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 هاي فنی و غیرفنی تجارت الکترونیکی کاالهاي ورزشیبررسی محدودیت

  شرقی)(مطالعه موردي: استان آذربایجان

  3سعید لطفی یامچی، 2خدیجه لطفی ،1با عسکریانفریدکتر

 چکیده

 عنوان به امر این دیگر سوي از رود ومی به شمار کشورها اقتصاد الینفک جزء امروزه ورزشی لوازم تجارت و تولیدهدف: مقدمه و 

 باطات، توسعهناوري اطالعات و ارتبا توجه به گسترش ف .شودمی شناخته درکشورها ورزش با مرتبط هايسازمان هايسیاست از یکی

فاوت قرار گرفته است. هاي متها و شرکتهاي سازمانترونیک در صدر اولویتتجارت داخلی از این امر مستثنی نبوده و بحث تجارت الک

ها میها و شرکتسازي تجارت الکترونیک در سازمانی شناسایی موانع پیادهریزي تجارت الکترونیکترین مراحل در برنامهیکی از مهم

ي هاي تولیدکنندهسازي تجارت الکترونیکی در شرکتپیاده هاي فنی و غیرفنیمحدودیتشد. در این راستا تحقیق حاضر به شناسایی با

  .پردازدکاالهاي ورزشی می

) 1385مقدسی (نامه شده از پرسشبرگرفته ينامهپیمایشی است. با استفاده از پرسش -این پژوهش از نوع توصیفی  شناسی:روش

شرقی که بر اساس ي کاالهاي ورزشی در استان آدربایجانهاي تولیدکنندهي آماري این پژوهش را مدیران شرکتانجام شد. جامعه

ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی ي آماري انتخاب شدند. براي تجزیه و تحلیل دادهشرکت به عنوان نمونه 44فرمول مورگان 

نامه از آلفا کرونباخ استفاده شده سمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه و جهت بررسی پایایی پرسشاز آزمون کلموگروف ا

  استفاده گردید.  α=05/0ها، از روش رگرسیون لجستیک در سطح است. جهت آزمون فرضیه

سازي تجارت الکترونیکی کاالهاي پیاده ) در2X=488/8و =05/0pموانع اقتصادي (نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که ها: یافته

)  و موانع 2X=-480/0و =489/0pاجتماعی ( - )، موانع فرهنگی2X=-513/0و =472/0pدار دارد. ولی موانع فنی (ورزشی تأثیر معنی

  داري ندارد.سازي تجارت الکترونیکی کاالهاي ورزشی تأثیر معنی) در پیاده2X=-614/0و =089/0pمقرراتی ( - قانونی

ي هاي تولیدکنندهسازي تجارت الکترونیکی در شرکتپیادهاقتصادي جهت موانع با توجه به نتایج بدست آمده لزوم رفع  گیري:نتیجه

  کاالهاي ورزشی استان ضروري به نظر می رسد.

  

  هاي فنی و غیرفنی، تجارت الکترونیکی، کاالهاي ورزشیمحدودیت واژگان کلیدي:
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  مقدمه

ن یکی از ارکان تمدن بشري، همگام با پیشرفت و تحوالت ایجاد شده در جامعه، تغییر کرده و تجارت به عنوا

ي روزافزون از کامپیوتر و اینترنت، تجارت شکلی نو به خود گرفته است. در عصر حاضر با توجه به استفاده

ي اطالعات و افزایش آگاهی الکترونیکی از جایگاه خاصی برخوردار شده است. در ایران نیز رشد روزافزون فناور

هاي مرتبط، لزوم ایجاد و به کارگیري هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی را آشکار نموده افراد از اینترنت و فناوري

با گسترش تکنولوژي اطالعات و ارتباطات و ورود آن به محیط کار، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ کاربرد  ).1( است

 تر به اهداف سازمانی بوده استها و نیز دستیابی بهتر و سریعها و بهبود عملکردنتکنولوژي اطالعات در سازما

ها و مزایاي گوناگونی چون جهانیدهد که پذیرش تجارت الکترونیکی به دلیل ویژگیمطالعات نشان می ).2(

بهبود کیفیت  ها،هاي زمانی و مکانی، سرعت، کارایی، کاهش چشمگیر هزینهسازي تجارت، برداشتن محدودیت

برداري از هاي جدید فروش محصوالت کنونی، بهرهکنندگان جدید، ایجاد راهمحصول، یافتن مشتریان یا عرضه

ها و بسیاري مزایاي دیگر عرصه جدیدي را در رقابت گشوده است. اینترنت همچنین بر بسیاري از موانع فرصت

سازي را الکترونیک ابزار مهمی است که فرایند جهانیموجود در صادرات و واردات تأثیر گذاشته است. تجارت 

   ).3( بردپیش می

هاي تجارت ها و موانعی وجود داشته است. به طور کلی، محدودیتالبته در این گذر، همواره محدودیت     

در  1نتي سازمان کامرسبندي کرد. براساس مطالعهفنی و غیرفنی طبقه يتوان به دو دستهالکترونیکی را می

، ده مانع عمده تجارت الکترونیکی در آمریکا به ترتیب امنیت، اطمینان و ریسک، فقدان کارکنان 2000سال 

هاي عمومی، سرعت پایین اینترنت هاي کسب و کاري، موارد فرهنگی، فقدان زیرساختدیده، فقدان مدلآموزش

، موانع تجارت 2B2Bهاي ها، واسطهزمانو موارد حقوقی و قانونی بودند. در سطح جهانی موارد فرهنگی، سا

سري محدودیت هاي فنی و غیر فنی در تجارت یکالملل و فقدان استانداردها از جمله موانع پراهمیت بودند. بین

فقدان امنیت الکترونیکی وجود دارند. دو محدویت عمده فنی شامل موضوعات امنیتی و زیرساختار از جمله 

افزارهاي مربوط سازي اینترنت و نرمهاي مخابراتی، یکپارچهتانداردها و بعضی پروتکلسیستم، قابلیت اعتماد، اس

ایجاد تجارت الکترونیک عالوه بر ). 4( باشداي مشکل، میهاي دادهبه تجارت الکترونیکی با بعضی پایگاه

نین مطابق نبودن چشود. هماضافی می يسرورهاي شبکه، نیاز به سرورهاي وب مخصوصی دارد که باعث هزینه

هاي عملیاتی یا سایر اجزا باعث افزارها یا برخی از سیستمافزارهاي تجارت الکترونیک با برخی سختبرخی نرم

باشد شود. هنوز دسترسی به اینترنت پرهزینه بوده و براي بسیاري از مشتریان در دسترس نمیبروز مشکالتی می

هاي توسعه داخلی تجارت الکترونیکی که کترونیکی شامل هزینههاي غیر فنی تجارت المحدویتهمچنین ). 5(

، هزینه هاي سخت افزار و نرم افزار مناسب، هزینه هاي راه اندازي اولیه اتصال به اینترنت شامل هزینه هاي

شوند، فقدان مقرارت دولتی و استانداردها در زمینه تجارت سیستم در سازمان و هرینه هاي نگهداري می

  ). 4(باشد عدم دستیابی به افراد آگاه و متخصص در زمینه تجارت الکترونیکی میو  )6( کیالکترونی

هاي ورزشی شود. سازمانالمللی محسوب میورزش به عنوان یک صنعت شناخته شده در تجارت بین     

اي قسمت عمدهها جهت تجارت و رقابت جهانی هستند. ي تعدادي از عملیات بازاریابی براي شرکتکنندهعرضه

هاي آوري اطالعات و پیشرفتظهور فن). 7( باشداز صنعت ورزش مرتبط با حفظ و گسترش خرید و فروش می
 

1 . Commerce Net 

2 .  Business to Business 
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اي بر ورزش خواهد داشت، چرا که سهولت برقراري ارتباط از یک گوشه جهان با مربوط به آن اثر قابل مالحظه

تر شدن زندگی مدیران اجرایی شده و کیفیت کار تواند موجب آسانگوشه دیگر آن و وجود تسهیالت الزم، می

انقالب در تکنولوژي اطالعات و  ).8(هاي تجاري ارتقاء یابد مدیریت ورزش به طور بالقوه همانند سایر حوزه

ي الکترونیک با ها کسب وکارهاي خود را تغییر دهند. همراهی واژهارتباطات باعث شده است که افراد و سازمان

بایست به ها میکار، بازاریابی، و ... نشانگر فلسفه نوینی است که مدیران و سازمان یر تجارت،کسب وهایی نظواژه

تجارت الکترونیکی نیز به طور خاص به تسهیل مبادالت ایجاد منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی دنبال نمایند. 

نیز شامل فرآیندهاي  1ترونیکی ورزشیتجارت الک ).9( کار اشاره دارد و هاي بازاریابی کسبشده توسط فعالیت

ویژه، تجارت تکنولوژي اطالعات خارجی یک سازمان ورزشی براي عملکردهاي بازاریابی و فروش است. به

و اینترنت  2الکترونیکی ورزشی شامل خرید و فروش خدمات و محصوالت ورزشی از طریق شبکه ارتباطی جهانی

رت الکترونیکی ورزشی شامل تعامل مختلف بین شرکت و مفاهیم کسب وکار الکترونیکی و تجا است.

کنندگان از طریق ارتباطات دیجیتال است. در فرآیند ارتباطات سنتی، فرستنده از یک کانال براي ارسال مصرف

کند. در فرآیند ارتباطات دیجیتال، نوع کند، که پس از آن پاسخ و بازخورد فرآهم میپیام به گیرنده استفاده می

شود. براي کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به طور مستقیم به گیرنده و فرستنده مربوط می تعامل

   ). 6and C2C 5, C2B4, B2C3B2B )10ورزشی چهار دسته وجود دارد: 

هاي الزم براي افزایش کارایی تجاري در اقتصاد ملی گیري از فناوري اطالعات یکی از حلقهشک بهرهبی     

رسانی بازرگانی و تسهیل تجاري است . نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطالعاست

افزاترین کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات، ترین و ارزشاین نوع از تجارت، به عنوان یکی از مهم ).11(

جهانی شدن ضرورت  ).12( ایفا کرده است اياي در حرکت کشورهاي گوناگون به سمت اقتصاد شبکهنقش ویژه

ي تولید محصوالت ورزشی و مصرف آن را موجب شده است. اتحاد رو به رشد کشورهاي ایجاد تغییر در نحوه

کنندگان ارتباطی سریع و با ابعاد متنوع به وجود آید و جهان موجب شده است تا بین تولیدکنندگان و مصرف

کنندگان بنابراین تولیدکنندگان و تأمین). 13(از این موضوع منتفع شده است هایی است که ورزش، یکی از بخش

این ). 14(هاي مجازي انتقال دهند هاي تجاري خود را به چنین محیطاند که فعالیتکاالها و خدمات برآن شده

شود بلکه در می توجهی به آن نه تنها موجب عقب ماندن از سیر تجارتباشد که بینیاز آن چنان شدید و قوي می

   ). 1( انتها منجر به حذف کامل از این گردونه خواهد شد

هاي انجام شده در زمینه موانع به کارگیري تجارت الکترونیک از چند دیدگاه قابل بررسی است و پژوهش     

شکست این اند. برخی، عوامل مؤثر در موفقیت و هاي گوناگون قرار دادهبنديمحققان این موانع را در دسته

هاي چنین موانع و محدودیتهم). 15(کنند ها را به سه دسته فنی، مدیریتی و عوامل فرهنگی تقسیم میپروژه

 هاي فرهنگی در کشورهاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته استسازي تجارت الکترونیکی با توجه به تفاوتپیاده

عوامل  مرتبط به محیط زیست خارجی،  سازمانی و تکنولوژیکی  ) به 2011و الطراونه ( 7در این زمینه العمرو ).16(
 

1 . sport e-commerce 

2 . www 

3. Business to Business 

4 . Business to Consumer 

5 . Consumer to Business 

6 . Consumer to Consumer 

7 . Alamro and Tarawneh 
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 . از طرفی نتایج تحقیقات)17( تکنولوژیکی را به عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی معرفی می کند

ترین موانع و به دنبال آن موانع دهدکه موانع فنی از پراهمیتشان می) ن2013( 2و ندیالی) 2012( 1عبدالناصر زیاد

) نیز در تحقیق خود که به بررسی و ارزیابی موانع 1392پور و همکاران (. طالب)18،19( باشدنی و نظارتی میقانو

ترین موانع فروش اینترنتی بلیت مسابقات فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال پرداختند؛ مهمسازي بلیتپیاده

. آقازاده و همکاران )20( مانی و رفتاري معرفی می کنندلیگ برتر فوتبال ایران را به ترتیب موانع فنی، مالی، ساز

ي هاي ورزشی ایران به وضعیت نامساعد و بازدارنده) در بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسه1387(

در بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق و همچنین  )21( حاکم بر فضاي کسب و کار ایران اشاره می کنند

داري مشاهده ین وضعیت موجود و مطلوب اثر اینترنت بر هر کدام از عوامل آمیخته اختالف معنیب اینترنت،

ي اهمیت روزافزون تجارت الکترونیکی در خرید و دهندهنشان نتایج تحقیقات انجام شده در خارج ).22( نمودند

بررسی تجارت الکترونیکی باشد. در ایران نیز تعدادي از این محققان بر این اساس به فروش کاالها می

اند. اما در زمینه تجارت الکترونیکی کاالهاي ورزشی تحقیقات بسیار محدود انجام یافته است و سایرکاالها پرداخته

هاي فنی و غیرفنی موجود شناسایی و در صورت امکان راهکارهاي در این تحقیق سعی بر آن است تا محدودیت

  مؤثر ارائه گردد.

  روش تحقیق:

پیمایشی است و به شکل میدانی اجرا گردید.  _ش حاضر از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ روش توصیفی پژوه

 شرقی آذربایجان استان ورزشی کاالهاي تولیدکننده هايشرکت مدیران کلیه شامل تحقیق این آماري جامعه

 مدیر 44 آماري ينمونه حجم مورگان فرمول اساس بر. باشدمی شرکت 53 تعداد تحقیق این در که باشدمی

 ينمونه بررسی مورد آماري يجامعه پراکندگی علت به و آمد دست به ورزشی کاالي يتولیدکننده هايشرکت

ي ها از پرسشنامهآوري دادهبراي جمع. گردید انتخاب ساده تصادفی گیرينمونه روش از استفاده با تحقیق آماري

ها به در این پژوهش محدودیت ) بود؛ استفاده شد.1385علیرضا مقدسی (نامه ساخته که برگرفته از پرسشمحقق

 و اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی هاي غیرفنی شامل موانعدو دسته فنی و غیرفنی تقسیم شده و محدودیت

 و فنی موانع شناختی،جمعیت بخش (شامل اطالعات 5باشد. بر این اساس پرسشنامه در مقرراتی می -قانونی

 از اطمینان کسب براي. است شده تنظیم) مقرراتی -قانونی و اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی وژیکی، موانعتکنول

 پرسیده اعتبار براي معیاري عنوان به حیطه این در متخصصین و محترم اساتید نظر پرسشنامه، محتوایی روایی

 87/0 آن کلی پایایی که، شده محاسبه باخکرون آلفاي گیرياندازه روش از استفاده با نیز پرسشنامه پایایی شد؛

از آزمون هاي بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی، در قالب جداول و نمودار تنظیم شد و سپس داده شد. تعیین

 یرهامتغ اثرسنجی يبرایک لجست یونرگرس ها وکلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن داده

  انجام شد. 21نسخه  SPSSافزار و با نرم α= 05/0ها در در سطح و تحلیل دادهتمامی تجزیه . گردید استفاده

  یافته هاي تحقیق

 5/4ها را مردان و درصد از آزمودنی 5/95دهد که هاي فردي نمونه آماري نشان مینتایج به دست آمده از ویژگی

 3/52بوده اند و بیشترین آنها (  درصد متأهل 5/77درصد افراد مجرد و  5/22دهند. درصد را زنان تشکیل می

هاي ها مدیر عامل شرکتدرصد از آزمودنی 1/62همچنین  و داراي مدرك دیپلم هستند. 31-40درصد) در گروه سنی 
 

1 . Abdel Nasser H. Zaied 

2 . Ndyali 
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ي شرکت، تولیدکننده 10ي مورد بررسی، از کل نمونه درصد مدیر فروش بودند. 9/37ي کاالهاي ورزشی و تولیدکننده

شرکت نیز سایر اقالم ورزشی  8شرکت کفش ورزشی،  19شرکت پوشاك ورزشی،  8شی، دستگاه و تجهیزات ورز

 کنند.را تولید می
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 ها، نحوه خرید شرکت1نمودار

  

شرکت به صورت  24حضوري، شرکت به صورت  29دهد، که ها را نشان می، نحوه خرید شرکت1نمودار     

 کنند.شرکت به صورت اینترنتی خرید می 5شرکت با واسطه و  7ق فاکس، شرکت از طری3تلفنی، 

 شرکت 28 حضوري، صورتبه شرکت 28 دهد؛می نشان را هاشرکت فروش ينحوه ،2 نمودار چنینهم     

 فروش به را خود محصوالت اینترنتی صورت به شرکت 6 و واسطه با شرکت15 فاکس، طریق از شرکت 5 تلفنی،

 رسانندمی
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 هاي فروش شرکت، نحوه2نمودار
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) 1اسمیرنوف استفاده شد. جدول ( –براي بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف      

ها نرمال ها همگن نبوده و منحنی دادهها وجود دارد، بنابراین دادهداري بین نمونهدهد که اختالف معنینشان می

  باشد. نمی

  هااسمیرنف جهت بررسی همگنی داده -. آزمون کولموگروف1جدول 

 P  آماره  موانع

  049/0  569/0  موانع فنی و تکنولوژیکی

  006/0  002/1  موانع فرهنگی و اجتماعی

  035/0  757/0  موانع اقتصادي

  001/0  073/1  موانع قانونی و مقرراتی

) 2X=-513/0و =472/0pموانع فنی ( نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که ،2هاي جدول مطابق با داده    

دار ندارد. از بین موانع غیرفنی؛ موانع اقتصادي سازي تجارت الکترونیکی کاالهاي ورزشی تأثیر معنیدر پیاده

)05/0p= 2=488/8وXولی، موانع دار داردسازي تجارت الکترونیکی کاالهاي ورزشی تأثیر معنی) در پیاده .

) در 2X=-614/0و =089/0pمقرراتی ( -)  و موانع قانونی2X=-480/0و =489/0pاجتماعی ( -فرهنگی

 داري ندارد. سازي تجارت الکترونیکی کاالهاي ورزشی تأثیر معنیپیاده

  . نتایج آزمون رگرسیون لجستیک2جدول 

  2R P df  2X  موانع

-480/0  1  489/0  >001/0  موانع فنی  

 -فرهنگی موانع

  اجتماعی

001/0<  472/0  1  513/0-  

  488/8  1  05/0  >617/0  موانع اقتصادي

  -614/0  1  089/0  >001/0  مقرراتی -موانع قانونی

و  =041/0pدر نهایت، براي استخراج مدل لجیت از رگرسیون لجستیک استفاده شد، مقادیر به دسـت آمـده (       

79/32=2Xي بـرازش  ي) مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشـته و نشـان دهنـده   دهد که متغیر (متغیرها) نشان می

درصـد از تغییـرات    3/69شـود کـه   به دست آمده چنین استنباط مـی  2Rمناسبی است. همچنین با توجه به مقدار 

دهـد کـه   ). همچنین نتایج آزمون والـد نشـان مـی   3شود (جدول متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل تبیین می

دار هسـتند، ولـی سـایر متغیرهـا چنـین      بر تجارت الکترونیک معنی مقرراتی -موانع اقتصادي و قانونی متغیرهاي

 گردد:)، در نتیجه مدل لجیت (معادله) بدین صورت ارائه می4نیست (جدول 

Ln (p/p-1) = 657/1 - 231/0+ (موانع اقتصادي) 721/0) مقرراتی -(موانع قانونی  

Ln :سازي تجارت الکترونیک ،ادهمال پیي احتدهندهنشان  P :سازي تجارت الکترونیکي وقوع پیادهدهندهنشان ،

P-1 :سازي تجارت الکترونیکي عدم وقوع پیادهدهندهنشان  
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ضریب منفی مانع اقتصادي بیانگر رابطه منفی آن با تجارت الکترونیک است، بدین مفهوم کـه هـر چـه مـانع          

کترونیک کمتر خواهد بود. ضریب مثبت مانع قانونی بیانگر رابطه مثبت بـا تجـارت   اقتصادي بیشتر باشد تجارت ال

  باشد.الکترونیک می

  سازي تجارت الکترونیک). جدول رگرسیونی تأثیر موانع بر پیاده3جدول (
2R P df 2X 

693/0 041/0 5 79/32 

  ). متغیر در معادله4جدول (

 B S.E Wald df P 

 466/0 1 532/0 072/0 053/0 موانع فنی

 861/0 1 031/0 10/0 -018/0 موانع فرهنگی

 049/0 1 298/3 127/0 -231/0 موانع اقتصادي

 012/0 1 078/2 099/0 721/0 موانع قانونی

 046/0 1 977/3 329/0 657/1 ثابت

  

  گیريبحث و نتیجه

ت الکترونیکی کاالهاي ورزشی تأثیر سازي تجاردهد که موانع فنی و تکنولوژیکی در پیادهنتایج تحقیق نشان می

هاي ي سوم، زیرساخت تجارت الکترونیکی به عواملی مانند ارتباطات، کامپیوترها و فناوريدر هزارهدار ندارد. معنی

ی کیتجارت الکتروني هاي فنی، مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز براي توسعهزیرساخت ).4( باشداینترنتی مرتبط می

اي، تلفن همراه و تقویت و شامل گسترش ارتباطات از طریق افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن ماهواره

افزارهاي مربوطه، توسعه اینترنت افزار، تجهیزات و نرماي اعم از سختامکانات رایانه يسازي پست، توسعهمدرن

هاي مصنوعی ي اینترنت و حذف محدودیتهزینه ها و کاهش 1ISPو باال بردن نفوذ آن از طریق گسترش 

یعنی موانع فنی و  ).15( خوانی دارد، هم )1385هاي تحقیق با نتایج تحقیقات مقدسی (یافته ).23(شود فراهم می

هاي تکنولوژیکی مثل سرعت خطوط اینترنت، پهناي باند، کمبود متخصص داخلی، فقدان امکانات و زیرساخت

افزایش  باشد و باي کاالهاي ورزشی نمیهاي تولیدکنندهیرگذاري در بین شرکتتجارت الکترونیک مانع تأث

اي این امکانات رایانه يسازي پست، توسعهاي، تلفن همراه و تقویت و مدرنضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن ماهواره

از جمله عزیزي و  ،حقیقاتولی با نتایج برخی از ت داري ندارد.مانع در سطح استان تسهیل شده و دیگر تأثیر معنی

)، العمرو و الطراونه 2012( 2)، تیلور و دوروتی2013)، ندیالی (1388)، جعفرنژاد و همکاران (1391بسحاق (

توان در تبیین این موضوع می ).27، 17، 26، 19، 25، 24( باشد) همسو نمی2003( 3)، الجفري و همکاران2011(

زیرساخت اینترنتی و زیرساخت اطالعاتی تأثیر بسیار روشن و واضحی در ي زیرساخت کامپیوتري، گفت که توسعه

ها دارد و با توجه به اهمیت اثرات اقتصادي ورزش بر رشد اقتصادي کشورها لزوم دستیابی به مشتریان و شرکت

 

1  . Internet Service Provider 

2 . Taylor& Dorothy 

3 . Aljifri & et al 
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 استفاده از تجارت الکترونیک کاالهاي ورزشی بیش از پیش مورد قرار گرفته است. ولی از دیدگاه مدیران

ها به عنوان مانع مؤثر مد نظر ي کاالهاي ورزشی موانع فنی و تکنولوژیکی در این شرکتهاي تولیدکنندهشرکت

توان، به برطرف شدن این مانع و یا پرداخته شدن از لحاظ ساختاري در قرار نگرفته است. علت احتمال آن را می

  ي کاالهاي ورزشی استان دانست.هاي تولیدکنندهشرکت

 الکترونیکی تجارت سازيپیاده اجتماعی در -همچنین دیگر نتیجه تحقیق حاکی است که موانع فرهنگی     

) 2010( 4)، و الرنس و تار2013هاي تحقیق با نتایج تحقیقات ندیالی (باشد. یافتهنمی تأثیرگذار ورزشی کاالهاي

یکی تأثیر مهمی دارد. عناصر فرهنگی زیرساخت اجتماعی و فرهنگی در رشد تجارت الکترون) 28، 19همسو بود (

هاي فناوري تأثیر دارد. سطح خبرگی یک کشور هاي ارزشی بر نوآوريمانند زبان، سطح آموزش، زندگی و سیستم

ي فناوري که از طریق مواردي مانند میزان آشنایی کاربران اینترنتی با فناوري، سطح آموزش و تعلیم و در زمینه

فرهنگ از نظر تنوع  ).29(عامل بسیار مهم و تأثیرگذاري بر رشد تجارت الکترونیکی است آید، تجربه به دست می

هاي ي زمینهاي است و امروزه در همهمفهومی، وسعت معانی، سیر تاریخی و برداشت ادبی، داراي ابعاد گسترده

ها و راهبردهاي تهاي تحول آن است. سیاسعلوم انسانی هر پژوهش و نگرشی، نیازمند شناخت کلی و شیوه

ي مناسب به تنهایی قادر نخواهند بود که پذیرش تجارت الکترونیکی را در سطح کشور نهادینه کنند. استفاده

ها به سطح مطلوبی از آگاهی و اعتماد گسترده از تجارت الکترونیک تنها زمانی میسر است که مردم و سازمان

ایجاد هر روش جدید در جامعه نیازمند آشنا کردن مردم آن جامعه با  مند شوند.برسند تا بتوانند از منافع آن بهره

هاي فرهنگی و اجتماعی در دهد که احتماالً چالشنتایج به دست آمده نشان می). 30( ي جدید استآن پدیده

اي هاي تولیدکننده کاالهسازي تجارت الکترونیک در شرکتاستان برطرف شده و به عنوان مانع مؤثر در  پیاده

)، آقازاده و همکاران 1391ي حاصله با نتایج تحقیقات عزیزي و بسحاق (باشد. نتیجهورزشی تأثیرگذار نمی

، 13، 21، 24باشد (همسو نمی) 2006)، اوزکا و شمی (2009( 6هونایتی و همکاران  )،2012( 5)، آیدریس1387(

ي ادراك و ماعی در جوامع مختلف و نحوههاي فرهنگی و اجتسویی به دلیل وجود تفاوتعلت ناهم ).16 ،32

شود، چون که تجارت الکترونیک و مزایاي استفاده از آن بینشی که نسبت به تجارت الکترونیک دارند ناشی می

تواند به عنوان ماهیت ملموسی ندارد و بعضی از جوامع با مفهوم تجارت الکترونیک نا آشنا هستند؛ احتماالً می

  وانی در بین تحقیقات مختلف شود.خیکی از دالیل ناهم

ي باال و مدت زمان طوالنی در متأسفانه کشورهاي در حال توسعه داراي زیرساخت مناسب نیستند. هزینه     

هاي قابل جهت تأمین منابع مالی در کشورهاي در حال توسعه دو عامل اصلی کند بودن روند ساخت زیرساخت

 کاالهاي الکترونیکی تجارت سازيپیاده تحقیق این است که موانع اقتصادي دراز دیگر نتایج ). 4(باشد اعتماد می

)، تیلور و دوروتی 1389تحقیقات مشبکی و همکاران ( نتایج با تحقیق هايیافته .باشدمی تأثیرگذار ورزشی

، 35، 34، 26، 33باشد () همسو می2004( 9رسل و تولندو)، پ2005( 8)، بک و همکاران2006( 7)، میگرو2012(

ي کاالهاي ورزشی و هاي تولیدکنندهي نسبتاً باالي استفاده از تجارت الکترونیک در شرکتي اولیههزینه ).36
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9 . Purcell, F., & Toland  
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سازي تجارت الکترونیک ها براي استفاده از این روش از عوامل تأثیر گذار بر پیادهي الزم در آننبود انگیزه

) 1384و همکاران ()، عزیزي 1388ات جعفرنژاد و همکاران (و با نتایج تحقیق باشدکاالهاي ورزشی استان می

ي مورد تحقیق مرتبط دانست زیرا تحقیقات توان با جامعهخوانی را میعلت این عدم هم )37، 25خوانی ندارد (هم

هاي تولیدکننده و صادرکننده فرش صورت گرفته فوق در تهران در شرکت ایران خودرو و در زنجان در شرکت

  است.

سازي تجارت الکترونیکی مقرراتی نتایج تحقیق نشان داد که این موانع در پیاده -در مورد موانع قانونی     

 و هاشرکت تا دارد نیاز قانونی مناسب چارچوب به الکترونیک تجارت کاالهاي ورزشی تأثیرگذار نیستند. توسعه

 و حقوقی زیرساختار طراحی هنگام ).38( سازد طمئنم مالی تبادالت هنگام در هاآن کافی حفاظت مورد در را افراد

 تجاري عملکرد بر اساسی بسیار تأثیرات کار این که باشند داشته توجه باید ها دولت الکترونیکی، تجارت قانونی

هاي دولت شامل قوانین و مقرراتی نظیر قانون حمایت از سیاست ).25( خواهدگذاشت جاي به کشور

شوند و نیز قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیات و ... که توسط دولت تنظیم می ماندن اطالعات،محرمانه

 ).39( گردندهاي مربوطه تدوین میگیرنده در حوزههاي تصمیماستانداردهاي فناوري که توسط دولت و گروه

مقرراتی از  - نونیي کاالهاي ورزشی موانع قاهاي تولیدکنندههاي تحقیق حاکی از آن است که در شرکتیافته

هاي تحقیق با نتایج شود. یافتهسازي تجارت الکترونیک نمیها مانع پیادهجمله استانداردها، قوانین و دستورالعمل

یدریس و آ) 2012)، ابراهیمی (2013)، ندیالی (1388)، جعفرنژاد و همکاران (1391تحقیقات عزیزي و بسحاق (

و  هاخوانی احتماالً ناشی از سیاستعلت این ناهم). 31، 40، 19، 25، 24( خوانی ندارد) هم2012(

 باشد.هاي مختلف باتوجه به فرهنگ آن جوامع و کارگزاران دولتی میهاي دولتگذاريقانون
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