند از:
امنیت ،حفظ حريم خصاااوصااای ،برند ،گفته های افراد ،تجربهی آنالين خوب و کیفیت اطالعات .عوامل
ذکرشده ،مربوط به تاويت اعتماد به برند است ).(Ha, 2004
در جدو  ،1عوام ی که اطمینان خريداران را در زمینههای گ ستردهتری در خريد اينترنتی افکايش میدهد،
ارائه میشااود .عالوه بر اين ،ابعاد ديگری که تأثیر مثبتی بر نگرش و رفتار مشااتريان دارد ،يافت میشااود.
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اين ابعاد سبب می شود مشتريان به فوايد سايت و سهولت استفاده از آن پی ببرند و اعتماد گستردهتری به
شرکت بیابند ).(Koufaris & Hampton-Sosa, 2002
جدول  .1عوامل افزايشدهندهی اعتماد الکترونیکی
مسکنهای جديد ريسک
برند ارزانتر
پیشنهادهای ويژه
اطالعات روی بسته
مج هی مشتريان

مفهوم
برند ارزانتری برای خريد انتخاب کنید.
از فروشندههای الکترونیکیای خريد کنید که پیشنهادهای ويژهای دارند.
اطالعات مرتبط با سفارش روی بسته را بررسی کنید.
در بسیاری از مج هها اطالعات دربارهی اعتبار فروشندگان الکترونیکی را جستوجو کنید.

ريسااابها يا موانج سااابب مأيوس شااادن مشاااتريان از خريد الکترونیکی و کاهش اعتبار شااارکتهای
الکترونیکی میشود؛ بنابراين شرکتهای الکترونیکی بايد از اين ريسبها مط ج باشند و از دارايیهای خود
در حین گسترش مشتريان حفاظت کنند (وس و همکاران .)3 ،2004 ،براساس اعتااد گريتورکس و میتکل
ريسبها به ادراک و روانشناسی خريداران بستگی دارد (گريتورکس و میکل.)1994 ،
ريسبها به عوامل مخت فی از جم ه اطالعات افراد و ارزشها وابسته است .تجارت الکترونیکی در ماايسه
با روشهای سنتی با ري سبهای بی شتری روبهرو ست ،زيرا افراد بايد تعامالتی انجام دهند که تا کنون با
آنها مواجه ن شدهاند ) .(Vos et al., 2014محیط اينترنت را کمتر میتوان ر سیدگی و کنتر کرد ،از اينرو
اعتماد در خريد آنالين بسیار مهمتر از اعتماد در خريدهای سنتی است ).(Razak et al., 2014
زمانی که مشاااتريان آنالين يب وبساااايت را بدون خريد از آن بررسااای میکنند ،اطال عات دربارهی
فعالیتهای آنها جمجآوری می شود ) (Olsen, 2007و سپس بدون آگاهیِ مشتريان اين اطالعات را توزيج
میکنند يا از اين اطالعات سوءا ستفاده می شود .ب سیاری از محااان معتادند که اعتماد از طريق تعامالت
مکرر گسااترش میيابد .ايجاد اعتماد در خريد آنالين فرايندی پويا و زمانبر اساات که شااامل ايجاد اعتماد
اولیه و خريدهای مکرر میشود تا زمانی که رضايت و وفاداری بهدست آيد ).(Razak et al., 2014
 .1-2-2استراتژیهای کاهش ريسک در خريد آنالين

به اعتااد واي در «اسااتراتژیهای کاهش ريسااب بساایاری وجود دارد که عبارتاند از ساایاسااتهای کنتر
دسااترساای ،امنیت فیکيکی ،ساایاسااتهای امنیت محیط و ساایاسااتها و روشهای دسااترساای از راه دور»
( .)Wylder, 2003يب برنامهی امنیت اطالعات ،ت فیای از تالشهای فنی و غیرفنی اساات .به گفتة میازاکی
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و فرناندز ،ا ستراتژی ک یدی بازاريابان اينترنتی برای افکايش اعتماد م شتريان در معامالت آنالين ،ن شان دادن
حفاظت از حريم خصوصی و امنیت در وبسايتهای آنهاست ).(Miyazaki & Fernandez, 2001
معیارهای فنی امنیت که به حفظ حريم خصوصی و امنیت مرتبط است ،میتواند برای حفاظت از اطالعات
و دارايیهای حساس شرکتهای اينترنتی استفاده شود .اين دارايیها عبارتاند از :سیستم ايمنی ثبتنام و

همان سیستم بوده که غلط تایپی
ما

احراز هو يت .حفاظت آنالين به معنای حفاظت از اطالعات از طريق اينترنت در برابر حم ه های غیرمجاز
اسااات ) .(Phatak et al., 2009شااارکتهای عرضاااهی خدمات در زمینهی تجارت الکترونیکی ،بايد
سازوکارهايی را برای تضمین امنیت مشتريان و نال و انتااالت الکترونیکی سرمايه ايجاد کنند.
 .2-2-2پیشینهی تحقیق

تحایاات بسیاری در زمینهی اعتماد در خريد اينترنتی از فروشگاههای آنالين انجام گرفته است که عوامل
و فاکتورهای متفاوت تأثیرگذار بر اعتماد الکترونیکی را برر سی کردهاند .نتايج بهد ست آمده از تحایاات در
جدو  2بهطور خالصه آورده شدهاند.
جدول  .2تحقیقات پیشین دربارهی اعتماد الکترونیکی
عنوان

پژوهشگر

مد اعتماد برای فروش و خريد اينترنتی

Matthew K. O. Lee & Efraim
)Turban (2001

مدلی جامج و آزمونهای تجربی از برداشت
اولیه از شرکت خدمات اينترنتی

Marios Koufaris William
)Hampton- Sosa (2002

تحایاات تجربی در اعتماد اينترنتی :بررسی Sonja Grabner- Kr. Auterna,
Ewald A. (2003) Kalsuscha
و ارزيابی انتاادی
مد سازی اعتماد مصرفکننده در خريد Francisco J. Martinez- Lopez,
اينترنتی براساس س س ه مراتب يادگیری Francisco J. Mantoro- Rios
)(2003
استاندارد :رويکرد ساختاری

توسعهی اعتماد اولیه در يب شرکت
خدمات اينترنتی توسط مشتريان جديد

Marios Koufaris, William
)Hampton- Sosa (2004

اعتماد مصرفکننده در تجارت الکترونیب Thompson S.H., Teo, Jing Liu
)(2007
در اياالت متحدهی آمريکا ،سنگاپور و چین

نتیجه
يافتههای اين پژوهش نشاااان میدهد که درساااتی و اعتماد يب
بازرگان عامل ا ص ی اعتماد م شتری در خريد اينترنتی ا ست و اثر
آن فردی مشتری بهوسی هی تمايالت تعديل میشود.
براساااس اين تحایق ،اصاال اولیهی اعتماد به يب شاارکت میکان
مراقبت از مشخصات شخصی مشتريان است؛ همچنین سهولت
استفاده از وبسايت بسیار مهم است.
در اين پژوهش بیاعتمادی يکی از بیشااترين داليل خريد نکردن
به شایوهی اينترنتی اسات .هدف اين تحایق ،ارائهی مرور ک ی از
تحای اات مهم تجربی در بارهی اعت ماد در ت جارت الکترونیکی
است.
اين تحایق ب یان میکند اعتماد مشاااتر يان اينترنتی تحت تأثیر
عاايد ک ی ديگر مشاااتريان قرار میگیرد که اين عاايد در همین
محیطهای اينترنتی بیان میشود.
براساس اين تحایق شهرت و اعتبار شرکت در عرضهی خدمات
مشاخ بر اعتماد مشاتريان مؤثر اسات .همچنین قابل اساتفاده
بودن ،سهولت کاربرد و حفظ امنیت از عوامل مؤثر بر ج ب اعتماد
مشتريان اينترنتی است.
اين تحایق نتايج و سااوابق مطالعات اعتماد مشااتری را در آمريکا،
سنگاپور و چین بیان میکند .نتايج نشان میدهد که اعتبار سیستم
فروش اينترنتی ،اطمینان و رغبت به آن بهطور مسااتایم به ارتباط
مشتری بستگی دارد.
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ادامۀ جدول  .3تحقیقات پیشین دربارهی اعتماد الکترونیکی
عنوان

پژوهشگر

اعتماد و ريسب در تصويب دولت
الکترونیکی

France Be’ Langer, Lemuria
)Carer (2008

ناش اعتمادسازی در پذيرش تجارت
الکترونیکی
ارزيابی تجربی از اثرات تضمین الکترونیکی
Tammy Bahmanziari,
داخ ی در شکلگیری اعتماد در تجارت Marcus D. Odom, Joseph C.
)Ugrin (2009
الکترونیکی B2C
ناش اعتماد در تجارت الکترونیکی تباد
)Prashant Palvia (2009
رابطه :مد واحد
اثر عم کرد اخالقی درکشده از
Hsien Yang, Chandlrees Lin,
)Chao (2009
وبسايتهای خريد در اعتماد مصرفکننده
مطالعهی تجربی از ادراکات مشتريان از
Chansu Kim, Wang Tao,
امنیت و اعتماد در سیستمهای پرداخت
Namchul Sin, Ki-Soo Kim
)(2010
الکترونیکی
ارزيابی موفایت وبسايتهای  B2Cدر
سپهر اسدی ()1385
اجرای عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری

Yang Qing, Huang Lihua, Xu,
)Yunjie (2008

شناسايی عوامل مؤثر بر ايجاد اعتماد در
مشتريان ک یدی بانبها (مورد پژوهشی
ک یدی بانب کارآفرين در شهر تهران)

امیرشاهی و روانبد ()1385

پذيرش بانکداری اينترنتی برپاية مد TAM

بشیری و جنیدی ()1386

بررسی اثر اعتماد مشتريان شهر تهران بر
(مطالعة موردی :بانب م ت)
بررسی برند اينترنتی و وبسايتها و تأثیر آن
بر اعتماد و وفاداری مشتريان (مطالعة
موردی :خريد محصوالت فرهنگی از طريق
اينترنت)

جوانمرد ،س طانزاده ()1388

اعتماد الکترونیکی :بررسی ناش تجربهی
خريد اينترنتی و دانش مشتری نسبت به
کاربری اطالعات و سازوکارهای ايجاد امنیت

لطیفی و مؤمن کاشانی ()1389

نتیجه
اين پژوهش اثر اعتماد و ريساااب بر تمايالت فرد برای اساااتفاده از
خدمات دولت الکترونیکی را تجکيه و تح یل میکند .نتايج اين تحایق
نشان میدهد که تمايل مشتريان بر اعتماد اينترنتی و اعتماد دولتی اثر
میگذارد.
نتايج اين تحایاات يب روشاای جديد برای بهبود بخشاایدن به اعتماد
الکترونیکی پیشنهاد میدهد.
يافتهها نشان میدهد وجود  EPeAبر اعتماد مشتری اثری ندارد ،ب که
تمايل به خريد مشاااتری را افکايش میدهد IPeA .بیشاااتر اعتماد را
افکايش میدهد.
در اين پژوهش ارتباطی اضااافی بین رضااايت و صااداقت مشااتری و
داليل اينگونه تحایاات بررسی شده است.
اين تحایق نشان میدهد که مصرفکنندگان به وبسايتهايی اعتماد
میکنند که احساس میکنند ارتباط مناسبی با مشتری برقرار میسازند.
براساااس اين تحایق ،امنیت ،اعتماد را بهبود میبخشااد و اين امنیت و
اعتماد بر تجارت الکترونیکی تأثیرگذار است.
نتايج پژوهش ن شان میدهد که هرچه شناخت م شتری از شرکت و
کاالهای آن بیشتر باشد ،اعتماد به وبسايت نیک بیشتر خواهد شد.
نتايج تح یل عوامل دادهها موجب شناسايی و اولويتبندی  12عامل
شد که از میان آنها فاط  10عامل از اعتبار کافی برخوردار بودند .اين
عوامل بهترتیب عبارتاند از :مشاورههای مفید ،کارکنان ،خدمات
مکمل ،شهرت و اعتبار سازمان در ذهن مشتريان ،فناوریها و
فرايندهای سازمان ،تجارب قب ی مشتريان ،برقراری ارتباط صمیمانه با
مشتريان ،انعطافپذيری در عرضهی خدمات و رسیدگی به شکايات.
اين پژوهش با هدف بررسای اثر اعتماد مشااتريان بر پذيرش بانکداری
اينترنتی بر مبنای مد پذيرش فناوری انجام گرفت .يافتههای پژوهش
نشان میدهد که اعتماد تأثیر مهمی در پذيرش بانکداری اينترنتی دارد.
اين مااله بیان میکند که وبسايتها به چه صورت به تاويت پیامهای
يب برند کمب میکنند و بهعالوه فرصاااتهايی را که اينترنت برای
خدماترسااانی الکترونیکی شاارکتها ،و ايجاد ارتباط با مشااتريان ارائه
کرده اسااات ،شااار میدهد .همچنین به برنامهريکان بازاريابی برای
پیشااارفت و موفایت در اساااتراتژیهای برندگذاری بر مبنای اينترنت
ياری میرساند.
اين پژوهش ضااامن تبیین اهم یت اعت ماد مشاااتر يان در ت جارت
الکترونیکی ،بر دو عامل تجربهی خريد اينترنتی و سطح دانش مشتری
نسبت به کاربری اطالعات و مکانیسمهای ايجاد امنیت ،از بین عوامل
مؤثر بر اعتماد الکترونیکی ،تمرکک شااده اساات و با مطالعهی میدانی اثر
اين عوامل بر اعتماد مشتريان ايرانی بهصورت تجربی ،مطالعه و بررسی
شاااده اسااات .نتايج پژوهش نشاااان میدهد هر دو عامل ،بر اعتماد
مشتريان ايرانی مؤثر است.
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 .3بحث و نتیجهگیری
در جوامج امروزی که ع م و فناوری با سرعت زيادی در حا ر شد و تو سعه میبا شد ،ا ستفاده از اينترنت
بساایار گسااترش يافته و وبسااايتهای بساایاری به وجود آمده اساات .هر يب از اين وبسااايتها برای
عرضهی خدماتی مانند ايجاد اجتماعات مجازی ،برقراری ارتباط با دوستان ،سرگرمی و  ....شکل گرفتهاند؛
همچنین وبسااايتهايی برای خريد و فروش کاال و خدمات شااکل گرفته و معامالت کوچب و بکرگی از
طريق اين وبسايتها انجام میگیرد.
اعتماد عامل مهمی در توسعهی تجارت الکترونیکی است .عوامل متفاوتی بر ج ب اعتماد خريداران اثرگذار
اسااات .عوامل منفی در کنار عوامل مثبت وجود دارند .اين عوامل منفی ،ريساااب های فروشاااگاه های
الکترونیکی محسوب می شوند .اين ريسبها موانعی هستند که موجب نگرانی خريداران در خريد اينترنتی
شااده و گاهی موجب میگردد خريداران از خريد آنالين چشاامپوشاای کنند .فروشااگاههای آنالين بايد اين
موانج را شنا سايی و ا ستراتژیهايی برای کاهش آنها تدوين کرده و با افکايش اعتماد م شتريان ،آنها را به
خريد از وبسايت خود ترغیب کنند.
اعتماد خريداران را میتوان بر پايهی معیارهای بسااایاری ج ب کرد .يکی از مهمترين معیارها ،حفاظت از
دارايیهای خود در برابر ري سبهايی ا ست که ايمنی آنها را به خطر میاندازد .شرکتها بايد با ا ستفاده از
سیستم کنتر  ،احراز هويت ،امنیت و حفظ حريم خصوصی قوی ،به مشتريان اطمینان دهند که اطالعات
حساااس آنها مانند نام کاربری ،رمک عبور و اطالعات کارت بانکی آنها از دسااترساایهای غیرمجاز و سااوء
استفاده افراد نامطمهن حفاظت میشود.

ک کنید که تمام منابع در متن
یر این صورت منابعی که
ت منابع حذف خواهند شد.
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