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 چکیده
 در چشهگییر  تغییهرا   بهه  منجهر  کهه  اند  داده قرار تاثیر تحت را انسان زندگی از جنبه هر تقریبا مدرن های  تکنولوژی امروزه
 فرآینهدهای  تکگیهل  امکان و کند  می تسهیل را تجار  الکترونیک تجار  و تجاری های  حل  راه. شود می کار و  کسب عرصه
و از لحهاظ   کاربردی هدف حاضر از لحاظ پژوهش .سازد  می فراهم را هزینه و زمان حداقل در واردا  و صادرا  برای تجاری

 توسههه  بهر  الکترونیهک  تجار  تأثیر تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی -روش توصیفی
نر در نظر گرفته شده  811صادرا  بوده اند و تهداد نگونه  صادرا  می باشد. جامهه آماری پژوهش، متخصصان و اساتید حوزه

است. روایی سؤاال  پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه مدیریت بازرگانی مورد تأیید قرار گرفهت، پایهایی آن نیهز بها     
  بهین  در قه  مح توسهط  پایهایی،  و روایهی  تهیهین  و تأییهد  از په   پرسشهنامه  محاسبه شهد. ایهن   17.0آزمون آلفای کرونباخ 

شد. بهرای تجزیهه و تحلیهل داده     توزیع متخصصان و اساتید حوزه صادرا  در شهر مشهد با روش نگونه گیری تصادفی ساده
اسهگیرنوف ییرنرمهاب بهودن داده هها را       استفاده شده است. آزمون کولگهوگروف   spssهای حاصل از پرسشنامه، از نرم افزار
فرضیا  پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیهل داده  نشان داد به هگین جهت برای بررسی 

تاثیر مثبت و مهناداری بر توسهه صهادرا  دارد.   Beta=0.864ها حاکی از آن بود که نشان داد که تجار  الکترونی با ضریب 
و ( وابسته متغیر)تجار  الکترونیک  میان مستقیگی رابطه که مهنا بود این به (R=0.864) رگرسیون عدد بودن مثبت هگچنین

  در کل نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده تگامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرد. دارد. وجود( مستقل متغیر)توسهه صادرا  
 .تجار  اکترونیک، توسهه صادرا ، بهبود کارایی، درآمد، هزینه :کلیدی واژگان

 

 مقدمه
می  گوش به بسیار عگومی رسانه های و تجار  و بازرگانی ادبیا  و مقاال  در امروزه هک است واژه ای الکترونیک تجار 

 گوناگون مراجع نزد فهالیت، متنوع بسیار زمینه های و کاربردها علت به هم و نوپا بودن علت به هم نوین پدیده رسد. این
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 و نیهداری جذب، در سازمان ها بین تجاری بترقا ارتباطا ، و اطالعا  فناوری افزون روز پیشرفت دارد مختلفی تهاریف
 راستا این در است داده افزایش شد  به را شوند می محسوب سازمان ها برای رقابتی مزیت اصلی منبع که مشتریان حفظ
 تجار  سوی به آنها آوردن روی امروزی پویای و رقابتی بازار در بقا جهت در سازمان ها اصلی های استراتژی از یکی
 دنیا نقاط تگام به را خود کاالهای صادرکنندگان، که است آورده وجود به را امکان این الکترونیکی تجار  .است ونیکالکتر
 صادراتی کاالهای و محصوال  رقابت افزایش از کنندگان مصرف تا است شده باعث تنها نه الکترونیکی تجار . کنند صادر
 بین تجار  ی حیطه در اند کرده پیدا جهانی بازار در مشارکت برای بیشتری های فرصت نیز کنندگان صادر بلکه شوند، منتفع
 و اطالعا  (. فناوری8301)برون و هگکاران،  داد خواهد اختصاص خود به را ای فزاینده سهم الکترونیکی تجار  نیز الگلل
 ادیام مورد در هگچنین امر این. شود ینگ محدود آنالین تجار  انجام به فقط تحوب اما اند، کرده دگرگون را تجار  اینترنت
 تجار . است صادرا  و مشتری با ارتباط مدیریت خرید، مانند آفرینی، ارزش از جنبه هر در اطالعا  فناوری و اینترنت

 طور به ارزش زنجیره های فهالیت انجام در را شرکت به کگک جگله از رقابتی مزایای خاص، شرکت یک برای الکترونیکی
 (. 9181، 8)نوروزی و هگکاران دهد می ارائه فروش کل انتهای به پایان الکترونیکی ادیام در شدن درگیر با مؤثر
 خود بازرگانی تر از بهبود و ارزی درآمدهای ایجاد در بتواند کشور آن که است پذیر امکان زمانی کشور یک اقتصادی توسهه
 افزایش برای که راهکارهایی از یکی و است صادرا  توسهه هدف نای راستای در اساسی و مهم گام های از یکی. گردد موف 

 هر. باشد می الکترونیک تجار  عبارتی به جدید و دانش و فناوری یا باال تکنولوژی با صادرا  افزایش است، مطرح صادرا 
 هستند تر موف  خود یصادرات عگلکرد در کنند، استفاده جدیدتری فناوری از صادرا  زمینه در هاسازمان یا هاشرکت چقدر

 از متهددی جوانب جامهه، مختلف های بخش در آن کاربرد و توسهه اطالعا ، فناوری (. ظهور8305)خدامرادی و بحرانی، 
 فناوری اثرا  اقتصادی بهد است. از داده قرار تاثیر تحت را کشور و اقتصادی انسانها، سازمانها -اجتگاعی های فهالیت

 رویت قابل وضوح به کشورها تگامی بازارهای در اخص طور به الکترونیکی تجار  پدیده و اعم طور به ارتباطا  و اطالعا 
 های فهالیت ویژه به تجاری های فهالیت در ای مالحظه قابل تغییرا  موجب اطالعا  ورود فناوری مدرن بازارهای است، در
 سگت رابه ها سازمان آن تجاری مفهوم در اینترنت از تفادهاس آنکه ویژه است. به شده توزیع بازاریابی، ارتباطا  با مرتبط

 برای بلکه اطالعا  مبادله برای تنها نه گان کننده مصرف و بنیاها که ای گونه است، به داده سوق جدید جهانی بازارهای
 از استفاده و آگاهی(. 8301)بلوچ و مراد قلی،  اند آورده دست به جدیدی هایی فرصت خدما  و کاالها تگامی تگامی مبادله
 برنامه تأمین و وقت اسرع در مشتریانشان نیازهای ارضای در سهی که ارگان هایی و شرکت ها هگه برای الکترونیکی تجار 

 که مهندسی و فنی خدما  صادرا  مورد در خصوص به امر این رسد، می نظر به ضروری امری دارند، خود اهداف و ها
 رشد به رو روند. است صادق نیز است، داشته سریهی بسیار رشد اخیر ساب چند در و باشد یم دارا خدما  در مهگی جاییاه
 حوزه این صادرا ، توسهه و الکترونیکی تجار  با مرتبط تجربی مطالها  فقدان با هگراه ایران، در خدما  صادرا  سریع
 توسهه حاب در های کشور به که آنجا تا ویژه به اکتشافا ، و بیشتر تحقیقا  برای بالقوه انداز چشم یک عنوان به را خاص

 روند توانند می الکترونیک تجار  بکارگیری با شرکت ها که است شده دیده. کند می ارائه شود، می مربوط ایران هگچون
 اییاهج در صادرا  (. اهگیت8301)خلیلی مقدم،  برند بین از را صادراتی موانع برخی هگچنین و کرده تسهیل را خود صادرا 
 نگایند مشارکت الگللی بین بازارهای در تا باشد می ها شرکت برای شیوه ترین مهروف این. است ناپذیر انکار امروز جهانی بازار
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 81٫5 از بیش امروزه صادرا  جهانی ارزش. رود می شگار به متوسط و کوچک های شرکت برای فهالیت حالت ترین رایج و
 خاطر به رود می انتظار صادراتی تجار . دهد می اختصاص خود به را داخلی ناخالص لیدتو از %93 و بوده دالر تریلیون
 نامحدود رشد و صادرا  اهگیت به توجه با. یابد رون  اطالعا  های فناوری و نقل و حگل ارتباطا ، در اخیر های پیشرفت
 در ها فناوری این از صادرکنندگان گیری بهره نحوه درباره کگی تجربی تحقیقا  بالقوه، الکترونیک تجار  های فناوری
 موفقیت بر گذار تاثیر عوامل تهیین در مفهومی و نظری های توسهه ریم علی. اند شده انجام صادراتی های کارایی توسهه

گرگئوری و )ایم.  مواجه موجود صادراتی نظریه در جدید های فناوری ادیام زمینه در تحقیقا  کگبود با هنوز صادراتی،
در  تا شده سبب اخیر های دهه در تولیدی های فهالیت با مقایسه در بازار توسهه و تجاری های فهالیت (. رشد.918، 8ارانهگک

 برای و تجاری بزنند خدما  زمینه در هنیفتی های گذاری سرمایه به دست دنیا در اقتصادی بزرگ موسسا  و ها شرکت
 کوتاه طری  از حقیقت در تجار  الکترونیکی .کنند استفاده امکانا  ترین نمدر و بهترین از بیشتر مشتری جلب و منافع کسب
 وضهیت بهبود سبب واردا ، و صادرا  های هزینه و تهداد اسناد کردن کم و واردا  و صادرا  برای الزم زمان مد  کردن تر

 اقتصاد آن، تبع به و خارجی ار تج در بسزایی نقش دیرباز از دروازه تجاری، عنوان به تجار . شد خواهد تجاری تسهیل
 این واسطه به. باشد می بازرگانی امور انجام در جدید روشی ارایه الکترونیک، بکارگیری تجار  از هدف. است داشته کشورها
 از مستقل جهان سرتاسر در خریداران تگام به و وقت تگام شکل به را خود خدما  و که محصوال  قادرند تاجران روش،

(. با توجه به آنچه که بیان شد سواب اصلی پژوهش به .830)حسن پور و مکی،  کنند عرضه ها ملت و افیاییمرزهای جغر
 صادرا  دارد؟ توسهه بر الکترونیک چه تأثیری شرح زیر می باشد: تجار 

 

 پیشینه پژوهش
انجام  ،ایران سازی دارو صنهت صادرا  توسهه بر الکترونیک تجار  تاثیر بررسی، (، پژوهشی با عنوان.830) شکری و ارونیی

 داروسازی صنهت صادرا  توسهه بر الکترونیک تجار  که است این بیانیر ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج نهایت دادند. در
 بررسی ،(، پژوهشی با عنوان8301) دارد. محگدی بردی زاده و اسگاعیل پور تاثیر( تبریز و تهران داروسازی های شرکت) ایران
 الکترونیک تجار  داد نشان انجام دادند. نتایج ،بهبهان سیگان کارخانه محصوال  صادرا  میزان بر الکترونیک تجار  تأثیر
 تجار  تأثیر ،(، پژوهشی با عنوان8301) دارد. برون و هگکاران تأثیر سیگان بهبهان کارخانه محصوال  صادرا  میزان بر

 که است آورده وجود به را امکان این الکترونیکی انجام دادند. تجار  ،خدما  و کاال صادرا  تسهیل بر الکترونیک
 از کنندگان مصرف تا است شده باعث تنها نه الکترونیکی تجار . کنند صادر دنیا نقاط تگام به را خود کاالهای صادرکنندگان،

 در مشارکت برای بیشتری های فرصت نیز کنندگان صادر بلکه شوند، منتفع صادراتی کاالهای و محصوال  رقابت افزایش
داد.  خواهد اختصاص خود به را ای فزاینده سهم الکترونیکی تجار  نیز الگلل بین جار ت حیطه در اند کرده پیدا جهانی بازار

 سالیان انجام دادند. در ،کشاورزی محصوال  صادرا  توسهه در الکترونیک تجار  تاثیر، (، پژوهشی با عنوان8301کاظگی)
 تجار  از. است برداشته رو پیش از را ها چالش این از بسیاری تجار ، عرصه در ارتباطا  و اطالعا  اوریفن اخیر،

 اینترنت از استفاده قابلیت نگود، استفاده کشاورزی محصوال  بازاریابی برای و کشاورزی بخش توسهه در توان می الکترونیک
 به الکترونیکی تجار  راستا، این در. باشد می جدید آوری فن این توجه قابل مزایای از بازار به کشاورزی محصوال  عرضه در
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 سازی شفاف و آزادسازی تجاری، کارآیی افزایش نظیر هایی شاخص زیادی حد تا که است ابزارهایی مهگترین از یکی عنوان
 کشور برای صادراتی توسهه و جهش راستای در را الگلل بین سطح در تجاری و فرهنیی علگی، روابط توسهه و اطالعا 
 عنوان به الکترونیکی تجار  از بتوانیم آنکه برای. دهد می قرار کشورمان اختیار در را وسیهی رقابتی مزایای و کند می تامین
 توسهه و الکترونیکی تجار  ،(، کتابی با عنوان8311) کنیم. تگیزی و اکبری استفاده صادرا  جهش و توسهه در موثر ابزار یک

 ترانزیت، توریسم، بخش در کشور صادرا  توسهة بر اطالعا  فناوری بکارگیری نیارش کردند. در این کتاب تاثیر ،صادرا 
 نظیر مباحثی الکترونیکی تجار  خصوص در کلیاتی بیان ضگن پدیدآورندگان. است گردیده بررسی مهندسی فنی و بیگه

 برون و درون ارزیابی های مدب و الکترونیکی؛ ویژه به  ،خدما صادرا  جهانی؛ تجار  و صادرا  در آن جاییاه و خدما 
 بازاریابی های کارایی و ها توانگندی گسترش ،(، پژوهشی با عنوان.918گرگئوری و هگکاران ) .اند کرده مطرح را سازمانی
نخست به بحث پژوهش انجام دادند. در این  ،صنهتی صادراتی های فهالیت در یافته ارتقا عگلکرد ازای به الکترونیکی تجار 

دوم منابع و توانگندی های تجار   پرداخته شده است.ور و مفاهیم تجار  الکترونیکی در بازاریابی صادراتی حدیدگاه منبع م
 ، کارایی ها، که رابطه عگلکردشده و فرضیه ها و چارچوبی مطرح  شدهدر نظریه موجود ادیام و شده الکترونیکی شناسایی 
 بر الکترونیک گگرک مدیریت تاثیر ،(، پژوهشی با عنوان.918) 8سوار و شیرین پورعلی پور شیر .ح می دهدتوانگندی ها را شر

 تجار  ظهور زمان از دهه سه انجام دادند. اگرچه ،ایران گیالن، در مستقر صادراتی های  شرکت صادرا  های  فهالیت تسهیل
سازمان  رو، این از. است گرفته قرار استقباب مورد در و یافته توسهه دهگستر طور به حل راه این گذرد،  می تجار  و الکترونیک

 تجار  مفهوم با مختلف سطوح در کارمندان به باید دارند اقتصادی توسهه در مهگی نقش که متوسط و کوچک های
 نقشی کارمندان سبک، این در. دهند آموزش صادرا  توسهه بر آن تاثیر نیز و آن موف  اجرای در کلیدی عوامل و الکترونیک
 ها،  هزینه توجه  قابل کاهش نتیجه در کار، و  کسب فرآیندهای درک و( تسریع و تسهیل) الکترونیک تجار  ترویج در کلیدی
. کرد خواهند ایفا ها ریسک رساندن حداقل به و تولید فرآیند بر بیشتر تگرکز و ها عگلیا  کیفیت بهبود و وری  بهره افزایش
 به گگرک اداره. کنند اتخاذ دییری زمان هر از بیش برای سیستگاتیک طرح یک باید توسهه حاب در کشورهای ،این بر عالوه
 کل بر آن کارآمد عگلکرد که است مهم تجاری و اقتصادی های  سیاست اجرای در خارجی تجار  برای ای  دروازه عنوان
 بزرگ سهم و طرف یک از واردا  و خام مواد ای،  سرمایه االهایک بر کشور تولید وابستیی. گذارد  می تاثیر اقتصادی فهالیت
 و صادراتی کاالهای ارائه تسهیل. است کرده برجسته را تولیدی فهالیت های تسهیل در گگرک نقش واردا ، در کاالها این

 .بخشد تحق  را طرح این اهداف و داده افزایش را صادرا  تولیدی های  بخش تواند می خدما 
 

 پژوهشاهداف 
  .  تهیین تأثیر تجار  الکترونیک بر توسهه صادرا 

 . تهیین تأثیر تجار  الکترونیک بر بهبود کارایی فرایند  صادرا 

  تهیین تأثیر تجار  الکترونیک بر افزایش درآمد صادرا 

 . تهیین تأثیر تجار  الکترونیک بر کاهش هزینه صادرا 

 

                                                           
1
 Alipour Shirsavar 
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 مبانی نظری پژوهش

 الکترونیک تجارت

است. تجار   اینترنت ویژه به کامپیوتری ارتباطی های شبکه از استفاده با تجاری های فهالیت کلیه انجام کترونیکال تجار 
 الزم اطالعا  و فروش و خرید اطالعا ، تبادب الکترونیک تجار  وسیله است. به کایذ بدون تجار  نوعی الکترونیک،

 با ارتباط برای ها شد. شرکت خواهد انجام تر بیش شتاب با نکیبا مبادال  و کگتر زحگت با کاالها، نقل حگل و برای
 پذیرد. ارتباط می صور  تر سریع و تر ساده یکدییر با ها آن ارتباط و داشت نخواهند را فهلی های محدودیت یکدییر،

 نامی کترونیکال تجار  دییر، عبار  باشد. به مشتری هر با یک به یک صور  به تواند نیز می مشتریان با فروشندگان
 بررسی تبادال ، مدیریت اطالعا ، مانند: جستجوی خدماتی که است های و سیستم افزارها نرم از ای گستره برای عگومی
 گیرند می عهده به اینترنت در را ها حساب مدیریت و گیری گزارش بَرخط، به صور  پرداخت اعتبار، اعطای اعتبار، وضهیت

تجار  الکترونیک را چنین تهریف کرده  OECD(. سازمان توسهه و هگکاری های 8301ور، )محگدی برده زاده و اسگاعیل پ
است: انجام تجار  )خرید و فروش کاالها و خدما ( به وسیله اینترنت خواه کاالها و و خدماتی که قابلیت ارائه و تحویل از 

نوان ی شرکت تحقیقاتی و مشاروه ای تجار  طری  اینترنت را دارند و خواه آنهایی که ندارند. گروه مشاوره ای به ع
الکترونیک را چنین تهریف کرده است: درجه ای که یک شرکت فرصت های ایجاد شده از کاناب های ارتباطی اینترنت و 

 (. 8305)قانهی زارع،  الکترونیک را مورد هدف قرار داده است
 

 توسعه صادرات 
 برنامه داخلی های بنیاه دیدگاه از و است داخلی های بنیاه الگللی بین پذیری رقابت ارتقای برای صادرا  توسهه های برنامه
 بودن موثر ارزیابی است. بنابراین صادرا  برای بنیاه های انییزه افزایش و ترییب و تشوی  منظور به صادرا  توسهه های
(. 8308 خادمی، مشبکی) است کشور یک در پایدار اقتصادی رشد به دستیابی برای مهگی گام صادرا  توسهه های برنامه
از  کشور آن نسبی سهم بین تهادب به که است مطرح اقتصادی استراتژی یک عنوان به کشورها، تگام در صادرا  توسهه
 درآمدهای ارزی دریافت بر که تاثیری بر عالوه صادرا  توسهه. انجامد می جهانی تجار  از آن نسبی سهم و جهان جگهیت
 ییر ویژه صادرا  صادرا ، جاییاه گسترش و اقتصادی عظیم تحوال  به توجه با. باشد می نیز دییری مثبت آثار دارای دارد،
 دلیل به. گشته است تر محسوس سرانه نهایتا درآمد و ملی تولید افزایش در آن فهاالنه مشارکت و ها گیری تصگیم در نفتی
(. .830)هرسنی و مکی،  پیدا نگاید را خود واقهی جاییاه است انستهنتو کشور صادرا  هنوز موثر بیرونی و درونی عوامل وجود

  ازیر است، شدن الگللی بین راستای در ها شرکت از بسیاری برای روش ترین آسان و ترین سریع ترین، رایج بیانیر صادرا 
 مدیریتی نیز های اقدام خصوص در و بوده کگتر ریسک و منابع مستلزم خارجی، بازار به ورود راهبردهای سایر با مقایسه در

طری   از شغل ایجاد و کرده زایی اشتغاب صادرا  کالن، اقتصاد دیدگاه (. از8300)هگتی و هگکاران،  بیشتری انهطاف پذیری
 یک و ایجاد تجاری موانع برداشتن عگل ابتکار است. این بوده اخیر های دولت اصلی های سیاست عگل ابتکار از صادرا ،

 (. 9185و هگکاران، )وود  شود می الگللی بین تجار  برای مساعد محیط
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 فرضیه های پژوهش 
 گذار است.   الکترونیک بر توسهه صادرا  اثرتجار 

 گذار است. کترونیک بر بهبود کارایی فرایند صادرا  اثرتجار  ال 

 گذار است. اثرصادرا  جار  الکترونیک بر افزایش درآمد ت 

 گذار است. زینه صادرا  اثرتجار  الکترونیک بر کاهش ه 

 

 روش پژوهش
 کگک به ها داده گردآوری. است تحلیلی -توصیفی ماهیتی و از لحاظ روش دارای کاربردی هدف حاضر از لحاظ پژوهش
 است. این گرفته انجام پرسشنامه تکگیل مشاهده، ابزارهای طری  از میدانی هایبرداشت  و ایکتابخانه -اسنادی مطالها 
بین اساتید و متخصصان حوزه صادرا  در شهر مشهد با  در محق  توسط پایایی، و روایی تهیین و تأیید از پ  پرسشنامه

شد. جامهه آماری پژوهش، اساتید و متخصصان حوزه صادرا  در شهر مشهد بوده اند  توزیع روش نگونه گیری تصادفی ساده
یی سؤاال  پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه روان شناسی مورد تأیید روانفر در نظر گرفته شد.  811گونه  که تهداد ن

حلیل داده های حاصل (. برای تجزیه و ت8)جدوب شگاره  محاسبه شد 17.0قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 
رماب بودن داده ها را نشان داد که در اسگیرنوف ییرن استفاده شده است. آزمون کولگوگروف spssاز نرم افزار از پرسشنامه 

 رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.     ای بررسی فرضیا  پژوهش از آزمون نهایت بر
                                    

 آزمون آلفای کرونباخ :(9) جدول
 کرونباخ مقدار آلفای ابهاد

 1/1. تجار  الکترونیک

 1/.. توسهه صادرا 

 0/1. رایی فرایند  صادرا بهبود کا

 0/1. افزایش درآمد صادرا 

 1/. کاهش هزینه صادرا 

 0/1. کل

 

 یافته های پژوهش 
( آزمون کولگوگروف اسگیرنوف ییر نرماب بودن داده های پژوهش را نشان داد بنابراین از آزمون 9) با توجه به جدوب

 ه شده است.رگرسیون خطی ساده جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاد
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 ( آزمون کولموگروف اسمیرنوف، به منظور بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش9جدول )

 اسگیرنوف -کلگوگروف میانیین فراوانی متغیر
سطح مهنی داری 

(P) 

 17111 87351 374.8 811 تجار  الکترونیک

 17111 .8734 37410 811 توسهه صادرا 

 بهبود کارایی فرایند  صادرا 
811 

 
37419 

8731. 17111 

 17111 874.1 37441 811 افزایش درآمد  صادرا 

 17111 874.1 37498 811 کاهش هزینه  صادرا 

 

 بررسی فرضیه های پژوهش 

 فرضیه اول:
 تجار  الکترونیک بر توسهه صادرا  اثر گذار است. 

ه می شود میزان ضرایب هگبستیی مثبت می ( میزان ضریب هگبستیی را نشان می دهد هگانطور که مشاهد3جدوب شگاره )
باشد که این بدین مهناست که متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر مستقیگی بر روی هم می گذارند. یهنی با افزایش تجار  

 .الکترونیک )متغیر وابسته( توسهه صادرا  )متغیر مستقل( نیز افزایش می یابد و در مقابل با کاهش آن نیز کاهش می یابد
 میزان ضرایب همبستگی :(3) جدول

 آزمون رگرسیون ساده

 R square آر اسکوئر تهدیل شده خطای اندازه گیری
 )ضریب تهیین(

(R) 
 ضرایب هگبستیی

 متغیرها
 

175.0 1745. 17111 114/1 
تاثیر تجار  الکترونیک بر توسهه 

 صادرا 

 
 ( آورده شده4نشان می دهد. هگان طور که در جدوب شگاره ) ی متغیر مورد مطالهه راراسطح مهناد رگرسیون تحلیل نتایج

 توسهه صادرا  دارد.  درصد تاثیر مثبت و مهناداری بر 05و سطح اطگینان  9و درجه آزادی  sig=0.000تجار  الکترونیک با 
 سطح معناداری متغیر مورد مطالعه :(4جدول)

Sig F آزمون مجگوع مربها  درجه آزادی میانیین مربع 

17111 817.01 8474.1 9 8474.1 Regression  

- - 1711 9 17888 Residual  

- - - 9 84734. Total 

 
( را به ازای هر رگرسیون بر توسهه صادرا  نشان می Beta( و استاندارد )B( ضرایب رگرسیون ییر استاندارد )5) جدوب شگاره

تاثیر مثبت و مهناداری  Beta=0.864ر  الکترونیک ضریب با ( نشان می دهد که تجا5 دهد. نتایج تحلیل رگرسیون )جدوب
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تجار   میان مستقیگی رابطه که مهناست این به (R=0.864) رگرسیون عدد بودن مثبت بر توسهه صادرا  دارد. هگچنین
 دارد.  وجود( مستقل متغیر)و توسهه صادرا  ( وابسته متغیر)الکترونیک 

 غیر استاندارد آزمون رگرسیون ساده ضرایب استاندارد و :(5) جدول شماره

(Sig) سطح مهناداری T ضرایب ییر استاندارد ضرایب استاندارد  
 متغیرها

 
 (Beta) (B)

ضرایب )
 خطای استاندارد رگرسیونی(

17111 08734. 17114 17481 1701 
تاثیر تجار  الکترونیک بر 

 توسهه صادرا 

 

 فرضیه دوم:
 صادرا  اثر گذار است. ارایی فرایند کترونیک بر بهبود کتجار  ال

( میزان ضریب هگبستیی را نشان می دهد. هگانطور که مشاهده می شود میزان ضرایب هگبستیی مثبت می 1جدوب شگاره )
باشد که این بدین مهناست که متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر مستقیگی بر روی هم می گذارند. یهنی با افزایش تجار  

ک )متغیر وابسته( بهبود کارایی فرایند صادرا  )متغیر مستقل( نیز افزایش می یابد و در مقابل با کاهش آن نیز کاهش الکترونی
 می یابد.

 میزان ضرایب همبستگی :(6) جدول
 آزمون رگرسیون ساده

 R Square آر اسکوئر تهدیل شده خطای اندازه گیری
 )ضریب تهیین(

(R) 
 ضرایب هگبستیی

 متغیرها
 

17533 17584 17.48 1.1/1 
تاثیر تجار  الکترونیک بر بهبود کارایی 

 فرایند  صادرا 

 
 ( آورده شده.سطح مهنادرای متغیر مورد مطالهه را نشان می دهد. هگان طور که در جدوب شگاره ) رگرسیون تحلیل نتایج

بهبود کارایی فرایند  مثبت و مهناداری بردرصد تاثیر  05و سطح اطگینان  9و درجه آزادی   sig=0.000تجار  الکترونیک با
 صادرا  دارد. 

 سطح معناداری متغیر مورد مطالعه :(7) جدول

Sig F آزمون مجگوع مربها  درجه آزادی میانیین مربع 

17111 8.7311 8374.1 9 8374.1 Regression  

- - 1711 9 17885 Residual  

- - - 9 857951 Total 

 
( را به ازای هر رگرسیون بر بهبود کارایی فرایند Beta( و استاندارد )Bب رگرسیون ییر استاندارد )( ضرای1) جدوب شگاره

تاثیر  Beta=0.870( نشان می دهد که تجار  الکترونیک با  ضریب 1 صادرا  نشان می دهد. نتایج تحلیل رگرسیون )جدوب
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 که مهناست این به (R=0.870) رگرسیون عدد بودن مثبت نمثبت و مهناداری بر  بهبود کارایی فرایند صادرا  دارد. هگچنی
 دارد.  وجود( مستقل متغیر) و بهبود کارایی فرایند صادرا ( وابسته متغیر)تجار  الکترونیک  میان مستقیگی رابطه

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد آزمون رگرسیون ساده :(8) جدول شماره
(Sig) سطح مهناداری T ضرایب ییر استاندارد اردضرایب استاند  

 متغیرها
 

 (Beta) (B)  
ضرایب )

 خطای استاندارد رگرسیونی(

17111 117398 171.1 17581 17.011. 
تاثیر تجار  الکترونیک بر بهبود 

 کارایی فرایند صادرا 

 

 فرضیه سوم
 صادرا  اثر گذار است.جار  الکترونیک بر افزایش درآمد ت

ریب هگبستیی را نشان می دهد هگانطور که مشاهده می شود میزان ضرایب هگبستیی مثبت می ( میزان ض0جدوب شگاره )
باشد که این بدین مهناست که متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر مستقیگی بر روی هم می گذارند. یهنی با افزایش تجار  

ایش می یابد و در مقابل با کاهش آن نیز کاهش می صادرا  )متغیر مستقل( نیز افزد الکترونیک )متغیر وابسته( افزایش درآم
 یابد.

 میزان ضرایب همبستگی :(2) جدول
 آزمون رگرسیون ساده

  R Square آر اسکوئر تهدیل شده خطای اندازه گیری 
 )ضریب تهیین(

R) ) 
 ضرایب هگبستیی

 متغیرها
 

1713. 17130 17119 141/1 
تاثیر تجار  الکترونیک بر افزایش 

 ادرا درآمد  ص

 
 ( آورده شده81سطح مهنادرای متغیر مورد مطالهه را نشان می دهد. هگان طور که در جدوب شگاره ) رگرسیون تحلیل نتایج

افزایش درآمد  درصد تاثیر مثبت و مهناداری بر 05و سطح اطگینان  9و درجه آزادی   sig=0.000تجار  الکترونیک با
 دارد.   صادرا 

 ری متغیر مورد مطالعهسطح معنادا :(91) جدول

Sig F آزمون   مجگوع مربها  درجه آزادی میانیین مربع 

17111 8.7598 8174.1 9 8174.1 Regression  

- - 17111 9 17888 Residual  

- - - 9 837451 Total 

 
بر افزایش درآمد صادرا  ( را به ازای هر رگرسیون Beta( و استاندارد )B( ضرایب رگرسیون ییر استاندارد )88) جدوب شگاره

تاثیر مثبت و  Beta=0.846تجار  الکترونیک با ضریب  ( نشان می دهد که88نشان می دهد. نتایج تحلیل رگرسیون )جدوب 
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 مستقیگی رابطه که مهناست این به (R=0.846) رگرسیون عدد بودن مثبت دارد. هگچنین افزایش درآمد صادرا مهناداری بر 

 دارد.  وجود( مستقل متغیر) و افزایش درآمد صادرا ( وابسته متغیر)ک تجار  الکترونی میان
 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد آزمون رگرسیون ساده (:99) جدول شماره

(Sig) سطح مهناداری T ضرایب ییر استاندارد ضرایب استاندارد  
 متغیرها
 

Beta) ) (B)  
ضرایب )

 خطای استاندارد رگرسیونی(

17111 08734. 17141 17411 1703 
تاثیر تجار  الکترونیک بر افزایش 

   درآمد صادرا 

 

 فرضیه چهارم 
 تجار  الکترونیک بر کاهش هزینه  صادرا  اثر گذار است. 

( میزان ضریب هگبستیی را نشان می دهد هگانطور که مشاهده می شود میزان ضرایب هگبستیی مثبت 89جدوب شگاره )
ین مهناست که متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر مستقیگی بر روی هم می گذارند. یهنی با افزایش تجار  می باشد که این بد

 الکترونیک )متغیر وابسته( توسهه صادرا  )متغیر مستقل( نیز افزایش می یابد و در مقابل با کاهش آن نیز کاهش می یابد.
 میزان ضرایب همبستگی :(99) جدول

 آزمون رگرسیون ساده

)ضریب  R Square آر اسکوئر تهدیل شده خطای اندازه گیری 
 تهیین(

R) )  ضرایب
 هگبستیی

 متغیرها
 

17130 17141 17141 158/1 
تاثیر تجار  الکترونیک بر کاهش 

 هزینه  صادرا 

 
 ( آورده شده83سطح مهنادرای متغیر مورد مطالهه را نشان می دهد. هگان طور که در جدوب شگاره ) رگرسیون تحلیل نتایج

کاهش هزینه   درصد تاثیر مثبت و مهناداری بر 05و سطح اطگینان  9و درجه آزادی   sig=0.000تجار  الکترونیک با
 صادرا  دارد. 

 سطح معناداری متغیر مورد مطالعه :(93) جدول

Sig F آزمون مجگوع مربها  درجه آزادی میانیین مربع 

17111 8374.1 8974.1 9 8974.1 Regression  

- - 1711 9 17881 Residual  

- - - 9 857.10 Total 

 
( را به ازای هر رگرسیون بر کاهش هزینه  صادرا  Beta( و استاندارد )B( ضرایب رگرسیون ییر استاندارد )84) جدوب شگاره

تاثیر مثبت و  Beta=0.851( نشان می دهد که تجار  الکترونیک با ضریب 84نشان می دهد. نتایج تحلیل رگرسیون )جدوب
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 مستقیگی رابطه که مهناست این به (R=0.851) رگرسیون عدد بودن مثبت مهناداری بر کاهش هزینه صادرا  دارد. هگچنین

 دارد.  وجود( مستقل متغیر)و کاهش هزینه  صادرا  ( وابسته متغیر)تجار  الکترونیک  میان
 آزمون رگرسیون ساده ضرایب استاندارد و غیر استاندارد :(94) جدول شماره

(Sig) سطح مهناداری T ضرایب ییر استاندارد ضرایب استاندارد  
 متغیرها
 

 (Beta) (B)  
ضرایب )

 خطای استاندارد رگرسیونی(

17111 087338 17158 17481 1709 
تاثیر تجار  الکترونیک بر کاهش 

 هزینه  صادرا 

 

 نتیجه گیری
 فراگیر با هگراه تجاری، فرایندهای شدن دیجیتالی. است رویت قابل وضوح به بازارها گامیت در اطالعا  فناوری تاثیر امروزه
. باشند داشته خارجی بازارهای در جدیدی مشتریان خدماتشان، و فهالیت برای تا دهد می ها بنیاه به را امکان این اینترنت، شدن
 برای را مناسبی محیط که کشورهایی پدیدآورندگان عقیده به. شود می شناسایی آن صادرا  میزان با کشور یک رقابتی قدر 
 و کنند می اعطا آنها به را بازارها در تازه های فرصت از استفاده و کشف اجازه نوآوری، حقیقت در کنند، می فراهم هایشان بنیاه
ترونیک بر توسهه صادرا  پژوهش حاضر با هدف تأثیر تجار  الک .شوند موفقی صادرکنندگان آنها تا شود می موجب امر این

انجام پذیرفته است.  نتایج آزمون کولگوگروف اسگیرنوف ییر نرماب بودن داده های پژوهش را نشان داد بنابراین از آزمون 
نتایج تحلیل رگرسیون  نشان داد که تجار   رگرسیون خطی ساده جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است.

 رگرسیون عدد بودن مثبت تاثیر مثبت و مهناداری بر توسهه صادرا  دارد. هگچنین Beta=0.864الکترونیک با ضریب 
(R=0.864) ( مستقل متغیر)و توسهه صادرا  ( وابسته متغیر)تجار  الکترونیک  میان مستقیگی رابطه که مهنا بود این به

تاثیر مثبت و مهناداری بر   Beta=0.870 تجار  الکترونیک ضریب دارد. هگچنین ادامه یافته ها نشان داد که شده وجود
تجار   میان مستقیگی رابطه که مهنا بود  این به (R=0.870) رگرسیون عدد بودن بهبود کارایی فرایند صادرا  دارد. و مثبت

دارد. تجار  الکترونیک با ضریب  وجود( مستقل متغیر) و بهبود کارایی فرایند صادرا ( وابسته متغیر)الکترونیک 
Beta=0.846  رگرسیون عدد بودن داشت و مثبت  تاثیر مثبت و مهناداری بر افزایش درآمد صادرا (R=0.846) مهنا  این به

دارد. در نهایت  وجود( مستقل متغیر) و افزایش درآمد صادرا ( وابسته متغیر)تجار  الکترونیک  میان مستقیگی رابطه بود که
تاثیر مثبت و مهناداری بر کاهش هزینه صادرا   Beta=0.851نیک با  ضریب تحلیل رگرسیون نشان داد که تجار  الکترو

و ( وابسته متغیر)تجار  الکترونیک  میان مستقیگی رابطه مهنا بود که این به (R=0.851رگرسیون) عدد بودن مثبت دارد. و
 دارد.  وجود( مستقل متغیر)کاهش هزینه  صادرا  

 

 منابع
 خدما ،  و کاال صادرا  تسهیل بر الکترونیک تجار  (، تأثیر8301هیم، بهردینی، کاظم، )برون، رسوب، آلبونهیگی، ابرا

 حسابداری.  و اقتصاد مدیریت در نوین پژوهش های الگللی بین کنفران  پنجگین
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 ( ،تاثیر8301بلوچ، محگد، مرادقلی، سیگین ،)  و تمدیری الگللی بین کنفران  صادرا ، دومین توسهه بر الکترونیک تجار 
 حسابداری. 

 ( ،نقش.830حسن پور، بهزاد، مکی، منوچهر ،)  کارآفرینی.  ملی هگایش صادرا ، اولین توسهه در الکترونیک تجار 
 ( ،بررسی8305خدامرادی، محگد، بحرانی، شهال ،) کنفران  محصوب، چهارمین صادرا  توسهه بر الکترونیک تجار  تاثیر 

 یت. مدیر و حسابداری اقتصاد، الگللی بین
 ( ،بررسی8301خلیلی مقدم، مریم ،)  مهندسی، پایان نامه کار  و فنی خدما  صادرا  توسهه در الکترونیک تجار  تاثیرا

 پوریاسوری، طهگورث.  حسنقلی استاد راهنگا:  شناسی ارشد،
  ،ایران، پنجگین زیسا دارو صنهت صادرا  توسهه بر الکترونیک تجار  تاثیر (، بررسی.830جلیل، )شکری، داود، ارونیی 

 ایران.  در انسانی علوم و مدیریت های پژوهش ملی هگایش
 ( ،تاثیر تجار  الکترونیک بر رشد و توسهه اقتصادی، پنجگین کنفران  بین الگللی پژوهش در 8305قانهی زارع، روح اهلل ،)

 انیلستان.  -علوم و تکنولوژی، لندن
 ( ،تاثیر8301کاظگی، سولگاز ،)  الگللی بین کنفران  کشاورزی، هشتگین محصوال  صادرا  توسهه در یکالکترون تجار 

 بازتگیزی.  های نوآوری و کارآفرینی کنفران  پنجگین و مدیریت و حسابداری
  ( ،تجار 8311علیرضا، اکبری، محسن ،) صادرا ، انتشارا  موسسه مطالها  و پژوهش های  توسهه و الکترونیکی

 . 8 بازرگانی، چاپ
 محصوال  صادرا  میزان بر الکترونیک تجار  تأثیر (، بررسی8301ه زاده، امین، اسگاعیل پور، حسن، )محگدی برد 

 . 889-10 ص، ص9، شگاره 8 اقتصاد، دوره و حسابداری مدیریت، تخصصی علگی بهبهان، فصلنامه سیگان کارخانه
 ( ،نقش8308مشبکی، اصغر، خادمی، علی اکبر ،) ها، بهبود  بنیاه عگلکرد صادرا  ارتقاى رب صادرا  توسهه هاى برنامه

 . 835-01 ص، ص.8، پیاپی 3، شگاره 1مدیریت، ساب
 ( ،استراژی.830هرسنی، زهرا، مکی، منوچهر ،) کارآفرینی.  ملی هگایش تجار ، اولین در صادرا  توسهه های 
 ( ،شناسایی8300هگتی، مریم، فیض، داود، آذر، عادب، زارعی، عظیم ،) یذایی صنایع های شرکت مدیران ذهنی های مدب 

 . 991-800 صلبنی(، مدیریت بازرگانی، ص های شرکت مدیران :کاوی )نگونه صادرا  توسهه موانع از
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