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رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی مجازی سازی محصوالت در
اینترنت توسط کاربران ایرانی
فاطمه محقق زاده ،* ،5داریوش آقازاده ،2رضا روحانی ،9امید محمودی خوشرو4
 -1گروه اقتصاد ،واحد بویین زهرا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوئین زهرا ،ایران(نویسنده مسئول)
 -2گروه مدیریت ،واحد بویین زهرا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوئین زهرا ،ایران
 -3گروه مدیریت ،واحد بویین زهرا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوئین زهرا ،ایران
 -4گروه مدیریت ،واحد بویین زهرا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوئین زهرا ،ایران

چکیده
پذیرش فناوری از سوی کاربران از مهمترین عوامل موفقیت یک فناوری است .در صورت عدم پذیرش تکنولوژی توسط
کاربران یا ضعف در پذیرش آن ،قابلیتهای سیستم بسیار تنزل یافته و سبب هدررفتن منابع میشود .افزون بر اینکه
پذیرش فناوریهای نوین در لحظه اتفاق نمی افتد بلکه فرایندی است که در طول زمان شکل مییگیرد و در صورت
استفاده مستمر و عادت ،پذیرش موفق صورت میگیرد.هدف از انجام این پژوهش ،تعیین اولویت عوامل موثر بر پذیرش
تکنولوژی مجازی سازی محصوالت در اینترنت توسط کاربران ایرانی می باشد . .اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه با
ضریب پایایی0/141جمع آوری شده است ،ضمنا بر ای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است .جامعه
آماری کاربران ایرانی می باشند ..نتایج این تحقیق نشان میدهد :اولویت عوامل موثر بر تکنولوژی به ترتیب عبارتند از:
سود مندی ادراک شده ،ارزش سرگرم کنندگی ادراک شده ،اضطراب تکنولوژی ،سهولت در استفاده ادراک شده ،نوآوری
طلبی یک مصرف کننده..
واژههای کلیدی :تکنولوژی ،مجازی سازی محصوالت،سودمندی ادراک شده،سرگرم کنندگی ادراک شده،سهولت در استفاده ادراک
شده،اضطراب تکنولوژی،نو آوری طلبی

 -5مقدمه
پذیرش فناوری از سوی کاربران از مهمترین عوامل موفقیت یک فناوری است .در صورت عدم پذیرش تکنولوژی توسط
کاربران یا ضعف در پذیرش آن ،قابلیتهای سیستم بسیار تنزل یافته و سبب هدررفتن منابع می شود .افزون بر اینکه پذیرش
فناوریهای نوین در لحظه اتفاق نمی افتد بلکه فرایندی است که در طول زمان شکل می گیرد و در صورت استفاده مستمر و
عادت ،پذیرش موفق صورت میگیرد.
پذیرش و انتشار تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات تاثیر زیادی در پیشرفت اقتصادی ملت ها دارد .در حال حاضر رشد
فراگیر ارتباطات الکترونیکی تاثیر قابل توجهی بر فعالیت های روزمره بشر داشته است و متخصصین این فن ،سعی در بکارگیری
این تکنولوژی و استفاده از این فناوری بروز ،در جهت تسهیل امور روزانه دارند تا صاحبان صنایع ،سازمانهای خدماتی و دیگر
مراکز بتوانند در کمترین زمان ،با پایین ترین هزینه و مستقل از زمان و مکان ،با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند .تا بدین
سان کاالها و خدمات خود را ارائه کرده و حتی به خرید و فروش بپردازند .شبکه اینترنت با افزایش روزافزون فروش آنالین در
آن به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای خرید پذیرفته شده است .از یک سو ،دسته ای از محصوالت همچون پوشاک با رشدی
روزافزون در فروش اینترنتی روبرو گشته اند درحالی که دسته ای همچون ابزار کوچک رشد کمی را در این فضا تجربه
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نموده¬اند .به¬طور مثال ،نرخ تبدیل برای خریداران و بازدیدکنندگان طبقه بندی پوشاک در سال  11 ،2001درصد بوده در
حالی که در همین سال این میزان برای طبقه بندی قطعات الکترونیکی فقط  1درصد گزارش شده است
(  .)2001Internetretailer.com,بر طبق داده¬های همین سایت در سال  11 ،2002درصد مصرف کنندگان تحقیقات خود
را در زمینه لوازم الکترونیک پیش از خرید آن به صورت آنالین انجام دادند .زمان صرف شده برای جستجوی اطالعات در زمینه
یک محصول در اینترنت متناسب با قیمت آن محصول بوده و نزدیک به نیمی از آن ها که به طور متوسط  12ساعت را صرف
تحقیق آنالین نموده بودند بازهم اقدام به خرید سنتی محصول می کردند.
لذا مطالعه حاضر اولویت عوامل غالب موثر در پذیرش تکنولوژی مجازی سازی محصوالت در اینترنت را مورد بررسی قرار
داده و آزمون می کند ،به عبارت دیگر،هدف این پژوهش  ،تعیین اولویت عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی مجازی سازی
محصوالت در اینترنت توسط کاربران ایرانی می باشد.

 -2مبانی نظری تحقیق
 5-2تعریف تکنولوژی
طارق خلیل تکنولوژی را کلیه دانش ها ،فرایندها ،ابزارها ،روش ها و سیستم های به کار رفته در ساخت محصول وارائه خدمات
می داند.بر اساس تعریف ریچارد دفت 1تکنولوژی یعنی ابزارها ،فنون و کارهای الزم برای تبدیل داده ها یا ورودی های
سازمان به خروجی یا ستاده های مورد نظر.
 2-2طبقه بندی انواع تکنولوژی
تکنولوژی به لحاظ ویژگی های خود و همچنین نحوه کاربرد ،اهداف ،گستردگی و زیر مجموعه های آن طبقه بندی های
مختلفی دارد که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
 -1طبقه بندی براساس محصوالت نهایی که براساس کاال و خدمات تولید شده صورت می گیرد و به سه دسته تقسیم
می شود:
الف -تکنولوژی تولید کاالهای سرمایه ای مانند تولید و ساخت ماشین آالت نیروگاه ها ب -تکنولوژی تولید کاالهای
واسطه ای مانند سیمان ج -تکنولوژی تولید کاالهای مصرفی
 -2طبقه بندی تکنولوژی براساس کاربری و سرمایه بر بودن
 -3طبقه بندی براساس حجم و میزان تولید که به سه دسته تقسیم می شوند:
الف -تکنولوژی صنایع سنگین ب -تکنولوژی صنایع کوچک ج -تکنولوژی صنایع دستی
 -4طبقه بندی تاریخی تکنولوژی که به دو دسته تقسیم می شوند.
الف -تکنولوژی مدرن ب -تکنولوژی سنتی
 -5طبقه بندی تکنولوژی براساس نوع و چگونگی استفاده از آن به چها دسته تقسیم می شود:
الف -تکنولوژی ساخت ب -تکنولوزی نصب ج -تکنولوزی طراحی د -تکنولوژی نگهداری
حامی پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا
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 -2طبقه بندی جغرافیایی تکنولوژی
الف -تکنولوژی درون زا ب -تکنولوژی برون زا و انتقال یافته (فکور ثقیه)1314 ،
9-2تکامل مدل پذیرش تکنولوژی
دیویس 2که خود مبدع مدل اولیه پذیرش تکنولوژی در سال  1111بود در سال  2000به همراه ونکاتش 3این مدل را
توسعه دادند.شکل  1این مدل توسعه یافته شده را نشان می دهد که به ان تی ای ام دو 4گفته می شود .در این مدل از تی ای
ام به عنوان نقطه شروع استفاده می شود .تی ای ام دو ،شامل ساختارهای اضافی نظری پوشا فرایندهای تاثیرگذار اجتماعی از
جمله هنجار ذهنی ،داوطلبانه بودن و تصویر است .همچنین شامل فرایندهای ابزاری شناخت از جمله ارتباط شغلی ،کیفیت
خروجی ،نتایج قابل مشاهده و سهولت ادراک شده است .تی ای ام دو ،منعکس کننده تاثیرات سه فرایند اجتماعی مرتبط است
که شخص با یک فرصت جدید روبرو می شود منجر به پذیرش یا رد آن فرصت می شود(دیویس و ونکاتش.)2000 ،هنجار
ذهنی که بر پایه نظریه عمل مستدل استوار است زیربنا و شالوده توسعه مدل پذیرش تکنولوژی (تی ای ام) را شکل می دهد.
ما تاثیر اجتماعی هنجار ذهنی را به این صورت توضیح می دهیم :ادراک فرد نسبت به افرادی که برای او حائز اهمیت هستند
نسبت به بایدها و نیایدهای رفتارهای که انجام می دهد (فیش بن و آجزن.)1110 ،هنجار ذهنی به عنوان یک عامل تعیین
کننده قصد رفتاری نظریه عمل مستدل و زیرشاخه نظریه رفتار برنامه ریزی شده است.

شکل  1مدل توسعه یافته پذیرش تکنولوژی (منبع :دیویس و ونکاتش)2000،
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هنس فندر هیدجن5در سال  2000از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس برای توضیح بازبینی های وب سایت ها استفاده کرد.
او در این پژوهش از طریق افزودن عامل لذت به مدل دیویس آن را توسعه داد .این مدل ایی تی ای ام 2مدل پذیرش
تکنولوژی الکترونیک نام گرفت.هیدجن در سال  2004در پژوهشی به بررسی ع امل لذت و نقش آن در پذیرش سیستم های
اطالعاتی پرداخت .در این مطالعه مشخصه های مدل پذیرش مصرف کننده با رویکرد بهره وری و رویکرد لذت جویی برای
سیستم های اطالعاتی مورد بررسی قرار می گیرند .لذت جویی سیستم های اطالعاتی بیشتر موجب خود رضایتی شده تا اینکه
برای مصرف کننده ارزش ابزاری داشته باشد.در سال  2001جی یون کیم1در پژوهشی به مقایسه سطح انگیختگی بر اثر لذت
جویی و انگیختگی بر اساس وظیفه کارکردی برای خریداران اینترنتی پوشاک پرداخت .او در این پژوهش نتیجه گیری کرد که
انگیختگی بر پایه احساس لذت جویی رابطه ی قوی تر و مثبت تری با نگرش در مورد تکنولوژی مجازی سازی محصول دارد.در
سال  2001جی یون کیم عوامل موثر در اتخاذ تکنولوژی مجازی سازی محصول 1برای مشتریان آنالین را مورد بررسی قرار
داد ،در این پژوهش از مدل پذیرش تکنولوژی که به نحوی دیگر توسعه داده شده است ،بهره گرفته شد.دو عامل اضطراب
تکنولوژی و نوآوری به عنوان عوامل خارجی که در مدل پذیرش تکنولوژی الکترونیک هیدجن در سال  2000ارائه شده بود به
این مدل اضافه شد .همچنین از ارزش سرگرم کنندگی به عنوان مصداق ،لذت جویی استفاده شده است .همانطور که گفته شد
در این مدل از دو عامل ترس از تکنولوژی و نوطلبی به عنوان عوامل خارجی استفاده شده است که در ادامه به توضیح هر کدام
از این عوامل پرداخته می شود.پژوهش های داخلی صورت گرفته عمدتاً از مدل تکنولوژی ذکر شده استفاده کرده اند .در سال
 1310عبدالوند و همکاران با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی و تلفیق آن با تئوری رفتار برنامه ریزی شده به بررسی عوامل
موثر بر بانکداری اینترنتی پرداختند.آنها از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس و ونکاتش که به آن اشاره شد ،استفاده کردند.دولت
آبادی و همکاران در سال  1310به بررسی عوامل موثر بر تمایل خرید الکترونیکی پرداختند .در این پژوهش آنها سه عامل
سازگاری ،امنیت و باورهای هنجاری را به مدل اولیه دیویس که به آن اشاره شد ،اضافه کردند.

-9متدولوژی تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای روش از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد .جامعه آماری کاربران و مصرف
کنندگان ایرانی بود ه که به طور تصادفی انتخاب شده اند ..با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه و استفاده از فرمول
کوکران،حجم نمونه  314تعیین شده است ،از میان پرسشنامه های توزیع شده 311،پرسشنامه صحیح دریافت گردیده است.
بجهت اولویت بندی عوامل ازابزار پرسشنامه و با نرم افزار  SPSSتج زیه و تحلیل صورت می پذیرد.در این پژوهش برای بررسی
روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است .برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است.ضریب آلفای
کرونباخ .0/141محاسبه شد .بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است.
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-4تجزیه و تحلیل اطالعات(آمارهای توصیفی):
جدول  :5نتایج توصیف آماری سن پاسخ دهندگان
فراوانی(نفر)

درصد()%

سن
زیر  20سال

0

0/0

مصرف کنندگان

بین  21تا  35سال

244

24/1

داخلی

بین  32تا  50سال

111

31/0

باالی  50سال

11

4/1

جدول  :2نتایج توصیف آماری جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی(نفر)

درصد()%

جنسیت
مصرف کنندگان

مرد

211

51

داخلی

زن

124

43

جدول  :9نتایج توصیف آماری تحصیالت پاسخ دهندگان
مدرک تحصیلی

مصرف کنندگان
داخلی

فراوانی(نفر)

درصد ()%

زیردیپلم

1

2/3

دیپلم

100

22/2

فوق دیپلم

21

1/0

لیسانس

155

40/2

فوق لیسانس و باالتر

11

23/1

جدول  :4نتایج توصیف آماری نتایج مدت استفاده از کامپیوتر پاسخ دهندگان
فراوانی(نفر)

درصد ()%

کمتر از یکسال

10

2/2

بین 1تا  3سال

32

1/4

بیشتر از  3سال

335

11/0

مدت استفاده از کامپیوتر
مصرف کنندگان
داخلی

جدول  :1نتایج توصیف آماری مدت زمان استفاده از اینترنت در بین پاسخ دهندگان
فراوانی(نفر)

مدت زمان استفاده از اینترنت

درصد ()%

مصرف کنندگان

سالی یکبار

10

2/1

داخلی

ماهی یکبار

1

2/3

هفته ای یکبار

45

11/1

روزی یکبار

953

39/2
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جدول  :6نتایج توصیف آماری سطوح استفاده از اینترنت در بین پاسخ دهندگان در بین پاسخ دهندگان

فراوانی(نفر)

درصد ()%

مصرف

در حد جستجو و خواندن اطالعات

201

55/0

کنندگان

در حد خرید اینترنتی

12

11/1

داخلی

در حد استفاده از خدمات الکترونیکی دولت

100

22/2

سطوح استفاده از اینترنت

مثل ثبت نام یارانه و غیره
جدول  :3نتایج توصیف آماری استفاده از اضطراب تکنولوژی در بین مصرف کنندگان

فراوانی(نفر)

درصد ()%

بله

211

13/1

خیر

100

22/3

اضطراب تکنولوژی
مصرف کنندگان داخلی

جدول  :3نتایج توصیف آماری دلیل اصلی تمایل به پذیرش تکنولوژی مجازی سازی در بین پاسخگویان

فراوانی(نفر)

درصد ()%

مصرف

راحتی

45

12/0

کنندگان

صرفه جویی در وقت و هزینه

24

12/1

داخلی

نوآوری طلبی مصرف کننده

212

11/3

دلیل استفاده از پذیرش تکنولوژی مجازی سازی

جدول :3آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی 3مولفه اصلی تحقیق
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سهولت

تکنولوژی
مجازی سازی

نواوری طلبی

اضطراب

محصول

مصرف کننده

تکنولوژی

PVT

ارزش

در

سرگرم

استفاده

کنندگی

ادراک

ادراک شده

شده

سودمندی
شرح

ادراک
شده

311

311

311

311

311

311

تعداد نمونه

3/11

3/01

3/54

3/41

3/21

3/12

میانگین

0/111

0/115

0/211

0/111

0/442

0/112

انحراف

بیشترین

معیار

تفاوت

0/122

0/023

0/022

0/011

0/051

0/025

مطلق

0/122

0/011

0/022

0/011

0/044

0/025

مثبت

0/000

-0/023

- 0/023

- 0/041

- 0/051

- 0/021

منفی

1/112

0/201

0/231

0/142

0/521

0/232

آزمون کولمو گروف اسمیرنوف

0/122

0/155

0/111

0/331

0/104

0/111

سطح معتی داری

پارامترهای
نرمال

همان گونه که در جدول باال دیده می شود  ،داده ها نرمال بوده و می توان از آزمونهای پارامتری استفاده نمود.در این
قسمت ،ابتدا نتایج توصیفی داده ها مربوط به هریک از سئواالت پرسشنامه تحقیق بیان خواهد شد .سپس در قسمت دوم،
نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین فرض طراحی شده مورد بررسی قرار میگیرد.

-1تجزیه و تحلیل اطالعات(آمارهای استنباطی):
فرضیه اول  :بین سودمندی ادراک شده  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول  PVTتاثیر مثبت
دارد.
این فرضیه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها برازش شده است .با توجه به اطالعات بدست آمده از فصل چهارم
همانگونه که مشاهده می شود آماره tمحاسبه شده معنی دار می باشد (مقدار  Sigسطح معنی دار بودن مدل کوچکتر از
 0/05است ) .یعنی فرض آماری با اطمینان  15درصد پذیرفته شده و فرض صفر رد می شود بدین معنا که .:بین
سودمندی ادراک شده  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول  PVTتاثیر مثبت دارد.
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فرضیه دوم :بین ارزش سرگرم کنندگی ادراک شده  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول PVT

تاثیر مثبت دارد.
این فرضیه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها برازش شده است .با توجه به اطالعات بدست آمده از فصل چهارم
همانگونه که مشاهده می شود آماره tمحاسبه شده معنی دار می باشد (مقدار  Sigسطح معنی دار بودن مدل کوچکتر از
 0/05است ) .یعنی فرض آماری با اطمینان  15درصد پذیرفته شده و فرض صفر رد می شود بدین معنا که .:بین ارزش
سرگرم کنندگی ادراک شده  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول  PVTتاثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم :اضطراب تکنولوژی  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول  PVTتاثیر منفی دارد.
این فرضیه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها برازش شده است .با توجه به اطالعات بدست آمده از فصل چهارم
همانگونه که مشاهده می شود آماره tمحاسبه شده معنی دار می باشد (مقدار  Sigسطح معنی دار بودن مدل کوچکتر از
 0/05است ) .یعنی فرض آماری با اطمینان  15درصد پذیرفته شده و فرض صفر رد می شود  .بدین معنا که :اضطراب
تکنولوژی  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول  PVTتاثیر منفی دارد.
فرضیه چهارم :سهولت در استفاده ادراک شده  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول  PVTتاثیر
مثبت دارد.
این فرضیه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها برازش شده است .با توجه به اطالعات بدست آمده از فصل چهارم
همانگونه که مشاهده می شود آماره tمحاسبه شده معنی دار می باشد (مقدار  Sigسطح معنی دار بودن مدل کوچکتر از
 0/05است ) .یعنی فرض آماری با اطمینان  15درصد پذیرفته شده و فرض صفر رد می شود  ..بدین معنا که :سهولت در
استفاده ادراک شده  PVTبر نگرش نسبت به تکنولوژی مجازی سازی محصول  PVTتاثیر مثبت دارد.
فرضیه پنجم :نوآوری طلبی یک مصرف کننده  PVTبر سودمندی ادراک شده  PVTتاثیر مثبت دارد.
این فرضیه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها برازش شده است .با توجه به اطالعات بدست آمده از فصل چهارم
همانگونه که مشاهده می شود آماره tمحاسبه شده معنی دار می باشد (مقدار  Sigسطح معنی دار بودن مدل کوچکتر از
 0/05است ) .یعنی فرض آماری با اطمینان  15درصد پذیرفته شده و فرض صفر رد می شود  ..بدین معنا که :نوآوری
طلبی یک مصرف کننده  PVTبر سودمندی ادراک شده  PVTتاثیر مثبت دارد.
فرضیه ششم :نوآوری طلبی یک مصرف کننده  PVTبر سهولت در استفاده ادراک شده  PVTتاثیر مثبت دارد.
این فرضیه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها برازش شده است .با توجه به اطالعات بدست آمده از فصل چهارم
همانگونه که مشاهده می شود آماره tمحاسبه شده معنی دار می باشد (مقدار  Sigسطح معنی دار بودن مدل کوچکتر از
 0/05است ) .یعنی فرض آماری با اطمینان  15درصد رد شده و فرض صفر پذیرفته می شود  .بدین معنا که :نوآوری
طلبی یک مصرف کننده  PVTبر سهولت در استفاده ادراک شده  PVTتاثیر مثبت دارد.
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جدول :51رتبه بندی بر اساس مقدار میانگین بین عوامل تحقیق
عوامل تحقیق

ردیف

فروض تحقیق

امتیاز

میانگین

رتبه

1

سود مندی ادراک شده

1212

3/12

1

2

ارزش سرگرم کنندگی ادراک شده

4101

3/21

4

3

اضطراب تکنولوژی

2122

3/54

2

4

سهولت در استفاده ادراک شده

5325

3/41

3

5

نوآوری طلبی یک مصرف کننده

4123

3/01

5

مکتسبه

جهت شناسایی میزان شاخص اثر پذیرش تکنولوژی مجازی سازی محصوالت توسط مصرف کنندگان داخلی تعداد  5فرضیه
اصلی مورد ارز یابی قرار گرفته است بیشترین میانگین از منظر پاسخ دهندگان فرضیه اول (سودمندی ادراک شده ) قرار دارد.

-6پیشنهادات کاربردی
 -1گسترش اینترنت در خانه ها و دفاتر کاری لذت خرید های مجازی برای کاربران
 -2افتتاح فروشگاههایی با محیط آنالین در کشور خرید و ارسال محصول به درب منازل بصورت رایگان
 -3در کشور ما خریدهای اینترنتی صرفا در قالب عکس محصول ارائه می گردد .پیشنهاد میگردد توصبفات بیشتری نظیر
ارتباط نزدیک با محصول (بصورت مجازی) در اختیار مشتریان قرار گیرد.راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران در
استانهای کشور که به عنوان مرجع اطالعات فناوری کشور
 -4نمایش محصوالت فروشندگان مجازی با رویکرد تکنولوژی مجازی سازی محصول PVTو بازاریابی آنها در در شبکه
فن آوری بازار ملی
 -5جمع اوری و پردازش بر اساس سالیق و نیازهای کاربران گوناگون توسط واحدهای پردازشگر .
 -2ایجاد فضای جذاب تربرای مبادله کاالهای اینترنتی

-3محدودیتهای پژوهش
اصوالً هر پژوهشی با موانع و محدودیت هایی مواجه است که در بیشتر اوقات این موانع و مشکالت بر روی میزان دقت،
نتایج و خروجی های پژوهش تأثیر خواهد گذاشت .پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و با موانع و مشکالتی روبرو
بود که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
 .1نو بودن موضوع و انجام محدود مطالعات مشابه در سطوح ملی و استانی.
 .2دسترسی محدود به آمار و اطالعات.
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 عدم آشنایی کافی با تدوین برنامه های راهبردی تکنولوژی مجازی سازی محصول.3
 دسترسی محدود به سایت های اینترنتی معتبر.4
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