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چکیده
پژوهش حاضر با اولویت  بندی سه بعد عملکردِی کارایی، رضایت 

سیستم  از  استفاده   کننده  سازمان  های  روابط،  توسعه  و  مشتریان 

این  از  بیشتر  استفاده  و  برای پذیرش  را  الکترونیک دولت  تدارکات 

و  کمی  پژوهش،  این  تحقیق  روش  است.  کرده  بخش  بندی  سامانه 

گردآوری  جهت  است.  همبستگی  شاخه  از  و  توصیفی  آن  ماهیت 

داده  های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه   

مدیران  از  نفر   148 حجم  به  نمونه  ای  منظور  بدین  شد.  استفاده 

تدارکات  سیستم  از  به  حال  تا  که  شرکت  هایی  تدارکات  و  خرید 

تصادفی  نمونه  گیری  روش  با  نمودند  استفاده  دولت  الکترونیکی 

ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادالت ساختاری با رویکرد 

که  شد  مشخص  فرضیات،  آزمون  برای  جزیی  مربعات  حداقل 

الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از 

این تحقیق سه گروه از سازمان  ها را از هم تفکیک نموده است: گروه 

کارایی  اینکه  یا  هستند  بیشتر  کارایی  پی  در  که  شرکت  هایی    اول 

که  هستند  سازمان  هایی  دوم،  گروه  است؛  آنها  نخست  اولویت 

گروه سوم،  دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ 

تجاری  شرکای  با  روابط  توسعه  دنبال  به  که  هستند  شرکت  هایی 

مولفه های  تمامی  تاثیر  تحقیق،  نتایج  به  توجه  با  هستند.  خود 

پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت 

و معنی دار است.
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1. مقدمه: طرح مسأله
سازمان ها،  توسط  الکترونیکی  تدارکات  سیستم  پذیرش 

یادی را برای آن ها به دنبال داشته است که از آن جمله  منافع ز

ی، چرخه  کاهش تشریفات ادار کاهش هزینه ها،  می توان به 

زمانی معامالت، امکان پذیر بودن تهیه مستقیم و غیرمستقیم 

کاال و خدمات و بهبود تعامالت میان تأمین کنندگان اشاره 

تشکیل  دهنده  عناصر  بزرگ ترین  از  خرید  هزینه های  کرد. 

و  )علیخانی  می  باشند  سازمان ها  از  ی  بسیار عملیات 

به   معنی تهیه و خرید اقالم  زاده، 1387(. تدارکات  معصوم 

که شامل انتخاب تامین  کننده،  و تجهیزات مورد نیاز است 

تایید  خرید،  درخواست  های  و  نیازها  بررسی  و  ثبت 

سفارش  ها،  اجرای  خرید،  سفارش  پردازش    سفارش  ها، 

یافت کاالها  هماهنگی پرداخت قیمت کاالها، بارگیری و در

 .)1392 اسحاقی،  و  ی  )حاجی  حیدر باشد  اینترنت  راه  از 

ی  های ارتباطی- اطالعاتی باعث ایجاد  پیشرفت در تکنولوژ

شده  تامین  زنجیره  کارایی  مدیریت  برای  مهمی  ابزارهای 

شرکت های  از  ی  بسیار همکاران،2014(.  و  )توکتاس  است 

اطالعات  ی  فناور از  یکنواخت  یع  توز برای  محلی  و  جهانی 

ی خود استفاده  در فرایند تدارکات و سایر سیکل  های تجار

در  اینترنت  نفوذ  علت  به   .)2015 افنده،  و  )موهیا  می  کنند 

تجارت، زنجیره عرضه و فرایند خرید B2B از طریق تدارکات 

می  گیرد؛  انجام  تدارکات  مدیرت  راستای  در  و  الکترونیکی 

 ، سنگاپور سوئد،  جنوبی،  کره  در  فعاالنه  شکلی  به  کار  این 

می شود  استفاده  ایتالیا  و  آمریکا  انگلستان،  هنگ کنگ، 

ی  تکنولوژ از  استفاده   .)1392 اسحاقی،  و  ی  )حاجی  حیدر

اقدام  یک  به عنوان  الکترونیک  تدارکات  سیستم   های  در 

گاروال،  ی تلقی می  شود )میشرا و آ راهبردی در راستای نوآور

2010(. تدارکات الکترونیکی به دنبال راه کار موثرتر از نظر زمان 

و هزینه است که نیازمند تغییر و تحول بزرگ در روش کسب 

و کار و خرید کاال است تا هزینه  های تدارک الکترونیکی را تا 

ی  کاهش دهد )چین و آهرنس، 2001(. پیاده ساز یادی  حد ز

اجرا کننده  سازمان های  برای  الکترونیکی  تدارکات  سیستم 

یادی به دنبال داشته است که از آن جمله می توان  آن منافع ز

زمانی  چرخه  ی،  ادار تشریفات  کاهش  هزینه ها،  کاهش  به 

کاال  معامالت، امکان پذیر بودن تهیه مستقیم و غیرمستقیم 

و خدمات، بهبود تعامالت میان تامین کنندگان و غیره اشاره 

ناث،2007؛  و  آنجلس  1392؛  همکاران،  و  )پورکیانی  کرد 

دولت  دولتی،  مالی  ادبیات  در  جوهانسون،2003(.  و  کروون 

ارائه   )1 است:  درگیر  اقتصادی  عمده  فعالیت  چهار  در 

یع  چارچوب قانونی برای همه فعالیت   های اقتصادی، 2( توز

کاالهای  ارائه   )3 مخارج،  و  مالیات  طریق  از  درآمد  مجدد 

دفاع  مانند  عموم  دسترس  در  آزادانه  خدمات  و  عمومی 

پل  ها  زیرساخت  و  پرورش  و  آموزش  عمومی،  امنیت  ملی، 

سرمایه.  دارایی های  و  خدمات  کاال،  خرید   )4 و  جاده  ها  و 

پس تدارکات عمومی، به عنوان یکی از چهار فعالیت عمده 

 .)2010 وانگ،  و  اقتصادی دولت محسوب می  شود )چانگ 

ی  فساد یکی از جدی   ترین مشکالت مؤسسات دولتی بسیار

ی از موارد فساد در  از کشورهای در حال توسعه است. بسیار

استفاده  راستا،  این  در  است.  خدمات  و  کاال  خرید  زمینه 

تدارکات  خاص  طور  به  ارتباطات،  و  اطالعات  ی  فناور از 

از فساد می  باشد )آچ  مد  الکترونیکی یک راه برای جلوگیری 

جهت  ی  ابزار سازمانی  شفافیت   .)2015 سان  هویکی،  و 

طرفی  از   )1395 عظیمی،  و  یش  )درو است  اهداف  تأمین 

جوامع  در  روزمره  کنش  های  و  تعامل  ها  از  ی  بسیار پایه 

انسانی، چه در زمینه ارتباط  های میان فردی و چه در حوزه 

)قره خانی  است  اعتماد  اجتماعی  و  ی  تجار ارتباط  های 

تدارکات  اخیر  سال های  در  بنابراین   .)1393 همکاران،  و 

از  مهمی  قسمت  به  فزاینده  صورت  به  دولت  الکترونیکی 

است  شده  تبدیل  ملی  دولت  های  الکترونیکی  برنامه  های 

تامین  کنندگان  بین  ارتباط  کارایی  شفافیت،  باعث  زیرا 

همکاران،2013؛  و  )کوستا  است  شده  فی  مابین  اعتماد  و 

ی  جمهور دولت  راستا  این  در  همکاران،2010(.  و  کونچا 

اسالمی ایران نیز در سال 1390، به استناد اصل یکصد و سی 

ی اسالمی ایران آیین نامه نحوه  و هشتم قانون اساسی جمهور
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فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را آماده نمود تا 

تا  نماید  مهیا  را  وضعیتی  و  داده  کاهش  را  خود  هزینه  های 

عرضه کنندگان  و  خریداران  انتخاب  جهت  بهتری  شرایط 

بهبود وضعیت   ، باالتر کیفیت  باعث  نتیجه  در  و  آید  فراهم 

اجرایی  هزینه  های  و  ی  ادار امور  کاهش  تحویل،  و  ارسال 

)دامنه   حجم  مانند  ابعادی  الکترونیکی،  تدارکات  شود. 

تنوع  می شود(،  انجام  اینترنت  با  که  تدارکاتی  فعالیت های 

طریق  از  تدارکاتی  فعالیت های  مختلف  انواع  که  )دامنه ای 

اینترنت انجام می شود(، عمق تدارکات الکترونیکی )میزان 

ی(  تجار شرکای  با  ی  تجار روند  نزدیکی  و  آمیختگی  هم  به 

و وسعت تدارکات الکترونیکی )دامنه  ارتباط اینترنتی برقرار 

ی( را در برمی  گیرد )باتنبرگ،2007(. اما  شده با شرکای تجار

برای اثربخش بودن این سیستم، قبل از تمرکز بر هر یک از این 

الکترونیکی پرداخته  به پذیرش سیستم تدارکات  باید  ابعاد 

شود یعنی قبل از ورود به فاز اجرا بایستی شرایط و تمهیدات 

الزم برای استقبال خودجوش سازما  ن ها از این سیستم ایجاد 

فرضیه های  ادامه  در  همکاران،1392(.  و  )پورکیانی  شود 

پژوهش به صورت ذیل ارائه می گردد:

الکترونیک -  تدارکات  سیستم  پذیرش  فنی  عوامل  بعد 

دولت بر کارایی تاثیر مثبت دارد.

الکترونیک -  تدارکات  سیستم  پذیرش  فنی  عوامل  بعد 

دولت بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد.

الکترونیک -  تدارکات  سیستم  پذیرش  فنی  عوامل  بعد 

ی تاثیر مثبت  دولت بر توسعه روابط بین شرکای تجار

دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  سازمانی  عوامل  بعد 

الکترونیک دولت بر کارایی تاثیر مثبت دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  سازمانی  عوامل  بعد 

الکترونیک دولت بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  سازمانی  عوامل  بعد 

ی  الکترونیک دولت بر توسعه روابط بین شرکای تجار

تاثیر مثبت دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  محیطی  عوامل  بعد 

الکترونیک دولت بر کارایی تاثیر مثبت دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  محیطی  عوامل  بعد 

مثبت  تاثیر  مشتریان  رضایت  بر  دولت  الکترونیک 

دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  محیطی  عوامل  بعد 

ی  الکترونیک دولت بر توسعه روابط بین شرکای تجار

تاثیر مثبت دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  اجرای  موانع  درک  بعد 

الکترونیک دولت بر کارایی تاثیر مثبت دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  اجرای  موانع  درک  بعد 

مثبت  تاثیر  مشتریان  رضایت  بر  دولت  الکترونیک 

دارد.

تدارکات -  سیستم  پذیرش  اجرای  موانع  درک  بعد 

ی  الکترونیک دولت بر توسعه روابط بین شرکای تجار

تاثیر مثبت دارد.

2. پیشینه پژوهش
در سال 2008، پژوهشی با عنوان »پذیرش تدارک الکترونیکی 

موانع  و  موفقیت  عوامل  شناسایی  هدف  با  هنگ کنگ«  در 

شد  مشخص  و  گرفت  انجام  الکترونیک  تدارکات  اجرای 

کوتاه مدت  و  بلندمدت  منافع  مورد  در  شرکت  ها  آموزش 

الکترونیک  تدارکات  پذیرش  و  اجرا  به  آنها  تشویق  باعث 

در   ،)2007( باتنبرگ  انگایی،2008(.  و  )گونشکاران  می  شود 

توسط  الکترونیک  تدارکات  "پذیرش  عنوان  با  خود  پژوهش 

پایی" با بررسی 3475 سازمان از هفت کشور  شرکت  های ارو

پایی، نتیجه گرفت که کشورهایی مانند آلمان، انگلستان  ارو

سیستم  سریع  تر  دارند،  کمتری  اطمینان  عدم  از  پرهیز  که 

کشورهایی مانند اسپانیا  را می  پذیرند اما  تدارک الکترونیک 

کمتری  یاد مشتاق تغییر نیستند، نرخ پذیرش  که ز و فرانسه 

اسپانیا  و  فرانسه  کنار  در  انگلستان  )باتنبرگ،2007(.  دارند 

برابر  در  مقاومت  بیشترین  که  هستند  کشورهایی  جمله  از 
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نیاز  نتیجه  در  دارند.  را  الکترونیک  تجارت  پذیرش  و  تغییر 

انگلستان  دولتی  بخش  در  فرهنگی  عمیق  دگرگونی های  به 

باال  سطحی  در  را  الکترونیک  تدارکات  بتوان  تا  دارد  وجود 

قرار دارد )پورکیانی و همکاران،1392(. چانگ  مورد پذیرش 

تدارکات  "پذیرش  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )2010( وانگ  و 

ی عملکرد شرکت  الکترونیکی و مشارکت بازار الکترونیکی رو

گرفته شده بود" نتیجه  که اعتماد به عنوان تعدیل گر در نظر 

الکترونیکی  بازار  در  مشارکت  که  شرکت هایی  که  گرفت 

عملکرد  پذیرفته اند  را  الکترونیکی  تدارکات  و  داشته اند 

سازمانی بهتری نیز داشته اند )چانگ و وانگ،2010(. در سال 

پذیرش  مخالفان  و  »موافقان  عنوان  با  تحقیقی  در   ،2008

تجربی«  تحقیق  یک   ، سنگاپور در  الکترونیکی  تدارکات 

الکترونیکی  تدارکات  اتخاذ  با  مرتبط  مختلف  کتورهای  فا

و  نظرسنجی  برای  پرسشنامه ای  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

یع گردیده  ی اطالعات از 141 شرکت در سنگاپور توز جمع آور

اندازه  که  شده  مشخص  رگرسیون  تحلیل  از  استفاده  با  و 

غیرمستقیم  مزایای  ارشد،  مدیریت  حمایت  درجه  شرکت، 

و  اتخاذ  با  چشم  گیر  به طور  و  بی  تردید  ی  تجار شریک  و 

نوع  که  الکترونیکی مرتبط هستند. در حالی  پذیرش تدارک 

ندارد  الکترونیکی  تدارک  انتخاب  با  رابطه ای  هیچ  صنعت 

تحقیقی  در   ،)1387( لقمانی  همکاران،2009(.  و  )تامپسون 

الکترونیکی  آمادگی  بر  موثر  عوامل  از  مدلی  "ارائه  عنوان  با 

صنعت  در  الکترونیکی  خرید  و  تامین  ی،  پیاده ساز جهت 

یابی الزامات اجرایی سیستم  ی ایران" به ارز ترانسفورماتورساز

از  مزبور  شرکت  آیا  که  پرداخت،  الکترونیک  تامین  و  خرید 

نه؟  یا  برخوردار است  ی سیستم  برای پیاده ساز الزم  آمادگی 

و همچنین مطالعه و تحلیل پیش نیازها و الزامات اجرایی 

برای  تا در صورت تمایل و تصمیم  سیستم موجب می  شود 

به کارگیری سیستم خرید و تامین الکترونیک در این شرکت، 

پدید  متناسب  صرفه جویی  شرکت  اضافی  هزینه های  در 

اجرا  تامین  زنجیره  اصلی  هدف  راستای  در  سیستم  و  آمده 

و  پورکیانی  همکاران،1392(.  و  )پورکیانی  است  گردیده 

عوامل  "رتبه بندی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1392( همکاران 

روش  به  سازمان  در  الکترونیکی  تدارکات  پذیرش  بر  موثر 

عوامل  این  مراتبی"  سلسله  تحلیل  فرایند  تکنیک  و  ی  آمار

شناسایی  ایران  اسالمی  ی  جمهور راه آهن  شرکت  در  را 

در  مهمی  بسیار  نقش  سازمان  تحقیق  این  در  است.  نموده 

ی تدارکات الکترونیک در شرکت راه آهن  پذیرش و پیاده ساز

می  باشد  الکترونیک  تدارکات  ی  فناور عامل،  دومین  دارد، 

ی تدارکات  و پیاده ساز کم اهمیت  ترین عامل در پذیرش  و 

و  )پورکیانی  است  محیط  عامل  سازمان  در  الکترونیک 

همکاران،1392(. 

3. ادبیات نظری پژوهش
خرید سازمانی، فرایند تصمیم  گیری است که سازمان رسمی به 

وسیله آن، نیاز به خرید کاال و خدمات را به وجود آورده و آنگاه 

و  ی  تجار نام های  بین  انتخاب  و  یابی  ارز تشخیص،  به 

سازمان  تعریف  طبق   .)2002  ، )کاتلر می کند  اقدام  فروشنده 

خریدهای  سازمانی،  خریدهای  انواع  از  یکی  تجارت  جهانی 

نیازهای  تامین  برای  دولتی  دستگاه  های  که  هستند  دولتی 

ی آن را انجام می دهند )علیخانی  خود و با انگیزه های غیرتجار

دولتی  سازمان  های  کشورها،  کثر  ا در   .)1387 معصوم  زاده،  و 

کاالها و خدمات هستند و به عنوان  خریدار بخش عظیمی از 

و  کارثی  سی  )ام  می شوند  شناخته  مشتریان  گروه  بزرگ ترین 

ی  های مبتنی بر  پرووالت، 2005(. فرایند استفاده بهینه از فناور

و  کره  مذا یابی،  ارز شناسایی،  از  حمایت  جهت  در  وب، 

تدارکات  را  عرضه  زنجیره  ی  تجار گروه  های  شکل  بندی 

با  بازار  تقاضای  تغییرات  به  می تواند  که  گویند  الکترونیکی 

2013؛  همکاران،  و  )چانگ  دهد  پاسخ  بیشتری  کارایی 

هاوکینگ و همکاران، 2004(. تدارکات الکترونیک زیرمجموعه 

 .)2016 کمپبل،  و  )وایدیا  است  الکترونیک  تجارت 

ارائه  الکترونیک  تجارت  استراتژی  های  برای  طبقه بندی هایی 

که در یک طبقه  بندی تجارت الکترونیک را به دو  شده است 

ی  های الکترونیک تقسیم  بخش تدارکات الکترونیک و همکار
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تدارکات  سیستم های   .)2015 ناراین،  و  )گاپتا  است  نموده   

ارتباطی  سیستم  که  اینترنت  از  استفاده  با  الکترونیکی 

و  )تامسون  می  کند  ایجاد  معتبری  و  ایمن  واقعی،  استاندارد، 

سینق، 2001(، جریان تامین کاال و خدمات را میان تامین کننده 

مفید،  و  موقع  به  اطالعات  ارائه   با  و  کرده  یکپارچه  خریدار  و 

)حاجی  می دهند  افزایش  را  خرید  تصمیمات  اثربخشی 

گر  ی و اسحاقی، 1392؛ رولستاداس و همکاران، 2011(. ا حیدر

کار  به  زمانی  سیکل  کاهش  برای  الکترونیک  تدارکات  چه 

پایدار  تدارکات  به  دستیابی  برای  مناسبی  ابزار  آن  اما  می  رود، 

تدارکات  سیستم   .)2015 جنامانی،  و  )رامکومار  می  باشد  نیز 

در  متعدد  فروشندگان  و  خریداران  می شود  باعث  الکترونیک 

قالب یک پلت فرم و بر اساس قیمت پویا با یکدیگر خرید و 

تدارکات   .)2016 گافران،  و  )الخلیفه  باشند  داشته  فروش 

کید بر افزایش  الکترونیکی در حال تغییر منابع شرکت  ها با تأ

الکترونیکی  تبادل  مانند  تدارکات  نوین  از روش   های  استفاده 

داده، سیستم برنامه  ریزی منابع شرکت و وب است )اواللکان 

سلسله  الکترونیکی،  تدارکات  عامل  سیستم   .)2015  ، ایونز و 

کار می  گیرد تا  وظایفی را بر اساس سیستم های الکترونیکی به 

ی  برقرار باال جهت  اعتماد  و  امنیت  با  ارائه خدماتی  به  منجر 

گویار  )آ شود  داده   ها  ی  ذخیره ساز و  ترمیم  کنترل،  ارتباط، 

ی  پیاده ساز باالی  هزینه  دلیل  به   .)2013 همکاران،  و  کاستا 

2003؛  پریسوتی،  و  یلیام  )و تدارکات  الکترونیکی  سیستم های 

از  شروع،  برای  سازمان ها   )2000 یوان،  و  آرچر  سیریلوک،2013؛ 

این سیستم در محصوالت ادارای، رایانه و تجهیزات وابسته و 

همکاران،  و  یال  )داو می برند  سود  تعمیرات،  و  ی  نگهدار اقالم 

2003(. به طور کلی سیستم تدارکات الکترونیک موفق می  تواند 

سفارش دهی،  سریع تر  فرایند  معامالت،  کمتر  هزینه  باعث 

کارآمدتر  تدارکاتی  سیستم  فروشندگان،  برای  بیشتر  گزینه های 

، خریداران بالقوه بیشتر اینترنتی و  و استاندارد، بروکراسی کمتر

کارها شود )گونشکاران و انگایی، 2008؛  طراحی دوباره جریان 

همکاران،  و  کونچا  2014؛  همکاران،  و  توکتاس  2005؛  موون، 

2010(. نتایج تحقیقات نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین 

تحقیق  فرایندهای  کیفیت  اطالعات،  جریان  فرایند  کیفیت 

دارد  وجود  الکترونیکی  تدارکات  موفق  اجرای  و  لجستیک 

الکترونیکی  تدارکات  بنابراین   .)1392 همکاران،  و  )پورکیانی 

از  استفاده  با  که  است  الکترونیکی  تجارت  ابزارهای  از  یکی 

سازمان ها  در  را  تامین  و  خرید  فعالیت  اینترنت،  ی  تکنولوژ

الکترونیکی  تدارکات  حجم  مثل  ابعادی  و  می کند  مکانیزه 

می شود(،  انجام  اینترنت  با  که  تدارکاتی  فعالیت های  )دامنه  

مختلف  انواع  که  )دامنه ای  الکترونیکی  تدارکات  تنوع 

فعالیت های تدارکاتی از طریق اینترنت انجام می شود(، عمق 

روند  نزدیکی  و  آمیختگی  هم  به  )میزان  الکترونیکی  تدارکات 

الکترونیکی  تدارکات  وسعت  و  ی(  تجار شرکای  با  ی  تجار

ی( اشاره کرد  )دامنه  ارتباط اینترنتی برقرار شده با شرکای تجار

)تامپسون و همکاران، 2009(. اما بعد مهم این سیستم، پذیرش 

مسئول  اینکه  بر  عالوه  تدارکات  است.  سازمان ها  توسط  آن 

فنی  ویژگی  های  به  آنها  تبدیل  مشتریان،  نیازهای  شناسایی 

از  مشتریان  رضایت  یابی  ارز و  تحویل  زمان  تعیین  مشخص، 

کاالها و خدمات می  باشد باید با تامین کنندگان در زمینه های 

تعامل  تحویل،  و  سفارش دهی  ی،  قیمت گذار منبع یابی، 

 .)2002 ، کارر و اسملتزر داشته باشد )رایی و همکاران، 2006؛ 

ی  پذیرش تدارکات الکترونیکی یعنی تمایل به اجرای تکنولوژ

و  کاالها  آوردن  به دست  و  سهمیه  بندی   ، جو و  جست   برای 

 .)2013 همکاران،  و  )چانگ  است  اینترنت  طریق  از  منابع 

که در تحقیقات پیشین به آن پرداخته شده  مهم ترین عواملی 

محیطی  عوامل  سازمانی،  عوامل  فنی،  عوامل  شامل  است 

)تامپسون و همکاران، 2009( و درک موانع اجرایی )گونشکاران 

که به  ی های داخلی و خارجی  و انگایی، 2008( است. فناور

صورت دائمی با سازمان مرتبط بوده و در حال حاضر به وسیله 

سازمان ها استفاده می شود جزء عوامل فنی هستند )خنگ و 

آلهامدچ، 2002(. برای پذیرش عامل فنی باید مزایای مستقیم، 

مزایای غیرمستقیم و هزینه های پذیرش تدارکات الکترونیکی 

کافی  گاهی  آ آنها  به  نسبت  کاربران  و  مشخص  روشنی  به 

داشته باشند )پورکیانی و همکاران، 1392( از اجرای موفقیت 
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و  مستقیم  منافع  دولت  الکترونیک  تدارکات  سیستم  آمیز 

از  گاهی  آ صورت  در  که  می  شود  سازمان  ها  عاید  کوتاه مدتی 

آنها پذیرش سیستم آسان  تر خواهد شد که از جمله این منافع 

و  کیفیت  تی، پیشرفت  کاهش در خطاها و هزینه های معامال

و  )تئو  است  سریع تر  کاربردی  فرایندهای  و  اطالعات  دقت 

که  غیرمستقیمی  و  بلندمدت  مزایای   .)2004 رانگاناسان، 

شامل  می  آورد  به دست  سیستم  این  ی  پیاده ساز با  سازمان 

ی  خدمات بهتر برای مشتری و ارتقای روابط میان شرکای تجار

 .)2002 ، کارر و اسملتزر می باشد )تامپسون و همکاران، 2009؛ 

به  هزینه  هایی  تحمیل  باعث  سیستم  این  از  استفاده  اما 

پذیرش  باعث  آن ها  به  نسبت  گاهی  آ که  می  شود  سازمان 

ی  پیاده ساز و  اجرا  هزینه  مانند  شد  خواهد  سیستم  سریع  تر 

و  ی  ساختار عملیاتی،  هزینه های  ی،  نگهدار و  تکمیل  هزینه 

آموزشی )تامپسون و همکاران،  2009(. اندازه سازمان، حمایت 

اطالعات  ی  گ گذار اشترا به  فرهنگ  و  ارشد  مدیران 

تدارکات  سیستم  پذیرش  که  هستند  شاخص هایی 

از نظر عامل سازمانی تضمین می  کنند.  را  الکترونیکی دولت 

، سریع تر  کوچک تر بزرگ تر نسبت به سازمان های  سازمان های 

ی های جدید مانند تدارکات الکترونیکی را می پذیرند  تکنولوژ

)تئو و رانگاناسان، 2004( زیرا آن ها به دلیل دستیابی به منابع 

و  )تئو  باشند  جدید  ی های  فناور مقدم  خط  در  باید  بیشتر 

و تعهد آن ها در هر  ارشد  همکاران، 2008(. پشتیبانی مدیران 

ی  از جمله پذیرش سیستم های فناور فرایند اجرایی  و  توسعه 

، عامل حیاتی محسوب می شود )سانگ و یاپ، 1995(.  محور

عامل  مدیران،  حمایت  می دهد  نشان  پیشین  تحقیقات 

می باشد  آن  توسعه  و  الکترونیک  تجارت  پذیرش  در  حیاتی 

کبرزاده، 2012؛ تئو و رانگاناسان، 2004(. این حمایت  )ملکی و ا

ی های  نوآور خواستار  سازمانی  جو  اینکه  از  اطمینان  برای 

کار  را به این  ی محور بوده و حاضر است منابع سازمان  فناور

یکی   .)2008 همکاران،  و  )تئو  است  الزم  دهد،  اختصاص 

الکترونیکی  تدارکات  سیستم  پذیرش  در  که  عواملی  از  دیگر 

است  اطالعات  ی  ک گذار اشترا فرهنگ  است،  مهم 

)گونشکاران و انگایی، 2008(. به علت اینکه سیستم تدارکات 

به  نیاز  می  کند  عمل  اینترنت  طریق  از  الکترونیکی 

یا  )داخلی  ی  تجار شرکای  دیگر  با  اطالعات  ی  ک گذار اشترا

منظور  به  و  یافته  تکامل  الکترونیکی  تدارکات  دارد.  خارجی( 

تسهیل در مراحل تهیه و ساخت سفارش نیاز به اطالعات در 

دسترس در طول زنجیره تامین دارد. بنابراین سازمان ها باید به 

گوشزد  با  و  کنند  توجه  نیز  اطالعات  ی  ک گذار اشترا فرهنگ 

کاهش عدم تقارن اطالعات  ی مثل  ک گذار کردن مزایای اشترا

این  به  بهبود  و  پیشرفت  فرصت های  دادن  دست  از  عدم  یا 

که  از عواملی  کنند )تئو و همکاران، 2008(. یکی  کمک  مهم 

ی  ک گذار اشترا به  فرهنگ  حفظ  و  شکل  گیری  عدم  باعث 

محرمانه  مسائل  نشر  و  امنیت  مورد  در  نگرانی  هایی  می  شود، 

ی  ک  گذار اشترا به  شامل  مسائل  این  است.  افراد  یا  شرکت  ها 

مشتریان  خرید  رفتار  الگوی  یا  محرمانه  اطالعات  غیرمجاز 

گذشته  تحقیقات   .)2012 کبرزاده،  ا و  )ملکی  می  باشد  آنالین 

پذیرش  در  مهمی  نقش  ی  تجار شرکای  که  می دهد  نشان 

ی محور دارند )چئولوس و همکاران، 2001(.  سیستم های فناور

ی آن ها نیز سیستم  کنند تا شرکای تجار سازمان ها باید تالش 

و  )تئو  نمایند  قبول  و  درک  درستی  به  را  الکترونیکی  تدارکات 

همکاران، 2008(. ماهیت ارتباط تامین کننده و خریدار تحت 

طول  در  اطالعات  ی  فناور از  آن ها  استفاده  چگونگی  تاثیر 

بخش   .)2002 زسیدیسین،  و  )الرام  می باشد  تامین  زنجیره 

مهمی از وظایف مدیران شناسایی موانع اجرا سیستم تدارکات 

ی، استراتژیک،  که این موانع ساختار الکترونیک دولت است 

پرسنلی، فرهنگی و غیره است )گونشکاران و انگایی، 2008(. 

قرارداد،  در  نامناسب  روش های  قیمت،  کف  اشتباه  تخمین 

از  یع  توز و  نظارت  در  دقتی  بی  رشوه،  گرفتن  اطالعات،  نشت 

جمله موانعی است که نیاز به توجه ویژه دارد. بعضی از موانعی 

که در اجرای تدارکات الکترونیکی با آن مواجه هستیم شامل 

برابر  در  مقاومت  افراد،  انگیزه  فقدان  کافی،  منابع  عدم 

 .)2008 همکاران،  و  )تئو  می باشد  غیره  و  جدید  ی های  فناور

کلیدی  اهداف  از  یکی  سازمان  عملکرد  نمودن  بهینه 
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ی  تکنولوژ یا  فرایند  در  تغییری  هر  بنابراین  است.  سازمان ها 

تدارکات  باشد.  داشته  سازمان  عملکرد  بر  مثبت  اثر  باید 

شدن  کوتاه  فرایندی،  هزینه  های  کاهش  باعث  الکترونیکی 

هزینه  های  کاهش  ی،  ادار هزینه  های  کاهش  سفارش،  چرخه 

این  که  می  شود  استراتژیک  منابع  مدیریت  بهبود  و  ی  انباردار

بهبودها به نوبه خود باعث عملکرد بهتر در زمینه های مالی و 

و  گونشکاران  2014؛  همکاران،  و  )نئوپان  می  شود  غیرمالی 

عواملی  به  باید  اهداف  این  به  رسیدن  برای   .)2008 انگایی، 

از  استفاده  گام،  به  گام  انتقال  فیزیکی،  معیارهای  مانند 

و  عالی  مدیران  تعهد  دولت،  حمایت  ترفیعی،  مشوق  های 

نمود  توجه  ی  نگهدار و  عملیاتی  سیستم  های  و  مکانیسم  ها 

رضایت   ، بیشتر فروش  کارایی،   .)2004 همکاران،  و  )فئو 

از  بعد  که  هستند  عواملی  مهمترین  روابط  توسعه  و  مشتریان 

نشان  دهنده  الکترونیکی  تدارکات  سیستم  ی  پیاده  ساز

عملکرد بهتر سازمان  ها می  باشند )چانگ و وانگ، 2010(. در 

این پژوهش ضمن بررسی، ماهیت چند بعدی پذیرش سیستم 

عملکردی  ابعاد  بر  یک  هر  تاثیر  دولت،  الکترونیک  تدارکات 

مهم نیز سنجیده شده است که می  تواند مطالعات گذشته در 

کامل نماید. طبق این هدف، مدل تفکیک شده  این زمینه را 

تدوین   )1( نمودار  طبق  د  ج،  ب،  الف،  بخش  صورت  به 

گردیده است.

نمودار 1- مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته(

4. روش  شناسی پژوهش
ی  ی پرداز این تحقیق با توجه به روش های چهارگانه دیدگاه تئور

دیدگاه های  مقایسه  موجود،  ی های  تئور بهبود  شامل  که 

از  استفاده  با  خاص  پدیده  ای  بررسی  مختلف،  یکی  تئور

پدیده  ای  بررسی  باالخره  و  مختلف  یکی  تئور دیدگاه  های 

چهارم  گروه  در  حاضر  تحقیق  جدید،  شرایطی  در  مستند 

از  و  میدانی  نوع  از  پژوهش  این   .)2004 )فلدمن،  می  گیرد  قرار 

توصیفی-  داده  ها،  ی  گردآور روش  و  کاربردی  هدف،  دیدگاه 

تحقیق  این  انجام  برای  است.  همبستگی  شاخه  از  تحلیلی 

از پرسشنامه های سایر مطالعات استفاده شده و پرسشنامه 

سه  در  لیکرت(  نقطه  ای  پنج  )طیف  سوال   41 ی  حاو نهایی 

بخش می  باشد. بخش اول مربوط به جنسیت، سن، تجربه و 

پذیرش  ابعاد  به  مربوط  سواالت  دوم  بخش  افراد،  تحصیالت 

سیستم تدارکات الکترونیک دولت )28 سوال( و بخش سوم 

جامعه  است.  سوال(   9( عملکرد  ابعاد  به  مربوط  سواالت 

سامانه  از  که  هستند  تامین  کنندگانی  تحقیق،  این  ی  آمار

اعضای  و  نموده  اند  استفاده  دولت  الکترونیک  تدارکات 

آن ها  تدارکات  و  خرید  مسئوالن  یا  مدیران  ی  آمار جامعه 

تصادفی  نمونه  گیری  از  اطالعات  ی  جمع  آور برای  می  باشند. 

یانس  ساده استفاده شده است. به دلیل اینکه اطالعی از وار

کوکران جهت تعیین حجم  جامعه در دسترس نبوده از فرمول 

آمار  به  توجه  با  فرمول  این  در  که  است  شده  استفاده  نمونه 

دولت،  الکترونیک  تدارکات  سامانه  سایت  در  شده  منتشر 

 .)N=1330( گرفته شد تعداد شرکت  های فعال 1330 در نظر 

از طرفی چون تخمینی از نسبت موفقیت وجود نداشته است، 

که در این حالت،  نسبت موفقیت برابر p =0.5 قرار داده شد 

و  )آذر  می  یابد  افزایش  خود  مقدار  کثر  حدا به  نمونه  حجم 

سطح  و  درصد   5 آلفای  اساس  بر  بنابراین  مومنی،1386(. 

کوکران حداقل نمونه مورد نیاز  خطای 0/1 با استفاده از فرمول 

که محقیق جهت جامعیت بیشتر تعداد  96 تخمین زده شد 

و 148  ارسال  به شرکت  ها  اینترنتی  به صورت  200 پرسشنامه 

گرفت.  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  و  شده  تکمیل  پرسشنامه 
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اما  گشت  تأیید  فن  اهل  کارشناسان  توسط  پرسشنامه  روایی 

ی  کتفا نکرده و از آزمون   های معتبر آمار محققین به این مورد ا

ی میزان روایی همگرا  نیز استفاده نموده  اند. طبق اصول آمار

یا  خروجی  یانس  وار میانگین  بودن   0/5 از  بیشتر  طریق  از 

گرا  AVE به دست می  آید )خیاطان و مبارکی،1393(. روایی وا

بین  همبستگی  با   AVE جذر  مقایسه  طریق  از  نیز  )افتراقی( 

متغیرهای مکنون سنجیده شده و برای هر یک از سازه  های 

با  سازه  آن  همبستگی  از  بیشتر  باید   AVE جذر  انعکاسی، 

 .)1400 و همکاران،  فرد  )فراهانی  باشد  در مدل  سایر سازه  ها 

معیار  سه  از  پایایی  تعیین  جهت  پژوهش  این  در  همچنین 

همسانی  و  ترکیبی  پایایی  ضریب  و  کرونباخ  آلفای  ضریب 

درونی )بار عاملی( بر طبق نظر فارل و الرکر )1981( استفاده 

بیشتر  کرونباخ  آلفای  برای  قبول  قابل  میزان  است.  شده 

و  کبری  )ا می  باشد   0/7 از  بیشتر  ترکیبی  پایایی  و   0/6 از 

همکاران،1392(. میزان بار عاملی گویه  ها که به منظور بررسی 

همسانی درونی مورد استفاده قرار می گیرد و مقدار قابل قبول 

آن بیش از 0/4 می  باشد. همچنین آماره t آن در سطح خطای 

پرسش  هایی  دیگر  عبارت  به  باشد.   1/96 از  باالتر  باید   0/05

تا   1/96 بین  آن ها   T آماره  یا   0/4 از  کمتر  آن ها  عاملی  بار  که 

و  روایی   )2( و   )1( جداول  گردند.  حذف  باید  باشد   -1/96

گویه  های  اصالح  از  پس  را  تحقیق  اندازه گیری  ابزار  پایایی 

)همگرا،  روایی  که  می  دهد  نشان  خالصه  طور  به  ضعیف، 

کرونباخ(  آلفای  و  مرکب  پایایی  )بارعاملی،  پایایی  و  گرا(  وا

نشانگر مناسب بودن ابزار اندازه گیری تحقیق می  باشد.

جدول 1- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

سواالتمتغیرهای تحقیق
ضریب میانگین واریانس 

AVE استخراج شده
AVE جذر

 )روایی واگرا(
بارهای 
عاملی

t آماره
ضریب پایایی 

)CR( ترکیبی
ضریب آلفای

کرونباخ

بخش الف مدل 
پژوهش

کارایی

karai1

0/740/87

0/85913/780

0/890/82 karai20/87312/598

karai30/8479/633

رضایت مشتری

rezayat1

0/68
0/86

0/86820/004

0/870/77 rezayat20/7516/822

rezayat30/8308/085

توسعه روابط

ravabet1

0/640/82

0/7513/420

0/840/73 ravabet20/83611/972

ravabet30/8189/814

عوامل فنی

dark.hazine

0/760/8

0/87716/351

0/910/73 mazaya.gher.mos0/92125/725

mazaya.mos0/8198/961

بخش ب مدل 
پژوهش

کارایی

karai1

0/7380/85

0/85813/790

0/890/82 karai20/87713/919

karai30/84412/20
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سواالتمتغیرهای تحقیق
ضریب میانگین واریانس 

AVE استخراج شده
AVE جذر

 )روایی واگرا(
بارهای 
عاملی

t آماره
ضریب پایایی 

)CR( ترکیبی
ضریب آلفای

کرونباخ

بخش ب مدل 
پژوهش

رضایت مشتری

rezayat1

0/6860/82

0/85420/094

0/870/77 rezayat20/7886/6

rezayat30/84210/742

توسعه روابط

ravabet1

0/6470/81

0/7754/388

0/850/73 ravabet20/83612/888

ravabet30/80111/776

عوامل سازمانی

andazeh

0/7850/88

0/91426/144

0/920/86 Fahang.eshtrak0/86415/771

hemayat0/87915/86

بخش ج مدل 
پژوهش

کارایی

karai1

0/7380/75

0/86820/491

0/890/82 karai20/85912/722

karai30/85113/757

رضایت مشتری

rezayat1

0/6870/82

0/8238/519

0/870/77 rezayat20/82613/067

rezayat30/83711/564

توسعه روابط

ravabet1

0/6480/8

0/8115/211

0/850/73 ravabet20/8189/68

ravabet30/7879/013

عوامل محیطی

nofoz1

0/7290/85

0/86110/663

0/890/81 nofoz20/8007/651

nofoz30/927/369

بخش د مدل 
پژوهش

کارایی

karai1

0/7380/81

0/86818/588

0/890/82 karai20/8674/17

karai30/8419/554

رضایت مشتری

rezayat1

0/6560/82

0/87316/594

0/900/87 rezayat20/7746/431

rezayat30/8297/892
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سواالتمتغیرهای تحقیق
ضریب میانگین واریانس 

AVE استخراج شده
AVE جذر

 )روایی واگرا(
بارهای 
عاملی

t آماره
ضریب پایایی 

)CR( ترکیبی
ضریب آلفای

کرونباخ

بخش د مدل 
پژوهش

توسعه روابط

ravabet1

0/6830/8

0/7513/579

0/870/77 ravabet20/84911/685

ravabet30/8056/89

موانع اجرای 
تدارکات 

الکترونیکی

mavane1

0/6450/86

0/7848/573

0/840/73

mavane20/7655/831

mavane30/88716/152

mavane40/85215/596

mavane50/7555/061

گرا )افتراقی( جدول 2- ماتریس همبستگی و بررسی روایی وا

جذر AVE )روایی واگرا(توسعه روابطرضایت مشتریعوامل محیطیموانع اجراییکاراییعوامل سازمانیعوامل فنیمتغیرهای تحقیق

1/0000/87عوامل فنی

0/821/0000/88عوامل سازمانی

0/650/751/0000/85کارایی

0/770/810/741/0000/82موانع اجرایی

0/570/630/730/661/0000/85عوامل محیطی

0/720/760/740/770/631/0000/83رضایت مشتری

0/650/750/790/740/640/741/0000/81توسعه روابط

گرا( و پایایی )بارعاملی، پایایی  جدول روایی )همگرا، وا

ابزار  بودن  مناسب  نشانگر  فوق  کرونباخ(  آلفای  و  مرکب 

مدل  یابی  از  پژوهش،  این  در  می  باشد.  تحقیق  گیری  اندازه 

کمک روش حداقل مربعات جزیی با  ی با  معادالت ساختار

استفاده از نرم   افزار اسمارت پی. ال. اس )Smart pls( جهت 

آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است.

5. یافته  های پژوهش
 136  ، پاسخگو  148 از  که  می  دهد  نشان  پژوهش  یافته  های 

کثریت افراد  نفر مردان و فقط 12 نفر را زنان تشکیل می  داند. ا

(. همچنین  نمونه در بازه سنی 30 تا 40 سال بودند )98 نفر

بوده  برخوردار  باالتر  و  کارشناسی  تحصیالت  از  آنان  بیشتر 

ی پنج سال به باال بود  ه  اند )125  ( و دارای سابقه کار )102 نفر

(. در ادامه سایر یافته  های پژوهش در قالب برازش مدل  نفر

گزارش  فرضیات  آزمون  بررسی  و  تحقیق  کلی  و  ی  ساختار

جهت  نهایی  مدل    استاندارد  زیر  نمودارهای  است.  شده 

برازش مدل را نشان می  دهد.
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نمودار 2- ضرایب مسیر مدل نهایی

نمودار 3- مقادیر t مدل نهایی 
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کلی از طریق  ی، برازش مدل  پس از برازش مدل ساختار

یابی می  شود. این معیار مربوط به بخش  شاخص GOF2 ارز

این  توسط  که  معنی  بدین  است،  ی  ساختار معادالت  کلی 

، محقق می  تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه  گیری  معیار

نیز  را  کلی  بخش  برازش  پژوهش،  مدل  ی  ساختار بخش  و 

 )3( جدول  در  خالصه  طور  به  آن  توضیحات  کند.  کنترل 

ارائه شده است:

جدول 3- برازش مدل مفهومی

R2Communalityسازه

بخش الف مدل پژوهش

0/76-عوامل فنی

0/420/74کارایی

0/530/68رضایت مشتری

0/430/64توسعه روابط

0/460/71میانگین معیارها

 
 

 
 . برازش مدل مفهومی3جدول 

 R2 Communality سازه 

بخش الف مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل فنی

 62/0 24/0 کارایی

 76/0 33/0 رضایت مشتری

 72/0 23/0 توسعه روابط

 67/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش ب مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل سازمانی

 62/0 36/0 کارایی

 76/0 37/0 رضایت مشتری

 73/0 36/0 توسعه روابط

 62/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.64 

بخش ج مدل 
 پژوهش

 63/0 - عوامل محیطی

 62/0 33/0 کارایی

 77/0 20/0 رضایت مشتری

 73/0 24/0 توسعه روابط

 6/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش د مدل 
 پژوهش

 73/0 - موانع اجرای تدارکات الکترونیکی

 62/0 33/0 کارایی

 76/0 77/0 رضایت مشتری

 72/0 36/0 توسعه روابط

 76/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.63 

 
و  37/0، 72/0، 37/0های مدل پژوهش بهه ترتیهب برابهر بها        برای بخش GOFدهد مقدار   نشان می (3)طور که جدول  همان

گیری، مهدل سهااتاری و ک،هی،      پس از برازش مدل اندازه دهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است. نشانباشد که   می 73/0
درصد به شرح  73بپردازد، نتایج فرضیات پژوهش در سطح اطمینان یابد که به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق   محقق اجازه می

 است. (2)جدول 
 

 . آزمون فرضیات پژوهش2جدول 

بخش ب مدل پژوهش

0/79-عوامل سازمانی

0/570/74کارایی

0/590/68رضایت مشتری

0/580/65توسعه روابط

0/580/74میانگین معیارها

 
 

 
 . برازش مدل مفهومی3جدول 

 R2 Communality سازه 

بخش الف مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل فنی

 62/0 24/0 کارایی

 76/0 33/0 رضایت مشتری

 72/0 23/0 توسعه روابط

 67/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش ب مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل سازمانی

 62/0 36/0 کارایی

 76/0 37/0 رضایت مشتری

 73/0 36/0 توسعه روابط

 62/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.64 

بخش ج مدل 
 پژوهش

 63/0 - عوامل محیطی

 62/0 33/0 کارایی

 77/0 20/0 رضایت مشتری

 73/0 24/0 توسعه روابط

 6/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش د مدل 
 پژوهش

 73/0 - موانع اجرای تدارکات الکترونیکی

 62/0 33/0 کارایی

 76/0 77/0 رضایت مشتری

 72/0 36/0 توسعه روابط

 76/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.63 

 
و  37/0، 72/0، 37/0های مدل پژوهش بهه ترتیهب برابهر بها        برای بخش GOFدهد مقدار   نشان می (3)طور که جدول  همان

گیری، مهدل سهااتاری و ک،هی،      پس از برازش مدل اندازه دهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است. نشانباشد که   می 73/0
درصد به شرح  73بپردازد، نتایج فرضیات پژوهش در سطح اطمینان یابد که به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق   محقق اجازه می

 است. (2)جدول 
 

 . آزمون فرضیات پژوهش2جدول 

بخش ج مدل پژوهش

0/73-عوامل محیطی

0/550/74کارایی

0/400/69رضایت مشتری

0/420/65توسعه روابط

0/460/7میانگین معیارها

 
 

 
 . برازش مدل مفهومی3جدول 

 R2 Communality سازه 

بخش الف مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل فنی

 62/0 24/0 کارایی

 76/0 33/0 رضایت مشتری

 72/0 23/0 توسعه روابط

 67/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش ب مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل سازمانی

 62/0 36/0 کارایی

 76/0 37/0 رضایت مشتری

 73/0 36/0 توسعه روابط

 62/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.64 

بخش ج مدل 
 پژوهش

 63/0 - عوامل محیطی

 62/0 33/0 کارایی

 77/0 20/0 رضایت مشتری

 73/0 24/0 توسعه روابط

 6/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش د مدل 
 پژوهش

 73/0 - موانع اجرای تدارکات الکترونیکی

 62/0 33/0 کارایی

 76/0 77/0 رضایت مشتری

 72/0 36/0 توسعه روابط

 76/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.63 

 
و  37/0، 72/0، 37/0های مدل پژوهش بهه ترتیهب برابهر بها        برای بخش GOFدهد مقدار   نشان می (3)طور که جدول  همان

گیری، مهدل سهااتاری و ک،هی،      پس از برازش مدل اندازه دهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است. نشانباشد که   می 73/0
درصد به شرح  73بپردازد، نتایج فرضیات پژوهش در سطح اطمینان یابد که به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق   محقق اجازه می

 است. (2)جدول 
 

 . آزمون فرضیات پژوهش2جدول 
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 GOF مقدار  می  دهد  نشان   )3( جدول  که  طور  همان 

برای بخش های مدل پژوهش به ترتیب برابر با 0/56، 0/64، 

قوی  بسیار  برازش  نشان دهنده  که  می  باشد   0/63 و   0/56

مدل  اندازه  گیری،  مدل  برازش  از  پس  است.  پژوهش  مدل 

ی و کلی، محقق اجازه می  یابد که به بررسی و آزمون  ساختار

نتایج فرضیات پژوهش در سطح  بپردازد،  فرضیات تحقیق 

جدول 4- آزمون فرضیات پژوهش

نتیجهtβفرضیه  هاردیف

تایید5/470/65عوامل فنی ---< کارایی1

تایید6/480/73عوامل فنی ---< رضایت مشتری2

تایید5/860/66عوامل فنی ---< توسعه روابط3

تایید8/100/76عوامل سازمانی ---< کارایی4

تایید9/130/77عوامل سازمانی ---< رضایت مشتری5

تایید9/420/76عوامل سازمانی ---< توسعه روابط6

تایید7/110/74عوامل محیطی ---< کارایی7

تایید5/550/64عوامل محیطی ---< رضایت مشتری8

تایید6/900/65عوامل محیطی ---< توسعه روابط9

تایید7/990/74موانع اجرای تدارکات الکترونیکی ---< کارایی10

تایید9/100/78موانع اجرای تدارکات الکترونیکی ---< رضایت مشتری11

تایید8/760/75موانع اجرای تدارکات الکترونیکی ---< توسعه روابط12

R2Communalityسازه

بخش د مدل پژوهش

0/65-موانع اجرای تدارکات الکترونیکی

0/550/74کارایی

0/610/68رضایت مشتری

0/570/64توسعه روابط

0/580/68میانگین معیارها

 
 

 
 . برازش مدل مفهومی3جدول 

 R2 Communality سازه 

بخش الف مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل فنی

 62/0 24/0 کارایی

 76/0 33/0 رضایت مشتری

 72/0 23/0 توسعه روابط

 67/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش ب مدل 
 پژوهش

 67/0 - عوامل سازمانی

 62/0 36/0 کارایی

 76/0 37/0 رضایت مشتری

 73/0 36/0 توسعه روابط

 62/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.64 

بخش ج مدل 
 پژوهش

 63/0 - عوامل محیطی

 62/0 33/0 کارایی

 77/0 20/0 رضایت مشتری

 73/0 24/0 توسعه روابط

 6/0 27/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.56 

بخش د مدل 
 پژوهش

 73/0 - موانع اجرای تدارکات الکترونیکی

 62/0 33/0 کارایی

 76/0 77/0 رضایت مشتری

 72/0 36/0 توسعه روابط

 76/0 36/0 میانگین معیارها

    √                  = √      =0.63 

 
و  37/0، 72/0، 37/0های مدل پژوهش بهه ترتیهب برابهر بها        برای بخش GOFدهد مقدار   نشان می (3)طور که جدول  همان

گیری، مهدل سهااتاری و ک،هی،      پس از برازش مدل اندازه دهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است. نشانباشد که   می 73/0
درصد به شرح  73بپردازد، نتایج فرضیات پژوهش در سطح اطمینان یابد که به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق   محقق اجازه می

 است. (2)جدول 
 

 . آزمون فرضیات پژوهش2جدول 

اطمینان 95 درصد به شرح جدول )4( است.

تاثیر  شده،  استخراج   t و  ی  معنادار ضرایب  به  توجه  با 

الکترونیک  تدارکات  سیستم  پذیرش  مولفه  های  تمامی 

میزان  اما  است  معنی دار  و  مثبت  عملکرد،  ابعاد  بر  دولت 

تاثیرات، متفاوت است. 
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6. نتیجه  گیری و توصیه های سیاستی
ی   اطالعات  فناور از  استفاده  و  تغییر  ایجاد  ضرورت  امروزه 

اما  نیست  پوشیده  دولتی  و  سازمان  هیچ  بر  کارها  در 

کارکنان و سازمان  ها می  شود.  همیشه تغییر باعث مقاومت 

از  نیز  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سیستم  ی  پیاده  ساز

و  عملکرد  دنبال  به  سازمان ها  نیست.  مستثنی  قاعده  این 

را درک  این منفعت    گر آن ها  ا بنابراین  سود مناسب هستند 

کمتری نشان داده و با اشتیاق بیشتری این  کنند، مقاومت 

مسئوالن  حاضر  پژوهش  طبق  می  پذیرند.  را  نوین  سیستم 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت باید بر چهار بعد پذیرش 

سازمانی،  فنی،  عوامل  یعنی  الکترونیک  تدارکات  سیستم 

محیطی و موانع اجرایی تمرکز داشته باشند زیرا آن ها باعث 

در  و  شرکا  بین  روابط  توسعه  و  کارایی  مشتری،  رضایت 

اینکه  به  توجه  با  اما  شد.  خواهد  سازمان  بهتر  عملکرد  کل 

اهداف سازمان  ها و شرکت  ها در تجارت اولویت بندی شده 

است، مسئوالن سامانه تدارکات الکترونیک دولت می  توانند 

از  ی برنامه  های آموزشی یا فرهنگی خود  جهت هدفمندساز

استفاده  سازمان  ها  دسته  بندی  برای   )4( جدول  یافته های 

نمایند.

کارایی بیشتر هستند یا  که در پی  گروه   اول شرکت  هایی 

این که کارایی اولویت نخست آن ها است: 

تاثیر  بیشترین  سازمانی  عوامل   ،)4( جدول  به  توجه  با 

تدارکات  سامانه  مسئوالن  بنابراین  می  گذارند  کارایی  بر  را 

در  باشند  داشته  تمرکز  عامل  این  بر  باید  دولت  الکترونیک 

مثل  عواملی  به  سیستم  این  پذیرش  جهت  خود  برنامه  های 

اندازه سازمان، حمایت مدیر ارشد و از همه مهم تر فرهنگ 

با  باشند.  داشته    ویژه  ای  توجه  اطالعات  ی  ک  گذار اشترا به 

β جهت پذیرش سیستم توسط این دسته  توجه به ضرایب 

از شرکت  ها مسئوالن سامانه می  توانند بعد از تمرکز بر عوامل 

و  اجرایی  موانع  درک  محیطی،  عوامل  بر  ترتیب  به  سازمانی 

عوامل فنی تمرکز نمایند. 

رضایت  دغدغه  که  هستند  سازمان   هایی  دوم،  گروه 

مشتریان در اولویت نخست آن ها است: 

این دسته از شرکت  ها بیشتر نگران موانع اجرایی هستند 

و شایسته است مسئوالن سامانه در برنامه  های خود با تمرکز 

به  رسیدن  به  کمک  سیستم،  یک  تغییر  از  ترس  کاهش  بر 

کافی، حمایت دانشی، مهارتی  ی، حمایت مالی  فناور بلوغ 

دسته  این  از  را  نگرانی  این  سامانه  امنیت  از  اطمینان  و 

زدوده تا باعث پذیرش سریع تر این شرکت  ها شوند. با توجه 

از  دسته  این  توسط  سیستم  پذیرش  جهت   β ضرایب  به 

موانع  بر  تمرکز  از  بعد  می  توانند  سامانه  مسئوالن  شرکت  ها 

عوامل  و  فنی  عوامل  سازمانی،  عوامل  بر  ترتیب  به  اجرایی 

محیطی تمرکز نمایند.

گروه سوم، شرکت  هایی هستند که به دنبال توسعه روابط 

ی خود هستند: با شرکای تجار

در مورد این گروه از شرکت  ها نیز عوامل سازمانی بیشترین 

تاثیر را دارد و برنامه  های دسته اول برای این گروه نیز مناسب 

سیستم  پذیرش  جهت   β ضرایب  به  توجه  با  اما  بود  خواهد 

تمرکز  از  بعد  می  توانند  سامانه  مسئوالن  گروه،  این  توسط 

عوامل  اجرایی،  موانع  درک  بر  ترتیب  به  سازمانی  عوامل  بر 

کید نمایند. در انتها خالصه نتایج  محیطی و عوامل فنی تا

تحقیق در جدول )5( نشان داده شده است.

جدول 5- خالصه نتایج پژوهش

گروه
عامل  های موثر

اولویت چهارماولویت سوماولویت دوماولویت اول

عوامل فنیحذف موانع اجراییعوامل محیطیعوامل سازمانیاول: شرکت هایی که کارایی را مهم تر می دانند.

عوامل محیطیعوامل فنیعوامل سازمانیحذف موانع اجراییدوم: شرکت هایی که رضایت مشتریان را مهم تر می دانند.

عوامل فنیعوامل محیطیحذف موانع اجراییعوامل سازمانیسوم: شرکت  هایی که توسعه روابط بین شرکا را مهم تر می  دانند.
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عدم  به  می توان  پژوهش  این  محدودیت های  جمله  از 

تکمیل  جهت  مدیران  از  برخی  ی  همکار و  پاسخگویی 

پرسشنامه و مصاحبه اشاره نمود.
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