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 چکیده

 وکار کسبهای الکترونیکی در سایه اقتصاد دیجیتالی، انتخاب مدل وکار کسبگسترش 
بنابراین آگاهی از مجموعه  ؛الکترونیک را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است

دهند برای مدیران و محققان از قرار می تأثیرکه این انتخاب را تحت  مؤثریعوامل 
 مؤثراهمیت باالیی برخوردار است. پژوهش حاضر مجموعه عوامل محیطی و سازمانی 

الکترونیکی را در ادبیات موضوع شناسایی نموده و سپس با  وکار کسببر انتخاب مدل 
سه معیار:  بر اساسنفر خبره از طریق پرسشنامه و  01شرکت و  593پرسش از مدیران 

های الزم را جهت بررسی و داده افزایی همنگی درونی، هماهنگی بیرونی و هماه
عوامل از تاپسیس فازی  بندی رتبهآوری کرده است. در بندی این عوامل جمع رتبه

 شده شناساییدهد که کلیه عوامل  این پژوهش نشان می های یافتهاستفاده شده است. 
کوچک و  وکارهای کسبکترونیکی در ال وکار کسبهای  در انتخاب مدل مؤثریعوامل 

متوسط ایران بوده، همچنین عوامل یکپارچگی فرایندها و راهبردهای سازمانی به ترتیب 
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های وکار کسب در الکترونیک وکار کسبهای  در انتخاب مدل مؤثرعوامل  ترین مهم
 الکترونیک کوچک و متوسط ایران هستند.

های الکترونیکی وکار کسبرونیک، الکت وکار کسب، وکار کسبمدل : کلیدواژگان
 کوچک و متوسط، تاپسیس فازی
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 مقدمه

ابزاری برای  عنوان بهوکارهای الکترونیکی اخیر با رواج اینترنت، کسب های دهه در
 های مدلبسیاری برای تغییر  های شرکت شود.شناخته می وکار کسبمدل  دهی سازمان
الکترونیکی برای کسب توان رقابتی بیشتر در  وکار کسبسنتی خود به مدل  وکار کسب
 (.0595دهکردی و همکاران،) کنندو پر از پیچیدگی فعلی تالش می تغییر پردنیای 

و  مسائلگسترش فناوری اطالعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، 
الکترونیکی جایگزین وکار  کسبو  وجود آورده استجدیدی را به  یها ضرورت

الکترونیک برای بسیاری  وکار کسبدنیای اما در این میان،  شده است؛سنتی  یها روش
تردید  که هستندو بسیاری با پارادوکسی مواجه  است کننده گیجبسیار  واردان تازهاز 

ها با طیف وسیعی از سازماننماید. را ایجاد می وکار کسب گونه ایندر  ماندن باقیبرای 
 کندمواجه هستند، با عوامل بسیاری که انتخاب نهایی را دشوار می وکار کسبهای مدل

های نادرست در آغاز نکته بسیار حائز اهمیت آن است که انتخاب .(5113، 1اریک)
وایز و ) گرددها نتایج بسیار مهلکی برای سازمان به منجرتواند می الکترونیک وکار کسب

 .(5115، 3دبرسنی و همکاران) تهگرفنتایج تحقیقات صورت  .(5111، 2موریسون
الکترونیکی بدون توجه به  وکار کسبهای آن است که انتخاب اشتباه مدل دهنده نشان

 ؛مانع گسترش تجارت الکترونیک بوده است ترین مهمعوامل محیطی و سازمانی 
 تأثیریک انتخاب استراتژیک تحت  عنوان بهالکترونیک  وکار کسببنابراین انتخاب مدل 

 هرکدامگذشته  تحقیقات مختلفی قرار دارد. سازمانی برونو  سازمانی درونعوامل 
 هستند مؤثرالکترونیک  وکار کسب های مدلای از عوامل مختلفی که در انتخاب  جنبه

، 7؛ ان جی5111، 6؛ تاپسکوت و همکاران5،0991؛ تیمرز5111، 4کاپالن و سوونی)
اما این ؛ اند بیان کرده ( را0513توحیدی،  فتحیان و ؛5113، 8؛ فینگان و هایس5113

های الکترونیک وکار کسببندی این عوامل برای  بندی و رتبه تحقیقات اقدام به جمع
مدل  شود که عوامل مختلفی که در انتخابدر این مقاله سعی می رو ازایناند. نکرده

                                                                                                                             
1. Eric 

2. Wise & Morrison 

3. Debreceny et al 

4. Kaplan & Sawhney 

5. Timmers 

6. Tapscott et al 

7. Ng 

8. Finnegan& Hayes 



 89 تابستان، 21اطالعات، سال سوم، شماره  یفناور یریتمطالعات مد  211

 مؤثر های الکترونیکی کوچک و متوسط ایرانوکار کسبالکترونیک در  وکار کسب
این اساس این پژوهش در پی پاسخگویی به  شوند. بر بندی رتبههستند شناسایی شده و 

 زیر است: سؤاالت
 هستند؟ مؤثرالکترونیک  وکار کسبهای چه عواملی در انتخاب مدل .0
 هایی هستند؟الکترونیک دارای چه رتبه وکار کسبها در انتخاب مدل مؤثرعوامل  .5

در انتخاب آن،  مؤثرو عوامل  وکار کسبدر ادامه پژوهش ضمن بیان مبانی نظری مدل 
 در گردند.بندی میمنطق تاپسیس فازی رتبه بر اساسشده و  بندی جمعاین عوامل 

 شود. می ارائهکاربردی  هایی پیشنهادبندی و تفسیر،  پایان نیز پس جمع

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  وکار کسبمدل 

ارزش،  گزارهی اصلی پاسخ رقابتی هر شرکت به بازار، تعریف ، هستهوکار کسبل مد
موردنیاز، منابع و شرکا و دانش از مشتریان، هزینه یا سود مرتبط با عملکرد  های فعالیت

 (.5105، 1لیتاو و همکاران) استکلی شرکت 
یگران، روابط باز گرفتن نظر در با توصیف یک سیستم اجتماعی پیچیده وکار کسبمدل 

و فرآیندهایش نیست، بلکه توصیفی از منطق یک سیستم تجاری برای خلق ارزشی 
الگویی  عنوان بهو  شده ناشیاز استراتژی سازمان  وکار کسب، مدل رو ازاین. معین است

تیمرز و . (0595رضوانی و روحانی،) شودبرای طراح فرآیندهای تجاری استفاده می
-و روابط بین مشتریان و مصرف ها نقششرحی از را  وکار کسب( مدل 5110) همکاران

کنند که نشانگر معرفی می کنندگان عرضه و خدمات شرکت، همکاران و کاالهاکنندگان 
ویل و ) استکلیدی این عملیات  منتفعانگردش جریان اصلی تولید، اطالعات، پول و 

انجام تجارت است  های وشر وکار کسب(. بر مبنای تعریف راپا، یک مدل 5110، 2ویتا
 استدرآمد  ایجاد نحوههمان  که شود،که توسط شرکت برای بقای خودش انجام می

اند. این ارائه کرده خصوص اینتعریف جامعی را در زوت و آمیت  (.5112، 3راپا)
اجزاء، ساختار و شکل  وکار کسب. مدل استدیدگاه تلفیق حالت فرآیندی و ساختاری 

ارزشی را از طریق  بتوان تاکند ترسیم می ای گونه بهرا  شده طراحینظارتی تبادالت 
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چسبورگ و رزنبلم، (. 5119، 1زوت و آمیت) کردایجاد  وکار کسبفرصت  کارگیری به
و  فنّاورانههای یک سازه و ساختاری که بین ورودی عنوان بهرا  وکار کسبمدل 

 (.5111، 2رگ و روزنبامچسب) گیرندهای اقتصادی قرار دارد در نظر میخروجی

 متوسطهای کوچک و الکترونیک در بنگاه وکار کسب

متمایز سازند؛  شده عرضهتوانند خود را در کیفیت محصوالت طور که میها همانشرك 
 (.5105، 3کاسادوس و ژئو) کنند اتخاذمتفاوتی را نیز  وکار کسب های مدل توانند می

 وکار کسبجدید ورود به دنیای  های استراتژیهای الکترونیک یکی از مدل وکار کسب
است، انتخاب این استراتژی  وکار کسبهای فروش محصوالت فعلی یک و بهبود روش

 B2Cبه شکل نهایی مشتریاست که با  هایی شرکتابزاری برای متحول شدن  عنوان به
رخالف (. ب0595به نقل از دهکردی و همکاران،  ـ5100، 4ویل و اپل) هستنددر ارتباط 
نکته تأکید  این برالکترونیک  وکار کسب، استراتژی وکار کسبسنتی  های استراتژی

ای تواند از راه ارتباطات لحظهسازمان چگونه می وکار کسبکند که ساختار مدیریت  می
 وکار کسبیکپارچه، خودکار و مستمر، بهبود پیدا کند. استراتژی  صورت بهو جهانی، 

 استراه هدایت سازمان برای تسهیل دستیابی به اهدافش  نقشهالکترونیک نوعی 
 (.0595خالوئی و همکاران،)

جدید و دستیابی همگان به شبکه ارتباط  های فناوریاز سویی در دو دهه اخیر با ظهور 
تولید و توزیع و  های روشواحدهای صنعتی،  های توانایییا اینترنت تحوالتی در 

واحدهای کوچک و صنعتی و  که طوری به؛ است شدهساختار صنعتی کشور افزوده 
. این واحدها اند شدهبخش مکمل و اساسی اقتصاد هر کشور شناخته  عنوان بهبازرگانی 

ضمن دستیابی به اهداف بنیادین همچون ایجاد  توسعه درحالکشورهای  در بسیاری از
ی کشورهای اساس نیازهایبهبود توزیع درآمد و برآورد  نمودن فقر، کن ریشهاشتغال، 

 (.0595حسین زاده و نصرتی،) دارندنقش مؤثری  توسعه درحال
 های سازمانبا  الکترونیکی وکار کسب کارگیری بهکوچک در  های بنگاهاز سوی دیگر 

های ساده از مؤسسه شده کوچکمدل  حقیقت دربزرگ، تفاوت بسیار زیادی دارند و 
تواند منافع بسیاری مانند می الکترونیک وکار کسباینکه  علیرغمبزرگ نیستند و 
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های مبادله، افزایش سرعت و دقت در دسترسی به بازارهای بیشتر، کاهش هزینه
های اقتصادی، ازجمله بنگاه های بنگاهمبادالت، حضور در بازارهای متنوع را برای 

های های کوچک و متوسط نسبت به بنگاهکوچک و متوسط به ارمغان آورد اما بنگاه
تجارت الکترونیکی با ریسک بیشتری مواجه هستند؛ زیرا منابع  کارگیری به بزرگ، در

)منوریان  .گذاری در این زمینه و آموزش مناسب را در اختیار ندارندکافی برای سرمایه
 (.0595و همکاران،

 وکار الکترونیک کسبدر انتخاب مدل  مؤثرعوامل 

نظریات تیمرز، تاپسکات وکاپالن و ترکیبی از معیارهای  بندی جمع باهایس،  و فینگان
  زنجیره، پنج معیار، کنترل اقتصادی، یکپارچگی نظر صاحبتوسط این سه  شده ارائه

در  مؤثرعوامل  عنوان بهیابی را و منبع وکار کسب، یکپارچگی کارکردها، نوآوری ارزش
ان جی نیز در مقاله خود  (.5113فینگان و هایس، ) کردندبیان  وکار کسبانتخاب مدل 

الکترونیک را مشتمل بر  وکار کسب های مدلدر گزینش  مؤثر، عوامل 5113در سال 
الکترونیک در محیط فعالیت شرکت، درك و شناخت  وکار کسباندازه سازمان، فرهنگ 

بنگاه، نوع بازار هدف بنگاه،  یازموردنالکترونیک، میزان منابع  وکار کسبهای از مدل
 .(5113اریک، داند )های سطوح مختلف سازمان میت محصوالت، استراتژیماهی

خود که برای سنجش بلوغ خدمات اطالعاتی و  مدل در( 5111) همکارانردولی و 
بنگاه اسپانیا آزمایش  311کردند و آن را در کوچک و متوسط ارائه های بنگاهارتباطی 

اینترنت مبنای شبکه بنگاه بوده و خدمات مبتنی بر اینترنت،  که کنند می نمودند بیان
است، به همین دلیل فناوری اطالعات و  ها بنگاهسنگ بنای خدمات اطالعاتی این 

 وتحلیل تجزیهکوچک و متوسط باید در یک فرهنگ اینترنتی  های بنگاهارتباطات در 
 های سامانه وها و زیرساخت اینترنت پایهشود. دسترسی به اینترنت، استفاده از خدمات 

شوند. فتحیان و توحیدی در گرفته  نظراطالعات تجاری باید در این فضا در 
 وکار کسبهای خود متوجه شدند که معیارهای اندازه سازمان، فرهنگ  بررسی

اصلی سودآور  های فعالیتالکترونیک، سطح نوآوری، زیرساخت فنی و دانش موجود، 
 های مدل، درك و شناخت از تأمین  زنجیرهشرکت در  شرکت، جایگاه و موقعیت

، نوع بازار هدف شرکت، ماهیت شرکت موردنیاز، میزان منابع وکار الکترونیک کسب
های در گزینش مدل های سطوح مختلف سازماناستراتژی محصوالت شرکت،

 ؛(0513فتحیان و توحیدی، ) گیرندالکترونیک بنگاه باید مورد توجه قرار  وکار کسب
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را به شرح جدول شماره یک  وکار کسببر انتخاب مدل  مؤثرتوان عوامل  بنابراین می
 بیان نمود.

(، 5113) اریک(، ان جی 5113) هایسنظریات، فینگان و  بندی جمعبا در این پژوهش، 
، الگوی است شده( که در جدول شماره یک بیان 0513) فتحیان( و 0512) محمدیان

 ردد.گمفهومی پژوهش بیان می
 

 
 الگوی مفهومی تحقیق .2شکل

های پژوهش به در باال، فرضیه شده مطرحبا توجه به الگوی مفهومی تحقیق و موارد 
 شرح زیر است:

انتخاب مدل 
 وکارکسب

 الکترونیک

 تأمینزنجیره 
 

 فناوری نوآوری
 اطالعات

 
 موردنیاز منابع

 شرکت

 هدف بازار
 شرکت

 محصول ماهیت
 

 اقتصادی کنترل
 

 سازمان اندازه

 

 هازیر ساخت
 

وکار کسب فرهنگ
 الکترونیک

 

 سطوح ها سایراستراتژی

 فرایندها یکپارچگی
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الکترونیک  وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثرینوآوری فناوری اطالعات، عامل  .0
 است.

 الکترونیک است. وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثریشرکت، عامل  موردنیازمنابع  .5
 الکترونیک است. وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثریبازار هدف شرکت، عامل  .5
 الکترونیک است. وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثریماهیت محصول، عامل  .2
 الکترونیک است. وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثریکنترل اقتصادی، عامل  .3
الکترونیک  وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثریسایر سطوح، عامل  های یاستراتژ .6

 است.
الکترونیک  وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثریالکترونیک، عامل  وکار کسبفرهنگ  .7

 است.
 الکترونیک است. وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثری، عامل ها یرساختز .1
 الکترونیک است. وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثری، عامل زنجیره تأمین .9

 الکترونیک است. وکار کسباب مدل در انتخ مؤثریاندازه سازمان، عامل  .01
 الکترونیک است. وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثرییکپارچگی فرایندها، عامل  .00

 پژوهش یشناس روش

کاربردی(، بر مبنای روش یک تحقیق ) تبدیلیاین پژوهش بر مبنای نتیجه یک تحقیق 
دیدگاه ) پوزیتیویسمهای رویکرد بر اساساز نوع پیمایشی است. همچنین این تحقیق 

دیدگاه ) گراییدیدگاه ذهنی( از سنت فلسفی تجربه) اجتماعیعینی( و ساختارگرایی 
کند و محقق از منظر استقالل یا درگیری در موضوع تحقیق، مستقل از عینی( پیروی می

 (.25: 0591رضوانی و همکاران،) نماید میموضوع تحقیق عمل 
کترونیکی کوچک و متوسط حاضر در های الوکار کسبجامعه آماری این تحقیق کلیه 

در  از مدیران عالی و سطوح میانی سازمان است. سؤاالتو هدف پرسش  استایران 
تعریف وزارت  بر اساسهای الکترونیکی کوچک و متوسط وکار کسبپژوهش حاضر، 

با توجه به اطالعات  شوند.نفر( مطالعه می 31کمتر از  های شرکتصنایع و معادن )
های وکار کسبجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد مرکز توسعه ت

 وکار کسب 1511 بر بالغ 0595اینترنتی داری نماد اعتماد الکترونیکی تا پایان مرداد سال 
جهت در دسترس گیری روش نمونه به بررسی تحقیقات پیشین، توجه با. لذا است
جهت انتخاب نمونه، با مراجعه به سایت مرکز تجارت  .است شدهاستفاده گیری نمونه
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وکار الکترونیکی انتخاب شدند و پس  کسب 631حدود ، 0الکترونیک وزارت بازرگانی
 593 درنهایت؛ ها رکتاین شمدیران ارشد الکترونیکی به نامه  پرسش 311از ارسال 
اطالعات از  آوریکامل دریافت گردید. در این پژوهش جهت جمع صورت بهپرسشنامه 

های بسته در با پاسخ سؤال 56 حاوی. پرسشنامه اول است شده دو پرسشنامه استفاده
. این پرسشنامه است شدهها استفاده برای بررسی فرضیه که تایی پنجقالب طیف لیکرت 
محتوا( و ) رواییاست و  های فینگان و هایس و ان جی اریکترکیبی از پرسشنامه

است.  ( و پایایی هر عامل مورد سنجش قرار گرفته115/1ونباخ آلفای کر) کلپایایی 
 ازآنجاکه دهد.ها به همراه منبع آن را نشان می، آلفای کرونباخ عامل5جدل شماره 

( و نوع فرضیه تک 5جدول شماره ) هستندها از توزیع نرمال برخوردار تمامی داده
های تحقیق و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب بررسی فرضیهمتغیری است، جهت 

استفاده و نتایج  SPSS افزار نرمآزمون تی یک نمونه و  از کیالکترون وکار کسبمدل 
همچنین برای تعیین اهمیت و . است شده دادهنهایی در جدول شماره دو نمایش 

 های سال در که ازآنجاییشد و ، پرسشنامه دیگری طراحی ها شاخصهریک از  بندی رتبه
معیاره، نظیر روش تاپسیس، بسیار مورد توجه  گیری چنداخیر سایر رویکردهای تصمیم

از روش  (0592به نقل از نصیری، ـ0595، روشن دل،5105، 2زوگاری) اندقرارگرفته
 وسیله بهتوانند های انسانی نمیقضاوت که ازآنجاییهمچنین شود. تاپسیس استفاده می

های از روش توان نمی رو ازاینمبهم هستند،  معموالًمقادیر عددی دقیق برآورد شوند و 
کاشانی و ) کرد استفادهگیری مسائل تصمیم گونه اینگیری سنتی برای تصمیم

-ها از نظریه مجموعهابهامات و عدم قطعیت گونه این(، بنابراین برای رفع 0591سعیدی،

بنابراین در این پژوهش  ؛شودچندمعیاره استفاده می های ارزیابیهای فازی در روش
 وکار کسبها و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مدل بررسی فرضیه پس از

 بندی این عوامل از روش تاپسیس فازی استفاده شد.الکترونیک، جهت رتبه
  

                                                                                                                             
1. www.enemad.ir 

2. Zouggari 
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 پرسشنامه و پایایی عوامل سؤاالت، تعداد مؤثرعوامل  .2جدول 

 وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثرعوامل 
تعداد 
 سؤال

آلفای 
 کرونباخ

 منابع

 5113فینگان و هایس،  705/1 5 نوآوری فناوری اطالعات

 5112؛ راپا، 5113ان جی،  729/1 5 شرکت موردنیازمنابع 

 5112؛ راپا، 5113ان جی،  765/1 5 بازار هدف شرکت

 5112؛ راپا، 5113ان جی،  715/1 5 ماهیت محصول

 119/1 6 کنترل اقتصادی
؛ فینگان 5111تاپسکوت و همکاران، 

 5113و هایس، 

 7/1 2 یکپارچگی کارکردها و فرایندها

 ;Timmers, 1998؛0991تیمرز، 
؛ فینگان 5111تاپسکوت و همکاران، 

؛ کاپالن و سوونی، 5113و هایس، 
5111 

 5112؛ راپا، 5113ان جی،  761/1 5 اندازه سازمان
 5112؛ راپا، 5113ان جی،  699/1 5 الکترونیک وکار کسبفرهنگ 

 752/1 2 ها زیرساخت
 ؛5113و هایس،  فینگان ؛0991تیمرز، 

 5111و مومپو،  ریدولی

 5111؛ لیندر و کانترل، 5112راپا؛  797/1 2 تأمینزنجیره 

 5112؛ راپا، 5113ان جی،  736/1 5 سایر سطوح های استراتژی

 وکار کسببر انتخاب مدل  مؤثرعوامل اسمیرنوف ـ کولموگروف نتایج آزمون  .1جدول 

 میانگین مؤثرعوامل 
انحراف 

 معیار
Kolmogorov-

Smirnov Z 
سطح معناداری 

 یهدوسو
نتیجه 
 نهایی

 111/1 07/2 115/1 00/5 اطالعات فناوری نوآوری
توزیع 
 نرمال

 111/1 515/2 113/1 11/5 شرکت نیاز مورد منابع
توزیع 
 نرمال

 111/1 011/2 992/1 07/5 شرکت هدف بازار
توزیع 
 نرمال

 111/1 101/2 996/1 55/5 محصول ماهیت
توزیع 
 نرمال

 111/1 565/2 931/1 2/5 اقتصادی کنترل
توزیع 
 نرمال

 111/1 336/2 953/1 59/5 کارکردها و فرایندها یکپارچگی
توزیع 
 نرمال
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 میانگین مؤثرعوامل 
انحراف 

 معیار
Kolmogorov-

Smirnov Z 
سطح معناداری 

 یهدوسو
نتیجه 
 نهایی

 سازمان اندازه
12/5 129/1 156/3 

111/1 
توزیع 
 نرمال

 الکترونیک وکار کسب فرهنگ
15/5 915/1 996/5 

111/1 
توزیع 
 نرمال

 ها زیرساخت
19/5 126/0 636/5 

111/1 
توزیع 
 نرمال

 تأمینزنجیره 
96/5 165/0 131/2 

111/1 
توزیع 
 نرمال

 سایر سطوح های استراتژی
91/5 012/0 315/5 

111/1 
توزیع 
 نرمال

 تاپسیس فازی

گزینه را با توجه به  mاست که  شاخصه چندگیری تصمیم های روشتاپسیس یکی از 
n ای است که کمترین فاصله را کند. مبنای این روش، انتخاب گزینهبندی میمعیار، رتبه

 از .نامطلوب دارد آل ایدهاز جواب ایده آل مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب 
، معموالً رسانی خدمتیک مکانیزم  یا وها یک فرایند تولیدی دیگر ازآنجاکه داده طرفی

برای  رسدمی نظر به، استمشکل  ها آنهای صحیح از داده آوری جمع وپیچیده است 
مورد استفاده  ای ویژه های روشها، باید و یا بازهای از داده غیرقطعیهای کار با داده

 های تکنیکان از منطق فازی در تو، میرو ازاین(. 0999، 1لی و ریوز) قرارگیرد
، ها تکنیک. یکی از این برد بهرهگیری مختلف استفاده نمود و از مزایای آن  تصمیم

تکنیک تاپسیس فازی تبدیل  به ،آن درمنطق فازی  کاربرد با که استتکنیک تاپسیس 
مبرهن است که منطق اصلی استفاده  شودکه روشی متفاوت از روش تاپسیس دارد.می
با تفکرات  توأمعدم قطعیت  تأثیرگذاریفازی،  صورت بهگیری های تصمیمتکنیکاز 

در این پژوهش، از روش  شده ترسیمساختار  به . باتوجهاست ها گیری تصمیمآدمی، در 
های فازی مثلثی استفاده شده است. بدین تاپسیس فازی به روش چن وهوانگ با داده

ها از نظرات داده وتحلیل تجزیه منظور بهو  نظرخواهی شد نفر 01 تعدادمنظور از 
، استفاده آمده دست بههای ترکیبی ؛ سپس از ماتریسشد گرفتهخبرگان میانگین هندسی 

 .است شده

                                                                                                                             
1. Li & Reeves 
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 شود:فازی ایجاد می های دادهاست با  (m×n) که ماتریسی Dدر ابتدا ماتریس تصمیم 

 (0)فرمول
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در اینجا از سه معیار: ) تصمیمدهنده معیارهای ماتریس نشان x1,….xnدر این ماتریس، 
دهنده نشان A1,……Am( بوده و است شدهاستفاده  افزایی همهماهنگی درونی، بیرونی و 

بر های جدول تاپسیس فازی دادهنمونه؛  عنوان بههای ماتریس تصمیم هستند. گزینه
 :است شدهترکیب نظرات خبرگان تهیه  اساس

 
 
 
 

 مثلثی باشد، روابط زیر برقراراست: صورت بهحال اگر عدد فازی 
~),,,()~...,~,...,~,(~),,( (5)فرمول

1 ijijijijnjjjjj cbaxwwwWw   
 

روش  است.مرحله بعد، مرحله نرماالیز سازی یا بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 
(، روش خطی است. به این 0995) 1هوانگ این پژوهش، همچون چن و مورداستفاده
xjهر ستون  حداکثر مقدارمنظور باید 

xjمقدارِحداقل هرستون و +
را مشخص و با  -

 .باشند، محاسبه نمودمی xijمقیاس شده را که مقدار بی rij مقادیر روابط ذیل، استفاده از
 نیز فازی خواهند بود. rijفازی هستند، ها  xijکه زمانی
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1. Chen & Hwang 
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 (:2فرمول ) گرددتبدیل می D′به ماتریس نرماالیز شده Dبر این اساس ماتریس 
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این مرحله باید برای  در .مرحله بعد، محاسبه ماتریس نرماالیز شده موزون است
ضرب  D′های جدول تاپسیس فازی، وزن در نظرگرفته و در عناصر ماتریسشاخص

اعداد فازی، نتایج  صورت بهها کنیم. با توجه به در نظر گرفتن وزن برای شاخصمی
 دست بهبعدی  گام شود:زیر وارد می صورت به Vمحاسبات در ماتریسی تحت عنوان 

 بندی رتبهآوردن جواب ایده آل مثبت و ایده آل منفی است، بدین منظور از روش 
 کنیم.استفاده می 1توسط لی و لی شده ارائه

 (3)فرمول 
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آوردن جواب ایده آل مثبت و ایده آل منفی است، بدین منظور از  دست بهگام بعدی 
 کنیم.  استفاده می ،توسط لی و لی شده ارائه بندی رتبهروش 

  (6)فرمول 

                                                                                                                             
1. Lee & Li 
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+v ام jمقدار ایده آل مثبت در شاخص  عنوان به M(vij)در این روش، بیشترین مقدار 
j 

 j شاخصمقدار ایده آل منفی در  عنوان به  M(vij)انتخاب خواهد شد و کمترین مقدار 
 انتخاب خواهد شد. v -j ام

),,,(),,( (7)فرمول    cbavcbav jj
 

 
های ایده آل مثبت و منفی بر مبنای روش راسی ها نسبت به جوابسپس فاصله گزینه

 (:1  فرمول) گرددمحاسبه می 1ورتکس
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 (9)فرمول  

 ام از ایده آل مثبت و منفی  iفاصله گزینه 
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+Cترتیب نزولی  بر اساسها گزینه بندی رتبهمرحله نهایی تاپسیس فازی، 
I خواهد  ها

+Cبود. مقادیر 
I قابل لحاظ برای هر گزینه است. وزن 

  (01)فرمول 

 هاداده وتحلیل یهتجز

-نشان که ؛اندمرد بوده ها آندرصد  3/11درصد افراد نمونه زن و  3/09نتایج،  بر اساس

ها است. در های الکترونیکی نسبت به خانموکار کسبدهنده فزونی حضور آقایان در 
درصد  1/9درصد دارای مدرك دیپلم،  5/07زمینه میزان تحصیالت افراد نمونه نیز 

درصد دارای مدرك  3/55درصد دارای مدرك لیسانس،  5/26، دیپلم فوقدارای مدرك 
دهنده آن درصد دارای مدرك دکتری هستند. همچنین آمار نشان 5/5و  لیسانس فوق

 03درصد و  3/50تبلیغات الکترونیکی به ترتیب با است که فروشگاه الکترونیکی و 
 ها الکترونیک در نمونه هستند.وکار کسبدرصد بیش از سایر 

                                                                                                                             
1. Vertex 
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 های الکترونیکیوکار کسبمشخصات  .2جدول 

 %() درصد ها مشخصه

 وکار کسبسابقه 
 الکترونیک

 5/06 سال 0کمتر از 
 33 سال 3تا  0
 1/09 سال 01تا  6

 9 سال 01بیشتر از 

 حوزه فعالیت

 3/50 فروشگاه الکترونیک
 03 تبلیغات الکترونیک

 5/05 اطالعات تخصصی ارائه
 05 گری واسطه

 7 بازاریابی اینترنتی
 5/6 حراج، مزایده و مناقصه

 3/01 مجازی( های گروه) اجتماعات
 01 خدمات اینترنت کنندگان ارائه

 3/2 هاوکار کسبسایر 

 آماری های فرضیه: نتایج آزمون 9جدول 

شماره 
 فرضیه

 tآماره 
تفاوت 
 میانگین

سطح معناداری 
 دوسویه

نتیجه 
 H0آزمون 

 نتیجه نهایی

0 266/71 011/5 111/1 H0 شد رد 

نوآوری فناوری اطالعات، 
در انتخاب  مؤثریعامل 

الکترونیک  وکار کسبمدل 
 است.

5 032/71 056/5 111/1 H0 شد رد 

شرکت، عامل  یازموردنمنابع 
در انتخاب مدل  مؤثری

 الکترونیک است. وکار کسب

5 211/15 515/5 111/1 H0 شد رد 

بازار هدف شرکت، عامل 
در انتخاب مدل  مؤثری

 الکترونیک است. وکار کسب

2 622/72 121/5 111/1 H0 شد رد 

ماهیت محصول، عامل 
در انتخاب مدل  مؤثری

 الکترونیک است. وکار کسب
3 911/69 990/5 111/1 H0 کنترل اقتصادی، عامل  شد رد
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شماره 
 فرضیه

 tآماره 
تفاوت 
 میانگین

سطح معناداری 
 دوسویه

نتیجه 
 H0آزمون 

 نتیجه نهایی

در انتخاب مدل  مؤثری
 الکترونیک است. وکار کسب

6 295/73 931/5 111/1 H0 شد رد 

 مؤثریاندازه سازمان، عامل 
 وکار کسبدر انتخاب مدل 

 الکترونیک است.

7 327/33 993/5 111/1 H0 شد رد 

 وکار کسبفرهنگ 
در  مؤثریالکترونیک، عامل 

 وکار کسبانتخاب مدل 
 الکترونیک است.

1 295/35 111/5 111./1 H0 شد رد 

 مؤثری، عامل ها یرساختز
 وکار کسبدر انتخاب مدل 

 الکترونیک است.

9 701/99 037/5 111/1 H0 شد رد 

 مؤثری، عامل تأمینزنجیره 
 وکار کسبدر انتخاب مدل 

 الکترونیک است.

01 377/65 976/5 111/1 H0 شد رد 

استراتژی سطوح مختلف، 
در انتخاب  مؤثریعامل 

الکترونیک  وکار کسبمدل 
 است.

00 009/61 116/5 111/1 H0 شد رد 

یکپارچگی فرایندها، عامل 
در انتخاب مدل  مؤثری

 الکترونیک است. وکار کسب

 
های در انتخاب مدل مؤثریشده، عوامل دهنده آن است که عوامل شناختهنتایج نشان

به کمک روش تاپسیس فازی  در مرحله بعد، این عواملالکترونیک هستند.  وکار کسب
 شوند.می یبند رتبه

الکترونیک با استفاده  وکار کسببر انتخاب مدل  مؤثربندی عوامل  رتبه
 از تاپسیس فازی

 معموالًها  ، دادهدسترس غیرقابلدر دنیای واقعی به دلیل وجود اطالعات ناقص یا اطالعات 
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بنابراین در این پژوهش سعی  ؛فازی هستند صورت بهقطعی نیستند بلکه اغلب  صورت به
بر  مؤثربندی عوامل  اولویت منظور بههای فازی،  تا از روش تاپسیس با داده است شده

الکترونیک استفاده گردد. مقادیر فازی متغیرهای زبانی برای  وکار کسبانتخاب مدل 
 .(0995چن و هوانگ، ) استهر یک از اجزا در جدول زیر نشان داده شده مقبولیت 

مقادیر زبانی برای ارزیابی . 1جدول   

 اعداد فازی مثلثی معیارهای زبانی برای ارزیابی
(Very Bad) VB /

(Bad) B ///

(Medium)M ///

(Good) G ///
(Very Good) VG 

 
 وکار کسببر انتخاب مدل  مؤثرگیری فازی و اوزان فازی عوامل ماتریس تصمیم

که مشاهده  طور همانآمد.  دست بهالکترونیک با استفاده از نظر خبرگان، بدین ترتیب 
افزایی با امتیاز بسیار مهم و هماهنگی درونی و هماهنگی بیرونی با امتیاز  شود، هم می

 اند. مهم گزینش شده

 های پژوهش( یافته) یفازگیری فازی و اوزان  ماتریس تصمیم .6جدول 

گیری  ماتریس تصمیم (1/1، 61/1، 8/1) (1/1، 61/1، 81/1) (8/1، 2،2)
 هماهنگی درونی هماهنگی بیرونی افزایی هم فازی و اوزان فازی

//////)///نوآوری فناوری اطالعات 

///////// شرکت یازموردنمنابع 

/////////بازار هدف شرکت 

///////ماهیت محصول 

//////کنترل اقتصادی 

//// 13/1 / 11/1 یکپارچگی فرایندها 

 سازماناندازه 

///////
 وکار کسبفرهنگ 

 الکترونیک

//ها یرساختز 

///////// تأمینزنجیره 

///های سازمان استراتژی 
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 غیرمعیارهاگیری است، میزان اهمیت هر یک از  در جدول ششم که مرحله اول تصمیم
افزایی(  هماهنگی درونی، هماهنگی بیرونی و هم) پژوهشنسبت به سه معیار اصلی 

هر یک از متغیرهای کمی، مقدار متناظر آن با توجه به جدول  جای بهسنجیده شده و 
سازی ماتریس تصمیم  مقیاس بیگیرد. سپس جهت  ( قرار می3جدول ) زبانیمقادیر 

 ( خواهیم کرد.1 و 7 های جدول) کردناقدام به نرماالیزه 

 های پژوهش( یافتهشده )ماتریس تصمیم فازی نرماالیزه  . 9جدول 

 عوامل هماهنگی درونی هماهنگی بیرونی افزایی هم

//////
نوآوری فناوری 

 اطالعات

////////منابع موردنیاز شرکت 

/////////بازار هدف شرکت 

/////////ماهیت محصول 

////////کنترل اقتصادی 

////////یکپارچگی فرایندها 

////////اندازه سازمان 

////////
وکار  فرهنگ کسب
 الکترونیک

/////////ها زیرساخت 

/////////زنجیره تأمین 

////های سازمان استراتژی 

 های پژوهش( یافته) یفازماتریس نرماالیزه شده وزنی  .8جدول 

 عوامل هماهنگی درونی هماهنگی بیرونی افزایی هم

///////
نوآوری فناوری 

 اطالعات

//////// شرکت موردنیازمنابع 

/////////بازار هدف شرکت 

/////////ماهیت محصول 

////////کنترل اقتصادی 

////////یکپارچگی فرایندها 
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 عوامل هماهنگی درونی هماهنگی بیرونی افزایی هم
////////اندازه سازمان 

////////
 وکار کسبفرهنگ 

 الکترونیک

/////////ها زیرساخت 

/// تأمینزنجیره 

/////های سازمان استراتژی 

 
آوردن جواب ایده آل مثبت و ایده آل منفی است، بدین منظور از  دست بهگام بعدی 
فرمول ) است شدهتوسط لی و لی که در روش تحقیق اشاره  شده ارائهبندی روش رتبه

آل منفی، سپس فاصله  آل مثبت و ایده کنیم. پس از محاسبه مقادیر ایده( استفاده می7
 ورتکسهای ایده آل مثبت و منفی بر مبنای روش راسی ها نسبت به جوابگزینه

 دهد.مقادیر نهایی را نشان می 9. جدول شده است( محاسبه 9فرمول )

 های پژوهش( یافتهعوامل )آل مثبت، منفی و اوزان نهایی  مجموع نقاط ایده. 4جدول 

 عوامل مقادیر مثبت مقادیر منفی مقادیر نهایی
/// فناوری اطالعاتنوآوری 

/// شرکت موردنیازمنابع 

///بازار هدف شرکت 

///ماهیت محصول 

///کنترل اقتصادی 

///یکپارچگی فرایندها 

///اندازه سازمان 

///
 وکار کسبفرهنگ 

 الکترونیک

///ها زیرساخت 

/// تأمینزنجیره 

///های سازمان استراتژی 

که در جدول فوق نشان داده شده  آمده دست بهمقادیر نهایی  بر اساسدر پایان نیز 
 وکار کسب های مدلدر انتخاب  مؤثرعوامل  بندی رتبهاقدام به  توانیم میاست، 
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 .نماییم 01الکترونیک طبق جدول شماره 

 یکالکترون وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثرعوامل  بندی رتبهنتایج  .21جدول 
 های پژوهش( یافته) 

 مؤثرعوامل 
)با استفاده از  ضرایب اهمیت عوامل

 اعداد مثلثی فازی(
 رتبه

 2 626/1 نوآوری فناوری اطالعات
 9 516/1 شرکت موردنیازمنابع 

 5 656/1 بازار هدف شرکت
 7 3/1 ماهیت محصول
 1 265/1 کنترل اقتصادی

 0 751/1 یکپارچگی فرایندها
 5 667/1 سازمان های یاستراتژ

 3 35/1 الکترونیک وکار کسبفرهنگ 
 01 520/1 ها زیرساخت

 00 062/1 تأمینزنجیره 
 6 359/1 اندازه سازمان

 
الکترونیکی، یکپارچگی  وکار کسبعامل اثرگذار بر انتخاب مدل  ترین مهماساس  این بر

-سازمانی و برونها و فرایندها درونفرایندها است. هرچه میزان یکپارچگی فعالیت

شود که کند و این امر موجب میسازمانی بیشتر باشد میزان هماهنگی افزایش پیدا می
ری برآورده گردد و عملکرد های مشتریان با سرعت و دقت بیشتنیازها و خواسته

ای از پاره های سازمان دومین عامل اثرگذار شناسایی شد،سازمان بهبود یابد. استراتژی
های استراتژی سازمان الکترونیک را نمایش انتزاعی برخی جنبه وکار کسبمحققان مدل 

جود الکترونیک به و وکار کسب های مدلتمامی محققان حوزه  طورکلی بهدانند. ولی می
الکترونیک اذعان  وکار کسبهای های سازمان و مدلرابطه مهم و حیاتی استراتژی

های سازمان موجب شده که سازمان با توجه سطوح مختلف استراتژی دارند. آگاهی از
الکترونیک مناسب را انتخاب  وکار کسببه رویکرد استراتژیک جاری در سازمان مدل 

 در راستای افزایش عملکرد در سازمان قدم بردارد. درنهایتنماید و 
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 گیری نتیجهبحث و 

های است که در سال الکترونیک موضوعی وکار کسبدهد که مدل ها نشان میبررسی
 های چارچوباخیر تحقیقات نسبتاً زیادی بر روی ابعاد مختلف آن مانند اجزاء و 

منطق محوری یک سازمان در  الکترونیک وکار کسبانتخاب انجام گرفته است. مدل 
سازمانی است. با توجه به نقش  نفعان ذیارزش به مجموعه  ارائهخلق، کسب و 

های الکترونیکی در توسعه اقتصادی کشورها، انتخاب مدل وکارهای کسب انکار غیرقابل
های مجازی مطرح یک ضرورت استراتژیک در سازمان عنوان بهالکترونیک  وکار کسب

های در انتخاب مدل مؤثرساس، پژوهش حاضر پس از شناسایی عوامل است. بر این ا
؛ تاپسکوت و 5113؛ اریک، 5112؛ راپا، 5113فیگان و هایس، ) الکترونیک وکار کسب

الکترونیکی  یوکارها کسبدر ( 0991؛ تیمرز، 5111؛ کاپالن و سوونی، 5115همکاران، 
با استفاده از تاپسیس فازی نمود.  بندی این عواملکوچک و متوسط ایران اقدام به رتبه

های سازمان به ترتیب بندی نشان داد که یکپارچگی فرایندها و استراتژینتایج رتبه
الکترونیک در  وکار کسبهای در انتخاب مدل مؤثرعوامل  ینتر مهم عنوان به

های الکترونیکی کوچک و متوسط ایران مطرح هستند. تحقیق حاضر عالوه وکار کسب
؛ 5113؛ اریک، 5112؛ راپا، 5113فیگان و هایس، گذشته )تحقیقات  تائید نتایجبر 

نیز نمود.  مؤثرعوامل  بندی رتبه( اقدام به 0513فتحیان و توحیدی  ؛0991تیمرز، 
دهنده میزان وابستگی فرایندها و واحدهای درون و برون یکپارچگی فرایندها نشان

های سازمانی نیز در برگیرنده  مچنین استراتژیها است. ه آن یمند نظامبنگاهی و درجه 
بنابراین ؛ با سطوح مختلف راهبردهای سازمانی است وکار کسبمیزان هماهنگی مدل 

الکترونیک، نوع راهبردی است که  وکار کسبعوامل در انتخاب مدل  ینتر مهمیکی از 
جام شد، ( ان0595) یروحانکند. در تحقیقی که توسط رضوانی و  سازمان انتخاب می

الکترونیک و نوع راهبرد محصول رابطه  وکار کسبمشخص گردید که بین نوع مدل 
، 2؛ ریچارسون5117، 1زوت و آمیت) یخارجمعناداری وجود دارد. تحقیقات پیشین 

وکار و راهبرد را تأیید  نیز وجود رابطه بین مدل کسب( 5101؛ 3؛ کاسادیوس5111
یت باالیی برخوردار است. بازار هدف رتبه سوم را در بنابراین این عامل از اهم ؛اند کرده

اهمیت بازاریابی و شناسایی نیازهای مشتریان،  دهنده نشانبین عوامل دارد. این عامل 

                                                                                                                             
1. Zott & Amit 

2. Richardson 

3. Casadesus 



 89 تابستان، 21اطالعات، سال سوم، شماره  یفناور یریتمطالعات مد  229

( نیز در تحقیقات 5111) آمیتقلمرو بازار و سهم بازار نسبت به رقبا است. زات و 
هماهنگی با تمام  وکار مبتنی بر نوآوری در ی کسبها مدلخود متوجه شدند که 

اولین(  عنوان بهبازار )راهبردهای تمایز، رهبری هزینه و ورود  / راهبردهای محصول
و  وکار کسبی ها مدلشوند. همچنین، آنان متوجه شدند که  یمموجب افزایش عملکرد 

بنابراین بازار هدف در انتخاب مدل  ؛بازار مکمل یکدیگر هستند / راهبردهای محصول
الکترونیک و عملکرد سازمان از اهمیت و رتبه باالیی برخوردار است. در  وکار کسب

 گردد. های تحقیق بیان می یافته بر اساسادامه کاربردهای مدیریتی و نظری 

 کاربردهای مدیریتی و نظری

الکترونیک، یکپارچگی  وکار کسبدر انتخاب مدل  مؤثرعامل  ترین مهم که ازآنجایی -
کاری  فرایندهایشود که مدیران پیش از انتخاب مدل، کلیه اد میفرایندها است، پیشنه

اختالل  هرگونهرا شناسایی و ترسیم کرده تا از  ها آنو میزان تقابل و وابستگی  موردنظر
بنابراین مدیران  ؛شود جلوگیری گرددو عدم هماهنگی که موجب کاهش عملکرد می

مالی،  مانند) سازمانیمختلف های های الکترونیکی باید میان فعالیتوکار کسب
، تولید، توزیع، بازاریابی و غیره( و فرا سازمانی یکپارچگی و هماهنگی الزم ریزی برنامه

 نائل شوند. غیرمالیبه اهداف مالی و  افزایی همرا برقرار نمایند. تا بتوانند با ایجاد یک 
انتخاب کند، آیا از  استراتژیک خود را گیری جهتشود که سازمان از ابتدا پیشنهاد می-

یک نوآوری و شایستگی  ارائهبه دنبال  ؟طریق مدل در پی کاهش هزینه مشتری است
در پی ایجاد یک رابطه تعاملی و صمیمی با مشتری است؟ مدل را برای  ؟متمایز است

یک رابطه مکملی(؟ یا از این طریق به دنبال ) خواهدسنتی خود می وکار کسبتکمیل 
 جهتخود، تعیین کننده و  نوبه بهگیری  شتری است؟ این جهتحفظ و نگهداری م

 راهبردها و بازار هدف سازمان است. دهنده
شود از طریق الکترونیک، پیشنهاد می وکار کسببا توجه به اهمیت فرهنگ در گزینش ـ 

امن، برگزاری  یبسترهاوضع قوانین و مقررات جامع و تسهیل گر در این حوزه، تهیه 
و ترغیب مردم به استفاده  یاعتمادسازشفاف و آموزش شرایط  یرسان اطالعهمایش و 

از فناوری اطالعات در امور کاری و روزمره فراهم شود. این امر به نوبه خود موجب 
 .گردد یمالکترونیک  وکار کسبتر مدل  تسهیل کارآفرینی مبتنی بر وب و انتخاب صحیح
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الکترونیک در  وکار کسبهای  انتخاب مدلدر  مؤثرشناسایی، بسط و توسعه عوامل  -
الکترونیک مبتنی بر بافت  وکار کسبهای  سازی مدل فهم و توسعه ادبیات نظری و مدل

کشور بسیار مهم است. چنین مطالعاتی بستر و آشنایی اولیه محققان برای انجام 
های الکترونیک را فراهم وکار کسبسازی و الگوسازی  شناسی، مدل تحقیقات نوع

 واهد کرد.خ
برای تحقیقات آتی  هایی یشنهادپپیش روی پژوهش و همچنین  های یتمحدوددر ادامه 
در این تحقیق منطبق به ادبیات تحقیق پیشین  شده ییشناساشود. تمامی عوامل بیان می
بومی در انتخاب  مؤثرکه ممکن است مانع از فهم دقیق عوامل  استهای غربی  و مدل

شود که عالوه بر  در تحقیقات آتی پیشنهاد می رو ینازا. شود وکار کسبهای  مدل
الکترونیکی جهت  یوکارها کسبهای کیفی با مدیران  ای، مصاحبه مطالعات کتابخانه
الکترونیکی در داخل ایران نیز  وکار کسبهای  بر انتخاب مدل مؤثرشناسایی عوامل 

 وکار کسبتخاب مدل صورت گیرد. با توجه به نبود یک مدل جامع بومی در حوزه ان
شود که تحقیقی با رویکرد تفسیرگرایی جهت فهم دقیق  الکترونیک، پیشنهاد می

الکترونیک صورت گیرد. همچنین  وکار کسبپیشایندها و پسایندهای انتخاب مدل 
در این پژوهش، جهت آگاهی از پایداری یا  شده انجامهای  گردد آزمونپیشنهاد می

های مختلف انجام گیرد. در پایان نیز پیشنهاد  ها و روش ناپایداری نتایج، به شیوه
با توجه به روند رو به رشد فناوری اطالعات در سطح جهان و نبود یک شود که  می

، بررسی و های الکترونیکی در ایران تحقیقی با موضوعیتوکار کسبنقشه راه در زمینه 
الکترونیک در کشورهای حال  وکار کسب های مدلمطالعه تطبیقی الگوهای توسعه 

 توسعه انجام پذیرد.
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