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مقدمــه :بهرهگیــری از فنــاوری اطالعــات و
نظریــه زندگــی الکترونیــک میتوانــد بهعنــوان
راهــکاری مناســب بــرای برونرفــت از وضعیــت
کنونــی شــهرها و مشــکالت آن و یــا دســت کــم
تخفیــف آن باشــد .اعتمــاد از مســائل عمــدهای
اســت کــه بــر روی پذیــرش شــهر الکترونیــک
تأثیرگــذار اســت .تمرکــز اصلــی ایــن پژوهــش بــر
شناســایی عوامــل مرتبــط بیــن اعتمــاد شــهروندان و
شــهر الکترونیــک بــوده کــه بــا بررســی پارامترهــای
مؤثــر بــر اعتمــاد شــهروندان باهــدف تعییــن اینکــه
چــه عواملــی میتواننــد اعتمــاد شــهروندان بــه
خدمــات شــهر الکترونیــک را تحــت تأثیــر قــرار
دهنــد ،انجــام شــد .همچنیــن عملکــرد دو روش
اســتفاده شــده در ارزیابــی ایــن شــاخصها مــورد
مقایســه قــرار گرفــت.
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Introduction: Using the information
technology (IT) and Electronic Life
theory can be a suitable way of changing the current status of cities or at least
minimizing related problems. Trust is
one of the major issues which affects
the acceptance of electronic city. In
this study, the main focus was to identify the elements related to the trust of
citizens to the electronic city which
was carried out through studying the
parameters affecting trust with the aim
of determining the effective elements .
Also, the performance of the two methods used in evaluating the elements
was compared..
Method: It is a descriptive-analytic
research based on studying documents
and library references as well as field
s
tudy and survey city of Ghir. Data
and information were collected based
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دادههــا و اطالعــات براســاس فضاهــای موجــود
شــهر مذکــور و پیمایــش از شــهروندان بــه دســت
آمــده اســت .در ایــن تحقیــق از روش نمونهگیــری
تصادفــی اســتفاده شــده و حجــم نمونــه بــر اســاس
فرمــول کوکــران بــا توجــه بــه جمعیــت 18200
نفــری شــهر 380 ،نفــر بهطــور تصادفــی تعییــن
گردیــد.
یافتههــا :نتایــج آنالیــز حساســیت بــه منظــور
شناســایی اولویتهــای اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک
نشــان داد کــه پارامترهــای اعتمــاد بــه شــبکه،
ویژگــی شــهروندان ،کیفیــت شــبکه و اعتمــاد
شــهروندان بــه ترتیــب از اهمیــت بیشــتری
در بــرآورد نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک
برخوردارنــد .بــه عبــارت دیگــر بــه منظــور
بــاال بــردن میــزان اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر
الکترونیــک پارامتــر اعتمــاد بــه شــبکه از اهمیــت
نســبت ًا بیشــتری برخــوردار اســت و میتــوان بــا
امنســازی بیشــتر اینترنــت ،شــبکههای دولتــی
و خصوصــی و فنــاوری شــهر الکترونیــک گامــی
مؤثرتــر در جهــت افزایــش اعتمــاد شــهروندان
بــه شــهر الکترونیــک برداشــت .نتایــج حاصــل از
پژوهــش حاضــر بیانگــر توانایــی بــاالی روشــهای
عملکــرد شــبکه عصبــی  RBFو سیســتم عصبــی-
فــازی در بــرآورد نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیک
میباشــد کــه بــا مقایســه عملکــرد دو روش شــبکه
عصبــی  RBFو سیســتم عصبی-فــازی مشــاهده
گردیــد کــه عملکــرد سیســتم عصبی-فــازی بــه
نســبت بهتــر بــوده و از دقــت بیشــتری برخــوردار
اســت.
بحــث :پیشــنهاد میشــود مدیــران شــهری بــا
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on existing facts of the city and asking
questions from citizens and related experts. Using random sampling method
and Cochran’s formula 380 individuals
out of 18200 were selected as the sampling population.
Finding: The results of the sensitivity analysis of this study showed that
trust to the network , features of citizens, the quality of the network, and
citizens’ trus
t respectively have the
priority in determining the rate of trust
to electronic city. In other words, in order to raise the trust of citizens in the
electronic city, the trust to the network
parameter is more important and with
more Internet security, public and private networks and electronic city technology, more effective steps can be
taken to increase citizens’ confidence
in the electronic city. The results of this
study indicate the high ability of RBF
neural network performance and neural fuzzy system to estimate the trust
rate of electronic city. By comparing
the performance of the two methods of
neural network RBF and neural fuzzy
system, it was observed that the function of the neural fuzzy system is relatively better and more accurate.
Discussion: It is suggested that urban
managers increase the level of trust in
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توجــه بــه ترتیــب اهمیــت شــاخصهای اعتمــاد
بــه شــهر الکترونیــک و بــا رعایــت اولویــت،
میــزان اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک را افزایــش
داده و پذیــرش و اســتفاده شــهروندان را از شــهر
الکترونیــک ارتقــا دهنــد.
کلیدواژههــا :اعتمــاد در شــهر الکترونیــک،
شــبکه  ،RBFشــهر قیــرANFIS ،

the electronic city and increase the acceptance and usage of the electronic
city by citizens, according to the order
of importance of indicators of trust in
the electronic city and the priority.
Keywords: Trust in the electronic city,
Ghir city, the RBF network, ANFIS.
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مقدمه:
فنــاوری اطالعــات بهعنــوان یکــی از اَبَــر ابزارهــای تأثیرگــذار بــر تمامــی فرایندهــای
اقتصــادی و اجتماعــی و وســیلهای حیاتــی بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار ،بهویــژه
بــرای کشــورهای در حــال توســعه اســت .نیــاز انــدک  ITبــه مــواد و انــرژی ،کمــک
بــه رشــد اقتصــادی و تأثیــر آن بــر افزایــش بهــرهوری و کارایــی تولیــدات و خدمــات (و
کاهــش بــار دیــوان ســاالری ســنتی) ،موجــب عالقــه روزافــزون بــه ایــن فنــاوری شــده
اســت .در کشــورهای صنعتــی ،فنــاوری اطالعــات در زمینههــای کشــاورزی ،بهداشــت و
درمــان ،امــور اداری ،صنایــع ،محیــط زیســت ،ارتباطــات ،تجــارت و غیــره تغییــرات مثبــت
بســیاری را پدیــد آورده اســت و اکنــون ،مرحلــه بــه مرحلــه ،بــه کشــورهای در حــال
توســعه نفــوذ مییابــد( .دوروش.)1392 ،
در همی��ن راس��تا ش��هر الکترونی��ک یکی از خاســتگاههای مدیران شــهری و شــهروندان
در عرضــه کــردن و مــورد اســتفاده قــرار دادن خدمــات شــهری اســت .شــهر الکترونیــک
عبــارت اســت از شــهری کــه اداره امــور شــهروندان شــامل خدمــات و سرویســهای دولتــی
197

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هفدهم ،بهار  ،96شماره 64

و ســازمانهای بخــش خصوصــی بــه صــورت برخــط و شــبانهروزی ،در هفــت روز هفتــه
بــا کیفیــت و ضریــب ایمنــی بــاال بــا اســتفاده از ابزارهــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
و کاربردهــای آن انجــام میشــود .بهعبارتــی در شــهر الکترونیکــی تمــام خدمــات مــورد
نیــاز ســاکنان از طریــق شــبکههای اطالعرســانی تأمیــن میشــود .بــه ایــن ترتیــب دیگــر
نیــازی بــه حرکــت فیزیکــی شــهروندان بــرای دسترســی بــه خدمــات دولــت و نهادهــای
خصوصــی نیســت .در ایــن شــهر الکترونیکــی ادارات دیجیتالــی جایگزیــن ادارات فیزیکــی
میشــوند و ســازمانها و دســتگاههایی همچــون شــهرداری ،حملونقــل عمومــی ،ســازمان
آب منطقــهای و  ...بیشــتر خدمــات خــود را بــه صــورت مجــازی و یــا بــا اســتفاده از
امکاناتــی کــه فنــاوری اطالعــات در اختیــار آنــان قــرار میدهنــد بــه مشــترکین و مشــتریان
خــود ارائــه میکننــد .شــهر الکترونیــک یــک اختــراع و یــا یــک پیشــنهاد نوآورانــه نیســت
بلکــه واقعیتــی اســت کــه بــر اســاس نیــاز جــای خــود را بــاز میکنــد .اگــر امــروز چشــم
خــود را بــر نیازهــا ببندیــم فــردا بایــد بــا پرداخــت هزینههــای بیشــتر قــدم در اجــرای آن
بگذاریــم (ســرافرازی و معمــارزاده.)1388 ،
در شــهرهای ســنتی بخــش عمــدهای از وقــت شــهروندان صــرف انجــام فعالیتهــای
تکــراری و غیرمفیــد میشــود .شــهر الکترونیــک از دســتاوردهای دنیــای مجــازی اســت
و فرصتهــای جدیــدی را بــرای تعامــات اقتصــادی و اجتماعــی بــه شــهروندان و دولــت
ارائــه میدهــد؛ امــا ایــن فرصتهــا و افزایــش تعامــات همــراه بــا ریســکها و مخاطراتــی
از جملــه کالهبرداریهــای مالــی و از بیــن رفتــن محرمانگــی دادههــا همــراه اســت و شــرایط
مناســبی بــرای جرائــم ســایبر فراهــم کــرده اســت .شــهروندان نقــش قابلتوجهــی در
تأمیــن امنیــت اطالعــات در شــهرهای الکترونیــک دارنــد میتواننــد بــا اســتفاده از
دانــش و مهــارت کافــی در زمینــه مقابلــه بــا آســیبپذیریهای امنیتــی از امکانــات شــهر
الکترونیــک اســتفاده نماینــد (پیــری.)1393،
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اعتمــاد کلیــد اصلــی بــرای روابــط بیــن شــخصی یــا بیــن فــردی در زمینههــای
مختلــف اســت .اعتمــاد نگــرش یــا عقیــدهای اســت کــه اعتمــاد شــونده انگیــزه یــا محرکی
بــرای انجــام دادن عملــی کــه متعهــد بــه انجــام آن اســت ،دارد (لــوی .)1999 ،1مدیریــت
بــر مبنــای اعتمــاد ،تکنیکــی اســت کــه تمامــی افــراد در روابــط خــود ب ـهکار میگیرنــد،
امــا تــا کنــون بــدان بهعنــوان تکنیــک رفتــاری کــه میتــوان آن را آمــوزش داد و در
جایگاههــای مختلــف از آن بهــره گرفــت نگریســته نشــده اســت (احمــدی مهربانــی،
 .)1383اعتمــاد در شــهر الکترونیــک یــک مفهــوم انتزاعــی اســت کــه زمینــة مجموعــة
پیچیــدهای از ارتباطــات اســت .در ایــن پژوهــش تمرکــز اصلــی بــر روی شــناخت و
بررســی شــاخصهای اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک میباشــد کــه بــر اســاس روشــهای
شــبکه اســتنتاج عصبی-فــازی  )ANFIS(2و شـ�بکه توابـ�ع پایـ�های شـ�عاعی  )RBF(3ایــن
شــاخصها مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد .بهعــاوه عملکــرد ایــن دو روش در ارزیابــی
ایــن شــاخصها مقایســه خواهــد شــد.
مبانی نظری تحقیق
 -1شهر الکترونیک
در شــهرهای ســنتی 4بخــش عمــدهای از وقــت شــهروندان صــرف انجــام فعالیتهــای
تکــراری و غیرمفیــد میشــود .انتظــار در صفهــا ،پیمــودن مســافتهای طوالنــی بــرای
خریــد کاال و دریافــت خدمــات ،معطــل شــدن درترافیکهــای ســنگین تنهــا بخشــی از
اتــاف وقــت در شــهرهای ســنتی اســت .امــا شــهرهای آینــده بــا شــهرهای امروزی بســیار
متفــاوت خواهنــد بــود ،بهطوریکــه روش انجــام کارهــا در آنهــا کامــا فــرق خواهــد
2. Adaptive Network-based Fuzzy Inference System
4. traditional cities

			1. Levi
3. radial basis functions
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کــرد و ایــن اصــل براســاس پیشــرفتهای تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات امکانپذیــر بــوده
و خواهــد بــود کــه نتیجــه آن ارائــه مــدل شــهر الکترونیــک میباشــد .شــهر الکترونیــک
عبــارت اســت از امــکان دسترســی الکترونیکــی شــهروندان بــه کلیــه ادارات ،اماکــن درون
شــهری و دســتیابی بــه اطالعــات مختلــف مــورد نیــاز بــه صــورت شــبانه روزی و در
هفــت روز هفتــه ،بــه شــیوههای بــا ثبــات ،قابــل اطمینــان ،امــن و محرمانــه( .جاللــی،
 .)1381عنصــر حیاتــی همــه تعاریــف شــهر الکترونیــک ،اســتفاده از ابزارهــای فنــاوری
اطالعــات بــه منظــور بازنگــری مجــدد بخــش دولتــی بــا تغییــر شــکل دادن شــیوه انجــام
کارهــا و ارتبــاط بــا مشــتریان و جامعــه کســب و کار میباشــد.
شــهرهای الکترونیکــی در جهــان بــا ســرعت رو بــه توســعه ،فرصتهــای بســیاری را
بــرای محیطهــای زندگــی ،کار و تفریــح مــردم بــه وجــود آورده و در یک جامعــه اطالعاتی
بســتری را فراهــم میکنــد تــا مــردم وارد هــزاره ســوم شــده و تجربیــات جدیــدی را
در زندگــی آغــاز کننــد .شــهر الکترونیکــی بــر اســاس اصــول و مبانــی پایــه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات شــکلگرفته و بهعنــوان یکــی از کاربردهــای ایــن فنــاوری در
حــال توســعه بــه شــمار مـیرود .ســرعت تأثیرگــذاری و گســترش ایــن پدیــده در زندگــی
بشــر هــزاره ســوم بســیار زیــاد اســت بهطــوری کــه تغییــر اساســی در ســاختارهای
فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی دیــده میشــود .شــهروندان نقــش بســیار مهمــی
در توســعه شــهرهای الکترونیــک دارنــد .پیشــرفت شــهر الکترونیــک مبتنــی بــر اعتمــاد
و اطمینانــی اســت کــه شــهروندان نســبت بهکاربردهــای الکترونیکــی شــهر الکترونیکــی
دارنــد .بــه منظــور حضــور فعــال شــهروند الکترونیــک ،بایــد اطمینــان بــه سیســتمها و
روشــها و نیــز آمــوزش و آگاهــی کافــی نســبت بــه روالهــا و فرآیندهــای مربــوط بــه شــهر
الکترونیــک وجــود داشــته باشــد .از طرفــی امنیــت یــک شــهر الکترونیــک وابســته بــه
مشــارکت و همــکاری تمــام شــهروندان اســت (پیرابــی.)1393 ،
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 -2اعتماد به شهر الکترونیک
اعتمــاد مفهومــی گســترده اســت کــه طیــف وســیعی از ارتباطــات را پوشــش و انــواع
مختلفــی از موضوعــات را بــه هــم پیونــد میدهــد .مفهــوم اعتمــاد بــه ریســک و انتظــارات
ا نزدیــک اســت .در واقــع اعتمــاد بهعنــوان جایگزینــی بــرای ریســک کــردن بـهکار
کامـ ً
مــیرود (بکائــرت و ونــدوال  .)2001 ،تنــوع تعاریــف از اعتمــاد نشــان میدهــد کــه
اعتمــاد پدیــدهای پویــا اســت کــه بــه عوامــل مختلفــی کــه میتواننــد بــر ســاختار اعتمــاد
تأثیرگــذار باشــند ،وابســته اســت (شــاهدی و هادیزادهمقــدم .)2009 ،از آنجــا کــه
شــهر الکترونیــک را از نــگاه مدیریتــی میتــوان بهعنــوان یــک ســازمان در نظــر گرفــت،
اعتمــاد در آن قابــل بررســی اســت و از آنجــا کــه دارای ویژگــی خــاص خــود میباشــد،
بایــد ایــن مفهــوم بــا در نظــر گرفتــن ابعــاد ایــن شــهر جدیــد تبییــن گــردد .اگــر اعتمــاد
در شــهر ســنتی اهمیــت دارد ،در شــهر الکترونیــک بســیار بــا اهمیتتــر اســت و اهمیــت
آن بهایــن دلیــل اســت کــه اعتمــاد تحــت شــرایط تغییــر و بیثباتــی نقــش ویــژهای را
ایفــا میکنــد .زمانــی کــه قوانیــن ،سیاســتها ،معیارهــا ،قواعــد و اصــول ســنتی وجــود
ندارنــد ،افــراد بــرای هدایــت بــه روابــط شــخصی رو میآورنــد و کیفیــت ایــن روابــط
تــا حــد زیــادی بــا ســطح اعتمــاد تعییــن میشــود.
اعتمــاد در کلیــه امــور شــهر الکترونیــک نقشــی حیاتــی دارد .بهعنــوان مثــال تجــارت
الکترونیکــی کــه خریــد و فــروش از طریــق از طریــق شــبکههای اینترنتــی اســت (دیویــد

1

و همــکاران ،)2009 ،بخــش گســتردهای از شــهر الکترونیــک را بــه خــود اختصــاص
میدهــد .بانکــداری الکترونیکــی یــا اینترنتــی نیــز در شــمار تجــارت الکترونیکــی بــه
حســاب میآیــد .ایجــاد اعتمــاد در خریــداران ،عاملــی مهــم در توســعه ایــن تکنولــوژی
و همچنیــن افزایــش فــروش اســت .اعتمــاد مشــتری یکــی از عوامــل کلیــدی و عنصــر
1. David
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اصلــی موفقیــت اســت .غالبــ ًا کســانی کــه بــه خریــد از طریــق شــبکههای اینترنتــی
میپردازنــد ،بــر پایــه اعتمــاد دســت بــه ایــن اقــدام میزننــد .مشــتریان بــه فروشــندگان
اینترنتــی نســبت بــه فروشــندگان فضــای غیراینترنتــی بــه آســانی اعتمــاد نمیکننــد.
اهمیــت ایجــاد و حفــط اعتمــاد بیــن فروشــندگان و خریــداران بهعنــوان عاملــی بــرای
تســهیل موفقیــت تجــارت الکترونیکــی اســت کــه در محافــل دانشــگاهی شــناخته شــده
اســت (لطفــی و همــکاران.)2011 ،1
اعتمــاد نشــاندهنده کاتالیــزوری بــرای رابطــه مبادلــه بیــن خریــداران و فروشــندگان
اســت (پاولــو2003 ،2؛ ونــگ و همــکاران .)2015 ،3بــه دلیــل درجــه بــاالی نااطمینانــی و
ریســک در تجــارت الکترونیکــی ،اعتمــاد عاملــی مهــم بــرای جلــب اطمینــان طــرف دیگــر
مبادلــه اســت (لــی و یــه2010 ،4؛ مکنایــت و همــکاران2002 ،5؛ مورمــن و همــکاران،6
1992؛ پالویــا2009 ،7؛ پاولــو2003 ،؛ ربینــک و همــکاران .)2004 ،8بهطــوری کــه در
تجهیــزات الکترونیکــی نظیــر موبایــل بانــک چنانچــه اعتمــاد نباشــد هیــچ اســتفادهای
از ایــن تکنولــوژی صــورت نخواهــد گرفــت (ژو .)2012 ،9مشــتریان بــرای اســتفاده
از اینگونــه تجهیــزات نیــاز بــه اعتمــاد دارنــد .ویروســها و تروجانهایــی کــه ممکــن
اســت در ایــن تجهیــزات باشــد موجــب نگرانــی کاربــران از امنیــت پرداخــت و کاهــش
اعتمادشــان بــه تجهیــزات الکترونیکــی میشــود و ایــن در نتیجــه موجــب تغییــر اســتفاده
و رفتــار نســبت بــه ایــن تجهیــزات خواهــد شــد (ژو .)2012 ،از ســوی دیگــر یکــی
از موانــع مهــم بــرای اســتفاده از ایــن تجهیــزات ،احســاس ریســک اســت (کــروز 10و
همــکاران2010 ،؛ الفرتــی و لــی2005 ،11؛ محمــودی )2015 ،12کــه بهطــور قابــل توجهــی
1. Lotfi 			2. Pavlou			3. Wang
		4. Li and Yeh
		5. Mcknight
6. Moorman
			7. Palvia
		8. Ribbink
9. Zhou
			10. Cruz
		11. Laforet and Li
12. Mahammadi
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بــر اعتمــاد اثــر میگــذارد (القحتانــی2011 ،1؛ ماالکیــس و هوانــگ .)2016 ،2از دیگــر
عوامــل کــه رابطــه آن بــا اعتمــاد بررســی شــده اســت جنســیت اســت کــه نقشــی کلیــدی
در رفتــار (ونکاتــش و موریــس )2000 ،3و تفکیــک بــازار (گــه و ســان )2014 ،4دارد
(القحتانــی2011 ،؛ ماالکیــس و هوانــگ .)2016 ،همچنیــن ارتبــاط عواملــی دیگــر نظیــر
دورههــای تکنولــوژی (ماالکیــس و هوانــگ ،)2016 ،محیــط اجتماعــی (تــن و همــکاران،7
 ،)2014نــوآوری (منتظمــی و ســارمی2015 ،5؛ باپتیســتا و الیویــرا2015 ،6؛ چیتنگــو و
مونونگــو2013 ،7؛ الیــورا و همــکاران2014 ،8؛ شــیخ و کرجالوتــو2015 ،9؛ هوانــگ و
همــکاران )2015 ،10و  ...بــا اعتمــاد در حوزههــای مختلــف تجهیــزات الکترونیکــی
بررســی گردیــده اســت.
در یــک تقســیمبندی کلــی موضــوع اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک بــه ســه بخــش
اعتمــاد در ســطح تکنولــوژی ،اعتمــاد در ســطح رســانه و اعتمــاد در ســطح اجتمــاع
تفکیــک میشــود .ســطح تکنولــوژی و ســطح رســانه بــه مکانیســمها و نرمافزارهــای
مــورد اســتفاده مربــوط اســت و بــه قــدرت عملیــات ،ظرفیــت و تواناییهــای سیســتم
وابســته اســت .ایــن دو ســطح ،از ســطوح بنیــادی در شــهر الکترونیــک هســتند .بــا
پیشــرفت تکنولوژیهــای ارتباطــی اعتمــاد در ایــن ســطوح نیــز تغییــر مییابــد .ســطح
دیگــر اعتمــاد ،اعتمــاد در ســطح اجتمــاع اســت کــه بســیار پیچیدهتــر از ســطوح دیگــر
میباشــد .در شــهر الکترونیــک بــه علــت عــدم وجــود ارتباطــات چهــره بــه چهــره،
ممکــن اســت رفتارهــا و حــرکات انســانی جدیــد کــه در شــهر ســنتی بــه نــدرت
اتفــاق میافتــاد ،اعتمــاد را شــدیدا ً دچــار مشــکل اساســی نمایــد (ایشــایا و مکــوالی،12
3. Venkatesh and Morris
6. Montezemi and Saremi
9. Oliveira
12. Ishaya and Macaulay

2. Malaquias and Hwang
			5. Tan
8. Chitungo and Munongo
		11. Hwang

		1. Al-Gahtani
		4. Goh and Sun
7. Baptista and Oliveira
10. Shaikh and karjaluoto
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 .)1999هرچنــد علیرغــم وجــود اختــاف فرهنگــی و طبقــه اجتماعــی افــراد ،آداب و
رســوم ،زبــان و ملیــت در شــهر الکترونیــک ،ارتباطــات بســیار مؤثرتــر و مفیــد مبتنــی بــر
اعتمــاد وجــود دارد امــا بیاعتمــادی در فضــای الکترونیــک نســبت بــه فضــای فیزیکــی
بیشــتر اســت (هوالنــد .)1998 ،1اعتمــاد در شــهر الکترونیــک چالشــی غیرقابــل انــکار
بــرای مدیــران شــهری میباشــد کــه در ایــن مقالــه تــاش میشــود ابتــدا شــاخصهای
اعتمــاد شــهروندان در حــوزه شــهر الکترونیــک را بررســی نمایــد و ســپس بــا اســتفاده از
ابزارهــای شــبکه اســتنتاج عصبــی و شــبکه  ،RBFبــه تجزیــه و تحلیــل اعتمــاد بــه شــهر
الکترونیــک بــا اســتفاده از شــاخصهای مطــرح شــده بپــردازد و آنهــا را از نظــر اهمیــت و
تأثیــر ،ارزیابــی کنــد و همچنیــن عملکــرد ایــن دو ابــزار در تجزیــه و تحلیــل شــاخصهای
اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک مقایســه نمایــد.
پیشینه تجربی
تاکنــون مطالعــات فراوانــی پیرامــون اعتمــاد بــه پایگاههــای مبتنــی بــر فنــاوری
اطالعــات انجــام گرفتــه اســت .اعتمــاد بــه دولــت الکترونیــک در پژوهــش الزهرانــی
و همــکاران )2017( 2بــا اســتفاده از شــاخصهای ویژگیهــای فــردی ،فرهنــگ ،جنســیت،
تجربیــات قبلــی ،ســطح تحصیــات ،باورهــا و ارزش سیســتم در قالــب مفهومــی تحلیــل
گردیــده اســت .اعتمــاد بــه وبســایتهای اینترنتــی در پژوهشــهای اگگ و المصــری،)2017( 3
اویــو و ســیا ،)2010( 4کینگیــن و همــکاران )2009( 5و غفــاری آشــتیانی و همــکاران
( )1390بررســی و شــاخصهایی از قبیــل کیفیــت وبســایت ،ســهولت اســتفاده ،مفیــد
بــودن ،فراهــم کــردن دانــش و مهــارت بــرای مشــتری ،برنــد یــا شــهرت ،عوامــل مربــوط
بــه مشــتری بــه عنــوان شــاخصهای مؤثــر بــر اعتمــاد کاربــران معرفــی گردیــد .بررســی
3. Agag and El-Masry
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		2. Alzahrani
5. Qingyun

		1. Holland
		4. Ou and Sia
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اعتم��اد ب��ه بانکـ�داری الکترونیکیــ در مطالع�اـت نــوذری و مژدهــی ،)2016( 1ماالکیــس
و هوانــگ ( ،)2016اســدی و شــفیعی ،)2016( 2اســماعیل پــور 3و همــکاران(،)2014
علیــزاده و همــکاران ( )1394و کریمــی و همــکاران ( )1391بــا اســتفاده از عوامــل
ســازمانی و کیفیــت خدمــات الکترونیکــی صــورت گرفــت و نتایــج نشــان داد عوامــل
ســازمانی و کیفیــت خدمــات الکترونیکــی اثــر معنــاداری بــر اعتمــاد مشــتریان بــه
بانکــداری الکترونیکــی دارنــد .همچنیــن اعتمــاد بــه فروشــگاههای اینترنتــی و وفــاداری
مش�تـریان در مطالع��ات اســکندریخوئی ،)2010( 4اندرســن و سرینیواســن )2003( 5و
ریبین��ک و هم��کاران ( )2004از طریــق عوامــل مؤثــر بــر آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .بــر اســاس ایــن مطالعــات عوامــل تأثیرگــذار بــر اعتمــاد و وفــاداری مشــتریان،
کیفیــت خدمــات الکترونیکــی شــامل زمــان تحویــل و سیســتم تحویــل صــورت حســاب،
ســهولت اســتفاده و نــام تجــاری ذکــر گردیدهانــد .در مطالعــه محمــدی و زنگنــه ()1392
بــه بررســی شناســایی میــزان اعتمــاد شــهروندان بــه شــهرداری و عوامــل مؤثــر بــر آن
در شــهر نیشــابور پرداختــه شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد بیــن متغیرهــای
تجربــه تبعیــض ،احســاس امنیــت ،اعتمــاد نهــادی ،میــزان فســاد اداری ،امیــدواری بــه
ارضــای نیــاز ،عضویــت گروههــای رســمی و عضویــت گروههــای غیررســمی بــا میــزان
اعتمــاد شــهروندان بــه شــهرداری رابطــه معنــاداری وجــود دارد و در جهت افزایــش اعتماد
شــهروندان بــه شــهرداری راهکارهایــی چــون ایجــاد بســتری بــرای عدالــت اجتماعــی و
عــدم تبعیــض ،تغییــر نحــوه مدیریــت شــهر ،افزایــش احســاس امنیــت و ...ارائــه گردیــد.
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده پیرامــون بررســی اعتمــاد شــهروندان ،تاکنــون
مطالع ـهای بــه بررســی اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر الکترونیــک نپرداختــه اســت و اکثــر
3. Esmaeilpour

2. Asadi and Shafiee
5. Anderson and Srinivasan

		 1. Nozari and Mojdehi
			4. Eskandarikhoee
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مطالعــات ،بخشــهایی از شــهر الکترونیــک نظیــر بانکــداری الکترونیکــی و فروشــگاههای
اینترنتــی را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .ایــن مطالعــه بــا نگاهــی جامــع بــه بررســی
اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر الکترونیــک بــا اســتفاده از روشــهای دقیــق هوش محاســباتی

1

نظیـ�ر شـ�بکه عصبـ�ی  RBFو سیسـ�تم عصبی-ف�اـزی میپـ�ردازد و عملکــرد ایــن دو روش
در ارزیاب�یـ ش�اـخصهای اعتم�اـد ب��ه شــهر الکترونی�کـ مقایس�هـ میکندــ .ســپس عوامــل
مؤثــر بــر اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر الکترونیــک را رتبهبنــدی نمــوده و میــزان اهمیــت
هــر شــاخص را بــر اســاس اولویــت مشــخص میکنــد.
روش
روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی و مبتنــی بــر مطالعــات اســنادی ،کتابخانــهای و
بررســیهای میدانــی و پیمایشــی در ســطح محــدوده شــهر قیــر اســت .دادههــا و اطالعــات
بــا روش پرسشــنامه در ســال  1393براســاس فضاهــای موجــود شــهر مذکــور و نظرخواهی
از شــهروندان بــه دســت آمــده اســت .همچنیــن روایــی پرسشــنامه از طریــق مشــورت بــا
صاحبنظــران و کارشناســان مرتبــط بــه حــوزه شــهری نظیــر کارشناســان شــهرداری و
اســاتید دانشــگاه و پایایــی پرسشــنامه از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ انجــام گردیــد.
ویژگــی جمعیــت شــناختی ایــن افــراد نیــز در بــازه ســنی  20ســال بــه بــاال بــوده اســت.
روش نمونهگیــری ایــن تحقیــق ،تصادفــی بــوده و حجــم نمونــه بــا توجــه بــه جمعیــت
 18200نفــری شــهر 380 ،نفــر بهطــور تصادفــی طبــق فرمــول کوکــران میباشــد.
متغیرهــای ایــن مطالعــه ،پارامترهــای اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک و زیرمؤلفههــای آن
اســت کــه در جــدول ( )1ارائــه خواهــد شــد .ابتــدای امــر ،دادههــای گردآوریشــده
از تحقیقــات میدانــی در محیــط اکســل وارد شــد و نرمالســازی بــر روی آن انجــام
1. intellgence computation
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شــد .بــه منظــور مدلســازی و اســتخراج روابــط موجــود در ورای دادههــای حاصلــه،
روشــهای شــبکه عصبــی  RBFو سیســتم عصبی-فــازی در نظــر گرفتــه شــد .در ادامــه،
بــا کــد نویســی روشــهای ذکــر شــده و اجــرای آنهــا در محیــط نرمافــزارMATLAB
مدلســازی صــورت گرفــت و نتایــج بــه دســت آمــده اســتخراج گردیــد .در پایــان ،بــا
اســتفاده از روش آنالیــز حساســیت هیــل ،اهمیــت پارامترهــای ورودی کمیســازی و
مشــخص گردیــد.
 -1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
موقیــت جغرافیایــی شــهر قیــر  ۲۸/۴۶۳۴درجــه شــمالی  ۵۳/031448درجــه شــرقی
اســت .موقعیــت جغرافیایــی آن در جنــوب غربــی اســتان و در فاصلــه  184کیلومتــری
شــیراز و همســایگان از شــمال بــه شهرســتان فیروزآبــاد ،از جنــوب بــه شهرســتانهای خنــج
و الرســتان ،از شــرق بــه شهرســتان جهــرم و از غــرب بــا شهرســتان فراشــبند همســایه
اســت .ایــن شــهر بــا وســعتی قریــب بــه مســاحت  98/3402کیلومتــر مربــع ،در منطقــه
نیمهخشــک کــره زمیــن ،بــا زمســتان تــوأم بــا بارندگــی و تابســتان گــرم و خشــک
قــرار گرفتــه اســت .حداکثــر دمــا درتابســتان  46درجــه ســانتیگراد و حداقــل دمــا در
زمســتان  1درجــه ســانتیگراد و میانگیــن بــاران ســاالنه  270میلیمتــر اســت .شــهر قیــر
بــه لحــاظ موقعیتــی کــه در روســتاهای مجــاور دارد ،بهعنــوان مرکــز بــرای روســتاهای
مجــاور قلمــداد میشــود و کلیــه روســتائیان مجــاور جهــت انجــام امــور خــود بــه
ایــن شــهر مراجعــه مینماینــد کــه تعــداد ســفرها بــه ایــن شــهر زیــاد اســت .از ســوی
دیگــر هرچــه خدمــات الکترونیــک و دسترســی بــه آن بهبــود یابــد ،هــم تعــداد مراجعــات
کمتــر خواهــد شــد و هــم ســبب تســریع ایــن فرآیندهــا خواهــد گردیــد .ایــن مطالعــه
تــاش مینمایــد تــا بــا مطالعــه شــاخصهای اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک ،اولویتهــا را
207

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هفدهم ،بهار  ،96شماره 64

شناســایی کــرده و بــا معطــوف کــردن توجــه مدیــران شــهری بــه ایــن اولویتهــا ،خدمــات
الکترونیــک و میــزان پذیــرش و اســتفاده از آن را بهبــود دهــد .بــا توجــه بــه دسترســی
پاییــن خدمــات الکترونیــک در ایــن شــهر و همچنیــن تعــداد مراجعــات زیــاد روســتائیان
و بــروز مشــکالتی دیگــر در ایــن زمینــه ،توجــه بــه ایــن امــر در شــهر قیــر ضــروری
اس��ت .شــکل ( )1موقعیــت جغرافیایــی شــهر قیــر را نشــان میدهــد.
شکل ( )1موقعیت جغرافیایی شهر قیر1395 ،
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 -2معرفی شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک در شهر قیر
مــدل تحقیــق در خصــوص عوامــل تعیینکننــدة اعتمــاد نســبت بــه شــهر الکترونیــک
در شــهر قیــر بــه شــرح جــدول ( )1ارائــه شــده اســت .چهــار مولفــة بــه هــم مرتبــط
شــامل  14شــاخص/معرف ،بهعنــوان عوامــل تعیینکننــده اعتمــاد شناســایی شــدهاند.
جدول ( )1کالسبندی گروهها یا شاخصهای اصلی و زیر شاخصهای فرعی در شبکه شهر الکترونیک
کالسبندی اصلی شاخصهای شهر
الکترونیک

معرفهای کالسها یا گروههای مورد تحلیل
سن

ویژگیهای کاربران
(ویژگی شهروندان)

جنسیت
تحصیالت
درآمد

اعتماد به شبکه شهر الکترونیک

اعتماد به اینترنت (نرمافزاری کلی)

(اعتماد به شبکه)

اعتماد به شبکههای دولتی شهر الکترونیک
اعتماد به شبکههای خصوصی شهر الکترونیک
اعتماد به فنآوری (تکنولوژی) شهر الکترونیک (سختافزاری)
اعتماد به خرید اینترنتی در شهر الکترونیک

اعتماد بهعنوان کاربر یا شهروند شهر
الکترونیک (اعتماد شهروندان)

اعتماد به عملیات مالی و بانکداری الکترونیکی
اعتماد به انجام امور اداری (مانند ثبتنام کنکور ،ثبت و)...
اعتماد به شبکههای اجتماعی و رعایت حریم خصوصی
کیفیت سهولت در استفاده از اینترنت شهر الکترونیک

کیفیت شبکه شهر الکترونیک
(کیفیت شبکه)

کیفیت سرعت استفاده از اینترنت شهر الکترونیک
کیفیت انجام امور اداری شهر الکترونیک
کیفیت شبکههای اجتماعی شهر الکترونیک
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 -3شبکه عصبی مصنوعی
ش��بکه عصب��ی مصنوع��ی روش محاســباتی بســیار مفیــد بــرای پیشبینــی و مدلســازی
رواب��ط بی��ن پارامتره��ا استــ ،بهویژــه هنگام�یـ ک��ه ایـ�ن رابطـ�ه پیچیـ�ده باش��د (اســمیت،1
 .)1993ســاختار شــبکه عصبــی مصنوعــی شــامل ســه الیــه اســت ،الیــه ورودی کــه در آن
همــه دادههــا بــه شــبکه واردشــده و محاســبه وزن هــر یــک از متغیرهــای ورودی انجــام
میشــود ،الیــه یــا الیههــای پنهــان و عملیــات محاســباتی بــا اســتفاده از توابــع فعالیــت
موجــود در آن بــر روی دادههــا انجــام میگیــرد و الیــه خروجــی کــه نهایت ـ ًا نتایــج بــه
دســت آمــده شــبکه عصبــی مصنوعــی اســت (هاشــمی و غالمعل ـیزاده.)1393 ،
 -1-3شبکه تابع پایهای شعاعی ()RBF
شــبکههای تابــع پایــهای شــعاعی نیــز از نــوع شــبکههای پیشــرو 2همــراه بــا یــک
الیــه میانــی (پنهــان) هســتند .تفــاوت اساســی ایــن شــبکه بــا شــبکه  ،MLPدر محاســبه
بــردار ورودی و نــوع تابــع محــرک اســت .تابــع محــرک در الیـ�ه میانـ�ی شـ�بکه  RBFتابــع
گوســین بــا مرکــز و پهنــای مشــخص اســت کــه مقــدار بهینــه پهنــای تابــع گوســی بایــد
از فراینـ�د سـ�عی و خطـ�ا بـ�ه دسـ�ت آیـ�د .بـ�رای سـ�اخت شـ�بکه  RBFنیــاز بــه دو دســته
داده یعنـ�ی دادههـ�ای آموزشـ�ی و آزمـ�ون اسـ�ت .برخـلاف شـ�بکه  MLPآمــوزش ایــن
شــبکه بــدون فراینــد تکــرار انجــام میشــود و ایــن شــبکه قابلیــت ایــن را دارد کــه بــرای
دادههــای آموزشــی خطــا را برابــر صفــر نمایــد .تعــداد نرونهــا در الیــه پنهــان شــبکه RBF

براب��ر ب��ا تع��داد دادهه��ای مش�اـهداتی در مرحلــه آم��وزش اس��ت (عراقینــژاد.)2013 ،3

1. Smith
2. feed forward networks
3. Araghinejad

210

ارزیابی شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک ...

 -2-3سیستم عصبی -فازی ()ANFIS
سیســتم اســتنتاج فــازی برمبنــای تطبیــق شــبکه بــرای اولیــن بــار توســط جانــگ

1

در سـ�ال  1933ارائــه گردیــد و تاکنــون کاربــرد موفقیتآمیــزی در زمینــه حــل مســائل
مختلــف داشــته اســت (شــو و ارادا .)2008 ،2سیســتم عصبی-فــازی از الگوریتــم یادگیــری
شــبکه عصبــی جفــت شــده بــا اســتدالل فــازی بــرای بــرآورد توزیــع خروجــی بــه کمــک
توزی��ع ورودی به��ره میگی��رد .سیس��تم عصبی-ف��ازی ( )ANFISمعمــوالً بــا الگوریتــم
یادگیــری هیبریــد دگرآموختــه (نظــارت شــده) بــرای بهینهســازی پارامترهــای خطــی و
غیرخطــی آمــوزش داده میشــود (چانــگ 3و همــکاران .)2012 ،سیســتم عصبــی فــازی
نیــز بــا پنــج الیــه (الیــه ورودی ،4الیــه توابــع عضویــت ورودی ،5الیــه قواعــد ،6الیــه
برآینــد 7و الیــه خروجــی )8بــا تعــداد  4تابــع عضویــت بــرای ورودیهــا و تابــع از نــوع
مثلث��ی ( )GaussianMFب ـهکار گرفتــه شــد.
 -4نرمالسازی
نرمالســازی دادههــا بــه کــه مفهــوم پیشپــردازش دادههــا اســـت ،ســـبب بهبــود
عملکــرد شــبکه میشــود .پیشپــردازش دادههــا کــه معمـــوالً قبـــل از آمـــوزش شـــبکه
صــورت میگیــرد بــه معنــی انجــام تبدیالتــی بــر روی ورودیهــا و خروجیهــای شـــبکه،
بـــه منظــور بیــرون کشــیدن ویژگیهــا از درون ورودیهــا و تبدیــل خروجـــی بـــه شـــکلی
قابلفهمتــر بــرای شــبکه اســت .پــس از آمــوزش و اســتخراج نتایــج از شــبکه،
خروجیهــای شـــبکه نیــز بــه شــکل اولیــه خــود تبدیــل میشــوند کــه بــه آن پسپــردازش
گفتــه میشــود .شــانکر و همــکاران )1996( 9بــر ایــن باورنــد کــه نرمالســازی دادههــا
3. Chung
6. rules layer
9 Shanker

			2. Shu and Ouarda
5. input membership functions layer
			8. output layer

			1. Jang
		4. input layer
7. consequence layer
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عمومـ ـ ًا باعـــث بهبـــود شــبکه میشــود؛ بــا ایــن حــال ،در مــواردی کــه تعــداد دادههــا
افزایــش یابــد ،نرمــال ســازی دادههــا چنــدان مفیــد نیســت .همچنیــن نرمــال ســازی
دادههــا ســبب کاهــش ســرعت آمــوزش شــبکه نیـــز میشــود .روشــهای گوناگونــی
بــرای نرمالســازی دادههــا وجــود دارد؛ امــا یکــی از روشــهای معمــول در ایــن زمینــه،
نرمـالســـازی آمـــاری اســـت .در صـورت اســـتفاده از ایـن تبـــدیل ،میانگین دادهها صفر
و انحــراف معیــار آنهــا برابــر یــک خواهــد .شــد بــرای ایــن منظــور میتــوان از رابطــه
زیــر اســتفاده نمــود:
()1

Xn=(X0-µ)/S

کــه در رابطــه ( X0 ،µ ،)1و  Xnبــه ترتیــب ،میانگیــن دادههــا ،دادههــای اصـــلی و دادههای
نرمــال شــده و  Sانحــراف معیــار اســت .در ایــن مطالعــه ،نیــز داده بر اســاس رابطـــه بـــاال
نرمالســازی شــدند .بــرای ایــن منظــور ،قبــل از آمــوزش شــبکه ،دادههــای آموزشــی
پیشپـــردازش و پــس از آمــوزش شــبکه ،نتایــج پــس پــردازش گردیــد.
 -5تقسیمبندی دادهها

در ایــن پژوهــش %70 ،دادههــا جهــت آمــوزش مــدل %10 ،جهــت صحتســنجی و

 %20بهعنــوان داده آزمــون مــدل انتخــاب گردیدنــد .فرآینــد آمــوزش کــه شــامل تغییــر
وزنهــا بیــن الیههــای مختلــف در طــول زمــان آمــوزش اســت ،انجــام شــد تــا جایــی
کــه تفــاوت بیــن دادههــای واقعــی (بــرای دادههــای آمــوزش) و دادههــای پیشبینیشــده
بــه حداقــل برســد .در شــبکه عصبــی  RBFتابــع انتقــال گوســین بــرای فرآینــد آمــوزش
بــهکار گرفتــه میشــود .تعــداد نرونهــا در الیــه پنهــان بــه روش ســعی و خطــا تعییــن
گردیــد.
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 -6برآورد حساسیت

1

بزرگتریــن ســودمندی مدلهــای شــبکه عصبــی دقــت و صحــت آنهــا میباشــد ،امــا
مدلهــای شــبکه عصبــی فاقــد فرآینــد فیزیکــی ،مدلهایــی ضعیــف از نــوع جعبــه ســیاه
هســتند کــه فرآینــد مدلســازی شــده را توضیــح نمیدهنــد و ســودمندی آن بــدون
اطالعــات در خصــوص اهمیــت نســبی پارامترهــا در سیســتم محــدود اســت .توســعه یــک
روش بـ�ا فاکتورهـ�ای چنـ�د ورودی بـ�ا هـ�دف خروجـ�ی در مدلهـ�ای  ANN2از اهمیــت
حیاتــی برخــوردار اســت (کمــپ و همــکاران .)2007 ،3دادههــای اســتفاده شــده بــرای
توسـ�عه مدلهـ�ای  ANNحــاوی اطالعاتــی مهــم در مــورد فرآینــدی فیزیکــی اســت کــه
شبیهســازی شــده اســت (جیــن و همــکاران .)2008 ،4فرآینــد آنالیــز حساســیت اطالعــات
ارزشــمندی دربــاره میــزان حساســیت مــدل بــه متغیرهــای ورودی آن را در اختیــار طــراح
و معمــار مــدل قــرار میدهــد .بــا شناســایی میــزان تأثیــر متغیرهــای ورودی بــر دقــت
پیشبینــی مــدل ،میتــوان متغیرهــای کــم اثــر را از شــبکه حــذف و مــدل ســادهتری را
بســط و توســعه داد .در ایــن پژوهــش بــرای انجــام آنالیــز حساســیت مــدل از روش هیــل

5

( )1998اسـ�تفاده گردیـ�د.
 -7روش هیل
در ایــن روش هــر بــار یکــی از پارامترهــای ورودی بــه میــزان  %10افزایــش و یــا
کاهشیافتــه و بــا ثابــت نگاهداشــتن مقادیــر بقیــه فشارســنج هواهــا ،مقــدار تغییــرات
بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی آموزشیافتــه محاســبه میگــردد .ســپس بــا توجــه بــه
اختــاف مقادیــر محاسبهشــده بــا مقادیــر اندازهگیــری شــده ،ضریــب نســبی آنالیــز
حساســیت محاســبه میگــردد.
3. Kemp

		2. artificial neural network
5. Hill

		1. sensitivity
			4. Jain
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 -8مقایسه دقت
بـ�ه منظـ�ور مقایسـ�ه دقـ�ت نمونههـ�ای موجـ�ود ،از پارامترهـ�ای ضریـ�ب تعییـ�ن (تبییـ�ن)

1

( )R2و ریش��ه میانگی�نـ مربعاــت خطــا )RMSE( 2اس��تفاده گردید (روابــط  2و .)3
()۲

()۳
ک��ه در ای��ن فرموله��اẐ ،؛ مقادیـ�ر بـ�رآوردی در نقطـ�ه  iام Z* ،میانگیــن مقادیــر
پیشبینیش��ده ب��رای ویژگیه��ا و  Zمقادیـ�ر مشـ�اهدهای بـ�رای نقطـ�ه  iام و  Nتعــداد
نمونههــای مطالعاتــی اســت.
یافتهها
 -1نتایج مدل عصبی-فازی ()ANFIS
در جــدول ( )2خالصـهای از اطالعــات مــدل عصبی-فــازی اســتفاده شــده در تحقیــق
حاضــر بــه منظــور مدلســازی نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک ارائــه شــده اســت.

1. coefficient of determination
2. root mean square error
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جدول ( )۲برخی از خصوصیات مدل ساختهشده با استفاده از سیستم عصبی فازی به منظور برآورد نرخ
اعتماد به شهر الکترونیک
اسم مدل

نوع مدل

Anfis

sugeno

تعداد و نوع تابع تعداد
تعداد و نوع تابع
تعداد
تعداد
ورودی خروجی عضویت برای هر ورودی عضویت خروجی قوانین
4

1

 ،2گوسین

4

 ،4خطی

تحقیــق حاضــر بــا در نظــر گرفتــن پارامترهایــی چــون ویژگیهــای شــهروندان ،اعتمــاد
بــه شــبکه ،کیفیــت شــبکه و اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر الکترونیــک ،دانــش موجــود
در ورای پارامترهــای ذکرشــده را اســتخراج و بررســی نمــوده اســت .ایــن مدلســازی
بــه منظــور بــرآورد نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک بــه منظــور پایهریــزی شــهر
الکترونیــک یــک شــهر در راســتای آینــدهای بهتــر بــرای شــهروندان صــورت گرفــت.
بــر همیــن اســاس ،در مدلســازی نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک بــا اســتفاده از
ایــن روش ،بــرای هــر کــدام از ورودیهــا ( 4ورودی) 4 ،تابـ�ع عضویـ�ت از نـ�وع مثلثـ�ی
( )GaussMFدر نظــر گرفتــه شــد کــه در شــکل ( )2نحــوه اســتفاده از ایــن توابــع
بــرای ورودیهــا نشــان داده شــده اســت کــه هریــک از ایــن ورودیهــا بــا رنــگ متفاوتــی
و متناســب بــا ترتیبــی کــه در جــدول ( )1انجــام شــده اســت ،نشــان داده شــدهاند و
بــا  Cluster1, 2, 3, 4مجــزا گردیدهانــد .محــور عمــودی درجــه عضویــت و محــور
افقــی مقادیــر انتخابــی بــرای توابــع را نشــان میدهــد .شــکلهای (الــف) تــا (د) مربــوط
بــه چهــار تابــع عضویــت مثلثــی و چهــار پارامتــر ورودی اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک
هســتند .ایــن مرحلــه بــرای اســتخراج قوانیــن مرحلــه بعــد ضــروری اســت.
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شکل ( )2توابع عضویت بهکار گرفتهشده برای مدلسازی نرخ اعتماد به شهر الکترونیک؛ (الف) :اعتماد
شهروندان( ،ب) :اعتماد شبکه( ،ج) :کیفیت شبکه و (د) :ویژگی کاربران

انتخــاب نــوع و تعــداد قوانیــن بــا توجــه بــه تعــداد ورودیهــا انجــام و نتیجــه حاصــل از
آن در هنــگام آمــوزش مــدل عصبی-فــازی حیــن مرحلــه آمــوزش بــه شــیوه تجربــی صورت
گرفتــه اســت کــه در مجمــوع منجــر بــه تولیــد  4قانــون طبــق جــدول ( )3شــده اســت.
جدول ( )۳قوانین بهکار گرفتهشده برای استخراج مدل  ANFISبه منظور برآورد اعتماد به شهر الکترونیک
If (in1 is in1cluster1) and (in2 is in2cluster1) and (in3 is in3cluster1) and (in4
)is in4cluster1) then (out1 is out1cluster1) (1

1.

If (in1 is in1cluster2) and (in2 is in2cluster2) and (in3 is in3cluster2) and (in4
)is in4cluster2) then (out1 is out1cluster2) (1

2.

If (in1 is in1cluster3) and (in2 is in2cluster3) and (in3 is in3cluster3) and (in4
)is in4cluster3) then (out1 is out1cluster3) (1

3.

If (in1 is in1cluster4) and (in2 is in2cluster4) and (in3 is in3cluster4) and (in4
)is in4cluster4) then (out1 is out1cluster4) (1

4.

*در ج��دول ب��اال اعتم��اد ش��هروندان ( ،)input1اعتم��اد ب��ه ش��بکه ( ،)input2کیفی��ت ش��بکه ( ،)input3ویژگـ�ی شـ�هروندان
( )input4و اعتمـ�اد ب��ه ش��هر الکترونی��ک ( )1 outputمیباش��د و  cluster3 ،cluster2 ،cluster1و  cluster4بــه ترتیــب دســته
عضویــت یــک ،دو ،ســه و چهــار ،در نظــر گرفتــه شــده بــرای ورودیهــا میباشــد.

*در تولید قوانین از خط دستوری ،اگر – آنگاه ( ،)then - Ifاستفاده شده است.
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در شــکل ( )3نیــز نمایــی دیگــر از نحــوه اســتفاده از قوانیــن ساختهشــده و بــرآورد
نـ�رخ اعتمـ�اد بـ�ه شـ�هر الکترونیـ�ک بـ�ا اسـ�تفاده از ورودیهـ�ا ارائـ�ه شـ�ده اسـ�ت.
شکل ( )3قوانین استفادهشده و نحوه بهکارگیری این قوانین در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک به
کمک سیستم عصبی-فازی

در شــکل ( )4نتایــج حاصــل از آزمــون مــدل  ANFISارائــه شــده اســت .نتایــج حاصــل
از مدلســازی نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک بــا اســتفاده از سیســتم عصبــی فــازی بیانگــر
ای��ن اس��ت ک��ه م��دل ساختهش��ده ب��ا دق��ت و صح��ت خوب��ی ( RMSE=0.48و )R2=0.75
قــادر بــه بــرآورد نمــودن نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک میباشــد .همــان طــور کــه
مشــاهده میگــردد مــدل بــه دســت آمــده ضریــب تبییــن ( )R2باالیــی دارد .همچنیــن نمــودار
فراوانــی خطــا نیــز بــه روشــنی بیانگــر صحــت مطلــوب ایــن مــدل میباشــد.
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شکل ( )4نتایج به دست آمده از مرحله آزمون برای مدل  ANFISساختهشده

 -2نتایج شبکه عصبی RBF
در ایــن بخــش بــه منظــور یافتــن روابــط میــان پارمترهــای مذکــور نــرخ اعتمــاد
بـ�ه شـ�هر الکترونیـ�ک ،از شـ�بکه  RBFاســتفاده گردیــد .در جــدول ( )4خالصــهای از
اطالعـ�ات شـ�بکه  RBFاستفادهشــده در تحقیــق حاضــر بــه منظــور مدلســازی نــرخ
اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک آورده شــده اســت.
جدول ( )4ساختار شبکه عصبی  RBFبه منظور برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک
اسم مدل

نوع مدل

ANN

RBF

تعداد
ورودی
4

 =*Spreadنرخ گستردگی تابع پایه شعاعی در شبکه RBF
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تعداد نوع تابع انتقالی
ورودیها
خروجی
1

گوسین

تعداد نورونها
در الیه میانی

مقدار
*Spread

190

0/8
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شکل ( )5نمایی از شبکه  RBFساختهشده با سه الیه 4 ،ورودی و  1خروجی

در ایــن تحقیــق از مدلســازی شــکل ( ،)5بــه منظــور بــرآورد نــرخ اعتمــاد بــه شــهر
الکترونیــک اســتفاده گردیــد .بنابرایــن بــه منظــور مدلســازی نــرخ اعتمــاد بــه شــهر
الکترونیـ�ک یـ�ک شـ�بکه عصبـ�ی  RBFســه الیــهای در نظــر گرفتــه شــد کــه در الیــه
پنهــان آن ،تعــداد  190نــرون بــه صــورت تجربــی (آزمــون و خطــا) ب ـهکار گرفتــه شــد.
جهــت آمــوزش شــبکه  RBFاز  %70دادههــا بــه صــورت تصادفــی اســتفاده گردیــد کــه
در شــکل ( )6نشــان داده شــده اســت.
شکل ( )6نمودار تغییرات و سیر نزولی خطا حین آموزش شبکه  RBFبه منظور مدلسازی نرخ اعتماد
به شهر الکترونیک
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در شــکل ( )7نتایــج حاص��ل از آزمـ�ون شـ�بکه  RBFنشــان داده شــده اســت.
نتایـ�ج حاصـ�ل از مدلسـ�ازی نـ�رخ اعتمـ�اد بـ�ه شـ�هر الکترونیـ�ک بـ�ا اسـ�تفاده از شـ�بکه
 RBFب��ا توجــه ب��ا پارامترهـ�ای ضری��ب تبیی��ن ( )R2=0/77و میانگیـ�ن مربعـ�ات خطـ�ا
( )RMSE=0/52در مرحلــه آزمــون ،بیانگــر ایــن هســت کــه مــدل بــه دســت آمــده
مطلــوب میباشــد ،امــا در مقایســه بــا نتایــج بــه دســت آمــده از مدلســازی صــورت
گرفت��ه ب��ا اس��تفاده از سیسـ�تم عصبی-فـ�ازی ( RMSE=0/48و  ،)R2=0/75شـ�بکه RBF

ه��ر چن��د مق��دار ضری��ب تبیی��ن بیش��تری ( )R2=0/77داشــته اســت امــا بــا در نظــر
گرفت��ن مق��دار ریش��ه میانگی��ن مربع��ات خط��ا ( ،)RMSE=0/52بــه نســبت عملکــرد
ضعیفتــری داشــته اســت.
شکل ( )7نتایج به دست آمده از مرحله آزمون برای مدل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ساختهشده
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 -3نتایج حاصل از آنالیز حساسیت (نتایج کمیسازی) پارامترهای ورودی
بـ�ه منظـ�ور پـ�ی بـ�ردن بـ�ه اهمیـ�ت ورودیهـ�ای استفادهشـ�ده (اعتمـ�اد شـ�هروندان
( ،)input1اعتم��اد ب��ه ش��بکه ( ،)input2کیفی��ت ش��بکه ( ،)input3ویژگـ�ی شـ�هروندان
( ،))input4بــرای مدلســازی نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک ،از روش هیــل اســتفاده
ش��د .ب��ه ای��ن منظ��ور ،بهتری��ن م��دل (در تحقی��ق حاض��ر )ANFIS ،بــرای اســتخراج نــرخ
کمــی اهمیــت ورودیهــا در نظــر گرفتــه شــد .نتایــج بــه دســت آمــده ،نشــان داد کــه
اعتمــاد بــه شــبکه مهمتریــن ورودی بــوده کــه پــس از آن ویژگــی شــهروندان و کیفیــت
شـ�بکه و اعتمـ�اد شـ�هروندان بـ�ه ترتیـ�ب از اهمیـ�ت بیشـ�تری نسـ�بت بـ�ه دیگـ�ر پارامترهـ�ای
ورودی استفادهشــده در پژوهــش حاضــر برخــوردار هســتند کــه در شــکل ( )9نشــان داده
شــده اســت .همــان طــور کــه مشــاهده میگــردد پارامتــر اعتمــاد بــه شــبکه در بــرآورد
نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت در صورتــی کــه
اعتمــاد شــهروندان کمتریــن اهمیــت را دارد.
شکل ( )9نمودار نتایج آنالیز حساسیت حاصل از مدل  ANFISبرای شاخصهای در نظر گرفتهشده (ورودیها)

Sensitivity

0/32
0/26

0/35
0/3

0/24

0/2

0/17

میزان حساسیت

0/25
0/15
0/1

0/05
0
ویژگی شهروندان
شهروندان

کیفیت شبکه

اعتماد به شبکه

اعتماد
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بحث
تمرکــز اصلــی ایــن پژوهــش بــر شناســایی عوامــل مرتبــط بیــن اعتمــاد شــهروندان و
شــهر الکترونیــک در شــهر قیــر از توابــع اســتان فــارس بــوده کــه بــا بررســی پارامترهــای
مؤثــر بــر اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر الکترونیــک تعییــن گردیــد .در ایــن پژوهــش پــس از
تعریــف و توضیــح شــاخص اعتمــاد بهعنــوان شــاخصی در شــهر ســنتی ،بــه بررســی آن در
شــهر الکترونیــک و تطبیــق و بررســی ایــن مفهــوم در ایــن شــهر پرداختــه شــد .بــه منظــور
تعییــن اولویتهــای اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک از پارامترهایــی چــون ویژگــی شــهروندان،
اعتمــاد بــه شــبکه ،کیفیــت شــبکه و اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر الکترونیــک اســتفاده
شــد .پارامترهــای ويژگــی شــهروندان شــامل مؤلفههــای ســن ،جنســیت ،تحصیــات و
درآمــد؛ اعتمــاد بــه شــبکه شــامل مؤلفههــای اعتمــاد بــه اینترنــت ،اعتمــاد بــه شــبکههای
دولتــی شــهر الکترونیــک ،اعتمــاد بــه شــبکههای خصوصــی شــهر الکترونیــک و اعتمــاد
بــه فنــاوری شــهر الکترونیــک؛ کیفیــت شــبکه شــامل مؤلفههــای کیفیــت ســهولت در
اســتفاده از اینترنــت ،کیفیــت ســرعت اســتفاده از اینترنــت ،کیفیــت انجــام امــور اداری شــهر
الکترونیــک و کیفیــت شــبکههای اجتماعــی شــهر الکترونیــک؛ اعتمــاد شــهروندان شــامل
مؤلفههــای اعتمــاد بــه خریــد اینترنتــی در شــهر الکترونیــک ،اعتمــاد بــه عملیــات مالــی و
بانکــداری الکترونیکــی ،اعتمــاد بــه انجــام امــور اداری و اعتمــاد بــه شــبکههای اجتماعــی
و رعای��ت حری��م خصوصیــ میباشــد .بــه منظــور شناســایی اولویتهــای اعتمــاد بــه شــهر
الکترونیــک ،از آنالیــز حساســیت بــر مبنــای روش عصبی-فــازی اســتفاده گردیــد .نتایــج
آنالیــز حساســیت نشــان داد کــه پارامترهــای اعتمــاد بــه شــبکه ،ویژگــی شــهروندان ،کیفیــت
شــبکه و اعتمــاد شــهروندان بــه ترتیــب از اهمیــت بیشــتری در بــرآورد نــرخ اعتماد به شــهر
الکترونیــک برخوردارنــد .بــه عبــارت دیگــر بــه منظــور بــاال بــردن میــزان اعتماد شــهروندان
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بــه شــهر الکترونیــک پارامتــر اعتمــاد بــه شــبکه از اهمیــت نســبت ًا بیشــتری برخــوردار اســت
و میتـ�وان بــا امنســازی بیشــتر اینترنــت ،شــبکههای دولتــی و خصوصــی و فنــاوری
شــهر الکترونیــک گامــی مؤثرتــر در جهــت افزایــش اعتمــاد شــهروندان بــه شــهر الکترونیک
برداشتــ .بهعــاوه توجــه بــه ویژگــی شــهروندان در مرتبــه بعــدی بــرای بــاال بــردن میــزان
اعتماــد شــهروندان قرــار دارد کـ�ه میتــوان بــا آمــوزش بــه شــهروندان میــزان اعتمــاد و
پذیــرش شــهر الکترونیــک را از ســوی آنــان ارتقــا داد .نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر
بیانگـ�ر توانایـ�ی بـ�االی روشـ�های هـ�وش محاسـ�باتی نظیـ�ر شـ�بکه عصبـ�ی  RBFو سیســتم
عصبی-فــازی در بــرآورد نــرخ اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک میباشــد کــه بــا مقایســه
عملکـ�رد دو روش شـ�بکه عصبـ�ی  RBFو سیســتم عصبی-فــازی مشــاهده گردیــد کــه
عملک��رد سیس��تم عصبی-فــازی بهــ نســبت بهت��ر بــوده و از دق��ت بیش��تری برخــوردار
اســت.
در ادامــه پیشــنهاداتی بــه منظــور بهبــود وضعیــت ایــن مؤلفههــا و افزایــش اعتمــاد بــه
شــهر الکترونیــک و ســپس افزایــش پذیــرش و اســتفاده شــهروندان از شــهر الکترونیــک
ارائــه میشــود:
 -1بــا توجــه بــه اهمیــت زیــاد مؤلفــه اعتمــاد بــه شــبکه نســبت بــه ســایر مؤلفههــا در
شــاخص اعتمــاد ،توصیــه میشــود بســته مدیریتــی جهــت تحقــق بهبــود ایــن مؤلفــه و اجــرای
اصالحــات در ایــن زمینــه و همچنیــن توســعه نهادهــای مرتبــط ارائــه شــود کــه خــود زمینــه
افزایــش اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک و افزایــش اســتفاده شــهروندان را فراهــم مینمایــد.
 -2بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از مطالعــه و تعییــن اهمیــت هریــک از مؤلفههــا بــر
شــاخص اعتمــاد ،میتــوان بــا رعایــت اولویــت و اجــرای اصالحــات در ایــن زمینــه،
موجــب پذیــرش بیشــتر شــهروندان از شــهر الکترونیــک شــد.
 -3بــا توجــه بــه نتایــج ،هــر اقدامــی کــه موجــب بهبــود پارامترهــای شــاخص
223

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هفدهم ،بهار  ،96شماره 64

اعتمــاد گــردد ،اعتمــاد بــه شــهر الکترونیــک را افزایــش داده و موجــب حضــور فعــال
شــهروندان در ایــن زمینــه میشــود .اقداماتــی نظیــر تهیــه و تدویــن یــک برنامــه منســجم
و هدفمنــد بــرای خدمــات الکترونیــک شــهری ،ایجــاد فضــای اعتمــاد جهــت مشــارکت
مــردم در طرحهــای الکترونیکــی ،بررســی کارشناســانه نظــر مــردم و نیــز اعمــال نظــر
آنــان در توزیــع بهینــه خدمــات الکترونیــک شــهری ،رفــع تمرکززدایــی پراکنــش خدمــات
الکترونیــک شــهری از نواحــی مرکــزی و برخــوردار شــهر ،بازنگــری در برنامههــا و
طرحهــای توســعه شــهری و ضــرورت در نظــر گرفتــن خدمــات الکترونیــک شــهری،
اســتفاده از مشــارکت مردمــی و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در احــداث خدمــات
الکترونیــک شــهری و آشــنایی ســازمانها و مســئولین مرتبــط بــا امــور شــهری بــا خدمــات
الکترونیــک شــهری در ایــن زمینــه میتوانــد بســیار مؤثــر باشــد.

224

			
منابع و مآخذ

References

-احمــدی مهربانــی ،م .)1383( .مدیریــت بــر مبنــای اعتمــاد .مجلــه توســعهمدیریــت.37-40 ،46 ،
-دوروش ،س .)1392( .عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد در تجــارت الکترونیــک نــوع .C2Cپایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهــران ،تهــران.
-جاللــی ،ع .ا .)1381( .شــهر الکترونیــک تهــران :مرکــز انتشــارات دانشــگاه علــمو صنعــت ایــران.
-ســرافرازی ،م .و معمــارزاده ،غ .ر .)1388( .شــهروندمداری الکترونیکــی شــاخصینــو در اســتقرار شــهر الکترونیــک .ماهنامــه فنــاوری اطالعــات.64-72 ،44 ،
-علیــزاده ،ر ،.حســینی اوزینــه ،س .م .و خانــی ،ا .)1394( .بررســی تأثیــر ابعــاد عینــیپرداخــت الکترونیــک بــر اســتفاده از سیســتمهای پرداخــت الکترونیــک بــا نقــش
میانجــی امنیــت ادراک شــده و اعتمــاد ادراک شــده پرداخــت الکترونیــک در شــعب
بانــک ملــت شهرســتان ســاری .مجلــه مدیریــت بازاریابــی.55-69 ،29 ،
-غفــاری آشــتیانی ،پ .حــری م .ص .و غالمــی ،ب .)1390( .بررســی نقــش اعتمــادالکترونیــک و هنجــار ذهنــی در پذیــرش وبســایت تجــارت الکترونیــک توســط
مشــتریان (مطالعــه مــوردی :شــرکت قطارهــای مســافربری رجــاء) .مجلــه مدیریــت
بازاریابــی.63-80 ،12 ،
-کریمــی ،م .ر ،.ســپندارند ،ص .و حقشــناس ،ف .)1391( .بررســی تأثیــر ادراکمشــتریان از امنیــت و اعتمــاد بــر اســتفاده از سیســتمهای پرداخــت الکترونیکــی
شــعب بانــک کشــاورزی شــهر تهــران .مدیریــت فنــاوری اطالعــات،)11(4 ،
.135-154
-محمــدی ،ج .و زنگنــه ،م .)1392( .ســنجش عوامــل مؤثــر بــر میــزان اعتمــادشــهروندان بــه شــهرداری؛ مــورد مطالعــه شــهروندان شــهر نیشــابور .جغرافیــا و
برنامهریــزی محیطــی.155-170 ،)1(24 ،
-هاشــمی ،م .و غالمعلـیزاده آهنگــر ،ا .)1393( .ارزیابــی روشــهای مختلــف خطــیو غیرخطــی در راســتای پیشبینــی درصــد ســدیم تبادلــی .اولیــن کنگــره کشــاورزی
ســالم ،تغذیــه ســالم ،جامعــه ســالم .تهــران 1-2 ،مردادمــاه.
- Agag, G. M. & El-Masry, A. A. (2017). Why do consumers trust online travel websites? drivers and outcomes of consumer trust toward online travel websites. Journal of Travel Research, 56(3), 347-369.
- Al-Gahtani, S. S. (2011). Modeling the electronic transactions acceptance using an extended technology acceptance model. Applied Computing and Informatics, 9, 47–77.

225

References

			
منابع و مآخذ

- Alzahrani, L., Al-Karaghouli, W. & Weerakkody, V. (2017). Analysing the critical factors influencing trust in e-government adoption from
citizens’ perspective: A systematic review and a conceptual framework.
International Business Review, 26, 164-175.
- Anderson, R. E. & Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: A contingency framework. Psychology & Marketing, 20, 123-138.
- Araghinejad, Sh. (2013). Data-driven modelling: using MATLAB in
water resources and environmental engineering. Netherlands: Water Science and Technology Library, Springer.
- Asadi, V. & Shafiee, B. (2016). Studying the effect of trust and quality
of electronic services on customer satisfaction (case study: customers of
mellat bank in rasht). Journal of Fundamental and Applied Sciences,
8(25), 1287-1304.
- Baptista, G. & Oliveira, T. (2015). Understanding mobile banking: the
unified theory of acceptance and use of technology combined with cultural moderators. Computers in Human Behavior, 50, 418–430.
- Bouckaert, G. & Van de Walle, S. (2001). Government Performance
and Trust in Government; Paper for the Permanent Study Group of Productivity and Quality in the Public Sector, EGPA Annual Conference,
Vaasa, Finland, 5-8 September.
- Chitungo, S. K. & Munongo, S. (2013). Extending the technology acceptance model to mobile banking adoption in rural Zimbabwe. Journal
of Business Administration and Education, 3 (1), 51–79.
- Chung, C. H., Chiang, Y. M. & Chang F. J. (2012). A spatial neural
fuzzy network for estimating pan evaporation at ungauged sites. Hydrology Earth System Science, 16: 255-266.
- Cruz, P., Filgueiras Neto, L. B., Muñoz-Gallego, P. & Laukkanen T.
(2010). Mobile banking rollout in emerging markets: evidence from Brazil. International Journal of Bank Marketing, 28 (5), 342–371.
- David, H., Wong, C. L., Kenneth, B. & Yap, R. B. (2009). To Trust
or Not to Trust: The Consumer’s Dilemma with E-banking, Journal of
Internet Business, 6, 1-27.
- Eskandarikhoee, J. (2010). Influential Factors of Customer E-loyalty
in Iranian Stores. Master thesis, Lulea University of Technology.

226

References

			
منابع و مآخذ

- Esmaeilpour, R., Akbari, M. & Mojdehi, M. (2014). Surveying the
Factors Relating to Website and Customer in Creating Trust to Electronic
Banking. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3, 10270-10276.
- Goh, T. T. & Sun, S. (2014). Exploring gender difference in Islamic mobile banking acceptance. Electronic Commerce Research, 14, 435–458.
- Hill, M. C. (1998). Methods and guidelines for effective model calibration, U.S. Geol. Surv. Water Resour. Invest. Rep., 4005, 90-98.
- Holland, C. P. (1998). The Importance of Trust and Business Relationships in the Formation of Virtual Organisations. Proceedings of the VoNet
-Workshop, 53-64.
- Hwang, Y., Al-Arabiat, M. & Shin, D. H. (2015). Understanding technology acceptance in a mandatory environment: a literature review. Information Development, 32, 1266-1283.
- Ishaya, K. & Macaulay, L. (1999). The Role of Trust in Virtual Teams,
Proceedings of the 2 nd International VoNet Workshop, September 2324, 135-152.
- Jain, S. K., Nayak, P. C. & Sudheer, K. P. (2008). Models for estimating evapotranspiration using artificial neural networks, and their physical
interpretation. Hydrological Processes, 22, 2225-2234.
- Jang J. S. R. (1993). ANFIS Adaptive-network-based fyzzy inference
system, IEEE T. Syst. Man Cybernet, 23, 665-658.
- Kemp, C., Perfors, A. & Tenenbaum J. (2007). Learning overhypotheses
with hierarchical Bayesian models. Developmental Science, 10, 307–321.
- Laforet, S. & Li, X. (2005). Consumers’ attitudes towards online and
mobile banking in China. International Journal of Bank Marketing, 23
(5), 362–380.
- Levi, M. (1999). When good defenses make good neighbors: A transaction cost approach to trust and distrust. New York: Russell Sage Foundation Working Paper, 140.
- Li, Y. M. & Yeh, Y. S. (2010). Increasing trust in mobile commerce
through design aesthetics, Computers in Human Behavior, 26, 673–684.
- Lotfi, F., Kashani, M. & Movahhedi, N. (2011). Electronic trust: investigation the role of Internet purchase experience and Customer’s knowledge into information using and mechanism of security making. Commercial research quarterly, 55, 253-262.

227

References

			
منابع و مآخذ

- Malaquias, R. F. & Hwang, Y. (2016). An empirical study on trust in
mobile banking: A developing country perspective. Computers in Human Behavior, 54, 453-461.
- McKnight, D. H., Choudhury, V. & Kacmar, C. (2002). Developing
and validating trust measures for e-Commerce: an integrative typology.
Information Systems Research, 13(3), 334–359.
- Montezemi, A. R. & Saremi, H. Q. (2015). Factors affecting adoption
of online banking: a meta-analytic structural equation modeling study. Information and Management, 52, 210–226.
- Moorman, C., Zaltman, G. & Deshpande, R. (1992). Relationships between providers and users of market research: the dynamics of trust within
and between organizations. Journal of Marketing Research, 29, 314–328.
- Nozari, A. & Mojdehi, M. (2016). The Impact of organization Factors
(The variables related to websites and the variables related to marketing
mix) on the customer’s trust in Iran’s electronic banking (Case study: Sina
bank branches in the city of Tehran). International Business Management, 10, 5787-5792.
- Oliveira, T., Faria, M., Thomas, M. A. & Popovič, A. (2014). Extending
the understanding of mobile banking adoption: when UTAUT meets TTF and
ITM. International Journal of Information Management, 34, 689–703.
- Ou, C. X. & Sia, C. L. (2010). Consumer trust and distrust: An issue
of website design. International Journal of Human-Computer Studies,
68, 913-934.
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce:
integrating trust and risk with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7 (3), 101-134.
- Qingyun, J., Xun, H. & Zhuohao, C. (2009). Antecedents and consequences of consumers’ trust in electronic intermediaries: An empirical study of hotel booking websites. Frontiers of Business Research in
China, 3(4), 647-666.
- Ribbink, D., Van-Riel, V. L., Liljander, V. & Streukens, S. (2004).
Comfort your online customer: quality, trust and loyalty on the internet.
Managing Service Quality: An International Journal, 14(6), 446-456.
- Shahedi, K. & Hadizade Moghadam, A. (2009). A comparative study
of the quality of banking services in public - private banking. Management journal, Vol. 8, No. 4, 45-56.

228

References

			
منابع و مآخذ

- Shaikh, A. A. & Karjaluoto, H. (2015). Mobile banking adoption: a
literature review. Telematics and Informatics, 32, 129-142.
- Shanker, M., Hu, M. Y. & Humg, M. S. (1996). Effect of Data Standardization on Neural Network Training, Omeg, 24, 385-397.
- Shu, C. & Ouarda, T. B. M. J. (2008). Regional flood frequency analysis at ungauged sites using the adaptive neuro-fuzzy inference system,
Journal Hydrology, 349, 31-43.
- Smith M. (1993). Neural networks for statistical modeling. New
York: John Wiley & Sons, Inc.
- Tan, G. W. H., Ooi, K. B., Chong, S. C. & Hwe, T. S. (2014). NFC
mobile credit card: the next frontier of mobile payment?. Telematics and
Informatics, 31, 292–307.
- Venkatesh, V. & Morris, M. G. (2000). Why Don’t men ever stop to
ask for directions? Gender, social influence, and their role in technology
acceptance and usage behavior. MIS Quarterly, 24(1), 115–139.
- Wang, S. W., Gamsiriudom, W. N. & Hsieh, C. H. (2015). Trust disposition, trust antecedents, trust, and behavioral intention. The Service
Industries Journal, 35(10), 555–572.
- Welch, M. R., Rivera, R. E. N., Conway, B. P., Yonkoski, J., Lupton,
P. M. & Giancola, R. (2005). Determinants and Consequences of Trust.
Socialogical Inquiry, 75, 453-473.
- Zhou, T. (2012a). Understanding users’ initial trust in mobile banking:
an elaboration likelihood perspective. Computers in Human Behavior,
28, 1518–1525.
- Zhou, T. (2012b). Examining mobile banking user adoption from the
perspectives of trust and flow experience. Information Technology and
Management, 13(1), 27–37

229

