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  چکیده

 منافع داراي مشتریان براي صورتی در همراه تجارت در استفاده مورد کار و کسب هاي مدل امروزه

 آسایش، مکان، هر در سرویس از استفاده مانند همراه ابزار در موجود پیشنهادي ارزش که بود خواهند

 طراحی در موثر عوامل تحقیق این در. نمایند ارائه خود مشتریان به را سازي شخصی و سازي محلی

 آنتولوژي از استفاده با همراه تجارت محصول و زیرساخت مدیریت حوزه در کار و کسب مدل اجزاي

 شناسایی عوامل گذاري صحه و تائید براي. گیرد می قرار بررسی مورد استروالدر کار و کسب مدل

 تحلیل و بستگی هم تحلیل گروهی، درون واریانس تحلیل آماري، جامعه یک میانگین آزمون شده

 استنباط متغیرها بین روابط تحلیل از که همانگونه. است گرفته قرار استفاده مورد چندگانه رگرسیون

 یعنی مدل در نظر مورد ابعاد بین همراه کار و کسب مدل طراحی در موثر عوامل در گردد، می

 وجود مثبت رابطه وابسته متغیر عنوان به محصول بعد با مستقل متغیر عنوان به زیرساخت مدیریت

  .دارد

  

 هاي کلیدي، شراکت، پیکربندي ارزش مدل کسب و کار، ارزش قابل ارائه، فعالیت: کلیديمفاهیم 
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  مقدمه

هایی در تجارت همراه شده است که  هاي فناوري همراه موجب ایجاد مزیت امروزه ویژگی

ها و  فناوري همراه شامل همه ابزارها، پروتکل. در تجارت الکترونیکی وجود ندارد

هایی است که به فرد اجازه ارتباط، تعامل و مبادله داده با یک فرد دیگر یا سیستم  زیرساخت

ابزارهاي همراه شامل تلفن همراه، دستیار دیجیتال . دهد در هر زمان و هر مکان را می

کسب و کارها در حوزه تجارت الکترونیکی و تجارت  ).Ayadi, 2004( باشد می.. شخصی و

حلقه . کنند براي تعامل بیشتر با مشتریان و توسعه بازار خود استفاده می همراه از فناوري

مفقوده در این بخش، تدوین مدل کسب و کار مناسب براي این کسب و کارها است تا 

این مساله در تجارت همراه که در . بتوانند ارزش مناسبی را به مشتریان خود پیشنهاد دهند

  . شود تر می وهاي زیادي دخیل هستند پر رنگمدل کسب و کار آن بازیگران و نیر

هاي کسب  گردد که مدل با نگاهی به کسب و کارهاي فعال در تجارت همراه مشاهده می

هایی که باید به مشتریان خود  گیرد، ارزش و کاري که در این بخش مورد استفاده قرار می

ازي و شخصی سازي ارائه دهند همچون استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی س

توان ارائه خدمات در بخش  هایی از این بخش را می مثال. اند را کمتر مورد توجه قرار داده

ها اغلب بدون مشارکت اپراتورها و سایر بازیگران اقدام  بانک. بانکداري همراه در نظر گرفت

س پیام کوتاه یا ها براي ارائه خدمات از سروی آن. نمایند به ارائه خدمات بانکداري همراه می

ها در عین برخورداري برخی  استفاده از این کانال. نمایند هاي کاربردي استفاده می برنامه

باشد که بدون در نظر گرفتن همه این ابعاد، مشتري ارزش الزم را  مزایا، داراي معایبی نیز می

). Mobile Bankig Overview, 2009(از خدمت ارائه شده از این کانال دریافت نخواهد کرد 

توان با در  باشد، اما می هاي جدید نیازمند توسعه فناوري در وهله اول می اگرچه توسعه کانال
نظر گرفتن ابعاد موثر در تدوین مدل کسب و کار همراه خدماتی با ارزش بیشتر به مشتریان 

ارزش به . عنصر مرکزي در حوزه سرویس را ارزش قلمداد نمود )2005( 1بومن. ارائه نمود

عنوان منفعت درك شده در مقابل هزینه مالی و غیر مالی پرداخت شده براي یک محصول یا 

تمرکز این عوامل روي عوامل مرتبط با سرویس است که . باشد خدمت در یک بازار هدف می

وي به بررسی و تحلیل در دو . هاي سرویس پیشنهادي باشند کننده ویژگی توانند تعیین می

هاي طراحی در این دو حوزه بسیار به هم  زیرا انتخاب. و فناوري پرداخته استحوزه سرویس 

تواند به میزان زیادي ارزش مشتري از سرویس پیشنهادي را تحت  باشد و می نزدیک می

از این رو در این تحقیق به بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار . تاثیر قرار دهد

  .یریت زیرساخت و محصول پرداخته خواهد شدهمراه با تمرکز بر دو بخش مد
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  پیشینه تحقیق

 مدل کسب و کار 

ادبیات مدل کسب و کار تا حد زیادي نشات گرفته از مطالعات تجربی انجام شده در 

این گفته به این معنا است که واحد تحلیل  .کسب و کارهاي الکترونیکی و کارآفرینی است

تعدادي از محورهاي ادبیات مدل . گرفته شده است در نظر 2ي کسب وکار، بنگاهها در مدل

این بخش نشان دهنده ادبیات پشت عناصر . کسب و کار بیشتر روي فناوري متمرکز شده اند

ي کسب و کار است و در مواردي توجه خود را به الگوهاي مدیریتی مورد بحث ها مدل

ي ها اي چارچوب مدلبر اساس این تئوري یک پایه بر. ادبیات موجود معطوف داشته است

فناوري . کسب و کار شامل سه عنصر اصلی فناوري، معماري شبکه و پیشنهاد بازار است

شامل محصول، هسته، فرایندها و زیرساخت، معماري شبکه شامل بازار و استانداردها، 

. ها و ارزش است و ارتباط و پیشنهاد بازار نیز شامل مصنوعات، دسترسی، فعالیت ها قابلیت

ي سازماندهی ها و شیوه ها ، سیستمها وري به عنوان استفاده از دانش، ابزارها، تکنیکفنا

ي زیرساختی نباید به سادگی به عنوان متغیرهاي ها فرایند، هسته و تکنولوژي. باشد می

محیطی در نظر گرفته شوند بلکه باید به عنوان بخشی از شبکه داخلی یا خارجی بازیگران 

  . ب و کار سهیم هستند در نظر گرفته شوندکه در ایجاد مدل کس

- کسب و کار را به روشنی تعریف و طبقه هاي مدلیکی از اولین افرادي بود که  3تیمرز

به عقیده او یک مدل کسب و کار عبارتست از معماري محصول، خدمت و . بندي کرد

، ها نآ هاي نقشاطالعاتی که به شرح نقش آفرینان کسب و کاري مختلف و  هاي جریان

از سوي . پردازدمنافع بالقوه براي نقش آفرینان کسب و کارهاي مختلف و منابع درآمدي می

ترکیب یکتایی از سه جریان حیاتی کسب و  ،یک مدل کسب و کار 4دیگر به گفته ماهادوان

عبارتند از جریان ارزش براي همکاران و خریداران کسب و کاري،  ها جریاناین . کار است

جریان ارزش عبارتست از ارزش قابل ارائه براي . جریان درآمدي و جریان لجستیکی

اي است براي جریان درآمدي برنامه. خریداران، فروشندگان، بازارسازان و پرتالها در اینترنت

ن لجستیکی نیز مسائل متعدد مربوط به طراحی جریا. اطمینان از تولید درآمد کسب و کار

 5براساس کار پتروویچ و همکارانش. دهدزنجیره تأمین براي کسب و کار را مدنظر قرار می

شامل مدل ارزش، مدل منابع، مدل توان یک مدل کسب و کار را به هفت مدل فرعی می

 ,Osterwalder( سیم کردتقتولید، مدل روابط مشتري، مدل درآمد، مدل سرمایه و مدل بازار 

ي کسب و ها جزء کلیدي در مدل 8مقاله مرتبط  125با مروري بر  6لی و همکاران ).2004



   1390، زمستان 24فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 

 

70 

کار را شامل ماموریت، پیشنهاد، استراتژي، قابلیت، فرایند کسب و کار، شبکه ارزش، 

  .ي مالی و یکپارچگی را شناسایی نمودندها جنبه

این . هستند 7نتالوژيوجود دارند که مبتنی بر آاز متامدلهاي کسب و کار نیز  اي دسته

روند، اما محدود به این نوع متامدلها بیشتر در مورد کسب و کارهاي الکترونیکی به کار می

تاکنون دو  اي است از آنچه وجود داردانتالوژي در فلسفه نظریه. کسب و کارها نیز نیستند

BMO متامدل کسب و کار تحت عناوین
ر قالب انتالوژي به خوبی توسعه داده د e3-valueو  8

 BMOانتولوژي  .اندرا به دقت تعریف کرده ها آناند و اجزا مدل کسب و کار و روابط بین شده

در حوزه واسط مشتري عالوه بر مشتري، کانال توزیع و مکانیزم ارتباطی را نیز در نظر گرفته 

همچنین در . زینه اي می پردازدي درآمدي و ساختار هها و در بخش مالی به بررسی جریان

این در . باشد بخش مدیریت زیرساخت شامل ابعاد شراکت، پیکربندي ارزش و قابلیت می

ي عنوان شده می ها با عمق کمتري به بررسی بخش e3-valueشرایطی است که آنتولوژي 

لدر به استروا 9نتولوژي مدل کسب و کارابا توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق . پردازد

و نحوه ارتباط  BMOنماي کلی  .دلیل پوشش ابعاد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

برمی  1همانگونه که از شکل  .نمایش داده شده است 1ارکان آن با یکدیگر نیز در شکل 

آید، بعد محصول در آنتولوژي مدل کسب و کار استروالدر نقش محوري داشته و با ابعاد 

این . هاي مالی جهت خلق ارزش در ارتباط است واسط مشتري، مدیریت زیرساخت و جنبه

 .ارتباط پایه و محوري در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است

  

 
 

 
       

  

  

  

  

  

  )BMO) (Osterwalder, 2004( کار و کسب مدل انتالوژي ـ 1 شکل
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  عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه

در این بخش به بررسی یکی از سنگ بناهاي مدل کسب و کار استروالدر در حوزه 

به ایجاد یک چارچوب  )2003( 10انکر. شود ارائه پرداخته میتجارت همراه یعنی ارزش قابل 

هاي مختلف همراه در  مفهومی براي ارزیابی میزان ارزش ارائه شده به مشتریان در سرویس

 113هاي حاصل از  این تحقیق بر پایه یافته. هاي الکترونیکی ثابت پرداخت مقایسه با کانال

هاي  رباره دالیل اصلی عالقه مشتریان به سرویسهایی د دانشجوي فنالندي به ارائه دیدگاه

تمرکز ویژه روي بررسی درك مشتریان از ارزش قابلیت پویایی . همراه مختلف پرداخته است

عناصر یعنی  رزش همراهمل ااچارچوب ارزشی پیشنهاد شده انکر ش. باشد ابزار همراه می

، نیازهاي حساس به زمان  ننیازهاي مرتبط با متحرك بود :شامل ارزشی وابسته به سرویس

و ارزش بی سیم یعنی عناصر ارزشی  وترتیبات، کارایی، نیازهاي فوري، نیازهاي سرگرمی

 11آیادي. باشد میشامل آشنایی با ابزار، آسایش و قابلیت دسترسی  مستقل از سرویس

به ایجاد یک چارچوب تئوریکی از نوآوري در سرویس براي تحلیل ارزش فراهم  )2004(

هاي توزیع از راه  دغدغه وي توسعه کانال. براي مشتریان در بانکداري همراه پرداخت شده

هاي خلق شده متفاوتی به مشتریان ارائه  دور در صنعت بانکداري که درنتیجه آن ارزش

هاي  هاي همراه و ویژگی وي به بررسی تغییرات تکنولوژیکی در شبکه. گردد بوده است می

ت پرداخته است و چارچوب تئوریکی نوآورانه در سرویس جهت توسعه نوآورانه موبایل اینترن

همچنین به بحث . تحلیل مشتریان از ارزش فراهم شده بانکداري همراه را ایجاد نموده است

درباره عوامل حیاتی در رواج بانکداري همراه و بررسی دالیل شکست و چشم انداز آینده آن 

هاي  دهد که ارزش فراهم شده در برنامه میشان نتایج این تحقیق ن. نیز پرداخته است

شخصی  کاربردي تجارت همراه شامل حضور در همه جا، آسایش و راحتی، محلی سازي و 

  .باشد میسازي 

هاي منحصر به فرد تجارت همراه در مقابل  به بررسی ویژگی 12زیائوجون و همکاران

هاي منحصر به فرد تجارت  یژگیآنها پیشینه و. هاي سنتی تجارت الکترونیک پرداختند روش

هاي آن در مقایسه با تجارت الکترونیکی، وضعیت فعلی تجارت همراه در  همراه و محدودیت

هاي کاربردي همراه در ژاپن را مورد بررسی قرار  ژاپن، مطالعه موردي از تعدادي از برنامه

حضور در  :شاملهاي منحصر به فرد تجارت همراه  دهد ویژگی میاین تحقیق نشان . دادند

همچنین . باشد می و محلی سازي همه جا، آسایش و راحتی، قابلیت دسترسی، شخصی سازي

شخصی سازي، حساسیت : هاي کاربردي همراه را در سه بخش ابعاد اصلی خدمات و برنامه
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شناسایی و در کشور یونان به  )2006( 13سیگاال. یه موقعیت، وابستگی به زمان مطرح نمودند

ي تجارت همراه اپراتورهاي تلفن همراه موجب ارتقاء ارزش ها ياستراتژبررسی اینکه چگونه 

کمک به فعاالن در حوزه تجارت تمرکز آن در جهت . ، پرداختندگردد یمبراي مشتریان 

بوده  همراه در افزایش میزان پذیرش و استفاده از خدمات تلفن همراه شخصی شده انبوه

بررسی مطالعات پیشن در حوزه شخصی سازي انبوه و استفاده از حقیق به این ت. است

از یک ساختار . ي موجود براي خدمات تلفن همراه شخصی شده انبوه پرداخته استها مدل

ي تلفن همراه شخصی شده ها سیسروچند بعدي براي اندازه گیري ارزش مشتري در محیط 

ته بندي ارزش در قالب آنچه مشتري به دست دسدر نتایج این تحقیق . استفاده نموده است

می اورد شامل ارزش کارکردي، آسایش، ارزش اجتماعی، ارزش احساسی، ارزش مشروط، 

شامل  دهد یمارزش معرفت شناختی و کنترل یا ارزش آزادي در انتخاب و آنچه از دست 

  . بهاي مالی پرداخت شده و بهاي غیر مالی پرداخت شده معرفی شده است

ي ارائه ها کانالدر کشور هلند بررسی ارزش درك شده  )2007( 14نن و همکارانکلیج

حساسیت زمانی به عنوان  گذار در این تحقیق به دلیل نقش تاثیر. خدمات همراه پرداخته اند

ي همراه این محققان به بررسی تاثیرات تعدیل کننده ها کانالیک مشخصه ارزش افزاي 

در نهایت چارچوبی . ي همراه بر آسایش زمانی مشتریان پرداختندها سیسروي ارائه ها کانال

در بر گیرنده سه بعد منافع معین شامل آسایش زمانی، کنترل کاربر و سازگاري سرویس و دو 

ي درك شده را معرفی ها ارزشریسک درك شده و تالش شناختی مقدم بر : يا نهیهزبعد 

مع بندي موارد مطروحه عوامل موثر در خلق گردد با ج همانطور که در مالحظه می. نمودند

سازي و  ارزش در تجارت همراه شامل استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، شخصی

در بخش بعد به بررسی اجمالی هر یک از عوامل شناسایی شده در . باشد سازي می محلی

  :بخش محصول و مولفه ارزش قابل ارائه پرداخته شده است

o  توانند میاین ویژگی به این معنی است که کاربران :15در هر مکاناستفاده از سرویس 

را حمل نموده و از هر مکانی در شبکه موبایل به انجام تلفن همراه یا هر ابزار دیگر 

است که  ایجاد پتانسیل ارائه خدماتی  هاي تجارت همراه از ویژگی. تراکنش بپردازند

زیرا نیاز براي این خدمات هنگامی . گردند ش میطریق ارائه با ابزار همراه با ارز تنها  از

  ).Anckar, 2003( گردد می  هستند برجستهکه افراد دور از منزل و در راه 
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o در دسترس . افزاي کلیدي در تجارت همراه است هاي ارزش آسایش از قابلیت:16آسایش

 گردد سازي اطالعات موجب سهولت در استفاده می همیشگی ابزارهاي ذخیره بودن

)Sigala, 2006.(   

o هاي  هاي ایجاد رضایت در کاربران تمرکز بر ویژگی یکی از روش :17سازي شخصی

درجه شخصی سازي تعیین کننده این است که تا چه حد محیط سرویس  .فردي است

  شخصی سازي مهم است زیرا. تر براي مشتریان باشد تر و قابل مدیریت تواند ساده می

   ).de Reuver, 2008( همراه از دنیاي اینترنت است هاي محیطتعیین کننده تمایز بین 

o هدف  هاي متمایز تجارت همراه با معنی شدن محل، موقعیت و از ویژگی: 18سازي محلی

سازي در تجارت همراه ارائه خدمات  منظور از محلی .)Anckar, 2003( کاربر است

ی از موقعیت کاربر در هر این ویژگی به دلیل آگاه. باشد متناسب با موقعیت کاربر می

  ).Ayadi, 2004( گردد پذیر می لحظه امکان

ي کسب و کار ها به بررسی موضوعات عمومی در طراحی مدل )2009( 19کرها ریوور و

ي کلیدي ها این تحقیق به چالش. پرداخته اند 20ي آگاه از موقعیتها همراه در حوزه سرویس

هاي هدف و ایجاد اعتماد در  افزوده، تعیین گروهدر حوزه سرویس شامل تعریف عناصر ارزش 

مشتریان نسبت به سرویس، حوزه تکنولوژي شامل یکپارچگی در سکوهاي تکنولوژي، تامین 

امنیت و حفظ حریم خصوصی، حوزه سازمانی شامل تقسیم نقش در شبکه ارزش، باز بودن 

در شبکه ارزش و  ها ي ارزش براي فراهم کنندگان جدید سرویس، حاکمیت فعالیتها شبکه

ي درآمدي مختلف ها و درآمدها و ترکیب مدل ها ي، تقسیم هزینهگذار حوزه مالی شامل قیمت

ي تعریف شده در ها گردد این چهار بخش با بخش میهمانطور که که مالحظه . می پردازد

مدل کسب و کار ارائه شده توسط استروالدر همخواخی دارد و لذا از این عوامل به عنوان 

 & Ruver( بخشی از عوامل تاثیرگذار در طراحی مدل کسب و کار همراه استفاده شده است

Haaker, 2009(.  

نشان داده شده است،  1همانطور که در آنتولوژي مدل کسب و کار استروالدر در شکل 

همه اجزا با مولفه ارزش قابل ارائه در ارتباط هستند، این ارتباط براي خلق ارزش در همه 

به دلیل گستردگی موضوع، حوزه تعریف شده . ي کسب و کار تا حد امکان وجود دارداه مدل

ي ساختاري مدیریت زیرساخت و محصول و ارتباط آنها با هم ها در این تحقیق بلوك

باشد، بنابراین ضمن حفظ اهمیت بخش مالی و مشتري از ارائه مطالب مرتبط با این  می

طراحی مدل در تحقیق انجام شده توسط بومن نیز با عنوان . صرف نظر شده است ها بخش
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ي سرویس همراه جهت سهولت در انجام مطالعات تنها دو حوزه ها کسب و کار براي بسته

ي ها سرویس و تکنولوژي در نظر گرفته شده است و این امر چیزي از اهمیت بخش مدل

در این بخش با  .کاهد میزش در مدل کسب و کار نبراي خلق ار اي درامدي و ساختار هزینه

ي ها محور قرار دادن مدل کسب و کار استروالدر به بررسی عوامل موثر در طراحی مدل

از آنجایی که اهمیت روزافزون و توجه فعاالن . کسب و کار تجارت همراه پرداخته می شود

نی بر تلفن همراه از سوي حوزه تجارت، به مدل کسب و کار از یک سو و توسعه فناوري مبت

دیگر اهمیت توجه به طراحی مدل کسب و کار مناسب در تجارت همراه را انکار ناپذیر 

کند، سواالت این تحقیق با محور قرار دادن عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار  می

سوال اصلی متناسب با . همراه در دو بخش اصلی و فرعی به ترتیب زیر طراحی شده است

  :باشند اصلی تحقیق به شرح زیر می هدف

عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار مناسب در بخش مدیریت زیرساخت و «

محصول در تجارت همراه با در نظر گرفتن ارزش قابل ارائه متناسب با این بخش، به 

  »مشتریان کدام است؟

دل طراحی مدل کسب و کار به صورتی است که همه اجزاي م» مناسب«منظور از 

. طراحی شده با هم سازگار باشند و به معرفی کسب و کاري سودده و پایدار منجر شوند

  : باشد میسواالت فرعی تحقیق به صورت زیر 

  

 گردد؟ اي در تجارت همراه ارائه می چه ارزش قابل ارائه 

 هاي اصلی تجارت همراه کدام است؟ قابلیت 

 ام است؟عوامل موثر در طراحی شبکه شرکاي تجارت همراه کد 

 عوامل موثر در پیکربندي ارزش در تجارت همراه کدام است؟ 

ي کسب و کار همراه با استفاده از ها با توجه به مطالعات حاصل از فعاالن در حوزه مدل

روش فرا تلفیق، عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار تجارت همراه در بخش محصول و 

  :طبقه بندي می گردد  جدولمدیریت زیرساخت به شرح 
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  زیرساخت مدیریت و محصول بخش در همراه تجارت کار و کسب مدل طراحی در موثر عواملـ  1 جدول

  منابع  عوامل  ردیف

  ارزش قابل ارائه

، فتحیان )1386(، ژیائوجون، جاودان )2005(تیواري   در هر مکاناستفاده از سرویس   1

، استانوسکی، میشائیل ودیوید، )2003(، انکر )1386(

  )2004(آیادي 

، زیائوجون، )2007(، کلیجنن و همکاران )2006(سیگاال     آسایش  2

  )2004(، اوال، میشائیل و دیوید، آیادي )1386(جاودان 

، استانوسکی، )1386(، زیائوجون، جاودان )2005(تیواري   محلی سازي   3

  )2005(، بومن )2008(، ریوور )2004(توربان، آیادي 

، ریوور )2004(، توربان، آیادي )1386(زیائوجون، جاودان   شخصی سازي  4

  کر و بومنها ،)2005(، بومن)2008(

  هاي کلیدي فعالیت

  کر و بومنها ،)2002(پاولیان   مدیریت شبکه  5

  کر و بومنها ،)2002(پاولیان   هاي تجارت همراه مدیریت فناوري  6

  )2002(پاولیان   مدیریت محتوا  7

  کر و بومنها ،)2002(پاولیان   مدیریت پرتال و ابزار همراه  8

  شراکت

، کامپونوو و پیگنیور، فابر و همکاران )2008(ریوور   مزیت رقابتی شرکاي فعال  9

  کر و بومنها ،)2003(

ها در شبکه  ها و مسئولیت تقسیم نقش  10

  ارزش

  کر و بومنها ،)2008(، ورشنی )2008(ریوور 

  )2007(، پستچی )2008(ریوور   باز بودن شبکه ارزش  11

  )2005(، بومن )2007(پستچی   استراتژي نام تجاري   12

، یوریس و آو )2001(، پانیز و همکاران )2008(ریوور   مدل حاکمیت  13

  و پترسون ، متالي)2008(

  )2008(ریوور   پشتیبانی اپراتور  14
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  منابع  عوامل  ردیف

  )2003(کامپونوو و پیگنیور، فابر و همکاران   پشتیبانی رگوالتوري  15

هاي دریافت شده  تناسب در سرویس  16

  هاي منعقد شدهSLA21با 

  )2001(پانیز و همکاران 

ي ساختار شبکه ارزش روي گذار تاثیر  17

  هاي مالی موافقت نامه

  کر و بومنها ، متالي و پترسون،)2001(همکاران پانیز و 

تعامالت بین بازیگران /سطوح ارتباطی  18

  مختلف

  هاکر و بومن

   قابلیت

  ، پاریسیس)2005(بومن   یکپارچگی در سطح داده  19

  ، پاریسیس)2005(بومن   یکپارچگی در سطح سرویس  20

  پاریسیس، )2008(ریوور   یکپارچگی در ساختار ارائه سرویس  21

  ، پاریسیس)2005(کانسولوو و همکاران    API 22یکپارچگی در سطح  22

  )2005(بومن   پشتیبانی از استانداردهاي جهانی  23

  )2005(، بومن )2008(ریوور   هاي مختلف پشتیبانی از پلت فرم  24

  )2005(، بومن)2005(، کانسولوو و همکاران )2008(ریوور   امنیت  25

  )2005(زیائوجون، بومن  قابلیت دسترسی  26

  

ي ها عوامل شناسایی شده در بلوك ساختاري مدیریت زیرساخت و به تبع آن مولفه

  :باشد میهاي کلیدي، قابلیت و شراکت شامل موارد زیر  فعالیت

  

  ي کلیديها فعالیت

 آوري،  هایی است که از جمع اي از فرایندها و فناوري مدیریت محتوا مجموعه: مدیریت محتوا

محتوا یک عامل . کنند مدیریت و انتشار اطالعات در هر شکل توسط رسانه پشتیبانی می

کلیدي در بازاریابی یک خدمت همراه است که موجب جذب کاربران و تشویق آنها به 

هاي  نندگان محتوا تمایل به مشارکت با بازیگران و واسطهک فراهم. گردد بازگشت می
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کنندگان محتوا به  فراهم. مند گردند هاي آنان بهره گوناگون در زنجیره ارزش دارند تا از مزیت

هاي مدرن مانند  هایی براي پردازش اطالعات با استفاده از تکنولوژي دنبال روش

وچک و محدودیت در قابلیت وارد اندازه صفحه ک. سازي هستند سازي و محلی شخصی

هایی با محتواي مناسب با نیاز به جست و جوي  نمودن متن موجب شده تا اهمیت سرویس

  ).Paavilainen, 2002(هاي کمتر بیشتر گردد  کم و گزینه

 هاي  از آنجایی که شبکه فراهم کننده بسترهاي الزم براي ارائه سرویس: مدیریت شبکه

ها است، یک بخش اساسی از زنجیره ارزش تجارت همراه  اکنشارزش افزوده و انجام تر

 Webهاي پشتیبانی، سرورهاي  اجزاي پایه این بخش شامل سیستم. . گردد محسوب می

سوداوري زیاد در این حوزه بدون تحمل . باشد ، اینترنت و شبکه موبایل میWAPو 

  ).Paavilainen, 2002(هاي مترتب بر آن امکان پذیر نیست  ریسک

 هاي مختلفی در تجارت همراه مورد استفاده  فناوري: هاي تجارت همراه مدیریت فناوري

اي مناسب در عملکرد  هاي توسعه ریزي برنامه ها و طرح مدیریت آن. گیرد قرار می

هاي  اجزاي این بخش شامل توسعه نرم افزار، راه حل. است گذار تجارت همراه تاثیر

هاي کاربردي  هاي نرم افزاري و توسعه برنامه ت فرمهاي پرداخت، پل امنیتی، راه حل

 ).Paavilainen, 2002( باشد می

 پورتال و ابزار همراه یا همان رابط کاربر بخشی ): رابط کاربر(مدیریت پرتال و ابزار همراه

 تواند میرابط کاربري . ارتباط و تعامل دارند سیستمکه کاربران از طریق آن با  است

 ).Paavilainen, 2002( فزاري و نرم افزاري باشدشامل اجزاي سخت ا

  مولفه قابلیت

 استفاده از داده به عنوان یک مبنا براي ایجاد  منظور: یکپارچگی در سطح داده

  .باشد یکپارچگی در داده می

 هاي  هاي تحت وب و سایر سرویس به استفاده از سرویس: یکپارچگی در سطح سرویس

  .گردد ق میاطالعاتی به صورت یکپارچه اطال

 هاي الیه کسب و کار که با ایجاد  سرویس: یکپارچگی در ساختار ارائه سرویس

پذیرش یک سرویس جدید تا حد زیادي . کنند یکپارچگی هدف مشخصی را تامین می

  . هاي فنی فعلی بستگی دارد به میزان توانایی آن در یکپارچگی با زیرساخت
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  یکپارچگی در سطحAPI :اي از  مجموعه .نویسی کاربردي است  امهبه معناي رابط برن

افزاري از آن براي ارتباط با یکدیگر و  هاي نرم ها است که برنامه قوانین و مشخصه

  .کنند تسهیل تعامل استفاده می

 هاي فناوري سطح باال جهت ایجاد  فرم استفاده از پلت: ي مختلفها فرم پشتیبانی از پلت

، شخصی سازي، حقوق مالکیت معنوي، 23هویتیکپارچگی بین نیازهایی چون احراز 

پشتیبانی از ) de Reuver, 2008( گیرد میپرداخت و سیستم مدیریت اعتماد انجام 

ي مختلف موجب افزایش قابلیت دسترسی مشتریان و کاربران نهایی به ها فرم پلت

  . گردد خدمات ارائه شده در تجارت همراه می

 یان به سرویس پیشنهادي تا حد زیادي به روش اعتماد کاربران نهایی و مشتر: امنیت

در اغلب مواقع موضوعات امنیتی با . سازي امنیت در معماري فنی بستگی دارد پیاده

هاي  عملکرد معماري فنی در ارائه قابلیت. سهولت در استفاده باید تعدیل گردند

 ,de Reuver(تکنولوژیکی تاثیر بسیاري روي کیفیت سرویس و ارزش درك شده دارد 

کنند تا  کنندگان برخط مشارکت می کنندگان امنیت معموال با پرداخت فراهم). 2008

هاي امنیتی یک بخش یکپارچه با  حل راه. امنیت کافی و پرداخت برخط را فراهم آورند

هایی که از جایگاه مناسبی در بازار برخوردار هستند  شرکت. باشد هاي برخط می تراکنش

کالت امنیتی باشند، در خطر از دست دادن تعدادي از مشتریان در صورتی که داراي مش

  . خود هستند

 ها از طریق  شرط الزم براي انجام تراکنش: هاي پرداخت همراه برخورداري از سیستم

 .باشد ابزار همراه وجود یک سیستم پرداخت همراه می

 راه مستلزم پیاده انجام پرداخت هم: سیم توانمندکننده پرداخت از راه دور هاي بی پروتکل

هاي بی سیمی است که بتواند پرداخت از راه دور و یا حتی نزدیک را به  سازي پروتکل

 .هاي رو در رو با استفاده از یک دستگاه واحد مدیریت نماید خوبی روش

 قابلیت دسترسی به میزانی که یک محصول، خدمت یا ابزار براي : 24قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی مشتریان به میزان زیادي تحت . گردد می افراد در دسترس باشد اطالق

همانطور که  .)de Reuver, 2008( باشد فرم، ابزارها و معماري می تاثیر انتخاب پلت

هاي  هاي کاربردي همراه باید با مکان هاي مختلفی وجود دارد، برنامه دسترسی در مکان

 .مختلف بر اساس تراکم درخواست هماهنگ باشند
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  شراکتمولفه 

 ها و  بازیگران در شبکه ارزش بر حسب میزان قابلیت: مزیت رقابتی شرکاي فعال

هنگام همکاري ). Faber et al., 2003( هاي خود از جایگاه برخوردار هستند شایستگی

بین بازیگران مختلف در شبکه ارزش در صورتی که هر یک ایفاء کننده شایستگی 

  ).Varshney, 2008( گردد مشتریان نهایی ارائه میمحوري خود باشد ارزش بیشتري به 

 ها را  هاي مشارکت کارا شرکت وجود برنامه: هاي مشارکت در شبکه ارزش وجود برنامه

نماید  قادر به کسب مهارت و تجربه در حوزه خارج از شایستگی محوري خود می

)Sadeh, 2002.( 

 ازیگران جدید از عوامل موثر در باز بودن شبکه ارزش براي ورود ب: باز بودن شبکه ارزش

  ).de Reuver, 2008( باشد هاي کسب و کار همراه می افزایش کارایی مدل

 هاي مختلفی را  توان استراتژي در شبکه ارزش تجارت همراه می: استراتژي نام تجاري

ها برابري در برند و اعتبار بین  از جمله آن. براي نام تجاري بین شرکاء در نظر گرفت

  باشد یا موارد دیگر میشرکا 

 هاي اتخاذ شده توسط دولت و رگوالتورها روي فعالیت  سیاست: پشتیبانی رگوالتوري

 کننده نیز باشد تواند در مواردي تسهیل بازیگران در شبکه ارزش تاثیرگذاربوده و می

)Tiwari, 2005(. 

 ر استمنظور میزان و سطح تعامل بین شرکاء با یکدیگ: سطوح ارتباطی بین شرکاء .

پذیري بین شرکاء موجب سهولت در زنجیره ارزش ارائه سرویس به  افزایش تعامل

 .گردد مشتریان تجارت همراه می

 منظور از مدل حاکمیت نحوه تعامل و ارتباط اپراتور به عنوان بازیگر : مدل حاکمیت

اي توان سناریوه می. باشد اصلی در شبکه ارزش با سایر بازیگران در زنجیره ارزش می

 .مختلفی را در نوع مشارکت بازیگران مختلف در زنجیره ارزش در نظر گرفت

 هاي دریافت شده با  تناسب در سرویسSLA در جدید بازیگران ورود: ي منعقد شدهها 

کنندگان اعتماد  فراهم کنندگان، تجمیع ، پرداخت کنندگان فراهم هاي همراه مانند شبکه

 بازیگران، این وجود با گردد، شدن آن میتر  خصوصی موجب پیچیده حریم حفظ و

 بین سرویس سطح روي مناسب توافقات توسعه و پیچیده هاي شبکه در همکاري
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 مطرح سازمانی دیدگاه از مهم موضوع یک عنوان به شبکه در کنندگان مشارکت

 ).de Reuver, 2008( گردد می

در واقع عوامل . استخراج گردیدبا جمع بندي انجام شده از مرحله فراتلفیق، عوامل فوق 

با استفاده از روش فراتلفیق استخراج شده است و روابط با پایه قرار دادن مدل کسب و کار 

در قسمتهاي بعد به بررسی . استروالدر در جهت خلق ارزش مورد آزمون قرار خواهد گرفت

با تحت تاثیر هاي پیکربندي ارزش، قابلیت و شراکت روي محصول  تاثیرگذاري مثبت مولفه

  . قرار دادن مدل با عوامل موثر پیشنهادي در طراحی مدل کسب و کار پرداخته خواهد شد

  

  تحقیق روش

گذاري عوامل موثر در طراحی مدل کسب و  در انجام این تحقیق جهت شناسایی و صحه

کار تجارت همراه در بخش مدیریت زیرساخت و محصول از دو روش کیفی و کمی به 

مورد استفاده قرار گرفته  25در بخش کیفی روش فراتلفیق. ان استفاده شده استصورت همزم

تنظیم سوال تحقیق،   :باشد ترتیب می این هاي مورد استفاده در انجام فراتلفیق به گام. است

با استفاده از ابزار برنامه ( مند، جست و جو و انتخاب مقاالت مناسب انجام ادبیات نظام

26(یاتی هاي ارزیابی ح مهارت
CASP(،  ،تجزیه و تحلیل و ترکیب استخراج اطالعات مقاالت

در بخش کمی از ابزار  .)Chenail, 2010( ها هاي کیفی، کنترل کیفیت، ارائه یافته یافته

پرسشنامه در دو بخش جمعیت شناختی و سواالت تخصصی . پرسشنامه استفاده شده است

عدد از آن بین افراد  25پایایی پرسشنامه با استفاده از پیش آزمون با توزیع . تدوین شده است

جامعه آماري مورد نظر کارشناسان متخصص فعال در . جامعه، مورد بررسی قرار گرفت

هاي رتبه یک و دو شوراي عالی انفورماتیک در حوزه امکان سنجی، مشاوره و نظارت  کتشر

گیري  به منظور افزایش اثربخشی و تسهیل امر نمونه. هاي انفورماتیکی است بر اجراي طرح

نفر از  68نمونه آماري تحقیق مورد نظر . از روش نمونه گیري قضاوتی استفاده شده است

. هاي انفورماتیکی به دست آمد سنجی، مشاوره و نظارت بر اجراي طرح افراد در حوزه امکان

به دست آمدکه میزان 0.838میزان آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تدوین شده در نهایت 

با استفاده از نظر کارشناسان خبره در حوزه  ي پرسشنامه فوقروایی محتوا. باشد مناسبی می

جهت ارزیابی پرسشنامه . فعال در این حوزه انجام شدور اساتید طفناوري اطالعات و همین 

در بخش آمار توصیفی اطالعات . هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است از روش

ي ها در بخش آمار استنباطی آزمون. جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت
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بستگی و  روهی، تحلیل هممقایسه میانگین یک جامعه آماري، تحلیل واریانس درون گ

  . تحلیل رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت

  

  ها یافته

افزار  هاي گردآوري شده از طریق پرسشنامه در نرم جهت انجام تجزیه و تحلیل، داده

SPSS   وLisrel پس از جمع اوري اطالعات در قالب . اند وارد شده و مورد تحلیل قرار گرفته

ي عضو شوراي عالی انفورماتیک، ها پرسشنامه ار خبرگان و متخصصان شاغل در شرکت

ها با کمک آزمون میانگین یک جامعه آماري، تحلیل واریانس  تحلیل استنباطی داده

هاي  داده جدولدر . یون چندگانه انجام گرفتبستگی و تحلیل رگرس گروهی، تحلیل هم درون

  .گردد هاي توزیع شده ارائه می مربوط به آمار توصیفی پرسشنامه

 
  شده عیتوز هاي پرسشنامه توصیفی آمار به مربوط هاي دادهـ  2جدول 

    دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  تحصیالت

    5  40  23  فراوانی

  سایر  فناوري اطالعات  کامپیوتر  صنایع  رشته تحصیلی

  10  27  19  12  فراوانی

  سال 9باالتر از   سال 9تا  6  سال 6تا  3  سال 3تا  1  تجربه کاري در حوزه فناوري طالعات

  14  11  17  26  فراوانی

  

استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماري به بررسی این موضوع پرداخته می شود  با

 5باشد یا خیر؟ با توجه به اختیار کردن طیف  که آیا وضعیت متغیرهاي تحقیق مناسب می

ها در هر یک از  طراحی فرضیه. شود به عنوان عدد میانه طیف انتخاب می 5تایی لیکرت عدد 

نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین یک . گانه انجام شده استبه صورت جدا ها مولفه

ي در مدل کسب و کار ها دهد که میزان اهمیت هر یک از گویه میجامعه آماري نشان 

ي ها ي در نظر گرفته شده در مولفهها تر از میانگین بوده و وضعیت گویه تجارت همراه بزرگ

به منظور مقایسه و  .راکت مناسب استارزش قابل ارائه، پیکربندي ارزش، قابلیت، ش

هاي بخش مدیریت زیرساخت یعنی قابلیت، شراکت و  بندي میزان تاثیر مولفه اولویت

پیکربندي ارزش به عنوان متغیرهاي مستقل در محصول به عنوان متغیر وابسته از تحلیل 
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نتایج ارائه  استفاده شده است که در ادامه 27واریانس درون گروهی و آزمون تعقیبی بنفرونی

در بخش پیکربندي ارزش تاثیر گویه مدیریت شبکه از مولفه پیکربندي ارزش بر . گردد می

تاثیر گویه . محصول بیشتر از گویه مدیریت محتوا و مدیریت پرتال و ابزار همراه است

مدیریت فناوري از مولفه پیکربندي ارزش بر محصول بیشتر از گویه  مدیریت پرتال و ابزار 

هاي یکپارچگی در سطح داده، یکپارچگی در سطح  در بخش قابلیت تاثیر گویه. ه استهمرا

هاي بی سیم توانمندکننده پرداخت از راه دور، برخورداري  پروتکل نسبت بهسرویس، امنیت 

.است ها هاي پرداخت موبایل و قابلیت دسترسی بر محصول بیشتر از سایر گویه از سیستم

 ي مختلف نسبت بهها از استانداردهاي جهانی و پشتیبانی از پلت فرمهمچنین تاثیر پشتیبانی 

هاي پرداخت  هاي بی سیم توانمندکننده پرداخت از راه دور، برخورداري از سیستم پروتکل

در بخش شراکت تاثیر گویه مزیت رقابتی . است ها بر محصول بیشتر از سایر گویه موبایل

زش و سطوح ارتباطی بین شرکا بر محصول بیشتر شرکاي فعال نسبت به باز بودن شبکه ار

 ي منعقد شدهها SLAي دریافت شده با ها تناسب در سرویستاثیر . است ها از سایر گویه

ها مقایسهسایربین. است ها نسبت به باز بودن شبکه ارزش بر محصول بیشتر از سایر گویه

  .استنیامدهدستبهمعناداريتفاوت

ي اصلی با یکدیگر وجود ها ی روابط همبستگی بین مولفهدر این قسمت ضمن بررس

خروجی تحلیل همبستگی و . شود نیز بررسی می ها روابط رگرسیونی بین هر یک از مولفه

نتایج تحلیل همبستگی نشان  1جدول بر اساس . گردد تحلیل رگرسیون در ادامه ارائه می

دهد که میان بخش محصول به عنوان متغیر وابسته با بخش پیکربندي ارزش به عنوان  می

میان بخش محصول به عنوان متغیر . متغیر مستقل همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد

میان  .وابسته با بخش قابلیت به عنوان متغیر مستقل همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد

بخش محصول به عنوان متغیر وابسته با بخش شراکت به عنوان متغیر مستقل همبستگی 

این روابط با فرض وجود روابط علّی مثبت میان متغیر وابسته . مثبت و معناداري وجود دارد

  . محصول با متغیر مستقل زیرساخت همخوانی دارد
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  ها ی بین مولفهبستگ تحلیل همـ  1جدول 

ها مولفه  

 

 شراکت قابلیت ارزش

  محصول

 
 

50/0 ضریب همبستگی پیرسون  66/0  88/0  

00/0 )دوطرفه(سطح معناداري   00/0  00/0  

00/68 تعداد نمونه  00/68  00/68  

  ارزش

 
 

 ضریب همبستگی پیرسون
 

66/0  61/0  

 )دوطرفه(سطح معناداري 

 

00/0  00/0  

  تعداد نمونه
 

00/68  00/68  

  قابلیت

  

 

 ضریب همبستگی پیرسون
  

66/0  

 )دوطرفه(سطح معناداري 
 

 

00/0  

 تعداد نمونه
  

00/68  

در پی انجام تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه پس از محاسبه امتیازات هر 

نشان دهنده ضرایب رگرسیون و  2 جدولها صورت گرفت و  ها، بر روي داده یک از بخش

  :باشد میزان معناداري آماري آنها می
  ـ تحلیل رگرسیون چندگانه 2 جدول

 محصول :متغیر وابسته

 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
t 
 

Sig. 
 B Std. Error Beta 

033/0  عدد ثابت  474/0  
 

069/0  248/0  

 005/0 806/2 242/0 11/0 307/0 ارزشپیکربندي 

356/0 قابلیت  107/0  361/0  346/3  001/0  

 002/0 077/3 18/0 058/0 179/0 شراکت

 
هاي پیکربندي  شود، وجود رابطه علّی میان مولفه مشاهده می 2 جدولهمانطور که در 

با توجه به نتایج به دست . ارزش، قابلیت و شراکت با مولفه محصول مورد تایید قرار گرفت

ضریب بتاي . گیرد بر ارزش قابل ارائه مورد تایید قرار می ارزشپیکربندي آمده، اثر علّی 

باشد؛ یعنی با افزایش یک واحد  می 242/0در معادله رگرسیون برابر با  ارزشپیکربندي مولفه 

واحد  242/0 ها، به میزان ، امتیاز محصول با فرض ثابت بودن بقیه مولفهارزشپیکربندي 
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ضریب بتاي . گیرد رزش قابل ارائه نیز موردتایید قرار میبر ا قابلیتاثر علّی . یابد افزایش می

باشد؛ یعنی با افزایش یک واحد امتیاز  می 361/0در معادله رگرسیون برابر با  قابلیتمولفه 

واحد افزایش  361/0 ها، به میزان ، امتیاز محصول با فرض ثابت بودن بقیه مولفهقابلیت

ضریب بتاي مولفه . گیرد رائه نیز موردتایید قرار میبر ارزش قابل ا شراکتاثر علّی . یابد می

باشد؛ یعنی با افزایش یک واحد امتیاز شراکت،  می 18/0در معادله رگرسیون برابر با  شراکت

  .یابد واحد افزایش می 18/0 ها، به میزان امتیاز محصول با فرض ثابت بودن بقیه مولفه

  

  بحث

عوامل موثر بر خلق ارزش در طراحی  در این تحقیق سعی بر آن بود تا به بررسی

هاي کسب و کار تجارت همراه پرداخته شود، جهت نیل به این هدف ابتدا عوامل موثر با  مدل

این عوامل در مولفه ساختاري محصول شامل . استفاده از روش فراتلفیق استخراج گردید

فه ساختاري سازي در مول سازي و شخصی استفاده از سرویس در هر زمان، آسایش، محلی

پیکربندي ارزش شامل مدیریت شبکه، مدیریت فناوري، مدیریت محتوا و مدیریت پرتال و 

شامل یکپارچگی در سطح داده، یکپارچگی در سطح   ابزار همراه در مولفه ساختاري قابلیت

، پشتیبانی از APIسرویس، یکپارچگی در ساختار ارائه سرویس، یکپارچگی در سطح 

هاي  هاي مختلف، امنیت، برخورداري از سیستم فرم پشتیبانی از پلت  نی،استانداردهاي جها

سیم توانمندکننده پرداخت راه دور و قابلیت دسترسی و در  هاي بی پرداخت موبایل، پروتکل

ها در شبکه  ها و مسئولیت بخش شراکت شامل مزیت رقابتی شرکاي فعال، تقسیم نقش

نام تجاري، مدل حاکمیت، پشتیبانی رگوالتوري،   ارزش، بازبودن شبکه ارزش، استراتژي

هاي منعقد شده و سطوح ارتباطی بین شرکاء SLAهاي دریافت شده با  تناسب در سرویس

هاي آماري مشخص گردید که این عوامل تاثیر مثبت بر خلق  با استفاده از آزمون. باشد می

هاي  تره وسیع کسب و کارشایان ذکر است با توجه به گس. ارزش در در تجارت همراه دارند

فعال در تجارت همراه و وجود عوامل تاثیرگذار مختلف، عوامل دیگري نیز ممکن است وجود 

  . داشته باشد که در این تحقیق در نظر گرفته نشده است

گردد، در مدل کسب و کار  همانگونه که از تحلیل روابط بین متغیرها استنباط می

ر مدل یعنی مدیریت زیرساخت به عنوان متغیر مستقل با بعد پیشنهادي بین ابعاد مورد نظر د

نتیجه حاصل شده به این معنا است  .محصول به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت وجود دارد

هاي کسب و کار همراه مد نظر قرار  که در صورتی که عوامل فوق الذکر در طراحی مدل
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) و کار و حفظ تعادل بین کلیه عوامل هاي مدل کسب با فرض مناسب بودن سایر مولفه(گیرد

توان انتظار داشت که ارزش قابل قبولی به مشتریان ارائه شده و کسب و کار مربوطه نیز  می

این رابطه مثبت نشان دهنده مناسب بودن مدل جهت . مند خواهد شد از نتایج آن بهره

تر  بررسی دقیقاما جهت . باشد استفاده در کسب و کارهاي مختلف در تجارت همراه می

چگونگی و میزان این تاثیرات نیاز است تا این عوامل به صورت خاص براي هر کسب و کار 

ي ارزش افزوده یا ها ها و فراهم کنندگان سرویس فعال در تجارت همراه مانند اپراتورها، بانک

کنندگان  کنندگان تکنولوژي، فراهم هاي ارائه دهندگان خدمات، فراهم به تفکیک بخش

  . ي ارتباطی مورد بررسی قرار گیردها رویسس

گردد  با توجه به گستره بازیگران و کسب و کارهاي فعال در تجارت همراه پیشنهاد می

هاي ارزش  ها، فراهم کنندگان سرویس بازیگران اصلی این بخش شامل اپراتورها، بانک

مندي از  ضمن بهره هاي تعامالتی مناسبی را با یکدیگر برقرار سازند تا افزوده مکانیزم

گردد محققان  پیشنهاد می. هاي یکدیگر، کارایی زنجیره ارزش خود را نیز افزایش دهند قابلیت

بعدي به استفاده از عوامل پیشنهادي بخش مدیریت زیرساخت و ارزش قابل ارائه در طراحی 

ي هاي پیشنهاد هاي همراه نموده و گویه مدل کسب و کار تجارت همراه در کسب و کار

هاي بخش واسط  جهت پوشش ابعاد تجارت همراه در خلق ارزش در تعادل با سایر مولفه

از طرفی با رشد سریع فناوري از . هاي مالی را مورد استفاده قرار دهند مشتري و جنبه

مواردي چون کوچک بودن (شود هاي ابزار همراه در تعامل با مشتریان کاسته می محدودیت

اما نحوه تعامل کسب و کارها با مشتریان نقش ...) نتقال داده وسایز صفحه نمایش، حجم ا

گردد تا کسب و کارها ضمن توجه به بخش مدیریت  پیشنهاد می. کند تري پیدا می پررنگ

  . زیرساخت، به مباحث مرتبط با مشتري اهمیت بیشتري قائل شوند

رتباط و تعادل بین هاي کسب و کار همراه نیاز به وجود مدیران براي ایجاد ا تحلیل مدل

هاي کسب و کار شامل سرویس، فناوري،  هاي مختلف مدل هاي طراحی در حوزه انتخاب

هاي فناوري، بازار و  اي انجام شده در بخش مالی و سازمان با در نظر گرفتن تغییرات توسعه

هدف نهایی از مدل کسب و کار ایجاد ارزش کافی براي ارائه . قوانین و مقررات است

براي مثال موردي که از نظر فناوري مناسب است . باشد ن سرویس و مشتریان میدهندگا

. ها مناسب نباشد ممکن است از نظر مالی یا دیدگاه کاربران در مورد حفظ حریم خصوصی آن

ي کسب و کار باید به این مساله توجه نموده تا بین ها بنابراین مدیران هنگام طراحی مدل

 . رقرار نمایند تا امکان ارائه ارزش مناسب به مشتریان فراهم گرددي مختلف تعادل بها مولفه
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