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 به عنوان مولفه اخلاقی اطلاعات شفافیت مدل تبیین و ارایه

  الکترونیکی های مزایده در 
 

 3زاده یدیحم یدکتر عل، *2، دکتر رسول ثانوی فرد1محمد فرخی

 رانیا قم، ،یواحد قم ، دانشگاه آزاد اسلام ، یبازرگان تیری، گروه مد یدکتر ینشجواد .1

 رانیا قم، ،یاه آزاد اسلامواحد قم ، دانشگ ،یبازرگان تیریگروه مد .2
 رانیا، قم، ، دانشگاه تهرانیفاراب سی، پردیدولت تیریگروه مد .3

 (10/10/99، تاریخ پذیرش:10/10/99تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

، امروزي 1کار و کسب یزچالش برانگ یطدر مح ینکهها براي ا سازمان
 یستم هايبه س یازن باشند، بازار ییراتدر برابر تغ یعقادر به واکنش سر

بتوانند  یدبا 2یاطلاعات یستم هايس یندارند. ا یژه ايو یریتاطلاعات مد
را انجام  یمختلف یعلت و معلول یل هايآن تحل محیط از سازمان و

 فضاي یرچشمگ ییراتدر پاسخ به تغ ،09دهه  اواسط در( . 3-1) دهند
از  3اتاطلاع روزافزون فناوري یبانی، پشتتکنولوژي یعرقابت، رشد سر

وضوع م ینترنت،کار و گسترش نفوذ فناوري ا و کسب یندفرا یاده سازيپ
 (. 4دریافت و ارایه اطلاعات اهمیت ویژه اي پیدا کرد )

 
 

 
 یعدر توز يدر توان فناور توانی را م 4ي نوین هاي عمده کاربرد فناور

و  یو عمق(، برطرف کردن موانع زمان یاطلاعات)دسترس ي گسترده
 هاي به نظرات و مشارکت یبخش و نظم يو توان آن در گردآور ی،مکان

به  یکیالکترون يها یدهمزا(. از همین رو 5) عموم مخاطبان دانست
شدند. ظهور  یمعرف یمنابع سازمان يابزار استاندارد برا یکعنوان 
ها به  یدهقابل توجه استفاده از مزا یشافزا موجب 5یکیالکترون تجارت

 در برابر یري کمترپذ یبآسبا  یجهشفاف تر و در نت یزمیعنوان مکان
 ( .7و  6شد ) يدستکار
 
 

 چکیده
 اطلاعات شفافیت مدل عدم شفافیت اطلاعات یکی از مخاطرات اخلاقی در حوزه تجارت الکترونیک است. هدف پژوهش حاضر تبیینزمینه: 

 د. باشفروش اموال تملیکی می و آوري جمع سازمان در الکترونیکی هايمزایده در

، اساتید جامعه آماري پژوهش راپیمایشی بود. -اکتشافی و از نوع تحقیقات توصیفی -: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کیفیروش

گیري هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق نفر از آنها به عنوان نمونه با روش نمونه 15دانشگاهی و خبرگان حوزه بازاریابی تشکیل دادند که 
 گردید.ها استفادهجهت تجزیه و تحلیل داده Matlabو از رویکرد مدلسازي ساختاري تفسیري به کمک نرم افزار  پرسشنامه بود

فروش  و آوريجمع سازمان در الکترونیکی هايمزایده در اطلاعات شفافیت مدل تبیین و ارایهعامل مرتبط با  15 داد نشان نتایج  یافته ها:

عامل تامین . شوندمی پیوندي و خودمختار تقسیم نفوذي، عوامل وابسته، دسته چهار به وابستگی و ذپذیرينفو بعد قدرت از اموال تملیکی
گردد. عامل میباشند که متغیرهاي هدف این پژوهش نامگذاري می بالا وابستگی ولی کم کنندگیهدایت منافع ذینفعان داراي قدرت

محرک  دیگر عبارت به یا نفوذي متغیرهاي جزء کم وابستگی و زیاد کنندگی یتهدا قدرت به دلیل مشخصات دقیق محصول مورد مزایده
هستند و در دسته  غیرایستا متغیرها این. باشندمی زیاد و وابستگی زیاد هدایت قدرت داراي V12تا  V1ها شامل عامل عامل سایر باشد؛می

 باشد.جزو متغیرهاي خودمختار پژوهش می همچنین متغیر تامین منافع شرکت اند.متغیرهاي پیوندي قرار گرفته

بنابراین شفافیت اطلاعات در یک مزایده الکترونیکی موجب ایجاد اعتماد دو سویه بین مزایده گر و مزایده گزار شده و و از نتیجه گیری: 

میان آن ها شکل گیرد و شرکت نیز شود تا رقابتی عادلانه سویی شفافیت در اطلاعات و انتشار آن بطور مساوي میان مزایده گران باعث می
 بتواند بهترین گزینه ها را در اختیار داشته باشد.

 

 ، مزایده هاي الکترونیکیاخلاق، شفافیت اطلاعات: کلیدواژگان

 

 
 
 

 
 

 
 

 Dr.sanavifard@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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بود. شفافیت اطلاعات در  6بنابراین آنچه اهمیت یافت شفافیت اطلاعات
جوامع و حقوق اساسی  7جوامع امروزي به عنوان یکی از ارکان اخلاقی

ها  نوع بشر تلقی می شود و به عنوان یک پیش نیاز اخلاقی در پروژه
(. شفافیت همان آشکار بودن است به طوریکه در یک 8مورد نیاز است)

چهارچوب دموکراتیک شخص قادر به تشخیص باشد و درک اینکه چه 
تصمیماتی چگونه و بر اساس چه استانداردهایی گرفته شده و اجرا شده 
است. بنابراین شفافیت اطلاعات هدف نیست بلکه ابزاري براي رسیدن 

قبل از همه ابزاري است براي ایجاد فضاي مناسب  تا در به اهداف و 
(. شفافیت 0آن افراد بتوانند حقوق خود را اعمال و از آن دفاع کنند)

اطلاعاتی شاخص عملکرد در ارایه اطلاعات ضروري به شکلی صحیح، 
روشن، به موقع و قابل دسترس است. این شاخص منعکس کننده این 

صویري واقعی از آن چه حقیقتا داخل است که آیا سرمایه گذاران ت
ارائه حق  یعنی یتشفاف( . 19شرکت روي می دهد، دارند یا خیر)

با  ید،که با یدر قالب ید،که با یدر زمان ید،که با ییها : دادهیاطلاعات
ارائه شوند. لذا  یدکه با یو به مخاطب ید،که با یدر محل ید،که با یفیتیک
از  یشترب یاحاصل شده است. کمتر  یتفشروط باشند، شفا ینهمه ا یوقت
ارائه همه  يبه معنا زاماًال یت. لذا شفافیتعدم شفاف شودی آن م

 (.11یست)اطلاعات به همه افراد ن
از  یکی ین امردهد و ا یم ارایهرا  یندفرآ یتمشروع مزایده یتشفاف 
صورت گران به  زایدهبا م یده،در مزا هاست. مهم استفاده آن یلدلا

فرصت  به همه شرکت کنندگان در مزایده .برخورد می شود یکسان
توانند  ینمشده است و طلاعات ا یافتدر یشنهاد وپ يبرا یکسانی
و 12) ارسال کنند شرکت کنندگانبه  یخصوصرا به صورت اطلاعات 

و ملاحظه هاي  ها ظاهر، اما دقت یسادگ یرغمعل یتشفاف ( .13
نیاز  يا گسترده یو فن يقتصادا ی،اجتماع یاسی،س ی،حقوق، 8اخلاقی
 يها و اکتفا به گزاره یتغفلت از شفاف یلاز دلا یکیمسئله  یندارد. ا
 یژهها )بو در طول سال یتشفاف يمعنا ها سال است. در طول ده یکل

از  یعمدتاً ناش ییراتتغ یناست. ا یافته يجد ییردر دهه گذشته( تغ
بوده است. ناگفته  یاعو اجتم يفناور يها تحولات مهم در عرصه

. یابدی تکامل م یزن یتشفاف يتحولات، معنا ینکه با استمرار ا یداستپ
بود، اما  یتمترادف شفاف «به اطلاعات یدسترس»نمونه در گذشته  يبرا

و  یحقوق يها و دقت یف)با تعر« اطلاعات یريپذ استفاده»امروزه تنها 
 یتوابسته به شفاف میاز مفاه یانبوه ( مصداق آن است.یاديز یفن

، يهمکار واند از: مشارکت  آنها عبارت ینتر از مهم یهستند؛ که برخ
و  ینگیبه یشمبارزه با فساد، افزا یی،و پاسخگو پذیري یتمسئول
 (.14) باز ي داده ی،اجتماع ي یهارتقاء اعتماد و سرما ي،کارآمد
و قابل  ترینیی امبن ین،تر ساده ترین،ینه هز کم ترین،یع سر یتشفاف
و هم  یشگیريمبارزه با فساد )هم در پ يکار برا و ساز ینتر اعتماد

 یستهارتقاء شا ،19ییو پاسخگو 0پذیريیت مسئول یشکشف جرم(، افزا
یض عدالت و رفع تبع يبرقرار ی،مشارکت فعال و مؤثر مردم ي،سالار
و  يکارآمد یشافزا یجهو زمان، و در نت ینهکاهش هز، ناروا  هاي
چرا که  برد؛ یم ینها را از ب رانت یتشفاف است. 11یاجتماع يیه سرما
همگان  يها برا به آن یخواهند بود، دسترس یها و اقدامات علن پروژه

 یها به صورت علن پروژه يو دستاوردها یجنتا شود،ی م یآزاد و رقابت
 (.15شود )ی م یعتوز یعیها به صورت طب و فرصت گرددی ارائه م
هستند، به  معاملاتی يبازارهاسایر ذاتاً شفاف تر از  مزایده اي يبازارها
همه شرکت  یاردر اخت یماً را مستق یشتريتوان اطلاعات ب یمعنا که م ینا

انجام را قبل از  یشتريب یتشفاف این بازارها در بازار قرار داد. کنندگان
 یمتق ینبهتراز  یشتريب به طوري که دیدکنند،  یفراهم م معاملات
، یکیالکترون مزایده يدر بازارها شود. ارایه میسفارش هر  براي

به راحتی اطلاعات محدودیت ها و نیازهاي توانند  یکارگزاران م
مبلغی چه  دقیقا با سفارشیک که  یننداسکن کرده و ببسفارشات را 
سی آو لاندن  ناسداک یامانند  یدلال يمقابل، بازارها در .قابل اجراست

 ينقل قول ها» یعنیدهند،  یرا نشان م يمحدود یارقط اطلاعات بسف
نشانگر مبهم از  یکاز  یشها ب نقل قولاین عمل،  درکه  «شرکت
 یبه دست م یمذاکره تلفن یقکه از طر یستمعاملات ن یواقع یمتق
 (.15یند)آ

با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات در جهان امروز و نقشی که می تواند 
ت الکترونیک و مزایده هاي الکترونیکی بازي کند پژوهش در تجار

 مزایده در اطلاعات شفافیت مدل تبیین و حاضر بر آن شد تا به ارایه
 .فروش اموال تملیکی بپردازد و آوري جمع سازمان در الکترونیکی هاي

 

 روش
پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردي می باشد و از جنبهه 

پیمایشی قرار می -کار در دسته تحقیقات توصیفی ماهیت و روش انجام
 گیرد. 

، اساتید دانشهگاهی و خبرگهان حهوزه بازاریهابی جامعه آماري پژوهش را
تشکیل دادند ) افراد خبره نیز در این پژوهش افرادي بودند کهه حهداقل 

سال مطالعه، تدریس و یا کهار در زمینهه بازاریهابی، فهروش و  19سابقه 
اند.( با روش نمونه گیري هدفمند قضاوتی که تا مرحله مزایده را داشته 

نفر از جامعه مورد نظر به عنهوان نمونهه  15اشباع نظري ادامه پیدا کرد 
درصد خبرگان پاسخگو را آقایان تشکیل داده  69تحقیق انتخاب شدند. 

سهال  59تها  35نفر(. بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی  0اند)
نفهر(  7درصد خبرگان پاسخگو ) 4667.  ضمن اینکه (%4667بوده است)

درصههد دیگههر داراي مههدرک دکتههري  49مههدرک کارشناسههی ارشههد و 
درصد مدرک  1363تخصصی بوده اند. همچنین دو نفر از خبرگان معادل 

سال  19کارشناسی داشته اند. با توجه به اینکه خبرگان پاسخگو حداقل 
مطالعه را داشته انهد از صهلاحیت و سابقه مطالعه و یا کار در حوزه مورد 

دانش لازم براي پاسخگویی به سهوالات برخهوردار بهوده انهد. بیشهترین 
درصهد  49سهال سهابقه کهار ) 29تها  16فراوانی سابقه کار مربهوط بهه 

نفهر از  4پاسخگویان( بهوده اسهت و کمتهرین سهابقه کهار مربهوط بهه 
 درصد فراوانی بوده است. 2667پاسخگویان با 

پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که براي بررسی روایهی آن از ابزار 
روایی محتوا استفاده شد و پرسشنامه در اختیار اسهاتید و خبرگهان قهرار 
گرفت تا صحت سوالات مورد تایید قرار گیهرد. همچنهین بهراي تعیهین 
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از لحها  سهازگاري و  ICCپایایی ابزاره اندازه گیهري  مقهدار ضهریب 
 تایید قرار گرفت.توافق مطلق مورد 

در این پژوهش از مدلسازي ساختاري تفسیري که از جملهه روش ههاي 
و   Matlabکیفی تحقیق عملیات نرم می باشد به کمهک نهرم افهزار 

جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.  MICMACتحلیل  
( داراي مراحلی مهی 16گام هاي روش مدل سازي ساختاري تفسیري )

 ین ترتیب می باشد : باشد که بد
 شناسهایی باشند اثرگذار سیستم روي بر توانند می که در ابتدا متغیرهاي

 در. باشهد کارهها و اههداف افراد، شامل متغیرها می تواند این شوند، می
 در ایههن شههود، ( ایجههاد مههیSSIMخودتعههاملی) مههاتریس مرحلههه ایههن

 نشهان ار پهذیري دسهترس کهه شهود می استفاده نمادهایی از ماتریس،
  .میدهند

V  اگر عنصر :i   بر عنصرj  تأثیرگذار باشد 
A  اگر عنصر :j   بر عنصرi تأثیرگذار باشد 

X  تأثیر متقابل عناصر :i   وj      
O  در صورت عدم وجود ارتباط بین عناصر :i   وj  

 در عنوان شده نمادهاي باید پذیري اولیه دسترس ماتریس براي تشکیل
 مهاتریس ترتیهب بهدین. شوند تبدیل یک و صفر ادهايبه نم قبل، گام

 مهاتریس بهه دسهتیابی از پهس .آیهد می به دست اولیه پذیري دسترس
 دست روابط به در پذیري انتقال گرفتن نظر در با اولیه، پذیري دسترس
 مهاتریس این. آید می دست به نهایی پذیري دسترس در ماتریس آمده،

. دههد مهی نشهان را هها عامل از کی هر نفوذ قدرت و میزان وابستگی
 در اعداد جمع از وابستگی میزان و ردیف هر اعداد در جمع از نفوذ قدرت
 .آید می دست به ستون هر
 مجموعهه نهایی، پذیري دسترس در ماتریس از استفاده با مرحله این در

 خروجهی مجموعهه. آیهد می دست به عامل هر براي و ورودي خروجی
 هها آن بهر که است هایی عامل و عامل نده خوددربردار عامل هر براي
 و عامل خود دربردارنده عامل نیز هر براي ورودي مجموعه و دارد تأثیر

 و خروجهی مجموعهه تعیین از پس .است ها آن از تأثیرپذیر هاي عامل
 مهانع ههر بهراي و ورودي خروجهی مجموعهه دو بین اشتراک و ورودي
 .گردد می تعیین
 ههایی عامل. آید دست می به مانع هر براي کمشتر مجموعه طریق از
داراي  و باشهند هماهنه  کاملهاً ها آن مشترک و خروجی مجموعه که

 مراتهب سلسهله از سهطح تهرین پهایین در باشهند نفهوذ قهدرت کمترین
 عامهل تکهرار، اولهین در کهه هنگامی. گیرند قرارمی تفسیري ساختاري
 هها عامل سایر از ها این عامل باید شدند، مشخص سطح بالاترین هایی
 شود ها مشخص عامل تمامی سطح که زمانی تا عمل این. شوند حذف
 .کند می پیدا ادامه

 

 یافته ها
 و ارایهعوامل موثر بر  موضوع، ادبیات بررسی با ابتدا پژوهش، این در

 سازمان در الکترونیکی هاي مزایده در اطلاعات شفافیت مدل تبیین
با بررسی ادبیات و پیشینه است.  شدهشناسایی  فروش و آوري جمع

تحقیقات موجود و روش تحلیل محتوا از طریق مصاحبه باز با خبرگان 
 می باشد . 1عوامل شناسایی که کدبندي عوامل به شرح جدول 

شرح کامل متغیرها ذکر شده است. در ستون شماره  1در جدول شماره 
یی شده نظر مصاحبه در صورتی که خبره مورد نظر روي عامل شناسا

مثبتی داشته است شماره پرسشنامه مورد نظر ذکر شده است. در مجموع 
دسته در  5عوامل شناسایی شده به پنج دسته اصلی تقسیم شده که این 

عامل را در می گیرد و در ارائه مدل نهایی در نظر گرفته می  15مجموع 
 شوند. 

تحلیل محتوا و ذکر این نکته ضروري می باشد که کلیه عوامل از طریق 
تایید نظر خبرگان استخراج شده است و در فرایند نهایی مدلسازي در 

 نظر گرفته شده اند.

 

 و آوری جمع سازمان در الکترونیکی های مزایده در اطلاعات شفافیت مدل تبیین و عوامل معرفی شده موثر بر ارایه :1جدول 

 فروش
 شماره مصاحبه مولفه نماد عامل مفهوم ردیف

1 

ت
عا
طلا
ت ا
افی
شف

 

V1  14-12-19-0-7-6-5-3-2-1 تقویت اعتماد 

2 V2 13-12-11-0-8-7-5-3-2-1 جذب مشتریان 

3 V3 15-19-0-8-7-6-5-4-3-2-1 رقابت منصفانه 

4 V4  15-13-12-11-19-0-8-7-6-5-4-3-2-1 کاهش تردید 

5 

ک 
درا
ش ا
ارز

زار
ه گ
ید
مزا
ده 
ش

 

V5 15-14-13-12-0-8-7-6-4-3-2-1 کیفیت اطلاعات 

6 V6 14-13-12-11-19-0-8-7-6-5-4-3-2-1 کیفیت خدمات 

7 V7 14-11-0-8-7-5-3-1 فناوري 

8 V8 15-12-11-0-8-6-3 امنیت سیستم 

0 

ش 
ارز

ده 
 ش
ک
درا
ا

گر
ده 
زای
م

 

V9  14-12-0-8-5-3-1 امنیت اطلاعات 

19 V10  13-12-11-19-0-8-7-6-5-4-3-2-1 سرعت 

11 V11 15-14-11-19-0-8-7-6-5-4-3-2-1 دلانه فرصت عا 

م 12 ح ص و  ل

V12 15-11-0-8-6-4-3-2-1 کیفیت محصول 
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13 V13  مشخصات دقیق محصول مورد
 مزایده 

1-2-3-6-7-8-0-11-14 

14 

ده
یام
پ

 ا

V14 15-14-13-11-0-8-6-5-4-3-2-1 تامین منافع ذینفعان 

15 V15 15-14-13-12-11-0-8-7-6-5-4-3-2-1 تامین منافع شرکت 

 
 خودتعاملی ماتریس ابتدا ،پژوهش و در گام نخست این انجام براي
که در قسمت  VOXA از نمادهایی ماتریس این در شود، می ایجاد

ماتریس  استخراج براي که گردد می استفاده قبل شرح داده شد
 است. شده استفاده متخصصان نظر از خودتعاملی
 آید : می دست به طبق قوانین زیر اولیه دسترسی ماتریس ترتیب بدین
 

باشد، در  V( در ماتریس خودتعاملی ساختاري نماد i , jاگر ورودي ) -

( عدد صفر j , i( عدد یک و ورودي )i , jماتریس دسترسی اولیه )
 خواهد بود.

باشد، در  A( در ماتریس خودتعاملی ساختاري نماد i , jاگر ورودي ) -

( عدد یک j , i( عدد صفر و ورودي )i , jماتریس دسترسی اولیه )
 خواهد بود.

باشد، در  X( در ماتریس خودتعاملی ساختاري نماد i , jاگر ورودي ) -

( عدد یک خواهد j , i( عدد یک و ورودي )i , jماتریس دسترسی اولیه )
 بود.

باشد، در  O( در ماتریس خودتعاملی ساختاري نماد i , jاگر ورودي ) -

( عدد صفر j , i( عدد صفر و ورودي )i , jولیه )ماتریس دسترسی ا
 خواهد بود.

 

 هاشاخص ثانویه روابط آمد، دست به اولیه دسترسی ماتریس ازآنکهپس

 i شاخص اگر که است صورتی به ثانویه رابطه. مورد کنترل قرار گرفت

 شود، k شاخص به منجر j شاخص چنینهم و شود j شاخص به منجر

 . شد خواهد k شاخص به نجرم نیز i شاخص آنگاه
 ماتریس باید نبود، برقرار حالت این اولیه دسترسی ماتریس در اگر
 اصطلاحاً  عمل این به شود؛ جایگزین افتادهازقلم که روابطی و شدهاصلاح
 کلیه گام، این در. شودمی گفته اولیه دسترسی ماتریس کردن سازگار
 طبق نهایی دسترسی ریسمات و شد بررسی متغیرها، بین ثانویه روابط
 . آمد دست به 2 جدول
 در که دهندمی نشان اند،شده مشخص 1* علامت با که هاییخانه

 یک عدد سازگاري از پس و بوده صفر اولیه دسترسی ماتریس
 و نفوذ قدرت ماتریس این در. اند)به کمک برنامه نویسی متلب(گرفته
 . ستا شدهداده نشان نیز متغیر هر وابستگی میزان
 متغیر خود و آن از متأثر متغیرهاي تعداد جمع از متغیر یک نفوذ قدرت
 که متغیرهایی جمع از نیز متغیر یک وابستگی میزان و آیدمی دست به
براي محاسبه ماتریس  .آیدمی دست به متغیر خود و پذیردمی تأثیر آن از

 استفاده شده است. Matlabدسترسی نهایی از نرم افزار 

 

 : ماتریس دسترسی نهایی اصلاح شده2 جدول
 ردیف عوامل 1 2 3 4 5 6 7 8 0 19 11 12 13 14 15 نفوذ

13 9 1 9 1 1 1 *1  *1  *1  1 1 *1  *1  1 1 V1 1 

13 9 *1  9 *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  1 1 V2 2 

13 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V3 3 

13 9 1 9 *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  *1  1 1 V4 4 

13 9 1 9 *1  *1  1 *1  *1  *1  1 1 1 1 1 1 V5 5 

13 9 1 9 *1  *1  *1  *1  1 1 1 *1  1 *1  1 1 V6 6 

13 9 *1  9 *1  *1  *1  *1  1 1 1 1 *1  *1  1 1 V7 7 

13 9 *1  9 *1  *1  *1  *1  *1  1 1 *1  *1  *1  1 1 V8 8 

13 9 *1  9 *1  *1  *1  *1   *1  *1  1 1 *1  *1  1  1  V9 0 

13 9 *1  9 *1  *1  *1  *1   *1  *1  *1  *1  *1   *1  1 1 V10 19 

13 9 *1  9 *1  *1  *1  *1   *1  *1  *1  *1  *1   *1  1 1 V11 11 

13 9 *1  9 *1  *1  *1  *1   *1  *1  *1  *1  *1   *1  1 1 V12 12 

14 9 *1  *1  *1  *1  *1  *1   *1  *1  *1  *1  *1   *1  1 1 V13 13 

1 9 *1  9 9 9 9 9  9  9 9 9 9  9  9 9 V14 14 

1 *1  9 9 9 9 9 9  9  9 9 9 9  9  9 9 V15 15 

یوابستگ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 14 1   

 
 تعیین از پس دسترسی، ماتریس از استفاده با بعدي، گام در

 یک هر براي هامجموعه این اشتراک خروجی، و ورودي هايمجموعه
 آن دخو شامل عامل یک خروجی مجموعه. آیدمی دست به عوامل از

 موجود هاي "1" با که گذاردمی اثر هاآن بر که است عواملی و عامل

 شامل عامل یک ورودي مجموعه. است شناساییقابل مربوطه سطر در
 هاي "1" با که پذیردمی اثر هاآن از که است عواملی و عامل آن خود
 هايمجموعه تعیین از پس. است شناساییقابل مربوطه ستون در موجود
 . شودمی تعیین عوامل از یک هر براي هاآن اشتراک خروجی، و يورود
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 در باشند، مشابه کاملاً هاآن مشترک و خروجی مجموعه که عواملی
. گیرندمی قرار تفسیري ساختاري مدل مراتبسلسله از سطح بالاترین
 بالاترین اجزاي سیستم، بعدي سطح دهندهتشکیل اجزاي یافتن منظوربه

 عملیات و شوندمی حذف مربوط جدول ریاضی حاسباتم در آن سطح

بالاترین  اجزاي تعیین روش مانند بعدي سطح اجزاي تعیین به مربوط
 اجزاي که شودمی تکرار آنجا تا عملیات این. شودمی انجام سطح
شوند. این تکرار ها در  مشخص سیستم سطوح کلیه دهندهتشکیل
 .ارایه شده است  7و  6، 5جداول 

 

 : سطح بندی عامل ها )تکرار اول(7ل جدو
 ردیف عوامل مجموعه خروجی مجموعه ورودی مجموعه مشترک سطح

   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V1 1 

    1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V2 2 

     1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V3 3 

   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V4 4 

   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V5 5 

   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V6 6 

    1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V7 7 

    1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V8 8 

     1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V9 0 

   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V10 19 

   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V11 11 

   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12-14 V12 12 

   13   13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13-14   V13 13 

1 14 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13-14   14 V14 14 

1 15 15 15 V15 15 

 

 : سطح بندی عامل ها )تکرار دوم(7جدول 
 ردیف عوامل مجموعه خروجی مجموعه ورودی مجموعه مشترک سطح

 2  1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V1 1 

2    1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V2 2 

2     1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V3 3 

2   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V4 4 

2   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V5 5 

2   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V6 6 

2    1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V7 7 

2    1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V8 8 

2     1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V9 0 

2   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V10 19 

2   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V11 11 

2   1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-12 V12 12 

   13   13 1-2-3-4-5-6-7-8-0-19-11-12-13  V13 13 

 

 

 : سطح بندی عامل ها )تکرار سوم(7جدول 
 ردیف عوامل مجموعه خروجی مجموعه ورودی مجموعه مشترک سطح

3   13   13 13  V13 13 
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 : مدلسازی ساختاری تفسیری پژوهش1نگاره 

 
 نظر در با همچنین و عوامل از کدام هر سطوح شدن مشخص از پس
 می ترسیم تفسیري رساختا مدل نهایی، پذیري دسترس ماتریس گرفتن
 عامل. است شده تشکیل سه سطح از آمده دست به نهایی مدل. شود
کمتر و  تأثیر گذاري از دارند قرار مراتب سلسله بالاي درسطوح که هایی

 عامل هاي مرتبط با پیامدها شامل. برخوردارند تاثیر پذیري بیشتري
پژوهش  موضوع با ارتباط تامین منافع ذینفعان و تامین منافع شرکت در

 در الکترونیکی هاي مزایده در اطلاعات شفافیت مدل تبیین و ارایهو 
از بیشترین اثر پذیري از سایر عوامل و  فروش و آوري جمع سازمان

برخوردار می باشد. پس از این مولفه و در سطح دوم  کمترین اثر گذاري
 ،ارزش درک شده مزایده گزار، شفافیت اطلاعاتمولفه هاي عوامل 

و محصول قرار گرفته اند. همچنین در سطح  ارزش درک شده مزایده گر
سوم مولفه مشخصات دقیق محصول در مزایده بیشترین تاثیرگذاري و 
کم ترین تاثیر پذیري را در مدل حاضر از سایر مولفه ها و عوامل دارا 

 .(1می باشد )نگاره 
 
 نفوذپذیري تریسیما ایجاد نمودار به اقدام ساختاري، مدل ترسیم از بعد
  .شده است زیر دسته چهار در متغیرها دسته بندي و وابستگی -
 داراي که است متغیرهایی شامل دسته این: خودمختار متغیرهاي -

 نسبتاً  متغیرها این. میباشند متوسط و ضعیف و وابستگی هدایت قدرت
 سیستم با ضعیف و کم ارتباطات وداراي هستند سیستم به متصل غیر
 .اشندمی ب

 کم کنندگی هدایت قدرت داراي متغیرها از نوع این: وابسته متغیرهاي -
 متغیرهاي معمولاً  متغیرها از دسته این. میباشند بالا وابستگی نسبتاً ولی
 هستند.  هدف یا نتیجه
 قدرت داراي که هستند متغیرهایی دسته سومین: پیوندي متغیرهاي -

 هستند، ایستا غیر متغیرها این. می باشند زیاد و وابستگی زیاد هدایت
 و دهد قرار تأثیر تحت را می تواند سیستم آنان در تغییر نوع هر زیرا

 دهد.  تغییر رادوباره متغیرها این می تواند نیز سیستم بازخور درنهایت
 زیاد کنندگی هدایت قدرت داراي که متغیرهایی: نفوذي متغیرهاي -
 دیگر عبارت به یا نفوذي هايمتغیر جزء می باشند کم وابستگی ولی

 ( .17میگیرند) قرار محرک
 و ارایهعامل مرتبط با  15 داد ( نشان2 نگاره)  مک میک تحلیل نتایج
 سازمان در الکترونیکی هاي مزایده در اطلاعات شفافیت مدل تبیین
 دسته چهار به وابستگی و نفوذپذیري بعد قدرت از فروش و آوري جمع

عامل . می شوند پیوندي و خودمختار تقسیم نفوذي، عوامل وابسته،
 بالا وابستگی ولی کم کنندگی هدایت تامین منافع ذینفعان داراي قدرت

میباشند که متغیرهاي هدف این پژوهش نامگذاري می گردد. عامل 
 کنندگی هدایت قدرت به دلیل مشخصات دقیق محصول مورد مزایده

محرک می  دیگر عبارت به یا نفوذي متغیرهاي جزء کم وابستگی و زیاد

 زیاد هدایت قدرت داراي V12تا  V1عامل ها شامل عامل  سایر باشد؛
هستند و در دسته  ایستا غیر متغیرها این. می باشند زیاد و وابستگی

متغیرهاي پیوندي قرار گرفته اند و به عبارتی نقش میانجی را در مدل 
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 متغیرهاي خودمختار پژوهش می باشد.فع شرکت جزو همچنین متغیر تامین منا ارائه شده ایفا می کنند.

 

 
 نمودار تحلیل میک مک :2نگاره 

 بحث
نقصان اطلاعات موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی در به طور کلی، 

تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات که جزء جهدایی ناپهذیر فراینهد 
اشد، می تواند تصمیم گیري است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر ب

به اتخاذ تصمیمات صحیح تري در زمینه تخصیص بهینهه منهابع منجهر 
 . گردد و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت شود

در مدلی که با بررسی هاي به عمل آمده به دسهت آوردیهم نشهان داده 
شده است که در سطح زیرین و اولیه که در واقع تاثیرگذار تهرین سهطح 

د متغیر مستقل مشخصات محصول در مزایده قرار می گیرد مدل قرار دار
که بر چهار عامل میانی تاثیرگذار است و پیوند نزدیکی میان چهار عامل 
میانی یعنی شفافیت اطلاعات، ارزش درک شده مزایده گزار، ارزش درک 
شده مزایده گر و محصول وجود دارد و این عناصر می تواننهد بهه طهور 

ر تاثیرگذار باشند. همچنین تمامی ایهن عوامهل بهر متقابل بروي یکدیگ
پیامدهاي اصلی که همان تامین منافع ذي نفعان و تامین منافع شرکت 
است و در بالاترین سطح مدل قرار گرفته است و در واقع تاثیر پذیرترین 
سطح مدل است، تاثیر خواهند داشت . این نتایج با نتایج به دست آمهده 

مبحث شفافیت اطلاعات را در حوزه هاي تجارت  از سایر پژوهش ها که
و تجارت الکترونیک  و نقش آن در کاهش فساد را مورد پهژوهش قهرار 

(.  عهدم شهفافیت اطلاعهاتی 23-18داده اند همسو و همخهوان اسهت )
موجب می شود تا جذب مشتریان که در پهژوهش مها در واقهع مزایهده 

( محققان دریافتنهد کهه 4گران بودند، کاهش یابد. در پژوهشی همسو )
طهور ه به 14معاملهات یتو شفاف 13فروشنده یت، شفاف12محصول یتشفاف

درک  ،گهذارد یمه یراطلاعهات درک شهده تهأث یتبر شفاف یقابل توجه
مصهرف  ینآنلها یهدقصهد خر یاطلاعات به طهور قابهل تهوجه یتشفاف

واسطه اثرات  يو خطر درک شده تا حدود ،دهد یم یشکنندگان را افزا
         است. یدقصد خر راطلاعات درک شده د یتشفاف

بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود با توجه بهه اینکهه عهدم 
شفافیت اطلاعاتی می تواند تبعات دیگري از جمله بی اعتمهادي مزایهده 
گران شرکت کننده در مزایده گردد و به آن هها حهس قهرار گهرفتن در 

سالار را القا کند. از این رو تلاش در جههت  رقابتی نا برابر و غیر شایسته
افزایش سطح شفافیت اطلاعاتی می تواند هرگونه تردید و احساس عدم 
اعتماد در مزایده گزاران را از بین ببرد و کمک شایانی در حضور هرچهه 

 داشته باشد.  15بیشتر آن ها در یک مزایده الکترونیکی

 ياجهرا یکیالکترون یندفرآ یکینالکترو همچنین با توجه به اینکه مزایده
 یهابیارز يهها است که با استفاده از روش یعموم یداز روال خر یبخش

 یهتوصه و زمهانی کنهد، یم یررا امکان پذ یشنهادهاپ يخودکار، رتبه بند
شده با دقهت مشهخص  ارایه يکالاها یمشخصات فنکه بتوان شود  یم
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 ینب يقو یاربس يزاررقابت با یک یکیحراج الکترون یک، یجهنت در .کرد
. می شهود یتدارکات يکالاها یمتآمدن ق یینپاموجب و است داوطلبان 
احتمال سوء اسهتفاده را  یعموم یدهايشکل از خر ین، ایبترت ینبه هم
و  یکیدولت الکترون یریتمد یاتجزئ یلدل ینهم به دهد. یکاهش منیز 
بهه  یابیآن، کهه در دسهت یهاياستفاده از آن بهه منظهور فههم مزا یوهش
بایهد مهورد ، ضهروري اسهت، یشفاف تر و مطلوب تر عمهوم یدهايخر
 .قرار گیرد یلو تحل یهتجز

و در نهایت، از جمله محدودیت ههاي مها در انجهام ایهن تحقیهق عهدم 
دسترسی به تعداد زیاد خبرگان آشنا به موضوع به دلیل نو بودن موضوع 

ین رو، به محققان آتی و کارهاي محدود انجام شده در این حوزه بود. از ا
پیشنهاد می شود که می توانند مدل تحقیق حاضر را به صورت کمهی و 
فرضیه محور مورد سنجش قرار دهند و قدرت پیش بینی مدل را ارزیابی 
نمایند. همچنین به محققان آتی پیشنهاد می شود که مدل سطح بنهدي 

خهارجی  شده ي تحقیق حاضر را در یک مطالعه ي تطبیقی با نمونه اي
 مقایسه و ارزیابی نمایند.

 

 گیرینتیجه
شفافیت اطلاعات در یک مزایده الکترونیکی موجب خواهد شد تا اعتماد 
دو سویه بین مزایده گر و مزایده گزار افزایش پیدا کند و به همین خاطر 
مزایده گران بیشتري جذب فرآیند این گونه مزایده ها شوند و از سهویی 

و انتشار آن به طور مساوي میان مزایده گران باعث شفافیت در اطلاعات 
می شود تا رقابتی عادلانه میان آن ها شکل گیرو و شهرکت نیهز بتوانهد 
بهترین گزینه ها را در اختیار داشته باشد. در شرایطی که مزایده گران از 
شفافیت اطلاعات اطمینان حاصل کنند و در شرایط سهالم رقهابتی قهرار 

تردید ها کنار خواهد رفت با فراغ بال بیشهتري بهه  بگیرند دیگر شک و
آن چه باید بر آن تمرکز کنند می پردازند و به این صورت مزایده گزاران 
نیز از مزیت هاي این امر بهره مند می شوند و به تبع آن تهامین منهافع 

 ذي نفعان و شرکت هر دو حاصل خواهد شد. 
شهوند بایهد از کیفیهت لهازم  از سویی، اطلاعاتی که در مزایده ارایه مهی

برخوردار باشند و در این زمینه براي ارایه سریع تر و کامل تر و با کیفیت 
تر می توان از فناوري هاي به روز و قدرتمند استفاده کرد که همزمهان 
بتوانند امنیت سیستم هاي اطلاعاتی را نیز در سهطح بالها، امهن و قابهل 

ت در زمان و مکان درست اهمیت قبولی حفظ کنند. سرعت ارایه اطلاعا
به سزایی در مزایده خواهد داشت و در این میان مزایده گزاران با ایجهاد 
فرصت هایی عادلانه براي رقابت میان مزایده گران می توانند علاوه بهر 
ایجاد ارزش براي خود و مزایده گر از سایر مزیت هاي این امر نیز بهره 

 ببرند.
 

 های اخلاقیملاحظه
نظور رعایت ملاحظات اخلاقی آزمودنی هها کهد داشهتند و محرمانهه به م

ماندن اطلاعات و اصل راز داري رعایت شد. همچنین موضوعات اخلاقی 

همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار چندگانه و ... در پهژوهش 
 حاضر مورد توجه قرار گرفته اند.
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