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 / / فناوري اطالعات / مدل استقرار  ايران  بنگاه هاي كوچك و متوسط   / الكترونيكي  تجارت 

استقرار

چكیده
اين مقاله با توجه به اهميت و نقش فزاينده صنايع کوچک و متوسط و نقشي که گسترش 
بررسي وضعيت  به  دارد،  بنگاه ها  اين  فعاليت  بسط  و  هزينه  کاهش  در  الکترونيکي  تجارت 
است.  پرداخته  ايران  متوسط  و  کوچک  صنعتي  بنگاه هاي  در  الکترونيکي  تجارت  استقرار 
و  گوناگون  جنبه هاي  از  الکترونيکي  تجارت  استقرار  مفهوم  درباره  نخست  مقاله،   اين  در 
مقاالت  و  کشورها  در  که  متنوعي  شاخص هاي  و  می شود  بحث  مختلف  رويکردهاي  با 
با  سپس،  می شود.  بررسي  شده،  واقع  استفاده  مورد  استقرار  اين  اندازه گيري  براي  مختلف 
تأکيد بر استقرار نرم افزاري و با تکيه بر مطالعات و نظريه هاي رفتاري، مدل استقرار تجارت 
الکترونيکي در صنايع کوچک و متوسط ايران معرفي شده و بر مبناي اين مدل، با طبقه بندي 
بنگاه هاي صنعتي کوچک و متوسط ايران براساس پراکندگي جغرافيايي، نوع فعاليت بنگاه و 
تعداد کارکنان،  نمونه گيري وضعيت استقرار در بنگاه هاي صنعتی 10 تا 99 نفره در سرتاسر 
آماري  روش هاي  از  استفاده  با  حاصله  داده هاي  و  انجام شده  پرسشنامه  از  استفاده  با  ايران 
بنگاه ها در  اين  الکترونيکي در  نيم رخ وضعيت استقرار تجارت  تحليل شده است. سرانجام، 
مباحث قصد به کارگيري تجارت الکترونيکي، کاربردهاي پايه اي، کاربرد رايانه و ارتباطات 
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شبکه اي، استقرار اطالعاتي، استقرار عملياتي و استقرار اطالعاتي هم به طور کلي و هم به طور 
تفضيلي ارائه شده و مقايسه اي ميان بنگاه هاي متعلق به حوزه هاي صنعتي گوناگون و نيز مناطق 
درحالي که  می دهد  نشان  بررسي  نتيجه  است.  پذيرفته  انجام  بابت  اين  از  مختلف  جغرافيايي 
ايران  متوسط  و  کوچک  صنايع  در  الکترونيکي  تجارت  به کارگيري  براي  بالقوه  زمينه هاي 
وجود دارد، اما در حال حاضر تمايل اين بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونيکي کمتر از 
متوسط، کاربرد امکانات عادي ارتباطات در آن ها بيش از متوسط، کاربرد رايانه و ارتباطات 
شبکه اي در حد کم، و استقرار اطالعاتي، عملياتي و راهبردي تجارت الکترونيکي در آن ها 

خيلي کم است.

O14, L81, L16, D78 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

و حتي  در کشور هاي صنعتي  متوسط  و  نقش صنايع کوچک  و  اهميت  اخير  در سال هاي 
کشور هاي درحال توسعه رو به افزايش است. با ظهور فناوري  هاي جديد در توليد و ارتباطات 
و  توزيع  و  توليد  روش هاي  صنعتي،  واحد  هاي  قابليت  هاي  در  تحوالتي  اخير،  دهه  دو  در 
متوسط  و  کوچک  واحد  هاي  اهميت  بر  عموماًً  که  آمده  پديد  بنگاه ها  تشکيالتي  ساختار 
تفکيک  موجب  اصلي،  فعاليت هاي  بر  شرکت ها  تمرکز  و  رقابت  افزايش  است.  افزوده 
و  اوليه  مواد  و  قطعات  تأمين کنندگان  يا  پيمانکاري  روابط  گسترش  شرکت ها،  عمودي 
تقويت روابط در زنجيره تأمين شده است. افزايش عدم اطمينان در سال هاي اخير را بايد در 
کنار افزايش رقابت، عاملي مؤثر در تغيير فناوري توليد و گرايش به سمت صنايع کوچک و 
متوسط دانست، زيرا صنايع کوچک به دليل انعطاف پذيري باالتر، بيش از صنايع بزرگ قادر 
به مقابله با عدم اطمينان هستند. در واقع تا قبل از دهه 1970، روند توليد صنعتي مبني بر توليد 
انبوه بود، اما طي دهه 70 ميالدي تحوالتي در اقتصاد جهاني و فناوري رخ داد که پيامد آن، 
ظهور سيستم هاي توليدي انعطاف پذير و به دنبال آن تغيير ساختار بسياري از بنگاه هاي بزرگ 
متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  به  آن ها  واگذاري  و  فعاليت ها  عمودي  جدا سازی  و  صنعتي 
نشان می دهد  بوده است1. مطالعات  توليدي  انعطاف پذيري در سيستم هاي  به  برای دستيابي 
که صنايع بزرگ هم با کوچک تر کردن ابعاد و تمرکز بر فعاليت هاي اصلي خود مي توانند 

پيامد هاي ناخوشايند عدم قطعيت ها را تحمل يا دفع کنند2.
همچنين ارتقای سطح زندگي مردم از دهه 70 ميالدي به بعد در بيشتر کشور هاي جهان، 
کاالهايي  خواستار  مردم  بيشتر  اين رو،  از  است.  کرده  دگرگون  را  مردم  مصرف  ساختار 
به  بازار ها  تقسيم  موجب  شرايط  اين  هستند.  پيچيده تر  و  متنوع تر  عملکرد هاي  با  جديدتر، 
چنين  در  می طلبد.  نيز  کوچک  صنايع  کوچک،  بازار هاي  است.  شده  کوچک تر  اجزاي 
صنايع  از  بهتر  کوچک  صنايع  درنتيجه،  نيست،  به صرفه  وسيع  مقياس  در  توليد  بازارهايي، 
بردن  ميان  از  با  اطالعاتي  انقالب  به عالوه،  دهند3.  پاسخ  تقاضا ها  اين  به  مي توانند  بزرگ 

1. شوار و کيمبرلي، )1376(.
2. Angeles et al., (2001).
3. Clarke, R., (1997).
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موانع موجود و حذف فاصله  هاي فيزيکي و جغرافيايي در امر مبادله دانش، هزينه مبادالت 
مبادالت  هزينه  جامعه اي  در  اگر  به طورکلي،  است.  داده  کاهش  را  بنگاه ها  بين  اقتصادي 
دارند،  سازمان  خارج  از  منابع  تأمين  به  بيشتري  تمايل  اقتصادي  بنگاه هاي  يابد،  کاهش 
افزايش يافته و نقش صنايع کوچک و متوسط پررنگ تر مي شود.از  بنابراين، پيمانکاري  ها 
سوی ديگر، به وجود آمدن مفاهيمي نظير اقتصاد اينترنتي، تجارت الکترونيکي و کسب وکار 
الکترونيکي نيز موجب شده تا صنايع کوچک و متوسط بتوانند با هزينه اندك فعاليت هاي 
مربوط به بازاريابي و شناساندن خود به مشتريان را انجام دهند و تاحدودي عدم مزيت هاي 
واحد هاي  اهميت  بر  تحوالت  اين  همه  دهند.  پوشش  را  خود  کوچک  مقياس  از  ناشي 

کوچک افزوده است1.    
نظام ها  اين  که  می دهد  نشان  اقتصادي  نظام  هاي  تکاملی  روند  به  نگاهی  اين،  بر  عالوه 
و  کرده اند  آغاز  خالقيت مدار  و  دانش مدار  اقتصادي  نظام  هاي  به سمت  را  خود  جهش 
خالقيت، نوآوري   و سرمايه  هاي هوشي، فراتر از منابع طبيعي و سرمايه گذاري  ها در فرايند 
و  خلق  در  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  آنجاکه  از  است.  شده   اثرگذار  اقتصادي  توسعه 
به کارگيري نوآوري ، مزيت  هاي بسياري دارند، اين بنگاه ها به عنوان بستر خلق و به کارگيري 
نوآوري  ها و عامل محرك نظام  هاي اقتصادي در حرکت به سوي نظام اقتصادي دانش مدار 

شناخته مي شوند.
استاندارد  به صورت  از کشورها  تعداد کمی  در  متوسط«  و  »سازمان های کوچک  واژه 
تعريف شده است. به عنوان مثال، قباًلً هريک از اعضای اتحاديه اروپا به طور سنتی، تعريفی 
بلژيک  و  نفر  آن 500  کارکنان  تعداد  که  سازمان هايی  آلمان  مثاًل  می کرد.  ارائه  را  آن  از 
پس  می دانست.  متوسط  و  کوچک  را  باشد  نفر   100 آن  کارکنان  تعداد  که  سازمان هايی 
را  مفهوم  اين  2003م.  سال  در  اروپا  اتحاديه  1996م.،  سال  در  اوليه  تعريف  يک  ارائه  از 
)کميسيون  اجراست  مورد  اروپا  اتحاديه  در  هم اکنون  که  تعريفي  در  و  کرد  استاندارد 
اروپا، 2003(، ترکيبي از تعداد کارکنان، گردش مالي ساالنه و/ يا ترازنامه ساالنه مبنا قرار 
نفر را »کوچک«  از 50  با تعداد کارکنان کمتر  ارائه شده، سازمان هايی  گرفت. در تعريف 
تعداد  با  بنگاه هايی  آن که  ناميده اند، ضمن  »متوسط«  را  نفر   250 از  کمتر  با  سازمان های  و 

1. شوار و کيمبرلي، )1376(. 
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کارکنان کمتر از 10 نفر را خيلي کوچک )ميکرو( می نامند. گردش مالي ساالنه 50، 10 
و2 ميليون يورو و تراز ساالنه 43، 10 و 2 ميليون يورو نيز به عنوان حدود تعريف شده براي 
سه نوع بنگاه متوسط، کوچک و خيلي کوچک پيش بيني شده است. آلمان از سال 2005 
با کمتر از 100 نفر  ميالدی از تعريف اتحاديه اروپا استفاده کرد. در مقابل امريکا، صنايع 
را کوچک و صنايع با کمتر از 500 نفر را متوسط می نامد. شايان ذکر است که به گزارش 
نفر است و  اروپا 6  اتحاديه  بنگاه ها در  اشتغال متوسط کل  ميزان  اروپا )2005(،  کميسيون 
تعداد  تشکيل می دهند که  متوسط  و  بنگاه های کوچک  را  اروپا  اتحاديه  99% شرکت های 

کارکنان آن در مجموع حدود 75 ميليون نفر است.
بنگاه هاي  آمريکا،  نيز  و  اروپايی  کشورهای  برخی  در   ،)2009( ويکی پديا  از  نقل  به 
براي آن ها محدوده خاصي در حوزه  و  ناميده  را دفاتر کوچک1  نفر  از 10  تعداد کمتر  با 
تعداد کمتر  با  بنگاه هاي  اروپا،  اتحاديه  نظر مي گيرند. در  بنگاه هاي کوچک و متوسط در 
از 10 نفر را بنگاه هاي خيلي کوچک )ميکرو(2 مي نامند. در برخي از کشورها، بنگاه هاي با 

تعداد کارکنان 30 تا 199 نفر را کوچک، و200 تا 999 نفر را متوسط ناميده اند.
ايران  در  )SMEها(  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  توصيف  و  تعريف  خصوص  در 
اتفاق نظر قطعي وجود ندارد. وزارتخانه  ها و مؤسسات مختلف دسته بندي هاي متفاوتي براي 
اين بنگاه ها دارند. با توجه به تعريف برخي وزارتخانه  ها )چون جهاد کشاورزي( ، بنگاه هاي 
با کمتر از50 نفر تلقي مي شود،  کوچک و متوسط روستايي، بنگاه هاي صنعتي و خدماتي 

درحالي که برخي وزارتخانه  هاي ديگر )چون تعاون(، تعريف ديگري دارند. 
مرکز آمار ايران )1387( در بخش کارگاه هاي صنعتي در آخرين سالنامه آماري ايران  
تعداد  با  مي کند: کسب وکار  تقسيم  گروه  چهار  به  را  صنعتي  کارگاه هاي   ،1386 سال  در 
کارکنان 1 تا 9 نفر، کسب وکار با 10 تا 49 نفر، کسب وکار با 50 تا 99 نفر و کسب وکار با 
بيش از 100نفر، که اين تقسيم بندي حاوي نوعي شباهت با توصيف اتحاديه اروپاست. مرکز 
آمار ايران در سال هاي اخير، پس از سرشماري عمومي کارگاهي 1381 و بازنگري آن در 
بانک  يافته است.  باالتر تمرکز  نفر کارکن و  با 10  سال 1382، بر سرشماري کارگاه هايی 

1. Small Offices, (SOHO).
2. Micro Enterprises.
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مرکزي نيز تشکيالت با کمتر از 100 نفر را بنگاه های کوچک و متوسط مي داند. 
کشور  صنعتی  توسعه  در  که  نقشی  و  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  اهميت  به  توجه  با 
ايفا می کنند،  توسعه صادرات  بازار جهانی و  متنوع  نيازهای  و  تغييرات  به  و واکنش سريع 
تجارت  امکانات  به کارگيری  ازجمله  بازار،  خواسته های  و  شرايط  با  آن ها  هماهنگی 
بررسي وضعيت  مقاله،  اين  اساس، هدف  اين  بر  است.  ناگزير  الکترونيکی، يک ضرورت 
از  بيشتر  با تعداد کارکنان  ايران  الکترونيکي در صنايع کوچک و متوسط  استقرار تجارت 
ده نفر و کمتر از 100 نفر )دو گروه مياني دسته بندي مرکز آمار ايران( است و صنايع خيلي 
کوچک )کمتر از ده نفر(، به دليل خيلي کوچک )ميکرو( بودن و نداشتن پايداري متناسب 

با استقرار تجارت الکترونيکي، در اين تحقيق در نظر گرفته نشدند.
پديده،  اين  مطالعه  درباره  به  بايد گفت که عالقه  اطالعات  فناوري  استقرار1   درمورد 
عمل  در  نتوانستند  اطالعاتي  سيستم هاي  از  بسياري  که  هنگامي  ميالدي،   70 و   60 دهه  از 
توانايي هاي خود را بروز دهند، آغاز شد2. براساس جمع بندی کوان و زمود3 )1987(، اگرچه 
اشاعه  به  »تالش سازماني که معطوف  به  به طور ساده  را مي توان  اطالعات  فناوري  استقرار 
فناوري اطالعات مناسب در يک جمع کاربر است« تعريف کرد، از نظر مفهومي، مفاهيم 
نزد  دارد.  وجود  مديران  و  رفتاري،  محققان  سيستم،  طراحان  نزد  استقرار  از  متفاوتي  نسبتاًً 
طراحان سيستم، استقرار به مفهوم »کدگذاري« يا »تحقق بخشيدن به مقاصد طراح سيستم« 
است. نزد محققان رفتاري، اين اصطالح مفهومي وسيع تر داشته و به فعاليت هاي معطوف به 
 کاربران که معموالًً پس از کدگذاري و ايجاد يک سيستم مبتني بر فناوري اطالعات اتفاق 
و خط مشي  هاي  ارتباطات،  پشتيباني،  آموزش،  شامل  فعاليت ها  اين  مي کند.  اشاره  مي افتد، 

به کارگيري است.
اصطالحات ديگري نيز براي به کارگيري فعال فناوري و فناوري اطالعات در سازمان ها 
استفاده می شود که برخي از آن ها از نظر مفهومي معادل استقرار بوده و برخي ديگر بخشي 
»انتشار«5 را براي  از مفهوم آن را پوشش مي دهند. به عنوان مثال، راجرز4 )1995( اصطالح 

1. Implementation.
2. Lucas & Spitler, (2000).
3. Kwon & Zmud.
4. Rogers.
5. Diffusion.
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فرايند  ايجاد يک  باعث  از ديدگاه وي، نوآوري  ها  برده است.  به کار  فناورانه  نوآوري هاي 
تغيير اجتماعي مي شوند. فرايند تغيير شامل سه مرحله پياپي ابداع )اختراع(1، انتشار، و پيامدها2 
است. ابداع، فرايند خلق يا توسعه نوآوري؛ انتشار، فرايند انتقال آن به اعضاي نظام اجتماعي 
)مثاًل سازمان(؛ و پيامدها، تغييرات ايجادشده در نتيجه رد يا قبول نوآوري در آن نظام است. 
نوآوري،  از  از آگاهي  عبارت  است که  انتشار مطرح  مرحله  در  پنج گام  راجرز،  در مدل 
ترغيب به استفاده، تصميم، استقرار و تأييد است. وو3 )2004( نيز آگاهي و دانش را مقدمه 
و  استقرار  مطالعات  کوشيده اند   )1987( زمود  و  کوان  مي داند.  استفاده  قصد  شکل گيري 
مطالعات انتشار را به هم پيوند بزنند. پژوهشگران سيستم هاي اطالعاتي در موارد قابل توجهي 

از مطالعه »انتشار« فناوري اطالعاتي استفاده کرده اند. 
فناوري  »پذيرش«5   اصطالح   )1996( ديويس4  و  ونکاتش  ازجمله  پژوهشگران،  برخي 
در  دارد.  رفتاري  مفهومي  که  برده اند  به کار  اطالعاتي  فناوري  درمورد  به خصوص  را 
پژوهش هاي متعددي به سنجش »استفاده« از سيستم پرداخته شده است. گرايش به استفاده6 
و قصد استفاده7 نيز به عنوان مقدمه استفاده يا جايگزين آن به کار برده شده است. تامسون و 
همکار8 )1986( براي توصيف استفاده، دو بُعد را به کار برده اند: تنوع9 استفاده )درجه اي که 
برده مي شود(.  به کار  متفاوتي  استفاده  پيشين در حوزه  پذيرفته شده  فرايند  يا  يک محصول 
و شدت10 استفاده )درجه اي که محصول يا فرايند واقعاً در معرض استفاده قرار مي گيرد(. 
استفاده  بعد  دو  اين  از  مطالعات خود  در   ،)1995( بن باسات11  و  مور  از جمله  نيز،  ديگران 
کرده اند. دلون و مک لين12 )2002( استفاده از سيستم را يک عامل کليدي در اندازه گيري 

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 سيستم هاي اطالعاتي قلمداد کرده اند. به گزارش استراب و همکاران1 )1995(، 
اين عامل، هم در مطالعات مفهومي و هم در مطالعات تجربي به طور وسيعي کاربرد دارد.

به رغم چارچوب هايي که گرايش سخت افزاري يا ترکيبي دارند، برخي ديگر از محققان 
با گرايش نرم افزاري، مراحلي را معرفي مي کنند که به نوعي به معرفي عوامل استقرار نزديک 
مي شود. از جمله، در مطالعات کوپر و زمود، و کوان و زمود )1987( مراحل پياپي آشنايي2، 
نظر  در  استقرار  براي  نفوذ7  و  راهوار)روتين(سازي6  عمومي5،  موافقت  انطباق4،  پذيرش3، 
با  را   اطالعات  فناوري  استقرار  ديگري  رويکرد  در   ،)2001( رايموند8  است.  شده  گرفته 

انتشار9 و جذب10 اين فناوري تجزيه و تحليل مي کند. 
انتشار،  مي برند.  به کار  فرايند  اين  براي  را  نفوذ11  و  انتشار  اصطالح  مک لين،  و  کيشور 
اين فرايند را  نفوذ، عمق  بُعد عرضي فرايند پذيرش نوآوري است، درحالي که  نشان دهنده 
از  زيادي  تعداد  به وسيله  اطالعاتي  جديد  فناوري  يک  وقتی  ترتيب،  اين  به  مي دهد.  نشان 
کاربران بالقوه در جامعه پذيرندگان پذيرفته شود، مي توان گفت که آن فناوري انتشار پيدا 
کرده است. از سوي ديگر، هنگامي که اين فناوري به وسيله پذيرندگان به طور کامل و عميق 
به کار گرفته شود، به گونه اي که بخش منظمي از کار جاري هر کاربر شود، آن فناوري در 

سازمان نفوذ کرده است.
در ادامه مقاله، در بررسی مبانی و پيشينه تحقيق، به مفاهيم مختلف مورد نظر از استقرار 
در  الکترونيکی  تجارت  کاربرد  آن، شاخص های  گوناگون  و سطوح  الکترونيکی  تجارت 
ايران  در  به ويژه  حوزه  اين  در  انجام شده  مطالعات  بررسی  و  متوسط  و  بنگاه های کوچک 
تجارت  استقرار  مدل  معرفی  از  پس  تحقيق،  روش شناسی  بخش  در  سپس،  می پردازيم. 

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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معرفی  را  آماری  نمونه  و  جامعه  ابزار،  ايران،  متوسط  و  کوچک  صنايع  در  الکترونيکی 
و  نتيجه گيری  با  درنهايت  می پردازيم.  تحقيق  يافته های  ارائه  به  آن  از  پس  و  می کنيم 

توصيه های سياستی، مقاله را به پايان می بريم.   

1. مبانی و پيشينه تحقيق

1ـ1. استقرار تجارت الكترونيكي:  چارجوب ها
متنوعی  سطوح  و  چارچوب ها  الکترونيکی،  تجارت  و  اطالعات  فناوری  استقرار  برای 
شبکه اي  فناوري  پذيرش  سطح  سه   )1999( وانگ1  و  نامبي  سان  است.  شده  پيشنهاد 
اصلي  مبادالت  3ـ  کار،  در  همکاري  2ـ  اطالعات،  به  دسترسي  1ـ  کرده اند:  شناسايي 
سطح  نمونه  و  سازماني،  وب سايت  و  اينترانت  شامل  اول  سطح  نمونه  شغلي.  )هسته اي( 
سوم  سطح  نمونه  و  سازماني،  اکسترانت  اينترانت/  و  اينترنت  بر  مبتني   EDI2 مانند  دوم 
همچنين  است.  اينترنت  بر  مبتني  الکترونيکي  تجارت  و   ERP3 چون  مواردي   شامل 
را  شود  بنگاه ها  در  شبکه اي  فناوري  پذيرش  مانع  مي تواند  که  را  دانشي  موانع  دسته   سه 
با  مرتبط  دانشي  موانع  پروژه،  با  مرتبط  دانشي  موانع  شامل  موارد  اين  کرده اند.  مشخص 
سطح  براساس  موانع  اين  از  نوع  دو  نمونه هاي  هستند.  فناوري  با  مرتبط  موانع  و  کاربرد، 

پذيرش متفاوت است. 
رايموند )2001(، استقرار را به طور کلي در سه سطح  زير دسته بندی کرده است:

1. استقرار اطالعاتي شامل: فراهم کردن اطالعات درباره محصوالت و خدمات مؤسسه، 
و...(،  با مؤسسه و سفارش  راهنماي رويه کار  )مثاَل  اطالعات عملياتي  فراهم کردن 
تبليغ / به معرض اطالع عموم گذاشتن محصوالت و خدمات، دريافت پيشنهاد هاي 

مشتريان؛
2. استقرار مبادله اي )عملياتي( شامل: فروش محصوالت و خدمات به طور الکترونيکي، 
فراهم کردن خدمات الکترونيکي براي محصوالت فروخته شده، دادن صورت حساب 

1. Nambisan & Wang.
2. Electronic Data Interchange.
3. Enterprise Resource Planning.
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به  دادن  سفارش  الکترونيکي،  به طور  بها  دريافت  مشتريان،  به  الکترونيکي 
تأمين کنندگان قطعات و مواد اوليه؛ 

و  محکم تر  رابطه  ايجاد  به وسيله  مشتري  وفاداري  افزايش  شامل:  راهبردي  استقرار   .3
اتحاد هاي  يا شکل دادن  ايجاد همکاري  تأمين کنندگان،  تعداد  افزايش  مشخص تر، 
جديد،  خدمات  يا  محصوالت  ايجاد  و  نوآوري  ديگر،  سازمان هاي  با  استراتژيک 

واردشدن به بازار هاي جديد.
سنجش  برای  شاخصی  به عنوان  زيادی  مطالعات  در  الکترونيکي1  آمادگي  شاخص  از 
آماده بودن زيرساخت ها و وجود توانايي پذيرش، استفاده و به کارگيري کاربردهاي مرتبط 
با آن،  استفاده می شود. اين شاخص به ويژه در سطح بين المللی يا منطقه ای و برای مقايسه 
وضعيت جوامع با يکديگر و رتبه بندی آن ها، مورد استفاده قرار می گيرد. الگوهای سنجش 
و  الگوها  مهم ترين   ،)1387( ياقوتی  و  موحدی  متعددند.  کشوری  الکترونيکی  آمادگی 

شاخص های مورد استفاده شان را در جدولی جمع بندی کرده اند )جدول 1(.
آمادگي  ارزيابي  از  استفاده  براي  آماده  ابزارهاي  تعداد  که  است  اين  واقعيت  اما 
از  معموالًً  سازماني  الگوهاي  اين  در  است.  محدود  بسيار  سازماني،  سطح  در  الکترونيکي 
سادوسکي2  نمونه  به عنوان  مي شود.  استفاده  جامعه  سطح  با  مرتبط  مرجع  الگوهاي  برخي 
استفاده  موزاييک  مبناي  الگوي  از   )2005( حقاني3  و   CIDCM مبناي  الگوي  از   )2005(

کرده اند.

جدول 1ـ عناوين شاخص هاي مدل هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي

شاخصهاعنوان

CSPP شبکه اي اقتصاد   .4 شبکه اي  خدمات  و  برنامه ها   .3 )دسترس(  شبکه اي  مکان هاي   .2 شبکه  زيرساخت   .1 
5. توانمندسازهاي دنياي شبکه اي

CID1. محيط  2. آمادگي  3. کاربري

APEC
 1. زيرساخت 2. در دسترس براي خدمات ضروري 3. استفاده از اينترنت )استفاده در تجارت، دولت و خانه ها( 
و  اطالعات  فناوري  )آموزش  انساني  منابع  و  مهارت ها   .5 صنايع(  پيشبرد  )استانداردهاي  تسهيل  و  تشويق   .4

ارتباطات، نيروي کار( 6. جايگاه اقتصاد ديجيتال )ماليات ها و تعرفه ها، قوانين دولتي، اعتماد مصرف کننده(

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

WITSA 1. موانع فناوري صنعتي 2. اعتماد مصرف کننده 3. مشکالت فناوري تجارت الکترونيکي 4. فعاليت هاي تجاري
داخلي حامي تجارت الکترونيکي 5. نيروي کار 6. ماليات ها 7. سياست هاي عمومي 8. مقاومت مصرف کنندگان

McConnell

1. ارتباطات )زيرساخت، دسترس، قيمت( 2. رهبري الکترونيکي )سياست هاي دولتي وقوانين( 3. امنيت 
اطالعات )حريم شخصي، امضاي الکترونيکي( 4. سرمايه انساني )آموزش فناوري اطالعات، وجود نيروي کار 
ماهر( 5. فضاي کسب وکار الکترونيکي )رقابت، ثبات سياسي و اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي، زيرساخت 

مالي(

CIDCM1. خطوط اجاره  2. تنظيم قيمت 3. دسترس به خطوط اينترنت 4. ماليات بندی 5. آيين نامه ها

Mosaic

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

اينترنت

گذشته از بحث آمادگی الکترونيکی، برخي مدل ها و چارچوب ها که به پذيرش تجارت 
الکترونيکي در سازمان ها پرداخته اند، بيشتر بر جنبه هاي محيطي متمرکز شده اند، حال آن که 
نقطه تمرکز برخي ديگر بر جنبه هاي فناورانه بوده است. مدل هايي که بر چارچوب فناوري 
ــ سازمان ــ محيط تمرکز کرده اند، بيشتر به جنبه هاي کلي سازمان توجه دارند و کمتر به 

جنبه هاي مديريتي پرداخته اند.
آنکتاد )2004( با استفاده از يک تابع S شکل براي تعيين وضعيت کسب وکار الکترونيکي 
پايين ترين  اين مدل، در  بلوغ( استفاده کرده است. در  از مدلي مرحله اي )مدل  بنگاه ها  در 
سطح استفاده از رايانه، پست الکترونيکي و شبکه جهاني اينترنت در نظر گرفته شده است که 
اينترنت بيشتر با هدف جست وجوي اطالعاتي صورت مي گيرد. در مرحله بعد،  استفاده از 
اينترنت  به کارگيري  آن،  از  پس  و  می شود  مطرح  شبکه جهاني  در  تعاملي  و  فعال  حضور 
در بنگاه قرار دارد. تجارت الکترونيکي در گام بعد موضوعيت مي يابد و پس از آن، بنگاه 
براي ايجاد يکپارچگي با تأمين کنندگان و... اکسترانت ايجاد مي کند. در پايان اين مسير به 
بنگاه،  منابع  به کارگيري مديريت  با  الکترونيکي مي رسيم که  فرايندهاي کسب وکار کاماًل 

مديريت ارتباط با مشتريان و مديريت زنجيره تأمين1 در بنگاه مقارن خواهد بود.
مال و ليکر2 )2005( در مطالعه خود درمورد پذيرش تجارت الکترونيکي در کشورهاي 
درحال توسعه بر ادراك مديران از آمادگي سازماني و آمادگي محيط تمرکز کرده اند. بُعد 

1. ERP, CRM & SCM.
2. Molla & Licker.
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پذيرش  براي  سازماني  هدايت  قابليت  و  تعهد  منابع،  آگاهي ها،  از  مديران  ادراك  به  اول 
تجارت الکترونيکي مي پردازد. بّعد دوم به برداشت مديران از آمادگي نيروهاي بازار، دولت 
دارد.  اختصاص  الکترونيکي در سازمان  تجارت  استقرار  از  براي حمايت  پشتيبان  و صنايع 
)که  الکترونيکي2  تدارکات  پذيرش  روي  خود  مطالعه  در   )2008( نگاي1  و  گوناسکاران 
بنگاه هاي  بنگاهي )B2B( معرفي کرده اند( در  الکترونيکي ميان  خود آن را نوعي تجارت 
هنگ کنگ از مدلي استفاده کردند که شامل ارزيابي عوامل اساسي موفقيت3 براي پذيرش 
تعهد  و  حمايت  ارتباطات،  سيستم  استانداردهاي  متقابل،  عمل  قابليت  مالي،  )حمايت 
مديريت ارشد، درك اولويت هاي شرکت و سيستم هاي امنيت مناسب(، اهميت تدارکات 
 )2009( همکاران  و  گوناسکاران  است.  آن  پذيرش  با  مرتبط  موضوع های  و  الکترونيکي 
در ادامه همين مطالعه و در بررسي پذيرش تدارکات الکترونيکي در بنگاه هاي کوچک و 
متوسط منطقه اي در آمريکا از مدلي با پنج سازه استفاده کرده اند. اين پنج سازه عبارت اند 
از  الکترونيکي، عوامل اساسي موفقيت در آن، ادراك  از مزيت هاي تدارکات  از: ادراك 
عملکرد سازماني آينده با تدارکات الکترونيکي، ادراك از موانع استقرار و وضعيت فعلي و 
ميزان آمادگي بنگاه  براي تدارکات الکترونيکي. درمورد سازه اخير، پژوهشگران بر عوامل 
فرايند  آن،  کارکنان  در  را  بنگاه  آمادگي  و  کرده اند  تأکيد  سازماني  و  رفتاري  فناورانه، 

تدارکاتش و فناوري اش متبلور ديده اند.
وزارت  پلي تکنيک هاي  در  اطالعات  فناوري  استقرار  درمورد  زکريا  که  مطالعه اي  در 
آموزش مالزي انجام داده است )2001(، از کاربرد پست الکترونيکي براي ارتباط با ديگران، 
از  استفاده  آموزش،  و  راهنمايي  براي  اينترنت  به  دسترسي  دانشجويي،  برخط4  بحث هاي 
نرم افزارهاي ارائه مطلب، شبيه سازي مجازي محيط هاي آزمايشگاهي، استفاده از اطالعات 
روي ديسک هاي فشرده5، استفاده از اسکنر براي آموزش، استفاده از برنامه هاي چندرسانه اي 
از دستگاه ويدئو  از پروژکتور اساليد و استفاده  از اورهد6، استفاده  براي تدريس، استفاده 

1. Gunasekaran & Ngai.
2. E-Procurement.
3. Critical Success Factors.
4. Online.
5. CD-ROM.
6. Overhead Projector (OHP).
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به عنوان شاخص استفاده شده است. 

2ـ1. بررسي شاخص هاي کاربرد تجارت الكترونيكي در بنگاه هاي کوچك و 
متوسط

کميسيون اروپا1 )2002( براي اندازه گيري ميزان پذيرش کسب وکار الکترونيکي بنگاه هاي 
کوچک و متوسط در کشورهاي اروپايي از اندازه گيري پارامترهاي زير استفاده کرده است: 
به کارگيري فاوا2، دسترسي به شبکه )اينترنت(، داشتن وب سايت متعلق به خود، انجام تجارت 
متلي3  و  مارتين  گزارش  بر  بنا  )فروش(.  الکترونيکي  تجارت  انجام  )خريد(،   الکترونيکي 
)2001(، وزارت بازرگاني و صنعت انگلستان يک رويکرد نردباني را براي پذيرش فاوا در 
بنگاه هاي کوچک و متوسط دنبال مي کند. در اين ديدگاه، مزيت هاي جديد در کسب وکار 
براي تغيير سازمان و افزايش سطح کاربردي که اينترنت فراهم مي آورد، ممکن مي شود. در 
ديدگاه فوق، کاربرد پست الکترونيکي گام اول است. سپس به کارگيري وب سايت مطرح 
آن، کسب وکار  از  پس  گام  در  و  الکترونيکي  تجارت  به کارگيري   بعد،  گام  در  مي شود. 

الکترونيکي پيش رو است و درنهايت، در گام پنجم با بنگاه تغييريافته مواجهيم.
به اعتقاد رائو4 و همکاران )2003( راه اندازي و استقرار تجارت الکترونيکي  در بنگاه هاي 
بنگاه  آن،  در  که  حضور5  1ـ  مي افتد:  اتفاق  پياپي  مرحله  چهار  در  متوسط،  و  کوچک 
محصوالت و خدمات خود را در اينترنت معرفي مي کند؛ 2ـ به کارگيري درگاه )پورتال6( 
يکپارچه سازي  3ـ  مي کند؛  ايجاد  بنگاه  و  ذي نفعان  بين  دوطرفه  ارتباط  که  بنگاه  توسط 
تراکنش ها7 که امکان تراکنش هاي مالي بين شرکاي درون بنگاهي توسط آن فراهم مي شود 
و 4ـ يکپارچه سازي بنگاه ها8 که در آن يکپارچگي کامل فرايندهاي تجاري به گونه اي اتفاق 

مي افتد که کسب وکار به سادگي و بی مسأله به صورت برخط قابل انجام مي شود. 

1. European.
ICT .2: فناوري اطالعات و ارتباطات.

3. Martin & Matley.
4. Rao.
5. Presence.
6. Portal.
7. Transactions Integration.
8. Enterprises Integation.
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فولي و رام1 )2002( مدل PIT را براي تعيين ميزان پذيرش فاوا و تجارت الکترونيکي 
پذيرش  تکاملي  سطح  سه  مدل  اين  در  کرده اند.  معرفي  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  در 

وجود دارد: 
1. انتشار و تعميم اطالعات روي يک وب سايت )P(2؛

2. تعامل با مشتريان و تأمين کنندگان از طريق سيستم هاي خودکار ارتباطي )I(3؛
3. تغيير رويه هاي انجام کار )T(4، مثاًل اجازه دادن به مشتريان که زمان و مکان تحويل 

را مشخص کنند و.... 
فولي و رام شش حوزه عمل را در بنگاه هاي کوچک و متوسط شناسايي مي کنند: 

1.  لجستيک و تحويل؛
2. مالي؛

3. خريد و تدارکات )شامل زيرساخت ها و خدمات پشتيباني(؛
4. عمليات، فراوري و مونتاژ )شامل فرايند، محصول و تحقيق و توسعه(؛

5. بازاريابي و فروش؛
6. خدمات پس از فروش. 

داماسکوپولوس و اوگنيو5 )2003( در مطالعه خود روي پذيرش عمليات مرتبط با اقتصاد 
سطحي  سه  مدلي  قبرس،  و  اروپا  شرق  کشورهاي  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  در  نوين 

به کار برده اند: 
اهداف  و  وضعيت  فناورانه،  آمادگي  مديريتي،  ادراکات  شامل  که  سازمان  سطح   .1
پذيرش  مهارت هاي  به  دستيابي  قابليت  و  الکترونيکي  کسب وکار  استراتژي هاي 

کسب وکار الکترونيکي است؛
2. سطح بازار و صنعت که شامل زيرساخت هاي فني و نفوذ اينترنت، وضعيت پرداخت 
نگرش هاي  و  سرمايه گذاري  براي  مالي  محيط  امنيت،  و  اعتماد  و  الکترونيکي 

اجتماعي به تجارت الکترونيکي است؛

1. Foley & Ram.
2. Publish & Publicise.
3. Interanct.
4. Transform.
5. Damaskopoulos & Evgeniou.
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کسب وکار  تبادالت  از  قانوني  پشتيباني هاي  شامل  که  تنظيمي  و  نهادي  سطح   .3
الکترونيکي و مالکيت معنوي، اصالحات تنظيمي و آزادسازي مخابرات راه دور و 

حمايت از کارآفريني و خوشه هاي نوآوري است.  
غالم و شارق1 )2005( در مدل خود، توسعه تجارت الکترونيکي در بنگاه هاي کوچک 
و متوسط را برآيند سه حلقه: راهبردها، مزيت ها و موانع مي دانند. الکريم2 )2007( در مدلي 
بنگاه هاي کوچک  الکترونيکي در  فناوري هاي تجارت  پذيرش و کاربرد  مطالعه  براي  که 
و  محيطي  سازماني،  فناورانه،  عوامل  گروه  چهار  مطالعه  به  است،  کرده  طراحي  زالندنو 
کارآفريني پرداخته است. در مدل وي پذيرش تجارت الکترونيکي درنهايت با رويکرد به: 
پست الکترونيکي داخلي و اينترنت، پست الکترونيکي با خارج از سازمان، اينترنت،  اکسترانت 
و VPN، مبادله الکترونيکي داده ها )EDI( از طريق اينترنت و وب سايت اندازه گيري مي شود. 
وانگ و احمد3 )2009( در مطالعه خود بر بنگاه هاي کوچک و متوسط خانوادگي انگلستان، 
ايجاد ديدگاه هاي  به  را منجر  از مزيت ها  ادراك  بيروني، آمادگي سازماني و  عوامل فشار 

راهبردي مي دانند که در نهايت به پذيرش تجارت الکترونيکي ختم مي شود. 
بايو ـ  موريونز و لرالوپز4 )2007( در مطالعه خود براي تعيين وضعيت فناوري و ارتباطات 

در بنگاه هاي کوچک و متوسط اسپانيا از شاخص هاي زير استفاده کرده اند: 
اينترنت،  ويدئوکنفرانس،  رايانه،  کاربران  کارکنان،  ازاي  به  شخصي  رايانه  تعداد 
اکسترانت، وب سايت، نقاط دسترسي به اينترنت به ازاي کارکنان، اشتراك پست الکترونيکي 

به ازاي کارکنان، کاربران پست الکترونيکي.
بک5 و همکاران )2003( در مطالعه ای که بر بنگاه هاي توزيع کننده کوچک و متوسط 
مؤلفه هاي  کاربرد  ميزان  داده اند،  انجام  فرانسه  و  دانمارك  آمريکا،  آلمان،  کشور  چهار 
تجارت الکترونيکي را در يک نمونه 151 سازماني بررسي کرده اند. مؤلفه های به کار گرفته 
وب سايت  راه اندازی  پست الکترونيکي،  از  استفاده  از:  بودند  عبارت  مطالعه  اين  در  شده 
انتقال وجه  عمومي، استفاده از اينترانت، استفاده از اکسترانت، استفاده از EDI، استفاده از 

1. Ghulam & Shariq.
2. Al-Qirim.
3. Wang & Ahmed.
4. Bayo-Moriones & Lera-Lopez.
5. Beck.
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داده هاي  مبناي  بر  مطالعه  اين  در  اطالعات  تحليل  پيام.  مرکز  از  استفاده  و  الکترونيکي، 
جمع آوري شده گروه بين المللي داده1 صورت گرفته است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد 
که خريد الکترونيکي )خريد بر خط( بيش از فروش الکترويکي )فروش بر خط( در همه اين 
کشور ها مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنين، در اين مطالعه براي تعيين وضعيت استفاده 
تبليغات برخط2، فروش برخط، خدمات  بنگاه ها، از مؤلفه هاي  الکترونيکي در اين  تجارت 
پس از فروش، تدارکات برخط، مبادله الکترونيکي داده ها )EDI( با تأمين کنندگان، مبادله 
الکترونيکي داده ها )EDI( با مشتريان، و مديريت زنجيره تأمين3 بر پايه اينترنت استفاده شده 

است.
 14( مصر  کشور  بنگاه هاي  از  نمونه   32 روي  بر  که  مطالعه ای  در   )2004( رزق4  نجال 
شرکت کوچک، 17 سازمان متوسط و 5 کمپاني بزرگ ــ با تعاريف خاص خود(  در سال 
الکترونيکي،  زيرساخت  ـ  اتصال  مؤلفه  سه  در  را  گوناگوني  متغير هاي  داده،  انجام    2003
آگاهي از فاوا  و استفاده از فاوا اندازه گيري کرده است. بنگاه های کوچک در مطالعه وي 
شامل »30 تا 199«  کارمند دارند که در آن ها متغيرهايي همچون زيرساخت الکترونيکي، 
اجراي  موانع  و  فاوا  مالحظات  با  همراه  و  واقعي  استفاده  انساني،  نيروي  سرمايه گذاري 
تلفني،  ارتباط  مطالعه شده  کوچک  بنگاه های  همه  نمونه،  به عنوان  است.  شده  مطالعه  فاوا 
کامپيوترهاي شخصي و ارتباطات اينترنتي دارند. سازمان های کوچک با بيش از 10 کارمند، 
به اينترنت متصل بوده، حداقل 5 کامپيوتر دارند و اغلب ازطريق شماره گيري خط تلفن5 به 

اينترنت متصلند. بنگاه های کوچک کمترين درصد از مالکيت نرم افزار را دارا هستند.
درحالي که بيش از يک سوم بنگاه هاي کوچک بر اين موضوع که تجارت الکترونيکی، 
براي عمليات  فاوا  از  استفاده عملی آن ها  توافق دارند،  بنگاه می شود،  توسعه فروش  باعث 
فروش، بين 7 تا 14 درصد است. هيچ کدام از اين بنگاه ها از فاوا براي کنترل کيفيت، اخذ 
اصلي  موانع  از  اطالعات  مسير،  اين  نمی کنند. در  استفاده  تعميرات  و  نگهداري  يا  سفارش 
به کارگيری فاوا در تجارت )مواردي همچون آگاهي های محدود و احساس عدم نياز به فاوا 

1. International Data Corporation (IDC).
2. Online.
3. Supply Chain Management.
4. Nagla Rizk.
5. Dial-up.
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در سازمان ها، نيروي غيرکيفي و محدوديت بودجه( محدود است. محدوديت بودجه يکي 
از موانع اصلي اجراي فاوا در سازمان های کوچک است. در اين سازمان ها، بيشترين درك 
نسبت به فاوا در نقش های مديريتي تبلور يافته است. در حدود 40% از بنگاه های مورد مطالعه 
مصری از فاوا، حداقل در يکي از حوزه های کاری خود بهره برده اندکه عمدتاً اين حوزه های 
کاری، حوزه های منابع انساني، مالي و فعاليت های مديريتي هستند. به استثناي استفاده های 
موردی  از فاوا در طراحي و توليد و انبارداري، استفاده از فاوا در بنگاه های کوچک براي 
است.  بسيار کم  توليد  طراحي خط  و  بازرسي  نمونه سازي،  همچون  توليد  ساير حوزه های 
نياز« موانعي هستند که در به کارگيری فاوا در حوزه  همچنان »نيروهاي غيرکيفي« و »عدم 
توليد وجود دارند )هر کدام 36%(. رزق به طورکلي کاربردهاي فاوا را در مديريت، توليد و 

بازاريابي بررسي کرده است.
کوچک  و  متوسط  شرکت هاي  بين  دريافت  هند  در  خود  مطالعه  در   )2003( پانکاج1 
خبره اي  افراد  معموالًً  کوچک  شرکت هاي  دارد.  وجود  زيادي  ديجيتالي  شکاف  هندي 
کوچک  و  متوسط  شرکت هاي  غالب  و  نکرده اند  استخدام  اطالعات  فناوري  زمينه  در 
کاربردي،  نرم افزارهاي  از  اين شرکت ها  در  هستند.  اطالعات  فناوري  اغلب مصرف کننده 
اينترنتي، پست الکترونيکي، نرم افزارهاي حسابداري و کنترل موجودي سطح  جست وجوي 
شرکت و در حالت پيشرفته نرم افزارهاي برنامه ريزي منابع بنگاه2، مديريت روابط مشتري، 
نرم افزارهاي  براين،  استفاده می شود. عالوه  غيره  و  دانش  مديريت  تأمين،  زنجيره  مديريت 
مناسب تجارت الکترونيکی و آموزش الکترونيکي براي شرکت هاي کوچک و متوسط نيز 

استفاده می شود.
متوسط و کوچک بخش  )2004( در شرکت هاي  و همکاران  رامايا3  مطالعه اي که  در 
که  داد  نشان  به دست آمده  داده های  اکتشافي4  عاملي  تحليل  دادند،  انجام  مالزي  شمالي 

آمادگي الکترونيکي در اين بنگاه ها چندبعدي بوده و شامل سه بُعد زير است: 

1.Pankaj.
2. ERP.
3. Ramayah et al.
4. Exploratory Factor Analysis.
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آمادگي تکنولوژيTRI( 1( که پاراسورامان2 )2000( به تفصيل به آن پرداخته است؛• 
آمادگي کسب وکار الکترونيکي؛• 
آمادگي تجارت الکترونيکي.• 

 موفقيت اينترنتي شرکت تنها به الکترونيکي کردن زنجيره ارزش شرکت بستگي ندارد 
و به عوامل ديگري مانند آمادگي مشتري، تأمين کنندگان و شرکاي تجاري در تعامالت و 
تبادالت الکترونيکي مرتبط است. آمادگي الکترونيکي موفق، مستلزم آمادگي همه اجزای 
را  الکترونيکي  تجارت  و  الکترونيکي  کسب وکار  که  شرکت هايي  و  است  ارزش  زنجيره 

می پذيرند، می بايست برای افزايش آمادگي شرکاي تجاري سرمايه گذاري کنند3.
از ميان اين سه بعد، آمادگي تکنولوژي به همان عامل معروف آمادگي4 در ادبيات مرتبط 
اشاره مي کند و شامل آمادگي استفاده از تکنولوژي ديجيتالي براي  مديريت برنامه توليد، 
کنترل موجودي، مشارکت، برنامه ريزي و براي برون سپاري فعاليت هاست.  آمادگي تجارت 
الکترونيکي، آمادگي دريافت سفارش، آمادگي فروش برخط و آمادگي پيشنهاد خدمات 
فراهم آوردن  به  نيز  الکترونيکي  اينترنت است و آمادگي  کسب وکار  از طريق  به مشتري 

امکانات استفاده از فناوري اطالعات در زنجيره کسب و کار اشاره می کند. 
و  اطالعات  فناوري های  توسعه  به  توجه  با   )2004( جهاني  بانک  ديگر،  مطالعه اي  در 
ارتباطات در سال هاي اخير و توسعه استفاده از فناوري های نوين ارتباطي،  ارزيابي آمادگي 
الکترونيکي در شرکت های متوسط و کوچک در کره جنوبي را با  شاخص های زير انجام 

داده است: 
اطالعات پايه شرکت؛ • 
وضعيت سيستم های فناوري اطالعات؛• 
نرم افزارهاي کاربردي فناوري اطالعات؛• 
توانمندسازی هاي شبکه ای فرايندهاي تجاري )دسترسي، وب سايت و يکپارچه سازي(؛• 
درصد فروش از طريق تجارت الکترونيکي؛• 

1. Technology Readiness Index. 
2.Parasuraman.
3. Barua et al., (2000).
4. readiness.
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به کارگيري فناوري اطالعات )هزينه ها و برون سپاري(؛• 
موانع به کارگيري فناوري اطالعات و سرويس های توانمند سازی شبکه.• 

ملي کسب وکار  پذيرش  بررسي  براي   )2002( همکاران5  و  جولتا  ديگر،  مطالعه اي  در 
الکترونيکي در شرکت های کوچک و متوسط کشور کانادا از يک مدل مفهومي استفاده 
و  زيرساخت  2ـ  اجتماعي،  تجاري،  تکنيکي،  نوآوري  و  دانش  1ـ  بعد  شش  که  کردند 
مهارت هاي  4ـ  مالي،  زيرساخت  و  اطمينان  مقررات،  3ـ  اطالعات،  و  ارتباطات  دسترسي: 
استفاده  به محتوي در آن  الکترونيک، و 6ـ دسترسي  انسانی و شبکه ای، 5ـ رهبري دولت 

شده بود. 
می پذيرند  را  الکترونيکي  تجارت  متفاوتي  داليل  به  متوسط  و  کوچک  مؤسسه های 
و  کوچک  مؤسسه های  در  الکترونيکي  تجارت  به کارگيري  آثار  مطالعه  می برند.  به کار  و 
فرانسه و دانمارك توسط بک و همکاران  انگليس،  متوسط توزيعي چهار کشور آمريکا، 
)2003( نشان مي دهد که  فرايندهاي داخلي کارامدتر، افزايش بهره وري کارکنان، فروش 
بين المللي، کاهش  فروش  افزايش  مشتريان،  توسعه خدمات  فروش،  بيشتر، گسترش حوزه 
ارتقاي  و  تأمين کنندگان  با  هماهنگي  افزايش  موجودي،  هزينه  کاهش  تأمين،  هزينه های 

موقعيت رقابتي، آثار به کارگيري تجارت الکترونيکي در اين بنگاه هاست.

3ـ1. پيشينه تحقيق در ايران

در حوزه ايران، مطالعات محدودی در اين زمينه وجود دارد که برخی از آن ها در محدوده 
بنگاه های کوچک و متوسط است. از جمله، الهي و حسن زاده )2009(، مدلي براي ارزيابي 
و  سازماني  فني،  بُعد  سه  بر  تمرکز  با  ايراني  شرکت هاي  در  الکترونيکي  تجارت  پذيرش 
وجود  سازگاري6،  توانايي  معيارهاي  از  فني  بُعد  در  آن ها  کرده اند.  طراحي  ميان سازماني 
الکترونيکي،  تجارت  و   EDI با  موجود  رايانه اي  سيستم هاي  يکپارچه سازي  در  مشکل 
عمليات  قابليت  اينترنت،  کافي، سرعت  اندازه  به  رايانه  داشتن  اينترنتي،  امنيت  به  پرداختن 
متقابل7 و دسترسي به ارتباطات راه دور استفاده کرده اند. 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 ميان سازماني، عوامل مرتبط 
با مشتريان، رقبا و تأمين کنندگان فهرست شده اند. اين مدل در 27 بنگاه از نظر ارتباط آن با 

توسعه تجارت الکترونيکي آزموده شده و اين همبستگي تأييد شده است.
فتحيان و همکاران )2008( در مطالعه اي که روي ارزيابي آمادگي الکترونيکي بنگاه هاي 
کوچک و متوسط فاواي غيرانتفاعي1 ايران داشته اند، به تحليل عاملي2 متغيرهاي مربوط به 
اصلي  عامل  چهار  درنهايت  و  پرداخته  سطح  اين  براي  الکترونيکي  آمادگي  کالن  سطح 

به ترتيب زير شناسايي کرده اند: 
1. مشخصه هاي سازماني؛

2. زيرساخت هاي فاوا؛
3. محيط قانوني و امنيتي؛

4. قابليت دسترسي به فاوا در بنگاه. 
در  الکترونيکي  آمادگي  سنجش  براي  که  الگويي  در   )1387( ياقوتی  و  موحدی 
کسب وکارهاي کوچک و متوسط دفاعي کشور  ارائه کرده اند، از مدلی نُه بخشی استفاده 
به ترتيب اولويت به دست آمده در مطالعه مذکور عبارت اند از:  کرده اند که بخش های آن 
برنامه ها و خدمات شبکه اي بنگاه، مهارت ها و منابع انساني، وضعيت بخش فناوري اطالعات 
اخالق  و  فرهنگ  شبکه اي،  جهان  توانمندسازهاي  آن،  کارکردهاي  و  کشور  ارتباطات  و 
رهبري  بنگاه،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  راهبرد  و  خط مشي  الکترونيکي،  محيط  در 

الکترونيکي، زيرساخت هاي الکترونيکي، و امنيت اطالعات و ارتباطات.
آمادگي  تعيين  براي  مرحله اي  شش  بلوغ  مدل  از   ،)1387( عزيزي  و  کريمي  حاج 
شرکت هاي کوچک ايراني براي استقرار تجارت الکترونيکي استفاده کرده اند. شش مرحله 
اين مدل عبارت اند از: سطح صفر )عدم استفاده(، سطح تمايل )عدم استفاده همراه با وجود 
تمايل(، سطح به کارگيري اوليه )استفاده از پست الکترونيکي و جست وجوي الکترونيکي(، 
سطح وب سايت اطالعاتي ساده، سطح وب سايت اطالعاتي پويا )مبادله اطالعات( و سطح 

1. Non-profit ICT SMEs.
2. Factor analysis.
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وب سايت مبادالتي.
نوري )1386( براي تعيين آمادگي شرکت هاي صنعتي صادرکننده ايراني براي تجارت 
الکترونيکي از يک مدل بلوغ شش مرحله اي استفاده کرده است. مرحله اول، مرحله بسته 
است و در مرحله بعد دسترسي بنگاه به اينترنت آغاز مي شود. در مرحله سوم، حضور اوليه 
از طريق ارسال و دريافت محدود اطالعات فراهم مي شود و در مرحله چهارم )تحقق يافته( 
مبادله  )نهادي شده(.  پنجم  مرحله  در  مي گيرد.  انجام  قابل قبول  به شکل  اطالعات  مبادله 
اطالعات به صورت کامل و فعال صورت گرفته و مرحله ششم مرحله بهينه سازی است که 

امکان مبادله فراهم مي شود. 
در  الکترونيکي  تجارت  وضعيت  بررسي  براي   )1385( اسفيداني  و  کرماني  صباغ 
بنگاه هاي ايراني براي انجام يک تحقيق از مدلي پنج مرحله اي شامل مراحل عدم دسترسي، 

تعامل، تبادل و انسجام استفاده کرده اند. 

2. روش شناسي تحقيق

1ـ2. مدل استقرار
استقرار  وضعيت  تعيين  هستيم،  آن  به  پاسخگويی  به دنبال  مقاله  اين  در  که  اساسی  پرسش 
بايد مقدم  ايران است و طبعاً  بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط  الکترونيکی در  تجارت 

بر آن، تعبير روشنی از استقرار عرضه شده و مدل مشخصی برای سنجش آن معرفی شود. 
وجود  متفاوتي  رويکردهاي  استقرار  مطالعه  در  کرده ايم،  يادآوري  قباًلً  که  همان گونه 
مطالعات  در  اصلي  جنبه  آن چه  مي شود.  برده  به کار  نيز  گوناگوني  اصطالحات  و  داشته 
استقرار دارد، استقرار نرم افزاري است و اگر با استقرار سخت افزاري فناوري اطالعات هم 
رابطه اي داشته باشد، اين امر از طريق اثرگذاري بر تصميم ها و رفتارهاي مديران و کارکنان 
با تصميم مؤثر و سپس سطوح  الکترونيکی  استقرار تجارت  اين اساس،  بر  محقق مي شود. 
مختلف استفاده قابل تعريف است. نظريه های رفتاري، ازجمله نظريه عمل مستدل1 و نظريه 
رفتاري  قصد  تحت تأثير  فقط  رفتار  که  دارند  تأکيد  نکته  اين  بر  برنـامه ريزي شـده2  رفتـار 

1. Theory of Reasoned Action.
2. Theory of Planned Behavior (TPB).
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قرار دارد و قصد رفتاري نيز به نوبه خود تحت تأثير نگرش به رفتار و هنجارهای ذهني قرار 
مي گيرد. نگرش يک فرد نسبت به انجام يک عمل خاص، ترکيبي از باورهاي وي درباره 
آن  انجام  قصد  بر  عوامل  اين  پيامدهاست.  اين  از  ارزيابي وي  و  عمل  آن  انجام  پيامدهاي 
رفتار و سپس انجام آن رفتار خاص تأثير مي گذارد1.  بر اين اساس، برای به کارگيری مؤثر 
و  مراتب  سپس  و  آمده  به وجود  آن  به کارگيري  قصد  بايد  عمل  در  الکترونيکی،  تجارت 
گوناگوني استفاده واقعي از آن محقق شود. به اين ترتيب، برای شناسايي وضعيت استقرار 
شامل:  استقرار  مختلف  ابعاد  ايراني،  متوسط  و  بنگاه های کوچک  در  الکترونيکی  تجارت 
فناوري  پايه اي  موجود  کاربرد هاي  ميزان  الکترونيکی،  تجارت  استقرار  براي  بنگاه ها  قصد 
و  رايانه  کاربرد  ميزان  بنگاه ها،  در  مايل(  )فاکسي  نمابر  و  تلفن  از  استفاده  مانند  اطالعات 
استقرار  ميزان  الکترونيکي،  تجارت  اطالعاتي  نظام  استقرار  ميزان  و  شبکه اي  ارتباطات 
بنگاه هاي  در  الکترونيکي  تجارت  راهبردي  استقرار  ميزان  و  الکترونيکي  تجارت  عملياتي 

موجود بايد اندازه گيری شوند.
به اين ترتيب و براساس استفاده از نتايج مطالعات گذشته، ما در اين تحقيق، مدل سطوح 
استقرار تجارت الکترونيکي در صنايع کوچک و متوسط را طراحي کرديم که آن را مدل 
کلي استقرار تجارت الکترونيکي در صنايع کوچک و متوسط2 يا استاك مي ناميم )شکل 
1(. در تشريح اين مدل بايد بگوييم که تجارت الکترونيکي را در ساده ترين شکل با عبارت 
عمده  وجه  که  آنجا  از  کرده اند3.  تعريف  الکترونيکي«  به صورت  تجاري  مبادالت  »انجام 
استقرار تجارت الکترونيکي در سازمان مفهومي نرم افزاري دارد، نمي توان اين استقرار را از 
الکترونيکي،  تجارت  به عبارت ديگر،  کرد.  اطالعات جداسازي  فناوري  عمومي  شکل هاي 
فناوري  اين  با رشد سريع  و  پيشرو  بوده و يک جنبه  فناوري اطالعات  از  شکلي کاربردي 
و  اينترنت،  يا  رايانه،  به کارگيري  سازمان  کارکنان  وقتی  درحقيقت،  و  مي شود  محسوب 
يک  به عنوان  را  آن  و  مي پذيرند  خود  کار  در  را   )TPS( مبادالت  پردازش  سيستم هاي  يا 
بخش معمول و مهم فرايند جاري کارشان به کار مي برند، عماًل مرحله اي از پذيرش تجارت 
با دقت ها و  الکترونيکي را طي کرده و براي پذيرش آن آماده شده اند، زيرا به عنوان مثال 

1. Taylor & Todd (1995), Bajaj & Nidumolu (1998).
2. SME Electronic Commerce Implementation Model.

3. کميسيون تخصصي اطالع رساني اقتصادي،  بازرگاني و تجارت الکترونيکي، )1380(.
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فضاي فکري موردنياز فناوري های جديد اطالعاتي خو مي کنند. به همين دليل، مدل استاك 
مدلي است که از سطوحي متوالي، به شکل سلسله مراتبي تشکيل شده است.

استقرار رهبری

استقرار اطالعاتی

قصد استفاده از تجارت الکترونيکی

استقرار مبادله ای

کاربرد پايه ای فناوری اطالعات

کاربرد رايانه و ارتباطات شبکه ای

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

که  سطحي  پايين ترين  استفاده،  قصد  از  پس  اطالعات،  فناوري  کاربرد  تنوع  نظر  از 
مواردي  است.  اطالعات«  فناوري  پايه ای  يا  »به کارگيري کلی  نظر گرفته شده  در  در مدل 
مانند به کارگيري تلکس، نمابر، و... از نظر مفهومي در حيطه فناوري اطالعات قرار دارند، 
ما  موضوع  براي  و  مهم تر  که  گرفته  قرار  توجه  مورد  اينترنت  و  رايانه  به کارگيري  سپس 
حياتي تر است. در رايانه عنصر »پردازش« اطالعات وجود دارد که در نسل قديمي تر فناوري 
بر  مبتني  اطالعاتي  سيستم هاي  و  اينترنت،  به کارگيري  مي خورد.  چشم  به  کمتر  اطالعات 
می شود  آغاز    2)TPS( مبادالت  پردازش  سيستم هاي  به کارگيري  با  که   1)CBIS( رايانه 

کاربردهاي زمينه ای مهم تري هستند که در مراتب بعدي قرار دارند.

1. Computer – Based Information Systems.
2. Transaction Processing Systems.



پژوهشنامه بازرگانی 56 

الکترونيکي آغاز مي شوند. در چرخه  به بعد، سطوح خاص مربوط به تجارت  اينجا  از 
تجاري سه گروه اقدامات از هم تفکيک شده اند: 

1. يافتن کاالها و خدمات موردنياز و توافق بر روي آن ها که ما آن ها را اقدامات منتهي 
به تصميم ناميده ايم؛

2. اجراي توافقات و پرداخت که ما آن ها را اقدامات اجرايي ناميده ايم؛
3. اقدامات پس از فروش. 

اگر نقش سازمان به عنوان مشتري برخي از کاالها و خدمات و به عنوان فروشنده برخي 
ديگر از آن ها را با هم ببينيم، اقدامات منتهي به تصميم، خود شامل دو مرحلة: 1ـ جست وجو 
)در طرف مشتري( و بازاريابي و تبليغات )در نقش فروشنده(، 2 ـ ايجاد ارتباط )در هر دو 
نقش( و مذاکره و چانه زني )در هر دو نقش( مي شود. اقدامات اجرايي نيز شامل: 1 ـ دادن )يا 
اخذ( سفارش، 2 ـ دادن ترتيبات حمل، و 3 ـ پرداخت )يا دريافت( بهاي آن است. درنهايت 
اقدام های بعدي نيز شامل اخذ )يا ارائه( خدمات پس از فروش )و احياناً برگشت دادن کاال يا 
ادعاي خسارت( مي شود. اين دسته بندي با دسته بندي هاي ارائه شده از سوي وايتلي )2000( 

و سدان )1997(1 هماهنگ است.
به طورکلي  اين موارد و موارد راهبردي پس از آن را می توان همچون رايموند )پيشين( 
خود  نيز  سطوح  اين  از  هريک  کرد.  تقسيم  راهبردي  و  مبادله اي  اطالعاتي،  سطح  سه  به 

مؤلفه هايی دارند که نمونه آن ها به قرار زير است:

استقرار اطالعاتي

فراهم کردن اطالعات؛• 
فراهم کردن اطالعات درباره محصوالت و خدمات مؤسسه؛• 
سفارش •  و  مؤسسه  با  کار  رويه  راهنماي  )مثاًل  عملياتي  اطالعات  کردن   فراهم 

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

1. Seddon & Whiteley.
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استقرار مبادله ای )عملياتي(

فروش محصوالت و خدمات به طور الکترونيکي؛• 
فراهم کردن خدمات الکترونيکي براي محصوالت فروخته شده؛• 
دادن صورت حساب الکترونيکي به مشتريان؛• 
دريافت بها به طور الکترونيکي؛• 
سفارش دادن به تأمين کنندگان قطعات و مواد اوليه.• 

استقرار راهبردي

افزايش وفاداري مشتري به وسيله ايجاد رابطه محکم تر و مشخص تر؛• 
افزايش تعداد تأمين کنندگان؛• 
ايجاد همکاري يا شکل دادن اتحادهاي استراتژيک با سازمان هاي ديگر؛• 
نوآوري و ايجاد محصوالت يا خدمات جديد؛• 
واردشدن به بازارهاي جديد.• 

2ـ2. سنجش استقرار
براي سنجش وضعيت استقرار فناوري اطالعات، و نيز سازه  هاي پردازشگر آن در بنگاه هاي 
مورد مطالعه از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده و مشخصاً براي جمع آوري اطالعات از 
پرسشنامه استفاده شده است. در اين پرسشنامه، براي سنجش استقرار بر مبناي مدل ارائه شده 
معتبر  تأييدشده در تحقيقات  از  ترکيب موردی پرسش  های  برای سنجش سازه های آن  و 
فرحزاد   ،)1382( موّحدي   ،)2003(  OECD  ،)2000( ديويس1  و  ونکاتش  جمله  از  قبلی، 
)1383(، رايموند )2001(، و داکومب و هيکس2)2001(، استفاده شده است. براي حصول 
اطمينان از روايي پرسشنامه، محتواي کلي پرسشنامه در اختيار 14 نفر از اساتيد دانشگاه ها و 
خبرگان دانش بازرگاني قرار داده شد و با انجام اصالحات پيشنهادي روايي آن مورد تأييد 
قرار گرفت. سپس برای آزمون پايايی، پرسشنامه در 26 کارگاه و کارخانه صنعتي با تعداد 
نفر در تهران تکميل شد و ضريب آلفاي آن ها را محاسبه کرديم.  تا 99  بين 10  کارکنان 

1. Venkatesh & Davis.
2. Duncombe & Heeks.
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ضرايب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي بخش هاي مختلف پرسشنامه از حداقل 0/711 
تا حداکثر 0/885 برآورد شد. براي آزمون با هدف هاي پژوهشي، حصول پايايي بين 0/70 

تا 0/80 کافي و مناسب است1. به اين ترتيب، پايايي پرسشنامه نيز مورد تأييد قرار گرفت.

3. يافته  هاي کلي تحقيق

1ـ3. جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين تحقيق را مجموعه کارگاه هاي کوچک و متوسط صنعتي )در رده ت ــ 
صنعت ــ ساخت( با تعداد کارکنان 10 تا 99 نفر براساس سرشماري در سال 1382 توسط 
مرکز آمار ايران، مستقر در محيط شهري و روستايي، تشکيل مي دهند. تعداد اين کارگاه ها 
نشان  کشور  مختلف  استان هاي  در  کارگاهي  واحدهاي  پراکندگي  است.  واحد   480316
مي دهد که بيشترين تجمع آن ها در استان تهران )حدود 34%( و سپس استان اصفهان )حدود 
12%( و خراسان )حدود 7/6%( و کمترين تجمع آن ها در استان هاي کهگيلويه و بويراحمد 

)0/29%( و ايالم )0/31%( بوده است.
و  آماري  جامعه  حجم  گرفتن  نظر  در  به  توجه  با  آماري،  نمونه  حجم  تعيين  براي 
پراکندگي متغير مورد مطالعه در حد ماکزيمم و خطاي قابل قبول پنج درصد با استفاده از 
فرمول تعيين حجم نمونه، 264 کارگاه تعيين گرديد. براي حصول اطمينان بيشتر، يک نمونه 
کارگاهي معادل 300 کارگاه براساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با در نظر گرفتن 
پراکندگي جغرافيايي بنگاه هاي مورد مطالعه در سراسر کشور، نوع فعاليت بنگاه، نوع بنگاه 
و تعداد کارکنان از سراسر کشور متناسب با حجم جامعه آماري در نه استان انتخاب شده 
و مورد مطالعه قرار گرفت. در توزيع جغرافيايي، کشور را متناسب با ويژگي های فرهنگي 
تقسيم  اقتصادي  و  اجتماعي  فرهنگي،  منطقه   9 به  طرح  اهداف  و  اقتصادي  و  اجتماعي  ـ 
خراسان،  تهران،  اصفهان،  شرقي،  آذربايجان  )استان های  استان  يک  منطقه  هر  از  و  کرده 
انتخاب و در استان دو  به عنوان نمونه  خوزستان، کردستان، کرمان، مازندران و همدان( را 
مورد  منطقه جغرافيايي  در  موجود  بنگاه هاي  و  برگزيده  را  روستايي  منطقه  و چندين  شهر 

1. شريفي )1374(.
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انتخاب کرديم. سطح  اشاره شده  با ساير مالك های  متناسب  به صورت تصادفي  را  مطالعه 
مراجعه و پاسخگويي، مديران بنگاه ها تعيين شد. بايد توجه داشت که مطالعات انجام شده در 
زمينه هاي گوناگون، ازجمله به کارگيري فناوري اطالعات، در بنگاه هاي کوچک و متوسط 
نيز تمرکز تصميم و جهت گيری در اين بنگاه ها بر مديران ارشد را توجيه مي کند. به عنوان 
بک2  و  لي    ،)2001( وي1  همکاران  و  مهرتنز  مطالعات   ،)2001( رايموند  مطالعات  مثال، 
)1999( نقش تعيين کننده مديران و تصميم گيرندگان اصلي در اين زمينه را مورد تأکيد قرار 

می دهد. 
توسط  انتخابي  بنگاه هاي  به  حضوري  مراجعه  با  شيوه  دو  به  اطالعات  جمع  آوري 
در شيوه دوم،  پرسشنامه ها صورت گرفت.  الکترونيکي  اجراي  و  پرسشگران آموزش ديده 
نسخه الکترونيکي پرسشنامه با هماهنگي انجام شده روي سايت دو سازمان بزرگ و مرجع 
الکترونيکي  نشاني  دريافت  با  اين،  بر  قرار گرفت. عالوه  متناسب  تبليغات  با  ذيربط  دولتي 
حدود 300 صنعت کوچک و متوسط از سازمان صنايع کوچک، اين پرسشنامه دو بار براي 
دريافت  الکترونيکي  پرسشنامه   40 تعداد  نهايت،  در  شد.  ارسال  الکترونيکي  به طور  آن ها 
مورد  بود  شده  ارسال  کامل  به صورت  که  پرسشنامه   18 نيز،   مجموعه  اين  از  که  گرديد 

استفاده قرار گرفت.

2ـ3. توصيف کلي 
کارگاه   10 که  مي دهد  نشان  مطالعه  مورد  صنعتي  بنگاه هاي  خصوصيات  توصيف 
بنگاه هاي  حوزه  در   )%70/9( کارگاه   234 دولتي،  بنگاه هاي  مجموعه  در  نمونه  از   )%3( 
سهامي خصــوصي يا تعاوني، 13 کــارگاه )3/9%( در حوزه ساير بنگاه ها قرار دارند و73 
فراواني  ميزان  نيز   2 شکل  نکرده اند.  مشخص  را  خود  بنگاه  مالکيت  نوع  نيز  نفر  )%22/1( 
نتايج  به  توجه  با  مي دهد.  نشان  مقايسه ای  به صورت  را  منتخب  نمونه  فعاليتي   در گروه هاي 
فوق، بيشترين فراواني نوع فعاليت صنعتي در نمونه، مربوط به صنايع ماشين آالت، تجهيزات، 
چوبي  محصوالت  و  چوب  صنايع  به  مربوط  فراواني  کمترين  و  فلزي  محصوالت  و  ابزار 

است.

1. Mehrtens et al.
2. Lee & Beck.



پژوهشنامه بازرگانی 60 

نمودار 2ـ مقايسه فراواني كارگاه هاي نمونه از نظر گروه فعاليت صنعتي

از  استفاده  براي  الزم  زيرساخت هاي  که  اطالعات،  فناوري  امکانات  وجود  بررسي 
تجارت الکترونيک هستند، در اين بنگاه ها نشان مي دهد:

الف ـ استفاده از رايانه: 92 بنگاه )27/9 درصد( از رايانه استفاده نکرده و 62 بنگاه )18/8 
درصد( تنها داراي يک دستگاه رايانه مي باشند. مابقي اين بنگاه ها دو يا بيش از دو 

دستگاه رايانه دارند.
اينترنت  از  استفاده  براي  )30/3 درصد( تصميمي  اينترنت:100 کارگاه  از  استفاده  ـ  ب 
اتخاذ نکرده اند، 156 کارگاه )47/3 درصد( درحال استفاده از اينترنت هستند و 48 
 7/9( کارگاه   26 دارند.  اينترنت  از  استفاده  قصد  در  آينده  درصد(   14/5( کارگاه 
درصد( نيز به اين سؤال جواب نداده اند. همچنين 58 بنگاه )17/6 درصد( اشتراك 
ندارند و  اينترنت  بنگاه )41/8 درصد( اشتراك دائمي  اينترنت داشته و 138  دائمي 

درصد قابل توجهي اين پرسش را بدون جواب گذاشته اند.
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براي  تصميمي  حتي  درصد(   34/5( کارگاه   114 پست الکترونيکي:  از  استفاده  ـ  ج 
حاضر  حال  در  درصد(   37/9( کارگاه   125 ندارند،  پست الکترونيک  از  استفاده 
قصد  آينده  در  )16/1 درصد(  کارگاه    53 و  مي کنند  استفاده  پست الکترونيکي  از 

استفاده از پست الکترونيکي را دارند.
دـ استفاده از سيستم هاي مکانيزه )TPSها(: 159 کارگاه )48/2 درصد( تصميمي براي 
اين  از  حاضر  حال  در  درصد(   16/7( کارگاه   55 نکرده اند،  اتخاذ  آن  از  استفاده 
سيستم ها استفاده مي کنند، و 57 کارگاه )17/3درصد( در آينده قصد استفاده از آن 

را دارند.
هـ ـ مبادله الکترونيکي داده ها )EDI(: 199 کارگاه )60/3 درصد( تصميمي براي استفاده 
از آن نگرفته اند، 26 کارگاه )7/9 درصد( مدعي شده اند که در حال حاضر از اين 
سيستم استفاده مي کنند، 41 کارگاه )12/4 درصد( در آينده قصد استفاده از آن را 

دارند.
وـ استفاده از وب سايت: 143 مدير بنگاه )43/3 درصد( اظهار کرده اند که برنامه ای براي 
داشتن وب سايت ندارند، 86  بنگاه )26/1 درصد( داراي وب سايـت فعال هستند، و 
50 بنگاه  )15/2 درصد( قصد دارند در آينده وب سايت راه اندازي کنند و 51 بنگاه   

)15/5 درصد( به سؤال مذکور جواب نداده اند. 
امکانات  از  استفاده  وضعيت  متغيرهاي  يکايک  روي  که  کاي  مجذور  آزمون  نتايج 
که  داد  نشان  شد،  انجام  مطالعه  مورد  نمونه  بنگاه هاي  در  ارتباطات  و  اطالعات   فناوري 
می توان  لذا  است.  معني دار  درصد   99 اطمينان  سطح  در  شده  مشاهده  تفاوت هاي  تمام 
امکانات  از  استفاده  ميزان  نمونه درخصوص  در گروه  مشاهده شده  و درصدهاي  تفاوت ها 
آماري  به جامعه  و  تلقي کرده  آماري  معرف جامعه  زيادي،  اعتماد  با  را  اطالعات  فناوري 

تعميم داد.

3ـ3. سطح اول استقرار: قصد استقرار
استقرار  به  بنگاه ها  اين  نگرش  بر  مبتني  که  استقرار  قصد  ميانگين  قسمتي،  پنج  مقياس  در 
بيشترين  اعالم شده 6. و  ميزان  معيار 0/45 دارد و کمترين  انحراف  ميانگين 2/32 و  است، 
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مقوله  به  نسبت  کوچک  و  متوسط  صنايع  »کم«  تمايل  نشان دهنده  که  است   3 آن  مقدار 
استقرار از ديد مديران مربوطه مي باشد )جدول 2(.   

جدول 2ـ توصيف وضعيت استقرار در كارگاه هاي مورد مطالعه )قصد  استقرار(

انحرافمعيارميانگينبيشتريننمرهكمتريننمرهفراوانياستقرارتجارتالكترونيكي
28060.3/002/32210/4790قصد استقرار

نتايج آزمون مجذور کاي روي متغير قصد استقرار در بنگاه هاي نمونه، نشان داد که تمام 
تفاوت هاي مشاهده شده در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است. لذا می توان تفاوت ها و 
درصدهاي مشاهده شده در گروه نمونه در اين زمينه را با اعتماد زيادي معرف جامعه آماري 

تلقي کرده و به جامعه آماري تعميم داد.

4ـ3. سطوح دوم و سوم ـ کاربردها
حوزه  در  الکترونيکي  تجارت  استقرار  ميزان  توصيف   3 شماره  جدول  نتايج  به  توجه  با 

کاربردها نشان مي دهد که:
انحراف  و   )5 )از  ميانگين3/60  اطالعات،  فناوري  پايه اي  کاربرد هاي  حيطه  در  الف ـ 
معيار 0/91 است که اين امر نشان دهنده ميزان باالي کاربرد پايه ای فناوري اطالعات 
از ديد مديران مربوطه مي باشد.کاربرد هاي  بنگاه ها و صنايع متوسط و کوچک  در 

پايه ای نشان دهنده استفاده از تلفن و نمابر )فاکس( براي امور تجاري است.
ب ـ در حيطه کاربرد رايانه و ارتباطات شبکه ای، ميانگين حدود 1/76 و انحراف معيار 
1/08 است که اين امر نشان دهنده ميزان پايين کاربرد  رايانه و ارتباطات شبکه ای در 

صنايع کوچک و متوسط مي باشد.

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

انحرافمعيارميانگينبيشتريننمرهكمتريننمرهفراوانيكاربردفناورياطالعاتوارتباطات
3211/004/503/59660/9102کاربردهاي پايه اي فناوري اطالعات
3140/254/421/75801/0820کاربرد رايانه و ارتباطات شبکه اي

314کل پاسخ دهنده تجميعی
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داد  نشان  مطالعه،  مورد  نمونه  بنگاه هاي  در  کاربردها  روي  کاي  مجذور  آزمون  نتايج 
که کاربردهاي پايه اي در اين صنايع بيش از حد متوسط و کاربرد رايانه و شبکه کمتر از 
حد متوسط مي باشد و اين نتيجه را می توان در سطح اطمينان 99 درصد به جامعه آماري نيز 

تعميم داد.

5ـ3. سطوح چهارم تا ششم ـ استقرار اطالعاتي، عملياتي و راهبردي
نشان  را  مطالعه  مورد  سازمان هاي  در  ششم  تا  چهارم  سطوح  استقرار  وضعيت   )4( جدول 

مي دهد. با توجه به اين جدول: 
الف ـ در حيـطه استقرار اطالعاتي، ميـانگين 1/77 و انحـراف معـيار 0/98 به دسـت آمده 

که نشان دهنده ميزان  »کم« استقرار اطالعاتي است.
به دست آمده که  معيار 0/98  انحراف  ميانگين 1/66 و  استقرار عملياتي،  ـ در حيطه  ب 

نشان دهنده ميزان »بسيار کم« استقرار عملياتي در بنگاه هاست.
که  به دست آمده  معيار1/10  انحراف  و   1/86 ميانگين  راهبردي،  استقرار  حيطه  در  ـ  ج 
از ديد مديران  مطالعه  بنگاه هاي مورد  راهبردي در  استقرار  ميزان »کم«  نشان دهنده 

است.

 جدول 4ـ توصيف وضعيت استقرار در كارگاه هاي مورد مطالعه 
)سطوح مختلف استقرار(

انحرافمعيارميانگينبيشتريننمرهكمتريننمرهفراوانياستقرارتجارتالكترونيكي
3170/505/001/77291/2704استقرار اطالعاتي
3120/735/001/66460/9835استقرار عملياتي
3081/005/001/85611/1017استقرار راهبردي

6ـ3. وضعيت کلي استقرار بنا بر مدل 
با در نظر گرفتن شش سطح معرفي شده در مدل، نمره کلي استقرار قابل استخراج است. بنا 
به دست آمده  معيار 0/76  انحراف  ميانگين 2/16 و  استقرار،  بر جدول )5(، در حيطه کلي 
که به طور کلي نشان دهنده ميزان »پايين« استقرار در صنايع متوسط و کوچک از ديد مديران 

مربوطه است.
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جدول 5ـ توصيف وضعيت كلي استقرار در كارگاه هاي مورد مطالعه )سرجمع(

انحرافمعيارميانگينبيشتريننمرهكمتريننمرهفراوانياستقرارتجارتالكترونيكي
2550/784/322/16170/7636نمره کل استقرار

255کل پاسخ دهنده تجميعی

بنگاه هاي  در  استقرار  مختلف  روي سطوح  کاي  مجذور  آزمون  نتايج  ديگر،  از سوي 
نمونه مورد مطالعه، نشان داد که سطوح مختلف استقرار کمتر از حد متوسط وجود دارد و 

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

4. يافته  هاي تفصيلي تحقيق ) ابعاد تفصيلي استقرار تجارت الكترونيكي 
در بنگاه هاي کوچك و متوسط(

استقرار  مختلف  ابعاد  تعيين  براي  مدل،  براساس  مذکور  اطالعات جمع بندی شده  بر  عالوه 
در کارگاه هاي مورد مطالعه، جدول تفصيلي تري را نيز ارائه مي دهيم که البته فقط يافته هاي 
تفصيلي مهم را ارائه می دهد و همچنين با توجه به بسيط بودن نسبي قصد استقرار، شامل آن 

نيست )جدول6(.
داده های تفصيلي مربوط به چگونگي استفاده از تجارت الکترونيکي در صنايع کوچک 
و متوسط ايران در جدول شماره )6( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، نتايج اين داده ها 

که در 20 موضوع بررسي شده اند، به ترتيب عبارت اند از:
كاربردهايپايهایفناورياطالعات.استفاده از تلفن براي انواع بنگاه هاي تجاري،  الفـ

بيشترين تعداد يعني 192 بنگاه  )59/4 درصد( اعالم داشتند هميشه از تلفن استفاده مي کنند.  
استفاده از فاکس در موارد متنوع تجاري، در مجموع تعداد 215 بنگاه )66/8 درصد ( معموالًً 

يا هميشه از فاکس استفاده مي نمايند. 
بـكاربردرايانهوشبكه.به طور متوسط 95 بنگاه )29/7 درصد(  براي »هميشه« و توسط 
89  بنگاه )27/8 در صد( در حد معمول از  رايانه براي موارد متنوع تجاري استفاده مي کنند.

1. مبادله اطالعات داخلي در بنگاه به صورت الکترونيکي: تعداد 45 بنگاه )14/1 درصد( 
و 41 نفر )12/8 درصد( اعالم داشته اند »معموالًً« و »هميشه« مبادله اطالعات داخلي 
در بنگاه به صورت الکترونيکي )رايانه و شبکه( انجام مي گيرد و تعداد نسبتاًً زيادي، 
يعني 141 بنگاه )44/1 درصد( نيز اظهار داشته اند در مبادله اطالعات داخلي »هرگز« 
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از اين روش استفاده نمي کنند. 
و شبکه(:  رايانه  از  استفاده  )با  الکترونيکي  به صورت  داخلي  مدارك  و  اسناد  مبادله   .2
استفاده   اين  روش  از   »هرگز«  و  درصد(   بنگاه  )48/4   155 يعني  تعداد  بيشترين 
يا   »معموالًً«  گزينه  اين باره  در  درصد(   20/9( بنگاه   67 تعداد  مجموعاً  و  نمي کنند 

»هميشه« را عنوان کرده اند.
جـاستقراراطالعاتي. جست وجوي اطالعات مورد نياز از طريق امکانات الکترونيکي 

 39/4( بنگاه   127 تعداد  بيشترين  و...(:  اطالعاتي  بانک هاي  اختصاصي،  شبکه  )اينترنت، 
درصد( اعالم داشته اند »هرگز« از اين روش استفاده نمی کنند و تنها 35 بنگاه )10/9 درصد( 
اعالم کرده اند »هميشه« ازاين روش براي جست وجوي اطالعات مورد نياز استفاده مي کنند.

1. استفاده از اينترنت براي سنجش وضعيت بازار و سنجش وضعيت و پيشرفت محصوالت 
انجام مي گيرد، درحالي که 207  بنگاه )3/8 درصد(  تنها توسط 12  بنگاه:  با  مرتبط 

بنگاه )64/9 درصد( از بنگاه ها، هرگز دراين باره از اينترنت استفاده نمي کنند.
2. ارائه خدمات، دريافت پيشنهاد و غيره از طريق اينترنت: تعداد 223 بنگاه )69/7 درصد( 
براي تماس  با مشتري، پس از فروش از اينترنت استفاده نکرده اند، درحالي که فقط 
10 بنگاه )3/1 درصد( هميشه با مشتري خود از طريق اينترنت تماس بر قرار کرده اند. 
3. تبليغ محصوالت و خدمات: اکثر بنگاه ها يعني 183 بنگاه )57/2 درصد( هيچگاه از 
 19 تنها  اين باره  در  و  نمي کنند  استفاده  اينترنت(  )به خصوص  الکترونيکي  امکانات 
بنگاه )5/9 درصد( »هميشه« از اين امکانات براي تبليغ محصوالت و خدمات خود 

استفاده مي کنند.

جدول 6ـ وضعيت تفصيلي چگونگي استفاده از تجارت الكترونيكي در بنگاه هاي 
كوچك و متوسط

كاربردهايITو
تجارتالكترونيكي

هميشهمعمواًلًگاهگاهيبهندرتهرگز

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

59.4%30/0192%6/597%2/821%1/29%4استفاده از تلفن

34/8%32/0112%11/2103%5/036%17/116%55استفاده از فاکس

29/7%27/895%7/889%7/825%26/925%86استفاده از رايانه

12/8%14/141%13/145%15/942%44/151%141تبادل الکترونيکي داده



پژوهشنامه بازرگانی 66 

كاربردهايITو
تجارتالكترونيكي

هميشهمعمواًلًگاهگاهيبهندرتهرگز

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

10/0%0/1932%13/435%17/243%48/455%155تبادل الکترونيکي اسناد
جست وجوي الکترونيکي اطالعات 

0/19%17/735%16/557%15/553%39/450%127مورد نياز

تماس اينترنتي پس از فروش با 
3/1%5/910%8/119%13/126%69/742%223مشتري

سنجش اينترنتي وضعيت بازار و 
3/8%6/912%10/022%14/432%64/946%207محصوالت

5/9%9.119%12/829%15/041%57/248%183تبليغ الکترونيکي محصوالت
ارتباط الکترونيکي با تأمين کنندگان 

5/0%6/316%13/420%21/643%53/869%172داخلي

ارتباط الکترونيکي با تأمين کنندگان 
8/1%10/026%13/132%6/1342%52/552%168خارجي

6/2%0/1920%9/335%13/730%59/844%192سفارش الکترونيکي کاال و خدمات
ارسال و دريافت الکترونيکي 

5/0%6/616%11/921%14/438%62/246%199صورت حساب

1/6%6/35%6/620%17/921%67/757%216انجام الکترونيکي امور حمل ونقل

3/8%5/012%4/716%12/515%74/040%236فروش الکترونيکي محصوالت

2/8%4/49%5/314%10/317%77/133%246پرداخت الکترونيکي بهاي کاال

5/7%9/218%1/1129%15/235%58/948%186استفاده از اينترنت براي ورود به بازار
ايجاد ارتباط اينترنتي با دارندگان 

7/0%0/1122%15/232%17/448%50/355%159دانش فني

4/4%7/914%11/425%17/736%58/756%186ايجاد ارتباط اينترنتي با تأمين کنندگان
ايجاد ارتباط مستمر اينترنتي با 

3/5%7/111%11/322%13/835%4/6343%200مشتريان

اختصاصي،  شبکه  )اينترنت،  الکترونيکي  امکانات  از  استفاده  عملياتي. استقرار دـ

EDI،...( براي ايجاد ارتباط و مذاکره با تأمين کنندگان داخلي خدمات و کاالي مورد نياز 

بنگاه: بيشترين تعداد يعني 172 بنگاه )53/8 درصد(، گزينه »هرگز« و کمترين تعداد يعني 
16 بنگاه )5 درصد(، گزينه »هميشه« را عنوان کرده اند.

1. ايجاد ارتباط و مذاکره با تأمين کنندگان خارجي خدمات و کاالي نياز بنگاه: تنها 26 
استفاده  )اينترنت، شبکه و...(  الکترونيکي  امکانات  از  بنگاه )8/1 درصد(، »هميشه« 
مي کنند. درحالي که بيشترين تعداد يعني 168 بنگاه )52/5 درصد( اعالم کرده اند از 

اين روش »هرگز«  استفاده نمي کنند.
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الکترونيکي   امکانات  طريق  از  بنگاه  خارجي  نياز  مورد  خدمات  و  کاال  سفارش   .2
را  شيوه ای  چنين  »هرگز«  درصد(،   59/8( بنگاه   192 تعداد  و...(:  شبکه  )اينترنت، 
و  کاال  براي  روش  اين  از  »هميشه«  درصد(   6/2( بنگاه   20 تنها  و  نبرده اند  به کار 

خدمات مورد نياز خارجي خود استفاده مي کنند.
3. دريافت و يا ارسال صورت حساب توسط بنگاه: تنها 16 بنگاه )5 درصد(، »هميشه« از 
امکانات الکترونيکي )اينترنت، شبکه و...( استفاده مي  کنند و بيشتر تعداد يعني 199 

بنگاه )62/2 درصد(، »هرگز« از اين روش استفاده نمي کنند.
فقط  و...(:  شبکه  )اينترنت،  الکترونيکي  امکانات  توسط  کاال  حمل  ترتيبات  انجام   .4
 216 يعني  بنگاه ها  عمده  قسمت  و  مي پذيرد  صورت  درصد(   1/6( بنگاه   5 توسط 
استفاده  اين روش  از  ترتيبات حمل کاال  انجام  براي  »هرگز«  )67/7 درصد(،  بنگاه 

نمي کنند.
 :)on-line( 5. استفاده از اينترنت براي فروش محصوالت و خدمات بنگاه به صورت  بر خط
فقط توسط 12 بنگاه )3/8 درصد( به طور دائم انجام مي گيرد، درحالي که 236 بنگاه )74 

درصد(، »هرگز« از اين شيوه استفاده نمي کنند.
6. پرداخت بهاي کاال هاي خريداري شده خارجي يا دريافت بهاي کاال هاي فروخته شده 
 77/1( بنگاه   246 يعني  بنگاه ها،  تعداد  بيشترين  الکترونيکي:  امکانات  از  خارجي 
درصد( اعالم داشته اند، »هرگز« براي پرداخت و يا دريافت بها از اينترنت يا شبکه 
اين  از  »هميشه«  که  کرده اند  عنوان  درصد(،   2/8( بنگاه   9 تنها  و  نکرده اند  استفاده 

روش استفاده مي کنند.
با استفاده از امکانات شبکه اي: تعداد  بازار هاي جديد  هــاستقرارراهبردي. ورود به 

اين  اينترنتي استفاده نکرده اند. در  از امکانات شبکه اي و  بنگاه )58/9 درصد(، هرگز   186
استفاده  جديد  بازار هاي  به  ورود  براي  شيوه  اين  از  دائم  به طور  که  بنگاه هايي  خصوص 

مي کنند، کمترين تعداد را تشکيل مي دهند که بالغ بر 18 بنگاه )5/7 درصد( مي باشند.
1. ايجاد رابطه با دارندگان دانش و فناوري مورد نياز در طراحي و توسعه محصوالت و 
خدمات جديد: تعداد 159 بنگاه )50/3 درصد( هرگز از امکانات شبکه اي و اينترنتي 
در اين خصوص استفاده نمي کنند و فقط 22 بنگاه )7 درصد(، هميشه اين امکانات 
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را مورد استفاده قرار مي دهند. 
با  مستمر  و  منسجم  رابطه اي  ايجاد  براي  اينترنتي  و  شبکه اي  امکانات  از  استفاده   .2
تأمين کنندگان کاال ها و خدمات مورد نياز و مديريت زنجيره تأمين: تعداد 186 بنگاه 
)58/7 درصد( هرگز از چنين امکاناتي استفاده نمي کنند، درحالي که فقط 14 بنگاه 

)4/4 درصد(، به طور دائم از اين امکانات استفاده مي کنند.
3. ايجاد رابطه اي منسجم و درازمدت با مشتريان خود با استفاده از امکانات شبکه اي و 
اينترنت: تعداد اندکي از بنگاه ها يعني11 بنگاه )3/5 درصـد( از امـکانات شبـکه ای 
و اينـترنتي استفاده مي کنـند، در حالي که تعـداد 200 بنگاه )64/3 درصد(، هرگز از 

اين امکانات  براي ايجاد رابطه با مشتريان خود استفاده نمي کنند. 
در همه موارد مشخص شده در جدول، نتايج آزمون مجذور کاي روي وضعيت استفاده 
که  داد  نشان  مطالعه،  مورد  نمونه  بنگاه هاي  در  الکترونيکي  تجارت  مختلف  ابزارهاي  از 
اعتماد  با  می توان  و  بوده  معني دار  درصد   99 اطمينان  سطح  در  شده  مشاهده  تفاوت هاي 

بااليي، تفاوت هاي مشاهده شده فوق را به  جامعه آماري تحقيق نيز تعميم داد. 

5. مقايسه وضعيت استقرار ميان صنايع گوناگون و استان  هاي مختلف در 
کشور

استقرار تجارت  نظر  از  نشان داد که  ميان گروه هاي مختلف صنعتي  نتايج  تحليل واريانس 
گروه ها  اين  از  برخي  ميان  معني داري  تفاوت  متوسط،  و  کوچک  صنايع  در  الکترونيکي 
وجود دارد. بررسي ميانگين و انحراف معيار و کاربرد آزمون فيشر   و  آزمون  تعقيبی  تو کي1  
نشان مي دهد که در مجموع گروه »صنايع ماشين آالت، تجهيزات، ابزار و محصوالت فلزي« 
با داشتن باالترين ميانگين استقرار، و نيز گروه »صنايع فلزات اساسي« و گروه »صنايع کاغذ، 
مواد  به »صنايع  نسبت  باالتـري   استـقرار  ميــانگين  معنـي داري  به طور  انتشار«  و  مقوا، چاپ 
غذايي، آشاميدني و دخانيات«، »صنايع نساجي، پوشاك و چرم«، »صنايع محصوالت کاني 
غيرفلزي« و »صنايع چوب و محصوالت چوبي« دارند. گروه اخير )صنايع چوب(، کمترين 

ميانگين نمره استقرار را دارد.

1. Toky.
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اينترنتي  نشان مي دهد که گروه  استان  هاي مختلف  ميان  اين، تحليل واريانس  بر  عالوه 
است.  استقرار  ميزان  کمترين  داراي  خوزستان  استان  و  دارد  را  استقرار  ميزان  بيشترين 
استان  هاي اصفهان، کردستان، آذربايجان شرقي، مازندران، خراسان و کرمان نيز در مقايسه 

با گروه اينترنتي و استان تهران ميانگين استقرار کمتري دارند.

جمع بندی و توصيه هاي سياستي

در اين تحقيق، مدل جديدي براي تعيين وضعيت استقرار در بنگاه هاي کوچک و متوسط 
ايران ارائه داديم که عالوه بر اين که به قصد به کارگيري تجارت الکترونيکي توجه داشته، 
يافته هاي  داده است.  قرار  تأکيد  را هم مورد  استقرار  تکيه کرده و سطوح  نيز  بر کاربردها 
تحقيق نشان مي دهد که اکثريت بنگاه ها از رايانه استفاده کرده و نزديک به نيمي از آن ها 
مختلف  سيستم هاي  از  به نحوي  آن ها  از  قابل مالحظه اي  تعداد  و  مي برند  به کار  را  اينترنت 
استفاده مي کنند. قصد به کارگيري تجارت الکترونيکي در اين بنگاه ها در مجموع کمتر از 
حد متوسط بوده و درحالي که کاربردهاي پايه اي فناوري اطالعات و ارتباطات در بنگاه هاي 
مذکور بيش از حد متوسط است، کاربرد رايانه و ارتباطات شبکه اي کمتر از حد متوسط 
استقرار عملياتي آن  و  الکترونيکي  اطالعاتي تجارت  استقرار  اين درحالي است که  است. 
حد  در  به طورکلي  نيز  فيزيکي  استقرار  است.  کم  آن  راهبردي  استقرار  و  بوده  کم  بسيار 
هرچه  که  است  اين  مي شود،  مشاهده  استقرار  سطوح  در  به طورکلي  آن چه  است.  پاييني 
استفاده و  تعاملي مي رويم، درصد  به خصوص کاربردهاي  استقرار و  باالتر  به سمت سطوح 
استقرار کمتر مي شود. از سوي ديگر به نظر مي رسد که در کارگاه هايي که سطح باالتري 
از فناوري ها مورد استفاده قرار مي گيرد )مثل صنايع ماشين آالت در مقايسه با صنايع نساجي 
يافته است. همچنين، همان گونه که  بيشتري  استقرار  الکترونيکي  و صنايع چوبي(،  تجارت 
استان  و  مي دهد  نشان  استان ها  ساير  به  نسبت  بيشتري  استقرار  تهران  استان  مي رود،  انتظار 

خوزستان داراي کمترين سطح استقرار است.
به عنوان چند توصيه سياستي، نخست بايد يادآوري شود که بنگاه هاي کوچک و متوسط، 
بنا بر تجارب جهاني و داليل منطقي می توانند در پذيرش بسياري از نوآوري ها به صورت 
الکترونيکي  به آن ها در توسعه تجارت  بيشتر و توجه فزون تر  تأکيد  پيشاهنگ عمل کنند. 
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اين  در  الکترونيکي  تجارت  و  اطالعات  فناوري  موجود  شرايط  به  نگاهي  مي شود.  توصيه 
بنگاه ها، لزوم حمايت بيشتر از آن ها از سوي دولت به خصوص در بعد زيرساخت و شبکه، 
از مسير  از آن ها ازجمله  انگيزه و روشن کردن سياست ميان مدت حمايت هاي مالي  ايجاد 
ايجاد تسهيالت بانکي و مشوق هاي مالياتي را مطرح می سازد. به نظر مي رسد بر پايه مدل هاي 
انتشار  زمينه  در  هم  و  اطالعات  فناوري  به کارگيري  استقرار  زمينه  در  هم  که  گوناگوني 
ترکيبي  از  بايد  الکترونيکي  تجارت  استقرار  وضعيت  بهبود  براي  دارد،  وجود  نوآوري ها 
کوچک  بنگاه هاي  دست اندرکاران  اينترنتي  و  رايانه اي  سواد  بردن  باال  فرهنگ سازي،  از 
نقش  مذکور  بنگاه هاي  طبيعت  و  اندازه  بنابر  که  آن ها  مديران  به خصوص  )و  متوسط  و 
اعتمادساز و تسهيل کننده  ايجاد شرايط  بنگاه دارند(،  تعيين رويکردهاي  تعيين کننده اي در 
براي اين بنگاه ها در استقرار فناوري اطالعات و تجارت الکترونيکي. و درنهايت ايجاد برخي 
شرايط اجباري استفاده شود. در غالب اين موارد، دولت نقش زمينه ساز و حمايت کننده دارد 
به سوي  حرکت  نظير  اقداماتي  که  مي يابد  ضرورت  دولت  دخالت  بعضاً  آخر،  درمورد  و 
تلقي  اين راستا  الکترونيکي، گام هايي در  از طريق  ثبت سفارش واردات خارجي منحصراً 
تجارت  براي  خدمات  و  کاال  کدينگ  ملي  سيستم  چون  زيرساخت هايي  توسعه  مي شود. 
و  کوچک  بنگاه هاي  آن،  به کارگيري  در  تدريجي  الزامات  ايجاد  با  همراه  الکترونيکي 
متوسط را با فضاي تجارت الکترونيکي آشناتر خواهد کرد، اما، تأکيد بر سمت تقاضا نيز 
ضرورت دارد و دولت با انجام خريدهاي عمده خود از طريق تجارت الکترونيکي مي تواند 
به اين جريان شتاب بخشد. انجام تحقيقات بيشتر درمورد چگونگي اقدام در هر يک از اين 
حوزه ها الزم به نظر مي رسد. استفاده از مدل ابداعي اين تحقيق براي تعيين وضعيت استقرار 
ساير  روي  تحقيق  در  آن  بودن  مراتبي  سلسله   و  جامعيت  به  توجه  با  الکترونيکي،  تجارت 
بنگاه ها و حتي در سطوح باالتر و ترکيبي تر توصيه مي شود. در نهايت، از آن جا که پايه هر 
ادواري  به طور  نظر مي رسد که  به  اقدام عملي موفق، شناخت صحيح وضعيت است، الزم 
بنگاهي  در سطح  هم  و  ملي  در سطح  هم  الکترونيکي  تجارت  وضعيت  ساالنه(،  )ترجيحاً 
پايش شود. اتکاي صرف به رتبه بندي هاي بين المللي در اين راستا به هيچ وجه کافي به نظر 
نمی رسد، زيرا از يک سو دسترسي مؤسسات متولي آن ها به اطالعات واقعي درون کشوري 

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