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 چکیده
 موفقیت و است الکترونیکیوکار کسب هایفعالیت یهمه مرکز وکار الکترونیککسب ژیاسترات

بندی عوامل . هدف این پژوهش، شناسایی و اولویتشودمی شروع آن استراتژی از الکترونیکیوکار کسب
. پژوهش از نظر هدف استوکارهای الکترونیک ایران ریزی استراتژیک کسبموفقیت در برنامهکلیدی 

پیمایشی است. برای استخراج عوامل کلیدی موفقیت  -، توصیفیهادادهکاربردی و از نظر شیوه گردآوری 
کار الکترونیک پرداخته شده است. سپس برای سنجش وهای موجود در در حوزه کسببه تحلیل پژوهش

الکترونیک، با استفاده از جدول کرجسی مورگان،  وکارکسببر  عوامل کلیدی موفقیت تأثیرمیزان 
الکترونیک وکار کسبصصان در زمینه مدیریت و مدیران نفر از کارشناسان، متخ 387ی شامل انمونه

از تحلیل عاملی تاییدی با  هادادهاز ابزار پرسشنامه و برای تحلیل  هادادهانتخاب شد. برای گردآوری 
و مشتریان بیشترین  فناوریاستفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریتی،  افزار لیزرلاستفاده از نرم 

های وکارکسبرا دارند و عامل اقتصاد کالن در موفقیت  تأثیرو عامل فرهنگی و اجتماعی کمترین  تأثیر
 الکترونیکی اثری ندارد.
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 مقدمه. 1

ها در جهان داشته است. به کارگیری وکارکسببسیار زیادی بر  تأثیراطالعات  فناوری
-ها طول میهایی که روزها و هفتهاطالعات باعث شده است که فرآیندها و عملیات فناوری

محصوالت با کیفیت  شود که این امر منجر به ارائه خدمات وکشید، در کسری از ثانیه انجام 
هایی که بر مبنای فناوری اطالعات شکل وکارکسب [38] تر به مشتریان شده استمناسب
های جدیدی را اند، بلکه فرصتهای سازمان شدهاند، نه تنها منجر به ارتقای شایستگیگرفته

کارا و اثربخش  تأمینبرای تحویل کاال و ارائه خدمات و خلق ارزش افزوده از طریق زنجیره 
 . [8] کندفراهم می
محور و فرآیندهای رآیندهای تولید، فرآیندهای مشتریالکترونیک با ارتقای فوکار کسب

تواند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد مدیریت داخلی، توان رقابت شرکت را بهبود بخشیده و می
ک، بازاریابی الکترونیکی، جمله تجارت الکترونیمن وکار الکترونیکهای کسبحلکند. راه

ریزی منابع، مدیریت روابط با مشتریان، مزایای مشهود و ، سیستم برنامهتأمینمدیریت زنجیره 
الکترونیک وکار کسب. از جمله مزایای [8] ایجاد کرده استوکار کسبنامشهود زیادی برای 

های یکپارچگی با سیستم از: توسعه و بهبود ارتباطات داخلی و خارجی، افزایش فروش، عبارتند
کنندگان، سرعت و دقت بیشتر، افزایش فروش، هزینه پایین اجرا تأمینپشتیبان، بهبود روابط با 

-تأمینها، شناسایی بازار جدید، ارتباط بهتر با ، کاهش هزینه معامله بدلیل حذف واسطه[3]

مستقیم، هزینه مستقیم و غیرتر، توانایی بازاریابی کنندگان، قرارگرفتن در معرض بازار گسترده
 . [۲۲]وری ارتباطی پایین، دسترسی به بازار بیشتر و بهبود تصویر شرکت و بهره

وکار با این حال، از آنجایی که محیط )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی( کسب
زیر های محیطی ناگو پویایی رو شدن با پیچیدگیها برای روبه، شرکتاستالکترونیکی متغیر 

وکار الکترونیک تدوین کنند. بنابراین، در جهان هستند که استراتژی مناسبی را برای کسب
کار بگیرند که از طریق آن بتوانند هایی را بهطور فعال تئوری و روشها باید بهکنونی شرکت

یکی . در حال حاضر، [۲9]هماهنگ و یکپارچه کنند  فناوریهایشان را با بازار و مسائل سیاست
های موفق برای رویارویی با محیط متالطم کنونی و دستیابی به از ابزارهای اصلی سازمان

ریزی استراتژیک، محور اصلی ریزی استراتژیک است. زیرا مدیریت و برنامهاهداف شرکت، برنامه
 . [8] تواند عامل موفقیت هر سازمانی شودمدیریت عملی و صحیح هر سازمانی بوده و می

برای کسب مزیت رقابتی در محیط پر تالطم امروزی نیازمند  های ایرانیسازمان ،ینبنابرا
ریزی ها هستند و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در برنامهگزار بر آنتأثیرتوجه به عوامل 

ها یک امر ضروری است. شناسایی عوامل کلیدی استراتژیک برای موفقیت و پیشرفت آن
های باال برای دسترسی به اهداف سازد تا به اولویتمان را متعهد میموفقیت، مدیران ارشد ساز
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کند که استراتژیک توجه نمایند، اقدامات اصالحی بهتری را انجام دهند و به آنها کمک می
عالوه، شناسایی عوامل کلیدی انداز و بیانیه ماموریت به استراتژی عملی ترجمه کنند. بهچشم

تر های پایینهای روزانه در الیهها در فعالیتتمرکز بر اولویت موفقیت به درک استراتژی و
-تر بین اهداف استراتژیک با عملیاتکند که این امر باعث ایجاد رابطه قویسازمان کمک می

.در نتیجه این پژوهش به شناسایی و [34] شودمیهای اجرایی برای رسیدن به مقاصد و اهداف 
ایران  وکارهای الکترونیکی در بازارریزی استراتژیک در کسببرنامهبندی عوامل موفقیت اولویت

 پردازد. می
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری. 2

وکار برای دستیابی به مزایای زمانی، فضا و هزینه نسبت به کسب. وکار الکترونیکیکسب
روابط نزدیک  وکار الکترونیکی یکی از اجزای ضروری برای هر سازمانی که خواستارسنتی، کسب

وکار کسب. [۲9] استوکار و دستیابی به مزیت رقابتی است، با مشتریان و شرکای کسب
وکار کسبهای اینترنتی در الکترونیک اصطالحی فراگیر است که به معنی استفاده از تمام قابلیت

مانند وکار کسبو نه تنها شامل خرید و فروش )تجارت الکترونیک( بلکه شامل فرآیندهای  است
کنندگان و مدیریت آن بصورت الکترونیکی )بازاریابی تأمینارائه خدمت به مشتریان و 

تا تحویل محصول و خدمات به مشتری، روابط  تأمینهای الکترونیکی(، مدیریت کلیه فعالیت
وکار الکترونیکی، به . کسب[9] استداخلی بین کارکنان و همکاری خارجی با شرکای تجاری نیز 

داخلی و خارج از سازمان وکار کسباستفاده از وسایل الکترونیکی برای انجام عملیات  معنای 
داخلی شامل ارتباط کارکنان یک سازمان با یکدیگر از وکار کسبهای شود. فعالیتتعریف می

گذاری اطالعات، تسهیل انتشار دانش و پشتیبانی طریق اینترنت به منظور بهبود به اشتراک
 است.های مدیریتی گزارش

ریزی استراتژیک فرآیند برنامه. وکارهای الکترونیکیریزی استراتژیک کسببرنامه
تعریف برنامه یک سازمان برای دستیابی به ماموریت خود است. یک استراتژی سازمان یک 

ریزی استراتژیک رویکرد مشتق شده برای دستیابی به این ماموریت است. محصول یک برنامه
) یک طرح استراتژیک( که شامل شرح و تفصیل استراتژی در سطح باال و عناصری  یک سند

دهند. یک شرح کامل از محیط سازمان و مقصود آن است. قرار می تأثیراست که آن را تحت 
ریزی استراتژیک پایه و اساس مهم برای اجرای کارهای سازمان است و همچنین در برنامه

دها، مدیریت ریسک، مدیریت پورتفولیوها و هر طرحی در گسترده معماری سازمان، بهبود فراین
ها در میدان ریزی استراتژیک نقشی کلیدی در موفقیت سازمانبرنامه. [97]شرکت نقش دارد 

های بزرگ واقع شده است، اگر ریزی که تاکنون مورد استفاده سازمانرقابت دارد. این نوع برنامه
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شود که در صورت اجرای صحیح و به هایی میانتخاب استراتژیبه درستی تدوین شود، منجر به 
 .[97] آوردموقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می

الکترونیکی است و وکار کسبهای ی فعالیتوکار الکترونیک مرکز همهاستراتژی کسب
بود که با نادیده . پورتر معتقد شودمیوکار الکترونیکی از استراتژی آن شروع موفقیت کسب

 وکاری کسبژخورند. توسعه استراتوکارها شکست میهای استراتژی بسیاری از کسبگرفتن پایه
 .[99]وکار دیگری است الکترونیک مشابه استراتژی هر کسب

کند، استراتژی وکار تمرکز میوقتی استراتژی سازمان بر روی بهبود فرایندهای کسب
وکار کسبروی کاهش هزینه و سرعت بخشیدن به فرایندهای  الکترونیک باید بر وکارکسب

تمرکز کند تا به سازمان کمک کند به استراتژی خود برسد. وقتی تمرکز استراتژی سازمان بر 
اطالعات به دنبال  فناوریوکار الکترونیکی با استفاده از نوآوری تمرکز دارد، استراتژی کسب

 .[۲1]خلق محصوالت و خدمات جدید است 
وکارهای الکترونیکی روز به به خاطر افزایش کسب وکارهای الکترونیکی، موفقیت در کسب

وکارهای الکترونیکی استراتژی مناسب اهمیت زیادی . بنابراین در کسبشودمیتر روز سخت
توانند اجرا شوند. اشتباهاتی که در توسعه ها نمیبدون وجود استراتژی، بهترین ایدهدارد، که حتی 

وکار در بینی نادرست صاحبان کسبآید شامل پیشالکترونیکی به وجود میوکار کسباتژی استر
کند و تخمین نادرست مالی، بدون در نظر ها مشتریان احتمالی را جذب میمورد اینکه آیا ایده آن

دهد در شروع کار وقتی به اندازه کافی مشتری مالی اضافی که به شرکت اجازه می گرفتن منابع
وکار الکترونیکی، آن است را توسعه دهد. بهترین استراتژی برای کسبوکار کسبب نکند، جذ

ی بازاریابی الکترونیکی باشد یعنی عملیات بازاریابی از طریق اینترنت انجام شود. برای که برپایه
حق وب سایت، وکار الکترونیکی شامل )تثبیت موقعیت، بالگ، این منظور از ابزارهای کسب

، بازاریابی مجازی، سخنگوی خودکار، صفحه فشار، تبلیغات پرداخت در بازاریابیایمیل  نشر،
 .[8] شودمیوجو( استفاده موتورهای جست

 هاییکارتی، بعضی از مدل، مدل رقابتی پورتر و مدل ترکیبی بازاریابی مکSWOTیل لتح
الکترونیکی پیشنهاد شده است. پنج گام اساسی برای برای وکار کسبکه برای تهیه و توسعه 
الکترونیک شامل: تعریف مجدد مزایای رقابتی، تجدیدنظر در وکار کسبتهیه استراتژی و مدل 

های درآمد، باز مهندسی شرکت و سنتی و مدلوکار کسبوکار، امتحان مجدد استراتژی کسب
ثر لیاتی و استراتژیک مشروط ادغام مومزایای عمدرک  .استسایت و تغییر خدمات مشتریان وب

گذاری استراتژیکی منطقی و الکترونیک، توانایی مدیران ارشد، سرمایهوکار کسبنوآوری 
 .[۲9] استگستردگی همکاری 
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الکترونیک با توجه به وکار کسبگذار بر تأثیرهای شاخص. (CSF) 1عوامل کلیدی موفقیت
  بندی شده است.دسته 9ل مبانی نظری تحقیق به صورت جدو

 
  الکترونیکوکار کسبگذار بر تأثیرهای . شاخص9جدول

 منبع شاخص

 ]99] [۲] [۲3] [۲8] [۲۲] [۲8] [8[ )شامل نیروی ماهر و فناوری( ICTهای مناسب زیر ساخت

 ]9۱] .[99] .[7۲] .[۲4[ نوآوری - آمادگی فناوری

 ]۲8] .[73] .[99] .[33] .[3[ امنیت

 ]38] .[33] .[9۰[  گری باالکاربری آسان سایت و هدایت

 ]98] .[3۲[ قابلیت درگیر کردن

 ]۲8] .[91[ محتوای مناسب سایت

 ]7۰[ سیستم به روزرسانی سازی وپکپارچه

 ]99] .[۲۱] .[33] .[3[ پهنای باند و سرعت مناسب

 ]۲۲] .[38] .[۲۲[ در دسترس بودن

 ]39[ هزینه دسترسی پایین

 ]7۲] .[۲4] .[38[ اقتصاد کالن

 ]38].[۲1[ وکارپیچیدگی کسب

 [۲4] بازده محصوالت بازار

 ]38] .[8[ ثبات اقتصادی - ص داخلیلتولید ناخا

 ]3] .[8[   نرخ تورم - بیکاری

 ]73] .[33] .[3[ ابعاد اجتماعی و فرهنگی

 ]99] .[98] .[73] .[33] .[8] .[۲] .[9۱[ شدت رقابت و پیگیری رقبا

 ]38] .[7۰[ سازمانیارتباطات برون

 ]9۱] .[98] .[38] .[9۱[ هاشرکای تجاری و صالحیت آن

 ]7۲] .[8[ های دولتیسیاست

 ]38] .[۲۲] .[۲8[ ها، کمک مالی، وضع کردن استاندارد(حمایت دولتی )ارتقای فعالیت

 ]99] .[7۲[ توسعه دولت الکترونیک

 ]98] .[۲8[ چهارچوب قانونی

 ]۲۲[ وکار الکترونیکپذیرش کسب

 ]۲] .[7۲] .[8[ کنندگانتأمین زنیقدرت چانه

 ]99] .[۲] .[9۲[ کنندگانتأمینو روابط مطلوب با  همکاری

مشاوران کسب وکار، مهارت  و ITکنندگانهای خارجی: شمار فراهمحمایت
 و قابل اعتماد بودن ITدهندگان خدماتارائه

]۲۲]. [38]. [۲۱]. [۲3[ 

 ]73] .[7۲] .[8[ زنی مشتریانقدرت چانه

 ]79] .[4] .[99] .[9۱] .[73] .[9۰[ مشتری مداری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 . critical success factor 
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 منبع شاخص

 ]3۰] .[۲۲[ وکار الکترونیکپذیرش کسب

 ]7۲] .[3[ وکار الکترونیکآگاهی و درک کسب

 ]99] .[38] .[33] .[۲8] .[3[ اعتماد و حریم خصوصی

 ]9۰] .[۲۲[ فرهنگ سازمانی مطلوب

 ]38] .[7۲[ توانایی عملیاتی و بهبود مستمر

 ]1] .[4[ یادگیری سازمانی

 ]3۲] .[38[ اندازه سازمان

 ]۲9] .[39[ تحویل به موقع کاال و خدمات

 ]7۰[ چابکی سازمان - ارتباطات درون سازمانی

 ]۲3] .[31[ ساختار سازمانی

 ]31] .[۲[ نوع سازمان

 ]8] .[38[ های توزیعکانال

 ]34] .[۲] .[9۲] .[38[ های مدیریتیقابلیت

 ]۲] .[38] .[38] .[7۲] .[۲۲] .[۲8[ آگاهی و نگرش مدیران 

 ]38] .[79] .[38] .[۲8[ رهبری قدرتمند

 ]۲8[ نظارت و ارزیابی

 ]79] .[9] .[73[ مدیریت دانش

 ]99] .[38] .[9۰[ ویژگی و کارکنان

 ]7۲] .[9۰[ کارکنان متخصص و خبره

 ]38] .[9۱] .[38[ آموزش کارکنان

 ]۲3] .[8[ تدوین استراتژی بر مبنای بازاریابی الکترونیکی

 ]9۰[ )ریزی مطلوب )محصول، خدماتبرنامه

 ]33] .[3[ مزیت رقابتی )کاهش هزینه، تسهیل معامالت، کاهش موانع جغرافیایی(

 ]79] .[33[ سپاریبرون

  ]7۰] .[۲9[ وکارهماهنگی با استراتژی کل کسب

 ]IT ]4]. [۲7وکار و یکپارچگی فرآیندهای کسب

 ]38] .[38[ ایجاد چشم انداز پایدار

 ]4[ وکار الکترونیکهای کسبتشخیص فرصت

 ]3۲[ ماهیت محصول

 ]33[ تنوع محصوالت و خدمات

 

 پژوهش شناسیروش. 3

. جامعه آماری استاین تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی 
های مدیریت و کسانی که در و دانشجویان رشتهاین تحقیق استادان، کارشناسان، متخصصین 
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وکارهای تجارت الکترونیکی کسب الکترونیکی آگاهی دارند و مدیران و فعاالنوکار کسبزمینه 
الکترونیکی  در دسترس )همکاران سیستم، دیجی کاال، یاسا، جی ام اس، ایران گیت، فروشگاه

گیری در دسترس و روش نمونهکارگیری ه افزار( بودند و با بافزار، شهر نرمایرانیان، گسترش نرم
نفر انتخاب شدند. تحقیق در دو گام انجام شده است.  387گلوله برفی بر اساس جدول مورگان 

ستخراج شد و وکارهای الکترونیک از پیشینه پژوهش اکسبگذار بر تأثیردر گام نخست عوامل 
گذار از ابزار پرسشنامه با تأثیربندی عوامل بندی شد. در گام دوم، برای رتبهطبقه دسته 93در 

 بیشترین امتیاز( استفاده شد. برای سنجش ۱کمترین امتیاز و  9در آن  )که ایگزینهچندطیف 
نتخاب شده از های امؤلفهاستفاده گردید که همه کرونباخ پایایی پرسشنامه از آزمون الفای 

بدست آمد و برای روایی عالوه بر  83/۰پایایی الزم برخوردار بودند و پایایی کل پرسشنامه 
از  هادادهروایی محتوایی )صوری( از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده شد. برای تحلیل 

LISREL و  SPSS .استفاده گردید    

 
 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده. 4

از لحاظ جنسیت  ۲ جدولمطابق شناسی جمعیتمشخصات . نمونه آماریمشخصات 
نفر(  98درصد ) ۲/7نفر( مرد و  ۲4۲درصد ) 8/4۰دهندگان زن و نفر( پاسخ 18) درصد ۲۱شامل 

درصد  ۱/38سال،  3۰دهندگان زیر نفر( پاسخ 93۰درصد ) 8/33نامشخص بود و از لحاظ سن، 
 ۱۰نفر( بیشتر از  ۲3) درصد 1/۱سال،  ۱۰تا  7۰نفر(  88) درصد 4/94سال،  7۰نفر( تا  978) 3۰

دهندگان نفر( پاسخ ۲۰8درصد ) 8/۱3نفر( نامشخص بودند.  9۱درصد ) 1/3سال بودند و سن 
نفر(  971درصد ) 8/38دارای مدرک دکتری و یا در حال تحصیل در مقطح دکتری بودند، 

درصد نامشخص بودند.  8/۲ ند و مدرکنفر( کارشناسی بود 91درصد ) 1/7کارشناسی ارشد و 
دهندگان مشغول فعالیت در تجارت الکترونیک بودند و نفر( از پاسخ 948، همچنین درصد)87/7۱
 ند.توکار الکترونیک آگاهی داشنفر( در زمینه کسب ۲۰8درصد ) 98/۱7
 

 شناختی. مشخصات جمعیت۲جدول 

 درصد تعداد نوع مشخصه درصد تعداد نوع مشخصه

 جنسیت

 ۲۱ ۲4۲ مرد

 سن

 8/33 93۰ 3۰کمتراز 

 ۱/38 978 7۰-3۰ 8/4۰ 18 زن

 4/94 88 ۱۰-7۰ ۲/7 98 نامشخص

 تحصیالت

 1/۱ ۲3 ۱۰بیشتر از  1/7 91 لیسانس

 1/3 9۱ نامشخص 8/38 971 فوق لیسانس

 وکارکسب 8/۱3 ۲۰8 دکتری
 الکترونیک

 87/7۱ 948 فعال 

 98/۱7 ۲۰8 آگاه 8/۲ 9۰ نامشخص
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های استخراج شده از مبانی نظری با توجه به در این بخش شاخص. هابندی شاخصدسته

 بندی شدند.دسته 3نظر اساتید و خبرگان در این حوزه به صورت جدول 

 
 الکترونیکوکار کسبگذار در استراتژی تأثیرهای بندی شاخص. دسته3 جدول

 خلق مزیت رقابتی  های مدیریتیقابلیت 

 مدیریت

 تعهد و حمایت مدیران ارشد

مسائل 
 راهبردی

ریزی مطلوب )محصول، برنامه
 خدمات(

وکار کسبآگاهی و نگرش مدیران به 
 الکترونکی

تدوین استراتژی بر مبنای بازاریابی 
 الکترونیکی

 ایجاد چشم انداز پایدار رهبری قدرتمند

 وکارهماهنگی با استراتژی کل کسب نظارت و ارزیابی

 IT  ووکار کسبیکپارچگی فرآیند  مدیرت دانش

 ویژگی کارکنان

 برون سپاری ویژگی کارکنان

 تخصص و مهارت کارکنان
وکار کسبهای تشخیص فرصت

 الکترونیک

 تخصص و مهارت کارکنان

 بازار

 شدت رقابت

 ساختار سازمانی

 پیگیری رقبا نوع سازمان

 موقعیت بازار چابکی سازمان

 شرکای تجاری اندازه سازمان

 ورود سریع به بازار توانایی عملیاتی و بهبود مستمر

فرهنگ 
 سازمان

 اندازه بازار فرهنگ سازمانی مطلوب

 های توزیعکانال یادگیری سازمانی

 پیچیدگی کسب وکار ارتباطات درون سازمانی

 خدماتتحویل به موقع کاال و  ارتباطات برون سازمانی

 مشتریان

 ماهیت محصول زنی مشتریانقدرت چانه

 تنوع محصوالت و خدمات مشتری مداری

 کسب اعتماد مشتری

 دولت

 سیاست دولتی

وکار کسبآگاهی و درک مشتری از 
 الکترونیک

 حمایت دولتی

 چهارچوب قانونی حفظ حریم خصوصی

الکترونیک توسط وکار کسبپذیرش 
 مشتری

 دولت الکترونیکتوسعه 

طراحی وب 
 سایت

 قابلیت درگیرکردن

 کالن اقتصاد

 تولید ناخالص داخلی

 نرخ تورم محتوای مناسب سایت

 میزان بیکاری کاربری آسان سایت

 ثبات اقتصادی گری باالهدایت
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 خلق مزیت رقابتی  های مدیریتیقابلیت 

 سیستم روزرسانیبهسازی و یکپارچه

اجتماعی 
 فرهنگی

 فرهنگ مردم

 زبان مناسبپهنای باند و سرعت 

 مذهب هزینه دسترسی پایین

 در سطح کشور فناوریپذیرش  در دسترس بودن سایت

 کنندگانتأمین

الکترونیک توسط وکار کسبپذیرش 
 کنندگانتأمین

 فناوری

 امنیت

 فناوریآمادگی  کنندگانتأمینقدرت چانه زنی 

 فناورینوآوری در  کنندگانتأمینروابط مطلوب با 

 - های خارجیحمایت

 

ها های هر کدام از زیر شاخصدر این بخش بار عاملی و اولویت. بندیبار عاملی و رتبه
ها نیز مشخص شده است. بنابراین مورد بررسی قرار گرفته است که بر مبنای این بارها رتبه آن

. شده استنظر باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف 3/۰اگر بار عاملی کمتر از 
ها باید در بازه مقدار تی معناداری هر یک از عامل .تقابل قبول اس 3/۰ بیشتر ازبارعاملی 

 قرار بگیرد. 18/9و  -18/9

بیشترین نقش را در  98/7: این تحقیق نشان داد که عامل مدیریت با میانگین مدیریت
گیری آن های اندازهکدام از شاخصوکارهای الکترونیکی دارد و هر ریزی استراتژیک کسببرنامه
های الکترونیکی دارند که میزان اهمیت هر وکارکسبریزی استراتژیک مثبتی بر برنامه تأثیرهم 

تعهد  -2mهای مدیریتی، قابلیت -1mرهبری قدرتمند،  -4mبه ترتیب ) 9با توجه به شکلکدام 
-5mوکار الکترونیکی، کسبآگاهی و نگرش مدیران نسبت به -3mو حمایت مدیران ارشد، 

  .استنظارت و ارزیابی(  - 6mمدیریت دانش، 
 

 
 بعد مدیریت عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ(. بار 9شکل 

 

و  استوکارهای الکترونیکی بر کسب گذارتأثیردومین عامل  ۰4/7میانگین آماری : با فناوری
وکار ریزی استراتژیک کسبباالیی در برنامه تأثیرهم  مؤلفههای اندازه گیری این همه شاخص
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    ،فناوریآمادگی  -2Tترتیب )به  ۲با توجه به شکل ها گذاری آنتأثیرالکترونیکی دارند و میزان 

1T- ،3امنیتT- است( فناورینوآوری در.  
 

 
 . بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد فناوری۲شکل 

 

های الکترونیکی وکارکسبگذار بر تأثیرسومین عامل  1۲/3با میانگین آماری  مشتریان:
مثبتی بر کسب وکارهای الکترونیکی دارد و  تأثیر مؤلفههای این و چهار تا از شاخص است
مثبتی داشت ولی از روایی  تأثیرالکترونیک توسط مشتری نیز وکار کسبپذیرش  6Cص شاخ

به  3با توجه به شکل  هاحذف شد اولویت سایر شاخص از پژوهشکافی برخوردار نبود بنابراین 
قدرت  -1Cکسب اعتماد مشتری، -3Cحفظ حریم خصوصی، -5Cمشتری مداری، -2Cترتیب )

. بعد مشتری در تاسالکترونیک( وکار کسبآگاهی و درک مشتریان از -4Cچانه زنی مشتریان، 
 .وکارها اهمیت زیادی داردهمه کسب

 

 
 بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد مشتریان. 3شکل 

 

دست آمد و از ه ب 8۰/3: برای این عامل در این پژوهش میانگین آماری مسائل راهبردی
ریزی مثبتی بر برنامه تأثیرهای این عامل هم همه شاخص است،لحاظ اهمیت در رتبه چهارم 

با ها بندی آنبا توجه به آزمون فریدمن اولویت وکارهای الکترونیکی دارند واستراتژیک کسب
 بازاریابی مبنای بر استراتژی تدوین -1Rرقابتی،  مزیت خلق-3Rبه ترتیب ) 7کل توجه به ش

 کل استراتژی با هماهنگی -5R، (خدمات محصول،) مطلوب ریزیبرنامه -2Rالکترونیکی، 
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سپاری، برون -7Rپایدار،  اندازچشم -IT ،4R ووکار کسب فرآیندهای یکپارچگی -6Rوکار، کسب

8R- استالکترونیک(  وکارکسب هایفرصت تشخیص.  
 

 
 . بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد مسائل راهبردی7شکل 

 

در رتبه پنجم قرار گرفت دست آمد و از لحاظ اهمیت ه ب 4۰/3: میانگین آماری این بعد بازار
 هاوکارهای الکترونیکی دارند و میزان اهمیت آنمثبتی بر کسب تأثیر مؤلفههای این همه شاخص

شدت  -1Bاندازه بازار،  -6Bتحویل به موقع کاال و خدمات، -9Bبه ترتیب ) ۱با توجه به شکل 
تجاری،  شرکای -4Bموقعیت بازار،  -3Bهای توزیع، کانال-7Bماهیت محصول، -10Bرقابت، 

2B- 8رقبا،  پیگیریB- 5وکار،  کسب پیچیدگیB-11بازار،  به سریع ورودB- و محصوالت تنوع 
 .استخدمات( 

 

 
 . بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد بازار۱ شکل
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گذار بر تأثیر مؤلفهششمین  8۱/3این بعد با میانگین آماری  فرهنگ سازمانی:
ارتباطات -3fsها، این عامل با چهار تا شاخص مشخص شد که دو تا از آن استوکارهای کسب

ارتباطات برون سازمانی از روایی الزم برخوردار نبودند بنابراین در محاسبات -4fsدرون سازمانی و 
 فرهنگ سازمانی -1fsیادگیری سازمانی و -2fsحذف شدند و اهمیت دو عامل بعدی به ترتیب 

 . استمطلوب 
 

 
 بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد فرهنگ سازمانی. 8شکل 

 

گذار در تأثیراز لحاظ اهمیت هفتمین عامل  41/3این بعد با میانگین  طراحی وب سایت:
ر مثبتی د تأثیرهای آن هم مؤلفهو همه است وکارهای الکترونیکی ریزی استراتژیک کسببرنامه

به  و سازییکپارچه -5TWبه ترتیب ) 8با توجه به شکل  هااهمیت آناین زمینه هم دارند و 
-4TWسایت،  مناسب محتوای -2TWسایت،  بودن دسترس در -8TWسیستم،  روزرسانی

 و باند پهنای-6TWسایت،  آسان کاربری-3TWدرگیرکردن،  قابلیت-1TWباال،  گریهدایت
 . استپایین(  دسترسی هزینه-7TWمناسب،  سرعت
 

 
 بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد طراحی وب سایت. 4شکل 
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است و همه گذار تأثیر مؤلفههشتمین  88/3این عامل به میانگین آماری  کنندگان:تأمین
کنندگان، تأمین با مطلوب روابط-3Aبه ترتیب ) 8با توجه به شکل کننده های توصیفشاخص

2A-1کنندگان، تأمین زنیچانه قدرتA-کنندگان، تأمین توسط الکترونیک وکارپذیرش کسب

4A-دارند. تأثیروکارهای الکترونیکی ریزی استراتژیک کسبخارجی( بر برنامه هایحمایت 
 

 
 کنندگانتأمینبار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد . 8شکل 

 

وکارهای الکترونیکی ریزی استراتژیک کسبگذار بر برنامهتأثیر مؤلفهنهمین  منابع انسانی:
گیری شد دو شاخص است و این عامل با سه شاخص اندازه ۱8/3منابع انسانی با میانگین آماری 

2me- 3تخصص و مهارت کارکنان وme- 1آموزش کارکنان به ترتیب اثر مثبت دارند ولیme-
 ندارد.  تأثیرنیکی وکارهای الکتروریزی استراتژیک کسبویژگی کارکنان در برنامه

 

 
 منابع انسانیبار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد . 1شکل 

 

-که با چهار شاخص اندازه است ۱4/3این عامل دارای میانگین آماری  ساختار سازمانی:

 توانایی-4ssسازمان،  چابکی-2ssبه ترتیب ) 9۰با توجه به شکل ها و همه شاخصگیری شد 
ریزی مثبتی بر برنامه تأثیرسازمان(  اندازه-3ssسازمان،  نوع-ss1مستمر،  بهبود و عملیاتی

 وکارهای الکترونیکی دارند.استراتژیک کسب
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 . بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد ساختار سازمانی9۰شکل 

 

است با چهار شاخص  در این پژوهش ۱9/3بعد دولت دارای میانگین آماری  دولت:
-1Dبه ترتیب ) 99با توجه به شکل ها گیری شد و اولویت اثرگذاری هر کدام از شاخصاندازه

 . است( دولتی سیاست-2Dقانونی،  چهارچوب-3Dالکترونیک،  دولت توسعه-4Dدولتی،  حمایت
 

 
 بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد دولت .99شکل 

 

-گذار بر کسبتأثیر مؤلفهدوازدهمین  ۰4/3: این عامل با میانگین فرهنگی و اجتماعی

دو تا از  9۲با توجه به شکل  .که با چهار شاخص سنجیده شد استوکارهای الکترونیکی 
مثبت دارند و  تأثیرفرهنگ مردم  -1Fدر سطح کشور،  فناوریپذیرش  -4Fها به ترتیب شاخص

  ریزی استراتژیک نقشی ندارند.مذهب مشتریان در برنامه -2Fزبان مشتریان و  -3Fدو شاخص 
 

 
 بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد اجتماعی و فرهنگی .9۲شکل 

 

است و با توجه به آزمون  19/۲این بعد در این پژوهش دارای میانگین آماری  اقتصاد کالن:
د این عامل با وکارهای الکترونیکی نقشی ندارنریزی استراتژی کسبای در برنامهتک نمونه تی
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تولید  -1Fمثبت ولی سه شاخص  تأثیرثبات اقتصادی  -4Eگیری شد که اندازه مؤلفهچهار 
ریزی استراتژیک ی در برنامهتأثیرمیزان بیکاری  -3Fرخ تورم و ن -2Fناخاص داخلی، 

  وکارهای الکترونیکی ندارند.کسب
 

 
 )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ( بعد اقتصاد کالنبار عاملی . 93شکل 

  
های اصلی به صورت اشکال ذیل نشان داده شده و در پایان بار عاملی و معناداری شاخص

 های پژوهش دارای بار عاملی و معناداری مناسبی هستند. مؤلفهاست که تمام 
 

 
 . بار عاملی )سمت راست( و مقدار تی )سمت چپ(.97شکل 

 
های آن هایی است که به مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبهآزمون فریدمن یکی از روش

ها بر موفقیت مؤلفهگذاری هر کدام از تأثیرپردازد. نتایجی که در این آزمون برای تعیین میزان می
 نشان داده شده است.  7الکترونیک در ایران در جدول وکار کسبریزی استراتژیک در برنامه
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 . نتایج رتبه بندی عوامل7  جدول

 رتبه میانگین میانگین رتبه ها مؤلفه

 9 98/7 7۲/9۰ مدیریت

 ۲ ۰4/7 88/1 فناوری

 3 1۲/3 1۱/8 مشتریان

 7 8۰/3 8۰/4 راهبردی

 ۱ 4۰/3 44/4 بازار

 8 8۱/3 ۱۲/4 فرهنگ سازمانی

 4 41/3 7۲/4 طراحی وب سایت

 8 88/3 ۱8/8 کنندگانتأمین

 1 ۱8/3 37/8 منابع انسانی

 9۰ ۱4/3 ۲3/8 ساختار سازمانی

 99 ۱9/3 1۲/۱ دولت

 9۲ ۰4/3 ۲1/3 اجتماعی و فرهنگی

 93 19/۲ 18/۲ اقتصاد کالن

 
 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5 

وکارهای الکترونیکی بندی عوامل کلیدی موفقیت کسبلویتوهدف این تحقیق شناسایی و ا
های وکارکسبگذار بر روی تأثیرهای توجه به پیشینه تحقیق تمام شاخصدر ایران بود و با 

، فناوریها )مدیریت، آوری شد. نتایج نشان داد که به ترتیب عاملالکترونیکی شناسایی و جمع
کنندگان، منابع انسانی، تأمینمشتری، راهبردی، بازار و فرهنگ سازمانی، طراحی وب سایت، 

ریزی استراتژیک مثبت در موفقیت برنامه تأثیرر سازمانی، دولت( اجتماعی و فرهنگی، ساختا
های هستند و از میان شاخص تأثیرهای الکترونیکی و عامل )اقتصاد کالن(  بدون وکارکسب

چند شاخص )میزان بیکاری، نرخ تورم، ویژگی کارکنان، زبان و مذهب عوامل انتخاب شده فقط 
وکارهای الکترونیکی ریزی استراتژیک کسبموفقیت برنامهی در تأثیرو تولید ناخالص داخلی( 

 هایپژوهش. است مبانی نظری پژوهشراستا با مثبتی دارند و هم تأثیرها ندارند اما بقیه شاخص
الکترونیک انجام شده است. ولی وکار کسبخارجی مهمی در زمینه عوامل موفقیت در 

بندی آن ریزی استراتژیک و اولویتت برنامهاندکی در زمینه عوامل کلیدی موفقی هایپژوهش
داخلی و خارجی  پژوهشالکترونیکی چند نمونه  وکارکسبانجام شده است. نتایج عوامل موثر بر 

 بیان شده است. ۱در جدول 
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 . مقایسه با تحقیقات پیشین۱جدول 

 های تحقیقیافته بندیرتبه موضوع محقق
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 گزارش رقابت جهانی
شد ۲۰9۱ - ۲۰97

م ن
جا

ان
 

ها، مدیریت و رهبری اثربخش، آموزش عالی و موسسات، زیرساخت
یادگیری، بازده محصوالت بازار، بازده بازارکار، توسعه مالی بازار، آمادگی 

، محیط اقتصاد کالن و نوآوری وکارکسبکی، اندازه بازار، پیچیدگی فناوری
 الکترونیکی هستند. وکارکسباز عوامل مهم در رقابت در 

C
ia

rn
ie

n
e 

an
d

 s
ta

n
k
ev
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iu
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تئوری چهارچوب 
 وکارکسبرقابت در 

شد الکترونیکی
م ن

جا
ان

 

الکترونیکی در سطح کشوری و صنعت و  وکارکسبهای رقابت در مؤلفه
ص داخلی، ثبات لتولید ناخا سطح کشوری: -9 استشرکتی به شرح زیر 

ظرفیت  اقتصادی، بیکاری، نرخ تورم، ابعاد اجتماعی و فرهنگی، ساختار و
های کنندگان، کانالتأمینزنی مشتریان و بازار، شدت رقابت، قدرت چانه

های دولتی، ، سیاستفناوریها و نوآوری و آمادگی توزیع، زیرساخت
سطح صنعت: شدت  -۲ مشارکت الکترونیک توسعه دولت الکترونیک و

سطح  -3ها و رقبای جدید ها، کارایی شرکترقابت، نوآوری کمپانی
های مدیریتی و شرکتی: توانایی مالی، توانایی عملیاتی، سهم بازار، قابلیت

 ویژگی کارکنان

A
L

h
aw

am
d
eh
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0
0

7
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نقش مدیریت دانش 
در توسعه استراتژی 

وکار کسب
 الکترونیکی

شد
م ن

جا
ان

 
خود تهیه تواند استراتژی مناسبی برای با مدیریت دانش موثر، سازمان می

ند و هزینه/مزایا و تواند تغییرات سازمان را کنترل کند، همچنین می ک
 د.یسک پروژه را تخمین و ارزیابی کنر

D
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n
 D
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P
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an
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0
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وکار کسبتوسعه 
الکترونیکی برای 

شد مزیت رقابتی
م ن

جا
ان

 

داشتن مزیت  -اینترنت با استراتژی کلی فناوریسازی کامل یکپارچه

حمایت مدیران ارشد،  –رقابتی سنتی در هزینه، سود، کیفیت و خدمات 

 -رفتار خریدار و شخصیت مشتری –حفظ موقعیت استراتژی شرکت 
وکار کسبآموزش  -هاکنترل خوب هزینه -ورود به بازار زمان سریع

ارائه محصوالت و خدمات  -نان، مدیران و مشتریانالکترونیکی به کارک

الکترونیکی  وکارکسبگسترش  –الکترونیکی وکار کسبخوب به وسیله 

پیگیری رقبای جدید و سهم  – تأمینبرای پوشش دادن کامل زنجیره 

 –وب سایت با کیفیت باال که در حد یا فراتر از انتظارات مشتریان  -بازار

های خوب پیگیری استراتژی –های امنیتی خوب به کارگیری  محافظ
 مدیریتی

m
ah

es
h

w
ar

i.
 (

2
0

0
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)
 

عوامل کلیدی 
موفقیت در 

 وکارکسب
الکترونیکی: مطالعه 

 تجربی

ت
رف

ت گ
ور

ص
 

زیر  –کنندگان تأمینروابط مطلوب با  –به ترتیب: مشتری مداری 

نقش مدیران  –طراحی سایت و مدیریت محتویات  – فناوریهای ساخت

استراتژی بلند مدت  –الکترونیکی  وکارکسبانداز ارشد در ارتباط با چشم

 -اعتماد مشتریان  –مسائل خصوصی و امنیتی  –الکترونیکی  وکارکسب
 رهبری

ی 
قو

و ت
ب 

نس
ی 

قیق
ح

(
93

19
) 

بر   ارگذ تأثیر ملاعو
 رکاو کسب شاعها
  درنیک ولکترا

شد های ایرانینمازسا
م ن

جا
ان

 

 ها و تخصص سیستم اطالعاتی: زیر ساختفناورانهعوامل 
 وکارکسبعوامل سازمانی: سازگاری سازمانی، مزایای مورد انتظار 
 الکترونیکی، پشتیبانی مدیریت ارشد و قابلیت یادگیری سازمانی

 عوامل محیطی: فشار رقابتی، آمادگی شرکای تجاری و محیط قانونی
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 های تحقیقیافته بندیرتبه موضوع محقق

ضا 
مر
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ح
 (

93
18

) 

ثر ؤعوامل م شناسایی
موفقیت  بر

های وکارکسب
الکترونیکی دارای 

اعتماد  نماد
 ایران الکترونیک در

ت
رف

ت گ
ور

ص
 

های م مدیریت و نیروی انسانی، فرایندهای فنی وب سایت، تیزیر ساخت
گذار بر تأثیرسازمانی، محتوا و خدمات ارایه شده، عوامل محیطی 

عوامل بازاریابی اثرگذارترین و شدند  بندیدستهالکترونیک  وکارکسب
 .شناسایی شدموفقیت  مؤلفه

 

 پیشنهادها
ها، شناسایی بازار جدید، بهبود ارتباطات درون و دلیل حذف واسطههکاهش هزینه معامله ب -

تر، توانایی کنندگان، قرارگرفتن در معرض بازار گستردهتأمینبرون سازمانی، ارتباط بهتر با 
غیرمستقیم، هزینه ارتباطی پایین، دسترسی به بازار بیشتر و بهبود تصویر بازاریابی مستقیم و 

هایی های الکترونیکی هستند و به شرکت فرصتوکارکسباندازی شرکت از مزایای راه
برای رسیدن به بهره وری و اثربخشی به عنوان مزیت رقابتی را می دهد و همچنین زیر 

ایران در حال رشد و توسعه سریع و تعداد رقبا و  های اینترنت و فناوری اطالعات درساخت
 محیط رقابت در کسب وکارهای الکترونیکی در ایران در حال افزایش است در نتیجه در

 در و نماید عمل خود مشتریان انتظارات از فراتر بخواهد که سازمان ایرانی هر امروز رقابتی
 ریزیبرنامه اقدام به تهیه دهد، ادامه خود حیات ادامة به و بوده موفق رقابتی محیط این

 .استهای الکترونیک ضروری وکارکسبدر  استراتژیک

ات شگرفی در تأثیرمل کلیدی موفقیت متغیرهایی هستند که اگر روی آنها تمرکز شود اعو -
بندی عوامل اهمیت و اولویتخواهد داشت.  وکارکسبرشد، بقا و سودآوری سازمان و 

ای تواند یک راهنما بروکارهای الکترونیک میکسبی استراتژی ریزبرنامهموفقیت در 
بندی و منظم ساختن این حوزه در جهت اولویتها وکارکسبمدیران ارشد و صاحبان 

. عوامل کلیدی مورد استفاده قرار گیرد گیری، تخصیص منابعتصمیمهای مربوط به فعالیت
، راهی برای کمک به 9141ر سال د MITموفقیت جان راکارت و دانشکده مدیریت اسلون 

 مدیران ارشد برای تعیین نیازهای اطالعاتی به منظور مدیریت سازمان، معرفی شد. دانیل
-دهی به استراتژی، تصمیمپارکر مشکل اطالعات مدیرتی ناکافی برای تعیین اهداف، شکل

یزی اطالعات ربرنامهگیری نتایج در برابر اهداف را بررسی نمود نشان داد که گیری، و اندازه
موفقیت  کنندهکه شامل سه الی شش عامل و تعیین «عوامل موفقیت»سازمانی باید بر روی 

گذاری و تخصیص منابع در همه ها منابع کافی برای سرمایهسازمان [.97] ، تمرکز کنداست
اوردهای زیادی در دست تأثیرهای کلیدی که ها را ندارند بنابراین الزم است روی بخشحوزه

، مشتری، راهبردی، بازار و فرهنگ فناوریسازمان دارد تمرکز بیشتری نمایند. )مدیریت، 
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های وکارکسبکه با توجه به تعریف باال عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت  سازمانی(
، فناوریهای )مدیریت، برای عامل 7-۲های شود که شاخصالکترونیکی هستند. توصیه می

الکترونیکی  وکارکسبهای ، بازار و فرهنگ سازمانی( در تدوین استراتژیمشتری، راهبردی
به دقت در نظر گرفته شود، زیرا پیشینه و نتیجه این تحقیق هم نشان داده است این عوامل 

 خواهد داشت. وکارکسبات شگرفی روی رشد، بقا و سودآوری تأثیر
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