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Abstract 
Objective: With the spread of the global coronavirus and the loss of traditional businesses, many businesses 

around the world have focused on selling and providing their services online. Digikala Company is also trying 

to provide services to all compatriots throughout Iran, as in previous waves of the epidemic. The purpose of this 

study is to investigate the impact of pandemic on the business of Digikala Company and its modeling. 
 

Method: The statistical population of this research is large-scale retail companies in Iran, and Digikala Company 

has been selected as one of the most important retail companies in Iran as a statistical sample using available 

sampling method. The data collection of the research variables has been done based on the performance of the 

Digikala company during the Corona era. Statistical data analysis is done using SPSS26 software. In the 

inferential statistics section, one-sample t-test using the bootstrap method is used. The bootstrap method is used 

when the sample size is very small and the distribution of the data is not clear (Farbad et al., 2019) and also from 

the two-sample t-test to compare the components of e-commerce identified, which include the components of 

demand and human resources, sales center and volume. Transactions before and after Corona, the Friedman test, 

which is a non-parametric test, is used to rank the components. The validity of the proposed e-commerce model 

of DigiKala company is checked using the method of variance-oriented structural equations or partial least 

squares, which is based on the bootstrap method, in SMARTPLS3.3.3 software. 
 

Results: A one- sample  Bootstrap t-test was used to identify the factors affecting e-commerce in this company 

and a conceptual model including operating force absorption, processing, sales centers and the number of 

transactions of goods affecting e-commerce was proposed. The validity and reliability of the model were 
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Abstract 
 

confirmed by combined Cronbach's alpha criteria, mean of variance square and convergence validity. Finally, 

the number 0.89 for the goodness index confirmed the adequacy fit of the proposed model. 
 

Conclusion: Due to the corona epidemic conditions, online businesses such as Digikala Company, by 

considering the influential variables in e-commerce, have succeeded in attracting more power, higher transaction 

and more revenue in this field, which the research also shows that Is the subject. Structures affecting e-commerce 

in Digikala during the Corona era along with the impact of the influencing variables were identified and 

evaluated using the t-test and Friedman's test using the bootstrap method. Finally, according to the highest 

importance factor, the structure of the sales center was prioritized. After identifying the components, the validity 

and reliability of the proposed model was checked by the variance-based structural equation test, so that the 

goodness of fit criterion confirmed the appropriate fit of the model, and the root mean common variance and 

composite reliability indicators confirmed the validity and reliability of the model. 

Due to the damage of Corona to businesses, many companies have been forced to downsize their organization 

and reduce and adjust their human resources, but according to the research conceptual model and the variables 

examined in the research of many large internet businesses in the world. Like Amazon and Ebay, and including 

the Digikala company, have prospered in Iran, so that they have faced the increasing demand from their 

customers. 

Therefore, to meet the needs of its customers, Digikala not only did not reduce the workforce, but also had to 

recruit and recruit human resources; On the other hand, due to this increase in the volume of demand, the 

company has increased its relationship with the sales centers in order to supply its customers' goods and send 

them, this has caused the amount of financial transactions of this company to grow dramatically, in such a way 

that it is forced to develop and to expand its hardware and software infrastructures. that the analyzes carried out 

also show this importance. 

Considering the current conditions of the society and the increasing growth of technology in the global arena, 

for further investigation in the future, in addition to the above variables, we can examine other variables such as: 

the level of access of people in the society to computers or smart systems, the level of Internet literacy of the 

society (web and related software), the effect of internet speed, the variety of services and products, speeding up 

transportation, examining the competitive advantage of the company in the field of online payment business, 

and according to the findings and results of the analysis, solutions and suggestions for prosperity and 

improvement and provided the development of this organization. It is also suggested that the variable of Internet 

access and other variables forming demand can be proposed in future studies as variables of new research and 

as innovation of the model. 
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 چکیده
 .ستاسازی آن بر روی کسب و کار شرکت دیجی کاال و مدل دنیاگبری تأثیربررسی  هدف:

 

. ستانمونه گیری در دسترس انتخاب شده و این پژوهش از نظر هدف، کاربردی شرکت دیجی کاال به عنوان نمونه آماری با روش روش:
 انجام گرفت. SPSS26 افزارآماری با نرم لیتحل و هیتجز .مقطعی است -ها از نوع پیمایشیروش گردآوری داده

 

استفاده ت شرک ایندر کیبر تجارت الکترون موثرعوامل  ییشناسا یبه روش بوت استرپ برا یاتست تک نمونه یآزمون ت از ها:یافته
بر تجارت الکترونیک پیشنهاد  شد و مدل مفهومی شامل جذب نیروی عملیات، پردازش، مراکز فروش و تعداد تراکنش دیجی کاال موثر

شد. در  یدتأیبی، جذر میانگین واریانس استخراج و روایی همگرایی گردید. روایی و پایایی مدل توسط معیارهای آلفای کرونباخ ترکی
 کرد. تأییدنیکویی، برازش کفایت مدل پیشنهادی را  برای شاخص 98/0نهایت عدد 

 

گذار در أثیرتمانند شرکت دیجی کاال با درنظر گرفتن متغیرهای  برخطگیری کرونا کسب و کارهای با توجه به شرایط همه گیری:نتیجه
انگر این های انجام شده نیز بیاند که پژوهشارت الکترونیک موفق به جذب نیرو، تراکنش باال و درآمدزایی بیشتری در این زمینه شدهتج

 .استموضوع 
 ک.، تجارت الکترونی18-ی کسب و کار، دیجی کاال، کوویدالگوساز ی کلیدی:هاواژه
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 مقدمه

گیری ویروس کرونا، مصرف کنندگان را مجبور به استفاده از  همهشیوع و اجتماعی و لزوم در خانه ماندن در زمان  بعد

این بحران بر رفتار  .(3131، 1سلو انگ واوتار)نیازهای خود در این دوره کرده است  تأمین، در جهت برخطاینترنت و خرید 

با افزایش رقابت جهانی  .(3131، 3یم و السایدرحلابدع) جدی گذاشته است تأثیرکسب و کار  یروندهاو حتی  کنندگانمصرف

این  ی نوین جهانی دارد که درهاروششده و نیاز به ابزارها و  ترمشکلو شیوع ویروس کرونا دسترسی به بازارهای جهانی نیز 

از فناوری اطالعات  یریگبهره، شکیبی باشد. کمک بزرگ تواندیمراستا بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک 

های حاصل رالزم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. امروزه استفاده از اینترنت و کسب و کا یهاحلقهیکی از 

ک، کترونیتجارت ال .برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل شده است اییلهوس، هاشرکتاز این فناوری توسط 

 سازمان است ار دروک کسب یدر فرایندها بازدهو بهبود  یتسریع معامالت تجار یالکترونیکی برا یبه معنی استفاده از ابزارها

الت محصو برخط و فروش ، تجارت الکترونیک چیزی بیش از خریدهاشرکتمروزه برای اغلب ا .(1244موسوی و کرباسی، )

کترونیک در حال تغییر دادن شکل رقابت، سرعت اقدامات، جریان تعامالت، محصوالت و پرداخت توسط است. تجارت ال

جارت الکترونیک در صف مقدم قرارگرفته که شیوه انجام ت .است کنندگانتأمینبه  هاشرکتو از  هاشرکتمشتریان به 

ه سرعت رو به که با پیدایش اینترنت ب شودیمم نامیده و انقالب صنعتی قرن بیست و یک دهدیمفعالیتهای بازرگانی را تغییر 

تا به  کندیمحال با توجه به مطالب مطرح شده، این مقاله تالش  .(1249آراسته و همکاران، )پیشرفت و گسترش نهاده است 

 زیر پاسخ دهد: سؤاالت

 تکرونا به چه صورت بوده است؟ وضعی دنیاگیریوع ی تجارت الکترونیکی شرکت دیجی کاال دردوران شیالگوساز

نش در مراکز فروش و حجم تراک ی،انسان یروین یشمانند تقاضا، افزا یکتجارت الکترون گذاربرتأثیرمنتخب و یهاسازه

 است؟قبل و بعد از کرونا چگونه  یتوضع

ق شامل ی، روش تحقینظر یاساس مبانق بر یتحق ی، مدل مفهومیو خارج یقات داخلینه پژوهش شامل تحقیشیدر ادامه پ

 .گیردیمساختار مقاله را در بر  یریگجهیت بحث و نتیو در نها هادادهل یه و تحلیو روش تجز یجامعه و نمونه آمار

 پیشینه پژوهش

ری تحقیق آورده شود تا بتوان به نوآوع وبرخی از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موض کنیمیمدر این بخش سعی 

 ار انجام شده اشاره کرد.ک
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 مأخذ: نتایج پژوهش شده انجام. مقایسه تحقیقات 1 جدول
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 تأثیر آماری تحلیل

 تجارت بر 14 -کووید

 نیجریه در الکترونیکی

(
ل، 

گس
و ان

رو 
وتا

ا
31

31
) 

قرار گرفتن اکثر  تأثیرتحت 

های بشری در جهان به واسطه یتفعال

و افزایش پذیرش تجارت  14 -کووید

الکترونیکی در زمان دنیاگیری در 

 نیجریه

پیمایشی  روش

تحلیل  مقطعی و

توصیفی عوامل 

 دخیل

    

3 

در  یابیبازار هایینوآور

 مطالعه،  یبحران جهان یط

ه ب ینیچ یهاشرکتپاسخ 

 14 -دویکو

(
ن، 

ارا
مک

و ه
گ 

وان
31

31
) 

 هاشرکتبررسی این موضوع که 

های یاستراتژتوانند یمچگونه 

بازاریابی  خود را در دوران کرونا 

بروز نمایند تا این نوآوری به 

کمک کند تا در شرایط  هاشرکت

 ه فعالیت خودبحرانی زنده بمانند و ب

 ادامه دهند

     روش پیمایشی

2 

 یکیروند تجارت الکترون

 ریهمه گ یماریدر طول ب

 14 -کووید

تابه)
ن، 

ارا
مک

و ه
ی 

31
31

) 
در مدت  کیروند تجارت الکترون

 نیدنیاگیری کرونا پرداخته و اشاره به ا

بحران بر  نیموضوع دارد که ا

رفتار  یو حت کسب و کار یروندها

ته گذاش یجد تأثیرمصرف کنندگان 

 11فروش  شیافزا یاست و به بررس

فروشگاه معتبر و شناخته شده جهان 

 اندداشته برخطکه فروش 

     روش رتبه بندی

9 

ات شیوع بیماری تأثیر

 شرکت 5بر  14 -کووید

المللی بزرگ حوزه بین

 تجارت الکترونیک

(
دال

عب
7میرح  

ن، 
ارا

مک
و ه

31
31

) 

یماری شیوع ب تأثیرکمپانی معتبر  5در 

بر مبنای میزان ابتالی  14-کووید

تجمعی و میزان مرگ تجمعی روزانه 

 در و گرفته است  مورد بررسی قرار

کنار این کار، این بررسی بر مبنای 

تعداد افراد جدید مبتال و تعداد مرگ 

 تو میر جدید روزانه نیز انجام شده اس

روش آمار توصیفی 

 و رگرسیون چندگانه
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راهکارهای بازاریابی  تأثیر

و فروش اینترنی و تجارت 

الکترونیک بر بهبود 

وضعیت کسب و کارها در 

 شرایط کرونا

(
ی،

اس
کرب

 و 
وی

وس
م

 
12

44
) 

 یبحران طیو شرا یدر عصر رقابت

 و یابینوع بازار نی( امروز ایی)کرونا

عامل  کیتجارت است که به عنوان 

، در رشد یرقابت تیو مز یراهبرد

و  یسهم بازار داخل شیفروش و افزا

کمک  یرانیا یهاشرکتبه  یخارج

نموده است و چنانچه  یانیشا

ز ا یریدر بکارگ یرانیا یهاشرکت

با اصول مشروحه  ،یلوژنوع تکنو نیا

در مقاله مبادرت ورزند شاهد صرفه 

و  ادیز نهیو هزدر وقت  ییجو

ر د هاشرکت تیبهبود وضع نیهمچن

 بود. میخواه ییکرونا طیشرا

     یشیمایروش پ

7 

 -ات دنیاگیری کوویدتأثیر

بر تجارت الکترونیک  14

ی کارهادر جهان و راه 

 گذر از دوران پسا کرونا

(
ن،

ارا
مک

و ه
ده 

 زا
ین

حس
 

12
44

) 
و همه  14-با شیوع دنیاگیری کووید 

های ینهقرنطگیری آن و به دلیل 

سراسری که اعمال شد به طبع تقاضا و 

تولید هردو با افت مواجه شد و زنجیره 

نیز دچار مشکل گردید و اقتصاد  تأمین

دچار ضررهای زیادی شد  کشورها

ولی در این میان تجارت الکترونیکی 

به عنوان یک جایگزین مناسب جهت 

گردید و  هانسانایازهای روزمره نرفع 

حوزه تجارت الکترونیک در این دوره 

با رشد چشم گیری همراه شد، به 

طوری که با تغییر عادات روزمره مردم 

توان انتظار داشت که بسترهای یم

اقتصادی ایمن و پایداری پس از کرونا 

 بوجود خواهد آمد

     یشیمایروش پ
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مؤثر بر انتشار  عوامل

 یکیتجارت الکترون

 نرایادر

(
ن،

ارا
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و ه
ی 

وش
چاو

 
12

48
) 

های بین استانی انجام شده یلتحل

تولید  %5حاکی از آن است که حدود 

ناخالصایران را مبادالت تجارت 

مل دهد و عوایمالکترونیکی تشکیل 

مهم در انتشار تجارت الکترونیکی 

توان به کسب و کارهای یم

ن همراه، لفالکترونیکی، ضریب نفوذ ت

پهنای باند اینترنت و ... اشاره نمود که 

دهد ضریب نفوذ یمنتایج نشان 

اینترنت به عنوان یکی از مهمترین 

ابزارهای دسترسی به اینترنت بیشترین 

را در تجارت الکترونیکی دارد  تأثیر

توان شکاف میان یمکه به وسیله آن 

ا ر هااستانتجارت الکترونیکی در 

مچنین تعداد کسب و کاهش داد ، ه

کارهای الکترونیکی نقش محوری بر 

گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در 

 ایران دارد
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 داخلی یهاپژوهش

 هکارهای بازاریابی وفروش اینترنتی وتجارت الکترونیک برراتأثیر عنوان تحت یقیدر تحق (1244) موسوی و کرباسی

 تأثیرتوسعه روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات  که رسیدند جهینت نیبه ابهبود وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا 

کی با پوشش جهانی نیاینترنت به عنوان موثرترین بستر بازاریابی الکترو تجاری بوجود آورده است و یندهایفرآدر  یاگسترده

گوناگون  یهاروشازدر زمینه چگونگی استفاده  هاشرکتامکان رسیدن به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته، اما بسیاری از 

رونا از آگاهی درشرایط بحرانی مانند ک هاشرکتات آن در وضعیت تأثیربازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیکی و 

نیستند. این مقاله با نگاه کلی به تعاریف و اصول بازاریابی و فروش اینترنتی وتجارت الکترونیک، مزایا ومعایب  ارالزم برخورد

به استفاده از این نوع بازاریابی و کسب و کار برآمده است. نتایج این بررسی  مؤسساتو  هاشرکتدر صدد سوق دادن  هاآن
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بحرانی کرونا امروزاین نوع بازاریابی و تجارت است که به عنوان یک عامل حاکی از آن است که درعصررقابتی و شرایط 

 ایرانی کمک شایانی نموده است یهاشرکتراهبردی و مزیت رقابتی، در رشد فروش وافزایش سهم بازارداخلی و خارجی به 

 ییوجصرفهت ورزند، شاهد ، با اصول مشروحه درمقاله مبادرآوریفنایرانی دربکارگیری ازاین نوع  یهاشرکتوچنانچه 

به عنوان  14-کووید دنیاگیربیماری  درشرایط کرونایی خواهیم بود. هاشرکتهمچنین بهبود وضعیت  هزینه زیاد و دروقت و

رویداد قرن بیستم در فضای اقتصاد جهانی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی اثرات این بیماری  ینتربزرگ

 یهااخصشاثرگذاری بر توسعه اقتصاد دیجیتال مورد کاوش قرار گیرد. در ادامه  یهاجنبهران به طور خاص براقتصاد جهان و ای

، و برخی ازجنبه های اقتصاد دیجیتال تحت عنوان شهروند الکترونیک شده توسعه فناوری و توسعه تجارت الکترونیک بیان

 .شده استپلتفرم وهوش مصنوعی معرفی  ،اقتصاد

بر تجارت الکترونیک در جهان و راه  14-کووید دنیاگیریات تأثیر تحت عنوان یقیدر تحق (1244همکاران ) و زادهحسین

اکثر کشورهای جهان  ،همه گیری آن و 14-کووید دنیاگیریبا شیوع  رسیدند جهینت نیبه اکارهای گذر از دوران پسا کرونا 

افت  ااجتماعی، تقاضا و تولید هردو ب  هاییگذارزها واعالم فاصله سراسری اعمال کردند که به طبع بسته شدن مر هایینهقرنط

مختل شد. اقتصاد کشورهای جهان ضررهای هنگفتی را متحمل و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی  تأمینمواجه و زنجیره 

نی برای یک به عنوان جایگزیآنها بشدت کاهش یافت و در مواردی نیز وارد رکود اقتصادی شدند. در این میان تجارت الکترون

انسانها برجسته شد، با اعالم سازمان جهانی بهداشت مبنی بر پایین بودن احتمال انتقال آلودگی از  روزمرهارائه خدمات معمول 

حی، سینماها، رسید. با بسته شدن مراکز تفری یاسابقهبه رشد بی  برخط، خرده فروشی برخطارسالی سفارشات  یهابستهطریق 

لی سرگرمی و اص هاییگزینجااجتماعی به  یهاشبکهاینترنتی و  یهاتماساینترنتی،  دورنماهایترها و مراکز گردشگری، تئا

خدمات آموزشی را در جهان برعهده گرفتند و حوزه  های برخطگردهماییتفریح مردم تبدیل شدند. بسترهای آموزش و 

 تجارت الکترونیک با رشد باالیی همراه گردید.

که  دننشان داد نرایدرا یکیبر انتشار تجارت الکترون مؤثر عواملتحت عنوان  یقیدر تحق (1248وشی و همکاران )چاو

به  ،دارد یکیارت الکترونرا در انتشار تج تأثیر نیشتری، بنترنتیبه ا یابزاردسترس نیازمهمتری کیبه عنوان  نترنتیا ذنفو بیضر

را کاهش  هااستانر د یکیتجارت الکترون انیشکاف م توانیم، رکشو یدراستان ها نتنتریا ذنفو بیضر شین معنا که با افزایا

 نیدر ا .دارد رانیدر ا یکیبر گسترش شبکه تجارت الکترون ینقش محور یکیالکترون یتعداد کسب و کارها نیداد، همچن

  .شوندیممحسوب  رانیا در یکیتجارت الکترون هاییشرانپ از زینتلفن همراه و تلفن ثابت  ذنفو بیضر انیم

بیان کردند   یبراشتغال و بهره ور رانیدرا یکیتجارت الکترون آثار تحت عنوان یقیدر تحق (1246محمود زاده و همکاران )

 1243 یاهسال یاز آمارهاکه  یبا دو روش اثرات ثابت وتصادف یقیتلف یهاداده ونیدر قالب مدل رگرس یاستان یهادادهکه 



 00 /0هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 3/9 مبادلهآن  جهیوجود دارد که نت ینترنتیهزار فروشگاه ا16و برخط داریخر ونیلیم19 رانیا در ،ده شده استاستفا1249تا 

 است. یکیبه صورت الکترون یدرصد خرده فروش 11و  1تولیدناخالص داخلی درصد

 شودیمام شده نتیجه جبا توجه به مطالعه پیشینه تحقیقات ان .شده است یمنسجم بررس صورت به قیتحق نهیشیپ 1جدول  در

اال در زمینه شرکت دیجی ک درویروس کرونا بر حجم تجارت الکترونیکی و اعمال آن  تأثیراست که بر یامطالعهکه این اولین 

ش تعداد افزای نظر افزایش تقاضا و افزایش جذب نیروی انسانی، افزایش مراکز فروش و تجارت الکترونیکی در ایران از

را مورد بررسی قرارداده است. در  14-کووید اثرات اقتصادی گذشته . اکثر مطالعات داخلی و خارجیزدپردایم هاتراکنش

 مطالعهولین ، درحالی که این ااندگرفتهفعال در زمینه تجارت الکترونیکی درسطح جهان مدنظر قرار  یهاشرکت یمطالعات قبل

 .استموردی درایران 

 ی خارجیهاپژوهش

به این  هیجرین در یکیبر تجارت الکترون 143-کووید تأثیر یآمار در تحقیقی تحت عنوان تحلیل (3131اوتارو و انگسل )

. شودیم انجام اینترنت از استفاده با 14-کووید گیری همه دلیل به جهان سراسر در بشری هاییتفعال اکثر نتیجه رسیدند که

 یک از تحقیق این. داشت نیجریه جمله از جهان، ازکشورهای بسیاری وفعالیت های انسانی تصادبراق دنیاگیر تأثیرمخربی بیماری

 پرسشنامه از استفاده اب اولیه یها. دادهاست کرده استفاده نیجریه در اینترنت کاربران از متشکل جمعیتی با مقطعی پیمایشی طرح

 نشان نتایج .قرارگرفت تحلیل و تجزیه مورد عاملی، تحلیل و وصیفیازآمارت استفاده باها داده این و شد یآورجمع خودگردان

 نتیجه در. دش نیجریه در الکترونیکی تجارت پایداری و رضایت پذیرش، افزایش باعث توجهی طورقابل به 14-کووید که داد

از  رضایت راحتی، است، دهبو تأثیرگذار هنگام دنیاگیری کرونا در الکترونیکی تجارت پذیرش در مشتری رفتار بر که عواملی

 است. معامالت امنیت و خصوصی حریم مانند واعتمادهایی خدمات

 یهاپاسخ شرکت یمطالعهی، بحران جهان یدر ط یابیبازار هایینوآوردر تحقیقی تحت عنوان  (3131و همکاران ) 2وانگ

، به عنوان یک فاجعه در سراسر جهان، تأثیر قابل توجه منفی در بحران 14-، به این نتیجه رسیدند که کووید14-کوویدبه  ینیچ

دهد که در چین اگرچه دولت اقدامات موثری را برای جلوگیری یمنشان  هادادهتوسعه اقتصاد جهانی گذاشته است. آخرین 

کند که یماین مطالعه بررسی کاهش یافت.  3131ازگسترش ویروس انجام داد اما تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 

با  هارکتشهای بازاریابی ینوآورکنند. نوع یمهای بازاریابی خود را نو انتقادی راهبرد در چین با شناسایی هاشرکتچگونه 

رای های ارزشمندی را بینشبه . این راهبرداستهای مشترک ینوآورها و سطح ینوآوراستفاده از دو بعد یعنی انگیزه برای 

کند تا بتوانند به موفقیت مشابه درحوادث بحرانی درسالهای آینده پاسخ دهند درعین حال، بدیهی است که یمفراهم  هارکتش

بازاریابی  هایینوآوردهد که یمیی به وجود آورده است. تحقیقات نشان هاشرکتاین فاجعه جهانی بحران بزرگی را نیز برای 

 ن از خطرات کمک کند.در زنده ماند هاشرکتتواند به یم

                                                                                                                                                                           
1 Gross domestic product 
2 COVID-19 

3 Wang 
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 نیبه ا 14-دنیاگیر کووید یماریدر طول ب یکیروند تجارت الکترون تحت عنوان یقیدر تحق (3131و همکاران ) 1یتابه

روند تجارت الکترونیک در مدت دنیاگیری کرونا پرداخته واشاره به این موضوع دارد که این بحران بر  که رسیدند جهینت

فروشگاه معتبر و  11های کسب وکارو حتی رفتارمصرف کنندگان تأثیرجدی گذاشته است و به بررسی افزایش فروش وندر

پاکستان که در این  یی مثلکشورهاتجارت الکترونیکی حتی در  پیشرفتو نیز به  اندداشتهشناخته شده جهان که فروش برخط 

دهد که آمارهای مربوط به فروش برخط دراین دوران افزایش یمشان اشاره داشته است و ن اندبودهمورد بسیار ضعیف 

گیری داشته است. همچنین در این تحقیق به بررسی این موضوع که کدام محصوالت در این دوران بیشترین تقاضا را چشم

یب بسیار بزرگی وارد جهان آس که باتوجه به اینکه کرونا به اقتصاد استدارند نیز پرداخته است. نتیجه بررسی این مقاله اینگونه 

 کرد، اما برای تجارت الکترونیکی بسیار مفید بوده و باعث بهبود آن شده است.

المللی بزرگ شرکت بین 5را بر  14-ن تأثیرات شیوع بیماری کوویدتحت عنوا یقیدر تحق (3131و همکاران ) 3میعبدالرح

بابای چین، راکوتن شرکت که عبارتست از: آمازون آمریکا، علی 5این  که رسیدند جهینت نیبه احوزه تجارت الکترونیک 

بر مبنای میزان ابتالی تجمعی و میزان  14-کوویدتأثیر شیوع بیماری  هاشرکتدر این انگلستان.  اسوز ژاپن، زاالندو آلمان و

گ ین بررسی بر مبنای تعداد افراد جدید مبتال و تعداد مرار، درکناراین کاگرفته است و  مرگ تجمعی روزانه مورد بررسی قرار

 .و میر جدید روزانه نیز انجام شده است

رسیدند  جهینت نیبه ا یکیتوسعه تجارت الکترون یامنطقه یهاجنبه تحت عنوان یقیدر تحق (3114) همکاران و 2پاناسنکو

کم است  اریبس ادهیخر نینسبت ای ، طبق آمار رسمشودیانجام م نترنتیبا استفاده از ا دهایخراز  یشتریتعداد بیکه حال در که

 رب است که عوامل موثر نیهدف از مطالعه حاضر ا نیمناطق مختلف متفاوت است. بنابرا یارمواقع ب یدر بعض نیو همچن

رابطه  لیو تحل هیمطالعه بر اساس تجز نی. ادکن ییتوسط مصرف کننده را شناسا یکیتجارت الکترون هاییاستفاده ازفناور

 .انجام شده است یامنطقه یهاشاخص نیب یآمار

 رونا بر آنک تأثیرران و یدر ا یکترونکت تجارت الیوضع

 یارامترهاپبر اساس  (و ... تجارت الکترونیک) خرده فروشی، غذا، خواربارفروشی یهابخشدر یک بررسی در ایران تمام 

امتیازدهی شده  بررسی و دهندیمیا تحت ثاثیر قرار  گذاردیم تأثیرکه بر عرضه، تقاضا، مدیریت و امور مالی قابل اندازه گیری 

ه و قبل و بعد از شیوع مورد تجزی، تحویل موادغذایی، خرده فروشی  است که پارامترهای ذیل برای امتیاز دهی به تحویل غذا

 :تحلیل قرار گرفتند

 محصول چقدر ضروری است -1

 خدمات -3

 توییتر هاییگذاراشتراک  -2

                                                                                                                                                                           
1 Bhatti 
2 Abd Elrhim 

3 Panasenko 
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 وابستگی به لجستیک -9

 هادریافت -5

 رتبه الکسا -7

 روندهای گوگل -6

 NBRامتیاز  -8

 تجارت الکترونیک در ایران  یهابخش تحلیلمورد بررسی در تجزیه و  یهاشرکتکه 

  دیجی کاال ، مدیسه، آستین، دیجی استایلبرخط هاییفروشخرده : 

 اسنپ فودتحویل غذا : 

 )تحویل مواد غذایی: اسنپ مارکت، اوکاال) بازار کورش 

 بسترهای C2Cدیوار ، شیپور : 

 
 (https://idehhub.com/fa :منبع) انیرانیا یعمود یکترونکرشد چشم انداز تجارت ال –بقا .1ل کش

رشد را در این  بیشترین خطبرتغییر شکل داده و خواربارفروشی  دنیاگیریبخش تجارت الکترونیک در ایران با شیوع 

ع که موضواین  به دهیمیمدوران داشته است، هنگامی که چشم انداز بخش تجارت الکترونیک ایران را مورد بررسی قرار 

کنندگان تا  ولی در این میان تغییرات رفتار مصرف بریمیمبگذارد پی  تأثیر( بر بقا/بازیابی این بخش دنیاگیریعوامل موجود )

 .عامل تعیین کننده برای رشد کامل است ترینیاتیححد زیادی 

 تحقیقمفهومی مدل 

 نمودارطابق ق میتحق یمدل مفهوم یو داخل یقات خارجیق، از جمله تحقینه تحقیشیبراساس مطالب مطرح شده در قسمت پ

 .شودیممدل در ادامه پرداخته  ییایو پا ییت به روایه در نهاک است 1
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 پژوهش یجمأخذ: نتا (تحقیق نظری مبانی اساس بر) مدل تحقیق ساختار .1 نمودار

 روش تحقیق

ی خصوصی از جمله هاشرکتارشناسان کلیه مدیران و ک برای آن نتایج زیرا ،استپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی 

. جامعه .است یمقطع -یشیمایاز نوع پ هاداده یبرحسب روش گردآور .دارد اربردکی فروشخردهو  یفروشعمدهی هاشرکت

ن که شرکت دیجی کاال به عنوان یکی از مهمتری هستندخرده فروشی با مقیاس بزرگ درایران  یهاشرکتآماری این تحقیق 

 آوری جمعاست.  خرده فروشی در ایران به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده یهاشرکت

اطالعات  لیتحل و هیتجز است. گرفته انجام کرونا دوران در کاال دیجی شرکت عملکرد اساس بر تحقیق متغیرهای اطالعات

به روش بوت  یانمونهکت تست یترد. در بخش آمار استنباطی از آزمون یگیانجام م SPSS26 افزارنرمآماری با استفاده از 

 باشدمشخص ن هادادهع یم و توزکار یونه بسه حجم نمک شودیماستفاده  ی. روش بوت استرپ زمانشودیماستفاده  1استرپ

، شده ییشناسا الکترونیک تجارت یهامؤلفهسه یمقا یبرا 3یانمونهتست دو  ین از آزمون تیهمچن (1244اران، کفربد و هم)

 یتبه بندر یبرا، کرونا از بعد و قبل در زمان است هاتراکنش حجم و فروش مرکز انسانی، نیروی و تقاضا یهامولفه شامل که

ت کشر یکترونکتجارت ال یشنهادیمدل پ ییروا .شودیماستفاده  است یآزمون ناپارامتر یکه ک 2دمنیاز آزمون فر هامؤلفه

 استه روش بوت استرپ یه بر پاک 9یا حداقل مربعات جزئیانس محور یوار یاال با استفاده از روش معادالت ساختارک یجید

 .شودیم یبررس SMARTPLS3.3.3زار در نرم اف

 هادادهتجزیه و تحلیل 

ندگی پراک یهاشاخص)میانگین(، یمرکز یهاشاخص ینترمهممتغیرهای پژوهش براساس  توزیعچگونگی  (3)در جدول

 یجیار دکسب و کشده در  ییشناسا یهامؤلفهت یوضع کندیمان ین قسمت بیا گیرندیم)انحراف معیار( مورد بررسی قرار 

 .است مؤلفهدام ک هایانگینم یبند یارتبهدر  مؤلفهن یگذارترتأثیرت یو در نها اال به چه صورتک

به شرح 5ی مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش با توجه به طیف لیکرت هاشاخصتحلیل  3 جدولبا توجه به 

 کرونا دوران در 1911 مهر یال 1248از مهر  کاال یجیاست که مطابق عملکرد شرکت د 39 حجم نمونه برابر: هستزیر 

                                                                                                                                                                           
1 Sample T test bootstrup 
2 Independent – T test 
3 Friedman Test 

4 Partial Least Squares 
5 Likert Scale 

 تجارت الکترونیکی

 مرکز فروش حجم تراکنش انسانی جذب نیروی تقاضا
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 در کاال جیدی که است معنی بدین عملیات نیروی استخدام شاخص در مقدار کمترین. است شده بررسی شرکت هاییتفعال

  .است داشته استخدام نفر 451 دیگر ماهی در و استخدام نفر 22 ماهی
 پژوهش ی مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهایهاشاخص .2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار حجم نمونه سازه

 412/146 826/228 451 22 39 استخدام نیروی عملیات

 698/22787 825/111682 2/172222 7/51968 39 پردازش دیجی کاال

 128/113939 822/151387 913271 39511 39 تعداد تراکنش دیجی کاال

 356/851 22/12222 19176 13511 39 مرکز فروش

 های تحقیقیافتهمنبع: 

 148، انحراف معیار 224دارای میانگین  ی تجارت الکترونیکهامؤلفهبه عنوان یکی از  یاتعمل یرویناستخدام  متغیر. 1

ین(. تعریف فرمول میانگاند )شدهجمع  224توان گفت اعداد حول یمبطوریکه  استکزی ی مرهاشاخص. میانگین جز ستا

برابر  224از  اهدادهکه میانگین فاصله تغییرات  استپراکندگی بدین معنی  است،ی پراکندگی هاشاخصانحراف معیار جز 

 تعریف فرمول انحراف معیار(.ست )ا 148

 22787، انحراف معیار 51968دارای میانگین  ی تجارت الکترونیکهامؤلفهاز عنوان یکی پردازش دیجی کاالبه متغیر. 3

 .اندشدهجمع  51968توان گفت اعداد حول یمبطوریکه  استی مرکزی هاشاخص. میانگین جز هست

، انحراف معیار 39511دارای میانگین  ی تجارت الکترونیکهامؤلفهتعداد تراکنش دیجی کاال به عنوان یکی از  متغیر. 2

 .اندشدهجمع  224داد حول توان گفت اعیمبطوریکه  استکزی ی مرهاشاخص. میانگین جز ستا 113939

 356/851، انحراف معیار 12222دارای میانگین  ی تجارت الکترونیکهامؤلفهتعداد مراکز فروش به عنوان یکی از  متغیر. 9

و رتبه  ییشناسابرای .اندشدهجمع  12222توان گفت اعداد حول یمبطوریکه  استکزی ی مرهاشاخص. میانگین جز ستا

 3و آزمون فریدمن1 استرپای به روش بوت تک نمونه test-tیک بترتیب از آزمون تجارت الکترون یرو ارگذتأثیرعوامل  یبند

 .(1244فربد و همکاران، ) شودیماستفاده  2یحداقل مربعات جزئ مدل از روش معادالت ساختاری واریانس محور ارائهو برای 

د؟ گذار بر تجارت الکترونیک در شرکت دیجی کاال در دوران کرونا کدامنتأثیرل، یعنی عوامل او سؤالبنابراین، برای پاسخ به 

 .دهیمیممراحل پیش رو را انجام 

 جییتعداد تراکنش دی به روش بوت استرپ، سطح معناداری به دست آمده برای عوامل انمونهتک  t-test بر اساس آزمون

بوده که  119/1و  119/1و  134/1، 111/1و مرکز فروش بترتیب برابر  کاال یجیپردازش دیات، عمل یرویاستخدام ن، کاال

کاال در  جییدر شرکت د یکبر تجارت الکترون گذارعوامل تأثیراز توانندیامل موع ینهستند؛ بنابراین ا ترکوچک 15/1

                                                                                                                                                                           
1 Bootstrap 

2 Friedman 

3PLS-SEM  



 کرونا دنیاگیری یوعدر دوران ش کاالیجیشرکت د یکیتجارت الکترون یالگوساز/ 71
 

از  وران کروناکاال در د یجیشرکت ددریک برتجارت الکترون گذارتأثیری هامؤلفهبندی باشند. به منظور رتبهدوران کرونا 

 آمده است. (9) جدولشود که نتایج در یمآزمون فریدمن به روش بوت استرپ استفاده 

کاال در  یجید در شرکت یکبر تجارت الکترون گذارتأثیرعوامل  ییشناساای به روش بوت استرپ برای . خروجی آزمون تی تست تک نمونه3جدول 

 دوران کرونا

 هایانگینمف اختال سازه

 بوت استرپ

 نتیجه
 خطای استاندارد اریبی

 سطح

 یمعنادار

 فاصله اطمینان 45%

 کران باال کران پایین

 -318/214 -643/1112 119/1 997/175 -831/2 -511/775 مرکز فروش
عامل تجارت 

 الکترونیک

تعداد تراکنش 

 دیجی کاال
177/338612- 1622/324 1579/31926 111/1 72/377232- 83/187481- 

عامل تجارت 

 الکترونیک

استخدام نیروی 

 عملیات
8269/118 2861/1 6289/24 134/1 4267/91 1495/141 

عامل تجارت 

 الکترونیک

پردازش دیجی 

 کاال
8294/31682 5171/8 6523/7632 119/1 5161/6951 18/29946 

عامل تجارت 

 الکترونیک

 های تحقیقمنبع: یافته
 . خالصه آزمون فریدمن4 جدول

 های تحقیقمنبع: یافته

پردازش در رتبه اول،  59/2ی ارتبهبا میانگین  کاال یجیتعداد تراکنش د مؤلفهشود یمچنین نتیجه  9 جدولبا توجه به 

در رتبه چهارم و مرکز فروش با  1ی ارتبهیات با میانگین عمل یرویاستخدام ندر رتبه دوم و  97/2ی ارتبهبا میانگین  کاال یجید

 در دوران قبل و کاال یجیتعداد تراکنش دو  کاال یجیزش دپردا. برای مقایسه عوامل هستدر رتبه سوم  3ی ارتبهمیانگین 

 نمایش داده شده است. 5 جدولشود که نتایج در یماستفاده  Independent Samples Testبعد از کرونا از آزمون 

 

 

 

 
 

 رتبه ایمیانگین رتبه ی مونت کارلومعنادارسطح  ره کای دوآما سازه

 استخدام نیروی عملیات

851/79 111/1 

11/1 9 
 3 97/2 پردازش دیجی کاال

 1 59/2 تعداد تراکنش دیجی کاال

 2 11/3 مرکز فروش
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 مستقل یهانمونه . نتایج آزمون0 جدول

 متغیر

 هایانگینمآزمون تی برای برابری  هایانسوارآزمون لون برای برابری 

آماره 

 لون

سطح 

 یمعنادار
 tآماره 

 درجه

 آزادی

سطح 

 یمعنادار

اختالف 

 هایانگینم

خطای استاندارد 

 اهیانگینماختالف 

 فاصله اطمینان %45

 کران باال کران پایین

اال
 ک

جی
 دی

ش
داز

پر
 

 -976/71735 -173/115451 72/11151 -215/82388 111/1 29 -974/6 111/1 481/19 فرض برابری واریانس

عدم فرض برابری 

 واریانس
  312/11-  927/35  111/1 215/82388- 612/6936 778/48563- 491/78112- 

اال
 ک

جی
 دی

ش
کن

ترا
اد 

عد
ت

 

-91/122696 111/1 29 -935/9 111/1 535/19 فرض برابری واریانس  636/21517  662/146667- 136/74618- 

عدم فرض برابری 

 واریانس
  928/7-  371/39  111/1  91/122696-  189/31665  666/167711-  132/41849-  

 های تحقیقمنبع: یافته

شود یم رد کاال یجیتعداد تراکنش د وپردازش انجام شده، فرض برابری واریانس برای هر دو متغیر 1با توجه به آزمون لون 

. از طرف هست 15/1در این آزمون برابر کوچکتر از  آمده برای هر دو متغیر ( بدست111/1و  111/1) 3داریامعن سطحچون 

 .هست معناداربرای دو متغیر در دوران قبل و بعد از کرونا نشان دهنده تفاوت  tدیگر آماره 

 
 تعداد تراکنش دیجی کاال قبل از کرونا .2نمودار 

 
 تعداد تراکنش دیجی کاال بعد از کرونا .3نمودار 

                                                                                                                                                                           
1 Levene's test 2 stands for significance level 
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. استرونا کاال در قبل و بعد از ک یجینش دکپردازش و تعداد ترا یهامؤلفهت یننده وضعکان یب بیبه ترت (2( و )3)نمودار 

ه در نرم کاز هم جدا شدند  ینش توسط خط عمودکر پرداش و تعداد ترایواضح است دو متغ( 2( و )3نمودار )ه در کهمچنان

اال را ک یجینش و پرداش دکهر نمودار تعداد ترارنگ در  یم نمودار استفاده شده است. سطح آبیترس یبرا SPSS 37افزار 

رونا نسبت کدر دوران بعد از  مؤلفهن دو یه اکرنگ مشهود است  یو سطح آب( 2( و )3نمودار )سه ی. با توجه به مقادهدیمنشان 

 .استن مورد ید همیمو tرونا رشد داشتند. آزمون کبه دوران قبل از 

(T=-11.21, DF= 25, SIG=0.000<0.05 م)تغیر پردازش دیجی کاال 

(T=-6.438, DF= 24, SIG=0.000<0.05 متغیر )تعداد تراکنش دیجی کاال 

و پردازش شرکت دیجی کاال در دوران کرونا به مراتب بیشتر از دوران قبل  تراکنششود تعداد یمنتیجه  نین چنیبنابرا

 .هستکرونا 

 مدل تحقیق ارائه

مشخص شده و در  7به صورت جدول کاال در دوران کرونا  یجیدر شرکت دیک نبر تجارت الکترو گذارتأثیر 1یهاسازه

 گردد.یمنهایت مدل تحقیق ارائه 
 های مدل تجارت الکترونیکی شرکت دیجی کاالسازه. 7جدول 

 هاسازه

 کاال یجیشرکت د یکیمدل تجارت الکترون یهاسازه

 یاتعمل یروین استخدام

 کاال یجید پردازش

 کاال یجیش دتراکن تعداد

 فروش مرکز

 ر بخشد سؤال؟ پاسخ به این هستدوم: مدل تجارت الکترونیک شرکت دیجی کاال در دوران کرونا به چه صورت  سؤال

 ، آمده است.ارائه مدل تحقیق

اده استف یه حداقل مربعات جزئیانس محور بر پایوار یمدل به روش معادالت ساختار ییایو پا ییروا یبررس یدر ادامه برا

 .گرددیمح یه در ادامه روند آن تشرک شودیم

 یریگاندازه مدلبرازش 

ا خیر. بدین اند یگیری شدهاندازه شده مشاهدهی توسط متغیرهای درستبهشود که آیا مفاهیم نظری در این مرحله، تعیین می

استفاده  9و اعتبار افتراقی 2اعتبار همگراییکه برای سنجش آن از دو معیار  ردیگیمی قرار بررس موردمدل  3منظور اعتبار سازه

                                                                                                                                                                           
1 Structure 
2 Structural validity 

3 Convergent Validity 
4 Discriminant Validity 
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 یدییتأ یعامل لیتحل روش از حاضر قیتحق ابزار دهدیم نشان که است 9/1 از باالتر رهایمتغ ابعاد یتمام یعامل یبارها. شودیم

 .اندکرده نییتب را خود یهاسازه خوبیبه ابعاد یتمام و است یمطلوب ییروا یدارا زین
 گیری(الگوریتم مدل اندازه) ایی همگرایینتایج رو .7جدول 

 نتیجه یمعنادارسطح   ضریب مسیر عوامل/ گویه

 تأیید 193/1 243/1 استخدام نیروی عملیات <-تجارت الکترونیک 

 تأیید 111/1 389/1 تعداد تراکنش دیجی کاال <-تجارت الکترونیک 

 تأیید 111/1 471/1 مراکز فروش <-تجارت الکترونیک 

 تأیید 111/1 529/1 پردازش دیجی کاال <-الکترونیک  تجارت

 های تحقیقپایایی و روایی سازه .8 جدول

 (AVE)میانگین واریانس استخراج شده  پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ سازه

 645/1 869/1 672/1 تجارت الکترونیک

 611/1 681/1 481/1 استخدام نیروی عملیات

 679/1 643/1 471/1 تعداد تراکنش دیجی کاال

 831/1 692/1 861/1 پردازش دیجی کاال

 834/1 465/1 481/1 مراکز فروش

 یبرا 1یترکیب ییایپاو  یاستخراج انسیوار نیانگیمجذر  نکهیا به توجه باشود یم( مشاهده 8( و )6)ول اجددر  گونههمان

 یقبول قابل یهمگرا ییروا از قیتحق ابزار نمود انیب توانیم ،است 6/1و  5/1 از باالتریب به ترت پژوهش یرهایمتغ یتمام

 ±47/1ها باالتر بودن عدد معناداری از . معناداری گویههستندمعنادار  45/1ها در سطح اطمینان . همه گویهاست برخوردار

وجه به تأیید مطلوب با ت .شودیمیید تأتوان گفت اعتبار همگرایی ابزار سنجش یم آمدهدست بهبنابراین با توجه به مقادیر ؛ است

یید واقع أتیری تحقیق مورد گاندازهبرازش مدل  پایایی مرکب، بودن مقادیر بارهای عاملی، اعتبار همگرایی، اعتبار افتراقی و

 .شودیم

 برازش مدل ساختاری

، درواقعد. شومییری، در این قسمت به بررسی برازش مدل ساختاری پرداخته گاندازهپس از تحلیل و بررسی برازش مدل 

مدل معادالت  (9). نمودارهستیری از تحلیل مسیر، ضریب تعیین و شاخص برازندگی مدل گبهره هاهیرومرحله دوم در 

 .دهدیمو ضرایب مسیر نشان  اعداد داخل پرانتز() یمعناداراعداد  به همراهساختاری و نمودار مسیر مدل تحقیق 

 رابطه بین یک یا چند متغیر مستقل با متغیر وابسته را توضیح داد. توانیمکه با آن معیاری است  نیترمهم 2Rضریب تعیین 

. همچنین هست 1و  1که مقدار آن بین  هستیله متغیرهای مستقل وس بهکننده درصد تغییرات متغیر وابسته یانباین ضریب 

سه مقدار  زادروندر مورد یک سازه  2Q که مقداریدرصورتبینی مدل را مشخص و معیار قدرت پیش 22Qگیسر-ضریب استون

                                                                                                                                                                           
1 Composite Reliability 2 Stone-Geisser 
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ی هاازهسبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا ، به ترتیب نشان از قدرت پیش(3112، 1کوهن) یدنمارا کسب  25/1و  15/1، 13/1

 د.دهیمتحقیق نشان  گیسر را برای متغیرهای-( ضریب تعیین و ضریب استون4جدول )ی مربوط به آن را دارد. زابرون

 
 یمعنادار. مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد و اعداد 4 نمودار

 

 های مدل تحقیقبینی سازهیشپو قدرت  . ضریب تعیین9 جدول

 گیسر-ضریب استون ضریب تعیین هاسازه

 178/1 159/1 استخدام نیروی عملیات

 -117/1 181/1 تعداد تراکنش دیجی کاال

 411/1 433/1 مراکز فروش

 313/1 387/1 پردازش دیجی کاال

 های تحقیقمنبع: یافته

برای  آمدهدستهب. همچنین با توجه به مقادیر هستبر اساس جدول باال، باالترین ضریب تعیین مربوط به سازه مرکز فروش 

 .است برخوردارز برازش خوبی بیان نمود بخش ساختاری مدل نیز ا توانیمبینی مدل ضریب تعیین و قدرت پیش

 برازش مدل کلی

 2GOF یارازش شاخص نیکویی ب که آیدیم دست به اشتراکی میانگین و تعیین ضریب هندسی میانگین از مدل برازندگی

شاخص  محاسبه به توجه با. باشد یابرازنده مدل مدل، تا باشد 27/1 باالی بایدشاخص نیکویی برازش  مقدار. شودیم نامیده

 .برخوردار است مناسبی برازندگی از مدل ،SmartPlsافزار نرم هاییخروجبر اساس برازش  ییویکن

 

                                                                                                                                                                           
1 Cohen 2 Googness of fit 
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 یافزونگ یااعتبار  یشاخص بررسو متقاطع  ییروا یااعتبار اشتراک  شاخص .11جدول 

 یمتقاطع اشتراک ییروا یمتقاطع افزونگ ییروا  هاسازه

 111/1 178/1  استخدام نیروی عملیات

 964/1   الکترونیک تجارت

 111/1 -117/1  تراکنش دیجی کاال تعداد

 111/1 411/1  مرکز فروش

 111/1 313/1  دیجی کاال پردازش

 های تحقیقمنبع: یافته

دهد است که کیفیت مدل ساختاری را نشان می 1شاخص بررسی اعتبار یا افزونگی Red -CR( اعداد ستون 11در جدول )

با توجه به سه مقدار  (1246فربد، )دهند یمرا نشان  3، شاخص بررسی اعتبار اشتراک یا روایی متقاطعCom -CR و اعداد ستون

( 3114، 9و موریسی2ولز) تاسشده یمعرف GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص  عنوانبهکه  27/1و  35/1، 11/1

 شود.یمیید تأبرازش بسیار مناسب مدل کلی برازش،  ییویکشاخص نبرای  84/1ر و حصول مقدا

 یریگجهینت

 یرهایغمت یزان اثرگذاریممراه ه به کاال در دوران کرونا یجیدر شرکت د یکبر تجارت الکترون گذارتأثیر یهاسازه

 با توجه به ر نهایتد د.یگرد ارزیابی و ییناسابوت استرپ شروش  بهدمن یتست و فر یتبا استفاده از آزمون  آنبر  گذارتأثیر

، با هامؤلفه ییشناسا پس از یشنهادیمدل پ ییایو پا ییروات قرار گرفت. یدر اولوسازه مرکز فروش  ت،یاهمباالترین ضریب 

 یهاخصاشو  ییدتأبرازش، برازش مناسب مدل را  ییویکار نیه معیکشد طور یانس محور بررسیوار یآزمون معادالت ساختار

 نمودند. ییدتأمدل را  ییایو پا ییروا یبکیتر ییایو پا کیانس اشتراین واریانگیجذر م

 چک سازی سازمان خود و کاهش و تعدیل نیرویمجبور به کو هاشرکتبسیاری از سیب کرونا به کسب و کارها، آبر اثر 

بررسی شده در پژوهش بسیاری از کسب و کارهای  اما با توجه به مدل مفهومی تحقیقی و متغییر های , اندشدهانسانی خود 

ه با به طوری ک، اندیدهگرداینترنتی بزرگ در جهان مانند امازون و ای بی و از جمله شرکت دیجی کاال در ایران دچار رونق 

 . اندیدهگردافزایش فزآینده تقاضا از سوی مشتریان خود مواجه 

مشتریان خود نه تنها به کاهش نیرو نپرداخت بلکه مجبور به جذب و  زهاییاناز این رو دیجی کاال برای پاسخ دادن به 

یان خود و کاالهای مشتر تأمیناز سوی دیگر با توجه به این افزایش حجم تقاضا شرکت جهت  ؛استخدام نیروی انسانی است

رکت مالی این ش یهاتراکنشان همین امر موجب گردیده که میز، ارسال آنها ارتباط خود را با مراکز فروش افزایش داده است

                                                                                                                                                                           
1 Redundancy 
2 Cross-validation 
3 Wells 

4 Morrissey 
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که  سخت افزاری و نرم افزاری خود بشود. یهاساختداشته به نحوی که مجبور به توسعه و گسترش زیر  یاکنندهرشد خیره 

 .استانجام شده نیز نشان دهنده این مهم  هاییلتحل

عالوه بر متغییر  توانیمیم یندهآی بیشتر در در عرصه جهانی برای بررس فناوریبا توجه به شرایط جاری جامعه و رشد فزاینده 

میزان سواد  ,هوشمند هاییستمسهای فوق به بررسی متغییر های دیگری مانند: میزان سطح دسترسی افراد جامعه به رایانه و یا 

ریع در امر حمل تس ,تنوع ارائه خدمات و محصوالت  ,میزان سرعت اینترنتتأثیر ,مرتبط(نرم افزارهای اینترنتی جامعه ) وب و 

 راهکارها هایلتحل و نتایج هایافتهبررسی مزیت رقابتی در شرکت در عرصه کسب و کار اینترنتی پرداخت و با توجه به ، و نقل

رنت و سایر ر دسترسی به اینتیمتغ شودیمشنهاد ین پیهمچن. ه این سازمان ارائه نمودبرای رونق و بهبود و توسع هاییو پیشنهاد

 طرح شوند.م  مدل ینوآور به عنوان د ویقات جدیتحق یرهایمتغجز  ندهیآدر مطالعات  تواندیمشکیل دهنده تقاضا ت یرهایمتغ

 رکر و تشیتقد

 ضرحا پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر به پیام نور دانشگاه تحقیقات و فناوری محترم معاونت بدینوسیله از

 .آیدیمر به عمل یاال تقدک یجیت دکاران شرکندرمانه از دست ایصمهمچنین  .شودمی سپاسگزاری

 منابع
 هبودو ب نقش تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در رونق کارآفرینی (.1249) گنج خانلو، غالمحسین و فروزند، محمدرضا ؛منصوری، علی ؛آراسته، علیرضا

 .اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی .فضای کسب و کار

، یفصلنامه پژوهشنامه اقتصادیکی در ایران، (. عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترون1248) صالح ی،دوستکوئ دلیقوو محمود  ،محمودزاده؛ فاطمه دهیس ی،چاوش

69 ،321-311. 

در جهان و  کیبر تجارت الکترون 14-دییکو دنیاگبری اتتأثیربر  یمرور(. 1244) جهیخد ش،یو جمهور بخشا اسیال ،یزاده ارونقرمضان ؛تیزاده، هدانیحس

 .تهران ،یتصاد و حسابداراق تیریکنفرانس مد نیسوم گذر از دوران کرونا و پسا کرونا، یراهکارها

 ، تهران.انتشارات مهرگان قلم، چاپ سوم، Spss 25ای به کمک های پرسشنامه(. تحلیل داده1244) اوالدی، بهنام فربد، ابراهیم؛ عباسی، نرگس و

 ، تهران.قلم انتشارات مهرگانهای معادالت ساختاری و رگرسیون، ، مدلSmart PLS(. حداقل مربعات جزئی 1246) فربد، ابراهیم

 .کرونا طیاکسب و کارها در شر تیبر بهبود وضع کیو تجارت الکترون ینترنتیو فروش ا یابیبازار یراهکارها تأثیر(. 1244) معصومه ،یو کرباس درضایس ،یموسو

 .تهران ،سازمان و کسب و کار یو بازساز بهبود یمل شیهمااولین 

، یفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد .در ایران بر اشتغال و بهره وری (. آثار تجارت الکترونیکی1246) ی، فاطمهاوشچو صالح ی، دوستکوئ دلیقومحمودزاده، محمود؛ 

78 ،185-152. 
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