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 چکیده
المللی تأثیر قابلیت های نهادی بر عملکرد بیناین پژوهش با هدف 

های تجارت الکترونیک با نقش تعدیلگر شهرت شرکت، شرکت
المللی )مورد مطالعه: و شباهت نهادی بینخصومت نهادی داخلی 

این تحقیق از صورت گرفته است. شرکت های ایرانی در زودمال( 
پیمایشی  –نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی

ی آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت های جامعه است.
ده از نفر است. با استفا 0044عضو زودمال می باشند که تعداد آنها 

نفر به عنوان حجم نمونه  053فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 
تعیین شده است، همچنین نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی در 
دسترس است. در مطالعه حاضر برای محاسبه قابلیت اعتماد 

ها، از روش آلفای کرونباخ  و با استفاده از نرم افزار پرسشنامه
نفره به عنوان پیش آزمون استفاده  54 در بین نمونه SPSSآماری 

در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و شده است. 
نتایج نشان  شود.استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می

های نهادی شرکت های تجارت الکترونیکی در می دهد که توانایی
المللی دارد، اما واقع تأثیرات مثبتی بر عملکرد آنها در بازارهای بین 

میزان تأثیر مثبت آن به تعدادی از متغیرها بستگی دارد. این مطالعه 
درک ما از چگونگی موفقیت شرکتهای تجارت الکترونیکی در 

 بازارهای بین المللی را گسترش و تعمیق می بخشد.
 های کلیدیواژه

، شهرت کیتجارت الکترون ی،الملل نیعملکرد ب ی،نهاد های تیقابل
 المللیت، خصومت نهادی داخلی، شباهت نهادی بینشرک

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of 

institutional capabilities on the international 

performance of e-commerce companies with the role of 

moderating the company's reputation, domestic 

institutional hostility and international institutional 

similarity (Case study: Iranian companies in Zodmal). 

This research is applied in terms of purpose and 

descriptive-survey in terms of nature and method. The 

statistical population of the present study is all 

employees of early member companies, whose number 

is 0044 people. Using Cochran's sampling formula, 

053 people have been determined as the sample size. 

Also, the study sample is available randomly. In the 

present study, to calculate the reliability of the 

questionnaires, Cronbach's alpha method was used as a 

pretest using a SPSS statistical software among a 

sample of 54 people. In the present study, both 

descriptive and inferential statistics are used to analyze 

the data. The results show that the institutional 

capabilities of e-commerce companies actually have 

positive effects on their performance in international 

markets, but the extent of its positive impact depends 

on a number of variables. This study expands and 

deepens our understanding of how e-commerce 

companies succeed in international markets. 

Keywords 

Institutional Capabilities, International Performance, E-
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با نقش تعدیلگر شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی و شباهت  کیتجارت الکترون یهاشرکت یالملل نیبر عملکرد ب ینهاد های تیقابل ریتأث علی جوادی: 95

 در زودمال(  یرانیا های مورد مطالعه: شرکت) المللینهادی بین
 

 و بیان مسله  مقدمه
 به اینترنت از استفاده با را هاییپلتفرم یا خدمات محصوالت، و کنند می فعالیت آنالین بصورت الکترونیکی تجارت های شرکت

 را هاییارزش سنتی تولیدی مدلهای از متفاوت تجاری مدلهای از استفاده با الکترونیکی تجارت شرکتهای دهند. می ارائه مشتریان
 الکترونیکی تجارت توسعه وجود این با. دارند مهمی نقش نیز نوظهور بازارهای در بلکه پیشرفته کشورهای در تنها نه و کنندمی ایجاد

 در تواند می الکترونیکی تجارت چگونه اینکه درک رو، ازاین. است جدید و خارجی تعهدات به منوط و است پیچیده و دشوار فرامرزی
 .(2011 تن، و جین) است مدرن اقتصاد اندرکاران دست و مدیریت دانشمندان برای مهم مسئله یک شود، قموف المللیبین بازارهای
 تواند می که دهد می ارائه را جدیدی خدمات و مدل الکترونیکی، تجارت که دهد می نشان بوستون مشاوره های گروه اخیر گزارش

 تجارت شرکتهای که نمودند استدالل( 2015) همکاران و برودرز رابطه این در. ببرد بین از را مالی منابع های محدودیت و تجاری موانع
 چندملیتی شرکتهای با مقایسه در آنها سرمایه گذاری خطرات که چرا شوند روبرو کمتری خارجی مسئولیت با است ممکن الکترونیکی

 استراتژی های و هاتوانایی به نیاز خدماتی های رکتش سازی المللی بین در موفقیت که دهد می نشان نیز مطالعات. است اندک بسیار
تجارت  شرکتهای قابلیت های شناسایی بنابراین؛( 2016 ، لهیری و کاندو) دارد تولیدی های شرکت با مقایسه در منحصربه فردی

 و روابط شامل نهادی ایقابلیت ه کردند پیشنهاد( 2011) تن و جین. است درخورتوجه المللی بین عرصه در موفقیت برای الکترونیک
 شود. موفق است، توسعه نیافته درآن جدیدکه محیطی در تا سازد می قادر را شرکت که هاست مهارت

 در شرکت یک رقابتی مزیت منبع عنوان به که هستند مهمی منابع نهادی قابلیت های نهاد، نظریه و منابع بر مبتنی دیدگاه ادغام با
 های قابلیت ها شرکت . هستند نهادی اساسی خأل دارای نوظهور اقتصادهای اینکه به توجه با کنند، می عمل ظهور حال در اقتصادهای

 اهمیت و دهند می توسعه( است شده آغاز آن در تجارت یک که کشوری) مبدا در نهادی های چارچوب ضعف به پاسخ در را نهادی
 قابلیت هایی چنین آیا که نیست مشخص حال، این با. است درک لقاب خوبی به مبدا در ها شرکت عملکرد برای نهادی های قابلیت
 شرکت یک درمطالعه( 2015) همکاران و کارنی. خیر یا است مهم نیز کشور از خارج در الکترونیکی تجارت های شرکت عملکرد برای
 در نوآوری و رابطه ای قراردادهای سیاسی، شبکه های شامل نهادی قابلیت های که اند داده گزارش اندونزی از خانوادگی ملیتی چند
  دهد. قرار تاثیر تحت نیز را کشور از خارج در شرکت عملکرد تواند می تجاری مدل

: اند شده تشکیل اصلی بعد دو از و هستند رقابتی مزیت ایجاد در شرکت یک مهارت های و روابط دانش، عنوان به نهادی های قابلیت
 سیاسی - اجتماعی شبکه های قابلیت(. 2015  همکاران و کارنی) کار و کسب مدل در نوآوری و سیاسی - اجتماعی شبکه های قابلیت

 قابل تجاری شرکای شناسایی به قادر بیشتر اجتماعی شبکه های قابلیت با الکترونیکی تجارت شرکت های است نهادی توانایی یک
 دریافت و نظارتی های قطعیت عدم بر غلبه برای تضمینی ربیشت سیاسی قابلیت و هستند مختلف بازارهای به دسترسی و اعتماد

 نهادی .خصومت(2016 ، همکاران و سان ؛2012 ، همکاران و کوتابه) است دولتی یارانه های حتی یا و صادراتی گمرکات و مجوزها
 محیطهای با بهتر سازگاری آماده شرکت بنابراین کند می کمک شرکت یک نهادی های توانایی پرورش و شکل گیری به داخلی
 تجارت های شرکت است، شدید داخلی نهادی خصومت وقتی که می رود انتظار بنابراین،. است کشور از خارج در دیگر خصمانه نهادی

 می دهد افزایش را المللی بین عملکرد تواند می داشته باشند که خارجی نهادی موانع با مواجهه در بیشتری توانایی های الکترونیکی،
 وجود جهان سراسر در B2C خریدار میلیون 100 از بیش جهانی، گزارشات اساس بنا بر ادعای وبسایت زودل، بر .(2011 تن، و جین)

 در المللی بین خریداران این. کنند می خریداری کشورشان مرزهای از خارج از را خود نیاز مورد کاالی آنها از درصد 90 تقریبا که دارند
 ایرانی کنندکان تولید که بازاری زده اند؛ رقم مرز بدون الکترونیک تجارت بازار برای را دالری تریلیون 2/9 زا بیش ظرفیت 2020 سال

( ابریشم جاده کشورهای آنالین فروشی عمده در پیشرو بستری) زودل پیش سال پنج. شده اند بهره مند آن از بسیار کمی میزان به
 موفق زمینه این در و نموده فعالیت به شروع متوسط، و کوچک های شرکت بین جارتت وتسهیل فروشی عمده صادرات به کمک برای
. اند داده قرار زودل اینترنتی بستر در زبان 5 به را خود کاالهای ایرانی تولیدی های شرکت بسیاری از که جایی تا. است بوده هم

 آورده فراهم ایرانی کاالهای تجارت برای را مناسبی فرصت که دارد وجود خرید درخواست 15000 تا ماه در کاالها این برای همچنین
 با زودمال المللی بین اپلیکیشن اندازی راه به تصمیم زودل (B2C) فروشی خرده صادرات تسهیل جهت در و راستا همین در. است

ای جاده ابریشم است که به المللی در کشورهزودمال، اپلیکیشن موبایل بین .است کرده ایران اسالمی جمهوری پست شرکت همکاری
توانند با کند. همچنین تولیدکنندگان ایرانی میزبان ارایه می 5کشور و به  7ها خریدار جدید در فروشندگان ایرانی دسترسی به میلیون
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ن، گرجستان و میلیون خریدار در کشورهای لبنان، قزاقستان، عراق، ازبکستان، آذربایجا 220انتشار محصوالت در زودمال، به بیش از 
 که دهد پاسخ اصلی پرسش این به می کند تالش حاضر پژوهش .سال هستند 96افغانستان دست یابند، که نیمی از این جمعیت زیر 

 است؟ چگونه زودمال عضو شرکت های الکترونیک بین المللی عملکرد بر نهادی قابلیت های تاثیر

 

 قیتحقمبانی نظری و پیشینه 

 کت های شرنهاد های تیقابل
 شامل گوناگون، نهادی های محیط که دارد می عنوان نهادی تئوری(. 1116اسکات، )است  نهادی تئوری اصلی مفهوم نهادی محیط

 (.2015 همکاران، و الندا) است شرکت یک موفقیت و استراتژی دهنده شکل شناختی و هنجاری گذاری، قانون محیطهای
سیاسی و نوآوری در مدل کسب و کار. -ل شده است: قابلیت های شبکه سازی اجتماعیقابلیت های نهادی از دو بعد کلیدی تشکی

سیاسی از آنجا به عنوان قابلیت نهادی شناخته می شوند که نهادهای ناکارآمد حامی بازار باعث افزایش هزینه -شبکه سازی اجتماعی
قراردادهای رابطه ای تکیه می کنند تا از این طریق بتوانند  تعامالت تجاری می شوند، در نتیجه، شرکت ها به توانایی خود در انعقاد

(. از منظری دیگر، شرکتهای تجارت الکترونیکی 2011عدم اطمینان در انجام تعامالت تجاری خود را کاهش دهند )شنگ و همکاران، 
مرکی را کاهش داده یا حتی از یارانه با قابلیتهای باالتر شبکه سازی سیاسی می توانند عدم قطعیت مرتبط با مجوزهای صادراتی و گ

های دولتی نیز بهره مند شوند. اینگونه شرکتها همچنین می توانند به بازارها و منابع مختلف سیاسی دست یابند که در دسترس سایر 
 (.2012شرکتها نیست و بدین طریق عدم اطمینان در فضای رقابتی را کاهش دهند )کوتابه و همکاران، 

د که قابلیتهای نهادی نادر و خاص یک شرکت بوده و به سختی قابل کپی برداری است. برخی شرکتها می توانند از طریق باید توجه کر
یادگیری تجربی در انجام فعالیتها و استفاده از مهارتهای نهادی، قابلیتهای نهادی خود را توسعه داده و بدین ترتیب به مزیت رقابتی 

 (.2015ران، دست پیدا کنند )الندا و همکا

 هاشرکت یالملل نیعملکرد ب
 زمان یک در المللیموقعیت بین در هایشقابلیت منابع و از استفـاده در یک شرکت خاص رفتار یدهندهانعکاس بین المللی، عملکرد

 گرفته نظردر  شرکت یک بین المللی  هـایموفقیت فعالیت کلیـدی هایشاخص از یکی شرکت عملکرد بین المللی  است. مشخص

 (.2012اسپاسو، و شود )بلسکابررسی می و مطالعـه گسترده پدیده یک به شکل که شود،می
شاخص از مطالعات برخی در غیره، و مشتری وفاداری مشتری، رضایت مانند عملکرد ذهنی هایشاخص از عملکرد سنجش در محققین

 ذهنی و های عینیشاخص ترکیب هایشاخص از عملکرد سنجش رایب دیگر برخی در و غیره و سود حاشیه مانند عملکرد عینی های

 و ها، صنایعشرکت بین تواندمی آن اهداف است، شرکت استراتژیک برای انتخاب یک صادرات کهاین به نموده اند. باتوجه استفاده
دارد.  وجود نظری ادبیات در ن المللی عملکردبی هایشاخص از ایمجموعه نتیجه متفاوت باشند. در زمانی هایافق و ملی هایموقعیت
بین  سودآوری و رشد بین المللی صادرات، سطح : شودمی بررسی زیر بعد سه گذشته، در تحقیقات در هاشرکت بین المللی عملکرد
 ش وفرو رشد درحالیکه دارد، اشاره است، شرکت صادرات برای اهمیت دهنده نشان که سنتی شاخص به یک سطح صادرات، المللی.

 با توانمی را در صادرات شرکت یک موفقیت میزان دهند.می قرار نظر را مد اقتصادی هایجنبه بیشتر و هستند نهادی سودآوری،

 (.1916)مصلح و همکاران،  ارزیابی کرد آن بین المللی  کارکرد
 جهت کشورها و ها سازمان که مهمی موارد از. نیست پوشیده کسی بر ها دولت و ها سازمان ها، شرکت برای بازاریابی اهمیت امروزه
 ایجاد برایشان سود کسب جهت مناسبی های فرصت که هدف این با ها شرکت. باشد می بازاریابی دانش نیازمندند، آن به خود بقای
 جهانی تجارت تسم به المللی، بین تجارت ی زمینه در پیشرفت با و تدریج به. گذارند می المللی بین بازارهای ی عرصه به پا شود،
 (.1915باشد )پناهیان و همکاران،  می المللی بین بازاریابی ی یافته تکامل صورت جهانی، بازاریابی. شوند می داده سوق
 مخصوص فقط نه و)باشند  داشته کلی حالت که کنیم طراحی ای گونه به را خودمان های استراتژی باید جهانی بازار در حضور برای
 سود به آن تبع به و داده گسترش را خود فعالیت ی دامنه شده، جهانی بازار وارد ها آن بر تکیه با بتوانیم و( خاص خارجی کشور یک

 به ها شرکت که سازد می فراهم را امکان این الکترونیکی، بازاریابی بستر ترین مهم عنوان به اینترنت،. یابیم دست بیشتری اکتسابی
 (.1911د )اخالق پور، کنن پیدا راه المللی بین بازارهای

 رشد ضرورت صنعتی، های گذاری سرمایه ی ادامه به عالقه: از عبارتند المللی بین بازاریابی ضرورت و اهمیت ی آشکارکننده عوامل از
 تسیاس داخلی، بازارهای اشباع سودآوری، و کارایی ارتقای بر تاکید بازرگانی، ی صحنه در شهرت و برتری کسب ی انگیزه اقتصادی،



شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی  با نقش تعدیلگر کیتجارت الکترون یهاشرکت یالملل نیبر عملکرد ب ینهاد های تیقابل ریتأث وادی:علی ج 
  در زودمال( یرانیا های مورد مطالعه: شرکت) المللیشباهت نهادی بینو

 

 

 هزینه کم و ساده روش یک المللی، بین بازاریابی منظور به( الکترونیک تجارت)اینترنت  از استفاده. ارزی درآمدهای به نیاز و انبوه تولید
 .(1911شود )آذری ،  می سبب نیز را منابع از استفاده بهینگی بودن، کارا و موثر بر عالوه که باشد می

 بین بازارهای در تا باشد می ها شرکت برای شیوه ترین معروف این. است ناپذیر انکار امروز انیجه بازار جایگاه در صادرات اهمیت
 می انتظار بین المللی  تجارت. رود می شمار به متوسط و کوچک های شرکت برای فعالیت حالت ترین رایج و نمایند مشارکت المللی

 رشد و صادرات اهمیت به توجه با. یابد رونق اطالعات های فناوری و نقل و حمل ارتباطات، در اخیر های پیشرفت خاطر به رود
 در ها فناوری این از صادرکنندگان گیری بهره نحوه درباره کمی تجربی تحقیقات بالقوه، الکترونیک تجارت های فناوری نامحدود

بین  موفقیت بر گذار تاثیر عوامل عیینت در مفهومی و نظری های توسعه رغم علی. اند شده انجام بین المللی  های کارایی توسعه
 (.1915ایم )مودی،  مواجه موجود بین المللی  نظریه در جدید های فناوری ادغام زمینه در تحقیقات کمبود با هنوز المللی،

 عملکردبین المللی  تاثیر قابلیتهای نهادی بر
فعالیت های فرامرزی مشغولند. در این رابطه باید توجه نمود در حال حاضر شرکت های تجارت الکترونیکی به طرز فزاینده ای به انجام 

که شرکت ها با چالش های داخلی و خارجی در انجام صادرات به کشورهای دیگر مواجه هستند. در کشور مبدا، شرکتها باید با 
مرتبط با انتخاب شرکای  مشکالتی نظیر اخذ مجوزها، زیرساخت های توسعه نیافته محلی، روشهای پرداخت متفاوت داخلی، مسائل

لجستیکی محلی و غیره دست و پنجه نرم کنند. به طور همزمان، شرکت ها با تهدیدهایی از ناحیه محیط های نهادی ضعیف در کشور 
خود نیز رو به رو هستند. در این خصوص الزم به توضیح است که شرکت های تجارت الکترونیکی با قابلیت های نهادی می توانند بر 

ش های نهادی در بازارهای در حال توسعه فائق شوند و بدین ترتیب به تجارت فرامرزی خود در کشورهای مختلف خارجی رسیدگی چال
(. ایشان در تحقیقات خود دریافتند که قابلیت های نهادی نظیر نوآوری در مدل کسب و کار و شبکه سازی 2011نمایند )جین و تان، 

 قش مهمی در شکل دادن فعالیت های بین المللی شرکت های تجارت الکترونیکی دارد.سیاسی در کشور مبدا ن-اجتماعی
شرکت ها در پاسخ به چارچوب های ضعیف نهادی در کشور، قابلیتهای نهادی خود را توسعه می دهند. با این حال تاثیر این قابلیتها بر 

یست. نتایج تحقیقاتی که در خصوص شرکتهای چندملیتی عملکرد بین المللی شرکت ها تجارت الکترونیکی چندان شناخته شده ن
خانوادگی در اندونزی به انجام رسیده است، حاکی از آن است که قابلیتهای نهادی شبکه سازی سیاسی، قراردادهای رابطه ای و نوآوری 

 (. 2015در مدل کسب و کار می تواند با موفقیت به خارج از کشور منتقل شود )کارنی و همکاران، 

 کیتجارت الکترون
 و نیستند چهره به چهره دیگر مبادالت از وسیعی حجم که طوری به است؛ کرده بسیاری های پیشرفت تجارت، اخیر های دهه طی

 که پرداخت های روش و پول از جدید های شکل. شوند می انجام اعتباری های کارت از استفاده با و پست و تلفن طریق از بیشتر
 بلکه اند، شده منجر خرید فرآیند در عمده تحوالت به تنها نه هوشمند اعتباری های کارت الکترونیکی، چک نظیر ،دارند وجود امروزه
 تجارت(. 1915 خانی،)است  ساخته میسر بود، ها دولت اختیار در تنها امروز به تا که را پول تولید عرصه در ها شرکت ورود امکان

 الکترونیک تجارت ها، شرکت اغلب برای امروزه(. 1911 دیگران، و جعفرنژاد)است  کترونیکال کار و کسب ابعاد از یکی الکترونیک
 جریان اقدامات، سرعت رقابت، شکل دادن تغییر حال در الکترونیک تجارت. است محصوالت الین آن فروش و خرید از بیش چیزی

 (. 1917 اُبرایان،)می باشد  کنندگان تامین به ها شرکت از و ها شرکت به مشتریان توسط پرداخت و محصوالت تعامالت،
 الکترونیک تجارت از استفاده در گذشته های تجربه بر مبتنی آنها اغلب که است شده ارائه گوناگونی تعاریف الکترونیک تجارت برای
 می تعریف تصویر، و صدا ،متن شامل ها، داده الکترونیکی انتقال و پردازش بر مبتنی را الکترونیک تجارت اروپا کمسیون .است بوده
 انتقال دیجیتال، مطالب فوری تحویل خدمات، و کاالها الکترونیکی ی مبادله قبیل از گوناگونی های فعالیت الکترونیک تجارت. کند

 ایخریده یابی، منبع مشترک، مهندسی و طراحی تجاری، های طرح الکترونیکی، بارنامه سهام، الکترونیکی مبادله وجوه، الکترونیکی
 (.1915 خانی،)گیرد  می بر در را فروش از بعد خدمات و مستقیم بازاریابی دولتی،
 مالحظات و ازآن حاصل منافع و فناوری با شرکت مدیران آشنایی عدم قبیل از موانعی با صادرات در الکترونیکی تجارت از استفاده
 مشکالت برخی نمودن برطرف سبب الکترونیک تجارت با شناییآ. باشد می رو روبه( آید می اول مانع وجود پی در)امنیت  و هزینه
 توسعه از یکی عنوان به. دارد پی در را حوزه این های فعالیت اثربخشی میزان افزایش همچنین و شده بین المللی بازاریابی به مربوط

 در عمده مزایایی و است آورده پدید یجهان کار و کسب در بنیادین تغییر الکترونیکی تجارت اخیر، سال بیست در عمده فناوری های
 سود و یافته کاهش های هزینه و یافته بهبود مشتری خدمات شده، ساماندهی تامین زنجیره یافته، ارتقا مشتری همانند جدید، بازارهای
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 شرکت از دارد تا ویژه اریابیباز های توانمندی به نیاز الکترونیکی بازارهای به سنتی بازارهای از تحول. است داشته همراه به یافته رونق
 های توانمندی توسعه فرصت چندین صنعتی فوشنده نظر به. است جریان در برتر بازاریابی کارایی بر دستیابی سمت به که کند حمایت

 بهبود را تامین جیرهزن و خرید توزیع، کارایی و داد ارتقاء خریداران با را ارتباطات تا دارد وجود اطالعات های فناوری از استفاده با ویژه
 کنند مدیریت را روابط و شده جدید بازارهای وارد باید اغب که چرا دارد صنعتی کنندگان صادر برای ای ویژه اهمیت مسئله این. بخشید
 (.1911شوند )اخالق پور،  می تفکیک خود مشترک بازارهای با جغرافیایی طور به اینکه ضمن

 الکترونیکی بلوغ 
. دانست الکترونیکی تجارت کارگیری به در ها شرکت الکترونیکی آمادگی درجه تناسب توان می را ها شرکت الکترونیکی بلوغ

 می بطوریکه کند؛ می فرآهم نیز را الکترونیک تجارت اثربخشی سنجش و ارزیابی فرصت الکترونیک، تجارت در بلوغ مدل بکارگیری
 ابتدایی مرحله در که شرکتی از مثال برای. نمود تعریف را مرحله آن خاص های شاخص الکترونیکی، تکامل مرحله با متناسب توان
 که دارد وجود اعتقاد این الکترونیک تجارت بلوغ مدل در. داشت اینترنتی فروش انتظار نباید دارد قرار الکترونیکی پست از استفاده مانند

 کارگیری به آغاز همان از توانند نمی ها شرکت. داد انجام یتکامل صورت به مراحلی طی توان می را الکترونیک تجارت کارگیری به
 را استقرار فرآیند پدیده این توسعه اولیه مراحل از تکاملی، مراحل طی باید بلکه کنند، پیدا دست آن باالی سطوح به الکترونیک تجارت
 شرکت. است گرفته صورت الکترونیک تجارت کارگیری به حوزه در الکترونیکی بلوغ زمینه در مختلفی تحقیقات تاکنون. کنند شروع

 میزان مولفه دو حسب بر را ها شرکت در الکترونیک تجارت کارگیری به راستای در الکترونیکی بلوغ مدل میساری انگلیسی مشاوره
 تجارت یت،سا وب الکترونیک، پست: از عبارتند که است نموده ارائه مرحله پنج در شرکت، مزایای میزان و پیچیدگی و تغییرات

 (.1200 پودینه، و ارقنون)می باشد  یافته تحول سازمان و الکترونیک کار و کسب الکترونیک،

 الکترونیک تجارت های مدل
 گشوده تجارت بخش روی بر ای تازه های افق اخیر، های سال در ارتباطی های شبکه توسعه و اطالعات الکترونیکی مبادله سریع رشد
 کاهش و ارتباط برقراری سرعت دقت، وری، بهره کارایی، رفتن باال موجب اطالعات انتقال و پردازش د،تولی نوین های روش. است

 شده شده بازرگانی بخش رقابت قدرت افزایش و تجارت تسهیل باعث امر این. است شده تجاری های سازمان و ها شرکت در هزینه
 جدید، خدمات و محصوالت معرفی فروشندگان، و خریداران با ارتباط قراریبر تجاری، شرکای شناسایی مانند هایی فعالیت امروزه. است

قلی نژاد و )شوند  می انجام کمتری هزینه و بیشتر کارایی با الکترونیک تجارت کمک با کاالها و منابع تامین و بازارها به دستیابی
 کسب جدید های مدل اطالعات، و ارتباطات فناوری از تفادهاس توانایی و جدید های فناوری شدن پدیدار با امروزه اما(. 1911 همکاران،

 از توصیفی الکترونیک، تجارت های مدل: پرداخت آنها شرح به صورت بدین توان می که است آمده وجود به الکترونیک تجارت و کار و
 اصلی های جریان تشخیص و تعیین دنبال به که است کنندگان تامین و شرکا کنندگان، مصرف مشتریان، میان روابط و ها نقش

 اینترنت از استفاده با و است کار و کسب در کنندگان شرکت و سهامداران برای عمده مزایای شناسایی و پول و اطالعات محصول،
 .کند می عمل ذینفعان دیگر و مشتری برای ارزش خلق و تعامالت انجام برای
 را الکترونیک تجارت کاربردهای اصلی نوع سه ها شرکت بسیاری امروزه. است پذیر امکان متفاوتی طرق از الکترونیک تجارت انجام
 :کنند می مشارکت آنها در یا دهند می انجام

 (B2C) کننده مصرف با کار و کسب .1
 (B2B) کار و کسب با کار و کسب .2
 (C2C) کننده مصرف با کننده مصرف .9

 الکترونیک تجارت گسترش جهت نیاز مورد های زیرساخت
 اند داده قرار بررسی مورد را الکترونیک تجارت نیاز مورد های ساخت زیر کشور از خاج در چه و داخل در چه زیادی العاتمط و تحقیقات

 توان می موشکافانه و دقیق بررسی یک با. سازند می نمایان را الکترونیک تجارت موردنیاز زیرساختارهای های جنبه برخی یک هر که
 (.1200آورد )ارقنون و پودینه،  وجود به را الکترونیک تجارت زیرساختارهای از جامع نسبتا مدل یک و نمود تلفیق یکدیگر با را آنها

 اطالعاتی ساخت زیر -
 الکترونیک، تجارت استانداردهای و فناوری شتابان توسعه وجود با. است استانداردها و فناوری شامل اطالعاتی ساختار زیر

 کشورهای در عمال زمینه این در ای توسعه اقدامات کلیه. ندارند گفتن برای ادیزی حرف عمال توسعه، حال در کشورهای
 الکترونیکی تجارت اطالعات کننده تسهیل مهمترین عنوان به اطالعات جهانی زیرساختار. است افتاده اتفاق یافته توسعه



شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی  با نقش تعدیلگر کیتجارت الکترون یهاشرکت یالملل نیبر عملکرد ب ینهاد های تیقابل ریتأث وادی:علی ج 
  در زودمال( یرانیا های مورد مطالعه: شرکت) المللیشباهت نهادی بینو

 

 

 دور راه ارتباطات المللی بین تحادیها. بپردازند آن به باید فنی زیرساختار طراحی منظور به سوم جهان کشورهای که است
 های سازمان اقدامات وجود با. است نموده آن به مربوط استانداردهای طراحی به اقدام که است المللی بین سازمان مهمترین

 فنی زیرساختار سازی پیاده جهت را الزم بومی اقدامات باید نیز ایران کشور نظیر توسعه حال در کشورهای المللی، بین
 رشد در بزرگی مانع امر این و نگرفته صورت درستی به امروز به تا که کاری دهند؛ انجام را الکترونیک تجارت برای اسبمن
 (.2011رود )کرمی و تانگ،  می شمار به ایران در الکترونیک تجارت گسترش و

 قانونی و حقوقی زیرساخت -
 بسیار تاثیرات کار این که باشند داشته توجه باید ها دولت الکترونیک، تجارت قانونی و حقوقی ساختار زیر طراحی هنگام
 جهت در سوم جهان کشورهای که است مطرح زیادی مسائل. گذاشت خواهد جای به کشور تجاری عملکرد بر اساسی
 پشتیبانی نژادی، های توزی کینه جنسی، مسائل ترویج: دهند قرار مدنظر باید الکترونیک تجارت قانون تنظیم و طراحی

 به که است امری شود، پیاده باید چگونه حقوقی های حمایت و قوانین این که این. مالیات و برداری کپی حق مشتری،
 خود که قوانینی همچنین و المللی بین استاندارد قانون. شود می دنبال گذاری سیاست و تحقیقاتی های فعالیت واسطه

 (.2011است )کرمی و تانگ،  حقوقی مبانی نهگو این های نمونه جمله از اند، کرده تصویب کشورها

 مالی زیرساخت -
 طراحی. است الکترونیک تجارت مالی زیرساختار توسعه در سرمایه جریان مساله توسعه، حال در کشورهای مشکالت از یکی

 اطالعات امنیت نیکی،الکترو امضای اسناد، امنیت مانند اقداماتی مستلزم خود نوبه به الکترونیکی، بانکداری و مالی زیرساختار
 خصوص این در ای شایسته اقدامات بایست می و نگرفته صورت ما کشور در موارد این از برخی که است اعتماد و شخصی
 (.2011گیرد )کرمی و تانگ،  صورت

 مالیاتی و( تعرفه) گمرکی زیرساخت -
 ارتقا زیادی حد تا را تجاری کارایی اطالعات، یالکترونیک و مجازی انتقال زمینه ایجاد با که این وجود با الکترونیک تجارت

 مبادی از شده صادر یا شده فروخته محصوالت از بسیاری فیزیکی انتقال عدم آن مشکالت ترین مهم از یکی اما است، داده
 نایمع به که است، بیت مبنای بر مالیات اند گرده تنظیم که هایی روش از یکی منظور بدین. است گذاری مالیات و گمرک

 تفکیکی چراکه. است آن شدید بودن آمیز تبعیض ابزار، این مشکل اما. است ها داده انتقال میزان اساس بر مالیات محاسبه
 های داده میزان بین داری معنی ارتباط طرفی، از. نیست تجاری غیر و تجاری مبادالت به مربوط های داده انتقال بین

 الملل بین سطح در هم و است مطرح ملی بعد در هم ها مالیات بحث. ندارد وجود شده مبادله محصول پولی ارزش و انتقالی
 (.1915کند )خانی،  می بروز کشورها بین گمرکی ارتباطات نظر از بیشتری اهمیت با

 انسانی زیرساخت -
 یادگیری و آموزش است، وری بهره منبع ترین مهم اطالعات آن در که دانش بر مبتنی اقتصاد به صنعتی اقتصاد از انتقال با

 همچنان. شود می تلقی ضرورت یک نیز ساده کارگران برای حتی بلکه مدیران برای تنها نه جدید اقتصاد با متناسب و مداوم
 می مطرح جدیدی تخصصی های توانایی و ها مهارت شود، می منتقل جدید تکنولوژی به خدمات و تجارت صنعت، که

 (.1911انیان پور و کرامتی، شوند )باب گرفته فرا باید که شوند

 شهرت شرکت 
 ظرفیتها، درمورد باورها از ای مجموعه شامل که است وجهی چند مفهوم یک سازمانی شهرت که می دارند بیان( 2012) کراز و کارپنتر
 مشارکتهای و ردر رفتا شهرت .است شده نهفته متعدد مخاطبان از ای شبکه در که است سازمان مأموریت و تاریخ پیشینه، هدفها،
 جدید اطالعات که می دهد رخ شرایطی در مثال برای تغییر این که کند، تغییر طورناگهانی به تواند می اما دارد ریشه سازمان تاریخی

 و سازمان شهرت. بگذارد ناظران بر نامطلوبی اثر سازمان مشارکتهای یا و رفتار واپسین یا و شود آشکار سازمان گذشته رفتار مورد در
 (.2011 لنگ و همکاران،) خود تأثی رمی گذارد ذینفعان با سازمان روابط بر آن، در تغییر
برند  تیریها در هنگام شروع پروژه مداز شرکت یاریکه در بس رای. زستندیاند اما مترادف نمتصل گریکدیمحکم به  اریو شهرت بس برند

فهم بهتر  یبرا یکه پروژه برند را به پروژه شهرت و نام تجار میشنویم رانیو از مد میشو یمسئله روبروم نیبا ا نگ،یبرند ای
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 یبرندساز یجا به یسازاز واژه شهرت زیکه ما ن ندینمایدرخواست م یریمد ی. حتندینمایخود، ترجمه م ازمانس یانسان یهایروین
که برند و  نی. با توجه به ادانندیهرت داشتن مترادف ماست که عموم مردم، برند داشتن را با ش یعاد اریمورد بس نی. امییاستفاده نما
از  یکسانی ریکه تفس شودیناملموس بودن سبب م نی( شرکت هستند، اینیع ری)ناملموس/ غ شهودنام یهاییدو از نوع دارا شهرت هر

شهرت از  جادیو ا یبرندساز به رانیمد یگذارو هدف شیموجب شده است تا گرا نیگردد. همچن جادیا رانیدو واژه در ذهن مد نیا
 .(2011)هو و همکاران،  گردد یزیرواحد برنامه ریمس کی

 خصومت نهادی داخلی
عدم  لیمتأسفانه به دل یول هبا آن آشنا بود خیاست که بشر در طول تار یتیواقع و روزمره ما یاز زندگ یو عاد یعیطب جزئیخصومت 

خصومت به  هاز آن دارند و ب یندیناخوشا نهیشیافراد پوزه بدل شده است. لذا امری و دشمن ییجو زهیبه ست شتری، ب حیصح تیریمد
 دیبا یدر م یدر آن فرد هاست ک یندیخصومت فرا گریبه عبارت د .(2011 ،فولتن و همکارنند )نک ینگاه م یمنف هپدید کیعنوان 

 ت،یبا احساس عصبان شهیهم بایه است. خصومت تقرگذاشت ریکنند تأث یم بیتعق که او یزیآن چ یرو یبه طور منف یگریکه شخص د
دارد، اما خصومت  شیگرا یمنف ریتصو یکه خصومت و برداشت ما از آن به سو یرنج، اضطراب با ترس همراه است. در حال ،یدرماندگ

است که  نیا نجایم در انکته مه .گذارد یآن اثر م یامدهایخصومت است که بر پ تیریدم یبرا ،ییتوانا نیو ا ستین یمنف یما امرلزو
 تیتوان آن را هدا یم یول د،یآ یبه وجود م دیارزشها و عقا اهدافمتفاوت بودن  لیاست و به دل ریاجتناب ناپذ یهر چند خصومت امر

. درس یبه نظر مضروری  یخصومت به منظور استفاده از آن امر تیریمد یدانش و مهارتها زا آگاهیو به حداقل رساند و حل کرد. لذا 
و  دیسیبنو دیچگونه بخوان دیبدان نکهیبه اندازه ا دیکن تیریرا مد موجودچگونه خصومت  نکهیمعتقدند که دانش ا یبرخ یچنانکه حت
 .(2011، آکوستا و همکارانمهم است ) دیصحبت کن

نها پیروی از فرآیندهای خصومت نهادی داخلی چالشهای بیشتری را به شرکت های تجارت الکترونیکی تحمیل می کند چرا که برای آ
 (. 2017معمول قانونی برای محافظت خود از گزند رقابتهای ناسالم سخت تر است )دو و همکاران، 

همچنین باید اشاره نمود که شرکتها در حین فعالیتهای روزانه، یعنی جایی که یاد می گیرند با چالشها و فرصتهای محیط های نهادی 
لیتهای نهادی خود را بهبود می بخشند. هر چه محیط کشور مبدا بزرگتر و چالش برانگیزتر باشد، توانایی ضعیف چگونه برخورد کنند، قاب

و مهارت شرکتها در مواجهه با موضوعات مشابه افزایش می یابد. به عبارت دیگر، خصومت نهادی داخلی، قابلیتهای نهادی یک شرکت 
 (. 2011بل با محیط های نهادی متخاصم آماده تر می شود )جین و تان، را توسعه می دهد و بدین ترتیب یک شرکت برای تقا

 ایاست که آ نیور ابمزژه وا یچرخد و معن یاف مهدحول محور ا موضوعات نیتوان گفت : اختالف دار تر یفوق م فیبا توجه به تعار
)  آگاهانهعمل  کیشود  یم گرانیع و سد راه دکه مان یکه با رفتار یمعن نیبه ا ر؟یخ اید وش یخصومت تنها در مرحله عمل آشکار م

 ی افتد.اتفاق م یطیاوضاع و شرا جهینکه در نتیا یا( است؟ تین با قصد و
 یینشانه ها دیخصومت وجود داشته باشد با نکهیا یبرا فیاز تعار ییر؟ طبق برخیا خآشکار ساختن عمل است  یتنها به معن ضتعار ایآ

 ساختنشکوفا  ریمد فهیوظ نینخست میریافراد و گروه ها ( به چشم بخورد، لذا چنانچه بپذ نیآشکار ) ب وردخزد و  ایاز نزاع و کشمکش 
 .(1911 ،مردانی و همکارانتوجه کرد ) ضتعار جادیبه عوامل مربوط به ا شتریب دیصورت با نیکارکنان است در ا یخالقو  ییتوانا

ندارد پس در  یآگاه ضاز تعار یاست. اگر کس یموضوع ادراک کی خصومت رازیشود ،  یآن درک م یریدرگ نیطرف لهیبوس خصومت
است که  نیشرط وجود خصومت ا رو نیا زنباشند. ا یممکن است واقع زیوجود ندارد، البته خصومت در کشف شده ن ضحالت تعار نیا

 دنی، به نظر رسنیمسائل مورد توجه طرف ،طیشرا لیاز قب یمیمشترک است مفاه فیتعار نیو آنچه در ا شندآن را درک کرده با نیطرف
وجود دارند که منافع متضاد و  یشتریتعداد ب ایر فن وخصومت د جادیا یاست که برا نیر ابباشد و فرض  یمنابع م یابیمخالفت و کم

 یابرمانع زا،  یآنها رفتارها بودن ابیو کم ستندین محدود( شما گرید زیهر چ ایوجهه ، قدرت و  قاء، ارت خواه پولناسازگار دارند. منابع ) 
 (. 1911، نیک نقش) رندیگ یبا هم در تضاد قرار م خصومت کیدر  ریدرگ نیطرف رو نیکنند. از ا یم قیرا تشو گرانید
 

 انواع خصومت
 میه کنبه خصومت نگا یدگاهیاز چه د نکهی( بسته به ا1972زاده ) میم معخورد به ز یاز خصومت به چشم م یمتفاوت یها یبند دسته

سازمان است. تقابل  د، هدف ها و مقاصخاص عتیاز طب یشده: که ناش نهینهاد یخصومتها .کرد میتقس یتوان آن را به انواع مختلف یم
از  یگریشکل د :نوظهور یخصومت ها. شده است نهینهاد یاز نوع تضادها کارکناناهداف سازمان با منافع و  اهداف ریمنافع و سا

نوع خصومت ممکن است  نیا یاز علت ها یکیروزمره است.  یافراد در کارها یرسم ریو غ یاز تعامالت رسم یخصومت است که ناش



شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی  با نقش تعدیلگر کیتجارت الکترون یهاشرکت یالملل نیبر عملکرد ب ینهاد های تیقابل ریتأث وادی:علی ج 
  در زودمال( یرانیا های مورد مطالعه: شرکت) المللیشباهت نهادی بینو

 

 

افتند . سطوح مختلف  یدر سطوح مختلف اتفاق م بنیانشده نو  نهینهاد یها خصومت باشد یمنابع سازمان یاز رقابت افراد برا یناش
خصومت : خصومت سازندهی. سازمان نیو خصومت ب یگروه نیب ی، تجار یفرد نی، خصومت ب یدرفرد خصومتخصومت عبارتند از 

افراد و گروه  یو کنجکار قی، عالدکن بیرا ترغ یو نوآور تیخالق ،را بهبود بخشد یریگ میتصم تیفیباشد که ک یسازنده م یدر صورت
خصومت . دینما قیرا تشو یشخص یها ییبایو از زبرده  نیتنش ها را از ب ،دینما نییها تع تیشکا دنیشن یبرا یراه زد،یها را بر انگ

گردد، ر روابط د یر کند، باعث فرو پاشو، سازمان را از اهداف خود ددینما ضایتینار جادیمخرب است که ا یمخرب: خصومت در صورت
 .شود، ارتباطات را کند کند و انسجام گروه را کاهش دهد وهگر بیباعث تخر

 المللیشباهت نهادی بین 
های نهادی می توانند باعث ایجاد مزیت رقابتی شوند. به عنوان مثال صادر کنندگان خودرو از کشورهای در حال توسعه به شباهت

کشورهایی با نهادهای ضعیف، با توجه به داشتن تجربه مشابه در محیط کسب و کار کشور خود، دارای مزیت رقابتی هستند )الکسینسکا 
 (.2017و هاوریلچیک، 

(، قابلیت های نهادی شرکت های تجارت الکترونیک، هنگامی که کشورهای مبدا و مقصد محیط های نهادی 2011ن و تان )از نظر جی
مشابه داشته باشند، تاثیر بیشتری بر عملکرد بین المللی آنها دارد. در این خصوص می توان گفت وقتی شرکت های تجارت الکترونیکی 

نند، کسب و کار خود را به محیط های نهادی قوی تر توسعه می دهند، قابلیت های نهادی که در محیط نهادی ضعیف فعالیت می ک
(.ویژگی های متفاوت محصول در محیط های با قبلیت های پایین و باال نیز می تواند بر 2011آنها کمتر قابل اعمال است )جین و تان، 

د آپشن های روزآمد هستند در بازار آمریکا موفق نیستند در حالی که تقاضای مصرف کننده تاثیرگذار باشد. مثالً، خودروهایی که فاق
همین خودروها می توانند در کشورهایی که از نظر نهادی توسعه یافته نیستند موفقیت هایی در زمینه فروش به دست آورند )استویان و 

 (2017همکاران، 

 پیشینه تحقیق:
 .مروری بر پیشینه پژوهش1جدول

 نتایج محقق عنوان

بر عملکرد  کیاستقرار تجارت الکترون ریتاث
 النیاستان گ یشرکت ها  یالملل نیب

نسب و  یعلو
 (1917همکاران )

 کیمثبت عوامل موثر تجارت الکترون ریثااز وجود ت یحاک یهمبستگ لیتحل جینتا 
  یالملل نیبازار( بر عملکرد ب ،یطیمح ،یفرهنگ ،یتکنولوژ ،یا نهیسازمان، هز ی،تیری)مد

به  ینیب شیپ ریهفت متغ انینشان داد که از م ونیرگرس لیتحل نیرکتها دارد. همچنش
 نهیو هز یفرهنگ ،یتکنولوژ ،یطیمح ،یسازمان، بازار ی،تیریعوامل مد یرهایمتغ بیترت

 شوند. یمحسوب م  یالملل نیعملکرد ب یکنده ها ینیب شیپ نیبهتر یا

و  کیمفهوم تجارت الکترون یبررس
 راتعملکرد صاد

و همکاران  انیصباغ
(1915) 

جهت  یگذار هیتوسعه و سرما یسازمان ها برا هیاول یگام ها نیاز مهمتر یکیصادرات 
آنهاست. صادرات نقش  یالملل نیب یها تیو گسترش فعال یجهان یبه بازارها ورود
رشد و  یکند. در سطح بنگاه، فرصت ها یم یکشورها باز یدر توسعه اقتصاد یمهم

 ،یخارج یبه بازارها یسطح دسترس ترشکند. با گس یم جادیشرکت ها ا یاتوسعه بر
تجارت  مینگارش، مفاه نیبرسد. لذا در ا دیاز تول یتواند به سطح باالتر یشرکت م

شده  هیارا کیو مبادالت الکترون ک،یالکترون یابیبازار ندیتجارت، فرا طیمح ک،یالکترون
 است.

 در یکیتجارت الکترون یها تیقابل
 B2B یصنعت یابیبازار

 

و همکاران  یمقصود
(1917) 

به  ینحوه تجارت و داد وستد شکل تازه ا یکیو توسعه تجارت الکترون نترنتیبا ظهور ا
از انواع مختلف تجارت  یکی ،یبنگاه نیب یتجارت ها انیم نیخود گرفت است. در ا

 ار بوده است. برخورد یشتریب تیاشکال آن از اهم رینسبت به سا ،یکیالکترون

 الکترونیک تجارت بر موثر عوامل بررسی
 اینترنتی فروش خرید های شرکت در

عباسی و همکاران 
(1917) 

دارد و با  یرابطه مثبت و معنادار یکیالکترون دیبه خر لیبا تما انیمشتر ینترنتیدانش ا
 یه مبه آن محصول و آن بنگا نانیکه باعث اطم انیمشتر یادراک یها سکیکاهش در ر

 کند. یم شتریرا ب دیآنان به خر التیشود، تما

از  یالملل نیعملکرد ب یریرپذیتأث
 المللنیب یابیبازار یهایاستراتژ

 

 نیدارد. همچن یمعنادار ریتأث یالملل نیالملل بر عملکرد ب نیب یابیبازار یها یاستراتژ (1917) ییرضا
  یالملل نیبر عملکرد ب سازیاستانداردکامالً  یاستراتژ دهدینشان م یفرع یها هیفرض

ی معن ریتأث  یالملل نیبر عملکرد ب سازینسبتاً استاندارد یندارد و استراتژ ی داریمعن ریتأث
دارد و  یالملل نیبر عملکرد ب ی داریمعن ریتأث یکامال ًانطباق یندارد اما استراتژ داری
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 ندارد.  یالملل نیعملکرد ببر  ی داریمعن ریتأث ینسبتاً انطباق یاستراتژ نیهمچن

 بر الکترونیکی تجارت پذیرش تأثیر بررسی
 ها شرکت تجاری و مالی عملکرد

 و محمد ییایحی
(1916) 

تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود کارایی فرایندها، افزایش  پذیرش تجارت الکترونیکی
 درآمد شرکتها، کاهش هزینه ها و توسعه بازاریابی بین المللی دارد.

 شدن المللی بیه بر بازار گیری جهت تأثیر
بین  های شرکت بازاریابی عملکرد و

 فوالدی محصوالت المللی 

شرفخانی و همکاران 
(1911) 

 عملکرد و سازی المللی بین رقابتی، مزیت بر معناداری و مثبت تأثیر بازار گیری جهت
 و مثبت تأثیر بازاریابی وعملکرد سازی المللی بین در همچون رقابتی مزیت دارد بازاریابی
 ای واسطه است قادر رقابتی مزیت که داد نشان همچنین تحقیق این. دارد معناداری

 .باشد داشته بازاریابی عملکرد و المللی بین بر بازار جهتگیری تأثیر از معنادار و مثبت

 بواسطه نهادی مدیریتی های قابلیت تاثیر
 و المللی بین های فرصت شناسایی

 بر سازی اللملی بین شتاب ریتعدیلگ
 و کوچک شرکتهای صادرات عملکرد
 قزوین استان در غذایی صنعت متوسط

سید علیخانی و 
 (1911همکاران )

 عملکرد بر سازی اللملی بین شتاب تعدیلگری و بین المللی های فرصت شناسایی
 .ستا قزوین شده دراستان غذایی مواد صادرکننده متوسط و کوچک های شرکت صادرات

 و اقتصاد بر الکترونیک تجارت تاثیر
 بازاریابی

شکوری راد و 
 (1911همکاران )

 از الملل بین اقتصاد در ای ویژه جایگاه امر، این از جلوه ای مثابه به الکترونیک که تجارت
 ها، تعرفه همچون هایی هزینه کاهش واقع در الکترونیک تجارت. است ساخته خود آن

 انجام تجاری مبادالت که کشورهایی برای را مبادالت زمان دنکر کوتاه نیز و مسافت
 البته. گردد تلقی شدن جهانی راستای در گامی می تواند که آورد می ارمغان به دهند می

 باعث و می گذارد تجاری جریانات بر مثبت تاثیر الکترونیک تجارت خلق یا گسترش
 می شود. تجارت ایجاد

 یو اجتماع یتجار یهاشبکه ریتأث یبررس
کوچک تا متوسط  یهابر عملکرد شرکت

 یانجیبا نقش م یالمللنیب یدر بازارها
 دانش بازار

قاضی زاده و یوسفی 
(1911) 

فراهم آوردن دانش مورد  قیاز طر تواندیم یو اجتماع یتجار یهاو تعامل با شبکه جادیا
صادرکننده  یهاتبهبود عملکرد شرک یالزم برا یهانهیشبکه، زم یاعضا یبرا ازین
 اندرکارانستو د رانیپژوهش به مد جیرا فراهم کند. نتا یالمللنیب یدر بازارها یرانیا

 .کندیصادرکننده کمک م یهاها بر عملکرد شرکتشبکه ریدرک بهتر تأث یبرا

 ینقش استفاده از شبکه ها یبررس
و  یارتباط با مشتر تیریدر مد یاجتماع

بخش با  تیرضا یعملکرد کسب و کار
 یمهارت ها یانجیتوجه به نقش م

 خودرو رانیدر شرکت ا یاجتماع

توکلی نیا و ایمان خان 
(1911) 

بهبود عملکرد  یرا برا نهیزم یاجتماع یشبکه ها قیاز طر یارتباط با مشتر تیریمد
 دیینقش مورد تا یانجیبه عنوان م یمهارت اجتماع نیب نیدر ا دینما یم ایمه یسازمان

 .بوده است

 در المللی بین الکترونیکی تجارت توسعه
SME فروشی خرده های 

تولستوی و همکاران 
(2021) 

 تجارت توسعه فرآیندهای زیربنای ها توانایی چگونه تحلیلی در خصوص اینکه مطالعه این
 هستند، ارائه می دهد. المللی بین الکترونیکی

 در فناوری و شدن جهانی تأثیر بررسی
 تجارت از موردی: أمینت زنجیره مدیریت

 الکترونیکی تجارت المللی بین

 جهانی تأمین زنجیره تکامل در عنصر دو این تأثیر و فناوری از استفاده سازی، جهانی بین (2020هو و همکاران )
 عملیات "سازی دیجیتال" همچنین،. دارد وجود رابطه الکترونیکی تجارت صنعت در

 کند. می هدایت جدید عامل یستمس یک سمت به را تامین زنجیره جهانی

 الکترونیکی تجارت توسعه مورد در تحقیق
 داده کالن انداز چشم تحت المللی بین

 زمینه تحت کشور به کشور الکترونیکی تجارت توسعه روشهای مورد در عمیقاً مقاله این (2020لیو و همکاران )
 به کشور استقرار تشویق مرزی، تدارکات سیستم ساخت در تسریع مانند بزرگ، های داده

 دهنده ارائه محلی دهندگان پرورش الکترونیکی، تجارت بستر کند می بحث کشور
 و مرزی الکترونیکی تجارت های شرکت برای تجاری مارک ترویج اینترنت، خدمات
 .مرزی الکترونیکی تجارت استعدادهای پرورش

 بین الکترونیکی تجارت توسعه عوامل
 شدن نیجها شرایط تحت المللی

بابنکو و همکاران 
(2011) 

 و کرده بررسی را الکترونیکی تجارت بازار در شده ایجاد اصلی روندهای نویسندگان
 توزیع و توسعه روند بر که عواملی این، بر عالوه. دهند می ارائه را آماری های شاخص
 تمشکال همچنین. شده اند شناسایی گذارند، می تأثیر جهان در الکترونیکی تجارت
 الکترونیکی تجارت آوری فن توزیع روند دهد نمی اجازه که است شده برجسته اصلی

 .دهد توسعه را نرخ حداکثر

 و کسب تحلیل و تجزیه های قابلیت نقش
 ها شرکت عملکرد و چابکی تقویت در کار

 همکاران و اشرفی
(2011) 

 افزایش یقطر از شرکت چابکی بر شدت به کار و کسب تحلیل و تجزیه های قابلیت
 تعدیلگر اثر ی درباره گذارد. همچنین می تاثیر نوآورانه های قابلیت و اطالعات کیفیت

 ها شرکت عملکرد و ها شرکت چابکی  بین ی رابطه در بازار و تکنولوژیکی های آشفتگی
 .شده است بحث

 متغیرها، این میان روابط کردن شفاف با OP و HRM بین ارتباط درک به مطالعه این همکاران و سابیو انسانی، منابع مدیریت اقدامات بین رابطه
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 روابط سازمانی، عملکرد و اخالقی محیط

 تجربی تحلیل یک: گمشده
 منابع مدیریت اقدامات ی رابطه مورد در مطالعه این های یافته همچنین. کند می کمک (2011)

 تعمیم آموزشی، ساتموس یعنی متفاوت، زمینه و رشته یک به سازمانی عملکرد و انسانی
 اقدامات بین میانجی عنوان به EC ادغام از استفاده با مطالعه این. است شده داده

HRM وOP، است داده توسعه را منابع بر مبتنی دیدگاه ادبیات حوزه. 

 تجاری هوش های سیستم اتخاذ تصدیق
: متوسط و کوچک کارهای و کسب در

 شرکت عملکرد بر ها سیستم تاثیر

 همکاران و پوپوویچ
(2011) 

 برای حل راه دهندگانِ ارائه و مدیران برای را سودمندی های بینش آمده دست به نتایج
 از پس فرآیندهای بیشتر اثربخشی در مختلف کننده تعیین عوامل تاثیر درک به کمک
 قابل پیشرفت دهنده نشان مطالعه این. دهد می ارائه هاSME در تجاری هوش اتخاذ

 BIS نوآورانه کارکردهای و فرآیندها نقش از نویسندگان نظری درک یرتاث در توجهی

 .باشد می شرکت عملکرد ابعاد بر BIS مختلف های بخش بین

 در شرکت عملکرد و شرکتی حاکمیت
 ترکیه از شواهد: نوظهور بازارهای

 همکاران و سیفتچی
(2011) 

 عملکرد با منفی رابطه اام نداشته، تأثیری بازار عملکرد بر متقابل مالکیت افزایش
 قابل تأثیر مدیره، هیئت در خانواده اعضای از اعظمی بخش برعکس،. دارد حسابداری

 موسسات نوع بین رابطه به راجع هاییبینش تحقیق هاییافته. ندارند عملکرد بر توجهی
 عملکرد و داخلی هایشرکت حاکمیت وضعیت نوظهور، بازارهای از بسیاری در درگیر

 .دهدمی ارائه شرکت،

 و سازمانی دانش های سیستم سازگاری
 و کارایی بهبود برای دانش مدیریت
 پشتیبانی سیستم یک: عملکرد اثربخشی

 فازی بر مبتنی بعدی سه

 همکاران و سنتوبلی
(2011) 

 از عملیات عملکرد بهبود و تقارب کاهش برای خود دانش مدیریت سیستم مطالعه این
 و شناختی هستی دیدگاه از را سازمانی دانش همگرایی طحس تحلیل و کارایی لحاظ

 به پیشنهادی سیستم که دهد می تحقیق نشان نتایج. کند می پیشنهاد شناختی معرفت
 که کنند مشخص و کنند ارزیابی را دانش مدیریت فرایندهای تا دهد می اجازه مدیران

 و خود سازمانی شدان ماهیت با هماهنگی بهبود برای محتوا مدیریت سیستم کدام
 .موثر است آن کارآیی و کارایی سطح افزایش همچنین

 توسعه برای استراتژیک های مکانیسم
 المللی بین الکترونیکی تجارت بازار آینده

شاخمامتیو و همکاران 
(2011) 

 در طرفین اطالعاتی های سیستم از حفاظت مکانیسم تعریف با که است شده ثابت
 جریان مسیر کل در آن اجرای از اطمینان و ملی و جهانی یکیالکترون تجارت بازارهای

. است پذیر امکان پتانسیل افزایش برای عینی های شرط پیش ایجاد ، مجازی منابع
 تجارت سیستم توسعه و گیری شکل برای مطالعه در شده ارائه مفهومی رویکردهای
 فرآیندهای کارایی افزایش به آنها، اجرای های مکانیزم همچنین و المللی بین الکترونیکی

 سیستم فعالیت سازی بهینه با کند؛ می کمک جهانی الکترونیکی بازار ساختارهای با ادغام
 .حاکمیت از سطح هر در الکترونیکی تجارت های

 مورد در فرهنگی تقابل از تحلیل فرا یک
 بر رهبر هیجانی هوش چگونه اینکه
 شهروندی رفتار و زیردستان کاری عملکرد

 گذارد می تاثیر زمانیسا

 همکاران و میائو
(2011) 

 فواصل در ها دست زیر سازمانی شهروندی رفتار و رهبران هیجانی هوش میان ارتباط
 اجتناب های فرهنگ در و زنان میان در مشترک، اقتصادی های سیستم در بیشتر، قدرتی
 .دارد بیشتری قدرت کننده، جلوگیری و مدت بلند باال، ریسک از کننده

 عملکرد و فکری سرمایه بین ارتباط در
 در پانل های داده تحلیل و تجزیه: مالی

 SME های هتل

 همکاران و ساردو
(2011) 

 عملکرد با داری معنی ارتباط اما بخشد می بهبود را نوآوری عملکرد الکترونیکی تجارت
 ممکن وشفر سازی المللی بین آیا اینکه بررسی با همچنین. ندارد عملیاتی و تجاری

 که دهد می نشان ها یافته کند، تعدیل را عملکرد و الکترونیکی تجارت بین رابطه است
 نظر در با ویژه به المللی بین سطح در استفاده صورت در حتی ابزارها این از استفاده
 شرکتها برای تحقیقات باشد. منفی است ممکن حتی نوآوری عملیاتی های شیوه گرفتن

 نام از آگاهی و قوی بازار دانش و توسعه المللی بین سطح در ریگذا سرمایه از قبل
 .دارد ضرورت مشتریان و خارجی بازارهای در تجاری

های بازاریابی بر بررسی نقش قابلیت
 عملکرد بین المللی  شرکت

تاثیر دو نوع مزیت رقابتی )برای مثال مزیت هزینه پایین و مزیت تمایز( به طور مثبتی  (2016تان و سوسا )
 های بازاریابی بر عملکرد بین المللی  را میانجی گری می کنند. قابلیت
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 فرضیات تحقیق
 فرضیه اصلی:

 تاثیر معناداری دارد. زودمال ی دررانیا های شرکتقابلیت های نهادی بر عملکرد بین المللی در 
 های فرعی: فرضیه

 نقش تعدیلگر دارد. زودمالدر  یرانیا های شرکتشهرت شرکت در تاثیر قابلیت های نهادی بر عملکرد بین المللی در 
 دارد. تعدیلگرزودمال نقش  ی دررانیا های شرکتعملکرد بین المللی در  بر قابلیت های نهادی تاثیردر  خصومت نهادی

 .دارد تعدیلگرنقش  زودمالدر  یرانیا های شرکتبر عملکرد بین المللی در  لیت های نهادیقاب تاثیردر المللی  شباهت نهادی بین

 

 روش تحقیق
پیمایشی است. هدف تحقیقات کاربردی؛ توسعه و بهبود روش ها،  –این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی

که با استفاده از  باشند. یعضو زودمال م یشرکت ها کارکنان نفر 2900ش حاضر پژوه یآمار یجامعه ابزارها، کاالها یا ساختارهاست. 
نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی در دسترس  962فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 

ه کیفیت تعاریف نظری و عملیاتی هر یک از شاخص است.در تحقیق حاضر نیز، سئواالت پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و با توجه ب
ها، مقیاس ها و متغیرها، تنظیم شده است و به منظور تعیین روایی محتوا  از مشاوره اساتید، صاحبنظران و محققین در زمینه مرتبط با 

رد بررسی قرارگرفت. قابلیت اعتماد ها موموضوع پژوهش که در این زمینه آگاهی داشتند، استفاده شده و روایی هریک از سؤاالت و سازه
 یا پایایی توسط  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. 

 مقادیر آلفا کرونباخ سازه های تحقیق .9جدول 

 

 الفای نهایی بعد اصالح مدل

(749) 

 الفای اولیه

(41) 

 06772 06152 نهادی خصومت

 06111 06192 نهادی شباهت

 06126 06160 شرکت شهرت

 06192 06167 المللی عملکردبین

 06101 06126 نهادی قابلیتهای

 آزمون فرضیات پژوهش
با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر، روابط بین چندین متغیر پنهان)متغیرهای اصلی پژوهش( را به طور همزمان اندازه گیری می کند، 

  های قابلیت 
 نهادی

عملکرد    
 المللیبین

خصوم شهرت شرکت
 ت نهادی

 شباهت نهادی



شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی  با نقش تعدیلگر کیتجارت الکترون یهاشرکت یالملل نیبر عملکرد ب ینهاد های تیقابل ریتأث وادی:علی ج 
  در زودمال( یرانیا های مورد مطالعه: شرکت) المللیشباهت نهادی بینو

 

 

 اختاری استفاده شد. ها و آزمون فرضیات از مدل سازی معادالت سبنابراین به منظور تحلیل داده
که یک تکنیک مدل سازی مسیر  1تر، برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، از روش پی ال اسدر این پژوهش برای کسب نتایج دقیق

های کوواریانس استفاده شد. برخالف روش ،ها را به طور همزمان فراهم می سازدواریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه
های با حجم کوچک و همچنین برای مواردی که توزیع متغیرها غیرنرمال باشد، نیز قابل استفاده است. وش برای نمونهمحور، این ر

صورت گرفت. در این روش دو مدل مورد  2ها و آزمون فرضیات بوسیله نرم افزار اسمارت پی ال اسمحاسبات مربوط به تحلیل داده
ها )سؤاالت پژوهش( با متغیرهای اصلی مربوط به خود ه برای بررسی روابط میان شاخصک 9 مدل بیرونی -1بررسی قرار می گیرد: 

که بخش ساختاری  2مدل درونی -2های کوواریانس محور است. شود. که در واقع معادل همان مدل اندازه گیری در روشمیاستفاده 
گیرد، اصلی( که فرضیات تحقیق از روابط میان آنها شکل میسنجد و برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان )متغیرهای مدل را می

 رود.میبکار 

 مدل بیرونی )اندازه گیری(
(. لئونگ و 2016، 7)تئو و همکاران شوداستفاده می 5و روایی تشخیصی 6های روایی همگراگیری، از آزمونبرای بررسی مدل اندازه

)لئونگ  تعریف کرده اند« های محتلفرای تولید نتایج یکسان، با وجود استفاده از شیوهتوانایی ابزار ب»( روایی همگرا را 2019) همکاران
 (. 2019و همکاران، 

 تواند مورد سنجش قرار گیرد عبارتند از: میسه معیار اصلی که با آن روایی همگرا برای مدل اندازه گیری 
 ( باشد.>066) 066بارهای عاملی محاسبه شده در بخش اندازه گیری مدل بیشتر از 

( >067) 067ها)در اینجا متغیرهای پنهان( بایستی بیشتر از مقدار معیار ( برای همه سازهCR) 1مقادیر محاسبه شده برای پایایی ترکیبی
 . پایایی ترکیبی به این معنا است که بین پاسخ دهندگان مختلف مورد مطالعه برداشت یکسانی از سواالت وجود داشته است.1باشد

)تئو و همکاران،  ( باشد>066) 066های تحقیق بایستی باالتر از مقدار معیار (، برای سازهAVE) 10انگین واریانس استخراج شدهمی
2016 .) 

 ارایه گردیده است. 9در جداول مدل اولیه در مورد بارهای عاملی نتایج محاسبات مربوط به 
 

                                                                                                                                                    
1  Pls  

2 Smart PLS 

9 Outer model 

2 Inner model 

6 Convergent validity 

5 Discriminant validity 

7 Teo et al. 

1 Composite Reliability(CR) 

1 (Bagozzi & Yi, 1111 را پیشنهاد کرده اند. 065مقدار معیار  برخی از محققین به عنوان مثال   
10 Average Variance Extracted (AVE) 
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 اولیه درونی مدل قالب در سازه هر هاینشانگر برای عاملی بار مقادیر .7جدول 

 نهادی قابلیتهای المللی عملکردبین شرکت شهرت نهادی شباهت نهادی خصومت  

q1     06765 

q2     06161 

q9     06100 

q2     06191 

q6     06111 

q5     06117 

q7     06111 

q1     -06012 

q1   06111   

q10   06090   

q11    06752   

q12     06721    

q19 06751     

q12 06119        

q16 06162        

q15  06029    

q17  06012    

q11  06162      

q11  06117    

q20       06775  

q21    06165  

q22    06012  

q29    06711  

 
باشد، بنابراین از می کوچکتر 066 از مقدار معیار  شاخصبرخی ه گردد، مقادیر بار عاملی مربوط بمیمالحظه  9همانطوری که در جدول 
 . نمیباشند و مدل باید اصالح گردد و این شاخصها از مدل حذف شوندروایی مناسبی برخوردار 

 دهم حذف شده اند و مدل مجددا ران شده است تا نتایج روایی و پایایی محاسبه شود. 6بارهای عاملی زیر  2در جدول 
 نهایی درونی مدل قالب در سازه هر هاینشانگر برای عاملی بار مقادیر .1جدول 

 نهادی قابلیتهای المللی عملکردبین شرکت شهرت نهادی شباهت نهادی خصومت  

q1     06765 

q2     06161 

q9     06100 

q2     06191 

q6     06111 

q5      06117 

q7      06111 



شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی  با نقش تعدیلگر کیتجارت الکترون یهاشرکت یالملل نیبر عملکرد ب ینهاد های تیقابل ریتأث وادی:علی ج 
  در زودمال( یرانیا های مورد مطالعه: شرکت) المللیشباهت نهادی بینو

 

 

q1    06111   

q1    06752   

q10     06721    

q11 06751     

q12 06119     

q19 06119        

q12  06162      

q16  06117      

q15       06775  

q17    06165  

q11    06711  

 
 ی مورد تایید می باشد.دهم هستند لذا مدل از نظر بارعامل 6مالحظه می شود تمام بارهای عاملی باالی  2همان طور که در جدول 

گیری مدل، از روایی تشخیصی نیز استفاده شد. روایی تشخیصی بیانگر درجه ای است در پژوهش حاضر برای بررسی روایی بخش اندازه
های مربوط به خود های مشاهده شده مربوط به هر سازه )سواالت پرسشنامه مربوط به هر متغیر پژوهش( فقط سازهکه در آن، شاخص

ای باشد که تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیری کند و ترکیب آنها به گونه(. به عبارت ساده2019)رامایا و رهبر،  سنجندمیرا 
، که از خروجی نرم افزار 1ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. برای بررسی روایی تشخیصی از جدول بارهای عاملی متقاطعتمام سازه

های دیگر مدل محاسبه شد اس قابل محاسبه است، استفاده شد. برای این کار میزان همبستگی هر نشانگر با تمام سازهاسمارت پی ال 
ها باشد. لذا هر نشانگر باید بیشترین همبستگی را فقط با سازه که مقادیر همبستگی باید برای سازه انتخابی محقق، بیشتر از سایر سازه

 ها نیز کمترین همبستگی را داشته باشد. هخود نشان دهد و با سایر ساز
 واگرابررسی روایی  4جدول 

 نهادی قابلیتهای المللی بین عملکرد شرکت شهرت نهادی شباهت نهادی خصومت  

         06115 نهادی خصومت

       06119 06725 نهادی شباهت

     06710 06722 06721 شرکت شهرت

   06717 06791 06722 06715 المللی بین عملکرد

 06111 06700 06722 06711 06102 نهادی قابلیتهای

 
( بیانگر قابل قبول بودن روایی تشخیصی مدل پژوهش است. چون مقادیر همبستگی 6بررسی جدول بارهای عاملی متقاطع)جدول 

 مقدار همبستگی کمتری دارند.ها مربوط به نشانگرها، بیشترین مقدار همبستگی را فقط با سازه خود دارند و با بقیه سازه

 مدل درونی )بخش ساختاری(
فرضیات تحقیق در قالب مدل معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن در ادامه آمده است. با در نظر گرفتن نتایج 

                                                                                                                                                    
1 Cross Loadings 
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به بررسی معنی داری اثرات میان توان حاصل از بررسی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از ضریب محاسبه شده، می
دو معیار برازش برای مدل ساختاری رواج  گیرند، پرداخت.میمتغیرهای تحقیق بر یکدیگر که در واقع فرضیات از روابط میان آنها شکل 

 دارد بدین صورت:

 ضریب تعیین  معیار 
ضریب تشخیص )تعیین( بین صفر و یک در نوسان است و باشد. ی درصد تغییرات تابع، بوسیله متغیر مستقل میکنندهاین ضریب بیان

شود. اگر ضریب تعیین برابر صفر باشد یعنی خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات تابع را به تغییرات صورت زیر توجیه میبه
یح داده نشود، مقدار ضریب مستقل نسبت دهد. به عبارت دیگر چنانچه هیچ گونه تغییری در متغییر وابسته توسط رابطه رگرسیون توض

تعیین برابر صفر است. اگر ضریب تعیین برابر یک باشد؛ یعنی خط رگرسیون دقیقا توانسته است تغییرات متغییر وابسته را به تغییرات 
به ترتیب ضعیف و متوسط و قوی میباشند )داوری و  R2را برای سنجش  0657و   0699و  0611مستقل نسبت دهد. سه مقدار  

 (.1919زاده، رضا
 ضریب تعیین .6 جدول

 
R Square R Square Adjusted 

 06751 06779 المللی بین عملکرد

 
 بیانگر نمودار در وضعیت اعداد معنی داری روابط بین متغیرهای پژوهش است  2شکل 

 
 پژوهش در وضعیت بارهای عاملی نهایی مدل.9شکل 

 
 نی داریپژوهش در وضعیت اعداد معنهایی مدل  .7شکل 

 

 فرضیات مدلخالصه نتایج مربوط به معنی داری  .6جدول 
 نتیجه T Statistics P Values مسیر فرضیه

 تایید 06000 26220 عملکردبین،المللی <-قابلیتهای،نهادی 

Moderating Effect 1 -> تایید 06001 96220 عملکردبین،المللی 



شهرت شرکت، خصومت نهادی داخلی  با نقش تعدیلگر کیتجارت الکترون یهاشرکت یالملل نیبر عملکرد ب ینهاد های تیقابل ریتأث وادی:علی ج 
  در زودمال( یرانیا های مورد مطالعه: شرکت) المللیشباهت نهادی بینو

 

 

Moderating Effect 2 -> تایید 06002 96065 عملکردبین،المللی 

Moderating Effect 9 -> تایید 06026 26221 عملکردبین،المللی 

 

 بحث و نتیجه گیری
با افزایش دیجیتالی شدن و جهانی شدن ، شرکت های تجارت الکترونیکی از بازارهای نوظهور گسترش یافته و تجارت خود را به آن 

ها هنوز با ورود به بازارهای بین المللی با چالشهای قابل توجهی روبرو هستند.  . با این حال، این شرکت سوی مرزهای ملی رسانده اند
با گسترش ادبیات قبلی در مورد بین المللی سازی شرکت های تجارت الکترونیکی، بررسی شد که آیا و تحت چه شرایطی توانایی های 

ا بهبود بخشد. در تحقیق حاضر توانایی های نهادی بصورت نهادی شرکت های تجارت الکترونیکی می تواند عملکرد بین المللی آنها ر
شبکه های سیاسی اجتماعی و نوآوری در مدل کسب و کار مفهوم سازی و عملیاتی شد. عالوه بر این، با بررسی اثرات تعدیل کننده 

بین المللی بررسی شد. نتایج شهرت، خصومت نهادی داخلی و شباهت نهادی بین کشوری، شرایط تأثیر توانایی های نهادی بر عملکرد 
نشان می دهد که تواناییهای نهادی شرکت های تجارت الکترونیکی در واقع تأثیرات مثبتی بر عملکرد آنها در بازارهای بین المللی دارد، 

الکترونیکی در  اما میزان تأثیر مثبت آن به تعدادی از متغیرها بستگی دارد. این مطالعه درک ما از چگونگی موفقیت شرکتهای تجارت
 بازارهای بین المللی را گسترش و تعمیق می بخشد. نتایج این مطالعه به شرح ذیل مورد بحث قرار می گیرد.

یافته های تحقیق در مورد فرضیه اول نشان می دهد قابلیت های نهادی منعکس شده در شبکه های سیاسی اجتماعی شرکت ها و 
ند از مسئولیت خارجی بودن شرکت های تجارت الکترونیکی کاسته و عملکرد بین المللی را توانایی های نوآوری مدل تجاری می توا

افزایش دهد. از این رو، یافته ها نشان می دهد که توانایی های نهادی شرکت های تجارت الکترونیکی از بازارهای نوظهور نیز می 
 ( تایید می گردد.2011ق جین و تان )تواند از مرزهای ملی فراتر رود، که بدین ترتیب یافته های تحقی

 رابطه بر منفی کننده تعدیل تأثیر شرکت یک شهرت که دهد می نشان نتایج شهرت، کننده تعدیل اثر نظر از 1در مورد فرضیه فرعی 
 باشد، ویق شرکتی شهرت فاقد الکترونیکی تجارت وقتی که معناست بدان این. دارد المللی بین عملکرد و نهادی های توانایی بین

 مسئولیت بر غلبه و خارجی بازارهای در معامله های هزینه کاهش به که باشد موثر سیگنال یک عنوان به تواند می نهادی های توانایی
 عملکرد نهادی های توانایی است ممکن باشد، داشته خوبی شهرت الکترونیکی کار و کسب یک اگر مقابل، در. کند می کمک خارجی

 که دهد می نشان عالمت دهی تئوری از استفاده با اخیر است. کارهای سازگار عالمت دهی تئوری با نتایج. ندهد فزایشا را المللی بین
 دهند کاهش را خارجی بازارهای در معامله های هزینه تا کند می کمک خدمات های شرکت به سیگنال یک عنوان به خوب شهرت

 هزینه کاهش در مناسب شهرت فقدان تواند می نهادی تواناییهای اینکه دادن نشان با تحقیق نتیجه(. 2016 همکاران، و استیونس)
 .افزاید می تحقیقاتی جریان این (، به2011ضمن تایید یافته های تحقیق جین و تان ) کند، جبران را خارجی بازارهای در معامالت های

مت نهادی تأثیر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه بین توانایی اثر خصومت نهادی، نتایج نشان می دهد که خصو 2در مورد فرضیه فرعی 
های نهادی و عملکرد بین المللی دارد. نتایج نشان می دهد هرچه شدت خألهای سازمانی در بازار داخلی شدیدتر باشد، قابلیت انتقال 

را تایید کرده و همچنین مطابق با چشم  (2011توانایی های نهادی در بازارهای بین المللی بیشتر است. نتایجیافته های جین و تن )
در واکنش به محیط آشفته یاد می گیرند ارزشمند هستند  انداز قابلیتهای پویا است، که استدالل می کند قابلیت های پویایی که شرکت

 (.1117و می توانند یک مزیت رقابتی به دست آورند )تیس و همکاران، 
شباهت نهادی خارجی، نتایج نشان می دهد که شباهت نهادی تأثیر تعدیل کننده مثبتی بر  اثر تعدیل کننده 9در مورد فرضیه فرعی 

( هچمنین با دیدگاه فاصله نهادی 2011رابطه بین توانایی های نهادی و عملکرد بین المللی دارد. نتایج با تایید یافته های جین و تن )
ی و شناختی موانعی را برای دانش کارآمد و انتقال منابع از مرزها ایجاد می دهد فاصله نهادی هنجاری، نظارتسازگار است، که نشان می

 (.2012کند )ینگ و همکاران، 
پیشنهاد می گردد مدیران شرکتهای نوظهور تجارت الکترونیکی باید مهارتها، روابط و دانش را برای مقابله با نتایج تحقیق بر اساس 

نتایج ما نشان می دهد که توانایی های نهادی  به دست آورند. ی در بازارهای داخلیمشکالت نهادی و پاسخگویی به خألهای نهاد
پیشنهاد می گردد مدیران در مورد نتایج تحقیق بر اساس .توسعه یافته در داخل کشور نیز می تواند در بازارهای خارجی مفید باشد

شهرت ضعیفی  محتاط باشند. به طور خاص، هنگامی شرکت  تأثیرات احتمالی رابطه بین توانایی های نهادی و عملکرد بین المللی
تجارت الکترونیکی می توانند  داشته باشد، توانایی های نهادی در افزایش عملکرد بین المللی ارزش بیشتری دارند. از این رو، شرکتهای 
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خصومت  ،نتایج تحقیقعه دهد.بر اساس قابلیت های نهادی را برای تکمیل شهرت ضعیف خود هنگام ورود به بازارهای بین المللی توس
نهادی داخلی ممکن است تأثیر تواناییهای نهادی بر عملکرد بین المللی را تقویت کند. از این رو، مدیران باید در یک محیط نهادی 

ه باشند. بر اساس خصمانه انگیزه الزم را برای به دست آوردن مهارت ها و دانش بهتر در مورد نحوه مقابله با چالش های نهادی داشت
نتیج تحقیق، هنگام ورود به یک بازار خارجی، مدیران باید تواناییهای نهادی خود را در محیطهای نهادی مشابه تر اعمال و سازگار 

هایی که با توجه به موارد بررسی شده در این پژوهش و نتایج بدست آمده  محدودیت .کنند، که این می تواند ارزش بیشتری ایجاد کند
عدم همکاری بخشی از افراد جهت پاسخ به سؤاالت پرسشنامه؛محدودیت ذاتی پرسشنامه، گردد: پژوهشگر با آنها مواجه بود، اشاره می

، این احتمال را نباید نادیده گرفت که این ادراک، کامالً با واقعیت، تطبیق سنجدیمبا توجه به اینکه پرسشنامه، ادراک افراد را از واقعیت 
توانند در ارتباط با عملکرد بین الملی شرکتها نقش ند.  در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، تنها بخشی از متغیرهایی که میپیدا نک

ی قرار گرفتند و به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان جمع آوری حضوری داده ها وجود نداشت ممکن است در موردبررسداشته باشند، 
  ای غیر واقعی نیز در نتایج تاثیر گذار باشند.جمع آوری الکترونیک داده ه
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