
ورود به حوزه تجارت الکترونیکی جهت مدل دینامیکی آمادگی 
الکترونیک

4، نقی شجاع3، رضا رادفر*2، عباس طلوعی اشلقی1زادهفرشید فرخی

آزاد ، دانشـگاه  علـوم تربیتـی و مشـاوره (مـدیریت و حسـابداري)     دانشجوي دکتري، دانشکده - 1
.تهران، ایرانواحد رودهن،،اسالمی

آزاد اسالمی، واحد علـوم و  دانشگاهاقتصاد،ومدیریتدانشکدهمدیریت صنعتی،هگرواستاد،- 2
ایران.تهران،تحقیقات،

آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقـات، دانشگاه، علوم پایه، دانشکده علوم ریاضیدانشیار، گروه - 3
ایران.تهران،

29/3/98یرش: پذ7/11/97دریافت: 

چکیده
تفکیـک ایـن دو در   کـه چنـان آنناپذیرند، ي جداییآوري اطالعات دو مقولهو فنوکار کسبامروزه 
ابزارهاي نوین مدیریتی هستند که ازجملههاي اطالعاتی رسد. سیستمها ناممکن به نظر میسازمان
شرطبهها، جوامع و سازمانلذارسانند.خود یاري میوکار کسبها را در رسیدن به اهداف سازمان

توانند به توسـعه خـود   می،اطالعات و ارتباطات باشندفنّاوريآنکه قادر به توسعه دانش در بستر 
هـاي مختلـف دیجیتـال در حـال     ها در زمینه ورود بـه عرصـه  امیدوار باشند. بدین منظور سازمان

هـا از  سنجش میزان و سطح موفقیت آنریزي هستند و ارزیابی از آمادگی الکترونیکی برايبرنامه
اطالعات و فنّاوريکارگیري تعیین میزان توانایی پذیرش، استفاده و بهت.اهمیت ویژه برخوردار اس

مسائلی اسـت کـه بـراي    جملهازها سازمانو برون ارتباطات و کاربردهاي مرتبط با آن در درون 
نظربا دروموجودهايمدلبررسیبااستهشدسعیپژوهشایندرشود.لقی میتها مهم سازمان

جهت پذیرش تجارت الکترونیک آمادگیهايمؤلفهوابعادها،آنازهر یکضعفوقوتنقاطگرفتن
قراریموردبررسالکترونیکآمادگیارزیابیبرايمطرحهايمدلابتداهمین منظورشود. بهارائه

است. شدهارائههاؤلفهموابعادازجدیديبنديطبقهلفیق،فراتروشازاستفادهباسپساست؛گرفته

E- mail: Toloie@gmail.comنویسنده مسئول مقاله:*

گیريهاي نوین در تصمیمپژوهش
1398، تابستان 2، شماره 4دوره 
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مرحلـه چهـار درالکترونیـک تجارتحوزهنظرانصاحبخبرگان ودلفیپانلها،مؤلفهتعیینبراي
صـنایع کوچـک و   بـراي شـده نیتـدو مدلنهایتاست. درشدهنهاییوها استخراجمؤلفهوتشکیل

گرفتهقرارسازيشبیهموردتحلیل دینامیکیازاستفادهبان،آباد تهرامتوسط شهرك صنعتی شمس
.است

صنایع کوچـک و  ؛سازي پویاشبیه؛تجارت الکترونیک؛ارزیابی آمادگی الکترونیکیواژگان کلیدي:
متوسط.

مقدمه- 1
تر به سمتی حرکت کرد که نقاط اساسی و مهمباید گذاري در کشورها شاید براي سیاست

ها به دنبال نقاط اهرمی بود کـه  ها مشخص شود و براي ارائه سیاستگذاريبراي سیاست
گذاري در بخش صنعت داشته باشد. ایـن مهـم   ممکن را در توسعه سرمایهتأثیرترین بیش

].91، ص 1[تفکر سیستمی فراهم خواهد آمد کارگیريبهبا احتماالً 

رویکـرد  عمـدتًا هامدلاینددهمینشانالکترونیکآمادگیسنجشهايمدلکلیمرور
کلینگاهیطرف دیگراز].73، ص 2[اند شدهجوامع تدوینوکشورهابرايوداشتهکالن

ها دربرگیرندهمدلاینمعمولعناصرکهسازدمیرهنموننتیجهاینبهراماها،مدلاینبه
. ) اسـت ICTسـواد (آموزشوالکترونیک)فیزیکی (زیرساختکاربري/ ساختارگیرياندازه
کشـور یکالکترونیکآمادگیهايجنبهتمامکنندهمنعکساستممکنعناصراینآنکهحال

راعواملیومتغیرهابسیاري ازگیرد؛میصورتخردسطحدرکهمطالعاتی،بنابرایننباشد؛
ترتیـب ایـن بـه وبـر خواهـد گرفـت   درشـود؛ مـی گرفتهنادیدهکالنهاي سطحمدلدرکه
].4، ص 3[بود خواهدآمادگیوضعیتازتريروشنتصویردهندهئهارا

بسیار مفیدکالنسطوحدرالکترونیکآمادگیسنجشهرچندگفتتوانمیترتیباینبه
نخسـت  . داردراخـود خاصمزایاينیزخرددر سطوحآمادگیاینسنجشامابودخواهد

ـافی کـالن رویکـرد تنهاالکترونیکآمادگیسنجشبراياینکه از بسـیاري چراکـه نیسـت ک
یابند نمیانعکاسهاارزیابیایندرگیردمیقرارموردسنجشخردسطوحدرکهمتغیرهایی

ارائه کشورقوتوضعفنقاطازتريواضحتصویرخردسطوحدرهاآنانعکاسآنکهحال
.دهدمی

سـطوح  ایـن زنیـا بـه خـرد سـطوح درالکترونیـک آمـادگی سـنجش بـراي دلیلدومین
همه مدیرانبلکهنیستندنیازمندهاارزیابیاینبهکالنسطوحگذارانسیاستتنهاگردد.برمی
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آمـادگی سـازمان  میزانازآگاهینیازمندخصوصیودولتیهايشرکتوهاسازماندر
سنجشاین گذشتهاز. گیرندکمکخویشکالنهايریزيبرنامهبرايآنازتاهستندخویش

وهـا دانشـگاه دولتـی، هايدستگاهها،خانهوزارتنظیرخردسطوحدرالکترونیکادگیآم
درفعالمتوسطوکوچکهايشرکتحتی، بانکداري یا]101، ص 4[عالی آموزشمراکز

فرآینـد ونمـوده آمادهترکالنسطوحتحلیلبرايرازمینه، ] 366، ص 5[خاص زمینهیک
.کندمییلتسهراکالنهايارزیابی

اهمیت و ضرورت پژوهش- 1- 1
سطحدرها فعالیتانجاملزوموارتباطیهايزمینهدر،فنّاوريروزافزونهايپیشرفتبا

ترینمهمازیکیعنوانبهاینترنتجامعه،افرادازکثیريتعدادبهدسترسیتواناییوتروسیع
در حـال  سـرعت بهي الکترونیک وکارهاکسب، بنابراین ] 14، ص 6[باشدمیمطرحابزارها

هاي صنعتی کشور را به خود اختصاص کم سهم به نسبت خوبی از بنگاهرشد هستند و کم
].127، ص 7[کنند اند و نقش انکارناپذیري در رشد اقتصادي کشور ایفا میداده

هاي کوچک و متوسط ضروري شناخته شد:لذا این تحقیق به دالیل زیر براي بنگاه
گیـري  ها تولیدي کوچک و متوسط جهت تصمیمیک زبان مشترك براي بنگاهایجاد- 1

تجارت الکترونیک؛براي ورود به حوزه
منظور ردیابی اثرات ها بهآنیوستگیپهمبهها و انداز شرکتو چشمراهبرد ارزیابی - 2

جانبی بالقوه؛
جـارت الکترونیـک   فیلتر (پاالیش) کردن معیارهاي ارزیابی آمادگی ورود به حوزه ت- 3

سـوي اهـداف   هـاي مناسـب پیشـرفت سـازمان بـه     منظور انتخاب کمترین تعداد شاخصبه
؛راهبردي

ر منظـو نتـایج بـه  بـر هـاي ورود بـه تجـارت الکترونیـک     کنندهسازي اثر تعیینشبیه- 4
هاي سیاسی؛شناسایی بهترین اهرم

یوها و تهدیدهاي بالقوه آینده؛ناربراي یادگیري از س»شود اگرچه می«اجراي آنالیزهاي - 5
تجارت الکترونیک؛قابلیت نمایش بصري ارتباطات بین معیارهاي ورود به حوزه- 6
سازي و بررسی نتایج و پیامدهاي هاي اجرایی، از طریق شبیهکاهش ریسک برنامه- 7

سازي.هاي مختلف قبل از پیادهاستسی
براي مسائلی است که فهم اري مناسب هاي دینامیکی ابزتوان گفت سیستمدر حقیقت می

.ها پیچیده باشدآن



1398، تابستان 2، شماره 4دوره ________________________________گیريهاي نوین در تصمیمپژوهش

100

پیشینه پژوهش- 2
تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه آمادگی الکترونیکی در حوزه پذیرش و ورود به تجـارت  
الکترونیکی صورت گرفته است. در این بخش از مقاله براي تبیین بهتر موضوع با استناد به 

ها و نظریات مرتبط با پژوهش مطابق جدول شماره فی مدل، به معرشدهانجامهاي پژوهش
شود.، مبادرت می1

مرور پیشینه پژوهش1جدول 

منابعکاربرد مدلمعیارهاي سنجشابزار/مدل

CSPP
هاي کاربردي برنامه؛دسترسی؛هامعیار در پنج گروه: زیرساخت23

.سازهاتوانمند؛اقتصاد؛و خدمات

کالن و در 
سطح 

کشورها

]8[

APEC

استفاده ؛دسترسی به خدمات شبکه؛هاي اساسیفناوري و زیرساخت
وضعیت ؛ها و منابع انسانیمهارت؛ها و تسهیالتپیشرفت؛از اینترنت

اقتصاد دیجیتالی.
]9[

CIDCM

ICTمشی خط؛بازیگران کلیدي توسعه اینترنت؛زمینه و تاریخچهپیش

توسعه اینترنت ؛یگران اصلیمذاکرات میان باز؛و توسعه اینترنت
کشور.

]10[

UNCTAD11[کاربري.؛گذاريسیاست؛دسترسیاتصال؛[

ITU
(DAI)

؛ترافیک؛کیفیت خدماتداده؛شبکه؛شبکه تلفن همراه؛شبکه تلفن ثابت
گذاري.سرمایه؛درآمدها؛کارکنان؛هاتعرفه

]12[

ESME
امنیت ؛عامل مدیریت؛محیط قانونی؛هاي فنی و ارتباطیزیرساخت
زیرساخت فرهنگی و منابع انسانی.؛ارتباط با محیط؛اطالعاتی

در سطح 
سازمانی و 

ارزیابی 
هاي شرکت

کوچک و 
متوسط

]13[

KPMG
قابلیت ؛مدیریت ریسک و پروژه؛معماري؛الکترونیکیراهبرد

مدیریت عملکرد.؛مدیریت زنجیره ارزش؛سازمانی
]14[

EMM

؛تحویل عملیات؛مدیریت عملکرد؛هازمان و شایستگیسا؛راهبرد
فنّاوري؛؛هاسیستم؛امنیت و حریم شخصی؛فرآیندهاي ارزش شبکه

مالیات و قانون.
]15[

الگوي 
ارزیابی

مهارت ؛زیرساخت الکترونیک؛مشی و راهبردخط؛رهبري الکترونیک
برنامه و ؛امنیت ارتباطات و اطالعات؛ايتوانمندسازي شبکه؛انسانی

اخالق در محیط الکترونیک.؛فاوا؛خدمات شبکه
]16[

اینترنت 
محوري

]17[اي.سطح توسعه؛سطح حامی؛سطح فرصت؛سطح بروشوري

عوامل 
اولیه

مدیریت و ؛نیروي انسانی و فرهنگ؛ی و مخابراتیزیرساخت فّن
امنیت ؛نفعانارتباطات الکترونیکی با ذي؛هاي سازمانیسیاست

اوري.حقوقی فنّمحیط؛ناوري اطالعاتف
]18[
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هاي حل مسئله  گام-3
عنـوان بهآباد تهرانهاي کوچک و متوسط شهرك صنعتی شمسپژوهش بنگاهنیادر

يبـازخورد ویخروجـ ،يورودهـاي مؤلفـه يداراکـه اسـت شدهفرضستمیسکی
هـا در ورود بـه   گی آنمیـزان آمـاد  ها مؤلفهنیاازاستفادهباکهاستخودبامتناسب

.ردیگیمقراریابیارزموردبازار تجارت الکترونیک
ونظرصاحبافرادقضاوتی،گیرينمونهروشازاستفادهبامحققابتداترتیببدین

استفادهبرفیگلولهروشازمتخصصافرادسایربرايادامهدرنموده وانتخابراخبره
دیگرکنندگانشرکتبهرامحققخبرگان،پانله درکنندشرکتیکآندرکهاستنموده
راهـا آنپژوهشـگر کـه افراديازنفر17تعدادابتدااساس،ایناست. برنمودههدایت

شدند. انتخابداده،تشخیصدلفیپانلودر پژوهشمشارکتبرايمناسبوشناسایی
مدیر/مشاور ي اطالعات،فناوریامدیریترشتهدرعلمیهیئتاز بین اعضايافراداین

هـاي فعـال در زمینـه    مدیر/متخصص ارشـد شـرکت  عات،هاي فناوري اطالارشد طرح
هاي کوچک و متوسـط  فناوري اطالعات که درگیر کاربرد فناوري اطالعات در شرکت

گفتنیشدند. معرفیپانلسایر اعضايافراد،همینطریقازبودند، انتخاب شدند. سپس
نفر بودند که ترکیـب  23صینی که در این تحقیق همکاري کردند، است که تعداد متخص

است.مشاهدهقابل1، در شکل ذکرشدهمعیارهاي بر اساسها آن

ترکیب اعضاي پانل دلفی1شکل 

تـرین و  نمایانگر سابقه کـار اعضـاي پانـل بـه تفکیـک نـوع، تعـداد، بـیش        2جدول 
هاست.ترین سابقه کار آنکم

4 5

یعلمئتیهعضو 
مدیر/مشاور 

فناوري اطالعات

مدیر/متخصص در بخش خصوصی

105
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سابقه کار اعضاي پانل دلفی2جدول

تعداد افرادنوع کار
سابقه (به سال)

ترینکمترینبیش
ICT10164علمی دانشگاه در حوزه هیئت

ICT9155هاي مدیر پروژه
ICT6122هاي مجري پروژه

ICT3173هاي دولتی در زمینه مشاور سازمان
ICT133گذار در زمینه عضو شوراهاي سیاست

هاي پانل دلفییافته-3-1

تجارت الکترونیکی، از حوزهجهت ورود به SMEsدر آمادگی الکترونیکی مؤثرعوامل 3جدول 
دیدگاه اعضاي پانل دلفی

شرح عاملردیف
اتصال و زیرساخت فنی مناسب1
محیط قانونی2
وکارپذیرش توسط مشتریان و کسب3
سهولت استفاده ادراکی4
سودمندي ادراکی5
توانایی استفاده6
تمایل به استفاده7
عادت8
قصد به استفاده9
اعتماد و رضایت کاربران10
استمرار در استفاده11

در روش دلفی» نظراتفاق«معیار -3-2
1نظر میان اعضاي پانل، از ضریب همـاهنگی کنـدال  در این پژوهش براي تعیین میزان اتفاق

شـده در روش دلفـی،   ده شده است. براي تعیین ترتیب اهمیـت متغیرهـاي شناسـایی   استفا
هاي متخصصان دربـاره اهمیـت هـر یـک از متغیرهـا، میـانگین و       گذاري پاسخپس از نمره

محاسـبه نزولـی مرتـب شـد. اعضـاي پانـل در بخـش        بـر اسـاس  هـا  انحراف معیار نمـره 

1. Kendal
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بـر اسـاس  را موردمطالعـه عامـل  16قل مسـت صورتبهنفر بودند که 23بندي عوامل رتبه
است که با توجه به مطـالبی  579/0مرتب کردند. ضریب هماهنگی برابر با موردنظراهمیت 

دهد.قبولی را نشان مینظر قابلتر اشاره شد، اتفاقکه پیش

نتایج-3-3
در آمـادگی الکترونیکـی جهـت ورود بـه     مـؤثر عوامل ،در بخش اول پرسشنامه دلفی

هـاي پیشـین   تجارت الکترونیکـی در صـنایع کوچـک و متوسـط کـه از پـژوهش      بازار
استخراج شده بود، ارائه گردید.

هـا بـا   هـر یـک از آن  تـأثیر در این بخش، پاسخگو باید نظر خود را درباره میـزان  
کـم=  تـأثیر «، »1بسـیار کـم=   تأثیر«[ها هاي موجود در مقابل آنانتخاب یکی از گزینه

اعـالم کنـد (جـدول    ]»5بسـیار زیـاد=   تأثیر«، »4زیاد= تأثیر«، »3سط= متوتأثیر«، »2
).4شماره 

تجارت الکترونیکی، در حوزهجهت ورود به SMEsدر آمادگی الکترونیکی مؤثرعوامل 4جدول 
مطالعات پیشین

منبعشرح عاملردیف
]19[اتصال و زیرساخت فنی مناسب1

]19[وکارمحیط کسب2

]19[هنگی و اجتماعیمحیط فر3

]19[هاي دولتدیدگاه و سیاست4

]19[وکارپذیرش توسط مشتریان و کسب5

]20[هزینۀ مناسب آمادگی الکترونیکی6

]ICT]21یادگیري از تجارب کشورها یا صنایع دیگر در زمینه 7

]22[در سازمانICTجدید بودن زمان کاربرد 8

]ICT]23برد پذیري نتایج کارمشاهده9

]24[سهولت استفاده ادراکی10

]25[سودمندي ادراکی11

]26[توانایی استفاده12

]27[تمایل به استفاده13

]28[عادت14

]29[قصد به استفاده15

]30[استمرار در استفاده16
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اختصاص دارد که در فهرست بخـش  مؤثريبخش دوم پرسشنامه به ارائه عوامل 
ــا  اول و ــد، ام ــود ندارن ــرج ــت  ازنظ ــخگو داراي اهمی ــتندپاس ــش، از  هس ــن بخ . در ای

یصخــود را چنانچــه مهــم تشــخمـوردنظر پاسـخگویان خواســته شــد ســایر عوامــل  
عامل را مطرح 2نهایتًادهند، به همراه توضیحی کوتاه ارائه نمایند که در این بخش می

مورد رسید.18، تعداد عوامل به درمجموع) که 5کردند (جدول شماره 

عواملی پیشنهادي اعضاي پانل دلفی5جدول 

شرح عاملردیف
محیط قانونی1
اعتماد و رضایت کاربران2

عامـل را در آمـادگی الکترونیکـی    11تـأثیر در پایان چهار دور دلفی، اعضاي پانل 
SMEs  .جهت ورود موفق به بازار تجارت الکترونیکی، مهم تشخیص دادند

ی طراحـی و در پیمـایش از   سـؤاالت بایست براي هر یک از عوامل میکهنیابه دلیل 
از روازایـن رسـید.  کننده به نظر مـی شد، پرسشنامه طوالنی و خستهها استفاده میآن

تـر تشـخیص   اعضاي پانـل دلفـی مهـم   ازنظرعامل اولیه که 11عامل، فقط 18مجموع 
عامـل از  9که اشاره شد طورهمانخاب شد. و نتایج دلفی انتهاافتهیعنوانبهداده شد 

عامل توسط خود اعضاي پانل دلفی ارائه شـده  2گذشته و يهااز پژوهشعواملاین 
.)7و6هاي بود (جدول

ها اشاره شده بودعواملی که در مطالعات پیشین به آن6جدول 

شرح عاملردیف
اتصال و زیرساخت فنی مناسب1
وکارو کسبپذیرش توسط مشتریان2
سهولت استفاده ادراکی3
سودمندي ادراکی4
توانایی استفاده5
تمایل به استفاده6
عادت7
قصد به استفاده8
استمرار در استفاده9
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اعضاي پانل، مهم ازنظرهاي پیشین بدان اشاره شده است، ولی عواملی که در پژوهش7جدول 
تشخیص داده نشد

شرح عاملردیف
محیط فرهنگی و اجتماعی1
هاي دولتدیدگاه و سیاست2
هزینۀ مناسب آمادگی الکترونیکی3
ICTیادگیري از تجارب کشورها یا صنایع دیگر در زمینه 4

در سازمانICTجدید بودن زمان کاربرد 5
ICTپذیري نتایج کاربرد مشاهده6

معلولی-تعیین روابط علی-3-4
معلولی عوامل تشکیل شـد. ایـن نمـودار    -شده، رابطه علیشناساییبا توجه به عوامل 

وگو با خبرگان و متخصصین تصـحیح گردیـد و در نهایـت روابـط زیـر      از طریق گفت
2قـرار گرفـت. شـکل    مورداسـتفاده مبنایی براي انجام مراحل بعدي پژوهش عنوانبه

ایـن نمـودار عوامـل و    دهـد. در  معلولی عوامل را نشان مـی -نمودار نهایی روابط علی
تفهیم بهتر مدل معرفی شده است. منظوربهمتغیرهاي زیادي 

معلولی-نمودار علی2شکل 

Enter to E-
Commerce Market

Intention to Enter the
E- Commerce Market

E-Readiness

+

+

Attitude Towart Enter
the E- Commerce

Market +

Trust Level

Perceived
Usefulness

Perceived Easey
of Use

+

+
++

Ability to Use

+

Awarness

User Satisfacation

+
+

Use Involvement in
System Development

+

+

Training Education Level Erosion

+
+ -

Habit to New
System

+

+

+

+

Habit to old
System

-

-

<Ability to Use>

+

Forgetting

Advertisement
Effectiveness

-
+

Advertisement

On-line
Advertisement

Off-line
Advertisement

+

+

+
+

+

Security

+
+

System Quality

Down Time

Network Speed
Data Quqlity

-
++

+ +

System Support

+

Connectivity Consumer Legal & Policy

Legal Rate

Consumer Rate

Consumer Goal

Goal dif Consumer

++

+

+

+
++

-

+

Effect of Connectivity
on Consumer

+

+
Goal dif

Connectivity
Connectivity Rate

Connectivity Goal

-
+

+

+

+

-
+

-

+

+

+

+

+
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جریان-ساخت مدل انباشت- 3-5
هـاي  هـاي موجـود در مباحـث سیسـتم    معلـولی و تکنیـک  -با توجـه بـه نمـودار علـی    

3شـد کـه در شـکل   تهیهVensimافزار جریان مربوطه در نرم-دینامیکی، مدل انباشت
آن بود که کـار بـا آن بسـیار سـاده     Vensimافزار است. دلیل انتخاب نرممشاهدهقابل
افزارهـاي دیگـري   افـزار دارد. البتـه نـرم   باشد و محقق آشنایی زیادي بـا ایـن نـرم   می

منظـور بـه . وجـود دارد نیز در ایـن زمینـه   Dynamo, Stella, Ithink, Anylogicهمچون 
، استل و نیز تسهیل معادالت استفاده شدهتسهیل فهم مد

جریان -نمودار انباشت3شکل 

هـاي مختلفـی   تکمیل این مدل و اضافه کردن معادالت هر عامـل، از روش منظوربه
استفاده گردید. 

روش مختلف براي پیدا کردن معادالت در یک 5کند، که فارستر بیان میطورهمان
دارد:مسئله سیستم دینامیکی وجود

؛هاي فیزیکی موجود بین عواملاستفاده از قوانین و تئوري)1
؛) استفاده از اطالعات آماري میان عوامل مدل2
؛خبرگان امرازنظر) استفاده 3
؛عمومی حاکم بر موضوعازنظر) استفاده 4
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.سازمدلازنظر) استفاده 5
است بنا به شرایط موظفسازمدلکه ایشان در کتاب خود اشاره دارد، طورهمان

کارگیري هر یک از موارد باال اقدام نمایـد و  به ترتیب به بررسی امکان بهموردمطالعه
حالت باال ممکن نباشد، با توجه به دیدگاه خود بـه  4از کیچیهکهیدرصورتتیدرنها

بـراي  شـده تعریفهاي بته باید اشاره گردد که آزمونال].31[تعریف معادالت بپردازد
کند.هاي دینامیکی در نهایت از اختالف مدل با واقعیت جلوگیري میمدل

استفاده شده است. برخـی از  سازمدلخبرگان و ازنظردر تعیین معادالت این مدل 
شـود،  محسوب مـی موردمطالعهاطالعات محرمانه وضرایب معادالت به علت آنکه جز

)، سـاز مـدل مچنـین خـود محقـق (   با توجه به تجربه و نظر اساتید راهنما و مشاور و ه
روابط با توجه به مصـاحبه بـا خبرگـان ایـن     سایرتوسط ایشان برآورد شده است و 

فضا تعیین شده است.

معادالت مدل-3-6
در مدل این تحقیق در جدول زیر تشریح شده است.شدهاستفادهمعادالت 

معادالت مدل8جدول 

توضیحاتمعادله متغیرمتغیرردیف

1Ability to UseINTEG (Ability to Use Rate,40)انباشت

2Ability to Use RateEducation Level-Erosion+User Training Rate+0.01*Habit
Level

نرخ

3Actual UseINTEG Net Increase Use Rate, 3.65)انباشت

9AwarnessINTEG (Gaining Awarness Rate-Forgetting Rate, 40)نباشتا

10ConnectivityINTEG( Connectivity Rate انباشت(25,

12Connectivity Rate(1/Goal dif Connectivity)نرخ

13ConsumerINTEG (Consumer Rate, 20)انباشت

15Consumer per
Connectivity

(Connectivity/Consumer)*Effect of Connectivity on
Consumer

کمکی

16Consumer Rate((1/Goal dif Consumer+Consumer per Connectivity)/100)نرخ

17E- Readiness Goal(connectivity goal+consumer goal+Legal Goal)/3کمکی

18E- Readiness Rate(Connectivity+Consumer+Legal)/ E- Readiness Goalنرخ
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اعتبارسنجی و اعتباربخشی مدل-3-7
هـاي پویـا، اطمینـان از صـحت رفتـار      هـاي سیسـتم  ی مـدل اعتبارسنجهدف نهایی در 

سازي است.ساختاري مدل و فرآیند مدل
هـاي سیسـتم پویـا بـر اسـاس دو فـرض زیـر انجـام         ی در مـدل اعتبارسنجعموماً 

شود:می
شوند.هاي سیستم دینامیکی براي هدفی مشخص طراحی میمدل-
اعتبار رفتاري آن اولویت داشته و فقط وقتـی سـاختار   اعتبار ساختاري مدل بر-

].148، ص 32[توان اعتبار رفتار آن را بررسی کردمدل معتبر باشد، می

مدلآزمون-3-8
هـاي حـدي   : در این آزمون رفتار متغیرهاي اصلی مـدل در حالـت  1آزمون حالت حدي

مـدل در برابـر ایـن    شده و میزان حساسـیت (مقادیر بسیار زیاد و بسیار کم) بررسی
تک معادالت چک گیرد. براي این کار مقادیر حدي در تکقرار میموردمطالعهتغییرات 
هـا در مـورد آمـادگی الکترونیکـی،     بـه حـد نهـایی ورودي   آزمونپاسخ اینجاشد. در 

به ترتیب در  شکلموردمطالعهرضایتمندي کاربران و تمام صنایع کوچک و متوسط 
آمده است.6تا 4

هاي بیشینه (خط آبی)خط قرمز) و وروديکمینه (هاي میزان آمادگی الکترونیکی در شرایط ورودي4شکل 

1. Extreme Test
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هاي بیشینه خط قرمز) و وروديکمینه (هاي میزان رضایتمندي کاربران در شرایط ورودي5شکل 
(خط آبی)

هاي ز) و وروديخط قرمکمینه (هاي کل صنایع کوچک و متوسط در شرایط ورودي6شکل 
بیشینه (خط آبی)

دهد سیسـتم از حالـت طبیعـی خـود خـارج نشـده و رفتـار        نشان میسخ آزموناپ
شـود و در  در شـرایط حـدي بـاال بـه سـطح مطلـوب نزدیـک مـی        ؛نسبتاً پایداري دارد

شود. شرایط حدي پایین، میزان رضایت کمینه براي سیستم ایجاد می
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بینی پاسخ سیستم به شرایط جدیـد موفـق   : آیا مدل در پیش1آزمون شگفتی رفتار
مدل هايمؤلفههاي ورودي و است یا خیر؟ این آزمون با تغییر آگاهانه در برخی داده

قرار یموردبررسکامل صورتبه(تکانه) به متغیرها در قسمت شوك؛ کهانجام گرفت
گرفته است.

ون شگفتی رفتار استفاده شده است. در این تحقیق براي آزمون اعتبار مدل از آزم
توان به وارد ساختن تکانه بـه متغیرهـا اشـاره نمـود. در     براي بررسی اعتبار مدل می

تکانـه را بـر رفتـار    تـأثیر تـوان  تکانه به برخی از متغیرهـا مـی  واردکردناین حالت با 
رخ رفـت متغیرهاي دیگر مشاهده نمود و این رفتار را بـا آنچـه انتظـار مـی    سیستم و

دهد، مقایسه نمود.
کاهش یابد شدتبهها به دالیل مختلفی مندي بنگاهشود که میزان رضایتالف) فرض می

یت، پشتیبانی ضعیف از کیفهاي بیامنیت، دادهعدم وجودکه این دالیل ممکن است ناشی از 
الکترونیک شود که میزان ورود به بازار تجارت بینی می. باشد در این حالت پیشسیستم یا..

گیري داشته باشد.هاي کوچک و متوسط کاهش چشمتوسط بنگاه

الف-نتایج آزمون اعتبارسنجی مدل7شکل 

از تکانـه شود در صـورت اعمـال ایـن    مشاهده می7که از شکل شماره طورهمان
) روند ورود به بازار تجارت الکترونیکی به دلیل 1396سازي (همان سال ابتدایی شبیه

یابد.مندي، کاهش میرضایتکاهش

1. Surprise Behavior



و همکارانزادهفرشید فرخی_________________________ ...دینامیکی آمادگی الکترونیکی جهت ورودمدل 

111

هـاي  نـرخ خـروج بنگـاه   ،رکـود اقتصـادي  بر اساسفرض شود کهی) درصورتب
ها به فرآیند تولید باشـد،  کوچک و متوسط از فرآیند تولید بیش از نرخ ورود این بنگاه

رود تمایل به اسـتفاده از خـدمات   یافته و انتظار میدر این حالت میزان تولیدات کاهش
و در پی آن ورود به بـازار تجـارت الکترونیکـی (اسـتفاده     کم شدهلکترونیک تجارت ا

کاهش یابد.نیز واقعی از تجارت الکترونیکی) 

ب-نتایج آزمون اعتبارسنجی مدل8شکل 

خـالص  نـرخ  مبانی نظري با منفـی شـدن   بر اساسشود که مشاهده میطورهمان
د، میـزان اسـتفاده واقعـی از تجـارت     هاي کوچک و متوسط به فرآیند تولیـ ورود بنگاه

یابد.الکترونیک/ ورود به حوزه تجارت الکترونیکی کاهش می

اجراي مدل-3-9
مـورد  در هـاي بعـدي   در بخـش . شـود اجـرا مـی  پس از اطمینان از صحت مـدل، مـدل   

توضیح داده شده است.آنو تعداد شرایط اولیه مدل، زمان اجرا

هاوتحلیل سیاستتجزیه-3-10
ــبیه ــام     ش ــی و انج ــتم واقع ــدلی از سیس ــی م ــد طراح ــت از فرآین ــارت اس ــازي عب س

بــردن بــه رفتــار سیســتم یــا ارزیــابی هــایی بــا ایــن مــدل کــه بــا هــدف پــی آزمــایش
در زیـر برخـی از   .گیـرد هـاي گونـاگون بـراي عملیـات سیسـتم انجـام مـی       استراتژي
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و متوسـط جهـت   هـاي کوچـک   سازي آمادگی الکترونیکـی بنگـاه  فروضی که در شبیه
، بیان شده است: شدهگرفتهورود به حوزه تجارت الکترونیک در نظر 

؛ماه در نظر گرفته شده است108سازي ي زمانی شبیهبازه-1
در نظر گرفته شـده اسـت   125/0در این مدل برابر 2سازيو ذخیره1گام زمانی-2

گیري معادالت مدل)؛موضوع انتگرال(
گیـري اولـر اسـت و زمـان بـراي      سازي، انتگـرال این شبیهگیري درنوع انتگرال-3
ماهانه در نظر گرفته شده است.؛صورتبهسازي شبیه
بع و مراجـع  سـازي از منـا  در ایـن شـبیه  مورداسـتفاده تمامی آمار و اطالعـات  -4

معتبر گرفته شده است؛
در نظـر  االمکـان سـاده  سازي براي ساده بودن مدل، تمامی توابع حتیدر این شبیه- 5
و... خودداري شده است.  log-arc sin-tanو از به کار بردن توابعی مانند شدهگرفته

هـا و معـادالت تکمیـل شـده     در نمودار زیر وضعیت اجراي مدل در حالتی که داده
است نشان داده شده است:

سازي مدل پایهنتایج شبیه9شکل 

میـزان ورود بـه بـازار تجـارت     شـود  مشاهده می9که در شکل شماره طورهمان
) بـه  1396سـازي ( هاي کوچک و متوسط در سال پایـه شـبیه  الکترونیکی توسط بنگاه

1. Time Step
2. Saveper
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بوده است که در صورت ادامه وضعیت موجود، میزان این متغیـر بـه عـدد    3,6میزان 
خواهد رسید و دلیل این افزایش نیز توسعه تجـارت الکترونیـک در   1404در سال 6,1

در طی زمان است.يفنّاورو گسترش هاطی این سال

ها)نوشته(پیشسناریوها-3-11
بـا توجـه بـه تغییـر در مقـادیر متغیرهـاي       ،در ادامه به بررسی تغییرات در نتایج الگو

تـوان بـه   پردازیم تا سرانجام مشخص شود که تحت چه شـرایطی مـی  تحت کنترل می
ات موجـود، حـداکثر مقـادیر    اطالعـ بر اساسرسید. تالش شده است موردنظراهداف 

.1و یا حداکثر میزان تغییر متغیرها، به شکل سناریوها طراحی شودیدسترسقابل
سناریو اول: افزایش تبلیغات و افزایش اثربخشی تبلیغات

6/0بـه  2/0ازآنضـریب تبلیغـات و اثربخشـی    اجراي سـناریو افـزایش   در صورتی
یزان استفاده واقعی از تجارت الکترونیک شود ممشاهده می10گونه که در شکل همان

سـازي  واحـد در سـال انتهـایی شـبیه    3/6سـازي بـه   واحد در سال پایه شـبیه 6/3از 
یابد. افزایش می

اوليویسنارسازي متغیر استفاده واقعی در نتایج شبیه10شکل 

بر متغیرهاي میزان استفاده (ورود به هاآنيرگذاریتأثاساس برا انتخاب اعداد براي سناریوه1.
بازار تجارت الکترونیکی) و آمادگی الکترونیکی جهت بهبود این متغیرها صورت گرفته است.
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افـزایش تبلیغـات و افـزایش اثربخشـی تبلیغـات)      (ویسـنار همچنین بـا اعمـال ایـن    
کنـد  ها نیز رونـدي صـعودي پیـدا مـی    وضعیت متغیرهاي نیت استفاده و آگاهی بنگاه

سـازي در حالـت پایـه نسـبت بـه      متغیر نیت استفاده در سال انتهایی شبیهکهطوريبه
دهـد. همچنـین متغیـر سـطح     درصدي را نشـان مـی  5زمان اعمال این سناریو روندي 

اعـالم نظـر خبرگـان    بر اساس) 1396ازي (سها نیز که در سال پایه شبیهآگاهی بنگاه
درصد 47سازي با ادامه روند موجود به میزان در سال انتهایی شبیهاستدرصد 40

خواهد رسید. این در حالی است که اگر ضرایب سناریوي اول اعمـال شـود، در سـال    
درصد خواهد رسید.63میزان سطح آگاهی به 1404

تمایل به استفاده در سناریوي اولسازي متغیرنتایج شبیه11شکل 

سازي متغیر آگاهی به استفاده در سناریوي اولنتایج شبیه12شکل 
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سناریوي دوم: افزایش ضرایب آمادگی الکترونیکی
هاي آمادگی الکترونیکـی همچـون   شود که ضرایب زیر بخشدر این سناریو فرض می
برگان افزایش داشته باشد که در اعالم نظر خبر اساسکننده اتصال، قانون و مصرف

شود روند صعودي ورود بـه بـازار تجـارت الکترونیـک انـدکی      این حالت مشاهده می
سازي به میـزان  شیب خود را افزایش داده و نسبت به حالت پایه در سال انتهایی شبیه

خواهد رسید.35/6افزایش خواهد یافت و به عدد 25/0

ر استفاده واقعی در سناریوي دومسازي متغینتایج شبیه13شکل 

سناریوي سوم: بهبود کیفیت سیستم
شود که ضرایب متغیرهـاي کیفیـت سیسـتم همچـون کیفیـت      در این سناریو فرض می

درصـدي  50خرابـی کـاهش   زمانمدتدرصدي و 50سرعت شبکه افزایش و هاداده
مبـانی  بر اساسنیک داشته باشد، در این حالت میزان استفاده واقعی از تجارت الکترو

کند نظري مدل، افزایش و نسبت به حالت پایه فاصله گرفته و روندي صعودي پیدا می
سـازي میـزان اسـتفاده واقعـی     در سال انتهایی شبیهبا اعمال این سناریو، کهطوريبه

دهد.را نشان می3/0نسبت به وضعیت پایه افزایش 
هـاي کوچـک و   منـدي بنگـاه  یتهمچنین با اعمال ایـن سـناریو متغیـر سـطح رضـا     

37ه درصـد بـ  30خبرگـان از میـزان   نظـر اعمالمدل پایه و بر اساسمتوسط نیز که 
درصد خواهد رسید.39یافته و به یشافزادرصد 2رسیده بود، 1404درصد در سال 
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سازي متغیر استفاده واقعی در سناریوي سومنتایج شبیه14شکل 

متغیر رضایتمندي در سناریوي سومسازي نتایج شبیه15شکل 

ها)نوشته(پیشمقایسه سناریوها
افــزایش تبلیغــات و اثربخشــی تبلیغــات، افــزایش آمــادگی در شـکل زیــر ســناریوهاي 

الکترونیکی و بهبود کیفیت سیستم نسبت به وضعیت پایه در قالب یک نمودار مقایسـه  
شده است.
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هامقایسه پیش نوشته16شکل 

همه سناریوهازمانهماعمال -رمسناریو چها
یعنـی  ،تمام سناریوهایی که در باال بـه آن اشـاره شـده   زمانهمطوربهکهدرصورتی

افزایش تبلیغـات و اثربخشـی تبلیغـات، افـزایش آمـادگی الکترونیکـی و بهبـود کیفیـت         
شـود، میـزان ورود   مشاهده می17که از شکل شماره طورهمانسیستم اعمال شود، 

سـازي بـه میـزان    ار تجارت الکترونیک با اعمال این سناریو در سال پایانی شبیهبه باز
دهد.را نشان می6/0خواهد رسید که نسبت به وضعیت پایه افزایش 7/6

سازي متغیر استفاده واقعی در سناریوي چهارمنتایج شبیه17شکل 
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گیريبحث و نتیجه-4
کـه رسـیم وهاي مختلف به این نتیجه مـی سازي و بررسی سنارینتایج شبیهبر اساس

آباد تهـران جهـت ورود بـه حـوزه     در صنایع کوچک و متوسط شهرك صنعتی شمس
ــالع   ــدم اط ــین ق ــی، اول ــارت الکترونیک ــتریان،   تج ــردم (مش ــردن م ــاه ک ــانی و آگ رس

) نسبت به تجـارت الکترونیـک و مزایـاي آن و کـاهش     کارکنانکنندگان، مدیران، تأمین
چون کیفیت سیستم، سرعت شـبکه،  همه سیستم سنتی) است. عواملی مقاومت (عادت ب

آموزش، سهولت استفاده و... متغیرهایی هستند کـه پـس از پـذیرش ورود بـه حـوزه      
کنند و در مرحله بعد قرار دارند.تجارت الکترونیکی اهمیت بیشتري پیدا می

اگـر بـه   این است کـه دهندهنشانبررسی سوابق صنایع در پذیرش مسائل مختلف 
کارگیري آن اقدام نمـوده و آن فنـاوري یـا    بهدر جهتسرعتبهسیستمی عادت کنند، 

عادت هايسازي زمینهفراهمبسیار مهم مسئله،شود. بنابراینمسئله جدید، فراگیر می
هاي قانونی و هاي نوین است، حتی اگر این عادت با اعمال روشبه استفاده از فناوري

خرید یا خرید خـودرو کـه چنـد سـالی اسـت      مثًال ثبت سفارش پیشاجبار انجام شود.
راه فراگیر شـدن  مؤثرترینترین و شود. این روش سریعاینترنتی انجام میصورتبه

هاي فرهنگی اجتماعی موجود در کشور اسـت. از  تجارت الکترونیک با توجه به ویژگی
شـود.  نیکی و نوین تبدیل میساختار سنتی به ساختار الکترو،زمانمروربهاین طریق 

البته به این نکتـه نیـز بایـد اشـاره نمـود کـه حرکـت بـه سـمت تجـارت الکترونیـک و            
انکارناپذیر بوده و کشور و صنایع نیز در حال حرکـت  ،هاي برخطفناوريطورکلیبه

به این سمت هستند و هدف اساسی ما در این پژوهش سرعت بخشیدن به این روند و 
.بوده استبا آن موردمطالعهیع کوچک و متوسط همسو کردن صنا

پیشنهادها-5
شود:به شرح زیر ارائه میمیل و بهبود این تحقیق پیشنهادهایی تکمنظوربه

رسانی در مورد پذیرش ورود بـه تجـارت الکترونیـک و    افزایش تبلیغات و اطالع·
مزایاي آن؛

هاي نـوین مثـل   ز سیستمو ترس اعدم اعتمادکاهش منظوربهارائه راهکارهایی ·
ها؛عمل به وعده
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بهبود نظام آموزشی سازمان جهت ارتقاي دانش فنی و تخصصـی کارکنـان در   ·
خصوص ارائه خدمات الکترونیکی؛

تواند از طریـق افـزایش سـرعت اتصـال بـه      این هدف می:افزایش کیفیت سیستم·
ایش کیفیـت  هـاي ابزارهـاي تجـارت الکترونیـک، افـز     شبکه و مبادالت، کـاهش خرابـی  

ها در پایگاه باشد؛تبادالت و ذخیره داده
هــاي نــوین تجــارت تشــویق کــاربران بــه اســتفاده هــر چــه بیشــتر از سیســتم ·

هاي انگیزشی و حتی اجبار و قانون؛الکترونیک با روش
مداري و ارتباط مستمر با مشتریان؛مدیریت مشتري·
تباطی، قانونی؛ار-افزاري، فنیافزاري، نرمهاي سختتوسعه زیرساخت·
هاي مجازي یکسان بـا سـاختار و الگـوي    ها، صفحات و کانالسایتطراحی وب·

تـرین  کاربران در کمکهينحوبهمشترك براي تمامی صنایع کوچک و متوسط شهرك 
زمان و درگیري فکري بتوانند از آن استفاده نمایند.  

هاي آتیپیشنهادها جهت پژوهش-5-1
هـاي کوچـک و متوسـط بـه بـازار      ورود موفـق شـرکت  شود موانعپیشنهاد می·

قرار گیرد. یموردبررسالمللی تجارت الکترونیکی در عرصه صادرات و بازرگانی بین
هـایی بـا هـدف ارزیـابی دینـامیکی آمـادگی الکترونیکـی سـایر         همچنین پژوهش·

صنایع بزرگ مثل صـنعت فـوالد، خودروسـازي، پتروشـیمی، غـذا و دارو و... جهـت       
شود. ها پیشنهاد میبه بازار تجارت الکترونیکی با توجه به روند رو به رشد آنورود 
نظـر گرفـت،  درالکترونیکتجارتمقدمهراالکترونیکیآمادگیحاضرپژوهش·

تجـارت  حـال درکـه هـایی شـرکت بررسـی والکترونیکـی تجـارت هـاي مدلبهورود
باشد.آتیتحقیقاتبخشالهامتواندمینیزهستندالکترونیکی
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