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چكيده
اين مقاله با توجه به اهميت و نقش فزاينده صنايع كوچك و متوسط و نقشي كه گسترش

تجارت الكترونيكي در كاهش هزينه و بسط فعاليت اين بنگاهها دارد ،به بررسي وضعيت
استقرار تجارت الكترونيكي در بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ايران پرداخته است.

در اين مقاله ،نخست درباره مفهوم استقرار تجارت الكترونيكي از جنبههاي گوناگون و
با رويكردهاي مختلف بحث میشود و شاخصهاي متنوعي كه در كشورها و مقاالت
مختلف براي اندازهگيري اين استقرار مورد استفاده واقع شده ،بررسي میشود .سپس ،با
تأكيد بر استقرار نرمافزاري و با تكيه بر مطالعات و نظريههاي رفتاري ،مدل استقرار تجارت

الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ایران معرفي شده و بر مبناي اين مدل ،با طبقهبندي
بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ايران براساس پراكندگي جغرافيايي ،نوع فعاليت بنگاه و
تعداد كاركنان ،نمونهگيري وضعيت استقرار در بنگاههاي صنعتی  10تا  99نفره در سرتاسر
ايران با استفاده از پرسشنامه انجامشده و دادههاي حاصله با استفاده از روشهاي آماري

تحليل شده است .سرانجام ،نيمرخ وضعيت استقرار تجارت الكترونيكي در اين بنگاهها در
مباحث قصد بهكارگيري تجارت الكترونيكي ،كاربردهاي پايهاي ،كاربرد رايانه و ارتباطات
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شبكهاي ،استقرار اطالعاتي ،استقرار عملياتي و استقرار اطالعاتي هم بهطور كلي و هم بهطور
تفضيلي ارائه شده و مقايسهاي ميان بنگاههاي متعلق به حوزههاي صنعتي گوناگون و نيز مناطق
جغرافيايي مختلف از اين بابت انجام پذيرفته است .نتيجه بررسي نشان میدهد درحاليكه

زمينههاي بالقوه براي بهكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ايران
وجود دارد ،اما در حال حاضر تمايل اين بنگاهها به استفاده از تجارت الكترونيكي كمتر از

متوسط ،كاربرد امكانات عادي ارتباطات در آنها بيش از متوسط ،كاربرد رايانه و ارتباطات
شبكهاي در حد كم ،و استقرار اطالعاتي ،عملياتي و راهبردي تجارت الكترونيكي در آنها

خيلي كم است.

طبقهبندی O14, L81, L16, D78 : JEL
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مقدمه
در سالهاي اخير اهميت و نقش صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي صنعتي و حتي
كشورهاي درحالتوسعه روبه افزايش است .با ظهور فناوريهاي جديد در توليد و ارتباطات

در دو دهه اخير ،تحوالتي در قابليتهاي واحدهاي صنعتي ،روشهاي توليد و توزيع و
ساختار تشكيالتي بنگاهها پديد آمده كه عموماً بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط
افزوده است .افزايش رقابت و تمركز شركتها بر فعاليتهاي اصلي ،موجب تفكيك

عمودي شركتها ،گسترش روابط پيمانكاري يا تأمينكنندگان قطعات و مواد اوليه و
تقويت روابط در زنجيره تأمين شده است .افزايش عدماطمينان در سالهاي اخير را بايد در
كنار افزايش رقابت ،عاملي مؤثر در تغيير فناوري توليد و گرايش بهسمت صنايع كوچك و
متوسط دانست ،زیرا صنايع كوچك بهدليل انعطافپذيري باالتر ،بيش از صنايع بزرگ قادر

به مقابله با عدماطمينان هستند .در واقع تا قبل از دهه  ،1970روند توليد صنعتي مبني بر توليد
انبوه بود ،اما طي دهه  70ميالدي تحوالتي در اقتصاد جهاني و فناوري رخ داد كه پيامد آن،

ظهور سيستمهاي توليدي انعطافپذير و بهدنبال آن تغيير ساختار بسياري از بنگاههاي بزرگ
صنعتي و جداسازی عمودي فعاليتها و واگذاري آنها به بنگاههاي كوچك و متوسط
برای دستيابي به انعطافپذيري در سيستمهاي توليدي بوده است .1مطالعات نشان میدهد

كه صنايع بزرگ هم با كوچكتر كردن ابعاد و تمركز بر فعاليتهاي اصلي خود ميتوانند
پيامدهاي ناخوشايند عدمقطعيتها را تحمل يا دفع كنند.2

همچنين ارتقای سطح زندگي مردم از دهه  70ميالدي به بعد در بيشتر كشورهاي جهان،

ساختار مصرف مردم را دگرگون كرده است .از اینرو ،بيشتر مردم خواستار كاالهايي

جديدتر ،با عملكردهاي متنوعتر و پيچيدهتر هستند .اين شرايط موجب تقسيم بازارها به
اجزاي كوچكتر شده است .بازارهاي كوچك ،صنايع كوچك نيز میطلبد .در چنين

بازارهايي ،توليد در مقياس وسيع بهصرفه نیست ،درنتيجه ،صنايع كوچك بهتر از صنايع
بزرگ ميتوانند به اين تقاضاها پاسخ دهند .3بهعالوه ،انقالب اطالعاتي با از ميان بردن

 .1شوار و كيمبرلي.)1376( ،

2. Angeles et al., (2001).
3. Clarke, R., (1997).
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موانع موجود و حذف فاصلههاي فيزيكي و جغرافيايي در امر مبادله دانش ،هزينه مبادالت

اقتصادي بين بنگاهها را كاهش داده است .بهطوركلي ،اگر در جامعهاي هزينه مبادالت
كاهش يابد ،بنگاههاي اقتصادي تمايل بيشتري به تأمین منابع از خارج سازمان دارند،

بنابراین ،پيمانكاريها افزايش يافته و نقش صنايع كوچك و متوسط پررنگتر ميشود.از

سوی دیگر ،بهوجود آمدن مفاهيمي نظير اقتصاد اينترنتي ،تجارت الكترونيكي و كسبوكار
الكترونيكي نيز موجب شده تا صنايع كوچك و متوسط بتوانند با هزينه اندك فعاليتهاي

مربوط به بازاريابي و شناساندن خود به مشتريان را انجام دهند و تاحدودي عدممزيتهاي

ناشي از مقياس كوچك خود را پوشش دهند .همه اين تحوالت بر اهميت واحدهاي
كوچك افزوده است.1

عالوه بر این ،نگاهی به روند تکاملی نظامهاي اقتصادي نشان میدهد که این نظامها

جهش خود را بهسمت نظامهاي اقتصادي دانشمدار و خالقيتمدار آغاز كردهاند و
خالقيت ،نوآوري و سرمايههاي هوشي ،فراتر از منابع طبيعي و سرمايهگذاريها در فرایند
توسعه اقتصادي اثرگذار شده است .از آنجاكه بنگاههاي كوچك و متوسط در خلق و

بهكارگيري نوآوري ،مزيتهاي بسياري دارند ،اين بنگاهها بهعنوان بستر خلق و بهكارگيري

نوآوريها و عامل محرك نظامهاي اقتصادي در حركت بهسوي نظام اقتصادي دانشمدار
شناخته ميشوند.

واژه «سازمانهای کوچک و متوسط» در تعداد کمی از کشورها بهصورت استاندارد

تعریف شده است .بهعنوان مثال ،قب ً
ال هریک از اعضای اتحادیه اروپا بهطور سنتی ،تعریفی

از آن را ارائه میکرد .مث ً
ال آلمان سازمانهایی که تعداد کارکنان آن  500نفر و بلژیک
سازمانهایی که تعداد کارکنان آن  100نفر باشد را کوچک و متوسط میدانست .پس
از ارائه يك تعريف اوليه در سال 1996م ،.اتحادیه اروپا در سال 2003م .این مفهوم را

استاندارد كرد و در تعريفي كه هماكنون در اتحاديه اروپا مورد اجراست (کمیسیون

اروپا ،)2003 ،تركيبي از تعداد كاركنان ،گردش مالي ساالنه و /يا ترازنامه ساالنه مبنا قرار

گرفت .در تعریف ارائهشده ،سازمانهایی با تعداد كاركنان کمتر از  50نفر را «کوچک»
و سازمانهای با کمتر از  250نفر را «متوسط» نامیدهاند ،ضمن آنكه بنگاههايی با تعداد

 .1شوار و كيمبرلي.)1376( ،
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كاركنان كمتر از  10نفر را خيلي كوچك (ميكرو) مینامند .گردش مالي ساالنه 10 ،50

و 2ميليون يورو و تراز ساالنه  10 ،43و  2ميليون يورو نيز بهعنوان حدود تعريفشده براي
سه نوع بنگاه متوسط ،كوچك و خيليكوچك پيشبيني شده است .آلمان از سال 2005

میالدی از تعریف اتحادیه اروپا استفاده کرد .در مقابل امریکا ،صنایع با کمتر از  100نفر

را کوچک و صنایع با کمتر از  500نفر را متوسط مینامد .شایان ذکر است که به گزارش
کمیسیون اروپا ( ،)2005ميزان اشتغال متوسط كل بنگاهها در اتحاديه اروپا  6نفر است و

 %99شرکتهای اتحادیه اروپا را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند که تعداد
کارکنان آن در مجموع حدود  75میلیون نفر است.

به نقل از ویکیپدیا ( ،)2009در برخی کشورهای اروپایی و نیز آمريكا ،بنگاههاي

با تعداد كمتر از  10نفر را دفاتر كوچك 1ناميده و براي آنها محدوده خاصي در حوزه
بنگاههاي كوچك و متوسط در نظر ميگيرند .در اتحاديه اروپا ،بنگاههاي با تعداد كمتر

از  10نفر را بنگاههاي خيلي كوچك (ميكرو) 2مينامند .در برخي از كشورها ،بنگاههاي با

تعداد كاركنان  30تا  199نفر را كوچك ،و 200تا  999نفر را متوسط ناميدهاند.

در خصوص تعريف و توصيف بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEها) در ايران

اتفاقنظر قطعي وجود ندارد .وزارتخانهها و مؤسسات مختلف دستهبنديهاي متفاوتي براي

اين بنگاهها دارند .با توجه به تعريف برخي وزارتخانهها (چون جهاد كشاورزي) ،بنگاههاي
كوچك و متوسط روستايي ،بنگاههاي صنعتي و خدماتي با كمتر از 50نفر تلقي ميشود،

درحاليكه برخي وزارتخانههاي ديگر (چون تعاون) ،تعريف ديگري دارند.

مركز آمار ايران ( )1387در بخش كارگاههاي صنعتي در آخرين سالنامه آماري ايران

در سال  ،1386كارگاههاي صنعتي را به چهار گروه تقسيم ميكند :كسبوكار با تعداد

كاركنان  1تا  9نفر ،كسبوكار با  10تا  49نفر ،كسبوكار با  50تا  99نفر و كسبوكار با
بيش از 100نفر ،که اين تقسيمبندي حاوي نوعي شباهت با توصيف اتحاديه اروپاست .مركز

آمار ايران در سالهاي اخير ،پس از سرشماري عمومي كارگاهي  1381و بازنگري آن در
سال  ،1382بر سرشماري كارگاههايی با  10نفر كاركن و باالتر تمركز يافته است .بانك
1. Small Offices, (SOHO).
2. Micro Enterprises.
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مركزي نيز تشكيالت با كمتر از  100نفر را بنگاههای کوچک و متوسط ميداند.

با توجه به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط و نقشی که در توسعه صنعتی کشور

و واکنش سریع به تغییرات و نیازهای متنوع بازار جهانی و توسعه صادرات ایفا میکنند،
هماهنگی آنها با شرایط و خواستههای بازار ،ازجمله بهکارگیری امکانات تجارت

الکترونیکی ،یک ضرورت ناگزیر است .بر این اساس ،هدف اين مقاله ،بررسي وضعيت
استقرار تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ایران با تعداد كاركنان بیشتر از

ده نفر و كمتر از  100نفر (دو گروه مياني دستهبندي مركز آمار ايران) است و صنايع خيلي
كوچك (كمتر از ده نفر) ،بهدليل خيلي كوچك (ميكرو) بودن و نداشتن پايداري متناسب

با استقرار تجارت الكترونيكي ،در این تحقيق در نظر گرفته نشدند.

درمورد استقرار 1فناوري اطالعات باید گفت که عالقه به مطالعه درباره این پدیده،

از دهه  60و  70ميالدي ،هنگامي كه بسياري از سيستمهاي اطالعاتي نتوانستند در عمل

تواناييهاي خود را بروز دهند ،آغاز شد .2براساس جمعبندی کوان و زمود ،)1987( 3اگرچه
استقرار فناوري اطالعات را ميتوان بهطور ساده به «تالش سازماني كه معطوف به اشاعه

فناوري اطالعات مناسب در يك جمع كاربر است» تعريف کرد ،از نظر مفهومي ،مفاهيم
نسبتاً متفاوتي از استقرار نزد طراحان سيستم ،محققان رفتاري ،و مديران وجود دارد .نزد
طراحان سيستم ،استقرار به مفهوم «كدگذاري» يا «تحقق بخشيدن به مقاصد طراح سيستم»
است .نزد محققان رفتاري ،اين اصطالح مفهومي وسيعتر داشته و به فعاليتهاي معطوف به

كاربران كه معموالً پس از كدگذاري و ايجاد يك سيستم مبتني بر فناوري اطالعات اتفاق
ميافتد ،اشاره ميكند .اين فعاليتها شامل آموزش ،پشتيباني ،ارتباطات ،و خطمشيهاي

بهكارگيري است.

اصطالحات ديگري نيز براي بهكارگيري فعال فناوري و فناوري اطالعات در سازمانها

استفاده میشود كه برخي از آنها از نظر مفهومي معادل استقرار بوده و برخي ديگر بخشي
از مفهوم آن را پوشش ميدهند .بهعنوان مثال ،راجرز )1995( 4اصطالح «انتشار» 5را براي
1. Implementation.
2. Lucas & Spitler, (2000).
3. Kwon & Zmud.
4. Rogers.
5. Diffusion.
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نوآوريهاي فناورانه بهكار برده است .از ديدگاه وي ،نوآوريها باعث ايجاد يك فرايند
تغيير اجتماعي ميشوند .فرايند تغيير شامل سه مرحله پياپي ابداع (اختراع) ،1انتشار ،و پيامدها

2

است .ابداع ،فرایند خلق يا توسعه نوآوري؛ انتشار ،فرایند انتقال آن به اعضاي نظام اجتماعي

(مث ً
ال سازمان)؛ و پيامدها ،تغييرات ايجادشده در نتيجه رد يا قبول نوآوري در آن نظام است.

در مدل راجرز ،پنج گام در مرحله انتشار مطرح است كه عبارت از آگاهي از نوآوري،
ترغيب به استفاده ،تصميم ،استقرار و تأييد است .وو )2004( 3نيز آگاهي و دانش را مقدمه

شكلگيري قصد استفاده ميداند .كوان و زمود ( )1987كوشيدهاند مطالعات استقرار و
مطالعات انتشار را بههم پيوند بزنند .پژوهشگران سيستمهاي اطالعاتي در موارد قابلتوجهي
از مطالعه «انتشار» فناوري اطالعاتي استفاده كردهاند.

برخي پژوهشگران ،ازجمله ونکاتش و دیویس )1996( 4اصطالح «پذيرش» 5فناوري

را بهخصوص درمورد فناوري اطالعاتي بهكار بردهاند كه مفهومي رفتاري دارد .در

پژوهشهاي متعددي به سنجش «استفاده» از سيستم پرداخته شده است .گرايش به استفاده

6

و قصد استفاده 7نيز بهعنوان مقدمه استفاده يا جايگزين آن بهكار برده شده است .تامسون و

همكار )1986( 8براي توصيف استفاده ،دو بُعد را بهكار بردهاند :تنوع 9استفاده (درجهاي كه
يك محصول يا فرايند پذيرفتهشده پيشين در حوزه استفاده متفاوتي بهكار برده ميشود).

و شدت 10استفاده (درجهاي كه محصول يا فرايند واقعاً در معرض استفاده قرار ميگيرد).

ديگران نيز ،از جمله مور و بنباسات ،)1995( 11در مطالعات خود از اين دو بعد استفاده

کردهاند .دلون و مکلین )2002( 12استفاده از سيستم را يك عامل كليدي در اندازهگيري

1. Invention.
2. Consequences.
3. Wu.
4. Venkatesh & Davis.
5. Acceptance.
6. Attitude Toward Using.
7. Intention to Use.
8.Thompson et al.
9. Diversity.
10. Intensity.
11. Moore, G. C, and Benbasat.
12. Delone & McLean.
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ميزان موفقيت سيستمهاي اطالعاتي قلمداد کردهاند .به گزارش استراب و همکاران،)1995( 1

اين عامل ،هم در مطالعات مفهومي و هم در مطالعات تجربي بهطور وسيعي كاربرد دارد.

بهرغم چارچوبهايي كه گرايش سختافزاري يا تركيبي دارند ،برخي ديگر از محققان

با گرايش نرمافزاري ،مراحلي را معرفي ميكنند كه بهنوعي به معرفي عوامل استقرار نزديك

ميشود .از جمله ،در مطالعات كوپر و زمود ،و كوان و زمود ( )1987مراحل پياپي آشنايي،2
پذيرش ،3انطباق ،4موافقت عمومي ،5راهوار(روتين)سازي 6و نفوذ 7براي استقرار در نظر
گرفته شده است .رایموند ،)2001( 8در رويكرد ديگري استقرار فناوري اطالعات را با

انتشار 9و جذب 10اين فناوري تجزيه و تحليل ميکند.

كيشور و مكلين ،اصطالح انتشار و نفوذ 11را براي اين فرایند بهكار ميبرند .انتشار،

نشاندهنده بُعد عرضي فرایند پذيرش نوآوري است ،درحاليكه نفوذ ،عمق اين فرایند را
نشان ميدهد .به اين ترتيب ،وقتی يك فناوري جديد اطالعاتي بهوسيله تعداد زيادي از

كاربران بالقوه در جامعهپذيرندگان پذيرفته شود ،ميتوان گفت كه آن فناوري انتشار پيدا
كرده است .از سوي ديگر ،هنگامي كه اين فناوري بهوسيله پذيرندگان بهطور كامل و عميق
بهكار گرفته شود ،بهگونهاي كه بخش منظمي از كار جاري هر كاربر شود ،آن فناوري در

سازمان نفوذ كرده است.

در ادامه مقاله ،در بررسی مبانی و پیشینه تحقیق ،به مفاهیم مختلف مورد نظر از استقرار

تجارت الکترونیکی و سطوح گوناگون آن ،شاخصهای کاربرد تجارت الکترونیکی در
بنگاههای کوچک و متوسط و بررسی مطالعات انجامشده در این حوزه بهویژه در ایران

میپردازیم .سپس ،در بخش روششناسی تحقیق ،پس از معرفی مدل استقرار تجارت
1. Straub et al.
2. Initiation.
3. Adoption.
4. Adaptation.
5. Acceptance.
6. Routinization.
7. Infusion.
8. Raymond.
9. Diffusion.
10. Assimilation.
11. Diffusion & Infusion.
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الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران ،ابزار ،جامعه و نمونه آماری را معرفی

میکنیم و پس از آن به ارائه یافتههای تحقیق میپردازیم .درنهایت با نتیجهگیری و
توصیههای سیاستی ،مقاله را به پایان میبریم.

 .1مبانی و پیشینه تحقیق
1ـ .1استقرار تجارت الكترونيكي :چارجوب ها
برای استقرار فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی ،چارچوبها و سطوح متنوعی

پیشنهاد شده است .نامبيسان و وانگ )1999( 1سه سطح پذيرش فناوري شبكهاي

شناسايي كردهاند1 :ـ دسترسي به اطالعات2 ،ـ همكاري در كار3 ،ـ مبادالت اصلي
(هستهاي) شغلي .نمونه سطح اول شامل اينترانت و وبسايت سازماني ،و نمونه سطح

دوم مانند  EDI2مبتني بر اينترنت و اينترانت /اكسترانت سازماني ،و نمونه سطح سوم
شامل مواردي چون  ERP3و تجارت الكترونيكي مبتني بر اينترنت است .همچنين
سه دسته موانع دانشي را كه ميتواند مانع پذيرش فناوري شبكهاي در بنگاهها شود را
مشخص كردهاند .اين موارد شامل موانع دانشي مرتبط با پروژه ،موانع دانشي مرتبط با
كاربرد ،و موانع مرتبط با فناوري هستند .نمونههاي دو نوع از اين موانع براساس سطح
پذيرش متفاوت است.

رايموند ( ،)2001استقرار را بهطور كلي در سه سطح زير دستهبندی كرده است:

 .1استقرار اطالعاتي شامل :فراهمكردن اطالعات درباره محصوالت و خدمات مؤسسه،
فراهمكردن اطالعات عملياتي (مث َ
ال راهنماي رويه كار با مؤسسه و سفارش و،)...

تبليغ  /بهمعرض اطالع عموم گذاشتن محصوالت و خدمات ،دريافت پيشنهادهاي
مشتريان؛

 .2استقرار مبادلهاي (عملياتي) شامل :فروش محصوالت و خدمات بهطور الكترونيكي،
فراهمكردن خدمات الكترونيكي براي محصوالت فروختهشده ،دادن صورتحساب
1. Nambisan & Wang.
2. Electronic Data Interchange.
3. Enterprise Resource Planning.
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الكترونيكي به مشتريان ،دريافت بها بهطور الكترونيكي ،سفارش دادن به

تأمینكنندگان قطعات و مواد اوليه؛

 .3استقرار راهبردي شامل :افزايش وفاداري مشتري بهوسيله ايجاد رابطه محكمتر و
مشخصتر ،افزايش تعداد تأمینكنندگان ،ايجاد همكاري يا شكل دادن اتحادهاي
استراتژيك با سازمانهاي ديگر ،نوآوري و ايجاد محصوالت يا خدمات جديد،

واردشدن به بازارهاي جديد.

از شاخص آمادگي الکترونيکي 1در مطالعات زیادی بهعنوان شاخصی برای سنجش

آماده بودن زیرساختها و وجود توانايي پذيرش ،استفاده و بهکارگيري کاربردهاي مرتبط
با آن ،استفاده میشود .این شاخص بهویژه در سطح بینالمللی یا منطقهای و برای مقایسه
وضعیت جوامع با یکدیگر و رتبهبندی آنها ،مورد استفاده قرار میگیرد .الگوهای سنجش
آمادگی الکترونیکی کشوری متعددند .موحدی و یاقوتی ( ،)1387مهمترین الگوها و

شاخصهای مورد استفادهشان را در جدولی جمعبندی کردهاند (جدول .)1

اما واقعيت اين است که تعداد ابزارهاي آماده براي استفاده از ارزيابي آمادگي

الکترونيکي در سطح سازماني ،بسيار محدود است .در اين الگوهاي سازماني معموالً از
برخي الگوهاي مرجع مرتبط با سطح جامعه استفاده ميشود .بهعنوان نمونه سادوسکي

2

( )2005از الگوي مبناي  CIDCMو حقاني )2005( 3از الگوي مبناي موزاييک استفاده

کردهاند.

جدول 1ـ عناوين شاخصهاي مدلهاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي
عنوان

شاخصها

CSPP

 .1زيرساخت شبکه  .2مکانهاي شبکهاي (دسترس)  .3برنامهها و خدمات شبکهاي  .4اقتصاد شبکهاي
 .5توانمندسازهاي دنياي شبکهاي

CID
APEC

 .1محيط  .2آمادگي  .3کاربري
 .1زيرساخت  .2در دسترس براي خدمات ضروري  .3استفاده از اينترنت (استفاده در تجارت ،دولت و خانهها)
 .4تشويق و تسهيل (استانداردهاي پيشبرد صنايع)  .5مهارتها و منابع انساني (آموزش فناوري اطالعات و
ارتباطات ،نيروي کار)  .6جايگاه اقتصاد ديجيتال (مالياتها و تعرفهها ،قوانين دولتي ،اعتماد مصرفکننده)

1. E-Readiness.
2. Sadowsky.
3. Haggani.
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عنوان

شاخصها

WITSA

 .1موانع فناوري صنعتي  .2اعتماد مصرفکننده  .3مشکالت فناوري تجارت الکترونيکي  .4فعاليتهاي تجاري
داخلي حامي تجارت الکترونيکي  .5نيروي کار  .6مالياتها  .7سياستهاي عمومي  .8مقاومت مصرفکنندگان

CIDCM

 .1خطوط اجاره  .2تنظيم قيمت  .3دسترس به خطوط اينترنت  .4مالياتبندی  .5آييننامهها

Mosaic

 .1ميزان فراگيري يا نفوذ اينترنت (سرانه استفاده از اينترنت)  .2پراکندگي جغرافيايي بهکارگيري اينترنت
 .3جذب بخشي يا ميزان استفاده از اينترنت توسط هر بخش اقتصادي  .4زيرساخت ارتباطي مورد نياز براي
اتصال  .5زيرساخت سازماني (وضعيت بازار خدمات اينترنتي)  .6پيچيدگي استفاده تخصصي و حرفهاي از
اينترنت

 .1ارتباطات (زيرساخت ،دسترس ،قيمت)  .2رهبري الکترونيکي (سياستهاي دولتي وقوانين)  .3امنيت
 McConnellاطالعات (حريم شخصي ،امضاي الکترونيکي)  .4سرمايه انساني (آموزش فناوري اطالعات ،وجود نيروي کار
ماهر)  .5فضاي کسبوکار الکترونيکي (رقابت ،ثبات سياسي و اقتصادي ،سرمايهگذاري خارجي ،زيرساخت
مالي)

گذشته از بحث آمادگی الکترونیکی ،برخي مدلها و چارچوبها كه به پذيرش تجارت

الكترونيكي در سازمانها پرداختهاند ،بيشتر بر جنبههاي محيطي متمركز شدهاند ،حالآنكه
نقطه تمرکز برخي ديگر بر جنبههاي فناورانه بوده است .مدلهايي كه بر چارچوب فناوري

ــ سازمان ــ محيط تمركز كردهاند ،بيشتر به جنبههاي كلي سازمان توجه دارند و کمتر به

جنبههاي مديريتي پرداختهاند.

آنكتاد ( )2004با استفاده از يك تابع  Sشكل براي تعيين وضعيت كسبوكار الكترونيكي

در بنگاهها از مدلي مرحلهاي (مدل بلوغ) استفاده كرده است .در اين مدل ،در پايينترين
سطح استفاده از رايانه ،پستالكترونيكي و شبكه جهاني اينترنت در نظر گرفته شده است كه
استفاده از اينترنت بيشتر با هدف جستوجوي اطالعاتي صورت ميگیرد .در مرحله بعد،
حضور فعال و تعاملي در شبكه جهاني مطرح میشود و پس از آن ،بهكارگيري اينترنت

در بنگاه قرار دارد .تجارت الكترونيكي در گام بعد موضوعيت مييابد و پس از آن ،بنگاه
براي ايجاد يكپارچگي با تأمينکنندگان و ...اكسترانت ايجاد ميكند .در پايان اين مسير به

فرایندهاي كسبوكار كام ً
ال الكترونيكي ميرسيم كه با بهكارگيري مديريت منابع بنگاه،
مديريت ارتباط با مشتريان و مديريت زنجيره تأمين 1در بنگاه مقارن خواهد بود.

مال و ليكر )2005( 2در مطالعه خود درمورد پذيرش تجارت الكترونيكي در كشورهاي

درحالتوسعه بر ادراك مديران از آمادگي سازماني و آمادگي محيط تمركز كردهاند .بُعد
1. ERP, CRM & SCM.
2. Molla & Licker.
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اول به ادراك مديران از آگاهيها ،منابع ،تعهد و قابليت هدايت سازماني براي پذيرش

تجارت الكترونيكي ميپردازد .بّعد دوم به برداشت مديران از آمادگي نيروهاي بازار ،دولت
و صنايع پشتيبان براي حمايت از استقرار تجارت الكترونيكي در سازمان اختصاص دارد.
گوناسكاران و نگاي )2008( 1در مطالعه خود روي پذيرش تداركات الكترونيكي( 2كه

خود آن را نوعي تجارت الكترونيكي ميان بنگاهي ( )B2Bمعرفي كردهاند) در بنگاههاي
هنگكنگ از مدلي استفاده كردند كه شامل ارزيابي عوامل اساسي موفقيت 3براي پذيرش
(حمايت مالي ،قابليت عمل متقابل ،استانداردهاي سيستم ارتباطات ،حمايت و تعهد
مديريت ارشد ،درك اولويتهاي شركت و سيستمهاي امنيت مناسب) ،اهميت تداركات

الكترونيكي و موضوعهای مرتبط با پذيرش آن است .گوناسكاران و همكاران ()2009
در ادامه همين مطالعه و در بررسي پذيرش تداركات الكترونيكي در بنگاههاي كوچك و

متوسط منطقهاي در آمريكا از مدلي با پنج سازه استفاده كردهاند .اين پنج سازه عبارتاند

از :ادراك از مزيتهاي تداركات الكترونيكي ،عوامل اساسي موفقيت در آن ،ادراك از

عملكرد سازماني آينده با تداركات الكترونيكي ،ادراك از موانع استقرار و وضعيت فعلي و
ميزان آمادگي بنگاه براي تداركات الكترونيكي .درمورد سازه اخير ،پژوهشگران بر عوامل

فناورانه ،رفتاري و سازماني تأكيد كردهاند و آمادگي بنگاه را در كاركنان آن ،فرایند
تداركاتش و فناورياش متبلور ديدهاند.

در مطالعهاي كه زكريا درمورد استقرار فناوري اطالعات در پليتكنيكهاي وزارت

آموزش مالزي انجام داده است ( ،)2001از كاربرد پستالكترونيكي براي ارتباط با ديگران،

بحثهاي برخط 4دانشجويي ،دسترسي به اينترنت براي راهنمايي و آموزش ،استفاده از
نرمافزارهاي ارائه مطلب ،شبيهسازي مجازي محيطهاي آزمايشگاهي ،استفاده از اطالعات

روي ديسكهاي فشرده ،5استفاده از اسكنر براي آموزش ،استفاده از برنامههاي چندرسانهاي
براي تدريس ،استفاده از اورهد ،6استفاده از پروژكتور اساليد و استفاده از دستگاه ويدئو
1. Gunasekaran & Ngai.
2. E-Procurement.
3. Critical Success Factors.
4. Online.
5. CD-ROM.
6. Overhead Projector (OHP).
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بهعنوان شاخص استفاده شده است.
2ـ .1بررسي شاخصهاي كاربرد تجارت الكترونيكي در بنگاههاي كوچك و
متوسط
كميسيون اروپا )2002( 1براي اندازهگيري ميزان پذيرش كسبوكار الكترونيكي بنگاههاي
كوچك و متوسط در كشورهاي اروپايي از اندازهگيري پارامترهاي زير استفاده كرده است:

بهكارگيري فاوا ،2دسترسي به شبكه (اينترنت) ،داشتن وبسايت متعلق به خود ،انجام تجارت

الكترونيكي (خريد) ،انجام تجارت الكترونيكي (فروش) .بنا بر گزارش مارتين و متلي

3

( ،)2001وزارت بازرگاني و صنعت انگلستان يك رويكرد نردباني را براي پذيرش فاوا در
بنگاههاي كوچك و متوسط دنبال ميكند .در اين ديدگاه ،مزيتهاي جديد در كسبوكار

براي تغيير سازمان و افزايش سطح كاربردي كه اينترنت فراهم ميآورد ،ممكن ميشود .در
ديدگاه فوق ،كاربرد پستالكترونيكي گام اول است .سپس بهكارگيري وبسايت مطرح

ميشود .در گام بعد ،بهكارگيري تجارت الكترونيكي و در گام پس از آن ،كسبوكار
الكترونيكي پيشرو است و درنهايت ،در گام پنجم با بنگاه تغييريافته مواجهيم.

به اعتقاد رائو 4و همكاران ( )2003راهاندازي و استقرار تجارت الكترونيكي در بنگاههاي

كوچك و متوسط ،در چهار مرحله پياپي اتفاق ميافتد1 :ـ حضور 5كه در آن ،بنگاه
محصوالت و خدمات خود را در اينترنت معرفي ميكند؛ 2ـ بهكارگيري درگاه (پورتال)6

توسط بنگاه كه ارتباط دوطرفه بين ذينفعان و بنگاه ايجاد ميكند؛ 3ـ يكپارچهسازي
تراكنشها 7كه امكان تراكنشهاي مالي بين شركاي درونبنگاهي توسط آن فراهم ميشود

و 4ـ يكپارچهسازي بنگاهها 8كه در آن يكپارچگي كامل فرایندهاي تجاري بهگونهاي اتفاق
ميافتد كه كسبوكار بهسادگي و بیمسأله بهصورت برخط قابل انجام ميشود.

 :ICT .2فناوري اطالعات و ارتباطات.

1. European.
3. Martin & Matley.
4. Rao.
5. Presence.
6. Portal.
7. Transactions Integration.
8. Enterprises Integation.
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فولي و رام )2002( 1مدل  PITرا براي تعيين ميزان پذيرش فاوا و تجارت الكترونيكي

در بنگاههاي كوچك و متوسط معرفي كردهاند .در اين مدل سه سطح تكاملي پذيرش

وجود دارد:

 .1انتشار و تعميم اطالعات روي يك وبسايت (2)P؛

 .2تعامل با مشتريان و تأمينکنندگان از طريق سيستمهاي خودكار ارتباطي (3)I؛

 .3تغيير رويههاي انجام كار ( ،4)Tمث ً
ال اجازه دادن به مشتريان كه زمان و مكان تحويل
را مشخص كنند و....

فولي و رام شش حوزه عمل را در بنگاههاي كوچك و متوسط شناسايي ميكنند:
 .1لجستيك و تحويل؛
 .2مالي؛

 .3خريد و تداركات (شامل زيرساختها و خدمات پشتيباني)؛

 .4عمليات ،فراوري و مونتاژ (شامل فرایند ،محصول و تحقيق و توسعه)؛
 .5بازاريابي و فروش؛

 .6خدمات پس از فروش.

داماسكوپولوس و اوگنيو )2003( 5در مطالعه خود روي پذيرش عمليات مرتبط با اقتصاد

نوين در بنگاههاي كوچك و متوسط كشورهاي شرق اروپا و قبرس ،مدلي سه سطحي
بهكار بردهاند:

 .1سطح سازمان كه شامل ادراكات مديريتي ،آمادگي فناورانه ،وضعيت و اهداف
استراتژيهاي كسبوكار الكترونيكي و قابليت دستيابي به مهارتهاي پذيرش

كسبوكار الكترونيكي است؛

 .2سطح بازار و صنعت كه شامل زيرساختهاي فني و نفوذ اينترنت ،وضعيت پرداخت
الكترونيكي و اعتماد و امنيت ،محيط مالي براي سرمايهگذاري و نگرشهاي

اجتماعي به تجارت الكترونيكي است؛

1. Foley & Ram.
2. Publish & Publicise.
3. Interanct.
4. Transform.
5. Damaskopoulos & Evgeniou.
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 .3سطح نهادي و تنظيمي كه شامل پشتيبانيهاي قانوني از تبادالت كسبوكار
الكترونيكي و مالكيت معنوي ،اصالحات تنظيمي و آزادسازي مخابرات راه دور و

حمايت از كارآفريني و خوشههاي نوآوري است.

غالم و شارق )2005( 1در مدل خود ،توسعه تجارت الكترونيكي در بنگاههاي كوچك

و متوسط را برآيند سه حلقه :راهبردها ،مزيتها و موانع ميدانند .الكريم )2007( 2در مدلي
كه براي مطالعه پذيرش و كاربرد فناوريهاي تجارت الكترونيكي در بنگاههاي كوچك

زالندنو طراحي كرده است ،به مطالعه چهار گروه عوامل فناورانه ،سازماني ،محيطي و
كارآفريني پرداخته است .در مدل وي پذيرش تجارت الكترونيكي درنهايت با رويكرد به:

پستالكترونيكي داخلي و اينترنت ،پستالكترونيكي با خارج از سازمان ،اينترنت ،اكسترانت
و  ،VPNمبادله الكترونيكي دادهها ( )EDIاز طريق اينترنت و وبسايت اندازهگيري ميشود.
وانگ و احمد )2009( 3در مطالعه خود بر بنگاههاي كوچك و متوسط خانوادگي انگلستان،
عوامل فشار بيروني ،آمادگي سازماني و ادراك از مزيتها را منجر به ايجاد ديدگاههاي

راهبردي ميدانند كه در نهايت به پذيرش تجارت الكترونيكي ختم ميشود.

بايو ـ موريونز و لرالوپز )2007( 4در مطالعه خود براي تعيين وضعيت فناوري و ارتباطات

در بنگاههاي كوچك و متوسط اسپانيا از شاخصهاي زير استفاده كردهاند:

تعداد رايانه شخصي به ازاي كاركنان ،كاربران رايانه ،ويدئوكنفرانس ،اينترنت،

اكسترانت ،وبسايت ،نقاط دسترسي به اينترنت به ازاي كاركنان ،اشتراك پستالكترونيكي

به ازاي كاركنان ،كاربران پستالكترونيكي.

بك 5و همكاران ( )2003در مطالعهای که بر بنگاههاي توزيعکننده كوچك و متوسط

چهار كشور آلمان ،آمريكا ،دانمارك و فرانسه انجام دادهاند ،ميزان كاربرد مؤلفههاي
تجارت الكترونيكي را در يك نمونه  151سازماني بررسي کردهاند .مؤلفههای بهکار گرفته
شده در این مطالعه عبارت بودند از :استفاده از پستالكترونيكي ،راهاندازی وبسايت
عمومي ،استفاده از اينترانت ،استفاده از اكسترانت ،استفاده از  ،EDIاستفاده از انتقال وجه
1. Ghulam & Shariq.
2. Al-Qirim.
3. Wang & Ahmed.
4. Bayo-Moriones & Lera-Lopez.
5. Beck.
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الكترونيكي ،و استفاده از مركز پيام .تحليل اطالعات در اين مطالعه بر مبناي دادههاي

جمعآوريشده گروه بينالمللي داده 1صورت گرفته است .نتايج اين بررسي نشان ميدهد
كه خريد الكترونيكي (خريد بر خط) بيش از فروش الكترويكي (فروش بر خط) در همه اين

كشورها مورد استفاده قرار گرفته است .همچنين ،در اين مطالعه براي تعيين وضعيت استفاده

تجارت الكترونيكي در اين بنگاهها ،از مؤلفههاي تبليغات برخط ،2فروش برخط ،خدمات
پس از فروش ،تداركات برخط ،مبادله الكترونيكي دادهها ( )EDIبا تأمينكنندگان ،مبادله
الكترونيكي دادهها ( )EDIبا مشتريان ،و مديريت زنجيره تأمين 3بر پايه اينترنت استفاده شده

است.

نجال رزق )2004( 4در مطالعهای كه بر روي  32نمونه از بنگاههاي کشور مصر (14

شرکت کوچک 17 ،سازمان متوسط و  5کمپاني بزرگ ــ با تعاريف خاص خود) در سال

 2003انجام داده ،متغيرهاي گوناگوني را در سه مؤلفه اتصال ـ زيرساخت الکترونيکي،
آگاهي از فاوا و استفاده از فاوا اندازهگيري کرده است .بنگاههای کوچک در مطالعه وي

شامل « 30تا  »199کارمند دارند كه در آنها متغيرهایي همچون زيرساخت الکترونيکي،

سرمايهگذاري نيروي انساني ،استفاده واقعي و همراه با مالحظات فاوا و موانع اجراي

فاوا مطالعه شده است .بهعنوان نمونه ،همه بنگاههای کوچک مطالعهشده ارتباط تلفني،
کامپيوترهاي شخصي و ارتباطات اينترنتي دارند .سازمانهای کوچک با بيش از  10کارمند،

به اينترنت متصل بوده ،حداقل  5کامپيوتر دارند و اغلب ازطریق شمارهگيري خط تلفن 5به
اينترنت متصلند .بنگاههای کوچک کمترين درصد از مالکيت نرمافزار را دارا هستند.

درحاليکه بيش از يک سوم بنگاههاي کوچک بر اين موضوع که تجارت الکترونيکی،

باعث توسعه فروش بنگاه میشود ،توافق دارند ،استفاده عملی آنها از فاوا براي عمليات
فروش ،بین  7تا  14درصد است .هيچکدام از این بنگاهها از فاوا براي کنترل کيفيت ،اخذ
سفارش يا نگهداري و تعميرات استفاده نمیکنند .در اين مسير ،اطالعات از موانع اصلي

بهکارگیری فاوا در تجارت (مواردي همچون آگاهيهای محدود و احساس عدمنياز به فاوا
1. International Data Corporation (IDC).
2. Online.
3. Supply Chain Management.
4. Nagla Rizk.
5. Dial-up.
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در سازمانها ،نيروي غيرکيفي و محدوديت بودجه) محدود است .محدوديت بودجه يکي
از موانع اصلي اجراي فاوا در سازمانهای کوچک است .در این سازمانها ،بيشترين درک

نسبت به فاوا در نقشهای مديريتي تبلور يافته است .در حدود  %40از بنگاههای مورد مطالعه
مصری از فاوا ،حداقل در يکي از حوزههای کاری خود بهره بردهاندکه عمدتاً این حوزههای

کاری ،حوزههای منابع انساني ،مالي و فعاليتهای مديريتي هستند .به استثناي استفادههای
موردی از فاوا در طراحي و توليد و انبارداري ،استفاده از فاوا در بنگاههای کوچک براي

ساير حوزههای توليد همچون نمونهسازي ،بازرسي و طراحي خط تولید بسيار کم است.

همچنان «نيروهاي غيرکيفي» و «عدم نياز» موانعي هستند که در بهکارگیری فاوا در حوزه
توليد وجود دارند (هر کدام  .)%36رزق بهطوركلي كاربردهاي فاوا را در مديريت ،توليد و

بازاريابي بررسي كرده است.

پانكاج )2003( 1در مطالعه خود در هند دريافت بين شرکتهاي متوسط و کوچک

هندي شکاف ديجيتالي زيادي وجود دارد .شرکتهاي کوچک معموالً افراد خبرهاي

در زمينه فناوري اطالعات استخدام نکردهاند و غالب شرکتهاي متوسط و کوچک
اغلب مصرفکننده فناوري اطالعات هستند .در اين شرکتها از نرمافزارهاي کاربردي،

جستوجوي اينترنتي ،پستالکترونيکي ،نرمافزارهاي حسابداري و کنترل موجودي سطح
شرکت و در حالت پيشرفته نرمافزارهاي برنامهريزي منابع بنگاه ،2مديريت روابط مشتري،

مديريت زنجيره تأمين ،مديريت دانش و غيره استفاده میشود .عالوه براين ،نرمافزارهاي
مناسب تجارت الکترونيکی و آموزش الکترونيکي براي شرکتهاي کوچک و متوسط نيز
استفاده میشود.

در مطالعهاي كه رامايا 3و همکاران ( )2004در شرکتهاي متوسط و کوچک بخش

شمالي مالزي انجام دادند ،تحليل عاملي اكتشافي 4دادههای بهدستآمده نشان داد که

آمادگي الکترونيکي در اين بنگاهها چندبعدي بوده و شامل سه بُعد زیر است:

1.Pankaj.
2. ERP.
3. Ramayah et al.
4. Exploratory Factor Analysis.
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	•آمادگي تکنولوژي )TRI( 1که پاراسورامان )2000( 2به تفصیل به آن پرداخته است؛
	•آمادگي کسبوکار الکترونيکي؛
	•آمادگي تجارت الکترونيکي.

موفقيت اينترنتي شرکت تنها به الکترونيکي کردن زنجيره ارزش شرکت بستگي ندارد

و به عوامل ديگري مانند آمادگي مشتري ،تأمينکنندگان و شرکاي تجاري در تعامالت و

تبادالت الکترونيکي مرتبط است .آمادگي الکترونيکي موفق ،مستلزم آمادگي همه اجزای
زنجيره ارزش است و شرکتهایي که کسبوکار الکترونيکي و تجارت الکترونيکي را

میپذيرند ،میبايست برای افزايش آمادگي شرکاي تجاري سرمايهگذاري کنند.3

از میان این سه بعد ،آمادگي تکنولوژي بههمان عامل معروف آمادگي 4در ادبيات مرتبط

اشاره ميكند و شامل آمادگي استفاده از تکنولوژي ديجيتالي براي مديريت برنامه توليد،
کنترل موجودي ،مشارکت ،برنامهريزي و براي برونسپاري فعاليتهاست .آمادگي تجارت

الکترونيکي ،آمادگي دريافت سفارش ،آمادگي فروش برخط و آمادگي پيشنهاد خدمات

به مشتري از طريق اينترنت است و آمادگي کسبوکار الکترونيکي نيز به فراهم آوردن
امكانات استفاده از فناوري اطالعات در زنجيره كسبوكار اشاره میکند.

در مطالعهاي ديگر ،بانک جهاني ( )2004با توجه به توسعه فناوريهای اطالعات و

ارتباطات در سالهاي اخير و توسعه استفاده از فناوريهای نوين ارتباطي ،ارزيابي آمادگي

الکترونيکي در شرکتهای متوسط و کوچک در کره جنوبي را با شاخصهای زير انجام

داده است:

	•اطالعات پايه شرکت؛

	•وضعيت سيستمهای فناوري اطالعات؛

	•نرمافزارهاي کاربردي فناوري اطالعات؛

	•توانمندسازیهاي شبکهای فرایندهاي تجاري (دسترسي ،وبسايت و يكپارچهسازي)؛
	•درصد فروش از طريق تجارت الکترونيکي؛

1. Technology Readiness Index.
2.Parasuraman.
3. Barua et al., (2000).
4. readiness.
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	•بهکارگيري فناوري اطالعات (هزينهها و برونسپاري)؛

	•موانع بهکارگيري فناوري اطالعات و سرويسهای توانمندسازی شبکه.

در مطالعهاي ديگر ،جولتا و همكاران )2002( 5براي بررسي پذيرش ملي کسبوکار

الکترونيکي در شرکتهای کوچک و متوسط کشور کانادا از يک مدل مفهومي استفاده
كردند كه شش بعد 1ـ دانش و نوآوري تکنيکي ،تجاري ،اجتماعي2 ،ـ زيرساخت و

دسترسي :ارتباطات و اطالعات3 ،ـ مقررات ،اطمينان و زيرساخت مالي4 ،ـ مهارتهاي
انسانی و شبکهای5 ،ـ رهبري دولت الکترونيک ،و 6ـ دسترسي به محتوي در آن استفاده

شده بود.

مؤسسههای كوچك و متوسط به داليل متفاوتي تجارت الكترونيكي را میپذيرند

و بهكار میبرند .مطالعه آثار بهكارگيري تجارت الكترونيكي در مؤسسههای كوچك و
متوسط توزيعي چهار كشور آمريكا ،انگليس ،فرانسه و دانمارك توسط بک و همكاران

( )2003نشان ميدهد كه فرایندهاي داخلي کارامدتر ،افزايش بهرهوري كاركنان ،فروش
بيشتر ،گسترش حوزه فروش ،توسعه خدمات مشتريان ،افزايش فروش بينالمللي ،كاهش
هزينههای تأمين ،كاهش هزينه موجودي ،افزايش هماهنگي با تأمينکنندگان و ارتقاي

موقعيت رقابتي ،آثار بهكارگيري تجارت الكترونيكي در اين بنگاههاست.

3ـ .1پیشینه تحقیق در ایران
در حوزه ایران ،مطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد که برخی از آنها در محدوده

بنگاههای کوچک و متوسط است .از جمله ،الهي و حسنزاده ( ،)2009مدلي براي ارزيابي
پذيرش تجارت الكترونيكي در شركتهاي ايراني با تمركز بر سه بُعد فني ،سازماني و
ميانسازماني طراحي كردهاند .آنها در بُعد فني از معيارهاي توانايي سازگاري ،6وجود

مشكل در يكپارچهسازي سيستمهاي رايانهاي موجود با  EDIو تجارت الكترونيكي،

پرداختن به امنيت اينترنتي ،داشتن رايانه به اندازه كافي ،سرعت اينترنت ،قابليت عمليات
متقابل 7و دسترسي به ارتباطات راه دور استفاده كردهاند .در بُعد سازماني اين مدل ،معيارهاي
5. Julta et al.
6. Compatibility.
7. Interoperability.
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رهبري و مديريتي ،ساختار مالي ،فرهنگ سازماني ،منابع انساني ،ديدگاه سازماني و عوامل
مرتبط با محصوالت مورد توجه قرار گرفته و درنهايت در بُعد ميانسازماني ،عوامل مرتبط

با مشتريان ،رقبا و تأمينکنندگان فهرست شدهاند .اين مدل در  27بنگاه از نظر ارتباط آن با
توسعه تجارت الكترونيكي آزموده شده و اين همبستگي تأييد شده است.

فتحيان و همكاران ( )2008در مطالعهاي كه روي ارزيابي آمادگي الكترونيكي بنگاههاي

كوچك و متوسط فاواي غيرانتفاعي 1ايران داشتهاند ،به تحليل عاملي 2متغيرهاي مربوط به

سطح كالن آمادگي الكترونيكي براي اين سطح پرداخته و درنهايت چهار عامل اصلي

بهترتيب زير شناسايي كردهاند:
 .1مشخصههاي سازماني؛
 .2زيرساختهاي فاوا؛

 .3محيط قانوني و امنيتي؛

 .4قابليت دسترسي به فاوا در بنگاه.

موحدی و یاقوتی ( )1387در الگويي که براي سنجش آمادگي الكترونيكي در

کسبوکارهاي كوچك و متوسط دفاعي کشور ارائه کردهاند ،از مدلی ن ُه بخشی استفاده

کردهاند که بخشهای آن بهترتیب اولویت بهدست آمده در مطالعه مذكور عبارتاند از:
برنامهها و خدمات شبکهاي بنگاه ،مهارتها و منابع انساني ،وضعیت بخش فناوري اطالعات
و ارتباطات کشور و کارکردهاي آن ،توانمندسازهاي جهان شبکهاي ،فرهنگ و اخالق

در محيط الکترونيکي ،خطمشي و راهبرد فناوري اطالعات و ارتباطات بنگاه ،رهبري
الکترونيکي ،زيرساختهاي الکترونيکي ،و امنيت اطالعات و ارتباطات.

حاج كريمي و عزيزي ( ،)1387از مدل بلوغ شش مرحلهاي براي تعيين آمادگي

شركتهاي كوچك ايراني براي استقرار تجارت الكترونيكي استفاده كردهاند .شش مرحله
اين مدل عبارتاند از :سطح صفر (عدماستفاده) ،سطح تمايل (عدماستفاده همراه با وجود

تمايل) ،سطح بهكارگيري اوليه (استفاده از پستالكترونيكي و جستوجوي الكترونيكي)،
سطح وبسايت اطالعاتي ساده ،سطح وبسايت اطالعاتي پويا (مبادله اطالعات) و سطح
1. Non-profit ICT SMEs.
2. Factor analysis.
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وبسايت مبادالتي.

نوري ( )1386براي تعيين آمادگي شركتهاي صنعتي صادركننده ايراني براي تجارت

الكترونيكي از يك مدل بلوغ شش مرحلهاي استفاده كرده است .مرحله اول ،مرحله بسته
است و در مرحله بعد دسترسي بنگاه به اينترنت آغاز ميشود .در مرحله سوم ،حضور اوليه
از طريق ارسال و دريافت محدود اطالعات فراهم ميشود و در مرحله چهارم (تحققيافته)

مبادله اطالعات بهشكل قابلقبول انجام ميگیرد .در مرحله پنجم (نهاديشده) .مبادله
اطالعات بهصورت كامل و فعال صورت گرفته و مرحله ششم مرحله بهينهسازی است كه
امكان مبادله فراهم ميشود.

صباغ كرماني و اسفيداني ( )1385براي بررسي وضعيت تجارت الكترونيكي در

بنگاههاي ايراني براي انجام يك تحقيق از مدلي پنج مرحلهاي شامل مراحل عدمدسترسي،

تعامل ،تبادل و انسجام استفاده كردهاند.

 .2روششناسي تحقيق
1ـ .2مدل استقرار
پرسش اساسی که در این مقاله بهدنبال پاسخگویی به آن هستیم ،تعیین وضعیت استقرار

تجارت الکترونیکی در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط ایران است و طبعاً باید مقدم
بر آن ،تعبیر روشنی از استقرار عرضه شده و مدل مشخصی برای سنجش آن معرفی شود.

همانگونه كه قب ً
ال يادآوري كردهايم ،در مطالعه استقرار رويكردهاي متفاوتي وجود

داشته و اصطالحات گوناگوني نيز بهكار برده ميشود .آنچه جنبه اصلي در مطالعات
استقرار دارد ،استقرار نرمافزاري است و اگر با استقرار سختافزاري فناوري اطالعات هم

رابطهاي داشته باشد ،اين امر از طريق اثرگذاري بر تصميمها و رفتارهاي مديران و كاركنان
محقق ميشود .بر این اساس ،استقرار تجارت الکترونیکی با تصمیم مؤثر و سپس سطوح

مختلف استفاده قابل تعریف است .نظریههای رفتاري ،ازجمله نظريه عمل مستدل 1و نظريه

رفتـار برنـامهريزيشـده 2بر این نکته تأکید دارند که رفتار فقط تحتتأثير قصد رفتاري
1. Theory of Reasoned Action.
2. Theory of Planned Behavior (TPB).
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قرار دارد و قصد رفتاري نيز بهنوبهخود تحتتأثير نگرش به رفتار و هنجارهای ذهني قرار

ميگيرد .نگرش يك فرد نسبت به انجام يك عمل خاص ،تركيبي از باورهاي وي درباره
پيامدهاي انجام آن عمل و ارزيابي وي از اين پيامدهاست .اين عوامل بر قصد انجام آن

رفتار و سپس انجام آن رفتار خاص تأثير ميگذارد .1بر این اساس ،برای بهکارگیری مؤثر

تجارت الکترونیکی ،در عمل باید قصد بهكارگيري آن بهوجود آمده و سپس مراتب و
گوناگوني استفاده واقعي از آن محقق شود .به این ترتیب ،برای شناسايي وضعيت استقرار

تجارت الكترونيكی در بنگاههای کوچک و متوسط ايراني ،ابعاد مختلف استقرار شامل:
قصد بنگاهها براي استقرار تجارت الكترونيكی ،ميزان كاربردهاي موجود پايهاي فناوري
اطالعات مانند استفاده از تلفن و نمابر (فاكسي مايل) در بنگاهها ،ميزان كاربرد رايانه و

ارتباطات شبكهاي و میزان استقرار نظام اطالعاتي تجارت الكترونيكي ،ميزان استقرار

عملياتي تجارت الكترونيكي و میزان استقرار راهبردي تجارت الكترونيكي در بنگاههاي
موجود باید اندازهگیری شوند.

به اين ترتيب و براساس استفاده از نتايج مطالعات گذشته ،ما در این تحقیق ،مدل سطوح

استقرار تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط را طراحي كرديم كه آن را مدل

كلي استقرار تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط 2يا استاك ميناميم (شكل

 .)1در تشريح اين مدل بايد بگوييم كه تجارت الكترونيكي را در سادهترين شكل با عبارت

«انجام مبادالت تجاري بهصورت الكترونيكي» تعريف كردهاند .3از آنجا كه وجه عمده
استقرار تجارت الكترونيكي در سازمان مفهومي نرمافزاري دارد ،نميتوان اين استقرار را از

شكلهاي عمومي فناوري اطالعات جداسازي كرد .بهعبارتديگر ،تجارت الكترونيكي،

شكلي كاربردي از فناوري اطالعات بوده و يك جنبه پيشرو و با رشد سريع اين فناوري
محسوب ميشود و درحقیقت ،وقتی كاركنان سازمان بهكارگيري رايانه ،يا اينترنت ،و

يا سيستمهاي پردازش مبادالت ( )TPSرا در كار خود ميپذيرند و آن را بهعنوان يك

بخش معمول و مهم فرایند جاري كارشان بهكار ميبرند ،عم ً
ال مرحلهاي از پذيرش تجارت
الكترونيكي را طي كرده و براي پذيرش آن آماده شدهاند ،زيرا بهعنوان مثال با دقتها و
1. Taylor & Todd (1995), Bajaj & Nidumolu (1998).
2. SME Electronic Commerce Implementation Model.

 .3كميسيون تخصصي اطالع رساني اقتصادي  ،بازرگاني و تجارت الكترونيكي.)1380( ،
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فضاي فكري موردنياز فناوريهای جديد اطالعاتي خو ميكنند .به همين دليل ،مدل استاك
مدلي است كه از سطوحي متوالي ،به شكل سلسلهمراتبي تشكيل شده است.

استقرار رهبری
استقرار مبادلهای
استقرار اطالعاتی
کاربرد رایانه و ارتباطات شبکهای
کاربرد پایهای فناوری اطالعات
قصد استفاده از تجارت الکترونیکی

نمودار 1ـ مدل كلي استقرار تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط (استاك)

از نظر تنوع كاربرد فناوري اطالعات ،پس از قصد استفاده ،پايينترين سطحي كه

در مدل در نظر گرفته شده «بهكارگيري کلی یا پایهای فناوري اطالعات» است .مواردي
مانند بهكارگيري تلكس ،نمابر ،و ...از نظر مفهومي در حيطه فناوري اطالعات قرار دارند،
سپس بهكارگيري رايانه و اينترنت مورد توجه قرار گرفته كه مهمتر و براي موضوع ما

حياتيتر است .در رايانه عنصر «پردازش» اطالعات وجود دارد كه در نسل قديميتر فناوري
اطالعات كمتر به چشم ميخورد .بهكارگيري اينترنت ،و سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر

رايانه ( 1)CBISكه با بهكارگيري سيستمهاي پردازش مبادالت ( 2)TPSآغاز میشود

كاربردهاي زمينهای مهمتري هستند كه در مراتب بعدي قرار دارند.

1. Computer – Based Information Systems.
2. Transaction Processing Systems.
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از اينجا به بعد ،سطوح خاص مربوط به تجارت الكترونيكي آغاز ميشوند .در چرخه

تجاري سه گروه اقدامات از هم تفكيك شدهاند:

 .1يافتن كاالها و خدمات موردنياز و توافق بر روي آنها كه ما آنها را اقدامات منتهي
به تصميم ناميدهايم؛

 .2اجراي توافقات و پرداخت كه ما آنها را اقدامات اجرايي ناميدهايم؛
 .3اقدامات پس از فروش.

اگر نقش سازمان بهعنوان مشتري برخي از كاالها و خدمات و بهعنوان فروشنده برخي

ديگر از آنها را با هم ببينيم ،اقدامات منتهي به تصميم ،خود شامل دو مرحلة1 :ـ جستوجو

(در طرف مشتري) و بازاريابي و تبليغات (در نقش فروشنده) 2 ،ـ ايجاد ارتباط (در هر دو

نقش) و مذاكره و چانهزني (در هر دو نقش) ميشود .اقدامات اجرايي نيز شامل 1 :ـ دادن (يا
اخذ) سفارش 2 ،ـ دادن ترتيبات حمل ،و  3ـ پرداخت (يا دريافت) بهاي آن است .درنهايت

اقدامهای بعدي نيز شامل اخذ (يا ارائه) خدمات پس از فروش (و احياناً برگشت دادن كاال يا

ادعاي خسارت) ميشود .اين دستهبندي با دستهبنديهاي ارائهشده از سوي وايتلي ()2000
و سدان ( 1)1997هماهنگ است.

بهطوركلي اين موارد و موارد راهبردي پس از آن را میتوان همچون رايموند (پیشین)

به سه سطح اطالعاتي ،مبادلهاي و راهبردي تقسيم كرد .هريك از اين سطوح نيز خود
مؤلفههایی دارند كه نمونه آنها به قرار زير است:

استقرار اطالعاتي

	•فراهم كردن اطالعات؛

	•فراهم كردن اطالعات درباره محصوالت و خدمات مؤسسه؛

	•فراهم كردن اطالعات عملياتي (مث ً
ال راهنماي رويه كار با مؤسسه و سفارش
و)...؛

	•تبليغ  /به معرض اطالع عموم گذاشتن محصوالت و خدمات؛
	•دريافت پيشنهادهاي مشتريان.

1. Seddon & Whiteley.
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استقرار مبادلهای (عملياتي)

	•فروش محصوالت و خدمات بهطور الكترونيكي؛

	•فراهم كردن خدمات الكترونيكي براي محصوالت فروختهشده؛
	•دادن صورتحساب الكترونيكي به مشتريان؛
	•دريافت بها بهطور الكترونيكي؛

	•سفارش دادن به تأمینكنندگان قطعات و مواد اوليه.
استقرار راهبردي

	•افزايش وفاداري مشتري بهوسيله ايجاد رابطه محكمتر و مشخصتر؛
	•افزايش تعداد تأمینكنندگان؛

	•ايجاد همكاري يا شكل دادن اتحادهاي استراتژيك با سازمانهاي ديگر؛
	•نوآوري و ايجاد محصوالت يا خدمات جديد؛
	•واردشدن به بازارهاي جديد.
2ـ .2سنجش استقرار
براي سنجش وضعيت استقرار فناوري اطالعات ،و نيز سازههاي پردازشگر آن در بنگاههاي

مورد مطالعه از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده و مشخصاً براي جمعآوري اطالعات از
پرسشنامه استفاده شده است .در اين پرسشنامه ،براي سنجش استقرار بر مبناي مدل ارائهشده

و برای سنجش سازههای آن از ترکیب موردی پرسشهای تأييدشده در تحقیقات معتبر
1
موحدي ( ،)1382فرحزاد
قبلی ،از جمله ونكاتش و ديويس (ّ ،)2003( OECD ،)2000

( ،)1383رايموند ( ،)2001و داكومب و هيكس ،)2001(2استفاده شده است .براي حصول
اطمينان از روايي پرسشنامه ،محتواي كلي پرسشنامه در اختيار  14نفر از اساتيد دانشگاهها و

خبرگان دانش بازرگاني قرار داده شد و با انجام اصالحات پيشنهادي روايي آن مورد تأييد

قرار گرفت .سپس برای آزمون پایایی ،پرسشنامه در  26كارگاه و كارخانه صنعتي با تعداد

كاركنان بين  10تا  99نفر در تهران تكميل شد و ضريب آلفاي آنها را محاسبه كرديم.
1. Venkatesh & Davis.
2. Duncombe & Heeks.
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ضرايب آلفاي كرونباخ بهدست آمده براي بخشهاي مختلف پرسشنامه از حداقل 0/711

تا حداكثر  0/885برآورد شد .براي آزمون با هدفهاي پژوهشي ،حصول پايايي بين 0/70
تا  0/80كافي و مناسب است .1به اين ترتيب ،پايايي پرسشنامه نيز مورد تأييد قرار گرفت.

 .3يافتههاي كلي تحقيق
1ـ .3جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين تحقيق را مجموعه كارگاههاي كوچك و متوسط صنعتي (در رده ت ــ

صنعت ــ ساخت) با تعداد كاركنان  10تا  99نفر براساس سرشماري در سال  1382توسط
مركز آمار ايران ،مستقر در محيط شهري و روستايي ،تشكيل ميدهند .تعداد اين كارگاهها

 480316واحد است .پراكندگي واحدهاي كارگاهي در استانهاي مختلف كشور نشان
ميدهد كه بيشترين تجمع آنها در استان تهران (حدود  )%34و سپس استان اصفهان (حدود

 )%12و خراسان (حدود  )%7/6و كمترين تجمع آنها در استانهاي كهگيلويه و بويراحمد
( )%0/29و ايالم ( )%0/31بوده است.

براي تعيين حجم نمونه آماري ،با توجه به در نظر گرفتن حجم جامعه آماري و

پراكندگي متغير مورد مطالعه در حد ماكزيمم و خطاي قابل قبول پنج درصد با استفاده از

فرمول تعيين حجم نمونه 264 ،كارگاه تعيين گرديد .براي حصول اطمينان بيشتر ،يك نمونه

كارگاهي معادل  300كارگاه براساس روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي با در نظر گرفتن
پراكندگي جغرافيايي بنگاههاي مورد مطالعه در سراسر كشور ،نوع فعاليت بنگاه ،نوع بنگاه

و تعداد كاركنان از سراسر كشور متناسب با حجم جامعه آماري در نه استان انتخاب شده
و مورد مطالعه قرار گرفت .در توزيع جغرافيايي ،كشور را متناسب با ويژگيهای فرهنگي

ـ اجتماعي و اقتصادي و اهداف طرح به  9منطقه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي تقسيم
كرده و از هر منطقه يك استان (استانهای آذربايجان شرقي ،اصفهان ،تهران ،خراسان،
خوزستان ،كردستان ،كرمان ،مازندران و همدان) را بهعنوان نمونه انتخاب و در استان دو

شهر و چندين منطقه روستايي را برگزيده و بنگاههاي موجود در منطقه جغرافيايي مورد
 .1شريفي (.)1374

 ...يتعنص ياههاگنب رد يكينورتكلا تراجت رارقتسا تيعضو نييعت

59

مطالعه را بهصورت تصادفي متناسب با ساير مالكهای اشاره شده انتخاب كرديم .سطح
مراجعه و پاسخگويي ،مديران بنگاهها تعيين شد .باید توجه داشت که مطالعات انجامشده در

زمينههاي گوناگون ،ازجمله بهكارگيري فناوري اطالعات ،در بنگاههاي كوچك و متوسط
نيز تمركز تصميم و جهتگيری در اين بنگاهها بر مديران ارشد را توجيه ميكند .بهعنوان

مثال ،مطالعات رايموند ( ،)2001مطالعات مهرتنز و همكاران وي ،)2001( 1لي و بك

2

( )1999نقش تعيينكننده مديران و تصميمگيرندگان اصلي در اين زمينه را مورد تأكيد قرار
میدهد.

جمعآوري اطالعات به دو شيوه با مراجعه حضوري به بنگاههاي انتخابي توسط

پرسشگران آموزشديده و اجراي الكترونيكي پرسشنامهها صورت گرفت .در شيوه دوم،

نسخه الكترونيكي پرسشنامه با هماهنگي انجامشده روي سايت دو سازمان بزرگ و مرجع

دولتي ذيربط با تبلیغات متناسب قرار گرفت .عالوه بر اين ،با دريافت نشاني الكترونيكي
حدود  300صنعت كوچك و متوسط از سازمان صنايع كوچك ،اين پرسشنامه دوبار براي
آنها بهطور الكترونيكي ارسال شد .در نهايت ،تعداد  40پرسشنامه الكترونيكي دريافت
گرديد که از این مجموعه نیز 18 ،پرسشنامه كه بهصورت كامل ارسال شده بود مورد

استفاده قرار گرفت.

2ـ .3توصيف كلي
توصيف خصوصيات بنگاههاي صنعتي مورد مطالعه نشان ميدهد كه  10كارگاه
( )%3از نمونه در مجموعه بنگاههاي دولتي 234 ،كارگاه ( )%70/9در حوزه بنگاههاي

سهامي خصــوصي يا تعاوني 13 ،كــارگاه ( )%3/9در حوزه ساير بنگاهها قرار دارند و73

نفر ( )%22/1نيز نوع مالكيت بنگاه خود را مشخص نكردهاند .شكل  2نيز ميزان فراواني

در گروههاي فعاليتي نمونه منتخب را بهصورت مقايسهای نشان ميدهد .با توجه به نتايج
فوق ،بيشترين فراواني نوع فعاليت صنعتي در نمونه ،مربوط به صنايع ماشينآالت ،تجهيزات،

ابزار و محصوالت فلزي و كمترين فراواني مربوط به صنايع چوب و محصوالت چوبي

است.

1. Mehrtens et al.
2. Lee & Beck.
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نمودار 2ـ مقايسه فراواني كارگاههاي نمونه از نظر گروه فعاليت صنعتي

بررسي وجود امكانات فناوري اطالعات ،كه زيرساختهاي الزم براي استفاده از

تجارت الكترونيك هستند ،در اين بنگاهها نشان ميدهد:

الف ـ استفاده از رايانه 92 :بنگاه ( 27/9درصد) از رايانه استفاده نكرده و  62بنگاه (18/8

درصد) تنها داراي يك دستگاه رايانه ميباشند .مابقي اين بنگاهها دو يا بيش از دو
دستگاه رايانه دارند.

ب ـ استفاده از اينترنت 100:كارگاه ( 30/3درصد) تصميمي براي استفاده از اينترنت
اتخاذ نكردهاند 156 ،كارگاه ( 47/3درصد) درحال استفاده از اينترنت هستند و 48

كارگاه ( 14/5درصد) در آينده قصد استفاده از اينترنت دارند 26 .كارگاه (7/9

درصد) نيز به اين سؤال جواب ندادهاند .همچنين  58بنگاه ( 17/6درصد) اشتراك

دائمي اينترنت داشته و  138بنگاه ( 41/8درصد) اشتراك دائمي اينترنت ندارند و

درصد قابلتوجهي اين پرسش را بدون جواب گذاشتهاند.
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ج ـ استفاده از پستالكترونيكي 114 :كارگاه ( 34/5درصد) حتي تصميمي براي
استفاده از پستالكترونيك ندارند 125 ،كارگاه ( 37/9درصد) در حال حاضر
از پستالكترونيكي استفاده ميكنند و  53كارگاه ( 16/1درصد) در آينده قصد
استفاده از پستالكترونيكي را دارند.

دـ استفاده از سيستمهاي مكانيزه (TPSها) 159 :كارگاه ( 48/2درصد) تصميمي براي
استفاده از آن اتخاذ نكردهاند 55 ،كارگاه ( 16/7درصد) در حال حاضر از اين

سيستمها استفاده ميكنند ،و  57كارگاه (17/3درصد) در آينده قصد استفاده از آن
را دارند.

هـ ـ مبادله الكترونيكي دادهها ( 199 :)EDIكارگاه ( 60/3درصد) تصميمي براي استفاده
از آن نگرفتهاند 26 ،كارگاه ( 7/9درصد) مدعي شدهاند كه در حال حاضر از اين
سيستم استفاده ميكنند 41 ،كارگاه ( 12/4درصد) در آينده قصد استفاده از آن را

دارند.

وـ استفاده از وبسايت 143 :مدير بنگاه ( 43/3درصد) اظهار كردهاند كه برنامهای براي
داشتن وبسايت ندارند 86 ،بنگاه ( 26/1درصد) داراي وبسايـت فعال هستند ،و

 50بنگاه ( 15/2درصد) قصد دارند در آینده وبسايت راهاندازي کنند و  51بنگاه
( 15/5درصد) به سؤال مذكور جواب ندادهاند.

نتايج آزمون مجذور كاي كه روي يكايك متغيرهاي وضعيت استفاده از امكانات

فناوري اطالعات و ارتباطات در بنگاههاي نمونه مورد مطالعه انجام شد ،نشان داد كه
تمام تفاوتهاي مشاهده شده در سطح اطمينان  99درصد معنيدار است .لذا میتوان

تفاوتها و درصدهاي مشاهدهشده در گروه نمونه درخصوص ميزان استفاده از امكانات

فناوري اطالعات را با اعتماد زيادي ،معرف جامعه آماري تلقي کرده و به جامعه آماري
تعميم داد.

3ـ .3سطح اول استقرار :قصد استقرار
در مقياس پنج قسمتي ،ميانگين قصد استقرار كه مبتني بر نگرش اين بنگاهها به استقرار
است ،ميانگين  2/32و انحراف معيار  0/45دارد و كمترين ميزان اعالمشده  .6و بيشترين
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مقدار آن  3است كه نشاندهنده تمايل «كم» صنايع متوسط و كوچك نسبت به مقوله
استقرار از ديد مديران مربوطه ميباشد (جدول .)2

جدول 2ـ توصيف وضعيت استقرار در كارگاههاي مورد مطالعه (قصد استقرار)
استقرار تجارت الكترونيكي

فراواني

قصد استقرار

280

كمترين نمره بيشترين نمره
60.

3/00

ميانگين

انحراف معيار

2/3221

0/4790

نتايج آزمون مجذور كاي روي متغير قصد استقرار در بنگاههاي نمونه ،نشان داد كه تمام

تفاوتهاي مشاهده شده در سطح اطمينان  99درصد معنيدار است .لذا میتوان تفاوتها و

درصدهاي مشاهدهشده در گروه نمونه در اين زمينه را با اعتماد زيادي معرف جامعه آماري
تلقي کرده و به جامعه آماري تعميم داد.

4ـ .3سطوح دوم و سوم ـ كاربردها
با توجه به نتايج جدول شماره  3توصيف ميزان استقرار تجارت الكترونيكي در حوزه

كاربردها نشان ميدهد كه:

الفـ در حيطه كاربردهاي پايهاي فناوري اطالعات ،ميانگين( 3/60از  )5و انحراف
معيار  0/91است كه اين امر نشاندهنده ميزان باالي كاربرد پايهای فناوري اطالعات

در بنگاهها و صنايع متوسط و كوچك از ديد مديران مربوطه ميباشد.كاربردهاي

پايهای نشاندهنده استفاده از تلفن و نمابر (فاكس) براي امور تجاري است.

ب ـ در حيطه كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهای ،ميانگين حدود  1/76و انحراف معيار
 1/08است كه اين امر نشاندهنده ميزان پايينكاربرد رايانه و ارتباطات شبكهای در
صنايع كوچك و متوسط ميباشد.

جدول 3ـ نتايج حاصل از اظهارنظر مديران درمورد كاربردهاي
فناوري اطالعات و شبكه
كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

فراواني

كاربردهاي پايهاي فناوري اطالعات

321

كل پاسخدهنده تجمیعی

314

كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهاي

314

كمترين نمره بيشترين نمره
1/00
0/25

4/50

4/42

ميانگين
3/5966

1/7580

انحراف معيار
0/9102
1/0820

63

 ...يتعنص ياههاگنب رد يكينورتكلا تراجت رارقتسا تيعضو نييعت

نتايج آزمون مجذور كاي روي كاربردها در بنگاههاي نمونه مورد مطالعه ،نشان داد

كه كاربردهاي پايهاي در اين صنايع بيش از حد متوسط و كاربرد رايانه و شبكه كمتر از

حد متوسط ميباشد و اين نتيجه را میتوان در سطح اطمينان  99درصد به جامعه آماري نيز
تعميم داد.

5ـ .3سطوح چهارم تا ششم ـ استقرار اطالعاتي ،عملياتي و راهبردي
جدول ( )4وضعيت استقرار سطوح چهارم تا ششم در سازمانهاي مورد مطالعه را نشان
ميدهد .با توجه به اين جدول:

الف ـ در حيـطه استقرار اطالعاتي ،ميـانگين  1/77و انحـراف معـيار  0/98بهدسـت آمده
كه نشاندهنده ميزان «كم» استقرار اطالعاتي است.

ب ـ در حيطه استقرار عملياتي ،ميانگين  1/66و انحراف معيار  0/98بهدستآمده كه
نشاندهنده ميزان «بسيار كم» استقرار عملياتي در بنگاههاست.

ج ـ در حيطه استقرار راهبردي ،ميانگين  1/86و انحراف معيار 1/10بهدستآمده كه
نشاندهنده ميزان «كم» استقرار راهبردي در بنگاههاي مورد مطالعه از ديد مديران

است.

جدول 4ـ توصيف وضعيت استقرار در كارگاههاي مورد مطالعه
(سطوح مختلف استقرار)
استقرار تجارت الكترونيكي

فراواني

استقرار اطالعاتي

317

استقرار راهبردي

308

استقرار عملياتي

كمترين نمره بيشترين نمره

312

0/50

5/00

1/00

5/00

0/73

5/00

ميانگين

انحراف معيار

1/7729

1/2704

1/6646
1/8561

0/9835
1/1017

6ـ .3وضعيت كلي استقرار بنا بر مدل
با در نظر گرفتن شش سطح معرفيشده در مدل ،نمره كلي استقرار قابل استخراج است .بنا

بر جدول ( ،)5در حيطه كلي استقرار ،ميانگين  2/16و انحراف معيار  0/76بهدست آمده
كه بهطوركلي نشاندهنده ميزان «پايين» استقرار در صنايع متوسط و كوچك از ديد مديران

مربوطه است.
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جدول 5ـ توصيف وضعيت كلي استقرار در كارگاههاي مورد مطالعه (سرجمع)
استقرار تجارت الكترونيكي

فراواني

نمره كل استقرار

255

كل پاسخدهنده تجمیعی

255

كمترين نمره بيشترين نمره
0/78

4/32

ميانگين

انحراف معيار

2/1617

0/7636

از سوي ديگر ،نتايج آزمون مجذور كاي روي سطوح مختلف استقرار در بنگاههاي

نمونه مورد مطالعه ،نشان داد كه سطوح مختلف استقرار كمتر از حد متوسط وجود دارد و

اين نتيجه را میتوان در سطح اطمينان  99درصد به جامعه آماري نيز تعميم داد.

 .4يافتههاي تفصيلي تحقيق ( ابعاد تفصيلي استقرار تجارت الكترونيكي
در بنگاههاي كوچك و متوسط)
عالوه بر اطالعات جمعبندیشده مذكور براساس مدل ،براي تعيين ابعاد مختلف استقرار

در كارگاههاي مورد مطالعه ،جدول تفصيليتري را نيز ارائه ميدهيم كه البته فقط يافتههاي

تفصيلي مهم را ارائه میدهد و همچنين با توجه به بسيط بودن نسبي قصد استقرار ،شامل آن
نيست (جدول.)6

دادههای تفصيلي مربوط به چگونگي استفاده از تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك

و متوسط ايران در جدول شماره ( )6مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ،نتايج اين دادهها
كه در  20موضوع بررسي شدهاند ،بهترتيب عبارتاند از:

الف ـ كاربردهاي پایهای فناوري اطالعات .استفاده از تلفن براي انواع بنگاههاي تجاري،

بيشترين تعداد يعني  192بنگاه ( 59/4درصد) اعالم داشتند هميشه از تلفن استفاده ميكنند.

استفاده از فاكس در موارد متنوع تجاري ،در مجموع تعداد  215بنگاه ( 66/8درصد) معموالً

يا هميشه از فاكس استفاده مينمايند.

ب ـ كاربرد رايانه و شبكه .بهطور متوسط  95بنگاه ( 29/7درصد) براي «هميشه» و توسط

 89بنگاه ( 27/8در صد) در حد معمول ازرايانه براي موارد متنوع تجاري استفاده ميكنند.

 .1مبادله اطالعات داخلي در بنگاه بهصورت الكترونيكي :تعداد  45بنگاه ( 14/1درصد)
و  41نفر ( 12/8درصد) اعالم داشتهاند «معموالً» و «هميشه» مبادله اطالعات داخلي

در بنگاه بهصورت الكترونيكي (رايانه و شبكه) انجام ميگيرد و تعداد نسبتاً زيادي،
يعني  141بنگاه ( 44/1درصد) نيز اظهار داشتهاند در مبادله اطالعات داخلي «هرگز»
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از اين روش استفاده نميكنند.

 .2مبادله اسناد و مدارك داخلي بهصورت الكترونيكي (با استفاده از رايانه و شبكه):
بيشترين تعداد يعني  155بنگاه ( 48/4درصد) و «هرگز» از اين روش استفاده
نميكنند و مجموعاً تعداد  67بنگاه ( 20/9درصد) در اينباره گزينه «معموالً» يا
«هميشه» را عنوان کردهاند.

ج ـ استقرار اطالعاتي .جستوجوي اطالعات مورد نياز از طريق امكانات الكترونيكي

(اينترنت ،شبكه اختصاصي ،بانكهاي اطالعاتي و :)...بيشترين تعداد  127بنگاه (39/4

درصد) اعالم داشتهاند «هرگز» از اين روش استفاده نمیكنند و تنها  35بنگاه ( 10/9درصد)
اعالم کردهاند «هميشه» ازاين روش براي جستوجوي اطالعات مورد نياز استفاده ميكنند.

 .1استفاده از اينترنت براي سنجش وضعيت بازار و سنجش وضعيت و پيشرفت محصوالت
مرتبط با بنگاه :تنها توسط  12بنگاه ( 3/8درصد) انجام ميگيرد ،درحاليكه 207
بنگاه ( 64/9درصد) از بنگاهها ،هرگز دراين باره از اينترنت استفاده نميكنند.

 .2ارائه خدمات ،دريافت پيشنهاد و غيره از طريق اينترنت :تعداد  223بنگاه ( 69/7درصد)
براي تماس با مشتري ،پس از فروش از اينترنت استفاده نكردهاند ،درحاليكه فقط

 10بنگاه ( 3/1درصد) هميشه با مشتري خود از طريق اينترنت تماس بر قرار كردهاند.

 .3تبليغ محصوالت و خدمات :اكثر بنگاهها يعني  183بنگاه ( 57/2درصد) هيچگاه از
امكانات الكترونيكي (بهخصوص اينترنت) استفاده نميكنند و در اينباره تنها 19

بنگاه ( 5/9درصد) «هميشه» از اين امكانات براي تبليغ محصوالت و خدمات خود
استفاده ميكنند.

جدول 6ـ وضعيت تفصيلي چگونگي استفاده از تجارت الكترونيكي در بنگاههاي
كوچك و متوسط
كاربردهاي  ITو
تجارت الكترونيكي

هرگز

فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

استفاده از تلفن

4

استفاده از فاكس

55

استفاده از رايانه

86

تبادل الكترونيكي داده

به ندرت

گاهگاهي

معمو ً
ال

هميشه

%1/2

%17/1
%26/9

%44/1 141

9
16
25
51

%2/8
%5/0
%7/8

%15/9

21
36
25
42

%6/5

97

%59.4 192 %30/0

%34/8 112 %32/0 103 %11/2
%7/8

%13/1

89
45

%27/8
%14/1

95
41

%29/7
%12/8
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كاربردهاي  ITو
تجارت الكترونيكي

هرگز

گاهگاهي

به ندرت

معمو ً
ال

هميشه

فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

%48/4 155

55

%17/2

43

%13/4

35

%0/19

32

%10/0

%39/4 127

50

%15/5

53

%16/5

57

%17/7

35

%0/19

%69/7 223

42

%13/1

26

%8/1

19

%5/9

10

%3/1

%64/9 207

46

%14/4

32

%10/0

22

%6/9

12

%3/8

%57/2 183

48

%15/0

41

%12/8

29

%9.1

19

%5/9

%53/8 172

69

%21/6

43

%13/4

20

%6/3

16

%5/0

%52/5 168

52

%6/13

42

%13/1

32

%10/0

26

%8/1

سفارش الكترونيكي كاال و خدمات %59/8 192

44

%13/7

30

%9/3

35

%0/19

20

%6/2

%62/2 199

46

%14/4

38

%11/9

21

%6/6

16

%5/0

%67/7 216

57

%17/9

21

%6/6

20

%6/3

5

%1/6

تبادل الكترونيكي اسناد
جستوجوي الكترونيكي اطالعات
مورد نياز
تماس اينترنتي پس از فروش با
مشتري

سنجش اينترنتي وضعيت بازار و
محصوالت
تبليغ الكترونيكي محصوالت
ارتباط الكترونيكي با تأمینكنندگان
داخلي
ارتباط الكترونيكي با تأمینكنندگان
خارجي
ارسال و دريافت الكترونيكي
صورتحساب

انجام الكترونيكي امور حملونقل
فروش الكترونيكي محصوالت

%74/0 236

40

پرداخت الكترونيكي بهاي كاال

%77/1 246

استفاده از اينترنت براي ورود به بازار %58/9 186

48

ايجاد ارتباط اينترنتي با دارندگان
دانش فني

33

%12/5
%10/3

15
17

%4/7
%5/3

16
14

%15/2

35

%50/3 159

55

%17/4

48

%15/2

ايجاد ارتباط اينترنتي با تأمینكنندگان %58/7 186

56

%17/7

36

%11/4

25

%4/63 200

43

%13/8

35

%11/3

22

ايجاد ارتباط مستمر اينترنتي با
مشتريان

%5/0
%4/4

12
9

%1/11

29
32

%0/11
%7/9

14

%7/1

11

%3/8
%2/8

%9/2

18

%5/7

22

%7/0
%4/4
%3/5

دـ استقرار عملياتي .استفاده از امكانات الكترونيكي (اينترنت ،شبكه اختصاصي،

 )...،EDIبراي ايجاد ارتباط و مذاكره با تأمينکنندگان داخلي خدمات و كاالي مورد نياز
بنگاه :بيشترين تعداد يعني  172بنگاه ( 53/8درصد) ،گزينه «هرگز» و كمترين تعداد يعني

 16بنگاه ( 5درصد) ،گزينه «هميشه» را عنوان کردهاند.

 .1ايجاد ارتباط و مذاكره با تأمينکنندگان خارجي خدمات و كاالي نياز بنگاه :تنها 26

بنگاه ( 8/1درصد)« ،هميشه» از امكانات الكترونيكي (اينترنت ،شبكه و )...استفاده

ميکنند .درحاليكه بيشترين تعداد يعني  168بنگاه ( 52/5درصد) اعالم کردهاند از
اين روش «هرگز» استفاده نميكنند.
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 .2سفارش كاال و خدمات مورد نياز خارجي بنگاه از طريق امكانات الكترونيكي
(اينترنت ،شبكه و :)...تعداد  192بنگاه ( 59/8درصد)« ،هرگز» چنين شيوهای را

بهكار نبردهاند و تنها  20بنگاه ( 6/2درصد) «هميشه» از اين روش براي كاال و
خدمات مورد نياز خارجي خود استفاده ميكنند.

 .3دريافت و يا ارسال صورتحساب توسط بنگاه :تنها  16بنگاه ( 5درصد)« ،هميشه» از
امكانات الكترونيكي (اينترنت ،شبكه و )...استفاده ميكنند و بيشتر تعداد يعني 199

بنگاه ( 62/2درصد)« ،هرگز» از اين روش استفاده نميكنند.

 .4انجام ترتيبات حمل كاال توسط امكانات الكترونيكي (اينترنت ،شبكه و :)...فقط
توسط  5بنگاه ( 1/6درصد) صورت ميپذيرد و قسمت عمده بنگاهها يعني 216

بنگاه ( 67/7درصد)« ،هرگز» براي انجام ترتيبات حمل كاال از اين روش استفاده

نميكنند.

 .5استفاده از اينترنت براي فروش محصوالت و خدمات بنگاه بهصورت بر خط (:)on-line
فقط توسط  12بنگاه ( 3/8درصد) بهطور دائم انجام ميگيرد ،درحاليكه  236بنگاه (74
درصد)« ،هرگز» از اين شيوه استفاده نميكنند.

 .6پرداخت بهاي كاالهاي خريداريشده خارجي يا دريافت بهاي كاالهاي فروختهشده
خارجي از امكانات الكترونيكي :بيشترين تعداد بنگاهها ،يعني  246بنگاه (77/1

درصد) اعالم داشتهاند« ،هرگز» براي پرداخت و يا دريافت بها از اينترنت يا شبكه

استفاده نكردهاند و تنها  9بنگاه ( 2/8درصد) ،عنوان کردهاند که «هميشه» از اين

روش استفاده ميكنند.

هـ ـ استقرار راهبردي .ورود به بازارهاي جديد با استفاده از امكانات شبكهاي :تعداد

 186بنگاه ( 58/9درصد) ،هرگز از امكانات شبكهاي و اينترنتي استفاده نكردهاند .در اين
خصوص بنگاههايي كه بهطور دائم از اين شيوه براي ورود به بازارهاي جديد استفاده

ميكنند ،كمترين تعداد را تشكيل ميدهند كه بالغ بر  18بنگاه ( 5/7درصد) ميباشند.

 .1ايجاد رابطه با دارندگان دانش و فناوري مورد نياز در طراحي و توسعه محصوالت و
خدمات جديد :تعداد  159بنگاه ( 50/3درصد) هرگز از امكانات شبكهاي و اينترنتي

در اين خصوص استفاده نميكنند و فقط  22بنگاه ( 7درصد) ،هميشه اين امكانات
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را مورد استفاده قرار ميدهند.

 .2استفاده از امكانات شبكهاي و اينترنتي براي ايجاد رابطهاي منسجم و مستمر با
تأمينکنندگان كاالها و خدمات مورد نياز و مديريت زنجيره تأمین :تعداد  186بنگاه
( 58/7درصد) هرگز از چنين امكاناتي استفاده نميكنند ،درحاليكه فقط  14بنگاه
( 4/4درصد) ،بهطور دائم از اين امكانات استفاده ميکنند.

 .3ايجاد رابطهاي منسجم و درازمدت با مشتريان خود با استفاده از امكانات شبكهاي و
اينترنت :تعداد اندكي از بنگاهها يعني 11بنگاه ( 3/5درصـد) از امـكانات شبـكهای

و اينـترنتي استفاده ميكنـند ،درحاليكه تعـداد  200بنگاه ( 64/3درصد) ،هرگز از
اين امكانات براي ايجاد رابطه با مشتريان خود استفاده نميكنند.

در همه موارد مشخصشده در جدول ،نتايج آزمون مجذور كاي روي وضعيت استفاده

از ابزارهاي مختلف تجارت الكترونيكي در بنگاههاي نمونه مورد مطالعه ،نشان داد كه

تفاوتهاي مشاهده شده در سطح اطمينان  99درصد معنيدار بوده و میتوان با اعتماد
بااليي ،تفاوتهاي مشاهدهشده فوق را به جامعه آماري تحقيق نيز تعميم داد.

 .5مقايسه وضعيت استقرار ميان صنايع گوناگون و استانهاي مختلف در
كشور
تحليل واريانس نتايج ميان گروههاي مختلف صنعتي نشان داد كه از نظر استقرار تجارت
الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ،تفاوت معنيداري ميان برخي از اين گروهها

وجود دارد .بررسي ميانگين و انحراف معيار و كاربرد آزمون فيشروآزمونتعقيبی توكي1
نشان ميدهد كه در مجموع گروه «صنايع ماشينآالت ،تجهيزات ،ابزار و محصوالت فلزي»

با داشتن باالترين ميانگين استقرار ،و نيز گروه «صنايع فلزات اساسي» و گروه «صنايع كاغذ،
مقوا ،چاپ و انتشار» بهطور معنـيداري ميــانگين استـقرار باالتـري نسبت به «صنايع مواد

غذايي ،آشاميدني و دخانيات»« ،صنايع نساجي ،پوشاك و چرم»« ،صنايع محصوالت كاني

غيرفلزي» و «صنايع چوب و محصوالت چوبي» دارند .گروه اخير (صنايع چوب) ،كمترين
ميانگين نمره استقرار را دارد.

1. Toky.
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عالوه بر اين ،تحليل واريانس ميان استانهاي مختلف نشان ميدهد كه گروه اينترنتي

بيشترين ميزان استقرار را دارد و استان خوزستان داراي كمترين ميزان استقرار است.

استانهاي اصفهان ،كردستان ،آذربايجان شرقي ،مازندران ،خراسان و كرمان نيز در مقايسه

با گروه اينترنتي و استان تهران ميانگين استقرار كمتري دارند.

جمعبندی و توصيههاي سياستي
در اين تحقيق ،مدل جديدي براي تعيين وضعيت استقرار در بنگاههاي كوچك و متوسط
ايران ارائه داديم كه عالوه بر اينكه به قصد بهکارگيري تجارت الكترونيكي توجه داشته،

بر كاربردها نيز تكيه كرده و سطوح استقرار را هم مورد تأكيد قرار داده است .يافتههاي

تحقيق نشان ميدهد كه اكثريت بنگاهها از رايانه استفاده كرده و نزديك به نيمي از آنها
اينترنت را بهكار ميبرند و تعداد قابلمالحظهاي از آنها بهنحوي از سيستمهاي مختلف
استفاده ميكنند .قصد بهكارگيري تجارت الكترونيكي در اين بنگاهها در مجموع كمتر از

حد متوسط بوده و درحاليكه كاربردهاي پايهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در بنگاههاي
مذكور بيش از حد متوسط است ،كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهاي كمتر از حد متوسط
است .اين درحالي است كه استقرار اطالعاتي تجارت الكترونيكي و استقرار عملياتي آن

بسيار كم بوده و استقرار راهبردي آن كم است .استقرار فيزيكي نيز بهطوركلي در حد
پاييني است .آنچه بهطوركلي در سطوح استقرار مشاهده ميشود ،اين است كه هرچه
بهسمت سطوح باالتر استقرار و بهخصوص كاربردهاي تعاملي ميرويم ،درصد استفاده و
استقرار كمتر ميشود .از سوي ديگر به نظر ميرسد كه در كارگاههايي كه سطح باالتري

از فناوريها مورد استفاده قرار ميگيرد (مثل صنايع ماشينآالت در مقايسه با صنايع نساجي
و صنايع چوبي) ،تجارت الكترونيكي استقرار بيشتري يافته است .همچنين ،همانگونه كه
انتظار ميرود ،استان تهران استقرار بيشتري نسبت به ساير استانها نشان ميدهد و استان

خوزستان داراي كمترين سطح استقرار است.

بهعنوان چند توصيه سياستي ،نخست بايد يادآوري شود كه بنگاههاي كوچك و متوسط،

بنا بر تجارب جهاني و داليل منطقي میتوانند در پذيرش بسياري از نوآوريها بهصورت
پيشاهنگ عمل كنند .تأكيد بيشتر و توجه فزونتر به آنها در توسعه تجارت الكترونيكي
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توصيه ميشود .نگاهي به شرايط موجود فناوري اطالعات و تجارت الكترونيكي در اين

بنگاهها ،لزوم حمايت بيشتر از آنها از سوي دولت بهخصوص در بعد زيرساخت و شبكه،
ايجاد انگيزه و روشن کردن سياست ميانمدت حمايتهاي مالي از آنها ازجمله از مسير

ايجاد تسهيالت بانكي و مشوقهاي مالياتي را مطرح میسازد .به نظر ميرسد بر پايه مدلهاي
گوناگوني كه هم در زمينه استقرار بهكارگيري فناوري اطالعات و هم در زمينه انتشار

نوآوريها وجود دارد ،براي بهبود وضعيت استقرار تجارت الكترونيكي بايد از تركيبي
از فرهنگسازي ،باال بردن سواد رايانهاي و اينترنتي دستاندركاران بنگاههاي كوچك
و متوسط (و بهخصوص مديران آنها كه بنابر اندازه و طبیعت بنگاههاي مذكور نقش

تعيينکنندهاي در تعيين رويكردهاي بنگاه دارند) ،ايجاد شرايط اعتمادساز و تسهيلکننده
براي اين بنگاهها در استقرار فناوري اطالعات و تجارت الكترونيكي .و درنهايت ايجاد برخي
شرايط اجباري استفاده شود .در غالب اين موارد ،دولت نقش زمينهساز و حمايتکننده دارد

و درمورد آخر ،بعضاً دخالت دولت ضرورت مييابد كه اقداماتي نظير حركت بهسوي

ثبت سفارش واردات خارجي منحصرا ً از طريق الكترونيكي ،گامهايي در اين راستا تلقي

ميشود .توسعه زيرساختهايي چون سيستم ملي كدينگ كاال و خدمات براي تجارت

الكترونيكي همراه با ايجاد الزامات تدريجي در بهكارگيري آن ،بنگاههاي كوچك و
متوسط را با فضاي تجارت الكترونيكي آشناتر خواهد كرد ،اما ،تأكيد بر سمت تقاضا نيز
ضرورت دارد و دولت با انجام خريدهاي عمده خود از طريق تجارت الكترونيكي ميتواند

به اين جريان شتاب بخشد .انجام تحقيقات بيشتر درمورد چگونگي اقدام در هر يك از اين
حوزهها الزم به نظر ميرسد .استفاده از مدل ابداعي اين تحقيق براي تعيين وضعيت استقرار

تجارت الكترونيكي ،با توجه به جامعيت و سلسله مراتبي بودن آن در تحقيق روي ساير

بنگاهها و حتي در سطوح باالتر و تركيبيتر توصيه ميشود .در نهایت ،از آنجا كه پايه هر
اقدام عملي موفق ،شناخت صحيح وضعيت است ،الزم به نظر ميرسد كه بهطور ادواري

(ترجيحاً ساالنه) ،وضعيت تجارت الكترونيكي هم در سطح ملي و هم در سطح بنگاهي
پايش شود .اتكاي صرف به رتبهبنديهاي بينالمللي در اين راستا به هيچوجه كافي به نظر

نمیرسد ،زيرا از يكسو دسترسي مؤسسات متولي آنها به اطالعات واقعي درون كشوري

كافي نيست ،و از سوي ديگر ،چنين مواردي دربرگيرنده پايش بنگاهي نيست.
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