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 رویکرد پژوهش آمیخته: شناسایی موانع توسعه فروش اینترنتی
 

 2مریم بسحاق،  *1شهریار عزیزي

 دانشگاه شهید بهشتی ،ادیار دانشکده مدیریت و حسابداریاست-1

 ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور كارشناس -2

 
 

 چکیده

اصلی و فرعی گسترش فروش اینترنتی در ایران و  به شناسایی موانع این پژوهش با مطرح كردن پنج سوال،

های كیفی و سپس  كمپی    این پژوهش از نوع آمیخته و از شاخه اتصال داده. بندی آنها پرداخته است اولویت

فهرستی شامل  ،با مدیران هفت فروشگاه اینترنتی ها با تحلیل محتوای مصاحبه. با تاكید بر مرحله كمی است

. بندی شد این موانع در قالب نه طبقه مانع فرعی و چهار طبقه مانع اصلی طبقه. شدمانع جزئی شناسایی  45

سوال تخصصی طراحپی   45سوالی حاوی شش سوال جمعیت شناختی و  51ای  پرسشنامه ،در مرحله كمی

حقوقی دولتپی،  : به ترتیب اهمیت عبارتند از بخش كمی نشان داد كه موانع اصلی فروش اینترنتی نتایج. شد

موانع فرعی فروش اینترنتی به ترتیب اهمیپت  ، نشان داد یافته ها همچنین، . اختی و مدیریتیهنگی، زیرسفر

 . قانونی، دولت، مخابراتی، جامعه، نیروی كار، حمل و نقل، مالی، مشتریان :عبارتند از

 

 .فروش اینترنتی، ایران، موانع،پژوهش آمیخته :هاي كلیدي واژه
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 مقدمه-1
هپایی ماننپد    كند كه فناوری اشاره می 1ورسیل كار  دی

كند  ها دور می اینترنت، افراد را از دیدار مستقیم مغازه

و در عوض، آنها به دنبال مفهپوم خریپد الکترونیکپی    

های طوالنی كار و در  این مهم از فشار ساعت. هستند

هپای اجتمپاعی ناشپی     نتیجه وقت كمتر برای فعالیپت 

هپای جدیپد خریپد     ل راهلذا افراد به دنبپا . شده است

فروشپگاه اینترنتپی    (.1934باقری كنی و آذر، )هستند

چیزی فراتر از یك سایت معمپولی اسپت و بایپد بپا     

های تجاری و سهولت توسط مشپتریان   توجه به جنبه

خرید (. 1939سرمد و میرابی، )طراحی و ساخته شود

اینترنتی بر اساس تجربه واقعی از خرید نیست، بلکپه  

واهری ماننپد تصپویر، شپکل، اطتعپات     بر اساس ظپ 

جپوانمرد و سپلطان   )قرار داردكیفی و تبلیغات از كاال 

 .(1933زاده، 

بخپش اسپت    خرید اینترنتی زمانی مطلوب و رضایت

های فروشندگان دارای سرعت بپاال و سپاده    كه سایت

كم، زمپان    و كمهای قابل دسترسی آسان  سایت. باشد

كننپدگان   را كه مصرفكوتاه و میزان تتشی  فروش را

باید صرف درك و فهپم چگپونگی فپروش اینترنتپی     

سپعیدنیا و بنپپی  )سپپازد  كننپد، اقتصپادی و بهینپپه مپی   

ها در مپورد پپذیرش رایانپه و     بررسی(. 1936اسدی، 

ای بپرای   دهد كه اگر رایانه وسپیله  كاربرد آن نشان می

سرگرمی در نظر گرفته شود، انگیزه كاربرد آن بیشپتر  

اگپپر در مغپپازه مجپپازی امکانپپات تفپپری  . شپپوند مپپی

. بیشتری قرار بگیرد، افراد بیشپتری جپذب مپی شپود    

های مجازی با نشان دادن اهمیت، فوایپد   مدیران مغازه

تواننپد تعپداد بیشپپتری از    و سپهولت كپاربرد آن، مپپی  

 2(.1939حمدان، )مشتریان را جذب كنند

هایی كه در حپوزه   توسعه فناوری اطتعات و حركت

هپپا و در راسپپتای كپپاهش هزینپپه و  شپپركت مپپدیریت

گیرد،  محور صورت می  عملیاتی كردن دیدگاه مشتری

كار  و  های انقتب ارتباطات در كسب كاربرد دستاورد

واجپب تبپدیل كپرده     حتپی و  پپذیر  را به امری توجیه

بپرای بکپارگیری یپك فنپاوری      (.1939فتحی، )است

ی جدید را جدید، ابتدا باید موانع استفاده از آن فناور

هپپای مناسپپب و  حپپل شپپناخت و سپپس  بپپا ارائپپه راه

بپا بررسپی   . گیری درست آنهپا را رفپع نمپود    تصمیم

مطالعات انجام شده در حوزه شناسایی موانپع توسپعه   

: فروش اینترنتی در ایران، چند نکته مشخص می شود

اوالً عمده تحقیقات مرتبط به موانپع توسپعه تجپارت    

انپد    ش اینترنتپی پرداختپه  الکترونیکی و نه صرفاً فپرو 

ثانیاً تقریباً در همه تحقیقات داخلی قبلی از الگوهپای  

غربی استفاده شپده و چپارچوب موانپع احتمپالی بپر      

های خارجی از قبل مشپخص شپده و    اساس پژوهش

از طریق پرسشنامه فقط وجود یا عدم و میپزان موانپع   

بنپابر ایپن، جپای    . پیش بینی شده بررسی شده اسپت 

ه بر اساس بافت بومی داخپل كشپور و از   پژوهشی ك

منظر اكتشافی موانع توسعه فروش اینترنتی را مطالعپه  

هپایی كپه در ایپن     از این رو، سپوال . كند، خالی است

موانپع  : پژوهش مطرح می شپود، بپدین شپرح اسپت    

های  گسترش فروش اینترنتی از منظر مدیران فروشگاه

انپپع اینترنتپپی ایپپران كدامنپپدی اولویپپت و اهمیپپت مو 

شناسایی شده چگونه اسپتی سپاختار مقالپه بپه ایپن      

صورت است كه ابتدا مبانی نظپری تحقیپق و پیشپینه    

شناسپی تحقیق،تجزیپه و    سس  به روش. شود ارائه می

 گیری و ارائه راهکارها پرداخته می شود تحلیل، نتیجه
 
 مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2.

یپد،  فرآینپد خر : تجارت الکترونیك عبپارت اسپت از  

فپپروش، انتقپپال یپپا مبادلپپه محصپپوالت،خدمات و یپپا 

ای متصپل بپپه   هپای رایانپه   اطتعپات از طریپق شپبکه   

تجپپپارت (. 2003، 9هنپپپاری و محبپپپوب)اینترنپپپت 
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الکترونیکی  یعنی مبادله بدون استفاده از كاغذ كپه در  

هپا،   هپایی، ماننپد مبادلپه الکترونیکپی داده     آن نوآوری

الکترونیپك، انتقپال   پست الکترونیك، تپابلو اعتنپات   

های مبتنی بر شبکه به  الکترونیك وجه و سایر فناوری

تجپپارت  (.1930قپپزل ایپپا ، )شپپود كپپار بپپرده مپپی 

الکترونیکی شامل طیف وسیعی از فرآیندهای كسپب  

وكار برای پشپتیبانی از خریپد و فپروش الکترونیکپی     

هپر چنپد   (. 2004، 4اوبپرین )كاالها و خپدمات اسپت  

تجپارت الکترونیپك از سپوی    تعاریف ارائپه شپده از   

محققپپین از سپپه بعپپد مبادلپپه فعالیپپت، كاربردهپپا و   

های ارتباطی تفاوت دارد، لپیکن تمپام تعپاریف     شبکه

عمپل مبادلپه و خریپد و     (1)كپم در دو مپورد    دست

 (2)و ( كاال، خدمات و اطتعپات )فروش یك ارزش

بپا  ( به ویژه اینترنت)استفاده از یك وسیله الکترونیکی

 (.1939عزیزی، )تركندیکدیگر مش

در گذشپپته، تجپپارت بپپه شپپکل رو در رو انجپپام  

هپای اخیپر، تجپارت پیشپرفت      طپی دهپه  . گرفپت  می

بسپپیاری داشپپته، بپپه طپپوری كپپه حجپپم وسپپیعی از   

مبادالت، دیگر چهپره بپه چهپره نیسپتند و بیشپتر از      

هپای اعتبپاری انجپام     طریق تلفن، پست و بپا كپارت  

كه مشپتری از  هنگامی (. 1936خانی جزنی، )شوند می

دهد، در واقپع بپا شپركت،     طریق اینترنت سفارش می

. كنپد  هپا ارتبپاب برقپرار مپی     توزیع كننپدگان و بانپك  

محصول از طریق توزیع كننپده و بپا اطپتع بانپك و     

بانپك پپول را وصپول و در    . شپود  شركت حمل مپی 

وقتی موجودی كپاالی  . كند حساب شركت ذخیره می

مقپپدار حپپداقل توزیپپع شپپده كپپاهش یافتپپه، بپپه زیپپر 

تمپام  . دهپد  رسد، شركت دوباره آن را افزایش مپی  می

این معامتت به سرعت و تقریبا در یك زمپان انجپام   

بپازار در تجپارت الکترونیکپی، نامحپدود و     . شود می

توان آن را به جای محپل بپازار،    بدون مرز است و می

اینترنپت،   (.2001، 5گیانپ  و چپی  )فضای بازار نامید

با بازارهای سنتی و تعریفی متمپایز از  بازاری متفاوت 

هپای بپازار اینترنتپی،     ذكر برخی ویژگی. طلبد آنها می

 :سازد مزایای بیکران آن را بیشتر آشکار می

 .آزاد است -

در آن مبپپادالت سپپریعتر و ارزانتپپر جریپپان   -

 . دارد

كاهش هزینه جستجوی مصرف كننده را در  -

 .دارد پی

 .كند اد میارتباطات هر مکانه و هر زمانه ایج -

های پیشین و بعپتوه   های رسانه همه ویژگی -

 .پذیری را در خود دارد تعامل و آدرس

در آن، استفاده كننپدگان هپم نیپاز ارتبپاطی      -

 .دارند و هم نیاز اطتعاتی

 .روزی است شبانه -

بازارهای محصپوالت سفارشپی را جانشپین     -

 .بازارهای انبوه كرده است

اقری بپ )اطتعات را دموكراتیك كپرده اسپت   -

 (.1934كنی و آذر، 

خریپپد و "تپپوان  خریپپد و فپپروش الکترونیپپك را مپپی

تعریپپف  "فپپروش بپپه وسپپیله ابزارهپپای الکترونیکپپی

خریپد و فپروش    (.1931حسنقلی پور و اكبری، )كرد

شود كه فروشپندگان، بتواننپد    اینترنتی وقتی موفق می

نسبت به روش سنتی، منافع اقتصادی بیشتری را برای 

صپرف نمپایش محصپوالت در    . كننپد  مشتریان ایجاد

های متنوع وحتی جپذاب در   یك سایت زیبا با عک 

طبق  (.1934شیرخدایی، )فروش اینترنتی، كافی نیست

 UCLA ،3/43آمپپار مركپپز سیاسپپت هپپای ارتبپپاطی 

انجپام مپی   خرید اینترنتپی  ، از كاربران اینترنتدرصد 

و خریپپد اینترنتپپی بعپپد از اسپپتفاده از پسپپت   دهنپپد

بپه عنپوان سپومین     و جسپتجو در وب،  الکترونیکپی 
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یو سی ال )تفعالیت محبوب اینترنتی شناخته شده اس

 .(2001ای، 

فروش از طریپق فروشپگاه اینترنتپی، راه مناسپبی     

برای فروش اسپت چپرا كپه یپك ویتپرین دائمپی و       

الوصپپول كپپه هزینپپه آن خیلپپی كمتپپر از یپپك   سپپهل

سازد، ضمن این كپه مپردم    فروشگاه سنتی را مهیا می

علیخپانی،  )شتری امکپان دسترسپی بپه آن را دارنپد    بی

فروش بپه مشپتری مهمتپرین جنبپه اینترنپت      (. 1935

افتد كه معامله از  برای شركت است و زمانی اتفاق می

طریق اینترنت انجام شپده و شپركت مبپالر پرداختپی     

 (.1934اسماعیل پور، )مشتری را دریافت كرده باشد 
 
 پژوهش پیشینه -2-3

عوامل تاثیرگذار بر رشپد  ( 2001)6سیجاوالگی و رام

از نظر آنها، . تجارت الکترونیکی را مطالعه كرده است

هایی از جمله،   رشد تجارت الکترونیکی به زیرساخت

فناوری اطتعات و ارتباطات، اجتمپاعی و فرهنگپی،   

فقدان هریپك  . تجاری و قانونی و دولتی بستگی دارد

مهپپم در توانپپد،  مپپانعی  هپپا مپپی از ایپپن زیرسپپاخت

در . سازی تجپارت الکترونیکپی محسپوب شپود     پیاده

های تجپارت   چند محقق موانع و بازدارنده 2009سال 

هدف این مطالعه، ارائپه  . الکترونیکی را مطالعه كردند

هپای اعتمپاد و    مدل و چارچوبی برای بهبود موضپوع 

اطمینان مرتبط با تجارت الکترونیکپی در كشپورهای   

ظپر آنهپا چنپدین عامپل در     از ن. در حال توسعه است

ایجاد اعتماد و اطمینپان بپه تجپارت الکترونیکپی در     

ایپن عوامپل   . كشورهای در حال توسپعه مپوثر اسپت   

امنیت اطتعپات، زیرسپاخت فنپی و صپنعتی،     : شامل

هپپای  آمپپوزش، مقپپررات و قپپوانین دولتپپی، موضپپوع 

،  الجفپپری و همکپپاران)اجتمپپاعی و فرهنگپپی اسپپت 

بررسی علل موفقیپت   در پژوهش دیگری در(. 2009

هپپا تاكیپپد شپپد كپپه حضپپور   سپپایت و شکسپپت وب

ها در اینترنت، ریسك بسیار باالیی بپرای آنهپا    سازمان

دهپد كپه    نشپان مپی   1330داشته است و تجربه دهپه  

هپپا در همپپان دو سپپال اول    سپپایت بسپپیاری از وب

شکست خورده و برخی از آنها همچنان با قدرت بپه  

ظر آنها علپت اصپلی ایپن    از ن. دهند كار خود ادامه می

كنتپرل و   توان به دو دسته كلپی قابپل   ها را می شکست

كنتپرل را   علپل قابپل  . بنپدی كپرد   كنترل طبقپه  غیرقابل

بنپدی   توان به علل استراتژیك، عملی و فنی تقسیم می

كنتپرل بپه دو علپت     كرد، در حالی كه علپل غیرقابپل  

رازی و )شپپوند بنپپدی مپپی  رفتپپاری و فنپپی تقسپپیم  

المللپپی گسپپترش  مؤسسپپه بپپین(. 2004، 3همکپپاران

در خصپو  موانپع    2003فناوری اطتعات در سال 

گسترش تجارت الکترونیکی در كشپورهای در حپال   

توسعه، این گونه بیان كرده است كه بیشتركشپورهای  

در حپپال توسپپعه، بپپه لحپپاخ شپپبکه مخپپابراتی و     

افزارهای مورد نیاز تجارت الکترونیکی، به حد  سخت

ند و اكنون موانع فرهنگپی، آموزشپی و   ا كفایت رسیده

حقوقی از مهمترین موانع رشپد تجپارت الکترونیکپی    

در آنها است و موانع امنیتی در درجه بعپدی اهمیپت   

عزیپزی و همکپاران   (. 2003، 3آی ای دی )قرار دارد

به بررسی موانع به كارگیری تجپارت الکترونیکپی در   

وانپع  شركت ایران خودرو پرداختند و دریافتنپد كپه م  

توسعه تجارت الکترونیکی در این شركت بپه ترتیپب   

عپدم آمپادگی و تمایپل مشپتریان     : اولویت عبارتند از

شركت ایران خودرو ، عپدم آمپادگی و نبپود قابلیپت     

فرهنگپپی، -الزم در شپپركای تجپپاری، موانپپع رفتپپاری

مشکتت فنی و عدم فضای رقابتی مناسب در صنعت 

نفپر دیگپر از    دو(. 1934عزیزی و همکاران، )خودرو
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محققان داخل كشپور فقپدان آگپاهی عمپومی مپردم      

هپپای تجپپارت  هپپا و محپپدودیت نسپپبت بپپه قابلیپپت

هپپای  الکترونیکپپی، فقپپدان اطتعپپات مفیپپد در شپپبکه

اطتعپپاتی بازرگپپانی، فقپپدان همکپپاری و مشپپاركت  

افپپزار، نرمپپافزار و  نهادهپپای ذیپپربط، فقپپدان سپپخت 

تجارت  های مخابراتی را از موانع گسترش زیرساخت

مهپدوی عپادلی و رضپای حپق     )دانند الکترونیکی می

نامه خود بپه   یکی از محققان در پایان(. 1936دوست، 

بندی موانع اصپلی توسپعه    این نتیجه رسید كه اولویت

های اقتصادی زنجپان بپه    تجارت الکترونیکی در بنگاه

موانپع حقپوقی، موانپع فرهنگپی،     : ترتیب عبارتنپد از 

هپای   مربپوب بپه زیرسپاخت    موانپع مپدیریتی، موانپع   

حپاجی علپی   )اساسی، موانع انسانی و موانع اقتصادی

در تحقیقپپی موانپپع توسپپعه تجپپارت (.  193اكبپپری، 

الکترونیکی در استان مركزی بپه ترتیپب اولویپت بپه     

مباحث مپرتبط بپا عوامپل    : صورت زیر شناسایی شد

رسپپتمی و )انسپپانی، عوامپپل حقپپوقی و عوامپپل فنپپی

عپپه دیگپپری موانپپع تجپپارت  مطال(. 1933همکپپاران، 

الکترونیکی در زمینه صادرات فرش دستباف ایپران را  

 -1: به ترتیب اولویت به صورت زیر شناسپایی نمپود  

 -2مشکتت و موانع مربوب به زیرساختار اطتعاتی  

مشکتت مربوب به زیرساختارهای قانونی، حقوقی و 

مشپپکتت و موانپپع زیرسپپاختار انسپپانی،  -9امنیتپپی  

مشکتت مربوب بپه   -4فرهنگی و رفتاری   آموزشی،

 -5زیرسپپاختارهای گمركپپی، بازرگپپانی و مالیپپاتی    

مشپپپکتت مربپپپوب بپپپه  -6مشپپپکتت اینترنپپپت  

مشپکتت   - افپزاری    زیرساختارهای فنی و سپخت 

جعفرپپور  )افزاری مربوب به زیرساختارهای مالی و نرم

 (.1933و همکاران، 

بررسپی   بپه  10دان  جن و همکاران 2012در سال  

عوامل حیاتی موفقیت در توسعه تجارت الکترونیکپی  

در صنعت گردشگری بپا بپه كپارگیری فپن دلفپی و      

دان  جن و همکاران، )تحلیل سلسله مراتبی پرداختند

برخی از عوامل شناسایی شده در این تحقیپق  (. 2012

فرهن  شپركت، تپیم تجپار الکترونیکپی،     : عبارتند از

ای داخلپی، سیسپتم   افزایش ارزش مشپتری، فرآینپده  

سپایت، منپابع    تامین كننده، سهولت به كپارگیری وب 

بپه بررسپی وضپعیت     1930موحدی در سال . انسانی

های كوچك و متوسط  تجارت الکترونیکی در شركت

وی دریافپپت كپپه درحپپالی كپپه  . در ایپپران پرداخپپت

 الکترونیکپی  به كارگیریتجارت برای بالقوه های زمینه

هپم   اما دارد، یران وجودا متوسط و كوچك صنایع در

 تجپارت  از اسپتفاده  بپه  هپا  بنگپاه  ایپن  تمایپل  اكنون

 عپادی  امکانپات  كاربرد از متوسط، كمتر الکترونیکی

 و رایانپه  كپاربرد  متوسپط،  از بپیش  نها درآ ارتباطات

 اطتعپاتی،  اسپتقرار  و كم، حد در ای ارتباطات شبکه

 آنها بسیار در الکترونیکی تجارت راهبردی و عملیاتی

هپای   ختصپه پپژوهش  ( 1)جدول شپماره   .است كم

منتخپپپب در خصپپپو  موانپپپع توسپپپعه تجپپپارت  

 .دهد الکترونیکی و فروش اینترنتی را نشان می
 
 روش شناسی -3

 پژوهش روش و طرح-3-1

این پژوهش از نظر هپدف، كپاربردی، از نظپر نحپوه     
گپپردآوری اطتعپپات، توصپپیفی پیمایشپپی و از نظپپر  

تحقیقپپات . یختپپه اسپپتقطعیپت اطتعپپات از نپپوع آم 
ادغپام دو مجموعپه   : آمیخته خود سه نوع اصپلی دارد 

داده، اتصال دو مجموعه داده و جا دادن یك مجموعه 
ایپن  (.  200 ،11كراسپول و كپترك  )داده در دیگری 

ها اسپت، زیپرا در ابتپدا     پژوهش از شاخه اتصال داده
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هپای   آوری، سس  بر اسپاس داده  های كیفی جمع داده
 .آوری شد های كمی جمع كیفی، داده

 
 پژوهش انجام فرآیند-3-2

 (عمقپی  مصاحبه) كیفی مرحله دو شامل مطالعه این
 بپه  پپژوهش  انجام فرآیند .است (پرسشنامه) كمی و

 .است شده ارایه (1) شکل در ختصه صورت

 تیهای منتخب در حوزه موانع توسعه تجارت الکترونیکی و فروش اینترن ختصه پژوهش: 1دول شمارهج
 موانع شناسایی شده سال  محقق

 فناوری اطتعات و ارتباطات، اجتماعی و فرهنگی، تجاری و قانونی و دولتی 2001 جاوالگی و رامسی

 2009 الجفری و همکاران
هپای   صنعتی، آموزش، مقررات دولتی، موضپوع /امنیت اطتعات، زیرساخت فنی 

 اجتماعی و فرهنگی

 (رفتاری و فنی)،  علل غیرقابل كنترل (استراتژیك، عملی و فنی)كنترل  علل قابل 2004 رازی و همکاران

موسسپپپپه گسپپپپترش  
 فناوری اطتعات

 فرهنگی، آموزشی و حقوقی  2003

 1934 عزیزی و همکاران
ها، نبود تمایل مشپتریان بپه تجپارت     فرهنگی، نبود رقابت بین بنگاه فنی، رفتاری
 الکترونیکی

عپپپپادلی و  مهپپپپدوی
 دوست حق رضای

1936 
هپای اطتعپاتی    فقدان آگاهی عمپومی مپردم، فقپدان اطتعپات مفیپد در شپبکه      

افپزار،   بازرگانی، فقپدان همکپاری و مشپاركت نهادهپای ذیپربط، فقپدان سپخت       
 های مخابراتی افزار و زیرساخت نرم

 حقوقی، فرهنگی، مدیریتی، زیرساختی ، انسانی و اقتصادی  193 علی اكبری  حاج

 .عوامل انسانی، عوامل حقوقی و عوامل فنی 1933 رستمی و همکاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند انجام پژوهش  -1شکل 

 مدير  فروشگاه اينترنتي 7مصاحبه با 

موانع شناسايي :لیل محتوای مصاحبه هاتح

 تفصیلي

 استخراج شده وانع تفصیليمبندی  طبقه

 طراحي پرسشنامه

 ها گردآوری و تحلیل داده

 گیری بندی و نتیجه جمع

 مرحله كیفي

 مرحله كمي



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

  11/ رویکرد پژوهش آمیخته: شناسایی موانع توسعه فروش اینترنتی

 

 نمونه و جامعه -3-3

كه دارای دفتر مركپزی در  اینترنتی های  فروشگاه كلیه

را تشپکیل   ایپن مطالعپه   جامعپه آمپاری   ایران هستند،

هپای   فروشپگاه  مپدیران  واحد نمونه گیپری، . دهند می

از طریق مصاحبه و در مرحله ابتدا كه  ستنداینترنتی ه

 از طریپق آنهپا   هپای الزم  بعد از طریق پرسشنامه داده

در واقپع، بپرای انجپام ایپن      .شپده اسپت  آوری  جمع

. تحقیق دو نمونه طی دو مرحله تحقیق انتخاب شدند

هپا   نفپر از مپدیران فروشپگاه     در مرحله مصاحبه، با 

مپپدیر  100در مرحلپپه بعپپد، بپپرای  . مصپپاحبه شپپد 

پ  از سه بار  پیگیری از طریق . پرسشنامه ارسال شد

پرسشپنامه   53نامه الکترونیکپی و تلفپن، در مجمپوع    

 .نهایی قابل استفاده برگشت داده شد
 

 ها داده آوري جمع روش و ابزار-3-4

مصپاحبه   هپا در مرحلپه كیفپی،    آوری داده ابزار جمپع 

 در . بسته است پرسشنامه عمقی و در مرحله كمی

. رحله كیفی از روش یادداشت برداری اسپتفاده شپد  م

در مرحله كمی پرسشنامه به دو روش مراجعه مستقیم 

توزیپپع و  و ارسپپال از طریپپق پسپپت الکترونیکپپی  

برای تکمیل پرسشنامه از شپیوه خپود   . گردآوری شد

 .گزارشی استفاده شد
 

 روایی و پایایی ابزار-3-5

محتوا استفاده  برای تعیین روایی، از ابزار تعیین روایی

پرسشنامه تنظیم شده بر اساس مپتن مصپاحبه بپا    . شد

مدیران فروشگاه، قبل از توزیع به تاییپد چنپد تپن از    

برای آزمون پایپایی از آلفپای   . خبرگان موضوع رسید

مقپدار  . كرونباخ برای كلیه عوامل فرعی اسپتفاده شپد  

، عامپل  310/0آلفای كرونباخ بپرای عامپل مخپابراتی    

، عامپپل 0/ 32، عامپپل جامعپپه 31/0 نقپپل و حمپپل

، عامپل مپرتبط بپا    336/0، عامل مپالی  349/0مشتری 

، 346/0، عامل مپرتبط بپا نیپروی كپار     314/0مشتری 

و بپرای عامپل ضپعف     329/0توجهی دولت  عامل بی

 .محاسبه شد 1/0 3قوانین موجود 
 

 ها تجزیه و تحلیل داده -4

 توصیف جمعیت شناختی نمونه -4-1

مدیر فروشگاه اینترنتی،   ه عمقی با در بخش مصاحب

نفپر فپوق    1از نظپر تحصپیتت   . نفر مرد بودند  هر 

از . نفر فوق لیسپان  بودنپد   9نفر لیسان  و  9دیسلم،

 90نفر بین  9سال، و  90تا  13نفر بین  9لحاخ سنی، 

در . سپال داشپتند   50تپا   40نفر بپین   1سال و  40تا 

نفر مپرد    5و  نفر زن 1مدیر،  53بخش كمی از میان 

نفپر فپوق    6نفپر دیپسلم،    5از نظر تحصیتت، . بودند

از . نفر فوق لیسان  بودند 3نفر لیسان  و  93دیسلم، 

نفپر بپین    90سپال، و   90تا  13نفر بین  21نظر سنی، 

 .سال داشتند 50تا  40نفر بین   سال و  40تا  90
 

توصیییف مشختییاو عمییومی فروشیی اه    -4-2

 اینترنتی

چند سوال در باره ابعاد مختلف  ها تحلیلبرای تعمیق 

فروشپگاه،   53از میپان  . فروشگاه اینترنتی پرسیده شد

و ( دارای تنوع كاالیی مختلپف )فروشگاه عمومی   1

فروش كاالهپای محپدود و   )فروشگاه اختصاصی  41

تركیب مشتریان فروشپگاه نشپان مپی    . بودند( خا 

هپپای  درصپپد فروشپپگاه 4442دهپپد كپپه بپپازار هپپدف 

هپا   درصد فروشگاه 5543ترنتی، تهران و بازار هدف این
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هپای   سابقه كار فروشگاه. های مختلف است شهرستان

ارایپه شپده   ( 2)مورد بررسی به شکل جدول شپماره  

 .است

 

 

 های اینترنتی توزیع میزان سابقه فروشگاه -2جدول شماره 

 یدرصد فراوان فراوانی سابقه كار درصد فراوانی فراوانی سابقه كار

  204 12 سال 9 944 2 سال كمتر از یك

 2244 19 سال 4 42 1 10 سال 1

 1340 11 سال 2
سال و  5

 بیشتر 
10 1 42 

 سال 3= حداكثر  ماه 2= حداقل 

 

شیوه ارسپال كپاال و تحویپل بپه مشپتری، یکپی از       

در جپپدول . هپپای مهپپم فپپروش اینترنتپپی اسپپت جنبپپه

ر هپپای رایپپج ارسپپال كپپاال د   سپپهم روش 9شپپماره

 .های اینترنتی مورد بررسی ارایه شده است فروشگاه

 

 های اینترنتی های ارسال كاال در فروش فروشگاه سهم روش -9جدول شماره 

 درصد فراوانی روش ارسال درصد فراوانی روش ارسال

 %45 26 ای حمل و نقل های واسطه شركت %34 43 پیك

 %99 13 ترمینال باربری %66 93 پست
 

داخت قیمت كاالی خریداری شده از دیگپر  شیوه پر

در جپدول  . جنبه هپای مهپم فپروش اینترنتپی اسپت     

شیوه پرداخت در فروش اینترنتپی درنمونپه    4شماره 

 .مورد بررسی ارایه شده است
 

 های اینترنتی های مختلف پرداخت در فروش فروشگاه سهم شیوه: 4جدول شماره 

 درصد فراوانی روش پرداخت  درصد فراوانی روش پرداخت 

 %62 96 خودپرداز % 4  2 پرداخت آنتین

 %34 43 پرداخت مستقیم به پیك %66 93 واریز به حساب فروشگاه
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 (فراوانی= ف)موانع توسعه فروش حاصل بخش كیفی -5جدول 

 مانع ف مانع ف مانع ف مانع ف

2 
های  آموزش ضعف

 الزم برای مدیران
9 

حقوقی در  نظامضعف 

رائم اینترنتی تعریف ج

 آنو پیگیری 

   فیلترین  5
مشکتت شبکه 

 ای و مخابراتی

2 

عدم آشنایی 

مدیران با فنون 

بازاریابی ختق در 

 جذب مشتری

9 
عدم آشنایی بسیاری از 

 افراد با خرید اینترنتی
5 

پایین بودن امنیت 

 اینترنت
6 

فراوان قطعی 

 شبکه اینترنت

2 
وجود تبلیغات 

 منفی
9 

ناقص بودن قوانین 

موجود در زمینه 

 تجارت الکترونیکی

4 
ین بودن پهنای باند یپا

 اینترنت
6 

عدم حمایت 

 الزم دولت

2 

عدم امکان پست 

برخی كاالها مثل 

 كاالهای سنگین

9 
 ضعیفكیفیت 

 پستیخدمات 
4 

ین بودن اعتماد یپا

 مشتریان
5 

دسترسی   نداشتن

افراد به اینترنت 

 رایانهو 

2 

ر و نگرش نبود باو

مناسب مشتریان 

 به این نوع خرید

9 
باال بودن هزینه پست 

 كاال
9 

با تاخیر رسیدن برخی از 

كاالهای ارسالی از طریق 

 پست

5 
باال بودن هزینه 

 اینترنت

2 

ین بودن كیفیت یپا

دهی  سروی 

های واسطه  شركت

 ای حمل و نقل

2 

ها و  نبود مشوق

جذابیت های الزم 

 جهت سرمایه گذاری

9 
شبکه  عی متعددقط

 شتاب
5 

ین بودن یپا

 سرعت اینترنت

 
 هاي كیفی تحلیل داده-4-3

ها از تجزیپه و   در بخش كیفی برای شناسایی شاخص

عپواملی كپه در   . تحلیل محتوای اكتشافی استفاده شپد 

مصاحبه، توسط مپدیران فروشپگاه اینترنتپی     جلسات

ذكر شد، به همراه فراوانی عوامپل در جپدول شپماره    

 .ایه شده استار( 5)

 

 

و  2به دلیل تعداد زیاد كدها، تنها كدهای با فراوانپی   

پپپ  از . بیشپپتر در جپپدول فپپوق ارایپپه شپپده اسپپت 

استخراج كدهای اولیه، محققان به اسپتخراج كپدهای   

 4مپانع اولیپه بپه     29در نتیجه . محوری اقدام نمودند

 (.6جدول )بندی شد مانع فرعی طبقه 3مانع اصلی و 
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 طبقه بندی موانع توسعه فروش اینترنتی -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موانع اصلی موانع فرعی های مهم برخی از شاخص

، اینترنت ، پایین بودن سرعتفراوان شبکه اینترنتقطعی 

 .قطعی فراوان شبکه شتاب
 مخابراتی

با تپاخیر رسپیدن برخپی از كاالهپای ارسپالی از طریپق        زیرساختی

بپودن كیفیپت    ینیپپا  پست كاال،  باال بودن هزینه، پست

 حمل و نقل خدمات

 حمل و نقل 

، آشپنا نبپودن   نبود فرهن  اسپتفاده از رایانپه و ایتنرنپت   

هپای   بسیاری از افراد با خریپد اینترنتپی، ثبپت سپفارش    

 .خرید بی مورد توسط برخی افراد

 جامعه

 فرهن ی

خریپداران   تعپداد كم بپودن   ، ین بودن اعتماد مشتریانیپا

 خریداران سنتی اینترنتی در مقایسه با
 مشتری

باال بودن هزینه اینترنت، باال بودن هزینه پست كاال، نبود 

گپذاری در كسپب و كپار     های الزم بپرای سپرمایه  مشوق

 .اینترنتی

 مالی

 مدیریتی
دسترسی نداشتن بسیاری از افپراد بپه اینترنپت و رایانپه،     

ناتوانی مدیران فروشپگاه در تپامین نیازهپای خریپداران     

 .اینترنتی

 مرتبط با مشتریان

نبود استانداردهای الزم برای آمپوزش كاركنپان، خپروج    

 .سریع  نیروهای آموزش دیده
 مرتبط با نیروی كار

نبود صنف معین، عدم حمایت الزم دولت، روشن نبودن 

 .رویکرد دولت به تجارت الکترونیکی
 توجهی دولت بی

 -دولتیییییی

 حقوقی
تجارت الکترونیکی، ناقص بودن قوانین موجود در زمینه 

ضعف نظام حقوقی در تعریف جرائم اینترنتی و پیگیری 

 .آنها

 ضعف قوانین موجود
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 نتایج آزمون میانگین اهمیت موانع اصلی و فرعی فروش اینترنتی - جدول 

 T Sig p موانع فرعی T Sig p موانع اصلی

 000/0 164/6 مخابراتی 000/0 356/5 زیرساختی

 013/0 449/2 حمل و نقل

 000/0 006/5 جامعه 000/0 225/5 فرهن ی

 000/0 309/9 مشتری

 000/0 340/9 مالی 000/0 225/5 مدیریتی

 0/ 00 35/2  مرتبط با مشتریان

 000/0 031/4 مرتبط با نیروی كار

 000/0 323/3 توجهی دولت بی 000/0 302/10 حقوقی -دولتی

 000/0 245/10 ضعف قوانین موجود

 

 كمی هاي داده تحلیل -4-4

 موانع اهمیت میان ین بررسی -4-4-1

برای بررسی میانگین اهمیت موانع اصلی و فرعپی از  

(.  جپدول  )ای استفاده شپد  آزمون میانگین تك نمونه

بر اساس این نتایج، از آنجا كه سط  معنپاداری بپرای   

تپوان نتیجپه    درصد اسپت، مپی   5 كلیه  موانع كمتر از

گیری نمود كه میانگین كلیه موانع اصلی و فرعپی در  

 . ، از حد متوسط بیشتر است% 35سط  اطمینان 

هپا بپه    برای بررسی وضعیت میپانگین كلیپه شپاخص   

ای  صپپورت تفصپپیلی از آزمپپون میپپانگین تپپك نمونپپه

بپر اسپاس ایپن نتپایج، بپرای      (. 3جدول )استفاده شد

منفی  1436ر تی محاسبه شده آنها بین موانعی كه مقدا

دهندگان اهمیت آن   مثبت باشد، از نظر پاسخ 1436تا 

مپوانعی كپه   . موانع در حد متوسط بوده و خنثی است

بیشتر باشد، یعنی  1436مقدار تی محاسبه شده آنها از 

درصد شپاخص مپذكور    35این كه در سط  اطمینان 

ه شپده از  اگپر مقپدار تپی محاسپب    . شود مانع تلقی می

منفی كوچکتر باشد، عامپل مپذكور مپانع تلقپی      1436

 .نشده است
 

 موانع بندي اولویت-4-4-2

موانع   در این قسمت به كمك آزمون فریدمن، اولویت

نتپایج ایپن   . ها بررسپی شپد   اصلی و فرعی و شاخص

بپا توجپه بپه سپط      . آزمون دارای دو خروجی است

ی و معناداری در خروجپی آزمپون بپرای موانپع اصپل     

موانع % 33توان گفت كه به احتمال بیش از  فرعی می

شناسایی شده از اهمیت و اولویت برابری برخپوردار  

خروجی آزمون تحلیل واریپان  فریپدمن در   . نیستند

 .نشان داده شده است( 3)جدول شماره 
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 ای برای موانع تفصیلی نتایج آزمون میانگین تك نمونه -3جدول 
 تفسیر T ها شاخص تفسیر T ها شاخص

 گمشده مرسوالت به خسارت پرداخت عدم موثر 2/ 50 ای و مخابراتی مشکتت شبکه

 پست ازطرف

 موثر 321/4

 موثر 532/9 نقل و حمل ها واسطه دهی سروی  نییپا كیفیت موثر 142/2 فراوان شبکه اینترنت قطعی

 موثر 2/ 33 فیلترین  موثر 4/ 14 باال بودن هزینه اینترنت

 موثر 4/9 1 شتاب شبکه فراوان قطعی موثر 229/2 بودن سرعت اینترنت نییپا

 كار و دركسب گذاری سرمایه برایالزم نبودجذابیت موثر 544/5 پایین بودن امنیت اینترنت

 اینترنتی

 موثر 9/ 16

 موثر 233/2 معین صنف نبود موثر 323/2 ین بودن پهنای باند اینترنتیپا

ایانپه و  نبود فرهنپ  اسپتفاده از ر  
 ایتنرنت

 نوع این به مشتریان مناسب نگرش و باور نبود خنثی 055/1

 خرید

 خنثی 639/0

خریپپد  بپپا  جامعپپه نبپپودن آشپپنا
 اینترنتی

 خنثی ./6 4 سنتی با درمقایسه اینترنتی خریداران تعداد كمبود موثر 2/ 04

بپا اینترنپت و    جامعپه  نبپودن  آشنا
 كامسیوتر

 موثر 296/9 اینترنتی خرید یبرا تقاضا كمبود خنثی 4/1  

بسپیاری از افپراد بپه     نبپودن  آشپنا 
 رایانهاینترنت و 

 موثر 404/4 اینترنتی خرید زمینه در منفی تبلیغات وجود خنثی 32/0 

 خنثی 60/0  شخصی اطتعات افشای از مشتریان ترس خنثی 469/1 ین بودن اعتماد مشتریانیپا

هپای   ن سپروی  ییكیفیت بسیار پا
 پستی

 خنثی -4/0 5 كاربران برخی توسطبی مورد  سفارش ثبت خنثی 551/1

با تاخیر رسیدن برخی از كاالهپای  
 ارسالی از طریق پست

 خنثی -236/0 الزم مجوزهای گرفتن شرایط بودن سخت موثر 011/2

 خنثی 106/1 وام دریافت در شده اخذ مجوزهای بی اعتباری موثر 223/2 باال بودن هزینه پست كاال

عدم امکان پست برخی كاالها مثل 
 كاالهای سنگین

 موثر 99/2  فروش فعالیت سودآوربودن به مدیر اعتماد عدم موثر 995/9

عپپدم امکپپان پیگیپپری وضپپعیت   
 ها در سایت پستمرسوله

 موثر 0/2 0 مشتریان نیازهایتامین درناتوانی مدیران فروشگاه  موثر 519/9

گم شدن برخی كاالهای ارسالی از 
 یق پست طر

 در ختق بازاریابی فنون با مدیران آشنایی عدم موثر 993/9

 مشتری جذب

 موثر 355/2

 بپرای  الزم های آموزش ارائه عدم

 مدیران

 موثر 224/15 دولت الزم حمایت عدم موثر 2/ 50

 وثرم  /343 الکترونیکی تجارت به دولت رویکرد نبودن روشن موثر 64/4  كاركنان آموزش هزینه باالبودن

 بپرای  الزم اسپتانداردهای  نبپود 

 كاركنان آموزش

 زمینپه  در خصوصپی  بخپش  جایگپاه  تعیپین  عدم موثر 220/6

 دولت ازطرف الکترونیکی تجارت

 موثر  /322

 در مپاهر  و ورزیپده  نبودنیروهای

 مرحله راه اندازی فروشگاه

 تجپارت  درزمینپه  موجپود  قپوانین  بپودن  نپاقص  خنثی 9/0 2

 الکترونیکی

 رموث 509/3

 آمپوزش  نیروهپای  خروج سپریع 

 فروشگاه دیده

 فروشپگاه  جپرائم  تعریپف  در حقوقی نظام ضعف خنثی 554/0

 اینترنتی

 موثر  /069

  موثر 953/6 ضعف قوانین پرداخت الکترونیکی
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 موانع بندي اولویت-4-4-2

موانع  در این قسمت به كمك آزمون فریدمن، اولویت

تپایج ایپن   ن. ها بررسپی شپد   اصلی و فرعی و شاخص

بپا توجپه بپه سپط      . آزمون دارای دو خروجی است

معناداری در خروجپی آزمپون بپرای موانپع اصپلی و      

موانپع  % 33توان گفت كه به احتمال بیش از  فرعی می

شناسایی شده از اهمیت و اولویت برابری برخپوردار  

خروجی آزمون تحلیل واریپان  فریپدمن در   . نیستند

 .ه استنشان داده شد( 3)جدول شماره 

 

 خروجی آزمون تحلیل واریان  فریدمن برای موانع اصلی و فرعی -3جدول

 اولویت میانگین رتبه موانع فرعی اولویت میانگین رتبه موانع اصلی

 1 41/9 حقوقی -دولتی
 2 16/6 توجهی دولت بی

 1  /04 ضعف قوانین موجود

 2 94/2 فرهنگی
 4 39/4 جامعه

 6 0/4  مشتری

 9 13/2 ختیزیرسا
 9 33/4 مخابراتی

   22/4 حمل و نقل 

 4 05/2 مدیریتی

 3 12/4 مالی

 3 02/4 مرتبط با مشتریان

 5 32/4 مرتبط با نیروی كار

χ
2
=40.38; d,f=3 χ

2
=62.63; d,f=8 

 

هپای تفصپیلی نشپان     آزمون فریدمن برای شپاخص 
هپای فرعپی از اولویپت یکسپانی      دهد كه شاخص می

χ)دار نیسپپپتند برخپپپور
2
=228.24; d,f=44; 

P<0.099 .)     شاخص عپدم حمایپت الزم دولپت بپا
دارای بیشپپترین اهمیپپت و  94/94ای  میپپانگین رتبپپه

شاخص باال بودن هزینه آموزش كاركنان بپا میپانگین   
 .دارای كمترین اهمیت است 33/16ای  رتبه
 
 گیري و پیشنهادها نتیجه -5

هنگی، مپدیریتی  در این پژوهش، موانع زیرساختی، فر
 دولتی به عنوان موانع اصلی فروش  -و حقوقی

 

ترتیب اهمیت ایپن موانپع از   . اینترنتی شناسایی شدند
: های اینترنتی عبارت است از دیدگاه مدیران فروشگاه

. دولتپی، فرهنگپی، زیرسپاختی و مپدیریتی     -حقوقی
همچنپپین، مشپپخص شپپد كپپه موانپپع فرعپپی فپپروش  

ی بپه  نترنتپ یا یهپا  فروشگاه مدیراناینترنتی از دیدگاه 
ضپعف قپوانین موجپود،    : ترتیب اولویپت عبارتنپد از  

توجهی دولپت، مخپابراتی، جامعپه، در ارتبپاب بپا       بی
نیروی كار، مشتری، حمل و نقل، مالی، در ارتبپاب بپا   

 .مشتریان

نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی هماهنپ  بپوده،   
در  ، 3اكبپری در سپال    علپی . كنپد  آنها را تاییپد مپی  

بندی موانع اصلی توسعه تجارت الکترونیکپی   اولویت
 هپای اقتصپادی اسپتان زنجپان،     از نظر متولیان، بنگاه
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هپای   موانع حقوقی، فرهنگپی، مپدیریتی، زیرسپاخت   
را مهمتپرین موانپع    اساسی، انسانی و موانع اقتصپادی 

شناسایی نموده است كه بپا پپژوهش حاضپر تپا حپد      
تمی و دیگپران در  همچنین، رس .زیادی مشابهت دارد

، در پپپژوهش خپپود موانپپع توسپپعه تجپپارت 33سپپال 
الکترونیکی را به ترتیب اولویپت بپه صپورت موانپع     
مرتبط با عوامل انسانی، عوامل حقوقی و عوامل فنپی  

رازی و همکپپاران  همچنپپین. تعریپپف كپپرده انپپد  
در مقالپپه خپپود بپپه بررسپپی علپپل موفقیپپت و (2004)

نظپر آنهپا علپت    از . پردازنپد  ها می سایت شکست وب
تپوان بپه دو دسپته كلپی      ها را مپی  اصلی این شکست

  و غیرقابپل  )علل استراتژیك، عملی و فنی(كنترل قابل
مهمتپرین  . بنپدی كپرد   طبقپه  )رفتپاری و فنپی  (كنترل

های پیشین داخلپی   تفاوتی كه تحقیق حاضر با تحقیق
دارد، زاویه دید جدیپدی اسپت كپه در ایپن تحقیپق      

زاویپپه دیپپد مپپدیران   انتخپپاب شپپده اسپپت  یعنپپی  
برای رفع موانع شناسایی شپده  . های اینترنتی فروشگاه

 :گردد به تفکیك راهکارهای زیر پیشنهاد می

 راهکارهاي زیر ساختی 
هپپای فنپپی الزم و  گپپذاری و ایجپپاد زمینپپه سپپرمایه-1

توسپپعه اینترنپپت و در دسپپترس قپپراردادن اینترنپپت   
 پرسرعت برای همه كاربران از سوی دولت 

های اینترنتی توسط مخپابرات   ن شدن سروی ارزا-2
  ADSLو توسعه تکنولوژی بی سیم مانند 

های مورد نیاز برای استقرار كامپل   ایجاد زیرساخت-9
 های مربوب به بانکداری الکترونیکی  تکنولوژی

رقابتی كردن بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت  -4
 .و افزایش سهم بخش خصوصی

 راهکارهاي فرهن ی 
هپپا، مجپپتت تخصصپپی،    تبلیغپپات در روزنامپپه -1

هپپای  تابلوهپپای خیابپپانی، رادیپپو، تلویزیپپون، پایگپپاه 

اینترنتی ایرانی و همچنین، عرضه بروشپور و كتابچپه   
 های اینترنتی و خدمات آنها  در زمینه معرفی فروشگاه

های مختلف بپرای از   سازی از طریق رسانه فرهن -2
ه خریپپد بپپین بپپردن ذهنیپپت منفپپی جامعپپه نسپپبت بپپ

 اینترنتی 

هپای جپامع آموزشپی و نظپارت بپر       تدوین برنامه-9
 ها با حمایت دولت  اجرای كامل این برنامه

قرار گپرفتن موضپوع تجپارت الکترونیکپی جپز       -4
 .آموزان و دانشجوان در مقاطع مختلف دروس دانش

 راهکارهاي مدیریتی 
پسپت  : ارائه امکانات اضافی در فروشگاه اینترنتپی -1

  ...رسانی و کی رایگان، خدمات اطتعالکترونی
ارائه محصوالت با كیفیت، متنوع، با برندهای معتبر -2

 های مناسب  و قیمت
طراحپپی و ارائپپه كاالهپپا و خپپدمات بپپر اسپپاس    -9

 نیازهای مشتریان 

افزارهپای پیشپرفته رمزنگپاری و     به كپارگیری نپرم  -4
 .تامین امنیت مبادالت مالی مشتریان با فروشگاه

 حقوقی -هاي دولتیراهکار 

رسپانی قبلپی در مپورد فیلتپر شپدن سپایت        اطتع-1
فروشگاه و بیان علت آن و همچنین، پاسپخگو بپودن   

 نهادهای مربوطه در زمینه رفع فیلترین  

 ها از سوی دولت  بازارسازی برای فروشگاه-2

سیاسپتهای تشپویقی دولپپت در راسپتای گسپپترش    -9
 خرید و فروش اینترنتی 

های اینترنتپی   یجاد صنف برای فروشگاهاجبار در ا -4
 مانند سایر صنوف بازرگانی 

كمك به ارایه تسهیتت بانکی و خود اشتغالی در  -5
 های اینترنتی  حوزه فروشگاه

ایجاد یك مركز ارایه خپدمات مشپاوره مپدیریت،     -6
بازاریابی و آمپوزش بپه منظپور كمپك بپه مپدیریت       

 های اینترنتی  كارآمدتر فروشگاه
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هپای   هپای مالیپاتی بپرای فپروش     مال معافیپت اع - 
 .اینترنتی

های آتپی بپه شپرح     پیشنهادهای مناسب برای پژوهش
 :زیر ارایه می شوند

هپای   بررسی موانع فروش اینترنتپی در فروشپگاه  
 اختصاصی یا عمومی به صورت جداگانه 

بررسی دالیل عدم گسترش فپروش اینترنتپی بپه    
تپی ذی  هپای مپدیران دول   صورت مقایسه دیدگاه

ربط در توسعه تجارت الکترونیکی با نظر مدیران 
 .ها فروشگاه

مهمترین محدودیت این پژوهش، دشواری دسترسپی  
های اینترنتی فعال و اخذ نظرهای مپدیران   به فروشگاه

هپای اینترنتپی    فروشگاه به علت اندك بودن فروشگاه
 فعال در ایران بود
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