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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 e-

commerce 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 e-

commerce. 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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 یمده تجارع یشرکا: مورد مطالعه کیالکترونعوامل مؤثر بر گسترش تجارت ریتأث یبررس

 رانیا
 دهفرشته شفیعی شیب

 مهدی نجاتی
 مجتبی بهمنی

 چکیده
براع دورت زمانت   ک در ایران و شییریاع اهدت ثجارع ایران      الکترونثجارت بر هدف این مقاله بررسییت ثیر ر امامم مررر        :هدف
 دهد.تارائه م B2B  کتالکترونثجارت هاععگسترش فناور هاع زماز مکان تنش مطالعه ب نیا است. 9315-9311

 

ر هنجارع ناشت رات، فشا  کت، فشار ثحه لت ناشت از وابستگت به صاد    الکترونثجارتمتغ رهاع ثحق ق شامم سطح گسترش     روش:
سعه               ست به اینترنت و ثم ستر شترک جهانت، د شت از رقابت خارجت، دانش م شار ثقل دع نا سجم ثجارع جهانت، ف از روابط من

ها نامه انیو مشاهدت مقاالت و پا تو بررس تنترنتای است یه با استفادت از منابع عااطالاات یتابخانه عروش گردآور .استاقتصادع 
. ثجزیه و ثحل م روابط ب ن متغ رها بر اسییاا الگمع اداقم مربعات اطالاات پرداخته شییدت اسییت عآورجهع ناگمن بهو یتب گم

 ع ثری بت انجام شدت است.هادادتیافته در قالب  مثعه

 

شت از رقابت خارجت، د          :هایافته شار ثقل دع نا صادرات، ف ستگت به  شت از واب شار ثحه لت نا سجم، ف ست به  س روابط ثجارع من تر
 وابسته( دارند. )متغ ر ک الکترونثجارتع با م زان گسترش معناداراینترنت، ثمسعه اقتصادع و دانش مشترک جهانت رابطه مثبت و 

 

 کت دارد. ونالکترثجارتفشییار ثحه لت ناشییت از وابسییتگت به صییادرات ثیر ر مثبت و معنادارع بر م زان اننتشییار    :گ رع جهنت
ت به اینترنت ن ز  ن دسترس  چنهمیابد. تم کت افزایش الکترونثجارتافزایش وابستگت به صادرات، م زان گسترش     یگر، بادابارتبه

 ک دارد. روابط منسییجم ثجارع ماب ن یشییمرها، ارر مثبت بر گسییترش         الکترونثجارت ثیر ر مثبت و معنادارع روع گسییترش     
شت از رقابت  الکترونثجارت شارهاع ثقل دع نا سترش    ک دارد. ف ست  ک مررر الکترونثجارتخارجت ن ز روع گ ست.  و معن ا ادار ا

شترک جهانت ن ز، ارر مثبتت بر م زان   شارها   ک دارد.الکترونثجارت گسترش دانش م شدت   نهینهاد ن بااث انطباق با قمان ثحه لت عف
 .شمدتیشمر م کیدر شبکه 

 

یدی:  یها واژه جارت  کل هاد  هی نظر ک،ی الکترونت حدود  ،ین جارت  های تی م جارت   ک،ی الکترونت  ک،ی الکترونگستتتترج ت
 .رانیا یعمده تجار ی، شرکاB2B کیالکترونتجارت

 .JEL :C23 ،O47 ،I25 یبندطبقه
 .پژوهشی :مقاله نوع
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 مقدمه

 نهیزم نای که هنوز در ییکشورها یشده و برا لیدر قرن حاضر تبد اتیاز ضرور یکی به یکیالکترونتجارت دهیپد

ا مورد مقوله ر نای و توسعه یریکارگالزم است که عوامل و موانع موجود بر سر راه به، هستند یماندگدچار ضعف و عقب

و  یازسادهیجهت پ ییموانع را رفع و الگو نای تینموده، سپس بر اساس اولو یبندتیها را اولوقرار داده و آن یبررس

روش جدید کسب ، راه و یکیالکترونتجارت. (22، 1231، همکارانپور و یعل) ندیارائه نما یکیالکترونتجارت یریکارگبه

ادل با تفروش ی . در این روش فرآیند خرید واست اینترنت وها شبکه از استفاده با و الکترونیکیصورت و کار، به

، زادهیفحن)گیرد یم صورت اینترنت جمله از مخابراتی و ی کامپیوتریهاشبکه محصوالت، خدمات، اطالعات از طریق

 نهنوز درای که ییکشورها یشده و برا لیدر قرن حاضر تبد اتیاز ضرور یکی به یکیالکترونتجارت دهیپد (.8، 1283

مقوله  نای و توسعه یریکارگالزم است که عوامل و موانع موجود بر سر راه به، هستند یدچار ضعف و عقب ماندگ نهیزم

 یسازادهیجهت پ ییموانع را رفع و الگو نای تیاساس اولو نموده، سپس بر یبندتیها را اولوقرار داده و آن یرا مورد بررس

 .(22، 1231، و همکاران پوریعل) ندیارائه نما یکیالکترونتجارت یریکارگو به

به  ط شده وهم مرتببه توانندیها در حداقل زمان متمام عناصر و دستگاه یکیانقالب الکترون یلهوسدر عصر حاضر و به

 نیا تیت، واقعاس دهیارائه گرد یکیکه از تبادل اطالعات و ارتباطات الکترون یمبادله اطالعات بپردازند. بر خالف تصور

 نهیزم نیمورد انتظار در ا هاییتها هنوز به قابلها و عناصر موجود در آنها، سازماناز کشورها، دستگاه یاریاست که بس

. میها هستموجود در آن یهاها و سازمانکشورها، دستگاه نیب قیهم شاهد تفاوت عم نهیزم نی. در ااندیافتهدست ن

رود به دهکده و یها و عناصر بستر الزم براها و دستگاهاز سازمان ییدرصد باال شرفتهیپ یاز کشورها یدر برخ کهیطوربه

 نی. در چننددهیانجام م قیطر نیخود را از ا ایهیتاز فعال یاریدست آورده بسرا به یکیارتباط الکترون یو برقرار یجهان

 ،کیالکترون یکسب و کارها ک،یدولت الکترون لیعصر ارتباطات از قب نینو هاییدهشاهده پد ییکشورها

از  یگریته د. در دسمیهست کیو آموزش الکترون کیالکترون دیخر ک،یصادرات و واردات الکترون ،یکالکترونتجارت

 یهاثر سامانهچون اک یاست ول رفتهیصورت پذ نهیزم نیدر ا یمطرح شده و اقدامات یمسائل نیچن کهنیکشورها باتوجه به ا

از  یدر برخ نیچننشده است. هم ریفراگ یکیهنوز اداره امور به صورت الکترون اندیافتهدسته ن یتیقابل نیها به چنآن

 یهاسامانه یدر جهت برقرار هیاقدامات اول یو جهان یطیمح طیدر حال توسعه، به اجبار شرا ای یافتهکمتر توسعه یکشورها

 شروع شده است. یکیالکترون

 های پژوهشمبانی نظری و فرضیه
 1یکالکترونی سطح گسترش تجارت

درتمند برای ق عنوان یک واسطهوجود آمد که کسب و کارها به نقش اینترنت بهزمانی به کیالکتروناصطالح تجارت

بی، فرایندی است که شامل خرید، بازاریا کیالکترونبردند. تجارت در بخش خدمات، پی ژهیوکار به انجام اداره کسب و

عنوان به کیالکترونتجارت است.فروش و پشتیبانی از مشتری شده و با روابط و تعامالت تجاری از طریق اینترنت همراه 

دانش در  ل، دستیابی به مشتریان جدید و تسهییوررهتمامی موارد مربوط به چرخه زمان، سرعت، جهانی شدن، افزایش به

                                                                                                                                                                                     
1 E-commerce Expansion Level 
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محصوالت و خدمات سازمان،  سراسر سازمان، از طریق تعامالت دیجیتالی فعال در سراسر مرزهای سازمان در مورد 

 . (2212، 1منصور و عابیدینتوصیف شده است )

به  2B2Bیکیالکترونشده است. تجارت لیگسترده در جهان تبد یادهیبه پد 2تجارتتجارت به  یکیالکترونتجارت

از  هایفناور نیا اند.شده یطراح یتجار یشرکا نیمعامالت ب لیتسه یکه برا شودیگفته م ینترنتیا یهایمجموعه فناور

کارآمد  یاهنگهمامکان  نیچنپردازش و هم تیبه بهبود قابل رایز گذارندیم ریها تأثبر عملکرد شرکت کینظر استراتژ

اد خود و اقتص تیتوسعه در تقوو هم در حال افتهیتوسعه  یکشورها یها هم براآن. کنندیکمک م یتجار یشرکا نیب

ها، در آن یهالیبا توجه به پتانس تجارت مهم هستند. شتریب یوررقابت و بهره قیاز طر یمل یاز توسعه اقتصاد تیدر حما

در سراسر جهان مشاهده شده است. گزارش شده  B2B یکیالکترونتجارت تیر اهمد یریگچشم شیدهه گذشته افزا

 نیا وعیش. دالر فراتر رفته است ونیلیتر 12از  2212در سال  یجهان B2B یکیالکتروناست که حجم معامالت تجارت

 چهارمسهم ا هب نیو چ ستانانگل ،، ژاپنآمریکا متحده االتیاست. ا شتریب گرید یاز اقتصادها از برخ یدر برخ هایفناور

 االتیدالر در ا اردیلیم 082به  2212حجم در سال  نیا .دهندیم لیرا تشک یجهان B2B یکیالکترونمعامالت تجارت

به  ندهیسال آ 2 یمقدار احتماالً ط نیا متحده است. االتیدر بازار ا B2B معامالت کل از درصد 2/3 نی. ادیمتحده رس

در سال  B2B یکیالکترونمعامالت تجارت قیکانادا از طر یهااستان فروش از درصد 62 باًی. تقردیدرصد خواهد رس 1/12

 درصدکل 31 و درصد 22 بیترتبه B2B یکیالکترونتجارت هیروس ونیکره و فدراس یحاصل شده است. در جمهور 2212

هنوز در  B2B یکیالکترونده از تجارتحال، استفا نیبا ا .دهدیم لیرا تشک 2212در سال  یکیالکترونتجارت درآمد

، هیمقدون یوگسالوی یجمهور درها شرکت درصد 22است. کمتر از  نییپا یبخشتیاز اقتصادها در سطح رضا یبرخ

، یشمالیقایآفر و انهیکل منطقه خاورم یبرا .کنندیتجارت م یکیالکترونبا استفاده از تجارت و قبرس ونانی، یاسلواک

معامالت  کهیدرحال .دالر بوده است اردیلیم 3فقط حدود  2212در سال  B2B یکیرونالکتحجم تجارت

تجارت  یناورظاهراً در استفاده از ف .وجود ندارد باًیتقر نیالت یکایو آمر ییقایآفر یدر اکثر کشورها یکیالکترونتجارت

B2B ینشان داده است که به جا قاتید. تحقوجود دار یمختلف در سراسر جهان تنوع قابل توجه یدر مناطق و اقتصادها 

 (.2210، 0و همکاران هررا گومز) شودیم شتریدر واقع ب B2B یکیالکتروندر استفاده از تجارت یکاهش، نابرابر

 5دانش مشترک جهانی

 یاه دهکدهشدن جهان ب لیمتخصصان ظاهر شود. با تبد نیدانش مشترک ب قیممکن است از طر المللنیجامعه ب ریتأث

ش گستر یبرا یالمللنیکانال ب کیو  شوندیاستاندارد م یدر سطح جهان یاکوچک، دانش، آموزش و آموزش حرفه

که از  یاجتماع یهامدل یبرا رندهیگ یهاتیعنوان ساآموزش ممکن است به یمل یهاستمیس .دهندیارائه م ینوآور

که  کندیم میرا تنظ ییالگو یو فناور یعلم یانسان یهاهیدارند، باشد و وجود سرما انیتر جرگسترده یجهان ستمیس قیطر

 (.2222، 6و همکاران گولر) کندیم لیرا تسه یجهان یمنطق یهایآورو فن هاوهیگسترش ش
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مشابه  یالگوها رشی، پذیآموزش و آموزش رسم قیبه اشتراک گذاشتن درک مشترک در سراسر جهان از طر

 شنهادی، پB2B یکیالکترونحال، در مورد تجارت نیبا ا .کندیم لیرا در سطح جهان تسه هایها و نوآورهنجارها، روش

 یهاسطح مهارت نیو همچن تیریاطالعات مد یهاستمینفوذ آموزش و دانش س زانیگسترش آن منوط به م زانیم شودیم

 یارفهح شرفتیاز پ یسطح مختلف یمختلف دارا یکشورها متخصصان باشد. اریر اختد 3اطالعات و ارتباطات یفناور یفن

 (.2222گولر و همکاران، ) کندیم جادیا گسترشو سطح  زانیرا در م یاختالفات نیهستند. ا یو دانش فن

که  ییهات، شرکشودیمحسوب م یکیرونالکتجا که نیروی انسانی با مهارت باال یکی از پیش نیازهای تجارتاز آن

 یکیالکتروناز مزیت و پتانسیل خوبی برای توسعه تجارت مهارت، تخصص و دانش باالیی هستند دارای نیروی انسانی با

آگاهی، فهم حاصل از تجربه یا تحصیل. دانش دارای ابعادی است که در  برخوردارند. دانش عبارت است از آشنایی،

فناوری، هوش تجاری، آگاهی از عوامل : اند و یا نتیجه دانش سازمان هستند این ابعاد عبارتند ازشدهداخل شرکت ایجاد 

بنگاه از یک سو برای برآوردن نیازهای مشتریان، باید دانش این نیازها و  بیرونی و درونی، آگاهی از نیازهای مشتریان.

 باشد و ازسوی دیگر کادر فنی و پشتیبانی درون را داشته به مشکالت و مسائل آنان ییگوها و پاسخنحوه برآوردن آن

 یاباجه هنگام در خصوص وظایف خود جهت ارائه خدمات پشتبنگاه باید مهارت و دانش فنی کافی و به

مهم  یهافرهنگی نیروی انسانی از مؤلفه یهایرا داشته باشند. از این نظر مهارت فنی، دانش و آگاه یکیالکترونتجارت

ه دانش را ب یمهم است که دانش فرد یاشتراک دانش ابزار .شودیبنگاه محسوب م یکیالکترونوفقیت تجارتدر م

طور به جینتا نیمرتبط است و ا یجامعه مجاز جیاشتراک دانش جامعه به نتا تیسطح فعال .کندیم لیتبد یگروه یسازمان

دانش  اشتراک تیاز آن است که سطح فعال یحاک جینتا نیا یبه ارائه دهنده خدمات جامعه مجاز یبا وفادار یتوجهقابل

جا از آن(. 2213، 1تمنه والسعد ) باشد یجامعه مجاز کیسالمت  تیوضع یمناسب برا یپروکس کیجامعه ممکن است 

 رودیم ند، انتظارگسترده دار یجهان ستمیس قیاز طر یدر گسترش دانش جار ییسزانقش به یسسات آموزش ملؤکه م

ختلف م یکشورها ود،وج نیمتخصصان در سراسر جهان باشند. با ا نیاز دانش مشترک ب یبخش یسسات آموزش ملؤم

 هستند. یو دانش فن یاحرفه شرفتیاز پ یسطح متفاوت یدارا

 فرضیه اول: مهارت و دانش فنی اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد.

 2به صادرات یوابستگاز  یناش تحمیلیفشار 

 زمیعنوان مکانبه صادرات به یلحاظ، وابستگ نیاز ا .است تیبه مشروع ازیو ن یاسیاز نفوذ س ی، که ناشتحمیلیفشار 

 B2B یکیالکترونارتتج یالمللنیدر گسترش ب یاطور گستردهبه تواندیم یو انتقال فناور یاجتماع راتییتغ یبرا تحمیلی

 ییهادر قالب درخواست تحمیلیرا در پاسخ به فشار  B2B یکیالکترونممکن است تجارت یلمح یهاشرکت کمک کند.

 یمحل یهاشرکت یوقت ، اتخاذ کنند.گرید یخود در کشورها انیالزم توسط همتا یهاهیمطابقت با استانداردها و رو یبرا

استفاده  یاطور گستردهبه B2B یکیالکترونتجارت یهایفناوراز که در آن  ییخود را به بازارها دیاز تول یشتریسهم ب

 .(2213السعد و تمنه، ) میرا دار أبه کشور مبد ی، انتظار انتقال گسترده فناورکنندی، صادر مشودیم

 یتحمیلطور شور بهک کیدر یکیالکترونتجارت که گسترش دهدینشان م فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات
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 یاشاره دارد به هر دو تعهدات رسم نیچنهم. است B2B کیالکترونتجارت زانیکشورها و م ریسلطه سا ریثأچگونه تحت ت

جامعه  تحمیلی. فشار شوندیاند، بر نهادها اعمال مها وابستهبه آن یقبل یکه نهادها یگرید یتوسط نهادها یررسمیو غ

به منابع در نظر  یوابستگ ینوع ،یروابط صادرات ژهیوبه ،ی. روابط تجاراندازدیملنگر  یمعامالت یدر روابط تجار المللنیب

به  شتریب یوابستگ. شودیشناخته م یاجتماع راتییتغ یبرا تحمیلی زمیعنوان مکانهاست که بهو مدت شودیم رفتهگ

 است. گرانید یاز سو شتریصادرات نشانگر تجربه فشار ب

 دارد. کیالکترونبر گسترش تجارت یات اثر منفبه صادر یوابستگفرضیه دوم: 

 1یاز رقابت خارج ی ناشیدیتقل یفشارها

 .نانیاستاندارد به عدم اطم یهااز پاسخ ی، ناشیدیفشار تقل

ه جامعه ک یروش .شودینشان داده م یمحل یهاتجربه شده توسط شرکت یکه توسط رقابت جهان یدیتقل یفشارها

 گرانیباز نیرقابت ب شیقرار دهد، افزا ریرا تحت تأث یگسترش فناور یالمللنیب یالگو واندتیآن م قیاز طر المللنیب

ن مختلف ممک یکشورها یهاشرکت نی، رقابت بیالمللنیدر سطح ب(. 2222، 2نزیپرک و ریماینو) مختلف است یکشورها

تا در مورد  دهدیم یمحل یهافرصت را به شرکت نیا یالمللنیرقابت ب .بازار باشد کسانیرقابت بر سر منابع  لیاست به دل

 نند.، اطالعات کسب کشودیاتخاذ م یخارج یکه توسط رقبا نیگزیجا یهایفناور ایها روش یو عملکرد فن یسودآور

باال  شهرت یفق و دارامو رسدیرقبا که به نظر م ژهیو، بهگرانید یهادارند از روش لیها تمادر چارچوب رقابت، بنگاه

منابع مشابه  یکه برا کشورهاییکنند.  یریاز دست دادن منابع مهم بازار جلوگ ایکنند تا از عقب ماندن و  دیهستند، تقل

نند که انجام حاصل ک نانیاطم توانندیاگر نم ی، حتکنندیم دیخود را تقل انی، رفتار و عملکرد همتاکنندیبازار رقابت م

 یبرخ (2222) و همکاران 0سیهنو  (2222)گولر و همکاران  (.1382، 2ویماج ید) ها خواهد بودقع به نفع آنکار در وا نیا

ت رقاب یخارج یهمان بازارها یرادر سراسر جهان که ب ییها، شرکتیجهان یکه در اقتصاد رقابت دهدیشواهد نشان م

 .کندیم تیعملکرد خود را تقو یعمل نیکه چن کنندیتصور م رایز ؛کنندیم دیتقل گریکدی یها، احتماالً از روشکنندیم

به  یعنوان پاسخرا به B2B یکیالکترونتجارت یبزرگ در سراسر جهان فناور یهااز شرکت یاری، بسبیترت نیبه هم

را  B2B یکیالکترونتجارت یژاپن یهااز شرکت یاریعنوان مثال، بس. بهکنندیاذ ماتخ یخارج یهاشرکت یرقابت دیتهد

اطالعات و  یبا فناور یبهتر ی، که سازگارییکایآمر یهاشرکت یترقاب دیخود به تهد یاز پاسخ جهان یعنوان بخشبه

 ییامدهایپ یدیرفتار تقل نیا اند.دهکر یاتخاذ و معرف ایخود در شرق آس یتجار یدارند، به شرکا یسازیارتباطات و جهان

گنجانده  یتجارت جهان ستمیدر س که عمدتاً ییدر سراسر جهان دارد. کشورها B2B یکیالکتروندر گسترش تجارت

 B2Bمشروع  یکیالکترونتجارت یهایآورفن رشیروبرو هستند که ممکن است منجر به پذ یرقابت یاند، با فشارهاشده

از نظر تجارت، دو . (2213السعد و تمنه، ) کنندیثر کار مؤطور مبه گرید یدر جاها ایاند را شدهاج تیشود که با موفق

 نی، معادالت نقش ب. معموالًمعادل نقش هستنداز کشورها،  یگریکشور هنگام صادرات محصوالت مشابه به مجموعه د

دو  نیا نیب میکشورها بدون در نظر گرفتن روابط مستق ریدو کشور با سا یروابط صادرات سهیبا مقا توانیدو کشور را م
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ر گرفته عنوان رقبا درنظبه کنندیصادر م یرا در همان بازار صادرات یمشابه عیصنا کهیکرد. فقط کسان یکشور بررس

در  شگامیپ یورهارکشیبر اساس دسته صنعت با ساکه کشور  کی صادرات یگولر و دیگران الگوبرای مثال . شودیم

 .دارد یخوانهم B2B یکیالکترون استفاده از تجارت

 الکترونیک دارد.المللی اثر منفی بر گسترش تجارتفرضیه سوم: فشارهای رقابت بین

 1فشار هنجاری ناشی از روابط تجاری منسجم جهانی

در (. 2212، 2االیجاند) در نظر گرفت زین یانتقال فناور یبرا یالهیعنوان وسبه توانیرا م یمنسجم جهان یروابط تجار

، 0رمی) شوندیساخته م یمناسب از نظر اجتماع یشناخت وجود دارد که رفتارها و عملکردها نیا  2دیجد یینهادگرا دیدگاه

هوو ) است شبکه کی یاعضا نیدر ب تیعل کنندهنییعامل تع نیترمهم یاند که روابط تجارمحققان مشاهده کرده(. 1330

و  یاجتماع یهاها ارزشمنسجم قرار دارند، آن یرابطه تجار کیدو کشور در  یهاشرکت یوقت (.2210، 2و همکاران

ها شرکت نیکه به ا ییهایمعمول بازار و فناور یهاها و روش، تجربهحاتی. ترجکنندیمبادله م زیرا ن یفرهنگ حاتیترج

، االیدجان) را توسعه دهند یمشترک یاجتماع -یفرهنگ یها، ارزشکسانی طیتا در برخورد با همان شرا کندیکمک م

 انطباق قیبا امکان تبادل دانش، اشتراک هنجارها و تشو ترکیکشورها در تعامل نزد یاست که وقت یبدان معن نیا. (2212

 رونیازا(. 2222گولر و همکاران، ) خواهند گذاشت یشتریب ریتأث گریکدی یمشارکت داشته باشند، رو یقانون یهابا مدل

رد فرض ک توانینظر، م نیاز ا کرد. جادیاخاص  طیاز نظر رفتار دو کشور در مورد شرا یادیاحتماالً شباهت ز توانیم

 ی، هنجارهادهدیرا انتقال م B2B یکیالکتروندو کشور دانش و تجربه تجارت نیطرفه گسترده ب دو یکه روابط تجار

پذیرش  مشابه ی، و احتماالً الگوهاکندیم جادیا B2B یکیالکترونرا در مورد استفاده از تجارت یمشترک

 (.2222 ،6ایو دهوالک یترکش) دهدیتوسعه مدر آن کشورها را  B2B یکیالکترونتجارت

 فرضیه چهارم: روابط تجاری اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد.

 7بازار یدگیچیپ

 یهازهیدارد که انگ لی، اما تماکندیم دیتأک المللنیبا جامعه ب یسازمان یوندهایپ تیبر اهم یجامعه جهان کردیرو

به  ازین لیبه دل B2B یکیالکترونتجارت (.2222، نزیپرکو  ریماینو) را فراموش کند ینوآور رشیدر پس پذ ییکارآ

 نیب یتجار روابط ستمیعنوان سدر واقع، بازارها به .شودیپخش م دهیچیبازار پ یدارا یدر اقتصادها ادیبه احتمال ز ییکارا

 دهیکش ریصوبه ت یو عموم یخصوص یبانیپشت یهاانس، رقبا و آژکنندگاننی، تأمانیاز جمله مشتر گرانیاز باز یتعداد

 نیب هدیچیاز محصوالت و روابط پ یادیبا تعداد ز یتجار یفضا کی دهیچیپ یبازارها (.1332، 8و مونرو لویکوو) اندشده

قابل  یهانهیها و هزف تالشملزم به صر ییهاطیمح نیدر چن گرانی. بازگذارندیم شیکننده را به نماشرکت یهاطرف

 رهیزنج انرندگیگمیتصم یرا برا نانیعدم اطم تواندیم نیا .شوندی، نظارت و نظارت بر روابط خود میدر هماهنگ یتوجه
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 (.2212، 1ردیروبرنوونگ و ) کند تیتقو یعوارض هماهنگ لیو دوباره پرکردن به دل یزیر، برنامهینیبشیاز نظر پ نیمأت

 ییهاطیمح نیدر چن گرانی، بازدهدیم شیپردازش اطالعات را افزا یازهایبازار ن یدگیچیاز پ ییکه سطح باال ییجااز آن

قابل  یهازهیبازار انگ یدگیچی، پبیترت نیبه هم دارند. یالزامات نیچن تیریمد یبازار مؤثر برا زمیبه اتخاذ مکان ازین

، دهیچیپ یدر بازارها .کندیم جادیا یفناور دیجد یکردهایاتخاذ رو یکنندگان براارکتمش یبرا شتریب یامالحظه

شرکا را  نیب یترقیاطالعات دق ندیفرآ رای، زکنندیرا درک م B2B یکیالکترونتجارت یایمزا ادیبه احتمال ز گرانیباز

ها آن نیارتباط بهتر ب جادیسرعت و ا شیاکنترل، افز شیکه به نوبه خود باعث کاهش خطاها، افزا کندیم ریپذامکان

 (.2223، 2دوونگ و همکاران) شودیم

 3دسترسی به اینترنت

، انیا مشترانجام تجارت و تعامل ب یبرا دیکامالً جد یعنوان روشبه سرعت به نترنتیبر ا یمبتن یکیالکترون تجارت

 یهارصتف نیترجیمه نترنتیبر ا یمبتن یکیالکتروندر تجارت ریتحوالت اخ .و رقبا در حال ظهور است کنندگاننیتأم

 یعاد یتجار تیفعال کیعنوان به نترنتیا قیاز طر یکیالکترونتجارت جادیا یاصل دیکل .دهدیرا در بازار ارائه م یتجار

 0یمشترو تجارت به  رتجارت به تجات افزار است.رسانه و نرم وارتباط از راه دور، محتوا  عیصنا ییو روزمره، همگرا

 دیبا نترنتیبر ا یمبتن یکیالکترونتجارت یاستراتژ یدر اجرا تیموفق یمتداول و متفاوت است که برا اتیشامل خصوص

 خواهندیم رایز رندیگیم شیدر پ نترنتیا قیرا از طر یشرکت نیتجارت ب یطور تهاجمبه یمشاغل تجار درک شود.

 نترنتیا عیگسترش سر اطالعات را بهبود بخشند. انیهند، زمان پردازش سفارشات را کاهش دهند و جررا کاهش د هانهیهز

رشد  نیترعیدهنده سرنشان B2Bتجارت  شد. یکیالکترونتجارت ریمنجر به رشد چشمگ 1332در اواخر دهه 

 است. ریاخ یهاسال یط یکیالکترونتجارت

 اسیچارچوب در مق کی، شودینشان داده م نترنتیکه توسط ا یفناور، انقالب انیکسب و کار جهان طیمح یبرا

 نی. اکندیها کمک مبا آن یدائم یتعامل یدر سراسر جهان و گفتگو دکنندگانیاست که به تولکرده جادیا یاارهیس

 یالمللنیو ب یلارتقا منافع خود در سطح م یبرا یابزاررا  نترنتیکه ا یتجار فردهر  یکنندگان برامصرف یگشودن برا

اگر به  .دهدیقرار م افتهینمناطق توسعه اریتوسعه در اخت یبرا یادیز یهافرصت نترنتیا .دارد یمهم یامدهای، پداندیم

، ایاکاهش دهد. درک مز یسنت یهاتر از روشراحت اریموجود را بس یاقتصاد یهاشکاف تواندیاستفاده شود، م یدرست

، هیوس، رنترنتیکاربر ا نیترشیبا ب ییاروپا یاکشوره انی، در م2212. در ژوئن ردیقرار گ یاندر چارچوب رقابت جه دیبا

نفر  ونیلیم 2/60با  آلمان، نترنتیکاربر ا نیترشیبا ب یاروپا، کشورها هیدر اتحاد هستند. هی، فرانسه و ترکسیآلمان، انگل

 6/03نفوذ  بیو ضر ونیلیم 2/22درصد، فرانسه  6/82وذ نف بیو ضر ونیلیم 0/22درصد، انگلستان با  82نفوذ  بیو ضر

، 2ییلوایآپودرصد ) 2/60نفوذ  بیو ضر ونیلیم 6/21با  ااسپانی درصد و 0/28نفوذ  بیو ضر ونیلیم 8/22 ایتالیدرصد، ا

2210.) 
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چنان و هم شودینفر استفاده م اردیلیم 2از  شیها و بدر حال حاضر در هر کشور، در هر بخش، در اکثر شرکت نترنتیا

درصد  2/0 نترنتیا .کندیم جادیا (B2B + B2C) داریلیم 8222معادل حدود  یحجم 1برخطدر حال رشد است. تجارت 

درصد(  2/1درصد(، آب و برق ) 2/2) یباالتر از کشاورز یکه درصد کندیم دیکشور را تول 12 یناخالص داخل دیاز تول

 و است، درصد 0 ریکشور ز نیکشور سهم ا 12کشور از  3، در دهدیم لیمانند سوئد و انگلستان تشک فتهشریپببخش  ای

 از درصد 12سال گذشته  12 یط نترنتیبالغ، ا یدر کشورها .گذاردیم یباق نترنتیتوسعه ا یبرا یگرید میعظ فضای

در  نترنتیپنج سال گذشته، سهم ا یش است. طداده است و نفوذ آن در حال گستر لیرا تشک یناخالص داخل دتولی رشد

کشور نگاه  12ها به آن لیتحل راست. اگر د دهیدرصد رس 21کشورها دو برابر شده و به  نیدر ا یناخالص داخل دیرشد تول

کوچک  یهابازتاب شرکت نای. است داشته رشد درصد 11 گذشته سال 2 در و درصد 0سال گذشته  12در  نترنتی، امیکن

 (.2210، ییلوایآپو) ابندییعملکرد م شیافزا نترنتیاست که از ا 2طسو متو

 الکترونیک دارد. فرضیه پنجم: دسترسی به اینترنت اثر مثبت بر گسترش تجارت

 3توسعه اقتصادی

ز کشورها کمک ا یاریو به بس جادیا یدر رشد اقتصاد یدیاست که ابعاد جد ییهاتیاز فعال یکی یکیالکترونتجارت

توسعه  یبرا مناسب یگذارهیسرما یفضا کی جهیدست آورند، در نتاز توسعه را به یسطح باالتر ریاخ یهاکرده تا در سال

 یهابخش است. دیجد یاقتصاد یهاتیفعال جادیشامل ا یتوسعه اقتصاد (.2222 ،0تیپوروه) شودیم جادیا شتریب یاقتصاد

 ریتأث لیدر تحل .دهندیم رییرا به شدت تغ یمیقد یهاتیظهور کرده و ساختار و سازمان فعال دیجد یدیتول

و رشد  یوربر بهره یمتفاوت راتیتأث فناوری اطالعات و ارتباطات رسدینظر م، بهیبر توسعه اقتصاد یکیالکترونتجارت

و  دکنیکمک م هیسرما یکل قیبه تعم وری اطالعات و ارتباطاتفنادر  یاهیسرما یکاالها یگذارهیاول، سرما دارد.

فناوری ات کاالها و خدم دیدر تول یآورفن عیسر شرفتی. دوم، پکندیکار کمک م یروین یوربهره شی، به افزانیبنابرا

 ارتباطات وفناوری اطالعات  دکنندهیدر بخش تول یچند عامل یوربهره شتریممکن است به رشد ب اطالعات و ارتباطات

خود  یکل ییها کمک کند تا کاراممکن است به شرکت فناوری اطالعات و ارتباطاتاز  شتریکمک کند و سوم، استفاده ب

 نیچنمه فناوری اطالعات و ارتباطاتاز  شتریدهند. استفاده ب شیرا افزا یچند عامل یوربهره جهیدهند و در نت شیرا افزا

 یکل یورهبهر دکمک کند که به بهبو ترعیسر یمعامله و نوآور یهانهیجمله کاهش هزشبکه، از  راتیبه تأث تواندیم

 (.2222 ،تیپوروه) کندیکمک م یچند عامل یوربهره یعنیاقتصاد، 

 پیشینه پژوهش
 مطالعات داخلی

ی ی کوچک را بررسهاشرکتی در کیالکترونتجارتی ریکارگبهمدل عوامل مؤثر بر  (1280حاج کریمی و عزیزی )

 رویکردی نوین و متفاوت به بررسی اثر متغیرهای آمادگی سازمانی، پویایی بازار، مزایا و در این مقاله محققین باکردند. 

تند. ک پرداخکوچ یهاشرکت تجارت الکترونیکی در یریکارگو ظرفیت نوآوری بر به یکیالکترونمخاطرات تجارت
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 با تحقیق پایایی ودرصد  81توزیع شد. نرخ برگشت  صنعت 0سوالی مطرح و در  06 یانامهبرای انجام تحقیق، پرسش

 فاقد بررسی مورد نمونه درصد 02 حدود که است آن از حاکی نتایج. شدمحاسبه  830/2 معادل کرونباخ آلفای از استفاده

 هستند. ضرایب مسیر محاسبه شده در تحلیل مسیر نشان داد که یاهدارای وب سایت مبادلدرصد  2و تنها  سایت وب

بر  یکیترونالکمخاطرات تجارت و ، پویایی بازار، ظرفیت نوآوری شرکتیکیالکترونآمادگی سازمانی، مزایای تجارت

ای هاثرگذارند. تجزیه اثرات مشخص نمود که اثر کل متغیر کوچک یهادر شرکت یکیالکترونتجارت یریکارگبه

ترتیب  به یکیالکترون، پویایی بازار، نوآوری شرکت و مخاطرات تجارتیکیالکترونتجارت آمادگی سازمانی، مزایای

 است. -122/2و  220/2و  020/2و  021/2و  020/2معادل 

ی هاشرکتی در کیترونالکتجارتی ریکارگبهبه طراحی الگوی عوامل مؤثر بر  (1288حاج کریمی و همکاران )

مدل مفهومی  یکیالکتروناز نظر خبرگان تجارت یریگبهره تا با شودیدر این مقاله تالش مپرداختند. کوچک و متوسط 

رد. کوچک مورد آزمون و بررسی قرار گی یهادر شرکت یکیالکترونتجارت یریکارگثر بر بهؤبرای بررسی عوامل م

لفای آضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش . طراحی شد یاپنج نقطه سوالی با طیف لیکرت 02 پرسشنامه

شد  ییدأکوچک ت یهاپیشنهادی بلوغ الکترونیکی در شرکت یامحاسبه گردیده و مدل شش مرحله 30/2 کرونباخ معادل

(p<0.001 .)ه همراه کلیه بی کیالکترونجارتت یهایژگینیز نشان داد عوامل سازمانی، عوامل بازار و و ودنتیاستیآزمون ت

فریدمن نیز حاکی از اهمیت یکسان عوامل سازمانی، عوامل بازار و  آزمون. یید شدندأهمگی ت زیر عوامل مرتبط

 کوچک است. یهاتوسط شرکت یکیالکترونتجارت یریکارگبه در یکیالکترونتجارت یهایژگیو

ی تعاونی کشاورزی و هاشرکتدر  کیالکترونتجارتعوامل مؤثر بر پذیرش  (1232حاجی هاشمی و همکاران )

ی استفاده شد. پیمایش -ادارت تعاون را با استفاده از مدل توسعه یافته لی بررسی کردند. در این تحقیق، از روش توصیفی

 و تعاونی کشاورزی یهاتن از مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان شرکت 1262پژوهش شامل  جامعة آماری

مول استفاده از فر و با یاطبقه -تصادفی یریگاستان اصفهان، همدان و تهران بود که با روش نمونه 2ادارات تعاون در 

نامه استاندارد گردآوری شد. پرسش مورد نیاز از طریق یهانفرتعیین گردید. داده 223کوکران، حجم نمونة الزم، برابر با 

ی ابزار تحقیق از طریق انجام آزمون مقدماتی ومحاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل روایی و پایای

کار رفت. نتایج به 18افزار آموس از طریق مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم هاهیچون آزمون فرض ییهاها روشداده

اربرد ک ، اعتماد و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را درکیالکترونرتها نشان داد درک مفهوم تجاداده تجزیه و تحلیل

 دارند. کیالکترونو پذیرش تجارت

 ی در بخش کشاورزی ایران پرداختند.کیالکترونتجارتبه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش  (1232امیری و همکاران )

امعه جاست.  یهمبستگ -یفیها و اطالعات از نوع توصداده یآورجمع وهیز نظر شو ا یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا

نفر در بخش خرید و فروش  222آماری پژوهش قسمت خرید و فروش سایت بازار بزرگ کشاورزی بود که در آن 

ست و ا نامهپرسشقیق انتخاب شد. ابزار تح هاآننفر به روش تصادفی ساده از بین  221ی به حجم انمونه. کنندیمفعالیت 

طه نگرش در راب دهدیمی تحقیق نشان هاافتهی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. یسازمدلبه روش  هاداده

دارد. اثر  ی نقش میانجیکیالکترونتجارتی امنیتی، عملکردی، مالی و زمانی با پذیرش هاسکیرسودمندی درک شده و 
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 ی مؤثر است. در این پژوهش سهولت استفاده ادراککیالکترونتجارتبر تمایل به پذیرش  هنجار ذهنی واسطههمکاران با 

 شده و قابلیت سازگاری بر نگرش تأثیری نداشتند.

ی هابکهشبا تأکید بر نقش  کیالکترونتجارتبه بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه  (1238دل افروز و همکاران )

. شودیمپیمایشی محسوب  –، توصیفیهادادهپرداختند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اجتماعی 

ی و میدانی استفاده شد. جامعه آماری اکتابخانهبوده که برای تدوین آن از مطالعات  نامهپرسش هادادهابزار گردآوری 

نفر بعنوان نمونه  280. دادندیمی مجازی انجام هاشبکها از طریق مورد مطالعه مشتریان سازمانی بودند که سفارشات خود ر

الت ی معادسازمدلی ریکارگبه. نتایج حاصل از استی اطبقهی تصادفی ریگنمونهآماری انتخاب شده است. روش 

حمایت اجتماعی  وی اجتماعی هاشبکهلیزرل، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار دوستان و کاربران  افزارنرمساختاری در محیط 

 أثیر معنادار دارد.ی مشتریان تمندتیرضای و حس گروهی نیز بر کیالکترونتجارتبود. ضمن اینکه  کیالکترونتجارتبر 

زی برای محصوالت کشاور کیالکترونتجارتی عوامل مؤثر بر رونق بنددستهشناسایی و  (1233خرمی و همکاران )

به  یطیمحستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد یهاشاخص عیبا استفاده از تجمیداری کشاورزی را مطالعه کردند. با تأکید پا

پرداخته  1230-1238ی در سال محصوالت کشاورز یبرا کیالکترونثر بر رونق تجارتؤعوامل م یبندو دسته ییشناسا

شرکت  226 بودند که از کیالکترونرتفعال در تجا نیها و متخصصپژوهش حاضر، شرکت یجامعه آمارشده است. 

 یآورجمع اطالعات یتصادف ها به صورت کامالًبا استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و نمونهمورد  30شناسایی شده 

 قیتحق نیها در اداده لیو تحل هی. به منظور تجزدینامه محقق ساخته استفاده گردداده از پرسش یآور. جهت جمعدیگرد

نامه سؤاالت پرسش ییروا قیتحق نیدر ا است. دهیاستفاده گرد دمنیو آزمون فر یاکتشاف یعامل لیتحل یهااز روش

 زانیبه م کرونباخ استفاده شد که یآلفا کیاز تکن نامهپرسش ییایاز پا یو جهت آگاه یتوسط متخصصان حوزه بررس

شد  ییشناسا یشافاکت یعامل لیبا روش تحل یکیالکترونتثر بر تجارؤعوامل م قیتحق نیقرار گرفت. در ا دییمورد تأ 82/2

 یابیبازار و یتیو امن یرساختیز ،یطیمحستیز محصول،ی هایژگیو ،یآموزش ،یاسیس ،یمختلف اقتصاد یهاکه جنبه

عامل بود در هشت گروه  22 که شامل یکیالکترونبر تجارت مؤثرنشان داد، مجموع عوامل  قیتحق جینتا .شدیشامل م

 ،یاسیس ،یثر اقتصادؤشامل عوامل م بیها را نشان داد که به ترتآن بیترت زین دمنیاست و آزمون فر یبنددسته ابلق

 .باشندیم یابیو بازار یتیو امن یرساختیز ،یطیمح ستیمحصول، ز یهایژگیو ،یآموزش
 مطالعات خارجی

ند ی کوچک هلهاشرکتی، در کیالکترونتجارتنع پذیرش و گسترش به بررسی موا (2222و همکاران ) 1والزوچ

کارمند هلندی و روش  22شرکت با کمتر از  1222 هاآنکمی اکتشافی و جامعه آماری  هاآنپرداختند. روش تحقیق 

در  یکیرونالکتتجارتموانع پذیرش و گسترش  نیترمهمی اطالعات، پرسشنامه بوده است. طی نتایج تحقیق، آورجمع

 ی شد:بندطبقهی کوچک هلند به شرح زیر هاشرکت

 کیالکترونتجارتی و سازگاری ساختار و فرآیندهای شرکت با پارچگکعدم ی-1

 عدم درک مستقیم و کوتاه مدت منافع استفاده از اینترنت.-2

                                                                                                                                                                                     
1 Walczuch 
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در صنایع  کیالکترونتجارتی هایاستراتژده از در تحقیقی به پذیرش اینترنت و استفا (2222) 1مک فارلن و همکاران

 2از مدل الجیت و پروبیت هادادهشرکت و به منظور برآورد  222ی آالباما پرداختند. جامعه آماری هاشرکتکشاورزی 

استفاده کردند. نتایج نشان داد عوامل چون: حفظ حریم خصوصی، توزیع محصول بنگاه، بهبود عملکرد در زنجیره عرضه 

 ی معامالتکیالکترونتجارتول، نوع محصول عرضه شده به بازار، حدود و اندازه بنگاه در پذیرش راهبردهای محص

 ی کوچک مقیاس کشاورزی تأثیرگذار است.هابنگاهتجاری از سوی کشاورزان و 

 ی در سطح سازمانی پرداختند.کیرونالکتتجارتدر تحقیقی به عوامل مؤثر در پذیرش  (1122و همکاران ) 2بواتنگ

ر شایان ی مدیریتی و تعهد دولت، تأثیهاتیقابلی اجتماعی، هاشبکهنتایج این بررسی که در غنا انجام شده است نشان داد 

 .گذاردیم کیالکترونتجارتتوجهی بر پذیرش و استفاده از منابع محسوس، مانند کاربردهای 

 هاوسطکوچک و مت یهاشرکتتوسط  یکیالکترونتجارت رشیکننده پذ نییعوامل تع (2212) 0یجان د و ویرها تایر

 رشیاست که پذ تیواقع نیمطالعه ا نیا زهینگی را بررسی کردند. ااز اندونز یشواهد ،توسعهدر کشور درحال

بزرگ  یهاشرکت بیه، هنوز از تصوتوسعدرحال یدر کشورها ژهیومتوسط، به یهاتوسط شرکت یکیالکترونتجارت

، که عصر اطالعات است، دوام آورد. مشاغل، از جمله یاقتصاد دیدر دوره جد توانیوجود م نیدارد. با ا یادیفاصله ز

 رشیذمطالعه درک به موقع از پ نیا جینتا .هستند یکیالکترون، مجبور به اتخاذ تجارتهاکوچک و متوسط یهاشرکت

 افتهیسعه. مدل توکندیتوسعه را فراهم مدرحال یدر کشورها هاکوچک و متوسط یهاشرکتتوسط  یکیالکترونتجارت

کوچک  یهاکه شرکت یبه عنوان عوامل ریمتغ ازدهیاست.  2محیط –سازمان –فناوریمطالعه بر اساس چارچوب  نیدر ا

 یدهدر چهار گروه سازمان هانیاند. اشده شنهادی، پدهدیم رارق ریتحت تأث یکیالکترونتجارت رشیو متوسط را در پذ

شرکت  232از  ی. بر اساس نظرسنجیو عوامل فرد یطیعوامل محی، ، عوامل سازمانیآور: عوامل فنیعنی، شوندیم

 یناورف ییصاحبان، توانا ی، نوآوریفناور یدرک شده، آمادگ یای، مشخص شد که مزاییایمتوسط و متوسط اندونز

خود  یکیترونالکتجارت بیهستند که در تصو یاکننده نییاطالعات مالکان از عوامل تع یبه فناوراطالعات مالکان و تجر

 .رندیگیم ریتأث یاندونز کوچک و متوسط یهاشرکتاز 

 یدیتول یهاتجارت به تجارت در بنگاه یکیالکترونتجارت گسترش کنندهنییعوامل تع (2222) 6و همکاران اوکلو

 رشیذرا در سطوح مختلف پ یطیو مح ی، سازمانیعوامل فن نیروابط ب قیتحق نیارا بررسی کردند.  کوچک و متوسط

غنا با استفاده از مدل معادالت  یدیتول و کوچک شرکت متوسط 212 ی. بررسکندیم یبررس B2B یکیالکترونتجارت

ازمان س یدرک شده، آمادگ تیمطلوب دهدینشان م قیتحق یاهافتهیشد.  شیو آزما دییتأ 0یحداقل مربعات جزئ یساختار

 نیهم. بهگذاردیم ریتأث B2B یکیالکترونتجارت رشیبر سطوح مختلف پذ یطور مثبت و قابل توجهبه یو فشار رقابت

 یکیالکترونجارتت رشیدر سطوح مختلف پذ یقابل توجه ریتأث یدولت تا حد تیو حما یعال تیریمد یبانی، پشتبیترت

B2B یکیالکترونتجارت رشیبر سطح پذ یقابل توجه ریتأث چیه یتجار کیفشار شر کهیداشت، در حال B2B  .ندارد

                                                                                                                                                                                     
1 Macfarlane 
2 Logit and Probit Model 

3 Boateng 

4 Rita Rahayu and John Day 

5 Technology- Organization– Environment (TOE) 

6 Elikem Ocloo 

7 Partial Least Squares Structural Equations (PLS) 
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در  B2B یکیالکترونتجارت رشیپذ زانیبر ممحیطی  –سازمانی -فناوری که عوامل کندیم دییتأ قیتحق نیا جینتا

 یمتفاوت ریأثت یکه عوامل مختلف متنوع دهدینشان م جیا. نتگذاردیم ریغنا تأث یدیتول یهاکوچک و متوسط یهاشرکت

 دارند. B2B یکیالکترونتجارت رشیسطوح مختلف پذ رد

 لیو تحل هیتجز ی،کیمشارکت در تجارت الکترون یتوانمندساز سمیو مکان رگذاریعوامل تأث (2221)و همکاران  1نیل

 یانوارهاخ قینامه از طرپرسش کیدر ابتدا،  را بررسی کردند نیچ یمغولستان داخل از ریفق یدر مورد خانوارها یتجرب

 یشد و برا جادیا 2یمدل معادله ساختار کی، شدهیآورجمع یهاشد. بر اساس داده یبررس نیدر مغولستان، چ ریفق

که  دهدینشان م جینتا د.در کشاورزان و دامداران شرکت کننده اصالح ش ییروستا یکیالکترونتجارت یدسازتوانمن

 ری( تأث230/2( و عوامل وقف منابع )012/2) ی(، عوامل شناخت031/2) ی(، عوامل شبکه اجتماع83/2) یرساختیعوامل ز

 ریتأث یکیترونالکدر تجارت ریفق یدارند. مشارکت خانوارها یکیالکتروندر تجارت ریفق یدر مشارکت خانوارها ییسزابه

 ریو تأث کنندیم تیتقو اریرا بس یانسان هیهر دو سرما برخطو فروش  برخط دیدارد. خر یانسان هیماسر در بهبود یتوجهقابل

 نی( ب032/2) میمستق ریاز تأث شتری( ب138/2) یکیالکترونمشارکت در تجارت میرمستقیغ ری(. تأث022/2است ) شتریدوم ب

در  است. ییاروست یکیالکترونتجارت قیردن فقر از طرک نروش قیتحق جیاست. نتا یانسان هیو سرما یعوامل توانمند

 خالصه پیشینه پژوهش ارائه شده است. 1جدول 
 . خالصه پیشینه پژوهش1جدول 

 نتایج روش دوره زمانی نویسندگان ردیف

1 
حاج کریمی و 

 (1280عزیزی )
توصیفی 1280

 و 
پیمای

شی
 

ی 
مدل نوآور

راجرز
 

دگی آما اسبه شده در تحلیل مسیر نشان داد کهضرایب مسیر مح

، پویایی بازار، ظرفیت یکیالکترونسازمانی، مزایای تجارت

 یریکارگبر به یکیالکترونمخاطرات تجارت و نوآوری شرکت

 .اثرگذارند کوچک یهادر شرکت یکیالکترونتجارت

2 
حاج کریمی و 

 (1288همکاران )
1288 

توصی
فی

 و 
پیمایشی

ی راجرز 
مدل نوآور

 

به  یکیالکترونتجارت یهایژگیعوامل سازمانی، عوامل بازار و و

ان اهمیت یکس .یید شدندأهمگی ت همراه کلیه زیر عوامل مرتبط

 در یکیالکترونتجارت یهایژگیعوامل سازمانی، عوامل بازار و و

 ک است.کوچ یهاتوسط شرکت یکیالکترونتجارت یریکارگبه

                                                                                                                                                                                     
1 Lin 2 Structural Equation Model (SEM) 
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 نتایج روش دوره زمانی نویسندگان ردیف

2 
حاجی هاشمی و 

 (1232همکاران )
1230 

گ
ی آندرسون و جرین

ت ساختار
معادال

 

م
ت ساختاری

ی معادال
دلساز

 

مدل توسعه یافته لی
 

فرمول کوکران
 

، اعتماد و سهولت استفاده از آن کیالکتروندرک مفهوم تجارت

 .رنددا کیالکترونکاربرد و پذیرش تجارت بیشترین تأثیر را در

0 
امیری و همکاران 

(1232) 
1230 

مدل
ساز

ت 
ی معادال

ی
ساختار

 
تحلیل عاملی 

تأییدی
 

ی امنیتی، هاسکیرنگرش در رابطه سودمندی درک شده و 

ش ی نقکیالکترونتجارتعملکردی، مالی و زمانی با پذیرش 

یل به هنجار ذهنی بر تما ٔ  واسطهمیانجی دارد. اثر همکاران با 

 ی مؤثر است.کیالکترونتجارتپذیرش 

2 
افروز و دل

 (1238همکاران )
1238 

مدل
ساز

ت 
ی معادال

ساختاری
 

و  ی اجتماعیهاشبکهتأثیر مثبت و معنادار دوستان و کاربران 

بود. ضمن اینکه  کیالکترونتجارتحمایت اجتماعی بر 

تریان ی مشمندتیرضاز بر ی و حس گروهی نیکیالکترونتجارت

 تأثیر معنادار دارد.

6 
خرمی و همکاران 

(1233) 

1238-

1230 

فرمول کوکران
 

عامل بود  22 که شامل یکیالکترونبر تجارت مؤثرمجموع عوامل 

 بیرتت زین دمنیاست و آزمون فر یبنددسته در هشت گروه قابل

 ،یثر اقتصادؤشامل عوامل م بیها را نشان داد که به ترتآن

 ،یطیمح ستیمحصول، ز یهایژگیو ،یآموزش ،یاسیس

 .باشندیم یابیو بازار یتیو امن یرساختیز

0 
والزوچ و 

 (2222همکاران )

1333-

داده 2222
ها

ی ترکیبی
 

(
p

an
el d

ata
) 

 ی درکیالکترونتجارتموانع پذیرش و گسترش  نیترمهم

 ی شد:بندطبقهی کوچک هلند به شرح زیر هاشرکت

ی و سازگاری ساختار و فرآیندهای شرکت با پارچگکعدم ی-1

 کیالکترونتجارت

 عدم درک مستقیم و کوتاه مدت منافع استفاده از اینترنت.-2

8 
مک فارلن و 

 (2222همکاران )
2222 

ت
ت و پروبی

الجی
صی، توزیع محصول بنگاه، بهبود عواملی چون حفظ حریم خصو 

عملکرد در زنجیره عرضه محصول، نوع محصول عرضه شده به 

بازار، حدود و اندازه بنگاه در پذیرش راهبردهای 

ی معامالت تجاری از سوی کشاورزان و کیالکترونتجارت

 ی کوچک مقیاس کشاورزی تأثیرگذار است.هابنگاه
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 نتایج روش دوره زمانی نویسندگان ردیف

3 
بواتنگ و 

 (2211همکاران )
2211 

ب 
چارچو

نظریه چشم انداز تجمعی 

و 
مدل آمادگ

 ی
الکترون

ی
 ک

مشاهده
 

شده
ی مدیریتی و تعهد دولت، تأثیر هاتیقابلی اجتماعی، هاشبکه 

شایان توجهی بر پذیرش و استفاده از منابع محسوس، مانند 

 گذاردیم کیالکترونتجارتکاربردهای 

12 
جان  و ویرها تایر

 (2212ی )د
2212 

رگرسیون چندگانه
صاحبان،  ی، نوآوریفناور یدرک شده، آمادگ یایکه مزا 

ان اطالعات مالک یاطالعات مالکان و تجربه فناور یفناور ییتوانا

 بیهستند که در تصو یاکننده نییاز عوامل تع

 کوچک و متوسط یهاشرکتخود از  یکیالکترونتجارت

 .رندیگیم ریتأث یونزاند

11 
و همکاران  اوکلو

(2222) 
2213 

ت ساختار
مدل معادال

 ی

ت جزئ
حداقل مربعا

 ی

 رشیسطوح مختلف پذ رد یمتفاوت ریتأث یعوامل مختلف متنوع

 دارند. B2B یکیالکترونتجارت

12 
و همکاران  نیل

(2221) 
مدل معاد 2218

له ساختاری
 

(، 031/2) ی(، عوامل شبکه اجتماع83/2) یرساختیعوامل ز

 ری( تأث230/2( و عوامل وقف منابع )012/2) یعوامل شناخت

 یکیالکتروندر تجارت ریفق یدر مشارکت خانوارها ییسزابه

 ریتأث یکیالکتروندر تجارت ریفق یدارند. مشارکت خانوارها

ش و فرو برخط دیدارد. خر یانسان هیمادر بهبود سر یتوجهقابل

دوم  ری، و تأثکنندیم تیتقو اریرا بس یانسان هیهر دو سرما برخط

مشارکت در  میرمستقیغ ری(. تأث022/2است ) شتریب

 نی( ب032/2) میمستق ریاز تأث شتری( ب138/2) یکیالکترونتجارت

کردن  نروش قیتحق جیاست. نتا یانسان هیو سرما یعوامل توانمند

 است. ییروستا یکیالکترونتجارت قیرفقر از ط

 روش پژوهش

ها و ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقاالت و پایان نامهروش گردآوری اطالعات کتابخانه

ای هآوری اطالعات پرداخته شده است. اطالعات مورد استفاده در این پژوهش به صورت دادهکتب گوناگون به جمع

گزارش جهانی فناوری  های ملی مرکز آمار ایران ، بانک مرکزی، بانک جهانی،( از آمار حساب1232-1232ابلویی )ت

و پایگاه داده چشم انداز اقتصادی جهانی صندوق بین المللی پول  و نسخه دهم پایگاه  اطالعات ، بخش آمار ملل متحد

 استخراج شده است. GTAPداده 
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 جامعه و نمونه پژوهش

است. قلمرو مکانی این پژوهش، ایران و کشورهای شرکای عمده  1232-1232های مرو زمانی این پژوهش سالقل

کشور: سنگاپور، سوئد، سوئیس، قطر، عمان، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، ایاالت متحده  22تجاری ایران شامل 

، یجان، آلمان، استرالیا، بلژیک، ویتنام، مالزی، برزیلآمریکا، فرانسه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هلند، هنگ کنگ، آذربا

که  1اسپانیا، قزاقستان، روسیه، ایتالیا، ترکیه، تایلند، هند، تاجیکستان، مصر، پاکستان، کانادا، انگلستان و ایران و بقیه دنیا

 .استرنگ دارند، شامل کشورهایی است که در تجارت دوجانبه با ایران، نقش کم

 هاآنگیری هش و نحوه اندازهمتغیرهای پژو

نت و که از این تعداد دو متغیر دسترسی به اینتر استمدل این پژوهش، شامل یک متغیر وابسته و شش متغیر مستقل 

 توسعه اقتصادی متغیرهای کنترلی هستند.

ی فناوری اطالعات، نهای مورد نیاز برای این متغیر ازگزارش جهاالکترونیکی(: داده)سطح گسترش تجارت متغیر وابسته:

ها در یک کشور از فناوری اطالعات هایی را در مورد میزان استفاده سازماناستخراج شده است. این گزارش ساالنه، داده

 B2Bالکترونیکی گسترش تجارت دهد.هایشان را ارائه میها در فعالیتو جذب آن B2Bبرای انجام معامالت  و ارتباطات

ای نمره 0ها براساس مقیاس شود. دادههای هر کشور بررسی میاده از فناوری توسط سازمانمعموالً توسط شدت استف

دهنده استفاده تا حد زیاد است. بر این اساس، میزان نشان 0دهنده عدم استفاده و نشان 1شوند. که در آن گزارش می

ترش اج شده است و برای محاسبه میزان گسهای گزارش ساالنه استخرالکترونیکی برای هر کشور از دادهگسترش تجارت

 الکترونیکی بقیه دنیا، میانگین را در نظر گرفته شده است.تجارت

 الکترونیکی هستند.عوامل مؤثر بر گسترش تجارت پژوهشمتغیرهای مستقل این  متغیرهای مستقل:

یزان بینی متجارت دوجانبه برای پیش : برای محاسبه این رابطه از2فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی. 1

 B2Bالکترونیک در ضریب گسترش تجارتضرب iنسبت به کل تجارت کشور  jو کشور  iروابط تجاری بین کشور 

در  jالکترونیکی کشور سطح گسترش تجارت jB2B ECاستفاده شده است.  2تحت عنوان انسجام تجاری کشور jکشور 

در  iحجم کل تجارت کشور  iTradeو  t-1در زمان jبه  iن صادرات و واردات کشور مجموع میزا ijTradeو  t-1زمان 

دست آمده است؛ های تجارت دوجانبه برای هر کشور از پایگاه داده بخش آمار سازمان ملل متحد بهاست. داده t-1زمان 

یت شده است. توجه به این نکته اهم چنین برای محاسبه تجارت دو جانه بقیه دنیا، از مجموع تجارت دو جانبه استفادههم

تجارت  هایصادرات ارتباط زیادی دارد زیرا این دو متغیر، تاحدی از دادهبه   دارد که روابط تجاری منسجم با وابستگی

 صورت زیر است:گردد به( که برای این متغیر مستقل استفاده می1کنند. رابطه )دوجانبه استفاده می

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

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡−1
) 

از  tدر زمان  i: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات برای کشور 0فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات .2

 jبه کشور iت صادرات کشور در نسب j )j(B2B ECکشور B2Bالکترونیکی طریق ضرب میزان گسترش تجارت

                                                                                                                                                                                     
1 Rest of World (Row) 

2 Normative Pressure from Global Cohesive Trade Relationships 
3 Country Trade Cohesion 
4 Coercion Pressure from Export Dependence (CPED) 
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)ij(Exports  به کل صادرات کشورi ( به جهانiExportsمحاسبه شده است. داده ) های صادرات دوجانبه هر کشور از

های صادرات دوجانبه بقیه دنیا، چنین برای محاسبه دادهدست آمده است؛ همپایگاه داده بخش آمار سازمان ملل متحد به

 شود:( حاصل می2درات دو جانبه استفاده شده است. رابطه این متغیر از طریق معادله )های صااز مجموع داده

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

Exporti,t−1
) 

عنوان مجموع ضرایب همبستگی پیرسون برای به 2دهنده معادالت نقشنشان: 1شار تقلیدی ناشی از رقابت خارجیف .2

کشور در نظر  B2Bالکترونیکی با سطح گسترش تجارت jو کشور  iکشور  2های نمایه سهم صنعت در صادراتبردار

کند. این اند. ضریب همبستگی پیرسون بین بردارهای دو کشور، میزان رقابت دو کشور در صنایع مشابه را بیان میگرفته

ران لی گسترش فناوری از طریق افزایش رقابت بین بازیگتواند بر الگوهای مالمللی میمتغیر روشی است که جامعه بین

 دست آمده است:( به2کشورهای مختلف تأثیر بگذارد. این متغیر از طریق معادله )

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

تواند از رفتار رقبای خود در شور میمربوط به میزانی است که ک jکشور  B2Bالکترونیکی سطح گسترش تجارت

، tدر زمان  iبرای کشور  شار تقلیدی ناشی از رقابت خارجیتقلید کند. در رابطه ف B2Bالکترونیکی استفاده از تجارت

1-j,tB2B EC   الکترونیکی سطح گسترش تجارتB2B  کشورj  1در زمان-t  .استR  ضریب همبستگی پیرسون بردارهای

 است. t-1در زمان  j(EISV( jو کشور EISV)i )iدر صادرات کشور نمایه سهم صنعت

دهنده فشارهای تقلیدی از رقابت خارجی است که به منظور چگونگی بردارهای نمایه سهم صنعت در صادرات نشان

دریک کشور تحت تأثیر رقابت تجاری با اجراکنندگان کشورهایی که در استفاده از  B2Bالکترونیکی تأثیر تجارت

سازی نقش برای این منظور استفاده شد که میزان شود. از ساختار معادلپیشگام هستند، بیان می B2Bالکترونیکی تجارت

کند. فرض بر این است که اگر دو کشور الگوی مشابهی از رقابت دو کشور برای بازارهای خارجی مشابه را بررسی می

گزین ها جایود که دو کشور رقیب باشند چون از دیدگاه خریدار، آنرروابط با سایر کشورها داشته باشند، انتظار می

اند، قبالً در هریک از کشورهای پیشگام از نظر پراکندگی بررسی شده B2Bالکترونیک که تجارتشوند. باتوجه به اینمی

تغیر بردارهای نمایه سهم اند. مبردارهای سهم صنعت درنظر گرفته tدر زمان  iبرای محاسبه این متغیر مستقل برای کشور 

برای هریک از  t )1-ik,t(Exportsدر طول سال  iاز کل صادرات کشور  kدهنده سهم صنعت صنعت در صادرات نشان

، دو رقمی است. بردارهای نمایه سهم صنعت صادرات از نسبت ارزش 0المللی استانداردبندی تجارت بینسطوح طبقه

است. برای محاسبه این متغیر از   iدر صادرات کشور kبه سهم صنعت  t-1مان در صنعت در ز iدالری صادرات کشور 

t-دهنده سهم هر صنعت به تنهایی در صادرات کشور در سال نشان   ik,tExport-1شود. در این رابطه ( استفاده می0رابطه )

 .است t-1چنین در مخرج، مجموع سهم صنایع در صادرات کشور در سال و هم است 1

استخراج شده است.  2دسته صنعتی توسط پایگاه داده 62، بر اساس jو iرهای نمایه سهم صنعت در صادرات کشور بردا

                                                                                                                                                                                     
1 Mimetic Pressures from Foreign Competition 
2 Roleequivalence 

3 Export Indusrty Share Vactors (EISV) 

4 Standard International Trade Classification (SITC) 

5 Comtrade Data 
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 های سهم صادرات در صنعت استفاده شده است.دنیا، از محموع دادهبقیه EISVبرای محاسبه 

(0) EISVit = (
Exportik,t−1

∑ Exportik,t−1k
) 

نشان داده  2در این پژوهش، دانش مشترک بین متخصصان با استفاده از شاخص مهارت :1دانش مشترک جهانی .0

که  های اساسی،شود که توانایی یک جامعه در استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات را به لطف وجود مهارتمی

صیالت متوسطه. و میزان ثبت نام تح کند مانند سوادشود، ارزیابی میبا کیفیت سیستم آموزش، سطح بزرگساالن تعیین می

دست آمده است؛ از گزارش جهانی فناوری اطالعات به tدر یک زمان  iدراین پژوهش، شاخص مهارت برای هر کشور 

 ها استفاده شده است.دنیا از میانگین این دادههای دانش مشترک جهانی و مهارت بقیهو برای محاسبه داده

 3متغیرهای کنترلی

به مدل اضافه  B2Bکه حذف متغیرهای مربوط، موجب تورش در برآورد نشود متغیرهای کنترلی اثرگذار بر برای این

 شده است.

سترسی به عنوان درصد خانوارهایی که ددسترسی به اینترنت متغیر کنترلی این مدل است. دسترسی به اینترنت را به

طی دوره زمانی  هر کشور ازگزارش جهانی فناوری اطالعات هایگیری شده است. دادهاینترنت در خانه دارند، اندازه

فاده شده ها استدنیا از میانگین دادههای دسترسی به اینترنت بقیهدست آمده است؛ و برای محاسبه دادهبه 2216تا  2223

 است.

تمالی سطح توسعه ، برای کنترل تأثیراح20توسعه اقتصادی، متغیر کنترلی دیگر است. از تولید ناخالص داخلی سرانه

ادهای الکترونیکی به احتمال زیاد در اقتصاقتصادی یک کشور استفاده شده است. تحقیقات نشان داده است که تجارت

انداز اقتصادی سالم نسبت به کشورهای ضعیف پراکنده است. مقادیر تولید ناخالص داخلی هر کشور از پایگاه داده چشم

ها موع دادهدنیا از مجهای تولید ناخالص داخلی بقیهراج شده است؛ و برای محاسبه دادهاستخ المللی پولجهانی صندوق بین

 استفاده شده است.

 نتایج پژوهش

ها و اطالعات برای تعیین مقادیر و پارامترهای در این پژوهش از مدل رگرسیون پنل دیتا برای تجزیه و تحلیل داده

الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران در دوره زمانی جارتموردنظر برای بررسی عوامل مؤثر بر گسترش ت

 ( نشان داده شده است.2این مدل در رابطه ) استفاده شده است. 1232-1232

(2) B2BECit = αit +β1 Country trade cohesionit +β2 CPEDit +β3 roleequivalenceit 

+β4Internetaccessit +β5 Economic Developmentit +β6 Skillit +Uit 
شود. فاده میهای مختلفی استهای تابلویی از آزمونبه منظور تعیین چگونگی تأثیر عوامل بر مدل مورد استفاده در داده

های ترکیب شده که برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل برآوردی داده 0ها، آزمون چاوترین این آزمونرایج

(POOLآزمون هاسمن ،)های چنین از آزمونشود. همبرای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی است، مطرح می 2

                                                                                                                                                                                     
1 Global Shared Knowledge 

2 Skill Index 

3 Control variables 

4 Chow Test 

5 Husman Test 
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 شود.واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی بهره گرفته می

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

 لیمر(F-آزمون چاو )

های رگرسیون پول دیتا )تلفیقی( و رگرسیون با اثرات ثابت )ترکیبی( استفاده تخاب بین روشآزمون چاو برای ان

 شود. فرض صفر و مقابل این آزمون به صورت زیر است:می

(6) 
H0: )عرض از مبدأها در تمام مقاطع برابر هستند )مدل اثرات تلفیقی 

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

 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. 

 دهنده وجود ارتباط است.نشان 1Hباط بین متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه دهنده عدم ارتنشان 0Hفرضیه 
 فرض صفر و مقابل این آزمون به صورت زیر است:

(0) 
H0: مدل اثرات تصادفی 

H1: مدل اثرات ثابت 

توصیه  شود. در این حالترد می 0Hدرصد باشد، فرضیه  2تر از سطح خطای اگر مقدار احتمال محاسبه شده کوچک

 (.1283مهرگان و دلیری، های تابلویی استفاده گردد )شود از روش اثرات ثابت برای دادهمی

 نشان داده شده است: 2نتایج آزمون چاو، هاسمن در جدول 
 . نتایج آزمون چاو2جدول 

 نتیجه احتمال درجه آزادی آماره آزمون های تشخیصیآزمون

 اثرات ثابت 222/2 22222 028136/22 آزمون چاو

 اثرات ثابت 222/2 6 222630/26 آزمون هاسمن

 مأخذ: نتایج تحقیق

، بنابراین در اینجا روش مدل ترکیبی بر استدرصد معنادار  2ی معنادارآماره آزمون مدل در سطح  کهنیاباتوجه به 
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است.  نتایج مستقیم حاصل  2و روش اثرات ثابت شودیمرد  1روش تلفیقی ارجحیت دارد. فرضیه صفر مبنی بر تلفیقی بودن

ی تصادفی بودن اثر در مدل رگرسیون رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر ثابت بودن اثر پذیرفته عبارتبهاز فرضیه صفر یا 

 . شودیم

 آزمون واریانس ناهمسانی

تلف است. نقض این فرض، مشکلی ی مخهادورهواریانس اجزای اخالل در  بودنکسانی کالسیک، یهافرضیکی از 

که واریانس جزء اخالل برابر با واریانس متغیر وابسته است، مشکل  جاآن. از کندیمناهمسانی واریانس را ایجاد  نامبه

پسماند  . با افزایش میزان متغیر مستقل، واریانسشودیمواریانس متغیر وابسته مربوط  نبودنکسانناهمسانی واریانس، به ی

. پس ناهمسانی مشهود است؛ زیرا فرض بر این است که با افزایش یا کاهش متغیر مستقل، واریانس متغیر ابدییمش افزای

مربوط به ناهمسانی واریانس در  آزمون(. فرضیه صفر و مقابل 1231آشناگر و همکاران، ) ابدیینموابسته یا پسماند تغییر 

 :استزیر  رتصوبهی ترکیبی هامدل

(8) 
H0: همسانی واریانس 

H1: ناهمسانی واریانس 

 یخودهمبستگآزمون 

نی است. ی مختلف زماهادورهدر  هاآنی کالسیک مبنی بر ارتباط نداشتن پسماندها و استقالل هافرضیکی دیگر از 

 نیترعیشا های مدل، یکی ازی در پسماندخودهمبستگ. وجود کندیمی را ایجاد خودهمبستگنقض این فرض مشکلی به نام 

، تخمین یخودهمبستگ. در صورت وجود شودیمی رگرسیونی با آن برخورد هالیتحلمشکالتی است که در  نیترمهمو 

و  رودیمنی بزرگ از بین هانمونه. این ناکارایی حتی در باشندیمناکارا  هانیتخمپارامترها بدون تورش خواهد بود ولی 

 (.1283مهرگان و دلیری، ) شودیمی غلط هااستنتاجمنجر به 

 است: ریز صورتآزمون به نیا در کیصفر و  هیفرض

(3) 
H0:عدم وجود خودهمبستگی  

H1 :وجود خودهمبستگی   

 2 ر جدولد یخودهمبستگواریانس ناهمسانی و آزمون  جیانجام شده است. نتا استاتا از نرم افزارستفاده آزمون با ا نیا

 است. دهیارائه گرد
 . نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی3جدول 

 نتیجه احتمال درجه آزادی χ2آماره آزمون  آزمون

 واریانس ناهمسانی وجود دارد 222/2 22/28 10/102 آزمون ناهمسانی واریانس

 خودهمبستگی وجود دارد /.222 1 626/82 آزمون خودهمبستگی

 یج تحقیقمأخذ: نتا

آزمون  جینتا نیچنهم. استدرصد  2ی معناداروجود ناهمسانی در سطح  دهندهنشاننتایج آزمون ناهمسانی واریانس 

 است.درصد  2 یدر سطح معنادار یخودهمبستگ وجوددهنده نشان یخودهمبستگ

                                                                                                                                                                                     
1 Panel Data 2 Pool 



 رانیا یعمده تجار ی: مورد مطالعه شرکاکیالکترونعوامل مؤثر بر گسترش تجارت ریتأث یبررس/ 221
 

استفاده  1هات تعمیم یافتحداقل مربعاز روش  دیبا یخودهمبستگو  انسیوار یبه منظور رفع مشکل ناهمسان نیبنابرا

 .شودیم. مدل رگرسیون به اثر ثابت برآورد گردد

 نتایج برآورد نهایی مدل، گزارش شده است.  0در جدول 
 (B2BEC. نتایج برآورد نهایی مدل، )متغیر وابسته 4جدول 

 Prob آماره آزمون ضریب متغیر
 222/2 31682/11 022200/2 روابط تجاری منسجم

 2221/2 220212/2 210280/2 ناشی از وابستگی به صادراتفشار تحمیلی 

 2026/2 2280082/2 222628/2 فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی

 2210/2 220002/2 226012/2 دسترسی به اینترنت

 222/2 321028/0 222120/2 توسعه اقتصادی

 222/2 08226/20 322222/2 دانش مشترک جهانی

 222/2 -820200/0 -630282/0 عرض از مبدأ
2R 322222/2   

 مأخذ: نتایج تحقیق

نتیجه گرفت روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات،  توانیم، 0ی جدول هاافتهباتوجه به ی

ی عنادارمفشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و 

آمده، برای  ستدبه)متغیر وابسته( دارند. بر اساس ضرایب  کیالکترونتجارتدرصد با میزان گسترش  32در سطح اطمینان 

نسجم اظهار داشت؛ افزایش روابط م توانیم، کیالکترونتجارتمحاسبه تأثیر متغیرهای بیان شده روی میزان گسترش 

 یهنجار یها، الگوکشورها نیبتجاری  روابط منسجم  .شودیم کیلکتروناتجارتتجاری موجب افزایش میزان گسترش 

 02/2یک درصد تغییر در روابط منسجم تجاری، به میزان ؛ کندیم لیرا تسه B2B یکیالکترونکه تجارت کندیم جادیرا ا

 نیچنهمتایج ن. ددهیمرا افزایش  کیالکترونتجارتتأثیر دارد و میزان گسترش  کیالکترونتجارتدرصد در گسترش 

 یکیالکترونتبر گسترش تجار یمثبت و قابل توجه ریبه صادرات تأث یوابستگتحمیلی ناشی از که فشار  دهدینشان م

B2B شودیکشور م کیشده در شبکه  نهینهاد نیصادرات باعث انطباق با قوان یاز وابستگ یناش ی تحمیلیفشارها. دارد 

شناخته  یاجتماع رییتغ یبرا یزمیعنوان مکانهاست که بهمدت ؛شودیم یبه منابع تلق یوابستگ یکه نوع یروابط صادراتو 

 کیرونالکتگسترش تجارت زانیم باعث بهبود؛ افزایش فشارهای تحمیلی ناشی از وابستگی صادرات شده است

ر گسترش درصد د 210/2، به میزان به صادرات یاز وابستگ یناش یلیفشار تحم یک درصد تغییر در.شودیم

 از رقابت ی ناشیدیتقل یفشارها .بخشدیمرا بهبود  کیالکترونتجارتتأثیر دارد و میزان گسترش  کیالکترونتجارت

از رقابت  یناش یدیتقل یدر فشارها رییدرصد تغ کدارد، ی B2B یکیالکترونبر گسترش تجارت ی مثبتریثأت خارجی

 شیرا افزا کیالکترونگسترش تجارت زانیدارد و م ریتأث کیکترونالگسترش تجارتدرصد در  222/2 زانی، به میخارج

و افزایش  شودیم B2B یکیالکترونباعث گسترش تجارت زین یتجار یمتخصصان کشورها نیب یتبادل دانش فن .دهدیم

به  ،میزان دانش مشترک جهانیدر  رییدرصد تغ ک. یدهدیمرا افزایش  کیالکترونتجارتاین متغیر، میزان گسترش 
                                                                                                                                                                                     
1 Generalized Least Squares (GLS) 
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. بخشدیمد بهبورا  کیالکترونگسترش تجارت زانیدارد و م ریتأث کیالکتروندر گسترش تجارتدرصد  322/2زانیم

ی شتریب افراد درککه در آن  شودیمنتشر م تردهیچیپ یبا بازارها ییدر کشورها ادیبه احتمال ز B2B یکیالکترونتجارت

رکا ش نیب یاطالعات و بهبود روابط تجار یندهایفرا یسازهمگام تواندیم دارند و این B2B یکیالکترونتجارت یایمزا از

 مثبت ریتأث کیالکتروندر گسترش تجارتدرصد  2/ 222زانیبه م ،توسعه اقتصادیدر  رییدرصد تغ ککند. ی لیرا تسه

فاده از تجارت است یقابل توجه ریتأث نترنتیبه ا یدسترس .دهدیم شیرا افزا کیالکترونگسترش تجارت زانیدارد و م

کشور به گسترش  کیدر  یکیو تکنولوژ یکه تحوالت اقتصاد دهدینشان م نیا. کندیاعمال م B2B یکیالکترون

در گسترش درصد 226/2زانیبه م ،میزان دسترسی به اینترنتدر  رییدرصد تغ کی .کندیکمک م B2B یکیالکترونتجارت

 .بخشدیمبهبود را  کیالکترونگسترش تجارت زانیدارد و م مثبت ریتأث کیالکترونتجارت

تغییرات متغیر مستقل را  اندتوانستهدرصد  32/2این است که متغیرهای مستقل  دهندهنشانضریب تعیین رگرسیون، 

 تبیین کنند.

به کشور شریک تجاری عمده ایران،  22ی پنل )مدل ترکیبی( برای کشور ایران و هادادهمطالعه حاضر با استفاده از 

 1232-1232در طی دوره زمانی  اشیتجاری ایران و شرکای عمده کیالکترونتجارتبررسی تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش 

( B2B یکیالکترونتجارتگسترش وابسته ) ریمتغ رشیپذپرداخته است. نتایج برآورد نهایی تابع رگرسیون، نشان داد که 

زا درون ری، متغیحالت نیبگذارد. در چن ریبه صادرات تأث یو وابستگ یدگیچیمانند پ هاکنندهینیبشیپ یبر برخ تواندیم

رات تأثیر مثبت که فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صاد کندیمنتایج بیان  مربوط باشد. هاکنندهینیبشیممکن است به پ

ن گسترش ابستگی به صادرات، میزا، با افزایش وگریدعبارتبهی دارد. کیالکترونتجارتو معناداری بر میزان گسترش 

ناداری روی که دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و مع دهدیمنتایج نشان  نیچنئهم.ابدییمی افزایش کیالکترونتجارت

غیرهای عمده و یکی از مت عنوانبهدسترسی به اینترنت  دهدیمدارد و ضریب مثبت آن نشان  کیالکترونتجارتگسترش 

ن، توسعه . در ادامه برآورد تابع رگرسیوشودیمی کیالکترونتجارتر کشوری، باعث افزایش سطح گسترش اثرگذار در ه

وجود رابطه مستقیم بین توسعه اقتصادی  دهندهنشاندرصد معنادار بوده و ضریب مثبت آن  2اقتصادی در سطح معناداری 

دارد؛  کیالکترونتجارتاست، و سطح گسترش  یک کشور، که در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی استفاده شده

ی هاافتهطبق ی نیهمچن .کندیمافزایش پیدا  کیالکترونتجارتیعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان گسترش 

 د.دار کیالکترونتجارتدرصد اثر مثبت بر گسترش  2تحقیق، روابط منسجم تجاری مابین کشورها، در سطح معناداری 

درصد  32ن و در سطح اطمینا استمؤثر  کیالکترونتجارتلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش فشارهای تق

اثر مثبت این متغیر است. در نتیجه رابطه مستقیمی بین فشارهای تقلیدی از رقابت  دهندهنشانمعنادار است و ضریب آن 

ی که در زمینه یهابنگاهکه بیان شد، کشورها از  نهگوهمانبرقرار است. زیرا  کیالکترونتجارتخارجی با سطح گسترش 

ه، اثر . دانش مشترک جهانی نیز بر اساس ضریب محاسبه شدکنندیمموفق هستند، الگوبرداری  کیالکترونتجارتافزایش 

 یکیونالکترتجارت یاهیگسترش فناور یهازمیاز مکان ینشیمطالعه ب نیا دارد. کیالکترونتجارت گسترشمثبتی بر میزان 

B2B ددهیجهت م رییرا تغ یمحل یهامدرن، شرکت یجهان امعهدر ج هیتعب دهدیکه نشان م دهدیدر سطح جهان ارائه م .

در سطح  B2B یکیالکترونتجارت یسازیکه منطق دهدیمطالعه نشان م نیا B2B یکیاستفاده از تجارت الکترون یهاوهیش
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 یهاجنبش را با یو تجار ینهاد یوندهایبلکه اساساً پ ؛ستین یمل هیزا بر پادرون ینهاد یهاچارچوب جهیکشور صرفاً نت

کشور به سمت  کیمطالعه حرکت  نی. اکندیمدرن منعکس م یجامعه جهان نهیدر زم B2B یکیالکترونتجارت تریمنطق

با  باعث انطباق تحمیلی ی. فشارهادهدیم وندیآن در سراسر جهان پ یاصل انیرا به حرکت همتا B2B یکیالکترونتجارت

 کندیم ادجیرا ا یهنجار ی، الگوهایتجار یکشورها نی. روابط منسجم بشودیکشور م کیشده در شبکه  نهینهاد نیقوان

متخصصان  نیب ی. به طور مشابه، تبادل دانش فنکندیم لیرا تسه B2B یکیالکترونو گسترش تجارت تیکه عقالن

بازار  یدگیچینقش پ نیچنهم یشنهادی. چارچوب پشودیم B2B یکیالکترونجارتباعث گسترش ت زین یتجار یکشورها

 .شودیم تیهدا یکارآمد یهازهیبا انگ زین B2B یکیالکترونکه گسترش تجارت دهدیم صیو تشخ کندیرا مطرح م

 B2B یکیالکتروناز جمله تجارت یخارج یجذب انتقال فناور یمناسب برا یتجار طیاز مح توانندیم گذاراناستیس

 منظور بهرا  طاتاطالعات و ارتبا یفناور یهارساختیز توانندیم گذاراناستیعنوان مثال، سحاصل کنند. به نانیاطم

 یهاهارتم یسطوح باال بخشند.خود بهبود  یدر کشورهای خارج فناوری انتقال به پاسخ درها شرکت ییتوانا لیتسه

 یعوامل بر واردکننده فناور نیبرخوردار است. ثابت شده است که ا یاژهیو تیاز اهم یرقابت طیو مح یو فن یعلم

از  یاریبس .گذاردیم زبانیبر کشور م یمثبت ریجذب آن، تأث یکشور برا تیرفظ نیچنو هم B2B یکیالکترونتجارت

 گذاراناستیس نیبنابرا؛ کنندیخود تالش م یدر اقتصادها یکیالکترونتجارت یهایگسترش فناور شیافزا یکشورها برا

که  شودیباعث م نیاستفاده کنند. ا B2B یکیالکترونتجارت تینشان دادن اهم یبرا یآموزش یهاستمیاز س توانندیم

 تیرا در مورد اهم یمشترک یهنجارها نیچنمنتشر شود. هم ،مربوط یهایآوردر مورد فن ازیدانش مورد ن

نند که ک بیرا ترغ ییهااستیس دیبا گذاراناستی. سکندیم جادیخصصان امت نیدر کشور ب B2B یکیالکترونتجارت

 .کندیم نیتضم یجهان یرا در بازارها یشتریب تیشفاف

م مهم، سه نیآخر ؛است هاوهیش نیمدرن و بهتر ی، فناوردیاطالعات جد یبرا یمنبع مهم یدر روابط تجار تیشفاف

با گسترش  یطور قابل توجهکه به یدر مورد عوامل اد جامعهافر تا است B2B یکیالکترونفروشندگان تجارت

ارآمدتر ک یهایاستراتژ توانندیها م، آنیاطالعات نیشوند. با داشتن چن ادر ارتباط هستند، آشن B2B یکیالکترونتجارت

 یهاهم شرکت دیان باعنوان مثال، فروشندگکنند. به جادیخود ا B2B یکیالکترونافزار تجارتارتقاء نرم یبرا یثرترؤو م

طور همزمان را به B2B یکیالکترونتجارت رایز ندتابعه آن را در سراسر جهان مورد هدف قرار ده یهاو هم شرکت شرویپ

که  دهدینشان م جینتا ک،یالکترونو گسترش تجارتمهارت و دانش مشترک جهانی رابطه  ی.در بررسکنندیاتخاذ م

 رارق رشیمورد پذ اول هیفرض نیدارد؛ بنابرا کیالکترونمثبت با گسترش تجارت اثر مهارت و دانش مشترک جهانی

شار تحمیلی ناشی که ف دهدیم، نتایج نشان کیالکترونتجارتدر بررسی رابطه وابستگی به صادرات و گسترش  .ردیگیم

وم درمورد وابستگی ابراین فرضیه درابطه معناداری دارد؛ بن  کیالکترونتجارتاز وابستگی به صادرات اثر مثبت با گسترش 

با  مثبت یادرصد رابطه 2در سطح . فرضیه فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی ردیگینمبه صادرات مورد پذیرش قرار 

 یبررسده از . نتایج حاصل شردیگیقرار نم رشیمورد پذسوم شماره  هیلذا در معادله فرض؛ دارد کیالکترونتجارتگسترش 

ت با گسترش رابطه مثب روابط منسجم تجاریکه  دهدینشان م کیالکترونبا گسترش تجارت منسجم تجاری روابطرابطه 

گسترش  دسترسی به اینترنت بارابطه  یبررسدر  .ردیگیقرار م رشیپذ موردچهارم  هیدارد؛ لذا فرض کیالکترونتجارت
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پنجم  هیلذا فرض ؛دارد کیالکترونتجارتگسترش با  رابطه مثبت  دسترسی به اینترنتکه  دهدینشان م کیالکترونتجارت

 .ردیگیقرار م تأیید مورددسترسی به اینترنت برای 

مبنی بر  (2222) و همکاران اوکلو موافق است و با نتایج تحقیق (2213السعد و تمنه )نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق 

ی کوچک و متوسط تولیدی هاشرکتدر  B2Bی کیالکترونتجارتعوامل فنی، سازمانی، محیطی بر میزان پذیرش بررسی 

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

 اضرح پژوهش اجرای در حمایت معنوی خاطربه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان ترممح معاونت بدینوسیله از

 .شودمی سپاسگزاری

 منابع
ض     سمانه؛  سبت  نییتع. (1231) مانیا ،یشعبان  و لنازیآشناگر، ا  دمهرداد؛یس  ان،یلیجل د؛یفرش  ،یائیآشناگر،  ستفاده از روش  یریپذواکنش یهان خارج  یهابا ا

 .20-22 (،2)2، بسپارش .ری( و در مسیحداقل مربعات خط افتهیمیو تعم یمعمول یها)روش ریمس

س  و دمحمدباقریس  ،یجعفر ؛ینق یعل ،یریام صومه )  ،یابوعل ینیح س  .(1232مع شاورز  یکیالکترونتجارت رشیعوامل مؤثر بر پذ یبرر   .ناریا یدر بخش ک

 .201-262 (،2)10 ،یفرهنگ سازمان تیریمد

 ،یمجله پژوهشنامه بازرگان .کوچک یهادر شرکت یکیالکترون تجارت یرکارگیمدل عوامل مؤثر بر به .(1280) اریشهر ،یزیعز و یعلعباس ،یمیکر یحاج

12(08،) 223-131. 

  یهاشععرکت در یکیالکترون تجارت یریکارگهعوامل مؤثر بر ب یالگو یطراح .(1288مریم ) اخوان خرازیان، و حاجی کریمی، عباسعععلی؛ عزیزی، شععهریار

 .21-08(، 20)16، مجله دانش و توسعه .(SMEsکوچک و متوسط )

رات او اد یکشععاورز یتعاون یهادر شععرکت کیالکترونتجارت رشیعوامل مؤثر بر پذ .(1232) یعل ،یعیصععنا و اهللحشععمت ،یزهرا؛ سعععد ،یهاشععم یحاج

 .112-102، (22)2 ،یتعاون کشاورز .تعاون

 تهران، ترمه، چاپ سوم. .موانع و راهکارها ف،ی: تعاریکیالکترونتجارت .(1283) مهرداد ،ییرضا و امیزاده، پیحنف

س  ،یشهروز؛ راحل  ،یخرم سا    .(1233) ایدن د،یزیبا ن؛یح سته  ییشنا شاورز    یبرا کیالکترونعوامل مؤثر بر رونق تجارت یبندو د صوالت ک بر  دیبا تأک یمح

 .222-266(، 2)22 ،داریاپ دیو تول یدانش کشاورز ی.کشاورز یداریپا

بر نقش  دیبا تأک کیالکترونبر توسععععه تجارت رگذاریعوامل تأث ییشعععناسعععا .(1238) امکیسععع ،یجعفر و یعل ،یقاسعععم ؛یرعلیام ،یافروز، نرگس؛ تقودل

 .02-80(، 02)11، کسب و کار تیریمد ی.اجتماع یهاشبکه

موانع با  نیا یبندتیلووها و اSMEدر یکیالکترونتجارت یریکارگموانع به یبررسعع .(1231)ی دمحمدعلیسعع ،یرکاظمیم و نیحسعع ،یعیبد ؛پور، مهردادیعل

 .21-28 (،1)2 ،تیریدر مد یمطالعات کم .(النیاستان گ یصنعت یها)مورد مطالعه: شهرک AHPاستفاده از روش 

 .یاول، تهران، نورعلم و دانشکده علوم اقتصادچاپ  ی.تا در آمار و اقتصاد سنجاکاربرد است .(1283حسن ) ،یریدل و مهرگان، نادر

  .انریدر بخش صنعت: مورد ا  دیکل عوامل تول یورحاصل از صادرات بر بهره   یتکنولوژ زیاثرات سرر  یابیارز. (1230) نیفرد، حس  یاکبر و یمهد ،ینجات

 .101-166(، 1)12 ،نیاقتصاد و تجارت نو
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