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 چکیده

 یا ای منطقه سوی به هابازار و است داده رخ هانیج های بازار در زیادی بسیار کیفی و محتوایی تغییرات دهه های اخیر، در

است. کسب و  متوسط و کوچک ایھ بنگاه پیش از بیش ترویج ساختار، تغییر این اصلی مشخصات از .میروند پیش شدن هانیج

کار الکترونیکی یکی از ملزومات شرکتهای کوچک و متوسط به منظور پیشرفت آنها در بازار جهانی می باشد. هدف از انجام این 

سط در شرکتهای کوچک و متو "موفقیت کسب و کار الکترونیکی  "و  "قابلیتهای فناوری اطالعات  "پژوهش بررسی رابطۀ بین 

می باشد. بدین منظور ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و قابلییت های سیستمهای اطالعاتی شناسایی گردید و همچنین 

 متغیرهای مربوط به موفقیت کسب و کار الکترونیکی انتخاب شدند. در پایان مدل پژوهش تدوین گردید. 
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 مقدمه -1

 رو این از روند؛ می شمار به اشتغالزایی  مهم عوامل از یکی و کنند می ایفا جهانی اقتصاد در مهمی نقش متوسط و کوچک های شرکت   

 و تولید اشتغالزایی، جهت در متوسط و کوچک های شرکت توسعه، حال در کشورهای در .است یافته افزایش هاشرکت این به توجه امروزه

تسلط  تحت اقتصاد از درصد 89 از بیشتر نیز ایران در (Ongori & Migiro, 2212) . کنند می ایفا قابل توجهی نقش درآمد توزیع

 .(Sameni & Khoshalhan, 2228) است متوسط و کوچک های شرکت

 صنعت بخش اشتغال درصد15 متوسط طور به .دهد می تشکیل را صنعتی واحدهای کل درصد 83 ایران در متوسط و کوچک صنایع 

 این از نیز دیگر شغلی فرصت هزار 352 توسعه، چهارم برنامه طول در شود می بینی پیش و شده ایجاد متوسط و کوچک صنایع توسط

 متوسط و کوچک های شرکت کلی طور شود. به حاصل متوسط و کوچک صنایع درساماندهی مناسبی رشد تا شود ایجاد کشور در طریق

 کیفیت کنترل اطالعات، انتشار و جمع آوری مبادله، های هزینه کاهش قبیل از هایی مزیت از ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیری به با

 راه از تجاری مبادالت برای بازرگانان و مشتری کسب از است عبارت کلی مفهوم به الکترونیک کار و کسب.می شوند برخوردار موجودی و

 شامل که اقتصادی هدفهای جهت در کامپیوتری و ارتباطی فناوریهای راه از تعامالت و ارتباطات تبادالت، ، ها تراکنش خودکارکردن

 .است تجاری آنالین معامالت پشتیبانی جهت در یداخل کامپیوتری های شبکه یا ایمیل، اینترنت، تلفن :مانند سازمانی، بین های سیستم

 ,Hanafizadeh)است کار جریان و کار و کسب تراکنشهای  سازی خودکار جدید، های وکار کسب نوع این هدف گفت میتوان پس

2222) . 

به همین منظور هدف این مقاله مرور و بررسی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط و ارائۀ 

مه ابعاد در ادا در ابتدا تعاریفی از کسب و کار الکترونیکی و موفقیت کسب و کار الکترونیکی ارائه می شود و یک مدل جدید می باشد.

 شایستگی کسب و کار الکترونیکی بررسی می شود. 

 تعریف کسب و کار الکترونیکی-2 -1

 ها تراکنش خودکارکردن راه از تجاری مبادالت برای بازرگانان و مشتری کسب از است عبارت کلی مفهوم به الکترونیک کار و کسب

 سازمانی، بین های سیستم شامل که اقتصادی هدفهای جهت در کامپیوتری و طیارتبا فناوریهای راه از تعامالت و ارتباطات تبادالت، ،

 هدف گفت می توان پس .است تجاری آنالین معامالت پشتیبانی جهت در داخلی کامپیوتری های شبکه یا ایمیل، اینترنت، ،تلفن :مانند

 .(Hanafizadeh, 2222)  است کار جریان و کار و کسب سازی تراکنشهای خودکار جدید، های وکار کسب نوع این

 میان در و محدوده در را اطالعات که کند می سازماندهی را اطالعاتی پایگاههای و ارتباطی های شبکه ارتباطات، و اطالعات فناوری

 های تراکنش و فرآیندها از وسیعی دامنه در را بسیاری مزایای اطالعات فناوری پذیرش .کند می ارسال و تبدیل آوری، جمع ها سازمان

 و بخشد می بهبود سازمانی لحاظ از را اطالعات و دانش مدیریت اطالعات، فناوری پذیرش .سازد می مهیا سازمانی میان و درون تجاری

 برای مؤثری ابزار عالوه، به .دهد افزایش مبادالت برای را ها تراکنش اطمینان قابلیت و سرعت و کاهش را مبادله های هزینه تواند می

 اینترنت، مخصوصاً ارتباطات و اطالعات فناوری .رود می شمار به جدید مشتریان به دسترسی و اتخدم کیفیت خارجی، ارتباطات بهبود

 و ملل اقتصاد رشد و بقا برای اینترنت که طوری به گذارد، می متوسط و کوچک های شرکت وکار کسب فرآیندهای بر توجهی قابل تأثیر

 کوچک های شرکت ارتباطات، و اطالعات فناوری از مؤثر استفاده طریق از مثال، برای است؛ ضروری متوسط و کوچک های شرکت ویژه به

 خواهند توانمند مطلوبی طور به بزرگ های شرکت با رقابت و المللی بین مشتریان به فروش جهانی، بازارهای تصرف در متوسط و

  .(Ongori & Migiro, 2212)شد

   5فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی-3 -2

استفاده از فنآوری الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه نسبتا طوالنی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیکی، از تقاضای 

وثرتر درون سازمانی بخشهای خصوصی و عمومی برای توسعه و استفاده از فنآوری اطالعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی م

میالدی  1825ان گفت که این نوع تجارت از حدودمی تو .(Vadapalli & Ramamurthy, 1991)و بین سازمانی نشأت گرفته است

                                                           
5 E-commerce 
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که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از ماشین خودپرداز دریافت کرده و خرید های خود را با کارتهای اعتباری انجام شد  زآغا

این امر با ایجاد سیستمهایی دنبال شد که امکان تبادل اطالعات میان سازمان ها و هدایت الکترونیکی . (Molla & Licker, 2221)دهند

. پیش از توسعه فنآوری های (Senn, 2222)کسب و کار را فراهم کردند. چنین سیستمهایی را می توان سیستم های میان سازمانی نامید

، شرکت های بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و  82الهای آغازین دهه مبتنی بر اینترنت در س

تجارت  7توربان نامیده شد. 2(EDIاستاندارد شده برای مبادله اطالعات تجاری میان یکدیگر زدند. این روش، مبادله الکترونیکی داده ها )

داند و آن را فرایند خرید، فروش، یا مبادله محصوالت، خدمات و اطالعات را از طریق شبکه های الکترونیکی را یک مفهوم در حال رشد می 

 .(Turban, King, Lee, & Viehland, 2229)کامپیوتری، از جمله اینترنت توصیف می کند

تعریف عبارتست از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات  تجارت الکترونیکی در ساده ترین

پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام می شود. لذا تجارت الکترونیکی روشی است که بر اساس آن اطالعات، محصوالت و خدمات 

 ی ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می شوند.از طریق شبکه ها

زایای م مزایای ناشی از تجارت الکترونیکی را بر اساس یک تقسیم بندی جدید می توان به دو دسته مزایای مربوط به عرضه کنندگان و

 مربوط به مشتریان تقسیم بندی کرد:

 ابیصرفه جویی هزینه ای در انجام فعالیت های مربوط به ترویج و بازاری -1

 ارتقاء خدمت گذاری به مشتریان و انعطاف پذیری -2

 صرفه جویی در هزینه  -3

 ایجاد بازارهای جدید -1

 .(1397, یعیصنا)افزایش امکان طراحی محصوالت و خدمات جدید -5

براساس  .استفاده شده اند(  SMEs ) درشرکتهای کوچک و متوسط به طور فزاینده ای کسب و کار الکترونیکی تجارت الکترونیک و

اثر  انجام خرید ودیگری از طریق اینترنت، ارائه خدمات و یا فروش محصوالت دو بخش شامل تجارت الکترونیکیانجام شده،   تحقیقی که

است. کسب و کار الکترونیکی شرکت ها و تـأمین کنندگان را در مراحل مختلف در سراسر زنجیره ارزش با استفاده از فناوری  خش ترب

روش، ف بهره وری از بر روی ( و یک استاندارد باز برای تقویت عملکرد اجرایی به یکدیگر ارتباط می دهد. تجارت الکترونیکیITاطالعات )

در مقابل، شرکت های دارای کسب و کار الکترونیکی قصد تقویت بهره وری سازمانی خود را دارند که این  .متمرکز است یدخر و، بازاریابی

سته ه امر به صورت بهیود خدمات به مشتریان، کاهش هزینه ها و تسهیل سازی فرآیندهای کسب و کار انجام می پذیرد. تجارت الکترونیکی

 ,Chang)را نمایندگی کند  کسب و کار الکترونیکی استراتژی بخش کوچکی از همچنین ممکن است و است کسب و کار اصلی استراتژی

Chang, Ho, Yen, & Chiang, 2211). 

از  معامله به عنوان یک تجارت الکترونیک را ( ,2222Robinson, Tapscott, Kalakota, & O'Brien) 9کلکته و رابینسون

ا مدل کی را نیز در بر می گیرند. آنهتعریف کرده اند. شرکت های دارای کسب و کار الکترونیکی تجارت الکترونی رسانه های دیجیتال طریق

اجرایی قبلی را مجددا تعریف کرده اند که نتیجۀ آن دادن بیشترین ارزش به مشتریان است. بنابراین، کسب و کار الکترونیکی یک استراتژی 

، کسب و کار الکترونیکی براساس تعاریف گفته شده کلی است، در حالیکه تجارت الکترونیکی بخش مهمی از کسب و کار الکترونیکی است.

، ه مشتریانب سریع ارائه دهندۀ خدمات یک استراتژی کلی است که نه تنها در برگیرندۀ هسته اصلی و سیستم اطالعاتی شرکت است بلکه

  .مختلف است از طریق کانال های باالدست و پایین دست و شرکایکارکنان، 

 متوسط و کوچک های شرکت اهمیت و تعریف -4 -3

 نظیر یکم محاسبات براساس تعاریف این از برخی .دارد وجود مختلفی تعاریف متوسط و کوچک های شرکت تعریف با طارتبا در

 کنند می اشاره موضوع این به محققان از برخی .کنند می استفاده کیفی روش از دیگر برخی و هاست دارایی جایی جابه و پرسنل سطوح

 مدنظر مالی غیر و مالی محاسبات با همراه را ها دارایی جایی جابه و پرسنل سطوح که باشد یکم بخش یک شامل باید تعریف یا توضیح که
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 را خود تعریف متحده ایاالت .نماید بیان را تجارت اجرای و چگونگی سازماندهی که باشد کیفی بخش یک دارای همچنین و دهد قرار

 و بوده مستقل مالکیت دارای که شود می گفته شرکتی به متوسط و وچکک شرکت و است نهاده بنا بازار کل در سازمان موقعیت براساس

 دارای متوسط و کوچک های شرکت :شود می استفاده کمی تر روش از انگلستان و کانادا در .نیست برتر و غالب خود عملیاتی حوزه در

    (Fathian, Akhavan, & Hoorali, 2008).نیستند دیگری شرکت هیچ تابع و بوده کارمند 52 از کمتر

شرکتهای کوچک و متوسط نسخۀ کوچک سازمانهای بزرگ نیستند بنابراین باید معیارهای تجاری آنها به صورت مجزا مورد بررسی 

شرکتهای کوچک و متوسط در فرهنگ کسب و کار به دلیل اندازه و تعداد منابع متفاوت هستند.   .( ,2221Levy & Powell)قرار بگیرد

 این تفاوتها را بیان کرده اند: ( ,2221Mirchandani & Motwani) 8میرچندانی و متوانی

 داشتن ساختار بسیار متمرکز به همراه مدیران اجرایی برای گرفتن تصمیم های حیاتی .1

این شرکتها به جای استخدام افراد متخصص تمایل به استخدام افرادی دارند که در چند زمینه مهارت داشته باشد به دلیل  .2

 اطالعاتی.مشکل در جذب و حفظ کارکنان ماهر سیستمهای 

با توجه به کمبود متخصصان سیستمهای اطالعاتی آنها از سطح آگاهی کمتری نسبت به مزایای سیستمهای اطالعاتی برخوردارند  .3

و همچنین فاقد منابعی هستند که کسب و کارهای بزرگ از آن بهره مندند بنابراین بسیار مستعد در اجرای برنامه های کوتاه 

عاتی نامناسب با هزینه های کم و تخمین زمانی و تالشهای ناکافی برای استقرار سیستمهای مدت، اتخاذ سیستمهای اطال

 اطالعاتی هستند.

 موفقیت کسب و کار الکترونیکی -5

در مورد موفقیت کسب و کار الکترونیکی چند جریان پژوهشی وجود دارد که کسب و کار الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهد. . 

ای کسب و کار الکترونیکی را به منزلۀ سرمایه گذاری های فناوری اطالعات ویژه می بیند و ادعا می کند موفقیت کسب و یکی، فناوری ه

کار الکترونیکی می تواند از مطالعات آنها حاصل شود. مدلهای موجود موفقیت سیستمهای اطالعات، بر مبنای مطالعات سرمایه گذاری های 

مدل  ( ,2221Molla & Licker) 12تا با فناوری های اینترنت متناسب شوند. برای نمونه مال و لیکر ندفناوری اطالعات تعدیل می شو

را تعدیل کردند تا موفقیت تجارت الکترونیکی را  ( ,2223Delone & McLean) 11اصلی موفقیت سیستم اطالعات دی لون و مک لین

 اندازه گیری کند، در حالی که دی لون و مک لین مدل خود را طریق گنجاندن سنجه های موفقیت تجارت الکترونیکی به هنگام ساختند.

 ( ,2222Torkzadeh & Dhillon) 13رکزاده و دهیلونو ت ( ,1888Keeney) 12ابتکارات دیگری نیز وجود دارند، برای نمونه کینی 

جاد کردند. مصاحبه با فروشندگان اینترنتی ای رویکرد پایین به باالیی را اتخاذ کردند و شناختی از موفقیت کسب و کار الکترونیکی براساس

برخی مطالعات نیز همبستگی مثبتی میان اثرات کسب و کار الکترونیکی و کاهش هزینه های تراکنش، کارایی افزایش یافته بازار و پشتیبانی 

را نشان داده اند. این جریانهای پژوهشی همگی این ایده را به نمایش می گذارند که فناوری های  (Poon, 2222)اطالعات و مزیت رقابتی 

کسب و کار الکترونیکی چیز جدیدی را نشان داده اند و منجر به شکل های کسب و کار جدیدی شده اند که قبالً عملی یا امکان پذیر 

ایه گذاری های فناوری اطالعات را به کار گرفته یا تعدیل کردند بدون اینکه آنها را به نبودند. باز هم، اکثر مطالعات ایده های راجع به سرم

یک استثنای بارز است که استدالل کردند هیچ  11خاطر ماهیت بین سازمانی کسب و کار الکترونیکی تغییر دهند. پژوهش امیت و زات

کار الکترونیکی را توضیح نمی دهد. فناوری های اینترنت از طریق  نظریۀ منفردی در ادبیات به طور کامل پتانسیل ایجاد ارزش کسب و

 دپیوند دادن شرکت ها، عرضه کنندگان و مشتریان به شکل های جدید و نوآورانه، بیشترین پتانسیل ایجاد ارزش را دارند. آنها استدالل کردن

 & Eikebrokk) ر به عنوان سطح تحلیل شناخته شودکه ایجاد ارزش می تواند به طور کاملتر از طریق استفاده از مدل کسب و کا

Olsen, 2227)کار الکترونیکی انجام شده است استفاده می کنیم و  . ما از پژوهشی که توسط امیت و زات در زمینۀ موفقیت کسب و

موفقیت کسب و کار الکترونیکی را در راستای مدل آنها تعریف می کنیم. در اکثر پژوهش های اخیر نیز جهت اندازه گیری کسب و کار 
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 ;Hauge; Elisabet, Eikebrokk)و همکاران  15الکترونیکی از این شاخص ها استفاده می شود. در این مورد می توان به پژوهش هاج

2222Tom R, & Frode, ) 12ایکربروک و اولسن (2227Eikebrokk & Olsen, )17، دوئرن و فی (2222Doern & Fey, )  اشاره

 کرد. 

را بررسی کرده اند. در این  19( در تحقیق اخیر خود مبانی نظری در خصوص ایجاد ارزش در کسب و کار الکترونیکی2221آمیت و زات )    

تحقیق استدالل کردند که هیچ نظریۀ منفردی در ادبیات به طور کامل پتانسیل ایجاد ارزش کسب و کار الکترونیکی را توضیح نمی دهد. 

عوض، آنها استدالل می کنند که ادغام دیدگاههای نظری بر ایجاد ارزش ضروری است. مدل ارائه شدۀ آنها براساس مفهوم یک مدل  در

کسب و کار است، و به توضیح این مسئله می پردازد که چگونه یک یا چند شرکت )به عنوان مثال یک شرکت و تامین کنندگان و مشتریان 

ی توانند فرصت های شغلی را از طریق طراحی، ساختار و نظارت بر محتوای تراکنش استخراج کنند. بدین ترتیب، آن( با همکاری یکدیگر م

در چهار بعد مرتبط بهم توصیف کردند، که شامل تراکنش، تکمیل کننده ها، تحکیم روابط و  را ایجاد ارزش در کسب و کار الکترونیکی

 .(Raphael & Zott, 2221)   نوآوری می باشد

 به کاهش هزینه های تراکنش )معامله( در نتیجۀ به کارگیری فناوری های کسب و کار الکترونیکی اشاره دارد. 19کارآیی 

 پتانسیل ارزشی حاصل از همکاری دیگر شرکتها با یک کسب و کار الکترونیکی است که از طریق ترکیب  20تکمیل کننده ها

ست می آید. این ترکیب موجب ارزش بیشتر به مشتریان در نتیجۀ کاهش کاالها و خدمات، فناوری ها و فعالیتهایشان به د

 هزینه های مربوط به پیدا کردن و سفارش محصوالت و خدمات می شود.

 اشاره دارد به تحکیم روابط با مشتریان و شرکای تجاری، به عبارتی کاهش هزینه های کسب و کار الکترونیکی  21تحکیم روابط

 تریان و توسعۀ ارتباطات با شرکای تجاری.به واسطۀ تکرار خرید مش

 اشاره دارد به اینکه چگونه کسب و کارهای الکترونیکی می توانند از طریق نوآوری هایی در روش انجام کسب و کار  22نوآوری

تنی بر ارزش آفرینی کنند. نمونه هایی از این خالقیت و نوآوری ها راه های جدید انجام معامالت صوری مانند مزایده های مب

وب و بازارهای معکوس می باشند. در حالتی دیگر خریداران بالقوه نیازها و قیمت ترجیحی خود را به فروشندگان ارائه می 

 دهند.

  عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیکی -5-1 -3-1

وبی رونیکی انجام شده است. چهارچبررسی ادبیات تحقیق پیشین نشان می دهد مطالعات زیادی بر روی عوامل موفقیت کسب و کار الکت

ارائه کردند، آنها چهار عامل ) محرک داخلی، مانع داخلی، عامل خارجی، مانع خارجی( تاثیرگذار بر موفقیت کسب  23را کوادس و آچجاری

ر روی ی و خارجی بو کار الکترونیک را معرفی کردند. این عوامل براساس محرک یا موانع موفقیت کسب و کار الکترونیکی یا تأثیر داخل

 ،سازمان طبقه بندی شده اند. تأثیر داخلی شامل منافع و موانع شرکتهای استفاده کننده از کسب و کار الکترونیکی مثل رهبری، بازار، شهرت

شامل و ورود کسب و کار است. تأثیر خارجی شامل منافع و موانع گروههای خارجی مثل مشتریان و تأمین کنندگان است. عوامل خارجی 

قیمت گذاری محصول، زمان صرف شده، راحتی و روابط خارجی می شود. نتایج تحقیق آنها نشان داد که منافع افزایش یافته )داخلی و 

خارجی ( با استفاده از کسب و کار الکترونیکی به طور قابل توجهی موفقیت کسب و کار الکترونیکی را در پیش دارد. مدل کواداس و 

 (. (Quaddus & Achjari, 2225) امل فنی و استراتژیک که ضعف آنها به شمار می رفت بحث نکردآچجاری بر روی عو
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های در حال توسعه در به مطالعۀ عوامل زیرساخت کلیدی موثر بر موفقیت شرکتهای کوچک در کشور 25و آدلکان ، آمورسو21جنکس 

ایجاد کسب و کار الکترونیکی پرداختند. پنج عامل اصلی موفقیت شامل: عوامل مردمی، زیرساختهای فنی، رابط مشتری، زیرساختهای کسب 

قیت وفوکار، و رابط نظارتی می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارتهای افراد، رابط مشتری، و زیرساختهای فنی مهمترین عوامل م

کسب و کار الکترونیکی است. مدل جنکس و همکاران تنها بر روی عوامل زیرساختی تمرکز دارد و عوامل دیگر مثل عوامل استراتژیک و 

 .(Jennex, Amoroso, & Adelakun, 2221)کاربردی در آن جایی ندارد 

 28، قابلیت ها27، شایستگی ها26منابع-6 -4

منابع، موجودی هایی تحت مالکیت یا کنترل شرکت است. اطالعات، سیستمها، فناوری، دانش و مهارتهای تحت مالکیت یا در دسترس 

؛ ارزش از  این واقعیت است که منابع به تنهایی ارزش ایجاد نمی کنند 28شرکت از جمله منابع مهم هستند. محور دیدگاه مبتنی بر منبع

تگی . از این رو شایس(Bowman & Ambrosini, 2222)طریق توانایی یک سازمان در بکارگیری و بسیج کردن آن منابع ایجاد می شود

به ظرفیت یک شرکت در آرایش دادن منابع، معموال به صورت ترکیبی، با استفاده از فرایندهای سازمانی به منظور تحت تاثیر قرار دادن 

یک نتیجۀ مطلوب بر می گردد. قابلیت سازمانی به کاربرد استراتژیک شایستگی ها اشاره دارد. یعنی کاربرد آنها به منظور تحقق اهداف 

 .(Teece, Pisano, & Shuen, 1887)معینسازمانی 

د ندارد. ( هنوز توافق جامعی در مورد چگونگی تعریف و اندازه گیری شایستگی ها وجوISدر زمینه ظهور سیستمهای اطالعاتی )

دیدگاههای متفاوتی در مورد عناصر موجود در شایستگی ها و همچنین سطحی که در آن می توانند مشاهده شوند وجود دارد. در زمینه 

 سیستمهای اطالعاتی دو جریان تحقیقاتی با توجه به ماهیت و اهمیت شایستگی ها می تواند  مشخص شود.

ت تحت مدیریدر سطح تجزیه و تحلیل شرکت است که توسط مطالعات پیشین در ادبیات اولین جریان شامل شایستگی ها مورد نیاز 

در واقع، این جریان به شدت متاثر از دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت است. به عالوه، موجب تمایز بین منابع و قابلیت تاثیر قرار گرفته است. 

 Hauge; Elisabet)برای ترکیب منابع به صورت تحریک عملکرد است ها می شوند که در آن قابلیت ها منعکس کننده توانایی شرکت

et al., 2222) . 

است. این دیدگاه بر این باور است که شایستگی در سطح فردی برای ایجاد شایستگی  جریان دیگر مربوط به شایستگی در سطح فردی

 .(Bassellier & Blaize Horner Reich, 2221)در سطح سازمانی مورد نیاز است

 30انواع شایستگی ها : قابلیت مدیریت زیرساخت در زمینه سیستمهای اطالعاتی  -6-1 -5

ه و پردازش معماری تشکیل شده است. این قابلیت به به پایه و اساس برنامه ها و خدمات سازمانی اشاره می کند، و از داده ها، شبک

سیستمها و زیرساختها دستیابی به طیف وسیعی از فرصت های کسب و کار در شرکتها را در بکارگیری از فناوری اطالعات در استراتژیهای 

شامل  ته است کهو زیرساختها در در منابع مختلفی تحت پوشش قرار گرف اکسب و کارشان تحت تاثیر قرار می دهد. قابلیت در سیستمه

تحقیق تجربی بهاردواج و همکارانش می شود. استفاده موفقیت آمیز از تکنولوژی های کسب و کار الکترونیکی شامل یافتن تکنولوژی 

یرساختهای ز مناسب با توانایی بالقوه استراتژیک برای پیاده سازی و همچنین زیرساختهای تکنولوژیکی و مدیریتی برای پشتیبانی است.

 Hauge; Elisabet) ق کسب و کار الکترونیکی باعث دسترسی راحت و سریع کاربران مجاز به اطالعات و خدمات مناسب می شودموف

et al., 2222) 
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  31قابلیت مهارت و دانش فنی در زمینه سیستمهای اطالعاتی -2-2 -5-1

قابلیت دانش و مهارت فنی در زمینه سیستمهای اطالعاتی نشان دهندۀ توانایی کارمندان سیستمهای اطالعاتی در داشتن دانش و 

یکی از . (Mata, Fuerst, & Barney, 1885)مهارتهای فنی پیشرفته و منحصر به فرد در حمایت از برنامه های یک شرکت است 

عناصر قابلیت سیستمهای اطالعاتی سازمانی توانایی توسعه دانش و مهارت سیستمهای اطالعاتی است، که می توان آن را در تجربه و 

عنصر دیگر شامل آموزش مستمر به منظور  .(Bharadwaj, 2222)فراد و همچنین فرایندها و سیاستهای شرکت مشاهده کرد تخصص ا

یی افراد در زمینۀ سیستمهای علیرغم پویا .افزایش دانش و مهارت سیستمهای اطالعاتی در ارتباط با سیستمها و فرآیندهای فعلی است

 ,Wade & Hulland)اطالعاتی، برخی از مهارتها مانند دانش سطح سازمانی و مهارت یکپارچگی فناوری کمتر قابل تقلید هستند 

عوامل مهم در مهارتهای فنی در زمینۀ سیتمهای اطالعاتی به منظور موفقیت کسب و کار الکترونیکی شامل: تیم شایسته و تحصیل  .(2221

در واقع عنصر کلیدی در  .(Gottschalk, 1888)کرده، داشتن افراد متخصص، استفاده از خدمات افراد متخصص و آموزش انها می باشد 

موفقیت کسب و کار الکترونیکی، کیفیت برنامه ریزی در زمینۀ سیستمهای اطالعاتی و دیگر اعضای سازمانی از لحاظ داشتن دانش و تجربۀ 

 نه می باشد.کافی و همچنین توانایی تفکر خالقا

 32سیستمهای اطالعاتی -همراستایی کسب و کار -6-3 -5-2

و 33کوپلند .ادبیات تحقیق در خصوص استراتژی عملیات پیشنهاد می دهد که این استراتژی تاثیر مثبتی بر روی عملکرد کسب و کار دارد

 ، گرایش استراتژیک سیستمهای اطالعاتی، ویک مدل مفهومی را پیشنهاد دادند که باعث ارتباط گرایش استراتژیک کسب و کار همکارانش

عملکرد کسب و کار می شود. در این مطالعات به نتیجه رسیدند که گرایش استراتژیک سیستمهای اطالعاتی به طور مستقیم تحت تاثیر 

ان در تحقیقاتشها همچنین آنعملکرد کسب و کار و همچنین استراتژی کسب و کار تحت تاثیر گرایش استراتژی کسب و کار قرار دارد. 

استدالل کردند، شرکتهایی با همراستایی استراتژی سیستمهای اطالعاتی باال عملکرد بهتری نسبت به شرکت های دیگر دارند. همچنین 

 این نظریه را تایید می کنند، همراستایی بین استراتژی کسب و کار و استراتژی سیستمهای اطالعاتی تاثیر مثبتی بر روی عملکرد کسب و

 .(Chan, Huff, Barclay, & Copeland, 1887) کار  دارد

مدل استراتژی عملیات تجارت الکترونیک یک مدل مفهومی است که موجب یکپارچگی هر دو استراتژی عملیات و سیستمهای اطالعاتی 

در محیط تجارت الکترونیک می شود. در این چهارچوب شواهد تجربی بر روی ارتباط بین ساختارها و نتایج مختلف نشان می دهد که 

آنها همچنین به بیان ارتباط بین محیط کسب و کار و استراتژی   تخاب استراتژیک در عملیات دارد.تاثیر محسوسی بر انمحیط کسب و کار 

عملیات در تجارت الکترونیک پرداختند. همراستایی بین استراتژی سیستمهای اطالعاتی و استراتژی عملیات، تعیین کنندۀ عملکرد کسب 

 .(Cao & Schniederjans*, 2221) استو کار در محیط تجارت الکترونیک 

 34دیریت روابط برون سازمانی در زمینه سیستمهای اطالعاتیقابلیت م -6-4 -5-3

قابلیت مدیریت روابط برون سازمانی به مدیریت ارتباط بین سازمان،تأمین کنندگان، مشتریان، و شرکای تجاری به منظور تأمین منابع 

این قابلیت شامل همکاری با تأمین کنندگان خارجی و  .(Bharadwaj, 2222)با ارزش سیستمهای اطالعاتی در سازمان اشاره می کند

این قابلیت شامل تکنولوژی و تفسیر فرصتهای رقابتی می  .همچنین ارائه زیرساختهای سیستمهای اطالعاتی مناسب برای سازمان می شود

ر زمینه سیستمهای اطالعاتی، مدیریت روابط درون سازمانی برای دستیابی به منابع با بعالوه قابلیت مدیریت روابط برون سازمانی د .شود

ارزش سیستمهای اطالعاتی را شرح می دهد. در نتیجه، این طور به نظر می رسد که توانایی مدیریت روابط خارجی یک قابلیت سازمانی 

 .(Feeny & Willcocks, 1889) یکی استمهم در زمینه سیستمهای اطالعاتی برای موفقیت کسب و کار الکترون
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 قابلیت مدیریت روابط درون سازمانی در زمینه سیستمهای اطالعاتی  -6-5 -5-4

یستمهای ای اطالعاتی و تأمین کنندگان سقابلیت مدیریت روابط درون سازمانی به توانایی ایجاد روابط مفید داخلی بین کاربران سیستمه

اطالعاتی در یک شرکت به منظور ترویج روابط و تعامالت مثبت در میان گروهها اشاره می کند. این قابلیت شامل: روابط خوب میان کاربران 

روابط خوب میان مدیر  ،اخلیتقویت اعضای تیم، ارتباطات د،  و بخش سیستمهای اطالعاتی، اتحاد سهامداران از طریق چشم انداز مشترک

این همکاری موجب افزایش احترام و اعتماد میان . می شود، و برقراری ارتباط مؤثر  ارشد و مدیر فناوری اطالعات، همکاری درون سازمانی

 اعضای سازمان و اعضای تیم برنامه ریزی و همچنین نفوذ دانش در میان افراد می شود

 (Bechor, Neumann, Zviran, & Glezer, 2212). 

 مدل پیشنهادی تحقیق -7 -5-5

پیشین بررسی موفقیت کسب و کار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط مستلزم سنجش رابطۀ بین ابعاد با توجه به تحقیقات 

ا پنج قابلیت زیر به عنوان ابعاد شایستگی )متغیر مستقل( پیشنهاد می گردد. این قابلیتهموفقیت و ابعاد شایستگی می باشد. به همین منظور 

(،. قابلیت مدیریت روابط برون سازمانی، قابلیت مدیریت ISسازمانی در زمینه سیستمهای اطالعاتی ) مدیریت روابط درونعبارتند از: قابلیت 
.  ابعاد موفقیت کسب و کار الکترونیکی نیز در چهار بعد کسب و کار -زیر ساخت، قابلیت دانش و مهارت و همراستایی سیستمهای اطالعاتی

( آورده 1این موارد بصورت مدل پژوهش در شکل ). ، تکمیل کننده ها،.تحکیم روابط ، نوآوریکاراییمرتبط پیشنهاد می شود که عبارتند از: 

 شده است.

 

 موفقیت کسب و کار الکترونیکی  )وابسته(                                          ابعاد شایستگی کسب و کار الکترونیکی )مستقل(

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مدل پیشنهادی (:1شکل )

 

 

قابلیت مدیریت روابط درون  

 سازمانی در زمینه سیستمهای اطالعاتی

 
قابلیت مدیریت روابط برون سازمانی 

 در زمینه سیستمهای اطالعاتی

 

ابلیت مدیریت زیر ساخت ق

 ی اطالعاتیسیستمها

 

قابلیت دانش و مهارت در زمینه 

 سیستمهای اطالعاتی

 
همراستایی کسب و کار  

 سیستمهای اطالعاتی-الکترونیکی

 

 کارآیی

 تکمیل کنند ها

 روابط تحکیم  

 نوآوری     
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 نتیجه -8

با توجه به مطالعۀ تحقیقات پیشین به منظور بررسی موفقیت کسب و کار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط می بایست تاثیر    

ننده کابعاد شایستگی بر ابعاد موفقیت کسب و کار الکترونیکی مورد سنجش قرار گیرد. در اکثر مطالعات گذشته چهار بعد کارآیی، تکمیل 

 ها، تحکیم روابط و نوآوری به عنوان ابعاد موفقیت در کسب و کار الکترونیکی معرفی گردیده اند و در مدل پیشنهادی نیز همین ابعاد مورد

ین ااستفاده قرار گرفته است. در مورد ابعاد شایستگی تحقیقات گذشته بنا بر هدف مطالعه ابعاد متفاوتی را مورد بررسی قرار داده اند. در 

مدل پیشنهادی با توجه به تحقیقات گذشته و همچنین در نظر گرفتن شرایط کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط در ایران به منظور 

(، قابلیت مدیریت ISقابلیت مدیریت روابط درون سازمانی در زمینه سیستمهای اطالعاتی ) جمع آوری و تحلیل آماری دقیقتر پنج عامل

کسب و کار به عنوان ابعاد  -قابلیت مدیریت زیر ساخت، قابلیت دانش و مهارت همراستایی سیستمهای اطالعاتی انی،روابط برون سازم

شایستگی در این مدل مورد استفاده قرار گرفته است. پیشنهاد می گردد به منظور دستیابی به مدلی جامعتر برای بررسی موفقیت کسب و 

 متوسط در ایران تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.کار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و 
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