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  چکیده

پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي کوچک و  این تحقیق شناسایی موانعاز هدف 

هاي فعال مستقر در شهرك  شرکتو کارکنان جامعه آماري تحقیق را مدیران . است متوسط

تعداد بدلیل عدم دسترسی به اطالعات کامل از حجم جامعه، . دهند صنعتی بوشهر تشکیل می

ها جهت انجام  آوري داده براي جمع .به صورت نامحدود در نظر گرفته شدجامعه آماري 

هاي پژوهش  براي تجزیه و تحلیل داده. نامه استفاده گردید ها از ابزار پرسش آزمون فرضیه

 SMARTPLSافزار  سازي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم از مدل

کمبود زمان، عدم آگاهی  شامل» موانع سازمانی«شان داد که ها ن نتایج تحلیل. استفاده گردید

مهارت فنی  و اطمینان کافی از منافع و مزایا، هزینه، عدم اشتیاق براي نوآوري و سواد و

کار  و عدم سازگاري با محصوالت، خدمات و روش کسب شامل» موانع فنی«اکافی کارکنان، ن

موانع «و افزاري  نرمافزاري و  شرکت، فقدان امنیت الزم و پایین بودن سطح تکنولوژي سخت

رقابت اندك، استفاده اندك توسط مشتریان، حمایت ناکافی دولت، استفاده  شامل» محیطی

کنندگان و ضعف قانون در زمینه تجارت الکترونیک، بر پذیرش  اندك توسط شرکا و عرضه

  .هاي کوچک  متوسط تأثیر منفی دارند تجارت الکترونیک توسط شرکت

  

، موانع سازمانی، موانع فنی، هاي کوچک و متوسط شرکتالکترونیک،  ،تجارت: کلیدي کلمات

 موانع محیطی
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  مقدمه

ناپذیر  رشد و توسعه اقتصادي کشورها در قرن حاضر، تطابق با تغییرات را اجتناب

پیشرفت سریع تکنولوژي ارتباطات و اطالعات، از جمله تغییرات مهم و . کرده است

ر رشد اقتصادي کشورها انکارناپذیر ي اخیر بوده و تأثیر آن ب اساسی قرن چند دهه

از جمله ابعاد گوناگون این تکنولوژي است که بر  1تجارت الکترونیک. است

تجارت الکترونیک، به  . هاي تجاري و غیر تجاري تأثیر فراوانی داشته است سازمان

معنی استفاده از ابزارهاي الکترونیکی براي تسریع معامالت تجاري و بهبود راندمان 

به که ) 2004، 2تئو و رانگاناتان( کار در سراسر سازمان است و فرایندهاي کسبدر 

هاي  خرید و فروش اطالعات، محصوالت و خدمات از طریق شبکهروش عنوان 

کمیسیون ). 2009و همکاران،  3هونایتی( کامپیوتري مورد توجه قرار گرفته است

ها،  نتقال الکترونیکی دادهتجارت الکترونیک را پردازش و ا 1997اروپایی در سال 

هاي گوناگونی از قبیل  فعالیت نماید که معرفی میشامل متن، صدا و تصویر مبتنی 

مبادله الکترونیکی کاالها و خدمات، تحویل فوري مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی 

 از دیدگاه فناوري اطالعات تجارت الکترونیک عبارت است از. گیرد آنها را در بر می

آن دسته از کاربردهاي فناوري اطالعات که به صورت سیستمی براي پشتیبانی و 

بدري زاده و ( پیشرفت دادن جریان کاري و مبادالت تجاري ایجاد شده است

کوچک و  هاي شرکتهاي اخیر اهمیت و نقش  از طرفی در سال .)1389همکاران، 

رو به افزایش در کشورهاي صنعتی و حتی کشورهاي در حال توسعه  4متوسط

هاي جدید در تولید و ارتباطات در دو دهه اخیر، تحوالتی در  با ظهور فناوري. است

ها  هاي تولید و توزیع و ساختار تشکیالتی بنگاه هاي واحدهاي صنعتی، روش قابلیت

موحدي، ( پدید آمده که عموماً بر اهمیت واحدهاي کوچک و متوسط افزوده است

هاي کوچک و  هاي کسب و کار بنگاه ادغام تجارت الکترونیک در فعالیت. )1390

هاي نوین  آوري متوسط موجب تغییر در روش انجام کسب و کار و پذیرش فن

توانند رشد کنند و این امر  هاي کوچک و متوسط می شود و بدین وسیله بنگاه می

                                                           
1- Electronic Commerce : EC  
2- Teo & Ranganathan  
3- Hunaiti  
4- Small and Medium Enterprise: SMEs  
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و توسعه یافته  سعهتواند کمکی باشد تا شکاف موجود بین کشورهاي در حال تو می

کار، تجارت الکترونیک نه  و در محیط کسب. )1388صنایعی و همکاران، ( کاهش یابد

هاي کوچک و متوسط  هاي بزرگ، بلکه سازمان تنها در حال نفوذ سریع به سازمان

کارها،  و تجارت الکترونیک به پیشرفت کسب ).2007، 1کارتیوي و مک گریگور( است

کند و مزایاي  در کشورهاي درحال توسعه، کمک میهاي کوچک  بویژه شرکت

دهد؛ عالوه براین  هاي ارتباطات و مدیریت وعده می متعددي را همانند کاهش هزینه

تجارت الکترونیک  داري بین منابع مطالعات اولیه شواهد محکمی در مورد ارتباط معنی

یشرفته شده ها و افزایش ارزش و عملکرد آنها بویژه در کشورهاي درحال پ شرکت

هاي  تجارت الکترونیکی بسیاري از مرزها و محدودیت ).2011، 2قباخلو و تانگ(است 

از آنجایی که دنیاي الکترونیک  ).2010، 3جاگودا(برد  بازار و تجارت سنتی را بین می

ریزي براي حضور  اي در مقایسه با دنیاي عینی و فیزیکی دارد، برنامه تفاوت برجسته

، 4زاده الهی و حسن( رگیري تجارت الکترونیک بسیار حیاتی و مهم استاینترنتی و بکا

2009.(  

ها بزرگ و کوچک  هاي مهم سازمان ورود به قلمرو دنیاي الکترونیک از اولویت

 اند هایی مواجه شده عمومی و خصوصی شده است و مدیران در این زمینه با چالش

اند  تحادیه اروپا و آمریکا نشان دادههاي زیادي از ا گزارش). 2009زاده،  الهی و حسن(

هاي  فناوريهاي بزرگ، از مزایاي  هاي کوچک و متوسط عکس شرکت که شرکت

ها را در مقابل شرایط  که این امر این شرکت گردند مند نمی ارتباطی و اطالعاتی بهره

 آورده استپذیري آنها بسیار پایین  پذیر ساخته و سطح رقابت متغیر اقتصادي آسیب

هاي کوچک و متوسط  هاي صنعتی از نوع بنگاه شرکت ٪85در ایران  ).2008، 5آرندت(

اند  ارزش افزوده را به خود اختصاص داده ٪30نیروي کار و تقریباً  ٪93هستند که 

با این حال در کشور ما بکارگیري تجارت الکترونیکی ). 1388صنایعی و همکاران، (

 شود تاً به عنوان ابزار تبلیغاتی بکار گرفته میدر مراحل مقدماتی قرار گرفته و عمد

در حالی که زمینه بالقوه براي بکارگیري در صنایع  ).1384عزیزي و همکاران، (

                                                           
1- Kartiwi & MacGregor  
2- Ghobakhloo &Tang  
3- Jagoda  
4- Elahi & Hassanzadeh  
5- Arendt  
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هاي کوچک و  کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل بنگاه

تباطات متوسط به استفاده از تجارت الکترونیک کمتر از متوسط، کاربرد رایانه و ار

اي در حد کم، و استقرار اطالعاتی، عملیاتی و راهبردي تجارت الکترونیک در  شبکه

ها،  هاي کوچک و متوسط باید محرك سازمان ).1390موحدي، (آنها خیلی پایین است

و  1قباخلو(موانع و مسائل در پذیرش فناوري ارتباطات را مورد توجه قرار دهند 

  ).2011همکاران، 

ها و موانع  و متوسط براي پذیرش تجارت الکترونیک، با چالش هاي کوچک شرکت

که  زیادي روبرو هستند که حرکت در این مسیر را براي آنها دشوار نموده است

منجر به از دست دادن موقعیت رقابتی آنها و در نتیجه کاهش مشتریان و سهم بازار 

هاي بزرگ در بازار،  ها و سازمان از طرفی با وجود فعالیت شرکت. آنها خواهد شد

هاي کوچک و متوسط ممکن است توان کافی براي بقا را در خود نداشته  شرکت

هاي تجارت الکترونیک با توجه به مزایاي بسیار زیاد آن  استفاده از فناوري. باشند

ها را تا حد  هاي این شرکت تواند به عنوان عنصري قدرتمند، کمبودها و محدودیت می

بنابر شواهد، مسأله و مشکل اصلی وجود شکاف بین وضعیت . زیادي جبران نماید

کاربرد تجارت الکترونیک در ایران در مقایسه با جهان است که نه تنها قدرت رقابت 

براي . کند کسب و کارهاي کوچک و متوسط، بلکه حیات و بقاي آنها را تهدید می

ریزي  مترین گام برنامهموفقیت در دنیاي الکترونیکی و تجارت الکترونیک، اولین و مه

ها براي طراحی  سازمان. باشد جهت شناسایی موانع بکارگیري تجارت الکترونیک می

ز به آگاهی از این هاي بکارگیري تجارت الکترونیک، نیا و اجراي مناسب استراتژي

هاي پذیرش  هدف از نگارش این مقاله شناسایی مهمترین موانع و چالش. موانع دارند

نوآوري این تحقیق از  .نیک در کسب و کارهاي کوچک و متوسط استتجارت الکترو

آن جهت است که محقق با بررسی گسترده ادبیات پیشین تحقیق به ارائه مدلی 

ابتکاري با ترکیبی از مهمترین متغیرها پرداخته است و از این جهت مدلی 

الکترونیک  عالوه بر آن، براي نخستین بار موضوع تجارت. ساخته و جدید است محقق

ي  در شهرك صنعتی شهرستان بوشهر به عنوان موضوعی کاربردي براي حل مسأله

در ادامه ابتدا با مروري بر . موانع پذیرش تجارت الکترونیک انجام گردیده است

                                                           
1- Ghobakhloo  
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ادبیات موضوع به تشریح مفاهیم مربوطه پرداخته و در ادامه نیز با ارائه مدل 

  .ها پرداخته خواهد شد ه آزمون فرضیهها، ب مفهومی تحقیق و تدوین فرضیه

  

  چارچوب نظري و پیشینه تحقیق

  تجارت الکترونیک

اصطالح تجارت الکترونیک زمانی بوجود آمد که کسب و کارها به نقش اینترنت به 

سب و کار بویژه در بخش خدمات، ک  عنوان یک واسطه قدرتمند براي انجام اداره

است که شامل خرید، بازاریابی، فروش و تجارت الکترونیک فرایندي . بردند پی

. پشتیبانی از مشتري شده و با روابط و تعامالت تجاري از طریق اینترنت همراه است

تجارت الکترونیک به عنوان تمامی موارد مربوط به چرخه زمان، سرعت، جهانی 

وري، دستیابی به مشتریان جدید و تسهیم دانش در سراسر  شدن، افزایش بهره

از طریق تعامالت دیجیتالی فعال در سراسر مرزهاي سازمان در مورد  سازمان،

). 2010، 1عابیدینو منصور ( محصوالت و خدمات سازمان، توصیف شده است

تجارت الکترونیک یک مدل تجاري است که خریداران و فروشندگان با بکارگیري 

ها اجازه  شرکت، پرداخته و به رونیکی به تبادل اطالعات و خدماتهاي الکت فناوري

ها،  ها بازار و تجارت خود را از طریق افزایش فروش، کاهش هزینه دهد تا فرصت می

). 2011و همکاران،  2عبید( تعامل و افزایش انعطاف با شرکاي تجاري، تنظیم کنند

 3ها بر مبناي مبادله الکترونیکی داده 1960تجارت الکترونیک به شیوه امروزي در دهه 

توان پدر تجارت الکترونیک  ها را می اقع مبادله الکترونیکی دادهدر و. شکل گرفت

اندازي و گسترش تجارت الکترونیک در ایران با  راه. امروزي به حساب آورد

هاي حقوقی الزم براي استفاده از تجارت الکترونیک،  هایی نظیر فقدان زمینه چالش

هاي الکترونیکی، ضعف  همحدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داد

دانش استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، تأمین امنیت الزم براي انجام 

یزدانی زنگنه و ( مبادالت الکترونیک و محرمانه ماندن اطالعات مواجه است

  ).1389پور،  خسروي

  
  

                                                           
1- Mansor & Abidin  
2- Abid  
3- Electronic Data Interchange: EDI 
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  انواع مسیرهاي تجارت الکترونیکی

  :پذیر است متفاوتی امکانهاي  انجام تجارت الکترونیک از راه

در این مدل، مشتریان با خرید الکترونیکی از : 1کننده بنگاه به مصرف )1

آوري اطالعات از آنها، به ارضاي نیازها و  ها و همچنین جمع کنندگان یا واسطه عرضه

  ).1388خداداد حسینی و همکاران، (کنند  هاي خود اقدام می خواسته

هر شکلی از معامالت تجاري یا مبادالت اطالعات ساختار یافته که : 2بنگاه به بنگاه  )2

هاي اطالعاتی و ارتباطی  ها از طریق شبکه کامپیوتر مبتنی بر تکنولوژي بین شرکت

 .)1389محمدزاده و همکاران، (شود  انجام می

هاي ساده تجارت  در این مدل که یکی از مدل: 3کننده کننده به مصرف مصرف )3

باشد، یک مشتري محصول مورد نظر خود را براي مشاهده دیگر  یالکترونیک م

توانند محصول او را انتخاب و  نماید و مشتریان دیگر می مشتریان عرضه می

آسترکی (باشد  قوانین علمی طراحی این تجارت ساده و سریع می. خریداري نمایند

 .)1391و هاشمی، 

در این مدل تجاري، خدمات مختلف دولت براي : 4کننده دولت به مصرف )4

گردد و در زمینه مناسب فراهم آوردن  کنندگان از طریق اینترنت ارائه می مصرف

... هاي مختلف از قبیل گاز، آب و تلفن و  سرویس. گردد دولت الکترونیک فراهم می

  .)1391آسترکی و هاشمی، (تواند در این الیه ارائه گردد  می

در این مدل تجاري، محصوالت و یا خدمات شرکت براي : 5رکنانبنگاه به کا )5

در این مدل که مشابه مدل تجارت . گردد استفاده کارکنان در بستر اینترنتی ارائه می

اي براي خرید کارکنان  باشد، تسهیالت ویژه کننده می الکترونیک شرکت با مصرف

  .)1391آسترکی و هاشمی، (شود  در نظر گرفته می

این مدل گستردگی چندانی ندارد؛ اما سبب پدیدار شدن : 6نده به بنگاهکن مصرف )6

مثل . اند هاي ابتدایی تجارت شده هایی مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکل تفاوت

                                                           
1- Business to Consumer: B2C  
2- Business to Business: B2B  
3- Consumer to Consumer: C2C   
4- Government to Consumer: G2C  
5- Business to Employees: B2E  
6- Consumer to Business: C2B  
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اي مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی  کرایه یک ماشین از نقطه

 .)1386بقایی راوري و مقدسی، (

 

  متوسط و چککو کارهاي و کسب

 اساس بر. دارد متعددي تعاریف مختلف کشورهاي در متوسط و کوچک هاي بنگاه

 کارکنان تعداد که شود می نامیده متوسط یا کوچک بنگاهی اروپا، اتحادیه معیارهاي

 یورو میلیون 40 از هم آن ساالنه مالی گردش میزان و باشد نفر 250 از کمتر آن

 بزرگ و کوچک دسته دو به صنایع ایران در). 1387 همکاران، و موحدي( نکند تجاوز

 صنایع جزء باشد داشته کارمند 500 از بیش که صنایعی که شوند می بندي تقسیم

 معادن و صنایع وزارت تعریف اساس بر. شوند می محسوب دولت به متعلق و بزرگ

 خدماتی و صنعتی واحدهاي متوسط، و کوچک هاي بنگاه کشاورزي، جهاد وزارت و

 گذاري سرمایه میزان و دارند کارگر نفر 50 از کمتر که) هستند روستایی و شهري(

 صنایع وزارت تعاریف مورد، حسب بر نیز تعاون وزارت. باشد تومان هزار 750 آنها

 ایران آمار مرکز. برد می کار به صنایع این مورد در را ایران آمار مرکز و معادن و

 9-10 داراي کارهاي و کسب است؛ کرده بندي طبقه گروه چهار به را کارها و کسب

 هر). 1378 سال آمار( کارگر 100 از بیش و کارگر 50- 99 کارگر، 10-49 کارگر،

 ایران آمار مرکز ولی دارد اروپا اتحادیه تعاریف با شباهتی ظاهراً بندي طبقه این چند

 متوسط و کوچک هاي بنگاه را کار نیروي نفر 10 از کمتر کارهاي و کسب فقط

. کند می قلمداد »بزرگ صنعتی کارخانجات« را کارها و کسب سایر و کند می محسوب

 عنوان به را کار نیروي نفر 100 زیر کارهاي و کسب نیز ایران مرکزي بانک

 هاي شرکت تعریف .)1389شفقی و قنادان، ( کند می تلقی متوسط و کوچک هاي بنگاه

 از توان می را آنها بلکه نیست؛ کافی کمی معیارهاي اساس بر تنها متوسط و کوچک

 چنین متوسط و کوچک شرکت یک کیفی هاي ویژگی. کرد تعریف نیز کیفی لحاظ

 مدیریت شخصی طور به و خود مالکان توسط دارد؛ کمی نسبتاً بازار سهم که است

 کنترل نهایت در و شده سازماندهی مدیریتی ساختار بوسیله نه و شود می

 انجام آن مدیران یا مالکان بوسیله مستقل، صورت به ها شرکت این هاي فعالیت

 اداره خود مالکان توسط بیشتر ها شرکت این). 1388 همکاران، و صنایعی( شود می
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 از و) 2011 ،1کروز و مودیموگال( گیرند می را تصمیمات مهمترین مالکان و شوند می

 ،2الورنس( دارند کمتري تخصص و منابع جدید، هاي تکنولوژي مدیریت لحاظ از

 محدودیت بزرگ، هاي شرکت با رقابت براي ها شرکت این محدودیت مهمترین). 2011

 که شوند می شناخته هایی شرکت عنوان به ها شرکت نوع این. هاست آن منابع در

   مزایاي از یکی این و دهند نشان شدید واکنش بازار شرایط تغییرات به توانند می

  .)2012 ،3ویرا و کوردیرو( است ها شرکت گونه این رقابتی

  

  ایرانداخل و خارج از نتایج تحقیقات انجام شده در 

در . تحقیقات متعددي با اهداف متفاوت در زمینه تجارت الکترونیک انجام گردیده است

با موضوع  ارزیابی موانع پذیرش تجارت ) 2009( 4تحقیقی که سرلک و همکاران

انجام دادند به این نتیجه رسیدند  صادراتی میوه در ایرانهاي  الکترونیک در شرکت

سایت، ضعف سیستم بانکداري الکترونیک، کمبود منابع مالی، عدم  مشکل زبان وبکه 

سازگاري سیستم سازمانی با تجارت الکترونیک، کمبود زمان براي یادگیر تجارت 

ت الکترونیک، الکترونیک، عدم تخصص و مهارت در طراحی و آموزش و اجراي تجار

ها و مزایا، فقدان نیروي  عدم حمایت مدیران، شناخت و دانش ناکافی در مورد فرصت

انسانی متخصص و آموزش دیده در سازمان، عدم آگاهی در مورد سیستم مورد 

نظر مشتریان و یا عدم استفاده آنها، ابهام در قوانین و مقررات دولتی، اعتماد اندك به 

. نیت ناکافی آن، عدم تهدید از طرف رقبا در این زمینه مؤثرندتجارت الکترونیک و ام

انجام شد و به بررسی موانع  )1384(که توسط قربانی و همکاران  دیگر در تحقیقی

سازمانی بکارگیري تجارت الکترونیک در صنایع وابسته به کشاورزي استان 

سب تجارت عدم تنا مازندران پرداخته است، مهمترین موانع سازمانی مؤثر را

دهی در  ریزي و سازمان الکترونیک با محصوالت و خدمات سازمان، ضعف برنامه

مورد تجارت الکترونیک، فقدان دانش کافی در این زمینه در سازمان، عدم تناسب با 

کار سازمان، عدم وجود زمان کافی براي بررسی فناوري و  روش کسب و

در جدول انجام شده در این زمینه  تسایر  تحقیقا. نمایند هاي جدید بین می سیستم

  .بیان گردیده است )1(

                                                           
1- Modimogale & Kroeze  
2- Lawrence  
3- Cordeiro & Vieira  
4- Sarlak  
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  موضوع با ارتباط در شده انجام قاتیتحق جینتا -1 جدول

  نتایج  موضوع  نویسنده 

 1آگوو و موراي

)2015(  

بررسی موانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط کسب 

  و کارهاي کوچک و متوسط در نیجریه

عدم فشار ها،  کمبود زیرساخت(موانع خارجی 

دسترسی ناکافی به (؛ موانع محیطی )خارجی

، فرهنگ نامناسب سازمانی، عدم آموزش و )منابع

عدم آگاهی از (؛ موانع ادراکی )مهارت نیروي کار

  )عدم اعتماد(؛ موانع نگرشی )مزایا و منافع، ریسک

 2آکانبی تا

)2015(  

هاي مقابل کسب و کارهاي کوچک در  بررسی چالش

  تجارت الکترونیک در نیجریهپذیرش فناوري 

مقاومت مشتریان براي استفاده از فناوري 

سوادي، ناامن بودن،  ارتباطات و اطالعات، بی

خدمات ناکافی از طرف ارائه کنندگان فناوري، 

هاي دولت، زیساخت ناکافی، عدم  هزینه، سیاست

حمایت مدیران رده باال، نیروي انسانی ناکافی، 

مدیران در برابر تغییر، نوآوري ناکافی، مقاومت 

تغییر در ساختار و مدیریت سازمان، بودجه 

  .ناکافی براي ترکیب با فناوري

عبید و 

 3همکاران

)2011(  

موانع و منافع در پذیرش فناوري کسب و کار 

کنندگان در کسب و کارهاي  الکترونیکی توسط عرضه

  کوچک و متوسط

کمبود زمان، پیچیدگی، متخصصان ناکافی، عدم 

زگاري با زیرساختارهاي فنی فعلی، کمبود سا

منابع مالی، عدم اعتماد، تمایل نداشتن مدیران، 

  .رقابت اندك در صنعت

قباخلو و تانگ 

)2011(  

موانع پذیرش تجارت الکترونیک میان کسب و 

  کارهاي کوچک در ایران

هاي تجارت الکترونیک، عدم  هزینه(موانع فنی 

فقدان آگاهی ( ، موانع سازمانی)سازگاري، ریسک

هاي  از تجارت الکترونیک، فقدان دانش سیستم

عدم حمایت خارجی، (، موانع محیطی )اطالعاتی

  عدم حمایت دولت، عدم آمادگی شرکا

هاریندرانات و 

 4همکاران

)2009(  

ها، فاکتورهاي  فناوري ارتباطات و اطالعات در شرکت

مؤثر بر پذیرش و کاربرد فناوري ارتباطات و 

در کسب و کارهاي کوچک و متوسط شرق اطالعات 

  انگلیس

ها، عدم  نگرانی در مورد هزینه: ICTموانع پذیرش 

اطمینان در مورد مزایاي تجاري، نگرانی در مورد 

امنیت، تخصص ناکافی در سازمان، نگرانی در 

  .مورد نگرش کارکنان

 5آپولو و التهام

)2009(  

 و ها چالش: اطالعات و ارتباطات فناوري پذیرش

  متوسط و کوچک هاي شرکت مشکالت

عدم آگاهی مدیران و مالکان از مزایاي فناوري 

اطالعات و ارتباطات، ناکافی بودن زیرساختارها 

  .فنی، ناکافی بودن زیرساختارهاي قانونی

هاریندرانات و 

 6همکاران

)2009(  

هاي  پذیرش فناوري ارتباطات و اطالعات در شرکت

  شکست یا نوآوري؟یک : کوچک و متوسط بریتانیا

ها و کمبود منابع مالی، مهارت و تخصص  هزینه

ناکافی مدیران، کمبود متخصصان داخلی، عدم 

اطمینان مدیران و مالکان نسبت به مزایاي فناوري 

  .ارتباطات و اطالعات

ماراسینی و 

 7همکاران

)2008(  

هاي  وکار الکترونیک در شرکت ارزیابی پذیرش کسب

کوچک و متوسط، مطالعه صنایع تولیدي در شمال 

  شرق بریتانیا 

موانع پذیرش فناوري اطالعات و ارتباطات در 

ترس از تغییر، : کسب و کارهاي کوچک و متوسط

اي ضعیف، کمبود  هاي پایه هزینه زیاد، مهارت

  .ICTهاي  آگاهی از پتانسیل

گریگور و  مک

  )2008(رازالیک 

نقش جنسیت در ادراك موانع پذیرش تجارت 

: الکترونیک در کسب و کارهاي کوچک و متوسط

  اي در استرالیا  مطالعه

ادراك مدیران زن نسبت موانع عدم تناسب با 

محصوالت و خدمات، عدم تناسب با روش کسب 

و کار شرکت، عدم تناسب با روش کار مشتریان، 

ش و مهارت، پیچیدگی، ناامن بودن و کمبود دان

  .کمبود زمان، متفاوت است

                                                           
1- Agwu & Murray  
2- Akanbi TA  
3- Abid  
4 - Harindranat 
5- Apulu & Latham  
6- Harindranath  
7- Marasini  
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عدم تناسب با روش کار شرکت، عدم تناسب با موانع پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي 

روش کار مشتریان، فقدان مزایا، فقدان 

ت، هزینه زیاد، متخصصان فنی، پیچیدگی، امنی

  کمبود زمان، 

پشتیبانی و حمایت از کسب و کارهاي کوچک و 

  .متوسط در بریتانیا براي پذیرش تجارت الکترونیکی

عدم اشتیاق مدیران براي ایجاد تغییرات 

تکنولوژیکی، دشواري ادغام در سیستم قانونی، 

پیچیدگی، منابع محدود، کمبود زمان، 

  زیرساختارهاي ارتباطی ناکافی

، تشریح تحقیق با توجه به آنچه که در فوق در ارتباط با مفاهیم و مبانی موضوع

گردید، و نیز با توجه به نتایج تحقیقات تجربی انجام گرفته در داخل و خارج، موانع و 

الکترونیک هاي کوچک و متوسط در پذیرش تجارت 

ها در این  انتخاب متغیرها بر اساس میزان تکرار آن

در . اي که متغیرهاي با بیشترین تکرار مد نظر قرار گرفتند

هاي تحقیق تدوین و مورد آزمون قرار خواهد 

  .نشان داده شده است

  

 )محقق ساخته( مدل مفهومی تحقیق

  :گیرند ، مدنظر قرار می

1- Mcgraegor & Vrazalic  
2- Simpson & Docherty  
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گریگور و  مک

 1رازالیک

)2006(  

موانع پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي 

  کوچک و نقش متفاوت جنسیت

سیمپسون و 

 2دوچرتی

)2004(  

پشتیبانی و حمایت از کسب و کارهاي کوچک و 

متوسط در بریتانیا براي پذیرش تجارت الکترونیکی

  مدل مفهومی تحقیق

با توجه به آنچه که در فوق در ارتباط با مفاهیم و مبانی موضوع

گردید، و نیز با توجه به نتایج تحقیقات تجربی انجام گرفته در داخل و خارج، موانع و 

هاي کوچک و متوسط در پذیرش تجارت  هاي پیش روي شرکت چالش

انتخاب متغیرها بر اساس میزان تکرار آن. د شناسایی قرار گرفتندمور

اي که متغیرهاي با بیشترین تکرار مد نظر قرار گرفتند به گونه. تحقیقات است

هاي تحقیق تدوین و مورد آزمون قرار خواهد  نهایت با توجه به این موانع، فرضیه

نشان داده شده است )1(شکل در  مدل مفهومی تحقیق .گرفت

مدل مفهومی تحقیق -1 شکل

  هاي تحقیق فرضیه

، مدنظر قرار میهاي زیر جهت انجام آزمون فرضیه
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عدم آگاهی و اطمینان کافی از منافع و مزایا بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط  -1

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد شرکت

براي نوآوري در شرکت بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط عدم اشتیاق  -2

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد شرکت

هاي کوچک و متوسط تأثیر  هزینه بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت -3

 .دارد

سواد و مهارت فنی ناکافی کاربران بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط  -4

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد شرکت

هاي کوچک و متوسط  زمان بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکتکمبود  -5

 .تأثیر دارد

ضعف قانون در زمینه تجارت الکترونیک بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط  -6

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد شرکت

کنندگان بر پذیرش  بکارگیري اندك تجارت الکترونیک توسط شرکا و عرضه -7

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد تتجارت الکترونیک توسط شرک

بکارگیري اندك تجارت الکترونیک توسط مشتریان بر پذیرش تجارت الکترونیک  -8

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد توسط شرکت

هاي کوچک و  حمایت ناکافی دولت بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت -9

 .متوسط تأثیر دارد

هاي کوچک و متوسط  توسط شرکترقابت اندك بر پذیرش تجارت الکترونیک  -10

 .تأثیر دارد

افزاري بر پذیرش تجارت  افزاري و نرم پایین بودن سطح تکنولوژي سخت -11

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد الکترونیک توسط شرکت

عدم سازگاري با محصوالت، خدمات و روش کسب و کار شرکت بر پذیرش   -12

 .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد تجارت الکترونیک توسط شرکت

هاي تجارت الکترونیک بر پذیرش تجارت الکترونیک  فقدان امنیت الزم سیستم -13

  .هاي کوچک و متوسط تأثیر دارد توسط شرکت
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  جم نمونهشناسی تحقیق و جامعه آماري و ح روش

تحقیق حاضر . کاربردي، بنیادي، ارزیابی: تواند سه هدف را دنبال کند یک پژوهش می

نامه است، بنابراین  ها پرسش آوري داده از نوع کاربردي و نیز از آنجا که روش جمع

پیمایشی و از نوع همبستگی  –ها توصیفی  آوري داده این تحقیق از نظر روش جمع

هاي فعال مستقر در  جامعه تحقیق حاضر را مدیران و کارکنان شرکت. باشد می

نامه مربوطه میان این  لذا پرسش. دهند شهرك صنعتی شهرستان بوشهر تشکیل می

با توجه به عدم دسترسی به اطالعات الزم در مورد تعداد . پاسخگویان توزیع گردید

براي تعیین حجم . جامعه مورد نظر نامحدود در نظر گرفته شد جامعه آماري، لذا

داده  30و واریانس % 95نمونه از فرمول جامعه آماري نامحدود با سطح اطمینان 

گیري در دسترس استفاده  گیري نیز از روش نمونه اولیه استفاده و براي نمونه

  . گردید

n =	(
��

��
×�

�
)� 

n =	(
(1/96)×(0/44)

(0/07)
)� = 151 

  

��حجم نمونه،  nدر این فرمول 
��

داده  30انحراف معیار که در  �، 96/1برابر   

در نظر گرفته  07/0سطح دقت برآورد نمونه که در این تحقیق  �و  44/0اولیه برابر 

براي افزایش سطح  05/0الزم به ذکر است که با در نظر گرفتن مقدار . شده است

آید که دقت برآورد نتایج را بیشتر  ت مینفر بدس 297دقت، تعداد نمونه الزم 

هاي صنعتی، تعداد نبروي  هاي مدیران شرکت شهرك اما با توجه به گفته. نماید می

لذا بدلیل عدم وجود . نفر بوده است 297کار فعال و مستقر در شهرك بسیار کمتر از 

سطح این تعداد از نیروي کار در جامعه آماري مورد نظر، محقق مجبور به پذیرش 

  .گردید/ 07دقت برآورد کمتر به مقدار 

ها،  اي، کتاب منابع مورد استفاده در این تحقیق شامل استفاده از منابع کتابخانه

هاي اینترنتی در حوزه مرتبط با موضوع است و  مقاالت داخلی و خارجی و پایگاه

و با سوال  43اي محقق ساخته با  نامه هاي اصلی نیز پرسش آوري داده  براي جمع

براي . تنظیم گردید» کامالً موافقم«تا » کامالً مخالفم«اي لیکرت از  گزینه 5طیف 
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نامه طراحی شده در اختیار تعدادي از خبرگان در  بررسی روایی محتوا، پرسش

هاي موجود در جامعه آماري قرار داده شد  زمینه تجارت الکترونیک و مدیران شرکت

 195تعداد . نامه نهایی لحاظ گردید ان در پرسشنظرات ایش آوري نقطه و پس از جمع

مدیران عامل و کارکنان شرکت به عنوان  نامه به صورت حضوري در اختیار سشپر

نامه توزیع شده و بدون احتساب  آوري پرسش پس از جمع. پاسخگویان قرار داده شد

 157هاي ناقص غیر قابل استفاده، تعداد  نامه هاي مفقودي و نیز پرسش نامه پرسش

شد ها استفاده  هاي توزیع شده، جهت انجام تحلیل نامه پرسش% 80نامه معادل  پرسش

با توجه به عدم دسترسی به اطالعات الزم در مورد تعداد . که درصد مناسبی است

بندي این دو گروه از پاسخگویان، براي  دقیق مدیران و کارکنان، لذا امکان طبقه

گیري  لذا با توجه به روش نمونه. انتخاب درصد مناسب از هر کدام وجود نداشت

نامه توزیع  گیري در دسترس، پرسش مورد استفاده در تحقیق یعنی روش نمونه

نفر از  16هاي بازگشتی نشان داد که تعداد  نامه گردید که در نهایت بررسی پرسش

براي سنجش پایایی ابزار . اند نفر نیز از کارکنان بوده 141پاسخگویان مدیر و تعداد 

این استفاده گردید که  SPSSافزار  نیز از روش آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم

توان گفت  باشد و بنابراین می می 7/0بدست آمد که فراتر  856/0ضریب به مقدار 

  .نامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است پرسش

  هاي تحقیق تحلیل داده

  ها شناختی داده تحلیل جمعیت

% 9/36 گویان مرد و پاسخ از% 1/63دهد که  ها نشان می شناختی داده تحلیل جمعیت

و  38/0سال با  41-50از لحاظ سنی نیز بیشترین تعداد مربوط به سن  .اند بوده زن

و  31- 40در رده سنی % 36بوده و  15/0با  21- 30کمترین درصد مربوط به دسته 

بیشترین سطح سطح تحصیالت نیز  از لحاظ .اند سال داشته 51باالتر از  نیز سن% 16

ط به دیپلم با درصد و کمترین مربو 6/79با  مدرك تحصیلی نیز سطح کارشناسی

 6/7درصد داراي مدرك فوق دیپلم و  6/9تر  اند و به صورت جزئی درصد بوده 2/3

  .اند نیز داراي مدرك کارشناسی ارشد و باالتر بوده
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  سازي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی مدل

ت جزئی نیز شامل یک بخش همانند هر مدل معادالت ساختاري، حداقل مربعا

گیري  دهد و یک بخش اندازه ساختاري که ارتباط بین متغیرهاي مکنون را نمایش می

 شود هاي خود مربوط می دهد یک متغیر مکنون چگونه با شاخص که نشان میاست 

بینی و تحلیل  هدف از رویکرد کمترین توان دوم جزئی، پیش). 2007، 1عبدي(

اي از متغیرهاي مستقل یا  وابسته از طریق مجموعهاي از متغیرهاي  مجموعه

اي فنون تحلیل  این روش مجموعه ).2004، 2هاینلین و همکاران( کننده است بینی پیش

، 3روسیپال و کرامر( شود سازي را شامل می عاملی، رگرسیون و ابزارهاي مدل

دل خطی هاي رویکرد حداقل مربعات جزئی به طور معمول به دو دسته م مدل). 2005

مدل ). گیري اندازه(و مدل بیرونی ) یا ساختاري(مدل درونی : اند تعریف شده

دهد  ساختاري ارتباط بین متغیرهاي مکنون یا پنهان را مورد بررسی قرار می

، در حالی که مدل بیرونی ارتباط بین یک متغیر مکنون )هاي علی سیستمی از زنجیره(

سازي براساس حداقل  مدل. دهد ، نشان میشده یا آشکار آن دهرا با متغیر مشاه

مدل انعکاسی : گیرد گیري را به دو شکل مختلف در نظر می مربعات جزئی، مدل اندازه

گیري تحقیق حاضر از نوع  مدل اندازه ).2009، 4هنسلر و همکاران( و مدل تشکیلی

ی مورد گیري انعکاسی باید با توجه به پایایی و روای هاي اندازه مدل. انعکاسی است

) 1: ها سه معیار مطرح شده است هازبراي بررسی پایایی س. بررسی قرار گیرند

ضریب آلفاي . ها پایایی هر یک از گویه )1پایایی ترکیبی؛ ) 2. ضریب آلفاي کرونباخ

بارهاي عاملی . را تأمین نمایند 7/0مقدار حداقل باید کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی 

براي ارزیابی روایی مدل نیز از روایی همگرا . باشند می 6/0ل زمند مقدار حداقنیز نیا

جهت آزمون روایی همگرا از معیار میانگین واریانس مستخرج . گردد استفاده می

ضریب  این مقادیر) 2(جدول . باشد می 5/0گردد که نیازمند مقدار حداقل  استفاده می

  . دهد را نشان می (AVE) مستخرجو میانگین واریانس  پایایی ترکیی آلفاي کرونباخ،

                                                           
1- Abdi 
2- Haenlein  
3- Rosipal & Kramer  
4- Hensler  
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مشخص است، تمامی متغیرها داراي ضرایب آلفاي کرونباخ ) 2(همانگونه که از جدول 

. بوده و بنابراین حد مطلوب را دارا هستند 7/0و ضریب پایایی ترکیبی باالتر از 

عالوه بر آن میانگین واریانس . استگیري مطلوب  هاي اندازه بنابراین پایایی مدل

گیري است، در تمامی متغیرها  تخرج نیز که نشانگر روایی همگراي مدل اندازهمس

گیري تحقیق از روایی  هاي اندازه را دارا بوده و در نتیجه مدل 5/0مقدار باالتر از 

نیز مقادیر بارهاي عاملی و ضرایب مسیر ) 2(شکل . همگراي مطلوبی برخوردار است

  .دهد را نشان می
  

  گیري پایایی و روایی مدل اندازهضرایب  -2 جدول

پایایی مرکب  متغیر
(CR) 

ضریب آلفاي 

 کرونباخ

میانگین واریانس 

  (AVE) مستخرج 

  712/0 706/0  789/0  عدم آگاهی و اطمینان کافی از منافع و مزایا

  716/0 737/0  816/0  عدم اشتیاق براي نوآوري در شرکت

  617/0 709/0  802/0  سواد ومهارت فنی ناکافی کارکنان

  634/0 745/0  834/0  هزینه

  645/0 815/0  936/0  کمبود زمان

  567/0 715/0  810/0  افزاري افزاري و نرم پایین بودن سطح تکنولوژي سخت

  589/0 769/0  867/0  کار شرکت  و عدم سازگاري با محصوالت، خدمات و روش کسب 

  709/0 737/0  816/0  فقدان امنیت الزم

  544/0 792/0  913/0  زمینه تجارت الکترونیکضعف قانون در 

  598/0 778/0  887/0  کنندگان استفاده اندك توسط شرکا و عرضه

  655/0 875/0  956/0  استفاده اندك توسط مشتریان

  679/0 808/0  921/0  حمایت ناکافی دولت

  665/0 728/0  814/0  رقابت اندك

  622/0 736/0  852/0  پذیرش

  

   برازش مدل ساختاري

واریانس تبیین . گیرد دو معیار جهت آزمون مدل ساختاري مورد استفاده قرار می

معیار ضروري براي این ارزیابی، واریانس تبیین شده . گیسر –شده و آزمون استون 

براي  19/0و  33/0،  67/0مقدار . متغیرهاي مکنون درونی است (R2)تعیین یا ضریب 

(R2) هاي بر مبناي  در مدلPLS هایی به ترتیب قابل توجه، متوسط و  تواند ارزش می

 –هاي آزمون استون  شاخصمقدار ). 2009هنسلر و همکاران، ( ضعیف داشته باشد

نیز ) 3(جدول . دهند مقدار مطلوبتري را نشان می 1گایسر نیز با نزدیک شدن به عدد 

ن شده را نشان گایسر و واریانس تبیی –افزار براي آزمون استون  نتایج خروجی نرم

  .دهد می
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  ریمس بیضرا و یعامل يبارها -2 شکل

  

  برازش مدل ساختاري -3جدول 

 متغیر
  گایسر –آزمون استون 

 افزونگی با روایی متقاطع     اشتراك با روایی متقاطع
 واریانس تبیین شده

 699/0 684/0 454/0 استفاده واقعی

  

به » پذیرش«دهد که مقدار واریانس تبیین شده براي متغیر  میجدول فوق نشان 

بوده و بنابراین مدل ساختاري تحقیق  66/0عنوان تنها متغیر مکنون درونی فراتر از 

همانگونه که بیان شد، مدل مفهومی تحقیق از برازش . داراي برازش مطلوب است

هاي  ه آزمون فرضیهتوان ب در این مرحله می مطلوب برخوردار بوده و بنابراین

   .پژوهش پرداخت

  ها آزمون فرضیه

از  PLSیابی معادالت ساختاري بر مبناي  هاي تحقیق در مدل جهت آزمون فرضیه

گیري مجدد به  این روش به باز نمونه. شود روشی به نام بوت استراپ استفاده می

از روي  هایی به اندازه اصلی پردازد که نمونه روش جایگذاري از نمونه اصلی می

گیري استفاده  بار بازنمونه 300در این تحقیق از تعداد . سازد می اولیههمان نمونه 

  .دهد گیري نشان می بار بازنمونه 300را در  tآماره ) 3(شکل . خواهد شد
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  ها نتایج آزمون فرضیه -3 شکل

  

هاي پژوهش داراي عدد  همانگونه که از نمودار مشخص است، تمامی فرضیه

توان نتیجه گرفت که تمامی موانع در  بوده و بنابراین می 96/1داري باالتر از  معنی

   .تجارت الکترونیک تأثیر دارند پذیرشبر % 95در سطح اطمینان نظر گرفته شده بر 

% 95ها را در سطح اطمینان  آزمون فرضیهبه طور خالصه نتایج حاصل از ) 4(جدول 

  .دهد نشان می

  

  ها هیفرض آزمون جینتا -4جدول 

  نتیجه tآماره   فرضیه  ردیف

  تأیید  218/4  تأثیر آگاهی و اطمینان ناکافی از منافع و مزایا بر پذیرش تجارت الکترونیک  1

  تأیید  435/2  تأثیر عدم اشتیاق براي نوآوري بر پذیرش تجارت الکترونیک  2

  تأیید  654/3  تأثیر هزینه بر پذیرش تجارت الکترونیک  3

  تأیید  230/2  تأثیر سواد و مهارت فنی ناکافی کاربران بر پذیرش تجارت الکترونیک  4

  تأیید  671/4  تأثیر کمبود زمان بر پذیرش تجارت الکترونیک  5

  تأیید  681/2  تأثیر ضعف قانون بر پذیرش تجارت الکترونیک  6

  تأیید  131/3  کنندگان بر پذیرش تجارت الکترونیک تأثیر بکارگیري اندك توسط شرکا و عرضه  7

  تأیید  230/4  تأثیر بکارگیري اندك تجارت الکترونیک توسط مشتریان بر پذیرش تجارت الکترونیک  8

  تأیید  613/3  تأثیر حمایت ناکافی دولت بر پذیرش تجارت الکترونیک  9

  تأیید  650/4  بر پذیرش تجارت الکترونیکتأثیر رقابت اندك   10

  تأیید  467/2  افزاري بر پذیرش تجارت الکترونیک افزاري و نرم تأثیر پایین بودن سطح فناوري سخت  11

  تأیید  812/4  تأثیر عدم سازگاري با محصوالت، خدمات و روش کسب و کار شرکت  12

  تأیید  126/2  فقدان امنیت الزم بر پذیرش تجارت الکترونیک  13
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  گیري بحث و نتیجه

هاي امروزي و بویژه اهمیت آن براي  با توجه به اهمیت تجارت الکترونیک در سازمان

هاي کوچک و متوسط، هدف تحقیق حاضر شناسایی مهمترین موانع و  شرکت

فرضیه  در. ها بود هاي موجود در پذیرش تجارت الکترونیک توسط این شرکت چالش

توان بیان کرد که بدلیل  می 218/4داري  اول با ضریب مسیر منفی و نیز عدد معنی

اینکه پذیرندگان ممکن است از مزایا و منافع تجارت الکترونیک آگاهی و اشراف کافی 

ور  نداشته و یا اینکه نسبت به این مزایا اطمینان نداشته باشند و همواره نسبت به بهره

منفی  نگرشیپذیرش تجارت الکترونیک  نسبت بهتردید بنگرند، بودن آن با شک و 

که بدالیلی همانند عدم تمایل به ایجاد تغییر  کند نیز بیان میفرضیه دوم  .ندداشته باش

پذیري، ممکن است در سازمان اشتیاقی به نوآوري وجود  در سازمان و یا عدم ریسک

 435/2داري  فی و عدد معنینداشته باشد و بر طبق این فرضیه با ضریب مسیر من

در پذیرش تجارت الکترونیک  ،توان بیان کرد که عدم اشتیاق به نوآوري در شرکت می

 654/3فرضیه سوم نیز با ضریب مسیر منفی و عدد معناداري . تأثیر منفی دارد

افزارها و  هایی همانند خرید و نصب و نگهداري تجهیزات، سخت اشاره به هزینه

عالوه بر آن هزینه آموزش کارکنان نیز بر منابع مالی . کترونیکی داردافزارهاي ال نرم

بنابراین چنین . وارد خواهد کرد هاي کوچک و متوسط فشار محدود شرکت

سواد و . تواند بر پذیرش تجارت الکترونیک تأثیر منفی داشته باشد هایی نیز می هنزیه

مورد  230/2داري  د معنیبا عدمهارت فنی ناکافی کارکنان نیز در فرضیه چهارم 

دهد که عدم توانایی فنی افراد در بکارگیري ابزارهاي  و نشان می تأیید قرار گرفت

فرضیه پنجم با عدد . الکترونیکی در پذیرش تجارت الکترونیک تأثیر منفی دارد

توان ناشی از زمان  کمبود زمان را می. گیرد مورد تأیید قرار می 671/4داري  معنی

نیاز براي خرید، نصب و تعمیرات ابزارهاي الکترونیکی، آموزش کارکنان زیاد مورد 

گویی به تقاضاهاي  هاي کوچک و متوسط براي پاسخ دانست و از آنجا که شرکت

هاي روزانه بدون توقف دارند، بنابراین زمان از مهمترین  مشتریان نیاز به فعالیت

  . تها اس عوامل پذیرش تجارت الکترونیک توسط این شرکت

 681/2داري  انع با ضریب مسیر منفی و عدد معنیضعف قانون نیز به عنوان دیگر م

نشان دهنده این است که نگرش پذیرندگان نسبت به عدم وجود قوانین مصوب در 
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زمینه تجارت الکترونیک و یا عدم اشراف کامل قضات و نیز عدم وجود نهادهاي 

هاي  شرکتباعث شده است که ، احتمالیبراي رسیدگی به اختالفات قانونی قوي 

فرضیه  .به پذیرش تجارت الکترونیک نداشته باشند تمایل چندانی کوچک و متوسط

داري  معنی کنندگان با عدد عدم استفاده از تجارت الکترونیک توسط شرکا و عرضه

د مور 230/4داري  با عدد معنی ز فرضیه عدم استفاده توسط مشتریانو نی 131/3

کنندگان و مشتریان یک شرکت از  در صورتی که شرکا، عرضه. گیرد رار میتأیید ق

هاي خود با  ابزارهاي الکترونیک جهت تعامالت، خرید و فروش، سفارشات و پرداخت

اي براي استفاده از این ابزارها  شرکت استفاده ننمایند، بنابراین شرکت نیز انگیزه

. منفی بر پذیرش تجارت الکترونیک دارند نخواهد داشت و لذا این دو فرضیه نیز تأثیر

بر پذیرش تجارت الکترونیک با فرضیه نهم تحقیق نیز تأثیر منفی عدم حمایت دولت را 

بدلیل فراهم نکردن زیرساختارهاي . دهد نشان می 613/3داري  معنیعدد 

افزاري، اینترنت و نیز زیرساختارهاي قانونی الزم توسط دولت و  افزاري و نرم سخت

هاي کوچک  شرکتها در این زمینه،  هاي کافی به شرکت وزشمچنین عدم ارائه آمه

فرضیه دهم با ضریب . متوسط تمایل چندانی به پذیرش تجارت الکترونیک ندارند

دارد که بدلیل اینکه در شرایط بازار  بیان می 650/4داري  مسیر منفی و عدد معنی

اي متفاوت با سایر رقبا باعث ایجاد ه رقابت اندکی وجود داشته و استفاده از روش

ه از تجارت ها براي استفاد گردد، بنابراین انگیزه شرکت سهم بازار بیشتر نمی

و ضریب مسیر  467/2داري  فرضیه یازدهم نیز با عدد معنی. الکترونیک پایین است

افزاري پیشرفته  افزاري و نرم هاي سخت کند که بدلیل عدم وجود سیستم منفی بیان می

هاي کوچک و متوسط  و در عدم دسترسی آسان و ارزان به این ابزارآالت، شرکت

فرضیه دوازدهم پژوهش نیز . براي پذیرش تجارت الکترونیک دچار محدودیت هستند

هاي کوچک و متوسط به دلیل  شرکت. مورد تأیید قرار گرفت 812/4داري  با عدد معنی

ي  د با روش کسب و کار و ادارههاي تجاري الکترونیکی موجو عدم تناسب سیستم

پذیري الزم این  امور و نیز خدمات و کاالهاي تولیدي و همچنین عدم انعطاف

عالوه بر آن . ها استفاده نمایند توانند از این سیستم ها براي ایجاد تناسب، نمی سیستم

افزاري و هم  هاي اطالعاتی و ارتباطی هم از بعد سخت امنیت ناکافی سیستم

ري و امکان ایجاد خسارات مالی ناخواسته، دسترسی هکرها به اطالعات افزا نرم
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هاي  سازمان و یا اشتباهات غیرعمد نیز مانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت

 126/2داري  بنابراین فرضیه سیزدهم نیز با عدد معنی. گردد کوچک و متوسط می

  .گیرد مورد تأیید قرار می

شود که  هاي کوچک و متوسط پیشنهاد می بنابراین بر اساس نتایج تحقیق، به شرکت

براي غلبه بر مانع کمبود زمان در انجام عملیات خرید، نصب و نگهداري و تعمیرات 

هاي الزم براي ایجاد مهارت در نیروي انسانی خود،  تجهیزات و نیز آموزش

جویی در  و از این طریق به صرفهسپاري عملیات را مورد توجه قرار دهند  برون

. از طرفی ایجاد تغییرات تدریجی نیز در این امر یاري دهنده است. زمان بپردازند

هاي داخلی و خارجی در پذیرش تجارت  هاي موفق سایر سازمان ارائه تجربه

ها و  الکترونیک و مزایاي حاصل از آن و نیز فراهم کردن فراهم کردن کتابچه

ها از  تواند باعث اقناع پذیرندگان و آگاهی و اطمینان آن زمینه، می بروشورها در این

از آنجا که خرید و نگهداري و همچنین آموزش . منافع مزایاي تجارت الکترونیک باشد

هاي کوچک و متوسط  نیروي انسانی براي پذیرش تجارت الکترونیک براي شرکت

ز خارج، خرید ابزارها و خدمات توانند با تأمین هزینه ا ها می زیاد است، این شرکت

ها  از طرفی این شرکت. الکترونیکی به صورت اقساطی به تأمین منابع مالی بپردازند

هاي الکترونیکی در کسب و  باید توجه داشته باشند که مزایاي مالی کاربرد فناوري

ملزومات  هاي زیاد تواند جبران هزینه نماید، بلکه از این راه هزینه ها نه تنها می کار آن

هاي صرف شده و  تجارت سنتی را از بین برده و در نهایت از تفاوت میان هزینه

وري از منابع مالی و سودآوري  جویی شده، شرکت را به بهره هاي صرفه هزینه

ایجاد انگیزه و تشویق به نوآوري در شرکت، هم در سطح مدیران و هم در . برساند

ها و فرهنگ  تغییر ارزش. ها قرار گیرد سطح کارکنان باید در دستور کار شرکت

سازمانی به منظور تشویق به نوآوري و همچنین سهولت در ایجاد تغییرات در جهت 

ها در  ها در زمینه رویارویی با مقاومت شرکت. ایجاد تغییرات فناورانه مؤثر است

با  ها شرکت. ریزي نمایند هاي مؤثري را برنامه مسیر تغییرات، باید اصول و سیاست

هاي نمونه  برشمردن مزایاي عملکردي و مالی تجارت الکترونیک و نیز معرفی شرکت

موفق در این زمینه نیز به تشویق نوآوري براي پذیرش تجارت الکترونیک دست 

گردد که  ها پیشنهاد می در زمینه سواد و مهارت فنی ناکافی کارکنان به شرکت. یابند
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هاي آموزشی، سمینارها و  ا برگزاري دورهپس از نیازسنجی آموزشی کارکنان، ب

هاي فنی در این  هاي آموزشی و برگزاري کارگاه ها، ارائه جزوات و کتاب همایش

زمینه به آموزش کارکنان خود پرداخته و آنها را آماده پذیرش و کار با فناوري 

ی ها در هنگام استخدام نیروي انسان شود که شرکت عالوه بر آن پیشنهاد می. سازند

خود دقت نمایند تا نیروهایی را در اختیار بگیرند که از مهارت فنی مناسب و کافی در 

شرایط داخلی خاص هر سازمان منحصر بفرد بوده و . این زمینه برخوردار باشند

هاي ذاتی  از طرفی محدودیت. طلبد در مقابل هر گونه نوآوري ملزومات خاصی را می

پذیري الزم براي تطابق با شرایط  وري از انعطافگردد که این فنا فناوري، باعث می

خاص هر سازمان برخوردار نباشد و سازمان در ایجاد فناوري نو مجبور به ایجاد 

توانند با در ایجاد  کنندگان فناوري تجارت الکترونیک می عرضه. تغییراتی درونی است

کمک به سازمان در ایجاد . ها همکاري نمایند با آن این تغییرات با شرکت همگام و

هاي متفاوت انجام امور در جهت تطابق با فناوري  ساختار سازمانی جدید و روش

افزارهاي متناسب با فعالیت  افزارها و نرم تجاري عرضه شده، معرفی انواع سخت

ا، ه ها، وظایف و مسئولیت شرکت و بهترین روش انجام امور، تعریف جدید نقش

ها در زمینه  عالوه بر آن، ارائه آموزش. ها نماید تواند کمک زیادي به این سازمان می

افزارها، ارائه  انواع کاربردهاي ابزارهاي عرضه شده، روش استفاده و کاربرد نرم

تواند باعث ایجاد  خدمات قبل از فروش، در ضمن فروش و پس از فروش  نیز می

هاي  مشکل امنیت سیستم. تجارت الکترونیک گرددها براي پذیرش  انگیزه در شرکت

زیرا . الکترونیکی بخصوص در زمینه کاربردهاي تجاري، اهمیت بسیار زیادي دارد

کنندگان  عرضه. امکان خسارات مالی و انتشار اطالعات محرمانه شرکت وجود دارد

و از هاي الکترونیکی فاقد نقص را عرضه  فناوري الزم است که تا حد امکان سیستم

افزاري و  هاي الکترونیکی هم از لحاظ سخت سیستم. صحت کارکرد آنها اطمینان یابند

امینت اطالعاتی و مالی . ها ایجاد اطمینان نماید افزاري باید بتوانند در شرکت هم نرم

تواند  افزاري می هاي سخت افزاري و حفظ کیفیت فیزیکی سیستم هاي نرم سیستم

. هاي تجارت الکترونیک گردد ها براي تقاضاي سیستم تباعث ایجاد انگیزه در شرک

کنندگان، شرکا و مشتریان در پذیرش تجارت  مطالعه مسائل و مشکالت عرضه

هاي موفق تجارت  هاي آموزشی، معرفی نمونه الکترونیک و ارائه انواع کارگاه
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آن  عالوه بر. تواند در این زمینه مؤثر واقع گردد ها می الکترونیک به این شرکت

هاي تشویقی، تخفیفات،  هاي اجباري در این زمینه و نیز سیاست بکارگیري سیاست

تواند در ایجاد انگیزه در  هاي بالقوه می ایجاد اعتماد و نیز معرفی مزایا و فرصت

براي غلبه بر مشکل رقابت اندك در . کنندگان و مشتریان مؤثر باشد شرکا و عرضه

ها با بکارگیري تجارت الکترونیک به بازاریابی  شود که شرکت بازار نیز توصیه می

المللی  الکترونیکی روي آورده و به شناسایی مشتریان در سطوح ملی و حتی بین

زیرا از جمله مهمترین مزایاي تجارت الکترونیک، نداشتن محدودیت زمانی . بپردازند

تبلیغات وسیع  شرکت باید با. یابی به مشتریان و ارائه تبلیغات است و مکانی در دست

راحتی و سهولت . در اینترنت به معرفی خود و محصوالت و خدماتشان بپردازند

تواند باعث افزایش  تعامالت الکترونیکی و امکان بازاریابی وسیع در این حوزه می

بنابراین . ي بازار گردد هاي بکر و دست نخورده زیاد سهم بازار و دسترسی به بخش

دولت نیز الزم است که . ند به مزیت رقابتی دست یابدتوا شرکت از این طریق می

مدت و بلندمدت در زمینه ورود به عرصه  هاي کوتاه مدت، میان ها و برنامه سیاست

هاي تجاري الکترونیکی را تدوین نماید و از این طریق نقشه راه را ترسیم و  فناوري

ترویج فرهنگ . ایدهاي دولتی و غیردولتی ابالغ نم ها، افراد و سازمان به شرکت

استفاده از ابزارآالت الکترونیکی و استفاده از اینترنت در سطح عمومی و توسعه 

عالوه بر آن پشتیبانی مالی، ایجاد . فرهنگی در این زمینه نیز بر عهده دولت است

هاي اجباري براي  ها و همچنین سیاست هاي مالیاتی، تسهیالت مالی به شرکت مشوق

. تفاده از تجارت الکترونیکی در این زمینه مؤثر خواهد بودها در جهت اس شرکت

افزارها، فراهم  افزارهاي مناسب، نرم ایجاد زیرساختارهاي فنی همانند ارائه سخت

هاي  ها و سمینارهاي آموزشی، معرفی مدل هاي آموزشی، ارائه کارگاه کردن کتاب

هاي درونی،  شرکتهاي خارجی به  مختلف تجارت الکترونیک، انتقال تجارب شرکت

هاي اطالعاتی  هاي اطالعاتی و شبکه توسعه دولت الکترونیک، ایجاد و توسعه بانک

. ها در مسیر پذیرش تجارت الکترونیک مؤثر است نیز در جهت ایجاد انگیزه به شرکت

گردد که  از بعد قوانین و مقررات دولتی در زمینه تجارت الکترونیک نیز پیشنهاد می

ها از جبران خسارات مالی و غیرمالی و رسیدگی به  ان شرکتبه منظور اطمین

شکایات و اختالفات احتمالی با طرف تعامالت تجاري، به تدوین قوانین و مقررات 
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عالوه بر آن، آموزش این قوانین به قضات، ایجاد . دقیق تجارت الکترونیک بپردازد

نیک و همچنین ایجاد ضمانت اجرایی دقیق، اجرا و تصدیق مستندات و امضاي الکترو

ها  تواند در پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت هاي تخصصی نیز می دادگاه

گردد که مدل  مند در این زمینه پیشنهاد می در نهایت به محققان عالقه. مؤثر باشد

هاي  ارائه شده در این تحقیق را با دیگر متغیرهایی که ممکن است بدلیل محدودیت

ها آزمون نمایند  شده باشد، ترکیب نموده و در سایر سازمان پژوهش در نظر نگرفته

هاي دیگر  تا از این طریق روابط و متغیرها دوباره آزمون گردیده و موانع و چالش

هاي پذیرش  همچنین استفاده از سایر مدل. ها به تفکیک شناسایی گردند سازمان

  .ددگر فناوري نیز براي استفاده در تحقیقات مشابه پیشنهاد می
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