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الگوي توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت شرکت هاي تولید کننده 

 لوازم خانگی
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  استادیار دانشگاه یزد1

  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس2
  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس3

 
 

  چکیده
لذا . کنند ترونیکی خود بسیار متفاوت عمل میها در زمینه توسعه تجارت الک سازمان

رند شناسایی و با تجزیه و الزم است عواملی که بر توسعه تجارت الکترونیک اثر دا
ها  آنها برنامه ریزي مناسبی براي کنترل و استفاده از این عوامل براي سازمانتحلیل 

  .ترسیم گردد
بررسی وضعیت عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک "هدف اصلی تحقیق حاضر

 بوده و بدین ترتیب سوال اصلی تحقیق این"در شرکتهاي تولید کننده لوازم خانگی
هاي تولید کننده لوازم  چه عواملی در توسعه تجارت الکترونیک در شرکت: است که

  خانگی نقش دارند؟ 
هاي مدیریتی  هاي تحقیق حاکی از آن است که عوامل محیطی، سازمانی و ویژگی یافته

تواند نقش  عوامل می و این. بر توسعه تجارت الکترونیک در سازمان نقش دارند
  .وسعه تجارت الکترونیک در آینده داشته باشدتري نیز در ت پررنگ
گیري سازمان بر  تجارت الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیک، جهت :کلیدي کلمات

  .اساس بازار، جهت گیري سازمان بر اساس مشتریان
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  مقدمه
اي  هاي رایانه یی مثل شبکهها در اقتصاد دیجیتالی و عصر اطالعات بکارگیري فناوري

خرید و فروش  هاي تجاري و خصوصاً اینترنت در راستاي انجام فعالیتو باالخص 
  .اند دمات گسترش روز افزونی پیدا کردهکاالها و خ

تجارت الکترونیک، اقتصاد و جامعه را متحول کرده و مزایاي فراوانی براي 
تجارت الکترونیک مرزهاي مکان و زمان را . داردمشتریان و جامعه در بر ها، سازمان

همچنین . شود نه کاال و خدمات براي مشتریان میهم نوردیده و باعث کاهش هزیدر 
می تواند  موجب کسب بازار بیشتر و در نتیجه سودآوري باالتر  تجارت الکترونیک

ها باید با توجه به مزایاي تجارت الکترونیک و سرعت  لذا شرکت .براي شرکتها گردد
. ارت الکترونیک و توسعه آن باشندتوسعه آن در جهان به فکر به کارگیري تج

یرش نوآوري در یک محققان بسیاري به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر پذ
اند و سه عامل مدیریتی، سازمانی و محیطی رابه عنوان عوامل  سازمان پرداخته

بر یک  تاثیرگذار بر پذیرش یک نواوري معرفی کردند ولی هر کدام از این محققین 
تر و نقش  آن را در پذیرش نوآوري با اهمیت شتري داشته و نقشعامل تاکید بی

در این . گیرند ها را نادیده می نآتر نشان داده و یا  رنگ عوامل دیگر را بسیار کم
تحقیق تالش بر این است تا ضمن بررسی وضعیت عوامل موثر بر توسعه تجارت 

کننده لوازم خانگی در هاي تولید  در شرکت) ، مدیریتیسازمانی، محیطی( الکترونیک
ادبیات . ها در توسعه تجارت الکترونیک در آینده نیز تست شود حال حاضر، نقش آن

تئوري پذیرش (دهند  پذیرش نوآوري مورد تاکید قرار میپیشین نقش این عوامل را بر 
ر نقش این ولی تحقیق حاض )نوآوري، تحقیقات نواوري سازمانی، تئوري نهادي

ري در بر توسعه تجارت الکترونیک به عنوان یک نوآو زمان همبه طور عوامل را 
راحی گردید و در نهایت یک الگوي مفهومی ط. دهد سازمان مورد بررسی قرار می

 ن شدهییرهاي تعر متغین مدل مفهومی زییبراي طراحی ا .یردگ مورد بررسی قرار می
ري سازمان ت گیگیري سازمان بر اساس مشتري، جه جهت نهادي، فشارهاي رقابتی،(

با توجه به نظر ) ري مدیریتپذی ري و تجربهپذی ریسک ساس بازار، منابع سازمان،بر ا
هاي  این زیر متغیرها، در تئوري ک تعیین شد،اساتید و متخصصان تجارت الکترونی

  .ا کمتر مورد توجه قرار گرفته بودندد اصال مورد توجه قرار نگرفته و یموجو
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  تعریف تجارت الکترونیک
اي از تعریف  کترونیک وجود ندارد و هر نویسندهتعریف واحدي در مورد تجارت ال

کند ولی همه این تعاریف یک اساس  عرفی تجارت الکترونیک استفاده میخود براي م
هاي تجاري هست که به  مشترك دارند و ان این است که تجارت الکترونیک فعالیت

  .شود دایت میصورت الکترونیکی ه
باشد بلکه خدمت رسانی  خرید و فروش از طریق اینترنت نمیتجارت الکترونیک فقط 

هاي تجاري در سازمان را نیز  به مشتري، همکاري با شرکاي تجاري و هدایت فعالیت
  1)2002توربان،( شود شامل می
ها تعریف کرد که شامل  ونیکی را به عنوان گروهی از شبکه، تجارت الکتر2الورنس 
شبکه خصوصی با شرکاي ( ، اکسترانت)شبکه خصوصی داخل سازمان( اینترانت
ه براي ارتباط با سایرین و عمومی ک و اینترنت که یک شبکه وسیع جهانی) تجاري

  .باشد  است، می
  )سطح جهانی( اینترنت

  بازار
  
  
  

  

  )2000الورنس،( هاي مختلف در تجارت الکترونیک نقش شبکه:-1شکل

  
  مزایاي تجارت الکترونیک الکترونیک

میتوان بطور خالصه موارد ها  براي شرکتدر ارتباط با مزایاي تجارت الکترونیک 
  3)1996 لدرر و همکاران،( :زیر را برشمرد

                                                                                       
1 - Turban  
 
2 -Lawrence 
 
3-Lederer,  Mirchandani,  & Sims  

  اينترانت
  )سطح سازمان( 
  ايميل -
 اداره -
 اطالعات -
 تيمهاي مجازي -

 اكسترانت
)سطح بين سازماني(  

  سفارشها -
 معامالت -
 تبادل داده -

 تجارت   تبلیغات
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شود؛ امکان بروز اشتباه کاهش  ها به دفعات وارد سیستم نمی جا که داده از آن - 1
 .یابد می

هزینه  وشود  جویی می ها در سیستم؛ صرفه زمان الزم براي ورود مجدد داده - 2
 .یابد ها به کامپوتر کاهش می کار به واسطه عدم ورود مجدد دادهنیروي 

 .شود  اطمینان بیشتري برخوردار میجریان اطالعات از روانی و  - 3
تواند به  سیستم موفق تجارت الکترونیکی می یک: تر تجاري مزایاي سیکل سریع - 4

اي زمان مصرفی از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورت  طور قابل مالحظه
هاي انبارداري،  ساب تا دریافت وجه آن را کم کرده، نهایتا باعث تقلیل هزینهح

سازي بخشی از بهبود وضعیت نقدینگی و نیز آزاد دریافتی و در نتیجه هاي حساب
ت تجاري اتجارت بدون کاغذ نه فقط باعث باال رفتن سرعت انجام عملی. سرمایه گردد 

قابل اشتراك فیمابین طرفین نتیجه افزایش کمیت و کیفیت اطالعات ، بلکه درشود می
عرضه کاال این زنجیره . گردد می ، باعث امنیت بیشتر در زنجیره عرضه نیزتجاري

به خاطر عدم اطمینان در  هاي احتیاطی که قبالً آورد تا ذخیره امکان را فراهم می
  .، حذف گردد شد هاي مختلف نگهداري می بخش

منافع استراتژیک شامل رضایت بیشتر مشتري، ارتقاي : مزایاي استراتژیک - 5
، افزایش سهم بازار، باال رفتن توان رقابتروابط فروشندگان، بهبود روابط بازرگانی، 

  .وري کارکنان و ایجاد خالقیت است افزایش میزان بهره
  

  هاي بازاریابی سنتی همواره کارایی ندارند استراتژي
لوبیت الزم را ، همواره از یک دسته از نقاط مرجع که مطهان بازارهاي سنتیجدر 

تکنولوژي اینترنت متمرکز  که برهایی  بسیاري از شرکت .شود ندارند استفاده می
نقطه . نمایند طرز تفکر تجاري سنتی را اتخاذ میهاي مخالف با  ، استراتژيهستند

از کاربران و ارائه اي  ها به ایجاد جامعه ها در تمایل آن مشترك بسیاري از این شرکت
  .هاي باارزش در وب سایتشان است تجربه

نشان داده  1 را به دنبال دارند که درجدولهاي بازاریابی سنتی نتایجی  استراتژي
  . 1شده اند

                                                                                       
1.Hoffman, & Novak  
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هاي سنتی، باید  و مشکالت ناشی از اجراي استراتژيبه منظور اجتناب از مسائل 
نادرستی را به همراه دارند مورد بررسی و  نتایجهاي تصمیم گیري سنتی که  روش

مد نظر قرار ن توسعه تجارت الکترونیک در سازما استقرار وبازبینی قرار گیرند و 
  .گیرد

  
  توسعه تجارت الکترونیک

هاي تجارت  منفی بسیاري براي توسعه استراتژيواحدهاي تجاري دالیل مثبت و 
به طور کلی . دهد ان میبرخی از این دالیل را نش 2جدول . شان دارند الکترونیک

فظ به دلیل عالقمندي به ح هاي خود را غالباً ها استراتژي توان گفت که شرکت می
  .دهد جایگاه خود در بازار توسعه می

 اي در گیرنده تصمیمات و تغییرات پیچیدهکه توسعه استراتژي در بر علیرغم این
بسیاري از این عوامل . باشد هاي بسیاري می سازمان است، اما نقطه شروع محرك

هاي  ها، بهبود حاشیه ایجاد در آمد بیشتر، کاهش هزینه حول محورهایی همچون
ها  با این وجود، هدف کلیه سازمان. دن و عملکرد رقابتی بهتر متمرکز هستناطمینا

هایی از قبیل  سازمان. هاي انجام شده نیست صرفا کسب در آمد از سرمایه گذاري
سود نبوده هاي دولتی و سازمان هاي غیر انتفاعی عملکردشان بر مبناي کسب  ارگان

ن، کاهش مراحل امور اداري و حمایت مشتریا هوري، خدمت ب و بیشتر بر بهبود بهره
ها از  گونه سازمان علت استقبال این. از کارکنان خود به صورت اثر بخشی تاکید دارند

  .گردد می بر سیستم تجارت الکترونیک به میزان زیادي به انجام تغییرات موثر
  

 )2001بیل،ساتی و (  هاي سنتی نتایج محدودي را به همراه دارد استراتژي. 1جدول

  نتایج بالقوه  استراتژي سنتی
تمرکز بر مدلهاي کسب و کار قدیمی و 

  تالش در جهت انعکاس آن در وب
بهبود چشمگیري در فروش ، خدمات و رضایت مشتریان 

  مشاهده نمی شود

در وب ظرفیتهاي بیشتري براي حیطه وسیعتري از   بوفروش محصوالت فعلی در 
  محصوالت وجود دارد

برخی از کانالهاي توزیع فعلی ارزش آفرین نیستند و   استراتژي هاي فعلی توزیعحفظ 
  ممکن است فعالیت در وب باعث تضییع سرمایه گردد

  محدود کردن فرصتهاي موجود براي بهبود بهره وري  تاثیر محدود برعملکردهاي داخلی سازمان
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  1)2001آلن و افجرمستاد،( هاي تجارت الکترونیکی دالیل اصلی ایجاد استراتژي .2جدول 

  دالیل منفی  دالیل مثبت
  فشارهاي رقابتی  توسعه کسب و کار

  تمایل به انطباق با محیط  بهبود فعالیتهاي بازاریابی
  کاهش سهم بازار  افزایش رقابت پذیري

  نگرانی از وضعیت بازار  تمایل براي کسب موقعیت رهبري دربازار

  

  هاي تجاري الکترونیک  مراحل توسعه فرصت
اند  خود مراحلی را برنامه ریزي کرده ها براي توسعه تجارت الکترونیک تمام شرکت

  :2که در زیر به برخی از این مراحل اشاره شده است
  کند اولیه تجاري حمایت میهایی که از اهداف  جستجو براي یافتن فرصت

  ها با کسب و کار ها و ارتباط آن تشریح فرصت
  ها یت از ایدهجلب حما

  مرحله بازرسی
  ارائه مدل عملی کسب و کار

  جمع آوري اطالعات
  تاثیر بر سازمان

  تجزیه و تحلیل هزینه
  تخمین هزینه ها

 برآورد نرخ بازگشت سرمایه
 طرح تکنولوژیکی

 عملیات جدید کاري و فرایندهاي تجاري

  دستیابی به توافق و رهیافت مرحله اي
  

طبق تعریف، شرکتی از لحاظ به کارگیري تجارت الکترونیک توسعه یافته است که 
تجارت الکترونیک را در کلیه فرایندهاي خود بکار گیرد ؛به عبارتی تجارت الکترونیک 
                                                                                       
1.Allen , &  Fjermestad 
2.Jack .M. Nilles 
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چرخه (ولی اگر شرکتی در طی مراحل بلوغ . با تمام فرایندهاي شرکت یکپارچه شود
گذاشته و وارد مرحله دیگر شود پشت سر  تجارت الکترونیک یک مرحله را) تکامل

  1.باشد ال توسعه تجارت الکترونیک خود میتوان گفت که شرکت در ح می
، مدل 2مدل امیساري( در این تحقیق پس از بررسی مدلهاي بلوغ تجارت الکترونیک

، مدل کوپر و 5، مدل مارتین و ماتالي4، مدل شوراي بهره وري هنگ کنگ3وي و پاول
ها،  در همه این مدل مشاهده شد که) ،7چرخه حیات الکترونیکی اوانز ، مدل6برگس
از پست الکترونیکی شروع کرده؛ سپس  به ایجاد  ها تجارت الکترونیکی خود را شرکت

یک وب سایت اختصاصی پرداخته و از طریق وب سایت در مراحل اولیه تبلیغ و 
ی براي پرداخت الکترونیکو همچنین امکان . دهند سپس خرید و فروش انجام می

 در مرحله پیشرفته تر تجارت الکترونیک با شود و نهایتاً مشتریانو سازمان فراهم می
  .شود تمام فرایندهاي شرکت یکپارچه می

تحقیقات نواوري سازمانی و تئوري نهادي داراي ریشه  سه تئوري پذیرش نوآوري،
تواي نهادي و خصوصیات مشترك هستند و بر اهمیت منابع نامحسوس سازمانی، مح

  ..تاکید خاص دارند دیریتی در زمینه پذیرش یک نواوريم
در زیر به بررسی مختصر این سه تئوري که در زمینه پذیرش نواوري در یک 

  :شود باشد، پرداخته می ح شده و مبناي مدل تحقیق حاضر میسازمان مطر
  8تئوري پذیرش نوآوري

که ي ثابت از افراد ییک سازمان را به عنوان سیستم 9)1976( آگارواال راجرز راجرز؛
ها و تقسیم کار به اهداف مشترکی  نند تا از طریق سلسله مراتب رتبهک با هم کار می

  .معرفی کردند دست یابند

                                                                                       
1. Mahmoud Abu-Ali, 
2.Emissary 
3.Loi & Paul 
4. HKPC 
5.Martin & Matlai 
6.Kooper & Berges 
7.Ovans 
8. Innovation Adopoption 
9. Rogers, & Agarwala-Rogers  
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از آن ر و حتی بیشت 2به اندازه نوآوري فردي1 جرز اشاره کرد که نوآوري سازمانار
  .داراي اهمیت است

ردي تعیین شود نواوري شخصی ممکن است با یک سري خصوصیات فجا که  از آن
 ند با فاکتورهاي متفاوت داخلی و خارجی سازمان تعییناتو نواوري سازمانی می

  ..گردد
را پیش بینی  که سطح نو آوري سازمان 3متغیرهاي مستقل مدل راجرز سه دسته

  .گیرد میدر بر کنند را می
هاي رهبر سازمان  کند که نگرش که بیان می 4)رهبر(خصوصیات شخصی : اولدسته 

  هاي سازمان در ارتباط است به طور مثبت با نواوري رنسبت به تغیی
راجرز به طور گسترده و . است  5خصوصیات درونی ساختار سازمان:دسته دوم

فرموله  ،پیچیدگی،،6مرکزت .را مشخص کرددرونی سازمان  مفصل شش فاکتور
  اندازه سازمان ،9منابع سازمانی ،8به هم پیوستگی ،7بودن

منابع سازمانی و سایز سازمان به  ،بهم پیوستگی ،پیچیدگی ،10بر طبق نظر راجرز
طور مثبت با نوآوري سازمان در ارتباط است در حالی که تمرکز و فرموله بودن به 

  .است مرتبططور منفی با نوآوري سازمان 
 11خصوصیات خارج از سازمان سازمانی، تعیین کننده هاي نوآوري :دسته سوم

درجه اي که افراد یک سیستم با (مورد خاص در این زمینه باز بودن سیستم . است
  .باشد می) دیگر افراد که خارج از سیستم هستند ارتباط دارند

 
 
 

                                                                                       
1. Organizational Innovativeness 
2. Individual Innovativeness 
3. Independ Variable 
4. Individual (Leader) Characteristics 
5. Inretnal Characteristics of Organizational Structure 
6. Centralization 
7. Formalization 
8.Interconnectedness 
9.Organization Slack 
10.Roger 
11. External Characteristics of Organization 
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  مدل راجرز در مورد عوامل موثر بر پذیرش نواوري -2شکل                                             

  

خطوط نقطه چین در شکل باال نشانگر کم اهمیت بودن نقش عوامل محیطی و مدیریتی 
  .باشد پذیرش نوآوري در تئوري راجرز می بر

رسد که خصوصیات فردي و  به نظر می ،نشان داده شدهچه در مدل  رغم آن علی
. مشخصات خارجی وزن تئوریکال کمتري نسبت به مشخصات درونی سازمان دارد

به عنوان یک مفهوم خارجی براي 1 فقط یک عامل باز بودن سیستم خصوصا این که
و دیگر اعضا در یک ) خصوصا اعضاي سازمان(اندازه گیري ارتباط یک سازمان 

  .اجتماعی مشابه بیان شده است سیستم
باز بودن سیستم به عنوان تسهیل کننده نواوري سازمان در نظر گرفته شده 

اگرچه گاهی تردید در مورد اثر مثبت باز بودن سیستم در ارتباط با پذیرش .است
به عبارت دیگر ارتباط می تواند شامل پیامهایی که مساعد و  نواوري وجود دارد
باز بودن سیستم ممکن است به ,  باشد ي هستند و یا بالعکسمطلوب براي نواور

در مدل راجرز به این .افزایش مقاومت در برابر تغییر در بین سازمانها منجر شود
  .متغیر زیاد تاکید نشده و بیشتر به آن با تردید نگریسته شده است

                                                                                       
1. System Openess 

پذیرش نوآوري 
 در سازمان

 خصوصیات شخصی

خصوصیات درونی 
 ساختار سازمان

خصوصیات خارج از 
 سازمان
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مدل راجرز بر خصوصیات ساختاري  این نکته باید مورد توجه قرار گیرد کهدر آخر 
این تمرکز بر ساختار سازمان ممکن است  با پذیرش . سازمان تاکید زیاد دارد

  .نواوریهاي تکنولوژیکی مرتبط باشد
یک نواوري تکنولوژیکی خاص نیاز به نصب سخت افزار و سیستمهاي نرم افزار 

در سطوح مختلف و  و یا نیاز به یک هماهنگی نزدیک بین واحدهاي سازمانی. دارد
. ند و همچنین تعریف رویه هاي کاري دارده اتعریف شد به وضوحمسئولیتهاي کاري 

با  در این مدل خصوصیات ساختاري یک سازمان را به طور خاص, این مشخصات
  .اهمیت می نماید

پذیرش نوآوري در سازمان یک نگرش جامع بر روي  1:تحقیقات نوآوري سازمانی
. دامانپور ابعاد مختلف نواوري را لیست کرد. انجام شد2)1991( وسیله دامانپور به

همچنین به نظر می رسد که دامانپور از یک رویه تحلیلی مشابه مدل گسترده راجرز 
  .می باشد ، متفاوتجنبه هاي مختلف از استفاده کرد ولی مدلش 

در ابعاد مختلف مانند  بیان می کند که نوآوري سازمان موضوعی است که دامانپور
 در پذیرش نواوري عامل تعیین کننده را 13او . نفوذ می کند محیط, سازمان,اشخاص

  :عبارتند ازکه تشخیص داد
  3تخصصی سازي

  4متفاوت سازي عملکرد
  5حرفه اي کردن

  فرموله کردن
  تمرکز

  6نگرش مدیریت نسبت به تغییر
  7مدیریتی تصدي

                                                                                       
 
1.Organizational Innovation Research 
2. Damanpour 
3. Specialization 
4. Functional Differentation 
5. Professionalism 
6. Managerial Attitude toward Change 
7.Managerial Tenure 
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  1منابع دانش تکنیکی
  2منابع سازمان

  3ارتباطات درونی و بیرونی سازمان
  4تفکیک سازي عمودي

  5هیجان مدیریت اجرایی
براي مثال . کار چندان مشکلی نیست که شباهتهاي این مدل را با مدل راجرز پیدا کنیم

نگرش مدیریت نسبت به تغییر  ،منابع سازمان ،تمرکز ،فاکتورهایی مانند فرموله کردن
  .در هر دو مدل وجود دارد

م تخصصی سازي در مدل دامانپور تا حدودي شبیه مفهوم پیچیدگی در مدل مفهو
خصوصا .راجرز است ولی مدل دامانپور فاکتورهاي دیگري را نیز شامل می شود

, ارتباطات درونی و بیرونی سازمان, متفاوت سازي عملکرد, نقش مهم دانش تکنیکی
فرهنگ منعکس  دانش و یخصوصیات غیر محسوس سازمان را در دو واژه اساس

  .می کند
امل مدل دامانپور نیز نقش عوامل مدیریتی و ساختاري را بسیار پررنگ تر از عو

را در پذیرش توان گفت که نقش عوامل محیطی  دهد و در حقیقت می محیطی نشان می
ر نقش عوامل ولی این مدل بر خالف مدل راجرز ب گیرد یک نوآوري نادیده می

  .کند مدیریتی نیز توجه می
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
1. Technical Knowledge Resources 
2. Slack Resource 
3. Internal and External Communication 
4. Vertical Differentiation 
5. Administrative Intensity 
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  مدل دامانپور در مورد عوامل موثر بر پذیرش نوآوري در سازمان -3شکل 

  
طور که در شکل مشخص است تاکید بیشتر مدل دامانپور برمتغیرهاي سازمانی  همان

  اول و سپس متغیرهاي مدیریتی می باشددر درجه 
  

  تئوري نهادي
در سالهاي اخیر دانشمندان زیادي سعی کردند تا فرایند پذیرش و گسترش و توسعه 

 ؛1،1993آبراهامسون وراسنکوپف( نهادي شرح دهند گاهنوآوري را از دید
ها  نآ )4،1998اسوان، و رابرتسون نیوول، ؛3،1994کینگ و همکاران ؛2،2000فالناجین

ودن ب مدپیشنهاد کردند که توجه بیشتر به فرایندهاي اجتماعی می تواند باعث  نا کارا
، 5آبراهامسون و همکاران( اثربخشی یک نواوري شود رد شدنیک نوآوري و یا 

1993(.  
                                                                                       
1.Abrahamson & Rosenkopf 
2.Flanagin 
3.King  , Gurbaxani,  Kraemer , McFarlan, Raman &Yap 
4.Newell , Swan & Robertson 
5. Abrahamson,E.&Rosenkopf,L.1993 

عوامل ساختار 
 سازمانی

 عوامل محیطی
خصوصیات 

 مدیریتی

پذیرش نوآوري 
 در سازمان
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بر . هست 2یا فشار نهادي 1عامل اصلی که بر این فرایند اثر می گذارد فشار اجتماعی
طبق تئوري نهادي کردن عملکردهاي سازمان معموال به وسیله عوامل اجتماعی 

  .مشتق می شود تا عوامل اقتصادي
ها خود را با ان  ها خود را بر اساس آنچه که دیگر سازمان سازمان گاهی اوقات 

با نواوري  ،تطبیق می دهند بیشتر از اثربخشی تکنولوژیکی و یا بازگشت سرمایه
  .نوع فشار وجود دارددو . )آبراهامسون و همکاران ( دهندمی ق تطبی

و یا  ؛ها ممکن است فشارهاي نهادي را در ترس از دست دادن مشروعیت سازمان 
  .فشارهاي رقابتی را در ترس از دست دادن مزیت رقابتی احساس کند

 هاي اجتماعی خارجی اطراف جنبه نهادي نواوري سازمانی توجه ما را به محیط
 .سازمان جلب می کند

هاي داخلی سازمان  اره پذیرش نوآوري معموال بر جنبههاي موثر قبلی درب تئوري
تئوري نهادي کردن نشان می دهد که یک سازمان تصمیم به پذیرش یک . توجه کردند

اعمال نوآوري بر اساس فشارهاي خارجی بیشتر از آنچه که به وسیله خود سازمان 
در رویارویی  انتخاب استراتژیک مدیریت ري نهادي همچنین برتئو .گیرد می. می شود

بر نقش فعال تصمیم گیرندگان سطح باال در  و با فشارهاي محیطی تاکید خاص دارد
  .می کند اشارههاي سازمان  نفوذ بر استراتژي

  
  
  
  

  
  تئوري نهادي در پذیرش نواوري سازمانی .4شکل 

  
مشهود است در تئوري نهادي تاکید اساسی بر نقش عوامل  4 طور که در شکل همان

  .باشد تی بر پذیرش نوآوري در سازمان میمحیطی و سپس بر نقش متغیرهاي مدیری
باید توجه داشت که هدف تحقیق حاضر بررسی تک تک عوامل ذکرشده در سه 

ها و  تئوري چون بررسی تک تک این عوامل حجم عظیمی از. نیستتئوري باال 
                                                                                       
1.Social Pressure 
2. Institutional Pressure 

پذیرش 
 نوآوري

عوامل 
 محیطی

عوامـــــــــل 
 مدیریتی
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در   ها طلبد بلکه علت انتخاب این سه تئوري این است که این تئوري مطالعات را می
مجموع بر نقش متغیرهاي محیطی، سازمانی و مدیریتی درپذیرش نواوري درسازمان 

می شود بنابر این سه  تاکید کرده و اهمیت هر سه عامل رابه صورت جداگانه متذکر
  .متغیر مستقل در این تحقیقات مبناي تحقیق حاضر قرار گرفته است

  .در زیر به شرح هر یک از این متغیرهاي پرداخته میشود
  1محیطی عوامل

ارهاي نهادي و فشارهاي رقـابتی  متغیرهاي محیطی در این تحقیق شامل دو دسته فش
  .شود می

  2فشارهاي نهادي )الف
می تواند فشارهایی را بر سازمان براي پذیرش نوآوري تحمیل کند و  محیط بیرونی

  .مدیران اجرایی مختلف ممکن است ادراکات گوناگونی از این فشا رها داشته باشند
نهادي و فشارهاي :وجود داردنوع از فشارهاي محیطی همانطور که قبال ذکر شد دو 

پذیرش نوآوري ممکن  ي براي گیر کند که تصمیم تئوري نهادي پیشنهاد می .رقابتی
در عوض پذیرش یک نوآوري ممکن است . اساس کارایی نباشد منطقی و براست 

تئوري نهادي . )3،2000فالناجین(د ه محتواي ارتباطی و اجتماعی باشپاسخ قانونی ب
ها از  هاي تکنولوژیکی و مدیریتی در بین سازمان دهد که چرا نوآوري توضیح می

  .یابد گسترش می کردن طریق فرایند نهادي
این فشارهاي نهادي معموال به وسیله یک بخش قدرتمند خارجی مانند بخشی از 

هاي تجاري و دیگر ذینفعان  رسانه اتحادیه هاي تجاري،شرکتهاي مشاوره، حکومت،
 ؛1991 آبراهامسون،( مانند عرضه کنندگان ،مشتریان بر سازمان تحمیل می شود

فشارهاي نهادي همچنین از مبادله اطالعات بین سازمانی  .)1994 ،4کینگ و همکاران
    .)1989 ،5گاالسکیویسز و واسرمن( شود نیز ناشی می

                                                                                       
1. Environmental Factors  
2. Institutional Peressure 
3. Flanangin 
4. Abrahamson., King et al  
5. Galaskiewicz & Wasserman  
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قابل ذکر است که فشارهاي نهادي بیشتر تحت شرایط عدم اطمینان محیطی و ابهام 
مدیران  .خصوصیت تجارت الکترونیک است وجود دارد که این دقیقاً نتایج يباال

دشان را تحت شرایط افزایش فشارنهادي ببینند تا تجارت الکترونیک شرکتها باید خو
  .گیرندبه کار  در سازمان خود را
  1فشارهاي رقابتی )ب

هاي هم رتبه در یک صنعت مشابه ممکن است که به شرکت براي پذیرش و  شرکت
ین فشار به عنوان فشار رقابتی تعریف ا. توسعه تجارت الکترونیک فشار وارد کنند

ها به خاطر ترس از دست دادن مزیت رقابتی  فشاري که بر روي شرکت.شودمی 
رقابت بر مدیران فشار زیادي وارد  ،)2،1990آبراهامسون و همکاران( ی شودوارد م

  .می کند تا گزینه هاي مختلفی را  به منظور استراتژیهاي جاري جستجو کنند
پذیرش و توسعه نوآوري در تحقیقات گذشته نشان می دهد که فشارهاي رقابتی بر 

  .)1992، 2جانسون و همکاران، 11995گراور،(  سازمانها اثر دارد
ها  کند چون آن ها وادار می ها را به تقلید از دیگر شرکت فشارهاي رقابتی شرکت

اگر . دارند گرفتن،گرایش به اجتناب از ریسک زیر متوسط عملکرد صنعت قرار 
اثر فشار رقابتی بر روي ؛مدیران نوآوري را به عنوان یک سرمایه نامطمئن دریابند 

  .)1998، 3پوندر و باچهلز ،انیل( پذیرش و توسعه نواوري  قوي تر است
  4عوامل سازمانی

وري قبال مورد فاکتورهاي سطح سازمانی به طور گسترده در مورد پذیرش نوا
براي اجراي تجارت  )1986 ،6کیمبرلی ،51991دامانپور( اند مطالعه قرار گرفته

الکترونیک یک شرکت نه تنها به تعهدات مالی ،تکنولوژیکی و منابع انسانی نیاز دارد 
در پذیرش  .وردآبلکه همچنین باید یک محتواي استراتژیک را در سازمان فراهم 

                                                                                       
1.Competitive Peressure 
2. Abrahamson & Bartner 
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مورد توجه قرار نواوري، استراتژیهاي سازمان به عنوان یک متغیر سازمانی کمتر 
  .گرفته است

  7اي به سمت بازار و گرایش بر اساس مشتري سوق دهنده )الف 

ها بر آگاه بودن از پروفایل در حال تغییر مشتریان آنالین تاکید  برخی از شرکت
ولی . پردازند ها به حفظ مشتریان موجود می در حالی که برخی از شرکت خاص دارند

تفاوت  .رضایت مشتري موضوع اصلی شرکت استهر شرکتی ادعا می کند که 
اصلی از این ناشی می شود که مدیر اجرایی چگونه رضایت مشتري را تفسیر می 

برخی از شرکتها معتقدند که  با یک رویه جدید در اینترنت می توانند مشتریان را .کند
ن ای. هدف قرار داده و اولین فراهم کننده محصوالت براي مشتریان جدید باشند

مند هستند  دیده نمی گیرند اما همچنین عالقهشرکتها نیازهاي مشتریان موجود را نا
که بر رفتار و عالیق مشتریانشان تاثیر بگذارند و یا حتی نیاز جدید براي آنها ایجاد 

مشتریان  حفظ ها معیاري دارند که نشان می دهد که در مقابل برخی شرکت. کنند
 بازار به سوي  جهت گیري، شرکتهایی که ع شرکتهااولین نو .تر است آسانقدیمی 
  .شود نامیده می شود در حالی که نوع دوم گرایش بر اساس مشتري نامیده می دارند،

یک توجه بلند مدت به نیاز پنهان مشتریان فعلی و بالقوه  بازارجهت گیري بر اساس 
اري مشتریان دارد در حالی که جهت گیري مشتري توجه کوتاه مدت براي نیازهاي ج

  .دارد
دارد تمام انرژیش را برا ي اختراع و ارائه   بازاریک شرکت که جهت گیري بر اساس 

محصوالت و خدمات عالی و همچنین ایجاد نیاز جدید براي مشتریان موجود و 

                                                                                                                                                                                                            
1.Grover 
2. Johnson ,  Allen , Crum -2  
3. Oneil l, Pouder , Buchholtz  
4.Organizational Factors  
5. Damanpour 
6. Kimberly 
7. Market-driving orientation and Customer-led orientation  
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محصوالت و خدمات  اولویت تکنولوژیکی،.همچنین مشتریان بالقوه صرف می کند
توجهات اصلی شرکتهایی است که گرایش بر اساس نوآوري و بهبود مداوم از  جدید،
در مقابل شرکتهایی که گرایش بر اساس مشتریان دارند تمرکز بر تشخیص  .دارند

نیازهاي بازارهاي مشتریان هدف و تحویل محصول و خدمت براي رضایتمندي و 
  .ارضاء کردن نیازهایشان دارند

به مشخصات محیط بیرونی توجه شرکتها باید براي انتخاب یکی از دو گرایش 
بر اساس  ؛در محیطی که به طور دائم در حال تغییر است شرکتها یی که گرایش.کنند

دارند بیشتر می توانند مزیت رقابتی از طریق تواناییشان برا ي پیش بینی  بازار
  .نیازهاي مشتریان براي ایجاد قابلیتهاي ارزشمند بر اساس دانش  به دست آورند

یک فرهنگ تجاري را پرورش می دهند تا آنها را  براي پذیرش بازارا گرایش شرکتها ب
براي اجراي تجارت  فراهم کردن چنین محیطی. بسازد تر تکنولوژیهاي جدید آماده

الکترونیک به خاطر محتواي پیچیده و غیر مطمئن و مزیت چشمگیر آن خیلی مهم 
 .است

د هدایت می شوند از ریسک تجارت در مقابل شرکتهایی که بر اساس مشتریان موجو
هدف اولیه چنین شرکتهایی این است که رابطه بلند مدت با مشتریان .آنالین بیزارند

می  نیز این منجر به رابطه بین شخصی بین مشتریان موجود.قدیمی داشته باشند
چنین .بیشتر از تبلیغات اینترنتی می شود ،شود که این منجر به جذب مشتریان جدید

در این شرکتها . استمرار رابطه و دوستی با مشتریانشان تاکید می کنند برایی شرکته
اطالع رسانی محصوالتشان استفاده  معرفی و از اینترنت به عنوان کانالی دیگر براي

شرکتهاي مشتري مدار ممکن است وب سایتهایی مخصوص خودشان . می کنند
معامالت انالین سرمایه گذاري  داشته باشند اما بیشتر آنها به طور جدي در توسعه

  .نمی کنند
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  1منابع سازمانی )ب
به  طور مثبت با  مالی مطالعات متعدد نشان می دهد که موجود بودن منابع اضافی

؛ 1984، 2فنل؛ 1991، دامانپور( غییر سازمانی در ارتباط استنوآوري و ت
منابعی هستند که  منابع مازاد معتقد است که  )1981( 4بورجیویس )3،1999تاباك

  .تواند در یک روش خاص با صالحدید خاص به کار گرفته می شود می
موفق تجارت الکترونیک فقط نیاز به حمایت مالی ندارد بلکه همچنین به پذیرش  يااجر

مطالعـات نشـان مـی دهـد کـه مسـائل       . اجرایی و تکنولـوژیکی در سـازمان نیـاز دارد   
در و توسعه تجارت الکترونیک اثـر مـی گذارنـد    تکنیکی عامل اصلی هستند که بر اجرا

بنـابراین  . مورد منابع اطاعاتی هم منابع تکنیکی و هم مهارت انسـانی تاکیـد مـی شـود    
باید توجه کرد که توجه به زیر ساختهاي اطالعاتی به عنوان آمـادگی سـازمان در دو   

و دانـش   )نـرم افـزار و سـخت افـزار کـامپیوتري     (زمینه زیرساختارهاي تکنولوژیکی 
مانند توانایی کارکنان براي طراحی و حفظ وب سایتها و انجـام معـامالت بـه    (انسانی 

ممکـن اسـت نگرشـهاي مختلـف نسـبت بـه تجـارت          )کمک تکنولوژیهـاي کـامپیوتري  
  .الکترونیک ایجاد کند

زیر ساختها فقط به امکانات پایگاه داده و ارتباطات از راه دور پیشـرفته ارجـاع نـدارد    
بلکه همچنین براي ایجاد و به روز کردن امکانـات تکنولـوژیکی بـه     )ITکنیکیاساس ت(

  .نیز نیاز استمهارت انسانی و تخصص او 
زیر ساختهاي تکنولوژي اطالعـات اثـر مثبـت بـر نـواوري سـازمانی و تغییـر فراینـد         

 )1985 آنتونلی،( تجاري دارد

                                                                                       
1.Organizational slack  
2. Fennel 
3.Tabak  
4. Bourgeois 
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  خصوصیات مدیریتی
استراتژیک اجرا شود ما نمی توانیم  اگر تجارت الکترونیک به عنوان یک تصمیم

 .خصوصیات شخصی تصمیم گیرندگان را نادیده بگیریم

رفتار شخصی تصمیم گیران بر روي رفتار استراتژیک شرکت در تطبیق یا رد 
  .نوآوري اثر می گذارد

ذیر براي اغلب شرکتها پ که تجارت الکترونیک هنوز یک استراتژي ریسکیی ازآنجا
این است که مطالعه کنیم که چگونه تجربه مدیران ارشد و  است یک تحقیق مفید

  .ریسک پذیري آنها بر توسعه تجارت الکترونیک در سازمانها اثر دارد
. چیزهاي جدید است پذیرش و کسب تجربه پذیري به معنی تمایل روانی فرد براي

ترجیحات شخصی مدیر اجرایی براي پذیرش ایده ها و چیزهاي جدید بر جهت گیري 
چنین مدیري از تغییرترس ندارد و همواره امادگی . استراتژیک شرکت اثر دارد

  .پذیرش ان را دارد
گرایش به ریسک به عنوان تمایل تصمیم گیرنده  براي روبرو شدن و یا اجتناب از 

  .)11992سیتکین و همکاران،( ریسک است
  

  متغیرهاي تحقیق و الگوي مفهومی تحقیق

مفهومی تحقیق ابتدا کلیه معیارهاي موجود در ادبیات نظري به منظور ترسیم الگوي 
و سپس با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین  ،استخراج گردید

حذف و تعدادي به آنها آنها متخصصان و خبرگان تجارت الکترونیک تعدادي از 
ین تحقیق ارائه اضافه گردید و در قالب طبقه بندي جدیدي که برا ي اولین بار در ا

معیار به عنوان  8 در مجموع این. شده است، الگوي مفهومی تحقیق طراحی گردید
  .بندي گردید معیار اصلی طبقه 3فهومی در قالب معیارهاي تشکیل دهنده الگوي م

  .ارائه شده است 5این معیارها در شکل 
                                                                                       
1.Sitikin & Pablo 
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  الگوي مفهومی تحقیق .5شکل

  
نیک فرضیه اصلی و سه فرضـیه فرعـی   الگوي مفهومی باال می توا بنابراین باتوجه به
  :زیر را مطرح کرد

بر توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهاي تولید عوامل محیطی، سازمانی و مدیریتی 
  .کننده لوازم خانگی اثر دارند

بر توسعه تجارت ) مانند فشارهاي اجتماعی و فشارهاي رقابتی(عوامل محیطی 
  .شرکتهاي تولید کننده لوازم خانگی اثر دارندالکترونیک در 

گیري شرکت بر جهت ند جهت گیري شرکت به سمت بازار، مان(عوامل  سازمانی 
ه براي توسعه ، در موجود بودن منابع مالی و تخصیص بودجاساس مشتریان موجود

بر توسعه تجارت  )ابع تکنولوژي اطالعات در سازمانوجود منتجارت الکترونیک و 
  .رونیک در شرکتهاي تولید کننده لوازم خانگی اثر دارندالکت

توسعه تجارت 
الكترونيك در 

 صنعت لوازم خانگي

 

:عوامل محيطي  
 فشار رقابتي

 فشار اجتماعي

 عوامل سازماني
 جهت گيري سازمان بر اساس مشتريان

 جهت گيري سازمان بر اساس  بازار
 منابع سازماني

 منابع تكنولوژي اطالعات

 
 

:عوامل مديريتي  
 ريسك پذيري مديريت
 تجربه پذيري مديريت
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و ریسک  1مانند تمایل باالي مدیراجرایی براي تجربه پذیري( ویژگیهاي مدیریتی
بر توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهاي تولید کننده لوازم ) 2پذیري مدیر اجرایی

  .خانگی اثر دارند
  

  روش تحقیق و جامعه آماري
تحقیق از روش پیمایشی و توصیفی استفاده شد و جامعه آماري به منظور انجام 

طبق اطالعات  1386مورد بررسی ،شرکتهاي تولید کننده لوازم خانگی که تا تابستان 
سازمان توسعه تجارت، وزارت صنایع و معادن و همچنین لیست شرکتهاي شرکت 

تعداد این  .باشدمی  لوازم خانگی وب سایت فعال دارند کننده در پنجمین نمایشگاه
اي با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر اساتید و  عدد بود پرسشنامه 67 شرکتها

پرسشنامه  61کارشناسان طراحی شد و بین تمام اعضاي جامعه پخش شد و که 
پرسشنامه برگشتی براي تحلیل فرضیه ها از  61با توجه به تعداد . برگشت داده شد

روایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان و . دفنون آمار استنباطی استفاده ش
خبرگان تجارت الکترونیک تایید و پایایی ان نیز بر اساس آزمون ضریب الفاي 

نرمال بودن . بدست امد.  79.کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که آلفاي بدست امده 
تحقیق  اسپرینوف تایید شد و داده هاي -جامعه اماري به وسیله آزمون کلموگروف

زوجی، رگرسیون و ضریب گاما مورد تجزیه و تحلیل قرار  Tبه وسیله آزمونهاي 
  . گرفت

  اه زیه و تحلیل اماري و آزمون فرضیهتج
  توصیف داده هاي آماري )الف

نمودار فراوانی پاسخهاي مربوط به سواالت دردو وضعیت موجود و مطلوب در زیر 
متغیرهاي تحقیق با توجه به طیف امده که میزان  اهمیت هر یک از عوامل و 

از نظر پاسخ دهندگان مشخص شده ) 1=و کمترین اهمیت5=بیشترین اهمیت(لیکرت
  .است

                                                                                       
1. High level of openess to experience 
2. Risk-taking CEO 
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  نمودار فراوانی متغیرهاي تحقیق دروضعیت موجود:6شکل 

  
  نمودار فراوانی متغیرهاي تحقیق در وضعیت مطلوب. 7شکل

  

  ها آزمون فرضیه )ب
 با.زوجی مورد بررسی قرار گرفت  Tفرضیه هاي تحقیق در ابتدا به وسیله ازمون 

 )صفر(  است درصد 5 از کمتر ي در این ازموندار یمعن سطح مقدار اینکه به توجه
 و موجود حالت دو در نظرها تفاوت نتیجه تحقیق حاکی از این است که ،بدست آمد

 شرکت مطلوب و موجود وضعیت بین يدار یمعن تفاوت ییعن. است دار یمعن مطلوب
همچنین براي نشان دادن تفاوت متغیرها در دو وضعیت از آزمون  .دارد وجود

  :میانگینها استفاده شد که خالصه نتایج در زیر آمده است
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  میانگین متغیرها در دو وضعیت موجود و مطلوب .3جدول

 مدیریتی متغیر ویژگیهاي متغیر عوامل سازمانی متغیر عوامل محیطی 

 1.98 1.87 2.11 میانگین وضعیت موجود

 3.00 3.26 3.33 وضعیت مطلوبمیانگین 

  
سپس  بر اساس ازمون رگرسیون داده ها در دو وضعیت موجود و مطلوب مورد 
برسی قرار گرفت و بر اساس آن فرضیه اصلی و هر سه فرضیه فرعی  در هر دو 

نتایج حاصل از این آزمون در دو وضعیت حالت مورد تایید قرار گرفت  که خالصه 
هر چند هر سه فرضیه در حالت . مطلوب و موجود در دو جدول زیر آمده است

موجود نیز پذیرفته شده است ولی همان طور که در جدول با توجه به ضریب تعیین 
مشخص است این عوامل دروضعیت موجود در مقایسه باوضعیت مطلوب نقش 

  .تجارت الکترونیک دارندبسیار کمتري بر توسعه 
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   نتایج حاصل از ازمون رگرسیون در حالت موجود. 4جدول
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  نتایج حاصل از ازمون رگرسیون در حالت مطلوب .5جدول
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را به عنوان معیاري براي اولویت بندي عوامل تاثیر گذار  R2اگر بخواهیم ضریب تعیین
در ) متغیرهاي مستقل فرضیات(بر تجارت الکترونیک در وضعیت مطلوب و موجود 

نظر بگیریم آنگاه ترتیب عوامل مذکو دردو وضعیت موجود و مطلوب بدین صورت 
  :خواهد بود

  اولویت بندي متغیرهاي مستقل تحقیق با توجه به ضریب تعیین در دو حالت موجود و مطلوب .5جدول 
                                                           R R2                     وضعیت مطلوب  

  0.757  0.573  عوامل سازمانی
  0.754  0.569  عوامل محیطی

  0.707  0.500  ویژگیهاي مدیریتی
  وضعیت موجود
  0.484  0.234  عوامل سازمانی

  0.449  0.201  ویژگیهاي مدیریتی
  0.271  0.074  عوامل محیطی

  
عوامل سازمانی در هر دو وضعیت مطلوب و موجود بیشترین اهمیت طبق جدول باال 

  .را در توسعه تجارت الکترونیک دارند
به منظور رتبه بندي زیر متغیر هاي مربوط به هر متغیر مستقل از ازمون گاما 

که خالصه نتایج .استفاده شده و ضریب گاما را در این ازمون معیار رتبه بندي گرفت
  :استدر جدول زیر آمده 

  ضریب گاما  رتبه بندي زیر متغیرهاي مربوط به سه متغیر مستقل تحقیق با استفاده از  .6جدول 
  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود  متغیرها

  
متغیرهاي 

  محیطی

  0.829  0.585  فشار رقابتی

  0.535  0.270  فشار اجتماعی

  
متغیرهاي 
  سازمانی

  0.751  0.662  منابع مالی سازمان

  0.737  0.497  اطالعات منابع تکنولوژي

  0.674  0.489  جهت گیري بر اساس بازار
  0.628  0.427  جهت گیري بر اساس مشتریان موجود

ویژگیهاي 
  مدیریتی

  0.647  0.540  ریسک پذیري

  0.612  0.332  تجربه پذیري
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هر چند هر سه فرضیه تحقیق در هر دو حالت موجود و مطلوب مورد تایید قرار 
مشخص است نقش این عوامل بر توسعه  6و  5 که در جدول گرفت ولی همانطور

تجارت الکترونیک در وضعیت مطلوب بسیار بیشتر از وضعیت موجود می باشد 
  .دارند

  
  نتیجه گیري و پیشنهادات

طور که ذکر شد فرضیات تحقیق در هر دو حالت موجود و مطلوب پذیرفته شد  همان
مدیریتی بر توسعه تجارت الکترونیک در هاي  یعنی عوامل محیطی، سازمانی و ویژگی

شرکتهاي تولید کننده لوازم خانگی نقش دارندولی میزان تاثیر این عوامل در حال 
حاضر بسیار کم می باشد بنابراین شرکتها در حال حاضر تنها به داشتن یک وب 
سایت و تبلیغ از طریق وب سایتشان اکتفا کرده و هیچ خرید و فرشی از طریق وب 

با توجه به نتایج تحقیق عوامل مذکور در اینده می توانند . شان انجام نمی دهندسایت
نقش بسیار پررنگ تري بر توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهاي تولید کننده لوازم 

  .خانگی داشته باشند
نشان داده شد که نقش فشارهاي اجتماعی و تجربه پذیري مدیریت بر  6در جدول 

یک در حال حاضر بسیار کم می باشد یعنی می توان گفت که توسعه تجارت الکترون
فشار زیادي ازطرف انجمن ها و اتحادیه هاي تجاري، دولت و مشتریان به منظور 
توسعه تجارت الکترونیک بر شرکتهاي تولید کننده لوازم خانگی در حال حاضر 

 .باشد ر هم نسبت به حالت مطلوب کمتر میو همچنین نقش عوامل دیگ.وجود ندارد
بدین منظور پیشنهادات زیر در خصوص توسعه تجارت الکترونیک در این شرکتها 

  :بیان شده است
  
جلب اعتماد مدیران سازمان در بکارگیري تجارت الکترونیک به منظور دستیابی  -

 هر چه سریع تر به اهداف سازمان و بر گزاري دوره هاي اموزشی براي مدیران

تشویق مستمر شرکتها توسط شوراي لوازم خانگی و اتحادیه هاي تجاري  -
این شورا و اتحادیه ها . مربوط به این صنعت به منظور توسعه تجارت الکترونیک

می توانند به شرکتها در جهت توسعه زیر ساختها و همچنین جذب سرمایه و یا 
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الگو برداري   کمک براي شناخت شرکتهاي موفق لوازم خانگی در سطح جهان و
 ..از تجربه این شرکتها کمک نمایند

حمایت دولت از شرکتها  در جهت توسعه تجارت الکترونیک ، ایجاد زیر  -
مانند زیر ساختهاي مخابراتی، ( ساختهاي مناسب براي تجارت الکترونیک

تسهیل روشهاي  ،)تشکیالتی،اطالعاتی و علی الخصوص زیر ساختهاي فرهنگی
یت در پرداختها و همچنین ارائه تمهیدات مالیاتی در زمینه پرداخت، ایجاد امن

توسعه تجارت الکترونیک و ارائه سوبسیدهایی جهت گرایش سازمانها براي 
توسعه تجارت الکترونیک و همچنین جهت جلب و تشویق سرمایه گذاري 
خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در زمینه تجارت 

تامین و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نیاز و  الکترونیکی،
برقراري خطوط ارتباطی پرسرعت، مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت و کاهش 

 هزینه استفاده از خطوط مزبور

، رسـانه هـاو همچنـین دولـت در جهـت      فرهنگ سازي در جامعه توسط شرکتها  -
 ابزاي جهت خرید  براي استفاده از اینترنت به عنوان ترغیب مردم

ایجاد زیر ساختهاي الزم براي تجارت الکترونیک از قبیل مجموعه اي از منابع  -
 انسانی، اطالعاتی و فنی 

تالش در جهت فرهنگ سازي مناسب براي استفاده از اینترنت در سازمان براي  -
ی و انجام امور و ارتباط با مشتریان از طریق برگزاري سمینارها، جلسات توجیه

 پرسنل براي
به منظور تضمین سرمایه گذاریش تاکید سازمان به اینکه بازار محصوالتش  -

اندازه کافی بزرگ باشد لذا سازمان باید باتمرکز بر جهت گیري بر اساس  به
تحویل محصول و خدمت براي رضایتمندي و ارضاء کردن  مشتریان هدف،

اینترنتی به دنبال  آنها و تبلیغ جهت تشویق این مشتریان در جهت خرید نیازهاي
بر نامه ریزي و تخصیص سرمایه  براي براي جذب مشتریان جدید و تغییر و 

  توسعه همچنین  توسعه بازار داشته باشد
جذب سرمایه و تخصیص منابع مالی براي توسعه زیر ساختها و بر نامه هاي  -

 تجارت الکترونیک
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خانگی د ر سطح  الگو برداري و کسب اطالعات از شرکتهاي موفق صنعت لوازم -
جهان،  و بهره مندي از اطالعات و دانش این شرکتها در جهت توسعه تجارت 

 الکترونیک 
 

  پیشنهادات تحقیقات آتی
با انجام هر کار علمی، راه به سوي مسیر جدیـد بـاز مـی شـود و ادامـه راه مسـتلزم       

توصـیه  بدین لحاظ تحقیقاتی که در ادامه تحقیـق حاضـر   . انجام تحقیقات دیگري است
  :می گردد انجام گیرد به شرح زیر می باشد

. در این تحقیق  شرکتهایی که وب سایت  فعال دارند مورد بررسـی قـرار گرفتنـد    -
محققین بعدي می توانند مبناي کار را بـر روي شـرکتهایی قـرار دهنـد کـه هنـوز       
وارد تجارت الکترونیک نشده انـد و حتـی از ایمیـل و یـا وب سـایت بـر خـوردار        

د و با بررسی این عوامل  مشاهده کننـد کـه ایـا عوامـل مـذکور بـر پـذیرش        نیست
 تجارت الکترونیک  در این شرکتها موثر هستندیا خیر 

بـر توسـعه تجـارت    ...) ها، رسـانه هـاو    واسطه بررسی نقش  عوامل دیگري مانند -
 الکترونیک

بـر توسـعه تجـارت    ) محیطـی، سـازمانی، مـدیریتی   ( بررسی نقش عوامل مـذکور  -
  الکترونیک در صنایع دیگر
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