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 چکیده
سبب شده تا ارتباطات از هاي هوشمند و سادگی استفاده از امکانات متنوع آن،  دسترسی همگانی به گوشی

فراهم نماید. چنین روندي حاکی از آن است که تجارت سیار تجارت سیار  طریق تلفن همراه زمینه مناسبی براي
ایران  در اریتجارت س ریاخ يها سال رد. هاي تجارت الکترونیک در کشور تبدیل شود حوزهترین  یکی از اصلی به

کاال و  بسیاري از صاحبان صنایع براي فروشاست.  جوامع علمی، صنعتی و تجاري شدهاز  مورد استقبال بسیاري
قسمت  اریتجارت س اگرچه هنوز کنند. میاستفاده  میس یب يابزارها ي خود ازها غامیانتقال پ يبرا زیخدمات و ن

 اما درآمد آن به سرعت رو به رشد است.  دهد یم لیرا تشک یکیاز کل تبادالت تجارت الکترون يزیناچ
 قیاست که سابقه  تحق یموضوع اریتجارت س تیموضوع و از آنجا که شناخت عوامل موفق تیاهم به تیعنا با
پرداخته  اریتجارت س ییربنایعناصر ز يبند مقاله کوشش شده است تا به خوشه نیدر کشور ندارد، در ا یچندان

عوامل با  نیشدند. ا ییشناسا عناصر نیاز ا يا و مصاحبه با خبرگان، مجموعه نیشیشود. با توجه به مطالعات پ
ها به دست  شاخص یارتباط و توال تیو در نها لیو تحل هیتجز ،يساختار-يریتفس يساز مدل کیاستفاده از تکن

 يبرا یآمادگ يبرا يراهبرد يزیر به آنها در برنامه تواند یم کند یارائه م رانیمدل به مد نیکه ا ینشیآمده است. ب
 کمک کند. اریاز تجارت س يریبکارگ
 

 يریتفس-يمدل ساختار ،يبند خوشه ار،یتجارت س ک،یتجارت الکترونواژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
از نمودهاي  یکیقرار گرفته است.  ریتحت تأث زیبا ورود فناوري اطالعات در عرصه هاي مختلف، حوزه اقتصاد ن

و در حال توسعه  افتهیاست که کشورهاي مختلف اعم از توسعه  یکیبارز ورود فناوري اطالعات، تجارت الکترون
ارتباطات  يتکنولوژ) 1392باالیی، ( .کسب کنند را اديیهاي حاصل از آن، منافع ز تیتوانسته اند با استفاده از مز

و  يبردار نفوذ کرده است. به منظور حداکثر بهره یاز جمله تجارت و بازرگان یدر همه وجوه و جوانب زندگ میس یب
هر  یانجام خواهد گرفت، آگاه میس یب يها يتکنولوژ قیارتباطات در آن از طرکه  يا ندهیآ يآماده باش الزم برا

رابطــه فرد  جادیرا به منظور ا ياریبس يها فرصت اریرسد. تجارت س یم ظربه ن یاتیح نه،یزم نیدر ا شتریچه ب
در صف  اریتجارت س) 1391(دعایی و همکاران، کرده است.  جادیا کیتجارت الکترون يایدر دن انیبه فرد با مشتر

 قاتیتحق يمهم برا ي نهیزم کیبلقوه،  يو کاربردها عیرشد سر ،یقرار دارد و بخاطر تازگ ایروز دن ياول تکنولوژ
خود به  اریدستگاه س قیاز طر حظهکه افراد بتوانند در ل سبب شده است یهمگان یبودن و دسترس اری. سباشد یم

هان و ( .در دسترس باشند شانیها دستگاه قیدر هر زمان از طر زیو خود افراد ن ابندیتجارت مورد نظرشان دست 
 )2016همکاران، 

برخط  توسط آنها باعث هاي  و انجام تراکنش نترنتیبه ا یدسترسهاي  تیهمراه با قابلهاي  تلفن عیسر رشد
تحول،  نیا لیدال نیهمتراز م یکیشوند . یشناخته م اریشده است که تحت عنوان تجارت س ییبازارها جادیا

اقشار  نیهمراه در ب هاي  توسعه روز افزون ابزار بوده است. رانیدر ا زیکاربران تلفن همراه در جهان و ن شیافزا
را به عنوان تجارت  یمختلف خدماتهاي  است که سازمانها و تجارت دهیگرد نیمنجر به ا یرانیمختلف جامعه ا

و فروش با  دیخدمات خر ایو  لیتحت موباهاي  مانند انواع پرداخت ندیارائه نما همراههاي  ابزار نیا يبر رو اریس
تبادل  یو حت یتبادالت مال نیهمراه .همه اهاي  و فروش شارژ تلفن دیخر یو حت رهیام و کوتاه و غیپ ستمیس

 نیا يقانونمند ساز  يبرا یستمیبه س ازیحساس است و ن اریهمراه بسهاي  اطالعات و ارزش در شبکه ابزار
 میس یب  کیتوان تجارت الکترون یرا در واقع م اریتجارت س )1391ی، عقوبی( شود. یتبادالت به شدت احساس م

 یاي گسترده تر م ندهیبه شکل فزا میس یب یکه روز به روز باتوجه به گسترش تکنولوژي هاي ارتباط دانست
همواره عالقمند به استفاده ازروش  انیاست. مشتر یارت جهاندر تج ديیآغازگر فصل جد اردرواقعیشود،تجارت س

استفاده  یراحت لیبه دل اریاستفاده در هر مکان و زمان هستند و دستگاه هاي س ،امنیشخص ع،ی،سرهاي ساده
از جمله  اریمنحصر به فرد تجارت س اتیباشند.خصوص یم یخوب نیبه پول نقد جانش ازی،بالدرنگ بودن و عدم ن

گذاري  هیتوسعه سرما الو درح افتهیمنجر شده که اکثر کشورهاي توسعه  یومکان یهاي زمان تیعدم محدود
 )2016(هیو و همکاران،  انجام دهند. نهیزم نیرادر ا یکالن

ترین عوامل  ارتباطات سیار حاکی از آن است که تجارت سیار به احتمال بسیار زیاد یکی از اصلی انداز چشم
 يسالها یط زین رانیهاي دیجیتالی در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. در ا ساز تبادل داده ینهزم
 اریتجارت س تیاست. شناخت عوامل موفق دهش یسنتهاي  روش نیگزیجا عیاز صنا ياریدر بس اریتجارت س ریاخ

نفوذ  بیاز آنجا که ضر) 1391همکاران، (دعایی و در کشور ندارد.  یچندان قیتحق ياست که سابقه  یموضوع
در  اریتجارت س تیدر خصوص عوامل موفق قیدهد، تحق یرا نشان م یقابل توجه شیافزا رانیتلفن همراه در ا

هاي تجارت  کاربردها، مزایا و چالشتعاریف، مفاهیم، ابتدا  قیرسد. در این تحق یبه نظر م دیو مف يکشور ضرور
شود. در نهایت این  پرداخته می اریتجارت س تیموفق به شناسایی عوامل حیاتی. سپس بیان خواهد شدسیار 

 . بندي خواهند شد ساختاري تعیین دسته-عناصر با تکنیک تحلیل تفسیري
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 پیشینه و مبانی نظري پژوهش -2
با  شخصیهاي  دوره کامپیوتر 70اوایل دههشکل گیري آن  قبل ازشکل گرفت و  2001تجارت سیار در سال 

تحولی مصادف با ورود اینترنت 1966سال سپس در  این تکنولوژي وارد زندگی افراد شد، HP احی شرکت طر
طالعات نام گذاري گردید با آمدن که در واقع عصر انفجار ا بعدو دوره  عظیم براي ارتباطات صورت گرفت

که در کنار یکدیگر باعث شکل گیري تجارت سیار گردید،  و اینترنت سیار وسایل ارتباطی قابل حمل تکنولوژي
اینترنتی خود را افزایش دادند. هاي  به سرعت پهناي باند و زیر ساختها  در پی شکل گیري تجارت سیار کشور

بر ثانیه  کیلوبیت 130تا  10ایران طی سه نسل سرعت اینترنت خو درا افزایش داد،  در نسل دوم سرعت دانلود از 
مگابیت در ثانیه و سرعت آپلود  5تا 1کیلوبیت، نسل سوم سرعت دانلود  130تا  8ت آپلودو سرع

 مگابیت شد 15تا  4مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود  40تا 10کیلوبیت و در نسل چهارم سرعت دانلود 500تا200
تجارت و  شتریذ هر چه ب) باعث نفواری(س میس یب یارتباط يتکنولوژ عیرشد سر (دزفولی، مدیر عامل ایرانسل). 

درصد کاربران از  16فقط  2001در سال اریتجارت س نهیشده است. طبق مطالعات انجام شده در زم اریس نترنتیا
). 2005 گ،درصد برسد (وان 57به  2007رقم تا سال نیا شود یم ینیب شیکه پ کردند یاستفاده م اریس نترنتیا

کرده است. دوره اول که از  یتاکنون سه دوره را ط ياست که تکنولوژ نیاز ا یحاک ،يتکنولوژ اتیادب یبررس
ادامه  2000شروع شد و تا سال 1990بود. دوره دوم که از سال یشخص يوترهایشروع شد، دوره کامپ 1972سال

ادامه  2014تا سال  شود یم ینیب شیشروع شده است و پ 2000است. دوره سوم که از سال نترنتیدوره ا افت،ی
  )2005شده است. (ماهاتا ننکون،  اریتجارت س يریگ است که باعث شکل اریس نترنتیو ا يدوره تکنولوژ د،ابی

 تجارت سیار
مکانی و زمانی که منجر به هاي  هر گونه مبادله مستقیم یا غیر مستقیم کاال یا خدمات که بدون محدودیت

گیرد، که براي انجام تجارت یا معنوي براي طرفین معامله گردد تجارت سیار نام می  (پولی) ایجاد ارزش مادي
ها  پرداخت دیجیتال ویژه اي نیاز است که بتوانند ریز پرداختهاي  بی سیم و سیستمهاي  سیار به پورتال
دمات شخصی، سیم به منظور فراهم نمودن خ هاي بی تجارت سیار در واقع استفاده از فناوريرامدیریت کنند.

در عصر حاضر با   )1391خانی و همکاران،  (موسیمکان محور و آسان براي مشتریان، کارمندان و شرکا است . 
ء در ازاي خرید خود و شکل گیري بازارهاي تنوع طلبی مشتریان و همچنین در خواست پرداخت کمترین بها

در  حالت سیار نقش کاربردي را ایفاء می کند، بین فروشندگان کاال و خدمات تجار سطح بین المللی رقابتی در
با سرعت بیشتر و قیمت پایین تر یا کیفیت برتر با  خود را کاال و خدماتکه  از فروشندگان یک این میان هر آن
در این فضا با تبلیغات  می تواند عالوه بر برد و دریافت سود کالن در این بازار رقابتیئه نماید امنیت بیشتر ارا

مشتریان بالقوه را بازار یابی اینترنتی هاي  تبلیغاتی خود را کاهش داده و از روشهاي  هزینهو  بدون مرز  گسترده
(متیو و کالن نصیب آنان گردد. هاي  حفظ و بازار را براي جذب مشتریان بالفعل فراهم نمایند و در این میان سود

 )2016همکاران، 

 تجارت سیار خدمات
یکی از فاکتورهاي مهم در خرید کاال و خدمت مقایسه بازارهاي موجود می : جایگزینکاال وخدمات بررسی -

باشد که خریداران می توانند به مقایسه کیفیت، قیمت، ظاهر، سرعت تحویل، نحوه تحویل و خدمات پس از 
  فروش بپردازند
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مهم است ندارد بنابراین دیگر یکی از طرفین تبادل اطالعات بیشتري که براي تبادل عدم تقارن اطالعات: -

 قدرت چانه زنی طرفین برابر می گردد
اضافی که مسئول مراحل واسطه در زنجیره ارزش هستند، هاي  و الیهها  ذف سازمانح حذف واسطه گري:-

و خطوط هوایی که از طریق ها  این موضوع حتی بر بازار خدمات نیز تاثیر گذار است به عنوان مثال هتل
 مسافرتی سود بیشتر کسب می کنند.هاي  با حذف آژانسصورت آنالین رزرو انجام می دهند خود به هاي  سایت
را ها  و پمپ بنزینها  به کاربردان امکان می دهند تا نزدیک ترین رستوران خدمات تجارت سیارمکان یابی: -

و عالوه بر آن سیستم ، )2006(ژوپیتر و همکاران  با اطالع شوندها  و سرگرمیها  یافته، از زمان بندي فیلم
 .مورد نظر را فراهم می کندهاي  رسیدن به محلهاي  )نقشهGPS موقعیت یابی جغرافیایی(

نقاط جهان در هر  یاقصبزرگ در هاي  فروشگاهبا رشد تجارت سیار امکان خرید از امکان خرید بدون مرز: -
 . یل دخالت عوامل انسانی کاهش می دهدعملیاتی را به دلهاي  و حتی هزینهزمان و مکان امکان پذیر گردیده 

مشتریان با داشتن  ،کالن رفت و آمدهاي  با حجم کاري باال درعصر حاضر و هزینه صرفه جویی در زمان:-
اینترنت و یک وسیله سیار قابل نمایش می توانند در اوغات استراحت نیازهاي خویش را ارزیابی کرده و در اسرع 

 تهیه نمایند.کاال و خدمات مورد نیاز خویش را رفت و آمد  ي هوقت بدون اتالف زمان و هزین
ها  و دانشگاهها  دولتی مانند بانکهاي  ازدحام جمعیت خصوصا در ارگان مشکل: خدمات بانکی و امور مالی-

یکی از معظالت افراد در خرید خدمات هر چند کوچک مانند پرداخت قبوض بود که افراد براي انجام آن باید 
خدماتی ارائه می کنند که به مشتریان خود ها  بانک که با ورود تجارت سیار ،طوالنی را صرف می کردندزمان 

و ارایه  همراه و یا سایر ابزارهاي سیار مدیریت کنندهاي  بانکی خود را از طریق تلفنهاي  امکان می دهند حساب
ل از جمله قطی برق و غیره مواجه می مات را نیز از بی برنامه گی که در صورت کوچکترین مشکدهندگان خد

 د.برهانکرد 
امروزه تبلیغات مجازي رونق بسیاري یافته است که در نوع خود تحسین بر انگیز می باشد  :بی سیم تبلغات-

کالن شهرها براي معرفی کاال خود  ي بی نظمی چهرهجلوگیري از زیرا ارائه دهندگان با کاهش هزینه تبلیغات و 
 ازي با ترفندهاي مختلف تبلیغات مجازي استفاده می نمایند.مجهاي  از شبکه

سرگرمی قابل حمل هاي  همراه به سرعت در حال تبدیل شدن به پلت فرمهاي  تلفن بازي و سرگرمی:-
، موسیقی و صداي زنگ را ارائه می کنند در ضمن دیجیتالی قابل دانلودهاي  هستند. خدمات تلفن همراه بازي

بارز آن هاي  توسط کاربر نیز به فرم قابل استفاده در تلفن همراه دیده می شود از نمونه محتویات تولید شده
 است. همراههاي  تصاویر قابل ارسال به سایر تلفن

 موانع در آن وجود دارد جدید با وجود تمامی این مزایا در بدو ورود هر تکنولوژي

 موانع تجارت سیار
فناوري اطالعات، تجارت سیار از جمله زیر ساخت ر ساخت مناسب مشکل زیمناسب : هاي  نبودن زیر ساخت-

وسعه یکی از معظالت موجود می باشد که زیر در حال تهاي  در کشور سواد کامپیوتر، فرهنگ خرید سیار و غیره
از پنج عنصر مهم تشکیل شده است: سخت افزار  ITاز با اهمت ترین بوده که خود زیر ساخت  ITساخت 

م افزار کامپیوتر، فناوري مدیریت داده، فناوري شبکه و مخابرات و خدمات فناوري که این عناصر باید کامپیوتر، نر
زیرا عدم وجود یکی از عناصر سبب ایجاد اخالل در کارکرد (موالنا پور) دکنن با همدیگر به صورت هماهنگ کار

 شبکه می باشد
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ورعب پرداخت به صورت غیر مستقیم و ها  به دلیل نا آگاهی مشتریان از پرداخت عدم اعتماد مشتریان بالقوه:-
ی با این شرایط را نداشته اند ارائه دهندگان کاال و یعدم تحویل کاال در آن واحد مشتریانی که تجربه خرید ها

هاي  یق رسانهخدمات را با مشکالتی مواجه می کنند که نیاز به فرهنگ سازي از سوي ارائه دهندگان از طر
 .عمومی و البته حمایت دولت می باشد

ارایه دهندگانی که به شیوه سنتی براي فروش خود اکتفا کرده اند و از تغییرات سریع تکنولوژي: -
بهانه براي جدید گریزانند و دائما مشتریان خود را به خرید سنتی ترغیب می نمایند هزاران هاي  تکنولوژي

ته و اذهان عمومی را مشوش می نمایند و احساس اعتماد خرید سیار کاال و خدمات را سرکوب تکنولوژي سیار یاف
 خدشه دار می نمایند.

مجازي نا امنیتی را در این فضا حاکم کرده هاي  جود کالهبرداران اینترنتی و هکرها در شبکهوبازارهاي تقلبی: 
برخورد مشتریان با چنین نا امنی هایی تبلیغات این یکی از مهم ترین مشکالت تجارت سیار می باشد زیرا با 

 (یکی از برترین نوع تبلیغات) صورت می گیرد که شرایط را بسیار پیچیده می کند. منفی دهان به دهان

 روش پژوهش -3
-يساختار يمدلساز کردیاز رو يشهر یدر نواح یعیاز حوادث طب یناش تکنولوژیک عناصر يبند خوشه يبرا

 عناصر يبند پژوهش خوشه نیاز انجام ا یهدف اصل نکهیباشد. نظر به ا میاستفاده شده است.  يریتفس
گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در  توان یم نیاست، بنابرا يشهر یدر نواح یعیاز حوادث طب یناش تکنولوژیک

 يمدلساز کردیروتوالی و روابط میان عناصر شناسایی شده با  نییتع يبرا. باشد یم يکاربرد قاتیتحق طهیح
  خبرگان استفاده شده است. دگاهیاز د يریتفس-يساختار

است  يریروش ساختار تفس کی ISMروش  ارائه کرد. 1977سازي ساختاري تفسیري را در سال  سیج مدل
روش  نیارائه شد. در ا يا در مقالهتوسط کانان  2007و در سال  دیتوسط آگاروال مطرح گرد 2006که در سال 

 نیا نیکه ارائه شده است، روابط ب یپرداخته و سپس با استفاده از روش یعوامل موثر و اساس ییابتدا به شناسا
در چند سطح  ارهایمع هیبا تجز ISM روش عوامل ارائه شده است. نیشرفت توسط ایبه پ یابیعوامل و راه دست

شاخص که به  نیقادر است ارتباط ب يریمدل ساختار تفس. پردازد یها م شاخص نیارتباط ب لیمختلف به تحل
در چند سطح مختلف به  ارهایمع هیبا تجز ISM روش .دینما نییاند، را تع وابسته گریکدیبه  یگروه ای یصورت تک

 نیارتباط ب لیوتحل هیتجز يبرا تواند یم ISM روش ) 2009. (کانان، پردازد یها م شاخص نیارتباط ب لیتحل
 لیوتحل هیتجز يبرا تواند یم ISM روش اند، استفاده شود شده فیمساله تعر کی يکه برا ریچند متغ يها یژگیو

، 1974 لد،یاند، استفاده شود (وارف شده فیمساله تعر کی يکه برا ریچند متغ يها یژگیو نیارتباط ب
 ). 1997ج،یس

ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک سیستم پیچیده می یک متدولوژي براي تفسیري، -سازي ساختاري مدل
که در آن مجموعه اي از عناصر  یک فرایند متعامل است ساختاري -به عبارتی دیگر مدلسازي تفسیري. باشد

کمک زیادي  ISM متدولوژي. ساختاربندي می شوند مختلف و مرتبط با همدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع
ر تشخیص د تفسیري-سازي ساختاري . مدلط پیچیده میان عناصر یک سیستم می نمایدبه برقراري نظم در رواب

می تواند به اولویت بندي و تحلیل  ISMروابط درونی متغیرها کمک می کند و یک تکنیک مناسب براي تجزیه و 
اصر یک تعیین سطح عنمی تواند به اولویت بندي و  تأثیر یک متغیر بر متغیرهاي دیگر می باشد. هم چنین

. (آذر و مدل طراحی شده می کند سیستم اقدام کند که کمک بسیار شایانی به مدیران براي اجراي بهتر
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شناسائی هاي  شاخص روابط بین ابعاد ومطالعه  ابعاد وشاخص هاي ) در این مدل پس از شناسائی1389همکاران، 

و عالئم مورد استفاده دراین رابطه مفهومی ها  حالتشود.  تحلیل می» منجر به«استفاده از رابطه مفهومی  شده با
 عبارت است از:

 تفسیري-عالئم مورد استفاده در طراحی مدل ساختاري - 1جدول 
V A X O 

 عدم وجود رابطه رابطه دو سویه تاثیر دارد iبر  jمتغیر  تاثیر دارد jبر  iمتغیر 
 

 ها وتحلیل داده تجزیه -4

 شناسائی و تعیین معیارهاي تصمیم گیري -4-1
براساس ادبیات پژوهش و  به عنوان عوامل حیاتی موفقیت تجارت سیار شاخص 11در این تحقیق نخست 

الگوي روابط علی میان آنها است.  شناساییهاي تخصصی انتخاب شدند. براساس مدل تحقیق گام بعدي  مصاحبه
 متخصصان . در این تکنیکاصلی از دیدگاه خبرگان استفاده شده استمعیارهاي  میان روابط درونی جهت انعکاس

. بپردازند عوامل اثرات) میان شدت و اثرات (جهت با رابطه در خود نظرات بیان به بیشتري تسلط با قادرند
 دهد و هم اثرپذیري و هم رابطه علی و معلولی بین عوامل را نشان می داخلی)، ارتباطات (ماتریس حاصل ماتریس

 روابط بین ابعاد ومطالعه،  هاي شاخص ابعاد و در این مطالعه پس از شناسائی دهد. اثرگذاري متغیرها را نمایش می
 تحلیل شده است. » منجر به«استفاده از رابطه مفهومی  شناسائی شده باهاي  شاخص

 ساختاري خودتعاملی ماتریس تشکیل -4-2
استفاده از چهار حالت روابط  باآنها  ومقایسه مطالعه هاي شاخصو  ابعاد از ساختاري تعاملیماتریس خود
. اطالعات گردد میمتخصصین فرآیند محوري تکمیل  . این ماتریس توسط خبرگان وشود میمفهومی تشکیل 

تشکیل  نهایی ساختاري تعاملیماتریس خود ساختاري تفسیري جمع بندي و حاصله بر اساس متد مدلسازي
هاي ناپارامتریک و بر مبناي مد در  منطبق بر روش )ISMدل سازي ساختاري تفسیري (منطق م .گردیده است

گردیده تکمیل  ،متخصصین این ماتریس توسط خبرگان و) 10:  1387(آذر و بیات،  کند. عمل میها  فراوانی
محسوب شود. ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خود تعاملی  ISMبه عنوان ورودي تکنیک  این ماتریس .است

هاي قطر اصلی برابر یک  آید. در ماتریس دریافتی درایه ساختاري به یک ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست می
 Bشود و  Bمنجر به  Aگیرد. همچنین براي اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود. به این معنا که اگر  قرار می

شود. یعنی اگر براساس روابط ثانویه باید اثرات مستقیم لحاظ  Cمنجر به  Aشود در این صورت باید  Cجر به من
شده باشد اما در عمل این اتفاق نیفتاده باشد باید جدول تصحیح شود و رابطه ثانویه را نیز نشان داد. بنابراین 

 ارائه شده است. 3جدول در  ISMماتریس دریافتی تکنیک 

 ساختاري متغیرهاي پژوهش خودتعاملی ماتریس -2جدول 
  A B C D E F G H I K L 

A 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
B 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
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C 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
D 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
E 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
F 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
G 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
H 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
I 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
K 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
L 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 

 ها شاخصو  ابعاد بندي و سطح روابط تعیین -4-3
از  معیارها براي هر  ورودي مجموعه ها و باید مجموعه خروجی معیارهاسطح بندي  براي تعیین روابط و

 پذیرد. که از آن تاثیر میاست هایی معیار و معیارشامل خود  ها مجموعه خروجی .شودماتریس دریافتی استخراج 
مجموعه روابط دو طرفه  سپس گذارند. میآن تاثیر  برکه است هایی معیار و معیارها شامل خود  مجموعه ورودي

 شود. مشخص می معیارها

 ها براي تعیین سطح ها و خروجی مجموعه ورودي – 3جدول 
 ورودي: اثرپذیري خروجی: اثرگذاري  
A A,B,C,D,E,F,H,I,K,L A,B,C,D,E,F,H,I,L 
B A,B,E,F,G,H,I,L A,B,C,D,F,G,I,K 
C A,B,C,E,H,K A,C,E,F,H 
D A,B,D,E,F,G,I A,D,E,F,I,K,L 
E A,C,D,E,G,H,I A,B,C,D,E,G,H,L 
F A,B,C,D,F,G,K,L A,B,D,F,G,L 
G B,E,F,G,H,I,K B,D,E,F,G,I,K 
H A,C,E,H,I,L A,B,C,E,G,H,L 
I A,B,D,G,I,K A,B,D,E,G,H,I,K,L 
K B,D,G,I,K,L A,C,F,G,I,K,L 
L A,D,E,F,H,I,K,L A,B,F,H,K,L 

 
 تیباشد، سطح اول اولو ها) ی(وروديابیقابل دست مجموعه سطري که اشتراك دو مجموعه برابر با نیاول

مربوطه در  ریبرابر باشد متغ ها) (خروجیمقدم مجموعه و ها وروديخواهد شد. چنانچه اشتراك مجموعه  مشخص
که سطح آن معلوم  ياریمع سطح، نییاز تع س. پردیگ یقرار مسطح  نیباالتردر  ISM سیسلسله مراتب ماتر

داده و سطح  لیرا تشک ها ها و خروجی وروديمجموعه حذف کرده و مجدداً مجموعه  یاز تمام ولدشده را در ج
 )125:  1390. (جوانمردي و همکاران، دیآ یبه دست م بعدي ریمتغ

 ISM در سلسله مراتب نخستتعیین سطح  -4جدول 
 سطح اشتراك ورودي: اثرپذیري خروجی: اثرگذاري  

A A,B,C,D,E,F,H,I,K,L A,B,C,D,E,F,H,I,L A,B,C,D,E,F,H,I,L 1 
B A,B,E,F,G,H,I,L A,B,C,D,F,G,I,K A,B,F,G,I   
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C A,B,C,E,H,K A,C,E,F,H A,C,E,H   
D A,B,D,E,F,G,I A,D,E,F,I,K,L A,D,E,F,I   
E A,C,D,E,G,H,I A,B,C,D,E,G,H,L A,C,D,E,G,H   
F A,B,C,D,F,G,K,L A,B,D,F,G,L A,B,D,F,G,L 1 
G B,E,F,G,H,I,K B,D,E,F,G,I,K B,E,F,G,I,K   
H A,C,E,H,I,L A,B,C,E,G,H,L A,C,E,H,L   
I A,B,D,G,I,K A,B,D,E,G,H,I,K,L A,B,D,G,I,K   
K B,D,G,I,K,L A,C,F,G,I,K,L G,I,K,L   
L A,D,E,F,H,I,K,L A,B,F,H,K,L A,F,H,K,L   
 

متغیرهاي سطح اول هستند. پس از شناسائی متغیرهاي سطح اول این متغیرها » M«و » F«و » A«بنابراین 
شود.  ها بدون درنظر گرفتن متغیرهاي سطح اول محاسبه می ها و خروجی شوند و مجموعه ورودي حذف می

ها باشد به عنوان متغیرهاي سطح  مجموعه مشترك شناسائی و متغیرهائی که اشتراك آنها برابر مجموعه ورودي
 ارائه شده است. 6جدول در  ISMتعیین سطح دوم در سلسله مراتب شوند. محاسبات  دوم انتخاب می

براي هستند.  دومسطح  يرهایمتغ» L«و » C«متغیرهاي ، محاسبات تعیین سطح دوما توجه به خروجی ب
بدون  ها یو خروج ها يمجموعه ورودیکبار دیگر و  شوند یحذف م دومسطح  يرهایمتغتعیین عناصر سطح سوم، 

 یرهائیو متغ یمشترك شناسائ مجموعه 7جدول براساس  .شود یمحاسبه م دومسطح  يرهایدرنظر گرفتن متغ
 ی. با توجه به خروجشوند یوم انتخاب مسسطح  يرهایباشد به عنوان متغ ها يکه اشتراك آنها برابر مجموعه ورود

  .است سومسطح   یرمتغ »K« هايریمتغ ISMوم در سلسله مراتب سمحاسبات تعیین سطح 

 ISM در سلسله مراتب دومتعیین سطح  -5جدول 
 سطح اشتراك ورودي: اثرپذیري خروجی: اثرگذاري  
B B,E,G,H,I,L B,C,D,G,I,K,L B,G,I,L   
C B,C,E,H,K C,E,H C,E,H 2 
D B,D,E,G,I D,E,I,K,L D,E,I   
E C,D,E,G,H,I B,C,D,E,G,H,L C,D,E,G,H   
G B,E,G,H,I,K B,D,E,G,I,K B,E,G,I,K   
H C,E,H,I,L B,C,E,G,H,L C,E,H,L   
I B,D,G,I,K B,D,E,G,H,I,K,L B,D,G,I,K   
K B,D,G,I,K,L C,G,I,K,L G,I,K,L   
L B,D,E,H,I,K,L B,H,K,L B,H,K,L 2 
 

 محاسبات تعیین عناصر سطح سوم -6جدول 
 سطح اشتراك ورودي: اثرپذیري خروجی: اثرگذاري  
B B,E,G,H,I B,D,G,I,K B,G,I   
D B,D,E,G,I D,E,I,K D,E,I   
E D,E,G,H,I B,D,E,G,H D,E,G,H   
G B,E,G,H,I,K B,D,E,G,I,K B,E,G,I,K   
H E,H,I B,E,G,H E,H   
I B,D,G,I,K B,D,E,G,H,I,K B,D,G,I,K   
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K B,D,G,I,K G,I,K G,I,K 3 
 

ي جدید ها یو خروج ها يمجموعه ورودحذف گردیدند و براساس  Kبراي تعیین عناصر سطح چهارم متغیر 
  به عنوان عناصر سطح چهارم انتخاب گردیدند.» D«متغیر 

 محاسبات تعیین عناصر سطح چهارم -7جدول 
 سطح اشتراك ورودي: اثرپذیري خروجی: اثرگذاري  
B B,E,G,H,I B,D,G,I B,G,I   
D B,D,E,G,I D,E,I D,E,I 4 
E D,E,G,H,I B,D,E,G,H D,E,G,H   
G B,E,G,H,I B,D,E,G,I B,E,G,I   
H E,H,I B,E,G,H E,H   
I B,D,G,I B,D,E,G,H,I B,D,G,I   
 

ترتیب دو متغیر اند. به این  براي تعیین عناصر سطح پنجم، متغیرهاي شناسائی شده سطح چهارم حذف شده
 » .G«و » B«اند. این متغیرها عبارتند از:  به عنوان عناصر سطح پنجم انتخاب شده

 

 محاسبات تعیین عناصر سطح پنجم -8جدول 
 سطح اشتراك ورودي: اثرپذیري خروجی: اثرگذاري  
B B,E,G,H,I B,G,I B,G,I 5 
E E,G,H,I B,E,G,H E,G,H   
G B,E,G,H,I B,E,G,I B,E,G,I 5 
H E,H,I B,E,G,H E,H   
I B,G,I B,E,G,H,I B,G,I   
 

الگوي نهائی سطوح متغیرهاي  اند. به عنوان متغیر سطح ششم شناسائی شده» H«و » E«در نهایت دو متغیر 
نمایش داده شده است. در این نگاره فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر عناصر  1شکل شناسائی شده در 

 سطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته شده است. 
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 ISMبا روش  سعه داده شدهمدل پایه اي تو -1شکل 

 

 گیري و پیشنهادات پژوهشی خالصه، نتیجه -5
رشد در این مطالعه ضمن معرفی تجارت سیار، عوامل حیاتی موفقیت بکارگیري تجارت سیار شناسایی گردید. 

را جهت ارائه انواع  یفرصت مناسب يفناور نیمنحصر به ا يها یژگینفوذ تلفن همراه و و بیو مداوم ضر ریچشمگ
راه  تیاهم اریتجارت س يتوسعه کاربردها نیتلفن همراه فراهم آورده، هم چن يها یگوش قیخدمات از طر

 ار،یس يدستگاهها قیها از طر تراکنش نیا ياست. در واقع شرط الزم برا داده شیرا افزا اریپرداخت س يها حل
 نیاز ا یکی. دهند یرخ م ار،یپرداخت س دیتول لیبه دل ییآمدها ی. پباشد یپرداخت مؤثر م ستمیس کیوجود 
گوناگون و  يها ها متعارض قسمت اداره کردن منفعت یچگونگ شوند، یبا آن مواجه م اریس يها که اپراتورها چالش

بر  ارهایمع نی. امیبساز یاستاندارد و مدل پرداخت عمل کیاست که چگونه  نیا يگریمشمول است. د رومندین
 ینمونه، وقت يبودن همواره از مباحث مهم است. برا ی. عملگذارند یم ریتأث ار،یاعتماد کاربر به پرداخت س يرو

به طور  امکیاز پ ستفادهدر سراسر جهان هستند، ا یمتن يها غامیپ افتیتلفن همراه قادر به ارسال و در نیمشترک
کنندگان  حل جامع دارد. مصرف راه کیبه  ازیبازار ن س،یسرو کننده نیکاربر و تأم دی. از دابدی یم شیافزا ریچشمگ

برتر در بازار وجود داشته باشد.  ستمیس کیکه  یممکن است متوقف شوند، تا زمان اریس سیسرو کنندگان نیو تأم
 يها ير حال حاضر، فناورمناسب هستند. د يهنوز فاقد قواعد و استاندردها اریس ختپردا يها حال، برنامه نیبا ا

 ست،یمسلماً آسان ن ،يدر مورد فناور میبه کار گرفته شوند. تصم توانند یم ها ستمیس نیدر ا يادیز اریموجود بس
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را  يکه فناور يکار خشممکن است با شرکت و ب نیچن دارد. هم یو برنامه، بستگ ستمسیبه نوع و اندازه  رایز
 .نخواهد بود ها يمشتر يبرا نیتر و مناسب يفناور نیبرنده لزوماً بهتر ستمی. سردیپذ ریتأث دهد، یتوسعه م
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