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Abstract
Objective: The method of collecting information is library, which has been collected by using online
resources and reviewing and viewing various articles, dissertations and books. The information used in
this study is in the form of tabular data (2011-2016) from the national accounts statistics of the Statistics
Center of Iran, the Central Bank, the World Bank, the World Information Technology Report, the
United Nations Statistics Division and the IMF Global Economic Outlook Database. And the tenth
version of the GTAP database is extracted.
This study examines the effects of international institutional forces on the dissemination of B2B ecommerce during the period (2011-2016) and several control variables. This study is for Iran and the
countries of Iran's major trading partners including 35 countries including Singapore, Sweden,
Switzerland, Qatar, Oman, Saudi Arabia, UAE, USA, France, Japan, China, South Korea, Netherlands,
Hong Kong, Azerbaijan, Germany, Australia, Belgium, Vietnam, Malaysia, Brazil, Spain, Kazakhstan,
Russia, Italy, Turkey, Thailand, India, Tajikistan, Egypt, Pakistan, Canada, the United Kingdom and
Iran and the rest of the world, including countries that trade in the two Side with Iran, they have a small
role.
Methods: Research variables include the diffusion of B2B e-commerce, Coercion pressure from export
dependence, Mimetic pressures from foreign competition, Normative pressure from global cohesive
trade relationships, Internet access, economic development and global shared knowledge. The method
of collecting information is the library, which has been collected by using online resources and
reviewing and viewing various articles, dissertations and books. The analysis of relationships between
variables is based on the modified GLS pattern in the form of composite data.
Results: The results of the final estimation of the regression function showed that the acceptance of the
dependent variable (B2B e-commerce dissemination) can affect some predictors such as complexity
and dependence on exports, etc. In such a case, the endogenous variable may be related to the predictors.
The diffusion of B2B e-commerce, Coercion pressure from export dependence, Mimetic pressures from
foreign competition, Normative pressure from global cohesive trade relationships, Internet access,
economic development and global shared knowledge has a positive and significant relationship with
the diffusion of e-commerce expansion (dependent variable).
Conclusion: Unlike previous research, which has focused primarily on national institutions to examine
the dissemination of ICT-related innovations, this study provides insight into the mechanisms for the
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Abstract

spread of B2B e-commerce technologies worldwide, showing that embedding in The modern global
community is shifting local companies. Ways of using B2B e-commerce This study shows that the
rationalization of B2B e-commerce at the national level is not simply the result of endogenous
institutional frameworks on a national basis; Rather, it essentially reflects the institutional and business
links with the more rational B2B e-commerce movements in the modern global community. This study
links a country's move toward B2B e-commerce to the movement of its core counterparts around the
world. The pressures imposed comply with the institutionalized rules in a country's network. Coherent
trade relations between countries create normative patterns that facilitate the rationality and
dissemination of B2B e-commerce. Similarly, the exchange of technical knowledge between experts
from commercial countries is expanding B2B e-commerce. High levels of scientific and technical skills
and a competitive environment are of particular importance. These factors have been shown to have a
positive effect on the importer of B2B e-commerce technology as well as the country's capacity to
attract it. Many countries are working to increase the spread of e-commerce technologies in their
economies; So policymakers can use education systems to demonstrate the importance of B2B ecommerce. This will disseminate the required knowledge about related technologies. It also creates
common norms among experts on the importance of B2B e-commerce in the country. Policymakers
need to encourage policies that ensure greater transparency in global markets. Transparency in business
relationships is an important source of new information, modern technology and best practices. The last
major contributor is B2B e-commerce vendors to educate the community about the factors that are
significantly associated with B2B e-commerce dissemination. With such information, they can develop
more efficient and effective strategies for upgrading their B2B e-commerce software. For example,
vendors need to target both leading companies and their affiliates around the world because they adopt
B2B e-commerce at the same time. The proposed framework also addresses the role of market
complexity and recognizes that the expansion of B2B e-commerce is also driven by efficiency
incentives. Policymakers can ensure the right business environment to attract foreign technology
transfers, including B2B e-commerce. For example, policymakers can improve the ICT infrastructure
to facilitate companies' ability to respond to foreign technology transfers in their own countries.The
pressure imposed by The Coercion pressure from export dependence has a positive and significant effect
on the diffusion of e-commerce. In other words, with the increase of dependence on exports, the rate of
diffusion of e-commerce increases. Internet access also has a positive and significant effect on the
diffusion of e-commerce. Normative pressure from global cohesive trade relationships between
countries have a positive effect on the diffusion of e-commerce. Mimetic pressures from foreign
competition also have an impact on the diffusion of e-commerce and are significant. global shared
knowledge also has a positive effect on the diffusion of e-commerce. The pressures imposed comply
with the institutionalized rules in a country's network.
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چکیده
هدف :هدف این مقاله بررسییت ثیر ر امامم مررر بر ثجارتالکترون ک در ایران و شییریاع اهدت ثجارع ایران براع دورت زمانت
 9311-9315است .این مطالعه ب نشت از مکان زمهاع گسترش فناورعهاع ثجارتالکترون کت  B2Bارائه متدهد.
روش :متغ رهاع ثحق ق شامم سطح گسترش ثجارتالکترون کت ،فشار ثحه لت ناشت از وابستگت به صادرات ،فشار هنجارع ناشت
از روابط من سجم ثجارع جهانت ،ف شار ثقل دع نا شت از رقابت خارجت ،دانش م شترک جهانت ،د ستر ست به اینترنت و ثم سعه
اقتصادع است .روش گردآورع اطالاات یتابخانهاع است یه با استفادت از منابع اینترنتت و بررست و مشاهدت مقاالت و پایان نامهها
و یتب گمناگمن به جهعآورع اطالاات پرداخته شییدت اسییت .ثجزیه و ثحل م روابط ب ن متغ رها بر اسییاا الگمع اداقم مربعات
ثعه میافته در قالب دادتهاع ثری بت انجام شدت است.
یافتهها :روابط ثجارع من سجم ،ف شار ثحه لت نا شت از واب ستگت به صادرات ،ف شار ثقل دع نا شت از رقابت خارجت ،د ستر ست به
اینترنت ،ثمسعه اقتصادع و دانش مشترک جهانت رابطه مثبت و معنادارع با م زان گسترش ثجارتالکترون ک (متغ ر وابسته) دارند.
نت جهگ رع :فشییار ثحه لت ناشییت از وابسییتگت به صییادرات ثیر ر مثبت و معنادارع بر م زان اننتشییار ثجارتالکترون کت دارد.
بهابارتدیگر ،با افزایش وابستگت به صادرات ،م زان گسترش ثجارتالکترون کت افزایش متیابد .همچن ن دسترست به اینترنت ن ز
ثیر ر مثبت و معنادارع روع گسییترش ثجارتالکترون ک دارد .روابط منسییجم ثجارع ماب ن یشییمرها ،ارر مثبت بر گسییترش
ثجارتالکترون ک دارد .ف شارهاع ثقل دع نا شت از رقابت خارجت ن ز روع گ سترش ثجارتالکترون ک مررر ا ست و معنادار ا ست.
دانش م شترک جهانت ن ز ،ارر مثبتت بر م زان گ سترش ثجارتالکترون ک دارد .ف شارهاع ثحه لت بااث انطباق با قمان ن نهادینه شدت
در شبکه یک یشمر متشمد.

واژه های کل یدی :ت جارت الکترون یک ،نظر یه ن هادی ،م حدود یت های ت جارت الکترون یک ،گستتتترج ت جارت الکترون یک،
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مقدمه

پدیده تجارتالکترونیکی به یکی از ضروریات در قرن حاضر تبدیل شده و برای کشورهایی که هنوز در این زمینه
دچار ضعف و عقبماندگی هستند ،الزم است که عوامل و موانع موجود بر سر راه بهکارگیری و توسعه این مقوله را مورد
بررسی قرار داده و آنها را اولویتبندی نموده ،سپس بر اساس اولویت این موانع را رفع و الگویی جهت پیادهسازی و
بهکارگیری تجارتالکترونیکی ارائه نمایند (علیپور و همکاران .)22 ،1231 ،تجارتالکترونیکی ،راه و روش جدید کسب
و کار ،بهصورت الکترونیکی و با استفاده از شبکهها و اینترنت است .در این روش فرآیند خرید و فروش یا تبادل
محصوالت ،خدمات ،اطالعات از طریق شبکههای کامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت میگیرد (حنفیزاده،
 .)8 ،1283پدیده تجارتالکترونیکی به یکی از ضروریات در قرن حاضر تبدیل شده و برای کشورهایی که هنوز دراین
زمینه دچار ضعف و عقب ماندگی هستند ،الزم است که عوامل و موانع موجود بر سر راه بهکارگیری و توسعه این مقوله
را مورد بررسی قرار داده و آنها را اولویتبندی نموده ،سپس بر اساس اولویت این موانع را رفع و الگویی جهت پیادهسازی
و بهکارگیری تجارتالکترونیکی ارائه نمایند (علیپور و همکاران.)22 ،1231 ،
در عصر حاضر و بهوسیله انقالب الکترونیکی تمام عناصر و دستگاهها در حداقل زمان میتوانند بههم مرتبط شده و به
مبادله اطالعات بپردازند .بر خالف تصوری که از تبادل اطالعات و ارتباطات الکترونیکی ارائه گردیده است ،واقعیت این
است که بسیاری از کشورها ،دستگاهها ،سازمانها و عناصر موجود در آنها هنوز به قابلیتهای مورد انتظار در این زمینه
دست نیافتهاند .در این زمینه هم شاهد تفاوت عمیق بین کشورها ،دستگاهها و سازمانهای موجود در آنها هستیم.
بهطوریکه در برخی از کشورهای پیشرفته درصد باالیی از سازمانها و دستگاهها و عناصر بستر الزم برای ورود به دهکده
جهانی و برقراری ارتباط الکترونیکی را بهدست آورده بسیاری از فعالیتهای خود را از این طریق انجام میدهند .در چنین
کشورهایی شاهده پدیدههای نوین عصر ارتباطات از قبیل دولت الکترونیک ،کسب و کارهای الکترونیک،
تجارتالکترونیک ،صادرات و واردات الکترونیک ،خرید الکترونیک و آموزش الکترونیک هستیم .در دسته دیگری از
کشورها باتوجه به اینکه چنین مسائلی مطرح شده و اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته است ولی چون اکثر سامانههای
آنها به چنین قابلیتی دسته نیافتهاند هنوز اداره امور به صورت الکترونیکی فراگیر نشده است .همچنین در برخی از
کشورهای کمتر توسعهیافته یا در حال توسعه ،به اجبار شرایط محیطی و جهانی اقدامات اولیه در جهت برقراری سامانههای
الکترونیکی شروع شده است.
مبانی نظری و فرضیههای پژوهش
سطح گسترش تجارت الکترونیکی

1

اصطالح تجارتالکترونیک زمانی بهوجود آمد که کسب و کارها به نقش اینترنت بهعنوان یک واسطه قدرتمند برای
انجام اداره کسب و کار بهویژه در بخش خدمات ،پی بردند .تجارتالکترونیک فرایندی است که شامل خرید ،بازاریابی،
فروش و پشتیبانی از مشتری شده و با روابط و تعامالت تجاری از طریق اینترنت همراه است .تجارتالکترونیک بهعنوان
تمامی موارد مربوط به چرخه زمان ،سرعت ،جهانی شدن ،افزایش بهرهوری ،دستیابی به مشتریان جدید و تسهیل دانش در
E-commerce Expansion Level

1
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سراسر سازمان ،از طریق تعامالت دیجیتالی فعال در سراسر مرزهای سازمان در مورد محصوالت و خدمات سازمان،
توصیف شده است (منصور و عابیدین.)2212 ،1
تجارتالکترونیکی تجارت به تجارت 2به پدیدهای گسترده در جهان تبدیل شده است .تجارتالکترونیکی B2B2به
مجموعه فناوریهای اینترنتی گفته میشود که برای تسهیل معامالت بین شرکای تجاری طراحی شدهاند .این فناوریها از
نظر استراتژیک بر عملکرد شرکتها تأثیر میگذارند زیرا به بهبود قابلیت پردازش و همچنین امکان هماهنگی کارآمد
بین شرکای تجاری کمک میکنند .آنها هم برای کشورهای توسعه یافته و هم در حالتوسعه در تقویت اقتصاد خود و
در حمایت از توسعه اقتصادی ملی از طریق رقابت و بهرهوری بیشتر تجارت مهم هستند .با توجه به پتانسیلهای آنها ،در
دهه گذشته افزایش چشمگیری در اهمیت تجارتالکترونیکی  B2Bدر سراسر جهان مشاهده شده است .گزارش شده
است که حجم معامالت تجارتالکترونیکی  B2Bجهانی در سال  2212از  12تریلیون دالر فراتر رفته است .شیوع این
فناوریها در برخی از اقتصادها از برخی دیگر بیشتر است .ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن ،انگلستان و چین با هم سهچهارم
معامالت تجارتالکترونیکی  B2Bجهانی را تشکیل میدهند .این حجم در سال  2212به  082میلیارد دالر در ایاالت
متحده رسید .این  3/2درصد از کل معامالت  B2Bدر بازار ایاالت متحده است .این مقدار احتماالً طی  2سال آینده به
 12/1درصد خواهد رسید .تقریباً  62درصد از فروش استانهای کانادا از طریق معامالت تجارتالکترونیکی  B2Bدر سال
 2212حاصل شده است .در جمهوری کره و فدراسیون روسیه تجارتالکترونیکی  B2Bبهترتیب  22درصد و  31درصدکل
درآمد تجارتالکترونیکی در سال  2212را تشکیل میدهد .با این حال ،استفاده از تجارتالکترونیکی  B2Bهنوز در
برخی از اقتصادها در سطح رضایتبخشی پایین است .کمتر از  22درصد شرکتها در جمهوری یوگسالوی مقدونیه،
اسلواکی ،یونان و قبرس با استفاده از تجارتالکترونیکی تجارت میکنند .برای کل منطقه خاورمیانه و آفریقایشمالی،
حجم تجارتالکترونیکی  B2Bدر سال  2212فقط حدود  3میلیارد دالر بوده است .درحالیکه معامالت
تجارتالکترونیکی در اکثر کشورهای آفریقایی و آمریکای التین تقریباً وجود ندارد .ظاهراً در استفاده از فناوری تجارت
 B2Bدر مناطق و اقتصادهای مختلف در سراسر جهان تنوع قابل توجهی وجود دارد .تحقیقات نشان داده است که به جای
کاهش ،نابرابری در استفاده از تجارتالکترونیکی  B2Bدر واقع بیشتر میشود (گومز هررا و همکاران.)2210 ،0
دانش مشترک

جهانی5

تأثیر جامعه بینالملل ممکن است از طریق دانش مشترک بین متخصصان ظاهر شود .با تبدیل شدن جهان به دهکدهای
کوچک ،دانش ،آموزش و آموزش حرفهای در سطح جهانی استاندارد میشوند و یک کانال بینالمللی برای گسترش
نوآوری ارائه میدهند .سیستمهای ملی آموزش ممکن است بهعنوان سایتهای گیرنده برای مدلهای اجتماعی که از
طریق سیستم جهانی گستردهتر جریان دارند ،باشد و وجود سرمایههای انسانی علمی و فناوری الگویی را تنظیم میکند که
گسترش شیوهها و فنآوریهای منطقی جهانی را تسهیل میکند (گولر و همکاران.)2222 ،6

Gomez-Herrea, Martens and Turlea

4

Mansor and Abidin

Globally Shared Knowledge

5

B2B E-Commerce

I. Guler, Guillen, and Macpherson

6

Business to Business

1
2
3
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به اشتراک گذاشتن درک مشترک در سراسر جهان از طریق آموزش و آموزش رسمی ،پذیرش الگوهای مشابه
هنجارها ،روشها و نوآوریها را در سطح جهان تسهیل میکند .با این حال ،در مورد تجارتالکترونیکی  ،B2Bپیشنهاد
میشود میزان گسترش آن منوط به میزان نفوذ آموزش و دانش سیستمهای اطالعات مدیریت و همچنین سطح مهارتهای
فنی فناوری اطالعات و ارتباطات 3در اختیار متخصصان باشد .کشورهای مختلف دارای سطح مختلفی از پیشرفت حرفهای
و دانش فنی هستند .این اختالفاتی را در میزان و سطح گسترش ایجاد میکند (گولر و همکاران.)2222 ،
از آنجا که نیروی انسانی با مهارت باال یکی از پیش نیازهای تجارتالکترونیکی محسوب میشود ،شرکتهایی که
دارای نیروی انسانی با مهارت ،تخصص و دانش باالیی هستند از مزیت و پتانسیل خوبی برای توسعه تجارتالکترونیکی
برخوردارند .دانش عبارت است از آشنایی ،آگاهی ،فهم حاصل از تجربه یا تحصیل .دانش دارای ابعادی است که در
داخل شرکت ایجاد شدهاند و یا نتیجه دانش سازمان هستند این ابعاد عبارتند از :فناوری ،هوش تجاری ،آگاهی از عوامل
بیرونی و درونی ،آگاهی از نیازهای مشتریان .بنگاه از یک سو برای برآوردن نیازهای مشتریان ،باید دانش این نیازها و
نحوه برآوردن آنها و پاسخگویی به مشکالت و مسائل آنان را داشته باشد و ازسوی دیگر کادر فنی و پشتیبانی درون
بنگاه باید مهارت و دانش فنی کافی و بههنگام در خصوص وظایف خود جهت ارائه خدمات پشت باجهای
تجارتالکترونیکی را داشته باشند .از این نظر مهارت فنی ،دانش و آگاهیهای فرهنگی نیروی انسانی از مؤلفههای مهم
در موفقیت تجارتالکترونیکی بنگاه محسوب میشود .اشتراک دانش ابزاری مهم است که دانش فردی را به دانش
سازمانی گروهی تبدیل میکند .سطح فعالیت اشتراک دانش جامعه به نتایج جامعه مجازی مرتبط است و این نتایج بهطور
قابلتوجهی با وفاداری به ارائه دهنده خدمات جامعه مجازی این نتایج حاکی از آن است که سطح فعالیت اشتراک دانش
جامعه ممکن است یک پروکسی مناسب برای وضعیت سالمت یک جامعه مجازی باشد (السعد و تمنه .)2213 ،1از آنجا
که مؤسسات آموزش ملی نقش بهسزایی در گسترش دانش جاری از طریق سیستم جهانی گسترده دارند ،انتظار میرود
مؤسسات آموزش ملی بخشی از دانش مشترک بین متخصصان در سراسر جهان باشند .با این وجود ،کشورهای مختلف
دارای سطح متفاوتی از پیشرفت حرفهای و دانش فنی هستند.
فرضیه اول :مهارت و دانش فنی اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد.
فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به

صادرات2

فشار تحمیلی ،که ناشی از نفوذ سیاسی و نیاز به مشروعیت است .از این لحاظ ،وابستگی به صادرات بهعنوان مکانیزم
تحمیلی برای تغییرات اجتماعی و انتقال فناوری میتواند بهطور گستردهای در گسترش بینالمللی تجارتالکترونیکی B2B

کمک کند .شرکتهای محلی ممکن است تجارتالکترونیکی  B2Bرا در پاسخ به فشار تحمیلی در قالب درخواستهایی
برای مطابقت با استانداردها و رویههای الزم توسط همتایان خود در کشورهای دیگر ،اتخاذ کنند .وقتی شرکتهای محلی
سهم بیشتری از تولید خود را به بازارهایی که در آن از فناوریهای تجارتالکترونیکی  B2Bبهطور گستردهای استفاده
میشود ،صادر میکنند ،انتظار انتقال گسترده فناوری به کشور مبدأ را داریم (السعد و تمنه.)2213 ،
فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات نشان میدهد که گسترش تجارتالکترونیکی دریک کشور بهطور تحمیلی
Coercion Pressure From Export Dependence

2

Abdallah Alsaad, and Abdallah Taamneh
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چگونه تحت تأثیر سلطه سایر کشورها و میزان تجارتالکترونیک  B2Bاست .همچنین اشاره دارد به هر دو تعهدات رسمی
و غیررسمی توسط نهادهای دیگری که نهادهای قبلی به آنها وابستهاند ،بر نهادها اعمال میشوند .فشار تحمیلی جامعه
بینالملل در روابط تجاری معامالتی لنگر میاندازد .روابط تجاری ،بهویژه روابط صادراتی ،نوعی وابستگی به منابع در نظر
گرفته میشود و مدتهاست که بهعنوان مکانیزم تحمیلی برای تغییرات اجتماعی شناخته میشود .وابستگی بیشتر به
صادرات نشانگر تجربه فشار بیشتر از سوی دیگران است.
فرضیه دوم :وابستگی به صادرات اثر منفی بر گسترش تجارتالکترونیک دارد.
فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت

خارجی1

فشار تقلیدی ،ناشی از پاسخهای استاندارد به عدم اطمینان.

فشارهای تقلیدی که توسط رقابت جهانی تجربه شده توسط شرکتهای محلی نشان داده میشود .روشی که جامعه
بینالملل از طریق آن میتواند الگوی بینالمللی گسترش فناوری را تحت تأثیر قرار دهد ،افزایش رقابت بین بازیگران
کشورهای مختلف است (نویمایر و پرکینز .)2222 ،2در سطح بینالمللی ،رقابت بین شرکتهای کشورهای مختلف ممکن
است به دلیل رقابت بر سر منابع یکسان بازار باشد .رقابت بینالمللی این فرصت را به شرکتهای محلی میدهد تا در مورد
سودآوری و عملکرد فنی روشها یا فناوریهای جایگزین که توسط رقبای خارجی اتخاذ میشود ،اطالعات کسب کنند.
در چارچوب رقابت ،بنگاهها تمایل دارند از روشهای دیگران ،بهویژه رقبا که به نظر میرسد موفق و دارای شهرت باال
هستند ،تقلید کنند تا از عقب ماندن و یا از دست دادن منابع مهم بازار جلوگیری کنند .کشورهایی که برای منابع مشابه
بازار رقابت میکنند ،رفتار و عملکرد همتایان خود را تقلید میکنند ،حتی اگر نمیتوانند اطمینان حاصل کنند که انجام
این کار در واقع به نفع آنها خواهد بود (دی ماجیو .)1382 ،2گولر و همکاران ( )2222و هنیس 0و همکاران ( )2222برخی
شواهد نشان میدهد که در اقتصاد رقابتی جهانی ،شرکتهایی در سراسر جهان که برای همان بازارهای خارجی رقابت
میکنند ،احتماالً از روشهای یکدیگر تقلید میکنند؛ زیرا تصور میکنند که چنین عملی عملکرد خود را تقویت میکند.
به همین ترتیب ،بسیاری از شرکتهای بزرگ در سراسر جهان فناوری تجارتالکترونیکی  B2Bرا بهعنوان پاسخی به
تهدید رقابتی شرکتهای خارجی اتخاذ میکنند .بهعنوان مثال ،بسیاری از شرکتهای ژاپنی تجارتالکترونیکی  B2Bرا
بهعنوان بخشی از پاسخ جهانی خود به تهدید رقابتی شرکتهای آمریکایی ،که سازگاری بهتری با فناوری اطالعات و
ارتباطات و جهانیسازی دارند ،به شرکای تجاری خود در شرق آسیا اتخاذ و معرفی کردهاند .این رفتار تقلیدی پیامدهایی
در گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bدر سراسر جهان دارد .کشورهایی که عمدتاً در سیستم تجارت جهانی گنجانده
شدهاند ،با فشارهای رقابتی روبرو هستند که ممکن است منجر به پذیرش فنآوریهای تجارتالکترونیکی مشروع B2B

شود که با موفقیت اجرا شدهاند یا در جاهای دیگر بهطور مؤثر کار میکنند (السعد و تمنه .)2213 ،از نظر تجارت ،دو
کشور هنگام صادرات محصوالت مشابه به مجموعه دیگری از کشورها ،معادل نقش هستند .معموالً ،معادالت نقش بین
دو کشور را میتوان با مقایسه روابط صادراتی دو کشور با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن روابط مستقیم بین این دو
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کشور بررسی کرد .فقط کسانیکه صنایع مشابهی را در همان بازار صادراتی صادر میکنند بهعنوان رقبا درنظر گرفته
میشود .برای مثال گولر و دیگران الگوی صادرات یک کشور که بر اساس دسته صنعت با سایرکشورهای پیشگام در
استفاده از تجارت الکترونیکی  B2Bهمخوانی دارد.
فرضیه سوم :فشارهای رقابت بینالمللی اثر منفی بر گسترش تجارتالکترونیک دارد.
فشار هنجاری ناشی از روابط تجاری منسجم

جهانی1

روابط تجاری منسجم جهانی را میتوان بهعنوان وسیلهای برای انتقال فناوری نیز در نظر گرفت (جاندیاال .)2212 ،2در
دیدگاه نهادگرایی جدید 2این شناخت وجود دارد که رفتارها و عملکردهای مناسب از نظر اجتماعی ساخته میشوند (میر،0
 .)1330محققان مشاهده کردهاند که روابط تجاری مهمترین عامل تعیینکننده علیت در بین اعضای یک شبکه است (هوو
و همکاران .)2210، 2وقتی شرکتهای دو کشور در یک رابطه تجاری منسجم قرار دارند ،آنها ارزشهای اجتماعی و
ترجیحات فرهنگی را نیز مبادله میکنند .ترجیحات ،تجربهها و روشهای معمول بازار و فناوریهایی که به این شرکتها
کمک میکند تا در برخورد با همان شرایط یکسان ،ارزشهای فرهنگی -اجتماعی مشترکی را توسعه دهند (جاندیاال،
 .)2212این بدان معنی است که وقتی کشورها در تعامل نزدیکتر با امکان تبادل دانش ،اشتراک هنجارها و تشویق انطباق
با مدلهای قانونی مشارکت داشته باشند ،روی یکدیگر تأثیر بیشتری خواهند گذاشت (گولر و همکاران .)2222 ،ازاینرو
میتوان احتماالً شباهت زیادی از نظر رفتار دو کشور در مورد شرایط خاص ایجاد کرد .از این نظر ،میتوان فرض کرد
که روابط تجاری دو طرفه گسترده بین دو کشور دانش و تجربه تجارتالکترونیکی  B2Bرا انتقال میدهد ،هنجارهای
مشترکی را در مورد استفاده از تجارتالکترونیکی  B2Bایجاد میکند ،و احتماالً الگوهای مشابه پذیرش
تجارتالکترونیکی  B2Bرا در آن کشورها توسعه میدهد (کشتری و دهوالکیا.)2222 ،6
فرضیه چهارم :روابط تجاری اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد.
پیچیدگی

بازار7

رویکرد جامعه جهانی بر اهمیت پیوندهای سازمانی با جامعه بینالملل تأکید میکند ،اما تمایل دارد که انگیزههای
کارآیی در پس پذیرش نوآوری را فراموش کند (نویمایر و پرکینز .)2222 ،تجارتالکترونیکی  B2Bبه دلیل نیاز به
کارایی به احتمال زیاد در اقتصادهای دارای بازار پیچیده پخش میشود .در واقع ،بازارها بهعنوان سیستم روابط تجاری بین
تعدادی از بازیگران از جمله مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا و آژانسهای پشتیبانی خصوصی و عمومی به تصویر کشیده
شدهاند (کوویلو و مونرو .)1332 ،8بازارهای پیچیده یک فضای تجاری با تعداد زیادی از محصوالت و روابط پیچیده بین
طرفهای شرکتکننده را به نمایش میگذارند .بازیگران در چنین محیطهایی ملزم به صرف تالشها و هزینههای قابل
توجهی در هماهنگی ،نظارت و نظارت بر روابط خود میشوند .این میتواند عدم اطمینان را برای تصمیمگیرندگان زنجیره
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تأمین از نظر پیشبینی ،برنامهریزی و دوباره پرکردن به دلیل عوارض هماهنگی تقویت کند (وونگ و برنرویدر.)2212 ،1
از آنجایی که سطح باالیی از پیچیدگی بازار نیازهای پردازش اطالعات را افزایش میدهد ،بازیگران در چنین محیطهایی
نیاز به اتخاذ مکانیزم بازار مؤثر برای مدیریت چنین الزاماتی دارند .به همین ترتیب ،پیچیدگی بازار انگیزههای قابل
مالحظهای بیشتر برای مشارکتکنندگان برای اتخاذ رویکردهای جدید فناوری ایجاد میکند .در بازارهای پیچیده،
بازیگران به احتمال زیاد مزایای تجارتالکترونیکی  B2Bرا درک میکنند ،زیرا فرآیند اطالعات دقیقتری بین شرکا را
امکانپذیر میکند که به نوبه خود باعث کاهش خطاها ،افزایش کنترل ،افزایش سرعت و ایجاد ارتباط بهتر بین آنها
میشود (دوونگ و همکاران.)2223 ،2
دسترسی به

اینترنت3

تجارت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت به سرعت بهعنوان روشی کامالً جدید برای انجام تجارت و تعامل با مشتریان،
تأمینکنندگان و رقبا در حال ظهور است .تحوالت اخیر در تجارتالکترونیکی مبتنی بر اینترنت مهیجترین فرصتهای
تجاری را در بازار ارائه میدهد .کلید اصلی ایجاد تجارتالکترونیکی از طریق اینترنت بهعنوان یک فعالیت تجاری عادی
و روزمره ،همگرایی صنایع ارتباط از راه دور ،محتوا و رسانه و نرمافزار است .تجارت به تجارت و تجارت به مشتری

0

شامل خصوصیات متداول و متفاوت است که برای موفقیت در اجرای استراتژی تجارتالکترونیکی مبتنی بر اینترنت باید
درک شود .مشاغل تجاری بهطور تهاجمی تجارت بین شرکتی را از طریق اینترنت در پیش میگیرند زیرا میخواهند
هزینهها را کاهش دهند ،زمان پردازش سفارشات را کاهش دهند و جریان اطالعات را بهبود بخشند .گسترش سریع اینترنت
در اواخر دهه  1332منجر به رشد چشمگیر تجارتالکترونیکی شد .تجارت  B2Bنشاندهنده سریعترین رشد
تجارتالکترونیکی طی سالهای اخیر است.
برای محیط کسب و کار جهانیان ،انقالب فناوری که توسط اینترنت نشان داده میشود ،یک چارچوب در مقیاس
سیارهای ایجاد کردهاست که به تولیدکنندگان در سراسر جهان و گفتگوی تعاملی دائمی با آنها کمک میکند .این
گشودن برای مصرفکنندگان برای هر فرد تجاری که اینترنت را ابزاری برای ارتقا منافع خود در سطح ملی و بینالمللی
میداند ،پیامدهای مهمی دارد .اینترنت فرصتهای زیادی برای توسعه در اختیار مناطق توسعهنیافته قرار میدهد .اگر به
درستی استفاده شود ،میتواند شکافهای اقتصادی موجود را بسیار راحتتر از روشهای سنتی کاهش دهد .درک مزایا،
باید در چارچوب رقابت جهانی قرار گیرد .در ژوئن  ،2212در میان کشورهای اروپایی با بیشترین کاربر اینترنت ،روسیه،
آلمان ،انگلیس ،فرانسه و ترکیه هستند .در اتحادیه اروپا ،کشورهای با بیشترین کاربر اینترنت آلمان ،با  60/2میلیون نفر
و ضریب نفوذ  82درصد ،انگلستان با  22/0میلیون و ضریب نفوذ  82/6درصد ،فرانسه  22/2میلیون و ضریب نفوذ 03/6
درصد ،ایتالیا  22/8میلیون و ضریب نفوذ  28/0درصد و اسپانیا با  21/6میلیون و ضریب نفوذ  60/2درصد (آپویلوایی،2
.)2210
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اینترنت در حال حاضر در هر کشور ،در هر بخش ،در اکثر شرکتها و بیش از  2میلیارد نفر استفاده میشود و همچنان
در حال رشد است .تجارت برخط 1حجمی معادل حدود  8222میلیارد ) (B2B + B2Cایجاد میکند .اینترنت  0/2درصد
از تولید ناخالص داخلی  12کشور را تولید میکند که درصدی باالتر از کشاورزی ( 2/2درصد) ،آب و برق ( 1/2درصد)
یا بخش بپیشرفته مانند سوئد و انگلستان تشکیل میدهد ،در  3کشور از  12کشور سهم این کشور زیر  0درصد است ،و
فضای عظیم دیگری برای توسعه اینترنت باقی میگذارد .در کشورهای بالغ ،اینترنت طی  12سال گذشته  12درصد از
رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است و نفوذ آن در حال گسترش است .طی پنج سال گذشته ،سهم اینترنت در
رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها دو برابر شده و به  21درصد رسیده است .اگر در تحلیل آنها به  12کشور نگاه
کنیم ،اینترنت در  12سال گذشته  0درصد و در  2سال گذشته  11درصد رشد داشته است .این بازتاب شرکتهای کوچک
و متوسط 2است که از اینترنت افزایش عملکرد مییابند (آپویلوایی.)2210 ،
فرضیه پنجم :دسترسی به اینترنت اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد.
توسعه

اقتصادی3

تجارتالکترونیکی یکی از فعالیتهایی است که ابعاد جدیدی در رشد اقتصادی ایجاد و به بسیاری از کشورها کمک
کرده تا در سالهای اخیر سطح باالتری از توسعه را بهدست آورند ،در نتیجه یک فضای سرمایهگذاری مناسب برای توسعه
اقتصادی بیشتر ایجاد میشود (پوروهیت .)2222 ،0توسعه اقتصادی شامل ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید است .بخشهای
تولیدی جدید ظهور کرده و ساختار و سازمان فعالیتهای قدیمی را به شدت تغییر میدهند .در تحلیل تأثیر
تجارتالکترونیکی بر توسعه اقتصادی ،بهنظر میرسد فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیرات متفاوتی بر بهرهوری و رشد
دارد .اول ،سرمایهگذاری کاالهای سرمایهای در فناوری اطالعات و ارتباطات به تعمیق کلی سرمایه کمک میکند و
بنابراین ،به افزایش بهرهوری نیروی کار کمک میکند .دوم ،پیشرفت سریع فنآوری در تولید کاالها و خدمات فناوری
اطالعات و ارتباطات ممکن است به رشد بیشتر بهرهوری چند عاملی در بخش تولیدکننده فناوری اطالعات و ارتباطات
کمک کند و سوم ،استفاده بیشتر از فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن است به شرکتها کمک کند تا کارایی کلی خود
را افزایش دهند و در نتیجه بهرهوری چند عاملی را افزایش دهند .استفاده بیشتر از فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین
میتواند به تأثیرات شبکه ،از جمله کاهش هزینههای معامله و نوآوری سریعتر کمک کند که به بهبود بهرهوری کلی
اقتصاد ،یعنی بهرهوری چند عاملی کمک میکند (پوروهیت.)2222 ،
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی

حاج کریمی و عزیزی ( )1280مدل عوامل مؤثر بر بهکارگیری تجارتالکترونیکی در شرکتهای کوچک را بررسی
کردند .در این مقاله محققین با رویکردی نوین و متفاوت به بررسی اثر متغیرهای آمادگی سازمانی ،پویایی بازار ،مزایا و
مخاطرات تجارتالکترونیکی و ظرفیت نوآوری بر بهکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک پرداختند.
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برای انجام تحقیق ،پرسشنامهای  06سوالی مطرح و در  0صنعت توزیع شد .نرخ برگشت  81درصد و پایایی تحقیق با
استفاده از آلفای کرونباخ معادل  2/830محاسبه شد .نتایج حاکی از آن است که حدود  02درصد نمونه مورد بررسی فاقد
وب سایت و تنها  2درصد دارای وب سایت مبادلهای هستند .ضرایب مسیر محاسبه شده در تحلیل مسیر نشان داد که
آمادگی سازمانی ،مزایای تجارتالکترونیکی ،پویایی بازار ،ظرفیت نوآوری شرکت و مخاطرات تجارتالکترونیکی بر
بهکارگیری تجارتالکترونیکی در شرکتهای کوچک اثرگذارند .تجزیه اثرات مشخص نمود که اثر کل متغیرهای
آمادگی سازمانی ،مزایای تجارتالکترونیکی  ،پویایی بازار ،نوآوری شرکت و مخاطرات تجارتالکترونیکی به ترتیب
معادل  2/020و  2/021و  2/020و  2/220و  -2/122است.
حاج کریمی و همکاران ( )1288به طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بهکارگیری تجارتالکترونیکی در شرکتهای
کوچک و متوسط پرداختند .در این مقاله تالش میشود تا با بهرهگیری از نظر خبرگان تجارتالکترونیکی مدل مفهومی
برای بررسی عوامل مؤثر بر بهکارگیری تجارتالکترونیکی در شرکتهای کوچک مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.
پرسشنامه  02سوالی با طیف لیکرت پنج نقطهای طراحی شد .ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای
کرونباخ معادل  2/30محاسبه گردیده و مدل شش مرحلهای پیشنهادی بلوغ الکترونیکی در شرکتهای کوچک تأیید شد
( .)p<0.001آزمون تیاستیودنت نیز نشان داد عوامل سازمانی ،عوامل بازار و ویژگیهای تجارتالکترونیکی به همراه کلیه
زیر عوامل مرتبط همگی تأیید شدند .آزمون فریدمن نیز حاکی از اهمیت یکسان عوامل سازمانی ،عوامل بازار و
ویژگیهای تجارتالکترونیکی در بهکارگیری تجارتالکترونیکی توسط شرکتهای کوچک است.
حاجی هاشمی و همکاران ( )1232عوامل مؤثر بر پذیرش تجارتالکترونیک در شرکتهای تعاونی کشاورزی و
ادارت تعاون را با استفاده از مدل توسعه یافته لی بررسی کردند .در این تحقیق ،از روش توصیفی -پیمایشی استفاده شد.
جامعة آماری پژوهش شامل  1262تن از مدیران ،اعضای هیئت مدیره و کارشناسان شرکتهای تعاونی کشاورزی و
ادارات تعاون در  2استان اصفهان ،همدان و تهران بود که با روش نمونهگیری تصادفی -طبقهای و با استفاده از فرمول
کوکران ،حجم نمونة الزم ،برابر با  223نفرتعیین گردید .دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری شد.
روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق انجام آزمون مقدماتی ومحاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد .برای تجزیه و تحلیل
دادهها روشهایی چون آزمون فرضیهها از طریق مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آموس  18بهکار رفت .نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد درک مفهوم تجارتالکترونیک ،اعتماد و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را در کاربرد
و پذیرش تجارتالکترونیک دارند.
امیری و همکاران ( )1232به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارتالکترونیکی در بخش کشاورزی ایران پرداختند.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری دادهها و اطالعات از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه
آماری پژوهش قسمت خرید و فروش سایت بازار بزرگ کشاورزی بود که در آن  222نفر در بخش خرید و فروش
فعالیت میکنند .نمونهای به حجم  221نفر به روش تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شد .ابزار تحقیق پرسشنامه است و
دادهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد نگرش در رابطه
سودمندی درک شده و ریسکهای امنیتی ،عملکردی ،مالی و زمانی با پذیرش تجارتالکترونیکی نقش میانجی دارد .اثر
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همکاران با واسطه هنجار ذهنی بر تمایل به پذیرش تجارتالکترونیکی مؤثر است .در این پژوهش سهولت استفاده ادراک
شده و قابلیت سازگاری بر نگرش تأثیری نداشتند.
دل افروز و همکاران ( )1238به بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تجارتالکترونیک با تأکید بر نقش شبکههای
اجتماعی پرداختند .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی– پیمایشی محسوب میشود.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده که برای تدوین آن از مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده شد .جامعه آماری
مورد مطالعه مشتریان سازمانی بودند که سفارشات خود را از طریق شبکههای مجازی انجام میدادند 280 .نفر بعنوان نمونه
آماری انتخاب شده است .روش نمونهگیری تصادفی طبقهای است .نتایج حاصل از بهکارگیری مدلسازی معادالت
ساختاری در محیط نرمافزار لیزرل ،بیانگر تأثیر مثبت و معنادار دوستان و کاربران شبکههای اجتماعی و حمایت اجتماعی
بر تجارتالکترونیک بود .ضمن اینکه تجارتالکترونیکی و حس گروهی نیز بر رضایتمندی مشتریان تأثیر معنادار دارد.
خرمی و همکاران ( )1233شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر رونق تجارتالکترونیک برای محصوالت کشاورزی
با تأکید پایداری کشاورزی را مطالعه کردند .با استفاده از تجمیع شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی به
شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر رونق تجارتالکترونیک برای محصوالت کشاورزی در سال  1230-1238پرداخته
شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شرکتها و متخصصین فعال در تجارتالکترونیک بودند که از  226شرکت
شناسایی شده  30مورد با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و نمونهها به صورت کامالً تصادفی اطالعات جمعآوری
گردید .جهت جمعآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق
از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردیده است .در این تحقیق روایی سؤاالت پرسشنامه
توسط متخصصان حوزه بررسی و جهت آگاهی از پایایی پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد که به میزان
 2/82مورد تأیید قرار گرفت .در این تحقیق عوامل مؤثر بر تجارتالکترونیکی با روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شد
که جنبههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی ،ویژگیهای محصول ،زیستمحیطی ،زیرساختی و امنیتی و بازاریابی
شامل میشد .نتایج تحقیق نشان داد ،مجموع عوامل مؤثر بر تجارتالکترونیکی که شامل  22عامل بود در هشت گروه
قابل دستهبندی است و آزمون فریدمن نیز ترتیب آنها را نشان داد که به ترتیب شامل عوامل مؤثر اقتصادی ،سیاسی،
آموزشی ،ویژگیهای محصول ،زیست محیطی ،زیرساختی و امنیتی و بازاریابی میباشند.
مطالعات خارجی

والزوچ 1و همکاران ( )2222به بررسی موانع پذیرش و گسترش تجارتالکترونیکی ،در شرکتهای کوچک هلند
پرداختند .روش تحقیق آنها کمی اکتشافی و جامعه آماری آنها  1222شرکت با کمتر از  22کارمند هلندی و روش
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه بوده است .طی نتایج تحقیق ،مهمترین موانع پذیرش و گسترش تجارتالکترونیکی در
شرکتهای کوچک هلند به شرح زیر طبقهبندی شد:
-1عدم یکپارچگی و سازگاری ساختار و فرآیندهای شرکت با تجارتالکترونیک
-2عدم درک مستقیم و کوتاه مدت منافع استفاده از اینترنت.
Walczuch

1
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مک فارلن و همکاران )2222( 1در تحقیقی به پذیرش اینترنت و استفاده از استراتژیهای تجارتالکترونیک در صنایع
کشاورزی شرکتهای آالباما پرداختند .جامعه آماری  222شرکت و به منظور برآورد دادهها از مدل الجیت و پروبیت

2

استفاده کردند .نتایج نشان داد عوامل چون :حفظ حریم خصوصی ،توزیع محصول بنگاه ،بهبود عملکرد در زنجیره عرضه
محص ول ،نوع محصول عرضه شده به بازار ،حدود و اندازه بنگاه در پذیرش راهبردهای تجارتالکترونیکی معامالت
تجاری از سوی کشاورزان و بنگاههای کوچک مقیاس کشاورزی تأثیرگذار است.
بواتنگ 2و همکاران ( )2211در تحقیقی به عوامل مؤثر در پذیرش تجارتالکترونیکی در سطح سازمانی پرداختند.
نتایج این بررسی که در غنا انجام شده است نشان داد شبکههای اجتماعی ،قابلیتهای مدیریتی و تعهد دولت ،تأثیر شایان
توجهی بر پذیرش و استفاده از منابع محسوس ،مانند کاربردهای تجارتالکترونیک میگذارد.
ریتا رهایو و جان دی )2212( 0عوامل تعیین کننده پذیرش تجارتالکترونیکی توسط شرکتهای کوچک و متوسطها
در کشور درحالتوسعه ،شواهدی از اندونزی را بررسی کردند .انگیزه این مطالعه این واقعیت است که پذیرش
تجارتالکترونیکی توسط شرکتهای متوسط ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،هنوز از تصویب شرکتهای بزرگ
فاصله زیادی دارد .با این وجود میتوان در دوره جدید اقتصادی ،که عصر اطالعات است ،دوام آورد .مشاغل ،از جمله
شرکتهای کوچک و متوسطها ،مجبور به اتخاذ تجارتالکترونیکی هستند .نتایج این مطالعه درک به موقع از پذیرش
تجارتالکترونیکی توسط شرکتهای کوچک و متوسطها در کشورهای درحالتوسعه را فراهم میکند .مدل توسعهیافته
در این مطالعه بر اساس چارچوب فناوری– سازمان– محیط 2است .یازده متغیر به عنوان عواملی که شرکتهای کوچک
و متوسط را در پذیرش تجارتالکترونیکی تحت تأثیر قرار میدهد ،پیشنهاد شدهاند .اینها در چهار گروه سازماندهی
میشوند ،یعنی :عوامل فنآوری ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی و عوامل فردی .بر اساس نظرسنجی از  232شرکت
متوسط و متوسط اندونزیایی ،مشخص شد که مزایای درک شده ،آمادگی فناوری ،نوآوری صاحبان ،توانایی فناوری
اطالعات مالکان و تجربه فناوری اطالعات مالکان از عوامل تعیین کنندهای هستند که در تصویب تجارتالکترونیکی خود
از شرکتهای کوچک و متوسط اندونزی تأثیر میگیرند.
اوکلو و همکاران )2222( 6عوامل تعیینکننده گسترش تجارتالکترونیکی تجارت به تجارت در بنگاههای تولیدی
کوچک و متوسط را بررسی کردند .این تحقیق روابط بین عوامل فنی ،سازمانی و محیطی را در سطوح مختلف پذیرش
تجارتالکترونیکی  B2Bبررسی میکند .بررسی  212شرکت متوسط و کوچک تولیدی غنا با استفاده از مدل معادالت
ساختاری حداقل مربعات جزئی 0تأیید و آزمایش شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد مطلوبیت درک شده ،آمادگی سازمان
و فشار رقابتی بهطور مثبت و قابل توجهی بر سطوح مختلف پذیرش تجارتالکترونیکی  B2Bتأثیر میگذارد .بههمین
ترتیب ،پشتیبانی مدیریت عالی و حمایت دولت تا حدی تأثیر قابل توجهی در سطوح مختلف پذیرش تجارتالکترونیکی
 B2Bداشت ،در حالیکه فشار شریک تجاری هیچ تأثیر قابل توجهی بر سطح پذیرش تجارتالکترونیکی  B2Bندارد.
)Technology- Organization– Environment (TOE

5

Macfarlane

Elikem Ocloo
)Partial Least Squares Structural Equations (PLS

1
2

6

Logit and Probit Model

7

Boateng

3

Rita Rahayu and John Day

4
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نتایج این تحقیق تأیید میکند که عوامل فناوری -سازمانی– محیطی بر میزان پذیرش تجارتالکترونیکی  B2Bدر
شرکتهای کوچک و متوسطهای تولیدی غنا تأثیر میگذارد .نتایج نشان میدهد که عوامل مختلف متنوعی تأثیر متفاوتی
در سطوح مختلف پذیرش تجارتالکترونیکی  B2Bدارند.
لین 1و همکاران ( )2221عوامل تأثیرگذار و مکانیسم توانمندسازی مشارکت در تجارت الکترونیکی ،تجزیه و تحلیل
تجربی در مورد خانوارهای فقیر از مغولستان داخلی چین را بررسی کردند در ابتدا ،یک پرسشنامه از طریق خانوارهای
فقیر در مغولستان ،چین بررسی شد .بر اساس دادههای جمعآوریشده ،یک مدل معادله ساختاری 2ایجاد شد و برای
توانمندسازی تجارتالکترونیکی روستایی در کشاورزان و دامداران شرکت کننده اصالح شد .نتایج نشان میدهد که
عوامل زیرساختی ( ،)2/83عوامل شبکه اجتماعی ( ،)2/031عوامل شناختی ( )2/012و عوامل وقف منابع ( )2/230تأثیر
بهسزایی در مشارکت خانوارهای فقیر در تجارتالکترونیکی دارند .مشارکت خانوارهای فقیر در تجارتالکترونیکی تأثیر
قابلتوجهی در بهبود سرمایه انسانی دارد .خرید برخط و فروش برخط هر دو سرمایه انسانی را بسیار تقویت میکنند و تأثیر
دوم بیشتر است ( .)2/022تأثیر غیرمستقیم مشارکت در تجارتالکترونیکی ( )2/138بیشتر از تأثیر مستقیم ( )2/032بین
عوامل توانمندی و سرمایه انسانی است .نتایج تحقیق روشن کردن فقر از طریق تجارتالکترونیکی روستایی است .در
جدول  1خالصه پیشینه پژوهش ارائه شده است.
جدول  .1خالصه پیشینه پژوهش

همکاران ()1288

توصیفی و پیمایشی

)Structural Equation Model (SEM

سازمانی ،مزایای تجارتالکترونیکی ،پویایی بازار ،ظرفیت
نوآوری شرکت و مخاطرات تجارتالکترونیکی بر بهکارگیری
تجارتالکترونیکی در شرکتهای کوچک اثرگذارند.

توصیفی و پیمایشی

حاج کریمی و

1288

ضرایب مسیر محاسبه شده در تحلیل مسیر نشان داد که آمادگی

2

مدل نوآوری راجرز

2

عزیزی ()1280

مدل نوآوری

1

حاج کریمی و

1280

روش

راجرز

ردیف

نویسندگان

دوره زمانی

نتایج

عوامل سازمانی ،عوامل بازار و ویژگیهای تجارتالکترونیکی به
همراه کلیه زیر عوامل مرتبط همگی تأیید شدند .اهمیت یکسان
عوامل سازمانی ،عوامل بازار و ویژگیهای تجارتالکترونیکی در
بهکارگیری تجارتالکترونیکی توسط شرکتهای کوچک است.

Lin

1
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همکاران ()1238

مدلسازی معادالت

معادالت ساختاری آندرسون و جرینگ

مدلسازی معادالت ساختاری
مدلسازی معادالت

دلافروز و

1238

ساختاری تحلیل عاملی

()1232

بیشترین تأثیر را در کاربرد و پذیرش تجارتالکترونیک دارند.

عملکردی ،مالی و زمانی با پذیرش تجارتالکترونیکی نقش
میانجی دارد .اثر همکاران با واسطهٔ هنجار ذهنی بر تمایل به
پذیرش تجارتالکترونیکی مؤثر است.

تأثیر مثبت و معنادار دوستان و کاربران شبکههای اجتماعی و

ساختاری

2

امیری و همکاران

1230

درک مفهوم تجارتالکترونیک ،اعتماد و سهولت استفاده از آن

نگرش در رابطه سودمندی درک شده و ریسکهای امنیتی،

تأییدی

0

همکاران ()1232

مدل توسعه یافته لی

2

حاجی هاشمی و

1230

روش

فرمول کوکران

ردیف

نویسندگان

دوره زمانی

نتایج

حمایت اجتماعی بر تجارتالکترونیک بود .ضمن اینکه
تجارتالکترونیکی و حس گروهی نیز بر رضایتمندی مشتریان
تأثیر معنادار دارد.

6

خرمی و همکاران

-1238

()1233

1230

والزوچ و

-1333

همکاران ()2222

2222

فرمول کوکران

مجموع عوامل مؤثر بر تجارتالکترونیکی که شامل  22عامل بود
در هشت گروه قابل دستهبندی است و آزمون فریدمن نیز ترتیب
آنها را نشان داد که به ترتیب شامل عوامل مؤثر اقتصادی،
سیاسی ،آموزشی ،ویژگیهای محصول ،زیست محیطی،
زیرساختی و امنیتی و بازاریابی میباشند.

دادههای ترکیبی

0

()panel data

مهمترین موانع پذیرش و گسترش تجارتالکترونیکی در
شرکتهای کوچک هلند به شرح زیر طبقهبندی شد:
-1عدم یکپارچگی و سازگاری ساختار و فرآیندهای شرکت با
تجارتالکترونیک
-2عدم درک مستقیم و کوتاه مدت منافع استفاده از اینترنت.

8

مک فارلن و
همکاران ()2222

2222

الجیت و پروبیت

عواملی چون حفظ حریم خصوصی ،توزیع محصول بنگاه ،بهبود
عملکرد در زنجیره عرضه محصول ،نوع محصول عرضه شده به
بازار ،حدود و اندازه بنگاه در پذیرش راهبردهای
تجارتالکترونیکی معامالت تجاری از سوی کشاورزان و
بنگاههای کوچک مقیاس کشاورزی تأثیرگذار است.
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ریتا رهایو و جان
دی ()2212

2212

چارچوب نظریه چشم انداز تجمعی

و مدل آمادگی الکترونیک مشاهده

همکاران ()2211

شبکههای اجتماعی ،قابلیتهای مدیریتی و تعهد دولت ،تأثیر

رگرسیون چندگانه

12

بواتنگ و

2211

روش

شده

ردیف

3

نویسندگان

دوره زمانی

نتایج

شایان توجهی بر پذیرش و استفاده از منابع محسوس ،مانند
کاربردهای تجارتالکترونیک میگذارد

که مزایای درک شده ،آمادگی فناوری ،نوآوری صاحبان،
توانایی فناوری اطالعات مالکان و تجربه فناوری اطالعات مالکان
از عوامل تعیین کنندهای هستند که در تصویب
تجارتالکترونیکی خود از شرکتهای کوچک و متوسط

()2222

مدل معادالت ساختاری

11

اوکلو و همکاران

2213

حداقل مربعات جزئی

اندونزی تأثیر میگیرند.

عوامل مختلف متنوعی تأثیر متفاوتی در سطوح مختلف پذیرش
تجارتالکترونیکی  B2Bدارند.

عوامل زیرساختی ( ،)2/83عوامل شبکه اجتماعی (،)2/031
عوامل شناختی ( )2/012و عوامل وقف منابع ( )2/230تأثیر

12

لین و همکاران
()2221

2218

مدل معادله ساختاری

بهسزایی در مشارکت خانوارهای فقیر در تجارتالکترونیکی
دارند .مشارکت خانوارهای فقیر در تجارتالکترونیکی تأثیر
قابلتوجهی در بهبود سرمایه انسانی دارد .خرید برخط و فروش
برخط هر دو سرمایه انسانی را بسیار تقویت میکنند ،و تأثیر دوم
بیشتر است ( .)2/022تأثیر غیرمستقیم مشارکت در
تجارتالکترونیکی ( )2/138بیشتر از تأثیر مستقیم ( )2/032بین
عوامل توانمندی و سرمایه انسانی است .نتایج تحقیق روشن کردن
فقر از طریق تجارتالکترونیکی روستایی است.

روش پژوهش

روش گردآوری اطالعات کتابخانهای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقاالت و پایان نامهها و
کتب گوناگون به جمع آوری اطالعات پرداخته شده است .اطالعات مورد استفاده در این پژوهش به صورت دادههای
تابلویی ( )1232-1232از آمار حسابهای ملی مرکز آمار ایران  ،بانک مرکزی ،بانک جهانی ،گزارش جهانی فناوری
اطالعات  ،بخش آمار ملل متحد و پایگاه داده چشم انداز اقتصادی جهانی صندوق بین المللی پول و نسخه دهم پایگاه
داده  GTAPاستخراج شده است.
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جامعه و نمونه پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش سالهای  1232-1232است .قلمرو مکانی این پژوهش ،ایران و کشورهای شرکای عمده
تجاری ایران شامل  22کشور :سنگاپور ،سوئد ،سوئیس ،قطر ،عمان ،عربستان صعودی ،امارت متحده عربی ،ایاالت متحده
آمریکا ،فرانسه ،ژاپن ،چین ،کره جنوبی ،هلند ،هنگ کنگ ،آذربایجان ،آلمان ،استرالیا ،بلژیک ،ویتنام ،مالزی ،برزیل،
اسپانیا ،قزاقستان ،روسیه ،ایتالیا ،ترکیه ،تایلند ،هند ،تاجیکستان ،مصر ،پاکستان ،کانادا ،انگلستان و ایران و بقیه دنیا 1که
شامل کشورهایی است که در تجارت دوجانبه با ایران ،نقش کمرنگ دارند ،است.
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها

مدل این پژوهش ،شامل یک متغیر وابسته و شش متغیر مستقل است که از این تعداد دو متغیر دسترسی به اینترنت و
توسعه اقتصادی متغیرهای کنترلی هستند.
متغیر وابسته( :سطح گسترش تجارتالکترونیکی) :دادههای مورد نیاز برای این متغیر ازگزارش جهانی فناوری اطالعات،
استخراج شده است .این گزارش ساالنه ،دادههایی را در مورد میزان استفاده سازمانها در یک کشور از فناوری اطالعات
و ارتباطات برای انجام معامالت  B2Bو جذب آنها در فعالیتهایشان را ارائه میدهد .گسترش تجارتالکترونیکی B2B

معموالً توسط شدت استفاده از فناوری توسط سازمانهای هر کشور بررسی میشود .دادهها براساس مقیاس  0نمرهای
گزارش میشوند .که در آن  1نشاندهنده عدم استفاده و  0نشاندهنده استفاده تا حد زیاد است .بر این اساس ،میزان
گسترش تجارتالکترونیکی برای هر کشور از دادههای گزارش ساالنه استخراج شده است و برای محاسبه میزان گسترش
تجارتالکترونیکی بقیه دنیا ،میانگین را در نظر گرفته شده است.
متغیرهای مستقل :متغیرهای مستقل این پژوهش عوامل مؤثر بر گسترش تجارتالکترونیکی هستند.
 .1فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی :2برای محاسبه این رابطه از تجارت دوجانبه برای پیشبینی میزان
روابط تجاری بین کشور  iو کشور  jنسبت به کل تجارت کشور  iضربدر ضریب گسترش تجارتالکترونیک B2B

کشور  jتحت عنوان انسجام تجاری کشور 2استفاده شده است B2B ECj .سطح گسترش تجارتالکترونیکی کشور  jدر
زمان  t-1و  Tradeijمجموع میزان صادرات و واردات کشور  iبه  jدر زمان t-1و  Tradeiحجم کل تجارت کشور  iدر
زمان  t-1است .دادههای تجارت دوجانبه برای هر کشور از پایگاه داده بخش آمار سازمان ملل متحد بهدست آمده است؛
هم چنین برای محاسبه تجارت دو جانه بقیه دنیا ،از مجموع تجارت دو جانبه استفاده شده است .توجه به این نکته اهمیت
دارد که روابط تجاری منسجم با وابستگی به صادرات ارتباط زیادی دارد زیرا این دو متغیر ،تاحدی از دادههای تجارت
دوجانبه استفاده میکنند .رابطه ( )1که برای این متغیر مستقل استفاده میگردد بهصورت زیر است:
𝑒𝑑𝑎𝑟𝑇

) Country trade cohesionit = ∑𝑗 𝐵2𝐵𝐸𝐶𝑗,𝑡−1 × ( 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗,𝑡−1

()1

𝑖,𝑡−1

 .2فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات :0فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات برای کشور  iدر زمان  tاز
طریق ضرب میزان گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bکشور (B2B ECj) jدر نسبت صادرات کشور  iبه کشورj

Country Trade Cohesion

3

)Rest of World (Row

)Coercion Pressure from Export Dependence (CPED

4

Normative Pressure from Global Cohesive Trade Relationships

1
2
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) (Exportsijبه کل صادرات کشور  iبه جهان ( )Exportsiمحاسبه شده است .دادههای صادرات دوجانبه هر کشور از
پایگاه داده بخش آمار سازمان ملل متحد بهدست آمده است؛ همچنین برای محاسبه دادههای صادرات دوجانبه بقیه دنیا،
از مجموع دادههای صادرات دو جانبه استفاده شده است .رابطه این متغیر از طریق معادله ( )2حاصل میشود:
Export

) CPEDit = ∑j B2BECj,t−1 × ( Exportij,t−1

()2

i,t−1

 .2فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی :1نشاندهنده معادالت نقش 2بهعنوان مجموع ضرایب همبستگی پیرسون برای
بردارهای نمایه سهم صنعت در صادرات 2کشور  iو کشور  jبا سطح گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bکشور در نظر
گرفته اند .ضریب همبستگی پیرسون بین بردارهای دو کشور ،میزان رقابت دو کشور در صنایع مشابه را بیان میکند .این
متغیر روشی است که جامعه بینالمللی میتواند بر الگوهای ملی گسترش فناوری از طریق افزایش رقابت بین بازیگران
کشورهای مختلف تأثیر بگذارد .این متغیر از طریق معادله ( )2بهدست آمده است:
()2

)Roleequivalenceit = ∑j B2BECj,t−1 × R(EISVi,t-1 , EISVj,t-1

سطح گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bکشور  jمربوط به میزانی است که کشور میتواند از رفتار رقبای خود در
استفاده از تجارتالکترونیکی  B2Bتقلید کند .در رابطه فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی برای کشور  iدر زمان ،t
 B2B EC j,t-1سطح گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bکشور  jدر زمان  t-1است R .ضریب همبستگی پیرسون بردارهای
نمایه سهم صنعت در صادرات کشور (EISVi) iو کشور (EISVj) jدر زمان  t-1است.
بردارهای نمایه سهم صنعت در صادرات نشاندهنده فشارهای تقلیدی از رقابت خارجی است که به منظور چگونگی
تأثیر تجارتالکترونیکی  B2Bدریک کشور تحت تأثیر رقابت تجاری با اجراکنندگان کشورهایی که در استفاده از
تجارتالکترونیکی  B2Bپیشگام هستند ،بیان میشود .از ساختار معادلسازی نقش برای این منظور استفاده شد که میزان
رقابت دو کشور برای بازارهای خارجی مشابه را بررسی می کند .فرض بر این است که اگر دو کشور الگوی مشابهی از
روابط با سایر کشورها داشته باشند ،انتظار میرود که دو کشور رقیب باشند چون از دیدگاه خریدار ،آنها جایگزین
میشوند .باتوجه به اینکه تجارتالکترونیک  B2Bقبالً در هریک از کشورهای پیشگام از نظر پراکندگی بررسی شدهاند،
برای محاسبه این متغیر مستقل برای کشور  iدر زمان  tبردارهای سهم صنعت درنظر گرفتهاند .متغیر بردارهای نمایه سهم
صنعت در صادرات نشاندهنده سهم صنعت  kاز کل صادرات کشور  iدر طول سال  (Exportsik,t-1) tبرای هریک از
سطوح طبقهبندی تجارت بینالمللی استاندارد ،0دو رقمی است .بردارهای نمایه سهم صنعت صادرات از نسبت ارزش
دالری صادرات کشور  iدر صنعت در زمان  t-1به سهم صنعت  kدر صادرات کشور iاست .برای محاسبه این متغیر از
رابطه ( )0استفاده میشود .در این رابطه  Export ik,t-1نشاندهنده سهم هر صنعت به تنهایی در صادرات کشور در سال t-

 1است و همچنین در مخرج ،مجموع سهم صنایع در صادرات کشور در سال

 t-1است.

بردارهای نمایه سهم صنعت در صادرات کشور  iو ،jبر اساس  62دسته صنعتی توسط پایگاه داده 2استخراج شده است.
1

)Standard International Trade Classification (SITC

4

Mimetic Pressures from Foreign Competition

Comtrade Data

5

Roleequivalence

2

)Export Indusrty Share Vactors (EISV

3
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برای محاسبه  EISVبقیهدنیا ،از محموع دادههای سهم صادرات در صنعت استفاده شده است.
()0

)

Exportik,t−1

∑( = EISVit

k Exportik,t−1

 .0دانش مشترک جهانی :1در این پژوهش ،دانش مشترک بین متخصصان با استفاده از شاخص مهارت 2نشان داده
می شود که توانایی یک جامعه در استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات را به لطف وجود مهارتهای اساسی ،که
با کیفیت سیستم آموزش ،سطح بزرگساالن تعیین میشود ،ارزیابی میکند مانند سواد و میزان ثبت نام تحصیالت متوسطه.
دراین پژوهش ،شاخص مهارت برای هر کشور  iدر یک زمان  tاز گزارش جهانی فناوری اطالعات بهدست آمده است؛
و برای محاسبه دادههای دانش مشترک جهانی و مهارت بقیهدنیا از میانگین این دادهها استفاده شده است.
متغیرهای

کنترلی3

برای این که حذف متغیرهای مربوط ،موجب تورش در برآورد نشود متغیرهای کنترلی اثرگذار بر  B2Bبه مدل اضافه
شده است.
دسترسی به اینترنت متغیر کنترلی این مدل است .دسترسی به اینترنت را بهعنوان درصد خانوارهایی که دسترسی به
اینترنت در خانه دارند ،اندازهگیری شده است .دادههای هر کشور ازگزارش جهانی فناوری اطالعات طی دوره زمانی
 2223تا  2216بهدست آمده است؛ و برای محاسبه دادههای دسترسی به اینترنت بقیهدنیا از میانگین دادهها استفاده شده
است.
توسعه اقتصادی ،متغیر کنترلی دیگر است .از تولید ناخالص داخلی سرانه ،20برای کنترل تأثیراحتمالی سطح توسعه
اقتصادی یک کشور استفاده شده است .تحقیقات نشان داده است که تجارتالکترونیکی به احتمال زیاد در اقتصادهای
سالم نسبت به کشورهای ضعیف پراکنده است .مقادیر تولید ناخالص داخلی هر کشور از پایگاه داده چشمانداز اقتصادی
جهانی صندوق بینالمللی پول استخراج شده است؛ و برای محاسبه دادههای تولید ناخالص داخلی بقیهدنیا از مجموع دادهها
استفاده شده است.
نتایج پژوهش

در این پژوهش از مدل رگرسیون پنل دیتا برای تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات برای تعیین مقادیر و پارامترهای
موردنظر برای بررسی عوامل مؤثر بر گسترش تجارتالکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران در دوره زمانی
 1232-1232استفاده شده است .این مدل در رابطه ( )2نشان داده شده است.
()2

B2BECit = αit +β1 Country trade cohesionit +β2 CPEDit +β3 roleequivalenceit
+β4Internetaccessit +β5 Economic Developmentit +β6 Skillit +Uit

به منظور تعیین چگونگی تأثیر عوامل بر مدل مورد استفاده در دادههای تابلویی از آزمونهای مختلفی استفاده میشود.
رایجترین این آزمونها ،آزمون چاو 0که برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل برآوردی دادههای ترکیب شده
( ،)POOLآزمون هاسمن 2برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی است ،مطرح میشود .همچنین از آزمونهای
1

Chow Test

4

Global Shared Knowledge

Husman Test

5

Skill Index

2

Control variables

3
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واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی بهره گرفته میشود.

شکل  .1آزمونهای تشخیصی (مأخذ :نجاتی و اکبری فرد ())1337

آزمون چاو (-Fلیمر)

آزمون چاو برای انتخاب بین روشهای رگرسیون پول دیتا (تلفیقی) و رگرسیون با اثرات ثابت (ترکیبی) استفاده
میشود .فرض صفر و مقابل این آزمون به صورت زیر است:
عرض از مبدأها در تمام مقاطع برابر هستند (مدل اثرات تلفیقی) H0:

()6

عرض از مبدأها در تمام مقاطع برابر نیستند (مدل اثرات ترکیبی) H1:

آزمون هاسمن

آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطاهای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل
استوار است .اگر این ارتباط وجود داشت ،مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشت ،مدل اثر تصادفی خواهد داشت.
فرضیه  H0نشاندهنده عدم ارتباط بین متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه  H1نشاندهنده وجود ارتباط است.
فرض صفر و مقابل این آزمون به صورت زیر است:
مدل اثرات تصادفی H0:

()0

مدل اثرات ثابت H1:

اگر مقدار احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح خطای  2درصد باشد ،فرضیه  H0رد میشود .در این حالت توصیه
میشود از روش اثرات ثابت برای دادههای تابلویی استفاده گردد (مهرگان و دلیری.)1283 ،
نتایج آزمون چاو ،هاسمن در جدول  2نشان داده شده است:
جدول  .2نتایج آزمون چاو

آزمونهای تشخیصی

آماره آزمون

درجه آزادی

احتمال

نتیجه

آزمون چاو

22/028136

22222

2/222

اثرات ثابت

آزمون هاسمن

26/222630

6

2/222

اثرات ثابت

مأخذ :نتایج تحقیق

باتوجه به اینکه آماره آزمون مدل در سطح معناداری  2درصد معنادار است ،بنابراین در اینجا روش مدل ترکیبی بر
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روش تلفیقی ارجحیت دارد .فرضیه صفر مبنی بر تلفیقی بودن 1رد میشود و روش اثرات ثابت 2است .نتایج مستقیم حاصل
از فرضیه صفر یا بهعبارت ی تصادفی بودن اثر در مدل رگرسیون رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر ثابت بودن اثر پذیرفته
میشود.
آزمون واریانس ناهمسانی

یکی از فرضهای کالسیک ،یکسانبودن واریانس اجزای اخالل در دورههای مختلف است .نقض این فرض ،مشکلی
بهنام ناهمسانی واریانس را ایجاد میکند .از آنجا که واریانس جزء اخالل برابر با واریانس متغیر وابسته است ،مشکل
ناهمسانی واریانس ،به یکساننبودن واریانس متغیر وابسته مربوط میشود  .با افزایش میزان متغیر مستقل ،واریانس پسماند
افزایش مییابد  .پس ناهمسانی مشهود است؛ زیرا فرض بر این است که با افزایش یا کاهش متغیر مستقل ،واریانس متغیر
وابسته یا پسماند تغییر نمییابد (آشناگر و همکاران .)1231 ،فرضیه صفر و مقابل آزمون مربوط به ناهمسانی واریانس در
مدلهای ترکیبی بهصورت زیر است:
همسانی واریانس H0:

()8

ناهمسانی واریانس H1:

آزمون خودهمبستگی

یکی دیگر از فرضهای کالسیک مبنی بر ارتباط نداشتن پسماندها و استقالل آنها در دورههای مختلف زمانی است.
نقض این فرض مشکلی به نام خودهمبستگی را ایجاد میکند .وجود خودهمبستگی در پسماندهای مدل ،یکی از شایعترین
و مهمترین مشکالتی است که در تحلیلهای رگرسیونی با آن برخورد میشود .در صورت وجود خودهمبستگی ،تخمین
پارامترها بدون تورش خواهد بود ولی تخمینها ناکارا میباشند .این ناکارایی حتی در نمونههای بزرگ از بین نمیرود و
منجر به استنتاجهای غلط میشود (مهرگان و دلیری.)1283 ،
فرضیه صفر و یک در این آزمون بهصورت زیر است:
عدم وجود خودهمبستگیH0:

()3

وجود خودهمبستگیH1 :

این آزمون با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده است .نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی در جدول 2
ارائه گردیده است.
جدول  .3نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی

آزمون

آماره آزمون χ

آزمون ناهمسانی واریانس

102/10

28/22

آزمون خودهمبستگی

82/626

1

2

درجه آزادی

احتمال

نتیجه

2/222

واریانس ناهمسانی وجود دارد

./222

خودهمبستگی وجود دارد

مأخذ :نتایج تحقیق

نتایج آزمون ناهمسانی واریانس نشاندهنده وجود ناهمسانی در سطح معناداری  2درصد است .همچنین نتایج آزمون
خودهمبستگی نشاندهنده وجود خودهمبستگی در سطح معناداری  2درصد است.
Pool

2

Panel Data

1
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بنابراین به منظور رفع مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی باید از روش حداقل مربعات تعمیم یافته 1استفاده
گردد .مدل رگرسیون به اثر ثابت برآورد میشود.
در جدول  0نتایج برآورد نهایی مدل ،گزارش شده است.
جدول  .4نتایج برآورد نهایی مدل( ،متغیر وابسته )B2BEC

متغیر

ضریب

آماره آزمون

Prob

روابط تجاری منسجم

2/022200

11/31682

2/222

فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات

2/210280

2/220212

2/2221

فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی

2/222628

2/2280082

2/2026

دسترسی به اینترنت

2/226012

2/220002

2/2210

توسعه اقتصادی

2/222120

0/321028

2/222

دانش مشترک جهانی

2/322222

20/08226

2/222

عرض از مبدأ

-0/630282

-0/820200

2/222

R2

2/322222

مأخذ :نتایج تحقیق

باتوجه به یافتههای جدول  ،0میتوان نتیجه گرفت روابط تجاری منسجم ،فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات،
فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی ،دسترسی به اینترنت ،توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری
در سطح اطمینان  32درصد با میزان گسترش تجارتالکترونیک (متغیر وابسته) دارند .بر اساس ضرایب بهدست آمده ،برای
محاسبه تأثیر متغیرهای بیان شده روی میزان گسترش تجارتالکترونیک ،میتوان اظهار داشت؛ افزایش روابط منسجم
تجاری موجب افزایش میزان گسترش تجارتالکترونیک میشود .روابط منسجم تجاری بین کشورها ،الگوهای هنجاری
را ایجاد میکند که تجارتالکترونیکی  B2Bرا تسهیل میکند؛ یک درصد تغییر در روابط منسجم تجاری ،به میزان 2/02
درصد در گسترش تجارتالکترونیک تأثیر دارد و میزان گسترش تجارتالکترونیک را افزایش میدهد .نتایج همچنین
نشان میدهد که فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و قابل توجهی بر گسترش تجارتالکترونیکی
 B2Bدارد .فشارهای تحمیلی ناشی از وابستگی صادرات باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور میشود
و روابط صادراتی که نوعی وابستگی به منابع تلقی میشود؛ مدتهاست که بهعنوان مکانیزمی برای تغییر اجتماعی شناخته
شده است؛ افزایش فشارهای تحمیلی ناشی از وابستگی صادرات باعث بهبود میزان گسترش تجارتالکترونیک
میشود.یک درصد تغییر در فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات ،به میزان  2/210درصد در گسترش
تجارتالکترونیک تأثیر دارد و میزان گسترش تجارتالکترونیک را بهبود میبخشد .فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت
خارجی تأثیری مثبت بر گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bدارد ،یک درصد تغییر در فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت
خارجی ،به میزان  2/222درصد در گسترش تجارتالکترونیک تأثیر دارد و میزان گسترش تجارتالکترونیک را افزایش
میدهد .تبادل دانش فنی بین متخصصان کشورهای تجاری نیز باعث گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bمیشود و افزایش
این متغیر ،میزان گسترش تجارتالکترونیک را افزایش میدهد .یک درصد تغییر در میزان دانش مشترک جهانی ،به
)Generalized Least Squares (GLS

1
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میزان 2/322درصد در گسترش تجارتالکترونیک تأثیر دارد و میزان گسترش تجارتالکترونیک را بهبود میبخشد.
تجارتالکترونیکی  B2Bبه احتمال زیاد در کشورهایی با بازارهای پیچیدهتر منتشر میشود که در آن افراد درک بیشتری
از مزایای تجارتالکترونیکی  B2Bدارند و این میتواند همگامسازی فرایندهای اطالعات و بهبود روابط تجاری بین شرکا
را تسهیل کند .یک درصد تغییر در توسعه اقتصادی ،به میزان 2/ 222درصد در گسترش تجارتالکترونیک تأثیر مثبت
دارد و میزان گسترش تجارتالکترونیک را افزایش میدهد .دسترسی به اینترنت تأثیر قابل توجهی استفاده از تجارت
الکترونیکی  B2Bاعمال میکند .این نشان میدهد که تحوالت اقتصادی و تکنولوژیکی در یک کشور به گسترش
تجارتالکترونیکی  B2Bکمک میکند .یک درصد تغییر در میزان دسترسی به اینترنت ،به میزان2/226درصد در گسترش
تجارتالکترونیک تأثیر مثبت دارد و میزان گسترش تجارتالکترونیک را بهبود میبخشد.
ضریب تعیین رگرسیون ،نشاندهنده این است که متغیرهای مستقل  2/32درصد توانستهاند تغییرات متغیر مستقل را
تبیین کنند.
مطالعه حاضر با استفاده از دادههای پنل (مدل ترکیبی) برای کشور ایران و  22کشور شریک تجاری عمده ایران ،به
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش تجارتالکترونیکی ایران و شرکای عمده تجاریاش در طی دوره زمانی 1232-1232
پرداخته است .نتایج برآورد نهایی تابع رگرسیون ،نشان داد که پذیرش متغیر وابسته (گسترش تجارتالکترونیکی )B2B
میتواند بر برخی پیشبینیکنندهها مانند پیچیدگی و وابستگی به صادرات تأثیر بگذارد .در چنین حالتی ،متغیر درونزا
ممکن است به پیشبینیکنندهها مربوط باشد .نتایج بیان میکند که فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت
و معناداری بر میزان گسترش تجارتالکترونیکی دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش وابستگی به صادرات ،میزان گسترش
تجارتالکترونیکی افزایش مییابد.ئهمچنین نتایج نشان میدهد که دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی
گسترش تجارتالکترونیک دارد و ضریب مثبت آن نشان میدهد دسترسی به اینترنت بهعنوان یکی از متغیرهای عمده و
اثرگذار در هر کشوری ،باعث افزایش سطح گسترش تجارتالکترونیکی میشود .در ادامه برآورد تابع رگرسیون ،توسعه
اقتصادی در سطح معناداری  2درصد معنادار بوده و ضریب مثبت آن نشاندهنده وجود رابطه مستقیم بین توسعه اقتصادی
یک کشور ،که در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است ،و سطح گسترش تجارتالکترونیک دارد؛
یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی ،میزان گسترش تجارتالکترونیک افزایش پیدا میکند .همچنین طبق یافتههای
تحقیق ،روابط منسجم تجاری مابین کشورها ،در سطح معناداری  2درصد اثر مثبت بر گسترش تجارتالکترونیک دارد.
فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارتالکترونیک مؤثر است و در سطح اطمینان  32درصد
معنادار است و ضریب آن نشاندهنده اثر مثبت این متغیر است .در نتیجه رابطه مستقیمی بین فشارهای تقلیدی از رقابت
خارجی با سطح گسترش تجارتالکترونیک برقرار است .زیرا همانگونه که بیان شد ،کشورها از بنگاههایی که در زمینه
افزایش تجارتالکترونیک موفق هستند ،الگوبرداری میکنند .دانش مشترک جهانی نیز بر اساس ضریب محاسبه شده ،اثر
مثبتی بر میزان گسترش تجارتالکترونیک دارد .این مطالعه بینشی از مکانیزمهای گسترش فناوریهای تجارتالکترونیکی
 B2Bدر سطح جهان ارائه میدهد که نشان میدهد تعبیه در جامعه جهانی مدرن ،شرکتهای محلی را تغییر جهت میدهد.
شیوههای استفاده از تجارت الکترونیکی  B2Bاین مطالعه نشان میدهد که منطقیسازی تجارتالکترونیکی  B2Bدر سطح
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کشور صرفاً نتیجه چارچوبهای نهادی درونزا بر پایه ملی نیست؛ بلکه اساساً پیوندهای نهادی و تجاری را با جنبشهای
منطقیتر تجارتالکترونیکی  B2Bدر زمینه جامعه جهانی مدرن منعکس میکند .این مطالعه حرکت یک کشور به سمت
تجارتالکترونیکی  B2Bرا به حرکت همتایان اصلی آن در سراسر جهان پیوند میدهد .فشارهای تحمیلی باعث انطباق با
قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور میشود .روابط منسجم بین کشورهای تجاری ،الگوهای هنجاری را ایجاد میکند
که عقالنیت و گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bرا تسهیل میکند .به طور مشابه ،تبادل دانش فنی بین متخصصان
کشورهای تجاری نیز باعث گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bمیشود .چارچوب پیشنهادی همچنین نقش پیچیدگی بازار
را مطرح میکند و تشخیص میدهد که گسترش تجارتالکترونیکی  B2Bنیز با انگیزههای کارآمدی هدایت میشود.
سیاستگذاران میتوانند از محیط تجاری مناسب برای جذب انتقال فناوری خارجی از جمله تجارتالکترونیکی B2B

اطمینان حاصل کنند .بهعنوان مثال ،سیاستگذاران میتوانند زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات را به منظور
تسهیل توانایی شرکتها در پاسخ به انتقال فناوری خارجی در کشورهای خود بهبود بخشند .سطوح باالی مهارتهای
علمی و فنی و محیط رقابتی از اهمیت ویژهای برخوردار است .ثابت شده است که این عوامل بر واردکننده فناوری
تجارتالکترونیکی  B2Bو همچنین ظرفیت کشور برای جذب آن ،تأثیر مثبتی بر کشور میزبان میگذارد .بسیاری از
کشورها برای افزایش گسترش فناوریهای تجارتالکترونیکی در اقتصادهای خود تالش میکنند؛ بنابراین سیاستگذاران
میتوانند از سیستمهای آموزشی برای نشان دادن اهمیت تجارتالکترونیکی  B2Bاستفاده کنند .این باعث میشود که
دانش مورد نیاز در مورد فنآوریهای مربوط ،منتشر شود .همچنین هنجارهای مشترکی را در مورد اهمیت
تجارتالکترونیکی  B2Bدر کشور بین متخصصان ایجاد میکند .سیاستگذاران باید سیاستهایی را ترغیب کنند که
شفافیت بیشتری را در بازارهای جهانی تضمین میکند.
شفافیت در روابط تجاری منبع مهمی برای اطالعات جدید ،فناوری مدرن و بهترین شیوهها است؛ آخرین سهم مهم،
فروشندگان تجارتالکترونیکی  B2Bاست تا افراد جامعه در مورد عواملی که بهطور قابل توجهی با گسترش
تجارتالکترونیکی  B2Bدر ارتباط هستند ،آشنا شوند .با داشتن چنین اطالعاتی ،آنها میتوانند استراتژیهای کارآمدتر
و مؤثرتری برای ارتقاء نرمافزار تجارتالکترونیکی  B2Bخود ایجاد کنند .بهعنوان مثال ،فروشندگان باید هم شرکتهای
پیشرو و هم شرکتهای تابعه آن را در سراسر جهان مورد هدف قرار دهند زیرا تجارتالکترونیکی  B2Bرا بهطور همزمان
اتخاذ میکنند.در بررسی رابطه مهارت و دانش مشترک جهانی و گسترش تجارتالکترونیک ،نتایج نشان میدهد که
مهارت و دانش مشترک جهانی اثر مثبت با گسترش تجارتالکترونیک دارد؛ بنابراین فرضیه اول مورد پذیرش قرار
میگیرد .در بررسی رابطه وابستگی به صادرات و گسترش تجارتالکترونیک ،نتایج نشان میدهد که فشار تحمیلی ناشی
از وابستگی به صادرات اثر مثبت با گسترش تجارتالکترونیک رابطه معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه دوم درمورد وابستگی
به صادرات مورد پذیرش قرار نمیگیرد .فرضیه فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی در سطح  2درصد رابطهای مثبت با
گسترش تجارتالکترونیک دارد؛ لذا در معادله فرضیه شماره سوم مورد پذیرش قرار نمیگیرد .نتایج حاصل شده از بررسی
رابطه روابط منسجم تجاری با گسترش تجارتالکترونیک نشان میدهد که روابط منسجم تجاری رابطه مثبت با گسترش
تجارتالکترونیک دارد؛ لذا فرضیه چهارم مورد پذیرش قرار میگیرد .در بررسی رابطه دسترسی به اینترنت با گسترش
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تجارتالکترونیک نشان میدهد که دسترسی به اینترنت رابطه مثبت با گسترش تجارتالکترونیک دارد؛ لذا فرضیه پنجم
برای دسترسی به اینترنت مورد تأیید قرار میگیرد.
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق السعد و تمنه ( )2213موافق است و با نتایج تحقیق اوکلو و همکاران ( )2222مبنی بر
بررسی عوامل فنی ،سازمانی ،محیطی بر میزان پذیرش تجارتالکترونیکی  B2Bدر شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی
غنا در مورد فرضیه فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی موافق است اما در مورد فرضیه فشار هنجاری ناشی از روابط
تجاری منسجم مخالف است.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان بهخاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر
سپاسگزاری میشود.
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