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 چکیده

 

 یرشپذ تمایل بر نوآوری یهایژگیو امروزی، هدف این پژوهش بررسی تأثیر یهاسازمانبا توجه به اهمیت نوآوری در 

مستقل با  یرهایمتغ عنوانبهنوآوری، اعتماد  یهایژگیو. در این تحقیق روابط میان باشدیم اعتماد نقش با یکیالکترونتجارت

ماری مشتریان آ جامعه مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون این فرضیات، متغیر وابسته عنوانبه یکیالکترونتجارتپذیرش 

پرسشنامه برای  483از روش تصادفی ساده استفاده گردید. در نهایت  گیرینمونهکوچک و متوسط بوده و برای  هایشرکت

 یهایژگیو دهندیمنشان  هایافتهالت ساختاری انجام گرفت. با کمک از روش معاد هادادهو تحلیل  تأییدمورد  وتحلیلتجزیه

 طلوبیتم میانجی نقش با یکیالکترونتجارت پذیرش برای تمایل بر نوآوری یهایژگیو .دارد تأثیر شدهدرک مطلوبیت بر نوآوری

 پذیرش برای تمایل براعتماد  .دارد تأثیر یکیالکترونتجارت پذیرش برای تمایل بر شدهدرک مطلوبیت .دارد تأثیر شدهدرک

 .دارد تأثیر یکیالکترونتجارت

 

 ،شدهدرک، مطلوبیت یکیالکترونتجارتاعتماد، تمایل برای پذیرش  کلمات کلیدی:

 

Abstract 

Considering the importance of innovation in today's organizations, the purpose of this 

study is to investigate the effect of innovation characteristics on e-commerce etiquette with the 

role of trust. In this research, the relationships between innovation characteristics, trust as 

independent variables, and acceptance of e-commerce as an associated variable have been 

tested. To test these assumptions, the statistical society of the SEM company customers was in 

Abhar city and simple random sampling method was used. Finally, 384 questionnaires were 

used to analyze and validate the data using structural equation method. The findings show that 

innovation characteristics have an impact on perceived utility. Innovation features have an 

impact on the willingness to accept e-commerce with the mediating role of perceived utility. 

The perceived utility has an impact on the willingness to accept e-commerce. Trust affects the 

willingness to accept e-commerce. 
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