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الکترونیک بر اساس  وکار کسببندی عوامل حیاتی  شناسایی و اولویت

 بدترین -روش بهترین

 
  حسینی دهشیری نیالد جالل دیس

 مجتبی آقایی
 

  محمدتقی تقوی فرد

 چکیده:
. برای اجرای های محیطی اهمیت دارد گویی به چالش پاسخ وکار الکترونیک برای گیری از کسب امروزه بهره

وکار الکترونیک، عوامل مهمی به نام عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که اجرای آن را آسان نموده و  کسب

شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت  مواجهممکن است با شکست آن اجرای  ،در صورت فقدان مناسب این عوامل

سازی آن، در این پژوهش به شناسایی و  وکار الکترونیک و نقش عوامل حیاتی موفقیت در پیاده کسب

 .شدوکار الکترونیک پرداخته  بندی عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای کسب اولویت

جامع عوامل حیاتی موفقیت تدوین شد. در ابتدا با بررسی جامع ادبیات تحقیق، چارچوبی جامع برای شناسایی 

گیری از روش دلفی فازی و نظرات خبرگان عوامل شناسایی شده، تعدیل و نهایی شدند. در مرحله  سپس با بهره

عوامل  ی وزن دهی است،ها کیتکن نیتر قیدقبدترین که از جدیدترین و  -گیری از روش بهترین بعد با بهره

. نتایج نشان داد که عوامل حمایت مناسب مدیریت شدندبندی  ه قبلی اولویتشده از مرحل دیحیاتی موفقیت تائ

عنوان  وکار به راستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسب همو  و مالکیت، حمایت مالی کافی

 ترین عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شدند. مهم
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 مقدمه
جوامع بشری، منجر به  در آن روزافزون گسترش و اطالعات فناوری ژهیو به ها یفناور رشد

شده است. تحوالت معاصر در زمینه فناوری اطالعات، ظهور  ایگسترده بسیار تغییرات ایجاد

کارایی و اثربخشی  به توسعه مستمرمفاهیم و فلسفه جدید به لحاظ سیاسی و اقتصادی نیاز 

. موفقیت بلندمدت نیازمند ارتباط قوی بین (5113، 7ابوموسیفناوری اطالعات دارد )

ها، برای به حداکثر رساندن منافع و کاهش عدم  وکار و فناوری اطالعات در سازمان کسب

 ازیاند راهاز طرفی . (5114، 5گریمبرگنفناوری اطالعات است ) یها قطعیت پروژه

 به تر گسترده دسترسی اثربخشی، بهبود قبیل از مهمی نتایج تواند می الکترونیک وکار کسب

 ، کاهش(5112، 9المشفافیت و توانمندسازی شهروندان ) بیشتر، یریپذ تیمسئول خدمات،

 قبیل از راهبردی ( و نیز مزایای5114، 4گیلبرت و همکارانعرضه خدمات ) زمان و هزینه

 یادگیری و دانش تسهیم مؤثرتر، ارتقای و ساده اطالعات طریق از یریگ میتصم بهبود

 تجارت، و صنعت بخش و دولتی یها سایر سازمان شهروندان، با تعامل بهبود سازمانی،

 و خصوصی بخش و دولت بین بهتر روابط برای ایجاد بازار اهرمی نیروهای یریکارگ به

، 2تانگ و ریکسازمانی را پدید آورد ) تغییر مدیریت بر یرگذاریتأث منظور به بیشتر توانایی

ی جدید فراهم ها یفناوروکار الکترونیک، امکان استفاده از  گیری از کسب با بهره. (5112

پیرامون  یریگ میوکار الکترونیک فرایندی است که در آن به تصم کسب، رو ازاین. گردد یم

اجرای ؛ بنابراین، (5112، 1ایمونزسشود ) یفناوری اطالعات پرداخته م یگذار هیسرما

یک وکار به  های محیط کسب ها برای پاسخگویی به چالش وکار الکترونیک در سازمان کسب

وکار الکترونیک، عوامل مهمی  منظور دستیابی به اهداف کسب ضرورت تبدیل شده است. به

این عوامل،  وکار الکترونیک را آسان نموده و در صورت فقدان وجود دارند که اجرای کسب

 

1. Abu-Musa 
2. Grembergen 
3. Lam 
4. Gilbert et al. 
5. Tung & Rieck 
6. Symons 



 757 ... الکترونیک بر اساس وکار کسببندی عوامل حیاتی  شناسایی و اولویت

 

 

 

 7که این عوامل، عوامل حیاتی موفقیت شود یوکار الکترونیک با مشکل روبرو م اجرای کسب

در نظر  یخوب . اگر عوامل حیاتی موفقیت به(5171، 5آلریمی و همکارانشوند ) ینامیده م

وکار یا پروژه بعید است  ، اهداف و یا اهداف یک کسبتیگرفته نشوند، دستیابی به مأمور

که  شود یحیاتی موفقیت دیده م عواملاز تعریف  همچنین، .(5113، 9استیل-رد و کاترپال)

عنوان عوامل مساعد برای  سازی سیستم نیستند بلکه، به عملی دقیق برای پیاده یها ها گام آن

آلریمی و شوند ) یدر نظر گرفته م وکار الکترونیک کسب زیآم تیحمایت از اجرای موفق

 زیآم تیموفق، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای رو ازاین(؛ 5171همکاران، 

که خأل  دهد یمادبیات تحقیق در این حوزه نشان  وکار الکترونیک حیاتی است. کسب

عوامل منسجم از تمامی و تصویر کلی و ارائه  جانبه همهتحقیقاتی در زمینه عدم شناسایی 

بندی این عوامل  و همچنین عدم اولویتوکار الکترونیک  حیاتی موفقیت در اجرای کسب

با توجه به  هر یک از این مطالعاتبیان کرد که  توان یموجود دارد. در توجیه این موارد 

، تنها گوناگون یها ها و روش شاخص ، نظرات شخصی،ها تیمحدود، محیط مطالعهو سازمان 

 جانبه همهرای شناسایی و چارچوبی جامع ب اند نمودهبه برخی از عوامل حیاتی موفقیت توجه 

ی در دنیای واقعی به دلیل وجود محدودیت، از طرفعوامل حیاتی موفقیت ارائه نشده است. 

امکان در نظر گرفتن و اجرای همه این عوامل وجود ندارد و همچنین هریک از این عوامل از 

بندی عوامل حیاتی  ارجحیت متفاوتی برخوردار بوده که این موارد گویای ضرورت اولویت

این در حالی است که در  ،است 4گیری چند معیاره های تصمیم گیری از روش بهرهموفقیت و 

تحقیق حاضر، در پی رفع این رو،  تحقیقات گذشته به این موضوع توجه نشده است. ازاین

ها برای اجرای  آن بندی عوامل حیاتی موفقیت و اولویتجامع  ها، با هدف شناسایی چالش

 بدترین -بهترین های تلفیقی دلفی فازی و روش وکار الکترونیک است که از تکنیک کسب

در ابتدا با بررسی جامع ادبیات تحقیق، چارچوبی جامع برای شناسایی جامع شود. استفاده می

گیری از روش دلفی فازی و نظرات  گردد. سپس با بهره عوامل حیاتی موفقیت تدوین می
 

1. Critical Success Factors (CSFs) 

2. Alreemy et al. 
3. Pollard & Cater-Steel 
4. Multiple Criteria Decision Making 



 9317  پاییزـ 52شماره  ـ مهفتسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  پژوهشی -فصلنامه علمی   755

 

گیری از روش  شوند. در مرحله بعد با بهره خبرگان عوامل شناسایی شده، تعدیل و نهایی می

بندی  ی وزن دهی است، برای اولویتها کیتکن نیتر قیدقن که از جدیدترین و بدتری -بهترین

 توان یمی این تکنیک ریکارگ به. از دالیل شود یمعوامل نهایی شده از مرحله قبل بهره گرفته 

هایی همچون فرآیند تحلیل سلسله )در مقایسه با روش ی فرآیند اجرای این روشسادگ به

-ای استوارسات زوجی زیادی دارند(، همچنین این روش منجر به مقایسهمراتبی که نیاز به مقای

های وزن دهی  تری نسبت به سایر روشاطمینانهای قابلبدین معنی که جواب  شود، تر می

که موجب گریز از  استی کمتر ا سهیمقای ها دادهگیری از  دهد. دلیل آن هم در بهره می

شود و پذیرش بهتر از سوی خبرگانی که  می رندهیگ میتصممقایسات ناسازگار توسط خبرگان 

ی تحقیق حاضر ها ینوآوراز  ذکرشدهباشند، اشاره کرد که موارد  دارای محدودیت زمان می

 .استنسبت به سایر تحقیقات 

 

 پیشینه پژوهش

وکار  سازی کسب منظور پیاده در حال حاضر محققان بسیاری، فاکتورهای موفقیت به

اند که این فاکتورها ماحصل تحقیقات مختلفی بوده که توسط این  سی کردهالکترونیک را برر

در مجموعه فاکتورهای  یا این مطالعات دارای تفاوت برجسته حال نیباا اند.محققان انجام شده

ارائه  را منسجمی از تمامی فاکتورهاو تصویر کلی  از مطالعات کدام چیشناسایی شده بوده و ه

وکار الکترونیک،  ( در ارتباط با کسب5112) 7گارسیا و پاردو-مثال گیل عنوان به نکرده است.

( 5113) ییاند. در سوی دیگر، یون و چا فاکتور حیاتی موفقیت را تدوین کرده وسه ستیب

وکار الکترونیک  سازی کسب عنوان فاکتورهای حیاتی موفقیت برای پیاده پانزده فاکتور را به

که برخی از  میشو یتر این دو تحقیق را بررسی کنیم متوجه مدقیقاگر کمی  اند. تدوین کرده

در مطالعه گارسیا و پاردو با همان مفهوم و اساس ولی با اسامی  یفاکتورهای موردبررس

مثال در تحقیق گارسیا و  عنوان اند. به متفاوت در مطالعه یون و چایی مورد استفاده قرار گرفته

بررسی شده است که همین  "فنی و اجتماعی یها ارتمه"پاردو، فاکتوری تحت عنوان 
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اساس و  که یآورده شده است درصورت "سرمایه انسانی"فاکتور در تحقیق یون و چایی با نام

 مفهوم مستتر در هر دو فاکتور مشابه یکدیگر است.

ی ا خالصهکه  ی متعددی در زمینه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت انجام شده استها پژوهش

 ، آمده است.7 یدترین مطالعات صورت گرفته در این حوزه، در جدولاز جد
وکار  موفقیت کسب حیاتی ی صورت گرفته در زمینه عواملها پژوهشی از ا خالصه. ۱ جدول

 الکترونیک

 ها افتهاقدامات و ی منبع

آلتامیم و 

 5111، ۱همکاران

سازی  منظور پیاده مدلی به ،وکار الکترونیک موفقیت کسب حیاتی عواملشناسایی ضمن 

 .آن پیشنهاد نمودند

 5177، 2نوگراسک
سازی  عنوان یکی از فاکتورهای حیاتی موفقیت در پیاده مدیریت تغییر به بررسیبه 

 ت.وکار الکترونیک پرداخ کسب

 5179، 3الکادی
وکار الکترونیک در مصر  کسب یها به بررسی فاکتورهای موفقیت و شکست در پروژه

 .پرداخت

نایمت و -آل

 5179، 4همکاران

وکار الکترونیک در  سازی کسب منظور پیاده بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت بهبه 

در این تحقیق ده فاکتور از طریق روش تحلیل محتوا با استفاده از  اردن پرداختند.

 .حاصل از مصاحبه با سی مدیر از سه وزارت خانه اردن شناسایی شدند یها داده

بول و اش-آل

 5174، 5همکاران

وکار الکترونیک  سازی کسب منظور پیاده به رگذاریها و فاکتورهای تأث به بررسی چالش

سازی  منظور پیاده ها و موانعی که به بعالوه در این پژوهش چالش. در اردن پرداختند

ها فائق آمد را نیز مورد بررسی قرار  وکار الکترونیک باید بر آن کسب زیآم تیموفق

 دند.دا

، 6ریچی و همکاران

5172 

 ی،استراتژ نییتع یوکار الکترونیک برا موفقیت در کسب حیاتیبررسی فاکتورهای به 

مختلف مانند  یکردهایروو از  پرداختند یاطالعات حسابدار تیفیک شیمنظور افزا به

 یمعادالت ساختار یساز مدل لیوتحل هیروش تجز ی،فیکار ک افته،یساختار یبررس

 استفاده کردند. مربعات نیکمتر
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 ها افتهاقدامات و ی منبع

استفانوویچ و 

 5171، ۱همکاران

و از  وکار الکترونیک از دید کارکنان پرداختند کسب یها ستمیبه بررسی موفقیت س

 نمودند.مدل معادالت ساختاری استفاده  یها کیتکن

اللمحمود و 

 5171، 2همکاران

پرداختند  توسعه درحالوکار الکترونیک در یک کشور کوچک  به بررسی اجرای کسب

د. وکار الکترونیک را مورد بررسی قرار دادن بر پذیرش کسب رگذاریفاکتورهای تأثو 

 دارد. ریتأثمعکوس بر مقاومت در برابر تغییر  طور بهنتایج نشان داد که قابلیت اعتماد 

الزهرانی و 

 5171، 3همکاران

وکار الکترونیک از  کسب یریکارگ بر روی اعتماد به به رگذاریفاکتورهای حیاتی تأث

 زاویه دید شهروندان را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

 

و  جانبه همهبا مرور تحقیقات انجام شده در این حوزه، خأل تحقیقاتی در زمینه عدم شناسایی 

وکار  عوامل حیاتی موفقیت در اجرا و پذیرش کسبمنسجم از تمامی و تصویر کلی ارائه 

با توجه به  هر یک از این مطالعاتکه دلیل آن نیز این است که  شود یمالکترونیک دیده 

، تنها گوناگون یها ها و روش شاخص ، نظرات شخصی،ها تیمحدود، محیط مطالعهو سازمان 

 جانبه همهجامع برای شناسایی  و چارچوبی اند نمودهبه برخی از عوامل حیاتی موفقیت توجه 

عوامل حیاتی موفقیت ارائه نشده است. همچنین از دیگر کمبودهای موجود در تحقیقات 

بندی این  گذشته، این است که تنها به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت اکتفا شده و به اولویت

محدودیت،  عوامل توجه نشده است. این در حالی است که در دنیای واقعی به دلیل وجود

امکان در نظر گرفتن و اجرای همه این عوامل وجود ندارد، همچنین هریک از این عوامل از 

بندی عوامل حیاتی  ارجحیت متفاوتی برخوردار بوده که این موارد گویای ضرورت اولویت

بنابراین برای رفع گیری چند معیاره است؛  های تصمیم گیری از روش بهرهموفقیت و 

شده، در ابتدا با بررسی جامع ادبیات تحقیق، چارچوبی جامع برای شناسایی کمبودهای ذکر

گیری از روش دلفی فازی و نظرات  گردد. سپس با بهره جامع عوامل حیاتی موفقیت تدوین می

گیری از روش  شوند. در مرحله بعد با بهره خبرگان عوامل شناسایی شده، تعدیل و نهایی می

 

1. Stefanovic et al. 
2. Lallmahomed et al. 
3. Alzahrani et al. 
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بندی  ی وزن دهی است، برای اولویتها کیتکن نیتر قیدقترین و بدترین که از جدید -بهترین

ی تحقیق ها ینوآورکه این موارد از  شود یمعوامل نهایی شده از مرحله قبل بهره گرفته 

 .استحاضر نسبت به تحقیقات پیشین 

ی مناسب در این حوزه، عناصر مهم ها چارچوبدر همین راستا، ابتدا با بررسی استانداردها و 

و عوامل حیاتی  ها چالشوکار الکترونیک، موانع و  کسب زیآم تیموفقسازی  ی پیادهبرا

ی اصلی برای عوامل شناسایی شده، بر ها مقولهو  ها دستهموفقیت استخراج گردید. سپس 

وکار  ی مشابه استخراج شد و با مراحل و چرخه اجرای کسبها حوزهاساس اهداف و 

بعد تمام عوامل حیاتی موفقیت در مراحل اجرای  الکترونیک تطابق داده شد. در گام

وکار الکترونیک مورد توجه قرار گرفتند و ارتباط عوامل با استانداردها و  کسب

-و پیشران ها محرک بر اساسی بند طبقهگرفته شد. درنهایت،  در نظری این حوزه ها چارچوب

به اثرات داخلی و خارجی و نظرات خبرگان  با توجهوکار الکترونیک و  های اصلی کسب

ی ها طبقهدانشگاهی )با تخصص فناوری اطالعات( تنظیم گردید و عوامل شناسایی شده به 

 ، ارائه شده است.5جدول مربوطه تخصیص داده شد که نتایج در 
 

 وکار الکترونیک . عوامل حیاتی موفقیت کسب2جدول 

 منبع عوامل حیاتی موفقیت اصلی املع

راستایی  هم

 استراتژیک

 مشارکت کافی ذینفعان
؛ جویز و 5177، 7انفوکا و همکاران

 5174، 5همکاران

 مالکیت حمایت مناسب مدیریت و
؛ آلریمی و 5112، 9ویلکین و ریدت

 5171همکاران، 

راستایی و ارتباط بین فناوری  هم

 وکار اطالعات و استراتژی کسب
 5179، 4خدر و عثمان

؛ ویلکین و ریدت، 5112گیل گارسیا پاردو، برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری 

 

1. Nfuka et al. 
2. Juiz et al. 
3. Wilkin & Riddett 
4. Khther & Othman 
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 منبع عوامل حیاتی موفقیت اصلی املع

 5112 وکار اطالعات و کسب

 یطیمح ستیاثر ز

 )خارجی(
 نظارت محیطی و الزامات انطباق

؛ 5112؛ ویلکین و ریدت، 5119، 7اسپافورد

 5171آلریمی و همکاران، 

اثر سازمانی 

 )داخلی(

 سیاست، اصول و پاسخگویی شفاف

 کیوکار الکترون کسب
 5177، 9؛ جورجی5112، 5لی و همکاران

 5119اسپافورد،  تشکیالت مؤثر

 5171؛ اللمحمود و همکاران، 5113، 4هاردی مقاومت در برابر تغییراستراتژی 

 قابلیت اعتماد
؛ اللمحمود و 5171الزهرانی و همکاران، 

 5171همکاران، 

 یها استیاستراتژی، اصول و س

 شفاف فناوری اطالعات

، 2؛ هازلی و بروکر5112گیل گارسیا پاردو، 

 5171؛ آلریمی و همکاران، 5175

 مدیریت عملکرد

آنالیز، ارزیابی و استفاده کافی از 

 فناوری اطالعات
 5179؛ خدر و عثمان، 5175هازلی و بروکر، 

 متدولوژی مناسب مدیریت پروژه
؛ 5112؛ لی و همکاران، 5113، 1ابوموسی 

 5179، 1چانگ و همکاران

 استراتژی مؤثر مدیریت عملکرد
؛ آلریمی و 5112، 2ساهیبودین و همکاران

 5171همکاران، 

 مدیریت منابع

 5171؛ آلریمی و همکاران، 5113ابوموسی،  حمایت مالی کافی

فناوری  یها کارکنان و مهارت

 اطالعات مناسب
 5179؛ خدر و عثمان، 5179، 3لورنسز و آویال

 

 

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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  7یفاز یروش دلف

این تکنیک روشی پیمایشی مبتنی بر نظرهای متخصصان است و سه خصوصیت اصلی دارد 

 یشده و درنهایت پاسخ گروهی آمار ، تکرار و بازخورد کنترلنام یاند از: پاسخ ب که عبارت

 تواند یواقعی، قضاوت متخصصان نم یها تیر بسیاری از موقعد. (5171، 5هسو و همکاران)

منظور  ها و اعداد قطعی به داده گرید عبارت صورت اعداد کمّی قطعی بیان و تفسیر شود؛ به به

دنیای واقعی به علت ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت  یها ستمیمدل کردن س

منظور غلبه بر این  . در این راستا به(5174، 9کانان و همکارانناکافی است ) رندگانیگ میتصم

ارائه شد، ابزار مناسبی  7312لطفی زاده در سال  لهیوس فازی که به یها ظریه مجموعهمشکل، ن

، 4بوزون و همکاراناست ) یریگ میبرای مقابله با ابهام و عدم قطعیت موجود در فرآیند تصم

شناسایی شده  یها منظور تأیید شاخص بنابراین در این پژوهش از روش دلفی فازی به ؛(5171

 .شود یفنّاورانه استفاده م یها تیمرتبط با قابل

فازی است که توسط ایشیکاوا و  یها این روش ترکیبی از روش دلفی و نظریه مجموعه

بوزون و همکاران، اند از ) روش دلفی فازی عبارت یها ( ارائه شد. گام7339همکاران )

5171): 

وکار الکترونیک با مرور جامع مبانی نظری  گام اول: شناسایی عوامل حیاتی موفقیت کسب 

 پژوهش؛

. در این گام بعد از شناسایی عوامل رندهیگ مینظرهای متخصصان تصم یآور گام دوم: جمع 

متشکل از خبرگان مرتبط با  یریگ میوکار الکترونیک، گروه تصم حیاتی موفقیت کسب

شناسایی  یها منظور تعیین مرتبط بودن شاخص به یا و پرسشنامه شده لیموضوع پژوهش تشک

که در آن متغیرهای زبانی جدول  شود یها ارسال م شده با موضوع اصلی پژوهش برای آن

در این پژوهش از اعداد فازی مثلثی استفاده  .روند یبیان اهمیت هر شاخص به کار م یزیر، برا

دفعات مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته  م آن بهکه به دلیل سادگی در فه شود یم
 

1. Fuzzy Delphi 

2. Hsu et al. 
3. Kannan et al. 
4. Bouzon et al. 
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̃ است و در آن به ترتیب نمایانگر    و  ،   یک عدد فازی مثلثی است و          

 ارزش ممکن هستند. نیتر ترین و بزرگ، محتملنیتر کوچک
 

 یریگ میتصم یها شاخص دیکالمی برای تائ یها عبارت .3جدول 

 فازیعدد  متغیر زبانی

 (1، 1، 52/1) خیلی کم

 (1، 52/1، 2/1) کم

 (52/1، 2/1، 12/1) متوسط

 (2/1، 12/1، 7) زیاد

 (12/1، 7، 7) خیلی زیاد

 

پراهمیت: این کار از طریق مقایسه مقدار ارزش اکتسابی هر  یها گام سوم: تأیید شاخص

؛ ولی شود یطریق محاسبه م. مقدار آستانه از چند ردیپذ یصورت م ̃ شاخص با مقدار آستانه

ها  روش نیاتکاتر عنوان مقدار آستانه یکی از قابل ها به استفاده از مقدار میانگین ارزش شاخص

سپس برای  ،است. برای این کار ابتدا باید مقادیر فازی مثلثی نظرهای خبرگان محاسبه شده

ود. بدین منظور الزم ها محاسبه ش دهنده، میانگین فازی آن پاسخ  محاسبه میانگین نظرات 

 τاست که عدد فازی مثلثی هر شاخص مورد محاسبه قرار گیرد. محاسبه عدد فازی مثلثی 

 :ردیگ یها با استفاده از روابط زیر صورت م برای هر یک از شاخص

 (7)    ̃  (           )                               

 (5)   ̃  (        ) 

 (9)       (   ) 

 (4) 
    ∏   

 

   

 
 
  

 (2)              
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مقدار  ̃   اشاره دارد. یریگ میبه شاخص تصم jبه فرد خبره و اندیس  iدر روابط باال، اندیس 

میانگین فازی ارزش هر  ̃  و  رندهیگ میارزش فازی اکتسابی هر شاخص توسط هر تصم

به روش مرکز  ،1میانگین مقادیر فازی محاسبه شده از طریق رابطه شاخص است؛ همچنین 

 .شود یثقل، فازی زدایی م

 (1    ) 
      

      

 
 

̃  بعد از محاسبه مقادیر باال اگر مقدار فازی زدایی شده  شاخص موردنظر تأیید و باشد  ̃  

̃  شده ی فاز ی؛ ولی اگر مقدار دشود یوارد م یریگ میبه مرحله اصلی تصم باشد،  ̃  

 شود. شاخص موردنظر رد می

 7بدترین -روش بهترین

بهترین   توسط جعفر رضایی ارائه شده است، 5172بدترین که در سال  -اساس روش بهترینبر 

مشخص شده و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو  رندهیگ میو بدترین شاخص توسط تصم

. سپس یک مسئله حداکثر ردیگ یها صورت م شاخص )بهترین و بدترین( و دیگر شاخص

گردد. همچنین در  های مختلف فرموله و حل میبرای مشخص کردن وزن شاخص 5حداقل

این روش یک فرمول برای محاسبه نرخ ناسازگاری جهت بررسی اعتبار مقایسات در نظر 

 گرفته شده است. 

 

  بدترین: -بهترینروش  یها گام
ها  گیری تعیین شود. در این گام، مجموعه شاخص های تصمیم : مجموعه شاخص7گام 

 که از برای گرفتن یک تصمیم مورد نیاز است. شود یتعریف م {     5  7 }صورت  به

تر( و بدترین )دارای کمترین اهمیت و کمترین مطلوبیت(  تر، مطلوب : بهترین )مهم5گام 

بهترین و بدترین شاخص را  رندهیگ میشاخص را مشخص نمایید. در این مرحله تصم

 .ردیگ یدر این مرحله صورت نم یا سهی، هیچ مقاکند یتعریف م یطورکل به

 

1. Best-Worst Method (BWM) 

2. MAXIMIN 
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مشخص نمایید.  3تا  7ها با اعداد  : ارجحیت بهترین شاخص را نسبت به سایر شاخص9گام 

   صورت  ها به بردار ارجحیت بهترین شاخص نسبت به دیگر شاخص

دهنده ارجحیت  نشان    . در بردار ذکرشده، شود ینمایش داده م        5   7   

 است. 7    ( است، واضح است که  ( نسبت به شاخص ) رین شاخص )بهت

مشخص نمایید.  3تا  7ها را نسبت به بدترین شاخص با اعداد  : ارجحیت همه شاخص4گام 

   صورت  ها نسبت به بدترین شاخص را به بردار ارجحیت سایر شاخص

ارجحیت شاخص     در بردار ذکرشده،   شود ینمایش داده م          5   7  

 است. 7    ( است، واضح است که  نسبت به بدترین شاخص ) ( )

7 ها را بیابید ) : مقادیر بهینه وزن2گام 
   5

      
(. برای تعیین وزن بهینه هر یک از  

   یها ها، زوجشاخص

  
و      

  

  
، سپس برای برآورده کردن شده لیتشک      

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

  
|و  |    

  

  
را  |    

ها و  هایی که حداقل شده است، حداکثر نماید. با توجه به غیر منفی بودن وزن  برای همه 

 :( فرموله نمود7صورت رابطه ) مدل را به توان یمجموع اوزان م

(1)  

       {|
  

  

    |  |
  

  

    |} 

     

∑    

 

 

                
 

 ( تبدیل نمود:2( را به مدل )1مدل ) توان یهمچنین م

 

(2)      
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|
  

  

    |               

|
  

  

    |               

∑    

 

 

                
ها با  صورت زیر ارائه شده است و در این مقاله اوزان شاخص تابع فوق نیز به البته مدل خطی

 .ندیآ یاستفاده از مدل خطی به دست م

(3) 

     
     
|        |               

|        |               

∑    

 

 

                
7  با حل مدل فوق، مقادیر بهینه 

   5
      

 ,Rezaei)دیآ یبه دست م   و    

2015) . 

 :بدترین -بهترینمحاسبه نرخ سازگاری در روش 

   . واضح است که مقدار شود یدست آمده، نرخ سازگاری محاسبه مه ب   با استفاده از 

             که ییدهنده نرخ سازگاری باالتری است. ازآنجا تر نشان بزرگ

بدست آورد. با استفاده از   حداکثر مقدار  توان یاست، م  {3   5 7}    و

نرخ سازگاری را  توان یو فرمول ارائه شده م4جدول های سازگاری موجود در  شاخص

 محاسبه نمود.
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 بدترین -بهترینهای سازگاری با استفاده از روش  . شاخص4جدول 

aBW ۱ 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

 

نرخ سازگاری (71)  
  

شاخص سازگاری
 

 باشد نتایج سازگاری بیشتری دارد. تر کیهرچه مقادیر نرخ سازگاری به صفر نزد

 

 و روش تحقیق چارچوب

تحقیقات توسعه  گونه نیاهدف این پژوهش از نظر نوع هدف، تحقیقی کاربردی بوده و 

ضمن شناسایی عوامل حیاتی  در این پژوهش، .استدانش کاربردی در یک زمینه خاص 

. در گام شود یها نیز پرداخته مبندی آن وکار الکترونیک، به اولویت موفقیت در اجرای کسب

وکار  شده در حوزه عوامل حیاتی موفقیت در اجرای کسب تحقیقات انجام اول با بررسی

از عوامل حیاتی  یگیرند و فهرست الکترونیک، عوامل حیاتی موفقیت موردبررسی قرار می

گیرد، سپس عوامل حیاتی موفقیت  شده در اختیار خبرگان شرکت قرار می موفقیت شناسایی

اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی نهایی و موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر 

 آن توزیع و بدترین -بهترین مخصوص روش پرسشنامه تهیه شوند. در گام بعد با انتخاب می

تأییدشده در مرحله قبل، با استفاده از روش  اوزان عوامل حیاتی موفقیت خبرگان، میان در

، نشان 7الصه، در شکل طور خ پژوهش به یمراحل اجرا دیآ یبدست م بدترین -بهترین

 شده است: داده
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 . مراحل تحقیق۱شکل 

 مطالعه موردی

که در امور مدیریت  شرکتیای موردی در  برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مطالعه

این شرکت با  .، صورت گرفتنمود یای م سرمایه، مالی و بازار اقدام به ارائه خدمات مشاوره

های اقتصادی مفید هدف جذب، تمرکز و مدیریت سرمایه و فراهم آوردن بستر برای فعالیت

های خود را آغاز نموده و در حال حاضرآماده به ارائه خدمات در بخش ایفعالیت حرفه

گذاری در خطوط ارتباطی گذاری، سرمایههای سرمایهو تضمین سهام و شرکت دوفروشیخر

های ها و بنگاهگذاری با شرکت، ریلی و مخابراتی(، مشارکت و سرمایهیا ، جادهییمای)هواپ

های ذاری در مورد احداث، تأسیس و اجرای ساختمانگاقتصادی داخلی و خارجی، سرمایه

های مجازی اندازی فروشگاهگذاری و مشارکت در راهمسکونی، تجاری و اداری و سرمایه

هایی ازجمله: اجرای فیبر نوری در دریاهای آزاد، بانک همچنین این شرکت در پروژه .است

 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

 و ارائه پیشنهادهایی برای اجرای دولت الکترونیک یریگجهینت

عوامل حیاتی موفقیت دولت الکترونیک  یبندتیاولووزن دهی و 

 با روش دلفی فازی

 یآورجمعو  BWMطراحی پرسشنامه مقایسه زوجی با روش 

 داده
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در عصر کنونی با توجه  رو نی. ازاگذاری استنوین، در حال سرمایه یها یانرژ و الکترونیک

وکار الکترونیک، شرکت موردنظر برای جذب،  و نقش حیاتی کسب انکار رقابلیضرورت غ به

خود، درصدد اجرای  های اقتصادیتمرکز، مدیریت سرمایه و فراهم آوردن بستر برای فعالیت

بندی  اولویتای باهدف شناسایی و  مطالعه در همین راستا،وکار الکترونیک است.  کسب

وکار الکترونیک در شرکت موردنظر صورت گرفت.  عوامل حیاتی موفقیت در اجرای کسب

استراتژیک، فناوری  یها نفر از اعضای شرکت با تخصص 1گیری متشکل از  گروه تصمیم

به سال(،  1که دارای تخصص و تجربه الزم بودند )حداقل اطالعات، مالی و منابع انسانی 

همچنین در طی پژوهش د. شرکت تشکیل گردی یگذار استیتراتژیک و سسرپرستی مدیر اس

)با تخصص  پژوهشگران و دانشگاهیان ایـن حـوزه نفر از 9 پژوهشگر از نظرهای بنا به نیـاز

 . گیـری شـدبهـرهنیز   فناوری اطالعات(

 تأیید عوامل حیاتی موفقیت با روش دلفی فازی

شاخص که از مرور  72وکار الکترونیک،  اجرای کسب منظور تأیید عوامل حیاتی موفقیت به

پرسشنامه مخصوص روش دلفی فازی قرار گرفتند و از  یها مبانی نظری به دست آمد در سؤال

درنهایت پس از  .ها پاسخ دهند خبرگان خواسته شد مطابق با شرح این روش به سؤال

شاخص  75رحله درمجموع پرسشنامه روش دلفی فازی و طی چهار م یها داده لیوتحل هیتجز

( چنانچه اختالف بین دو مرحله 5115تأیید و انتخاب شدند. بر اساس نظر چنگ و لین )

و بر این  شود یباشد، فرایند نظرسنجی متوقف م 5/1نظرسنجی روش دلفی فازی کمتر از 

 بود. 5/1تأییدشده کمتر از  یها مرحله چهار و سه برای شاخص یفاز یاساس تفاوت مقادیر د

 .نشان داده شده است 2نتایج در جدول 
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 . نتایج روش دلفی فازی5جدول 

 میانگین فازی شاخص
میانگین فازی زدایی 

 شده

نتیجه 

 آزمون

 عدم رد 115/1 (92/1، 12/1، 7) مشارکت کافی ذینفعان

 عدم رد 292/1 (22/1، 3/1، 7) حمایت مناسب مدیریت ومالکیت

 راستایی و ارتباط بین فناوری هم

 وکار اطالعات و استراتژی کسب
 عدم رد 275/1 (22/1، 22/1، 7)

برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری 

 وکار اطالعات و کسب
 عدم رد 191/1 (52/1، 22/1، 7)

 رد 252/1 (1، 22/1، 7) نظارت محیطی و الزامات انطباق

سیاست، اصول و پاسخگویی شفاف 

 کیوکار الکترون کسب
 عدم رد 12/1 (2/1، 12/1، 7)

 عدم رد 115/1 (92/1، 12/1، 7) تشکیالت مؤثر

 عدم رد 112/1 (2/1، 2/1، 7) تغییر برابر در مقاومت استراتژی

 عدم رد 141/1 (52/1، 11/1، 7) قابلیت اعتماد

شفاف  یها استیاستراتژی، اصول و س

 فناوری اطالعات
 عدم رد 129/1 (52/1، 14/1، 7)

استفاده کافی از آنالیز، ارزیابی و  

 فناوری اطالعات
 رد 29/1 (1، 14/1، 22/1)

 رد 291/1 (52/1، 42/1، 7) متدولوژی مناسب مدیریت پروژه

 استراتژی مؤثر مدیریت عملکرد

 
 عدم رد 121/1 (52/1، 12/1، 7)

 عدم رد 191/1 (42/1، 12/1، 7) حمایت مالی کافی

فناوری  یها کارکنان و مهارت

 اطالعات مناسب
 عدم رد 111/1 (52/1، 19/1، 7)

  1152/1 (1، 112/1، 7) مقدار آستانه
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عامل حیاتی موفقیت شناسایی شده از ادبیات  72نتایج روش دلفی فازی نشان داد که  از بین 

آنالیز، ارزیابی و  استفاده کافی از "، "نظارت محیطی و الزامات انطباق "عامل  9تحقیق، 

 دیعامل حیاتی موفقیت تائ 75رد و  "متدولوژی مناسب مدیریت پروژه "و  "فناوری اطالعات 

 شدند.
 شده دی. عوامل حیاتی موفقیت تائ6جدول 

 عوامل حیاتی موفقیت عوامل اصلی

 (7R) کیراستایی استراتژ هم

 (77Rمشارکت کافی ذینفعان )

 (75Rحمایت مناسب مدیریت ومالکیت )

 (79Rوکار ) اطالعات و استراتژی کسب راستایی و ارتباط بین فناوری هم

 (74R) وکار برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری اطالعات و کسب

 (5Rاثر سازمانی )داخلی( )

 (57R) کیوکار الکترون سیاست، اصول و پاسخگویی شفاف کسب

 (55Rتشکیالت مؤثر )

 (59R) تغییر برابر در مقاومت استراتژی

 (54R) اعتماد قابلیت

 (52Rهای شفاف فناوری اطالعات ) استراتژی، اصول و سیاست

 (97Rاستراتژی مؤثر مدیریت عملکرد ) (9Rمدیریت عملکرد )

 (4Rمدیریت منابع )
 (47R) یحمایت مالی کاف

 (45Rهای فناوری اطالعات مناسب ) کارکنان و مهارت

 

 عوامل حیاتی موفقیت دهی وزن

 میان در آن توزیع و بدترین -بهترین مخصوص روش پرسشنامه تهیه با مرحله این در

 این شده تشریح مراحل قبلی، طبق مرحله تأییدشده عوامل حیاتی موفقیت اوزان خبرگان،

عوامل  نیتر تیاهم و کم ترین مهم ابتدا منظور بدین شود؛ می محاسبه قبلی، بخش در روش

عوامل  نیتر تیاهم ترین و کم مهمشوند. سپس برای هر طبقه نیز  می مشخص حیاتی موفقیت

ترین عامل و  شود. در گام بعد به تعیین بردار ارجحیت مهم حیاتی موفقیت مشخص می
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شود. برای تعیین این بردار از خبرگان  ها پرداخته می شاخص  نسبت به دیگر عوامل و شاخص

ها و شاخصترین عامل و شاخص را نسبت به سایر عوامل  خواسته شده است تا ارجحیت مهم

میانگین گرفته شده و  شده یآور های جمعاز داده تیمشخص نمایند و درنها 3تا  7از عدد 

 حاصل شد. 71تا  1نتایج جداول 
 ترین عامل نسبت به دیگر عوامل حیاتی موفقیت .  ارجحیت مهم7جدول 

 ۱R 2R 3R 4R ترین عامل مهم

7R 7 9/1  2/1  9/9  

 
 راستایی استراتژیک نسبت به دیگر عوامل در هم ترین عامل . ارجحیت مهم8جدول 

 ۱۱R ۱2R ۱3R ۱4R ترین شاخص مهم

75R 9 7 2/5  1/5  

 
 ترین عامل نسبت به دیگر عوامل در اثر سازمانی ارجحیت مهم 9جدول 

 2۱R 22R 23R 24R 25R ترین شاخص مهم

55R 9/4  7 57/9  71/5  4 

 
 دیگر عوامل در مدیریت منابعترین عامل نسبت به  . ارجحیت مهم۱۱جدول  

 4۱R 42R ترین شاخص مهم

47R 7 2/5  

 

ترین عامل و شاخص تعیین  اهمیت ها نسبت به کم سپس بردار ارجحیت دیگر عوامل و شاخص

حاصل  74تا  77شود. برای تعیین این بردار نیز مانند گام قبل عمل کرده و نتایج جداول  می

 شد.
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 ترین عامل حیاتی موفقیت اهمیت عوامل نسبت به کم. ارجحیت دیگر ۱۱جدول 

 3R ترین عامل اهمیت کم

7R 2/1 

5R 7/9 

9R 7 

4R 2/1 

 
 

 راستایی استراتژیک هم ترین عامل در اهمیت . ارجحیت دیگر عوامل نسبت به کم۱2جدول 

 ۱۱R ترین شاخص اهمیت کم

77R 7 

75R 9 

79R 7/5 

74R 4/5 

 
 اثر سازمانی ترین عامل شاخص در اهمیت عوامل نسبت به کم . ارجحیت دیگر۱3جدول 

 2۱R ترین شاخص اهمیت کم

57R 7 

55R 4/9  

59R 4/5 

54R 5/9 

52R 2/7 

 
 ترین عامل شاخص در مدیریت منابع اهمیت . ارجحیت دیگر عوامل نسبت به کم۱4جدول 

 42R ترین شاخص اهمیت کم

47R 2/5 

45R 7 
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برای عوامل اصلی و  هر یک از عوامل  حیاتی موفقیـت مقـادیر    فوق یها مدل با حل تیدرنها

وزن نهایی هر یـک از عوامـل را بـا توجـه بـه       توان یم تیکه درنها دیآ یها بدست م بهینه وزن

ضرب وزن هر شاخص در عامل مربـوط بـه آن بدسـت     ها از حاصل مراتب بودن شاخص سلسله

 آمده است. ،72آورد که در جدول 
 وکار الکترونیک اوزان نهایی هریک از عوامل حیاتی موفقیت کسب .۱5دول ج

 وزن نهایی شاخص wj ها شاخص وزن عامل عوامل

7R 

 
234/1 

77R 755/1  119/1  

75R 421/1  517/1  

79R 572/1  753/1  

74R 519/1  75/1  

5R 773/1 

57R 122/1  171/1  

55R 454/1  127/1  

59R 743/1  172/1  

54R 55/1  151/1  

52R 773/1  174/1  

9R 122/1 97R 7 122/1 

4R 
553/1 

 
47R 174/1  719/1  

45R 522/1  112/1  

 715/1   مقدار  

 194/1  نرخ سازگاری 

 

در میان  شود که بدترین مشاهده می -خطی روش بهترین یزیر با توجه به حل مدل برنامه

(، 75Rعوامل حمایت مناسب مدیریت ومالکیت ) دوازده عامل حیاتی موفقیت، به ترتیب

وکار  راستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسب (، هم47R) یحمایت مالی کاف

(79Rبرقراری ارتباط مؤثر بین فناوری اطالعات و کسب ،) وکار (74R و مشارکت کافی )
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ترین  عنوان مهم به ترتیب به 119/1و  75/1، 753/1، 714/1، 51/1( با اوزان 77R) نفعانیذ

 عوامل حیاتی موفقیت شناسایی  شدند.

 

 هاو پیشنهاد یریگ جهینت

در جهان،  آن روزافزون گسترش و اطالعات فناوری ژهیو به ها یفناور امروزه با رشد

ایجاد شده است که دستیابی  ها انسان زندگی مختلف یها حوزه در یا گسترده بسیار تغییرات

ها، برای به  وکار و فناوری اطالعات در سازمان نیازمند برقراری ارتباط بین کسببه موفقیت 

وکار الکترونیک برای  کسب رو نیحداکثر رساندن منافع و کاهش عدم قطعیت است. ازا

وکار  وکار از اهمیت خاصی برخوردار است. کسب های محیط کسب پاسخگویی به چالش

گنجانیده شده در بخش، پدید آمده است.  یها یرالکترونیک برای رسیدن به اهداف فناو

وکار الکترونیک،  وکار الکترونیک ضرورت دارد. برای اجرای کسب اجرای کسب رو نیازا

عوامل مهمی وجود دارند که اجرای آن را آسان نموده و در صورت فقدان این عوامل اجرای 

حیاتی موفقیت نامیده  وکار الکترونیک با شکست همراه است که این عوامل، عوامل کسب

وکار الکترونیک در عصر کنونی و نقش عوامل  شوند؛ بنابراین با توجه به اهمیت کسب می

بندی عوامل حیاتی  سازی آن، در این مقاله به شناسایی و اولویت حیاتی موفقیت در پیاده

در  با توجه به خأل تحقیقاتی که وکار الکترونیک پرداخته شد. موفقیت برای اجرای کسب

عوامل حیاتی منسجم از تمامی و تصویر کلی و عدم ارائه  جانبه همهزمینه عدم شناسایی 

بندی این عوامل وجود  وکار الکترونیک و همچنین عدم اولویت موفقیت در اجرای کسب

عوامل حیاتی جامع  ، شناساییبه دنبال رفع کمبودهای موجود با هدف تحقیق حاضردارد. 

های  وکار الکترونیک است که از تکنیک ها برای اجرای کسب آن بندی موفقیت و اولویت

در ابتدا با بررسی جامع ادبیات  شود.بدترین استفاده می -بهترین تلفیقی دلفی فازی و روش

گردد. سپس با  تحقیق، چارچوبی جامع برای شناسایی جامع عوامل حیاتی موفقیت تدوین می

برگان عوامل شناسایی شده، تعدیل و نهایی گیری از روش دلفی فازی و نظرات خ بهره

 نیتر قیدقبدترین که از جدیدترین و  -گیری از روش بهترین شوند. در مرحله بعد با بهره می
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بندی عوامل نهایی شده از مرحله قبل بهره گرفته  ی وزن دهی است، برای اولویتها کیتکن

)در  ی فرآیند اجرای این روشسادگ به توان یمی این تکنیک ریکارگ بهشود. از دالیل  می

که نیاز به مقایسات زوجی زیادی دارند(، همچنین این  AHPهایی همچون مقایسه با روش

تری نسبت به اطمینانهای قابلبدین معنی که جواب  شود، تر میای استوارروش منجر به مقایسه

ی کمتر ا سهیمقای اه دادهگیری از  دهد. دلیل آن هم در بهره های وزن دهی می سایر روش

شود و پذیرش  می رندهیگ میتصمکه موجب گریز از مقایسات ناسازگار توسط خبرگان  است

باشند، اشاره کرد که این موارد از  بهتر از سوی خبرگانی که دارای محدودیت زمان می

نتایج نشان داد که عوامل حمایت مناسب مدیریت ومالکیت، ی پژوهش حاضر است. ها تیمز

 وکار، راستایی و ارتباط بین فناوری اطالعات و استراتژی کسب مالی کافی، همحمایت 

عنوان  به وکار و مشارکت کافی ذینفعان برقراری ارتباط مؤثر بین فناوری اطالعات و کسب

بیان کرد که حمایت مدیریت و  توان یمدر توجیه این نتیجه  ترین عوامل شناسایی شدند. مهم

ی سازمان ها یاستراتژراستایی بین فناوری اطالعات و سایر  مالکیت، زمینه حمایت مالی و هم

ی ارتباط بین برقرارمالی امکان  نیتأم. همچنین بدون حمایت مدیریت و کند یمرا فراهم 

فناوری اطالعات و . همچنین ارتباط مؤثر بین ستینفراهم  ها یاستراتژفناوری اطالعات و 

با  ،رو نیازامالی نیاز دارد.  نیتأموکار و مشارکت ذینفعان نیز به حمایت مدیریت و  کسب

شرکت موردنظر برای اجرای  گردد: پیشنهادهایی ارائه می توجه به نتایج بدست آمده

وکار الکترونیک باید به جلب حمایت مدیریت و مالکیت توجه زیادی نماید تا با جلب  کسب

وکار الکترونیک با راحتی و سرعت بیشتری  مایت مدیریت و مالکیت مسیر اجرای کسبح

رو الزم است با تشکیل جلسات متعدد با مدیریت و مالکیت شرکت، مزایای  پیموده شود. ازاین

وکار الکترونیک و نقش آن در پیشبرد اهداف شرکت در عصر کنونی بیان گردد. از  کسب

وکار الکترونیک، ضرورت  ابع مالی کافی برای اجرای کسبدر اختیار داشتن من ییسو

منابع مالی اجرای  ژهیو به ها رساختیاست و در صورت فراهم نبودن ز انکار رقابلیغ

آن از اهمیت  نیتأم یها وکار الکترونیک میسر نیست؛ بنابراین توجه به منابع مالی و راه کسب

وکار از  ن فناوری اطالعات و استراتژی کسبراستایی و ارتباط بی باالیی برخوردار است. هم
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وکار و فناوری  های کسبکه استراتژی یا گونه دیگر عوامل مهم شناسایی شده است، به

وکار الکترونیک با سایر  کسب یها یاطالعات باهم در تعارض نباشند. همچنین استراتژ

فناوری اطالعات و  بین یشرکت هماهنگ و سازگار باشد و باید ارتباط مؤثر یها یاستراتژ

باید به مشارکت ذینفعان توجه شود و به همه ذینفعان  از طرفیوکار وجود داشته باشد.   کسب

وکار الکترونیک بر سایر  اجرای کسب ریوکار الکترونیک توجه شود و تأث در اجرای کسب

وانند موارد ت مندان به این حوزه برای تحقیقات آتی، می ذینفعان نیز در نظر گرفته شود. عالقه

 زیر را پیگیری نمایند:

 وکار  بررسی و شناسایی موانع اجرای کسببه توانند در تحقیقات آتی می محققان

اجرای  یها سکیوکار الکترونیک و ر الکترونیک، راهکارهای مقابله با موانع اجرای کسب

 وکار الکترونیک بپردازند. کسب

 مسـائلهـای حـل تکنیـک از سـایرتوانند محققان می MODM ،برنامه مثال عنوان به-

 . استفاده کنندریزی آرمانی، 

  ،را افزایش  دهنده نظر تعداد متخصصان خبرهتوان میبرای دستیابی به نتایج قابل استنادتر

های خبرگان، از نظریه داد و همچنین برای لحاظ کردن عدم اطمینان و ابهام نظرهای ذهنی

های فازی مجموعه نظریه ،5های فازی نوع نظریه مجموعهدیگری نظیر تئوری خاکستری، 

 .و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد برد بهرهشهودی 

  یابد و ارائه یک افزایش می شدت بهبا افزایش معیارها و زیر معیارها، حجم محاسبات

 گردد.های آتی پیشنهاد میابتکاری( برای کاهش محاسبات برای پژوهش روش ابتکاری )فرا

 وکار الکترونیک و  منظور تأیید عوامل حیاتی موفقیت اجرای کسب به توانند محققان می

 بهتر، از معادالت ساختاری استفاده کنند. بندی همچنین ارائه یک دسته

 سازی یا سایر های بهینهعالوه بر این موارد، ارائه یک مدل مناسب )بر مبنای روش

تحقیقات آتی  عنوان بهبندی عوامل حیاتی موفقیت نیز  رویکردهای موجود( برای اولویت

 گردد.پیشنهاد می
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