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 -5دانشجوی دکتری پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان
 -2استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان
 -9استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده
در پژوهش حاضر ،به مدل سهبعدی اثربخشی تجارت الکترونیک در تنظییم بیازار و میمیتگیذاری کیاو و خیدمات،
نگاهی اجمالی شده است .این مدل ،بیر اسیام مفیاهیم ریاضیی و بیا اسیتفاده از میاتری هیا توسیعهیافتیه اسیت و نشیانگر
تأثیرگذاری تجارت الکترونییک ،از طریی پینع عامی «دولیت الکترونییک»« ،میوانین و مقیررات تجیارت الکترونییک»،
«فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک»« ،ابزارهای بازاریابی الکترونیک» و «فناوریهیای تجیارت الکترونییک در تنظییم

بازار و میمتگذاری کاو و خدمات» در ایران است .همچنین با استفاده از دادههای مدل فوق و مدل ابعاد فرهنگی هافستد
به ارائه مدلی با تأکید بیشتر بر نقش عام «فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک» در تنظیم بازار و میمیتگیذاری کیاو و
خدمات پرداخته میشود .پژوهش حاضر ،از منظر هدف ،از نوع تحقیقات توسیعهای و کیاربردی اسیت و از منظیر روش-
شناسی ،از انواع پژوهشهای توصیفی از شاخۀ همبستگی است .یافتههای پژوهش نشان مییدهنید کیه فرهنیگ اسیتفاده از
تجارت الکترونیک ،نقشی بنیادین در تنظیم بازار و میمتگذاری کاو و خدمات ایفیا مییکنید کیه ایین نقیش بیا سینجش
فرضیههای طرحشده و تحلی رابطۀ عام فرهنگ با سایر عوام مدل مشخص میشود.
واژههای کلیدی :تجارت الکترونیک ،تنظیم بازار ،میمتگذاری ،فرهنگ الکترونیکی ،مدل فرهنگی هافستد ،نظریه
رفتار برنامهریزیشده.

* نویسنده مسؤول

osouly@gmail.com
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 -1مقدمه
هر فناوری پیشرفتهای میتواند تهدیدات و فرصیت-

«فنییاوریهییای تجییارت الکترونیییک» ،در تنظیییم بییازار و

های جدیدی را برای سازمانهیا پییش بییاورد .تغیییر در

میمتگیذاری کاوهیا و میدمات در اییران میؤثر اسیت

فناوری ،تغییر در مانونمنیدیهیای بازرگیانی بنگیاههیا و

(اصولی .)2151 ،5یکیی از تأثیرگیذارترین عوامی ایین

متحییولسییامتن سیسییتمهییای سییازمانی و اجتمییاعی را

مدل« ،فرهنگ الکترونیک» است که در این مقاله تالش

درپیدارد .فناوری اطالعات پشرو فناوریهای جدید در

شییده اسییت تییا بییا اسییتفاده از ویژگیییهییای تجییارت

سه شامص سرعت ،دمت و هزینیۀ فعالییتهیا مییتوانید

الکترونیک ،نگاهی دمی تر به نقش این نوع فرهنیگ در

تأثیرگذار باشد (صنایعی .)5935 ،امروزه دگرگونیهای

تنظیم بازار و میمتگذاری کاو و مدمات افکنده شود.

ناشی از پیشرفت در علوم مختلف و فناوریهیا ،زنیدگی
انسانهیا را در ابعیاد مختلیف ازجملیه امتصیاد متحیول و

 -2بیان و ضرورت مسئله:

پیچییده سییامته اسییت .ایین پیچییدگیهییا موجییب بییروز

بررسیهای محق در مصاحبه با مبرگان و مطالعات

حالییت نامتعییادل در نظامییات امتصییادی و بازارهییا شییده

میدانی و آنالین در فضای کسبوکار ایران نشیان میی-

است .بحث تنظیم بازار و سیاستهای اعمالشیده بیرای

دهد که بخش عمدهای از بازار ایران ،با فرهنگ فیروش

توازن بازار در کشورهای درحالتوسعه ،از جمله اییران،

سنتی اداره میشود (شهروند )5932،و (معاونت برنامیه-

که نبودِ توازن و تعادل پایدار در بازار آنان بیشتر است و

ریزی وزارت بازرگانی .)5933 ،همین امر موجیب بیی-

دمالت دولت در بازار؛ بیرای برمیراری تعیادل عرضیه و

تمایلی مردم به مرید از طری اینترنت شده است .اجبیار

تقاضا و ثبات میمتها نیز بیشیتر اسیت ،اهمییت وییژهای

مردم به انجام کارهای بانکی بیا اینترنیت در آشیناکردن

دارد .برای استفاده مناسب از این فناوری جدید ،نیازمنید

آنها بیا فرهنیگ اسیتفاده از اینترنیت تیأثیر زییادی دارد.

کسییب سییریال اطالعییات و انییدومتن دانییش و همچنییین

وجود فرهنگ استفاده از اینترنت در نس جوان ،موجب

تحکیم شایسیتگیهیای میود در شیرایق رمیابتیشیدن و

موفقیت طرح ثبیتنیام کنکیور سراسیری اینترنتیی شیده

جهییانیشییدن هسییتند .بنییابراین ،بیهکییارگیری اینترنییت و

است .مانون مناسب تجارت الکترونیک میتوانید حی

فناوریهای الکترونیکیی و شناسیایی عوامی تأثیرگیذار

اعتماد را به مرییدار و فروشینده بدهید و میانال تقلیب از

تجارت الکترونیک در هر کشور ،چالش مهیم سیازمان-

فروش آنالین شود .مردم تا حد زیادی از مرید اجنیا

هاست .در پژوهشی که درباره نقش تجارت الکترونیک

کمیاب ،جدید و لوک

در تنظیم بازار و میمیتگیذاری کیاو و میدمات انجیام

فرهنگ غلق و نهادینهشده عبیور از فیلترینیگ و تمایی

شدهاست ،مدلی چندبعدی بر اسیا

مفیاهیم ریاضیی و

بیا اینترنیت اسیتقبال مییکننید.

مردم به مرید کاوهای غیرمجیاز موجیب بییاثیر شیدن

ماتری های سهبعدی بهدست آمده که نشان میدهد که

برمی از موانین تجارت الکترونییک شیده اسیت .رونی

تجیییارت الکترونییییک از طریی ی پییینع عامیی «دولیییت

استفاده از تلفنهای هوشمند و برمیی رفتارهیای میا

الکترونیک»« ،موانین و مقیررات تجیارت الکترونییک»،

مردم ایران در پنهانکیاری موجیب گسیترش اسیتفاده از

«فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت الکترونیک(فرهنیییگ

گوشیهای دارای مف با اثر انگشت شده است و برمیی

الکترونیکیییی)»« ،ابزارهیییای بازارییییابی الکترونییییک» و

1 Osouli
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عادات رفتاری دیگر مانند تمای به مریید از فروشیگاه-

تجارت الکترونیک ،عبارت است از :انجام تجیارت بیه-

های بزرگ و توجیه بیه توصییههیای دیگیران در مریید

صورت الکترونیک و هر شکلی از مبادله تجاری کیه در

کاوهییا سییبب بیییتمییایلی برمییی از کییاربران بییه مرییید

آن طییرفین ذینفییال بییهجییای تبییادوت فیزیکییی یییا تمییا

اینترنتی میشود.

مستقیم فیزیکی ،به صورت الکترونیکی تعام کنند.

موارد ذکرشده ،همگی بخشی از فرهنگ اسیتفاده از

 2-9تنظیم بازار :تنظیم بازار ،بهمعنای دمالت دولت

تجارت الکترونیک است که میتواند در تنظییم بیازار و

در امتصاد با ابزارهای غیرمیمتی نظیر سهمیه ،کنترلهیای

میمییتگییذاری کییاو و مییدمات نقییش ایفییا کنیید .اییین

انحصیییاری ،اطالعیییات مشیییتریان (مبییی برچسیییب) و

پژوهش ،نخست به بررسی عوام اصلی سازندۀ تجارت

اسیییتانداردهای کیفیییی محصیییووت اسیییت .تامسیییون

2

الکترونیک در فضای ایران پردامته اسیت کیه بیشیترین

( ،)5333همچنییین بییر طب ی تعریییف دانشیینامۀ مییدیریت

تأثیر را در تنظیم بازار دارند .عواملی که در این پژوهش

دانشگاه پنسیلوانیا )2113( 9یک بازار تنظیمشده بیازاری

بررسی و مطالعه شدهاند ،همگی با ویژگیهای فرهنگیی

است که دولت در آن کنتیرل نیروهیای عرضیهکننیده و

و اجتماعی مردم اییران و بیازار اییران (اصیناف منتخیب

تقاضاکننده را در امتیار دارد و در صورت نیاز میتوانید

اتحادیههای رایانه و موبای و پوشاک و مواد غیذایی در

میمتها را تعیین کند.
 9-9میمییتگییذاری :از نظرکییاتلر 2،میمییت عبییارت

استانهای منتخب) منطب است.
با توجه به اینکه در مورد نقش فرهنیگ در تجیارت

است از ارزشی که مشیتریان احتمیاو بیرای محصیول ییا

الکترونیک در ایران تحقیقات اندکی انجام شده اسیت،

مدمتی مائ میشوند .بهطورساده ،میمیتگیذاری یعنیی

ضییرورت انجییام بررسیییهییای دمی ی تییر بییر روی عام ی

تعیین میمت برای کاو یا مدمت .میمتگذاری ،فعیالیتی

فرهنگ و ارائه مدلی توسعهیافته بر اسیا

ایین عامی و

همچنییین بییا اسییتفاده از نظریییههییای معتبییر در اییین زمینییه
احسا

میشود.

است که بایید تکیرار شیود و فراینیدی میداوم و پیوسیته
محسوب میشود (شیپلی.)2115،1
 2-9فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت الکترونییییک
(فرهنگ الکترونیکی) :فرهنگ یا تمدن به مفهیوم میوم-

 -3مبانی نظری:

نگاری عام مود ،مجموعه پیچیدهای مشتم بر معیارف،

مفاهیم بهکاررفته در این مقاله بهصورت مالصیه در
زیر تعریف میشود:

معتقدات ،هنر ،حقوق ،امالق ،رسوم و تمامی تواناییها
و عاداتی اسیت کیه بشیر در جایگیاه عضیوی از جامعیه

 5-9تجارت الکترونیک :صنایعی ( ،)5935تجیارت

امذ میکنید (تیایلور .)5385 ،6فرهنیگ الکترونیکیی را

الکترونیکیییی را انجیییام مبیییادوت تجیییاری در مالیییب

افزایش استفاده از محصووت الکترونیکی ازسوی افیراد

الکترونیک تعریف میکند .همچنیین از دییدگاه زرگیر

در زمینههای مختلف تعرییف مییکننید (پاتی )2111 ،8

( ،)5931تجارت الکترونیک عبارت است از تمیام ابعیاد
و فرآیند بیازار کیه بتیوان بیا اینترنیت و تکنولیو ی وب
انجییام داد .از دیییدگاه اتحادیییه اروپییا .)2115( 5تعریییف
1 European union

2 Thompson
3 Pennsylvania
4 Kotler
5 Shipley
6 Tylor
7 Patel
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فرهنییگ الکترونیکییی یییک فرهنییگ رسییانهای جدییید و

رفتاری درکشده مستقیم و غیرمستقیم از طریی مصید،

پدیدهای چندویه و پیچیده شنامته میشود که به لطیف

ممکن است بر رفتار تأثیر بگذارد.

ارتباطییات گسییترده و در دسییتر

بییودن آن ،هییر روز

اهمیت بیشتری میباید( .کوور)2119 ،5

 -4پیشینه پژوهش:

 1-9مدل هافسیتند :ابعیاد فرهنگیی هافسیتد)5331(2

همانگونه کیه در بیاو اشیاره شید ،توسیعۀ فرهنیگ

مؤثرترین نظریه علوم اجتماعی در زمینه فرهنگ شنامته

تجییارت الکترونیییک ،یکییی از الزامییات تحقیی رشیید

شده است (نوکاتا .)2115 9تأکید این مدل بر دادههیایی

تجارت الکترونیک بوده و مقولهای اسیت کیه پیردامتن

و چگونگی

بییه آن ،یییک محییرک توسییعه تجییارت الکترونیییک

عملکرد کارمندان یک سازمان بینالمل استوار اسیت.

محسوب میشیود .در کشیور میا نییز تحقیقیاتی دربیاره

در این مدل ،فرهنگ دارای پنع بعید اسیت .ایین ابعیاد

توجه و تمرکز بر مسئله فرهنگ در تجارت الکترونیکیی

عبارتاند از :پرهیز از ابهام ،فاصله مدرت ،زن ساوری

به انجیام شیده اسیت .رحییمنییا و همکیاران( ،)5932در

-مردسیاوری ،نگییرش بلنید میدت و کوتییاهمیدت،

پژوهش مود با عنیوان «ارائیه چیارچوبی بیرای فرآینید

فردگرایی – جمالگرایی.

اعتمیییادآفرینی الکترونییییک و توسیییعه تجیییارت

است که در مورد الگوهای تفکر ،احسا

 6-9نظریۀ رفتار برنامهرییزیشیده :آجیزن)5335(،2

الکترونیک» ،به این مسئله پردامتهاند .در ایین پیژوهش،

نظریۀ رفتار برنامهرییزیشیده را مطیرح کیرد .ایین میدل

اعتماد مشتری ،عام اصلی موفقیت تجارت الکترونیک

وموع یک رفتار ویژه را پیشبینی مییکنید؛ مشیروط بیر

در نظر گرفته شده است و مشخص شد پیشرفت سیریال

اینکه فرد مصد انجام آن را داشته باشد .طبی ایین میدل،

تجارت الکترونیک در اوامر دهه  ،31منجر بیه توسیعه

مصد انجام یک رفتار با سه عام شام نگرش نسبت بیه

تحقیقات در زمینه اعتمادآفرینی در تجارت الکترونیک

رفتییار هنجارهییای ذهنییی و کنتییرل رفتییاری درکشییده،

شده است .مقدسی و بقائی( ،)5931ارائه یک مدل سیه-

پیشبینی میشود .نگیرش نسیبت بیه رفتیار یعنیی اینکیه

بعدی از چالشهای پیادهسازی تجیارت الکترونییک در

رفتار مورد نظر تا چه حد نیزد فیرد مطلیوب ،موشیایند،

ایران بررسی کردهاند که در آن چالشهای پییادهسیازی

مفید یا لذتبخش است؛ که بیه مضیاوت فیرد در میورد

تجییارت الکترونیییک را در سییه دسییته فنییی ،فرهنگییی-

اثیییرات و پیامیییدهای رفتیییار بسیییتگی دارد .منظیییور از

اجتماعی و مدیریتی جای داده و براسا آن ،سه فرضییه

هنجارهای ذهنی مقدار فشیار اجتمیاعی درکشیدۀ فیرد

طراحییی کییردهانیید .کفییاشپییور و دهنییوی ( ،)5933در

بییرای انجییام رفتییار و بییهعبییارتی بازتییاب تییأثیر و نفییوذ

پژوهشی با عنوان «تأثیر فرهنگ بر تجارت الکترونییک»

اجتمییاعی بییر فییرد اسییت و کنتییرل رفتییاری درکشییده،

به بررسیی تیأثیر فرهنیگ ملیی اییران ،بیر رفتارکیاربران

فرد است که تا چیه حید انجیامدادن

به هنگام استفاده از تجارت الکترونیک ،بیر مبنیای میدل

ییا نیدادن یییک رفتیار در امتیییار و ارادۀ اوسیت .کنتییرل

فرهنگ ملی هافستد پردامتهاند و تأثیر متغیّرهای مدل را

درجهای از احسا

بر رفتار کاربران تجارت الکترونیک در اییران شناسیایی
1 Kolar
2 Hofstede
3 Nakata
4 Ajzen

کردهاند .نتایع این تحقی نشیان مییدهید کیه پرهیییز از
ابهیام و جمیالگرایی دو عام مهمی هستند که بیر رفتیار
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کاربران تجارت الکترونییک تأثیرگیذار اسیت و نسیبت

داشته است ،جامعه آماری پژوهش شیام تمیام میدیران

بین پرهییز از ابهیام و تجیارت الکترونییک منفیی اسیت.

تصمیمگیر و فروشیندگان سیه صینف میدمات آیتیی،

السعید و هون )2111(5در تحقیقی بیا عنیوان «فرهنیگ و

مواد عذایی و پوشاک است .کسانی که آشنا به مباحیث

تجییارت الکترونیییک» بییه شناسییایی و بررسییی عوامیی

تجارت الکترونیک هستند و در یکیی از سیطوح تولیید،

فرهنگی مؤثر بیر جیذابیت و مریید از وبسیایتهیا در

توزیال و پخش ،مدمات و پشیتیبانی مشیغول بیه فعالییت

کشور مصر پردامتهاند و در نهایت عام آشنایی با برند

بودهاند .واضح است که با توجیه بیه وضیعیت و ماهییت

و جذابیت ظیاهری را ،عوامی مهیم ارزییابی کیردهانید.

درونییی چییارچوب جامعیییه آمییاری یادشییده ،امکیییان

پائولو و شای ،)2112(2در تحقیقی بر روی فرهنگهیای

طبقهبندی جامعه به دو گروه کامال مجزا و همگن وجود

مختلف با استفاده از نظرییۀ رفتیار برنامیهرییزیشیده ،بیه

دارد و میتوان هریک از دو سطح مدیریتی و نظارتی را

بررسی عوام مؤثر بر انتخاب افیراد در آمریکیا و چیین

از یکسیو و سیطح میدمترسیانی و فروشیندگی را از

پردامتهاند و نتیجه گرفتهاند که تفاوتهای فرهنگیی در

سوی دیگر ،در مقیام طبقیههیای جامعیه آمیاری در نظیر

انتخاب نوع و روشهای استفاده از تجارت الکترونییک

گرفت .با این هدف ،پ

از هماهنگی و امذ مجوزهای

مؤثر است.

وزم از واحدهای ذیربق ،گزارشهای آمیاری و برمیی
بانک های اطالعاتی مورد نییاز براسیا

تعرییف جامعیه

آماری دریافت شده است ،که این آمار مشیخص میی-

 -5روش شناسی پژوهش
نییوع پییژوهش حاضییر ،توسییعه تحقیقییات کییاربردی

سازد که ک اعضیای واحیدهای تشیکی دهنیده جامعیه

است .باتوجه به اینکیه در ایین پیژوهش ،بیه توصییف و

 52183نفر هستند که از این تعیداد  523نفیر (معیادل بیا

مطالعه دادهها میپردازد ،روش تحقیی توصییفی اسیت.

15درصد) در طبقه مدیران و تصمیمگیران و  52211نفر

باتوجه به اینکیه محقی درصیدد تعییین رابطیه از طریی

(معییییادل بییییا 33درصیییید) ،در طبقییییه فروشییییندگان و

همبستگی است ،پژوهش از توع تحلیلی است .همچنیین

مدمترسانان مرار میگیرند و در نهایت دو طبقه نمونیه

از نرمافزارهیای آمیاری SPSS ،STATISTICA 10.2

با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بنیدی و بهیرهگییری از

 20.0و  LISREL 8.8در آنییالیز نتییایع اسییتفاده شییده

تخصیییص متناسییب بییه شییرح آنچییه در ادامییه مییی آییید،

است .باید گفت کیه روش تجزییه و تحلیی اطالعیات،

انتخاب میشود:

کمّی است.

 -حجیییم نمونیییه گیییردآوری شیییده رده میییدیران و

 -6برآورد حجم نمونه تحقیق

 -حجییم نمونییه گییردآوریشییده ردۀ فروشییندگان و

تصمیمگیران اصناف و بازار ( n1  93نهایی)
براسا

تجربه کاری چندین ساله محق که یکی از

مدیران نظیام صینفی رایانیهای کشیور و اسیتان مراسیان
رضوی بوده است و اشرافی که بر ملمرو مکیانی تحقیی

مدمت رسانان اصناف و بازار ( n2  244نهایی)

همچنییین در اییین تحقییی بییرای اطمینییان از روایییی
تحقی  ،نظیر کارشناسیان فین نییز دریافیت شیدهاسیت و
پایایی این پرسشینامه از طریی آلفیای کرونبیا  ،مطیاب

1 ElSaid and Hone
2 Pavlo and Chai
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جدول زیر تأییده میشود (سؤاوت مربیوط بیه فرهنیگ

و مدمات انجام شد ،روشن شید کیه پینع عامی دولیت

الکترونیک).

الکترونیییک ،مییوانین و مقییررات تجییارت الکترونیییک،

جدول  :1بررسی پایایی پرسشنامه
Cronbach's Alpha N of Items
0.834
8

Scale
Eculture

 -7مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
در پییژوهش جییامعی کییه در زمینییه عوامی مییؤثر بییر

فرهنییگ اسییتفاده از تجییارت الکترونیییک ،ابزارهییای
بازاریابی الکترونیک و فناوریهای تجارت الکترونییک
در تنظیم بازار و میمتگذاری کاو و میدمات در اییران
مؤثر است که این امر در مدل سهبعدی زیر مطرح شیده
است (اصولی )2151

تجارت الکترونیک در تنظیم بازار و میمتگذاری کیاو

شکل  :1مدل سهبعدی تجارت الکترونیک در تنظیم بازار (اصولی )2115

محققییان ،در پییژوهش حاضییر بییا تفکیییک عامیی

فرضییییه سیییو  :فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت

فرهنگ از دیگر عوام در مدل چندبعدی فیوق و بیرای

الکترونیک میتواند نقش مؤثری در میوانین و مقیررات

ارائییه مییدل توسییعهیافتییه فرهنییگ الکترونیییک مییود بییر

تجارت الکترونیک ایفا کند.

فرضیههای زیر تأکید کردهاند:
فرضیییییه اول :فرهنییییگ اسییییتفاده از تجییییارت
الکترونیییک م ییتوانیید نقییش مییؤثری در تنظ ییم بییازار و
میمتگذاری کاو و مدمات ایفا کند.
فرضیییییه دو  :فرهنییییگ اسییییتفاده از تجییییارت
الکترونیک میتواند نقش مؤثری در دولت الکترونییک
ایفا کند.

فرضیییه چهییار  :فرهنییگ اسییتفاده از تجییارت
الکترونیک میتواند نقش مؤثری در ابزارهای بازارییابی
الکترونیک ایفا کند.
فرضییییه پییینجم :فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت
الکترونیییک میییتوانیید نقییش مییؤثری در فنییاوریهییای
تجارت الکترونیک ایفا کند.
و بر همین اسا
است:

مدل مفهیومی زییر بیهدسیت آمیده
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شکل  :2مدل مفهومی پژوهش

 -8تجزیه و تحلیل نتایج
نتایع آزمون فرضیههای پژوهش در نمودار معادوت سامتاری زیر ارائه می شود:

شکل  :3ضرایب استاندارشده مدل

در مدل فوق ،مقادیر  tبرای تمام مسیرها بزرگتر از

برای برازش به دادهها اندازهگیری میکنند و مرارگییری

 5/36هسیتند ،بییهبیییان دیگییر ،وجییود تمییامی مؤلفییههییا و

آنها در محدوده مناسب ،نشاندهنده برازش موب میدل

عوام در این مدل معنی دار اسیت .از دیگیر معیارهیایی

به دادههاست .در جدول  5مقادیر این شیامصهیا نشیان

که برای تناسب مدل باید بررسیی شیوند ،شیامصهیای

داده شدهاند.

نیکویی برازش هستند .ایین شیامصهیا تناسیب میدل را
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جدول  :2شاخصهای نیکویی برازش مدل

 2 / df

Goodness of Fit
)IndeX (GFI

9/991

1/331

همییانگونییهکییه از جییدول فییوق برمیییآییید ،همییه
شامصها بجز   2 / dfمحدوده مطلوب میرار دارنید،
زیییییرا GIF  0/ 9 ،و  RSMEA  0/ 085ولییییی
 .  2 / df  3بنابراین مناسبت مدل فوق تقریبا تأییید
میشود .با توجه به مباحث فوق فرضیات میا بیهصیورت
زیر اثبات میشوند:
 -5فرهنییگ اسییتفاده از تجییارت الکترونیییک تییأثیر
معناداری بر تنظیم بازار و میمت گذاری کاو و میدمات
دارد.
 -2فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت الکترونییییک تیییأثیر
معناداری بر دولت الکترونیک دارد.
 -2فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت الکترونییییک تیییأثیر
معناداری بر موانین و مقررات تجارت الکترونیک دارد.
 -2فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت الکترونییییک تیییأثیر
معناداری بر ابزارهای بازاریابی الکترونیک دارد.
 -1فرهنیییگ اسیییتفاده از تجیییارت الکترونییییک تیییأثیر
معناداری بر فناوریهای تجارت الکترونیک دارد.
 -9نتایج و پیشنهادها
 1-9تأثیرات فرهنگ بر عوامل تشیکیلدهنیده
تجارت الکترونیک
در این بخش به مطالعه نتایع حاص از تأثیر فرهنگ
استفاده از تجارت الکترونیک ،بر تنظییم بیازار و عوامی
تشکی دهنده تجارت الکترونیک پردامتیه شیده اسیت.
وزم به ذکر است در مدل اصلی سهبعدی مطیرح شیده،

(RMSEA
)

1/139

اثرات سایر عوام بر فرهنگ نیز بررسی شده اسیت کیه
در این پژوهش به آن پردامته نشده است.
 1-1-9تأثیر فرهنگ الکترونیک بر تنظیم بیازار
و قیمتگذاری کاال و خدمات
نتایع نشان میدهد که با توجیه بیه وسیعت کشیور و
گستردگی سلیقهها ،عالمیه میردم بیه مریید آنالیین بیه-
صورت جدی کمک مییکنید تیا بنگیاههیای امتصیادی
بتوانند میزان و نوع تقاضیا در بیازار را شناسیایی نماینید.
همچنیین اعتمیاد میردم بیه پردامیتهیای الکترونییک و
استفاده از دستگاههای ( ،)POSمی تواند موجب تسیهی
عرضۀ کیاو و میدمات و توسیعه فیروش ییک شیرکت
شود.
 2-1-9تییأثیر فرهنییگ الکترونیکیی بییر دولییت
الکترونیک
نتایع حاص از پژوهش نشاندهنده اعتقاد اندک بیه
تأثیرگذاری فرهنگ استفاده از تجیارت الکترونییک بیر
دولیییت الکترونییییک اسیییت .پاسیییخگویان معتقدنییید
فرآیندهای دولتی ،تحت تأثیر تغییرات فرهنگیی جامعیه
نیسییت .دراییینزمینییه ،پیشیینهاد میییشییود در طراحییی
فرآیندهای دولت الکترونیک به ویژگییهیای فرهنگیی
جامعه توجیه بیشیتری بشیود و دولیت بیا اعتمیادسیازی،
تأثیرپذیری مود را از فرهنگ نشان دهد.
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 3-1-9تأثیر فرهنگ الکترونیکی بیر قیوانین و

میییشییود .اییین موضییوع در کنییار ایجییاد حی

مقررات تجارت الکترونیک

راحتی برای کاربران ،میتواند موجب کنترل بهتر دولت

نتایع حاص از پیژوهش نشیان مییدهید کیه میانون،

امنیییت و

بر اینگونه ابزارها شود.

همواره عامی مهمیی در تجیارت الکترونییک در زمینیه
تنظیم بازار محسیوب مییشیود .البتیه ایین عامی زمیانی

 5-1-9تیییأثیر فرهنیییگ الکترونیکیییی بیییر

اثربخشی بیشتری دارد که همزمان با آن فرهنیگسیازی

فناوریهای تجارت الکترونیک

نیز انجام شود ،ییا اینکیه میانونگیذاران تیالش کننید در

نتایع حاص از پیژوهش نشیان مییدهید کیه برمیی

تصویب موانین ،بیه شیرایق اجتمیاعی جامعیه و نیازهیای

عادات فرهنگی از جمله تجم گراییی ،امیالق چشیم و

مییردم ،ب یهمصییو

نس ی جییوان توجییه کننیید .در غی یر

همچشمی ،تغییر شیوه زندگی از سنتی به مدرن و تمای

اینصورت ،رفتارهای اجتماعی مردم میتوانید میانون را

به استفاده از نمادهای این نوع زندگی در جامعیه اییران،

بیاثر کند .برای مبیال ،در زمیان فیلترشیدن شیبکه هیای

موجب استفاده وسیال از فناوریهای روز شده است؛ امیا

اجتماعی مردم با استفاده از فیلترشکن ایین ممنوعییت را

همزمان با این شتاب ،فرهنگ و دانش استفاده مناسب از

کماثر میکنند .همچنین میتوان به تمای مردم نسبت به

این امکانات و فناوریها نهادینیه نشیده اسیت .بیه همیین

مرید کاوهای ممنوع از سیایتهیای غیرمجیاز اینترنتیی

دلی لزوم فرهنگسیازی از طریی رسیانههیای عمیومی

باوجود نبود امنیت وزم ،اشاره کرد.

تبلیغات و مراکز دولتی و همچنین آموزش فروشیندگان

 4-1-9تأثیر فرهنگ الکترونیکی بیر ابزارهیای
بازاریابی الکترونیک
تیییأثیر عوامی ی فرهنگیییی بیییر ابزارهیییای بازارییییابی
الکترونیک مسئلهای پذیرفتهشده در سطح جهانی اسیت
که این امر در کشور ما به دلیی ایجیاد فضیای آزادتیر و

و استفادهکنندگان این فناوریها به منظور حفظ امنییت،
کاهش هزینه و استفاده بهینه از این فنیاوریهیا احسیا
میشود.
 2-9معرفی مدل ترکیبی پژوهش با استفاده از
مدل فرهنگی هافستد

تبادل راحتتر اطالعات و ارتباطات سریالتر بیشتر بیدان

با درنظرگرفتن مدل مفهومی پژوهش و نگاه اجمالی

توجییه شییده اسییت .بییا توجییه بییه عالمییه مییردم ایییران بییه

به مدل فرهنگی هافستد ،میتیوان میدلی توسیعهیافتیه را

ارتباطات در فضاهای مجازی ،لزوم تأسیی

شیبکههیای

اجتماعی ایرانی در مالب سایت ییا اپلیکیشینی کیه تیوان
رمابت بیا مشیابههیای میارجی را داشیته باشید ،احسیا

بهصورت زیر بهدست آورد (شک )9
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شکل  :3مدل توسعهیافته پژوهش بر اساس نظریه هافستد

نتایع پژوهش حاص را میتوان از منظیر میدل فیوق

احیساسی و عییاطفی از گییروههییا ،سیازمانهیا و دیگیر

بهصورت زیر بررسی نمود:

شک های گروهی مستق بامی میماننید .در کشیورهای

 -1-2-9مردگرایی /زنگرایی :مردساالری و

جمالگرا ،ازجمله مکزیک ،افراد برای تبیادل وفیاداری،

زنساالری ،تمای افراد یک جامعه بیه ارزشهیا و

تأکید بر تعل داشتن و تصمیمگیری گروهی یکیدیگر را

روحییاتی مردانیه مب شجاعت و جسارت ،رمابتطلبی

جسییتوجییو میییکننیید (فرانسسییکو و گلیید.)2111 ،5

و مادیگرایی ،یا ارزشهیا و روحییات زنانیهای نظیر

تحقیقیات پیشییین ،در اییران نشییاندهنیده وجییود روحییۀ

پرورش و کیفیت زندگی و روابق را نشان میدهد .با

جمالگرایی در بین استفادهکنندگان تجارت الکترونییک

ویژگیهای

است (کفاشپیور .)5933 ،پیژوهش حاضیر تأییدکننیده

عمومی پاسخگویان نشان میدهد که جنسیت

نتایع بیهدسیتآمیده در ایین زمینیه اسیت .ایین امیر ،در

پاسخگویان بر دیدگاه آنان درباره تأثیر موانین و

مبحث شبکههای اجتماعی بهوضیوح مشیاهده مییشیود.

مقررات کامال مؤثر است و در دیدگاه آنان درباره

ابزارهای بازاریابی و فناوری بیهشیدت درحیال کاهییدن

دولت نیز تا حدودی مؤثر است ،اما بر سایر عوام

این فاصله هستند و حتی فردگراترین افراد را در محیق-

تأثیری ندارد .در هردو مورد ،مردان دولت و مانون را

هییای مجییازی و شییبکههییای اجتمییاعی تحییت تییأثیر

مؤثرتر از زنان میدانند که به نظر میرسد بهدلی

مرارمیدهند.از اینطری  ،طیف وسیعی از جامعیه را کیه

تفاوتهای شغلی مردان و زنان در جامعه ایران باشد .با

به دلی فردگرایی در اجتماعات حضور پییدا نمییکننید

استفاده وسیال از تکنولو ی و ابزارهای بازاریابی میتوان

بهکار میگیرند .همچنین ح

وفاداری و تعل به گیروه

زنان را نیز مانند مردان در جامعه بیشتر بهکار گرفت.

را در آنیییان ایجیییاد مییییکننییید .در پیییژوهش حاضیییر،

نگاهی به نتایع بهدستآمده بر اسا

پاسخگویان ارتباط با مشتری را در شبکههیای اجتمیاعی
 2-2-9فردگرایی /جمعگرایی

موجب رون فروش مود دانستهاند.

فردگرایی و جمالگرایی ،نشاندهنیدۀ آن اسیت کیه
مییردم یییک جامعییه تییا چییه انییدازه ،میییود ،موییییشان و
نزدیکان مود را بر دیگران ترجیح مییدهنیید و از نظییر
1 Francesco and Gold
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– 3-2-9ابها گریزی یا پرهیز از ناشیناخته-

شوند که اعتقاد زیادی را به مواردفرهنیگسیازی داشیته

ها بهمییزان نگرانیی جامعیه از مبهمیات و ناشینامتههیا و

باشیییند ییییا درصیییورت ضیییعف در ایییین زمینیییه ،از

میزان تمای آنها به ثبات و مابلیت ،پییشبینیی روییدادها

فرهنییگسییازی سییازمانی و آمییوزشهییای وزم اسییتفاده

تلقییی میییشییود .رابطییه بییین پرهیییز از ابهییام و تجییارت

شود.

الکترونیک در ایران منفیی اسیت ،یعنیی افیرادی کییه از
تجیارت الکترونییک بیشیتر اسیتفاده میکننید ،پرهییز از

 5-2-9نگرش کوتاهمدت/بلندمدت

(کفیاشپیور .)5933 ،در

فرهنگهایی که بیهصیورت بلندمیدت جهیتییابی

این تحقی  ،پاسخگویان افرادی را کیه تمایی بیه مریید

شدهانید ،در میورد آینیده ،نگرانیی بیشیتری دارنید و بیه

کاوهیییای غیرمجیییاز دارنییید در دورزدن میییانون میییؤثر

صییرفهجییویی ،سرسییختی ،و ایسییتادگی بهییا میییدهنیید

دانستهاند .آمار باوی مرید فیلترشکن نشان میدهید کیه

(فرانسسیییکو و گلییید .)2111 ،در کشیییورهایی کیییه در

پرهیییز از ابهییام ،کمتییر موجییب تییأثیر منفییی بییر مییانون و

کوتاهمدت جهتیابی شدهاند ،ارزشها نسبت به گذشته

مقررات تجارت الکترونیک مییشیو .و بیهطیور متقابی ،

و حال جهتیابی شدهاند و تکمیی الزامیات اجتمیاعی،

مانون صریح و محکم میتواند از ایین امیالق نادرسیت

زمان و مکیان نییز از مهیمتیرین مسیائ اسیت .پیژوهش

تجاری جلوگیری کند.

حاضر ،نشان میدهد که نگرشهای کوتاهمدت موجیب

ابهام کمتری دارند و بیالعک

ایفای نقش مهمتر مانون موی ،نسبت به فرهنیگ درونیی
 4-2-9فاصله قدرت
فاصلۀ قدرت ،نشان میدهد که مردم ییک جامعیه
تا چهاندازه حاضرند وجود نابرابری در توزیال میدرت را
در سازمانهای مود تحم کنند .در کشیوری بیا فاصیله
مدرت کم ،مشارکت بیشیتری در تصیمیمگییری وجیود
دارد و غالبا سطوح سلسلهمراتب نادیده گرفته مییشیوند
و در فرهنگی با فاصله مدرت زیاد ،مدیران ارشید بیشیتر
تصمیمگیریهیا را انجیام مییدهنید و سیازمانهیا دارای
ویههای مدیریتی زیادی هستند .در تحقیی حاضیر ،بیین
دیدگاههیای میدیران و فروشیندگان صینوف در هیرپنع
عام بررسیشده در این تحقی  ،تفاوت معنیدار وجیود
دارد .نتیییایع اییین بخیییش ،اعتقادنداشیییتن میییدیران بیییه
تأثیرگذاری فرهنگ الکترونیک و دولت الکترونیک بر
تنظیم بازار و میمتگذاری کاو و مدمات را نشان میی-
دهد .پیشنهاد میشود مدیرانی که در زمینه تنظیم بازار و
سایر موارد مرتبق ،گمارده میشوند بهصیورتی انتخیاب

جامعه است؛ زیراکه در موارد متعدد وجود میانون میوی
عام جلوگیری از تقلب شنامته شده است.
 3-9تحلیل مدل پژوهش با استفاده از نظریه
رفتار برنامهریزیشده
در این بخش ،تأثیر نظریه رفتار برنامهرییزیشیده بیر
میزان عالمهمندی مردم به استفاده از میدلهیای مختلیف
تجارت الکترونیک بررسی شیده اسیت .نتیایع پیژوهش
نشان میدهد که اجبار مردم به پردامت مبوض به روش
آنالییین ،تییأثیر زیییادی در آشیینایی مییردم بییا تجییارت
الکترونیک دارد .نگیاهی بیه ایین بحیث از منظیر نظرییه
رفتار برنامهریزیشده نشیان مییدهید کیه ایین اجبیار در
ابتدا مطلوب بیهنظیر نمییرسیید ،امیا راحتیی و آسیایش
بهدستآمده از انجام ایین کیار بیهتیدریع باعیث ایجیاد
نگرش مببت نسبت به پردامت مبوض شده است و افراد
با احسا

اینکه افراد مرجال این رفتار را تأیید مییکننید،
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(هنجار ذهنی) ایین کیار را بیرای میود شیدنی مییبیننید
(کنترل رفتاری درکشده) .نمونه همین رفتیار منجیر بیه
استفاده بیشتر از دستگاههای کارتموان شده است.
در مقاب  ،در مواردی همچون استفاده از شیبکههیای
اجتماعی غیرمجاز مشخص شد نمیتوان تنها با اسیتفاده از
اجبار ،انتظار کاهش مراجعه به این شبکهها را داشت .در
این موارد کاربران نگرش مثبتی از دلی فیلترشدن این
شبکهها نداشیتند ،بیه دلیی ارتباطیات گروهیی بیا دیگیر
کاربران در شبکههای اجتماعی هنجارهیای ذهنیی اکبیر

 بررسی تأثیر فرهنگ بیر انیواع میدلهیای تجیارتالکترونیک؛
 بررسی تأثیر فرهنگ در مومعییتهیای جغرافییاییکشییور بییا بهییرهگیییری از دادههییای فعییاون تجییارت
الکترونیک کشور با دادهکاوی؛
 بررسییی نقییش توسییعۀ سییواد اطالعییاتی در توسییعهتجارت الکترونیک کشور؛
 بررسی عوام و شامصهیای فرهنیگ در توسیعهتجارت الکترونیکی مبتنی بر کانال اینترنت موبای .

جامعه فیلترشدن این پدیده را تأیید نمیکنید و همچنیین
به دلی اینکه ارتباطات شخصی و کاری زیادی بهوجیود
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