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شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی کسبوکار الکترونیک بر اساس
روش بهترین -بدترین


سید جاللالدین حسینی دهشیری
مجتبی آقایی

محمدتقی تقوی فرد


چکیده:
امروزه بهرهگیری از کسبوکار الکترونیک برای پاسخگویی به چالشهای محیطی اهمیت دارد .برای اجرای
کسب وکار الکترونیک ،عوامل مهمی به نام عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که اجرای آن را آسان نموده و
در صورت فقدان مناسب این عوامل ،اجرای آن ممکن است با شکست مواجه شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت
کسبوکار الکترونیک و نقش عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی آن ،در این پژوهش به شناسایی و
اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای کسبوکار الکترونیک پرداخته شد.
در ابتدا با بررسی جامع ادبیات تحقیق ،چارچوبی جامع برای شناسایی جامع عوامل حیاتی موفقیت تدوین شد.
سپس با بهرهگیری از روش دلفی فازی و نظرات خبرگان عوامل شناسایی شده ،تعدیل و نهایی شدند .در مرحله
بعد با بهرهگیری از روش بهترین -بدترین که از جدیدترین و دقیقترین تکنیکهای وزن دهی است ،عوامل
حیاتی موفقیت تائید شده از مرحله قبلی اولویتبندی شدند .نتایج نشان داد که عوامل حمایت مناسب مدیریت
و مالکیت ،حمایت مالی کافی و همراستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسبوکار بهعنوان
مهمترین عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شدند.
واژگان کلیدی :کسبوکار الکترونیک ،دلفی فازی ،روش بهترین-بدترین ،عوامل حیاتی موفقیت.
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 دانشیار ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
تاریخ دریافت6930/50/50:

تاریخ پذیرش6931/52/82:

751

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 52ـ پاییز 9317

مقدمه
رشد فناوریها بهویژه فناوری اطالعات و گسترش روزافزون آن در جوامع بشری ،منجر به
ایجاد تغییرات بسیار گستردهای شده است .تحوالت معاصر در زمینه فناوری اطالعات ،ظهور
مفاهیم و فلسفه جدید به لحاظ سیاسی و اقتصادی نیاز به توسعه مستمر کارایی و اثربخشی
فناوری اطالعات دارد (ابوموسی .)5113 ،7موفقیت بلندمدت نیازمند ارتباط قوی بین
کسبوکار و فناوری اطالعات در سازمانها ،برای به حداکثر رساندن منافع و کاهش عدم
قطعیت پروژههای فناوری اطالعات است (گریمبرگن .)5114 ،5از طرفی راهاندازی
کسبوکار الکترونیک میتواند نتایج مهمی از قبیل بهبود اثربخشی ،دسترسی گستردهتر به
خدمات ،مسئولیتپذیری بیشتر ،شفافیت و توانمندسازی شهروندان (الم ،)5112 ،9کاهش
هزینه و زمان عرضه خدمات (گیلبرت و همکاران )5114 ،4و نیز مزایای راهبردی از قبیل
بهبود تصمیمگیری از طریق اطالعات ساده و مؤثرتر ،ارتقای تسهیم دانش و یادگیری
سازمانی ،بهبود تعامل با شهروندان ،سایر سازمانهای دولتی و بخش صنعت و تجارت،
بهکارگیری نیروهای اهرمی بازار برای ایجاد روابط بهتر بین دولت و بخش خصوصی و
توانایی بیشتر بهمنظور تأثیرگذاری بر مدیریت تغییر سازمانی را پدید آورد (تانگ و ریک،2
 .)5112با بهرهگیری از کسبوکار الکترونیک ،امکان استفاده از فناوریهای جدید فراهم
میگردد .ازاینرو ،کسبوکار الکترونیک فرایندی است که در آن به تصمیمگیری پیرامون
سرمایهگذاری فناوری اطالعات پرداخته میشود (سایمونز)5112 ،1؛ بنابراین ،اجرای
کسبوکار الکترونیک در سازمانها برای پاسخگویی به چالشهای محیط کسبوکار به یک
ضرورت تبدیل شده است .بهمنظور دستیابی به اهداف کسبوکار الکترونیک ،عوامل مهمی
وجود دارند که اجرای کسبوکار الکترونیک را آسان نموده و در صورت فقدان این عوامل،
1. Abu-Musa
2. Grembergen
3. Lam
4. Gilbert et al.
5. Tung & Rieck
6. Symons
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اجرای کسبوکار الکترونیک با مشکل روبرو میشود که این عوامل ،عوامل حیاتی موفقیت

7

نامیده میشوند (آلریمی و همکاران .)5171 ،5اگر عوامل حیاتی موفقیت بهخوبی در نظر
گرفته نشوند ،دستیابی به مأموریت ،اهداف و یا اهداف یک کسبوکار یا پروژه بعید است
(پالرد و کاتر-استیل .)5113 ،9همچنین ،از تعریف عوامل حیاتی موفقیت دیده میشود که
آنها گامهای عملی دقیق برای پیادهسازی سیستم نیستند بلکه ،بهعنوان عوامل مساعد برای
حمایت از اجرای موفقیتآمیز کسبوکار الکترونیک در نظر گرفته میشوند (آلریمی و
همکاران)5171 ،؛ ازاینرو ،شناسایی عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای موفقیتآمیز
کسبوکار الکترونیک حیاتی است .ادبیات تحقیق در این حوزه نشان میدهد که خأل
تحقیقاتی در زمینه عدم شناسایی همهجانبه و ارائه تصویر کلی و منسجم از تمامی عوامل
حیاتی موفقیت در اجرای کسبوکار الکترونیک و همچنین عدم اولویتبندی این عوامل
وجود دارد .در توجیه این موارد میتوان بیان کرد که هر یک از این مطالعات با توجه به
سازمان و محیط مطالعه ،محدودیتها ،نظرات شخصی ،شاخصها و روشهای گوناگون ،تنها
به برخی از عوامل حیاتی موفقیت توجه نمودهاند و چارچوبی جامع برای شناسایی همهجانبه
عوامل حیاتی موفقیت ارائه نشده است .از طرفی در دنیای واقعی به دلیل وجود محدودیت،
امکان در نظر گرفتن و اجرای همه این عوامل وجود ندارد و همچنین هریک از این عوامل از
ارجحیت متفاوتی برخوردار بوده که این موارد گویای ضرورت اولویتبندی عوامل حیاتی
موفقیت و بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چند معیاره 4است ،این در حالی است که در
تحقیقات گذشته به این موضوع توجه نشده است .ازاینرو ،تحقیق حاضر ،در پی رفع این
چالشها ،با هدف شناسایی جامع عوامل حیاتی موفقیت و اولویتبندی آنها برای اجرای
کسبوکار الکترونیک است که از تکنیکهای تلفیقی دلفی فازی و روش بهترین -بدترین
استفاده میشود .در ابتدا با بررسی جامع ادبیات تحقیق ،چارچوبی جامع برای شناسایی جامع
عوامل حیاتی موفقیت تدوین میگردد .سپس با بهرهگیری از روش دلفی فازی و نظرات
)1. Critical Success Factors (CSFs
2. Alreemy et al.
3. Pollard & Cater-Steel
4. Multiple Criteria Decision Making
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خبرگان عوامل شناسایی شده ،تعدیل و نهایی میشوند .در مرحله بعد با بهرهگیری از روش
بهترین -بدترین که از جدیدترین و دقیقترین تکنیکهای وزن دهی است ،برای اولویتبندی
عوامل نهایی شده از مرحله قبل بهره گرفته میشود .از دالیل بهکارگیری این تکنیک میتوان
بهسادگی فرآیند اجرای این روش (در مقایسه با روشهایی همچون فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی که نیاز به مقایسات زوجی زیادی دارند) ،همچنین این روش منجر به مقایسهای استوار-
تر میشود ،بدین معنی که جوابهای قابلاطمینانتری نسبت به سایر روشهای وزن دهی
میدهد .دلیل آن هم در بهرهگیری از دادههای مقایسهای کمتر است که موجب گریز از
مقایسات ناسازگار توسط خبرگان تصمیمگیرنده میشود و پذیرش بهتر از سوی خبرگانی که
دارای محدودیت زمان میباشند ،اشاره کرد که موارد ذکرشده از نوآوریهای تحقیق حاضر
نسبت به سایر تحقیقات است.
پیشینه پژوهش
در حال حاضر محققان بسیاری ،فاکتورهای موفقیت بهمنظور پیادهسازی کسبوکار
الکترونیک را بررسی کردهاند که این فاکتورها ماحصل تحقیقات مختلفی بوده که توسط این
محققان انجام شدهاند .بااینحال این مطالعات دارای تفاوت برجستهای در مجموعه فاکتورهای
شناسایی شده بوده و هیچکدام از مطالعات تصویر کلی و منسجمی از تمامی فاکتورها را ارائه
نکرده است .بهعنوانمثال گیل-گارسیا و پاردو )5112( 7در ارتباط با کسبوکار الکترونیک،
بیستوسه فاکتور حیاتی موفقیت را تدوین کردهاند .در سوی دیگر ،یون و چایی ()5113
پانزده فاکتور را بهعنوان فاکتورهای حیاتی موفقیت برای پیادهسازی کسبوکار الکترونیک
تدوین کردهاند .اگر کمی دقیقتر این دو تحقیق را بررسی کنیم متوجه میشویم که برخی از
فاکتورهای موردبررسی در مطالعه گارسیا و پاردو با همان مفهوم و اساس ولی با اسامی
متفاوت در مطالعه یون و چایی مورد استفاده قرار گرفتهاند .بهعنوانمثال در تحقیق گارسیا و
پاردو ،فاکتوری تحت عنوان "مهارتهای فنی و اجتماعی" بررسی شده است که همین
1. Gil-García Pardo
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فاکتور در تحقیق یون و چایی با نام"سرمایه انسانی" آورده شده است درصورتیکه اساس و
مفهوم مستتر در هر دو فاکتور مشابه یکدیگر است.
پژوهشها ی متعددی در زمینه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت انجام شده است که خالصهای
از جدیدترین مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،در جدول  ،7آمده است.
جدول  .۱خالصهای از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه عوامل حیاتی موفقیت کسبوکار
الکترونیک

منبع

اقدامات و یافتهها

آلتامیم و

ضمن شناسایی عوامل حیاتی موفقیت کسبوکار الکترونیک ،مدلی بهمنظور پیادهسازی

همکاران5111 ،۱

آن پیشنهاد نمودند.

نوگراسک5177 ،2
الکادی5179 ،3
آل-نایمت و
همکاران5179 ،4

به بررسی مدیریت تغییر بهعنوان یکی از فاکتورهای حیاتی موفقیت در پیادهسازی
کسبوکار الکترونیک پرداخت.
به بررسی فاکتورهای موفقیت و شکست در پروژههای کسبوکار الکترونیک در مصر
پرداخت.
به بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت بهمنظور پیادهسازی کسبوکار الکترونیک در
اردن پرداختند .در این تحقیق ده فاکتور از طریق روش تحلیل محتوا با استفاده از
دادههای حاصل از مصاحبه با سی مدیر از سه وزارت خانه اردن شناسایی شدند.
به بررسی چالشها و فاکتورهای تأثیرگذار بهمنظور پیادهسازی کسبوکار الکترونیک

آل-اشبول و

در اردن پرداختند .بعالوه در این پژوهش چالشها و موانعی که بهمنظور پیادهسازی

همکاران5174 ،5

موفقیتآمیز کسبوکار الکترونیک باید بر آنها فائق آمد را نیز مورد بررسی قرار
دادند.
به بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت در کسبوکار الکترونیک برای تعیین استراتژی،

ریچی و همکاران،6

بهمنظور افزایش کیفیت اطالعات حسابداری پرداختند و از رویکردهای مختلف مانند

5172

بررسی ساختاریافته ،کار کیفی ،روش تجزیهوتحلیل مدلسازی معادالت ساختاری
کمترین مربعات استفاده کردند.
1. Altameem et al.
2. Nograsek
3. Elkadi
4. AL-Naimat et al.
5. Al-Shboul et al.
6. Ritchi et al.
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منبع

اقدامات و یافتهها

استفانوویچ و

به بررسی موفقیت سیستمهای کسبوکار الکترونیک از دید کارکنان پرداختند و از

همکاران5171 ،۱

تکنیکهای مدل معادالت ساختاری استفاده نمودند.

اللمحمود و
همکاران5171 ،2
الزهرانی و
همکاران5171 ،3

به بررسی اجرای کسبوکار الکترونیک در یک کشور کوچک درحالتوسعه پرداختند
و فاکتورهای تأثیرگذار بر پذیرش کسبوکار الکترونیک را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان داد که قابلیت اعتماد بهطور معکوس بر مقاومت در برابر تغییر تأثیر دارد.
فاکتورهای حیاتی تأثیرگذار بر روی اعتماد به بهکارگیری کسبوکار الکترونیک از
زاویه دید شهروندان را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

با مرور تحقیقات انجام شده در این حوزه ،خأل تحقیقاتی در زمینه عدم شناسایی همهجانبه و
ارائه تصویر کلی و منسجم از تمامی عوامل حیاتی موفقیت در اجرا و پذیرش کسبوکار
الکترونیک دیده میشود که دلیل آن نیز این است که هر یک از این مطالعات با توجه به
سازمان و محیط مطالعه ،محدودیتها ،نظرات شخصی ،شاخصها و روشهای گوناگون ،تنها
به برخی از عوامل حیاتی موفقیت توجه نمودهاند و چارچوبی جامع برای شناسایی همهجانبه
عوامل حیاتی موفقیت ارائه نشده است .همچنین از دیگر کمبودهای موجود در تحقیقات
گذشته ،این است که تنها به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت اکتفا شده و به اولویتبندی این
عوامل توجه نشده است .این در حالی است که در دنیای واقعی به دلیل وجود محدودیت،
امکان در نظر گرفتن و اجرای همه این عوامل وجود ندارد ،همچنین هریک از این عوامل از
ارجحیت متفاوتی برخوردار بوده که این موارد گویای ضرورت اولویتبندی عوامل حیاتی
موفقیت و بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چند معیاره است؛ بنابراین برای رفع
کمبودهای ذکرشده ،در ابتدا با بررسی جامع ادبیات تحقیق ،چارچوبی جامع برای شناسایی
جامع عوامل حیاتی موفقیت تدوین میگردد .سپس با بهرهگیری از روش دلفی فازی و نظرات
خبرگان عوامل شناسایی شده ،تعدیل و نهایی میشوند .در مرحله بعد با بهرهگیری از روش
1. Stefanovic et al.
2. Lallmahomed et al.
3. Alzahrani et al.
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بهترین -بدترین که از جدیدترین و دقیقترین تکنیکهای وزن دهی است ،برای اولویتبندی
عوامل نهایی شده از مرحله قبل بهره گرفته میشود که این موارد از نوآوریهای تحقیق
حاضر نسبت به تحقیقات پیشین است.
در همین راستا ،ابتدا با بررسی استانداردها و چارچوبهای مناسب در این حوزه ،عناصر مهم
برای پیادهسازی موفقیتآمیز کسبوکار الکترونیک ،موانع و چالشها و عوامل حیاتی
موفقیت استخراج گردید .سپس دستهها و مقولههای اصلی برای عوامل شناسایی شده ،بر
اساس اهداف و حوزههای مشابه استخراج شد و با مراحل و چرخه اجرای کسبوکار
الکترونیک تطابق داده شد .در گام بعد تمام عوامل حیاتی موفقیت در مراحل اجرای
کسب وکار الکترونیک مورد توجه قرار گرفتند و ارتباط عوامل با استانداردها و
چارچوبهای این حوزه در نظر گرفته شد .درنهایت ،طبقهبندی بر اساس محرکها و پیشران-
های اصلی کسبوکار الکترونیک و با توجه به اثرات داخلی و خارجی و نظرات خبرگان
دانشگاهی (با تخصص فناوری اطالعات) تنظیم گردید و عوامل شناسایی شده به طبقههای
مربوطه تخصیص داده شد که نتایج در جدول  ،5ارائه شده است.
جدول  .2عوامل حیاتی موفقیت کسبوکار الکترونیک

عامل اصلی

عوامل حیاتی موفقیت

منبع
7

مشارکت کافی ذینفعان
همراستایی
استراتژیک

حمایت مناسب مدیریت و مالکیت
همراستایی و ارتباط بین فناوری
اطالعات و استراتژی کسبوکار
برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری

انفوکا و همکاران 5177 ،؛ جویز و
همکاران5174 ،5
ویلکین و ریدت5112 ،9؛ آلریمی و
همکاران5171 ،
4

خدر و عثمان 5179 ،
گیل گارسیا پاردو5112 ،؛ ویلکین و ریدت،
1. Nfuka et al.
2. Juiz et al.
3. Wilkin & Riddett
4. Khther & Othman
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عامل اصلی

منبع

عوامل حیاتی موفقیت
اطالعات و کسبوکار

اثر زیستمحیطی
(خارجی)

7

نظارت محیطی و الزامات انطباق
سیاست ،اصول و پاسخگویی شفاف
کسبوکار الکترونیک

اثر سازمانی
(داخلی)

5112
اسپافورد 5119 ،؛ ویلکین و ریدت5112 ،؛
آلریمی و همکاران5171 ،
لی و همکاران5112 ،5؛ جورجی5177 ،9

تشکیالت مؤثر

اسپافورد5119 ،

استراتژی مقاومت در برابر تغییر

هاردی5113 ،4؛ اللمحمود و همکاران5171 ،

قابلیت اعتماد

الزهرانی و همکاران5171 ،؛ اللمحمود و
همکاران5171 ،

استراتژی ،اصول و سیاستهای

گیل گارسیا پاردو5112 ،؛ هازلی و بروکر،2

شفاف فناوری اطالعات

5175؛ آلریمی و همکاران5171 ،

آنالیز ،ارزیابی و استفاده کافی از
فناوری اطالعات

هازلی و بروکر5175 ،؛ خدر و عثمان5179 ،
1

مدیریت عملکرد

متدولوژی مناسب مدیریت پروژه
استراتژی مؤثر مدیریت عملکرد
حمایت مالی کافی

مدیریت منابع

کارکنان و مهارتهای فناوری
اطالعات مناسب

ابوموسی 5113 ،؛ لی و همکاران5112 ،؛
چانگ و همکاران5179 ،1
ساهیبودین و همکاران5112 ،2؛ آلریمی و
همکاران5171 ،
ابوموسی5113 ،؛ آلریمی و همکاران5171 ،
لورنسز و آویال5179 ،3؛ خدر و عثمان5179 ،

1. Spafford
2. Lee et al.
3. Gheorghe
4. Hardy
5. Haseley & Brucker
6. Abu-Musa
7. Chang et al.
8. Sahibudin et al.
9. Lorences & Ávila
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7

این تکنیک روشی پیمایشی مبتنی بر نظرهای متخصصان است و سه خصوصیت اصلی دارد
که عبارتاند از :پاسخ بینام ،تکرار و بازخورد کنترلشده و درنهایت پاسخ گروهی آماری
(هسو و همکاران .)5171 ،5در بسیاری از موقعیتهای واقعی ،قضاوت متخصصان نمیتواند
بهصورت اعداد کمّی قطعی بیان و تفسیر شود؛ بهعبارتدیگر دادهها و اعداد قطعی بهمنظور
مدل کردن سیستمهای دنیای واقعی به علت ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت
تصمیمگیرندگان ناکافی است (کانان و همکاران .)5174 ،9در این راستا بهمنظور غلبه بر این
مشکل ،نظریه مجموعههای فازی که بهوسیله لطفی زاده در سال  7312ارائه شد ،ابزار مناسبی
برای مقابله با ابهام و عدم قطعیت موجود در فرآیند تصمیمگیری است (بوزون و همکاران،4
)5171؛ بنابراین در این پژوهش از روش دلفی فازی بهمنظور تأیید شاخصهای شناسایی شده
مرتبط با قابلیتهای فنّاورانه استفاده میشود.
این روش ترکیبی از روش دلفی و نظریه مجموعههای فازی است که توسط ایشیکاوا و
همکاران ( )7339ارائه شد .گامهای روش دلفی فازی عبارتاند از (بوزون و همکاران،
:)5171
گام اول :شناسایی عوامل حیاتی موفقیت کسبوکار الکترونیک با مرور جامع مبانی نظری
پژوهش؛
گام دوم :جمعآوری نظرهای متخصصان تصمیمگیرنده .در این گام بعد از شناسایی عوامل
حیاتی موفقیت کسبوکار الکترونیک ،گروه تصمیمگیری متشکل از خبرگان مرتبط با
موضوع پژوهش تشکیلشده و پرسشنامهای بهمنظور تعیین مرتبط بودن شاخصهای شناسایی
شده با موضوع اصلی پژوهش برای آنها ارسال میشود که در آن متغیرهای زبانی جدول
زیر ،برای بیان اهمیت هر شاخص به کار میروند .در این پژوهش از اعداد فازی مثلثی استفاده
میشود که به دلیل سادگی در فهم آن بهدفعات مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته
1. Fuzzy Delphi
2. Hsu et al.
3. Kannan et al.
4. Bouzon et al.
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̃ یک عدد فازی مثلثی است و ،

است و در آن

به ترتیب نمایانگر

و

کوچکترین ،محتملترین و بزرگترین ارزش ممکن هستند.
جدول  .3عبارتهای کالمی برای تائید شاخصهای تصمیمگیری

متغیر زبانی

عدد فازی

خیلی کم

()1 ،1 ،1/52

کم

()1 ،1/52 ،1/2

متوسط

()1/52 ،1/2 ،1/12

زیاد

()1/2 ،1/12 ،7

خیلی زیاد

()1/12 ،7 ،7

گام سوم :تأیید شاخصهای پراهمیت :این کار از طریق مقایسه مقدار ارزش اکتسابی هر
شاخص با مقدار آستانه̃ صورت میپذیرد .مقدار آستانه از چند طریق محاسبه میشود؛ ولی
استفاده از مقدار میانگین ارزش شاخصها بهعنوان مقدار آستانه یکی از قابلاتکاترین روشها
است .برای این کار ابتدا باید مقادیر فازی مثلثی نظرهای خبرگان محاسبه شده ،سپس برای
محاسبه میانگین نظرات

پاسخدهنده ،میانگین فازی آنها محاسبه شود .بدین منظور الزم

است که عدد فازی مثلثی هر شاخص مورد محاسبه قرار گیرد .محاسبه عدد فازی مثلثی τ
برای هر یک از شاخصها با استفاده از روابط زیر صورت میگیرد:
( )7

(

)

( )5

)

( )9

)

( )4
( )2

(
(
∏

̃
̃
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در روابط باال ،اندیس  iبه فرد خبره و اندیس  jبه شاخص تصمیمگیری اشاره دارد ̃ .مقدار
ارزش فازی اکتسابی هر شاخص توسط هر تصمیمگیرنده و ̃ میانگین فازی ارزش هر
شاخص است؛ همچنین میانگین مقادیر فازی محاسبه شده از طریق رابطه  ،1به روش مرکز
ثقل ،فازی زدایی میشود.
( )1
بعد از محاسبه مقادیر باال اگر مقدار فازی زدایی شده ̃
̃ باشد شاخص موردنظر تأیید و
به مرحله اصلی تصمیمگیری وارد میشود؛ ولی اگر مقدار دی فازی شده ̃
̃ باشد،
شاخص موردنظر رد میشود.
روش بهترین -بدترین

7

بر اساس روش بهترین -بدترین که در سال  5172توسط جعفر رضایی ارائه شده است ،بهترین
و بدترین شاخص توسط تصمیمگیرنده مشخص شده و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو
شاخص (بهترین و بدترین) و دیگر شاخصها صورت میگیرد .سپس یک مسئله حداکثر
حداقل 5برای مشخص کردن وزن شاخصهای مختلف فرموله و حل میگردد .همچنین در
این روش یک فرمول برای محاسبه نرخ ناسازگاری جهت بررسی اعتبار مقایسات در نظر
گرفته شده است.
گامهای روش بهترین -بدترین:
گام  :7مجموعه شاخصهای تصمیم گیری تعیین شود .در این گام ،مجموعه شاخصها
بهصورت }

5

7

{ تعریف میشود که از برای گرفتن یک تصمیم مورد نیاز است.

گام  :5بهترین (مهمتر ،مطلوب تر) و بدترین (دارای کمترین اهمیت و کمترین مطلوبیت)
شاخص را مشخص نمایید .در این مرحله تصمیمگیرنده بهترین و بدترین شاخص را
بهطورکلی تعریف میکند ،هیچ مقایسهای در این مرحله صورت نمیگیرد.
)1. Best-Worst Method (BWM
2. MAXIMIN
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گام  :9ارجحیت بهترین شاخص را نسبت به سایر شاخصها با اعداد  7تا  3مشخص نمایید.
بردار ارجحیت بهترین شاخص نسبت به دیگر شاخصها بهصورت
5

نمایش داده میشود .در بردار ذکرشده،

7

بهترین شاخص ( ) نسبت به شاخص ( ) است ،واضح است که 7

نشاندهنده ارجحیت
است.

گام  :4ارجحیت همه شاخصها را نسبت به بدترین شاخص با اعداد  7تا  3مشخص نمایید.
بردار ارجحیت سایر شاخصها نسبت به بدترین شاخص را بهصورت
5

7

نمایش داده میشود در بردار ذکرشده،

( ) نسبت به بدترین شاخص ( ) است ،واضح است که 7
گام  :2مقادیر بهینه وزنها را بیابید (
شاخصها ،زوجهای

5

و

7

ارجحیت شاخص
است.

) .برای تعیین وزن بهینه هر یک از

تشکیلشده ،سپس برای برآورده کردن
|و|

این شرایط در همه ها ،باید راهحلی پیدا شود تا عبارات |

| را

برای همه هایی که حداقل شده است ،حداکثر نماید .با توجه به غیر منفی بودن وزنها و
مجموع اوزان میتوان مدل را بهصورت رابطه ( )7فرموله نمود:
|{

| |
}|
()1

∑

همچنین میتوان مدل ( )1را به مدل ( )2تبدیل نمود:
()2
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|

|

|

|
∑

البته مدل خطی تابع فوق نیز به صورت زیر ارائه شده است و در این مقاله اوزان شاخصها با
استفاده از مدل خطی به دست میآیند.

|
|

()3

|
|
∑

با حل مدل فوق ،مقادیر بهینه

5

7

و

به دست میآید (Rezaei,

).2015
محاسبه نرخ سازگاری در روش بهترین -بدترین:
با استفاده از

به دست آمده ،نرخ سازگاری محاسبه میشود .واضح است که مقدار

بزرگتر نشاندهنده نرخ سازگاری باالتری است .ازآنجاییکه
و }3

{7 5

است ،میتوان حداکثر مقدار

بدست آورد .با استفاده از

شاخصهای سازگاری موجود در جدول 4و فرمول ارائه شده میتوان نرخ سازگاری را
محاسبه نمود.
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جدول  .4شاخصهای سازگاری با استفاده از روش بهترین -بدترین

۱

2

3

4

5

6

7

8

9

aBW
شاخص سازگاری 2/59 4/41 9/19 9/11 5/91 7/19 7/11 1/44 1/11

()71

شاخص سازگاری

نرخ سازگاری

هرچه مقادیر نرخ سازگاری به صفر نزدیکتر باشد نتایج سازگاری بیشتری دارد.
چارچوب و روش تحقیق
این پژوهش از نظر نوع هدف ،تحقیقی کاربردی بوده و هدف اینگونه تحقیقات توسعه
دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .در این پژوهش ،ضمن شناسایی عوامل حیاتی
موفقیت در اجرای کسبوکار الکترونیک ،به اولویتبندی آنها نیز پرداخته میشود .در گام
اول با بررسی تحقیقات انجامشده در حوزه عوامل حیاتی موفقیت در اجرای کسبوکار
الکترونیک ،عوامل حیاتی موفقیت موردبررسی قرار میگیرند و فهرستی از عوامل حیاتی
موفقیت شناساییشده در اختیار خبرگان شرکت قرار میگیرد ،سپس عوامل حیاتی موفقیت
موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی نهایی و
انتخاب میشوند .در گام بعد با تهیه پرسشنامه مخصوص روش بهترین -بدترین و توزیع آن
در میان خبرگان ،اوزان عوامل حیاتی موفقیت تأییدشده در مرحله قبل ،با استفاده از روش
بهترین -بدترین بدست میآید مراحل اجرای پژوهش بهطور خالصه ،در شکل  ،7نشان
دادهشده است:
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بررسی و مرور ادبیات مرتبط با حوزه پژوهش

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت دولت الکترونیک از ادبیات
تعدیل و نهایی کردن عوامل حیاتی موفقیت دولت الکترونیک با
روش دلفی فازی
طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی با روش  BWMو جمعآوری
داده

وزن دهی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت دولت الکترونیک
با روش دلفی فازی

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهایی برای اجرای دولت الکترونیک
شکل  .۱مراحل تحقیق

مطالعه موردی
برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی ،مطالعهای موردی در شرکتی که در امور مدیریت
سرمایه ،مالی و بازار اقدام به ارائه خدمات مشاورهای مینمود ،صورت گرفت .این شرکت با
هدف جذب ،تمرکز و مدیریت سرمایه و فراهم آوردن بستر برای فعالیتهای اقتصادی مفید
فعالیت حرفهای خود را آغاز نموده و در حال حاضرآماده به ارائه خدمات در بخشهای
خریدوفروش و تضمین سهام و شرکتهای سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری در خطوط ارتباطی
(هواپیمایی ،جادهای ،ریلی و مخابراتی) ،مشارکت و سرمایهگذاری با شرکتها و بنگاههای
اقتصادی داخلی و خارجی ،سرمایهگذاری در مورد احداث ،تأسیس و اجرای ساختمانهای
مسکونی ،تجاری و اداری و سرمایهگذاری و مشارکت در راهاندازی فروشگاههای مجازی
است .همچنین این شرکت در پروژههایی ازجمله :اجرای فیبر نوری در دریاهای آزاد ،بانک
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الکترونیک و انرژیهای نوین ،در حال سرمایهگذاری است .ازاینرو در عصر کنونی با توجه
بهضرورت غیرقابلانکار و نقش حیاتی کسبوکار الکترونیک ،شرکت موردنظر برای جذب،
تمرکز ،مدیریت سرمایه و فراهم آوردن بستر برای فعالیتهای اقتصادی خود ،درصدد اجرای
کسبوکار الکترونیک است .در همین راستا ،مطالعهای باهدف شناسایی و اولویتبندی
عوامل حیاتی موفقیت در اجرای کسبوکار الکترونیک در شرکت موردنظر صورت گرفت.
گروه تصمیمگیری متشکل از  1نفر از اعضای شرکت با تخصصهای استراتژیک ،فناوری
اطالعات ،مالی و منابع انسانی که دارای تخصص و تجربه الزم بودند (حداقل  1سال) ،به
سرپرستی مدیر استراتژیک و سیاستگذاری شرکت تشکیل گردید .همچنین در طی پژوهش
بنا به نیـاز پژوهشگر از نظرهای  9نفر از پژوهشگران و دانشگاهیان ایـن حـوزه (با تخصص
فناوری اطالعات) نیز بهـرهگیـری شـد.
تأیید عوامل حیاتی موفقیت با روش دلفی فازی
بهمنظور تأیید عوامل حیاتی موفقیت اجرای کسبوکار الکترونیک 72 ،شاخص که از مرور
مبانی نظری به دست آمد در سؤالهای پرسشنامه مخصوص روش دلفی فازی قرار گرفتند و از
خبرگان خواسته شد مطابق با شرح این روش به سؤالها پاسخ دهند .درنهایت پس از
تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه روش دلفی فازی و طی چهار مرحله درمجموع  75شاخص
تأیید و انتخاب شدند .بر اساس نظر چنگ و لین ( )5115چنانچه اختالف بین دو مرحله
نظرسنجی روش دلفی فازی کمتر از  1/5باشد ،فرایند نظرسنجی متوقف میشود و بر این
اساس تفاوت مقادیر دی فازی مرحله چهار و سه برای شاخصهای تأییدشده کمتر از  1/5بود.
نتایج در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  .5نتایج روش دلفی فازی

میانگین فازی زدایی

نتیجه

شده

آزمون
عدم رد

شاخص

میانگین فازی

مشارکت کافی ذینفعان

()1/92 ،1/12 ،7

1/115

حمایت مناسب مدیریت ومالکیت

()1/22 ،1/3 ،7

1/292

عدم رد

()1/22 ،1/22 ،7

1/275

عدم رد

()1/52 ،1/22 ،7

1/191

عدم رد

()1 ،1/22 ،7

1/252

رد

()1/2 ،1/12 ،7

1/12

عدم رد

تشکیالت مؤثر

()1/92 ،1/12 ،7

1/115

عدم رد

استراتژی مقاومت در برابر تغییر

()1/2 ،1/2 ،7

1/112

عدم رد

قابلیت اعتماد

()1/52 ،1/11 ،7

1/141

عدم رد

()1/52 ،1/14 ،7

1/129

عدم رد

()1 ،1/14 ،1/22

1/29

رد

()1/52 ،1/42 ،7

1/291

رد

()1/52 ،1/12 ،7

1/121

عدم رد

()1/42 ،1/12 ،7

1/191

عدم رد

()1/52 ،1/19 ،7

1/111

عدم رد

()1 ،1/112 ،7

1/1152

همراستایی و ارتباط بین فناوری
اطالعات و استراتژی کسبوکار
برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری
اطالعات و کسبوکار
نظارت محیطی و الزامات انطباق
سیاست ،اصول و پاسخگویی شفاف
کسبوکار الکترونیک

استراتژی ،اصول و سیاستهای شفاف
فناوری اطالعات
آنالیز ،ارزیابی و استفاده کافی از
فناوری اطالعات
متدولوژی مناسب مدیریت پروژه
استراتژی مؤثر مدیریت عملکرد
حمایت مالی کافی
کارکنان و مهارتهای فناوری
اطالعات مناسب
مقدار آستانه

791

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 52ـ پاییز 9317

نتایج روش دلفی فازی نشان داد که از بین  72عامل حیاتی موفقیت شناسایی شده از ادبیات
تحقیق 9 ،عامل "نظارت محیطی و الزامات انطباق "" ،آنالیز ،ارزیابی و استفاده کافی از
فناوری اطالعات " و "متدولوژی مناسب مدیریت پروژه " رد و  75عامل حیاتی موفقیت تائید
شدند.
جدول  .6عوامل حیاتی موفقیت تائید شده

عوامل حیاتی موفقیت

عوامل اصلی

مشارکت کافی ذینفعان ()R77
همراستایی استراتژیک ()R7

حمایت مناسب مدیریت ومالکیت ()R75
همراستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسبوکار ()R79
برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری اطالعات و کسبوکار ()R74
سیاست ،اصول و پاسخگویی شفاف کسبوکار الکترونیک ()R57
تشکیالت مؤثر ()R55
استراتژی مقاومت در برابر تغییر ()R59

اثر سازمانی (داخلی) ()R5

قابلیت اعتماد ()R54
استراتژی ،اصول و سیاستهای شفاف فناوری اطالعات ()R52
مدیریت عملکرد ()R9
مدیریت منابع ()R4

استراتژی مؤثر مدیریت عملکرد ()R97
حمایت مالی کافی ()R47
کارکنان و مهارتهای فناوری اطالعات مناسب ()R45

وزن دهی عوامل حیاتی موفقیت
در این مرحله با تهیه پرسشنامه مخصوص روش بهترین -بدترین و توزیع آن در میان
خبرگان ،اوزان عوامل حیاتی موفقیت تأییدشده مرحله قبلی ،طبق مراحل تشریح شده این
روش در بخش قبلی ،محاسبه میشود؛ بدین منظور ابتدا مهمترین و کماهمیتترین عوامل
حیاتی موفقیت مشخص میشوند .سپس برای هر طبقه نیز مهمترین و کماهمیتترین عوامل
حیاتی موفقیت مشخص میشود .در گام بعد به تعیین بردار ارجحیت مهمترین عامل و
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شاخص نسبت به دیگر عوامل و شاخصها پرداخته میشود .برای تعیین این بردار از خبرگان
خواسته شده است تا ارجحیت مهمترین عامل و شاخص را نسبت به سایر عوامل و شاخصها
از عدد  7تا  3مشخص نمایند و درنهایت از دادههای جمعآوریشده میانگین گرفته شده و
نتایج جداول  1تا  71حاصل شد.
جدول  .7ارجحیت مهمترین عامل نسبت به دیگر عوامل حیاتی موفقیت

مهمترین عامل R3 R2 R۱

R4

1/2

9/9

R7

7

1/9

جدول  .8ارجحیت مهمترین عامل نسبت به دیگر عوامل در همراستایی استراتژیک

مهمترین شاخص R۱4 R۱3 R۱2 R۱۱
R75

7

9

5/1

5/2

جدول  9ارجحیت مهمترین عامل نسبت به دیگر عوامل در اثر سازمانی

مهمترین شاخص R25 R24 R23 R22 R2۱
R55

4/9

7

5/71

9/57

4

جدول  .۱۱ارجحیت مهمترین عامل نسبت به دیگر عوامل در مدیریت منابع

مهمترین شاخص R42 R4۱
R47

7

5/2

سپس بردار ارجحیت دیگر عوامل و شاخصها نسبت به کماهمیتترین عامل و شاخص تعیین
می شود .برای تعیین این بردار نیز مانند گام قبل عمل کرده و نتایج جداول  77تا  74حاصل
شد.
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جدول  .۱۱ارجحیت دیگر عوامل نسبت به کماهمیتترین عامل حیاتی موفقیت

کماهمیتترین عامل R3
R7

1/2

R5

9/7

R9

7

R4

1/2

جدول  .۱2ارجحیت دیگر عوامل نسبت به کماهمیتترین عامل در همراستایی استراتژیک

کماهمیتترین شاخص R۱۱
R77

7

R75

9

R79

5/7

R74

5/4

جدول  .۱3ارجحیت دیگر عوامل نسبت به کماهمیتترین عامل شاخص در اثر سازمانی

کماهمیتترین شاخص R2۱
R57

7

R55

9/4

R59

5/4

R54

9/5

R52

7/2

جدول  .۱4ارجحیت دیگر عوامل نسبت به کماهمیتترین عامل شاخص در مدیریت منابع

کماهمیتترین شاخص R42
R47

5/2

R45

7
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درنهایت با حل مدلهای فوق برای عوامل اصلی و هر یک از عوامل حیاتی موفقیـت مقـادیر
بهینه وزنها بدست میآید که درنهایت میتوان وزن نهایی هر یـک از عوامـل را بـا توجـه بـه
سلسلهمراتب بودن شاخصها از حاصل ضرب وزن هر شاخص در عامل مربـوط بـه آن بدسـت
آورد که در جدول  ،72آمده است.
جدول  .۱5اوزان نهایی هریک از عوامل حیاتی موفقیت کسبوکار الکترونیک

عوامل

وزن عامل

شاخصها

wj
1/755

1/119

R75

1/421

1/517

R79

1/572

1/753

R74

1/519

1/75

R57

1/122

1/171

R55

1/454

1/127

R59

1/743

1/172

R54

1/55

1/151

R52

1/773

1/174

7

1/122
1/719
1/112

R77
R7

1/234

R5

1/773

R9

1/122

R97

1/553

R47

1/174

R45

1/522

R4

مقدار
نرخ سازگاری

وزن نهایی شاخص

1/715
1/194

با توجه به حل مدل برنامهریزی خطی روش بهترین -بدترین مشاهده میشود که در میان
دوازده عامل حیاتی موفقیت ،به ترتیب عوامل حمایت مناسب مدیریت ومالکیت (،)R75
حمایت مالی کافی ( ،)R47همراستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسبوکار
( ،)R79برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری اطالعات و کسبوکار ( )R74و مشارکت کافی
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ذینفعان ( )R77با اوزان  1/75 ،1/753 ،1/714 ،1/51و  1/119به ترتیب بهعنوان مهمترین
عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شدند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه با رشد فناوریها بهویژه فناوری اطالعات و گسترش روزافزون آن در جهان،
تغییرات بسیار گستردهای در حوزههای مختلف زندگی انسانها ایجاد شده است که دستیابی
به موفقیت نیازمند برقراری ارتباط بین کسبوکار و فناوری اطالعات در سازمانها ،برای به
حداکثر رساندن منافع و کاهش عدم قطعیت است .ازاینرو کسبوکار الکترونیک برای
پاسخگویی به چالشهای محیط کسبوکار از اهمیت خاصی برخوردار است .کسبوکار
الکترونیک برای رسیدن به اهداف فناوریهای گنجانیده شده در بخش ،پدید آمده است.
ازاینرو اجرای کسبوکار الکترونیک ضرورت دارد .برای اجرای کسبوکار الکترونیک،
عوامل مهمی وجود دارند که اجرای آن را آسان نموده و در صورت فقدان این عوامل اجرای
کسبوکار الکترونیک با شکست همراه است که این عوامل ،عوامل حیاتی موفقیت نامیده
میشوند؛ بنابراین با توجه به اهمیت کسبوکار الکترونیک در عصر کنونی و نقش عوامل
حیاتی موفقیت در پیادهسازی آن ،در این مقاله به شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی
موفقیت برای اجرای کسبوکار الکترونیک پرداخته شد .با توجه به خأل تحقیقاتی که در
زمینه عدم شناسایی همهجانبه و عدم ارائه تصویر کلی و منسجم از تمامی عوامل حیاتی
موفقیت در اجرای کسبوکار الکترونیک و همچنین عدم اولویتبندی این عوامل وجود
دارد .تحقیق حاضر به دنبال رفع کمبودهای موجود با هدف ،شناسایی جامع عوامل حیاتی
موفقیت و اولویتبندی آنها برای اجرای کسبوکار الکترونیک است که از تکنیکهای
تلفیقی دلفی فازی و روش بهترین -بدترین استفاده میشود .در ابتدا با بررسی جامع ادبیات
تحقیق ،چارچوبی جامع برای شناسایی جامع عوامل حیاتی موفقیت تدوین میگردد .سپس با
بهرهگیری از روش دلفی فازی و نظرات خبرگان عوامل شناسایی شده ،تعدیل و نهایی
میشوند .در مرحله بعد با بهرهگیری از روش بهترین -بدترین که از جدیدترین و دقیقترین
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تکنیکهای وزن دهی است ،برای اولویتبندی عوامل نهایی شده از مرحله قبل بهره گرفته
میشود .از دالیل بهکارگیری این تکنیک میتوان بهسادگی فرآیند اجرای این روش (در
مقایسه با روشهایی همچون  AHPکه نیاز به مقایسات زوجی زیادی دارند) ،همچنین این
روش منجر به مقایسهای استوارتر میشود ،بدین معنی که جوابهای قابلاطمینانتری نسبت به
سایر روشهای وزن دهی میدهد .دلیل آن هم در بهرهگیری از دادههای مقایسهای کمتر
است که موجب گریز از مقایسات ناسازگار توسط خبرگان تصمیمگیرنده میشود و پذیرش
بهتر از سوی خبرگانی که دارای محدودیت زمان میباشند ،اشاره کرد که این موارد از
مزیتهای پژوهش حاضر است .نتایج نشان داد که عوامل حمایت مناسب مدیریت ومالکیت،
حمایت مالی کافی ،همراستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسبوکار،
برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری اطالعات و کسبوکار و مشارکت کافی ذینفعان بهعنوان
مهمترین عوامل شناسایی شدند .در توجیه این نتیجه میتوان بیان کرد که حمایت مدیریت و
مالکیت ،زمینه حمایت مالی و همراستایی بین فناوری اطالعات و سایر استراتژیهای سازمان
را فراهم میکند .همچنین بدون حمایت مدیریت و تأمین مالی امکان برقراری ارتباط بین
فناوری اطالعات و استراتژیها فراهم نیست .همچنین ارتباط مؤثر بین فناوری اطالعات و
کسبوکار و مشارکت ذینفعان نیز به حمایت مدیریت و تأمین مالی نیاز دارد .ازاینرو ،با
توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی ارائه میگردد :شرکت موردنظر برای اجرای
کسب وکار الکترونیک باید به جلب حمایت مدیریت و مالکیت توجه زیادی نماید تا با جلب
حمایت مدیریت و مالکیت مسیر اجرای کسبوکار الکترونیک با راحتی و سرعت بیشتری
پیموده شود .ازاین رو الزم است با تشکیل جلسات متعدد با مدیریت و مالکیت شرکت ،مزایای
کسب وکار الکترونیک و نقش آن در پیشبرد اهداف شرکت در عصر کنونی بیان گردد .از
سویی در اختیار داشتن منابع مالی کافی برای اجرای کسبوکار الکترونیک ،ضرورت
غیرقابلانکار است و در صورت فراهم نبودن زیرساختها بهویژه منابع مالی اجرای
کسبوکار الکترونیک میسر نیست؛ بنابراین توجه به منابع مالی و راههای تأمین آن از اهمیت
باالیی برخوردار است .همراستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسبوکار از
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دیگر عوامل مهم شناسایی شده است ،بهگونهای که استراتژیهای کسبوکار و فناوری
اطالعات باهم در تعارض نباشند .همچنین استراتژیهای کسبوکار الکترونیک با سایر
استراتژیهای شرکت هماهنگ و سازگار باشد و باید ارتباط مؤثری بین فناوری اطالعات و
کسبوکار وجود داشته باشد .از طرفی باید به مشارکت ذینفعان توجه شود و به همه ذینفعان
در اجرای کسبوکار الکترونیک توجه شود و تأثیر اجرای کسبوکار الکترونیک بر سایر
ذینفعان نیز در نظر گرفته شود .عالقهمندان به این حوزه برای تحقیقات آتی ،میتوانند موارد
زیر را پیگیری نمایند:
 محققان در تحقیقات آتی میتوانند به بررسی و شناسایی موانع اجرای کسبوکار
الکترونیک ،راهکارهای مقابله با موانع اجرای کسبوکار الکترونیک و ریسکهای اجرای
کسبوکار الکترونیک بپردازند.
 محققان میتوانند از سـایر تکنیـکهـای حـل مسـائل  ،MODMبهعنوانمثال برنامه-
ریزی آرمانی ،استفاده کنند.
 برای دستیابی به نتایج قابل استنادتر ،میتوان تعداد متخصصان خبره نظر دهنده را افزایش
داد و همچنین برای لحاظ کردن عدم اطمینان و ابهام نظرهای ذهنی خبرگان ،از نظریههای
دیگری نظیر تئوری خاکستری ،نظریه مجموعههای فازی نوع  ،5نظریه مجموعههای فازی
شهودی بهره برد و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد.
 با افزایش معیارها و زیر معیارها ،حجم محاسبات بهشدت افزایش مییابد و ارائه یک
روش ابتکاری (فرا ابتکاری) برای کاهش محاسبات برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد.
 محققان میتوانند بهمنظور تأیید عوامل حیاتی موفقیت اجرای کسبوکار الکترونیک و
همچنین ارائه یک دستهبندی بهتر ،از معادالت ساختاری استفاده کنند.
 عالوه بر این موارد ،ارائه یک مدل مناسب (بر مبنای روشهای بهینهسازی یا سایر
رویکردهای موجود) برای اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت نیز بهعنوان تحقیقات آتی
پیشنهاد میگردد.
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