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شیالتیصنایع صنایع کوچک و متوسط درعوامل موثر بر کاربرد تجارت الکترونیکی
و کناركچابهارهاي شهرستان

3ملک حسن پاد،2محسن جهاندیده،1ساالرزهی.... حبیب ا

و حسابداريو بلوچستان دانشکده مدیریتدانشگاه سیستان 1
سازمان تامین اجتماعی شعبه چابهار2

و دریا نوردي استان سیستان و بلوچستاناداره کل بنادر 3

چکیده

هايشهرستانصنایع شیالتی شرکتهاي کوچک و متوسط فعال دریکیالکترونتجارتکاربردبرموثرعوامل"جهت بررسی این پژوهش  با رویکردي توصیفی پیمایشی 
فاکتورهاي خودکار آمدي سازمانی ،توان تطبیق ،تمایل تغییر ،سرعت شاملتاثیر عوامل سازمانی سوال جهت بررسی36اي با پرسشنامه.می باشد "وکناركچابهار

درك شده فاکتورهاي مزایايشامل فاکتورهاي پویایی رقبا ،پویایی مشتري و بررسی تاثیر عامل ویژگی خاص تجارت الکترونیکی شامل تغییر و بررسی عوامل محیطی 
به صورت که این شرکتها مدیران و کارشناسان شاملجامعه اماري .گیري تجارت الکترونیک طرح گردیدجهت بررسی سطح بکار سوال 6و مخاطرات درك شده و 

28/2ه آزمون فریدمن نشان داد عوامل بازار با میانگین رتبمحاسبه شد82/0معادلکرونباخآلفايازبا استفاده پزوهش پایایی. سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند
.کمترین اثر را دارد81/1و عوامل سازمانی با میانگین رتبه 91/1باالترین اثر و ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک با میانگین رتبه 

، صنایع شیالتی ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک،عوامل بازار،عوامل سازمانی،صنایع کوچک و متوسط،الکترونیکیتجارت:کلمات کلیدي

:مقدمه 

اینبهخاصعنایت. شوندمیمحسوبکشورهرصنعتیساختاررشدعمدهعاملعنوانبهخدماتیتولیدي یاازاعممتوسطوکوچکهايشرکت
. آیندمیشماربهکلیديباشند،میخوداقتصاديساختاراحیايدرصددکهتوسعهحالدرکشورهايازبسیاريبراينهادها

:الکترونیکی تعریف تجارت 

فروش یا تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار بصورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد در این روش فرایند خرید و
]1[تبادل محصوالت، خدمات و اطالعات از طریق شبکه هاي کامپیوتري و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می گیرد

تاریخچه تجارت الکترونیکی

) EFT(اینترنت بطور وسیع در مراکز آموزشی و تحقیقاتی و کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت و در فرایند انتقال الکترونیکی منابع مالی 1970در دهه 
با  توسعه فناوري 1972پست الکترونیکی در سال براي اولین بار . بازار منابع مالی را متحول کردعمال4بین بانکها از طریق شبکه هاي خصوصی امن
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تجارت الکترونیکی بین شرکتهاي تجاري توسعه قابل توجهی پیدا کرد مبادله الکترونیکی ،1980در ابتداي . مورد استفاده قرار گرفتARPANETجدید 
رنت امکان انجام اشکال جدیدي از تجارت الکترونیکی نظیر خدمات اطالعات ،زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاري را براي شرکتها فراهم نمود ظهور اینت

وب جهان شمول ،باعث شد که تجارت . شروع شد ) WWW(کاربرد و توسعه جهانی اینترنت ،با ظهور وب جهان شمول . بهنگام را فراهم نمود 
]2[ري شود الکترونیکی تبدیل به یکی از راه هاي ارزان و کم هزینه براي انجام فعالیتهاي تجا

الکترونیکتجارتمدلهاي2

شرکت یا "B"بستگی بر ماهیت تبادالت مدل هاي مختلفی از تجارت الکترونیک ابداع شده است که به صورت ذیل خالصه بندي شده است  منظور از 
]3[موبایل”M”ادارات ،A”َ"دولت ،"G"مشتري یا شهروند ،”c”موسسه ،

تجارت الکترونیکیمدلهاي مختلف - 1جدول 
شرح مخفف مدل

دو یا تعدادي از موسسات به انجام تعامالت میان خود می پردازند  شرکت با شرکت B2B
یک موسسه با مشتریان به تجارت الکترونیک می پردازد  شرکت با مشتري B2C

انجام تبادالت مالی ئ قراردادها سازمانها با دولت  شرکت با دولت B2G
اشتراك (دولت از طریق شبکه تبادالت خود را با سازمان هاي اداري انجام می دهد 

پایگاه دادها  دولت با ادارات G2A

مشتري در ارتباط با موسسه اطالعات مورد نیاز خود را دریافت و تعامالت الزم را انجام 
می دهد مشتري با موسسه C2B

ده را بازي می کنند افراددر این نوع تجارت نقش خریدار و فروشن مشتري با مشتري C2C
مکانیزه کردن ادارت و ارتباطات و تعامالت بین سازمانها از طریق ارسال مکاتبات 

،اشتراك پایگاه داده ها  اداره با اداره A2A

دولت در ارتباط با شهروندان به ارتباط الکترونیکی پراخته و خدمات ارائه می هد  دولت با شهروند G2C
رابطه دولت با سازمانها و موسسات تجاري به صورت الکترونیک انجام می شود 

)مناقصات دولتی ( دولت با موسسات G2B

با دولت دیگر می تواند از طریق شبکه و به صورت الکترونیکی انجام شود یک دولت  تعامالت بین دولتها G2G
افراد از طریق تلفن و یا تلفن همراه می توانند به شبکه متصل و از این طریق به انجام 

تعامالت و پردازش تجاري بپردازد  تجارت با موبایل M-C

بلوغ الکترونیکی 

با استفاده از مدلهاي تجارت ]4[.بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست 
و الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبناي آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژي هاي گذار 

]5[دستیابی را شناسایی کرد

4 Source Private Network
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عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمان ها در استفاده از تجارت الکترونیکی 

توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در استفاده از تجارت الکترونیکی را شامل موارد ) 2005(کاینرك، تاتگلو و کوال
]7[می دانند،قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه  

عوامل زیر ساختی موثر بر رشد تجارت الکترونیکی 

عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته ، زیر ساخت در پژوهش خود به بررسی )2001(جاوالگی و رامسی 
]8[.تجاري ،زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی ،زیر ساخت دولتی و قانونی ،زیر ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دسته بندي نمودند 

موانع تجارت الکترونیکی 

زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به ، معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد) 2005(گریگور و ورازلیکمک
]9[دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب  نامگذاري کردند این محققان موانع را در.. ی گرددمشتریان بالقوه در سراسر جهان م

:تحقیق پیشینه 

10[تقسیم بندي نمودند8عوامل تکنولوژي7،عوامل محیطی6،عوامل بازار5در تحقیقی در کشور کره این عوامل را به چهار عامل اصلی عوامل سازمانی
ط خارجی ،عوامل عوامل موثر را در سه عامل محیSMESعوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در "همچنین در تحقیقی دیگر در اردن تحت عنوان ]

چهار دسته عوامل زیر در بکار گیري تجارت ) 1991(بر اساس نظر لفبوره و همکارانش]11[سازمانی  و عوامل تکنولوژ ي تقسیم بندي نموده اند
رقابت پذیري و راهبردهاي مدیریت شرکت، اثر گذاري بخشهاي داخلی و خارجی سازمان در تصمیم به کار گیري ،ویژگیهاي شرکت: الکترونیکی موثرند

رشید و کریم  عوامل موثر بر بکار گیري تجارت الکترونیکی را به عوامل سازمانی ،عوامل فناوري ،عوامل فردي و عوامل محیطی ]12[ویژگی هاي فناوري
بر اساس این تحقیق آمادگی سازمانی به عنوان عاملی که منشا سازمانی و پویایی رقابتی و فشار رقابتی  به عنوان عاملهاي  و . تقسیم بندي کرده اند 

و وانگ و تسایی عوامل موثر بر بکارگیري تجارت الکترونیکی را منافع ]13[دارد معرفی شده استECداراي اثر مثبت بر تمایل شرکتها در به کارگیري 
و آمادگی سازمانی را شامل آمادگی سازمان و تنوع محصول و فشار رقبا  و پویایی مشتري را به عنوان عامل مثبت .محیطها ،عوامل سازمان وعواملهزینه

به ارائه دانیل و گیمشاو  عوامل  فشار رقابتی ،میل به گسترش بازار،احساس فشار مشتریان ،تمایل]14[در بکارگیري تجارت الکترونیکی می دانند 
کاهش هزینه ،فشار تامین کنندگان از عوامل موثر بر تمایل بکارگیري تجارت /خدمات بیشتر به مشتریان ،ارتباط مستقیم با مشتریان ،بهره وري عملیاتی 

تقسیم بندي نمود که عوامل ژو و همکارانش  این عوامل را به سه عامل عوامل تکنولوژي ، عوامل محیطی ،و عوامل سازمانی]15[الکترونیکی می دانند
،اطالع از تجارت ITمعرفی نمود عوامل تکنولوژي را با فاکتورهاي زیر ساخت فناوري ،تعداد متخصصان سازمانی را شامل اندازه سازمان و محدوده سازمان

سهرابی و در تحقیق]16[ریکان تجاري سنجیدالکترونیکی  را اندازه گرفت و همچنین عوامل محیطی را آمادگی مشتریان ،فشار رقابتی ،عدم آمادگی ش
به عنوان عوامل موثر خانلري  عاملهاي  راهبردها و مدیریت ،فشارهاي نهادي ،زیر ساخت سازمانی ،زیر ساخت فناوري ،بلوغ بازار برخط،مشتریان  هدف

آمادگی سازمانی ،پویایی بازار ،مزایا و مخاطرات تجارت حاج کریمی و و عزیزي با رویکردي نوین و متفاوت به بررسی متغییرهاي]6[شناخته شدند

5Organization

٦busines

٧Environment

٨Technology
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ی الکترونیکی و ظرفیت نوآوري بر بکارگیري تجارت الکترونیکی در شرکتهاي کوچک پرداختند که نتیجه این تحقیق نشان داد که به ترتیب آمادگ
مخاطرات تجارت ت الکترونیکی خواهند داشت وتاثیربکارگیري تجارسازمانی ،مزایاي تجارت الکترونیکی ،پویایی بازار ،نوع آوري شرکت تاثیر مثبت بر 

]4[الکترونیکی منفی می باشد

با . در شهرستان چابهار با توجه به وجود دریاي عمان، بسیاري از کسب و کارهاي کوچک و متوسط در زمینه شیالت و آبزي پروري فعالیت می کنند
دروازه ورود ایران به جهان خارج می باشد و از طرف دیگر نسبت به مرکز کشور در فاصله بسیار دوري واقع عنایت به اینکه از یک طرف شهرستان چابهار

در نتیجه معرفی صنایع و محصوالت آن به صورت سنتی، ممکن است با مشکالتی مواجه باشد و از طرف دیگر امکاناتی که فناوري هاي نوین . می باشد
نترنت و به تبع آن تجارت الکترونیک در معرفی شرکتها و محصوالت آنها نه تنها در داخل یک کشور بلکه در سرتاسر دنیا اطالعات و ارتباطات به ویژه ای

:بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به سوال زیر می باشد. فراهم اورده اند

؟استکدامیالتیشعیصناشهرستان چابهار در زمینهشرکتهاي کوچک و متوسط فعالدریکیالکترونتجارتکاربرد برموثرعوامل

نمونهحجمتعیینروشوجامعه  و نمونه آماري

تانهاي چابهار و کنارك می جامعه آماري تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان شرکتهاي  کوچک و متوسط فعال در صنایع شیالتی  مستقر در شهرس
.که براي جمع آوري اطالعات به صورت سرشماري پرسشنامه بین کلیه اعضاي جامعه توزیع شده است.باشند

روش تحقیق

از نظر هدف ، تحقیقی کاربردي می . باشداز نوع پیمایشی میتوصیفیحاضر به لحاظ شیوه اجراي تحقیق و ابزارهاي جمع آوري داده ها، تحقیقیتحقیق
.خاص براي جامعه می باشدباشد که در صدد رفع مشکلی 

تحلیل هاي توصیفی

)هاي عمومیبررسی ویژگی(هاي دموگرافیک توصیف شاخص

بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت

.زن بودند)درصد9/27(نفر39، مرد)درصد1/72(نفر101فرد مورد بررسی140از 

بر اساس تحصیالتبررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی 

کارشناسی بودند)درصد3/54(نفر76فوق دیپلم و)درصد1/32(نفر45، دیپلم و زیر دیپلم)درصد6/13(نفر19فرد مورد بررسی140از 

بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سمت فعلی

.تکنسین بودند)درصد6/13(نفر19کارشناس و )درصد9/27(نفر39، مدیر)درصد6/58(نفر82فرد مورد بررسی140از 

بررسی سطح تجارت الکترونیک

:سطوح استفاده از تجارت الکترونیک به شرح زیر می باشند
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.  در حال حاضر شرکت هیچ گونه استفاده اي از تجارت الکترونیکی نمی کند و تمایلی نیز به استفاده از آن ندارد: 0سطح

.حاضر شرکت هیچ گونه استفاده اي از تجارت الکترونیکی نمی کند اما تمایل دارد تا در اینده نزدیک از ان استفاده کنددر حال: 1سطح

.   در حال حاضر شرکت از پست الکترونیکی و جستجوي الکترونیکی در جهت اهداف شرکت استفاده می کند: 2سطح 

.وجود دارد.. قیمتها و ,آدرس ,تاریخچه ,شرکت وب سایتی دارد که در آن اطالعات عمومی در مورد شرکت : 3سطح

.امکان برقراري ارتباط بین سایت و مشتري و ارسال یا دریافت متقابل اطالعات وجود دارد,در وب سایت شرکت عالوه بر وجود اطالعات : 4سطح

.ان سفارش گیري اینترنتی از مشتریان و ارایه خدمات مشتریان به صورت اینترنتی وجود دارددر وب سایت شرکت امک: 5سطح

.سطح موجود بکارگیري تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي مورد بررسی را نشان می دهد2جدول 

بررسی سطح تجارت الکترونیک2جدول  
درصد فراوانیسطح تجارت الکترونیک

پاسخگو

013/0سطح
147/0سطح
240/0سطح
30/0سطح
40/0سطح
50/0سطح

0/100کل

توصیف کمی متغیرهاي پژوهش

توصیف کمی متغیر به کار گیري تجارت الکترونیک 

. آورده شده است3هاي توصیفی متغیر پژوهش در جدول مقادیر شاخص

مقادیر شاخص هاي توصیفی در خصوص متغییر به کارگیري تجارت الکترونیک3جدول  
کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگینمتغیر

به کار گیري تجارت 
64/362/313/097/090/0الکترونیک
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بیشترین تجمع در امتیازهاي متوسط رو به باال می با توجه به جدول فوق، میانگین محاسبه شده متغیر به کار گیري تجارت الکترونیک زیاد است یعنی 
این مساله با توجه به دیگر شاخص هاي توصیفی و نمودار نیز تاکید می شود. باشد

توصیف کمی متغیر عوامل سازمانی و مولفه هاي آن 

. آورده شده است4هاي توصیفی متغیر عوامل سازمانی و مولفه هاي آن در جدول مقادیر شاخص

مقادیر شاخصهاي توصیفی متغییر عوامل سازمانی و مولفه هاي آن.Error! No text of specified style in documentجدول  
کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگینهامولفهمتغیر

عوامل سازمانی

-65/358/323/019/141/1
خود کارآمدي 

-24/1-74/3442/050/0سازمانی

-05/1-54/350/329/005/0توان تطبیق
5-75/350/373/006/001/0تمایل تغییر

4-21/0-55/350/325/068/0سرعت تغییر

1391تحقیقمحاسبات:منبع

امتیازهاي با توجه به جدول فوق، میانگین محاسبه شده متغیر عوامل سازمانی و مولفه هاي آن زیاد است در متغیر عوامل سازمانی بیشترین تجمع در 
اما در مولفه خود کارآمدي سازمانی بیشترین تجمع در امتیازهاي باال و مولفه توان تطبیق تجمع در امتیازهاي حول . متوسط رو به پایین می باشد

یشترین تجمع در میانگین به یک نسبت می باشد و مولفه تمایل تغییر بیشترین تجمع در امتیازهاي متوسط رو به باال و مولفه سرعت تغییر نیز ب
.این مساله با توجه به دیگر شاخص هاي توصیفی و نمودارها نیز تاکید می شود. امتیازهاي متوسط رو به باال می باشد

توصیف کمی متغیر عوامل بازار و مولفه هاي آن . 

. ورده شده استآ5در جدولهاي توصیفی متغیر عوامل بازار و مولفه هاي آنمقادیر شاخص

مقادیر شاخصهاي توصیفی در خصوص متغییر عوامل بازار و مولفه هاي آن5جدول 
)140n=(

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگینهامولفهمتغیر

عوامل بازار
-54/346/320/051/099/0-

-85/0-80/387/353/049/0پویایی رقبا
-56/354/317/022/048/1پویایی مشتریان

1391تحقیقمحاسبات:منبع

هاي متوسط رو با توجه به جدول فوق، میانگین محاسبه شده متغیر عوامل بازار و مولفه هاي آن زیاد است در متغیر عوامل بازار بیشترین تجمع در امتیاز
پویایی مشتریان تجمع در امتیازهاي حول میانگین به یک نسبت می اما در مولفه پویایی رقبا بیشترین تجمع در امتیازهاي باال و مولفه . به پایین می باشد

.این مساله با توجه به دیگر شاخص هاي توصیفی و نمودارها نیز تاکید می شود. باشد
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توصیف کمی متغیر ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک و مولفه هاي آن 

. آورده شده است6در جدول و مولفه هاي آنهاي توصیفی متغیر ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیکمقادیر شاخص

مقادیر شاخص هاي توصیفی در خصوص متغییر وبژگی هاي تجارت الکترونیک و مولفه هاي آن6جدول
کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگینهامولفهمتغیر

ویژگی هاي خاص 
تجارت الکترونیک

-80/371/332/029/0-93/0-
-11/1-36/433/440/022/0درك شدهمزایاي 

-11/3353/045/096/0مخاطرات درك شده

1391تحقیقمحاسبات:منبع

ده با توجه به جدول فوق، میانگین محاسبه شده متغیر ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک و مزایاي درك شده زیاد است ولی مولفه مخاطرات درك ش
همچنین در مولفه مزایاي درك . ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک بیشترین تجمع در امتیازهاي متوسط رو به باال می باشدمتوسط است در متغیر 

این مساله با توجه . شده بیشترین تجمع در امتیازهاي متوسط رو به باال اما  مولفه مخاطرات درك شده تجمع در امتیازهاي متوسط رو به پایین می باشد
.خص هاي توصیفی و نمودارها نیز تاکید می شودبه دیگر شا

آزمون هاي آماري

:سوال اولآزمون 

.موثر است تجارت الکترونیکی در شرکتهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی بر بکارگیري عوامل سازمانی 

نتایج حاصل از این ). متغیرها کیفی(ه استفاده شد براي بررسی میزان تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیري تجارت الکترونیک از آزمون کاي دو تک متغیر
.آمده است7آزمون در جدول 

نتایج کاي دو تک متغییره براي مقایسه میزان تاثیر گذاري عوامل سازمانی بر بکار گیري تجارت الکترونیک7جدول

معنی داريدرجه ازادياماره کاي دومقدار مشاهده شدهمیزان تاثیرویژگی

سازمانیعوامل 

>0001/0*9900/822خیلی زیاد
95زیاد

36متوسط
0کم

0خیلی کم
140کل

)p>05/0(دار معنی05/0در سطح *
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obهمچنین مقدار ). p>05/0(بر اساس نتایج آزمون کاي دو عوامل سازمانی بر بکارگیري تجارت الکترونیک تاثیرگذار است 
2χبرابر براي عوامل سازمانی

crو مقدار 900/82با 
2χ است و چون 99/5درجه آزادي برابر 2درصد با 95جدول در سطحcr

2χ>ob
2χ)99/5>900/82 ( است لذا از نظر افراد مورد

.پذیرفتنی استعوامل سازمانیبررسی تاثیرگذاري

دومسوال 
.موثر است شرکتهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی بکارگیري تجارت الکترونیک در بر عوامل بازار 

نتایج حاصل از این آزمون ). متغیرها کیفی(براي بررسی میزان تاثیر عوامل بازار بر بکارگیري تجارت الکترونیک از آزمون کاي دو تک متغیره استفاده شد 
.آمده است8در جدول 

ثیر گذاري عوامل بازار بر بکار گیري تجارت الکترونیکنتایج کاي دو تک متغیره براي مقایسه میزان تا8جدول

معنی داريدرجه ازادياماره کاي دومقدار مورد انتظارمقدار مشاهده شدهمیزان تاثیرویژگی

عوامل بازار

230/70114/631خیلی زیاد
*0001/0
<

1170/70زیاد
00/0متوسط

00/0کم
00/0خیلی کم

1400/140کل
)p>05/0(دار معنی05/0در سطح *

1391تحقیقمحاسبات:منبع

obهمچنین مقدار ). p>05/0(بر اساس نتایج آزمون کاي دو عوامل بازار بر بکارگیري تجارت الکترونیک تاثیرگذار است 
2χ براي عوامل بازار برابر با

crو مقدار 114/63
2χ است و چون 84/3درجه آزادي برابر 1درصد با 95جدول در سطحcr

2χ>ob
2χ)84/3>114/63 ( است لذا از نظر افراد مورد

.عوامل بازار پذیرفتنی استبررسی تاثیرگذاري

سوال پنجم 

.موثر است بکارگیري تجارت الکترونیک در شرکتهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی بر پویایی رقبا 

نتایج حاصل از این آزمون ). متغیرها کیفی(ي بررسی میزان تاثیر پویایی رقبا بر بکارگیري تجارت الکترونیک از آزمون کاي دو تک متغیره استفاده شد برا
.آمده است9در جدول 

نتایج کاي دو تک متغیره براي مقایسه میزان تاثیرگذاري پویایی رقبا بر بکار گیري تجارت الکترونیک9جدول

معنی داريدرجه ازادياماره کاي دومقدار مورد انتظارمقدار مشاهده شدهمیزان تاثیرویژگی

پویایی رقبا
>0001/0*237/46814/252خیلی زیاد

727/46زیاد
457/46متوسط
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00/0کم
00/0خیلی کم

1400/140کل
)p>05/0(دار معنی05/0در سطح *

1391تحقیقمحاسبات:منبع

obهمچنین مقدار ). p>05/0(بر اساس نتایج آزمون کاي دو پویایی رقبا بر بکارگیري تجارت الکترونیک تاثیرگذار است 
2χ براي پویایی رقبا برابر با

crو مقدار 814/25
2χ است و چون 99/5درجه آزادي برابر 2درصد با 95جدول در سطحcr

2χ>ob
2χ)99/5>814/25 ( است لذا از نظر افراد مورد

.پویایی رقبا پذیرفتنی استبررسی تاثیرگذاري

سومسوال 
موثر است بکارگیري تجارت الکترونیک در شرکتهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی بر ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک 

). متغیرها کیفی(بر بکارگیري تجارت الکترونیک از آزمون کاي دو تک متغیره استفاده شد براي بررسی میزان تاثیر ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک
.آمده است10نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

نتایج کاي دو تک متغیره براي مقایسه تاثیر گذاري ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک بر بکار گیري تجارت الکترونیک10جدول

معنی داريدرجه ازادياماره کاي دومقدار مورد انتظارمقدار مشاهده شدهمیزان تاثیرویژگی

ویژگی هاي خاص 
تجارت الکترونیک

>0001/0*147/46800/862خیلی زیاد
987/46زیاد

287/46متوسط
00/0کم

00/0خیلی کم
1400/140کل

)p>05/0(دار معنی05/0در سطح *

1391تحقیقمحاسبات:منبع

obهمچنین مقدار ). p>05/0(بر بکارگیري تجارت الکترونیک تاثیرگذار است بر اساس نتایج آزمون کاي دو ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک
2χ براي

crو مقدار 800/86برابر با ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک
2χ است و چون 99/5درجه آزادي برابر 2درصد با 95جدول در سطحcr

2χ>ob
2χ

.استپذیرفتنیویژگی هاي خاص تجارت الکترونیکاست لذا از نظر افراد مورد بررسی تاثیرگذاري) 800/86<99/5(

اولویت بندي متغیر هاي 
اولویت بندي متغیر هاي اصلی 

از آزمون فریدمن استفاده شد ) عوامل سازمانی، عوامل بازار و ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک(براي مقایسه میانگین رتبه ها یا الویت بندي متغیر هاي
.آمده است11نتایج حاصل از این آزمون در جدول ).متغیرها کیفی(

.میانگین رتبه ها متغیرهاي مورد بررسی یکسان است:  0H
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.میانگین رتبه ها متغیرهاي مورد بررسی یکسان نیست: 

آزمون فرید من براي مقایسه میانگین رتبه متغیرهاي مورد بررسی11جدول

معنی داريدرجه آزاديآماره کاي دومیانگین رتبه هامتغیر
>001/0**81/1692/302عوامل سازمانی

28/2عوامل بازار
91/1ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک

دارمعنی01/0در سطح **دار،  معنی05/0در سطح *

1391تحقیقمحاسبات:منبع

بررسی به طور معنا داري است که نشان دهنده این است میانگین متغیر هاي مورد 692/30بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن، آماره کاي دو برابر 
است و ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک و عوامل سازمانی به 28/2و باالترین رتبه مربوط به عوامل بازار با میانگین ). >05/0p(متفاوت هستند 

.ترتیب در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند

نتیجه گیري و پیشنهادات
سطح به کارگیري تجارت الکترونیکی در شرکتهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی پایین است و در سطوح متوسط و باال هیچ ین بر اساس انتظار محقق

از . که متولی گسترش تجارت الکترونیکی در ایران می باشد به معناي اعالم زنگ خطر می باشد مسئولین امر ي و این امر براي . مشاهده اي یافت نشد 
همانگونه که هم یافته هاي تحقیق حاضر نشان می دهند و .اي کوچک معتقدند که مزایاي تجارت الکترونیک متعدد و زیاد می باشد سوي دیگر شرکته

ستان هم تحقیقات قبلی، به منظور بکارگیري تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی مستقر در شهرهاي چابهار و کنارك ا
لوچستان الزم است عالوه فراهم نمودن بستر هاي درون و برون سازمانی مورد نیاز باید ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک نیز مورد مالحظه سیستان و ب
.  قرار گیرند

رابطه مثبت و معنی داري بین کلیه متغیرهاي تحقیق و میزان عوامل سازمانی از قبیل نشان می دهند که از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش، ها یافته
. بکارگیري تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی مستقر در شهرستانهاي چابهار و کنارك وجود دارد

، ویژگی هاي خاص تجارت 28/2بازار با رتبه میانگیننتایج تحلیل واریانس نشان دهنده آن است که از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش به ترتیب عوامل
بیشترین تاثیر را بر یکارگیري تجارت الکترونیک در کسب و کارهاي کوچک و 81/1و عوامل سازمانی با رتبه میانگین 91/1الکترونیک با رتبه میانگین 

، 39/5، پویایی مشتریان با رتبه میانگین 95/6ه با رتبه میانگین آنها همچنین معتقدند که عوامل مزایاي درك شد. متوسط صنایع شیالتی داشته اند
، 4،  تمایل تغییر با رتبه میانگین 32/4، پویایی رقبا با رتبه میانگین 39/4، خود کارآمدي سازمانی با رتبه میانگین 69/4سرعت تغییر با رتبه میانگین 
به ترتیب بیشترین تاثیر را بر یکارگیري تجارت الکترونیک در کسب و 42/2با رتبه میانگین و مخاطرات درك شده86/3توان تطبیق با رتبه میانگین 

.کارهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی داشته اند

1H
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تحقیقسواالت پیشنهادات اختصاصی متناسب با  

حاضر کلیه عواملی که به تحقیق ارکت کنندگان در تحقیق مورد پذیرش قرار گرفتند یعنی از منظر مشسئواالت همانگونه که مشاهده نمودیم کلیه 
و کارهاي عنوان متغیرهاي سازمانی، بازار و ویژگی هاي خاص تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار داده شدند، بر بکارگیري تجارت الکترونیکی در کسب 

:بر این اساس پیشنهاد می شود که. کوچک و متوسط صنایع شیالتی موثر می باشند

به رحله نخست با نشان دادن مزایا و فواید بکارگیري تجارت الکترونیک نظیر بررسی عملکرد شرکت هاي موفق در این زمینه دیدگاه مدیران نسبتدر م
.بکارگیري این فناوري هاي تغیر داده شود و آنها دید مثبتی نسبت به این فناوري بدست آورند

ن صنایع کوچک و وزارتخانه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات نسبت به برگزاري کالسهاي یادگیري دولت با همکاري سازمانهاي مرتبط نظیر سازما
.تجاروت الکترونیک برنامه ریزي منسجم و مدونی داشته باشد که قابل اندازه گیري باشد

رساختهاي اولیه بکارگیري فناوري هاي اطالعات و با توجه به شرایط خاص شهرستانهاي چابهار و کنارك و دروي آنها از مرکز، دولت نسبت به ایجاد زی
.ارتباطات اقدام نماید

تا خودکارآمدي . براي آموزش کاربردهاي فناوري اطالعات و توسعه مهارتهاي فناوري کارکنان صنایع کوچک و متوسط طرحی مدون برنامه ریزي شود
کارکنان در این زمینه افزایش یابد

بهجهتزمینه رااقتصادينظام،آموزشیومالیتسهیالتاعطايومعافیتهاهاي ایجاد تشویق و انگیزه از جمله ارائه مزایا ،دولت با استفاده از استراتزي 
.نمایددر کسب و کارهاي کوچک و متوسط صنایع شیالتی چابهار فراهم الکترونیکیکارگیري تجارت

رهنمودهایی براي محققان آینده 

.سایر صنایع کوچک و متوسط شهرستانهاي چابهار و کنارك اجرا و نتایج را با هم مقایسه نمایندتحقیق حاضر را در 

گرفته اند تحقیق حاضر را با سایر تحقیقات دیگري که در این زمینه اجرا شده اند مقایسه و عوامل جدید تري را که در این تحقیق مورد بررسی قرار ن
.م مقایسه نمایندشناسایی و میزان تاثیر انها را با ه
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