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  01/07/87: تاریخ دریافت مقاله                  هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش فصلنامۀ علمی ـ 
  16/11/89: تاریخ پذیرش مقاله                   .74-91، صص 4، شماره )1389پاییز و زمستان ( دومسال 

  
  کارگیري تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایرانتحلیل موانع به 

  )صنایع غذایی استان یزد: مطالعه موردي( 
  

  4محمدعلی شهریان، 3، حبیب زارع2، امیرهمایون سرفراز1اصغر مشبکی
 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران1

 استادیار دانشگاه آزاد تهران جنوب 2
  استادیار دانشگاه یزد 3

 مدیریت صنعتیکارشناس ارشد  4

  
  

  چکیده
 حیات ماندن پویا براي ضروري شرط از آن مناسب برداري بهره و دانش داشتن اقتصادي، نوین نظم در

هاي نوین تجارت الکترونیک می تواند موجبات گیري از شیوهدر این بین، بهره. است اقتصادي هايسیستم
هاي تولیدي را فراهم آورد و در نهایت توان  بنگاهها و کارآیی بیشتر عملیات تجاري جویی در هزینهصرفه

ترین موانع پیش پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال عمده است که مهم. رقابتی آنها را افزایش دهد
بدین منظور،  پس از بررسی ادبیات تحقیق و اند؟   روي صنایع غذایی در استفاده از تجارت الکترونیک کدام

ع تجارت الکترونیک در سه دسته از سیستم هاي بازخور منفی مورد بررسی قرار مطالعات مشابه، موان
بندي موانع تجارت  از شیوة ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازي براي سطح. گرفت

دگاه نتایج حاکی از آن است که از دی. الکترونیک و محاسبه درجه اهمیت عوامل شکل دهنده آنها استفاده شد
تعیین . جامعۀ مورد مطالعه، موانع سطح مشتري از اهمیت بیشتري نسبت به سطح تجارت برخوردار هستند

درجۀ اهمیت هریک از دسته موانع در سطوح مشتري و تجاري نشان داد که در هر دو سطح، موانع 
سیاسی از  - ه موانع اجتماعیاقتصادي بیشترین اهمیت را دارند؛ اما در سطح مشتري، موانع شناختی نسبت ب

  .شود درجه اهمیت باالتري برخوردار بود در حالی که این وضعیت در سطح تجارت بالعکس گزارش می

  
گیري چند معیاره، هاي تصمیمتجارت الکترونیک، صنایع مواد غذایی، تکنیک :هاي کلیدي واژه
AHP ،TOPSISمنطق فازي ،.   
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  مقدمه
جمله مهمترین گروههاي صنعتی کشورهاي در حال  صنایع غذایی و تبدیلی، از

تواند در توسعه اقتصادي کشورها نقش موثري را  دهد که میتوسعه را تشکیل می
به دلیل ارزان بودن مواد خام محصوالت کشاورزي، ارزبري کمتر صنایع . ایفا نماید

صنایع تبدیلی بري کمتر، ایجاد تبدیلی و غذایی و همچنین نیروي کار ارزان و سرمایه
در کشورهاي در حال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوالت 

گردد و بویژه، براي کشورهاي صادرکنندة محصوالت کشاورزي، کشاورزي می
الملل این  ارزش صادرات را به مراتب افزایش خواهد داد که در تحوالت تجارت بین

الوه بر تامین امنیت غذایی و توسعۀ صنایع غذایی ع. شودخود یک مزیت محسوب می
توانند نقش مؤثّري در توسعه صادرات صنعتی کشور نیز ایفا بخش کشاورزي، می

رسد که این لذا با توجه به هدف برنامه سوم توسعه اقتصادي، به نظر می. نمایند
شوند گذاري صنعتی محسوب میهاي آن جزو اولویتهاي سرمایهبخش و زیر بخش

  ). 1380نوروزي،  بخش وفرح(
از سوي دیگر، افزایش توان و سرعت پردازش اطالعات، ارزان شدن نسبی قیمت 

هاي مکانیزه، باعث بوجود آمدن افزار و رواج استفاده از سیستمافزار و نرمسخت
هاي اطالعاتی بهینه و دسترسی سریع و آسان به اطالعات، امکان انجام نظام

تر و سرعت بسیار باال و در پهنۀ جغرافیایی وسیع ها بامحاسبات و مبادله داده
آوري  با استفاده از فن. دسترسی مشترك و همزمان به منابع اطالعاتی شده است

اطالعات و ارتباطات، امکان تولیدات مشابه با هزینه تمام شده کمتر، افزایش سطح 
تولید و نیز هاي یکسان و افزایش سرعت در تهیه و تدارك عوامل تولیدات با هزینه

محمودزاده و اسدي، (آید ها بوجود میعرضه محصوالت بدون نیاز به افزایش هزینه
1386 .(  

آوري اطالعات در کشور نیز  گذاري در زمینۀ فنهاي اخیر، نرخ سرمایهدر سال
کل کشور،  1381قانون بودجۀ سال  13براساس تبصرة . افزایش بسیاري یافته است

آوري اطالعات و  گسترش کاربرد فن«ده است که براي به دولت اجازه داده ش
کل  1381قانون بودجه سال (میلیارد تومان هزینه کند  54مبلغ » ارتباطات کشور

  ). کشور
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 25معادل  1383میلیارد تومان و براي سال  100معادل  1382این مبلغ براي سال 
در بازار جهانی ). کل کشور 1382قانون بودجه سال (میلیارد تومان تعیین شده است 

شود و تریلیون دالر هزینه می 5/2آوري اطالعات و ارتباطات نیز سالیانه حدود  فن
آوري اطالعات در بخش عمومی، بیش از  گذاري جهانی در زمینه کاربرد فنسرمایه

اما شواهد نشان ). WITSA, 2002(شود می  میلیارد دالر در سال تخمین زده 500
اند کارآیی و اثر بخشی مورد انتظار خود را از ها نتوانستهدهند که سازمانمی

آوري، با  از این رو در کاربرد این فن. گذاري در این امر به دست آورندسرمایه
در سطح ملی نیز، ). Santos and sussman, 2000(رو هستند بهوري رومعماي بهره

عث رشد نشده است آوري با بویژه در کشورهاي درحال توسعه، کاربرد این فن
)Avegerou, 2001 .( ،آوري  هاي فندرصد هزینه 20بر اساس اطالعات موجود

-درصد از این هزینه 40- 30اند و بیش از اطالعات در بخش دولتی انگلستان تلف شده

  . انداي در بر نداشتهگونه منافع انباشتهها هیچ
هاي در مدیریت و سیستممیلیارد دالر  200رغم صرف بیش از در امریکا نیز علی
، دولت شواهد بسیار ناچیزي از بازگشت 1994سال منتهی به  12اطالعات در طول 

ها فقط به بخش عمومی البته این ناکامی. گذاري در اختیار دارد معنادار سرمایه
افزاري بخش هاي نرماند، چنانکه براي مثال نرخ توفیق در پروژهاخنصاص نداشته

 80درصد و در برخی از موارد، نرخ شکست در این زمینه تا  27خصوصی تنها 
در این راستا و با توجه به ). Clegg, 1996; Heeks, 2000(اند درصد تخمین زده شده

اي جز اهمیت شود، چارهاین واقعیت که ایران کشوري در حال توسعه محسوب می
وسعه پایدار و بررسی آوري اطالعات و ارتباطات در ت بیش از پیش دادن به نقش فن

  . وضعیت و جایگاه آن در کشور وجود ندارد
آوري اطالعات است که امروزه در دنیاي تجارت الکترونیکی حاصل پیشرفت فن

تجارت الکترونیکی گرچه ابتدا در حوزه . کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است
کشورهاي صنعتی و پیشرفته متولد شده، اما به دلیل مزایاي فراوان آن، کشورهاي 

و  البتّه، وجود زیر ساختها. در حال توسعه نیز مایل به استفاده از آن هستند
کافی نیست و از این ) دیجیتالی(بسترهاي تجارت سنّتی براي تجارت در اقتصاد نوین 
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- سازي زیرساختها و بسترهاي الزم جهت بهرو، شرکتها ناگزیر به شناسایی و فراهم

  ). 2003نیکول و همکاران، (کارگیري تحارت الکترونیکی هستند 
بندي مهمترین موانع یی و رتبهدر این راستا، مقالۀ حاضر درصدد است تا با شناسا

به کارگیري تجارت الکترونیک در صنایع غذایی استان یزد، گامی هرچند کوچک در 
  . راستاي افزایش توان و اثربخشی این بخش اقتصادي بردارد

  
  چارچوب نظري

  اهمیت اقتصادي صنایع غذایی  
: افتدجه اتفاق میدر فرآیند توسعه و مراحل آغازین آن، دو رویداد مهم در خور تو

آورد و دوم، افزایش اول، رشد جمعیت، افزایش مصرف مواد غذایی را به دنبال می
درآمد به دلیل کشش درآمدي نسبتاً باالي مواد غذایی به طور مستقیم، موجب افزایش 

کند اثر توأم این دو متغیر اساسی، تقاضاي مواد غذایی را تشدید می. شودتقاضا می
  . شودب، تأمین آن به یک مسألۀ جدي تبدیل میترتی و بدین

اي تأمین نماید، اگر کشاورزي بتواند غذاي کافی و مورد نیاز را با سرعت فزاینده
تواند در جهت جذب نوآوري و تکنولوژي به کار منابع کمیاب تولید و از جمله ارز، می

ین وظیفۀ خطیر را رود و به فرآیند توسعه سرعت ببخشد؛ ولی اگر کشاورزي نتواند ا
ناپذیر مواد به انجام رساند، منابع و بویژه ارز کشور باید صرف واردات اجتناب

-گیرد و توسعهدر این صورت، روند توسعه بکندي صورت می. غذایی اساسی شود

  . یابدنیافتگی مزمن استمرار می
نگاتنگ از جمله راههاي شکوفایی کشاورزي، توسعۀ صنایع غذایی به لحاظ ارتباط ت

شود کشور از واردات محصوالت کشاورزي بکاهد آن با کشاورزي است که سبب می
البته، با ایجاد صنایع تبدیلی و افزایش . و بر منابع ارزي خود فشار کمتري بیاورد

توان بخش کشاورزي، این بخش با مکانیزه کردن تولید، محصوالت خود را افزایش 
در این فرآیند، لزوما . داردافزودة بیشتر وا می داده و صنعت فوق را به ایجاد ارزش

آوري در صنعت بر قدرت رقابتی محصوالت داخلی در صحنه توسعه تکنولوژي و فن
زا بین بخش صنعت و خارجی رقابتها خواهد افزود و در این صورت، توسعۀ درون
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هد چنین روندي امنیت غذایی را نیز به ارمغان خوا. کشاورزي ادامه خواهد یافت
  . آورد

اي اي است که بخش کشاورزي همواره از جایگاه ویژهساختار اقتصاد ایران، به گونه
در زمان . در فرآیند توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور برخوردار بوده است

حاضر، اقتصاد ایران بیش از پیش، نیاز به توسعۀ تولیداتی دارد که ضمن بهبود 
ایش صادرات غیر نفتی نیز شود، زیرا متکی بودن وضع اقتصاد داخلی، سبب افز

اقتصاد ایران بر درآمدهاي نفتی و تأثیرپذیري این درآمدها از مسایل سیاسی، 
  . پذیري و شکنندگی اقتصاد کشور را به دنبال داردالمللی، آسیباقتصادي و بین

تواند می در این میان، صنایع غذایی عالوه بر نقش مهمی که در اقتصاد داخلی دارد،
اما در کشور ما، این صنایع . تأثیر بسزایی در امر صادرات غیرنفتی هم داشته باشد

به علل مختلف، از جمله تفاوتهاي مالکیتی، تکنولوژیکی و ظرفیتی، پراکندگی آنها در 
گذاري براي محصوالت آنها و تعدد شهر و روستا، اتخاذ سیاستهاي نادرست قیمت

گذار، موجب شده است تا روند توسعۀ این صنایع در حد  هاي سیاستوزارتخانه
مطلوب و درخور منزلت و موقعیت کشور نباشد و عالوه بر این، موجب گردیده تا از 

بخش و نوروزي،  فرح(دیدگاه کالن نیز شناخت کاملی از آنها وجود نداشته باشد 
1380 .(  

  
  تجارت الکترونیک و مزایاي آن

واحدي ارائه نشده است و شاید بتوان گفت به تعداد  از تجارت الکترونیک تعریف
براي مثال، یکی از محققین . محققان این حوزه، تعریف تجارت الکترونیک وجود دارد

 ).Chaffey, 2002(داند تجارت الکترونیکی را خرید و فروش با استفاده از اینترنت می
خرید و فروش کاالها  ، تجارت الکترونیکی عبارت است از)OECD(از دیدگاه سازمان 

و خدمات، بین شرکتها، افراد، دولتها و سایر بخشهاي عمومی و خصوصی به طوري 
یکی دیگر از . شوداي هدایت میهاي رایانهکه این خرید و فروش از طریق شبکه

داند که اي از عملیات میآوري پردازش و مجموعهمحققان، تجارت الکترونیک را فن
- ها و با استفاده از فنتجاري به صورت خودکار از طریق شبکه هايدر زمان مبادله

  ).Hiratsu, 2000(گیرد آوري اطالعات صورت می
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نفع به هر شکلی از مبادلۀ تجاري را که در آن، طرفین ذي: در تعریف دیگر آمده است
کنند جاي تبادالت فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل می

نامند که تفاوت اساسی آن با تجارت سنّتی در نحوة تبادل ت الکترونیک میتجار
در تجارت سنّتی، اطالعات از طریق ارتباطات چهره ). 1382موحدي، (اطالعات است 

کند؛ ولی در تجارت به چهره و یا حداکثر بوسیلۀ تلفن و سیستم پستی انتقال پیدا می
مدهوشی و (پذیرد کامپیوتري صورت میهاي  الکترونیکی، این فرآیند توسط شبکه

  ).  1383نژاد، صفاري
نقاط . به کارگیري تجارت الکترونیکی براي سازمان و مشتریان، مزایا و معایبی دارد

ولی مزایاي . ضعف به کارگیري تجارت الکترونیکی عمدتاً ناشی از مسائل ایمنی است
از جمله این مزایا براي . تجارت الکترونیکی براي فرد و سازمان بسیار زیاد است

  : اند عبارتند ازسازمان و مشتري که توسط توربان بیان شده
  مزایاي تجارت الکترونیک براي سازمان: الف

  المللی؛گسترش بازار سازمان به بازارهاي ملی و بین - 1
 امکان تهیۀ مواد و خدمات از سایر شرکتها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر؛ - 2

 حذف کانالهاي توزیع و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش سود؛کوتاه کردن و حتی  - 3
 امکان داشتن سطح کمتري از موجودي؛ - 4

 کاهش هزینۀ ارتباطات راه دور؛ - 5

 کمک به شرکتهاي کوچک براي رقابت با شرکتهاي بزرگ؛ - 6

  :مزایاي تجارت الکترونیک براي مشتریان: ب
  بهنگام محصوالت؛ کاهش هزینۀ کاال و خدمات به دلیل امکان مقایسۀ سریع و  - 1
 افزایش قدرت انتخاب مشتریان؛  - 2

 روزي در هفت روز هفته؛امکان خرید شبانه - 3

 دسترسی به اطالعات مفصل و مربوط طی چند ثانیه؛ - 4

 امکان کار و مطالعه براي افراد در منزل؛ - 5

 امکان برپایی حرّاجیهاي الکترونیکی؛ - 6

 Turban et(سۀ تجربیات امکان تعامل مشتریان با یکدیگر و مبادلۀ نظرها و مقای - 7

al, 2002.( 
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  شیوة علمی تحقیق

  : شناسایی موانع کاربرد تجارت الکترونیک - 1
با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه، موانع کاربرد تجارت الکترونیک شناسایی 

  .  دهد مجموعه موانع شناسایی شده در این پژوهش را نشان می) 1(جدول. گردد می
براي تعیین درجه اهمیت موانع کاربرد  2و اعداد فازي 1عبارات کالمیتعریف  - 2

  :تجارت الکترونیک
ها وجود دارد استفاده  ابهام و عدم اطمینانی که در ارزیابی انسانی از این مشخصه  

را فاقد دقّت و غیرقابل استناد جلوه داده و تحقیقات بدون در نظر  3هاي قطعی از روش
  . سازد محل اشکال میگرفتن این فرض را 

اطمینان، ابزار مناسبی را براي مواجهه با   منطق فازي با در نظر گرفتن ابهام و عدم
و توابع عضویت بسیاري  عبارات کالمی . دهد می هاي انسانی به دست آنها در ارزیابی

 Chen & Hwang, 1992; Karwowski) هاي کالمی پیشنهاد شده استبراي ارزیابی

& Mital, 1986).   ا به جهت اینکه استفاده از عبارات کالمی فاقد عمومیت و توابعام
 ,.Lin et al)متناظر با آنها همواره در منطق فازي مورد انتقاد قرار گرفته 4عضویت

و توابع   و نیز به دلیل سهولت کار، تصمیم گرفته شد تا عبارات کالمی  (2006
استخراج و بنا به نیاز تحقیق، مورد تعدیل  عضویت متناظر با آنها از مطالعات گذشته

هاي  آوري اطالعات بر اساس تکنیک بدین منظور و با توجه به نحوة جمع. قرار گیرند
TOPSIS  وAHPمورد استفاده قرار ) 2(، عبارات کالمی مندرج در جدول

  ). Ching et al., 2005(گرفت
  
  
  
  

                                                             
1 - Linguistic variable. 
2 - Fuzzy number. 
3 - Crisp.   
2-Membership function. 
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 لکترونیک هاي موانع کاربرد تجارت اابعاد و مؤلّفه: 1جدول
موانع تجارت 

الکترونیک
  

  سطح تجارت  سطح مشتري

صادي
اقت

  

 ارتباطات مخابراتی ضعیف)Kshetr, 2007(  
 عدم دسترسی کافی به مشتریان)Mukti, 

2000(  
  از سوي مشتریان(فقدان قدرت خرید (
)Kshetr, 2007(  
 نفوذ ضیف کارتهاي اعتباري)Kshetr, 2007(  
 فقدان عرضه الکترونیکی)Kshetr, 2007(  

 هزینۀ باالي سیستم هاي مورد نیاز تجارت الکترونیک)Flynn and 

Purchase, 2001(  
  فقدان منابع کافی براي ایجاد و حفظ سیستم هاي بانکداري

  )Mark, 2003(الکترونیک
 عدم امکان ارائۀ اطالعات به نحو مطلوب از طریق اینترنت  
 ت کمتر اینترنت براي بخش هاي قدیمیجذّابی  
  بازدهی به مقیاس منفی(صرفه جویی به مقیاس فقدان) (Kshetr, 

2007(  
  در دسترس نبودنITC و سایر تأسیسات پشتیبانی)Kshetr, 2007(  

اجتماعی
- 

سیاسی
  

  نگرانی هاي مربوط به امنیت اجتماعی و
  )Mukti, 2000(محرمانه بودن

 مستند سازي ناقص و ناکافی)Mukti, 2000(  
 از خرید هاي  حمایت قانونی ناقص و ناکافی

  )Kshetr, 2007(اینترنتی
  تقلب و کاله برداري (مسألۀ تدلیس مدنی

  )اینترنتی 
  

 عدم امنیت در سیستم هاي بانکداري الکترونیک)Mark, 2003(  
 عدم اعتماد به معامالت در سیستم هاي بانکداري الکترونیک)Mark, 

2003(  
  قوانین و مقررات نامطمئن در زمینۀIT ز آیین و عدم استفاده ا

  هاي تکنولوژي کامپیوتر نامه
  عدم توجه جدي و کافی دولت و عدم سرمایه گذاري کافی در این

  زمینه
  عدم بهره گیري مناسب از وسایل ارتباط جمعی و رسانه هاي

  گروهی
  عدم تصویب قوانین و مقرّرات مناسب در مجاس و هیأت دولت

  کمبود چشمگیر در این زمینه
 براي احراز ) همانند دفاتر اسناد رسمی( صالح عدم وجود مراجع ذي

کنندگان و متقاضیان مشکالت قانونی مربوط به انعقاد  هویت عرضه
 )Kshetr, 2007(قراردادها و تعهدات 

شناختی
  

  فقدان اعتماد مشتریان به ارائه کنندگان خدمات
  )Kshetr, 2007(اینترنتی

  فقدان آگاهی و دانش مشتریان از منافع و مزایاي
  )Kshetr, 2007(تجارت الکترونیک

 عدم آشنایی مشتریان با زبان انگلیسی)Kshetr, 

2007(  
 عدم آشنایی عمومی با کامپیوتر)Kshetr, 

2007(  
 آموزش نامناسب و ناکافی مشتریان)Flynn and 

Purchase, 2001(   

 تهاي تجاريالیعدم استفاده گسترده از کامپیوتر در فع)Mark, 

2003(  
  عدم مهارت کافی کارکنان براي اداره و حفظ سیستم هاي مورد

  )IT )Mukti, 2000نیاز 
  نبود باور و نگرش کافی و مناسب در میان مدیران ارشد و میانی

براي بهره گیري از سیستم هاي اطالعاتی مبتی بر رایانه به جاي 
  )Mark, 2003(سیستم هاي دستی

 افزاري و اطالعاتی درك نامناسب مدیران از سیستم هاي نرم  
  ریسک مقاومت در برابر تغییرات جدیدIT)Kshetr, 2007(  
  کمبود دانش استفادة مفید ازITC)Kshetr, 2007(  
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  و اعداد فازي متناظر عبارات کالمی: 2جدول
  )AHP(جهت مقایسه ترجحیات معیارها   )TOPSIS(جهت تعیین درجه اهمیت معیارها

  اعداد فازي  عبارات کالمی  اهمیت  عبارات کالمی
 )1، 1، 1(  ارجحیت یا اهمیت برابر  )0، 05/0، 15/0( خیلی پایین

 )2، 3، 4(  ارجحیت یا اهمیت کم  )1/0، 2/0، 3/0( پایین

 )4، 5، 6(  ارجحیت یا اهمیت قوي  )2/0، 35/0، 5/0( نسبتاً پایین

 )6، 7، 8(  ارجحیت یا اهمیت خیلی قوي  )3/0، 5/0، 7/0( متوسط

 )8، 9، 10(  ارجحیت یا اهمیّت کامل و مطلق  )5/0، 65/0، 8/0( نسبتاً باال

      )7/0، 8/0، 9/0( باال
      )85/0، 95/0، 1(  خیلی باال

  
، با نگرش به تجارت الکترونیکموانع  يبند رتبه جهت: آوري نظرات ارزیابان جمع - 3

 يوزن بعدها دیاز آنجا که با ،یشد؛ ول دهیگزفازي بر TOPSISروش  ،لهأمس طیشرا
فازي ) AHP1( یسلسله مراتب لیتحل ندینخست روش فرا م،یسطح باالتر را داشته باش

به کار رفت و  )1شکل(سطوح باالترهر کدام از  تیاهم ي درجه نییو تع يبند هدر رتب
هاي موانع  ۀ مؤلّفهروش، هم نیبه دست آمده از ا يوزن ها يریبا به کارگ ،سپس

بدین منظور، جهت  .شد يبند رتبه 2فازي TOPSIS ي وهیبا ش رت الکترونیکتجا
و مقایسات  TOPSISدستیابی به هدف تحقیق، دو نوع پرسشنامه بر اساس تکنیک 

نفر از مدیران ارشد صنایع مواد  63زوجی طراحی و بین جامعه آماري که متشکل از
پرسشنامه عودت داده شد  31غذایی استان یزد هستند، توزیع گردید که از این تعداد 

  .و بررسی گردید
به توانمندي این تکنیک در ایجاد فضاي پاسخ  TOPSISدلیل دیگر استفاده از شیوه   

از آنجا که تکنیک . گردد کنندگان در تحقیق بر می ی در پیش روي مشارکتغیرخط
AHP هاي موجود در هر  ها بویژه بر حسب تعداد مؤلّفه محدودیت پاسخ به گویه

در این بخش می تواند معنی داري بیشتري به  TOPSISسطح دارد، کاربرد شیوة 
  . نتایج تحقیق بپردازد

  
  

                                                             
  .  مراجعه شود) 1386آذر و فرجی،(جهت آشنایی بیشتر با این رویکرد، به   -  1
  .مراجعه شود) 1387(جهت مطالعۀ بیشتر، به صیادي تورانلو و همکاران -  2
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  ساختار سلسله مراتبی موانع کاربرد تجارت الکترونیک: 1شکل

  
  هاي تحقیق یافته

با توجه به ساختار و سلسله مراتبی بودن موانع تجارت الکترونیک، وزن ابعاد و 
اطالعات . فازي محاسبه گردیده است AHPمعیارها در سطح دوم و سوم با تکنیک 

. ي مقایسات زوجی گردآوري شده است الزم جهت این عمل با استفاده از پرسشنامه
  .پردازیم در ادامه به مراحل تعیین درجه اهمیت معیارهاي سطوح اول می

بندي موانع تجارت  مقایسات زوجی سطح مشتري و تجارت در راستاي اولویت
فازي گروهی محاسبه شده است و با گرفتن میانگین  AHPد الکترونیک با رویکر

  : ها اوزان زیر حاصل گردیده استهندسی از اعداد فازي، کلّیۀ نمونه
  

  میانگین هندسی مقایسات زوجی هر یک از ابعاد موانع تجارت الکترونیک: 3جدول 
  اولویت بندي موانع تجارت الکترونیک  سطح مشتري  سطح تجارت

 سطح مشتري  )1،1،1(  )0.965، 1.260، 1.609(

 سطح تجارت  )0.621، 0.793، 1.035(  )1،1،1(

  

...... 1مؤلّفۀ
.... 

...... 1مؤلّفۀ  اُم nمؤلّفۀ
.... 

1مؤلّفۀ  اُم nمؤلّفۀ  . 
 

1مؤلّفۀ اُم nمؤلّفۀ  ......
.... 

1مؤلّفۀ  اُم nمؤلّفۀ  ......
.... 

1مؤلّفۀ  اُم nمؤلّفۀ  ......
.... 

  اُم nمؤلّفۀ

کابرد تجارت موانع 
 الکترونیک

 سطح مشتري سطح تجارت

 -اجتماعی اقتصادي
 سیاسی

 -اجتماعی اقتصادي شناختی
 سیاسی

 شناختی

 سطح اول
 
 

 سطح دوم
 
 
 

 سطح سوم
 
 
 

 سطح چهارم
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فازي در ادامه به مراحل محاسبه وزن  AHPو مراحل ) 3(با توجه به نتایج جدول
فازي خواهیم  AHPهریک از ابعاد موانع تجارت الکترونیک بر اساس رویکرد 

  .پرداخت
مشـتري و  (فازي براي هر هر یـک از سـطوح  به دست آوردن بسط مرکب : مرحلۀ اول

  )تجارت
).,.,.().,.,.(),,( 6092260296516091260196501112

1 1
 j

j
gM 

).,.,.(),,().,.,.( 0352793162111110351793062102
1 2

 j
j

gM 

).,.,.(

).,.,.().,.,.(

644405445863
0352793162116092260296512

1
2

1



  i j
j

gi
M  

  
 

4
1

4
1

1 279024702150
i j

j
gi

M ).,.,.()(  

1S :سطح مشتري  
2S :سطح تجارت  

).,.,.().,.,.().,.,.( 7270557042302790247021506092260296511 S 
).,.,.().,.,.().,.,.( 5670442034902790247021500352793162112 S    

  .kSبر  iS) پذیري درجه امکان(محاسبه درجه ارحجیت  :دوممرحلۀ 
121  )( SSV 
555012 .)( SSV 

که  Sیک عدد فازي محدب ) درجه امکانپذیري(محاسبه درجه ارجحیت : مرحلۀ سوم
kiSiعدد فازي محدب  kبزرگتر از  ,...,,; 21 باشد.  

12121  )(min()( SSVSSV 
55501212 .)(min()(  SSVSSV 

Wنرمالیزه کردن بردار:مرحلۀ چهارم  دست آوردن بردار وزن نرمالیزه شدهو ب W.  
  
دهد، سطح مشتري از اهمیت بیشتري  گونه که نتایج مرحله چهارم نشان می همان  

نتایج حاصل از تعیین وزن معیارهاي سطح . نسبت به سطح تجارت برخوردار است
از حاصل ضرب وزن (فازي در جداول زیر نشان داده شده است  AHPدوم با تکنیک 

).,.().,( 357064305551  NWW



 تحلیل موانع به کارگیري تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایرانــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشبکی و همکاران 

85 

معیارهاي سطح سوم در ابعاد سطح دوم، وزن نهایی هریک از معیارهاي سطح سوم 
  ).آید بدست می

  
  وزن نهایی معیارهاي سطح مشتري: 4جدول

  وزن نهایی  وزن محاسبه شده در سطح سوم  معیارها
 0.557× 0.643= 0.358 0.557  موانع اقتصادي

 0.279× 0.643= 0.180 0.279  موانع شناختی

 0.163× 0.643= 0.105 0.163  اجتماعی - سیاسیموانع 

  
  وزن نهایی معیارهاي سطح تجارت: 5جدول

  وزن نهایی  وزن محاسبه شده در سطح سوم  معیارها
 0.446× 0.357= 0.159 0.446  موانع اقتصادي

 0.366× 0.357= 0.131 0.366  اجتماعی - موانع سیاسی

 0.188× 0.357= 0.067 0.188  موانع شناختی

  
هاي محاسبه شده از  فازي و وزن AHPهاي محاسبه شده از تکنیک  با توجه به وزن

هاي موانع تجارت  ، وزن نهایی هریک از مؤلّفه)6-11جداول(فازي  TOPSISروش 
ستون آخر این . الکترونیک از تلفیق دو وزن به دست آمده و محاسبه خواهد شد

اربرد تجارت الکترونیک را نشان هاي موانع ک جداول، وزن نهایی هریک از مؤلّفه
  . دهد می

  
  هاي موانع اقتصادي کاربرد تجارت الکترونیک در سطح مشتري بندي مؤلّفه رتبه: 6جدول

 موانع تجارت الکترونیک
  فاصله با

  ایدآل مثبت
  فاصله با

 Ci  ایدآل منفی
  وزن نهایی

0.358* Ci 

 0.233 0.651 0.017 0.009  فقدان عرضه الکترونیکی

 0.199 0.557 0.014 0.011  ارتباطات مخابراتی ضعیف

 0.182 0.508 0.013 0.013  نفوذ ضعیف کارتهاي اعتباري

 0.180 0.502 0.013 0.013  عدم دسترسی کافی به مشتریان

 0.153 0.426 0.011 0.015  ) از سوي مشتریان (فقدان قدرت خرید 
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  کاربرد تجارت الکترونیک در سطح مشتريهاي موانع شناختی  بندي مؤلّفه رتبه: 7جدول

 موانع تجارت الکترونیک
  فاصله با

  ایدآل مثبت
  فاصله با

 Ci  ایدآل منفی
  وزن نهایی

0.180* Ci 

  0.102 0.569 0.018 0.014  فقدان اعتماد مشتریان به ارائه کنندگان خدمات اینترنتی
 0.097 0.537 0.017 0.015  عدم آشنایی عمومی با کامپیوتر

 0.096 0.533 0.017 0.015  آموزش نامناسب و ناکافی مشتریان

 0.093 0.516 0.017 0.016  فقدان آگاهی و دانش مشتریان از منافع و مزایاي تجارت الکترونیک

 0.091 0.508 0.016 0.016  عدم آشنایی مشتریان با زبان انگلیسی

  
  کاربرد تجارت الکترونیک در سطح مشترياجتماعی  -هاي موانع سیاسی بندي مؤلّفه رتبه:8جدول

 موانع تجارت الکترونیک
  فاصله با

  ایدآل مثبت
  فاصله با

 Ci  ایدآل منفی
  وزن نهایی

0.105* Ci 

  0.060 0.571 0.019 0.014  نگرانی هاي مربوط به امنیت اجتماعی و محرمانه بودن
 0.059 0.558 0.019 0.015  حمایت قانونی ناقص و ناکافی از خرید هاي اینترنتی

 0.057 0.544 0.019 0.016  مستند سازي ناقص و ناکافی

 0.055 0.521 0.018 0.017  )تقلّب و کاله برداري اینترنتی(مسألۀ تدلیس مدنی 

 0.054 0.519 0.019 0.018  نگرانی هاي موبوط به امنیت کودکان در اینترنت 

  
  تجارت الکترونیک در سطح تجارت کاربرداقتصادي  موانعهاي  رتبه بندي مؤلّفه: 9جدول

 موانع تجارت الکترونیک
  فاصله با

  ایدآل مثبت
  فاصله با

 Ci  ایدآل منفی
  وزن نهایی

0.159* Ci  

 IT   0.016 0.025 0.613 0.097قانع کننده نبودن مزایاي مالی و تجاري 

 0.094 0.59 0.024 0.017  هزینۀ باالي سیستم هاي مورد نیاز تجارت الکترونیک 

 0.079 0.496 0.02 0.02  فقدان منابع کافی براي ایجاد و حفظ سیستم هاي بانکداري الکترونیک 

  0.073 0.461 0.019 0.023  و سایر تأسیسات پشتیبانی  ITCدر دسترس نبودن 
 0.063 0.394 0.015 0.024 یمیقد يبخش ها يبرا نترنتیکمتر ا تیابجذّ

 0.060 0.375 0.016 0.026 )یمنف اسیبه مق یبازده( اسیبه مق ییصرفه جو فقدان

 0.051 0.319 0.012 0.026  نترنتیا قیاطالعات به نحو مطلوب از طر ۀامکان ارائ عدم
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  کاربرد تجارت الکترونیک در سطح تجارتاجتماعی -سیاسی موانعهاي رتبه بندي مؤلّفه: :10جدول

 موانع تجارت الکترونیک
  فاصله با

  ایدآل مثبت
  بافاصله 

 Ci  ایدآل منفی
  وزن نهایی

0.131* Ci  
و عدم استفاده از آیین نامه  ITقوانین و مقررات نامطمئن در زمینه 

 0.074  0.562  0.025  0.02  هاي تکنولوژي کامپیوتر 

عدم تصویب قوانین و مقررات مناسب در مجاس و هیأت دولت و 
 0.070  0.534  0.024  0.021  کمبود چشمگیر در این زمینه

 0.066  0.504  0.023  0.023  اعتماد به معامالت در سیستم هاي بانکداري الکترونیک عدم

 0.065  0.496  0.022  0.023  عدم بهره گیري مناسب از وسایل ارتباط جمعی و رسانه هاي گروهی

 0.059  0.454  0.02  0.024  گذاري کافی در این زمینه عدم توجه جدي و کافی دولت و عدم سرمایه

 0.059  0.447  0.02  0.025  فقدان امنیت در سیستم هاي بانکداري الکترونیک 

 0.056  0.431  0.019  0.025  مشکالت قانونی مربوط به انعقاد قراردادها و تعهدات 

 0.056  0.425  0.018  0.025  بهنگام نبودن اطالعات موجود 

براي احراز هویت ) همانند دفاتر اسناد رسمی(صالح  فقدان مراجع ذي
  0.051  0.39  0.017  0.027  عرضه کنندگان و متقاضیان 

  
  کاربرد تجارت الکترونیک در سطح تجارتشناختی موانع هاي رتبه بندي مؤلّفه: 11جدول

 موانع تجارت الکترونیک
  فاصله با

  ایدآل مثبت
  فاصله با

 Ci  ایدآل منفی
  وزن نهایی

0.067* Ci  

 0.038  0.569  0.022  0.017  درك نامناسب مدیران از سیستم هاي نرم افزاري و اطالعاتی 

 0.036  0.535  0.021  0.018   عدم استفادة گسترده از کامپیوتر در فعالیتهاي تجاري

 ITC   0.018  0.02  0.53  0.036کمبود دانش استفادة مفید از 

مدیران ارشد و میانی براي بهره نبود باور و نگرش کافی و مناسب در میان 
 0.035  0.518  0.021  0.019  هاي دستی  گیري از سیستم هاي اطالعاتی مبتی بر رایانه به جاي سیستم

 IT   0.019  0.02  0.513  0.034 دیجد راتییمقاومت در برابر تغ سکیر

 IT   0.02  0.02  0.499  0.033عدم مهارت کافی کارکنان براي اداره و حفظ سیستم هاي مورد نیاز

  
  نتیجه گیري

اطالعات  يآور ت گرفته از فنأمهم نش ياز قسمتها یکیبه عنوان  کیتجارت الکترون
کاربران در  یاطالعات يازهاین نیمأت ياست که امروزه کاربرد آن در راستا

 يدر بعد اقتصاد کهي طوره رده است بک داینمود پ شیاز پ شیگوناگون ب يها نهیزم
رقابت  ۀدر عرص يروزیپ دیکل” حیحبه اطالعات ص عیسر یابیدست  تیاهم” زین
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در بازار  ناًیع یکیالزامات اقتصاد کالن تجارت الکترون .شود یمحسوب م یجهان
بر رشد  کیاقتصاد کالن، دادوستد الکترون دیاز د نکهیا یعنی ؛هم کاربرد دارد هیسرما

 لینعبده تبریزي او(است  رگذاریتأث زین گریو تورم و موارد د يور و اشتغال،بهره
  ). 1386همایش تجارت الکترونیک 

بندي موانع کاربرد تجارت  در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه
بدین . الکترونیک در صنایع غذایی استان یزد در دو سطح مشتري و تجارت بود

الکترونیک در ع تجارت منظور، پس از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه موان
سیستم هاي بازخور منفی شامل موانع اقتصادي، موانع سیاسی سه دسته از 

  .اجتماعی و موانع شناختی و در دو سطح مشتري و تجارت مورد بررسی قرار گرفت
نتایج حاکی از این است که از دیدگاه جامعۀ مورد مطالعه، موانع سطح مشتري از 

تعیین درجه اهمیت هریک از . رخوردار هستنداهمیت بیشتري نسبت به سطح تجارت ب
دسته موانع در سطوح مشتري و تجاري نشان داد که در هر دو سطح، موانع 
اقتصادي از بیشترین اهمیت برخوردارند؛ اما در سطح مشتري، موانع شناختی نسبت 

ین که ا سیاسی از درجه اهمیت باالتري برخوردار بود در حالی -به موانع اجتماعی
  . وضعیت در سطح تجارت بالعکس است

اهمیت باالتر موانع اقتصادي در هر دو حوزة مورد تحلیل مؤید توجه به مشکالت و 
در بین . ها براي توسعه تجارت الکترونیک است   مسائل مالی و سرمایه اي بنگاه

عوامل اقتصادي حوزه مشتري، مؤلّفه هاي فقدان عرضۀ الکترونیکی، ارتباطات 
ابراتی ضعیف، عدم نفوذ وسیع کارتهاي اعتباري، عدم دسترسی کافی به مخ

مشتریان و فقدان قدرت خرید از سوي مشتریان به ترتیب مهمترین موانع توسعه 
اهمیت کمتر مؤلّفه . تجرات الکترونیک در بین بنگاه هاي جامعه هدف شناخته شده اند

شتریان و فقدان قدرت خرید از هاي مؤثّر بر تقاضا یعنی عدم دسترسی کافی به م
سوي مشتریان مؤید نگرانی کمتر بنگاه ها از مشکالت بازاریابی و قدرت خرید 

مخابراتی  -مشتریان بوده و در مقابل، مهیا نبودن بسترهاي عرضه الکترونیکی 
 .    نشان دهندة لزوم توجه به زیرساختهاي الکترونیکی و مخابراتی در این زمینه هستند

نار حوزة مشتري، توجه به موانع اقتصادي کاربرد تجارت الکترونیک در سطح در ک
این که هنوز مزایاي . تجارت نیز می تواند راهکارهایی را به مسئولین امر ارائه نماید
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براي بنگاه هاي صنعتی به اثبات نرسیده و همین امر مهمترین مانع  ITمالی و تجاري 
یه اي در زمینۀ فرهنگ سازي و آموزش اثرات شناخته شدة مؤید وجود مشکالت پا

است دغدغۀ مهم دیگر بنگاه ها در این زمینه راه اندازي سیستم هاي  ITاقتصادي 
پشتیبان و پیشبرنده تجارت الکترونیک بویژه بانکداري الکترونیک و در نهایت، حفظ و 

جرگه تجاري  هاست که بسیاري از بنگاه ها را از ورود به این نگهداري از این سیستم
هنگام ) از منظر بازار(تر  ها و بویژه، بنگاه هاي سنّتی در مقابل، بنگاه. باز می دارد

استفاده از اینترنت و سایر ابزارهاي تجارت الکترونیک، نگرانی از بابت جذّابیت آنها 
  .ندارند و در همه حال، این ابزارها را کارآمد می دانند

ه کنندگان خدمات اینترنتی، عدم آشنایی عمومی با فقدان اعتماد مشتریان به ارائ
کامپیوتر، آموزش نامناسب و ناکافی مشتریان، فقدان آگاهی و دانش مشتریان از 
منافع و مزایاي تجارت الکترونیک و عدم آشنایی مشتریان با زبان انگلیسی مشکالتی 

. پیش رو برداشتاست که می توان تمام آنها را در دوره هاي کوتاه و میان مدت، از 
 می تواند با مشارکت سازمان ها و نهادهاي تبلیغاتی و آموزشی بویژهاین برنامه ها 

  . رسانه ها با برنامه ریزي هاي مناسب آموزشی، شکل گرفته و به اجرا درآید
در مجموع، ایجاد زیرساخت هاي مالی و جذب سرمایه در حوزة تجارت الکترونیک و 

براي توسعۀ شناخت عمومی و اختصاصی مردم بعنوان زمینه سازي مناسب دولت 
مشتریان بالقوه از جمله مهمترین سیاست هاي راهگشا در راستاي توسعۀ تجارت 

  .الکترونیک هستند
  

  هادهاپیشن
تجارت به وجود آورده است که  ةار زیادي را در حوزیالت بسفناوري اطالعات تحو

دلیل گسترش  ینبلکه عمده تر ؛سرعت یا سهولت آن نیستحاصل  ،التتحو نیا
بدون آن اینترنت این است که انتقال اطالعات  ،روزافزون فناوري اطالعات و باالخص

می توان فراتر از مرزهاي بین  ،با آنو توجه به مرزهاي جغرافیاي انجام می گیرد 
این ،  EDIهمچون ،ت اینترنت نسبت به سایر سیستم هامزی). 2002 ،هیاك( تالمللی رف

 ااینترنت ب. ت آن استعمومی ،یگبرخودار است و این ویژ خاصیژگی      است که از وی
ن را به آ درآورد و ریمی تواند تمام جهان را به تسخ ،این ویژگی برخورداري از
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یی آکار توانایی آن را دارد کهاینترنت عالوه براینکه . شبکه هاي جهانی تبدیل کند
تهاي بین المللی الیی تواند فرایند یادگیري را در رابطه با فعم ،بازارها را افزایش دهد

این فرایند یادگیري، از طریق دسترسی سریع و آسان به اطالعات  کند؛ نیز افزونرا 
  . بازارهاي بین المللی امکان پذیر است

براین اساس توجه پایه اي به گسترش این بستر مهم تجارت الکترونیک از اولویت 
در عین حال، . نامه هایی است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرددارترین بر

ایجاد زمینه هاي سرمایه گذاري بنگاه ها در قلمرو تجارت الکترونیک و تأمین 
زیرساخت هاي اصلی و پشتیبان آن، مستلزم به وجود آوردن فضاي ایمن و کم 

برنامه هاي حمایتی خود  دولت می تواند با تدوین و اجراي. هاست مخاطره براي بنگاه
در این زمینه، به شکل هاي مستقیم و غیر مستقیم، تمایل بنگاه ها را براي ورود به 

  . این حوزه برانگیزد
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