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چکیده
گسترش کسبوکارهای الکترونیکی در سایه اقتصاد دیجیتالی ،انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است؛ بنابراین آگاهی از مجموعه
عوامل مؤثری که این انتخاب را تحت تأثیر قرار میدهند برای مدیران و محققان از
اهمیت باالیی برخوردار است .پژوهش حاضر مجموعه عوامل محیطی و سازمانی مؤثر
بر انتخاب مدل کسبوکار الکترونیکی را در ادبیات موضوع شناسایی نموده و سپس با
پرسش از مدیران  593شرکت و  01نفر خبره از طریق پرسشنامه و بر اساس سه معیار:
هماهنگی درونی ،هماهنگی بیرونی و همافزایی دادههای الزم را جهت بررسی و
رتبهبندی این عوامل جمعآوری کرده است .در رتبهبندی عوامل از تاپسیس فازی
استفاده شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که کلیه عوامل شناساییشده
عوامل مؤثری در انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیکی در کسبوکارهای کوچک و
متوسط ایران بوده ،همچنین عوامل یکپارچگی فرایندها و راهبردهای سازمانی به ترتیب
 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ،ایران ،نویسنده مسئولArohani.ie@gmail.com :

 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت49/8/12 :

کد مقاله2122-2181 :

تاریخ پذیرش49/22/2 :
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مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیک در کسبوکارهای
الکترونیک کوچک و متوسط ایران هستند.
کلیدواژگان :مدل کسبوکار ،کسبوکار الکترونیک ،کسبوکارهای الکترونیکی
کوچک و متوسط ،تاپسیس فازی
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مقدمه
در دهههای اخیر با رواج اینترنت ،کسبوکارهای الکترونیکی بهعنوان ابزاری برای
سازماندهی مدل کسبوکار شناخته میشود .شرکتهای بسیاری برای تغییر مدلهای
کسبوکار سنتی خود به مدل کسبوکار الکترونیکی برای کسب توان رقابتی بیشتر در
دنیای پر تغییر و پر از پیچیدگی فعلی تالش میکنند (دهکردی و همکاران.)0595،
گسترش فناوری اطالعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره ،مسائل و
ضرورتهای جدیدی را به وجود آورده است و کسبوکار الکترونیکی جایگزین
روشهای سنتی شده است؛ اما در این میان ،دنیای کسبوکار الکترونیک برای بسیاری
از تازهواردان بسیار گیجکننده است و بسیاری با پارادوکسی مواجه هستند که تردید
برای باقی ماندن در اینگونه کسبوکار را ایجاد مینماید .سازمانها با طیف وسیعی از
مدلهای کسبوکار مواجه هستند ،با عوامل بسیاری که انتخاب نهایی را دشوار میکند
(اریک .)5113 ،1نکته بسیار حائز اهمیت آن است که انتخابهای نادرست در آغاز
کسبوکار الکترونیک میتواند منجر به نتایج بسیار مهلکی برای سازمانها گردد (وایز و
موریسون .)5111 ،2نتایج تحقیقات صورت گرفته (دبرسنی و همکاران.)5115 ،3
نشاندهنده آن است که انتخاب اشتباه مدلهای کسبوکار الکترونیکی بدون توجه به
عوامل محیطی و سازمانی مهمترین مانع گسترش تجارت الکترونیک بوده است؛
بنابراین انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک بهعنوان یک انتخاب استراتژیک تحت تأثیر
عوامل درونسازمانی و برونسازمانی مختلفی قرار دارد .تحقیقات گذشته هرکدام
جنبهای از عوامل مختلفی که در انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیک مؤثر هستند
(کاپالن و سوونی5111 ،4؛ تیمرز0991،5؛ تاپسکوت و همکاران5111 ،6؛ ان جی،7
5113؛ فینگان و هایس5113 ،8؛ فتحیان و توحیدی )0513 ،را بیان کردهاند؛ اما این
تحقیقات اقدام به جمعبندی و رتبهبندی این عوامل برای کسبوکارهای الکترونیک
نکردهاند .ازاینرو در این مقاله سعی میشود که عوامل مختلفی که در انتخاب مدل
1. Eric
2. Wise & Morrison
3. Debreceny et al
4. Kaplan & Sawhney
5. Timmers
6. Tapscott et al
7. Ng
8. Finnegan& Hayes
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کسبوکار الکترونیک در کسبوکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران مؤثر
هستند شناسایی شده و رتبهبندی شوند .بر این اساس این پژوهش در پی پاسخگویی به
سؤاالت زیر است:
 .0چه عواملی در انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیک مؤثر هستند؟
 .5عوامل مؤثر در انتخاب مدلها کسبوکار الکترونیک دارای چه رتبههایی هستند؟
در ادامه پژوهش ضمن بیان مبانی نظری مدل کسبوکار و عوامل مؤثر در انتخاب آن،
این عوامل جمعبندی شده و بر اساس منطق تاپسیس فازی رتبهبندی میگردند .در
پایان نیز پس جمعبندی و تفسیر ،پیشنهادهایی کاربردی ارائه میشود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدل کسبوکار
مدل کسبوکار ،هستهی اصلی پاسخ رقابتی هر شرکت به بازار ،تعریف گزاره ارزش،
فعالیتهای موردنیاز ،منابع و شرکا و دانش از مشتریان ،هزینه یا سود مرتبط با عملکرد
کلی شرکت است (لیتاو و همکاران.)5105 ،1
مدل کسبوکار توصیف یک سیستم اجتماعی پیچیده با در نظر گرفتن بازیگران ،روابط
و فرآیندهایش نیست ،بلکه توصیفی از منطق یک سیستم تجاری برای خلق ارزشی
معین است .ازاینرو ،مدل کسبوکار از استراتژی سازمان ناشی شده و بهعنوان الگویی
برای طراح فرآیندهای تجاری استفاده میشود (رضوانی و روحانی .)0595،تیمرز و
همکاران ( )5110مدل کسبوکار را شرحی از نقشها و روابط بین مشتریان و مصرف-
کنندگان کاالها و خدمات شرکت ،همکاران و عرضهکنندگان معرفی میکنند که نشانگر
گردش جریان اصلی تولید ،اطالعات ،پول و منتفعان کلیدی این عملیات است (ویل و
ویتا .)5110 ،2بر مبنای تعریف راپا ،یک مدل کسبوکار روشهای انجام تجارت است
که توسط شرکت برای بقای خودش انجام میشود ،که همان نحوه ایجاد درآمد است
(راپا .)5112 ،3زوت و آمیت تعریف جامعی را در این خصوص ارائه کردهاند .این
دیدگاه تلفیق حالت فرآیندی و ساختاری است .مدل کسبوکار اجزاء ،ساختار و شکل
نظارتی تبادالت طراحیشده را بهگونهای ترسیم میکند تا بتوان ارزشی را از طریق
1. Leitao et al
2. Weill &Vitale
3. Rappa
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بهکارگیری فرصت کسبوکار ایجاد کرد (زوت و آمیت .)5119 ،1چسبورگ و رزنبلم،
مدل کسبوکار را بهعنوان یک سازه و ساختاری که بین ورودیهای فنّاورانه و
خروجیهای اقتصادی قرار دارد در نظر میگیرند (چسبرگ و روزنبام.)5111 ،2

کسبوکار الکترونیک در بنگاههای کوچک و متوسط
شركها همانطور که میتوانند خود را در کیفیت محصوالت عرضهشده متمایز سازند؛
میتوانند مدلهای کسبوکار متفاوتی را نیز اتخاذ کنند (کاسادوس و ژئو.)5105 ،3
کسبوکار الکترونیک یکی از مدلهای استراتژیهای جدید ورود به دنیای کسبوکار
و بهبود روشهای فروش محصوالت فعلی یک کسبوکار است ،انتخاب این استراتژی
بهعنوان ابزاری برای متحول شدن شرکتهایی است که با مشتری نهایی به شکلB2C
در ارتباط هستند (ویل و اپل5100 ،4ـ به نقل از دهکردی و همکاران .)0595 ،برخالف
استراتژیهای سنتی کسبوکار ،استراتژی کسبوکار الکترونیک بر این نکته تأکید
میکند که ساختار مدیریت کسبوکار سازمان چگونه میتواند از راه ارتباطات لحظهای
و جهانی ،بهصورت یکپارچه ،خودکار و مستمر ،بهبود پیدا کند .استراتژی کسبوکار
الکترونیک نوعی نقشه راه هدایت سازمان برای تسهیل دستیابی به اهدافش است
(خالوئی و همکاران.)0595،
از سویی در دو دهه اخیر با ظهور فناوریهای جدید و دستیابی همگان به شبکه ارتباط
یا اینترنت تحوالتی در تواناییهای واحدهای صنعتی ،روشهای تولید و توزیع و
ساختار صنعتی کشور افزوده شده است؛ بهطوریکه واحدهای کوچک و صنعتی و
بازرگانی بهعنوان بخش مکمل و اساسی اقتصاد هر کشور شناخته شدهاند .این واحدها
در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ضمن دستیابی به اهداف بنیادین همچون ایجاد
اشتغال ،ریشهکن نمودن فقر ،بهبود توزیع درآمد و برآورد نیازهای اساسی کشورهای
درحالتوسعه نقش مؤثری دارند (حسین زاده و نصرتی.)0595،
از سوی دیگر بنگاههای کوچک در بهکارگیری کسبوکار الکترونیکی با سازمانهای
بزرگ ،تفاوت بسیار زیادی دارند و در حقیقت مدل کوچکشده ساده از مؤسسههای
بزرگ نیستند و علیرغم اینکه کسبوکار الکترونیک میتواند منافع بسیاری مانند
1. Zott & Amit
2. Chesbrough & Rosenbaum
3. Casadesus & Zhu
4. Weill, & Apel
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دسترسی به بازارهای بیشتر ،کاهش هزینههای مبادله ،افزایش سرعت و دقت در
مبادالت ،حضور در بازارهای متنوع را برای بنگاههای اقتصادی ،ازجمله بنگاههای
کوچک و متوسط به ارمغان آورد اما بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به بنگاههای
بزرگ ،در بهکارگیری تجارت الکترونیکی با ریسک بیشتری مواجه هستند؛ زیرا منابع
کافی برای سرمایهگذاری در این زمینه و آموزش مناسب را در اختیار ندارند( .منوریان
و همکاران.)0595،

عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک
فینگان و هایس ،با جمعبندی نظریات تیمرز ،تاپسکات وکاپالن و ترکیبی از معیارهای
ارائهشده توسط این سه صاحبنظر ،پنج معیار ،کنترل اقتصادی ،یکپارچگی زنجیره
ارزش ،یکپارچگی کارکردها ،نوآوری کسبوکار و منبعیابی را بهعنوان عوامل مؤثر در
انتخاب مدل کسبوکار بیان کردند (فینگان و هایس .)5113 ،ان جی نیز در مقاله خود
در سال  ،5113عوامل مؤثر در گزینش مدلهای کسبوکار الکترونیک را مشتمل بر
اندازه سازمان ،فرهنگ کسبوکار الکترونیک در محیط فعالیت شرکت ،درك و شناخت
از مدلهای کسبوکار الکترونیک ،میزان منابع موردنیاز بنگاه ،نوع بازار هدف بنگاه،
ماهیت محصوالت ،استراتژیهای سطوح مختلف سازمان میداند (اریک.)5113 ،
ردولی و همکاران ( )5111در مدل خود که برای سنجش بلوغ خدمات اطالعاتی و
ارتباطی بنگاههای کوچک و متوسط ارائهکردند و آن را در  311بنگاه اسپانیا آزمایش
نمودند بیان میکنند که اینترنت مبنای شبکه بنگاه بوده و خدمات مبتنی بر اینترنت،
سنگ بنای خدمات اطالعاتی این بنگاهها است ،به همین دلیل فناوری اطالعات و
ارتباطات در بنگاههای کوچک و متوسط باید در یک فرهنگ اینترنتی تجزیهوتحلیل
شود .دسترسی به اینترنت ،استفاده از خدمات پایه اینترنت و زیرساختها و سامانههای
اطالعات تجاری باید در این فضا در نظر گرفته شوند .فتحیان و توحیدی در
بررسیهای خود متوجه شدند که معیارهای اندازه سازمان ،فرهنگ کسبوکار
الکترونیک ،سطح نوآوری ،زیرساخت فنی و دانش موجود ،فعالیتهای اصلی سودآور
شرکت ،جایگاه و موقعیت شرکت در زنجیره تأمین ،درك و شناخت از مدلهای
کسبوکار الکترونیک ،میزان منابع موردنیاز شرکت ،نوع بازار هدف شرکت ،ماهیت
محصوالت شرکت ،استراتژیهای سطوح مختلف سازمان در گزینش مدلهای
کسبوکار الکترونیک بنگاه باید مورد توجه قرار گیرند (فتحیان و توحیدی)0513 ،؛
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بنابراین میتوان عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسبوکار را به شرح جدول شماره یک
بیان نمود.
در این پژوهش ،با جمعبندی نظریات ،فینگان و هایس ( ،)5113ان جی اریک (،)5113
محمدیان ( )0512و فتحیان ( )0513که در جدول شماره یک بیان شده است ،الگوی
مفهومی پژوهش بیان میگردد.
نوآوری فناوری
اطالعات
منابع موردنیاز
شرکت
بازار هدف
شرکت
ماهیت محصول
کنترل اقتصادی
انتخاب مدل
کسبوکار
الکترونیک

اندازه سازمان
فرهنگ کسبوکار
الکترونیک
زیر ساختها
زنجیره تأمین
استراتژیها سایر سطوح

یکپارچگی فرایندها

شکل .2الگوی مفهومی تحقیق

با توجه به الگوی مفهومی تحقیق و موارد مطرحشده در باال ،فرضیههای پژوهش به
شرح زیر است:
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 .0نوآوری فناوری اطالعات ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک
است.
 .5منابع موردنیاز شرکت ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.
 .5بازار هدف شرکت ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.
 .2ماهیت محصول ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.
 .3کنترل اقتصادی ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.
 .6استراتژیهای سایر سطوح ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک
است.
 .7فرهنگ کسبوکار الکترونیک ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک
است.
 .1زیرساختها ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.
 .9زنجیره تأمین ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.
 .01اندازه سازمان ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.
 .00یکپارچگی فرایندها ،عامل مؤثری در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش بر مبنای نتیجه یک تحقیق تبدیلی (کاربردی) ،بر مبنای روش یک تحقیق
از نوع پیمایشی است .همچنین این تحقیق بر اساس رویکردهای پوزیتیویسم (دیدگاه
عینی) و ساختارگرایی اجتماعی (دیدگاه ذهنی) از سنت فلسفی تجربهگرایی (دیدگاه
عینی) پیروی میکند و محقق از منظر استقالل یا درگیری در موضوع تحقیق ،مستقل از
موضوع تحقیق عمل مینماید (رضوانی و همکاران.)25 :0591،
جامعه آماری این تحقیق کلیه کسبوکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط حاضر در
ایران است و هدف پرسش سؤاالت از مدیران عالی و سطوح میانی سازمان است .در
پژوهش حاضر ،کسبوکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط بر اساس تعریف وزارت
صنایع و معادن (شرکتهای کمتر از  31نفر) مطالعه میشوند .با توجه به اطالعات
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعداد کسبوکارهای
اینترنتی داری نماد اعتماد الکترونیکی تا پایان مرداد سال  0595بالغبر  1511کسبوکار
است .لذا با توجه به بررسی تحقیقات پیشین ،روش نمونهگیری در دسترس جهت
نمونهگیری استفاده شده است .جهت انتخاب نمونه ،با مراجعه به سایت مرکز تجارت
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الکترونیک وزارت بازرگانی ،0حدود  631کسبوکار الکترونیکی انتخاب شدند و پس
از ارسال  311پرسشنامه الکترونیکی به مدیران ارشد این شرکتها؛ درنهایت 593
پرسشنامه بهصورت کامل دریافت گردید .در این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات از
دو پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه اول حاوی  56سؤال با پاسخهای بسته در
قالب طیف لیکرت پنجتایی که برای بررسی فرضیهها استفاده شده است .این پرسشنامه
ترکیبی از پرسشنامههای فینگان و هایس و ان جی اریک است و روایی (محتوا) و
پایایی کل (آلفای کرونباخ  )1/115و پایایی هر عامل مورد سنجش قرار گرفته است.
جدل شماره  ،5آلفای کرونباخ عاملها به همراه منبع آن را نشان میدهد .ازآنجاکه
تمامی دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند (جدول شماره  )5و نوع فرضیه تک
متغیری است ،جهت بررسی فرضیههای تحقیق و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب
مدل کسبوکار الکترونیک از آزمون تی یک نمونه و نرمافزار  SPSSاستفاده و نتایج
نهایی در جدول شماره دو نمایش دادهشده است .همچنین برای تعیین اهمیت و
رتبهبندی هریک از شاخصها ،پرسشنامه دیگری طراحی شد و ازآنجاییکه در سالهای
اخیر سایر رویکردهای تصمیمگیری چند معیاره ،نظیر روش تاپسیس ،بسیار مورد توجه
قرارگرفتهاند (زوگاری ،5105 ،2روشن دل0595،ـ به نقل از نصیری )0592،از روش
تاپسیس استفاده میشود .همچنین ازآنجاییکه قضاوتهای انسانی نمیتوانند بهوسیله
مقادیر عددی دقیق برآورد شوند و معموالً مبهم هستند ،ازاینرو نمیتوان از روشهای
تصمیمگیری سنتی برای اینگونه مسائل تصمیمگیری استفاده کرد (کاشانی و
سعیدی ،)0591،بنابراین برای رفع اینگونه ابهامات و عدم قطعیتها از نظریه مجموعه-
های فازی در روشهای ارزیابی چندمعیاره استفاده میشود؛ بنابراین در این پژوهش
پس از بررسی فرضیهها و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک ،جهت رتبهبندی این عوامل از روش تاپسیس فازی استفاده شد.

1. www.enemad.ir
2. Zouggari
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جدول  .2عوامل مؤثر ،تعداد سؤاالت پرسشنامه و پایایی عوامل
تعداد

آلفای

سؤال

کرونباخ

نوآوری فناوری اطالعات

5

1/705

فینگان و هایس5113 ،

منابع موردنیاز شرکت

5

1/729

ان جی5113 ،؛ راپا5112 ،

بازار هدف شرکت

5

1/765

ان جی5113 ،؛ راپا5112 ،

ماهیت محصول

5

1/715

کنترل اقتصادی

6

1/119

یکپارچگی کارکردها و فرایندها

2

1/7

اندازه سازمان
فرهنگ کسبوکار الکترونیک

5
5

1/761
1/699

زیرساختها

2

1/752

ان جی5113 ،؛ راپا5112 ،
تاپسکوت و همکاران5111 ،؛ فینگان
و هایس5113 ،
تیمرز0991 ،؛;Timmers, 1998
تاپسکوت و همکاران5111 ،؛ فینگان
و هایس5113 ،؛ کاپالن و سوونی،
5111
ان جی5113 ،؛ راپا5112 ،
ان جی5113 ،؛ راپا5112 ،
تیمرز0991 ،؛ فینگان و هایس5113 ،؛
ریدولی و مومپو5111 ،

زنجیره تأمین

2

1/797

راپا؛ 5112؛ لیندر و کانترل5111 ،

استراتژیهای سایر سطوح

5

1/736

ان جی5113 ،؛ راپا5112 ،

عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسبوکار

منابع

جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسبوکار
سطح معناداری

نتیجه

انحراف

KolmogorovSmirnov Z

دوسویه

نهایی

2/07

1/111
1/111

عوامل مؤثر

میانگین

نوآوری فناوری اطالعات

5/00

1/115

منابع مورد نیاز شرکت

5/11

1/113

2/515

بازار هدف شرکت

5/07

1/992

2/011

1/111

ماهیت محصول

5/55

1/996

2/101

1/111

کنترل اقتصادی

5/2

1/931

2/565

1/111

یکپارچگی کارکردها و فرایندها

5/59

1/953

2/336

1/111

معیار

توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
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عوامل مؤثر
اندازه سازمان
فرهنگ کسبوکار الکترونیک
زیرساختها
زنجیره تأمین
استراتژیهای سایر سطوح

انحراف

KolmogorovSmirnov Z

5/12

1/129

3/156

5/15

1/915

5/996

5/19

0/126

5/636

5/96

0/165

2/131

5/91

0/012

5/315

میانگین

معیار

سطح معناداری

نتیجه

دوسویه

نهایی

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
توزیع
نرمال
توزیع
نرمال

تاپسیس فازی
تاپسیس یکی از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه است که  mگزینه را با توجه به
 nمعیار ،رتبهبندی میکند .مبنای این روش ،انتخاب گزینهای است که کمترین فاصله را
از جواب ایده آل مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل نامطلوب دارد .از
طرفی دیگر ازآنجاکه دادهها یک فرایند تولیدی و یا یک مکانیزم خدمترسانی ،معموالً
پیچیده است و جمعآوری دادههای صحیح از آنها مشکل است ،به نظر میرسد برای
کار با دادههای غیرقطعی و یا بازهای از دادهها ،باید روشهای ویژهای مورد استفاده
قرارگیرد (لی و ریوز .)0999 ،1ازاینرو ،میتوان از منطق فازی در تکنیکهای
تصمیمگیری مختلف استفاده نمود و از مزایای آن بهره برد .یکی از این تکنیکها،
تکنیک تاپسیس است که با کاربرد منطق فازی در آن ،به تکنیک تاپسیس فازی تبدیل
میشودکه روشی متفاوت از روش تاپسیس دارد .مبرهن است که منطق اصلی استفاده
از تکنیکهای تصمیمگیری بهصورت فازی ،تأثیرگذاری عدم قطعیت توأم با تفکرات
آدمی ،در تصمیمگیریها است .باتوجه به ساختار ترسیمشده در این پژوهش ،از روش
تاپسیس فازی به روش چن وهوانگ با دادههای فازی مثلثی استفاده شده است .بدین
منظور از تعداد  01نفر نظرخواهی شد و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نظرات
خبرگان میانگین هندسی گرفته شد؛ سپس از ماتریسهای ترکیبی بهدستآمده ،استفاده
شده است.
1. Li & Reeves
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در ابتدا ماتریس تصمیم  Dکه ماتریسی ) (m×nاست با دادههای فازی ایجاد میشود:
(فرمول)0
. . . Xn

~ .
x1n 
.
. 
~ .
xin 

.
. 
.
. 

~
. xmn 

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

X2

~
x12
.
~
xi 2
.
.
~
xm 2

X1

~ A1 
x11

.  .
~ Ai 
xi1
D

.  .
.  .

~ Am 
xm1

در این ماتریس x1,….xn ،نشاندهنده معیارهای ماتریس تصمیم (در اینجا از سه معیار:
هماهنگی درونی ،بیرونی و همافزایی استفاده شده است) بوده و  A1,……Amنشاندهنده
گزینههای ماتریس تصمیم هستند .بهعنوان نمونه؛ دادههای جدول تاپسیس فازی بر
اساس ترکیب نظرات خبرگان تهیه شده است:
(0.59, 0.78, 0.78)  (0.61, 0.75, 0.82) 

D  




(0.88, 0.95, 0.86)  (0.78, 0.75, 0.82)

حال اگر عدد فازی بهصورت مثلثی باشد ،روابط زیر برقراراست:
~ ,...w
~ ,...,w
~ ~ ),
(فرمول)5
 ( j ,  j ,  j ),W  ( w
) xij  (aij , bij , cij
1
j
n

~
w
j

مرحله بعد ،مرحله نرماالیز سازی یا بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم است .روش
مورداستفاده این پژوهش ،همچون چن و هوانگ ،)0995( 1روش خطی است .به این
منظور باید مقدار حداکثر هر ستون  xj+و مقدارِحداقل هرستون xj-را مشخص و با
استفاده از روابط ذیل ،مقادیر  rijرا که مقدار بیمقیاس شده  xijمیباشند ،محاسبه نمود.
زمانی که xijها فازی هستند rij ،نیز فازی خواهند بود.
(فرمول )5
~
) x j  ( a j , b j , c j
~
) x j  ( a j , b j , c j

aij bij cij
~
~
)  xij (/) x j  ( c  , b  , a 
j
j
j

~
rij  



a
b
c
~
~ )x  (/
) xij  ( j , j , j
 j
c
b
aij
ij
ij


1. Chen & Hwang
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بر این اساس ماتریس  Dبه ماتریس نرماالیز شده ′Dتبدیل میگردد (فرمول :)2
~
r12

~ . . .
r1n 
. . . . 
~ . . .
rin 

. . . . 
. . . . 

~ . . .
rmn 

.
~
ri 2
.
.
~
rm 2

~ A1 
r11

.  .
~A 
r
D  i  i1
.  .
.  .

~Am 
rm1

(0.68, 0.82, 0.88)  (0.74, 1, 0)

` 
D 




) (0, 1, 0.97
 (0.95, 1, 0) 

مرحله بعد ،محاسبه ماتریس نرماالیز شده موزون است .در این مرحله باید برای
شاخصهای جدول تاپسیس فازی ،وزن در نظرگرفته و در عناصر ماتریس ′Dضرب
میکنیم .با توجه به در نظر گرفتن وزن برای شاخصها بهصورت اعداد فازی ،نتایج
محاسبات در ماتریسی تحت عنوان  Vبهصورت زیر وارد میشود :گام بعدی به دست
آوردن جواب ایده آل مثبت و ایده آل منفی است ،بدین منظور از روش رتبهبندی
ارائهشده توسط لی و لی 1استفاده میکنیم.
(فرمول )3
X2

. . . Xn

v~1n 
. 
v~in 

. 
. 

~
vmn 

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

X1

A1  v~11 v~12
.  .
.
~
~

A v
vi 2
v  i  i1
.  .
.
.  .
.
~
~
Am vm1 vm 2

~
~ v~ij 
rij (.)w
j

(0.34, 0.67, 0.7)  (0.59, 1, 0) 

v  




 (0, 0.65, 0.77)  (0.76, 1, 0)

گام بعدی به دست آوردن جواب ایده آل مثبت و ایده آل منفی است ،بدین منظور از
روش رتبهبندی ارائهشده توسط لی و لی ،استفاده میکنیم.
2
(فرمول )6
 aij  aij .bij  bij .cij  cij2
) 3(cij  aij

M (vij ) 

1. Lee & Li
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در این روش ،بیشترین مقدار ) M(vijبهعنوان مقدار ایده آل مثبت در شاخص  jام v+j
انتخاب خواهد شد و کمترین مقدار ) M(vijبهعنوان مقدار ایده آل منفی در شاخص j

ام  v -jانتخاب خواهد شد.
(فرمول )7

) v j  ( a  , b  , c  ), v j  ( a  , b  , c 

سپس فاصله گزینهها نسبت به جوابهای ایده آل مثبت و منفی بر مبنای روش راسی
ورتکس 1محاسبه میگردد (فرمول :)1
1
Dij  d (v~ij , v~j ) 
[(aij  a j ) 2  (bij  b j ) 2  (cij  c j ) 2
3
1
Dij  d (v~ij , v~j ) 
[(aij  a j ) 2  (bij  b j ) 2  (cij  c j ) 2
3

(فرمول )9
n

D


ij

فاصله گزینه  iام از ایده آل مثبت و منفی

j 1
n

D


ij

j 1

S i 



i

S

+

مرحله نهایی تاپسیس فازی ،رتبهبندی گزینهها بر اساس ترتیب نزولی  C Iها خواهد
بود .مقادیر  C+Iوزن قابل لحاظ برای هر گزینه است.
(فرمول )01
S i

Ci  
S i  S i

تجزیهوتحلیل دادهها
بر اساس نتایج 09/3 ،درصد افراد نمونه زن و  11/3درصد آنها مرد بودهاند؛ که نشان-
دهنده فزونی حضور آقایان در کسبوکارهای الکترونیکی نسبت به خانمها است .در
زمینه میزان تحصیالت افراد نمونه نیز  07/5درصد دارای مدرك دیپلم 9/1 ،درصد
دارای مدرك فوقدیپلم 26/5 ،درصد دارای مدرك لیسانس 55/3 ،درصد دارای مدرك
فوقلیسانس و  5/5درصد دارای مدرك دکتری هستند .همچنین آمار نشاندهنده آن
است که فروشگاه الکترونیکی و تبلیغات الکترونیکی به ترتیب با  50/3درصد و 03
درصد بیش از سایر کسبوکارها الکترونیک در نمونه هستند.
1. Vertex
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جدول  .2مشخصات کسبوکارهای الکترونیکی
درصد ()%

مشخصهها
کمتر از  0سال
 0تا  3سال
 6تا  01سال
بیشتر از  01سال
فروشگاه الکترونیک
تبلیغات الکترونیک
ارائه اطالعات تخصصی
واسطهگری
بازاریابی اینترنتی
حراج ،مزایده و مناقصه
اجتماعات (گروههای مجازی)
ارائهکنندگان خدمات اینترنت
سایر کسبوکارها

سابقه کسبوکار
الکترونیک

حوزه فعالیت

06/5
33
09/1
9
50/3
03
05/5
05
7
6/5
01/3
01
2/3

جدول  :9نتایج آزمون فرضیههای آماری
تفاوت

سطح معناداری

نتیجه

شماره

میانگین

دوسویه

آزمون H0

1/111

 H0رد شد

5

71/032

5/056

1/111

 H0رد شد

5

15/211

5/515

1/111

 H0رد شد

2

72/622

5/121

1/111

 H0رد شد

3

69/911

5/990

1/111

 H0رد شد

فرضیه
0

آماره t

5/011 71/266

نتیجه نهایی
نوآوری فناوری اطالعات،
عامل مؤثری در انتخاب
مدل کسبوکار الکترونیک
است.
منابع موردنیاز شرکت ،عامل
مؤثری در انتخاب مدل
کسبوکار الکترونیک است.
بازار هدف شرکت ،عامل
مؤثری در انتخاب مدل
کسبوکار الکترونیک است.
ماهیت محصول ،عامل
مؤثری در انتخاب مدل
کسبوکار الکترونیک است.
کنترل اقتصادی ،عامل
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تفاوت

سطح معناداری

نتیجه

شماره

میانگین

دوسویه

آزمون H0

6

73/295

5/931

1/111

 H0رد شد

7

33/327

5/993

1/111

 H0رد شد

1

35/295

5/111

1./111

 H0رد شد

9

99/701

5/037

1/111

 H0رد شد

01

65/377

5/976

1/111

 H0رد شد

00

61/009

5/116

1/111

 H0رد شد

فرضیه

آماره t

نتیجه نهایی
مؤثری در انتخاب مدل
کسبوکار الکترونیک است.
اندازه سازمان ،عامل مؤثری
در انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک است.
فرهنگ کسبوکار
الکترونیک ،عامل مؤثری در
انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک است.
زیرساختها ،عامل مؤثری
در انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک است.
زنجیره تأمین ،عامل مؤثری
در انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک است.
استراتژی سطوح مختلف،
عامل مؤثری در انتخاب
مدل کسبوکار الکترونیک
است.
یکپارچگی فرایندها ،عامل
مؤثری در انتخاب مدل
کسبوکار الکترونیک است.

نتایج نشاندهنده آن است که عوامل شناختهشده ،عوامل مؤثری در انتخاب مدلهای
کسبوکار الکترونیک هستند .در مرحله بعد ،این عوامل به کمک روش تاپسیس فازی
رتبهبندی میشوند.

رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک با استفاده
از تاپسیس فازی
در دنیای واقعی به دلیل وجود اطالعات ناقص یا اطالعات غیرقابلدسترس ،دادهها معموالً
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بهصورت قطعی نیستند بلکه اغلب بهصورت فازی هستند؛ بنابراین در این پژوهش سعی
شده است تا از روش تاپسیس با دادههای فازی ،بهمنظور اولویتبندی عوامل مؤثر بر
انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک استفاده گردد .مقادیر فازی متغیرهای زبانی برای
مقبولیت هر یک از اجزا در جدول زیر نشان داده شده است (چن و هوانگ.)0995 ،
جدول  .1مقادیر زبانی برای ارزیابی
اعداد فازی مثلثی
/
///
///
///


معیارهای زبانی برای ارزیابی
(Very Bad) VB
(Bad) B
(Medium)M
(Good) G
(Very Good) VG

ماتریس تصمیمگیری فازی و اوزان فازی عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک با استفاده از نظر خبرگان ،بدین ترتیب به دست آمد .همانطور که مشاهده
میشود ،همافزایی با امتیاز بسیار مهم و هماهنگی درونی و هماهنگی بیرونی با امتیاز
مهم گزینش شدهاند.
جدول  .6ماتریس تصمیمگیری فازی و اوزان فازی (یافتههای پژوهش)
()1/8 ،2،2

()1/1 ،1/61 ،1/81

()1/1 ،1/61 ،1/8

ماتریس تصمیمگیری

همافزایی

///

هماهنگی بیرونی

///

هماهنگی درونی

فازی و اوزان فازی

///

///

)///

///

///

///

///

/

///

///

///

///

/

///


1/13/1/11







/

///

///


///

/

/

///

///



///



نوآوری فناوری اطالعات
منابع موردنیاز شرکت
بازار هدف شرکت
ماهیت محصول
کنترل اقتصادی
یکپارچگی فرایندها
اندازه سازمان
فرهنگ کسبوکار
الکترونیک
زیرساختها
زنجیره تأمین
استراتژیهای سازمان
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در جدول ششم که مرحله اول تصمیمگیری است ،میزان اهمیت هر یک از غیرمعیارها
نسبت به سه معیار اصلی پژوهش (هماهنگی درونی ،هماهنگی بیرونی و همافزایی)
سنجیده شده و بهجای هر یک از متغیرهای کمی ،مقدار متناظر آن با توجه به جدول
مقادیر زبانی (جدول  )3قرار میگیرد .سپس جهت بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم
اقدام به نرماالیزه کردن (جدولهای  7و  )1خواهیم کرد.
جدول  .9ماتریس تصمیم فازی نرماالیزه شده (یافتههای پژوهش)
همافزایی


هماهنگی بیرونی

هماهنگی درونی

/// ///

//
///
/// ///
/// ///
//
///
/// ///
/// //

///
///
///
///
//
///

///

///

//

/// /// ///
/// /// ///
/
//
/

عوامل
نوآوری فناوری
اطالعات
منابع موردنیاز شرکت
بازار هدف شرکت
ماهیت محصول
کنترل اقتصادی
یکپارچگی فرایندها
اندازه سازمان
فرهنگ کسبوکار
الکترونیک
زیرساختها
زنجیره تأمین
استراتژیهای سازمان

جدول  .8ماتریس نرماالیزه شده وزنی فازی (یافتههای پژوهش)
همافزایی

هماهنگی بیرونی

هماهنگی درونی

/

///

///

///

//

///

///

///

///

///

///

///

///

//

///

///

///

//

عوامل
نوآوری فناوری
اطالعات
منابع موردنیاز شرکت
بازار هدف شرکت
ماهیت محصول
کنترل اقتصادی
یکپارچگی فرایندها
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همافزایی

هماهنگی بیرونی

هماهنگی درونی

//

///

///

//

///

///

/// ///

///





///

/

//

//

عوامل
اندازه سازمان
فرهنگ کسبوکار
الکترونیک
زیرساختها
زنجیره تأمین
استراتژیهای سازمان

گام بعدی به دست آوردن جواب ایده آل مثبت و ایده آل منفی است ،بدین منظور از
روش رتبهبندی ارائهشده توسط لی و لی که در روش تحقیق اشاره شده است (فرمول
 )7استفاده میکنیم .پس از محاسبه مقادیر ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی ،سپس فاصله
گزینهها نسبت به جوابهای ایده آل مثبت و منفی بر مبنای روش راسی ورتکس
(فرمول  )9محاسبه شده است .جدول  9مقادیر نهایی را نشان میدهد.
جدول  .4مجموع نقاط ایدهآل مثبت ،منفی و اوزان نهایی عوامل (یافتههای پژوهش)
مقادیر نهایی

مقادیر منفی

مقادیر مثبت

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

عوامل

نوآوری فناوری اطالعات
منابع موردنیاز شرکت
بازار هدف شرکت
ماهیت محصول
کنترل اقتصادی
یکپارچگی فرایندها
اندازه سازمان
فرهنگ کسبوکار
الکترونیک
زیرساختها
زنجیره تأمین
استراتژیهای سازمان

در پایان نیز بر اساس مقادیر نهایی بهدستآمده که در جدول فوق نشان داده شده
است ،میتوانیم اقدام به رتبهبندی عوامل مؤثر در انتخاب مدلهای کسبوکار
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الکترونیک طبق جدول شماره  01نماییم.
جدول  .21نتایج رتبهبندی عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک
(یافتههای پژوهش)
عوامل مؤثر

نوآوری فناوری اطالعات
منابع موردنیاز شرکت
بازار هدف شرکت
ماهیت محصول
کنترل اقتصادی
یکپارچگی فرایندها
استراتژیهای سازمان
فرهنگ کسبوکار الکترونیک
زیرساختها
زنجیره تأمین
اندازه سازمان

ضرایب اهمیت عوامل (با استفاده از
اعداد مثلثی فازی)

1/626
1/516
1/656
1/3
1/265
1/751
1/667
1/35
1/520
1/062
1/359

رتبه

2
9
5
7
1
0
5
3
01
00
6

بر این اساس مهمترین عامل اثرگذار بر انتخاب مدل کسبوکار الکترونیکی ،یکپارچگی
فرایندها است .هرچه میزان یکپارچگی فعالیتها و فرایندها درونسازمانی و برون-
سازمانی بیشتر باشد میزان هماهنگی افزایش پیدا میکند و این امر موجب میشود که
نیازها و خواستههای مشتریان با سرعت و دقت بیشتری برآورده گردد و عملکرد
سازمان بهبود یابد .استراتژیهای سازمان دومین عامل اثرگذار شناسایی شد ،پارهای از
محققان مدل کسبوکار الکترونیک را نمایش انتزاعی برخی جنبههای استراتژی سازمان
میدانند .ولی بهطورکلی تمامی محققان حوزه مدلهای کسبوکار الکترونیک به وجود
رابطه مهم و حیاتی استراتژیهای سازمان و مدلهای کسبوکار الکترونیک اذعان
دارند .آگاهی از سطوح مختلف استراتژیهای سازمان موجب شده که سازمان با توجه
به رویکرد استراتژیک جاری در سازمان مدل کسبوکار الکترونیک مناسب را انتخاب
نماید و درنهایت در راستای افزایش عملکرد در سازمان قدم بردارد.
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بحث و نتیجهگیری
بررسیها نشان میدهد که مدل کسبوکار الکترونیک موضوعی است که در سالهای
اخیر تحقیقات نسبتاً زیادی بر روی ابعاد مختلف آن مانند اجزاء و چارچوبهای
انتخاب انجام گرفته است .مدل کسبوکار الکترونیک منطق محوری یک سازمان در
خلق ،کسب و ارائه ارزش به مجموعه ذینفعان سازمانی است .با توجه به نقش
غیرقابلانکار کسبوکارهای الکترونیکی در توسعه اقتصادی کشورها ،انتخاب مدلهای
کسبوکار الکترونیک بهعنوان یک ضرورت استراتژیک در سازمانهای مجازی مطرح
است .بر این اساس ،پژوهش حاضر پس از شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب مدلهای
کسبوکار الکترونیک (فیگان و هایس5113 ،؛ راپا5112 ،؛ اریک5113 ،؛ تاپسکوت و
همکاران5115 ،؛ کاپالن و سوونی5111 ،؛ تیمرز )0991 ،در کسبوکارهای الکترونیکی
کوچک و متوسط ایران اقدام به رتبهبندی این عوامل با استفاده از تاپسیس فازی نمود.
نتایج رتبهبندی نشان داد که یکپارچگی فرایندها و استراتژیهای سازمان به ترتیب
بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیک در
کسبوکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران مطرح هستند .تحقیق حاضر عالوه
بر تائید نتایج تحقیقات گذشته (فیگان و هایس5113 ،؛ راپا5112 ،؛ اریک5113 ،؛
تیمرز0991 ،؛ فتحیان و توحیدی  )0513اقدام به رتبهبندی عوامل مؤثر نیز نمود.
یکپارچگی فرایندها نشاندهنده میزان وابستگی فرایندها و واحدهای درون و برون
بنگاهی و درجه نظاممندی آنها است .همچنین استراتژیهای سازمانی نیز در برگیرنده
میزان هماهنگی مدل کسبوکار با سطوح مختلف راهبردهای سازمانی است؛ بنابراین
یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک ،نوع راهبردی است که
سازمان انتخاب میکند .در تحقیقی که توسط رضوانی و روحانی ( )0595انجام شد،
مشخص گردید که بین نوع مدل کسبوکار الکترونیک و نوع راهبرد محصول رابطه
معناداری وجود دارد .تحقیقات پیشین خارجی (زوت و آمیت5117 ،1؛ ریچارسون،2
5111؛ کاسادیوس3؛  )5101نیز وجود رابطه بین مدل کسبوکار و راهبرد را تأیید
کردهاند؛ بنابراین این عامل از اهمیت باالیی برخوردار است .بازار هدف رتبه سوم را در
بین عوامل دارد .این عامل نشاندهنده اهمیت بازاریابی و شناسایی نیازهای مشتریان،
1. Zott & Amit
2. Richardson
3. Casadesus
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قلمرو بازار و سهم بازار نسبت به رقبا است .زات و آمیت ( )5111نیز در تحقیقات
خود متوجه شدند که مدلهای کسبوکار مبتنی بر نوآوری در هماهنگی با تمام
راهبردهای محصول  /بازار (راهبردهای تمایز ،رهبری هزینه و ورود بهعنوان اولین)
موجب افزایش عملکرد میشوند .همچنین ،آنان متوجه شدند که مدلهای کسبوکار و
راهبردهای محصول  /بازار مکمل یکدیگر هستند؛ بنابراین بازار هدف در انتخاب مدل
کسبوکار الکترونیک و عملکرد سازمان از اهمیت و رتبه باالیی برخوردار است .در
ادامه کاربردهای مدیریتی و نظری بر اساس یافتههای تحقیق بیان میگردد.

کاربردهای مدیریتی و نظری
 ازآنجاییکه مهمترین عامل مؤثر در انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک ،یکپارچگیفرایندها است ،پیشنهاد میشود که مدیران پیش از انتخاب مدل ،کلیه فرایندهای کاری
موردنظر و میزان تقابل و وابستگی آنها را شناسایی و ترسیم کرده تا از هرگونه اختالل
و عدم هماهنگی که موجب کاهش عملکرد میشود جلوگیری گردد؛ بنابراین مدیران
کسبوکارهای الکترونیکی باید میان فعالیتهای مختلف سازمانی (مانند مالی،
برنامهریزی ،تولید ،توزیع ،بازاریابی و غیره) و فرا سازمانی یکپارچگی و هماهنگی الزم
را برقرار نمایند .تا بتوانند با ایجاد یک همافزایی به اهداف مالی و غیرمالی نائل شوند.
پیشنهاد میشود که سازمان از ابتدا جهتگیری استراتژیک خود را انتخاب کند ،آیا ازطریق مدل در پی کاهش هزینه مشتری است؟ به دنبال ارائه یک نوآوری و شایستگی
متمایز است؟ در پی ایجاد یک رابطه تعاملی و صمیمی با مشتری است؟ مدل را برای
تکمیل کسبوکار سنتی خود میخواهد (یک رابطه مکملی)؟ یا از این طریق به دنبال
حفظ و نگهداری مشتری است؟ این جهتگیری بهنوبه خود ،تعیین کننده و جهت
دهنده راهبردها و بازار هدف سازمان است.
ـ با توجه به اهمیت فرهنگ در گزینش کسبوکار الکترونیک ،پیشنهاد میشود از طریق
وضع قوانین و مقررات جامع و تسهیل گر در این حوزه ،تهیه بسترهای امن ،برگزاری
همایش و اطالعرسانی شفاف و آموزش شرایط اعتمادسازی و ترغیب مردم به استفاده
از فناوری اطالعات در امور کاری و روزمره فراهم شود .این امر به نوبه خود موجب
تسهیل کارآفرینی مبتنی بر وب و انتخاب صحیحتر مدل کسبوکار الکترونیک میگردد.
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 شناسایی ،بسط و توسعه عوامل مؤثر در انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیک درفهم و توسعه ادبیات نظری و مدلسازی مدلهای کسبوکار الکترونیک مبتنی بر بافت
کشور بسیار مهم است .چنین مطالعاتی بستر و آشنایی اولیه محققان برای انجام
تحقیقات نوعشناسی ،مدلسازی و الگوسازی کسبوکارهای الکترونیک را فراهم
خواهد کرد.
در ادامه محدودیتهای پیش روی پژوهش و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
بیان میشود .تمامی عوامل شناساییشده در این تحقیق منطبق به ادبیات تحقیق پیشین
و مدلهای غربی است که ممکن است مانع از فهم دقیق عوامل مؤثر بومی در انتخاب
مدلهای کسبوکار شود .ازاینرو در تحقیقات آتی پیشنهاد میشود که عالوه بر
مطالعات کتابخانهای ،مصاحبههای کیفی با مدیران کسبوکارهای الکترونیکی جهت
شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیکی در داخل ایران نیز
صورت گیرد .با توجه به نبود یک مدل جامع بومی در حوزه انتخاب مدل کسبوکار
الکترونیک ،پیشنهاد میشود که تحقیقی با رویکرد تفسیرگرایی جهت فهم دقیق
پیشایندها و پسایندهای انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک صورت گیرد .همچنین
پیشنهاد میگردد آزمونهای انجامشده در این پژوهش ،جهت آگاهی از پایداری یا
ناپایداری نتایج ،به شیوهها و روشهای مختلف انجام گیرد .در پایان نیز پیشنهاد
میشود که با توجه به روند رو به رشد فناوری اطالعات در سطح جهان و نبود یک
نقشه راه در زمینه کسبوکارهای الکترونیکی در ایران تحقیقی با موضوعیت ،بررسی و
مطالعه تطبیقی الگوهای توسعه مدلهای کسبوکار الکترونیک در کشورهای حال
توسعه انجام پذیرد.
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