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 الکترونیک کار و کسب کارگیری به بر ای زمینه عوامل تأثیر بررسی

 پخش های شرکت در 
 

 3راشد صفوی ، 2سعید صادقیان قراقیه ، 1علی عذیری 
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 چکیده

تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص نیازمند است. بدون  زآمی موفقیتکارگیری و استقرار  به

شرکت در راستای استقرار تجارت الکترونیک با شکست  های تالشوجود استراتژی مناسب تجارت الکترونیک ممکن است کلیه 

 تأثیر شود. هدف تحقیق بررسی رو روبهانسانی و زمانی حتی بقای سازمان نیز با تهدید ، مواجه شده و ضمن اتالف منابع مالی

 است. جامعه(، سازمانی های زیرساخت رویکرد با) پخش های شرکت در الکترونیک کار و کسب کارگیری به بر ای زمینه عوامل

 های شرکت کلیه شامل آماری جامعه. باشد می کرج شهر -البرز استان در پخش های شرکت مدیران کلیه، تحقیق این آماری

. اند شدهنمونه انتخاب  عنوان بهنفر  410، با توجه به گسترده بودن جامعه آماری .باشند می 1044 سال در کرج شهر در پخش

نتایج  شده است. استفاده   smart pls ر بررسی فرضیات از رویکرد معادالت ساختاری توسط نرم افزا منظور بهدر این تحقیق 

گذارد. استفاده از  یم تأثیر کیتجارت الکترون کارگیری بهبر  یطیمح های زیرساختو  یسازمان های زیرساخت، یفناورنشان داد 

 کیاستراتژ تأثیربر  و یتیریمد تأثیربر  یکیگذارد. استفاده از کسب و کار الکترون یم تأثیر یاتیبر عوامل عمل یکیتجارت الکترون

 گذارد. یم تأثیر کیاستراتژ تأثیربر  یتیریعوامل مد و یاتیگذارد. عوامل عمل یم تأثیر

 

 تجارت الکترونیک، زیرساخت فناوری، پذیرش فناوری، فناوریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

و مشخص نیازمند است. بدون  تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون آمیز موفقیتبه کارگیری و استقرار 

شرکت در راستای استقرار تجارت الکترونیک با شکست  های تالشوجود استراتژی مناسب تجارت الکترونیک ممکن است کلیه 

شود. گام اولیه و اساسی تدوین  رو روبهانسانی و زمانی حتی بقای سازمان نیز با تهدید ، مواجه شده و ضمن اتالف منابع مالی

، دون شک تدوین و طراحی اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک در چارچوب سلسله مراتب اهداف یعنی چشم اندازاستراتژی ب

 (. 1414، جعفری) رسالت و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی است

رای دستیابی به های اصلی و برنامه های مناسب ب سیاست، کند گیری در شرکت ها و اهداف را تعیین و آشکار می الگوی تصمیم

و دامنه کاری و ماهیت عملکردی و اقتصادی شرکت را تعیین می کند. همانطور که تکنولوژی ، کند آن اهداف را فراهم می

تجارت الکترونیک به موضوع حاکمیت شرکتی و ، است پیشرفته به یک ابزار الزم برای رقابتی بودن و کارایی تبدیل شده

، الظاهری)های مختلف و تخصیص منابع نیاز دارد  ها به تمرکز بر استراتژی تکنولوژی شرکت است. توسعه مدیریتی تبدیل شده

2411 .) 

( در بررسی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک و مشاغل الکترونیکی در کسب و کارهای کوچک 2441) 1درایسون و همکاران

، عومل علمی: مانند تجربه و تخصص مدیران اجرایی -1نشان دادندکه عومل زیر در پذیرش تجارت الکترونیک موثر هستند: 

عوامل انسانی: شامل  -4تولید کنندگان و مشتریان. ، قوانین دولتی، عوامل محیطی: شامل بازار -2ادراک و آگاهی مشتریان. 

کنولوژی. امنیت و ت، هزینه، عوامل فنی: شامل -0میزان دسترسی و استفاده از منابع داخلی و تعداد کارکنان متخصص. 

کوچک و متوسط  های شرکتتجارت الکترونیک بر بازاریابی و کارایی عملیاتی در  تأثیر( در بررسی 2412) 2رامانتان و همکاران

عوامل بازاریابی:  -2بهبود فرآیندها و سود رقابتی.، عوامل عملکردی: رضایت مشتریان -1تایوان عوامل زیر را معرفی می کنند: 

، امنیت پرداختی آنالین، ارتباطات داخلی، عوامل عملیاتی: بهبود کیفیت -4اهی مشتریان و رسمیت برند. آگ، تبلیغات آنالین

 (.2412، چوشین و غفاری)طراحی وب سایت و اطالعات کلی 

 به تا شوند بازمهندسی باید کنند می تمرکز ساختار و کارها سازی بهینه روی بر که وکار کسب فرآیندهای، در این راستا

 یا و ها اتحادیه از استفاده و، بازار نیازهای بهتر مطابقت برای را جدید های آوری فن تا دهند اجازه کل یک عنوان به ها ازمانس

 مرتبط الکترونیکی وکار کسب پذیرش با کارمند استعداد درک برای الکترونیکی وکار کسب آمادگی.کنند استفاده ها شراکت

 نسبت ها آن نگرش، جدید ساختار و وظیفه مورد در شغلی امنیت باورهای و، ها شایستگی، کارکنان های مهارت، همچنین.است

 که، می توان انتظار داشت، بنابراین.داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها آن الکترونیکی آمادگی یا الکترونیک کار و کسب پذیرش به

 اطالعات های آوری فن قبیل از تغییرات پذیرش به یشتریب تمایل، الکترونیک کار و کسب آمادگی باالتر سطح با کارمندان

 (.2414، الی و چن) باشند داشته جدید کار و، سازمانی ساختارهای تغییرات، جدید

های اخیر  آوری اطالعات و ارتباطات در دهه های زیاد فن است. پیشرفت ها است رابطه وجود داشته بین تجارت و تکنولوژی مدت

ی دخیل در زمینه هایی است. در نتیجه، فرآیندها ها از جمله تجارت جهانی شده دی در بسیاری از زمینهمنجر به تحوالت زیا

(. همانطور که زمان 241۲، 4دیو  راهوییاست )  یافته و تغییر کرده تجارت، اقتصاد، بانکداری، گمرک و غیره تکاملمانند 

های جدید تجارت مورد نیاز  جدید نخواهد بود. از این رو، روش گذرد، تجارت سنتی دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای می

                                                           
1 Dyerson et al 

2 Ramanathan et al 

3 Rahayu and Day 
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های تجارت الکترونیک و اقتصاد  در حال توسعه نقش مهمی در بهبود شاخص و های کوچک در حال حاضر، شرکت. خواهند بود

ی فرآیندهای تجاری های نوین و مدرن مانند تجارت الکترونیک در اجرا گیری از روش کنند. بنابراین، بهره جهانی ایفا می

چوشین است ) شده ضرورتدر حال حاضر، اینترنت تبدیل به یک . های تجاری ایفا کند تواند نقش مهمی در موفقیت شرکت می

مشتریانش ایجاد کرده  ای را بین شرکت و ظهور اینترنت، دستیابی آسان و ارتباط نسبتاً مقرون به صرفه (.2412، 0و غفاری

، ۲دانیال و عبدهلل) .خدمات مشتری فراهم نموده است استفاده از فناوری اطالعات جهت پشتیبانی ازاست و فرصتی را برای 

 و هزار 244 و میلیون 262 و میلیارد دو، است کرده اعالم 2411 سال در اینترنت جهانی آمار مرکز که آماری (. بر اساس2410

در نتیجه تجارت سنتی دیگر پاسخگوی نیارهای  (.2411، 6ینترنتآمار جهانی ا) دارد وجود جهان سطح در اینترنت کاربر 202

  (.2412، چوشین و غفاری) مدرن نیست.

 در ارزش ایجاد و ها شرکت توسعه به رساندن یاری در آن نقش و اطالعات فناوری حوزه در افزون روز و سریع های پیشرفت

 در فناوری این یافته توسعه کشورهای در که حالی در. گردد وریفنا این به ها آن افزون روز وابستگی باعث کارآفرینی چارچوب

 که آنجا از. است گردیده انجام زمینه این در اندکی های پژوهش، کشور داخل در، دارد قرار ها آن اقتصادی ابعاد تمامی خدمت

 لذا، شود می گذار تأثیر نیز کردعم بر طریق آن از و گذارد می تأثیر ها شرکت بنای هایزیر فرایند روی بر ابتدا فناوری این

 عواملیبه وجود  یکیتجارت الکترون آمیز موفقیتو استقرار  کارگیری به. شود می احساس زمینه این در بیشتری تحقیق ضرورت

 نیسازمان با شکست مواجه شود. بنابرا های تالش هیها، ممکن است کل یاستراتژ نیمشخص وابسته بوده و بدون وجود ا

 . استقرار تجارتباشد می، نهفته درست این عوامل کارگیری بهدر  یکیتجارت الکترون یساز ادهیقرار و پدر است تیموفق

 جراا تایو انتخاب راهبردها و درنها نی، تدویاهداف راهبرد نیینرم و سخت سازمان، تع یرساختهایسنجش ز ازمندین کیالکترون

، عیپخش و توز یها ستمیسگذار باشد.  تأثیراستراتژی های شرکت  که می تواند بر تصمیم گیری و تدوین است جیو کنترل نتا

 نیتر از مهم یکی. رسد یم یدست مشتر خدمات به ایمحصول  کیآن  قیها است که از طر واسطه ایوکارها  از کسب یا رهیزنج

مناسب کاال  عیهدف است. توز انیمناسب محصول به مکان مناسب و مشتر عی، توزدکنندگانیو تول انیمشتر یها دغدغه

بدین منظور تحقیق حاضر در صدد پاسخ به خود باشد.  ینسبت به رقبا یبنگاه اقتصاد کی یرقابت تیعنوان مز به تواند یم

 پرسش زیر است:

 چگونه است؟ پخش های شرکتدر  کیکسب و کار الکترون کارگیری بهبر  ای زمینهعوامل  تأثیر

 

 وکار  کسب مفهوم مدل

 است استفاده شده راهبردی مدیریت نوشتارهای در و شده مدیریتی مباحث وارد روزافزون طور به رکا و کسب مدل اصطالح

مدل کسب و کار یک منطق در مورد کسب و کاری را تشریح می کند که ایجاد ارزش در ورای آن نهفته است.  (.2410 ،2آفا)

ه شرکت برای یک یا چند بخش از مشتریان و معمار مدل کسب و کار یک توصیفی از ارزش ارائه شده بوسیل، به عبارت دیگر

ایجاد یک جریان درآمدی پایدار  منظور بهبازاریابی و تحویل این ارزش ، شرکت و همچنین شبکه ای از شرکا در زمینه تولید

 منظور بهو معامالت طراحی شده ، ساختار، محتوا، بیان کردند که مدل کسب و کار 2441در سال  1سودآور است. آمیت و زات

                                                           
4 Mahdi Choshin a, Ali Ghaffari 

5 danila & abdullh 

6 Internet World Statistics 

7 Afuah 

8 Zott and Amit’s (2011) 
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ایجاد ارزش از طریق بهره برداری از فرصت های کسب و کار را نشان می دهد. بر مبنای این واقعیت که معامالت منجر به 

یک سیستم از فعالیت های مختلف تعریف  عنوان بهاتصال فعالیت ها می شود نویسندگان تعریف مدل کسب و کار شرکت را 

مدل کسب و کار شامل چهار مولفه به ، ده تر شدن مرز های آن می شود. به طور مشابهکردند که منجر به ارتقا شرکت و گستر

هم پیوسته ای است که در کنار هم منجر به تولید و تحویل یک ارزش خاص می شوند. این مولفه ها عبارتند از: گزاره ارزشی 

بیان کرد که یک مدل کسب و کار باید بر  2414منابع کلیدی و فرآیند های کلیدی. تیس در سال ، فرمول سودآوری، مشتری

ساختار مناسب درآمدی و هزینه ای برای ، داده ها و دیگر شواهدی باشد که از گزاره های ارزش برای مشتری، مبنای منطق

 (.2414، تیس) شرکت در فرایند تحویل ارزش پشتیبانی کند

 خلق در فعالیتها  این  ارتباط نحوه سپس و، تـعریف و ـعیینت سـازمان ارزش مولد و اساسی فعالیتهای باید سازمان طراحی در

 بررسی و کلیدی فعالیتهای به کار انجام  فـرآیند  تـجزیه  بـرای است روشی، ارزش زنجیره. شوند مشخص مشتری برای ارزش

 اهداف سریعتر تحقق یبرا نیز و، کار و کسب مدل بهتر درک در  مـدیران  بـه کمک برای. رقابتی مزیت کسب در آنها تاثیر

  نظر  مد مقایسه معیار و مبنا عنوان به را زنجیره این فعالیتهای بندی دسته و پورتـر ارزشـی زنـجیره  همکاران و  استابل،  مدل

 تمام در آن فعالیتهای عمومی بندی  تقسیم و  ارزش زنجیره در ارزش ایجاد منطق پورتر نظریه مبنای بـر. دهـند می  قرار

 از بسیاری بلکه، شود نمی رقابتی مزیت کسب باعث تنها  نه  مختلف صنایع در روش این بکارگیری اما.  اسـت مـعتبر یعصـنا

 (.241۲، 1فیلدسبز و استیبل) شود می گرفته  نادیده  کـلیدی فـعالیتهای

 این ارتـباط نحوه و دلهمبا در کننده شرکت بخشهای همان کـار و کـسب مـدل تبادلی ساختار، مفهوم مدل کسب و کار

، پذیری انعطاف برای مناسب تبادلی ساختار انتخاب.   است  تبادالت ساختار جزء نیز مـبادله  اجـرایی  سـازوکار . اسـت بـخشها

 محصول و منابع، اطالعات جریان کنترل نحوه معرف تبادالت نظارتی شکل.  است تاثیرگذار مبادله پذیری مقیاس و سازگاری

 جریان و سرویس، محصول معماری عنوان به کار و کسب مدل، تیمرز تعریف  اساس  بر.  است کننده شرکت  بخشهای  تـوسط

  آنها  درآمدی منابع و ذینفعان از کـدام هـر عایدی، کار و کسب در آنها های نقش و مختلف بازیگران معرفی که است اطالعاتی

 (.241۲، 14تایمرز) شود می شامل را

 را جزء اصلی چهار، نزدیکی نمودار رسم و مختلف تعاریف در شده معرفی اجزاء از فهرستی تهیه با (241۲) کارانهم و شافر

 : کـردند  مـعرفی کار و کسب مدل برای

 مقایسه انتخابی  راهکار با آن سازگاری و دهد می دست به معلولی و علت روابط از درستی تصور که شرکت های  نوانایی منطق

 .شود می

 کسب و ایجاد . است شده مشخص قبال که است کاری و  کـسب  مـدل  کننده منعکس که سازمان کـالن انـتخابی راهکار

  .دهند انجام تجارت دنیای در خود ماندگاری و بقاء  برای   باید ها شرکت که اساسی عمل دو، ارزش

 (241۲، 11همکاران و شافر) .ذینفعان سایر و شتریانم، تکنولوژیکی  شـرکای،  کـنندگان  تامین بر مشتمل ارزشـی شـبکه

 به رفتن، منابع ترکیب، برونسپاری و وظایف انجام، مشتریان انتخاب مورد در کلیاتی، کسب و کار مدل 12توکی و اسالی دید از

 با ها شرکت زا ای شبکه کار و کسب مدل، همکارانش و فابر نظر از. است سود کسب و مشتریان برای مطلوبیت ایجاد، بازار

                                                           
9 Stabell, C.B. and Fieldstad 

10 Timmers 

11 Shafer 

12  Slack and Tukey 
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 هم با مالی های نیازمندی و سازمان، کاربر، فنی ابعاد از باید و است فناوری های فرصت استقرار طریق از ارزش ایجاد هدف

 (.1412، همکاران و ؛ به نقل از نیرومند2440، اوستروالدر) کنند پیدا موازنه

 های ارزش با را فنی های قابلیت، ابتکاری ای منطقه جادای با موفق کسبوکار مدلهای که باورند این بر رزنبلوم و چسبروگ

 در مدیریت فرض کنندة منعکس را کار و کسب مدل( 2414) 10تیس(. 2442، 14نوردلند) کنند می مرتبط اقتصادی واقعی

 می پرداخت میزان و شرکت توسط نیازها این شدن برآورده چگونگی و آنها خواستن چگونه، خواهند می مشتریان آنچه مورد

 و رضایتشان تأمین، آنها نیازهای با درگیرشدن و شرکت مشتریان شناخت مشکل که است سیستمی کار و کسب مدل. داند

، همکاران و ؛ به نقل از نیرومند2414، 1۲هافلیگر و فولر) کند می حل را شود می ارائه آنها به که ارزشی از درآمد تأمین روش

1412.) 

 بـه خوب وکار کسب مـدل یک. میدهند  ارائه  ها سازمان فعالیت  چـگونگی  درمـورد  را  اییه  داستان، وکار کسب های مدل

  وکار کسب مدل، همچنین.  چیست مشتری ارزش و  است  کسی  چه مشتری اینـکه مـیدهد؛ پاسخ دراکر پیتر قدیمی پرسـش

 اصلی منطق و آوریم دسـت بـه پول چگونه، کارو کـسب این در دهـد؛ پاسـخ نیز مدیر هر  اصلی  هـای  پرسـش  به  باید

 (.2414، 16ماگرتا) دهد می توضیح را  مشتریان به مناسب قیمتی با ارزش ارائۀ چگونگی کـه چـیست اقتصادی

 روابط از ای مـجموعه، وکـار کسب عینی مدل. کرد تعریف ذهنی و عینی صورت به توان می را وکار کسب های مـدل 

 میان و ذینـفعان دیگـر و شرکا، کنندگان تـکمیل، کـنندگان تـأمین،  مـشتریان و  شـرکت بین وابسته و تهساختاریاف عملیاتی

 ذهـنی  نـمایندگان،  وکـار کسب های مدل، شرکت مدیریت برای که درحالی، است شرکت داخلی های بخش و واحدها

، 12کسنن و داز) باشد ارتباط در خود مـحیط بـا نهچـگو شـرکت کـنند مـی مشخص  که  هستند( ها مکانیسم) سازوکارها

2414.) 

فرصت  .کشد یشکل کسب و کارشان، به چالش م ییرتغ یاانطباق  یتو قابل یریبهبود رقابت پذ یبازار دائما شرکت ها را برا

و درصدد  کنند، یمنابع و نقاط قوت را رصد م یشوند و شرکت ها بشکل منطقه ا یرصد م یجهان یطیدر مح یتجار یها

 یاز ابزارها و روش ها یری، شرکت ها با بهره گینبنابرا .ن کاربر محور موثر و کارا اندیتام یرةزنج یک یجادا یبرا ییشرکا یافتن

مستمر و  یا یوهمناسب، به ش یمتبا ارزش افزودة باالتر را در زمان مطلوب و با ق یکه ارائۀ محصول و خدمات رقابت یمناسب

ارزش افزوده با رقبا رقابت  یطۀآنکه در ح یبخشند. شرکت ها برا یازد، به کسب و کار خود استحکام مس یممکن م یدائم

 یکنند تا از فرصت ها یتو تقو یطراح یلیتکم یها ییاز توانا یبتوانند کسب و کار خود را بر اساس شبکه ا یدکنند، با

مدل  یریتو مد اجرا، یفتعر یازمندآنها به بازار ن یو ارائۀ رقابتخدمات،  یامحصوالت  یطراح ییموجود بازار بهره ببرند. توانا

 (.2414، 11لیاتو و همکاران) است یدجد یتجار یها
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 پیشینه تحقیق  

در  متلید کیبا استفاده از تکن کیتجارت الکترون رشیموانع پذ یو معلول یروابط عل لیتحل( به 1044) براری و پیردهقان

نفر  02و خبرگان مخابرات منطقه مازندران به تعداد  رانیمقاله حاضر مد یجامعهخبرگپرداختند.  مخابرات منطقه مازندران

ها بر اساس نظرات آنها انجام شده  لینفرخبره پرسشنامه را کامل و بدون نقص پر نموده اند و تحل 12 تیبوده اند که در نها

وموانع  یو فنار یکیتکنولوژ های زیرساخت، یفن رساختیز یرهاینشان داده است که متغ متلید کیاز تکن جحاصلیاست. نتا

. باشند می ریاثرپذ یرهایمتغ عنوان به یو موانع رفتار یو اجتماع یموانع فرهنگ یرهایاثرگذار و متغ یرهایمتغ عنوان به یسازمان

 .دیارائه گرد ایروز دن یها ترفشیمتناسب با پ و امکانات زاتیو تجه یفن های زیرساخت جادیا لیاز قب یشنهاداتیپ زین انیدر پا

در  یدر موسسات کوچک و متوسط صنعت کیتجارت الکترون رشیپذ یبرا یمدل یطراح( به 1044) صفری و همکاران

در موسسات کوچک و  کیتجارت الکترون رشیپذ یبرا یمدل یهدف از پژوهش حاضر طراحی پرداختند. شهرستان سار

و از نوع  یشیماپی – یفیداده ها توص یپژوهش از نظر روش جمع آور نی. اباشد می یدر شهرستان سار یمتوسط صنعت

. حجم باشندینفر م 044 دبه تعدا یشهرستان سار یو فعاالن صنعت رانیپژوهش، مد نیا ی. جامعه آمارباشد می یهمبستگ

 ی. براباشد میساده  یادفبصورت تص یرینفر محاسبه شد که روش نمونه گ 116نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

بر موسسات  کیدهد که تجارت الکترون یها نشان م افتهی جیاستفاده شده است. نتا SPSSداده ها از نرم افزار  لیو تحل هیتجز

 دارد. یرابطه معنا دار یکوچک و متوسط صنعت

پرداختند. در ، کوچک و متوسط های شرکت( به بررسی عوامل موثر در موفقیت تجارت الکترونیک در 2412) چوشین و غفاری

پرداختند در این تحقیق فرضیه ها با ، این تحقیق به بررسی عوامل درون سامانی و خارج سازمانی موثر بر تجارت الکترونیک

، زیر ساخت ها، میزان هزینه ها، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد رضایت مشتری PLSاستفاده از نرم افزار 

 اطالعات از عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک بوده است.دانش و 

مطالعات پرداختند.  IMAESبا  SME یکیتجارت الکترون یمدل سازبه بررسی  (2411آکوستا )-و جوراس سیسانچز کور

بصورت ( وجود دارد که بطور جداگانه و SMEsکوچک و متوسط ) یشرکتها یبرا یکیتجارت الکترون پذیرشدر مورد  یادیز

 کیشکل دادن  یبرا رهایاز متغ یمجموعه ا ایجادمقاله،  نیکنند. هدف از ا یم یرا بررس یمختلف نظر یکردهایپراکنده، رو

، در این مقاله بر اساس مطالعات قبلی انجام شده است. SMEs یبرا یکیتجارت الکترون رشیاز پذ یریاندازه گ کپارچهیمدل 

، یدولت تیحما، ینسب ریسک پذیری، رقابت، یسازمان یآمادگ، نهیکوچک و متوسط، هز یهاشرکت اندازه، دارانیخرمتغیرهای 

از عوامل موثر بر پذیرش ، ی، سازگارتیرودر نظر گرفته شده،  سکیر، کیالکترون تجارتی دگیچیپ، فناروی اطالعات سازمانی

 تجارت الکترونیک بوده است.

کوچک و متوسط عربستان  یدر شرکتها یتجار یبر استراتژ کیالکترون تجارت رشیپذ تأثیر( به بررسی 2411) 11الظاهری

پرسشنامه  کیبا  قیتحق نی، ایتجار یبر استراتژ یکیتجارت الکترون تأثیر یو بررس یابیارز یبراپرداخت.  (SME) یسعود

 نشان دادشده  یرجمع آو یداده ها لیو تحل هیاستفاده کرده است. تجز یروش کم به یعربستان سعود SMEدر  یشیمایپ

از شرکت کنندگان ادعا کردند  یاریدارد. بس تأثیرکوچک و متوسط  یشرکتها یها یبر استراتژ یکیتجارت الکترون پذیرشکه 

 داده است. رییآنها را تغ یتجار یها یدر بازار عربستان، برنامه ها و استراتژ یکیکه ورود تجارت الکترون
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کوچک و  های شرکتدر  کیعملکرد استفاده از تجارت الکترون تأثیرو  ای زمینهوامل عبه بررسی  (2424پانکو و همکاران )

عوامل  نیکه روابط متقابل ب کند یم شنهادیرا پ کپارچهیچارچوب  کیمطالعه  نیا پرداختند. (SMEs) یمتوسط اندونز

 کوچک و متوسط  یها شرکت نیکت در بآن بر عملکرد شر تأثیر جهیو در نت کیرا که بر استفاده از تجارت الکترون یا نهیزم

(SMEs )یکیعوامل استفاده از کسب و کار الکترون هگسترد کیستماتیس یمطالعه با بررس نی. اکند یم ی، بررسگذارد یم تأثیر 

 یساز ( مفهومRBVبر منبع ) یمبتن دگاهی( و با استفاده از دTOE) طی، سازمان و محیکه در چارچوب فناور شود یآغاز م

 هاداده  لیو تحل هیتجز یبه دست آمده است. برا اندونزیشرکت کوچک و متوسط  42۲از  ینظرسنج قیاند. داده ها از طر هشد

عنوان  به یسازمان نهیاستفاده شده است. زم یحداقل مربعات جزئ یمعادالت ساختار یمدل ساز کیها از تکن هیو آزمون فرض

 یطیو مح یکیتکنولوژ یها نهیزم بیو پس از آن به ترت شود یظاهر م کیارت الکتروناستفاده از تج کننده ینیب شیپ نیتر مهم

دارد  یاتیبر عملکرد شرکت در سطح عمل یتر یمثبت قو تأثیر یکیاز کسب و کار الکترون فاده، استنی. عالوه بر ارندیگ یقرار م

 کیعملکرد در سطح استراتژ تأثیربر  کیکتروناستفاده از تجارت ال تأثیرحال،  نی. با اکیو استراتژ یتیریتا سطوح مد

مطالعه تالش کرده است تا  نیکه ا یحال در. کند یم یگر یانجیم یتیریو مد یاتیسطوح عمل قیاست و از طر میرمستقیغ

ل عوام حی، در توضگذارند یم تأثیرکل  کیعنوان  به یکیوکار الکترون دهد که بر استفاده از کسب حیرا توض یا نهیعوامل زم

مطالعه  نیا، ناتوان است. گذارند یم تأثیرمورد استفاده  یکیوکار الکترون کسب یکاربرد یها از برنامه کیکه بر هر  یا نهیزم

از  زیآم تیاستفاده موفق یکنند که ممکن است آنها را برا ییرا شناسا یا نهیزم یها نهیها کمک کند تا زمSMEبه  تواند یم

 کند. ییبالقوه آن راهنما یایمزاو درک  یکیوکار الکترون کسب

، COVID-19ی ریبحران همه گ کیکسب و کار در  یابیبازار یمشارکت یها یاستراتژ( به بررسی 2424) 24کریک و کریک

که چگونه  ستیبر عملکرد شرکت بگذارد، اما مشخص ن یمثبت تأثیر دیو رقابت همزمان( با ی)همکار یاگرچه همکارپرداختند. 

، با نیشود. بنابرا یبزرگ انجام م اسیدر مق یاضطرار طیکسب و کار در شرا قیاز طر یابیبازار یها یاتژاستر نیا یاجرا

همه  یماریکنار آمدن با ب یبرا ینحوه استفاده سازمانها از همکار قیتحق نی، ایرابطه ا دگاهیبر منابع و د یمبتن هینظر تیهدا

که شرکت  یهمکار یها یاستراتژ یمقاله با برجسته کردن ناهمگن نیاکند.  یم ی( را بررسCOVID-19) روسیکرونا و ریگ

 یایخطرات و مزا دیکنندگان با نیکند. تمر یم تیموجود را تقو اتیاستفاده کنند، ادب یبحران جهان کیتوانند در  یها م

با  ی، به همکاریریهمه گ انیپس از پا ایکه آ رندیبگ میتصم دیرا متعادل کنند. به نوبه خود، آنها با یهمکار یها تیفعال

 ادامه دهند. یفرد یتجار یخود را بر اساس مدلها تیفعال ایخود ادامه دهند  یرقبا

 با مطالعه گیر پرداختند. این همه بیماری یک در الکترونیکی تجارت های پلتفرم اثربخشی ( به بررسی مدیریت2421) تارن

 درک اثربخشی بررسی برای سیستماتیک چارچوب یک، تجاری های تفعالی بر Covid-11 بیماری شدید تأثیرات به توجه

 ارائه پایدار مصرف بینی پیش در کننده مصرف شده درک اقتصادی مزیت بر( PEEP) 21الکترونیک تجارت های پلتفرم شده

 بیماری از ترس حدی شرایط و کرده ارائه را اولیه مفهومی مدل، خشنودی و استفاده تئوری از استفاده با مطالعه این. دهد می

 نمونه از استفاده با مطالعه این. است کمّی آنالیز و بررسی، مطالعه این اصلی تحقیق روش. کند می اضافه مدل به را گیر همه

 اقتصادی مزایای، PEEP بین روابط گیر همه بیماری از ترس داد نشان PLS تحلیلی روش با آنالین کننده مصرف 612 از ای

 رابطه اقتصادی مزایای چگونه که است موضوع این بررسی مطالعه این سهم. کند می تعدیل مثبت طور به ار پایدار مصرف و
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 مربوط پیامدهای نهایت در. کند می تعدیل، است وابسته گیر همه بیماری از ترس سطح به که را پایدار مصرف و PEEP بین

 .است گرفته قرار بحث مورد نیز ها نظریه و مدیران به

 

 تحقیقروش 

 رویکرد با) پخش های شرکت در الکترونیک کار و کسب کارگیری به بر ای زمینه عوامل تأثیر هدف کلی از این پژوهش بررسی

باشد. برای سنجش  از نوع توصیفی می، ها روش پژوهش بر اساس نحوه گردآوری دادهباشد  می(سازمانی های زیرساخت

عرف جامعه آماری است و با توزیعِ پرسشنامه به بررسی مفاهیم پرداخته شده ای که م متغیرهای این پژوهش با انتخاب نمونه

، آید. ازنظر روش مطالعه شمار می از نوع پیمایشی به، هایِ توصیفی بندیِ پژوهش بنابراین مطالعه حاضر از لحاظ دسته، است

 آماری جامعه. باشد میکرج  شهر -برزال استان در پخش های شرکتکلیه مدیران ، جامعه آماری این تحقیق  همبستگی است. 

از فرمول ، یانتخاب نمونه آمار یبرا .باشند می 1044 سال در کرج شهر در پخش های شرکتمدیران و کارکنان  کلیه شامل

. اند شدهنمونه انتخاب  عنوان هبنفر  410، با توجه به گسترده بودن جامعه آماری شد است:، استفاده کوکران برای نمونه گیری

برای شده است.  با در این تحقیق به علت همگن بودن جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام پژوهش استفاده

اطالعات نقش بسزایی را ایفا روش گردآوری اطالعات در این تحقیق به دو ، انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق

پرسشنامه بوده ، ابزار گرد آوری اطالعات در این پژوهش استفاده شده است . صورت تلفیقی از دو روش کتابخانه ای و میدانی

 گویه است .  42بعد و  2که دارای ، ( استفاده شده2424) که در این تجقیق از پرسشنامه استاندارد پانکو و همکاران است.

 

 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق 

 .استفاده گردیدجهت اعتبار سنجی پرسشنامه مورد بررسی  گراوا ییرواو  همگرا ییروادر این تحقیق از 

 روایی همگرای متغیرهای تحقیق. 1 جدول

 AVE CR متغیرها

 0.895 0.682 استراتژیک تأثیر

 0.930 0.770 عملیاتی تأثیر

 0.857 0.666 مدیریتی تأثیر

 0.857 0.547 محیطی های زیرساخت

 0.875 0.586 سازمانی های زیرساخت

 0.896 0.557 تکنولوژیکی های زیرساخت

 0.906 0.522 تجارت الکترونیکی
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است و مقدار پایای ترکیبی نیز در  ۲/4تر از  همواره بزرگ (AVE)شده  استخراج انسیوار نیانگیمگردد که مقدار  مشاهده می

 نی؛ بنابراتر است نیز بزرگ (AVEشده ) خراجاست انسیوار نیانگیمبه دست آمده که از مقدار  2/4تمام موارد مقداری بیشتر از 

 شود. می دیتائ زیهمگرا ن ییروا

هایی  آزمون نیب یچنانچه همبستگاز معیار فورنل و الرکر استفاده گردیده است. ، گیری جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه

، واگرا روایی در واگرا است. ای یصیتبار تشخاع یها دارا باشد، آزمون نییکند پا گیری می را اندازه یهای متفاوت که خصیصه

جذر  طریق مقایسه از کار این. شود می مقایسه مدل در دیگر های سازه های با شاخص سازه یک های شاخص بین تفاوت میزان

AVE که داد تشکیل باید ماتریس یک کار این برای. گردد می ها محاسبه سازه بین همبستگی ضرایب مقادیر با سازه هر 

 های سازه با سازه هر بین همبستگی ضرایب، قطر اصلی پایین مقادیر و هر سازه AVEضرایب  جذر ماتریس اصلی قادیر قطرم

 :است شده داده نشان 2 شماره جدول در ماتریس است. این دیگر

 قیتحق یرهایمتغ یگراوا ییروا .2 جدول

 

 تأثیر

 استراتژیک

 تأثیر

 عملیاتی

 تأثیر

 مدیریتی

 های زیرساخت

 حیطیم

 های زیرساخت

 سازمانی

 های زیرساخت

 تکنولوژیکی

تجارت 

 الکترونیکی

 تأثیر

 استراتژیک
0.826 

      

 0.878 0.745 عملیاتی تأثیر
     

 0.816 0.535 0.665 مدیریتی تأثیر
    

 های زیرساخت

 محیطی
0.486 0.481 0.387 0.739 

   

 های زیرساخت

 سازمانی
0.543 0.431 0.418 0.447 0.765 

  

 های زیرساخت

 تکنولوژیکی
0.522 0.409 0.427 0.482 0.565 0.746 

 

تجارت 

 الکترونیکی
0.676 0.596 0.550 0.678 0.670 0.724 0.723 

 

جذر ، در هر ستون، باشد می مشخص باال ماتریس از که گونه همان AVE  های سازه با سازه آن همبستگی از ضرایب هر سازه 

در مجموع با تائید روایی همگرا و  است. ها سازه واگرای روایی بودن قبول قابل از حاکی این مطلب که است شده بیشتر دیگر

 گردد. گیری نیز مورد قبول واقع می روایی کلی مدل اندازه، واگرا

  آلفای کرونباخ و نیز پایایی ترکیبی محاسبه شدند.، تر پایایی پرسشنامه در این تحقیق برای سنجش بهتر و دقیق
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 یبیترک ییایپاو  کرونباخ یآلفا .3 جدول

 
است  2/4( و آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد مدل مورد مطالعه بیشتر از CR) مقدار ضریب پایایی ترکیبی 4با توجه به جدول 

 توان ادعا کرد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.  و از این رو می

 

 آزمون فرضیه هاروش تجزیه و تحلیل و 

بندی  طبقه، آوری شده های خام جمع ابتدا داده، ها از آمار توصیفی استفاده شده است. برای این منظور برای تجزیه و تحلیل داده

های گرایش مرکزی و پراکندگی  های قابل تحلیل و تفسیر تبدیل شده است. برای توصیف از شاخص شده و به صورت داده

های  های گرایش مرکزی با شاخص های متغیرهای مورد مطالعه به زبان آمار بیان شده است. اندازه استفاده شده و ویژگی

واریانس و ضرایب چولگی و کشیدگی بررسی و ، های انحراف استاندارد های پراکندگی با شاخص میانه و نما و اندازه، میانگین

از سنجه و توصیف مقادیر متغیرهای استخراج شده از های هر یک  ها برای توصیف ویژگی معرفی شده است. از این شاخص

 .های خام استفاده شده است داده

های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه به گروه بزرگتری    در تحلیل

ها از چند آزمون آماری استفاده    ها و تأیید یا رد آن   یهشود. در این تحقیق در جهت آزمون فرض   جامعه تعمیم داده می به نام 

شده  استفاده   smart.pls بررسی فرضیات از رویکرد معادالت ساختاری توسط نرم افزار  منظور بهشده است . در این تحقیق 

  است.
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 گیری: ارزیابی مدل اندازه

روایی واگرا استفاده شده است. پایایی برای سنجش پایداری روایی همگرا و ، گیری از پایایی جهت سنجش برازش مدل اندازه

 ( است. CR) 24و پایایی ترکیبی 22آلفای کرونباخ، درونی بوده و خود شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی

 

 ی:ریگ مدل اندازه ییایپا

را به دست  یکسانی جیا چه اندازه نتات کسانی طیدر شرا یریگ امر سروکار دارد که ابزار اندازه نی( با ایائیاعتماد )پا تیقابل

صورت  آزمون معادل که به کیاز نمرات در  یگریمجموعه از نمرات و مجموعه د کی انیم یهمبستگ گری؛ به عبارت ددهد یم

 به دست آمده است. یگروه آزمودن کیمستقل بر 

گیری  ها از مدل اندازه های سنجش آن نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه، جهت بررسی مدل بارهای عاملی:

درواقع تا دهد.  ها موردبررسی قرار می با سازهرا یا همان سؤاالت پرسشنامه  ها گویهارتباط گیری  مدل اندازهشده است.  استفاده 

 یداد. مدل ون قرارتوان روابط را مورد آزم اند، نمی گیری کرده خوبی اندازه ثابت نشود سؤاالت پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به

 .باشد ۲/4حداقل مقدار  یمتناظرش دارا ریمشاهده پذ یرهایاز متغ کیهر  یعامل یهمگن خواهد بود که قدر مطلق بارها

 (. 2410، 2۲؛ نیوپان1111، 20هوالند)

 .  شده است ارائه 0ی در جدول ریگ مدل اندازهنتایج 

 بارهای عاملی متغیرهای تحقیق .4 جدول

 آماره تی بار عاملی گویه آماره تی بار عاملی گویه

q01 ← تکنولوژیکی های زیرساخت  0.877 26.255 q20 ← 11.182 0.703 تجارت الکترونیکی 

q02 ← تکنولوژیکی های زیرساخت  0.759 14.270 q21 ← 6.746 0.591 تجارت الکترونیکی 

q03 ← تکنولوژیکی های زیرساخت  0.699 10.992 q22 ← 19.408 0.822 تجارت الکترونیکی 

q04 ← تکنولوژیکی های زیرساخت  0.867 24.228 q23 ← 4.992 0.562 تجارت الکترونیکی 

q05 ← تکنولوژیکی های زیرساخت  0.615 7.280 q24 ← 9.797 0.672 تجارت الکترونیکی 

q06 ← تکنولوژیکی های زیرساخت  0.639 7.283 q25 ← 19.286 0.831 تجارت الکترونیکی 

q07 ← تکنولوژیکی های زیرساخت  0.726 9.698 q26 ← 16.472 0.783 تجارت الکترونیکی 

q08 ← سازمانی های زیرساخت  0.665 10.122 q27 ← عملیاتی تأثیر  0.914 31.618 

q09 ← سازمانی های زیرساخت  0.822 24.287 q28 ← عملیاتی تأثیر  0.770 12.798 

q10 ← سازمانی های زیرساخت  0.697 12.384 q29 ← عملیاتی تأثیر  0.909 28.897 

                                                           
22 Cronbach 

23 Composite Reliability 

24 Hulland  

25 Neupane 
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 آماره تی بار عاملی گویه آماره تی بار عاملی گویه

q11 ← سازمانی های زیرساخت  0.886 35.863 q30 ← عملیاتی تأثیر  0.909 37.068 

q12 ← سازمانی های زیرساخت  0.735 9.813 q31 ← مدیریتی یرتأث  0.831 24.548 

q13 ← محیطی های زیرساخت  0.781 13.234 q32 ← مدیریتی تأثیر  0.851 19.085 

q14 ← محیطی های زیرساخت  0.781 14.016 q33 ← مدیریتی تأثیر  0.764 12.847 

q15 ← محیطی های زیرساخت  0.777 13.704 q34 ← استراتژیک تأثیر  0.848 27.662 

q16 ← محیطی های زیرساخت  0.669 6.503 q35 ← استراتژیک تأثیر  0.788 18.339 

q17 ← محیطی های زیرساخت  0.680 7.486 q36 ← استراتژیک تأثیر  0.860 35.363 

q18 ← 11.488 0.691 تجارت الکترونیکی 
q37 ← استراتژیک تأثیر  0.805 26.718 

q19 ← 16.420 0.796 تجارت الکترونیکی 

دارد که نشان  ۲/4تر  بار عاملی مشاهده شده در تمامی موارد مقداری بزرگ 0گیری مندرج در جدول  بر اساس نتایج مدل اندازه

وجود دارد و همچنین بر اساس ، مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود د همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابلده می

دهد  تر است که نشان می بزرگ 16/1( در تمامی موارد از مقدار بحرانی tآماره ) مقدار بوت استراپینگ، گیری نتایج مدل اندازه

در مورد متغیرهایی که توسط یه سوال ؛ یرهای پنهان مربوط به خود معنادار استمشاهده با متغ همبستگی بین متغیرهای قابل

صد در صد ، تبیین می گردند مقدار بار عاملی برابر یک به دست آمده و احتمال ساخته شدن متغیر توسط همین یک سوال

د مورد سنجش قرارگرفته است و با درستی توسط متغیرهای آشکار خو توان نتیجه گرفت هر متغیر مکنون به است. بنابراین می

 پرداخت.  پژوهش یها هیآزمون فرضتوان به  های حاصل از این مقیاس می عنایت به یافته

 

 های برازش مدل شاخص یبررس 

اعتبار  یبررس شاخص و 26اعتبار اشتراک یکه شامل شاخص بررس اعتبار یاعتبار مدل از بررس ای تیفیک یبررس برای

که به  یسنجد. شاخص افزونگ گیری هر بلوک را می اندازه مدل تیفیشده است. شاخص اشتراک، ک استفادهباشد،  می 22یافزونگ

قبول مدل  مناسب و قابل تیفیها، نشانگر ک شاخص نیمثبت ا ریگویند، مقاد می زین (21سریگو  استونشاخص )  آن

 ( 2441، 21هنسلر و همکاران) .باشد گیری و ساختاری می اندازه

                                                           
26 CV Com 
27 CV Red 
28 Stone and Geisser criterion 

29 Henseler et al 
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 یو شاخص افزونگ های اشتراك شاخص .5 جدول

 (CV Red)ی شاخص افزونگ (CV Com) اشتراك یها شاخص متغیر

 0.390 0.464 استراتژیک تأثیر

 0.269 0.607 عملیاتی تأثیر

 0.237 0.332 مدیریتی تأثیر

 0.323 0.323 محیطی های زیرساخت

 0.387 0.387 سازمانی های زیرساخت

 0.415 0.415 تکنولوژیکی های زیرساخت

 0.364 0.413 تجارت الکترونیکی

 

طور که مشاهده  مستقل و وابسته آورده شده است. همان رهاییمربوط به متغ یها از شاخص کیهر  ریمقاد ۲در جدول 

 است. برخوردار یقبول و اعتبار قابل تیفیگفت مدل از ک توان یباشد. م تر از صفر می ها مثبت و بزرگ شود شاخص می

 

 آزمون کلی کیفیت مدل ساختاری:

برازش  یاند. مالک کل نموده یبرازش مدل معرف یبررس یرا برا (GOF) 44برازش ی( شاخص کل244۲تنن هاوس و همکاران )

، برای این شاخص به دست آورد. () ضریب تعیین و 41یاشتراک ریمقاد نیانگیم یهندس نیانگیتوان با محاسبه م را می

 .شده است فیتوص ی، متوسط و قوفیضع بیبه ترت 46/4و  2۲/4، 41/4 ریمقاد

 ی و اشتراکمقادیر  .6 جدول

 یاشتراک ریمقاد متغیر
 

 0.580 0.682 استراتژیک تأثیر

 0.355 0.770 عملیاتی تأثیر

 0.369 0.666 مدیریتی تأثیر

 --- 0.547 محیطی های زیرساخت

 --- 0.586 مانیساز های زیرساخت

 --- 0.557 تکنولوژیکی ایه زیرساخت

                                                           
30 Goodness of fit 
31 Communality 
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 یاشتراک ریمقاد متغیر
 

 0.719 0.522 تجارت الکترونیکی

 

مقدار شاخص ، هستند. پس از انجام محاسبات تنها متغیرهای درونزا دارای مقدار ، شود طور که در جدول باال دیده می همان

GOF  و نشان از کیفیت باالی کلی مدل دارد. آید که شاخصی قوی است به دست می ۲۲1/4عددی برابر 

 

 آزمون فرضیه ها از حاصل نتایج تفسیر و تحلیل

 پاسخهای دهنده  نشان  توانند  می که شدند حاصل زیر نتایج، آماری افزارهای نرم و ابزارها توسط ها داده پردازش از پس

  :داد نشان تحقیق نتایج. باشند تحقیق در شده مطرح سواالت برای مناسب

 گذارد. یم تأثیر کیتجارت الکترون کارگیری بهبه طور مثبت بر  ی:. فناوراول هیفرض

شده است و  محاسبه  41۲/4برابر  کیتجارت الکترون کارگیری بهبر  یکیتکنولوژ های زیرساخت شدت اثرکه  نتایج نشان داد

بوده و نشان  16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران آمده است که بزرگ دست به ۲44/4 زیآماره احتمال آزمون ن

 تأثیر کیتجارت الکترون کارگیری بهبه طور مثبت بر  ی% فناور1۲ نانیبا اطم نی. بنابرااستشده معنادار  مشاهده تأثیر دهد یم

 تراتژیاس بر الکترونیکی تجارت پذیرش دادند نشان( 2411) الظاهری راستا این و فرضیه اول تایید می گردد. در گذارد یم

 اندازه، خریداران متغیرهای دادند نشان( 2411) آکوستا-جوراس و کوریس سانچز. دارد تأثیر متوسط و کوچک شرکتهای های

، سازمانی اطالعات فناروی، دولتی حمایت، نسبی پذیری ریسک، رقابت، سازمانی آمادگی، هزینه، متوسط و کوچک شرکتهای

 بوده الکترونیک تجارت پذیرش بر موثر عوامل از، سازگاری، رویت، شده گرفته رنظ در ریسک، الکترونیک تجارت پیچیدگی

 بر موثر عوامل از اطالعات و دانش، ها ساخت زیر، ها هزینه میزان، کاربر رضایت دادند نشان( 2412) غفاری و چوشین. است

 و کسب پذیرش بر فناوری های چالش که دادند نشان( 2412) همکاران و مدهال است بوده الکترونیک کار و کسب موفقیت

 .است بوده موثر، الکترونیک کار و کسب پذیرش در بازار و تبلیغات و داشته تأثیر، الکترونیک کار

 گذارد. یمثبت م تأثیر کیتجارت الکترون کارگیری بهبر  یسازمان های زیرساخت: دوم هیفرض

شده است و آماره  محاسبه  214/4برابر  کیتجارت الکترون کارگیری بهبر  یسازمان های زیرساخت شدت اثرکه  نتایج نشان داد

بوده و نشان  16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران آمده است که بزرگ دست به 212/2 زیاحتمال آزمون ن

و  کیرت الکترونتجا کارگیری بهبر  یسازمان های زیرساخت% 1۲ نانیبا اطم نی. بنابرااستشده معنادار  مشاهده تأثیر دهد یم

 الکترونیک تجارت اجرای بر سازمانی ( نشان دادند عوامل2416) تایید می گردد. دراین راستا میقدادی و همکاران دومفرضیه 

 42پرودموس و همکاران .گذارد می تأثیر سازمانی عملکرد بر الکترونیک تجارت سازی پیاده، این بر عالوه. گذارد می تأثیر

عامل در  ترین مهم که اینترنت های مهارت و اطالعات فناوری زیرساخت، شرکت محدوده، شرکت بعاد( نشان دادند ا2416)

 فشار و، پذیرش هزینه، اجرایی مدیران، رسد می نظر به، دیگر سوی از هستند کار و کسب الکترونیکی کار و کسب پذیرش

نشان  (2416) کوپانگوا و دوبیهالو .نداشته اند کسب الکترونیکی کار و کسب مورد در گیری تصمیم در مهمی نقش رقابتی

                                                           
32 Prodromos 
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 کارکنان جذب در توجهی قابل تأثیر، استفاده درک سهولت و شده درک نسبی مزایای، کارکنان آوری فن توانایی، دادند رهبری

 .دارند فروشی خرده بخش در تجاری فرهنگ

 گذارد. یم تأثیر کیتجارت الکترون کارگیری بهبر  یطیمح های زیرساخت: سوم هیفرض

شده است و آماره  محاسبه  464/4برابر  کیتجارت الکترون کارگیری بهبر  یطیمح های زیرساخت شدت اثرکه  نتایج نشان داد

بوده و نشان  16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران آمده است که بزرگ دست به 241/2 زیاحتمال آزمون ن

و  کیتجارت الکترون کارگیری بهبر  یسازمان های زیرساخت% 1۲ نانیبا اطم نی. بنابراتاسشده معنادار  مشاهده تأثیر دهد یم

 تجارت ویژگیهای و سازمانی عوامل دادند نشان( 1411) همکاران و کریمی تایید می گردد. دراین راستا حاجی سومفرضیه 

( نشان دادند نشان 241۲) ا و همکارانانس .است موثر، کوچک شرکتهای توسط الکترونیکی تجارت بکارگیری در الکترونیکی

در ، ادراک مدیران و فشارهای خارجی توسط شرکا، استراتژی ها، به ویژه آمادگی، داد که عوامل درونی و بیرونی سازمانی

 همکاران و لوکاس(، 2412) غفاری و چوشین(، 2412) بروان و کاباندا تحقیق نتایج دارد. با تأثیر، پذیرش تجارت الکترونیک

 .است بوده همراستا نیز(( 2412)

 گذارد. یم تأثیر یاتیبر عوامل عمل یکی: استفاده از تجارت الکترونچهارم هیفرض

شده است و آماره احتمال  محاسبه  ۲16/4برابر  یاتیبر عوامل عمل یکیاستفاده از تجارت الکترون شدت اثرکه  نتایج نشان داد

 تأثیر دهد یبوده و نشان م 16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران گآمده است که بزر دست به 441/2 زیآزمون ن

تایید می  چهارمو فرضیه  یاتیبر عوامل عمل یکی% استفاده از تجارت الکترون1۲ نانیبا اطم نی. بنابرااستشده معنادار  مشاهده

ارائه  می تواند منجر به کیتجارت الکترون کارگیری به( نیز نشان دادند 1412) مصلح و همکاران، گردد. در راستای این فرضیه

 تأثیر، مشتری بر موفقیت تجارت الکترونیک ( نشان دادند رضایت2412) گردد. کاباندا و بروان انیتمام وقت خدمات به مشتر

 (2411آکوستا )-و جوراس سی، سانچز کور(2412) لوکاس و همکاران، (2412) چوشین و غفاری تحقیق نتایج داشته است. با

 .است بوده همراستا نیز

 گذارد. یم تأثیر یتیریمد تأثیربر  یکی: استفاده از کسب و کار الکترونپنجم هیفرض

شده است و آماره  محاسبه  4۲1/4برابر  یتیریمد تأثیربر  یکیاستفاده از کسب و کار الکترون شدت اثرکه  نتایج نشان داد

بوده و نشان  16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران ه بزرگآمده است ک دست به ۲44/2 زیاحتمال آزمون ن

 یم تأثیر یتیریمد تأثیربر  یکی% استفاده از کسب و کار الکترون1۲ نانیبا اطم نی. بنابرااستشده معنادار  مشاهده تأثیر دهد یم

تجارت  کارگیری به( نیز نشان دادند 1412) مصلح و همکاران، تایید می گردد. در راستای این فرضیه پنجمو فرضیه  گذارد

 یابیبازار یها نهیکاهش هزو  انتقال یها نهی، کاهش هزتیریارتباطات و مد یها نهیکاهش هز می تواند منجر به کیالکترون

 نتایج با .است بوده الکترونیک تجارت موفقیت بر موثر عوامل از ها هزینه ( نشان دادند میزان2412) منجر شود. کاباندا و بروان

 بوده همراستا نیز (2411آکوستا )-و جوراس سی، سانچز کور(2412) لوکاس و همکاران، (2412) چوشین و غفاری تحقیق

 .است

 گذارد. یم تأثیر کیاستراتژ تأثیربر  یکی: استفاده از تجارت الکترونششم هیفرض

شده است و آماره  محاسبه  000/4برابر  یتیریمد تأثیربر  یکیاستفاده از کسب و کار الکترون شدت اثرکه  نتایج نشان داد

بوده و نشان  16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران آمده است که بزرگ دست به 046/0 زیاحتمال آزمون ن

 یم تأثیر کیاستراتژ تأثیربر  یکی% استفاده از تجارت الکترون1۲ نانیبا اطم نی. بنابرااستشده معنادار  مشاهده تأثیر دهد یم
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توسعه، آموزش  رینظ یاصرعن( نشان دادند 1411) تایید می گردد. در این راستا جاللی نائینی و همکاران ششمو فرضیه  گذارد

و  جادیدر سازمان، و کسب، ا یارتباط یها ستمی، باال بودن سیروابط خارج تیری، مددیتول یبند ، زمانیمنابع انسان تیریو مد

( نیز نشان 1412) محسوب می شوند. سیفی و همکاران، عدم موفقیت تجارت الکترونیکعوامل  نی، مهمترییدارا تیریمد

 رشیدر پذ نهیعامل و گز نیوزن مهمتر نیبا داشتن باالتر تیریمد یعال یها تیحما نهیگز نیو همچن یعوامل سازمان دادند

عوامل  یطیو مح یکی، تکنولوژای زمینه، یتیحماوامل ( نشان دادند ع1411) امیرخانی و همکاران .باشند می کیتجارت الکترون

 با تجارت است. نیا رشیعوامل در پذ نی، مهمتریطیو مح یتی، دو عامل حمانیهمچنهستند.  یتجارت نیچن رشیموثر بر پذ

آکوستا -و جوراس سی، سانچز کور(2412) لوکاس و همکاران، (2412) چوشین و غفاری(، 2412) بروان و کاباندا تحقیق نتایج

 .است بوده همراستا نیز (2411)

 گذارد. یم تأثیر یتیریمد تأثیربر  یاتی: عوامل عملهفتم هیفرض

 زیشده است و آماره احتمال آزمون ن محاسبه  421/4برابر  یتیریمد تأثیربر  یاتیعوامل عمل شدت اثرکه  نتایج نشان داد

شده  مشاهده تأثیر دهد یبوده و نشان م 16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران آمده است که بزرگ دست به 121/2

تایید می گردد. در این  هفتمو فرضیه  گذارد یم تأثیر یتیریمد تأثیربر  یاتی% عوامل عمل1۲ نانیبا اطم نی. بنابرااستمعنادار 

فناوری اطالعات و مهارت های  های زیرساخت، محدوه شرکت، نشان دادند اندازه شرکت (2416چاتزولو و چاتزولو )راستا 

هزینه پذیرش و فشار ، از مهمترین محرک های پذیرش تجارت الکترونیک بوده اند. از سوی دیگر مدیران اجرایی، اینترنتی

( نشان دادند که عوامل 241۲) رقابتی نقش مهمی در تصمیم گیری در مورد کسب و کار الکترونیک دارند. انسا و همکاران

در پذیرش تجارت ، ادراک مدیران و فشارهای خارجی توسط شرکا، استراتژی ها، به ویژه آمادگی، نی سازمانیدرونی و بیرو

 دارد.  تأثیرالکترونیک 

 گذارد. یم تأثیر کیاستراتژ تأثیربر  یتیری: عوامل مدهشتم هیفرض

 زیشده است و آماره احتمال آزمون ن ه محاسب 024/4برابر  کیاستراتژ تأثیربر  یتیریعوامل مد شدت اثرکه  نتایج نشان داد

شده  مشاهده تأثیر دهد یبوده و نشان م 16/1 یعنی% ۲ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحران آمده است که بزرگ دست به 141/4

تا موسو تایید می گردد. در این راس هشتمو فرضیه  کیاستراتژ تأثیربر  یتیری% عوامل مد1۲ نانیبا اطم نی. بنابرااستمعنادار 

( نشان دادند داد بین آموزش تصمیم گیران و فرآیند تصمیم گیری استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد. 241۲) و فرانسینو

و به طور  گذارد یم تأثیر یکیکسب و کار الکترون تیبر رضا میعتماد به طور مستق( نشان دادند ا2414) الی و همکاران

 .  گذارد یم تأثیر یکیکسب و کار الکترون یایمزا برکار الکترونیک  کسب و یآمادگ قیاز طر میرمستقیغ
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