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 چتیده

 نیازهای تأمین در سعی هایی کهشرکت همه برای الکترونیکی تجارت هایاز قابلیت استفاده و شناخت

باشد. استتفاده  و اساسی می ضروری امری دارند وقت اسرع در اهداف و هابرنامه اجرای و مشتریان
های متواد  ها و باألخص شرکتتواند مؤثر باشد. شرکتها  در عملکرد تجارت الکترونیک میاز قابلیت

ها، سهم بیشتری را های کاراییهای بازاریابی و اجرای برنامهکارگیری قابلیتوانند با بهغذایی باید بت
هتا و  آورند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی توسعه قابلیتت در ارتقاء عملکرد شرکتها به دست می

وزیت   کارایی تجارت الکترونیک در ارتقا عملکرد شرکتها است. بعالوه، در این پژوهش نقش کتارایی ت 
عنوان دو متغیر میانجی مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظتر هتدف   و ارتباطات به 

پیمایشی و از نوع همبستگی -ها، توصیفیآوری دادههای کاربردی و از دیدگاه جم در زمره پژوهش
 25داد باشتند. تعت  های صادراتی مواد غذایی در استان تهران متی است. جامعه آماری پژوهش شرکت

پرسشتنامه بتین متدیران     157ای انتختا  گردیتد و تعتداد    گیری خوشهصورت روش نمونهشرکت به
هتا  عامل، مدیران بازاریابی، فروش، تولید و عملیات و کارشناسان توزی  گردید. ابزار گردآوری داده

افتزار  نتر  سازی معادالت ستاختاری بته کمتک    ها، مدلوتحلیل دادهنیز پرسشنامه است. روش تجزیه
های پژوهش نشان داد که نقش کارایی توزی  و کارایی ارتباطتات  اسمارت پی ال اس بوده است. یافته

و مستتقیم بتوده و همینتین منتاب       بعنوان متغییر میانجی بر عملکرد تجارت الکترونیتک تتأثیر متبتت   
فروش شرکتها تتاثیر   تجارت الکترونیک و قابلیتهای تجارت الکترونیک بر عملکرد تجارت الکترونیکی

توانتد موجت    کارگیری کارایی و قابلیتهای تجارت الکترونیک می بنابراین به متبت و معناداری دارند؛
 ها شود.بهبود عملکرد شرکت

 
ها، شترکتهای  عملکترد شترکت   ، ارتقتاء کیت تجتارت الکترون  یابیبازار ییکاراو  هاتیقابل :هاکلیدو ژه
 صادراتی.
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 طقدط . ۱ 

 بعنروا   دهرد امررو ه صرادرکننده   ت نشرا  مری  مطالعا

 هرای بنگراه  خصوصرا   هرا پیشرروی بنگراه   راه ترری  معمولی

 شرناخته  خارجی با ارهای به ورود برای متوسط، و کوچک

 شرکتها اولیه هایگام مهمتری  ا  یکی صادرات .است شده

 با ارهرای  بره  ورود جهرت  گرااری سررمایه  و توسرعه  برای

[. ا  1المللری اسرت    بری   هرای فعالیرت  گسرتر   و جهانی
 منزلره  بره  هرا دولرت  برای صادرات رشدامرو ه  آنجائی که

[. مطالعرره 2اسررت   بررا آفرینی اصتصرراد  برررای کلیرردی
صرادرات در   تیر اهمشده نشا  داد کره  های انجامپژوهش
معررو    یر است. ا انکارناپایر ،امرو  یبا ار جهانجایگاه 

  یبر  در با اررهرای باشرد ترا   میا هشرکت یبرا شیوه تری 
 یبرا فعالیتحالت تری  رایج [ و3نمایند   ی مشارکتالملل

[. ار   4رود  شرمار مری  به کوچک و متوسط یهاشرکت
تریلیرو  درر بروده و    18.5جهانی صادرات امرو ه بیش ا  

دهرد  ا  تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می 23%
(. 20146ی ، سرا ما  تجرارت جهران   20155)بانک جهرانی  

های اخیر رود به خاطر پیشرفتتجارت صادراتی انتظار می
برا   ونقل و فناوری اطالعات رونق یابرد. در ارتباطات، حمل

 یهرا یوراصادرات و  رشرد نامدردود فنر    تیتوجه به اهم
براره  در یکمر تجربری   قرات یتدق ،بالقوه کیتجارت الکترون

ر توسرعه  هرا د گیری صادرکنندگا  ا  ای  فناوریندوه بهره
-رغرم توسرعه  [. علی5  اندهای صادراتی انجام شدهکارایی

های نظری و مفهومی در تعیی  عوامل تأثیرگاار بر موفقیت 
-صادراتی، هنو  با کمبود تدقیقات در  مینه ادغام فنراوری 

 [.6  ایمهای جدید در نظریه صادراتی موجود مواجه
یرر،  های فناوری عمده در بیست سال اختوسعه ا  یکی

تجارت الکترونیکی تغییر بنیادی  در کسر  و کرار جهرانی    
پدیررد آورده اسررت و مزایررای عمررده در با اریررابی جدیررد، 
همانند مبنای مشتری ارتقاء یافته،  نجیره تأمی  سراماندهی  

های کاهش یافتره  شده، خدمات مشتری بهبود یافته و هزینه
 ورمنظر  [. بره 7و سود رونق یافته بره همرراه داشرته اسرت      

مصررر  الکترونیکرری، تجررارت مررورد در نگرانرری کرراهش
 ا  ، خرود  صبلی خرید تجربه اساس بر است ممک  کنندگا 
 ترجیح کنند اعتماد آنها به توانندمی که آنالی  هایفروشگاه

 برالقوه  طرور بره  کره  آنچه بهتر درک برای هاییسرنخ. دهند
 خریرد  بره  و شودمی کنندگا مصر  در انگیزه ایجاد باعث

 کنرد مری  کمک مشاغل به طریق ای  ا  ، پردا ندمی اینترنتی
 تیر امن  یدر تعامرل بر   [.7بگیرند  رونق آنالی  آ اد با ار تا

ا   دیر عوامرل متتلرد در خر   ریو سرا  یکیتجارت الکترون
 یشررتریتوجرره ب دیرربررا ار آ اد ، با یهرراتیوب سررا قیررطر

 کیر و استفاده گسترده ا  تجارت الکترون شرفتیپ[. 7 شود
 جدیرد   ترا مجموعره   دهرد ایر  امکرا  را مری   ها به شرکت

مرورد   یاتصال جهان ای ا و درجهکنند  استفاده هامندیتوان
منراب    لیکنرد. تبرد   جراد یا  زیآمتیصادرات موفق یبرا نیا 

ویرژه جرزء   مندصر به فررد و   یهاتیبه صابل مدور یفناور
و  ها بوده تا به کارایی سا مانی دسرت یابنرد  اساسی شرکت

-با نمود  مینه مهم و غیرمنتظره در ادبیرات صرادرات مری   

ی بررای  الملل  یب هایابیبا ار ،تیبا توجه به اهم[. 8باشد 
مانند تجرارت   ییهاتیو صابلدر حال توسعه  تمرکز بر مناب 

کمبرود دانرش    صرادرات  اتیدر ادب مهمشکا   کیالکترون
ای هرردربرراره ادغررام منرراب  فنرراوری اطالعررات و توانمنرردی

های با اریابی و بهبود عملکرد صرادراتی  ارتقادهنده کارایی
 جادیرا ا یو اساس مدکم هیپا ،ریاخ قاتیتدقعمده گردد. 
خراص   یهرا تیر صابل توانرد منراب  را بره   یکه مر  کرده است

توانرد بره    یکند که به نوبه خود مر  لیتبد یمتفاوت یابیبا ار
 [.9 کند کمک یابیبا ار یاستراتژ یاجرا یاثربتش شیافزا

ا  دیربررا  کارشناسررا  امررور اصتصررادی برره گسررتر     
ای نمروده و  صادرات غیرنفتی در سطح وسیعی توجه ویرژه 
هرای  یرادی   ا  بعد عملی و نظری ای  امرر فررا  و نشری    

داشته لاا کشور عزیزما  ایرا  که ا  مناب  طبیعی سرشرار و  
باشررد بایررد در تولیررد و صررادرات   غنرری برخرروردار مرری 

غیرنفترری برره تمررام نقرراخ جهررا  بتصرروص   مدصررورت 
خاورمیانه اصدامات اساسری انجرام داده و بتوانرد ا  جایگراه     

[. بر ای  اساس جهت ورود بره  10ای برخوردار گردد ویژه
المللری،  با ارهای جهانی و توسعه و گستر  فعالیتهای بی 

ای ها ا  اهمیت ویژهصادرات بعنوا  اولی  گام برای شرکت
 [.11 برخوردار است

ترری  تصرمیمات اسرتراتژیک    تری  و مهمیکی ا  اصلی
انرد،  هایی که در پی توسعه و گستر  جهرانی برای شرکت

 [.12باشد المللی میانتتاب رو  ورود به با ارهای بی 
  

مسأله انتتراب راهبررد ورود بره برا ار خرارجی بررای       
المللری شرد  دارنرد، اهمیرت     هایی که تمایل به بی شرکت
تأثیر صرار مری ها را تدتدارد؛  یرا موفقیت آینده آ حیاتی 
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[ با توجه به ای  مسئله که صنای  غاایی عالوه برر  13دهد  
نقش مهمی که در اصتصاد داخلی و امنیرت غراایی دارد، در   

بررای   روند صادرات غیرنفتی ترأثیر بسرزایی داشرته عرالوه    
ش اطمینانی، تشدید رصابرت جهرانی، افرزای   باعث افزایش بی

 [.14گردد تقاضا برای مدصورت متنوع می

 .  دبیا   ظر  پژوهش2

 . طنابع تجار   کتررو یت ۱.2

 تجرارت  توسرعه  بررای  ر م هرای  یرسراخت  ترأمی  

اسرت.   برخروردار  ایویرژه  ضرورت و اهمیت ا  الکترونیک
 دسرته  دو بره  توا می را الکترونیک های تجارت یرساخت

 سرطح  در هرا سراخت  یر و کشرور  سرطح  در هرا  یرساخت

 هرای   یرسراخت  شرامل  یک هر که نمود بندیطبقه شرکت

 ر م منراب   [. ا 15باشرند  می انسانی نیروی و فنی حقوصی،

 فنراوری  ترأمی   به توا می الکترونیکی تجارت توسعه برای

 و هرای حقروصی   یرسراخت  و اطالعرات  ترأمی   نیا ، مورد
 صواعرد  و ایطشر ا  باید یک هر که کرد اشاره انسانی نیروی

 هایو شاخص ملی فرهنگ .باشند برخوردار ر م و متناس 

 ملری  صواعد و صانونی های  یرساخت نو، هایپدیده پایر 

سیاسرت  و مدیط مجا ی و جهانی اصتصاد با تعامل با مرتبط
 جملره  ا  آ اد، اصتصراد  توسرعه  بررای  شده تدوی  ملی های

 در که است الکترونیکی تجارت توسعه دیگر هایشرخپیش

[. چهرار مفهروم   16کنرد   می پیدا معنا آ   یرساختهای صال 
شده جهت سنجش مناب  تجارت الکترونیکری  در نظر گرفته

اند ا : بودجه توسعه صرادرات، افرراد مسرئول، تریم     عبارت
 تجارت الکترونیکی و خدمات پشتیبانی ا  صادرات.

 . قابلیت تجار   کتررو یت 2.2

 هایصابلیت که کندمی تأکید المللی  بی با اریابی ادبیات
 با اریابی استراتژی موثر کرد فعال در مهمی نقش با اریابی

 هرای صابلیرت . دارند صادراتی گااریسرمایه هایفعالیت در
 هرای  گرااری سررمایه  در برترر  عملکرد مهم مناب  با اریابی
 با ارهرای  در شررکتها  عملکررد  برر  [ و17هستند  صادراتی
 فرآینرد  با اریرابی  هرای [. صابلیت18گاارد می رتأثی خارجی
 بررای  شررکت  منراب   و هرا مهرارت  دانرش،  سرا ی یکپارچه
 یرک  با اریرابی  هرای صابلیرت . اسرت  با ار با مرتبط نیا های
 خرود  مدصورت به را خود ار   سا دمی صادر را شرکت
 [ و19  سرا د  بررآورده  را رصرابتی  هایخواسته و کند اضافه

 بره  پاسخ برای با ار با مرتبط مناب  استقرار در اساسی نقش
 [.20کند  با ی متغیر مدیط

 صررفا  همرا    را اینترنتری  با اریرابی  1ریمونرد  و اسرت  

 جهت در اطالعات فناوری ا  تنها که داندمی سنتی با اریابی

 کرارایی  باعرث  و کننرد مری  استفاده خود اهدا  دستیابی به

  مانی اینترنتی با اریابی دیگر دیدگاه در. شوندمی با اریابی

 ، اطالعراتی  فنری )پایگراه   کره  یرسراختهای   گیردمیشکل 
 گرردد  هماهنگ افزارها( نرم ، سرورها ، مناس  هایترمینال

 ایر  . شود فراهم هافناوری طریق ای  ا  مشتری با ارتباخ و

 صررار  توجره  مورد سایتوب طراحی صال  عمدتا  در ارتباخ

 اینترنتی با اریابی دارد  مانی اعتقاد است  همچنی . گیرد می

 پری( بره   با اریرابی )چهرار   آمیتته عوامل که گیردمی شکل

 یکر یالکترون یابیر وجود با ار . گیرد انجام الکترونیک شکل
را   یر ا تیر شرود و صابل یالملل م یب یابیموج  رشد با ار
هرا  شرکت ییتوانا شیباعث افزا میمستقریدارد که به طور غ

هرای  تیر بررای توسرعه صرادرات و صابل    تیر رفظ شیو افزا
 کیبه عنوا   یکیالکترون یابیشود. با اریالملل م یشبکه ب

کنرد و باعرث   یها عمل متیبرای غلبه بر مددود زوریکاتال
 با اریرابی  .[21 شرود   یمر  یتوسعه برا ار خرارج   کیتدر

 متقابل مفید روابط حفظ و ایجاد فرایند ا  عبارتست اینترنتی

 تسرهیل  منظرور  بره  های اینترنتیفعالیت طریق ا  ا مشتری با

 دو هرر  اهدا  که ندوی به خدمات و کارها ها،ایده .تبادل

گیررد  می شکل اینترنتی با اریابی  مانی سا د مدقق را طر 
انجرام گیررد    اینترنتری  رو  بره  با اریرابی  آمیتته عوامل هک
 22.] 

سرتفاده ا   ا مسرتلزم  الکترونیکی با اریابی هایاستراتژی
منظور  به ظهور حال در و موجود هایداده شبکه و رتباطاتا
شررکت و   بی  وصفه بدو  و ارتباطات شتصی ا  مندیهرهب
اسرت.   سرنتی  هرای شبکه ا  بیشتر ار شی ارائه و شتریانشم

کرار و   و کس  را در اساسی تغییر یک الکترونیکی با اریابی
الکترونیکری ا    ابیبا اریر  .کرد ایجاد کنندهمصر  فتارهایر
هرا  شررکت  بره  کره  کندمی استفاده سکویی عنوا  به ینترنتا

هزینره   یابنرد،  تطرابق  مشرتریا   نیا هرای  برا  تا دهدمی اجا ه
 ا  ترا  دهرد مری  اجرا ه  مشرتریا   بره  و یابد کاهش عامالتم

 غیر مانی رفتارهای سوی به و مکا   ما  بر مبتنی رفتارهای

 جهرت  ا  الکترونیکری  یرابی با ار .کنند حرکت غیرمکانی و

                                                 
1 . Stan & Reimond 
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 مشرابه  کننرده مصر  و تولیدکننده بی  مستقیم معی  روابط 

 هایهزینه الکترونیکی با اریابی ولی است، کشاور ی عصر

 انرد داده نشرا   مطالعات ا  تعدادی همچنی  .دارد تریپایی 

 دارای الکترونیکری،  با اریرابی  و اینترنت ا  استفاده 237که 

 توسرعه  و شررکت  اطالعرات  بره  رسری دست بر مثبت تأثیری

 همچنری   و المللی بی  با ارهای در  کار و کس  هایشبکه

 [.23باشد می شرکت عملکرد در بهبود
 ترری وسری   کراربرد  معمور  صابلیت تجارت الکترونیکی

 اینترنرت  طریرق  ا  فررو   و خرید شامل تنها نه یعنی دارد،

 خریرداری،  مانند تجاری، فعالیت هایسایر جنبه بلکه است

 و تو یر   و تهیره  و تولید مدیریت کارها، ا  برداریصورت
برر  در را فررو   ا  پر   خدمات همچنی  کارها جاییجابه

ها با سرنجش عملکررد برا ار    درواص ، شرکت[. 24میگیرد  
و برا   رنرد یگیبا ار هد  خود با خورد م ا یخود، ا  مشتر

شش مفهروم  .[25 پردا ندیم تیبه فعال یشتریب یزیربرنامه
شررده جهررت سررنجش صابلیررت تجررارت    در نظررر گرفترره 

اند ا : کاتولوگ خردمات و مدصرورت   الکترونیکی عبارت
های آنالی  به مشتریا ، تبلیغ مدصورت، خدمات و صابلیت

شرررکت، سرررفار  آنالیررر  خریرررد، ارائررره و پرداخرررت  
صورتدساب آنالی ، دسترسی آنالی  فروشنده به اطالعات 

مشارکت در برا ار الکترونیرک و تدویرل    صیمت، مدصول، 
 آنالی  مدصورت.

 . تجار   کتررو یک3.2

هرر   یبررا  یدیر کلمره کل  یکر یتجرارت الکترون  هامرو 
کرد  تجارت خود است. با توجه به رشد فعال یصنعت برا

خرد  یشرکتها یبا جهش و مر ها ، حت یکیتجارت الکترون
تجارت تدورت   یآخر ریتدت تأث زی، کوچک و متوسط ن

صررار دارنرد کره برا کمرک       یکیتجارت الکترون یکیالکترون
انجرام   یکیرسانه الکترون قیها ا  طر کهشب ریو سا نترنتیا
 مشرهور اسرت   یکر یشرود و بره عنروا  تجرارت الکترون    یم

 جهرا   اصتصاد در ایعمده نقش الکترونیکی تجارت امرو ه

راه ،یابرد می توسعه اطالعات فناوری که کند. مادامیمی ایفا
 [.25کند  می برو  تجاری فراگرد مجدد طراحی جدید های

 طراحری  فراگردهرای  برا  را اینترنت آوریف  غالبا  هاسا ما 

 آنهرا  رصرابتی  مزیرت  بره  که طریقی کنند بهمی ترکی  مجدد

 با توانندمی موفق و جدید تجاری هایمدل اکثر. شود افزوده

 شرکت ار   یره نج هایفعالیت همه در اینترنت آوریف 

-فرصرت  الکترونیرک  تجارت ابتکارات. [25شوند   ترکی 

 معمرول  ا  عملیرات  رفرت   فراترر  برای را استراتژیکی های

 [.26کند  می فراهم
نیست  گزینه یک دیگر الکترونیک تجارت اوصا  ای  با
آینده  در ای مینه هر در تجاری موفقیت برای لزوم یک بلکه

 انتتراب  با هاشرکت داشت، ا اذع توا می شک است بدو 

 برر  تمرکرز  یرا  خود نیا  مورد اثربتش تکنولوژی و درست

 هرای مزیرت  کس  هد  با و موجود کلیدی هایشایستگی

 تجراری  به اهردا   ترسری  چه هر توانست خواهند رصابتی

 [.27یابند   دست خود
برای تجارت الکترونیکی تعارید متتلفری ارائره شرده    

بتنی بر تجارب گاشرته در اسرتفاده ا    است که اغل  آنها م
توا  تری  شکل، میتجارت الکترونیکی بوده است. در ساده

آ  را بره صررورت انجررام مبرادرت تجرراری در یررک صالرر    
 1997الکترونیکی تعرید کرد. کمیسیو  اروپرایی در سرال   

 ا  را به شکل  یر تعرید کرده است:
ونیکری  تجارت الکترونیکی بر پرردا   و انتقرال الکتر  

باشرد. تجرارت   ها، شامل مت ، صدا و تصویر مبتنی مری داده
هررای گونرراگونی ا  صبیررل مبادلرره    الکترونیکرری فعالیررت 

الکترونیکی کارها و خدمات، تدویل فوری مطال  دیجیتا، 
انتقال الکترونیکی وجو، مبادله الکترونیکری سرهام، بارنامره    

ک، الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشرتر 
یابی، خریدهای دولتی، با اریابی مستقیم و خدمات بعد منب 

گیرد و دیگرر مروارد تجراری همچرو      ا  فرو  را دربرمی
 اندا ی مناصصات و مزایدات باشند.تبادل کار با کار و راه

تعارید پژوهشگرا  خارجی ا  تجارت الکترونیکی بره  
 باشد:شرح ذیل می

 بره  الکترونیرک  تلیندکوئیست تجرار  و لینچ تعرید -

 استفاده با پول مقابل در خدمات و مدصورت مبادله معنای

 .است های اینترنتتوانایی ا 
 تجرارت  مشرهور  پژوهشرگر  وینسرو  دو  و کارکوتا -

 تجرارت  مر هرای «نرام   بره  خرود  کتراب  در الکترونیرک 

 تجرارت  :کننرد مری  گونره تعریرد  ایر   را آ  » الکترونیک

 فررو   و خریرد  بررای  اسرت  معرادلی  واژه الکترونیرک 

 یرسراختارهای   وسریله  به اطالعات و خدمات مدصورت،
 [.28ای   شبکه

 . کار ی 4.2
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 ا  اسرتفاده  معنرای  بره  اینترنتی با اریابی کارایی افزایش

 اجرای و ریزیبرنامه جهت که است هاییبرنامه و اطالعات

 بکار خدمات و کارها گااری صیمت و تو ی ، ترفی  مفاهیم،

 و فرردی  اهردا   که میگردد معامالتی انجام سب  و میروند
 با اریرابی  کرارایی  افرزایش  .خواهد کررد  تأمی  را سا مانی

  و دارد  یرادی  تراثیرات  سرنتی  با اریابی عملیات بر اینترنتی
 ا  بسریاری  با اریابی اینترنتی کارایی افزایش هایتکنولوژی

 کره  هنگرامی  .کنرد مری  دگرگرو   را با اریابی هایاستراتژی

با اریرابی   کرارایی  افرزایش  طریرق  ا  را هرا هزینره  هاشرکت
 تریکم صیمت با را مدصول میتوانند دهندمی کاهش اینترنتی

 ا  اینترنتری  با اریرابی  کرارایی  افزایش .کنند ارائه مشتری به

 در سرهولت  ایجراد  و خریردار   مرا   در جوییطریق صرفه

 کارایی زایشاف حقیقت در .دهدمی کاهش را هاهزینه خرید

 چطرور  کره  دارد اشراره  دیردگاه  بره ایر    اینترنتری  با اریابی

 خدمات ارائه برای سنتی هایرسانه کنار در میتواند اینترنت

 چطور که دارد اشاره ای  بدث به و شود استفاده مشتریا  به

 ا  توانندمی خارجی و داخلی با اریابی ارتباطات و فرایندها

 .کننرد  بهبرود پیردا   اطالعراتی  و ارتبراطی  تکنولروژی  طریق

 ایر   در .اسرت  ترر عمرومی  اصرطالح  یک اینترنتی با اریابی

 یرک  بره  اینترنتری  و اینترنتی با اریابی کارایی افزایش بدث

 بررای  اینترنت تکنولوژی کاربرد به تنها و میرود مفهوم بکار

[. چهرار  29دارد   اشراره  با اریرابی  هردفهای  بره  یابی دست
شده جهرت سرنجش کرارایی تو یر  و     مفهوم در نظر گرفته

هرا، ارتبراخ   اند ا : تدارکات، کاهش واسطهارتباطات عبارت
بی  فروشنده و مشتری و تبادل اطالعرات بری  فروشرنده و    

 مشتری.

 صادر   2-5

 یرک  صرادراتی  با ارهرای  در اطالعرات  برود   دسترس

 اصتصادی اهدا  به مستقیم طور به که است با اریابی صابلیت

 جدیرد  و فعلری  با ارهرای  رشرد  باید و ربوخشرکت م یک

 دارد اشراره  تردارکات  / خریرد  .دهرد  افرزایش  را صرادرات 

 بر اینترنتی با اریابی های صابلیت که دهد می نشا  تدقیقات.

 ماننرد  هرایی  فعالیرت  ا  طریرق  هرا  شررکت  صادرات نتایج

گراارد.  مثبت می تاثیر شبکه /روابط توسعه و با ار تدقیقات
 برا  برا ار  اطالعات سری  به دسترسی اینترنت ل،مثا عنوا به

 بهبود به منجر که کند می فراهم جها  سراسر در بار کیفیت

 روابرط  تسهیل توسرعه  به همچنی  . شود می گیری تصمیم

[. هشرت  30شود   می منجر ، شرکت یک خارجی و داخلی
اند شده جهت سنجش صادرات عبارتمفهوم در نظر گرفته

هزینرره کمتررر برررای انجررام معررامالت بررا  سررا ی ا : فررراهم
مشتریا ، حفظ ارتباخ با مشتریا  خارج ا  کشرور، اسرتفاده   
ا  مناب  جدید درآمد، ارائره خردمات جدیرد بره مشرتریا       
موجود، کاهش هزینه عملیاتی، ایجاد روابط صوی برا ترأمی   

المللری  کنندگا  و خریردارا ، دسترسری بره با ارهرای بری      
مات و مدصررورت جدیررد در کرررد  خرردجدیررد و مطرررح

 المللی.با ارهای بی 

 . پیشین  تجرب  پژوهش6.2

هرای متتلفری   در ارتباخ با موضوع ای  بتش، پژوهش
در ایرا  و خارج ا  ایرا  صورت گرفته است کره در ادامره   

های داخلی مررتبط و سرپ  بره    ابتدا به تعدادی ا  پژوهش
هرد  پژوهش خارجی مرتبط با موضوع پرژوهش اشراره خوا  

 شد.
ررسری  ب»عنوا   با نامه خودپایا  [ در31ولید خدادادی  

تررأثیر تجررارت الکترونیررک بررر توسررعه صررادرات خرمررای  
ر بر تجارت الکترونیک که  داد نشا  نتایج «شهرستا  سراوا 

دارد و تبلیغررات  معنراداری  ترأثیر  توسرعه صرادرات خرمرا   
باشد ا  دیگرر  الکترونیک بر توسعه صادرات خرما مؤثر می

نتایج تدقیق تأثیر میزا  بلرو   افرراد برر توسرعه صرادرات      
خرما بود، همچنی  میزا  اعتماد افراد به تجارت الکترونیک 
بر توسعه صادرات خرما شهرستا  سراوا  تأثیرگاار اسرت  

هررای و اسررتفاده ا  تجررارت الکترونیررک بررر کرراهش هزینرره
 با اریابی صادرات خرما است.

 شناسرایی «مه خود با عنوا  نا[ در پایا 32خور  کوهی

 برر  تاثیرگراار  با اریابی الکترونیکی راهبردهای و هاظرفیت

 رویکررد  برا  هرمزگرا   استا  صنای  دستی صادرات توسعه

 کره  دهد می نشا  مطالعه ای  ا  حاصل نتایج »برداری الگو

در  دسرتی  صرنای   صرادرات  توسعه بر موثر عوامل مهمتری 
 ترری  مهرم  همچنری   .باشرد  می دولت نقش و تبلیغات بعد

 بره  جمعیت میرل  : شامل الکترونیکی با اریابی های ظرفیت

 هایشبکه دستی، صنای  برای مجا ی نمایشگاهای ، اینترنت

 .باشدمی صنای  دستی چت هایاتاق و اجتماعی
همکرار در دانشرگاه آ اد اسرالمی واحرد      و خردامرادی 
 ترأثیر  یبررسر «عنروا    برا  تدقیقری  در [،33اهوا  در سال  

 نترایج  » مدصرول  صرادرات  توسرعه  بر الکترونیک تجارت
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 برر  اطالعرات  فنراوری  و الکترونیرک  تجرارت  داد که نشا  

صادرات مدصول، اثر فناوری اطالعات برر توسرعه    توسعه
صادرات، مزایای تجرارت الکترونیکری در راسرتای توسرعه     
صادرات و اثرات اصتصادی تجارت الکترونیکی برر توسرعه   

 مثبتی دارند. یرتأث مدصول
صالدی در دانشگاه آ اد اسالمی واحرد فیررو  کروه در    

 تجرارت  ترأثیر  بررسری «عنروا    برا  تدقیقری  [ در34سال  

بدسرت   نتایج » ایرا  در پسته صادرات توسعه بر الکترونیک
دهررد کرره تجررارت  آمررده ا  آ مررو  فرضرریات نشررا  مرری 

الکترونیک برر بهبرود با اریرابی صرادرات پسرته، تجرارت       
هرای صرادراتی پسرته، تجرارت     ترونیک بر کاهش هزینهالک

الکترونیک بر دستیابی به با ارهای جدید صادراتی پسرته و  
تجارت الکترونیک بر ارائه اطالعات کافی درباره صرادرات  

 پسته تأثیر مثبت دارد. 
ا  دانشگاه آدلفا لبرانز سرانتیاگو    1کنستانزا و شی  ماسو 

و رشرد   ینترنتر یا یابیر با ار«ای با عنروا   [ مقاله35شیلی  
نتایج نشا  داد که با ریرابی اینترنتری و    »یلیصادرات در ش

 98.5کره   رشد صادرات در کشور شریلی ترأثیر مثبتری دارد   
 یبررا  نترنرت یکرم ا  ا  زا یر هرا بره م  درصد ا  همه شرکت

درصرد ا    82.2کننرد و  یاسرتفاده مر   یکیارتباطات الکترون
طرور گسرترده اسرتفاده     بره  کیها ا  تجارت الکترونشرکت

شررکت هرا ا      یر درصرد ا  ا  25.6  ،یکنند. عالوه بر ایم
- یبر  یابیر با ار یهرا تیفعال یگسترده برا تیوب سا کی

ها تیساوب یدرصد ا  برخ 87.7کنند و یاستفاده م یالملل
 82.2دهرد کره   ینشرا  مر    یها همچنکنند. دادهیاستفاده م

بره    یآنال غاتیتبل یبرا نترنتیدرصد ا  صادرکنندگا  ا  ا
  ،یر فررو  آنال  یدرصرد بررا   51.2، یالمللر   یب ا یمشتر
درصرد   87.7خردمات پر  ا  فررو ،     یدرصد برا 73.9
  یا دخریو  دیخر یدرصد برا 81.3با ار و  قاتیتدق یبرا
  یبر  یابیر با ار یهرا تیر را بره فعال  نترنرت یها، ادغام ا افتهی

دهرد  ینشا  م جینتا دهد.یصادرکنندگا  نشا  م  یا یالملل
برر رشرد    میبه طور مسرتق  ینترنتیا یابیبا ار یهاتیکه صابل

فرضریه   یهرا افتره ی  ،یگاارد  بنابراینم ریبا ار صادرات تاث
دهرد  ینشا  م جینتا  ،یکند. عالوه بر اینم یبانیرا پشتاول 

به اطالعات صادرات به طور مثبرت برر رشرد     یکه دسترس
دهرد  ینشا  م جینتا  یاارد. همچنگیم ریبا ار صادرات تاث

                                                 
1 . Constanza & Shin Masouz 

به طور مثبت در دسرترس   ینترنتیا یابیبا ار یهاتیکه صابل
  ،یر گراارد. عرالوه برر ا   یمر  ریبود  اطالعات صادرات  تاث
مثبت بر رشد با ار صادرات  ریتاث روابط شبکه کس  و کار

 یهرا تیر دهرد کره صابل  ینشرا  مر   جینترا   ،یابرعالوه دارد.
 یمثبتر  ریتراث  یتجرار  یهابر روابط شبکه یتنترنیا یابیبا ار
 یمثبت ریبه اطالعات صادرات تاث یدسترس ت،یدر نها. ندارد

 یهاتیخاص، صابلدارد. به طور یتجار یهابر روابط شبکه
بره اطالعرات    یبه طور مثبت برر دسترسر   ینترنتیا یابیبا ار

یمر  ریتراث  یکار یهاشبکه یالملل یو ارتباطات ب یصادرات
رشد برا ار صرادرات    شید که به نوبه خود باعث افزاگاارن

 یدهرد کره اسرتفاده ا  تکنولروژ    یها نشا  مافتهیشود.  یم
 غرات یماننرد تبل  یالملل یب یابیاربا  یهاتیدر فعال نترنتیا

در رشرد   یمیمسرتق  ریبرا ار تراث   قاتیفرو  و تدق  ،یآنال
 .با ار صادرات ندارد

 ای مقالره  در  (2009)  رهیرز  و و اسلوتگرا  مورگا ،

 رشرد  بره  با اریابی هایصابلیت است ممک  که شدند مدعی

 شرکت 114 ا  را هاییداده شوند. بنابرای ، منجر سودآوری

 نتیجره  ایر   بره  تدلیرل  و تجزیه ا  پ  و کردند آوریجم 

 برر  تکمیلی و مستقیم تأثیر با اریابی هایصابلیت که رسیدند

 رشرد  مجمروع  در و سرود  حاشری   رشرد  مقردار  و درآمرد 

 ابعراد  بری   ا  کره  بردنرد پی همچنی  آنها .ند دار سودآوری

 مردیریت  و برند مدیریت هایصابلیت با اریابی، هایصابلیت

 سود حاشی  مقدار و درآمد بر متالفی تأثیر مشتری با ارتباخ

 دارند.
 با اریابی«  عنوا  با دیگری (، مطالعه2005) 2جاگدیش

 شرده  انجرام  »هانگرانی و هافرصت : الملل بی  الکترونیک

 با اریرابی  کره  کننرد  مری  بیا  بررسی در ای  مدققی  .است

 در شدیدا  و است رشد حال در ایفزاینده طور به الکترونیک

 کرار  و کسر   با ار و رفتارهای مشتری بر تاثیرگااری حال

 است.
 تجارت «، در را الکترونیک تجارت (2013مارتینسو  )

 ایمقاله در» موفقیت هایداستا  ظهور  ،چی در الکترونیک

 شررح  چینری  هرای ویژگی با چینی هایعنوا  سا ما  تدت

 را چری   در الکترونیرک  تجرارت  موفقیرت  عوامل و دهدمی

 بره  ار ا  و راحرت  جمله دسترسری  ا  ها یرساخت توسعه

 صوانی  توسعه و نقل، حمل و پرداخت هایسیستم اینترنت،

                                                 
2 . Jagdish 
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 های صادراتی استان تهران(ها )مطالعه موردی شرکتعملکرد  شرکت ارتقاءدر  کیتجارت الکترون یابیبازار ییکاراو  هاتیقابل توسعهبررسی 

 موان  است و مبادرت دانسته کنترل رمنظو به فراگیر و جام 

 عالصه و معامله حضوری تجربه را الکترونیک تجارت توسعه

 یرک  برخرورداری ا   و رودرو معرامالت  به کنندگا مصر 

 معامله، در تتفید مانند خاص امتیا  اخا و اجتماعی رابطه

و  سیاسری  مردعیا   جداسا ی فقدا  و رسمی غیر اطالعات
 است. دانسته اصتصادی
 عنروا   تدرت  خود تدقیق ( در2012) مونگ و متز ائو،

 و کوچرک  هرای شررکت  در الکترونیکری  تجرارت  توسعه"
 تجرارت  توسرعه  ای مرحلره  چنرد  ارائره مردل   به " متوسط

 با دارنرده  عوامل و سا  تسهیل عوامل بررسی و الکترونیکی

مرحلره چنرد   مدلاند. فوق پرداخته مراحل ا  هریک طی در
 طری را در  الکترونیرک  تجارت تدریجی لتکام تواندمی ای

مردل بره    کنرد. همچنری  ایر     ارائره  توسعه متتلد مراحل
. در کندمی کمک بهبودشا  برای راه نقشه ارائه در هاشرکت

 که باشدمی کننده توصید یکسری شامل مرحله هر مدل ای 

سرا ند  مری  مشرتص  را الکترونیکی تجارت تکاملی ماهیت
یکپارچره هرا،  پورترال  حضرور،  همرحل چهار شامل مدل ای 

 در البتره . باشرد می سا ما  سا ییکپارچه و سا ی تبادرت

 نراوری موضروعات ف  وپیچیردگی  هرا هزینره  بعدی هایگام

 متوالی صورتای بمرحله مدل هر چند که .یابد ملی افزایش

 مرحلره  حتمرا  ا   شررکتها  کره  نیسرت  ضروری امال میباشد،

 بعردی  مراحرل  سپ  به و کرده اول( شروع مرحله( حضور

شود. هرر   وارد ایمرحله هر در تواندمی شرکت بروند. بلکه
الکترونیکری   تجرارت  مرورد  در آگراهی  و فنراوری  صردر  چه

 افرزایش  بررای  میتوانرد  شرکت اندا ه هما  به یابد، افزایش

 بعردی  مراحرل  به مستقیما  خود، اهدا  به دستیابی سرعت

 کره  کره  است معنی  ای به موضوع وارد شود. ای  فوق مدل

 و داده صررار  بررسی مورد را صبلی مراحل موضوعات شرکت
 موان  و هاسا ه تسهیل مدل در ای  .است کرده عبور آنها ا 

 شوند. می شناسایی مرحله هر در ها با دارنده یاد
هرای  های ای  پرژوهش برر اسراس نترایج یافتره     فرضیه

بترش  هرای آنرا  در   پژوهشگرا  متتلد کره نترایج یافتره   
اند. لاا پیشینه تجربی پژوهش آورده شده است، تدوی  شده

 گردد.های  یر برای ای  پژوهش طرح میفرضیه
.  مناب  تجارت الکترونیکی بر صابلیرت با اریرابی تجرارت    1

 الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

.  صابلیت با اریابی تجارت الکترونیکری ا  طریرق کرارایی    2
ابی بر عملکرد تجارت الکترونیکی فعالیرت  تو ی  با اری

 .دارد یمثبت و معنادارصادراتی تأثیر 
. صابلیت با اریابی تجرارت الکترونیکری ا  طریرق کرارایی     3

ارتباطات با اریرابی برر عملکررد تجرارت الکترونیکری      
 .ی داردمثبت و معنادارفعالیت صادراتی تأثیر 

عملکرد تجارت .  صابلیت با اریابی تجارت الکترونیکی بر 4
ی مثبرت و معنرادار  الکترونیکی فعالیت صادراتی ترأثیر  

 .دارد

های بر اساس نتایج یافتهپژوهش  ی، مدل مفهومنابرای ب
پژوهشگرا  ذکرشده در بتش پیشرینه تجربری پرژوهش و    
همچنی  بر اساس برصراری روابط بی  متغیرهای پژوهش ا  

 .دگرد( ارائه می1شکل )شرح  ها، بهطریق فرضیه
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 شناس  پژوهش. روش3

 و یکاربردپژوهشی  کی جیانت ثیح ا  حاضر پژوهش
ی و ا  نروع  شر یمایپ -یفیتوص اجرا، رو  ا  نظر ماهیت و
جامعه آماری ای  پژوهش شرامل کارکنرا     همبستگی است.
تهررا    شرهر در های صنای  مرواد غراایی   و مدیرا  شرکت

است. بر اساس فرمول جامعره آمراری مدردود کروکرا  برا      
 5گیرری  درصرد و سرطح خطرای نمونره     95سطح اطمینا  

شررکت گردیرد. برا     35برر  درصد، تعداد نمونه آماری بالغ 
توجه به در اختیار بود  لیست اعضرای جامعره آمراری، در    

 جامعه افراد کامل ای  پژوهش با در دسترس نبود  فهرست
 بنردی خوشره  هرایی دسرته  در را جامعره  افرراد  مطالعه دمور

گیرری  نمونره  تصراد   بره  هاخوشه میا  ا  سپ  کردیم و
طررور پرسشررنامه برره 161کررردیم اسررتفاده گردیررد. تعررداد  

حضوری بی  مدیرا  عامل، مردیرا  با اریرابی و فررو  و    
هرا تو یر  گردیرد.  نهایترا      مدیرا  تولید و عملیات شررکت 

 بی ، گیری در دسترسنمونهشنامه بصورت  پرس 170 تعداد
 157نهایترا  تعرداد   تو ی  گردیرد کره    آماری جامعه عضایا

 35پرسشرنامه ا    161تعرداد   پرسشنامه برگشرت داده شرد  
ذکرر   شایا . داده شد یصمناس  تشت یل،تدل یبرا شرکت

ها، ا  آوری پرسشنامهپژوهش پ  ا  جم  ی است که در ا
در  یرل شرده و تدل گرفتره  یانگی م تی هر شرکهاپرسشنامه

هرای ایر    ابرزار گرردآوری داده   د.گردیسطح شرکت انجام 
پژوهش، پرسشنامه است. پرسشرنامه ایر  پرژوهش ا  سره     

انرد ا  بترش مقدمره،    شده است که عبرارت صسمت تشکیل
شناختی و بتش سؤارت سرنجش   بتش سؤارت جمعیت

ی متغیرهای اصلی پژوهش بررای سرنجش متغیرهرای اصرل    
هرا و  سؤال ا  طریرق تلفیرق پرسشرنامه    25پژوهش، تعداد 

پرژوهش مدققرا  دیگرر در ارتبراخ برا موضروع پرژوهش،        
طراحی گردید. مقیاس سرنجش متغیرهرا در ایر  پرژوهش     

 ا  خیلی کم تا خیلی  یاد( است.) طید پنج گزینه لیکرت
کره پرسشرنامه ایر  پرژوهش بصرورت      با توجه به ایر  

باشد و روایی متغیرهای آ  صبال  سنجیده شرده  استاندارد می
توا  گفت کره پرسشرنامه پرژوهش ا  روایری     است، لاا می

بررای تعیری    باشد. ولی برا وجرود ایر ،    ر م برخوردار می
پرژوهش، مجرددا  ا  رو  اعتبرار    پرسشنامه )اعتبار(  روایی

پرسشنامه مدتوای صوری استفاده گردید. برای ای  منظور، 
دانشگاه در رشرته  ا  اساتید  یر اختیار تعدادطراحی شده د

 و کارشناسا  ای  رشته صرار داده شد و مدیریت و با اریابی
 روایی پرسشنامها  آنها خواسته شد تا نظر خود را در مورد 

، پرسشرنامه  آوری نظررات پر  ا  جمر   . فرمایند اظهارنظر
پرسشررنامه  ییبرررای سررنجش پایررانهررایی طراحرری گردیررد. 

ار یرابی پایرایی پرسشرنامه    رو  ترری   تداولما   پژوهش
آلفای کرونبرا  اسرتفاده شرد. ضرری  آلفرای       یعنی ضری 

برارتر و بررای کرل     7/0بررای تمرامی متغیرهرا ا     کرونبا  
درصد بروده کره ضرری  مناسربی      83پرسشنامه نیز برابر با 

است و حاکی ا  آ  است که پایایی ابزار پژوهش در سطح 
( نتایج پایایی پرسشنامه 2دول شماره )مناسبی صرار دارد. ج

هرای سرنجش متغیرهرای    و همچنی  مناب  اسرتتراج گویره  
 .دهدیمپژوهش را نشا  

به دلیل کوچک بود  جامعه آماری و تعداد حجم نمونه 
کم، در ای  پژوهش برای اجرای مدل مفهرومی پرژوهش و   

سرا ی معرادرت سراختاری    ها ا  رو  مردل آ مو  فرضیه
افرزار اسرمارت   ( به کمک نرممربعات جزئی رو  حداصل)

 پی ال اس استفاده شد.

 : متغیرهای پژوهش و نتایج پایایی پرسشنامه1جدول 

 ضریب آکفا  کرو باخ طرغیر

 721/0 مناب  تجارت الکترونیکی

 856/0 صابلیت با اریابی تجارت الکترونیکی

 710/0  یتو  کارایی

 791/0 کارایی ارتباطات

 801/0 ی در فعالیت صادراتکیارت الکترونعملکرد تج
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 های صادراتی استان تهران(ها )مطالعه موردی شرکتعملکرد  شرکت ارتقاءدر  کیتجارت الکترون یابیبازار ییکاراو  هاتیقابل توسعهبررسی 

 
 ها  پژوهشیافر . 4

 ها  جم یت شناخر  پاسخگویان. ویژگ ۱.4

های پژوهش ا  آمرار توصریفی جهرت    برای تدلیل داده
( 2جردول ) تدلیل متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شد. 

مربوخ به متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش اسرت کره ا    
وتدلیررل پرسشررنامه مررورد تجزیرره 161وری طریررق گررردآ

 صرارگرفته است.
 

بیشتری  تعداد  دهد،نشا  می( 2طورکه در جدول)هما 
 و هستند   نیز  درصد 30مرد درصد(  69پاسخ دهند گا )

درصرد   14 درصد پاستگویا  دارای مدرک  یر دیرپلم،  22
درصرد   10درصرد لیسران  و    53دیپلم،فوق داری مدرک 
کره افررادی کره تدصریالت      به بار بوده اند و فوق لیسان 

کارشناس داشتند بیشتری  فراوانی و کمتری  فراوانی شرامل  
 17شرود. همچنری    افرادی که تدصیالت ارشد و بارتر می

سرال،   35ترا   26 درصد بری   30سال،  25تا  18درصد بی  
سال  45درصد بارتر ا   19سال و  45تا  35 درصد بی  31

بیشرتری    45ترا   35   نتیجره سرالهای بری    بودند که برا ایر  
سرال   25ترا   18فراوانی و کمتری  فراوانی برای سنی  بری   

 باشد.می
     

 های جمعیت شناختی پاسخگویان: ویژگی2جدول 

 درصد فر و    ساوح شناخر  ام طرغیر جم یت

 جنسیت
 مرد

   

4/69% 

6/30% 

 

 تدصیالت

 دیپلم

 فوق دیپلم

 کارشناسی

 رشد و بارترکارشناسی ا

3/22% 

0/14% 

5/53% 

2/10% 

 

 س 

 سال 25تا  18

 سال 35تا  26

 سال 45تا  35

 سال 45بارتر ا  

8/17% 

6/30% 

8/31% 

7/19% 

 

 . آزطون طدل طفهوط  پژوهش2.4

سا ی های پژوهش ا  رو  مدلمدل مفهومی و فرضیه
افزار اسرمارت پری ال اس،   معادرت ساختاری به کمک نرم

ساختاری بره   معادرت سا یو  صرار گرفتند. مدلمورد آ م
اجرزای   ا  کره  را نظرری  الگوی تا رساندمی یاری ژوهشگرپ

هرم بره   و طرورکلی بره  هرم  یافته، تشکیل متنوعی و متتلد
دهرد. در مردل    صررار  بررسری  و آ مو  مورد یجزئ ایگونه

معادرت ساختاری، کلیره متغیرهرای پرژوهش بره دودسرته      
شوند. متغیرهای آشکار )مستطیل( قسیم میپنها  و آشکار ت

گرر  وسریله پرژوهش  ای مسرتقیم بره  گونره شده بره یا مشاهده
که متغیرهای پنها  )بیضی( یرا  شود، درحالیگیری میاندا ه

شروند،  گیرری نمری  صورت مستقیم انردا ه مشاهده نشده به
هرای بری  متغیرهرای    بلکه بر اساس روابرط یرا همبسرتگی   

شوند. متغیرهای پنها  بیرانگر  استنباخ میگیری شده، اندا ه
مشاهده نیستند و های تئوریکی هستند که مستقیما  صابلسا ه

شررده، مشرراهده ا  طریررق سررایر متغیرهررای آشررکار سرراخته
را در پرژوهش   اجراشرده  مردل  (2شوند. شکل شرماره ) می

 (3مسیر استاندارد و شرکل شرماره )   حالت تتمی  ضرای 
 را در حالررت تتمرری  ضرررای  پررژوهش  اجراشررده مرردل

 .دهدینشا  ممعناداری 
. باشرند یمر ضرری  تعیری     اعداد داخل بیضی شاخص

چند درصد ا  واریران    کندیم( بررسی R2ضری  تعیی  )
 ؛شودیمهای( مستقل تبیی  ) یک متغیر وابسته توسط متغیر

بنابرای  طبیعی است کره ایر  مقردار بررای متغیرر مسرتقل       
و برای متغیر وابسته مقدار بیشتر ا  صفر مقداری برابر صفر 

متغیرهرای   تأثیرباشد. هر چه ای  میزا  بیشتر باشد، ضری  
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توا  گفت کره دو  بنابرای  می ؛استمستقل بر وابسته بیشتر  

متغیر مناب  تجارت الکترونیک و صابلیت تجارت الکترونیک 
ا  واریران  متغیرر کرارایی     231/0انرد  رفته توانستههمروی
ا  واریان  متغیر کارایی ارتباطات را تبیی   320/0  ی  وتو

بینری اسرت و   کنند. درصد باصیمانده مربوخ به خطای پریش 

تواند شامل دیگر عوامل تأثیرگاار بر ای  متغیر باشند که می
هررا در نظررر گرفترره نشرردند. همچنرری  در ایرر  پررژوهش آ 

زا  نیرز بره میر    متغیرهای کارایی تو ی  و کارایی ارتباطرات 
ا  واریان  متغیرر عملکررد تجرارت الکترونیرک را      698/0

 اند تبیی  کنند.توانسته
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسیر استاندارد در حالت تخمین ضرایباجراشده پژوهش  مدل:   3 شکل
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 (t-value) معناداری حالت تخمین ضرایب را دراجراشده پژوهش  مدل: 4شکل 
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را در حالرت  متفاوت پرژوهش   مدل (3شماره ) نمودار

ایر    .دهدینشا  م( |t-value|) صدر مطلق ضرای  معناداری
گیری )بارهای عاملی( و مدل درواص  تمامی معادرت اندا ه

، tمعادرت ساختاری )ضرای  مسیر( را با استفاده ا  آمراره  
بررای   tی مقردار آمراره   اگرر  طبق ای  مردل . کندیمآ مو  

ضری  مسریر و برار عراملی     شود، 96/1تر ا  مسیرها بزرگ
 tی اگر مقردار آمراره  و  معنادار است %95در سطح اطمینا  

ی بار عرامل باشد، درنتیجه  96/1برای مسیرها کمتر ا  مقدار 
 یمقدار آمراره  نیست. همچنی  اگرمعنادار  یا ضری  مسیر،

t گردد، در ای  صورت ضری  مسریر و برار    58/2 ا  شتریب
 .معنادار است %99عاملی در سطح اطمینا  

( بررای سرنجش   CR) همچنی  ا  ضری  پایایی ترکیبی
 شده است.پایایی پرسشنامه نیز استفاده

 ها  بر زش طدل. شاخص3.4

ترری  مراحرل در   های برا   مدل یکی ا  مهمشاخص
هرا  ت ساختاری است. ای  شاخصسا ی معادرتدلیل مدل

برای پاسخ بدی  پرسش است که آیا مردل با نمرایی شرده    
بررای  کند؟ ها، مدل مفهومی پژوهش را تائید میتوسط داده

سره   ،PLSافزار با نرم اجراشدهمدل مفهومی برا   بررسی 
: نتست، مدل موردبررسی صرار دادرا باید  نوع برا   مدل

  .و نهایتا  سوم، مردل کلری   ختاریدوم، مدل سا ؛گیریاندا ه
 

شراخص  گیرری بایرد   بررسی برا   مردل انردا ه   منظوربه
( و شراخص مقرادیر   AVE) شدهمیانگی  واریان  استتراج

های مربوطه در جردول شرماره   که داده توجه نموداشتراکی 
( نشرا   3هرای جردول شرماره )   شرده اسرت. داده  ( ارائه3)

هش ا  بررا   مناسربی   گیرری پرژو  دهند که مدل اندا همی
 یسراختار بررسری بررا   مردل     منظوربرخوردار است. به

(، شرراخص CR) مقررادیر ضررری  پایررایی ترکیبرری بایررد برره
افزونگی، ضری  تعیی  و ضرای  معناداری توجه نمود کره  

 2( و نمودار شرماره ) 3های مربوطه در جدول شماره )داده
و نمرودار   (3های جدول شرماره ) شده است. داده( ارائه3 و

دهند که مدل سراختاری پرژوهش   ( نشا  می3 و 2شماره )
منظور نیز ا  برا   مناسبی برخوردار است. شاخصی که به

افزار پی ال اس ا  آ  اسرتفاده مری  ار یابی کلی مدل در نرم
است. ای  شراخص برا گررفت  ریشره      GOF شود؛ شاخص

 R2ها و متوسرط  مجاور ا  متوسط اشتراک برای همه سا ه
شود. بر مبنای اندا ه  ا مداسبه میهای درو مربوخ به سا ه

 5/0و بررا اسررتفاده ا  ار   حررداصلی  R2شررده ا  مشررتص
با توجه بره نمونره، مقردار     GOFبرای میزا  اشتراک، معیار 

بیانگر بررا     36/0صبول است و مقادیر بارتر ا  صابل 25/0
ی مردل  بررا  GOF شدهمقدار مداسبه .[41صوی مدل است  

است کره برر بررا   بسریار براری مردل        645/0پژوهش، 
 درلت دارد.

 پژوهش گیری و ساختاریمدل اندازه برازش های(: مقادیر شاخص3) جدول

 AVE CR طرغیرها  پژوهش
شاخص  فزو گ  

 (Redundancyم

شاخص طقادیر  شرر ک  

 (Communalityم

( R2ضریب ت یین م

 مو ریا س تبیین شده(

 - 90/0 - 95/0 54/0 یکیرت الکترونمناب  تجا

 - 79/0 - 92/0 62/0 یکیتجارت الکترون یابیبا ار تیصابل

 76/0 55/0 40/0 90/0 56/0  یتو  ییکارا

 73/0 69/0 37/0 91/0 67/0 ارتباطات ییکارا

 60/0 66/0 27/0 91/0 63/0 صادرات تیدر فعال یکیعملکرد تجارت الکترون
         
 ها  پژوهشفرضی  . آزطون4.4

گیری، سراختاری  های اندا هداشت  برا   مطلوب مدل
و کلی مدل مفهومی پژوهش اجراشده به آ  مفهروم نیسرت   

انرد. پر  ا    شرده که همه روابط موجود در مدل نیز تأییرد  

کره   گیرند صرار آ مو  مورد نیز مدل روابط مدل، باید را  ب
خیرر؟ حرال    یا ندشودر مدل تائید می شدهیدتعر روابط آیا

هرای مردل معرادرت سراختاری، مرا      پ  ا  اسرتتراج داده 
هرای پرژوهش بپرردا یم. نترایج     توانیم به آ مو  فرضریه می
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( 4های اصرلی پرژوهش در جردول شرماره )    آ مو  فرضیه 

 است. آمده
مرورد تائیرد صررار     پژوهشهای درواص ، هنگامی فرضیه

ابطره دو  گیرند که ضری  مسیر مربوطره برا توجره بره ر    می
 متغیر موردبدث، مثبت یا منفی بوده و عدد معناداری آ  نیز

کره صردر   است، معنرادار باشرد. درصرورتی    tکه هما  آماره 
باشد، فرضریه پرژوهش    65/1مطلق عدد معناداری بیشتر ا  

 tمراره  کره مقردار آ  درصد؛ درصرورتی  90در سطح اطمینا  
 و درصررد 95باشررد، در سررطح اطمینررا     96/1بیشررتر ا  
باشرد، در سرطح    58/2بیشرتر ا    tماره که مقدار آدرصورتی
گیرد. جردول شرماره   درصد مورد تائید صرار می 99اطمینا  

هررای مسررتقیم و ( خالصرره نتررایج آ مررو  فرضرریه5( و )4)
 دهد.یرمستقیم پژوهش را نشا  میغ

 پژوهش یممستق یهافرضیهآزمون  یجنتا(: 4جدول )

  ریج  فرضی  ضریب خاا tآطاره  ضریب طسیر ها  پژوهشفرضی 

 یکیمناب  تجارت الکترون .1
تجارت  یابیبا ار تیصابل 

 یکیالکترون
 پایر  فرضیه <05/0 019/2 554/0

تجارت  یابیبا ار تیصابل. 2

 یکیالکترون

 
 پایر  فرضیه <01/0 785/5 0481/0  یتو  ییکارا

تجارت  یابیبا ار تیصابل. 3

 یکیالکترون

 
 پایر  فرضیه <01/0 085/4 519/0 باطاتارت ییکارا

  یتو  ییکارا. 4
 یکیعملکرد تجارت الکترون 

 یصادرات تیفعال
 پایر  فرضیه <05/0 019/2 554/0

 ارتباطات ییکارا. 5
 یکیعملکرد تجارت الکترون 

 یصادرات تیفعال
 پایر  فرضیه <01/0 587/6 564/0

 یکیمناب  تجارت الکترون. 6
 یکیالکترون عملکرد تجارت 

 یصادرات تیفعال
 پایر  فرضیه <01/0 325/5 554/0

 پژوهش ی غیرمستقیمهافرضیه یجنتا :5جدول 

  ریج  فرضی  خاا   سرند رد ضریب طسیر ها  پژوهشفرضی 

بر عملکرد تجارت   یتو  ییکارآ یقا  طر یکیتجارت الکترون یابیبا ار تیصابل. 7

 تأثیر دارد. یکیالکترون
 هیفرض ر یپا 127/0 481/0

بر عملکرد تجارت   یتو  ییکارآ یقا  طر یکیتجارت الکترون یابیبا ار تیصابل.8

 تأثیر دارد. یکیالکترون
 هیفرض ر یپا 097/0 519/0

 
دهد، ( نشا  می4های جدول شماره )که داده گونههما 

های مستقیم پژوهش بیانگر آ  است که نتایج آ مو  فرضیه
هرای  درصد فرضریه  99در سطح اطمینا   ی پژوهشهاداده

 دهند.یت صرار میحما موردپژوهش را 
ایرر  پررژوهش برره نقررش میررانجی   8و  7هررای فرضرریه

شرود  متغیرهای کارایی تو ی  و کارایی ارتباطات مربوخ می
که برای بررسی تأثیر غیرمسرتقیم متغیرر مسرتقل برر متغیرر      

 استفاده کرد. 1توا  ا  رو  سوبلوابسته می
دهد، ( نشا  می5ی جدول شماره )هادادهکه  گونها هم

هرای غیرمسرتقیم )میرانجی( پرژوهش     نتایج آ مرو  فرضریه  
 8و  7هرای  هرای پرژوهش فرضریه   بیانگر آ  است کره داده 

یت صررار  حما مورددرصد  99پژوهش را در سطح اطمینا  

                                                 
1 . Sobel 
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 دهند.می

 گیر  و پیشنهادها.  ریج 5

 گیر  و بحث.  ریج ۱.5

آ  بوده است تا ارتباخ و تأثیر  پژوهش سعی بردر ای  
مناب  تجارت الکترونیک و صابلیت تجرارت الکترونیرک برر    

ا  طریرق دو   یصادرات تیفعال یکیعملکرد تجارت الکترون
متغیر کارایی تو ی  و کارایی ارتباطات مورد بررسری صررار   

ی هرا پرژوهش گیرد. پ  ا  مطالعه ادبیات نظری و پیشرینه  
ها و مدل مفهرومی پرژوهش   در ای   مینه، فرضیهشده انجام

سررا ی معررادرت طراحری گردیررد و سرپ  ا  طریررق مردل   
افرزار اسرمارت پری ال اس، مرورد     ساختاری به کمک نررم 

هرای جردول شرماره    که داده گونههما آ مو  صرار گرفت. 
های ای  پرژوهش بیرانگر ارتبراخ و    دهد، یافته( نشا  می4)

مناب  تجرارت الکترونیرک برر صابلیرت     تأثیر مثبت و معنادار 
آمررده در ایرر  دسررتتجررارت الکترونیررک اسررت. نتررایج برره

و  نیرا و صرادصیا ، مورگرا    پژوهش با نتایج پژوهش رحریم 
( همترروانی دارد. مثبرت بررود  تررأثیر منرراب   29) همکرارا  

تجارت الکترونیک برر صابلیرت تجرارت الکترونیرک بردا       
هرای  وجره بره شراخص   ها باید با تمعناست، مدیرا  شرکت

گیررری ا  جملرره افررزایش بودجرره توسررعه صررادرات انرردا ه
تجارت الکترونیک، مدیرا  شرکتها، تیم تجرارت الکترونری   
رشد با رایابی و ارائه خدمات پشتیبانی ا  صادرات شرکتها 

هستند برر صابلیرت    ها مناب  تجارت الکترونیکیکه شاخص
ی اسررت، دارای بیشررتری  بررار عررامل تجررارت الکترونیکرری

توانرد برا   هرا در ایر   مینره مری    تمهیداتی بیندیشند. شرکت
افزایش مناب  تجارت الکترونیکی به ایر  امرر مهرم دسرت     

 یابند.
تروا   (، می4شده ا  جدول شماره )طبق نتایج استتراج

برر کرارایی تو یر  ترأثیر      گفت صابلیت تجارت الکترونیکی
ای  پرژوهش،   آمده دردستمثبت و معناداری دارد. نتایج به

با نتایج پژوهش ارسالنی، سعیدی و مونی، همتروانی دارد.  
برر کرارایی    مثبت بود  تأثیر صابلیرت تجرارت الکترونیکری   

ها باید برا توجره بره    مدیرا  شرکت کهتو ی  بدا  معناست 
گیری با کارایی تو ی  در روند تدارکات های اندا هشاخص

ری آنالیرر ( و هررا و پیگیرر)ر رو آنالیرر  ترابررری، با رسرری
های )واسطه( مورد نیرا  بررای   تواند تعداد کانالهچنی  می

ها صابلیت تجرارت  با ار صادرات را کاهش دهد ا  شاخص
و کررارایی تو یرر  دارای بیشررتری  بررار عرراملی  الکترونیکرری

توانرد  ها در ای   مینه میاست، تمهیداتی بیندیشند. شرکت
بره ایر  امرر مهرم     با توسعه صابلیتهای تجارت الکترونیکری  

 دست یابد. 
دهرد کره صابلیرت    نتایج حاصل ا  ای  پژوهش نشا  می

بر کرارایی ارتباطرات، ارتبراخ و ترأثیر      تجارت الکترونیکی
آمده در ایر  پرژوهش   دستمثبت و معناداری دارد. نتایج به

که نشرا  دادنرد صابلیرت تجرارت      با نتایج پژوهش ارسالنی
 مثبت .دارد، همتوانی دارد بر کارایی ارتباطات الکترونیکی

بر کرارایی ارتباطرات    بود  تأثیر صابلیت تجارت الکترونیکی
هرا بایرد برا توجره بره      بدا  معناسرت کره مردیرا  شررکت    

گیری ا  جمله اینکه شررکت در ارتبراخ   های اندا هشاخص
بی  فروشنده و مشتری، تبرادل اطالعرات بری  فروشرنده و     

فرو  و در تدقیقات مشتری، در پشتیبانی خدمات پ  ا  
تر عمل کند که کرارایی ارتباطرات   با اریابی صادراتی موفق

دارای بیشررتری  بررار عرراملی اسررت، تمهیررداتی بیندیشررند.  
تواند با توسعه صابلیتهای تجرارت  ها در ای   مینه میشرکت

 الکترونیکی به ای  امر مهم دست یابد.
همچنی  یافته دیگر ای  پرژوهش بیرانگر آ  اسرت کره     

بر ارتقا عملکررد شررکتها ترأثیر     ابلیت تجارت الکترونیکیص
پرژوهش   یر  آمده در ادستبه یجنتا مثبت و معناداری دارد.

(، کستانزا و شی  ماسو ، 1ابی غدری ) هاییافته یدر راستا
مثبرت برود  ترأثیر صابلیرت تجرارت       سرت. ا مکانتی پارسرا 

یرا  دهد، مرد بر ارتقا عملکرد شرکتها نشا  می الکترونیکی
گیرری نظیرر   هرای انردا ه  ها باید با توجه به شاخصشرکت
سرا ی کراتولوگ خردمات/ مدصرورت آنالیر  بره       فرراهم 

مشتریا ، ارتقاء و تبلیغ مدصرورت، خردمات و صابلیتهرای    
شرررکت، سررفار  آنالیرر  مدصررورت/ خرردمات، ارائرره و 
پرداخت فاکتورها بصورت آنالی ، امکا  دسترسری آنالیر    

العرات صیمرت/ مدصرول/ عملکررد ترأمی      فروشنده بره اط 
کننرردگا  و سررفار  آنالیرر ، مشررارکت در جایگرراه بررا ار 

سرا ی  الکترونیک، تهیه و تدویل آنالی  مدصورت، فراهم
نظرر برا مشرتریا ، حفرظ رابطره برا       هزینه کمتر برای تبرادل 
گیری ا  منراب  جدیرد درآمرد، ارائره     مشتریا  خارجی، بهره

وجرود، کراهش هزینره عملیرات،     خدمات تا ه به مشتریا  م
کننرردگا  و خریرردارا ، توسرعه روابررط راهبررردی برا تررأمی   

کرد  خدمات المللی جدید، مطرحدسترسی به با ارهای بی 
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المللری و در نهایرت   و مدصورت جدیرد بررای برا ار بری      

اهدافی برای استفاده ا  تجارت الکترونیکی در برا ار رونرد   
برر   تجارت الکترونیکی صادرات بعنوا  شاخصهای صابلیت

ارتقا عملکررد شررکتها دارای بیشرتری  برار عراملی اسرت،       
توانرد برا   هرا در ایر   مینره مری    تمهیداتی بیندیشند. شرکت

توسعه صابلیتهای تجارت الکترونیکی به ای  امر مهم دسرت  
 یابد. 

 ها  پژوهش. طحدودیت2.5

که  است همراه هایییتمددود پژوهشی با کار انجام هر
است. لاا نترایج   نبوده مستثنا هاآ  ا  پژوهش نیز ای  طب بال

هرای آ   حاصل ا  آ  نیرز بایرد در چرارچوب مدردودیت    
مثال جامعه آماری ای  پژوهش مدردود   طوربهتفسیر شود. 

های مواد غاایی در اسرتا  تهررا  بروده اسرت و     به شرکت
هرا کرم هسرتند لراا تعرداد      که تعداد ایر  شررکت  ییا آنجا
ی ایرر  پررژوهش کوچررک اسررت؛ بنررابرای  در   اهررنمونرره

کررد.   تأمرل هرای ایر  پرژوهش بایسرتی صردری      یافتهیمتعم
هررا هرچنررد جهررت غلبرره بررر ایرر  مدرردودیت، پرسشررنامه 

حضوری توسط مدققا  تو ی  گردید و سؤارت پرسشنامه 
ها توضیح داده شد، ولی باوجودای ، سطح آشرنایی  برای آ 
ضوع پژوهش ممکر  اسرت   ها با مفاهیم مرتبط با موکم آ 

هرا ترأثیر گااشرته باشرد. ا  طرفری در      در تکمیل پرسشنامه
صنای  متتلد، عواملی کره عملکررد را تدرت ترأثیر صررار      

بنررابرای  نتررایج ایرر  پررژوهش ؛ دهنررد، متفرراوت اسررتمرری
 تعمیم به همه صنای  نیست.صابل

 ها  آت . پیشنهادهای  بر   پژوهش4.5

اری ای  پرژوهش را تمرامی   که جامعه آمبا توجه به ای 
بنیا  فعال در پارک علم و فنراوری شرهر   های دانششرکت

دهنرد، بره پژوهشرگرا  آینرده پیشرنهاد      بوشهر، تشکیل می
شود تا بررسی عملکرد را بره تفکیرک صرنای  متتلرد     می

 پایر شود.ها، امکا دهند تا  صابلیت مقایسه شرکت انجام

 ی،ی مدررورکررارآفرینا آنجاکرره ایرر  پررژوهش تررأثیر  
یرابی را برر   با ار یو اثربتشر  یابیبا ار یتصابل ی،با ارمدور

عملکرد شرکت با در نظر گررفت  ابعراد سرودآوری، سرهم     
بررا ار و رشررد بررا ار، موردبررسرری صرررار داده اسررت. برره    

ترر شرد    منظور گستردهشود بهپژوهشگرا  آتی پیشنهاد می
لی نتایج پژوهش، عملکرد سا مانی را بر اسراس مردل تعرا   

 ، موردبررسی صرار دهند.(EFQM)سا مانی 

دهرد کره   هرای ایر  پرژوهش نشرا  مری     همچنی  یافته
انرد  رفتره توانسرته  همیرومدوری و با ارمدوری کارآفرینی

ا   701/0 ا  واریرران  متغیررر صابلیررت با اریررابی و  777/0
واریان  متغیر اثربتشی با اریابی را تبیی  کننرد. همچنری    

با ار و اثربتشی با اریرابی نیرز بره میرزا       صابلیت با اریابی
هررای ا  واریرران  متغیررر عملکرررد بررا ار شرررکت   571/0
کننرد. درصرد باصیمانرده    اند تبیری  مری  بنیا  را توانستهدانش

توانرد شرامل دیگرر    بینی است و مری مربوخ به خطای پیش
عوامل تأثیرگاار بر ای  متغیر باشرند کره در ایر  پرژوهش     

تواننرد  ته نشدند. لاا پژوهشگرا  آتی مری ها در نظر گرفآ 
مردل پرژوهش    متغیرهای دیگری را نیز شناسایی کنند و به

وابسرته را   اضافه نمایند تا بتوانند درصد واریان  متغیرهای
 افزایش دهند.
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