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 شناسایی و اولویت بندی موانع 

 به کارگیری تجارت الکترونیک 

در موسسات اجتماعی شهر تهران

نغمه خلیلی شهانقی
كارشناسي ارشد كارآفريني

واژگان کلیدي: تجارت الکترونیک، موانع به کار گیری تجارت الکترونیک، موسسات اجتماعی 

تشریح و بیان مسأله 
امروزه اینترنت سطح فوق العاده ای از ارتباط و برقراری ارتباط مستقیم موثر و کارآمد با مشتریان را با هزینه های قابل قبول ایجاد می 
 کند. طبق گفته یائو )2004(، ظهور اینترنت به رشد سریع تجارت الکترونیک منجر شده است که بر ماهیت کسب و کارهای مختلف تاثیر 

می گذارد. 
پیشرفت و نوآوري در زمینه تجارت، اقتصاد و فرآیندهاي کسب و کار منجر به پیدایش تجارت الکترونیک شده است که نقش مهم و بسزایي 
را در اقتصاد جهان بر عهده دارد. 1 تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارایي، کاهش هزینه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه 
جدیدي را در رقابت گشوده تا آنجا که گفته مي شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني 

نخواهد داشت.2 
تحوالت عظیم رو به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات تولد تجارت الکترونیک را در جامعه در سراسر جهان دامن زده است. در حالی که به 
وضوح، تجارت الکترونیک، پتانسیل تبدیل شدن به یک منبع مزیت رقابتی در  هر بخش از اقتصاد کشور را به دلیل شیوه موثر آن از نظر 

1- IBM Institute for Business Value, (٢٠٠۶)
2- (www.iranitc.com)

اين پژوهش به منظور شناسايی و اولويت بندی موانع به كارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی 
شهر تهران انجام شده است. محدوده پژوهش شامل مديران اجرايی و كاركنان فعال در زمینه فناوری اطالعات 
موسسات اجتماعی اعم از خیريه يا موسسات غیرانتفاعی فعال در حوزه اجتماعی است. 
روش تحقیقی كه برای اين پژوهش در نظر گرفته شد در دسته روش های كمی، توصیفی-پیمايشی قرار می گیرد. در 
اين پژوهش از ابزار پرسشنامه برای پی بردن به سطح فعلی به كارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی و 
موانع به كارگیری تجارت الکترونیک در اين موسسات با استفاده از آزمون های آماری مختلف استفاده شده است. 
در راستای تعیین موانع اساسی به كارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی، با مطالعه ادبیات موضوع و 
استفاده از مدل های ارائه شده، موانع به كارگیری عوامل به دو دسته كلی سازمانی و محیطی تقسیم شدند. عوامل 
سازمانی عبارتند از: مالی، رفتاری، فنی و شناختی. عوامل محیطی نیز شامل موانع زيرساختی، فرهنگی-اجتماعی، 
اقتصادی و قوانین سیاسی و دولتی می باشد. 
اهداف اين آزمون شناسايی موانع به كارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی شهر تهران عالوه بر 
بررسی سطح به كارگیری تجارت الکترونیک در اين موسسات می باشد. از اين رو، مدل مفهمومی برای ارزيابی 
موانع در موسسات اجتماعی بر اساس مدل های پیشین و ادبیات ايجاد شد. 
در خصوص موانع به كارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی با توجه به نتايح به دست آمده موانع شناختی 
باالترين رتبه، و موانع رفتاري كمترين رتبه را داشتند.  اين يافته ها تقريبا با مطالعات پیشین همراستا بودند.
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و  آلمیدا1  دارد.  به مشتریان در سطح جهان  دستیابی  برای  هزینه 
همکاران )2006( و اشمیت2 و همکاران )2001( به همه نشان داده 
اند تجارت الکترونیک با خود تغییرات بنیادی در نحوه انجام کسب 
و کار سازمان به ارمغان می آورد. بنابراین، پی برده اند به کارگیری 
تجارت الکترونیک نقش قابل توجهی به سهم خود در  اقتصاد ملی از 
توسعه  کشورهای  در  شده  ثروت و تعداد مشاغل ایجاد  نظر تولید 

یافته و در حال توسعه دارد )پاین، 2001(. 
کارهای  و  کسب  برای  اینترنت  و  الکترونیکی  تجارت  مزایای  اگر 
کوچک و متوسط  را به عنوان یک حقیقت در نظر بگیریم، واقعیت 
در سازمان های  تصمیم گیری  قدرت  و  مالکیت  دیگر  توجه  قابل 
کوچک است که اساسا توسط یک یا دو نفر اداره می شوند. این در به 
کارگیری فرآیند تجارت الکترونیک تاثیرخواهد گذاشت که به شدت 
وابسته به پذیرش فناوری توسط این افراد می باشد. از این رو اهمیت 

دارد موانع پذیرش را شناسایی کنیم.
مختلف برای افراد  چیزهای  معنی    مفهوم کارآفرینی اجتماعی به 

از محققان  گروه  یک   .)1998 )دیز،  است  پژوهشگران  مختلف و 
غیرانتفاعی در  ابتکاری  طرح های  عنوان  به کارآفرینی اجتماعی به 
جستجوی  راهبردهای  سرمایه گذاری جایگزین، یا طرح های مدیریت 
برای ایجاد ارزش اجتماعی اشاره می کنند )آستین، استیونسون  و وی-

سکیلر، 2003؛ بوچی، 1998(.

گروه دوم از محققان آن را به عنوان راهکار  اجتماعی مسئول کسب 
و کارهای تجاری مشغول به همکاری در مشارکت های بخش های 

متقاطع می دانند )ساگاوا و سگال، 2000؛ وادوک، 1998(. 
ابزاری برای کاهش  عنوان  را به  کارآفرینی اجتماعی  سوم  و گروه 
مشکالت اجتماعی و تسریع  تحوالت اجتماعی در نظر می گیرند 

)آلوورد و همکاران، 2004(.  

پروژه های کارآفرینانه اجتماعی می توانند سهم مثبتی در توسعه 
اجتماع به طور موثر و مداوم داشته باشند. عواملی که در موثر بودن 
و  نوآوری   : از  عبارتند  دارند  اجتماعی سهم  کارآفرینی  موفقیت  و 
دادن  تغییر  برای  تالش  راه  در  اول  دست  های  تجربه  از  استفاده 
اثر  های  جنبه  رفتارها.  و  ها  نگرش  ها،  سنت  اجتماعی،  ادراکات 
گذار کار آفرینی اجتماعی شامل تغییرهایی در نگرش ها و رفتار 
اجتماعات مجاور، گسترش ایده کارآفرینی اجتماعی، ایجاد اشتغال و 
اثر گذاری بر سیاست ملی است. همچنین عواملی که این اثرگذاری 
را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از : شخصیت کار آفرین اجتماعی 
و منابع آماده شده ای همچون دانش نمونه ها یا الگوها، مواد، شبکه 
ها و ارتباطات و حمایت خانوادگی. تداوم کار آفرینی اجتماعی از 
توانایی سازمان کارآفرینی اجتماعی برای جذب و تولید سرمایه ها و 
بودجه ها، توانایی برای ایجاد شرکت، توانایی در معرفی یک ساختار 

1- Almeida
2- Schmid

سازمانی موثر و توانایی برای جذب افراد و مهارت ها متاثر می شود 
)توماس، 2004(. 

فقر اقتصادی و فرهنگی جامعه و  پایین بودن سطح آگاهی مردم 
نسبت به فناوری اطالعات در کشور، نبود فرهنگ مناسب رویارویی 
با پدیده تجارت الکترونیک و مانع تراشی های مردم عامه با ترویج 
تجاری  پدیده های  برخی  نادرست و جایـگزینی  تفکر  و  شایـعات 
دیگر مانند بازاریابی شبکه ای که ارتباط چندانی با پدیده گسترده 
تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، واحدهای توزیع 
فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر راه رشد 
این پدیده بشمار می آید. از طرفی در کشور ما حتی نخبگان سیاسی 
نیز هنوز از چند و چون این انقالب نوین در عرصه مبادالت بازرگانی 
آگاهی ندارند. اما در عین حال همه می دانند این راه ناگزیری است 

که اقتصاد ایران را از سنت جدا و به مدرنیته پیوند می دهد.
تدریج  به  و  اند  پذیرفته  را  الکترونیک  تجارت  پیشرفته  کشورهاي 
تجارت  گسترش  براي  و  اند  شده  آشنا  آن  مشکالت  و  مسائل  با 
گرفته  صورت  ها  شرکت  طریق  از  فراوانی  تالش هاي  الکترونیک 
است. عالوه بر کشورهاي پیشرفته، کشورهاي در حال توسعه نیز 
الکترونیکی در حال برنامه ریزي  براي استفاده و گسترش تجارت 
صورت  زیادي  پراکنده  هاي  تالش  هم  ایران  در  هستند.  تالش  و 
گرفته است، ولی این تالش ها به دالیل مختلف مثل فرهنگی و غیره 
ناموفق بوده است. مطالعه در خصوص شناسایی موانع رشد و توسعه 
تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته در طی سال های اخیر 
انجام شده،  به تحقیقاتی که  با توجه  اما  انجام پذیرفته  فراوانی  به 
متاسفانه توجه چندانی به این مقوله به صورت پژوهش علمی در 

داخل کشور ایران انجام نپذیرفته است.
از این رو در این تحقیق ما برآنیم تا به شناسایی و اولویت بندی موانع 
اجتماعی  موسسات  در  الکترونیک  تجارت  کارگیری  به  و  پذیرش 

بپردازیم. 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
ایجاد  عنوان  به  الکترونیک  تجارت  کارگیری  به  پژوهش  این  در 
انجام  به اشتراک گذاری اطالعات، حفظ روابط و  برای  وب سایت 
تعامالت با استفاده از شبکه های الکترونیکی تعریف شده است )زواس، 
1996(. این پژوهش موانع موثر در مراحل اولیه به کارگیری تجارت 

الکترونیک در موسسات اجتماعی را بررسی می کند. با علم بر این که 
موسسات اجتماعی نمایانگر گروه متمایزی هستند، این پژوهش حوزه 
های زیر را بررسی می کند: موانع به کارگیری تجارت الکترونیک، 
تجارت الکترونیک و موانع آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط، 
ایت  واضح  اجتماعی.  موسسات  در  آن  موانع  و  الکترونیک  تجارت 
و  الکترونیک در کسب  تجارت  کارگیری  به  بر  بسیاری  عوامل  که 
کارهای کوچک و متوسط اثر می گذارند )پریم کومار و روبرتز، 1999؛ 
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اکثریت  و همکاران، 2001(.  مهرتنز  و همکاران، 2000؛  والزوک  پون، 2000؛ 

این مطالعات به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات سودآور را 
بررسی کرده اند. از آنجایی که موسسات اجتماعی نیازهای فناوری 
به کارگیری تجارت  به بررسی موانع  نیاز  اطالعات متفاوتی دارند، 

الکترونیک در بخش اجتماعی و داوطلبانه می باشد.

اهداف  پژوهش 
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پذیرش و به 

کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی می باشد.
این تحقیق در نظر دارد  با انجام اهداف فرعي زیر،  به  هدف اصلي 

فوق  نائل آید:
• تجارت 	 کارگیری  به  و  پذیرش  زیرساختی  موانع  شناسایی 

الکترونیک در موسسات اجتماعی
• شناسایی موانع فرهنگی پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک 	

در موسسات اجتماعی
• شناسایی موانع اقتصادی پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک 	

در موسسات اجتماعی
• شناسایی موانع اجتماعی پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک 	

در موسسات اجتماعی
• شناسایی موانع مالی پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک در 	

موسسات اجتماعی
• شناسایی موانع رفتاری پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک 	

در موسسات اجتماعی
• شناسایی موانع فنی پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک در 	

موسسات اجتماعی
• شناسایی موانع شناختی پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک 	

در موسسات اجتماعی

نوآوری پژوهش
موجود  موانع  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  موضوع  ادبیات  بررسی  با 
در به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی به صورت 
پژوهش  این  رو  این  از  و  است  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  گسترده 

می تواند به لحاظ موضوعی از پژوهش های قبلی متمایز باشد.

محدودیت های پژوهش 
• به دلیل محدود بودن موسسات اجتماعی و حوزه فعالیت آنها 	

دسترسی به برخی اطالعات ضروری امکان پذیر نیست.
• عدم همکاری مدیران و کارکنان در روند گردآوری پرسشنامه ها.	

تجارت الکترونیک
است که  تعریف شده  بسیاری  توسط محققان  الکترونیک،  تجارت 
به  الکترونیک  تجارت  است.  شده  مطرح  متفاوتی  تعاریف  با  اخیرا 

سادگی استفاده از فناوری اینترنت از قبیل وب برای معامله کسب و 
کار می باشد. تجارت الکترونیک امکان تبادل بین و میان سازمان ها 

و افراد را فراهم می کند )الئودون، 2008(.
الئودون و الئودون1 )2007( تجارت الکترونیک را به عنوان فرآیند 
خرید و فروش کاال و خدمات به صورت الکترونیکی شامل معامالت 
با استفاده از اینترنت، شبکه ها، و سایر فناوری های دیجیتال تعریف 
می کنند، كاالكوتا و وينستون2 )1997:3( تجارت الکترونیک را 
به عنوان »ارائه اطالعات، محصوالت/خدمات، یا پرداخت از طریق 
خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری، یا هر وسیله دیگری« تعریف 
کرده اند، ريپورت و جائورسکی3 )2003:4( به طور خالصه به این 
نتیجه رسیدند که »تجارت الکترونیک می تواند به عنوان تبادالت 
به واسطه فناوری بین طرف ها )افراد یا سازمان ها( و نیز بر اساس 
فعالیت های الکترونیکی درون یا بین سازمانی تعریف شود که چنین 

تبادالتی را تسهیل می کند”. 
تجارت الکترونیک در صف مقدم تحوالتی قرار گرفته که شیوه انجام 
فعالیت هاي بازرگانی را تغییر می دهد و انقالب صنعتی قرن بیست 
و یکم نامیده می شود و با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت 
و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیک، اطالعات و خدمات به 
کمک شبکه هاي کامپیوتري خرید، فروش یا تبادل می شود. خرید 
و فروش می تواند عمده یا خرد، کاالي فیزیکی یا غیرفیزیکی مانند 
به خریداران مانند  ارائه سرویس هاي گوناگون  افزار،  نرم  یا  کتاب 
مشاوره پزشکی یا حقوقی و دیگر مواد بازرگانی مانند مناقصه ها و 
مزایده ها یا خرید و فروش اطالعات بین سازمان ها، سازمان ها با افراد 
یا بین افراد باشد )توربون و همکاران، 2002(. براي تجارت الکترونیک 
تعاریف گوناگونی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجربه هاي 
گذشته در استفاده از تجارت الکترونیک بوده است. در این پژوهش 
به کارگیری تجارت الکترونیک به عنوان استقرار وب سایت برای به 
اشتراک گذاری اطالعات، حفظ روابط، و انجام تبادالت با استفاده از 

شبکه های الکترونیکی تعریف می شود )زواس، 1996(.

انواع تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک می تواند بر اساس ماهیت تبادل طبقه بندی شود. 

توربان و همکاران )2000( انواع زیر را تشخیص دادند:
كسب و كار با كسب و كار (B2B) - امروزه این رایج ترین نوع 
بازار بین  الکترونیکی  الکترونیک است؛ که شامل معامالت  تجارت 

سازمان ها است.
با  فروشی  معامالت خرده  این   -  (B2C) با مشتری  كار  و  كسب 

خریداران فردی است.

1- Laudon and Laudon
2- Kalakota and Whinston
3- Rayport and Jaworsky
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مشتری با مشتری (C2C) - در این دسته بندی، مصرف کنندگان 
مستقیم به مصرف کنندگان می فروشند.

مشتری با كسب و كار (C2C)- این رده بندی شامل افرادی است 
فروشند، همچنین  ها می  به سازمان  را  یا خدمات  که محصوالت 
افرادی که به دنبال فروشندگان هستند، با آنها در تعامل اند، و معامله 

را منعقد می کنند.
تمامی   - )سازمانی(  كار  و  كسب  درون  الکترونیک  تجارت 
فعالیت های داخل سازمانی در این دسته قرار می گیرند، که معموال 
اطالعات  یا  خدمات  کاالها،  تبادل  شامل  داخلی  های  شبکه  روی 

انجام می شود.
تجارت الکترونیک غیر تجاری- این شامل موسسات غیرتجاری 
مانند موسسات دانشگاهی، سازمان های غیرانتفاعی، سازمان های 
تجارت  مختلف  انواع  از  که  است  دولتی  های  سازمان  و  مذهبی 
و  بهبود عملیات  یا  به منظور کاهش هزینه های خود  الکترونیک 

خدمات به مشتریان خود استفاده می کنند.
با توجه به ماهیت کسب و کارهای اجتماعی که معموال غیر تجاری 

هستند تجارت الکترونیک غیر تجاری در مورد آنها صدق می کند.

تجارت الکترونیک و به کارگیری آن 
تشخیص این که محدوده فعالیت های تجارت الکترونیک از سطح 
های  فعالیت  تا  ایمیل،  و  سایت  وب  وب،  مرورگرهای  مانند  ورود 
و  مشتری،  خدمات  آنالین،  خرید  آنالین،  پرداخت  مانند  پیچیده 
ویدئو کنفرانس می باشد دارای اهمیت است. آکرن وکاوای1 )1999( 
یک  الکترونیک،  تجارت  های  شیوه  کارگیری  به  کنند  می  بیان 
پیشرفت است، و در نتیجه بعید است تجارت الکترونیک قبل از این 
که فناوری های سطح ورود با موفقیت اتخاذ شوند بکار گرفته شود. 
این فعالیت های سطح ورود، زیرساخت های فناورانه الزمی را ارائه 
می کنند که از آن فعالیت های تجارت الکترونیک پیچیده تری را 

می توان توسعه داد.
دستخوش  باید  سازمان  نردبان،  باالی  به  سازمان  پیشرفت  برای 
تغییراتی شده و در استفاده از فناوری پیچیده تر شود. همان طور که 
کسب و کار این تغییرات جدید را اعمال می کند، در نهایت قادر به 

بهبود کارایی آن می شود )کلوئت، کورتنی و فیتز، 2002(.
چارچوب ها یا مدل های متعددی در مورد پذیرش تجارت الکترونیک 
کتی،  و  فیونا  شاو، 2002؛  گریم  و  دانیل  کاوای، 2000؛  و  )آکرن  دارد  وجود 
2000؛ گراندون و مایکل، 2004؛ جون، 2003؛ لینگ، 2001؛ مهرتنز، کراگ و 

میلز، 2001؛ موال و لیکر، 2005b؛ موکتی، 2000؛ تان، تایلر و مانیکا، 2007؛ وانگ 

و تاسی، 2002؛ زو، کراکمیر و خو، 2002(، آمادگی الکترونیکی )اپک2، 1999، 

2000؛ بودیراها، 2004؛ سی اس پی پی3، 1998؛ جولتا، بودوریک و دالیواد، 2002؛ 
1- Akkeren and Cavaye
2- APEC
3- CSPP

کرکمان، اسوریو و ساشز، 2002؛ مک کونل، 2000؛ موال و لیکر، 2005a؛ رائو، 

ترونگ، سنکال و لی، 2007؛ رشید و کریم، 2001؛ رویکار، آنومبا و کاریلو، 2006(، 

و پیاده سازی تجارت الکترونیک )زولکیفلی، 2001(.
دسترسی به حوزه جهان الکترونیکی به اولویت بسیاری از سازمان های 
با  که  مدیرانی  طور،  همین  و  و خصوصی  دولتی  کوچک  و  بزرگ 
چالش های جدیدی در این زمینه مواجه می شوند تبدیل شده است. 
از آنجا که دنیای الکترونیکی تفاوت های برجسته ای نسبت به دنیای 
فیزیکی دارد، برنامه ریزی برای وجود اینترنت و پیاده سازی تجارت 
الکترونیک بسیار حیاتی و مهم است. طبق گفته زولکیفلی4 )2001( 
از  با آگاهی  الکترونیک  و وو5 )2004( فرآیند به کارگیری تجارت 
دانش آغاز می شود؛ از طریق شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و 

پیاده سازی ادامه می یابد.
بر اساس بررسی رائو، متز، و مونژ6 )2003(، توسعه و پیاده سازی 

تجارت الکترونیک در چهار مرحله صورت می گیرد: 
)1( حضور: در این مرحله اکثر شرکت ها اولین گام های خود در 
تجارت الکترونیک را با نمایش بروشور شرکت خود و ارائه محصول 

روی وب سایت بر می دارند؛ 
ارتباطات  ارائه  مرحله  عنوان  به  پورتال  مرحله  ها:  پورتال   )2(
دوطرفه، سفارش مشتری یا تامین کننده، استفاده از پروفایل ها و 

کوکی ها در نظرگرفته می شود. 
پورتال به  مرحله  7از  معامالت  ادغام  مرحله  ادغام معامالت:   )3(
طور عمده با حضور معامالت مالی بین همکاران متمایز شده است، 

)4( ادغام سرمايه گذاری ها: ادغام سرمایه گذاری ها8 اشاره به 
ادغام کامل فرآیندهای کسب و کار به حدی دارد که کسب و کار 

ارشد از کسب و کار آنالین غیر قابل تشخیص است. 
های  شیوه  کارگیری  به   ،)1999( کاوای  و  آکرن  مطالعه  براساس 
اولیه  این که سطح  از  بعد  و  است  زنجیره  الکترونیک یک  تجارت 
اولیه بکارگرفته شدند  فناوری ها به طور موفقیت آمیز در مراحل 

سپس فناوری های پیچیده اتخاذ خواهند شد.

مدل ها و چارچوب های به کارگیری تجارت الکترونیک
کارگیری تجارت  های مربوط به به  ها یا چارچوب  ترین مدل  مهم 
تاسی  )2001(،  وانگ و  لینگ  از:   الکترونیکی عبارتند 
کریم  )2001(، آکرن  رشید و  همکاران)2002(،  )2002( ، ژو و 
گریم  )1999(، دانیل و  ریبرز  و  هک   ،)2000( کاوای  و 
جولتا  و  کریج  کار الکترونیکی   و  آمادگی  شاو )2002(، چارچوب 
بخش تجارت دولت کانادا،  مدل   ،)2002 همکاران،  و  )جولتا 

4- Zolkifli 
5- Vu
6- Rao, Mettz and Monge
7- Transaction Integration (TI)
8- Enterprises Integration (EI)



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه - شماره 149 - آبان ماه 1391 

61

و درخواست برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت های ساختمانی )رویکار و همکاران، 2006(. 
مطالعه مدل ها و چارچوب های فوق نشان می دهد موضوع تجارت الکترونیکی پدیده متمایز و منحصر به 
فردی نیست که توسط یک شرکت به تنهایی بکار گرفته شده باشد. حتی اگر وب سایت شرکت ظرفیت 
مبادله را داشته باشد، اما مصرف کنندگان دسترسی به شبکه نداشته باشند، یک سیستم حقوقی مناسب برای 
حل اختالف در تبادل الکترونیکی جمع آوری نشده، سیستم های پیشرفته و مناسب ارتباطی در دسترس 
نمی باشد و سیستم های مالی و بانکی الکترونیکی وجود ندارند، پس آشکار است تجارت الکترونیکی  به 
هر قیمتی مثمر ثمر نخواهد بود. به کارگیری تجارت الکترونیکی را می توان در تمامی سطوح برای اجرای 
موفقیت آمیز آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. برخی از مدل ها و چارچوب ها مانند، مدل هاروارد )کرکمان 
و همکاران، 2002(، مک کونل  )2002(، اپک )2000( و موسایک )1997( آمادگی الکترونیکی را در سطح 
ملی و کالن بررسی می کنند. در عین حال، برخی از متغیرهای به کارگیری تجارت الکترونیک مطرح شده 
به طورعمده در سطح کالن یا ملی نیز در مدل های کوچک مانند مدل )لینگ، 2001(، چارچوب رشید و 
کریم )رشید و کریم، 2001(،  و وانگ و تاسی )2002( ذکر شده اند. بنابراین، به کارگیری تجارت الکترونیک 

در نهایت می تواند به دو سطح مختلف تقسیم شود: )1( ملی، و )2( سازمانی.

موسسه اجتماعی
موسسه اجتماعی، می تواند به عنوان "یک سازمان یا سرمایه گذاری مخاطره پذیری تعریف شود که موجب 
دستیابی به ماموریت اولیه اجتماعی یا زیست محیطی خود، به طور معمول با فعالیت به عنوان یک کسب 
و کار مولد درآمد با استفاده از روش های کسب و کار می شود« )الیت، 2008(. بنابه تعریف، یک موسسه 
اجتماعی ممکن است به صورت نهاد غیر انتفاعی یا انتفاعی سازماندهی شده باشد )اتحاد موسسه اجتماعی، 
2010(. همچنین می تواند با استفاده از یک شکل سازمانی به خصوص طراحی شده برای موسسه اجتماعی 
انتفاعی  و  انتفاعی  غیر  های  تالش  اجزای  ترکیب  یا  زدن”  "پیوند  دنبال  به  که  شکلی  اندازی شود–  راه 
می باشد. کسب و کارهای اجتماعی توسط "کارآفرینان اجتماعی” تاسیس شده اند، اصطالح گسترده تری 
که نشان دهنده شخصی بلندپرواز است که به دنبال تغییرات اجتماعی در مقیاس بزرگ، مشخصا از طریق 

راهبردهای در آمد کسب شده می باشد )باراکت، 2009(.  
در حال حاضر دو تعریف از موسسه اجتماعی وجود دارد که به نظر می رسد به طور مداوم مطرح می شود. از 

این رو به عنوان یک مرجع مفهومی برای کارهای دیگر عمل می کنند. 
تعریف اخیر مربوط به دولت انگلیس در جوالی 2002 منتشر شده بود. این در مقاله ای با عنوان موسسه 
اجتماعی: راهبردی برای موفقیت یافت می شود: "موسسه اجتماعی، کسب و کاری با اهداف عمدتا اجتماعی 
است که مازاد آن اساسا برای این منظور در کسب و کار یا در جامعه دوباره سرمایه گذاری می شود، به جای 

این که با نیاز برای به حداکثر رساندن سود سهامداران و مالکان گردانده شود” )DTI، 2002؛ ص13(. 
هدف  برای یک  بر فعالیت  تعریف موسسات اجتماعی تمرکز  در  عنصر مشترک  وجود تفاوت تعریفی،  با 
 .)2002 همکاران،  و  آلفورد  2001؛  دفورنی،  2006؛  دوهرتی،  و  تامپسون  2003؛  )دیز،  است  اجتماعی 
و   ،)2006 دوهرتی،  و  )تامپسون  دارد  مختلفی وجود  های  شکل  به  موسسه اجتماعی  سازمان  واقع،  در 
اهمیت آن در بخش سوم همچنان رشد می یابد. نویسندگانی مانند بورگازا1  و سوالری2)2001(، اسپیر3 
)1997( و توماس4 )2004( اقدام به ترسیم دالیل این امر کرده اند. این دالیل عبارتند از شکست دولت 
در توجه به مسائل دشوار اجتماعی با توجه به کاستی های خدمات اجتماعی. موسسات اجتماعی نیز ممکن 
است محرکی برای ایجاد سرمایه اجتماعی فراهم کنند )اسپیر، 1997(، و از طریق ساختارهای رسمی مرتبط 
جامعه محور منجر  خدمات  کاستی های  دهند  می  نشان   همچنین  سوالری  و  شوند. بورگازا  پشتیبانی 
1- Borgaza
2- Solari 
3- Spear
4- Thomas
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بینی  پیش  یک  با  اما  شود،  می  اجتماعی  به افزایش موسسات 
لحاظ  آنها به  تقاضای فردی،  به  یک پاسخ  عنوان  به  احتیاطی: 
اجتماعی مفید هستند در عین حال که نه عمومی و نه جمعی می 

باشند.
انگلستان برآورد  هستند: DTI در  کوچک  موسسات اجتماعی  از  بسیاری 
عنوان  به  قانونی  رسمی و  که به طور  می کند آن سازمان هایی 
و  عنوان کسب  اند، 89درصد به  شده  ثبت  موسسات اجتماعی 
کارهای کوچک یا خرد تعریف شده اند. به این دلیل مقایسه های 
مهمی با فعالیت های شرکت های کوچک و متوسط، و تمایزهایی 
و  وودز،  )کورنلیوس،  است  شده  سازمان انجام  نوع  دو  میان این 
عمده  کرد  بیان  توان  می  رو  این  از   .)2006 جانجوها-جیوراج، 
موسسات اجتماعی در ابعاد شرکت های کوچک و متوسط می باشند.

تجارت الکترونیک و موسسه اجتماعی
شرکت اجتماعی (SEA,2006)، »کارآفرینی  به اتحادیه  توجه  با 
اجتماعی هنر خالقانه و مداوم اعمال نفوذ بر منابع برای سرمایه گذاری 
روی فرصت های بازار به منظور دستیابی به تغییرات پایدار اجتماعی 
برای  اصطالح عمومی  اجتماعی  موسسه  است.« به طورمتناوب 
موسسات غیر انتفاعی، کسب و کار با هدف های اجتماعی یا سرمایه 
گذاری مولد درآمدی است که از جمعیت های فقیر و محروم حمایت 
کرده و فرصت های اقتصادی برای آنها ایجاد می کند در حالی که به 
طور همزمان با اشاره به دلیل اصلی مالی فعالیت می کنند )امرسون 

و توئرسکی، 1996(. 
و ماموریت  بر پایداری  آنها  موسسات اجتماعی تمرکز  کلید درک 
اصلی  پایداری هسته  باشد.  می  کار  و  و کسب  اجتماعی  دوگانه 
سودمند  نتایج  همزمان  به پیگیری  و  است  موسسات اجتماعی 
بعد اشاره  راستای سه  نتایج در  کار   و  سرمایه گذاری کسب 
به  رو  یک روش  عنوان  محیطی. به  و  اجتماعی  اقتصادی،  دارد: 
پشتیبانی  اجتماعی برای  موسسات  جوامع  پایدار،  ساخت  جلو در 
از ماموریت های اجتماعی خود درآمد ایجاد می کنند، و همچنین 
برای اغلب مردم به حاشیه رانده شده اشتغال فراهم می کنند )دیویس، 
ارائه سود به  اجتماعی هدف روشن  ماموریت    .)2003 دیز،  2002؛ 

به شناسایی گروه هدفی  نیاز  است. این  از بخش های جامعه  برخی 

نیاز  دارد. همچنین  آن  از  به پشتیبانی  تمایل  موسسه  که  دارد 
درک  قابل  از  اطمینان  حصول  از هدف برای  به اظهارات روشنی 
اجتماعی  ماموریت  سازمان برآوردن  که هدف  است  امر  این  بودن 
با ماموریت صریح  عالوه بر کسب و کار است. موسسات اجتماعی 
مردم  و  به فقرا  -کمک  کنند  می  اداره  را  کار  و  کسب  اجتماعی 
این  برای  کار.  و  پایدار کسب  برای شرکت در فرصت های  محروم 
گروه ها، موسسات اجتماعی می توانند یک منبع مهم شغل، درآمد، 
)بادیالی، 2005؛  باشند  فنی  کار، و ورودی  و  مشاوره کسب  آموزش، 

بورنستاین، 2004؛ اسپینالی و مورتیمر، 2001(.

موسسات  به  و   کند  می  ایجاد  را  هایی  فرصت  اطالعات  فناوری 
تا  دهد  می  را  امکان  این  توسعه  حال  در  کشورهای  در  اجتماعی 
تجارت جهانی کاالها و خدمات درگیر شوند. موسسات اجتماعی از 
فناوری اطالعات در دوبعد اصلی استفاده می کنند: داخلی و خارجی. 
از نظر داخلی به دنبال این هستیم که ببینیم موسسات اجتماعی تا 
چه میزانی از فناوری اطالعات در حوزه مالی، اداری و فرآیندهای 
تولید استفاده می کنند. از نظر خارجی به دنبال به کارگیری فناوری 
اطالعات توسط تامین کنندگان و مشتریان در فرآیندهای کسب و 

کار می باشیم که از این ارتباط اساسی حمایت می کنند.

چارچوب نظری
در چارچوب نظری این پژوهش با استفاده از ترکیبی از مدل های 
ارائه شده موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی چارچوب پیشنهادی 

زیر مورد استفاده قرار گرفته است. 
در ایران آنگونه که باید در زمینه زیرساخت هاي الزم در وضعیت 
نشان می دهد در کشور  تحقیقات  اگرچه  برد؛  نمی  بسر  مناسبی 
حرکت به سوي گسترش و استفاده بیشتر و مناسب تر از اینترنت آغاز 
شده است؛ طبق برآوردها حتی برخی از کشورهاي کمتر توسعه یافته 
در این مورد از ما پیشی گرفته اند. نبود فرهنگ مناسب رویارویی با 
پدیده تجارت الکترونیک و تفکر نادرست و جایگزین کردن برخی از 
پدیده هاي تجاري دیگر مانند بازاریابی شبکه اي که ارتباط چندانی 
با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، 
واحدهاي توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی 
بر سر رشد این پدیده به شمار می آید. مشکالت و چالش هاي فرا 
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روي تجارت الکترونیک را می توان به چند دسته تقسیم بندي کرد )مهدوي، حقدوست، 1386 ، جعفرنژاد و دیگران، 
1388 ، خانی، 1386(. به نظر می رسد بیشتر تحقیقات با گروه بندی موانع پیشنهادی در این مدل تطابق دارند.

شکل 8.2: چارچوب مفهومی محقق ساخته

موانع سازمانی
برخی از تحقیقات انجام شده روی موانع به کارگیری تجارت الکترونیک این موانع را به دو دسته داخلی 
و خارجی تقسیم کردند. موانع سازمانی موانع موجود در داخل سازمان و در ارتباط با کارکنان و مدیریت 
می باشد که از به کارگیری کامل تجارت الکترونیک در سازمان جلوکیری می کند. این موانع عبارتند از: مالی، 

رفتاری، فنی و شناختی. 

موانع محیطی
از:  عبارتند  موانع محیطی  نیست.  کنترل سازمان  در  و  دارد  اشاره  از سازمان  به محیط خارج  موانع  این 

زیرساختار، قوانین دولتی و سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی.

روش تحقیق
ماهیت مساله عامل مهمی برای تصمیم گیری جهت رویکرد مناسب می باشد. این پژوهش از نظر هدف 
کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. و شامل مجموعه روش هایي است که هدف 
آنها توصیف کردن شرایط پدیده هاي مورد بررسي، بدون تالش در جهت تغییر و یا تاثیر در وضعیت موجود 
و مورد مطالعه مي باشد. در روش پیمایشي پژوهشگر با حضور در محل تحقیق به جمع آوري اطالعات 
مي پردازد )سرمد، 1384(. هدف محقق آزمون فرضیه هاي تحقیق مي باشد که از پیش بر اساس شواهد و 

 
 

 
 : چارچًب مفًُمی محقق ساخت2.2ٍضكل 

 

 مًاوغ ساسماوی
ضا ثٝ زٚ زؾتٝ زاذّی ٚ ذبضخی ثطذی اظ تحمیمبت ا٘دبْ قسٜ ضٚی ٔٛا٘ـ ثٝ وبضٌیطی تدبضت اِىتطٚ٘یه ایٗ ٔٛا٘ـ 

تمؿیٓ وطز٘س. ٔٛا٘ـ ؾبظٔب٘ی ٔٛا٘ـ ٔٛخٛز زض زاذُ ؾبظٔبٖ ٚ زض اضتجبط ثب وبضوٙبٖ ٚ ٔسیطیت ٔی ثبقس وٝ اظ ثٝ وبضٌیطی 
 وبُٔ تدبضت اِىتطٚ٘یه زض ؾبظٔبٖ خّٛویطی ٔی وٙس. ایٗ ٔٛا٘ـ فجبضتٙس اظ: ٔبِی، ضفتبضی، فٙی ٚ قٙبذتی. 

 محیطی مًاوغ
٘ـ ثٝ ٔحیظ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ اقبضٜ زاضز ٚ زض وٙتطَ ؾبظٔبٖ ٘یؿت. ٔٛا٘ـ ٔحیغی فجبضتٙس اظ: ظیطؾبذتبض، ایٗ ٔٛا

 اختٕبفی، التهبزی.-لٛا٘یٗ زِٚتی ٚ ؾیبؾی، فطٍٞٙی

تجارت بٍ كارگیزيمًاوغ 
مًسسات الكتزيویک در

 اجتماػی

 یمحیطمًاوغ  مًاوغ ساسماوی

 مالی

 ضىاختی فىی

 رفتاري

 سیزساختار

 ديلتی ي سیاسی

 اجتماػی-فزَىگی 

 اقتصادي
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اطالعات خود ارائه نموده و در نهایت تعمیم نتایج بدست آمده به کل 
جامعه آماري مي باشد. 

جامعه آماری و حجم نمونه 
مجموعه اي از افراد یا آزمودني ها که حداقل در یک ویژگي مشترک 
باشند یک جامعه آماري را تشکیل مي دهند. معموال در هر پژوهش، 
جامعه مورد بررسي یک جامعه آماري است که پژوهشگر مایل است 
 در باره صفت یا صفت هاي متغییر واحدهاي آن به مطالعه بپردازد 

)سیدعباس زاده ، 1380، ص 191(.  
جامعه آماري مورد نظر در این تحقیق مشتمل است بر موسسات 
اجتماعی شهر تهران که اهداف اجتماعی در حوزه کودک، بهداشت 
یافته،  و درمان، و بیماری های خاص را دنیال می کنند، سازمان 
خصوصی، داوطلبانه، خودگردان بوده و مشمول توزیع سود نمی شوند 
که شناسایی این موسسات با محدودیت های اطالعاتی در مورد این 
موسسات و فقدان مرجع مناسب مواجه بود، و موسسات فعال در 
زمینه محیط زیست و حقوق بشر را حذف کردیم. معیار دیگر برای 
انتخاب این موسسات داشتن وب سایت )ابتدایی تا پیشرفته( بود. 
از این میان جامعه آماري مورد مطالعه این تحقیق شامل مدیران 
موسسه و کارکنان فعال در زمینه فناوری اطالعات موسسه می باشند 
و حجم نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان به دست آمده 
است. در نتیجه 80 عدد پرسشنامه تهیه شد و در عمل66 پرسشنامه 
مورد   60 نهایت  در  ها،  پاسخ  برگشت  موقع  در  که  گردید  توزیع 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

روش تعیین حجم نمونه
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمده است. با توجه 
به جامعه آماری که 80 می باشد حجم نمونه 66 برآورد شده است. 
بنابراین 66 پرسشنامه توزیع گردید که از این میان 60 پرسشنامه 

برگشت داده شد.

روش و ابزار جمع  آوری داده  ها
 داشتن اطالعات کافی و ارزشمند در تمام مراحل تحقیق مورد نیاز 
است، به عبارت دقیق تر هرنوع تحقیق علمی تنها به میزان  اطالعات 
جمع آوری شده مفید مربوط  به موضوع ، ارزش دارد. بنابراین آن 
این  در  باشد  زیر  گانه  سه  های  ویژگی  واجد  که  اطالعاتی  دسته 

تحقیق مورد نیاز و توجه ما خواهد بود.
• اطالعات مربوط به موضوع باشد.	
• اطالعات دقیق باشد	
• اطالعات به روز باشد. 	

فلذا ضرورت دارد به منظور صرفه جوئی در هزینه ها، وقت و انرژی 
از جمع آوری اطالعات نامربوط، مبهم و کهنه شده )مگر در موارد 

ضروری مثل بررسی تاریخی، دیدگاه ها و...( اجتناب گردیده و عمل 
انبوه جمع آوری شده صورت  از میان  نیاز  گزینش اطالعات مورد 
پذیرد. در این تحقیق اطالعات جمع آوری شده هم جنبه کمی و هم 
جنبه کیفی  داشته و عمدتا با استفاده از پرسشنامه )کمی ( بدست 
خواهد آمد. فلذا بلحاظ  ماهیت توصیفی و پیمایشی بودن تحقیق 
حاضر،  استفاده از پرسشنامه ) بعنوان متداول ترین وسیله جمع آوری 
اطالعات در علوم انسانی( مناسب خواهد بود هرچند به نظر میرسد 
در مواردی استفاده از فنون مصاحبه و مشاهده نیز مورد نیاز باشد 

)سید عباس زاده ، 1380 ، ص 241 تا 269 (.
الزم به ذکر است که مقیاس اندازه گیری متغیرها در پرسشنامه، 

مقیاس 5 گزینه ای لیکرت به شرح زیر است:
1- خیلی کم                                     1- کامال مخالف

2- کم                                             2- مخالف
3- متوسط                                        3- تا حدی

4- زیاد                                            4- موافق
5- خیلی زیاد                                     5- کامال موافق

سه  از  استفاده  با  و  ادبیات  مرور  از  پرسشنامه  این  پرسش های 
به  مشترک  تحقیقاتی  های  زمینه  در  گرفته شده  بکار  پرسشنامه 
دست آمده اند. جدول زیر ماهیت سواالت طراحی شده و منبع آنها 

را نشان می دهد.
اطالعات کتابخانه اي، مرور نمونه هاي تحقیقات انجام شده مشابه 
در دسترس، استفاده از مجالت و مقاالت مندرج در نشریات، مطالعه 
سایت هاي اینترنتي فارسي و انگلیسي زبان از جمله روش هاي دیگر 
جمع آوري اطالعات نظري در پژوهش حاضر بود. براي گردآوري 
اطالعات و داده هاي عملي دقیق مورد نیاز از موسسات اجتماعی 
مورد هدف، با مراجعه حضوري به موسسات مذکور و ارسال ایمیل 
به موسسات مربوطه، توضیحات الزم در مورد ماهیت هدف تحقیق، 
پرسشنامه و نحوه توزیع و جمع آوري آنها ارائه و آمادگي الزم براي 

همکاري فراهم شد . 
نحوه جمع  آوری اطالعات این پرسشنامه در مورد مدیران، کارشناسان 
و مطلعین به تناسب دسترسی به صورت حضوری و ارسال از طریق 
ایمیل  انجام گرفته است و پس از پیگیری های مستمر، در کل 60 
این مقدار  پرسشنامه برگشت داده شد و تحلیل اطالعات بر روی 
نمونه صورت گرفت. الزم به توضیح است که در بعضی از موارد الزم 
شد که پرسشنامه به صورت حضوری  همراه با توضیحات محقق در 

جلسه تکمیل شود.
آماری  جوامع  اعضای  تعداد  بودن  متفاوت  و  بودن  ناهمگن  به  بنا 
این پژوهش، به منظور انتخاب تعداد حجم نمونه مناسب از روش 
نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. نمونه گیری بر اساس درصد 

مدیران و کارکنان فعال در حوزه فناوری اطالعات صورت گرفت.
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6.3 متغیرهاي تحقیق1 
مورد  به  مورد  از  که  کیفیتي  یا  از خصوصیت  است  عبارت  متغیر 
دیگر فرق مي کند و مقدار عددي متفاوتي دارد )سیدعباس زاده ، 
1383، ص 180(. متغیرهاي زیر در این تحقیق مورد ارزیابي قرار 

گرفته است :
موانع زیرساختی، موانع اجتماعی- فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع 
دولتی و سیاسی، موانع رفتاری، شناختی، فنی و مالی به عنوان متغیر 

مستقل در نظر گرفته شده اند.
میزان به کارگیری تجارت الکترونیک به عنوان متغیر وابسته در نظر 

گرفته شده است.

ابزار  های آزمون
آزمون روايی

اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار انداز گیری است که همزمان با 
تدوین آزمون در آن تنیده می شود. برای اندازه گیری روایی محتوا، 
تجارت  کارگیری  به  شده  شناسایی  موانع  شامل  که  پرسشنامه 
الکترونیک در موسسات اجتماعی می باشد، میان مدیران و کارکنان 
مربوطه توزیع شد و نظر آنها درباره ی موانع تجارت الکترونیک با هر 
شاخص در چارچوب پیشنهادی در قالب اعداد کیفی پنچ گزینه ای 
اخذ شد و اشکاالت ساختاری و اصالحات الزم جهت برآورده ساختن 

روایی محتوا انجام شد.
لذا برای سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده گردید 
بدین صورت که نظرات استادان صاحبنظر در زمینه موضوع مورد 

سوال واقع و تائید گردید.
آزمون قابلیت اعتماد ) پايايی(

باری  است  آزمونی  که  اجزا،  سازگاری  اعتبار  از  تحقیق  این  "در 
اندازه گیری،  ابزار  عناصر  با همه  فرد  پاسخ های  سازگاری  سنجش 
اجرا  اعتبار سازگاری  برای  آزمون  استفاده شده است. مشهورترین 
مطلب  این  بیانگر  آلفا  کرونباخ. ضریب  آلفای  از ضریب  عبارتست 
است که سواالت همپوشانی و همچنین همسویی داشته است. پاسخ 
دهندگان نیز با دقت و آگاهی به سواالت پاسخ داده اند. برای آزمون 
با هدف های پژوهشی، حصول پایایی بین 0.6 تا 0.8 کافی و مناسب 
است. با توزیع پرسشنامه بین افراد مربوطه و جمع آوری آنها که نهایتاً 
 SPSS تعداد 60 پرسشنامه قابل بررسی بود، با استفاده از نرم افزار

پایایی پرسشنامه 0.86 بدست آمده که قابل قبول است.

روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها
داده هاي حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و 

تحلیل شده اند.
هدف از پژوهش حاضر “شناسایي و اولویت بندی موانع پذیرش و 
1- Research variables 

بکارگیري تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعي" مي باشد. بدین 
منظور  به  هاي  داده  آماري  توصیف  به  ابتدا  بخش  این  در  منظور 
بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده، و 
پایایی پرسشنامه 0/86 گزارش شده است حاصل از اجراي پرسشنامه 
قرار  بررسي  مورد  و  گردیده  مطرح  اهداف  و سپس  پرداخته شده 
به طور کلي در دو سطح توصیفي و استنباطي  اند. داه ها  گرفته 
تجزیه و تحلیل شده اند. تحلیل هایي که به منظور توصیف داده هاي 
مذکور انجام گردیده اند، شاخص هایی چون درصد، میانگین، فراواني 
و... را در بر مي گیرند. در سطح استنباطي با بررسي نرمال بودن 
توزیع نمرات در هرکدام از مقیاس ها، آزمون هاي آماري مربوطه اجرا 
شده است. همچنین آزمون t-test براي گروه هاي وابسته و آزمون 
فریدمن مورد استفاده قرار گرفته اند. همانگونه که در باال نیز اشاره 
شد این فصل داراي دو بخش است: در بخش اول با عنوان توصیف 
ویژگي هاي جمعیت شناختي، به منظور نمایش تفکیکي اطالعات 
استفاده  درصد  و  فراواني  توزیع  جداول  از  افراد  تحصیلي  و  فردي 
مي شود. در بخش دوم با عنوان تحلیل استنباطي یافته هاي پژوهش، 
جانبي  نتایج  همچنین  و  فرعي  هدف   8 به  پاسخگویي  منظور  به 
تحقیق از آزمون t-test   براي گروه هاي وابسته و آزمون فریدمن 
استفاده مي گردد که با توجه به اینکه بزرگتر از 7. می باشد،بنابراین 

پرسشنامه پژوهش پایاست.

نتیجه گیری:
اهداف این آزمون شناسایی موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در 
موسسات اجتماعی شهر تهران عالوه بر بررسی سطح به کارگیری 
تجارت الکترونیک در این موسسات بود. از این رو، مدل مفهمومی 
برای ارزیابی موانع در موسسات اجتماعی بر اساس مدل های پیشین 
پیمایشی  نوع توصیفی  از  ایجاد شد. روش تحقیق کمی  ادبیات  و 
بود. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای پی بردن به سطح فعلی 
به  موانع  و  اجتماعی  الکترونیک در موسسات  تجارت  کارگیری  به 
کارگیری در این موسسات با استفاده از آزمون های آماری مختلف 
استفاده شده است.  به منظور توصیف متغیرها از شاخص های آمار 
توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و نمودارها استفاده می کنیم. 
به منظور رتبه بندی موانع، آزمون فریدمن بکار می رود؛ و به منظور 
مطالعه موانع  به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی 

از آزمون t تک متغیره استفاده می شود.
موسسات  در  الکترونیک  تجارت  کارگیری  به  موانع  خصوص  در 
باالترین  نتایح به دست آمده موانع شناختی  به  با توجه  اجتماعی 
رتبه، و موانع رفتاري کمترین رتبه را داشتند.  این یافته ها تقریبا با 

مطالعات پیشین همراستا بودند.
اطالعات جمعیت شناختی نشان داد 58درصد پاسخ دهندگان مرد 
بوده و تنها 31درصد زن بوده اند، همچنین نزدیک به 48درصد آنها 
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تحصیالت لیسانس داشتند.
اطالعات توصیفی موانع پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیک نشان می دهد که موانع مالی، شناختی، 
قوانین دولتی و سیاسی، موانع فرهنگی-اجتماعی و موانع اقتصادی با میانگین بزرگتر از 3 برای به کارگیری 
تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی مانع محسوب می شوند همچنین موانع رفتاری، فنی، و زیرساختار 

مانع به حساب نمی آیند. موانع شناختی بیشترین میانگین و موانع رفتاری کمترین میانگین را داشته اند.
اطالعات توصیفی مولفه های موانع نشان می دهد که در موانع مالی هزینه راه اندازی و نگهداری بیشترین 
میانگین و نیاز به کارکنان اضافی کمترین میانگین را داشته اند و در مجموع هزینه راه اندازی و نگهداری 
و دشواری توجیه هزینه با منافع مورد نظر با میانگین باالی 3 مانع محسوب می شوند. میانگین کمتر از 3 
مولفه های رفتاری نشان می دهد که این مولفه ها مانعی برای به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات 
اجتماعی شمرده نمی شوند. مولفه های فنی نیز مانند عوامل رفتاری می باشند. مولفه های شناختی )فقدان 
دانش، مهارت و سواد کامپیوتری( با میانگین باالی 3 مانع می باشند. دسترسی به فناوری و تجهیزات رایانه ای 

از مولفه های زیرساختاری میانگین 3 و نزدیک به آن را داشتند که اختالف معناداری ندارند و در مجموع 
عوامل زیرساختاری مانع محسوب نمی شوند. تمامی مولفه های موانع قوانین و مقررات دولتی میانگین باالی 
3 داشتند و در کل مانع محسوب می شوند. موانع فرهنگی- اجتماعی نیز با اختالف بسیار کمی معنادار می 
باشد. عوامل اقتصادی نشان می دهند که در به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی مانع می 

باشد. نتایج به دست آمده از آزمون توصیفی با نتایج رتبه بندی همخوانی داشته و همراستا می باشند.
اطالعات توصیفی پرسشنامه همچنین نشان می دهد 72درصد این موسسات معتقدند تجارت الکترونیک به 

کسب درآمد آنها کمک می کند و 66درصد این موسسات راهبردی برای تجارت الکترونیک دارند.
اطالعات توصیفی آیتم های ذکر شده در پرسشنامه به عنوان مزیت حاکی از آن است که افراد معتقدند موارد 
مطرح شده به عنوان مزایای تجارت الکترونیک مطرح و مورد نظر آنان است. همچنین موارد ذکر شده به 
عنوان معایب یا دالیل احتمالی عدم به کارگیری تجارت الکترونیک را به عنوان معایب در نظر نمی گیرند به 

جز در دو مورد درگیری کافی همکاران در تجارت الکترونیک و از دست دادن برخی شغل ها.
تجارت  که  موسساتی  از  دسته  آن  است.  توجه  قابل  اجتماعی  موسسات  مدیران  برای  تحقیق  این  نتایج 
الکترونیک را اتخاذ نکرده اند باید مزایای ناشی از به کارگیری تجارت الکترونیک را درک کنند. از طریق وب 
سایت، موسسات اجتماعی می توانند مزیت هایی را نسبت به روش های سنتی ارتباط با مشتریان، داوطلبان، 
اهدا کنندگان و دیگر گروه های ذینفع داشته باشند. به طور مثال برای آن دسته از موسساتی که  تجارت 
الکترونیک را هر چند در سطح ابتدایی اتخاذ کرده اند یافته ها نشان می دهد به کارگیری آن منجر به کارایی 
بیشتر سازمان، به اشتراک گذاری موثر اطالعات، روابط بهتر با مشتریان و اهداکنندگان و داوطلبان، تسریع 
و بهبود جریان های ارتباطی داخلی، کاهش هزینه از طریق اجرای ساده و موثر، افزایش داده های قابل 

دسترسی و کنترل بهتر روی آنها می شود.
با رقابت فزاینده برای کمک های بال عوض و تامین مالی موسسات اجتماعی می توانند از این فرصت برای 

قرار گرقتن در موقعیت بهتر رقابتی بهره برند.

محدودیت هاي پژوهش:
در این پژوهش نیز مثل پژوهش هاي دیگر محدودیت هایي وجود دارد که احتماال بر نتایج پژوهش تاثیرگذار 

است.
از جمله محدودیت هاي این پژوهش عبارتند از :

• محدود بودن جامعه آماري به مؤسسات اجتماعی از جمله محدودیت هاي پژوهش حاضر مي باشد. لذا 	
مورد نظر قرار دادن سایر مؤسسات در پژوهش هاي بعدي ضروري به نظر مي رسد.

• از لحاظ تعمیم پذیري این پژوهش در مؤسسات اجتماعی صورت گرفته و قابل تعمیم به مؤسسات دیگر 	
و مشابه نمي باشد.
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• در این تحقیق، براي گردآوري اطالعات فقط از پرسشنامه استفاده شده است و اگر در کنار پرسشنامه از 	
مصاحبه نیز براي گردآوري اطالعات استفاده مي شد اطالعات بهتري به دست مي آمد و نتایج دقیق تري 

از پژوهش گرفته مي شد.
• عدم همکاری مدیران و کارکنان در روند مصاحبات و گردآوری پرسشنامه ها.	
• از آنجایي که موانع تجارت الکترونیک داراي مؤلفه هاي مختلف و متنوعي مي باشند و از دیدگاه هاي 	

مختلف مورد بحث و مداقه قرار گرفته اند، در این پژوهش براي موانع تجارت الکترونیک از یک الگوي 
ترکیبي استفاده شده است، به همین علت عدم دستیابي به یک پرسشنامه استاندارد که موانع تجارت 

الکترونیک را به طور دقیق و کامل مورد سنجش قرار دهد از دیگر محدودیت هاي این تحقیق است.

پیشنهادات پژوهش:
• پیشنهادات براي تحقیقات بعدي:	
• انجام پژوهش هایي در این زمینه در دیگر مؤسسات خدماتي کشور 	
• بررسی عوامل تسهیل کننده عالوه بر موانع تجارت الکترونیک در تحقیقات بعدي 	
• انجام پژوهش در موسسات اجتماعی بزرگ 	
• تحقیقات بیشتر روی موسساتی که هنوز وب سایت هم ندارند و بررسی عوامل موثر بر قصد به کارگیری 	

تجارت الکترونیک توسط آنها.
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