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   اثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آنت
 هاي کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوینتکردر ش

 2سحر ارشاد، ،*1زادهعلی بدیع

  دار مکاتبات)    (عهدهستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران ا1
  رانیا ن،یقزو ت،یریگروه مد ن،یواحد قزو ،یمارشد، دانشگاه آزاد اسال یارشناسدانشجوي ک2

  1395 تیر :یرشپذ ،1395 اردیبهشت اصالحیه: ،1394بهمن :یافتدر یختار

  چکیده
. این پژوهش استنایع غذایی قزوین هاي کوچک و متوسط صتاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت تبیین ،هدف این پژوهش

وسیله به ايمطالعات کتابخانه از طریقاطالعات مورد نیاز که  ،استپیمایشی  -توصیفی، هادادهو اطالعات بردي و از نظر روش گردآوري کار نظر هدف، از
یع صنا هاي کوچک و متوسطمدیران شرکت ،گردآوري شدند. جامعه آماريپرسشنامه  وسیلهبه از طریق مطالعات میدانیورد نیاز هاي مدادهو برداري فیش

گرفتند. مطالعه قرار  اي موردگیري تصادفی ساده متناسب با حجم درون خوشهنمونه به روش نمونه 194، مورگانجدول  براساسکه  بودند،قزوین  غذایی
 نتایج نشان داد،. ده شداز آمار استنباطی استفا ،هااز آمار توصیفی و در رابطه با آزمون فرضیه ،ها در رابطه با جمعیت شناختیجهت تجزیه و تحلیل داده

ترین تاثیر بیش 70/0سودمندي ادراکی با ضریب متغیر و  ارزش استراتژیک تجارت الکترونیکترین تاثیر را بر بیش 79/0پشتیبانی شرکت با ضریب متغیر 
  .داردر مثبت و معناداري یثتایرش آن، بر پذ 87/0ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک با ضریب متغیر . همچنین، ردالکترونیک دا تجارت پذیرشرا بر 

  استان قزوین. هاي کوچک و متوسط، صنایع غذایی، تجارت الکترونیک، شرکتاستراتژي: کلمات کلیدي

  :مقدمه -1

 که بخش کشاورزي همواره از، اي استگونهبه ایران ياقتصاد ساختار
 سیاسی کشور اقتصادي، اجتماعی وه توسع اي در فرآیندجایگاه ویژه

نیاز به  پیش از بیش ایران . در زمان حاضر، اقتصادرخوردار بوده استب
افزایش  سبب داخلی، اقتصاد بهبود وضع ضمن دارد، که تولیداتی توسعه

زیرا تکیه بر درآمدهاي نفتی سبب ایجاد  نیز شود، غیرنفتی صادرات
ویژه درآمدهاي نفتی ناپایدار شده بهاقتصادي متاثر از عوامل خارجی 

. ]8[شودمحسوب میگذاري هاي سرمایهاولویت جزو بخش این لذا است،
 بر که ،است تغییر نوعی 1آوريهاي فننوآوريکارگیري بهطرفی،  از

هاي مذکور نوآوري از یکی .گذاردتاثیر می تجاري اجزا سیستم و فرآیندها
 .تجاري است سیستم در اینترنت ویژهبه الکترونیکی کارگیري ابزارهايبه

 گزینه اختیاري یک اکنون، دارد نام تجارت الکترونیک که نوآوري این
 آوري استفادهفن این از که هاییشرکت است و اجبار نوعیبلکه ، نیست

هاي کوچک و شرکت]. 19[گردندپذیر مینکنند، از نظر راهبردي آسیب
نقش اساسی در بهبود کشوري، عنوان بخش عمده اقتصادي هرمتوسط به

 هاي نوین فرآیندروش اتخاذدلیل، همین ي اقتصادي دارند و بههاشاخص
گونه موفقیت ایننقش مهمی در  و کار مانند تجارت الکترونیکسبک

  .]18[د داشتنها خواهشرکت
                                                        

       * abadizadeh@Gmail.com 
1. Technology Innovations 

  
  

کاربري آن  هتوجه به اهمیت تجارت الکترونیک و درك مزایاي توسع بالذا 
راهبردها و  هدهنداننش سعهوتپنجم  هبرنام قوانین، الن امروئتوسط مس

در این  ایران است، در الکترونیک تجارت ههاي درحال اجراي توسعسیاست
-شرکت در پذیرش آن بر الکترونیک تجارت ارزش استراتژیک پژوهش تاثیر

  .ه استقزوین مورد بررسی قرار گرفت غذایی صنایع و متوسط کوچک هاي

  :مرور ادبیات و پیشینه پژوهش -2

  استراتژي 2-1
که  ،اي از متغیرهاستو معلولی بین زنجیره اي در مورد روابط علتفرضیه

. جهت اجرایی شدن کندیک منفعت بالقوه راهبردي را بالفعل می
ر و استراتژي یا ساختاردهی مجدد، استراتژي باید تناسب بین ساختا

ژي یا ساماندهی مجدد و تناسب بین ها و استراتتناسب بین سیستم
   .]23[وجود داشته باشد فرهنگ و استراتژي

  تجارت الکترونیک  2-2
تجاري  هايتجارت الکترونیک، استفاده از اینترنت و وب جهت انجام تراکنش

تجاري  هايمربوط به تراکنشتر، تجارت الکترونیک است. به بیان رسمی
معناي مبادله تراکنش تجاري بهها و اشخاص است. بین شرکت دیجیتال

 ].17[مرزهاي شرکت یا فرد درقبال کاال و خدمات است ارزش مانند پول بین



 هاي کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوینتاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت /رو همکا ادهزعلی بدیع

72  

  هاي کوچک و متوسطشرکت 2-3
  . هاي کوچک و متوسط وجود نداردیکسانی براي شرکت و تعریف واحد

  و سرمایهآوري فن صنعتی، سطح و توان حقیقت شرایط اقتصادي و در
 است. آن کوچک و متوسط در هايشرکتملی حاکم بر هرکشور معرف 

 کارهکوچک و متوسط ب هايشرکتتعریف  در هایی کهشاخصاز  برخی
حجم  کل، تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی: (ازروند عبارتندمی

 تعداد کارکنان ،شاخص ترین در این میان رایج د) کهفروش و ظرفیت تولی
  .]7[ و ]1[است

  قزوین استان صنایع غذایی 2-4
 محصوالت صیدو برداشت از پس که، است یعملیات صنایع غذایی، کلیه

آماده  غذایی ماده به را مواد خام و شده انجام باغی و یا ذبح دام وزراعی
شهرك صنعتی است،  10ن قزوین داراي استا ].8[کند تبدیل می مصرف

اي واقع در شهرك صنعتی البرز از اهمیت اقتصادي ویژهصنایع غذایی که 
هاي ترین شهركترین و مهمیکی از بزرگ البرز هستند، زیرابرخوردار 

  .]6[واحد صنعتی است 400نزدیک به و داراي  صنعتی کشور است

  پیشینه پژوهش 2-5
تجارت  ) عوامل موثر بر پذیرش1388و همکاران (کریمی حاجی 

   .]3[ا سرعت تغییر و سازگاري دانستندر الکترونیک
را جارت الکترونیک ت پذیرش) عوامل موثر بر 1390حورعلی و همکاران (

فشار  اکی، ادراك کاربرد آسان ورمندي ادقانونی، سود و زیرساخت حقوقی
   .]4[خارجی دانستند

ابعاد شرکت تجارت الکترونیک را  پذیرش عوامل موثر بر) 2001( 2چانگ
   .]9[و سازگاري دانست

تجارت عوامل موثر بر ارزش استراتژیک ) 2001( 3سابرامانیان و نسک
ات موري مدیریتی و کمک به تصمیپشتیبانی شرکت، بهرهرا ک الکترونی
  .]22[ دانستند

بر که نگرش استراتژیک مدیران ، دندبیان کر )2005( 4لوي و پاول
  . ]16[ تجارت الکترونیک موثر است پذیرش

و کار بر گیري استراتژیک کسبتاثیر تعدیل جهت )2009( 5وانگ و احمد
عوامل موثر بر و  تاکید قرار دادند ردپذیرش تجارت الکترونیک را مو

راکی و فشار ونیک را آمادگی شرکت، سودمندي ادپذیرش تجارت الکتر
  .]25[خارجی دانستند

  

  :مدل مفهومی پژوهش -3

  سه متغیر جدید ،)2012( 6سففو و والکرمفهومی  مدلراستاي توسعه  در
با (ابعاد شرکت، سرعت تغییر و زیرساخت حقوقی و قانونی) در تعامل 

هایی متغیرهاي دیگر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، برابر با بررسی
                                                        
2. Chong 
3. Subramanian & Nosek 
4. Levy & Powell 
5. Wang & Ahmed 
6. Saffu & Walker 

تاثیر ارزش استراتژیک تجارت  که، استکه انجام گرفت، اولین پژوهشی 
هاي کوچک و متوسط در سطح ایران الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت

  یع غذایی را مورد بررسی قرار داده است. در حوزه صنا
  ) آمده است.1هش، در شکل (پژومدل مفهومی 

  پشتیبانی شرکت 3-1
 هاي اطالعاتیپشتیبانی موثر عملیات از طریق سیستم پشتیبانی شرکت،

 شرکت را رشد و بقا بلندمدت در و سودآوري مدتکوتاه در که، است
هاي کاهش هزینه( پایدارزیرا با ایجاد مزیت رقابتی ، کندتضمین می

دستیابی به و  هاي توزیعکانالتنوع  ، بهبود خدمات مشتري،عملیاتی
سهم  افزایش ،حفظ سهم بازارمنجر به عملکرد برتر پایدار ( تر)قیمت بر

  ].21[شود) میرهبري بازار دستیابی به وبازار 

  وري مدیریتیبهره 3-2
استفاده واسطه براي مدیران بهرا کارایی  ومدیریتی، اثربخشی  وريهرهب

و  دارد همراهبهیک نظام ارزشی مورد قبول  چارچوب بهینه از منابع در
شرکت وري دهنده کارایی تولید و ارائه خدمات است. باال بودن بهرهنشان

آوري شدت به فنوري بهگردد. بهرهموجب برتري آن بر رقبایش می
   .]15[شودها و افزایش سودآوري میوابسته است و موجب کاهش هزینه

  کمک به تصمیمات 3-3
گیري مدیران از طریق دسترسی به تصمیم تصمیمات، بهبودبه  کمک
که موجب تخصیص مناسب منابع، زمان ، هنگام بازار استهاي بهداده

زیرا اگر ، شودها و افزایش مشتریان میپاسخگویی مطلوب، کاهش هزینه
که بهترین محصول کدام است و سودمندترین و ، تا بداند ،شرکتی بخواهد

د، باید به اطالعات درست در زمان چه کسانی هستن مفیدترین مشتریان
  ].21مناسب دسترسی داشته باشد[

  تجارت الکترونیک ارزش استراتژیک 3-4
است.  استراتژي و رقابتی مزیت با ارزش اتصال ارزش استراتژیک، حلقه

 به پاسخگویی منظور بهترین به شرکت را که، است رویکردي استراتژي
 این حاصل. کند می هدایت تهدیدها و هامانند فرصت محیطی عوامل

 ،عاملی است رقابتی مزیت. است شرکت براي رقابتی مزیت خلق رویکرد،
   امر صرفاً این و شود می مشتري توسط رقیب بر شرکت ترجیح سبب که

  ].21[است تحقق قابل مشتري براي رقیب از تربیش ارزش خلق از طریق

  پذیرش تجارت الکترونیک 3-5
صورت هونه امور تجاري بگانجام هرارت الکترونیک، پذیرش پذیرش تج

نین، رشد سریع و روزافزون تجارت چهم است.اینترنت  ریقز طو ابرخط 
هاي رقابتی حاصل از آن به الکترونیک در کشورهاي پیشرفته و مزیت

در راهبردها و  ه کشورهاي درحال توسعه باید سریعاًک، مفهوم آن است
  .  ]5[عمل آورندود تجدید نظر اساسی بههاي تجاري خسیاست

  آمادگی شرکت 3-6
 ها باید از آمادگیهاي نوین، شرکتآوريسازي بازدهی فنجهت بهینه

هاي اشتیاق مدیران، وجود زیرساختالزم برخودار باشند. آمادگی شرکت، 
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افزار، شبکه) و منابع (انسانی و مالی) در اختیار افزار، نرم(سخت فنی
   ].17[است هاشرکت

  ابعاد شرکت 3-7
  ؛شوندمی ابعاد شرکت، به دو گروه کلی تقسیم

ها آن .هستند یک شرکتهاي درونی ویژگی دهندهنشان ابعاد ساختاري:
گیري ها را بدان وسیله اندازهتوان شرکتکه می، دهنددست میمبنایی به

  و باهم مقایسه کرد.
ن هستند و بر ابعاد ساختاري و جایگاه آ شرکت کل ابعاد محتوایی: معرف

دهنده شرکت و زیرا نشان ،مبهم باشند ،تواننداثرگذارند. ابعاد محتوایی می
 .   ]10[گیرندکه ابعاد ساختاري در درون آن قرار می، محیطی هستند

  سرعت تغییر 3-8
. ]13[کند، تغییر استدر دنیاي متغیر کنونی، تنها چیزي که تغییر نمی

تغییرات  به موثر و سریع پاسخ ها براي نایی شرکتسرعت تغییر، توا
  و کار است. همچنین،  بینی در محیط کسبغیرقابل پیش و ناگهانی

تغییر  ،ها در تغییر ساختار شرکتکه مدت زمان شرکت، بیانگر آن است
و مدیران و تغییر محیط بیرونی چه کارکنان  تغییر ،فرآیندهاي کاري

بر  تريبیش ها تواناییشرکت باشد، ترکوتاه مدت میزان است و هرچه این
  ].26[الکترونیک دارند تجارت پذیرش

  سازگاري 3-9
منظور بهجدید و کار یندهاي کسبآفربا شرکت سازگاري، میزان انطباق 

کارگیري هاي رقابتی حاصل از بهمداري بر پایه مزیتنیل به هدف مشتري
هاي مهم براي یکی از مزیتین، همچنو ارتباطات است.  اطالعات آوريفن

  .]20[ستا هابرداري از فرصتتحوالت و بهره اداره کردن

  سودمندي ادراکی 3-10
شده  اي تعریفعنوان درجههاي متفاوت بهدر پژوهش، سودمندي ادراکی

استفاده از سیستم خاصی براي او سودمند است ، که فرد اعتقاد دارد، است
  .]24] و[ 11[یدافزامی و بر سطح عملکرد او

  ادراك کاربرد آسان 3-11
سیستم یک  استفاده ازاعتقاد دارد،  فردکه ، کاربرد آسان، میزانی است

 هرفرد ادراك . ادراك کاربرد آسان، میزان]11[نداردخاصی  نیاز به تالش
سیستم  یک از استفاده با عملیات ترسریع تر وآسان انجام با رابطه در

  . ]24[است خاص

   رساخت حقوقی و قانونیزی 3-12
چوب حقوقی و قوانین مستحکم و نیز قانونی، چار وحقوقی  زیرساخت

 هايتناقضرفع اختالفات، تدوین قوانینی از سوي دولت جهت رفع 
ها، جلوگیري از کالهبرداريجلوگیري از موجود در قوانین کشورها، 

و حمایت کامل حقوقی ه حقوق افراد و همچنین تضمین کنند تضییع
  .]2[استانجام مبادالت تجاري  ها برايقضایی از افراد و شرکت

  

  فشار خارجی 3-13
 مستقیم شرکت ارتباط با که، است محیطی خارجی، مجموعه عوامل فشار
صنعت و  ،که از سوي دولت، الزاماتی است عبارتی مجموعهیا به، دارند
  ].12[دنشوبر شرکت وارد میرقبا 

  :پژوهشاهداف  -4

  هدف اصلی 4-1
 آن در رشیبر پذ کیتجارت الکترون کیارزش استراتژتاثیر  تبیین 

 .نیقزو ییغذا عیصنا کوچک و متوسط يهاشرکت
  اهداف فرعی 4-2
 در الکترونیک تجارت استراتژیک موثر بر ارزش عواملتاثیر  تبیین   

 غذایی قزوین. متوسط صنایع و کوچکهاي شرکت
 هايشرکت در کترونیکپذیرش تجارت الموثر بر  عواملتاثیر  تبیین 

 قزوین. غذایی متوسط صنایع و کوچک

  :هاي پژوهشفرضیه -5
  فرضیه اصلی 5-1

هاي کوچک ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت
  و متوسط صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد.

  هاي فرعیفرضیه 5-2
ک در زش استراتژیک تجارت الکترونی: پشتیبانی شرکت بر ار1فرضیه 
  هاي کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد. شرکت

زش استراتژیک تجارت الکترونیک در وري مدیریتی بر ار: بهره2فرضیه 
  هاي کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد.شرکت
الکترونیک در تصمیمات بر ارزش استراتژیک تجارت : کمک به 3فرضیه 
  صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد. هاي کوچک و متوسط شرکت

هاي : آمادگی شرکت بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت4فرضیه 
  کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد.  

هاي : ابعاد شرکت بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت5فرضیه 
  کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد. 

هاي ر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت: سرعت تغییر ب6فرضیه 
  کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد.

 و کوچک هايشرکت در الکترونیک تجارت پذیرش بر : سازگاري7فرضیه 
  .دارد تاثیر قزوین غذایی صنایع متوسط
 هايشرکت در الکترونیک تجارت پذیرش بر ادراکی : سودمندي8فرضیه 
  .دارد تاثیر قزوین غذایی صنایع متوسط و کوچک
 هايشرکت در الکترونیک تجارت پذیرش بر آسان کاربرد : ادراك9فرضیه 
  .دارد تاثیر غذایی قزوین صنایع متوسط و کوچک
 در الکترونیک تجارت پذیرش بر قانونی حقوقی و : زیرساخت10فرضیه 
  .دارد قزوین تاثیر غذایی صنایع متوسط و کوچک هايشرکت

هاي ار خارجی بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت: فش11فرضیه 
  کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین تاثیر دارد.



 هاي کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوینتاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت /رو همکا ادهزعلی بدیع

74  

  
  ): مدل مفهومی پژوهش1شکل (

  ]3[ )1388کریمی و همکاران (حاجی ]؛ 4[ )1390؛ حورعلی و همکاران (]14[ )2001( ؛ جاوالگی و رامسی]21[ )2012منابع: سففو و والکر (
 
 

  :روش پژوهش -6

هاي توصیفی ر این پژوهش از روش پژوهش پیمایشی که از نوع پژوهشد
  .است، استفاده شد

  گیرينمونه و روش نمونهآماري،  جامعه 6-1
 و کوچک هاي(ارشد، میانی و عملیاتی) شرکت مدیران ،آماري جامعه

استان قزوین (آبیک، البرز و قزوین) بودند. از روش  غذایی صنایع متوسط
اي استفاده شد. ادفی ساده متناسب با حجم درون خوشهگیري تصنمونه

  استفاده گردید. از جدول تخمین مورگان  ،جهت تعیین حجم نمونه
 ) :390اندازه جامعه آماريN=،( 
  :194(تعداد حجم نمونهn=.(  

  هاگردآوري داده ابزار 2 -6
، سففو و همکارانپرسشنامه برگرفته از مدل ، هاگردآوري داده ابزار
  با تعدادکریمی و همکاران  حورعلی و همکاران، لگی و رامسی،جاوا
اختصاص داده با مقادیر  لیکرتاي سوال از طیف سنجش هفت گزینه 54

  بود.  زیاد خیلی تا  کم خیلیاز  شده

  هاابزارگردآوري داده پایاییروایی و  6-3
از محاسبه ضریب الوشه براي  مهجهت سنجش اعتبار محتواي پرسشنا

از اساتید دانشگاه  اعتبار این پرسشنامه را هشت نفراستفاده شد.  گویههر
نرم  -بازاریابی، کامپیوتر -حوزه (مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانیدر 

هایی ها و مصاحبهپس از مشاورهالکترونیک) بررسی کردند.  -افزار، برق
 که 99یا  1سوال با برخورداري از ضریب  54ایشان انجام پذیرفت، که با 

) باالتر بود، مورد 78/0حداقل مقدار قابل قبول براي هشت نفر ارزیاب (از 
گیري که ابزار اندازه، توان ادعا کردتوافق همگان قرار گرفت. بنابراین، می

  این پژوهش از اعتبار باالیی برخوردار است.       
انی درونی پرسشنامه از روش آلفاي همس یهمچنین، جهت سنجش پایای

آلفا را ) مقدار ضریب 1توان براساس فرمول (که می ،اخ استفاده شدکرونب
  محاسبه کرد.

)(                                      ):1فرمول (
 -K

K 2

2

0-11 sum

i

n

i

S

S
  

، محاسبه شد 95/0تا  72/0هاي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ براي گویه
  است.ها باشد و نشان از همسانی درونی گویهتر میبیش 70/0که از مقدار 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده 6-4
ها پرداخته به توصیف دادهIBM SPSS Statistics 21 با استفاده از نرم افزار 

-یرها و حجم نمونه از نرمهمچنین، با توجه به نرمال بودن توزیع متغ شد.
  ي استفاده گردید. سازي معادالت ساختارمنظور مدلبه Amos 22افزار 

  :هانتایج و تحلیل یافته -7

  هاي توصیفییافته 7-1
 :براساس جنسیت دهندگانتوزیع فراوانی پاسخ

  درصد) مرد بودند. 10/70نفر ( 136درصد) زن و  90/29نفر ( 58فر، ن 194از 
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  :براساس تعداد نیروي کار شرکت دهندگانپاسختوزیع فراوانی 
تر هایی با نیروي کار کمدرصد) در شرکت 80/76نفر ( 149فر، ن 194از 
تا  51هایی با نیروي کار درصد) در شرکت 53/17نفر ( 34نفر،  10از 

تر از هایی با نیروي کار بیشدرصد) در شرکت 67/5نفر ( 11نفر و  100
  نفر بودند. 100

  :براساس موقعیت شغلی دهندگانپاسختوزیع فراوانی 
درصد)  84/27نفر ( 54درصد) مدیر ارشد،  34/11( نفر 22فر، ن 194از 

  درصد) مدیر عملیاتی بودند. 82/60نفر ( 118مدیر میانی و 
  :براساس مقطع تحصیلی دهندگانپاسختوزیع فراوانی 

   تر از دیپلم،درصد) در مقطع دیپلم و کم 10/3نفر ( 6فر، ن 194از 
  درصد)  85/61نفر ( 120درصد) در مقطع فوق دیپلم،  43/14نفر ( 28

درصد) در مقطع کارشناسی ارشد و  56/18نفر ( 36در مقطع کارشناسی، 
  درصد) در مقطع دکتري بودند. 06/2نفر ( 4

  :براساس سابقه خدمت دهندگانپاسختوزیع فراوانی 

  نفر  83سابقه،  سال 5تر از کمداراي  درصد) 20/23نفر ( 45فر، ن 194از 
 داراي درصد) 77/25نفر ( 50، قهساب سال 10تا  5 داراي درصد) 78/42(

 سابقهسال  20تا  16 داراي درصد) 16/5نفر ( 10، سابقه سال 15تا  11
     بودند.سابقه  سال 20تر از بیشداراي درصد)  09/3نفر ( 6و 

  هاي استنباطییافته 7-2
تخمین : سازي معادالت ساختاري مدل مفهومی پژوهشمدل) 2شکل (

  .دهدرا نشان می استاندارد
معناداري  :سازي معادالت ساختاري مدل مفهومی پژوهشمدل) 3شکل (
  دهد. را نشان می ضرایب

معیارهاي برازش مدل از کفایت و مناسب بودن برخوردار  ،کهدر صورتی
%) 95د، با سطح اطمینان (نتر باش) بیش96/1از ( Tباشند و مقادیر آماره 

  شوند. مورد قبول واقع میها فرضیه
  

  
   تخمین استانداردسازي معادالت ساختاري مدل مفهومی پژوهش: ): مدل2کل (ش

  
   معناداري ضرایبسازي معادالت ساختاري مدل مفهومی پژوهش: ): مدل3شکل (
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  کلیمدل ارزیابی برازش هاي ): شاخص1جدول (

  مقدار شاخص  مقدار قابل قبول  نام شاخص
  χ2/df(  00/3<  030/2( نسبت کاي دو به درجه آزادي

  RMR(  05/0<  041/0( هاماندهمیانگین مجذور باقی
  RMSEA(  08/0<  065/0( میانگین مجذور خطا
  920/0	GFI(  90/0>( نکویی برازش

  917/0	AGFI(  90/0>( نکویی برازش تعدیل شده
  930/0	CFI(  90/0>( برازش تطبیقی

  هاي پژوهش)منبع: (داده
  

  هانتایج آزمون فرضیه): 2جدول (
    هافرضیه

  ضریب مسیر
  

  Tآماره 
  

  فرضیهآزمون نتیجه 
  (به) متغیر وابسته  (از) متغیر مستقل

  مورد قبول است. فرضیه اصلی  15/16  87/0  پذیرش تجارت الکترونیک  ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک
  ول است.مورد قب 1فرضیه فرعی   78/11  79/0  ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک  پشتیبانی شرکت

  مورد قبول است. 2فرضیه فرعی   95/10  74/0  ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک  وري مدیریتیبهره
  مورد قبول است. 3فرضیه فرعی   26/8  65/0  ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک  کمک به تصمیمات

  مورد قبول است. 4فرضیه فرعی   07/5  46/0  پذیرش تجارت الکترونیک  آمادگی شرکت
  مورد قبول است. 5فرضیه فرعی   55/6  51/0  پذیرش تجارت الکترونیک  بعاد شرکتا

  مورد قبول است. 6فرضیه فرعی   75/6  53/0  پذیرش تجارت الکترونیک  سرعت تغییر
  مورد قبول است. 7فرضیه فرعی   43/7  60/0  پذیرش تجارت الکترونیک  سازگاري

  مورد قبول است. 8فرضیه فرعی   22/10  70/0  پذیرش تجارت الکترونیک  ادراکی سودمندي
  مورد قبول است. 9فرضیه فرعی   09/9  67/0  پذیرش تجارت الکترونیک  آسان کاربرد ادراك
  مورد قبول است. 10فرضیه فرعی   71/2  31/0  پذیرش تجارت الکترونیک   و قانونی حقوقی زیرساخت

  ورد قبول است.م 11فرضیه فرعی   05/3  37/0  پذیرش تجارت الکترونیک  شار خارجیف
  هاي پژوهش)منبع: (داده

  
که حاکی از مناسب بودن ، هاي تناسب مدل هستند) شاخص1جدول (

حجم  ،خوبی برازش براي اطمینان ازباشند. مدل ساختاري متغیرها می
   مورد توصیه 200تا  100معادالت ساختاري بین  سازيلمد نمونه در

نسبت کاي دو به ) بود. 194که در این پژوهش حجم نمونه (، شودمی
، 3و میانگین مجذور خطا 2هامانده، میانگین مجذور باقی1درجه آزادي

دو به درجه  که باید نسبت کاي، هاي بدي برازش مدل هستندمالك
) و 05/0تر از (ها کممانده)، میانگین مجذور باقی00/3تر از (آزادي کم

، نکویی برازش 4. نکویی برازش) باشند08/0تر از (میانگین مجذور خطا کم
                                                        
1. Chi-Square to Degrees of Freedom (χ2/df) 
2. Root Mean square Residual (RMR) 
3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
4. Goodness of Fit Index (GFI) 

که ، هستند هاي خوبی برازش مدلمالك 6و برازش تطبیقی 5تعدیل شده
تر از بیش)، نکویی برازش تعدیل شده 90/0تر از (بیشباید نکویی برازش 

  ) باشند.90/0تر از (بیش) و برازش تطبیقی 90/0(
 ) تمامی96/1از ( Tمقادیر آماره  تر بودنبیشدلیل ) به2در جدول (

  شوند.مورد قبول واقع می%) 95(ها با سطح اطمینان فرضیه
  
  
  

                                                        
5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
6. Comparative Fit Index (CFI) 
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  :گیريبحث و نتیجه -8

هاي رقابتی مبنی بر ها به توسعه مزیتجامعه اطالعاتی، شرکت در
نیاز دارند،  آوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده مناسب و متمرکز از فن

ویژه ست. این واقعیت بهکه عامل حیاتی براي موفقیت در بازار امروزي ا
  متوسط امري حیاتی است، زیرا  و هاي کوچکرابطه با شرکت در
جدید،  هاي سازمانیدر توسعه مدلآوري اطالعات و ارتباطات، فن

ها ارتباطات درونی و بیرونی به آن يرقابت در بازارهاي جدید یا ارتقا
حوري چون هاي اینترنت مآوريمنظور پذیرش فنرساند. بهیاري می

و کار، گام نخست ادراك ارزش  تجارت الکترونیک در روابط کسب
این  هدفلذا استراتژیک تجارت الکترونیک توسط مسئوالن امر است. 

الکترونیک بر پذیرش آن استراتژیک تجارت ارزش تاثیر  تبیین ،پژوهش
نتایج . استهاي کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین شرکت در

، 79/0(پشتیبانی شرکت با ضریب متغیرهاي که  ،پژوهش نشان داد
) 65/0کمک به تصمیمات با ضریب  ،74/0وري مدیریتی با ضریب بهره

و  تجارت الکترونیک بر ارزش استراتژیک ترین تاثیر راترتیب بیش به
کاربرد آسان با ، ادراك 70/0(سودمندي ادراکی با ضریب متغیرهاي 

، 53/0با ضریب  ، سرعت تغییر60/0، سازگاري با ضریب 67/0ضریب 
فشار ، 46/0ب ، آمادگی شرکت با ضری51/0ب ابعاد شرکت با ضری

 به) 31/0ضریب با و قانونی و زیرساخت حقوقی  37/0خارجی با ضریب 
همچنین،  دارند. بر پذیرش تجارت الکترونیکتاثیر را  ترینترتیب بیش

بر پذیرش  87/0با ضریب تجارت الکترونیک استراتژیک ارزش متغیر 
جامعه مورد مطالعه، این از دیدگاه دارد. تاثیر مثبت و معناداري آن 

جاوالگی و رامسی، ، راستاي نتایج پژوهش سففو و همکاراننتایج در 
  قرار دارد. کریمی و همکارانحاجی  حورعلی و همکاران،

  

  کاربردي پیشنهادات8-1
 هاي اجراي فعالیت محور پرهیز نموده و از هاي خوداز انجام فعالیت

هاي متولی امر تجارت الکترونیک که سازماندهی شده از سوي ارگان
ها شود و هزینهمی بندي شدهصورت بخشها بهسبب اجراي فعالیت

  یابد، استقبال نمود.به مقدار بسیار زیادي کاهش می
 لحاظ تئوري با برگزاري سمینارها و مند کردن مدیران بهجهت عالقه 

هاي این سیستم با مزیتتر بیشها را هرچه ي آموزشی آنهاکالس
هایی که از این طریق لحاظ عملی مدیران را با شرکتآشنا کنند و به

  اند، آشنا سازند.  دست آوردههایی بهکنند و موفقیتفعالیت می
  یک برنامه بلندمدت جهت تغییر الگوهاي رفتاري و فرهنگی مردم

زیرا تغییر این الگوهاي رفتاري ، شود و کار طراحیحوزه کسب در
  صورت مقطعی با آن برخورد کرد. توان بهبر است و نمیکاري زمان

  هاي تولید را بسته به بنگاه یتمام ،بتواندایجاد و توسعه شبکه داخلی که
هاي تا از این طریق با توانمندي ،زمینه فعالیت به یکدیگر متصل کند

  هاي یکدیگر را برطرف سازند. یکدیگر آشنا شده و نیازمندي
 محور باشد، مشتري محور که محصولتر از آنتجارت امروز بیش

هاي اختصاصی جهت سایتها وببنابراین الزم است، شرکت، است

  تر با مشتریان و شناسایی نیازهاي آن طراحی کنند.تعامل بیش
 ارتباطات جهت آوري اطالعات و گذاري مستمر در بخش فنسرمایه

هاي ارتباطی و الکترونیکی صورت امنیت شبکه ارتقاي وسعه وت
  گیرد. 

 بدون  هاي مالی (اعطاي وامهاي فنی و مدیریتی و حمایتمشاوره
تجارت الکترونیک از سوي وزارت  هايبهره) جهت توسعه زیرساخت

کارگیري تجارت الکترونیک ارائه هاي متقاضی بهصنایع به شرکت
 گردد.

  هاي آتیبراي پژوهشپیشنهادات 8-2
 هاي کوچک با توجه به محدود بودن جامعه آماري پژوهش (شرکت

  گران پیشنهاد و متوسط صنایع غذایی استان قزوین) به پژوهش
هاي کوچک و متوسط سایر که این پژوهش را در شرکت، شودمی

  ها مورد سنجش قرار دهند.صنایع و استان
  تژیک تجارت الکترونیکارزش استراسه مولفه براي این پژوهش: 

 وري مدیریتی و کمک به تصمیمات) و(پشتیبانی شرکت، بهره
یک: (آمادگی شرکت، ابعاد ت مولفه براي پذیرش تجارت الکترونهش

ادراك کاربرد  ،سودمندي ادراکی ،سرعت تغییر، سازگاري شرکت،
و قانونی و فشار خارجی) را مورد بررسی زیرساخت حقوقی  ،آسان

 هايهاي آتی مولفهشود، پژوهشاست، لذا پیشنهاد می قرار داده
یک مورد استراتژیک و پذیرش تجارت الکترون دیگري را براي ارزش
  شناسایی قرار دهند.

 منظور بسط مدل، حوزه مطالعاتی خود هاي آتی بایستی بهپژوهش
هاي بهینه و طراحی مدل بومی جهت را به سمت شناسایی مدل

هاي کوچک و متوسط پیش یک در شرکتپذیرش تجارت الکترون
  ببرند.

 صورت مقطعی صورت گرفته است. ها بهدر پژوهش حاضر بررسی
یک پژوهش طولی را  ،شودهاي آتی پیشنهاد میبنابراین به پژوهش

هایی مانند (فراتحلیلی، فراترکیبی) در پیش بگیرند و از روش
 ست.تر اکه نیازمند مطالعه و پژوهش بیش ،استفاده کنند

  پژوهش هايمحدودیت 8-3
  .داشتن محدودیت زمانی جهت انجام پژوهش  
 هاي الزم هاي زیاد اداري براي انجام هماهنگیوجود بوروکراسی

 جهت انجام پژوهش.
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