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هايرقابتیعاموپذيرشكسبوكار

بررسیارتباطراهبرد
الکترونیکیبینشركتهايكوچکومتوسط


علیرضايیان،فتاحمکائیلی،مهديتاجیک،آرماناحمديزاد 

چکیده 
كسبوكارهای كوچک و متوسط نقش حیاتی را در اقتصاد كشور ها در سراسر دنیا ایفا میكنند و از
اینرو از ابعاد مختلف توسط صاحبنظران مورد مطالعه قرار گرفته اند.یکی از موضوعات مورد توجه در این
زمینه بررسی میزان پذیرش كسبوكار الکترونیکی و عوامل مؤثر بر آن توسط این نوع از كسبوكارها
است .مطالعات گذشته حکایت از آن دارند كه راهبردهای سازمانی یکی از عواملی محسوب میشوند كه
میتوانند بر فرایند پذیرش كسبوكار الکترونیکی تأثیر گذار باشند .از اینرو این تحقیق با هدف دستیابی
به این سؤال طراحی شده است كه آیا انتخاب راهبرد های رقابتی عام گوناگون منجر به دستیابی به
سطوح مختلف پذیرش كسبوكار الکترونیکی می شوند یا خیر ؟ این تحقیق بر روی شركتهای كوچک
و متوسط تولیدكننده نرم افزار .نتایج این تحقیق نشان می دهد كه هیچگونه ارتباط معناداری بین نوع
راهبردهای عام و سطح پذیرش كسبوكار الکترونیکی وجود ندارد.

كسبوكار

كلید واژهها :كسبوكار الکترونیکی ،راهبردهاي رقابتی عام ،پذيرش 
سازمانهايكوچکومتوسط.

الکترونیک،

تاريخ دريافت مقاله9031/30/30:تاريخ پذيرش مقاله.9031/33/91 :

 استاد دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی

 عضو هیئت علمی دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايی.

 كارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول).
E-Mail: Tajik_25m@yahoo.com
 دانشجوی دكتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی .
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مقدمه 

كسبوكار الکترونیکی حاصل پیشرفت فناوری اطالعات است كه امروزه در دنیای كسبوكار با
اقبال فراوان روبرو شده است .این اعتقاد وجود دارد كه كشورها میتوانند با استفاده از این فناوری
بر پارامتر هایی نظیر بهره وری ،مزیت رقابتی ،دسترسی بهتر به بازارهای بین المللی ،ایجاد
فرصتهای جدید برای نیروی كار ،كمک به بهبود و افزایش شفافیت بازار و غیره تأثیر بگذارند.
در سالهای اخیر كشورهای توسعه یافته به خوبی از منافع این فناوریها بهرهمند شدهاند ،اما
كشورهای در حال توسعه از جمله كشور ما ایران هنوز فاصله زیادی در بهكارگیری فناوریهای
مبتنی بر اینترنت با كشورهای پیشرفته دارند مطالعات فراوانی در كشورهای توسعه یافته در زمینه
چگونگی پذیرش كسبوكار الکترونیکی و ارتباط آن با عوامل مختلف انجام پذیرفته كه نتایج
هركدام از این مطالعات میتوانند به عنوان راهنمایی در جهت توسعه كسبوكار الکترونیکی دراین
كشورها محسوب شوند .در كشوركمبود چنین مطالعاتی احساس میشود .با وجود اینكه در سال
 9839اصول كلی كسب وكار الکترونیکی در محورهای اصلی چون زیرساخت ،آموزش،حمایت از
بخش خصوصی و فرهنگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است،كسبوكار الکترونیکی در ایران
از اوضاع مناسبی برخوردار نیست] .[0بر اساس گزارش اكونومیست رتبه ایران در بین  12كشور
در نظر گرفته شده در ارتباط با وضعیت بستر سازی الکترونیکی 12می باشد] .[3بررسی ارتباط
بین راهبردهای كسبوكار با پذیرش كسب وكار الکترونیکی از جمله موضوعات مورد عالقه
محققان بوده است .بنابراین در این تحقیق رابطه بین راهبردهای رشد با سطح پذیرش كسبوكار
الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است .به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال پاسخ برای این
سواالت است :نوع راهبردهای رشد سازمانها بر پذیرش كسب وكار الکترونیکی به چه میزان
تأثیرگذار است و اگر چنین است تأثیر كدام راهبرد بیشتر است؟ چگونه راهبردهای سازمانی
وپذیرش كسب وكار الکترونیکی تحت تاثیر بازدارنده ها و محركهای پذیرش قرار میگیرند؟
مبانینظريتحقیق

فناوری اطالعات و ارتباطات عرصههای مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است.
فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد همراه با پدیده جهانی شدن مفهوم جدیدی را با عنوان
اقتصاد نوین یا اقتصاد رقمی و كسبوكار الکترونیکی مطرح كرده است] .[9فلسفه وجودی
كسبوكار الکترونیکی ،به حل تضادی بر میگردد كه بین دو نگرش كاهش هزینه از یکسو و
توجه بیشتر به نیازهای مشتریان از سوی دیگر به وجود آمده است .ب عبارت دیگر ،در راستای
كاهش هزینه و افزایش درآمد از طریق توجه بیشتر به خواستههای مشتریان ،سازمانها شیوه
جدیدی از روابط درون سازمانی و برون سازمانی را با عنوان كسبوكار الکترونیکی كه زاییده
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انقالب اطالعاتی بوده پذیرفتند] .[5كسبوكار الکترونیکی فرصتهای زیادی را برای شركتها
صرف نظر از اندازهشان ایجاد كرده است].[93كسب وكار الکترونیکی محدودهای گسترده تر از
تجارت الکترونیکی دارد .كسبوكار الکترونیکی نه تنها شامل خرید و فروش كاال و خدمات از
طریق شبکه ها می شود ،بلکه فرایندهایی چون خدمترسانی به مشتریان ،همکاری با همکاران
تجاری ،آموزش الکترونیکی و انجام تعامالت الکترونیکی درون سازمانی را شامل میشود] .[91در
راه اندازی كسبوكار الکترونیکی عوامل متعددی شركت دارند كه هر یک نقش یا نقشهای حیاتی
را در بقای آن ایفا میكنند .چو و همکاران ،عناصر تشکیل دهنده یک تجارت الکترونیکی را به
شرح زیر بیان داشتند :شركت كنندگان در تجارت ،میزبان كه شامل بدنه وب سایت است و هسته
وب سایت كه شامل سیستمهای مدیریتی میشود] .[1توسط این الگو تحلیلگران كسبوكار می
توانند الگوهای مختلف كسب وكار الکترونیکی را مورد بررسی قرار دهند .شاو و همکاران،
فعالیتهای موجود در كسبوكار الکترونیکی را به سه فعالیت عمده طبقهبندی كردند)9 :برقراری
ارتباط بین شركت با كانالهای تأمینكنندگان و توزیعكنندگان )0 ،فعالیتهای تجاری بین شركتها
و مشتریان نهایی )8 ،فعالیتهای مربوط به مدیریت درون سازمان با تمركز بر حمایت از فعالیتهای
سازمانی و ایجاد یکپارچگی بخشها] .[99در مطالعه دیگری زمینههایی كه می توان كسبوكار
الکترونیکی را مورد مطالعه قرار داد در سهگروه طبقه بندی كردهاند :درون سازمانی ،بینسازمانی و
تجارت الکترونیکی] .[94بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه كسبوكار الکترونیکی در محدوده
كشورهای پیشرفته غربی بودهاند و توجه كمتری به كشورهای درحال توسعه و كمتر توسعه یافته
شده است .انجام مطالعات گوناگون در زمینه كسبوكار الکترونیکی در كشورهای در حال توسعه و
بررسی علل و عوامل سطح پذیرش پایین كسب وكار الکترونیکی می تواند در تدوین برنامههای
توسعه محور این كشورها مؤثر باشد .اوكسلی و یونگ سرعت پایین بکارگیری كسبوكار
الکترونیکی در كشورهای در حال توسعه را در عدم وجود زیر ساختهای فیزیکی مناسب مانند
تجهیزات ارتباطی ،نیروی انسانی ماهر و فقدان محیط حمایتی میدانند.كایناک و همکاران به
بررسی محدودیتهای غیر فنی در پذیرش كسبوكار الکترونیکی پرداختند و دغدغه مالی راه
اندازی كسبوكار الکترونیکی ،عدم دسترسی تعداد زیادی از مشتریان به اینترنت و نبود چارچوب
قانونی را مهمترین این محدودیتها بیان كردند] .[99با این وجود طی سالهای گذشته شاهد
موفقیت فعاالن در عرصه كسبوكار الکترونیکی مانند ای بی ،وریساین ،ای او ال،چک پوینت،
سیسکو،جنرال الکتریک،آی بی ام ،اینتل و شواب بودهایم .موفقیت این سازمانها در بهره گیری از
كسبوكار الکترونیکی وابسته به یکسری عوامل میباشد كه توجه به آنها در موفقیت یا شکست
سازمانها در به كارگیری كسبوكار الکترونیکی حیاتی است] .[9موفقیت كسبوكار الکترونیکی را
میتوان به صنعت،فروشنده ،خریدار و نوع محصوالت وابسته دانست .دیجیتالی بودن محصوالت،

993

مطالعات مديريت راهبردي -شماره -4زمستان 9031

میزان رقابت در صنعت ،به كارگیری كسبوكار الکترونیکی توسط رهبر صنعت و نگرش صاحبان
كسبوكار به فناوریهای نوین همگی در موفقیت یا شکست یک كسب وكار الکترونیکی تأثیرگذار
هستند .عالوه بر عوامل حیاتی موفقیت نام برده ،مجموعه ای از راهبردهایی كه باعث موفقیت
كسبوكار الکترونیکی میشوند نیز در این روند نقش مهمی را ایفا میكنند كه برخی از آنها
عبارتاند از :هدف قرار دادن مشتریان با كیفیت باالتر ،انتخاب الگوی تركیبی از مجازی و غیر
مجازی ،انتخاب سازمان سومی برای انجام تعامالت ،راهبردهای قیمتگذاری مناسب].[91
سازمانهایی كه قصد موفقیت در آینده را دارند ،بایستی به دنبال تدوین و اجرای یک راهبرد
الکترونیکی موفق باشند] .[91در تدوین راهبرد الکترونیکی دو رویکرد كلی در سازمانها وجود
دارد )9 :به كارگیری كسب وكار الکترونیکی با تمركز بر محورهای كلیدی كسب وكار )0به كار-
گیری كسب وكار الکترونیکی به منظور توسعه شایستگیهای جدید] .[90در تدوین راهبرد
كسبوكار الکترونیکی سازمانها بایستی منابع و مهارتهایی را كه سبب ایجاد مزیت رقابتی
میشوند را مشخص نمایند .هر اندازه داشتههای سازمان در به كارگیری كسبوكار الکترونیکی
بهتر و متمایزتر نسبت به رقبا باشد ،احتمال موفقیت سازمان در بازارالکترونیکی بیشتر خواهد
بود].[4
راهبردهايرقابتیعام 

تعدادی از متخصصان برنامهریزی بر این باورند كه فلسفه عمومی انجام كسبوكار كه در بیانیه
مأموریت سازمان مطرح شده است ،قبل از آنکه به صورت راهبرد مشخص تعریف شود ،بایستی
به یک بیان كلی از گرایش راهبردی شركت تبدیل شود] .[8مایکل پورتر راه و روشهای
گوناگونی را در قالب سه راهبرد عام بیان میدارد و معتقد است كه سازمانها با انتخاب یکی از این
راهبردها و یا تركیبی از آنها میتوانند به مزیتی رقابتی دست پیدا كنند .این سه راهبرد عام اصلی
عبارتاند از :راهبرد رهبری هزینه ،راهبرد تمركز ،راهبرد تمایز] .[1مایکل پورتر از سازمانهایی نیز
سخن گفت كه نتوانستهاند هیچیکدام از این راهبردها را به خوبی اجرا نمایند و به یک جایگاه
رقابتی دست یابند .وی این سازمانها را سازمانهای در راه مانده نامیده و بیان میدارد كه چنین
سازمانهایی نمیتوانند هیچگاه هزینههای خود را پایینتر از رقبا بیاورند و یا اینکه به یک تمایز
معناداری در سطح صنعت دست پیدا نمایند و یا از قسمت خاصی از بازار سود ببرند .سازمانهای در
راه مانده بایستی خود را آماده پیادهسازی یکی از این راهبردها نمایند تا بتوانند در یک موقعیت
رقابتی قرار بگیرند .محققان مختلفی مانند میلر اظهار داشتند كه سازمانها نه تنها میتوانند تركیبی
از راهبردها را داشته باشند بلکه میتوانند از این طریق به مزیت رقابتی نیز دست یابند].[91
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راهبردرهبريهزينه 

راهبرد رهبری هزینه عبارت است از مجموعه ای یکپارچه از اقدامات كه به منظور تولید كاال یا
خدمات با ویژگیهای قابل قبول مشتریان در پایینترین سطح قیمتی نسبت به رقبا به كارگرفته
میشود .اجرای این راهبرد نیازمند اقداماتی چون به كارگیری تسهیالت كارا،كنترل هزینهها به
صورت شدید ،كاهش هزینههایی چون تحقیق و توسعه ،خدمات ،نیروهای فروش و تبلیغات است.
داشتن یک راهبرد رهبری هزینه باعث میشود تا سازمان به یک نرخ بازگشت سرمایه باالتر از
میانگین صنعت دست پیدا كند .به دست آوردن هزینه پایین ،نیازمند داشتن سهم بازار باال و دیگر
مزایایی مانند دسترسی به مواد اولیه است .در شرایطی كه مشتریان سازمان نسبت به قیمتها
حساس هستند ،هنگامیکه برای محصوالت متمایز مشتریان زیادی وجود ندارد ،هنگامیکه
مشتریان بین محصوالت با نام نشانهای تجاری متمایز تفاوت چندانی قائل نیستند و یا تعداد
زیادی خریدار با توانهای بالقوه چانهزنی در بازار وجود داشته باشند ،به كارگیری راهبرد رهبری
هزینه مناسب است .یکی از خطرهای به كار گیری راهبرد رهبری هزینه این است كه ممکن
است رقبا نیز تقلید نمایند و در نتیجه سود كل یک صنعت كاهش یابد].[1
راهبردتمايز 

راهبرد تمایز عبارتست از مجموعه ای منسجم از فعالیتهایی كه در جهت تولید كاال یا خدمات با
قیمت قابل قبول انجام میپذیرد به طوریکه مشتریان آن محصوالت و خدمات را نسبت به دیگر
كاالها یا خدمات متمایز درک كرده و این تمایز برایشان اهمیت داشته باشد .تمایز جنبههای
گوناگونی دارد ،مانند تمایز در طراحی ،تصویر نام تجاری،شبکه توزیع .شركتها به منظور اجرای
موفق راهبرد تمایز بایستی بین واحدهای بازاریابی و تحقیق و توسعه هماهنگی ایجاد نمایند و از
نیروی خالق و با دانش استفاده كنند .رسیدن به تمایز گاهی مانع دستیابی به سهم بازار خواهد
شد].[1
راهبردتمركز

راهبرد تمركز عبارتست از مجموعهای منسجم از فعالیتها در جهت تولید محصوالت یا خدمات با
هدف پاسخگویی به نیازهای بخش خاص رقابتی .منظور از قسمت خاصی از بازار عبارت است از
گروه خاصی از خریداران ،بازار جغرافیایی متفاوت و خط تولید ویژه .به اجرا درآوردن راهبردهای
عام به طور موفقیت آمیز ،نیازمند مهارتها و منابع مختلف است و همچنین سازماندهیهای
متفاوت سازمانی ،رویههای كنترلی مختلف و سیستمهای خالقانه متفاوتی را میطلبد .به منظور به
كارگیری موفق راهبردهای عام با یستی سازمانها كلیه فعالیتها و فرایندهایشان را با راهبرد انتخابی
همسو سازند].[91
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كسبوكارالکترونیکی 

شركتهايكوچکومتوسطوپذيرش


در این تحقیق به منظور تعیین نوع راهبردهای سازمانی از الگوی راهبرد آنسوف استفاده شده
است كه در برگیرنده دو بعد تمركز بر بازار و تمركز بر محصوالت میباشد .نتایج تحقیقات نشان
میدهد ،آن دسته از سازمانهای كوچک و متوسطی كه صرفاً قصد ماندن در بازار موجود را دارند،
احتمال كمتری برای پذیرش و سرمایهگذاری دركسبوكار الکترونیکی دارند و آن را وسیلهای
برای رشد خود در نظر نمیگیرند .دیگر سازمانهایی كه راهبردهای خود را بر اساس گسترش
محصوالت و خدمات خود برگزیده بودند و با گسترش و توسعه خالقانه محصوالت و قصد
افزایش سهم بازار و كسب مزیت رقابتی را داشتند ،در سطوح باالتری از پذیرش كسبوكار
الکترونیکی قرار داشتند .بنابراین وجود راهبردهای توسعه مبتنی بر محصوالت (توسعه و ایجاد
خالقیت در محصوالت) محرک قویتری برای رسیدن به كسب وكار الکترونیکی نسبت به
راهبردهای نفوذ در بازار محسوب میشوند].[94تاكنون تعریف واحدی از شركتهای كوچک و
متوسط ارائه نشده است و تعاریف مورد استفاده در كشورهای مختلف بسیار متنوع بودهاند و با
مرحله توسعه اقتصادی آنها و شرایط حاكم بر آنها تغییر كرده است .اما عوامل مشتركی در این
تعاریف وجود دارد از جمله تعداد كاركنان ،حجم سرمایه ،گردش مالی ،ترازنامه مالی ،حجم تولید،
نوع فناوری و حتی صادراتی بودن تولیدات .كشورهای مختلف با انتخاب یک یا دو شاخص ذكر
شده ،شركتهای كوچک و متوسط خود را كمی كرده و تعریف مشخصی را مبنای برنامهریزی و
حمایت از اینگونه بنگاهها قرار دادهاند .بر پایه ردهبندی های مورد استفاده در ایران ،شركتهای
كوچک دارای 52 -5نفر و شركتهای متوسط دارای  022-59نفر نیروی انسانی هستند].[1
شركتهای كوچک و متوسط بیش از  15درصد در اقتصاد كشور ها سهم دارند .به كارگیری
فناوری ارتباطات و اطالعات توسط شركتهای كوچک و متوسط را می توان از فناوریهای
ابتدایی مانند خطوط تلفن ثابت تا به كارگیری ایمیل ،تجارت الکترونیکی و سیستمهای پردازش
اطالعات طبقهبندی كرد .شركتهای كوچک و متوسط برای آنکه سطحی از فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی را بپذیرند ،مسائلی مانند سود حاصل ازبه كارگیری ،قابلیتهای كاركنان و منابع مالی در
اختیار خود را در نظر میگیرند .از فناوریهای پیشرفتهای كه شركتهای كوچک و متوسط
میتوانند در اختیار بگیرند برنامهریزی منابع سازمان ،مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت ارتباط با
مشتری ،یکپارچهسازی و مدیریت دانش است] .[98محققان سیستمهای اطالعاتی،پذیرش
سیستمهای تجارت الکترونیکی را به عنوان یک خالقیت مبتنی بر فناوری معرفی میكنند و بیان
میدارند كه این سیستمها برای سازمانها فرصتهایی را در جهت ایجاد تعامالت بین همکاران،
بهبود عملکرد و توسعه دامنه با هزینه پایین فراهم میآورد .راجرز ،پذیرش یک خالقیت مبتنی بر
یک فناوری را تمایل به آزمودن روشها ،فرایندها و یا محصوالت جدید میداند] .[95فرایند
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پذیرش خالقیت شامل مراحلی میشود كه سازمانها قبل از به كارگیری فناوری جدید در سازمان
خود آنها را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارند .به عقیده راجرز این فرایند با دانش خالقیت
شروع میشود با گذر از شکلگیری نگرش به خالقیت ،تصمیمگیری به پذیرش یا رد خالقیت به
مرحله اجرا و تأیید تصمیم میرسد].[92الگوی مرحلهای بیانگر آن است كه سازمانها ،در پذیرش
كسبوكار الکترونیکی ،از مراحل متعدد در صورتیکه منفعت خاصی در این گذار احساس كنند
تقریبا تمامی الگوها با توسعه یک وب سایت شروع شده و با تغییرات عمده در
ً
عبور میكنند.
فرایندهای كسبوكار خاتمه مییابد .در اینجا به تشریح مراحل پذیرش كسبوكار الکترونیکی
توسط سازمانها میپردازیم .سطح ابتدایی سطح صفر است ،در این سطح سازمانها دارای وب
سایت نبوده و فقط از ایمیل برای برقراری ارتباطات استفاده میكنند .سطح بعدی سطح  9است
در آن سازمانها دارای وب سایت بوده و فقط از آن برای معرفی محصوالت و خدمات و شركت
خود بهره میبرند .سطح دیگر سطح  0است كه در آن شركتها عالوه بر داشتن وب سایت،
دارای شبکه داخلی نیز میباشند و فعالیتهای داخلی خود را از این طریق انجام میدهند.سطح
بعدی سطح  8است كه در این سطح امکان تراكنشهای خارجی با همکاران و مشتریان از طریق
وب سایت شركت امکانپذیر است و فعالیتهایی چون پرداخت الکترونیکی و سفارشدهی بر خط از
طریق وب سایت امکانپذیر میباشد .سطح آخر ،سطح  4میباشد كه به سطح انتقال معروف
است .بدین معنی كه سازمانها راهبردها و دیدگاههای خود را بر اساس رویکرد كسبوكار
الکترونیکی و دنیای مجازی تغییر داده و سازمانی جدید با ساختار و چشماندازی جدید را ایجاد
میكنند .در مجموع بر اساس آنچه در ادبیات موضوع در زمینه انواع راهبردهای رقابتی عام و
سطوح پذیرش كسبوكار الکترونیکی مطرح شد ،فرضیههای زیر تدوین شدند:
 فرضیه  :9بین راهبرد تمركز و پذیرش كسبوكار الکترونیکی در شركتهای كوچک و
متوسط ارتباط معناداری وجود دارد.
 فرضیه  :0بین راهبرد رهبری هزینه و پذیرش كسب وكار الکترونیکی در شركتهای
كوچک و متوسط ارتباط معناداری وجود دارد.
 فرضیه  :8بین راهبرد تمایز و پذیرش كسبوكار الکترونیکی در شركتهای كوچک و
متوسط ارتباط معناداری وجود دارد.
 فرضیه  :4بین راهبردهای تركیبی رقابتی و پذیرش كسبوكار الکترونیکی در شركتهای
كوچک و متوسط ارتباط معناداری وجود دارد.
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روششناسیتحقیق

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع راهبردهای رقابتی عام و سطح پذیرش كسبوكار
الکترونیکی در آنها بوده است و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات بنیادی و از لحاظ نحوه گردآوری
داده از نوع توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتاند از مدیران ارشد
شركتهای كوچک و متوسط تولید كننده نرمافزار به سفارش مشتری واقع در شهر تهران .دلیل
انتخاب مدیران ارشد این شركتها این بوده است كه این مدیران از راهبردهای شركتها مطلع
هستند و دانش كافی را نیز برای تعیین سطح پذیرش كسبوكار الکترونیکی در شركتهای خود
دارند .بر اساس آمار منتشره توسط شورای عالی انفورماتیک در مورد شركتهای فعال در صنعت
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی 950،شركت دارای ویژگیهای سازمانهای كوچک و متوسط واقع در
شهر تهران شناسایی شدند كه همگی در گروه شركتهای تولیدكننده نرم افزار به سفارش
مشتری قرار داشتند .در مرحله اول با روش تماس تلفنی با تمامی این شركتها تماس حاصل شد.
برخی از شركتها در همین مرحله همکاری كردند و پرسشنامهها را به صورت تلفنی تکمیل
كردند ،برخی نیز بدلیل محدودیت زمانی درخواست ارسال پرسشنامه را به صورت الکترونیکی
داشتند و سایر شركتها از همکاری جهت تکمیل پرسشنامهها خودداری كردند .در مجموع41 ،
پرسشنامه به صورت كامل تکمیل شد ،به عبارت دیگر نرخ بازگشت پرسشنامه ها در این تحقیق
 82درصد بوده است .الزم به ذكر است كه به منظور جمعآوری دادهها در این تحقیق از پرسشنامه
استفاده شده است .پرسشنامه بهكارگرفته شده از دو قسمت تشکیل شده است .در قسمت اول
محقق با طرح سؤاالتی در پی تعیین نوع راهبردهای رقابتی عام شركتهاست .این قسمت از
پرسشنامه كومار و همکاران و هاواكا و همکاران دارای  90سؤال میباشد كه در تحقیقات متعددی
مورد استفاده قرار گرفته شده است .در قسمت دوم پرسشنامه ،سؤاالت طرح شده در پی تعیین
سطح پذیرش كسبوكار الکترونیکی شركتها میباشد .روایی پرسشنامه با بهرهگیری از نظرات
اساتید و خبرگان حوزه مدیریت و سازمان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن بر اساس آلفای
كرونباخ 2/11 ،تعیین شد.

يافتههايتحقیق 


دادههای جمعآوری شده نشان میدهد 13/1،در صد از شركتهای شركت كننده در تحقیق دارای
تعداد كاركنان بین  5تا  52نفر بودهاند و بر اساس تعریف ارائه شده شركت كوچک محسوب
میشوند  .بقیه شركتها كه دارای كاركن بین  59تا  022میباشند  09/8درصد از كل شركتها
را شامل میشوند كه طبق تعریف شركتهای متوسط نامیده میشوند .كمترین تعداد كاركنان
شركتها  5و بیشترین آن  912میباشد .همانطور كه از جدول  9مشخص است  19/41درصد از
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شركتهای پاسخدهنده به سؤاالت پایینتر از سطح سوم قرار دارند .بدین معنی كه بیشتر
شركتها فاقد فناوریهای تراكنشی مانند پرداخت الکترونیکی و یا سفارشدهی الکترونیکی
میباشند و تنها  3/58درصد از شركتها در سطح  8قرار دارند و امکان تراكنش برای بازدید
كنندگان از وب سایت آنها فراهم میباشد 13/9 .درصد از شركتها در سطح دوم قرار دارند .در
این سطح شركتها عالوه بر داشتن وب سایت ،دارای شبکه داخلی نیز بودهاند و فعالیتهای داخلی
خود را بر روی این بستر انجام میدادند.
جدول  .9فراوانی شركتها در سطوح مختلف پذیرش كسبوكار الکترونیکی

سطح
سطح صفر
سطح یک
سطح دو
سطح سه
سطح چهار
مجموع

فراوانی
5
1
80
4
2
41

درصدفراوانی
92/18
90/11
13/9
3/58
2
922

درصدتجمعی
92/18
08/81
19/41
922
922



در ادامه به منظور تعیین نوع راهبردهای عام رقابتی شركتها از آزمونهای خوشهبندی سلسله
مراتبی و تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج این آزمونها ،چهارگروه راهبرد رقابتی را مشخص
كردند .خوشه اول این تحلیلها مربوط به راهبرد رقابتی در راه مانده میشود 12 .درصد
شركتهای موجود در این گروه قرار داشتند .گروه دوم ،گروه راهبرد تمركز میباشد كه  4درصد
را شامل میشود .گروه سوم دارای راهبرد تركیبی تمایز متمركز میباشد كه این گروه نیز 4
درصد را در بر دارد و در خوشه چهارم تنها یک شركت ،یعنی  0درصد از نمونه آماری قرار دارد
كه بر اساس ادبیات موجود به شركتهای ناظر و منتظر معروفند .نتایج خوشهبندی در جدول 0
آمده است.
جدول .0تقسیمبندی شركتها بر اساس نوع راهبرد رقابتی

گروهها

گروه 9
گروه 0

نوعراهبرد
در راه مانده
راهبرد تمركز

گروه 8

تمایز متمركز

گروه 4

ناظر و منتظر

تعداد
40
0

ويژگی
تاكید زیاد بر هر سه راهبرد عام
تاكید زیاد بر بازار یابی محصولی خاص
تاكید زیاد بر ایجاد تمایز در محصوالت و خدمات
0
برای قسمت خاصی از بازار
تاكید پایین بر هر سه راهبرد و رفتار های
9
منفعالنه

درصد
%12
%4
%4
%0
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همچنین به منظور بررسی ارتباط بین سطوح پذیرش و نوع راهبرد های رقابتی در این تحقیق از
آزمون همبستگی استفاده شده است .با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( ، )2/23فرضیه اول
رد میشود .این بدان معنا است كه ارتباط معناداری بین گروه راهبردی تمركز وسطح پذیرش
كسبوكار الکترونیکی وجود ندارد .جهت آزمون فرضیه دوم با توجه به اینکه در تحلیلهای مربوط
به شناسایی گروههای راهبرد عام ،هیچ گروهی دارای راهبرد رهبری هزینه نبود ،لذا آزمون فرضیه
فرعی  0غیر قابل انجام میباشد .همچنین با توجه به اینکه در تحلیلهای مربوط به شناسایی
گروههای راهبرد عام ،هیچ گروهی دارای راهبرد تمایز نبود ،لذا آزمون فرضیه فرعی  8غیر قابل
انجام میباشد .بر اساس گروههای مشخص شده 8،گروه دارای راهبردهای تركیبی بودند .گروه
اول به عنوان گروه درراه مانده ،گروه سوم دارای راهبرد تمایز متمركز و گروه چهارم هم به عنوان
گروه ناظر و منتظر شناسایی شدند .همانطور كه از جدول  8مشخص است ،در این گروهها نیز در
سطح معناداری باتوجه به سطح معناداری ،هیچگونه ارتباط معناداری بین این گروه های راهبردی
و سطح پذیرش كسبوكار الکترونیکی در نمونه مورد بررسی وجود ندارد .نتایج این آزمونها در
جدول  8آمده است.
جدول .8نتایج آزمون همبستگی

فرضیهها 

گروههايراهبردي1

فرضیه 9
فرضیه 0
فرضیه 8
فرضیه 4

گروه راهبرد تمركز
گروه راهبرد رهبری هزینه
گروه راهبرد تمایز
گروه راهبرد تركیبی

ضريبهمبستگیباسطحپذيرش
كسبوكارالکترونیکی

-2/040
-2/04

سطحمعناداري
2/23
2/23


بحثونتیجهگیري 


در این تحقیق مشخص شد كه چهار گروه شركت بر اساس نوع راهبردهای عام قابل تشخیص
می باشد .گروه اول كه  12درصد نمونه آماری بودند ،گروهی هستند كه تأكید یکسان و باالیی بر
هر سه راهبرد دارند .اینگونه شركتها كه دارای راهبرد مشخصی نیستند ،سعی در بهكارگیری هر
سه راهبرد بصورت همزمان مینمایند ،دارای عملکرد پایینی هستند .گروه دوم كه  4درصد نمونه
آماری را تشکیل میدادند دارای راهبرد تمركز میباشند و به انتخاب بخشی از بازار و یا تولید
محصولی خاص بیشتر تأكید دارند .گروه سوم نیز همانند گروه دوم  4درصد از شركتها را شامل
میشود .راهبرد این گروه ،شامل تركیبی از راهبردهای تمایز و تمركز می باشد.بدین معنا كه این-
گونه شركتها با تمركز بر قسمتی از بازار سعی در تولید محصول یا خدمتی متمایز نسبت به رقبا
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مینمایند .پس از گروهبندی شركتهای پاسخگو بر اساس نوع راهبرد عام ،نوبت به تعیین سطح
پذیرش كسبوكار الکترونیکی آنها میرسد .بدین منظور از الگوی مرحلهای موجود در ادبیات
كسبوكار الکترونیکی برای تعیین سطح پذیرش استفاده شد .در سطح صفر این الگو92/18 ،
درصد ،سطح اول  90/11درصد ،سطح دوم  13/23درصد ،سطح سوم  3/58درصد شركتها قرار
داشتند و در سطح آخر هیچ شركتی وجود نداشت .پس از تعیین سطح پذیرش كسبوكار
الکترونیکی شركتها ،نوبت به بررسی فرضیه اصلی پژوهش میرسد .در این قسمت به بررسی
رابطه بین نوع راهبردهای عام انتخابی توسط شركتها و سطح پذیرش كسبوكار الکترونیکی
آنها پرداخته شد .به كمک نتایج بدست آمده مشخص شد كه بین این دو متغیر هیچگونه رابطه
معناداری وجود ندارد و در واقع انتخاب راهبرد عام منجر به قرار داشتن در سطح پذیرش
كسبوكار الکترونیکی معینی نمیشود .همچنین بین راهبرد تمركز و پذیرش كسبوكار
الکترونیکی ارتباطی وجود نداشت .همچنین به دلیل نبود هیچ گروهی در راهبرد رهبری هزینه و
تمایز در مورد ارتباط این راهبردها با سطح پذیرش كسبوكار الکترونیکی نمی توان اظهار نظر
كرد .نتایج تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق لوی و پاول با تأكید بر عدم ارتباط مابین شركتهایی
كه صرفاً قصد ماندن در بازار (در راه ماندهها) موجود را دارند و پذیرش كسبوكار الکترونیکی،
همخوانی دارد .اما نتیجهای از تحقیق حاضر جهت مقایسه با آن بخش از تحقیق لوی و پاول كه
بر پذیرش كسبوكار الکترونیکی در شركتهای با راهبردهای توسعه كسبوكار و تمایز ،وجود
ندارد .تحقیقات متعددی در مورد عوامل تأثیر گذار بر پذیرش كسبوكار الکترونیکی یا تجارت
الکترونیکی توسط محققان مختلف ،در كشورهای مختلف از لحاظ توسعه یافتگی و در بخشهای
گوناگون صنعتی و غیر صنعتی انجام پذیرفته است .یافتههای این تحقیقات شامل مجموعه
عواملی هستند كه محرک یا مانع پذیرش كسبوكار الکترونیکی با شدتهای مختلفی میباشند و
در قالب الگوهای مختلف توسط محققین ارائه شده اند .عمدتاً این الگوها سه گروه عوامل
سازمانی ،محیطی و فنی را شامل میشوند .دربین این عوامل جای عاملی چون راهبردهای
سازمانی كمتر به چشم میخورد .طیف وسیعی از راهبردها وجود دارد كه سازمانها میتوانند آنها را
در دستیابی به اهدافشان انتخاب نمایند و همانطور كه در بخش ادبیات تحقیق نیز اشاره شد
گروههای مختلفی از راهبردها تعریف شدهاند .بنابراین بررسی ارتباط بین راهبردهای گوناگون با
سطح پذیرش كسبوكار الکترونیکی و اینکه كدام دسته از راهبردها شركتها را تشویق به
انتخاب سطوح باالتری از فناوریهای كسبوكار الکترونیکی میكنند میتواند زمینه مناسبی برای
تحقیق در زمینه كسبوكار الکترونیکی ایجاد نماید .از طرفی تحقیق حاضر بر روی تعداد اندكی از
شركتهای كوچک و متوسط نرم افزاری انجام پذیرفته است و انجام آن در جامعهای بزرگتر ،در
صنعتی دیگر و بر روی شركتهای بزرگتر ممکن است نتایج متفاوتی را به بار آورد .یکی دیگر از
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مباحثی كه می تواند در این زمینه مطرح شود ،بررسی ارتباط بین راهبردهای عام رقابتی و عوامل
دیگر تأثیر گذار بر پذیرش كسبوكار الکترونیکی میباشد ،بدین معنی كه راهبردهای عام مختلف
با كدام دسته از عوامل تأثیر گذار چه از نوع سازمانی ،محیطی و یا فنی ارتباط دارند ،مثالً اگر
سازمانی راهبرد تمایز را انتخاب كرد آیا در این سازمان عوامل محیطی نقش پررنگتری در
پذیرش دارند یا دیگر عوامل .بنابراین در زمینه راهبردای سازمانی چه از نوع عام و غیر عام و
حركت به سمت بهكارگیری فناوریهای نوین اطالعاتی و به طور ویژه كسبوكار الکترونیکی
سؤ الهای زیادی هنوز مطرح هستند و موضوعات مختلفی جهت تحقیق برای پژوهشگران باقی
مانده است .الزم به ذكر است در پایان میبایست اشاره كرد كه مهمترین محدودیت تحقیق
حاضر ،فقدان شركتهایی دارای راهبرد هزینه و تمایز بوده است كه منجر به عدم امکان آزمون و
ارائه یافتههای مرتبط با آنها گردید.
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