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  چکیده
پـژوهش تعیـین سـطح آمـادگی کسـب و کـار الکترونیکـی در میـان         در این هدف اصلی 

شرکتهاي کوچک و متوسط صنعتی غرب کشـور و بررسـی میـزان توانمنـدي آنهـا بـراي       
حضور در بازارهاي اینترنتی است. روش تحقیق مطالعـۀ حاضـر از نـوع توصـیفی اسـت.      

هـاي   هـاي کوچـک و متوسـط در اسـتان     آماري پژوهش مشتمل بر تمامی شـرکت جامعه 
 156اي تعـداد   تصـادفی طبقـه   گیـري  کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه

بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهاي مـذکور بـر    اند.شرکت انتخاب شده
هـا  تر از حد انتظار اسـت. دیگـر یافتـه   بود که پایین 8/2/0ها، اساس آزمون تفاوت میانگین

شرکتها در سطح آمادگی اطالعاتی و درصـدي نیـز در همـین     60/0حاکی از این است که 
هـاي  وکـار الکترونیکـی هسـتند. یافتـه      ) داراي سـطح بروشـوري در کسـب   57/0حدود(

، 62/0ی بـا  و عامـل منـابع انسـان   87/0دهد زیرسـاختهاي فنـاوري بـا     رگرسیونی نشان می
  اند.بیشترین سهم را دارا بوده

هـا، عوامـل    وکار الکترونیکی، بازارهـاي اینترنتـی، زیرسـاخت    آمادگی کسب  :ها واژهکلید
  هاي کوچک و متوسط. انسانی، شرکت
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  . مقدمه و بیان مسئله1
در توسـعۀ اقتصـادي و   شرکتهاي کوچک و متوسط صنعتی از جمله مؤسسات بسـیار مهـم   

که در بازارهاي نوظهـور دنیـا،   طوريآیند. بهاجتماعی کشورهاي در حال توسعه به شمار می
دهـد. از  زایـی در ایـن بخشـها درصـد بـاالیی از کـل اشـتغال را تشـکیل مـی         میزان اشتغال

هـاي  توان به استفاده از تمامی پتانسیل (توانـایی)  هاي عمدة این نوع از مؤسسات می دغدغه
موجود در بازار براي جذب مشتري اشاره کرد. چرا که بازارهاي مذکور به سرعت در حـال  

  تغییر از حالت سنتی آن به سمت الکترونیکی شدن و اصطالحاً بر خط شدن هستند.
این تحوالت تا حد زیادي نیز غیر انتخـابی بـوده و در عـین حـال محـدود بـه مسـائل        

براي شـرکتهاي کوچـک و متوسـط حضـور در بازارهـاي      جغرافیایی هم نخواهند شد. لذا، 
آیـد. ایـن حالـت را بـا نگـاهی بـه       هاي جدید آنها به حساب میاینترنتی از اهداف و برنامه

توان درك نمود. دگرگونیهـاي پـر   ها و سیاستهاي تدوین شده از سوي آنان، بیشتر میبرنامه
اشته و نوع نظام کاري شان را تحـت  تالطم گفته شده، اثر خود را بر ساختار شرکتها نیز گذ

 تأثیر قرار داده است. 
در جوامع توسـعه    ،2006) در سالTurban et alبر اساس پژوهشهاي توربان و همکاران(

درصد شغلهاي جدید به رایانه، اینترنت و فناوري اطالعات وابسته هستند و  80یافته حدود 
ایجاد و توسعۀ این دسـته   آنهاست. البته این به معناي تغییرات گسترده در وضعیت اقتصادي

از مشاغل با میزان توسعۀ مبادالت الکترونیکی در کشورها رابطۀ مستقیمی دارد (حنفـی زاده  
دالیل اصلی این روند رو به رشد آن است کـه فضـاي اینترنتـی ایـن امکـان را      ). 5: 1387، 

ذکور کـه تـوان الزم و   آورد تـا اطالعـات الزم و سـریع در اختیـار شـرکتهاي مـ      فراهم می
هاي خبرگیري قویی ندارند، قرار گیرد. اطالعـاتی همچـون وضـعیت رقیبـان، رفتـار       سیستم

کنندگان. همچنین از ایـن  کنندگان مواد اولیه و نحوة ارائۀ محصول به مصرفمشتریان، عرضه
توانند با حضور در فضاي مجـازي، ماهیـت مشـتري مـداري را بـراي      طریق این شرکتها می

ود از الگوهاي موجود انتخاب کنند. حضور آنها در بازارهاي اینترنتـی انعطـاف پـذیري و    خ
؛ Mehta and Shah( ،2001( سرعت را در ارائۀ خدمات بیشـتر خواهـد نمـود. {مهتـا و شـاه     

  }.Paper et al( ،2003و پیپر و همکارانFlughoeft et al( ،2003 )فلوگوفت و همکاران(
ویژگی مشترك میان کشورهاي در حال توسعه ایـن اسـت کـه عمـده اقتصـاد آنهـا در       
بخشهاي کوچک و متوسط متراکم شده است. بر این اساس شرکتهاي فعال در ایـن بخشـها   
از خصوصیات مشابهی مانند، منابع مالی محدود، مهارتهاي انسانی و فناورانه ناکافی و نبـود  
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گذاري در فناوریهاي نوین، برخوردار هسـتند   ه و سرمایهفرهنگ سازمانی مناسب براي توسع
) محــدودیتهاي نگرشــی، فرهنگــی، 1388). امیــري و همکــاران (210: 2003(پاالســیوس، 

اند. از طرفی دیگـر، عـواملی دیگـر    آموزشی، مالی و شخصی را نیز به این موارد اضافه کرده
تمایـل بـه لمـس محصـول     چون ریسک (خطر) امنیت درك شده در تجارت الکترونیکی و 

گیري به خرید، انگیزة الزم در مشـتریان بـراي اسـتفاده از فنـاوري خریـد در       قبل از تصمیم
  ).88:  2008بازارهاي برخط و اینترنتی باقی نخواهد گذاشت (برتون و همکاران، 

 در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاهها و به منظور انجام امور تحقیقـاتی 
شود و مراکز ایجاد شده در شهرها نیز در سطح محدودي فعال هستند. کـاربران در  انجام می

کننـد.  از اینترنت اسـتفاده مـی    وگوي اینترنتی و تلفن از راه دور،شهرها بیشتر به منظور گفت
رغم مزایاي زیادي براي استفاده از تجارت اینترنتی توسط شرکتها و مؤسسات بیـان شـده    به

). نکتۀ اصلی براي حضور در بازارهاي اینترنتی، داشـتن  57: 1390نایعی و دیگران،است (ص
آمادگی الکترونیکی  از سوي کسب و کارهاست. لـذا،  سـؤال اصـلی آن اسـت کـه میـزان       
آمادگی شرکتهاي کوچک و متوسـط صـنعتی کشـور بـراي اسـتفاده از ایـن مزایـاي بـالقوه         

تواننـد بـه   ست و آیا الگوها و مدل هاي موجود مـی مشتریان و بازارهاي الکترونیکی چقدر ا
  تنهایی تمامی ابعاد این آمادگی را سنجش نمایند.  

در این تحقیق در نظر است تا با رویکرد ترکیبـی از الگوهـاي موجـود، میـزان آمـادگی      
سؤال اصلی ایـن اسـت: کـه     بنابراین،الکترونیکی شرکتهاي کوچک و متوسط ارزیابی شود. 

سب و کار  الکترونیکی در میان شرکتهاي مورد مطالعه چقدر است؟ و سهم سطح آمادگی ک
  عوامل گوناگون در مدل ترکیبی چقدر است؟

شـوند: میـزان   با عنایت به هدف پژوهشی، فرضیات پژوهشی شامل این مـوارد مـی  
درك از عوامل محیطی بر آمادگی الکترونیکی شرکتها تأثیر دارد. ابعاد فناوري اطالعات 

ر آمادگی الکترونیکی شرکتها تأثیر دارد. میزان آمـادگی منـابع انسـانی بـر آمـادگی      نیز ب
الکترونیکی شرکتها اثر گذار است. شرکتهاي مطالعه شده در سطوح اولیـۀ ارتباطـاتی و   
اینترنتی قرار دارند. تأثیر هـر کـدام از عوامـل در میـزان آمـادگی الکترونیکـی شـرکتها        

  متفاوت است.
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  ادبیات موضوع. مروري بر 2
  آمادگی الکترونیکی 1.2

بـه مبـداء و مقصـد     توجـه  با 2001در سال ) Rayport and  Jaworskiو جاورسکی ( ریپورت
 شرکت ، مبادلۀ (C2B)شرکت با مشتري شامل مبادلۀ از تجارت الکترونیکی، مبادله، چهار نوع

را   B2B)شـرکت   بـا  شـرکت  مبادلـۀ  و (C2C) مشـتري  بـا  ، مبادلـۀ مشـتري   (B2C)با مشتري
رسد که براي شـرکتهاي کوچـک و متوسـط، نـوع حضـور در      اند. به نظر میکرده شناسایی

بازارهاي اینترنتی، مبادلۀ شرکت با مشتري و شرکت با شرکت باشـد. بـر ایـن اسـاس الزم     
است که شرکتهاي مذکور از آمادگی مطلوبی براي انجام فعالیـت در بازارهـاي الکترونیکـی    

شند. این آمادگی مزیت حضـور در بازارهـاي بـین المللـی را بـراي شـرکتهاي       برخوردار با
؛ سارانکتو و همکـاران،  300:  2007کوچک و متوسط به دنبال خواهد داشت (پرسیروایس، 

). تعـاریف متعـددي از آمـادگی الکترونیکـی بیـان شـده اسـت. در تعریفـی از         375:  2004
الکترونیکی بـه  ) آمادگی 1999) و گالنتز(Berthon  ،2008  :90)، برتون (2000پارسورمان (

-میزان پذیرش و استفاده از آن براي هدفهاي کاري از جمله تجارت الکترونیکی اطالق مـی 
گیري و پذیرش تجـارت   شود. در جایی دیگر آمادگی کسب و کار الکترونیکی به میزان بهره

). این آمـادگی  Lai and Ong ، 2010  :80 الکترونیکی در میان افراد اشاره دارد (الي و اونگ،
) و یک دسته عوامـل  212:  2005به عوامل گوناگون از جمله  خطر، اعتماد (کازین و رابی، 

). همچنـین از  376: 2006محیطی مانند زیرسـاختهاي کشـور بسـتگی دارد (اکنونومیسـت،     
میـزان تجربـۀ   عوامل دیگري همچون حفظ روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خـدمت و  

). در مطالعۀ سهرابی و خـانلري  179: 1389واقعی نیز نام برده شده است (کاظمی و نظیف، 
بازارهـاي بـرخط (آنالیـن) و زیرسـاخت فنـاوري       آمـادگی در  ) ارتباط میان1-20: 1389(

ها مهم عنـوان شـده اسـت. در مطالعـۀ دیگـري مهمتـرین عوامـل مـوثر بـر آمـادگی           شرکت
افزارهـا و نیـروي    افـزار و نـرم   کوچک و متوسط، زیرساختها، سـخت  الکترونیکی شرکتهاي

  ).106-99:  2011انسانی شرکت معرفی شده اند (پورنچاي و بوندیت،
  

  سطوح آمادگی الکترونیکی 2.2
تــاکنون تحقیقــات مختلفــی در زمینــۀ ســطوح آمــادگی الکترونیکــی در حــوزة پــذیرش و  

پرسـروایس و همکـاران   کارگیري تجارت الکترونیکی صورت گرفته است. در تحقیقی از  به
) چهار سطح براي آمادگی الکترونیکی در شرکتهاي کوچک و متوسط تعریـف شـده   2007(
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است: سطح اطالعات: استفاده از وب براي کسب اطالعات و داشتن تبلیغات یک به چنـد.  
عرضه کنندگان و شـعب و ... سـطح تبـادل: داشـتن      سطح تعامل: داشتن تعامل با مشتریان،

مؤسسـۀ مشـاوره   مبادلۀ محصول با مشتریان. سطح یکپارچگی: تعامل یکپارچه با مشـتریان.  
کارگیري تجارت الکترونیکی ) مدل بلوغ اینترنت را در جهت بهEmissaryانگلیسی امیساري(

شـرکت ارائـه نمـود. مؤسسـۀ      را برحسب دو مؤلفه میزان تغییر و پیچیدگی و میزان مزایاي
اي در ، در یکی از گزارشهاي خود، مدلی پـنج مرحلـه  1999) در سالKPMGکی.پی.ام.جی(

) نیـز در گـزارش   2004کنـگ ( وري هنـگ زمینۀ بلوغ الکترونیکی معرفی کرد. شوراي بهـره 
کند: اي را معرفی میکارگیري و پذیرش تجارت الکترونیکی، مدل بلوغ شش مرحلهطرح به

یـابی،  کارگیري اولیه، سـطح مشـتري  ح عدم استفاده و عدم تمایل، سطح تمایل، سطح بهسط
) پـنج مرحلـه   2001وکار است. مارتین و ماتالي ( سطح ادغام تجاري و سطح تحول کسب

سـایت، تجـارت   کارگیري تجـارت الکترونیکـی شـامل پسـت الکترونیکـی، وب     را براي به
  سازمان متحول شده نام بردند.   الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی،

در ایران نیز در زمینۀ بلوغ الکترونیکی تحقیقاتی متعدد انجام شده است. فتحی و عزیزي 
فروشگاه اینترنتی فعال، چهار مرحله بلوغ الکترونیکـی شـامل: ایسـتا،     36) با بررسی 1385(

یک طرح تحقیقـاتی و   ) در1383پویا، تعامل و تبادل را معرفی نمودند. فرحزاد و همکاران (
الگوي تجارت الکترونیکـی، مراحـل توسـعۀ تجـارت الکترونیکـی را       30با بررسی بیش از 

داننـد.  سـازي مـی  شامل بسته، در دسترس، حضور اولیه، تحقق یافته، نهـادي شـده و بهینـه    
 ) سطح بلوغ الکترونیکی سـازمانی را بـه مراحـل زیـر تقسـیم     1387عزیزي و حاج کریمی (

اي از تجـارت  گونـه اسـتفاده  . سطح صفر: در حال حاضر شـرکت هـیچ  1ده است: بندي کر
گونـه  . سطح تمایل: در حال حاضـر شـرکت هـیچ   2کند و تمایلی هم ندارد. الکترونیکی نمی

کارگیري اولیـه: درحـال   . سطح به3کند اما تمایل دارد. اي از تجارت الکترونیکی نمیاستفاده
. سـطح  4شود. و جست و جوي الکترونیکی استفاده می حاضر شرکت از پست الکترونیکی

وبسایت اطالعاتی ساده: شرکت وبسایتی دارد که در آن اطالعات عمـومی در مـورد خـود،    
-. سطح وبسـایت اطالعـاتی پویـا: در وب    5تولیدات فردي ، محصوالت و ... وجود دارد. 

سایت و سایرین وجـود   سایت شرکت عالوه بر وجود اطالعات، امکان برقراري ارتباط بین
گیـري اینترنتـی از    سایت امکان سفارش سایت مبادالتی: در این نوع وب . سطح وب6دارد. 

سایر مشتریان و ارائۀ خدمات به آنهـا بـه صـورت اینترنتـی وجـود دارد (عزیـزي و حـاج        
  ).  56: 1387کریمی، 
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دگی الکترونیکـی  ، چهار سطح براي آما2012در سال ) Mutulaمطالعۀ دیگري از ماتوال (
در شرکتهاي کوچک و متوسط تعیین شده است. این چهـار سـطح عبارتنـد از: سـطح اول،     
اطالعات استاتیک، سطح دوم تعامالت درون شرکتی، سطح سوم، تعـامالت بـا مشـتریان و    

کنندگان و توزیع کنندگان. پـژوهش عزیـز و صـالح     سطح چهارم، تعامالت پیچیده با عرضه
نماید. این ابعاد عبارتند ار بعد دیگر از آمادگی الکترونیکی را پیشنهاد می) چه2526:  2011(

  اي.  از: بعد فناورانه، بعد انسانی، بعد فرآیندي و بعد پروژه
  

  موانع آمادگی الکترونیکی 3.2
تحقیقات اندکی حاکی از توانایی استفاده از مزایاي تجـارت الکترونیکـی و پـذیرش آن    البته 

تـرین حـد خـود یعنـی     کوچک و متوسط هستند. حتی این استفاده به سادهتوسط شرکتهاي 
). و از ایـن  173:  2003گاه و یا ایمیل نیز محدود شده است (لوي و پـاول،   داشتن یک وب

هم ناگوارتر اینکه در کشورهاي در حال توسعه (مانند ایران)، تـأخیر زمـانی فراوانـی میـان     
). 396:  2007زایـاي آن نیـز وجـود دارد (پـاالتوغلو،     دستیابی به اطالعـات و اسـتفاده از م  

) عامـل اصـلی ایـن وضـعیت را در نبـود مهارتهـاي ارتباطـات و        2001تانبورن و سـینگ ( 
دانند. مطالعات تکمیلـی حـاکی از   اطالعات در میان کارکنان شرکتهاي کوچک و متوسط می

مطلوبیـت الزم را نـدارد    این است که میزان آمادگی الکترونیکی در میـان شـرکتهاي ایرانـی   
)، 97: 1387)، (حنفی زاده و همکـاران،  21: 1387)، (فتحیان، 47: 1388(موحدي و یاقوتی، 

  ).  969: 2008(حورعلی و همکاران، 
نبود آمادگی الکترونیکـی در شـرکتهاي کوچـک و متوسـط صـنعتی بـراي حضـور در        

منـافع بازارهـاي گفتـه شـده،     بازارهاي الکترونیکی جداي از محروم شـدن آنهـا از مزایـا و    
موجب می شود که از انبوه اطالعات تولید شدة مشـتریان، رقبـا و توزیـع کننـدگان (کـاتلر،      

) نیز نتوانند به خوبی اسـتفاده نماینـد. دالیـل متعـددي بـراي قصـور شـرکتهاي        369: 2010
کوچک و متوسط در فعالیت فضاي مجازي از سوي محققان شناسایی شده انـد کـه شـامل    

دم آمادگی الکترونیکی در دسترسـی بـه اطالعـات، سـرمایۀ اجتمـاعی و سـطح آمـوزش        ع
ضعیف، جو سازمانی نامطلوب در کسب و کار و سیاستهاي دولتی می گردنـد (اوکسـلی و   

ــگ،  ــیوس، ) Oxley and Yeung، 2001  :705یان ــدل  )195:  2003و (پاالس ــین م . همچن
الکترونیکی در بازارهاي نوظهور را ناتوانـایی در  المللی مک کانل، موانع افزایش آمادگی  بین

اتصال به شبکه، دستیابی دشوار در استفاده از اینتنرت، پایین بودن کیفیت شـراکت در میـان   
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سـازي اطالعـات   سهامداران، نبود امنیت اطالعات و تقلیل سطح اعتماد به پردازش و ذخیره
فضاي الکترونیکـی کسـب و کـار معرفـی      ها، سرمایۀ انسانی ناکارامد، فراهم نبودندر شبکه

). بجز موارد مذکور، وجود آمـادگی الکترونیکـی در سـطح    1ص  2001کند (آنونیموس، می
ملی نیز بسیار مهم است. چرا که تأثیر مستقیمی در جهانی شدن ارتباطات یک کسب و کـار  

  ).  114:  2000نوظهور دارد (اسپرانکو و زکاك، 
یکـی در بخشـهاي اقتصـادي یـک کشـور یکسـان نیسـت        البته سـطح آمـادگی الکترون  

). این موضوع در خصوص شـرکتهاي کوچـک و متوسـط دربـاره     197:  2003(پاالسیوس، 
میزان پذیرش تجارت الکترونیکی از آنها نیزصادق است. زیرا یـک رشـد نـاهمگن در میـان     

وي انسانی آنها ها از لحاظ اندازه ، نوع و مکان فعالیت، مدیریت دانش و انگیزش نیرشرکت
تعدادي دیگر از مطالعـات بـه عوامـل مـرتبط بـا      ). 280: 2004(تایلور و مورفی،وجود دارد 

)، درجۀ کـارآفرینی سـازمانی   336:  2003مدیریت و یا مالکیت شرکتها (فیلیس و همکاران، 
 مدیران و مالکان، نوع برنامه ها و دورنماي سازمانی، میزان اعتقـاد بـه تجـارت الکترونیکـی    

 مـدیریت  اطالعـات و  فناوریهـاي  میان ) و اهمیت وجود  همگرایی397:  2007(پاالتوغلو، 

اند. یکی از دیگـر از موانـع عمـده    ) اشاره کرده55-35، : 1387دانش (زعفریان و همکاران، 
بر سر راه انتقال دانش در جهت افزایش آمادگی شرکتهاي مذکور براي حضـور در بازارهـا،   

). نتـایج مطالعـات   47-27: 1390ده اسـت (سـیدجوادین و همکـاران،    فردگرایی عنوان شـ 
دیگري نشان داده است که مهمترین دالیل فقدان رشد الکترونیکی کسب وکارهاي کوچـک  
در کشورهاي در حال توسعه، کمبود نیروي انسانی متخصص، ناآگـاهی از مزایـاي آمـادگی    

الي استقرار کسب و کار الکترونیکـی  هاي باالکترونیکی، ظرفیتهاي ضعیف اقتصادي و هزینه
  ).  45:  2011هستند (دیویدس، 

  
هاي کوچـک و   تجارت الکترونیکی و رابط، آن با آمادگی الکترونیکی شرکت. 3

  متوسط  
کارگیري تجـارت الکترونیکـی در سـازمانهاي ایـران بـه ترتیـب        از دیدگاه محققان موانع به

. نبـود آمـادگی و قابلیـت الزم در    2تمایـل مشـتریان،   . نبود آمادگی و 1اولویت عبارتند از: 
. نبـود فضـاي رقـابتی مناسـب     5. مشکالت فرهنگی و 4. موانع رفتاري و فرهنگی، 3شرکا، 

) در Wang and Tsaiاي دیگر، وانـگ و تسـاي (  در مطالعه .)63: 1384(عزیزي و همکاران، 
. محـیط  3دگی، تنـوع محصـول)   . سـازمان (آمـا  2ها  . منافع و هزینه1، سه عامل: 2002سال 
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کارگیري تجارت الکترونیکی بـه عنـوان عوامـل مـؤثر     (فشار رقابتی و نیاز مشتري) را در به
) نیز بیان نمودند آنچـه در یـک شـرکت ضـروري     2010شناسایی نمودند. الي و همکاران (

 .سـت اي کاربردي و فناوري اطالعات توزیعی ،در ادغام منابع درون سـازمانی ا است، شبکه
) نگرشهاي منفی از قبیل: محافظه کـاري، تـرس از تغییـر فنـاوري،     2004فیلیز و همکاران (

گیري، تـرس از کـاهش امنیـت در اینترنـت، محـدودیتهاي      فقدان انگیزه و عالقه در تصمیم
کار گیري کسب و کار الکترونیکـی  مالی، عدم تمایل به مهارتهاي جدید را از جمله موانع به

) ضعف زیـر سـاختار ارتباطـات، فقـدان مهارتهـا و      2004نین پرسل و تولند (دانند. همچمی
  کنند.آگاهی نسبت به اینترنت را از جمله موانع تجارت الکترونیکی بیان می

  
هـاي کوچـک و    کار الکترونیکـی شـرکت   و مدل هاي ارزیابی آمادگی کسب. 4

  متوسط  
آمـادگی کسـب وکـار الکترونیکـی     تعدادي از مدلهاي موجود در زمینۀ ارزیابی  1در جدول 

  شود:شرکتهاي کوچک و متوسط معرفی می

  هاي کوچک و متوسط هاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت . مقایسۀ مدل1جدول 
  مآخذ  ها شاخص  عنوان مدل

UNDP   تراکم ارتباطات4. مهارت 3. دانش 2تحصیالت .  
آنونیموس 

)، مینگ 2000(
2005، 

ORBICOM  درك فناوري الکترونیکی4گیري . بهره3. زیرساخت 2گذاري سرمایه .  
دادا 

)2006( 
 

McConnell  سرمایۀ انسانی4. امنیت اطالعات 3. رهبري الکترونیکی 2ارتباطات .  

Mosaic  
. 5. زیرساخت ارتباطی 4. میزان استفاده 3. پراکندگی جغرافیایی 2نفوذ اینترنت 

  اي از اینترنتحرفه. پیچیدگی استفاده 6زیر ساخت سازمانی 
NRI  مزایا و کاربردها3. آمادگی 2محیط .  

حورعلی 
)2008( UNCTAD  سیاست4. دسترس 3. استفاده 2ارتباط پذیري .  

ESME فرهنگ6. امحیط 5. امنیت 4. مدیریت 3. محیط 2زیرساخت فنی .  

 سیاستها. مدیریت و 3. نیروي انسانی و فرهنگ2. زیر ساخت مخابراتی1  عوامل اولیه
  . محیط حقوقی فناوري6. امنیت فناوري اطالعات 5نفعان . ارتباطات با ذي4

فتحیان 
)1387(  

پانکاچ   تأمین زنجیرة .5مشتري  روابط .4 حسابداري .3 پست .2اینترنت  هندوستان
)2003(  

رامایا   . آمادگی تجارت الکترونیکی3. آمادگی فناوي 2آمادگی کسب و کار   مالزي
)2004(  
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پاراسورمان   ICT. استفاده از ICT 3. آگاهی از 2اتصال   مصر
)2000(  

جولتا   محتوا . 5الکترونیکی  .دولت4شبکه . مهارت3. مقررات2 نوآوري و دانش  کانادا
)2002(  

الگوي 
  ارزیابی

. امنیت 6. توانمندسازي شبکه 5. مهارت 4. زیر ساخت3. خط مشی2رهبري 
  . اخالق الکترونیکی9ارتباطات . فناوري 8.خدمات شبکه 7ارتباط 

موحدي و 
یاقوتی 

)1388(  
اینترنت 
لوي   . سطح توسعه اي4. سطح حامی 3. سطح فرصت 2.سطح بروشوري 1  محوري

)2003(  
  

  . مدل مفهومی تحقیق5
) با بررسی مدل هاي ارزیابی موجـود، بـراي سـنجش میـزان     1مدلی ترکیبی تحقیق (شکل 

و  NRIآمادگی الکترونیکی شـرکتهاي مـورد مطالعـه تـدوین شـد. ایـن مـدل از الگوهـاي         
ORBICOM  وUNDP  گیري از تجارت الکترونیکی در  انتخاب و به منظور تعیین سطح بهره

  استفاده شده است.) 2003) و لوي و پاول (2007پرسروایس (شرکتها نیز از الگوهاي 

  مدل تحقیق .1نمودار 
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  تحقیق . روش6
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و به دنبال بررسی میزان آمـادگی الکترونیکـی و عوامـل    
مؤثر بر آن در میان شرکتهاي کوچک و متوسط است و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی 

بررسی، شـرکتهاي کوچـک و متوسـط صـنعتی (مـواد غـذایی و       است. جامعه آماري مورد 
واحـد صـنعتی بـوده و از فرمـول کـوکران       262شمیایی) در استانهاي غرب کشور به تعداد 

اند (نمونۀ مورد نظر از استانهاي همدان، کرمانشـاه  شرکت تعیین شده 156میزان نمونه نهایی 
اي گیري طبقـه از ، با استفاده از نمونهبراي جمع آوري اطالعات مورد نیو کردستان هستند). 

کارمند به سـؤالها پاسـخ    2مدیر و  1نسبی به شرکتها مراجعه کرده و در هر شرکت صنعتی 
  منبع ابزار تحقیق ارائه شده است 2دادند. در جدول 

  هاي تحقیق نامه ها و منبع پرسش . شاخص2جدول 

تعداد    منبع  سؤاالت  تشریح عامل  عوامل
  پایایی  سؤال

میزان 
  آمادگی

  اطالعات، تعامل، تبادل و یکپارچگی.
  ايبروشوري، فرصت، حامی، توسعه

)، لوي و پاول 2007پرسروایس (
)2003(  10  79/0  

   )2006) دادا (2000آنونیموس (  اخالقیات، بازار، محیط قانونی  محیط
  86/0  6  )1387فتحیان (

منابع 
  انسانی

تحصیالت، دانش، تراکم 
  83/0  8  )2006) و دادا (2000پاراسورمان (  ارتباطات،مهارت

فناوري 
  اطالعات

  گذاري، زیرساخت، میزان سرمایه
  90/0  8  )2003پانکاچ (  گیري، درك فناوري اطالعاتبهره

  84/0  32  پایایی کلی  

 

  هاي پژوهش . یافته7
توسـط مـدیران و کارکنـان     شـده  تکمیـل   نامهپرسشـ  468 روي بر ،ها هیفرض آزمون و تحلیل
ي کوچک و متوسط صنعتی مستقر در سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان انجـام  شرکتها

درصـد داراي   57، تـر  نییپـا درصد داراي مدرك فوق دیـپلم و   33شد. از میان پاسخگویان 
آمـار   3درصد داراي مـدرك فـوق لیسـانس و بـاالتر بودنـد. جـدول        10مدرك لیسانس و 

. در ایـن جـدول میـزان    دهـد  یمـ ز معیار ابعـاد را نشـان   توصیفی شامل میانگین و انحراف ا
تر از حد مورد انتظار و ابعاد فناوري اطالعات در میان سایر بعـدها  آمادگی الکترونیکی پایین
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 4اند. در جـدول  تري را به خود اختصاص دادهاز میانگین باالتر و عوامل محیطی نمرة پایین
    آمادگی بررسی شده است.ضرایب همبستگی بین ابعاد اصلی و میزان 

  . میانگین و انحراف معیار3جدول 
  انحراف از معیار  میانگین  ابعاد

  08/0  89/2  میزان آمادگی
  03/0  76/3  محیط

  01/0  86/3  منابع انسانی
  05/0  24/4  ابعاد فناوري اطالعات

  
 شود که بین متغیرهاي اصلی و میزان آمـادگی رابطـه معنـاداري    مشاهده می 4در جدول 

) و معنـاداري  =516/0rاي مثبـت (  وجود دارد. بعد محیط با متغیر اصلی میزان آمادگی رابطه
دیگر، با بهبود وضعیت محیطی در شرکتها، میزان آمـادگی الکترونیکـی آنهـا     عبارت به دارد.

. همچنین نتـایج بـه دسـت    شود یم. بدین ترتیب فرضیۀ اول تحقیق تأیید ابدی یمنیز افزایش 
) =675/0rهاي منابع انسانی در افزایش آمادگی الکترونیکـی شـرکتها (    داد، مؤلفهآمده نشان 

. در خصوص ابعـاد فنـاوري و   گردد یمتأثیر مثبتی دارد. بدین ترتیب دومین فرضیه نیز تأیید 
) و معنـادار  =811/0rاي مثبـت ( توان گفت که رابطـه می 95/0تأثیر آن بر آمادگی با اطمینان 

دست آمد. لذا، فرضیه سوم هم مورد قبول واقع شده است. این متغیر بیشترین نقـش را در  به
آمادگی الکترونیکی شرکتهاي کوچک و متوسط داشته است. در جـدول زیـر ارتبـاط میـان     

  متغیرهاي اصلی بررسی شد.  

  . بررسی میزان همبستگی میان ابعاد اصلی و میزان آمادگی4جدول 
  فناوري اطالعات  سانیمنابع ان  محیط  عوامل
      00/1  محیط

    00/1  516/0**  منابع انسانی
  00/1  673/0**  640/0**  فناوري اطالعات

  811/0**  675/0**  512/0**  آمادگی الکترونیکی

  01/0**  در سطح معنا داري 
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سطح آمادگی الکترونیکی شـرکتهاي مـورد بررسـی را در سـطوح ارتبـاطی و       5جدول 
  دهد.اینترنتی، نشان می

  ها . سطح آمادگی الکترونیکی شرکت5جدول 
سطح مورد 

معناداري   میانگین  درصد فراوانی  فراوانی  سطح فرعی  بررسی
  ها تفاوت

    45/4  60/0  92  اطالعاتی  ارتباطی
  000/0  34/3  35/0  54  تعاملی

    65/2  04/0  9  تبادلی  
    11/1  01/0   1  یکپارچگی

  اینترنتی
    65/4  57/0   89  بروشوري
  002/0  37/3  41/0   63  فرصت
    34/0  1/0  2  حامی

    65/0  1/0  2  ايتوسعه  
      100  156  جمع

  
توان استنباط نمـود کـه میـان سـطوح     ، میtدست آمده از آزمون با توجه به اطالعات به

ها نشان آمادگی شرکتهاي کوچک و متوسط مورد مطالعه اختالف معناداري وجود دارد. داده
) 57/0شرکتها در سطح آمادگی اطالعاتی و درصدي نیز در همـین حـدود(   60/0اند که داده

در ارتباطـات   35/0داراي سطح بروشوري در تجارت الکترونیکی هستند. سطوح تعاملی بـا  
اند. دیگـر سـطوح،   را به خود اختصاص داده 41/0و سطح استفاده از فرصتهاي اینترنتی نیز 

کمترین تعـداد   01/0اي نیز با ) و حامی و توسعه01/0ی ()، یکپارچگ04/0تبادل با مشتریان (
توان نتیجه گرفت که عمده شرکتهاي مورد بحث امید چنـدانی بـراي   رو، میرا دادند. از این

مبادله و توسعۀ کسب و کار در بازارهاي اینترنتی نخواهند داشت. فرضیۀ چهارم نیز به ایـن  
  ترتیب تأیید شد.

که بین تمامی متغیرهاي فرعی و متغیر اصلی میزان آمادگی  شودمشاهده می 6در جدول 
الکترونیک شـرکتهاي کوچـک و متوسـط رابطـه و تأثیرگـذاري معنـاداري وجـود دارد. در        

بیشـترین اثـر و تـراکم     β=62/0و  r2= 75/0گذاري با  رگرسیون محاسبه شده، میزان سرمایه
انـد. متغیـر   کمترین اثـر را دارا بـوده   β=11/0و   r2= 16/0 ارتباطات میان کارکنان شرکتها با

 وابسته میزان آمادگی الکترونیکی است.
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  . آزمون رگرسیون بین عناصر مؤثر بر آمادگی الکترونیکی6جدول 
  آماره دوربین واتسون  معناداري  r2 β  عوامل مورد بررسی  عوامل اصلی

  فناوري اطالعات

  000/0  62/0  75/0  گذاريسرمایه

86/1  

  000/0  54/0  50/0  زیرساختها
 000/0  39/0  42/0  گیري بهره

  000/0  18/0  20/0  درك فناوري

  منابع انسانی

  000/0  31/0  26/0  دانش
 000/0  47/0  45/0  مهارت

 000/0  11/0  16/0  تراکم ارتباطی
 000/0  21/0  24/0  تحصیالت

  عوامل محیطی
 000/0  20/0  23/0  اخالقیات

 000/0  29/0  25/0  محیط قانونی
 000/0  32/0  37/0  بازار شرکت

  
  . نحوة برآورد مدل و ارتباط میان متغیرها8

در این بخش روابط میان متغیرهاي اصلی و میزان آمادگی الکترونیکی شرکتها از طریق مدل 
معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار آموس به تحلیل گذاشته شد. مدل مورد نظر از سه 

بعد فرعی آنها تشـکیل شـده اسـت.     11اصلی اثرگذار بر میزان آمادگی الکترونیکی و متغیر 
  . روابط میان ابعاد در مدل بیانگر میزان تأثیر هر یک از آنها بر متغیر اصلی است

  . آزمون مدل تحقیق2نمودار 

  



 ...براي حضور در  ط صنعتیهاي کوچک و متوس کار الکترونیکی شرکت و آمادگی کسب   44

، 87/0مدل تحقیق از برازش کافی برخوردار است. در این مـدل، فنـاوري اطالعـات بـا     
بـر روي میـزان آمـادگی الکترونیکـی      57/0و عامـل محـیط بـا     62/0اد منابع انسانی بـا  ابع

شرکتهاي کوچک و متوسط تأثیرگـذار هسـتند. در ایـن بـین عوامـل هـر بعـد نیـز در ایـن          
 78/0گذاري بـا  تأثیرگذاریها سهم متفاوتی دارد. بیشترین اثر را در ابعاد فناوري متغیر سرمایه

تعلق دارد. همچنـین در بعـد منـابع     41/0به درك فناوري در سازمان با و کمترین مقدار نیز 
دارا  46/0و کمترین میزان به تراکم  ارتباطـات بـا    78/0انسانی ، بیشترین سهم را مهارتها با 

 41/0عنصـر بـازار شـرکتها و     53/0تـوان بـه سـهم    هستند. در مورد عامل محـیط هـم مـی   
اي مورد مطالعه اشاره کرد. مقادیر برازنـدگی مـدل در   اثرگذاري عامل اخالقیات در سازمانه

  جدول زیر نشان داده شده است. 

  استاندارد تخمین حالت در برازندگی مدل گیري . اندازه7جدول 
AGFI GFI RMSEA P-VALUE DF CHI-SQUARE 

90/0 93/0 0345/0 012/0 10 15/19 

 

  گیري . نتیجه9
حاضر این است کـه بتواننـد در محـیط مجـازي و     هاي سازمانهاي عصر از مهمترین دغدغه

دست گیرنـد. بنـابراین، در ایـن راه    فضاي الکترونیکی فعال باشند و سهم بسزایی از آن را به
همواره سعی در افزایش میـزان آمـادگی کسـب و کـار الکترونیکـی دارنـد. در ایـن جهـت         

تـري بـه   ش محتاطانهشرکتهاي کوچک و متوسط با توجه به نوع ساختار سازمانی خود، نگر
حضور در این بازارها دارند. آنها امکانـات و نیـروي انسـانی کمتـري دارنـد و داراي برنـد       

شود تا با دیدة تردید به بازارهـاي اینترنتـی بنگرنـد.    اي هستند. این عوامل باعث میناشناخته
فـزایش داد، ایـن   کارگیري راههاي اثربخش ، میزان آمادگی آنهـا را ا در نتیجه اگر بتوان با به

امیدواري به وجود خواهد آمد که این شرکتها نیز در کنار سایر سازمانها در بازار الکترونیکی 
طور فعالتري ظاهر شوند. در این مطالعه با استفاده از الگـویی ترکیبـی از عمـده مطالعـات     به

به آزمون موجود، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهاي کوچک و متوسط و عوامل مؤثر بر آن 
  گذاشته شد.  

گـذاري بـر روي آمـادگی الکترونیکـی در شـرکتهاي      بررسیها نشان داد که میزان سرمایه
کوچک و متوسط بیشترین تأثیر را دارند. لذا، بر اساس مطالعات گذشته نیز الزم اسـت کـه   
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اي ابتدا شرکتهاي مذکور به تجهیز منابع و امکانات خود مبادرت کنند و ساختار فنی و شبکه
هاي ایمن اطالعـاتی کارامـد نماینـد.    ها، نرم افزارها و شبکهشان را اعم از دسترس به رایانه

)، 1387)، موحـدي و یـاقوتی (  2006)، دادا (2005نتایج مطالعۀ حاضر با پژوهشهاي مینگ (
) همخـوانی دارد. در سـایر تحلیلهـا دیـده شـد کـه میـزان برخـورداري از         1390محمدي (

ا رایانـه و شـبکه، وجـود دانـش الزم در مـورد تبلیغـات اینترنتـی و داشـتن         مهارتهاي کار ب
تحصیالت مرتبط با فناوري اطالعات بر آمادگی شرکتها تأثیر دارند. اما در رابطـه بـا عامـل    
تراکم ارتباطات الکترونیکی این عامل کمتر اثر داشته است. ایـن بخـش نیـز بـا پژوهشـهاي      

) 2003) و پانکــاچ (2006)، دادا (2000پاراســورمان ( )1387فتحیــان، موحــدي و یــاقوتی (
هماهنگ است. عوامل محیطی نیز به تحلیل گذاشته شـدند. دربـین عوامـل موجـود ، ابعـاد      
محیط بازار شرکت از اهمیت باالتري برخوردار بودند. به این معنا که نوع بازاري که شرکت 

از مزایـاي تجـارت الکترونیـک     کند، بر روي تمایـل شـرکت بـه اسـتفاده    در آن فعالیت می
اثرگذار است. عالوه بر اینکه محیط اخالقی و رعایت امنیت در حوزه و حـریم خصوصـی   

تواند در میزان اقبال شرکتها به بازارهـاي اینترنتـی از اهمیـت بـاالیی     کارکنان و مشتریان می
) و 2008()، حـورعلی  2003برخوردار باشند. نتایج مطالعه حاضر بـا پژوهشـهاي پانکـاچ (   

ها به رعایت اخالق در فضـاي مجـازي   ) هماهنگ است. در مطالعه1387یاقوتی و دیگران (
  و وجود مقررات درون سازمانی توجه شده است. 

  
  پیشنهادهاي کاربردي. 10

عنوان الگویی بـراي بهبـود   تواند به همراه بررسیها و تحقیقات دیگر، بهنتایج این پژوهش می
و متوسط در بازارهاي الکترونیکی مورد استفاده قرار گیـرد. ذکـر    عملکرد شرکتهاي کوچک

این نکته الزم است که همانند سایر مطالعات، نتایج بررسی حاضر در شـرکتهاي کوچـک و   
ها ضروري است که به شـرایط  متوسط استانهاي غرب کشور انجام شده و براي تعمیم یافته

در داخل شرکتها و چه در میـان مشـتریان و    اي و میزان درك تجارت الکترونیکی، چهمنطقه
سـازي هـر چـه بیشـتر شـرکتهاي      توان به منظـور آمـاده  کنندگان، توجه شود. اما میمصرف

  کوچک و متوسط موارد زیر را در نظر گرفت:
انجام شده بر روي توسعۀ فناوري اطالعات، ماننـد:   افزایش میزان سرمایه گذاریهاي ـ

 هاي اتوماسیون.  اي و اجراي پروژهرایانهها، زیر ساختهاي تجهیز شبکه
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هـاي آموزشـی، برگـزاري    از طریق طی دوره افزایش مهارتها و دانش نیروي انسانی ـ
 سمینارها، بازدید از شرکتهاي موفق. 

از طریق فضاي اینترنتی بـه منظـور ترغیـب    افزایش تراکم ارتباطات درون سازمانی  ـ
از مزایـاي حضـور در بازارهـاي     کارکنان بـراي ارتقـاي درك شخصـی و سـازمانی    

 اینترنتی.
در فضاي مجازي بـراي کمـک    ها و استانداردهاي حفظ اخالقیات تدوین مرامنامه ـ

 به بهبود نگرش کارکنان و مشتریان در رابطه با کسب وکار اینترنتی.  
در بازارهاي الکترونیکی براي افـزایش   حضور پررنگتر شرکتهاي کوچک و متوسط ـ

 ی و ارتقاي انگیزة حضور در آن بازارها.آمادگی الکترونیک
سـازي  ، کمـک بـه اجـراي طرحهـاي شخصـی     متنوع سازي وب سـایت شـرکت   ـ

  محصوالت و تبادل اطالعات با مشتریان از طریق فضاي الکترونیکی.
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