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الكترونيكيكاروكسبهايمدلشناسيگونهبرايالگويييارائه

ايرانمتوسطوكوچك

25/5/1390:دريافت*رضوانيحميدرضا
15/12/1390:پذيرش**روحانياميررضا

چكيده
هاي كاري گيري از مدلكار، بهرهوآوري اطالعات و تغيير فضاي كسبي فنبا گسترش و توسعه

اهميت استفاده . كار الكترونيكي، به عنوان يك الزام مطرح شده استوهاي كسبنوين از جمله مدل
ر فرايند ساز دها را به عنوان ابزار توانمندوكار الكترونيكي تا حدي است كه آنهاي كسباز مدل
پژوهشگران پيشين ضمن بيان تعاريف و اجزاي مختلف از مدل . اندسازي معرفي كردهجهاني
ي كار الكترونيكي در خلق ارزش براي مجموعهوهاي كسبكار به بيان نقش و اهميت مدلوكسب
هاي  مدلشناسي ي معرفي گونهاما تحقيقات بسيار اندكي در زمينه. اندنفعان سازماني پرداختهذي

پژوهش با بررسي ادبيات موضوع، اقدام به اين از اين رو، . كار الكترونيكي انجام شده استوكسب
در كار الكترونيكي بر مبناي نقاط مرجع استراتژيكوهاي كسبشناسي جديدي از مدلي گونهارائه

كار وكسب400بدين منظور . نموده استايرانكوچك و متوسطالكترونيكيكارهايوكسب
ي الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفت و به نامهالكترونيكي كوچك و متوسط ايران توسط پرسش

 LISRELوSPSS 16افزارهاي از نرمگويي به سؤاالت پژوهشپاسخو هادادهتجزيه و تحليلمنظور 

، نقاط مرجع استراتژيك مؤثري در كه محور توجه و ميزان كنترلدادنتايج نشان . استفاده شد8.5
.شناسي مذكور هستندكار الكترونيكي در گونهوهاي كسبانتخاب مدل

كارهايوكسبشناسي، نقاط مرجع استراتژيك، ي، گونهكار الكترونيكومدل كسب: مفاهيم كليدي
.كوچك و متوسطالكترونيكي

استاديار گروه مديريت بازرگاني دانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران*
دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني دانشگاه تهران**
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مقدمه
توجهموردبسيارتجربيونظريهايحوزهدرگذشتهسالچنددركار وكسبهايمدل

ي رابطهوكمكرقابتيمزيتيكايجادبهجديدكار وكسبهايمدل.استگرفتهقرار
& ,Lindgardt, Reeves, Stalk(كنندميايجادمشتريانباي مستحكم Deimler, 2009.(
فشارهايرقباوهادولتكنندگان،مينأتمشتريان،كاركنان،گذاران،سرمايهطرفازامروزه
شودميشانكاروكسبدراطالعاتيهايآوريفنازاستفادهجهتعاليمديرانبرزيادي

)Weill & Vitale, انجامي شيوهدرتغييرقبيلازموارديد بايهاسازمانروايناز).2001
غيرهوبازاريابيي شيوهمحصول،تحويلي شيوهمشتريان،وكنندگانعرضهباروابطكارها،

مشخصباالمواردتماميالكترونيكيكار وكسبهايمدلدركهجاآناز.گيرندنظردررا
وكاركسبسمتبهحركتدرهاشركتاقداماولينگفتتوانميبنابراينشودمي

Linder(باشدالكترونيكيكار وكسبمناسبمدلانتخابد بايالكترونيكي & Cantrell,

طوربهواستراتژيكمديريتتفكرجلودارعنوانبهالكترونيكيوكاركسبمدل).2001
هايتكنولوژيدراخيرهايپيشرفتسرعتدرمهموجديداقتضاييعامليكخاص

Geoffrion(استارتباطاتواطالعات & Krishnan, تحقيقاتنتايجطرفياز.)2003
& ,Debreceny, Gray(گرفتهصورت Rahman, انتخابكهاستآني دهندهنشان).2002
ترينمهمسازمانيومحيطيشرايطبهتوجهبدونالكترونيكيكار وكسبهايمدلاشتباه

عنوانبهالكترونيكيكار وكسبمدلانتخاببنابراين.استمانع گسترش تجارت الكترونيك 
گذشته،سالچندطولدر.استمطرحمجازيهايسازماندراستراتژيكانتخابيك
Lumpkin(كار وكسبهايمدلبنديردهمانندكار وكسبهايمدلازمختلفيهايجنبه &

Dess, 2004; Rappa, 2003; Rayport & Jaworski, 2001; Weill & Vitale, 2001;
Timmers, Olivar(خاصصنعتوكاركسبهايمدل، )1998 & Kallenberg, 2003;

Krueger & Van der Beek, 2004; Shubar & Lechner, 2004; Yousept & Li, 2004;
Johnson& Christensen & Kagerman, Afuah(مرجعهايمدلو)2008 & Tucci,

2001; Hamel, 2000; Linder & Cantrell, 2000; Petrovic, Kittl, & Teksten, 2001(،
 ,Osterwalder & Pigneur, 2005; Gordijn(كار وكسبهايمدلشناسيهستيياهامدلمتا

Akkermans, & Vliet, استفادهباكار وكسبهايمدلزيربناييمنطقسازيشبيهو)2001
.اندگرفتهقراربررسيمورد)1390جوادين،سيدوحيدريحاجي(پوياهايسيستمدانشاز
Kaplan(تحقيقاتازمحدوديتعدادتنهاميان،ايندر & Sawhney, 2000; Wirtz &
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Schilke, .اندپرداختهالكترونيكيكار وكسبهايمدلازشناسيگونهيكي هئارابه)2010
هايمدلشناسيگونهشناساييصدددرمقالهاينشده،بيانهايضرورتبهتوجهبا

.استايرانمتوسطوكوچكالكترونيكيهايكاروكسبدرالكترونيكيكار وكسب

تحقيقي پيشينه
محصول،برايمعماريعنوانبهراوكاركسبمدل)1998(تيمرز. كاروكسبمدل
قوانينوگوناگونهايوكاركسببازيگرانازتوصيفيبرمشتملاطالعاتجريانوخدمت

درآمديمنابعازتوصيفيوگوناگونهايكاروكسببازيگرانبالقوهمنافعازتوصيفيها،آن
ازشرحيراكار وكسبمدلتيمرز،ثيرأتتحت)2001(1ويتالوويل.دهدميقرارنظرمد

وهمكارانشركت،خدماتوهامحصولكنندگانمصرفومشتريانبينروابطوهانقش
وپولاطالعات،توليد،اصليجريانگردشنشانگركهكنندميمعرفيكنندگانعرضه
كار وكسبمدليك،)2001(راپاتعريفمبنايبر.استعملياتاينكليدينامنتفع
همانكهشودميانجامخودشبقايبرايشركتتوسطكهاستتجارتانجامهايروش
ي هايروايتي مجموعهراكار وكسبهايمدل)2002(ماگرتا.استدرآمدايجاديهنحو
هاي ويژگيچهدارايهاشركتكهاينوهاشركتكردنكارچگونهتوصيفبهكهداندمي

ي هائارچگونگيي نقشهعنوانبهراوكاركسبمدلچنينهمو پردازدميمشخصي هستند 
اند،كردهارائهخصوصايندرراجامعيتعريف)2001(زاتوآميت.كندميتوصيفارزش
راكاروكسبمدلهاآناساساينبراست،ساختاريوينديافرحالتتلفيقهاآنديدگاه

طريقازكهدانندميشدهطراحيتبادالتنظارتيشكلوساختاراجزا،يمجموعه
)2000(رزنبلموچسبورگ.پردازدميارزشي هئارابهكاروكسبهايفرصتكارگيريبه

هايخروجيوتكنولوژيكيهايوروديبينكهساختاريكعنوانبهراكار وكسبمدل
.گيرندمينظردرداردقراراقتصادي
منظوربهتيمرز. وكاركسبهايمدلمختلفهايبنديدستهوهاشناسيگونه

تعريفرانوآوريي درجهوايوظيفهپارچگييكبعددوكار وكسبهايمدلبنديدسته
اين.كندميمعرفيالكترونيكيهايكاروكسبدرراكار وكسبمدل11آناساسبروكرده
ي مناقصهومزايده(3الكترونيكيتداركات،2الكترونيكيفروشگاهازعبارتندهامدل

هايحراجي،)الكترونيكيهايفروشگاهازايمجموعه(4الكترونيكيخريدمراكز،)الكترونيكي
7مشاركتهايالگويابسترها،)مجازيارتباطيهايشبكه(6مجازيمجامع،5الكترونيكي



1390، پاييز 23فصلنامه علوم مديريت ايران، سال ششم، شماره 

30

بينهمكاريبرايرااطالعاتيهايمحيطوابزارهاازايمجموعهگروه،اينهايبنگاه(
وببازارخواهدميشركتكههنگامي(8ثالثشخصبازارموقعيت،)كنندميمهياهاشركت

نمايشبهاقدامواسطه،يكعنوانبهسوم،جز.استمناسبكندواگذارسومجزءبهرا
9ارزشي زنجيرهخدماتكنندگانادغام،).كندميفروشندهمحصوالتاطالعاتوكاتالوگ

،)كندميهئاراجايكصورتبهراارزشي زنجيرهيكبهمربوطخدماتي مجموعه(
اختياردررااطالعاتيبانك(11اطالعاتگريواسطه،10ارزشي زنجيرهخدماتكنندگانهائار
، ).كندميگوناگونهايگزارشقالبدراطالعاتفروشبهاقدامآني واسطهبهورد دا

). الكترونيكياسنادوافرادهويتتصديق(12ثالثشخصهايسرويسسايرواعتماد
از(اقتصاديكنترلبعد،دومبنايبرراوببرمبتنيهايكاروكسبهمكاران،واسكاتتاپ
واستمديريكتوسطبازارهدايتميزانآنازمنظوركه)مراتبيسلسلهبهكنترليخود
ي هئاراجهتكنندگانعرضهمشاركتميزانمفهومبهكه)كمبهزياداز(ارزشپارچگييك
ر برا B2Bهايمدل،)2000(سانيوكاپالن.اندكردهتقسيماست،خاصمحصوليك

راآنطورهچو)عملياتيمنابعياتوليديمنابع(خردميراچيزيچهشركتعامل،دواساس
ها عبارتند مدلاين.كنندميتقسيمطبقهچهاربه)سيستماتيكغيرياسيستماتيك(خردمي
مديرانومبادلهمواد،هاينيازمنديسفارشالكترونيكيمراكزكاتالوگ،الكترونيكيمراكزاز 
منابعسيستمشده،هئارابازارفضايارزش،پارامترچهاراساسبرريپورت و جاورسكي . أمينت
.كنندميمطرحالينآنفضايدركار وكسبهايمدلعنوانبهرامدلهفتمالي،مدلو

هايمدلارزشي زنجيرهدربنگاهموقعيتودرآمدكسبمنبعمعياردواساسبرراپا
تبليغاتي،مدلگري،واسطهمدلبرمشتملدستهنه بهراوبدرشدهمشاهدهكار وكسب
،13ساختنوابستهمدلكننده،توليدمدل،)تجارت(بازرگانمدلاطالعاتي،ي واسطهمدل
.كندميتقسيم15سودمندهايسرويسي هئارامدلو اشتراكحقمدل،14جامعهايجادمدل

بروبيانالكترونيكيهايكاروكسبدرراارزشخلقي بالقوهمنبعچهارزات،وآميت
نوعچهارخودهايبررسيدرهاآن.اندكردهمعرفيراكار وكسبمدلنوعچهاراساساين
.كنندميمعرفيرانگهداريووحفظسازيمكملنوآوري،كارايي،برمبتنيكار وكسبمدل
مشخصاتوشناسايياينترنتدركار را وكسبمدلنوعچهار)2010(همكارانوويرتز
مدلازعبارتندهامدلاين.اندكردهبيانرامدلهردرآمديمراكزهمراهبهشدههئاراارزش
برمبتنيوكاركسبمدلمضمون،برمبتنيوكاركسبمدلمحتوا،برمبتنيكار وكسب
گرفتننظردربا)2003(كالنبرگواليوا.ارتباطبرقراريبرمبتنيكار وكسبمدلوتجارت
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نوعچهاركنندگان،مينأتبرايارزشخلقمنطقومشتريبرايانتظارموردارزشعاملدو
مدلها عبارتند از مدلاين.اندكردهمعرفيمحورپروژههايسازمانمختصكار وكسبمدل
وعملياتسپاريبرونمدلمشتري،پشتيبانيخدماتمدلاساسي،خدماتي هئارابرمبتني
وعملياتيتعريفيكاساسبر)2004(همكارانوويل.عمري چرخهحلراهي هئارامدل
دارايينوعو)كارگزارومالككننده،توزيعكننده،خلق(كار وكسبنوعبعددوگرفتننظردر
)1999(هسكول.اندكردهشناساييكار وكسبمدل16،)نامشهودوانسانيمالي،فيزيكي،(
در.استكردهشناساييراكار وكسبمدلنوعچهاراساس رويكرد مبتني بر منابع، بر

بازارقدرتارزش،ي زنجيرهبعدسهگرفتننظردربا،)2005(اشوايزراو،تحقيقاتي ادامه
هايمدلازشناسيگونهبالقوه،درآمدومكملهايداراييمالكانمقابلدرنوآوران
مدلها عبارتند از مدلاين.استكردههئاراراهسكولتوسطشدهمعرفيكار وكسب
ازايخالصه1جدول.سازبازارمدلو18اليهتكمدل،17هماهنگمدل،16پارچهيك
.استكردهمطرحاختصاربهراباالدرشدهبيانكار وكسبهايمدلشناسيگونه

كار وهاي كسبهاي مختلف مدلبنديـ دسته1جدول 

ابعادسالنويسنده
تعداد  
مدل

كاروكسب

Timmers1998الكترونيك11نوآوريياي و درجهوظيفهپارچگييك

Topscott et al.2000
پارچگي و يك) مراتبيكنترلي به سلسلهاز خود(كنترل 

)از زياد به كم(ارزش 
الكترونيك5

Kaplan & 
Sawhney2000

منابع توليدي يا منابع (خرد شركت چه چيزي را مي
سيستماتيك يا (خرد را ميطور آن ـ چه) عملياتي

)سيستماتيكغير
الكترونيك4

Amit  & Zott2001،الكترونيك4ساختار، حكمرانيمحتوا

Rayport  &  
Jaworski2001

شده، سيستم هئارزش، فضاي بازار ارا:چهار پارامتر
منابع و مدل مالي

الكترونيك7

Rappa2004 الكترونيك9ارزشيزنجيرهمنبع كسب درآمد ـ موقعيت بنگاه در
Wirtz et al.2010الكترونيك4محتوا، مضمون، ارتباط، تجارت

Oliva & 
Kallenberg2003

ارزش مورد انتظار براي مشتري ـ منطق خلق ارزش 
كنندگانبراي تأمين

4
پروژهـعام

محور
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Weill et al.2004
كننده، مالك و كننده، توزيعخلق(كار ونوع كسب: دو بعد
)فيزيكي، مالي، انساني و نامشهود(و نوع دارايي ) كارگزار

عام16

Schweizer2005
ارزش، قدرت بازار نوآوران در يزنجيره: سه بعد

هاي مكمل و كل درآمد بالقوهمقابل مالكان دارايي
عام4

مرجعنقاطفاننبوموبامبرگرديدگاهاساسبر.استراتژيكمرجعنقاطتئوري
هاگزينهارزيابيبرايمديرانكهمرجعيهايشاخصيااهدافازعبارتند19استراتژيك

بهراسيستميياسازمانيهاياولويتوبگيرند استراتژيكتصميماتتاكنند مياستفاده
& ,Fiegenbaum, Hart(برسانندخودكليدينفعانذياطالع Schendel, اساسبر.)1996

بهرسيدنبراياستروشيسازماناستراتژيكمرجعنقاطهايگزينهدركهاآنتحقيقات
Javalgi(استراتژيكهماهنگي & Rajshekhar, براينقاطياستراتژيك،مرجعنقاط).2006
نمايندهماهنگآنباراخودسازمانهايسيستموعناصرهمهاگركههستندهماهنگي

مرجعنقاطمختلف،هايتئوري).1384اعرابي،(آيدميوجودبهجانبههمههماهنگييك
منبع،وهدفبرمبتنيهاينگرشمثال،عنوانبه. دهندميقراركيدأتموردرامختلفي
كيدأت(گيرندمينظردرمرجعي نقطهعنوانبهراسازمانداخليهايقابليتواهدافاهميت
نفعانذينوين،نهادينگيومنابعوابستگيوصنعتي/سازمانياقتصادهايتئوري،)داخلي
نقاطعنوانبهرااقتصاديغيرنفعانذيديگرومشتريانرقبا،كنندگان،مينأتنظيرخارجي
سازمان،هويتبهمربوطهايتئوريچنينمه،)خارجيكيدأت(گيرندمينظردركليديمرجع
كليديمرجعي نقطهعنوانبهرازماناهميتسازماني،تعديلوتغييرواستراتژيكمقاصد
مبنايبامرجعنقاطكهدادندنشانهمكارانوبامفيگن).1386رضواني،(كنندميپيشنهاد
شوندگرفتهنظردرانحصاريصرفاًهايانتخابي منزلهبهنبايدزمانيوخارجيداخلي،
هدفكهمتغيريهر. گيرندقرارنظرمدبعديچندايمجموعهعناصرعنوانبهترجيحاًبلكه

يكنتيجهدرومرجعينقطهيكآوردنوجودبهقابليتكند،ميمشخصراخاصي
ابعادبابعديسهماتريسيككاربردهاآنرو،ايناز.باشدميداراراگيريتصميمچارچوب
طوربهتوانندميسازمانيگيرندگانتصميمكهكردندپيشنهادرازمانوخارجيداخلي،

گيرندگان،تصميمكهكردندپيشنهادهاآن.بگيرندنظردرراچندگانهمرجعنقاطزمانهم
گذشته،مبنايبر)داخليبعديعني(نتيجهويندافرمعيارهاياساسبرراخودهايموقعيت
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ارزيابي)خارجيبعد(نفعانذيديگروكنندگانمينأتمشتريان،رقبا،)زمانيبعد(آيندهوحال
وخارجيداخلي،عواملاينتعامالتمبنايبرخاصهايبرداريالگوترتيب،اينبهوكنند
مرجعي نقطهماتريسبعد،سهاينطريقازشدهخلقفضاي.گيرندميشكلزماني

رفتاردرمهميضمنيثيراتأتانتخابي،مرجعنقاطيامرجعالگوهايشكل.استاستراتژيك
گفتتوانميفوق،مباحثاساسبر.داشتخواهندشركتعملكردواستراتژيكانتخاب
مرجعنقاطعنوانبهكنترلنوعومديريتتوجهكانونبعددوازمديريتنظرانصاحب

سازماندرجانبههمههماهنگيايجادوهاتئوريشناسيگونهجهتسازماناستراتژيك
رقابتي،هايارزش،)1383هال،(متضاداثربخشيالگويمثالبراي، كنندمياستفاده
).1380مشمولم،وبامبرگر(انسانيمنابعاستراتژي،)1380دفت،(فرهنگشناسيگونه

)كار الكترونيكيوهاي كسبشناسي جديد از مدلي گونهارائه(الگوي مفهومي تحقيق 
الگويزات،وآميتتوسطشدهمعرفيكار وكسبهايمدلازاستفادهباقسمتايندر

ازيكهيچات، در تحقيقات خود متوجه شدند زوآميت.گرددميمعرفيپژوهشمفهومي
دررا ارزشخلقپتانسيلندتوانميتنهاييبهكارآفرينيواستراتژيكمديريتهايتئوري
خلقي زمينهدرمختلفهايتئوريمياندرپارچگييكتشريح كند، بنابراين نياز به بنگاه
تحليلمنابع،برمبتنيرويكرداساسبرخودهايبررسيي ادامهدرهاآن.ستهارزش
واستراتژيكهايشبكهتئوريشومپتر،اقتصاديي توسعهتئوريپورتر،ارزشي زنجيره
هايكاروكسبدرراارزشخلقي بالقوهمنبعچهاراقتصادي،ي هزينهـمبادلهتئوري

اينازهريك.اندكردهمعرفيراكار وكسبمدلنوعچهاراساساينبروبيان الكترونيكي
.كندميبياناستارزشخلقاصليكانونبامتناسبكهرامتمايزيتحليلواحدها،تئوري
شومپتر،اقتصاديي توسعهتئوريداند،ميبنگاههايفعاليتراتحليلواحدارزش،ي زنجيره
ستهاظرفيتومنابعمنابع،برمبتنيرويكرددر.داندمي)كارآفرينخاصطوربهيا(بنگاه
ي شبكهتحليلواحداستراتژيك،هايشبكهتئوريدر.شودميبنگاهگيريشكلموجبكه

درهاآن.استمطرحاقتصاديهايمبادلهاقتصادي،ي هزينهـمبادلهدروستهابنگاه
خلقمنابعتحليلومختلفهايتئوريمبنايبركهرسندمينتيجهاينبهخودهايبررسي
تحليلواحديكعنوانبهكار وكسبمدلالكترونيكي،كار وكسبهايبنگاهدرارزش
ازعبارتندآنانتوسطشدهمعرفيكار وكسبهايمدل.شودگرفتهنظردرتواندميمناسب

)Amit & Zott, 2001:(
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ي هئارادرسرعتافزايشوعملياتيهايهزينهكاهشدنبالبه. 20كاراييبرمبتني
عملياتيكاراييافزايشطريقازارزشي ارائهآنهدفواقعدر.استخدمتيامحصول

كار وكسبهايمدل.استاقتصاديي هزينهـمبادلهي نظريهبرمتكيبيشترمدلاين.است
بازارهايدر.استمطرحمجازيبازارهايدرهموسنتيبازارهايدرهمكاراييبرمبتني
ي ارائهدرفروشندگانوخريدارانبيندراطالعاتتقارنعدمكاهشطريقازمجازي

طوربهاينترنتطريقازكهاطالعاتيتسهيلوسرعتافزايشجامع،وروزبهاطالعات
كاهشمشتريانزنيچانهوجووجستهايهزينهكند،پيداانتقالتواندميآسانومناسب

Amit(يابدمي & Zott, سطحدرايگستردهانتخابتواند ميمدلاينچنينهم.)2001
بخش،اثرموجوديمديريتتوزيع،هايهزينهكاهشي وسيلهبهراهاهزينهازتريينيپا

كارآمد،وثرؤمي عرضهي زنجيره،)دهدميكاهشراخطااحتمال(هامبادلهسازيساده
ومشتريانبرايمبادلهفرايندسرعتافزايشمقياس،ازناشيهايصرفهازمنديبهره

Zott(نمايدميفراهمفروشندگان & Amit, باالدرشدهمطرحمواردبهتوجهبا.)2008
مجدددهيسازماندنبالبهكارايي،برمبتنيكار وكسبهايمدلكهبگوييمتوانيممي

Zott(هستندمبادلههايهزينهكاهشجهتدرهافعاليت & Amit, منبعبنابراين.)2009
.استسازمانداخليهايفرايندوهافعاليتبهبودواصالحهاييمدلچنيندرارزشخلق

هدفواستاستوار منابعبرمبتنيرويكردبر اساس الگواين. 21سازيمكملبرمبتني
ي مجموعهكهاستآندنبالبهواقعدر، استشدهارائهارزشمكملهاييارزشي ارائهآن

ي ارزشدارايآني مجموعهكهآوردفراهمخودمشتريانبرايراخدماتيياهامحصول
ها يا خدمات ممكن محصولاين.باشدجداگانهصورتبههامحصولآنازيكهرازباالتر
توسطكهباشندافقيسازهايمكمليا)فروشازپسخدمات(عموديسازهايمكملاست 
وهاارزشمكمل،عنوانبهثابت،هايداراييكهداردامكانچنينهم.شوندميفراهمبنگاه

طريقازكهمشتريانيبه مثالعنوانبه.شونداستفادهالينآني شدهارائهپيشنهادهاي
پسخدماتي دهندهارائهعنوانبهفروشگاهيكنند،ميخريداريراخودمحصوالتاينترنت

كهگيردميصورتنيزديگرطرقازهامدلايندرارزشخلق.گرددميمعرفيفروشاز
بيندرياعرضهي زنجيرهپارچگييكمانندهاييفعاليتگذاري بر سرمايهبهتوانمي

موجبكهكرداشارهنيزشودميديگربنگاهبابنگاهيكميانارتباطموجبكههاتكنولوژي
خدماتياهامحصولچنين امكان دارد همهاآن.گرددميفعليارزشمكملارزشيي ارائه

Amit(باشدنداشتهاصليي مبادلهباارتباطيمستقيمطوربهكهنمايندارائه مكملي &
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Zott, هايشايستگيوهاقابليتطريقازكههستندآندنبالبهسازمكملهايمدل.)2001
نمايندخلقمشتريانرايببيشتريارزشكهنمايندايجادراهاييفعاليتي مجموعهداخلي،

)Zott & Amit, 2009(.
بهكههستيمهاييبرنامهايجاددنبالبهمدلايندر. 22نگهداريوحفظبرمبتني

.كنندتكرارراخودخريدآنانكهايگونهبهند كحفظراخودفعليمشتريانآني واسطه
يكارزشخلقپتانسيل.استاستراتژيكهايشبكهتئوريبرمبتنيبيشترمدلاين

ي خود را تكرار كنند مبادلهشوندميتشويقكهمشتريانيي وسيلهبهالكترونيككار وكسب
حفظبنگاهباراخودكاريهموارتباطشوند ميتشويقكهاستراتژيكشركايي وسيلهبهيا
شركايومشتريانحركتازهامدلاين.يابدميافزايشدهندبهبودراآنونند ك

هايزمينهدرارزشخلقدنبالبهبنابراينكنند،ميجلوگيريرقباسويبهاستراتژيك
.داردوجودمدلايندرمشترياننگهداريوحفظجهتراهكارچندين.استشدهذكر

,Varian(وفاداريهايبرنامهنخست، نظردرخاصامتيازاتسرييكاساسبركه)1999
طراحيبهاقدامها امكان دارد بنگاهدوم،.شودميمشتريخريدتكرارموجبشدهگرفته

,Teece(حقوقيهايرژيموانحصاريبرجسته،استانداردهاي هايفرايندبراي)1987
ها ممكن است بنگاهسوم،.نمايند)آمازونانحصاريخريدكارتمانند(محصوالتكار وكسب
ي مبادلهيكمثالبرايكنند،خودمشتريانبااعتمادقابلي رابطهيكبرقراريبهاقدام
اينچنينهم.كنندايجادمعتبرومستقلسومطرفيكباباالاطمينانقابليتباوايمن
براياطالعاتوخدماتمحصوالت،سازيشخصيبهاقدامكار وكسبهايمدلنوع

وحفظدرنيزمستقيمغيرومستقيمطوربهمثبتايشبكهاثرات.كنندميخودمشتريان
Amit(استاهميتدارايمدلايندرمشترياننگهداري & Zott, مبتنيهايمدل.)2001

مشتريان،همچونسازمانينفعانذينگهداريوحفظدنبالبهنگهداريوحفظبر
Zott(هستندغيرهوفروشندگان & Amit, اينارزشخلقاصليمنبعبنابراين.)2009

.استسازمانينفعانذيي مجموعهنگهداريوحفظها،مدل
ارزشيمكانيزميكطريقازجديدخدمتيامحصوليكي ارائه. 23نوآوريبرمبتني

كهحاليدر.استشومپتراقتصاديي توسعهي نظريهبرمتكيهمهازبيشترمدلاين.جديد
عنوانبهجديدبازارهاييابازاريابيتوزيع،توليد،هايروشجديد،خدمتيامحصولي ارائه
هايكاروكسبكهدهدمينشانتحقيقاتنتايجهستند،مطرحارزشخلقسنتيمنابع

بههامدلاين.هستندنوآور، ستهاآني مبادلهسازمانكه همان خودمسيردرالكترونيكي
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جديد،ي مبادلهي هاروشقبلي،ي هشدارتباطقطعشركايباارتباطبرقراريي وسيله
خلقبهاقدامجديد،بازارهايخلقياظر گرفتن نيازهاي پنهان مشتريان ندروشناسايي
Amit(نمايندميارزش & Zott, بهاقدامنوآوري،برمبتنيكار وكسبهايمدل.)2001
ي شركامبادله،مكانيزم(ساختار،)شودمبادلهد بايكهاطالعاتيومحصول(محتوادرنوآوري
برنظارتفرايندهاي(هامبادلهنظارتيشكلو)ديگريكباارتباطيمسيرهايومبادله
Zott(كنندمي)هامحصولومنابعاطالعات،جريان & Amit, بهتوجهبابنابراين.)2009
وري نوآبرمبتنيكار وكسبهايمدلدرارزشخلقمنبعكيدأتتوان گفت ميمذكورموارد

.استنگربرونآنرويكردوبر خلق يك ارزش جديد 

 & Amit(هاي مديريت استراتژيك ها به تئوريميزان وابستگي هر يك از اين مدل-2جدول 
Zott, 2001(

كاراييسازيمكملحفظ و نگهدارينوآوري

متوسطمتوسطكممتوسطي ارزشزنجيره
كمكمكمزيادتئوري شومپتر

كمزيادمتوسطمتوسطرويكرد مبتني بر منابع
متوسطمتوسطزيادمتوسطهاي استراتژيكتئوري شبكه
زيادكممتوسطكمي اقتصاديهزينهـتئوري مبادله

توسطشدهمطرحكار وكسبهايمدلبنديدستهبهاقدامشده،بيانمواردبهتوجهبا
راكار وكسبهايمدلتوانيممياساساينبر.نماييمميمرجعنقاطمبنايبرزاتوآميت

برمبتنيكار وكسبهايمدل.دهيمقرارطيفدودر)توجهمحور(ارزشخلقمنبعمبنايبر
كار وكسبهايمدلواستداخليهاآنارزشخلقمنبعكهكاراييبرمبتنيوسازيمكمل
از.استخارجيهاآنارزشخلقمنبعكهنگهداريوحفظبرمبتنيونوآوريبرمبتني
ي ارائهدنبالبهنگهداريوحفظوكاراييبرمبتنيكار وكسبهايمدلديگر،سوي

زيادبايد عواملها بر مدلايندركنترلميزانبنابراين،هستندكاراواستانداردمحصوالت
ي ارائهدنبالبهنيزسازيمكملونوآوريبرمبتنيكار وكسبهايمدلديگر،سوياز.باشد
بركمكنترلوپذيريانعطافبهنيازبنابراين،هستندمكملومتمايزجديد،ي هاارزش
.استعوامل
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)هاي پژوهشيافته(ـ الگوي مفهومي تحقيق 1شكل 

استراتژيكمرجعي نقطهدوآياكهبپردازيمنيزموضوعاينبررسيبهبايد اما
درمنظورهمينبه. نهياهستندكار وكسبهايمدلانتخابدرثريؤمعواملشده،مطرح
.شودميشناساييتحقيقادبياتبرمروريباكار وكسبمدلانتخاببرثرؤمعواملادامه

با) 2005(هايسوفينگان.الكترونيكيكاروكسبمدلانتخابدرمؤثر عوامل
سهاينتوسطشدهارائهمعيارهايازتركيبيوكاپالنوتاپسكاتتيمرز،نظرياتبنديجمع

كاركردها،پارچگييكارزش،يزنجيرهپارچگييكاقتصادي،كنترلمعيارپنجنظر،صاحب
الكترونيكيكار وكسبمدلانتخابدرمؤثر عواملعنوانبهرايابيمنبعوكاروكسبنوآوري
كار وكسبهايمدلگزينشدرمؤثر عواملخودي مقالهدرنيز)2005(جيان.كردندبيان

فعاليتمحيطدرالكترونيكيوكاركسبفرهنگسازمان،ي اندازهبرمشتملراالكترونيكي
نوعبنگاه،نيازموردمنابعميزانالكترونيكي،كار وكسبهايمدلازشناختودركشركت،

.داندميسازمانمختلفسطوحهاياستراتژيمحصوالت،ماهيتبنگاه،هدفبازار
كار وكسبهايمدلي اجزومفهومتحقيق،ادبياتبرمروريبا)1384(محمديان

طراحيجهتنيازموردمحيطيوسازمانينيازهايپيشسپسكرده،شناساييراالكترونيكي
وفينگانمعيارهاياساسبرراخودچارچوبوكردهبيانراالكترونيكيكار وكسبهايمدل

گيريتصميمرويكرداساسبرمناسبالكترونيكيوكاركسبمدلانتخابجهتهايس
وكوچكهايشركتبرايچارچوبي)1385(توحيديوفتحيان.استكردهمعرفيسايمون
درهاآن.اندكردهمعرفيالكترونيكيكاروكسبمدلگزينشبرايكشورخدماتيمتوسط
الكترونيكي،كاروكسبفرهنگسازمان،ياندازهمعيارهايكهشدندمتوجهخودهايبررسي
يزنجيرهدرشركتوجايگاهسودآور،اصليهايفعاليتفني،زيرساختنوآوري،سطح
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هدفبازارشركت،نيازموردمنابعالكترونيكي،كاروكسبهايمدلازشناختودركمين،أت
گزينشدرسازمانمختلفسطوحهاياستراتژيشركت،محصوالتماهيتشركت،

اينبنديجمعبابنابراين.گيرندقرارتوجهموردبايد بنگاهالكترونيكيكار وكسبهايمدل
بيان3جدولشرحبهراالكترونيكيكار وكسبمدلانتخاببرمؤثر عواملتوانمينظريات

.نمود
كار الكترونيكيوـ عوامل مؤثر در انتخاب مدل كسب3جدول 

منابععوامل فرعيعوامل اصلي

محور توجه

Finnegan & Hayes, 2005آوري اطالعاتفننوآوري
Ng, 2005; Rappa, 2001شركتنيازموردمنابع
Ng, 2005; Rappa, 2001شركتهدفبازار

Ng, 2005; Rappa, 2001محصولماهيت

كنترل

 Finnegan & Hayes, 2005; Tapscott etاقتصاديكنترل
al., 2002

كاركردها و فرايندهاپارچگييك
Tapscott et al., 2002; Timmers, 1998; 
Finnegan & Hayes, 2005; Kaplan & 

Norton, 1992, 2000
Ng, 2005; Rappa, 2001سازمانياندازه

Ng, 2005; Rappa, 2001الكترونيككاروكسبفرهنگ

 ,Timmers, 1998; Finnegan & Hayesهاساختزير
2005

 ,Linder & Cantrell, 2001; Rappaي تأمينزنجيره
2001; Linder & Cantrell, 2001

Ng, 2005; Rappa, 2001سطوح مختلف استراتژي

الؤسدودارايتحقيقاينباال،درشدهمطرحمواردوتحقيقمفهوميالگويبهتوجهبا
.استاصلي

كار ونوع مدل كسبمحور توجه سازمان به محيط عامل مؤثري برآيا .سؤال اول
الكترونيكي است؟ 

است؟كار الكترونيكي وآيا ميزان كنترل سازمان عامل مؤثري بر نوع مدل كسب.سؤال دوم
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پژوهشروش
تحقيقيكهدفمبنايبر،)كاربردي(تبديليتحقيقيكنتيجهمبنايبرپژوهشاين

همچنين.است)كيفيوكمي(وجهيدوتحقيقيكهادادهنوعمبنايبرتوصيفي،نوعاز
ديدگاه(اجتماعيساختارگراييو)عينيديدگاه(پوزيتيويسمهايرويكردبراساستحقيقاين

استقاللمنظرازمحققوكندميپيروي)عينيديدگاه(گراييتجربهفلسفيسنتاز)ذهني
).1390رضواني،(نمايدميعملتحقيقموضوعازمستقلتحقيق،موضوعدردرگيرييا

كليهتحقيقاينآماريجامعه.باشدمي1389ماهاسفندتاماهديازپژوهشزمانيقلمرو
پرسشهدفوباشدميايراندرحاضرمتوسطوكوچكالكترونيكيهايكار وكسب
وكارهايكسبحاضر،پژوهشدر.استسازمانميانيسطوحوعاليمديرانازتسؤاال

ميقرارمطالعهموردمعادنوصنايعوزارتتعريفبراساسمتوسطوكوچكالكترونيكي
مطالعهموردهستندنفر50ازكمترانسانينيرويدارايكههاييشركتعبارتي،بهگيرند،
تجارتمركزايران،آمارمركزهايگزارشمطالعهوهابررسيبهتوجهبا.گيرندميقرار

كلتعدادازآماريگونههيچمعادنوصنايعوزارتوبازرگانيوزارتالكترونيك
مديرسويازشدهمنتشرآماربراساس.باشدنميموجودايراندرالكترونيكيهايكاروكسب
اينترنتيدامنه237هزار201تعدادبنيادي،هايدانشپژوهشگاهاينترنتيهايدامنهثبت
).1390بنيادي،هايدانشپژوهشگاهسايت(استشدهثبت1389سالپايانتاايراندر
زمينهدرشدهثبتهايسايتوباينازتعدادچهاينكهدربارهتفكيكيآمارگونههيچاما

حجمتحقيقايندرروايناز.استنشدهبيانكنندميفعاليتالكترونيكيكار وكسب
هاويژگيبهتوجهباتحقيقايندر.شودميگرفتهنظردرنامحدودصورتبهآماريجامعه

در(آسانگيرينمونهروشپيشين،تحقيقاتبررسيهمچنينوآماريجامعهشرايطو
نمونهجهتوكرديمارزيابيمطلوبترگيرينمونههايروشسايربامقايسهدررا)دسترس
اولينهايدبيرخانهبهمراجعهبانمونه،انتخابجهت.استشدهاستفادهروشاينازگيري

دروايرانيهايسايتوبجشنوارهسومينواينترنتيكار وكسببرترينمعرفيهمايش
انتخابالكترونيكيكار وكسب650حدوددرها،جشنوارهايناطالعاتوآمارگرفتناختيار
كه.شديمشركتهااينارشدمديرانبهالكترونيكيپرسشنامه617ارسالبهموفقوشدند
ذكرشايان.گرديددريافتالكترونيكيهايكاروكسبمديرانازنامهپرسش400نهايتدر

قابليتتعريفو)داكگوگل(الكترونيكيصورتبهنامهپرسشطراحيدليلبهكهاست
باهاييپرسشنامهطراحي،ابزارتوسطنامهپرسشتسؤاالتماميبهپاسخبودنضروري
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درشدهارسالنامهپرسش400كلازبنابراين.نگرديددريافتسيستمتوسطناقصپاسخ
ابزارازتحقيقمتغيرهايگيرياندازهبرايشدبيانكههمانگونه.گرديداستفادهمحاسبات
هايمدلكنترلميزانوتوجهكانونهايمتغيرسنجشجهت.گرديداستفادهنامهپرسش
شدهاستفادهاريكجيانو24هايسوفينگانهاينامهپرسشازالكترونيكيكار وكسب

و)سازهومحتوا(رواييوبودهليكرتطيفقالبدربستههايپاسخباسؤال 26حاويكه
.استگرفتهقرارسنجشموردآن)883/0كرونباخآلفايضريب(پايايي

هادادهتحليلوتجزيه
موضوعاينبررسيبهبايد مناسبآماريهايآزمونانجامازپيشتحقيقايندر
الكترونيكي،وكاركسبهايمدلانتخابدرشدهشناساييمؤثر عواملآياكهپرداخت
گيرياندازههايمدلادامهدرلذانه؟ياهستندكنترلميزانوتوجهمحوركنندهتبيين
انجامساختاريمعادالتسازيمدلتوسطكهكار وكسبمدلكنترلميزانوتوجهمحور
گرديدبيانتحقيقپيشينهونظريادبياتدركههمانطور.گردندميبياناست،شدهگرفته
.استشدهتشكيلهاييمولفهمجموعهازالكترونيكيكاروكسبمدلتوجهمحورمعيار
چهارشمارهجدولدرهاآنسنجشنحوههمراهبهگيرياندازهمدلدرمتغيرهاعنوان
.استشدهدادهنمايش

كار الكترونيكيوي محور توجه مدل كسبشدهـ مشخصات متغيرهاي مشاهده4جدول 
عنوان هاي پرسشنامهگويه شدهمتغير مشاهده رديف

FEB1 آوري هاي اطالعاتي جديد در شركتميزان بكارگيري فن آوري اطالعاتنوآوري فن 1

FEB2

سرمايه در گردش، (ميزان دسترسي به منابع مشهود سازماني
..)تجهيزات و 

منابع مورد نياز شركت 2
حق امتيازها، (ميزان دسترسي به منابع نا مشهود سازماني

)انساني توانمند، دانش و تجربهنيروي

FEB3

آگاهي از نيازهاي مشتريان در بخش هاي مختلف بازار هدف
بازار هدف شركت قلمرو بازار محدود يا گسترده3

سهم بازار شركت نسبت به رقبايش
FEB4 كار الكترونيكوميزان سازگاري ماهيت محصول با نوع مدل كسب ماهيت محصول 4

موردليزرلافزارنرمازاستفادهباالكترونيكيكار وكسبمدلتوجهمحورمدلابتدا
تبيينراتوجهمحورميزانچهتاعواملازيكهرگرددمشخصتاگرفتقراربررسي
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RMSEAمقداروسهازكمترآزاديدرجهبهكايمجذورنسبتبهتوجهباكهنمايندمي

گرفتنتيجهتوانمي%90ازبرازندگيهايشاخصبودنباالترهمچنينو08/0ازكمتر
مقاديرآن،برعالوه.استمناسبيمدلالكترونيكيكاروكسبمدلتوجهمحورمدل

T–valuesشدهمشاهدهمتغيرهايوتوجهمحورمكنونمتغيربينشدهمشخصروابطكليه
ادبياتدركههمانطور.رسندميتأييدبهشدهمشخصروابطتماميبنابرايناست2ازبيشتر
ازالكترونيكيكاروكسبمدلكنترلميزانمعيارگرديدبيانتحقيقپيشينهونظري

نحوههمراهبهگيرياندازهمدلدرمتغيرهاعنوان.استشدهتشكيلمولفههفتمجموعه
.استشدهدادهنمايش5جدولدرهاآنسنجش

الكترونيكيكارومشخصات متغيرهاي مشاهده شده  ميزان كنترل مدل كسبـ 5جدول 
عنوان هاي پرسشنامهگويه شدهمتغير مشاهده رديف

CEB1

قدرت چانه زني مشتريان

كنترل اقتصادي 1

شدت كنترل دولت و مراجع قانون گذار بر بازار محصوالت
تعداد محصوالت جانشين براي محصوالن شركت

ميزان دسترسي شركت به تامين كنندگان ورودي هايش
ميزان سهولت ورود شركت هاي تازه تاسيس 

شدت تاثير پذيري بازار محصوالت شركت از رفتار رقبا

CEB2

وابستگي فرايندها و واحدهاي سازمان

يكپارچگي فرايندها 2
ديگروابستگي فرايندها سازمان با فرايندهاي سازمان هاي 

تامين مواد و ورودي هاي اوليه سازمان براساس يك روش 
)قرارداد هاي بلند مدت بين تامين كننده و خريدار(سيستماتيك

CEB3 تعداد كاركنان شركت اندازه سازمان 3

CEB4 تطبيق پذيري با ارزش ها و هنجارهاي سازماني
كار وفرهنگ كسب
الكترونيك

4

CEB5

آوري اطالعاتتجهيزات مورد نياز فنامكان دسترسي به

زير ساخت ها 5
در اختيار داشتن دانش نظري و تجربي درباره مدل هاي 

كار الكترونيكيوكسب
امكان دسترسي و استفاده از تكنولوژي هاي نوظهور

CEB6
مشخص بودن فعاليت هاي ارزش زا براي مشتريان 

زنجيره تامين 6
درك صحيح شركت از موقعيت خود در زنجيره تامين ورودي 

CEB7

كار با استراتژي هاي سطح بنگاهوميزان هماهنگي مدل كسب
استراتژي هاي 

سازمان
كاروكار با استراتژي هاي كسبوميزان هماهنگي مدل كسب7

كار با استراتژي هاي بازاريابيوميزان هماهنگي مدل كسب
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استفادهباومولفههفتگرفتننظردرباالكترونيكيكار وكسبمدلكنترلميزانسازه
ميزانچهتاعواملازيكهرگرددمشخصتاگرفتقراربررسيموردليزرلافزارنرماز

ازكمترآزاديدرجهبهكايمجذورنسبتبهتوجهباكه.نمايندميتبيينراكنترلميزان
%90ازبرازندگيهايشاخصبودنباالترهمچنينو08/0ازكمترRMSEAمقداروسه
.استمناسبيمدل،الكترونيكيكاروكسبمدلكنترلميزانمدلگرفتنتيجهتوانمي

وكنترلميزانمكنونمتغيربينشدهمشخصروابطكليهT– valuesمقاديرآن،برعالوه
-ميتأييدبهشدهمشخصروابطتماميبنابرايناست2ازبيشترشدهمشاهدهمتغيرهاي

رواييبررسيبراي.دهدمينشانراهامولفهازيكهرعامليبارميزانزيرشكل.رسند
قراربررسيموردكنترلميزانوتوجهمحورمدلافتراقيوهمگراييرواييبايد سازه
محاسبهبراي.استشدهاستفادهAVEشاخصازهمگراييرواييسنجشمنظوربه.گيرد
كنترلميزانوتوجهمحورايمشاهدهمتغيرهايعامليبارگذاريضرايبازشاخص،اين

مدلتأييديعامليتحليلخروجيازبارگذاريضرايباستذكربهالزم.شودمياستفاده
برايشدهمحاسبهAVE.استشدهاستخراجكنيدميمشاهدهچهارنموداردركهتحقيق
وجودتوانميبنابراين.است50/0و54/0بابرابرترتيببهكنترلميزانوتوجهمحور
بررسيجهت.كردتأييدكنترلميزانوتوجهمحورمتغيرهايبيندرراهمگراييروايي
چهارنموداردرمثالبراي.كنيممياستفادهمشتركواريانسمجذورازافتراقيروايي

الكترونيكيكاروكسبمدلكنترلميزانوتوجهمحورميانهمبستگيكهشودميمشاهده
محوربرايAVEشاخص.شودمي0049/0هاآنمشتركواريانسبنابرايناست07/0

اينمشتركواريانسمجذورازاينواست54/0بابرابرالكترونيكيكاروكسبمدلتوجه
شاخصهمچنين.استبيشتر)0049/0(كنترلميزانيعنيتحقيقمتغيرهايسايربامتغير
AVEمجذورازاينواست50/0بابرابرالكترونيكيكاروكسبمدلكنترلميزانبراي

بيشتر)0049/0(توجهمحوريعنيتحقيقمتغيرهايسايربامتغيراينمشتركواريانس
مجموعدر.رسدميتأييدبهتحقيقمتغيرهايمياندرافتراقيرواييوجودبنابراين.است
ميزانوتوجهمحورسازهكهاستمطلباينمبينافتراقيرواييوهمگراييرواييوجود
.استبرخوردارسازهرواييازالكترونيكيكاروكسبمدلكنترل

عواملكنترلميزانوتوجهمحورآيا(تحقيقتسؤاالبهپاسخگوييجهتاكنون
آزمونانجامبهبايد )نه؟ياهستندالكترونيكيكاروكسبهايمدلانتخابدريمؤثر

زيرشرطدوبايدپژوهشدرآمدهبدستهايدادهمورددر.پرداختآماريهايفرضيه
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):1390رضواني،(كرداستقادهفرضيهآزمونبرايپارامتريهايروشازبتوانتاباشدبرقرار
دادهتصادفيآزمونبرايپژوهشايندر.باشنديكديگرازمستقلبايدماهايمشاهده) 1(
كهآماريجامعهازبايدماهايمشاهده) 2(است؛شدهاستفادهگردشيادورآزمونازها

آزمونازهادادهتوزيعبودننرمالآزمونبراي.باشدهستندنرمالتوزيعداراي
تسؤاالبررسيبهآماري،آزمونانتخابازپس.استشدهاستفادهاسمينروف-كولموگروف

معنيسطحآمدهبدستنتايجبهتوجهبا.شدهپرداختهآماريهايفرضيهقالبدرپژوهش
درآمدهبدستمقدارگفتتوانميبنابراينبودهدرصد5خطايسطحازكوچكترداري
يعنيشودميتاييديكفرضوشودميردصفرفرضواستنشدهواقعبحرانيناحيه
الكترونيكيكار وكسبمدلنوعبريمؤثرعواملسازمانكنترلميزانوسازمانتوجهمحور
مدلازنمونه139مطالعه،موردنمونه400ازكهدادنشانتحقيقنتايجهمچنين.هستند
ازمورد72سازي،مكملبرمبتنيمدلازنمونه124كارايي،برمبتنيالكترونيكيوكسب
نوآوريبرمبتنيالكترونيكيكار وكسبمدلازمورد65ونگهداريوحفظبرمبتنيمدل

متوسطوچككوالكترونيكيهايكاروكسباز%75/34اساس،اينبر.كنندمياستفاده
.كنندمياستفادهكاراييبرمبتنيالكترونيكيكار وكسبمدلازايران

گيرينتيجهوبحث
شروعگذشتهتحقيقاتنتايجبرمروريباهافرضيهآزمونازحاصلهاييافتهبيانبراي

- سالدركهاستموضوعيالكترونيكيكار وكسبمدلكهدهدمينشانهابررسي.كنيممي
درشدهانجامتحقيقاتغالب.استگرفتهانجامآنرويبرزيادينسبتاًتحقيقاتاخيرهاي
پرداختهالكترونيكيكاروكسبمدلاجزاءمعرفيبهالكترونيكيكاروكسبهايمدلزمينه
,Morris, Minet(اند & Allen, 2005; Kujala et al., 2008; Tikkanen, Lamberg,

Parvinen, & Kallunki, 2005; Gordijn, Akkermans, & Vliet, 2001; Hamel, 2000; 
Hedman & Kalling, 2003; Weill & Vitale, 2001(معرفيبهديگرتحقيقاتازايپاره

 ;Timmers, 1998(اندپرداختهالكترونيكيكاروكسبهايمدلانتخابجهتچارچوبيك
Venkatraman & Henderson, 1998; Amit & Zott, 2001; Chesbrough & 
Rosenbaum, 2000; Afuah & Tucci, 2001; Magretta, 2002; Richardson, 2008;

مينشانگذشتهتحقيقاتنتايجديگرسوياز).1385توحيدي،وفتحيان؛1384محمديان،
 & Kaplan(هستندمؤثر الكترونيكيكار وكسبهايمدلانتخابدرمختلفيعواملكهدهد

Sawhney, 2000; Timmers, 1998; Tapscott, Ticoll, Ticoll, & Lowy, 2000; Ng, 
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Finnegan & Hayes, 2005دستهبهاقدامتحقيقاتايناما).1385توحيدي،وفتحيان؛
تحقيقاساس،براين.اندنكردهاستراتژيكمرجعنقاطوهامعيارقالبدرعواملاينبندي
درمؤثر عواملتاثيربررسيوشناساييبرمبنيگذشتهتحقيقاتنتايجتائيدبرعالوهحاضر
نقطهدوقالبدرعواملاينبنديدستهبهاقدام،الكترونيكيكاروكسبهايمدلانتخاب
بهبسياركميتحقيقاتميان،ايندر.نمودكنترلميزانوتوجهمحوراستراتژيكمرجع
 Rappa, 2003; Lumpkin(شناسيگونهارائه والكترونيكيكار وكسبهايمدلانواعمعرفي

& Dess, 2004; Amit & Zott, 2001; Timmers, 1998; Kaplan & Sawhney, 2000; 
Tapscott et al., 2000; Wirtz et al., 2010(برحاضرپژوهشاساس،اينبر.اندپرداخته

هايمدلبنديدستهبهاقدامكنترلميزانوتوجهمحوراستراتژيكمرجعنقطهدومبناي
.استكردهاستراتژيكمرجعنقاطبراساسزاتوآميتالكترونيكيكاروكسب

هايمدلازايراندرالكترونيكيهايكار وكسبغالبكهدادنشانپژوهشنتايج
اين.كنندمياستفادهسازيمكملبرمبتنيو%)75/34(كاراييبرمبتنيكار وكسب
برخوردارنيزيكسانيالكترونيكيكار وكسبمدلطراحيهايمنطقازمعموالهاكاروكسب
بدانندبايدهستندگريزريسككهالكترونيكيهايكاروكسبصاحبانومديران.هستند
قبيل،اينازموارديواطالعاتآوري فنپيشرفتبااليسرعتجهاني،رقابتگرفتنشدت
وهاروشبازارهاي،محصوالت،واستكردهكوتاهرامحصوالتعمرچرخهوبازارهاعمر

ديگرمحصوالتوبازارهاتوسطنيزسرعتبهوآيندميبوجودسرعتبهجديدهايساختار
كندتضمينراهاآنبقاينتواندشرايطايندربودنپيروديگرشايدبنابراينروند،ميبيناز
بامديرانكهگرددميپيشنهادروايناز.باشندمحصوالتوبازارهادهندهتغييربايدخودو

وطراحيبهمحيطيشرايطگرفتننظردروبازارگراوكارآفرينانهگرايشتوامانبكارگيري
.بپردازندنگهداريوحفظونوآوريبرمبتنيالكترونيكيكار وكسبهايمدلاجراي
كار وكسبمدلباارتباطدرتحقيقادبياتتوسعهبهمنجرتواندميتحقيقاينهاييافته

اجزاء،تعريف،بارابطهدركشورازخارجدرزيادينسبتاًتحقيقاتچهاگر.شودالكترونيكي
امااست،شدهانجامالكترونيكيكاروكسبهايمدلشناسيهستيوبنديدستهماهيت،
همچنين.استپرداختهالكترونيكيكار وكسبهايمدلشناسيگونهارائه بهكميتحقيقات

برالكترونيكيكاروكسبهايمدلشناسيگونهدربارهجامعيتحقيقكشورداخلدر
جهتچارچوبيكارائه بهتحقيقاتغالب.استنشدهانجاماستراتژيكمرجعنقاطمبناي
؛1384محمديان،(اندپرداختهالكترونيكيكار وكسبمدلسازيشبيهوطراحيياانتخاب
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جوادين،سيدوحيدريحاجي،1385جهانيان،؛1387ابراهيمي،؛1385توحيدي،وفتحيان
رابطهزمينهدرآتيتحقيقاتمبنايكشورداخلدرتواندميپژوهشاينروايناز).1390
.باشدسازمانمحتواييابعادوعناصرسايرباالكترونيكيكاروكسبهايمدل

آتيتحقيقاتبرايپيشنهاداتيهمچنينوپژوهشرويپيشهايمحدوديتادامهدر
كوچكالكترونيكيهايكاروكسبپژوهشايندراستفادهموردآماريجامعه.شودميبيان

هايوكاركسبدربارهجامعاطالعاتيبانكنبوددليلبهكهبودهايرانمتوسطو
پيشنهادوجوداينبا.استشدهاستفاده)دسترسدر(آسانگيرينمونهروشازالكترونيكي

وتعداددربارهجامعاطالعاتيبانكداشتناختياردرصورتدرآتيتحقيقاتدركهشودمي
با.گردداستفادهنيزگيرينمونههايروشسايرازايراندرالكترونيكيهايكاروكسبتنوع
بررسيبهحاضرتحقيقادامهدركهشودميپيشنهادمشابه،مطالعاتبودنكمبهتوجه
كسببنگاه،سطوحهاياستراتژيباالكترونيكيكار وكسبهايمدلبينهماهنگيرابطه
سطحدراطالعاتتكنولوژيرشدبهروروندبهتوجهبا.شودپرداختهايوظيفهووكار
بهتوجهضرورتصنعتي،اقتصادمقابلدرمحوردانايياقتصادظهورهمچنينوجهان
توسعهحالدرهاكشوردركارآفرينيتوسعهدرهاآننقشوالكترونيكيهايكار وكسب
زمينهدرراهنقشهيكنبودبهتوجهبااساس،براين.رسدمينظربهحياتيومهمامري
وبررسيموضوعيت،باتحقيقيكهگرددميپيشنهادايران،درالكترونيكيهايكاروكسب
توسعهحالكشورهايدرالكترونيكيكار وكسبهايمدلتوسعهالگوهايتطبيقيمطالعه
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