عوامل موثر در استفاده شهروندان از
خدمات دولت الکترونیکی
بهناز اسالمی ،پیام مصور

چکیده :یکی از زوا یای دولت الکترونیکی که بس یاری از چالش های فرا روی را برطرف میکند خد مات
الکترونیکی است .در واقع به نوعی ارائه خدمات به شهروندان با سریعترین زمان و کمترین هزینه با روشهای
مدرن .یکی از این روشها پرداخت آنالین میباش د .با سوس عه س ریع سکنولوژی اینترنت ،خرید و پرداخت
آنالین بیش تر از قبل محبوب گش ته و از این رو به یکی از پرطرفدارسرین برنامههای کاربردی در اینترنت
سبدیل گردیده اس ت .از طرفی موفق یت در سجارت الکترونیکی به عوامل زیادی بس ت ی دارد ،که یکی از
مهمترین این عوامل ،اعتماد میباشد .پژوهش ها نشان دادهاند که نبود اعتماد ،از موانع ا صلی در استفاده از
خدمات آنالین میباش د و مهمترین عامل بازدارنده برای مش ارکت ش هروندان در انجام فرآیند اس تفاده از
خدمات آنالین و حوزه سجارت الکترونیکی میباشد .از این رو ایجاد اعتماد در کاربران و جذب آنها به فرآیند
استفاده از خدمات الکترونیکی آنالین از راههای مختلف ،از جمله طراحی مناسب وب سایتهای ارائه دهنده
خدمات آنالین به طور قابل سوجهی در رفتار استفاده کاربران از این مدل از خدمات سأثیر دارد.
واژههاي کلیدي :دولت الکترونیکی ،اعتماد الکترونیکی  ،سجارت الکترونیکی ،خدمات آنالین

مقدمه1

دانش ب شری به سویی پیش میرود که د ستر سیها ن سبت به
گذ شته آ سانتر با شد .در واقع ،آنچه که سجارت الکترونیکی به
دنبال آن است ،کم کردن حجم و گستره زنجیرههای دسترسی
و سأمین است .زنجیره سأمین مسیری است که مصرف کننده را

به سول ید کن نده و یا سول ید کن نده را به سول یدکن ند گان دی ر
متصل میکند و محصول برای رسیدن به دست مصرف کننده
نهایی باید آن را بپیماید .نظر به اینکه ،امروزه سو سعه ی سریع
سکنولوژی اینتر نت و گس ترش کاربردی ف ناوری اطال عات و
ارسباطات ،عرص ه های مختلف زندگی بش ر را سحت سأثیر قرار

بهناز ا سالمی ,دانش جوی کارش ناس ی ارش د مهندس ی فناوری اطالعات

پیام م صور ,دان شجوی کار شنا سی ار شد هوش م صنوعی ،دان ش اه آزاد

دان ش اه آزاد ا سالمی ،کار شناس سو سعه خدمات دولت الکترونیک سازمان
فناوری اطالعات ایران .آدرس پست الکترونیکb.eslami@itc.ir :

اس المی ،کارش ناس سوس عه خدمات دولت الکترونیک س ازمان فناوری
اطالعات ایران .آدرس پست الکترونیکmosavar@itc.ir :

.1
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داده است ،می سوان گفت که سجارت الکترونیکی به عنوان یکی
از د ستاوردهای نوین ع صر اطالعات و ارسباطات ،عر صه سجارت
جهانی را دستخوش سغییرات فراوانی نموده است .بر این اساس،
امروزه یکی از جنبه های نوظهور در عر صه سجارت الکترونیکی،
پیدایش پرسال های ارائه خدمات الکترونیکی و فروش اه های
اینترنتی اس ت که کاربر به هن ام بازدید از این درگاه های
آنالین با یک فروش نده حا ر و یک فروش اه واقعی مواجه
نیس ت ،بلکه با یک وب س ایت اینترنتی ارائه خدمات و یا
فروش اه مجازی رو به رو میباشد که اطالعاسی درباره محصول
خود را ارائه کرده و کاربر را به خرید این محص ودت دعوت
نموده اس ت .طراحی وب س ایت به عنوان یک عامل مهم که
ن رش و رفتار کاربران را در هن ام اس تفاده از خدمات آنالین
سحت سأثیر قرار میدهد ،در نظر گرفته ش ده اس ت .از این رو
برخی از محققان معتقدند که وب سایتهای ساده در سحریک
کاربران به ان جام خر ید آنالین و یا اس ت فاده از خد مات
الکترونیکی موثرسر هس تند در حالیکه گروهی دی ر بر این باور
هس تند که وب س ایتهای پیچیده ،غنای اطالعات را افزایش
داده و در نتی جه موجب افزایش ر ایت کاربران میگردند.
در نتیجه با گ سترش و عمومی شدن اینترنت ،نقش اعتماد در
ک سب و کارهای الکترونیکی برج سته شده ا ست و سحقیقات
نش ان داده که ن رانی اص لی کاربران ،پایبند بودن ارائه دهنده
خدمات الکترونیکی به سعهدات معامالسیاش اس ت و بر این
اس اس ،اعتماد در سجارت الکترونیکی بیش تر بر روی فرآیند
معامله متمرکز شده است .از این رو در مطالعات انجام شده ،به
برر سی عواملی که موجب سحریک کاربران و در نهایت منجر به
سرک وب س ایتها سوس آنها میش ود ،پرداخته ش ده اس ت.
در این ش رای کاهش عواملی که س بب ایجاد اثرات منفی و
سحریک التهاب بر روی جنبه های مختلف رفتار اس تفاده از
خدمات الکترونیکی میبا شد ،در اولویت قرار دارند .آنچه م سلم
ا ست ،این ا ست که در دنیای مجازی ،یک وب سایت به عنوان
یک راب که از طریق آن کاربران با ارائه دهندگان س روی
ارس باط برقرار می کن ند ،ع مل میک ند و ه مه ف عل و انف عادت
بین کاربران و س روی دهندگان آنالین از طریق وب س ایت
انجام می شود .به همین منظور ،عنا صر طراحی درگاههای ارائه
س روی و خدمات آنالین از قبیل طراحی ،ناوبری و اطالعات
سأثیرات م شابه و حتی بی شتری بر روی باورها و ن رش کاربران
دارند .پ میسوان گفت که از بین بردن عوامل سحریک منجر
به افزایش اعتماد کاربران میگردد و اکثر محققان بر این باور

هستند که سجارت الکترونیکی هن امی موفق میباشد که عموم
مردم به محی مجازی اعتماد کنند.
 .2پیشینه نظري پژوهش
بدون ش ک بهره گیری از فناوری اطالعات یکی از حلقه های
دزم برای افزایش کارایی سجاری در اقتص اد میباش د .نیل به
هدف افزایش کارایی ،م ستلزم اقدام در دو محور ا سا سی اطالع
رس انی بازرگانی و سس ه یل س جاری اس ت .ارائه خدمات
الکترونیکی به دل یل س رعت ،کارایی ،کاهش هزینه ها و بهره
برداری از فرص ت های زودگذر ،عرص ه جدیدی را در رقابت
گشوده است.
 .1-2کلیات
در این پژوهش ،نخس ت به سش ریح مع نا و مفهوم دو لت
الکترونیکی ،س جارت الکترونیکی ،مهمترین عا مل موفق یت آن
یعنی اعتماد الکترونیکی پرداخته میش ود و در ادامه عواملی
که در ق صد ا ستفاده از خدمات آنالین کاربران سأثیر دارند و در
ص ورت عدم وجود آن ها کاربران د چار سحر یک میش وند و
همچنین شاخص های موفقیت و شکست آن بررسی میگردند.
 .2-2دولت الکترونیکی
دو لت الکترونیکی را میسوان چنین سعریف کرد :به کارگیری
فناوری اطالعات در بخشهای مختلف دولت به منظور افزایش
بهرهوری و ارسقا سطح خدمات رسانی .دولت الکترونیکی شامل
اس ت فاده از فنآوری های اطال عاسی و ارس باطی برای سحو یل
خدمات دولتی به شهروندان و بن اهها میباشد .این کار مستلزم
سحو یل خد مات دولتی به ش هرو ندان از طریق فرآی ند های
سازمانی جدید و فنآوریهای جدید میبا شد .همچنین دولت
الکترونیکی به منظور س سهیل در ارائه خدمات به سبکی به هم
پیوس ته سر از دولت طراحی ش ده اس ت .این امر به معنای
پیوندهای ارسباطی و روشهای یکسان سازمانی ،مشارکت بین
د یه ها و بخش های مختلف دو لت ،گروه های مرکزی و محلی
دو لت و گروه های دو لت با س ایر س از مان های اجرایی و
قانون گذاری می باش د .در واقع دولت الکترونیکی پیش ن یاز
سحقق "س جارت الکترونیکی" اس ت .از س وی دی ر سحقق
دو لت الکترونیکی در کش ور ،ن یازم ند اعت ماد ش هرو ندان
الکترونیکی ا ست که نقش موثرسری در ر سیدن به اهداف مورد
نظر ایفا میکنند .
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براس اس سعاریف فوق ،به ج هت بهبود فرآی ندهای دولت
الکترونیکی ،درک قلمروی این دولت حائز اهم یت اس ت که
مدل نمایش داده ش ده در ش کل 1-یکی از انواع مدل های
ارس باطی ارا ئه خد مات در دو لت الکترونیکی می باش د.
()Heeks.2002.4-8

شکل )1مدل مفهومی از قلمرو دولت الکترونیکی

 .3-2تجارت الکترونیکی
چافی س جارت الکترونیکی را خر ید و فروش از طریق اینتر نت
میداند .سازمان همکاری اقتصادی و سوسعه ،آن را بدین صورت
سعریف می ک ند<< :س جارت الکترونیکی ،م باد له الکترونیکی
ا ست که خرید یا فروش کادها و خدمات بین شرکتها ،افراد،
دولتها و سایر بخشهای عمومی و خصوصی را شامل می شود
و از طریق شبکه های رایانهای هدایت می شود>> .با سوجه به
جمعبندی سعاریف ارائه ش ده از سجارت الکترونیکی میسوان
گفت که همه سعاریف حداقل در پنج مورد با یکدی ر اش تراک
دارند:
• در همه سعاریف به فرآی ند ارائه خدمات و یا خر ید و فروش
سوجه میشود.
• در ه مه آن ها اس ت فاده از نوعی ابزار الکترونیکی ،مدنظر
است(خداداد حسینی و دی ران .)1385
• از بین رفتن سمامی مرزهای جغراف یایی در مبادله ی کاد یا
ارائه خدمات.
• کاهش هزینه مراودات سجاری.
• از بین رفتن برسری های نس بی و مطلق در سول ید کادها و
خدمات.
همچنین از مجمو عه ی س عاریف ارا ئه ش ده میسوان این
نتی جه گیری را نمود که زمی نه های کاربرد سجارت الکترونیکی
بس یار گس ترده سر از مبادله کاد ،خدمات و وجوه اس ت و در
سعریف آن و سبیین س یاس ت های مورد نظر با ید عالوه بر
کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز سوجه داشت.

 .4-2اعتماد الکترونیکی
اعتماد در بس یاری از سعامالت اجتماعی که با عدم اطمینان و
وابس ت ی درگیر اس ت ،عامل مهمی محس وب میش ود .اکثر
محققان بر آن هس تند که سجارت الکترونیکی هن امی میسواند
موفق باش د که عموم مردم به محی م جازی اعت ماد کن ند.
به همین دل یل مس له اعتماد در سجارت الکترونیکی اهم یت
زیادی دارد .از ددیل عمده عدم استقبال اشخاص و شرکتها به
اس تفاده از خدمات الکترونیکی فقدان اعتماد اس ت در حقیقت
کاربران به ارائه دهندگان س روی و خدمات اینترنتی و وب
س ا یت های فروش اینترنتی به ا ندازه کافی اعت ماد ندار ند.
بنابراین به معامله و مبادله و اس تفاده از خدمات آنان سمایلی
ندارند.
اهم یت ایجاد و حفظ بقای اعتماد بین کاربران و ارائه دهندگان
سروی به عنوان یک سسهیلگر موفقیت سجارت الکترونیکی به
همان اندازه که در محافل آکادمیک ش ناخته ش ده اس ت در
جوامع واقعی و دنیای کس ب و کار نیز سص دیق ش ده اس ت.
در واقع اعتماد ،حالتی روان ش ناختی اس ت که طرفین معامله
نس بت به کاد یا خدمات ارائه ش ده در این سجارت اطمینان
کاملی داش ته باش ند .زمانی که افراد در یک معامله به یکدی ر
اعت ماد میکن ند ،به این مع ناس ت که آن ها وعده هایی را که
داده اند ،در طول رابطه سجاری خود حفظ خواهند کرد زیرا در
طول یک رابطه سجاری در فض ای مجازی ،خریدار و فروش نده
همدی ر را رو در رو مش اهده نمی کنند بلکه خریدار سص ویر
کادیی را که قرار است معامله کند ،میبیند نه خود کاد را.
در صورسی که خریدار با یک و عیت ناخوشایندی به علت عدم
سطابق کادی مورد مبادله با نمونه ی ارائه شده و یا عدم کارکرد
ص حیح خدمات مورد نظر برخورد کند سحریک ش ده و در این
و عیت فرآیند ا ستفاده از خدمت را رها کرده و درگاه اینترنتی
را بدون نتی جه سرک میک ند .میسوان گ فت که چنین سجر به
سحر یک کننده و آزار دهندهای میسواند یک اثر س وو طودنی
بر اعتقادات کاربر در مورد اعتماد به اس تفاده از خدمات آنالین،
صالحیت و صداقت ارائه دهندگان سروی دا شته با شد و به
همین ددیل اس ت که کاربران به س ادگی به ارائه دهندگان
خدمات اینترنتی اعتماد نمیکنند.
 .5-2خرید آنالین
خرید آنالین یا آنالین شاپینگ عبارت ا ست از فرآیند سفارش
آنالین و سحو یل کاد به ص ورت مجازی یا حقیقی (پس تی).
در واقع میسوان خرید آنالین را پایه و اساس سجارت الکترونیکی
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دانست که از طریق یک فروش اه اینترنتی امکان پذیر میباشد.
فروش اه اینترنتی خود از اجزای مختلفی سشکیل شده است که
هم ی با هم میسوان ند مجمو عهای ه ماه نگ و روان را خلق
نمایند سا یک بازدید کننده ،دقیقاً مانند یک فروش اه واقعی،
خود را در م یان گزی نه های مختلف ببی ند و با آزادی انتخاب و
کس ب اطالعات کافی بتواند محص ول مورد نظرش را انتخاب،
خرید و سحویل ب یرد .به عبارت دی ر یک فروش اه اینترنتی،
وب سایت یا مجموعهای از وب سایتها است که محصودسی را
در بس تر اینترنت ،به کاربرانی منتخب یا عمومی معرفی کرده و
با فراهم آوردن یک س بد خر ید آنالین ،امکان خر ید را فراهم
میکند .این نوع خر ید به جهت سعارض با خر یدهای س نتی
استفاده از ارسباطات الکترونیکی به منظور مقابله با فرآیند کسب
و کار بین فروش ندگان و خریداران اش اره دارد .اس تفاده از
سولیدات الکترونیکی در سراکنش ها و معامالت کسب و کار صرفاً
یک انتقال از س یس تم های مبتنی بر کاغذ به الکترونیکی
نمیبا شد بلکه سولیدات الکترونیکی میبای ست پتان سیل دزم را
به منظور بهبود عملکرد در بهرهوری خرید فردی ،مدیریت کلی
و یکپارچه و عملکرد بازارها داش ته باش د .بنابراین سول یدات
الکترونیکی به عنوان یک ابزار استراسژیک به منظور بهبود رقابت
سازمانها و سولید مقیاس اقت صادی برای هر دو ،هم فرو شندگان
و هم خر یداران در نظر گرف ته میش ود که برای ان جام خر ید
موفقی به این ش کل ،برای خر یدار و ای جاد س ما یل در وی
میبایست مقدماسی فراهم گردد.
 .3اجزاي مقدماتی ارائه خدمات آنالین
سوانایی یک درگاه ارائه سروی به منظور سحقق انتظارات
کاربران از طراحی دقیق عناصر فیزیکی ،اجتماعی و زیبایی
بست ی به سوانایی آن در جذب و حفظ کاربران آنالین از طریق
صفحه ی نمایش وب سایت به دقت طراحی شده و با استفاده
از راب کاربری میباشد .به عبارت دی ر ،مطالعات نشان
میدهند که طراحی وب سایت در ارائه خدمات آنالین برای
کاربران به همان اندازه ارائه خدمات و یک سروی خوب و
مناسب با قیمت پایین در فروش اههای سنتی اهمیت دارد .از
طرفی میسوان گفت که طراحی وب سایت نقش بیشتر و
بزرگتری در استفاده از خدمات آنالین و ارائه آنها به کاربران
ایفاد می کند.
در استفاده از خدمات آنالین کاربران کیفیت خدمات را از طریق
طراحی یک واس کاربری قبل از اینکه امور مورد نظر خود را
انجام دهند ،بررسی و ارزیابی مینمایند .در واقع بر اساس

مطالعات انجام شده قبلی ،کاربران بیشتر از وب سایت های با
طراحی عالی و مناسب ،بازدید کرده و خرید مینمایند .بر این
اساس ،ویژگیهای طراحی وب سایت نقش کلیدی در سوسعه و
گسترش باورها و اعتقادات اولیه کاربران در رفتار آنها پ از
انجام فرآیند خرید و برقراری ارسباط با کاد را بازی میکند.
بنابراین سازماندهی و سوسعه وب سایتهای ارائه دهنده خدمات
آنالین ،به منظور جذب کاربران بسیار مهم می باشد .با سوجه به
فاکتورهای متعدد طراحی وب سایت ،که مربوط به ارائه سروی
هستند سعیین و شناسایی اینکه چه ویژگیها و عناصری
میبایست در طراحی راب کاربری وب سایت باقی بمانند و
بهبود بخشیده شوند ،هنوز هم یک مو وع مورد بحث میباشد.
از جمله ویژگیهای کلیدی طراحی وب سایت که جزو
شاخصهای اصلی یک وب سایت میباشند و نبود آنها باعث
ایجاد عدم کارایی مناسب وب سایت و انحراف از معیارهای اصلی
ارائه سروی آنالین هستند شامل طراحی بصری ،ناوبری و
اطالعات هستند .برای رسیدن به این مشخصهها ،سکنیکها و
روشهای متعددی وجود دارد که یکی از بهترین این سکنیک ها،
سکنیک ردیابی چشمی است که در بخش بعدی این مطلب
ویژگیهای کلیدی و این سکنیک سشریح میگردند.
 .1-3طراحی بصري
طراحی بصری یک وب سایت به ثبات و زیبایی و جذابیت ظاهر
وب سایت از جمله سصاویر ،رنگ ها ،فونتها ،اشکال ،انیمیشن
و نحوه چینش آن اشاره دارد .طراحی بصری وب سایت یک
ویژگی کلیدی میباشد که کاربران را در حالیکه در سعامل با وب
سایت هستند و از آن استفاده میکنند را سحت سأثیر قرار
میدهد .به عبارت دی ر بررسیها نشان میدهند که طراحی
بصری یک وب سایت خرید ،رفتار خرید آنالین سوانمندسازهای
مختلف را سحت سأثیر قرار میدهد .در واقع جذابیت های بصری
یک وب سایت خرید قابل سوجه میباشد به خاطر اینکه این
عامل احساسات و هیجانات کاربران را افزایش میدهد و منجر
به سعامل ر ایت بخش با وب سایت سوس کاربران میشود.
ولز و همکارانش در سال  2011پیشنهاد دادند که جذابیت
بصری در طراحی وب سایت ،پیامهای مثبتی را در خصوص
کیفیت محصول و عملکرد ارائه دهنده سروی به کاربران ارسال
میکند .در نتیجه یک طراحی بصری جذاب برای وب سایت
میبایست ،باورهای کاربران را در خصوص وب سایت افزایش
دهد و سأثیر منفی بر روی دریافت سحریکات خواهد داشت.
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 .2-3طراحی ناوبري
طراحی ناوبری یک وب س ایت به س اختار چینش ،محتویات و
صفحات سایت ا شاره دارد .طراحی ناوبری وب سایت ها سأثیر
قابل سوجهی در میزان سالش مورد نیاز کاربر به منظور گ شت و
گذار در یک وب سایت دارد .بنابراین طراحی ناوبری ،کارآمد و
موثریک وب سایت میبای ست ا ستفاده آ سان از ناوبری سل سله
مراسبی و درختی را برای کاربران خود فراهم نماید .در واقع این
ویژگی به کاربران خود این ا جازه را مید هد سا به راحتی به
ص ف حات مورد ن یاز خود با حدا قل م قدار سالش برو ند.
میسوان گ فت که طراحی ناوبری ،نقش مهمی در سأثیرگذاری
بر کاربرانی که سما یل ندارند درگیر کل یک ها و گزی نه های غیر
روری شوند ،دارد.
به عبارسی کاربران آنالین ،یک طراحی ناوبری ساده و م ستقیم
را سرجیح میدهند آن هم به این دلیل که موجب صرفه جویی
در زمان میگردد و سالش در پ یدا کردن آنچه که به دنبال آن
ه ستند را راحت میکند .در مقابل ،یک طراحی ناوبری گنگ و
مبهم در یک وب سایت کاربران را مشوش و پری شان میکند و
باعث میشود سا کاربران موقعیت خود را در وب سایت از دست
بده ند و در نتی جه این امر مو جب میگردد سا کاربران وب
س ایت را بدون قص د خرید و بازگش ت سرک نمایند .در واقع
طراحی ناوبری باید به کاربران در گش ت و گذار و حرکت در
بخشهای مختلف وب س ایت کمک نماید .به همین دل یل از
یک طراحی ناوبری موثر و کارا در یک وب س ا یت انت ظار
میرود که سأثیر منفی بر روی دریافت سحریکات داشته باشد.

وب س ا یت انت ظار میرود که سأثیر منفی بر روی در یا فت
سحریکات داشته باشد.
 .4-3تکنیک ردیابی چشمی
در س الهای اخیر ،جنبه های عاطفی و ش ناختی از طراحی
راب کاربری مورد سوجه قرار گرفته است .در این میان ،فناوری
ردیابی چش م و سحلیل ادراک سص ویری ،یکی از ابزارهای مهم
سحقیقاسی می باشد .سکنیک ردیابی چشمی به طور گستردهای
در مطالعات سعامل انسان و کامپیوسر استفاده میشود آن هم به
این دلیل که چش م انس ان می سواند اطالعات فراوانی در مورد
اهداف ،افکار و اعمال مص رف کننده در اختیار ما قرار دهد و با
سو جه به این که بیش از  %70از ادرا کات انس انی ،بر پا یه
محرکهای سص ویری ش کل میگیرد در نتیجه حرکت چش م
میسواند حالت جست و جوی بصری را منعک نماید و این امر
در مکانیزم فرآیند شناختی مهم میباشد .بر این اساس استفاده
از ردیابی چ شمی در برر سی طراحی وب سایت چندین مزیت
دارد :
• ردیابی چش می ،ذهنیت گزارش دهی از اطالعات را کاهش
میدهد.
• ردیابی چشمی به شخص مجوز پی یری واکنش کاربران را از
عناصر صفحه می دهد.
آنچه م سلم ا ست این ا ست که ،با ا ستفاده از مطالعات در
مورد ردیابی چش م میسوان بازدید کنندگان بیش تری را جهت
بازدید از وب سایت ارائه خدمات جذب نمود.
 .4عوامل شکست و موفقیت

 .3-3طراحی اطالعات
طراحی اطالعات یک وب س ایت به سوانایی وب س ایت در ارائه
اطال عات مربو طه ،اطال عات جد ید و اطال عات قا بل فهم به
کاربرانش دارد .طراحی اطالعات به طور مثبتی به درک سهولت
ا ستفاده ،سودمندی و پذیرش نهایی ا ستفاده از خدمات آنالین
ارسباط دارد.
به خاطر اینکه سراکنشهای خدمات آنالین ش امل مقدار قابل
سوجهی از اطالعات مربوط به محص ودت ،خدمات ،پرداخت،
سحویل و ارائه دهنده س روی میباش د و با سوجه به اینکه در
د سترس بودن اطالعات کافی و منا سب ،اعتماد در ا ستفاده از
خدمات آنالین و قص د آن را افزایش میدهد میسوان گفت که
در دس ترس بودن اطالعات دزم و س هولت در دس ترس ی به
اطالعات میسواند سصمیم گیری و استفاده از خدمات را افزایش
د هد .در نتی جه از یک طراحی اطال عات کارآ مد و مف ید در

ریس ک و احتمال خطر ادراک ش ده عبارت اس ت از عدم
اطمینان در محی دریافت خدمات آنالین .ری سک ادراک شده
سو س م شتری پدیده نامعلومی ا ست که کاربر در روند دریافت
خدمت با آن مواجه می شود .این پدیده در اثر س صمیمات غل
یا نامناس ب ،که ناش ی از فر یات ذهنی کاربر اس ت ،ایجاد
می شود .ری سک ها معمودً در فرآیند س صمیم گیری ا ستفاده از
خدمات آنالین ،صرف نظر از ماهیت اسفاقات دریافت سروی ،
نقش مهمی را بازی میکنند و هر سروی شامل درجه ای از
ریسک است.
 .1-4شاخص هاي شکست

به دلیل فقدان سماس شخصی ،ناممکن بودن ارزیابی محصودت
فیریکی ،عدم عقد قرارداد یا خدمات پ از فروش ،امنیت
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نامطم ن در سباددت  ،محفوظ نبودن حریم خصوصی و اینکه
اینترنت ماهیتاً محی پر مخاطرهای است ،می سوان گفت که
این عوامل سمایل کاربران را به خرید کاد و خدمات از طریق
اینترنت کاهش میدهد و جزو شاخصهای شکست آنالین
محسوب می شود.
 .2-4شاخص هاي موفقیت
در مقابل ریس ک و خطراسی که از محی دریافت س روی
آنالین دریافت می شود منفعت ادراک شده باور م صرف کننده
به اینکه منفعت بیش تری از طریق معامله آنالین با یک وب
سایت به د ست می آورد؛ سعریف می شود .کاربران اینترنتی از
طریق وب س ا یت خدمات دریافت میکنند زیرا آنها منفعت
بی شتری از دریافت سروی آنالین ن سبت به انجام سنتی آن
درک میکنند .در واقع در مقایس ه با ریس ک ادراک ش ده که
مانعی بالقوه برای دریافت خدمات آنالین ایجاد میکند ،منفعت
ادراک ش ده مص رف کنندهگان اینترنتی ان یزه اص لی باور را
برای دریافت سروی آنالین فراهم میکند .به عبارسی می سوان
گفت که عواملی چون اعتماد و سجربه مثبت جزو ش اخصهای
موفقیت محسوب میشوند.
.5نتیجه گیري
در این پژوهش بعد از عنوان اجزای دولت الکترونیکی از جمله
سجارت الکترونیکی که سأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف دولت
الکترونیکی دارد برای دریافت این سأثیر بسزا امور متفاوسی انجام
میشود من جمله دریافت خدمات آنالین .برای افزایش رغبت و
عالقه و جذب کاربران یکی از کارهایی که در این زمینه میسوان
انجام داد ،طراحی وب سایت میباشد.
در بازار مجازی و در میان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی،
حفظ یک وب سایت جذاب و کارآمد به منظور حفظ کاربران از
نکات اصلی میباشد .چرا که یک وب سایت با طراحی راب
کاربری عیف و خسته کننده به سرعت میسواند از طرف
کاربران رد شده و کنار گذاشته شود .به همین دلیل سمرکز در
بهینه کردن اصلی سرین و مهمترین ویژگیهای وب سایت که
شامل طراحی بصری ،ناوبری و اطالعات میباشند از این جهت
حائز اهمیت است که سببب کاهش دریافت سحریکات از سوی
کاربران میگردد .در واقع یک طراحی بصری نامناسب ،موجب
سحریک کاربران وب سایت ارائه خدمات آنالین میگردد .بر این
اساس بهتر است ،سا حد ممکن از عواملی که موجب این

سحریکات در طراحی بصری می گردند از جمله  :چینش
نامناسب و عیف مطالب ،فونتهای کوچک ،رنگهای خیره
کننده ،گرافیک نامناسب ،پیامهای پاپ-آپ ،نوشتههای
چشمکزن ،و آگهیهای متحرک خودداری شود .در مورد
طراحی ناوبری این مورد جالب سوجه است که سأثیر دریافت
سحریک این ویژگی از دو عامل دی ر در طراحی بیشتر میباشد.
به این دلیل که کاربران آنالین ،سرجیح میدهند که خرید خود
را از وب سایتهایی که ساختار ناوبری در آنها به شکل سادهای
میباشد و انجام فرآیند خرید را برایشان سادهسر میکند ،انجام
دهند .در حالی که وب سایتهای با طراحی ناوبری نامناسب و
گیج کننده احتمال بیشتری در سحریک کاربران و عدم شرکت
آنها در انجام فرآیند دریافت سروی آنالین و بازگشت آنها به
بر این اساس ارائه مکانیزمهای
وب سایت در آینده دارند.
مختلف ناوبری از قبیل :نقشه سایت ،میانبرها و لینکهای
مستقیم و قابلیت جستجو در وب سایت میسواند زمان مورد
نیاز برای حرکت و گشت و گذار در وب سایت و انجام کار را به
حداقل برساند .آخرین ویژگی مورد بحث در این پژوهش ،ویژگی
طراحی اطالعات میباشد که سأثیر این ویژگی نسبت به طراحی
بصری در دریافت سحریکات از سوی کاربران کمتر میباشد .در
سو یح این ویژگی میسوان گفت زمانی که به کاربران اطالعات
کافی در مورد محصول داده شود ،آنها بدون نیاز به مقایسه
قیمت و خدمت ،خدمات مورد نظر خود را پیدا کرده و خریداری
مینمایند .پ سوجه در خصوص طراحی دقیق اطالعات وب
سایت و اطمینان از اینکه کاربران با اطالعات بی رب و هولناک
که موجب انحراف آنها نشود ،از اهم موارد در این ویژگی
میباشد .از جمله مواردی که موجب افزایش سحریک در میان
کاربران میگردند عبارسند از فرمت اطالعات ناسازگار از قبیل
پنجره های آگهی نامرسب و یا اجرای مداوم انیمیشنها.
بنابراین ،وب سایت های با طراحیهای کارآمد بصری ،ناوبری
و اطالعاسی میسوانند احساسات حاصل از التهاب و سحریک را در
میان کاربران به حداقل برسانند و بازگشت مجدد آنها را به سمت
وب سایتها افزایش دهند.
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