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دگاهیاز دیمحصوالت باغیکیمدل کسب و کار الکترونیسازمانيهامؤلفهییشناسا
در دشت مغانيکارشناسان بخش کشاورز

3یگیعلم بریامو*2ياسدیعل، 1یرچیدميجودالدیم

)29/09/99؛ پذیرش: 30/04/99(دریافت: 
چکیده

عنوان یکی از زیرا سازمان به؛ الشعاع قرار دهدتحتیت کسب و کارهاي الکترونیکی را موفقتواند هاي سازمان میفقدان توجه به مؤلفه
مدت و بلندمدت حائز هاي کوتاهها و تعیین برنامهها، استفاده از تکنولوژيعناصر مهم مدل کسب و کار در جهت تعیین سطوح همکاري

مغان به انجام رسید. در این راستا، هاي سازمانی مدل کسب و کار الکترونیکی در دشت اهمیت است. این مطالعه با هدف شناسایی مؤلفه
شماري سوار به روش تمامآباد، گرمی و بیلههاي پارستمامی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي و مراکز جهاد کشاورزي در شهرستان

ستفاده از دیدگاه با اآوري شد که روایی صوري آنساخته جمعها از طریق پرسشنامه محققنفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده80(
ها با استفاده از آزمون از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. دادهصورت پیشمتخصصان دانشگاهی و پایایی آن به

پذیري ساختاري، انعطافهو کار الکترونیکی در قالب سه سازتکنیک تحلیل عاملی مرتبه دوم تحلیل شدند. بعد سازمانی کسب
اي با عنوان سازهپذیري راهبردي بهپذیري راهبردي مورد توجه قرار گرفت که بر مبناي نتایج، انعطافپذیري عملیاتی و انعطافانعطاف

سو نیازمند یک برنامه طور کلی، بر مبناي نتایج تحقیق، کسب و کارها از یکبیشترین اهمیت مورد توجه کارشناسان بوده است. به
روندهاي همکاري و حل مشکالت پیش روي خود هستند و از سوي دیگر به نوعی برنامه بلندمدت نیاز دارند که مدت براي پیشبرد کوتاه

بتوانند در مواجهه با مشکالت با رویکردي اقتضایی عمل کنند و نسبت به مشکالت واکنش سریع و دقیقی داشته باشند.

پذیري راهبردي، کسب و کار الکترونیکی.یاتی، انعطافپذیري عملپذیري ساختاري، انعطافانعطافهاي کلیدي:واژه

، کرج، ایران.دانشگاه تهران،يدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز،يکشاورزتیریارشد مدیکارشناس١
، کرج، ایران.دانشگاه تهران،ي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزيو توسعه کشاورزتیریاستاد گروه مد٢
، کرج، ایران.و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهرانجیگروه ترواریاستاد٣

aasadi@ut.ac.irمسئول، پست الکترونیک: نویسنده * 
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مقدمه
به وجود آمدن بازارها، محصوالت و یکه چگونگاستسازمان کیمرتبط يهاتیساده و جامع فعالشینما،کارومدل کسب

به کاروکسباز مدلیمعرفنی. در ادینمایمفیتوصکند، میارزش خلقي که براي سازمان ابزارلهیخدمات را به وسای
که به منظور رسیدن به شود یاشاره میرقابتتیبه مزدنیرسيو بازار برايمشتربخشو راهبردبخشخلق ارزش، يمعمار

نیازمند تکامل و افتدیماین مزیت رقابتی، مدل کسب و کار با توجه به تغییرات داخلی و خارجی که در طول زمان اتفاق 
Haaker(همکارانهاکر و بنا بر اعتقاد .باشدیمنوآوري  et al., از ياشبکهجادیاقیمدل کسب و کار از طرکی)، 2004
Eriksson(پنکرو کسونیار.خلق ارزش نمود،يبخش فناوريهافرصتاز يریگکند تا با بهرهیکمک مهاشرکت & Penker,

اتیعملنکهیاایو شودیمتیکار حول آن هداواست که کسبکانونینقطهکاروکسبمدل«که دارندیمبیان،)2000
Zhao(و همکاران. ژائو»ابدییحول آن بهبود ميتجار et al., کینکهیاست از ایانیکار بومدل کسب«معتقدند که ،)2008

.»کندیزمان حفظ میو چگونه منافع خود را در طکندیمییشرکت چگونه درآمدزا
و تعیینکنندگان که به دنبالکنندگان، شرکا و تأمینمصرفان،یمشترها و روابط بیننقشی،کار الکترونیکوکسبمدل 
کار و روشوکنندگان در کسبسهامداران، شرکتيبراعمدهي ای، پول و مزااطالعات، محصوالتیاصلانیجرییشناسا

و يرشادد (کنیرا توصیف مهستند نفعانیذریو ساانیمشتري ارزش براجادیت و اانجام معاماليبرانترنتیاز ااستفاده
,Magrettaگرتا (امبر اعتقادبنا.)1391، رشادي آن را دارد که با پاسخ به ییمدل کسب و کار مناسب، تواناکی،)2002
داده و حیمان را توضزساتیفعاليمنطق اقتصادنهیکسب درآمد، زمیو چگونگيارزش مشتر،يمشترنهیزمدریسؤاالت

مدل کسب و کیهاسازماناگر نیبنابرا،مودارائه نمناسبنهیرا با هزانیتوان ارزش مورد نظر مشتریشرح دهد که چگونه م
,Scott-Kemmis).ندیاز بازار را تصرف نمایتوجهلبد بخش قانتوانینداشته باشند، نماریکار مناسب در اخت همچنین (2012

شبکه ارزش در کیو جذب ارزش درونجادیاي راهبردي آن برايهاانتخابشرکت و یاصلمدل کسب و کار را منطقاگر 
,Lambert(شودیمبه اهدافیابیدر دستسازمانیناکامبهمدل کسب و کار مناسب، منجرکیصیتشخعدم، میرینظر بگ

؛ 1396زاده، زاده و عبداهللا(شریفخانوارها شدهتیمنجر به بهبود وضعزینروستاییتوسعهعرصهدرهامدلینا.)2008
است دهیبخشخدمات و محصوالت را بهبودنیتأمتیو اعتماد و امن)1395نیا و همکاران، ؛ حسینی1398علیزاده و همکاران، 

)Ganguly et al., ضرورت کیعنوانبهیکیالکترونيبر بازارهامبتنیکاروکسبهايمدلرانیاي). در اغلب روستاها2020
,Alavion, & Taghdisiبرطرف کند (تريمطلوببه نحورا ییمردم روستايازهاینتواندیممطرح شده است و  ؛ )2020

ومدل کسبنییتعیارهايمعاست.تیحائز اهمییروستاهافتیکمتر توسعهساختارهايدرهامدللیقبنیتمرکز بر انیبنابرا
دارد. در گذشته درك یعیدامنه وسنانیکارآفرنیها در بها و متفاوت بودن آننوع از شناختنیایدگیچیکار مؤثر به علت پ

کار، مدل وکار، مفهوم کسبوکسبدهیالیاز قبییهاواژه،کار وجود داشتومدل کسبمیها و مفاهاز واژهیناهمگون
در ینکهاضمن).1397و همکاران، بینیکن(شودیمافتیکار وکسبيهامدلاتیدر ادبيمدل اقتصادایو يدرآمد

نظراختالفها آنتیعدم موفقایو تیموفقزانیسنجش ميبرایکیالکترونيکارهاوشناخت عوامل مؤثر بر کسبخصوص 
,Osterwalder(داردوجود کار الکترونیکی در بخش کشاورزي وابعاد سازمانی کسب). بر این مبنا، در مطالعه حاضر بر 2004

مهم يهامؤلفهکه در صورت تمرکز بر مدیریت فروش، باشد این میاصلی این پژوهش سؤالتمرکز شده است. در این راستا، 
چگونه است؟هامؤلفهو اهمیت این اندماکدکار وسازمان در مدل کسب

هاي مختلـف  هاي بازارهاي خود، مدلکشورهاي مختلف بنا بر شرایط و ویژگی:کارومختلف سازمان در مدل کسبهايمؤلفه
Haakerهاکر و همکـاران ( ). براي نمونه،1390دهند (حورعلی و همکاران، کار را مورد توجه قرار میوکسب et al., در) 2004

و يتکنولـوژ ،یخـدمات، مـال  ابعـاد  کیـ الکترونکار تجـارت  وکسبيهامدلیمؤثر بر طراحیطیعوامل محخود ازچارچوب
Kujala(و همکاران کوجاال. اندی را مورد توجه قرار دادهسازمان et al., کـار  سـاخت مـدل کسـب و   يشـش عنصـر بـرا   ) 2010
در شـبکه ارزش، منطـق   تیـ موقع،یرقـابت راهبـرد ،يمشتريارزش براشنهادیپ،يعناصر شامل مشترنیا.اندکردهییشناسا

,Collinsهمچنین، کـولینز ( هستند. هاآنيدیکليهاییو توانایداخلکنندگانینتأمدرآمد، سازمانجادیا ) در راسـتاي  1996
از: محتـوا، قـدرت، سـازمان، قابلیـت     انـد عبـارت کـه  کـرده اسـت  ي تجارت الکترونیک، شش معیار معرفی هاتیساوبارزیابی 
هاي کار و دنیاي مجازي، اغلب مدلونوآورانه. با وجود تغییرات سریع در معادالت کسب، طراحی گرافیک و استفاده وجوجست
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,Li & Dai(کاروکسب ,Hong & Zhu؛2015 ,Collinsهمچنان ابعاد مدل کولینز ()2006 انـد.  ) را مورد توجه قرار داده1996
باشـد. سـازمان   تـأمین مطـرح اسـت، سـازمان مـی     عنوان یک عنصر مهـم در سـطح  کار بهوهاي کسبدر اغلب این مدلآنچه

کار چگونه با یکدیگر پیوند داشته باشـند. بـدین معنـا کـه     وشده در یک مدل کسببینیهاي پیشکند که فعالیتمشخص می
,Zott & Amitشود (ها از طریق سازمان مشخص میتوالی فعالیت زیـرا  ؛ ل تبیـین اسـت  بسازمان از دیدگاه تأمین نیز قا).2010

کـار  وکار در چارچوب زنجیره تأمین مشهود است. هنگامی که در سطح تأمین به مـدل کسـب  وسازمانی یک مدل کسببعد
electronic supply(ی کیالکتروننیتأمرهیزنجيکردهایروشود، توجه می chain approach(،بعد را مـورد دوکه شودمطرح می

نیـ ق پاسخ به ایاز طربعدنیسازمان است. انیتأمرهیدر زنجیکیکار الکترونوکاربرد کسب: بعد اول حوزه دهدیتوجه قرار م
در نکـه یاایـ و ؟شـود یاسـتفاده مـ  نیتأمرهیاز زنجيدر قسمت محدودیکیکار الکترونوکسبایکه آشودیسؤال مشخص م

همچنـین، ایـن بعـد بـر     ؟باشدی) مintegrated(کپارچهیصورت بهنیتأمرهیزنجو حوزهشودیاستفاده منیتأمرهیسراسر زنج
,Eisenhardt & Martin(کار نیز تأکید داردوساختار سازمانی کسب . بدین معنا که آیا سازمان از نظر ساختاري قابلیت )2000

براي درگیر شدن در بخش قابل توجهی از زنجیره بنابراین، تالش؟دارد یا نهرا کار گروهی و غیره پذیرش نوآوري، ایده جدید، 
کنـد  پذیري ساختاري را تبیین میهاي سازمانی، موضوعی است که پدیده انعطافتأمین الکترونیکی ضمن برخورداري از قابلیت

)Foss & Saebi, مبتنـی بـر  توانـد یاسـت کـه مـ   نیتـأم رهیاستفاده در زنجاطالعات موردکردیدوم معرف نوع روبعد). 2017
)1396حسـینی و همکـاران،   خـداداد (اشـد ب،(strategic approach)يراهبردای) و operational approach(ی اتیعملکردیرو

و افزایش سود کسب و کار براي همکاري بـا سـایر   هاینههزسازمان براي کاهش هايیتقابلرویکرد عملیاتی ناظر بر استفاده از 
,(باشدیمکنشگران  2000& BeamonSabri در راسـتاي هزینـه و صـرف منـابع بـراي دسـتیابی بـه        نیـز  ). رویکرد راهبـردي

این رویکرد بـر تصـمیمات   کند.مدت و بلندمدت تمرکز میکوتاههايیزيربرنامهصورت توأم بر بهترین زمان،سودآوري در کوتاه
کار را بـا توصـیف   وآفرینی یک کسبکند و منطق ارزشمدت و بلندمدت تمرکز میهاي میاناساسی در مورد اهداف و فعالیت

,.کشد (ها به تصویر میجامع فعالیت 2016et alWirtz.(    گـذاري بلندمـدت حـائز    در این خصـوص پـذیرش فنـاوري و سـرمایه
). Bocken & Geradts,2020کنـد ( گیري آتی سازمان را مشخص میاهمیت است. الزم به ذکر است که رویکرد راهبردي جهت

تـر  انداز آتی خود موفقپذیر مرور کند، در ترسیم چشمبنابراین، چنانچه یک سازمان عملکرد پیشین خود را با دیدگاهی انعطاف
موفـق  یکـ یراهبرد الکترونکیيو اجرانیبه دنبال تدوبایدرا دارند، ندهیدر آتیکه قصد موفقییهاسازمانعمل خواهد کرد. 

Rodgers(باشند et al., وکسـب یريکـارگ به) 1ها وجود دارد: در سازمانیکلکردیدو رویکیراهبرد الکتروننیدر تدو).2002
يهـا یسـتگ یبـه منظـور توسـعه شا   یکـ یکار الکترونوکسبیريکارگبه) 2کار وکسبيدیکليبا تمرکز بر محورهایکیکار الکترون

,Khosrow-Pour(دیجد جـاد یرا کـه سـبب ا  ییهـا منـابع و مهـارت  بایـد ها سازمان،یکیکار الکترونوراهبرد کسبنیدر تدو).2005
نسـبت بـه رقبـا بهتـر و     یکـ یکار الکترونوکسبيریکارگسازمان در بههاياندوخته. هر اندازه ندیشخص نمام،شوندیمیرقابتتیمز

).1385ی، قرباني و زیعز(خواهد بودشتریبیکیسازمان در بازار الکترونتیباشد، احتمال موفقزتریمتما
ها اشاره شده ادامه به چندین مورد از آندر کار انجام شده است که وهاي کسبمطالعات مختلفی در خصوص ابعاد مختلف مدل

Haakerهاکر و همکاران (است.  et al., نحوه و نیی، تعکسب و کارسازمانیابعادیطراحدرکهاندخود نشان دادهیدر بررس)2004
پیرامونطیو تعامل با محيداخل بنگاه و همکاريدیامور تولانیجرحیتشران،یارائه ارزش به مشتريها برامشارکت بنگاهیچگونگ

,بوکن و گرادتس (باشد. اي میداراي اهمیت ویژه 2020Bocken & Geradts(کار وکه یک مدل کسباند هدر بررسی خود نشان داد
هایی براي پایداري نوآوري مواجه باشد.تواند فعالیت کند و در این زمینه با محدودیتسازمانی، راهبردي و عملیاتی میدر ابعاد 

قرار دادند. در یابیکوچک و متوسط مورد ارزيهاشرکترا در هابنگاهنیبیکیتجارت الکترونیريکارگبه) 1395(یو بهمنیبهمن
الزم یحقوقهايینهزمفقدان رینظییهاچالشبا ران،یدر ایکیو گسترش تجارت الکترونياندازراهمطالعه مطرح شده است که نیا

ضعف دانش استفاده از ،یکیالکترونيهادر انتقال دادهنییو سرعت پایخطوط ارتباطتیمحدود،یکیالکترونرتاستفاده از تجايبرا
, Nikolaeva(انیکوالو. و محرمانه ماندن اطالعات روبرو استیکیمبادالت الکترونيالزم براتیامنینتأم،یکیتجارت الکترون

که استاز آنیحاکيوقیتحقيهاافتهی. ه استقرار دادیرا مورد بررسیفروشدر بخش خردهکیتجارت الکترونرشیپذ)2006
استفاده زانیمع،یصنای(شدت وابستگیگذار خارجریتأثاندازه سازمان، متناسب و مطلوب بودن محصول) و عوامل (سازمان یآمادگ
آن (رشد بازار، يادراك شدهياینسبت به مزاک،یتجارت الکترونیريکارگبهدر جهت يریگمیک) در تصمیاز تجارت الکترونیعموم
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Nikolaeva(اهمیت بیشتري برخوردارنداز در صنعت) غاتیانتظارات بازار، تبل et al., Ihlstromو همکاران (لستروم ای).2006 et al.,

و مانیزسایاخلیداملاعوه،عمدوهگررا در دو نیکولکترارتتجایک مدل کسب و کار سازيیادهپيهابازدارندهیانعامو) 2003
رتتجارهبادرمانیزسانشو داعلمو گاهیآانفقدشامل،خلیداملاعو. ندکردبنديیمتقسیسازمانبرونیاجیرخاملاعو

یرگذارانتأث،فنیتمالحظاهبرگیرنددرعمدتاً،جیرخاتموضوعاو باشندیممانیزسامنابعاعنواهايیتودمحدو نیکیولکترا
.ستندـهارينگهدو پشتیبانیونیوبیر

و نوع راهبرد کیکار الکترونونوع مدل کسبنیکه بدیگردمشخصانجام شد،) 1392(یو روحانیکه توسط رضوانیقیتحقدر
و یکیتجارت الکترونرشیپذهايو مرور مدلیبا بررسیقیدر تحق) 1390و همکاران (یحورعل.وجود دارديمعنادارهمحصول رابط

با هاآنمدل نهایی.کندیمشنهادیسطح کشور پهاي کوچک و متوسط، دررا براي شرکتیمدلی مفهومیکیکار الکترونوکسب
محور با عناوین ابعاد محیطی، آمادگی سازمانی، ابعاد سازمانی و هنجارهاي سازمانی پیشنهاد گردیده است. همچنین، امیرخانی چهار

هاي کوچک و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی در استان فارس نشان دادند که پنج ) در پژوهشی بر روي شرکت1391و همکاران (
تقوایی و اي، تکنولوژیکی و محیطی عوامل مؤثر بر پذیرش چنین تجارت الکترونیکی هستند.نهسازمانی، حمایتی، زمیعامل درون
فیتجارت طيبرایکیمدل تجارت الکترونککه یB2Bمدلیريکارگبهبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و در) 1392همکاران (

ي صادرکننده ایرانی در صنعت چاپ انجام دادند به این هادر بین شرکت،باشدمیياز کاالها، از جمله محصوالت کشاورزياگسترده
در B2Bتجارت الکترونیکی یريکارگبهنتیجه رسیدند که عامل ساختار سازمانی به عنوان یک عامل اصلی و تأثیرگذار بر پذیرش و 

,Zott & Amit(تیزات و آمشود.هاي چاپ محسوب میبین شرکت وکسبيهامتوجه شدند که مدلخودقاتیدر تحق) 2010
موجب) نیعنوان اولو ورود بهنهیهزيرهبرز،یتمايراهبردها(محصول / بازار يراهبردهابا تمامیدر هماهنگيبر نوآوریکار مبتن

، هستندگریکدیمحصول / بازار مکمل يراهبردهاکار ووکسبيهالآنان متوجه شدند که مدن،یهمچن.شوندیمعملکرد شیافزا
و يریامبرخوردار است.باالییو رتبه تیو عملکرد سازمان از اهمکیالکترونکاروکسببازار هدف در انتخاب مدلنیبنابرا

منافع شامل يدر بخش کشاورزیکیتجارت الکترونرشیعوامل مؤثر بر پذیبررسعنوانتحتايمطالعهدر ) 1395همکاران (
بخش در یکیتجارت الکترونرشیمؤثر بر پذيرهایعنوان متغو نگرش بهیشده، وابستگدركسکیشده، رشده، سهولت دركدرك

نقش یکیاستفاده از تجارت الکترونبر مؤثري رهایمتغریبا ساسهیدر مقانگرش متغیر کهاندافتهیدستجهینتنایبهيکشاورز
ی دارد.انجیم

بر دیبا تأکیصنعتيدر بازارهاکیکسب و کار تجارت الکترونيالگوارائهیخود که به بررسقی) در تحق1396(باباپور و همکاران 
یابیارز،)Recognize(ییشناسا) که شاملREAL(یدر چهار بعد اصلقیتحقبررسیبااند،ارزش پرداختهرهینقش زنج

)Evaluation) توافق ،(Agreement (تیهداو)Leadجهینتنایبه،استبا عنوان اصالت، تعهد و ضمانت بودهاينهی) و سه عامل زم
) REALدر چهار بعد (بایدارزش رهیزنجيبر مبناکیکسب و کار تجارت الکترونریالگو در مسنیکه بر اساس ااندافتهیدست
مدل در نظر ییمراحل اجراهیدر کلاينهیرا به عنوان عوامل زمانتحرکت کرد و همواره عوامل اصالت، تعهد و ضمیانهگراواقع

نشان دادند که يدیکوچک توليهاکار در بنگاهوکسبیاصليهاياستراتژدر بررسی) 1395و همکاران (یاسیالگرفت.
کار و در ودر کسبنهیهزيکار، رهبرودر کسبییتورم، کارايکار، سطح باالودر کسبيکار، نوآورودر کسبیماليهاسکیر

اسکندریانرنجبرکی و هستند.بازده زوديهاکار بنگاهوگذار بر عملکرد در کسباثريهايبه عنوان استراتژزیتماياستراتژتینها
نتیجهاینبهاصفهاناستاننساجیيهاشرکتدرالکترونیکتجارتکاربردتوسعهبرمؤثرعواملعنوانتحتايمطالعهدر )1393(

تأثیرزیرساختیوپشتیبانیعواملو)یريپذانعطافبنگاه،اندازهاستراتژیک،ونگریندهآمدیریت سازمانی (ساختارعاملدوکهرسید
طور کلی، به.داردرااصفهاناستاننساجیصنعتبخشفعاليهابنگاهدرالکترونیکتجارتابزارهايازاستفادهمیزانبرمعناداري

,.مرتبط با (کار وهاي کسبمدلبا توجه به پیشینه نظري و تجربی  2016et alWirtz ؛1396خداداد حسینی و همکاران، ؛Bocken

,, 2020& Geradtsپذیري پذیري عملیاتی، انعطافتواند مشتمل بر انعطافکار میوهاي سازمانی در یک مدل کسب) مؤلفه
این نشان داده شده است.1در قالب مدل مفهومی در نگاره هامؤلفهپذیري استراتژیک (راهبردي) باشد. این ساختاري و انعطاف

بعد شود که در ) مشخص می1تواند حائز اهمیت باشد: پذیري عملیاتی، ساختاري و راهبردي از دو جنبه میمطالعه با بررسی انعطاف
قابل توجه براي هر یک از این سطوح يهامؤلفه) 2اهمیت بیشتري دارد؛ مؤلفهکار الکترونیکی کدام ومدل کسبسازمانی
شود.کار الکترونیکی شفاف میوپذیري در استقرار کسبانعطاف
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چارچوب مفهومی تحقیق-1نگاره 
روش پژوهش

انجام شد. دشت مغان کار الکترونیکی از دیدگاه کارشناسان در وهاي سازمانی کسبپژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه
آماري این هرود. جامعکمی به اجرا در آمده و از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردي به شمار میبا رویکرداین مطالعه 

آباد، گرمی و پارسهاي جهاد کشاورزي و مراکز خدمات ترویجی در شهرستانتحقیق شامل تمامی کارشناسان سازمان
قرار گرفتند.مورد مطالعه شماريصورت تمامبهبودند کهنفر) 80(سواربیله

بخش اول هاي مورد بررسی بود.استفاده شد که شامل متغیرها و سازههساختاي محققها از پرسشنامهآوري دادهبراي جمع
) غیره(نظیر سن، جنسیت، تحصیالت، شرکت در دوره آموزشی وايهاي فردي و حرفهپرسشنامه مشتمل بر ویژگی

پذیري ساختاري پذیري عملیاتی، انعطافهاي انعطافهاي مختلف در خصوص سازه. بخش دوم مشتمل بر گویهپاسخگویان بود
روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی سنجیده شدند.سطحی 5پذیري راهبردي بود که در قالب طیف لیکرت و انعطاف

صورت ضریب آلفاي کرونباخ بههنظران بررسی شد و پایایی آن با محاسبتن از کارشناسان و صاحب5صوري توسط 
گونه که نتایج این مورد توجه قرار گرفت. همان1ول ) مطابق جددر غیر از جامعه مورد بررسیپرسشنامه20آزمون (پیش

توان ترتیب میاست و بدین75/0اي ها باالتر از حد آستانهدهد، مقادیر آلفاي کرونباخ براي تمامی سازهجدول نشان می
ها از پایایی الزم برخوردارند.دریافت که تمامی این سازه

هاي تحقیقمربوط به سازهکرونباخيآلفابیضر-1جدول 
شدهآلفاي محاسبههاتعداد گویهمقیاسردیف

4937/0یاتیعمليریپذانعطاف1
5857/0يساختاريریپذانعطاف2
5872/0يراهبرديریپذانعطاف3

کیتکننیواقع، با استفاده از ادر محور استفاده شد. ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي با رویکرد کوواریانسبراي تحلیل داده
هدر سازيبه بارگذارشیتا چه اندازه گراکاروهاي سازمانی مدل کسبمؤلفهاز کیموضوع پرداخته شد که هر نیایبه بررس

پذیري راهبرديانعطاف

پذیري عملیاتیانعطاف

هاي سازمانی کسب و کار الکترونیکی مؤلفهپذیري ساختاريانعطاف
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خود زهتوسط ساااز نشانگرهکیهر شدهیینتعانسیوارزانیمانگریبیراستا، مربع بار عاملنی. در ادارندرا متناظر خود 
نشانگر است که قرار بوده توسط عامل متناظر کیاز اينشدهنییتبانسیوارزانیمانگریبزی(خطا) نانسیوارهماندی. باقباشدیم

. شداستاندارد استفاده یهر نشانگر در عامل (سازه) مورد نظر از بار عاملتیاهمنییداده شود. به منظور تعحیآن نشانگر توض
کیهر يآماره برانیشده اقدر مطلق مقدار محاسبهچه. چنانداري بارهاي عاملی مد نظر قرار گرفتبراي بررسی معنیtهآمار

درصد داراي اختالف5در سطح خطاي مقادیر بارهاي عاملی متناظرکه افتیدرتوانیباشد، م96/1از تربزرگاز نشانگرها 
توجه يدییتأیعامللیتحلکیتکنجیاز صحت نتانانیاطميمهم در راستايهااز مؤلفهگریدیکیهستند.با صفر داريیمعن

آمده تا چه بدستیکه ساختار عاملفرضنیایدر مطالعه حاضر به منظور بررس،یطور کلبرازش مدل است. بهتیبه وضع
از یکیمربع کايشد.استفاده برازش مدل هاياز شاخصدارد، يزگارساشیمایحاصل از پیتجربهاياندازه با داده

عدم وجود يآماره به معنانیاداريیعدم معن.استيمعادالت ساختاريسازمدلکیمدل در تکنیبرازندگهايشاخص
,Kline(داردبرازشهاکه مدل بر دادهافتیدرتوانیجهت رد فرض صفر بوده و میشواهد کاف به مربع کاي). نسبت 2015
هامدل بر دادهیباشد نشان از برازندگ75/2کمتر از آنچنانچه مقدار هاي برازندگی است کهاز دیگر شاخصيدرجه آزاد

-08/0نیبرازش است که اگر مقدار آن بهايشاخصاز دیگر) بیتقريمربعات خطانیانگیمشهی(رRMSEAشاخص.دارد
. استهانشانگر برازش مناسب مدل بر داده50/0کمتر از رمقادیوهامدل بر دادهقبول برازش قابلانگریمحاسبه شود، ب05/0

مدل محسوب یبرازندگیابی) دو شاخص مهم در ارزCFI(یقی) و شاخص برازش تطبGFIبرازش (ییکوینشاخصهمچنین، 
باشدمیهادادهبرمدلترمناسبیبرازندگانگریب1به کینزدریبوده و مقاد0- 1نیدو شاخص بنیاریکه مقادشوندیم
)2015Kline,افزاربا استفاده از نرميساز). الزم به ذکر است که مدلLISREL.انجام شد

و بحثهایافته
نفر 11مرد و درصد) 2/86(نفر 69نفر از کارشناس دشت مغان مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 80در این مطالعه، 

از نظر میزان تحصیالت، افراد مورد . ) بود94/6با انحراف استاندارد(سال 42ها ی آنمیانگین سنبودند. زن درصد) 8/13(
دهندگان پاسخیوانافرعیشدند. توزيبند) طبقهدکتريو یسانسلفوقلیسانس، ، یپلمدفوق،دیپلمگروه (شامل پنجمطالعه در 

یالتتحصداراي هاآندرصد 8/58لیسانس و دهندگان تحصیالتدرصد از پاسخ8/38دهد که برحسب تحصیالت نشان می
يهادر دورهحضورباشند. توزیع درصد فراوانی میمندبهرهدرصد از پاسخگویان از تحصیالت دکتري 4/2و یسانسلفوق

اند. همچنین، هاي آموزشی شرکت نداشتهها در این دورهدرصد از آن8/53دهد، مینشانکیمرتبط با تجارت الکترونیآموزش
یاند. سطح آشنایحضور داشتهکیمرتبط با تجارت الکترونهاي درصد) در دوره2/46نفر (37نفر پاسخگو 80از تعداد 

متوسط ) ودرصد7/28درصد)، کم (15بسیار کم (یآشنایهدهندنشانکاروکسبهاي پلتفرمهیاولمیکارشناسان با مفاه
میبا مفاهيادیزییسطح آشناانیپاسخگودرصد) از 8/18نفر (15ها با این روند بود. همچنین تعداد درصد) آن5/37(

کار الکترونیکی محصوالت وهاي سازمانی مدل کسبدر بخش استنباطی براي بررسی مؤلفه. کسب و کار داشتندهايپلتفرم
شده گزارش شده دوم استفاده شد که نتایج آن در دو قالب مدل اولیه و اصالحهمرتبباغی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي 

است.
کار الکترونیکیوهاي سازمانی مدل کسبمدل اولیه مؤلفه

پذیري عملیاتی، مرتبه اول انعطافهکار از سه سازودهد، مدل سازمانی کسبنشان می2گونه که نتایج جدول همان
دهد که بارهاي عاملی هر پذیري راهبردي تشکیل شده است. نتایج این جدول نشان میساختاري و انعطافپذیري انعطاف

درصد از واریانس 50ها بیش از توان دریافت که سازهاست و بنابراین می7/0متناظر خود بیش از مقدار هنشانگر بر ساز
است که 6/0شده باالتر از مقدار دهاي یاترکیبی براي این سازهکنند. همچنین، مقادیر پایایی نشانگرهاي خود را تبیین می

) نتایج قابل 3هاي برازش مدل (جدول قبولی برخوردارند. این در حالی است که شاخصها از پایایی قابلدهد، سازهنشان می
قابل مشاهده است.2ها و نشانگرها در نگاره دهند. الزم به ذکر است که ساختار عاملی سازهقبولی را نشان نمی



1/1400/ شماره17علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد

7

(مدل اولیه)tکار به همراه مقادیر وهاي سازمانی کسبمقادیر بارهاي عاملی مدل مؤلفه-2جدول 

نشانگرعالمتسازه
سطح دومسطح اول

CR
tمقدار بار عاملیtمقدار بار عاملی

اف
عط

ان
تی

لیا
عم

ي 
ذیر

پ

29bبتوانهاي که در صورت نیازنامهینوجود آی
ها در نهادها استفاده از منابع سایر سازمان

کرد

94/014/16

86/067/898/0

30bهمکاريبرايهایینامهبودن تفاهمبرقرار
سایربااطالعاتفناوريحوزهدرمشترك

ربطيذهاينهاده

93/038/16

31bباخصوصیهايمناسب شرکتهمکاري
اطالعاتفناوريحوزهدرهاسازمان

92/004/16

32bهايدر برنامهمسائلبهسریعواکنشوجود
زمانترینکوتاهدرهاآنحلوسازمان

93/0-

اف
عط

ان
ري

ختا
سا

ي 
ذیر

پ

33bbهايفناوريباشدنسازگارفرهنگوجود
سازماندرجدید

82/044/6

93/098/792/0

34bb ي جدید (مثل هادهیپداستقبال کارکنان از
مختلف ارائه شده به سازمان)يهاسامانه

66/069/4

35bbموضوعهرعدم مخالفت در سازمان با طرح
ورودبدودرجدید

51/063/10

36bbآموزش برايابزارازمندي سازمانبهره
جدیدهايقابلیتایجاد

94/026/10

37bb کارکنانازمتشکلییهاکارگروهایجاد
حلبرايسازماندرمختلفهايبخش

مشکالت

92/0-

اف
عط

ان
پذ

ري
ی

دي
هبر

را

38bbbدر سازمانمدونهايبرخورداري از برنامه
خدماتتوسعهبراي

90/0-

98/078/993/0

39bbbتوجهباتغییراتبرايبلندمدتوجود اراده
سازماندرمحیطیشرایطبه

88/072/11

40bbbکهکردمشاهدهتوانمیگذشتهبهنگاهبا
خوبیبهگذشتهادواردرسازمان
درتغییراتیوپذیرفتهراجدیدهايفناوري
استکردهایجادروندها

78/027/9

41bbbبخشیکشاورزيالکترونیکیتجارتتوسعه
دهدمیتشکیلراسازمانآیندهاز

57/064/5

42bbbترکیباتارائهرويبرسازمانحاضرحالدر
کشاورزانبهالکترونیکیخدماتازجدیدي

کنند.میکار

83/044/10

محاسبه شده است 15/0و 72/0به ترتیب برابر RMSEAو GFIدهد، مقادیر شاخص نشان می3گونه که نتایج جدول همان
ها برازش نیافته است. بدین منظور الزم است دریافت که مدل بر دادهتوان ترتیب میکه در وضعیت مطلوب قرار ندارند و بدین

ها برازش داد.آمده اصالحاتی صورت پذیرد تا بتوان آن را بر دادهدستدر مدل به



...ازیمحصوالت باغیکیمدل کسب و کار الکترونیسازمانيهامؤلفهییشناسا

8

بار عاملی استاندارد نشده در مدل اولیه- 2نگاره 

هاي برازندگی در مدل اولیهشاخص-3جدول 
شدهمقدار محاسبهحد مطلوبشاخص

081/0به صفرنزدیک RMRا ماندهمیانگین مجذور پس
067/0نزدیک به صفرSRMRاستاندارد شده ماندهامیانگین مجذور پس

72/0و باالترGFI85/0شاخص برازندگی 
88/0و باالترNFI(9/0شده برازندگی (شاخص نرم
88/0و باالتر9/0(NNFI)نشده برازندگی شاخص نرم

90/0و باالترIFI(9/0شاخص برازندگی فزاینده (
90/0و باالتر9/0(CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

15/0و کمترRMSEA08/0،ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب

شدهمدل اصالح
ها به کار گیري آننشانگر براي اندازه14همانند مدل پیشین، حوزه سازمانی از سه سازه تشکیل شده است که در مجموع 

ها گیري شده است که بارهاي عاملی آننشانگر اندازهچهارپذیري از طریق انعطافه، ساز4گرفته است. بر اساس نتایج جدول 
درصد از واریانس هر یک از 80است. بدین معنا که این سازه، بالغ بر بیش از 95/0و 93/0، 89/0، 90/0به ترتیب برابر 

،است96/1براي این نشانگرها بیش از مقدار بحرانی tهکند. همچنین، مقادیر آمارتبیین مینشانگرهاي متناظر خود را

Chi- square=213.09,   df=74, P-value=0.0000,   RMSEA=0.154

0.46bbb40

1.05

1.02

0.80

0.51

0.99

bb33

bb34

bb35

bb36

bb37

b31

b32

عملیاتی

0.90

0.93

0.95

1.00 سازمان
ساختاري

راهبردي

0.93

0.65

0.82

1.12

b29

b30

0.12

0.08

0.14

0.23

0.32

1.35

0.76

0.15

0.19

bbb38 0.32

bbb39 0.30

1.23

1.05

0.89

0.49

0.95

bbb41 0.47

bbb42 0.37
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مورد نظر خود هستند. الزم به ذکر است که هتوان دریافت که این نشانگرها داراي دقت الزم براي سنجش سازبنابراین می
ست.ا84/0پذیري عملیاتی داراي بار عاملی مرتبه اول انعطافهساز

شده)سازمانی (مدل اصالحابعاد مدل حوزه دهندهیلتشکيرهایمتغیريگاندازهمدل جینتا-4جدول 

سؤال پرسشنامهعالمتسازه
سطح دومسطح اول

CR بار 
tمقدار عاملی

بار 
عاملی

مقدار 
t

اف
عط

ان
تی

لیا
عم

ي 
ذیر

پ

29b
بتوان از هاي که در صورت نیازنامهیینوجود آ

در نهادها استفاده کردهاسازمانمنابع سایر 
90/0 ---

84/045/895/0
30b

همکاريبرايهایینامهبودن تفاهمبرقرار
سایربااطالعاتفناوريحوزهدرمشترك

ربطذيهاينهاده

89/071/20

31b
باخصوصیهايمناسب شرکتهمکاري
اطالعاتفناوريحوزهدرهاسازمان

93/025/15

32b
هايدر برنامهمسائلبهسریعواکنشوجود

زمانترینکوتاهدرهاآنحلوسازمان
95/048/15

اف
عط

ان
ري

ختا
سا

ي 
ذیر

پ

33bb
جدیدهايفناوريباشدنسازگارفرهنگوجود

سازماندر
81/0 ---

93/096/788/0

34bb
ي جدید (مثل هادهیپداستقبال کارکنان از 

مختلف ارائه شده به سازمان)يهاسامانه
70/032/8

35bb
جدیدموضوعهرعدم مخالفت در سازمان با طرح

ورودبدودر
48/068/4

36bb
ایجادآموزش برايابزارازمندي سازمانبهره

جدیدهايقابلیت
93/060/10

37bb
هايبخشکارکنانازمتشکلییهاکارگروهایجاد 

مشکالتحلبرايسازماندرمختلف
94/062/10

اف
عط

ان
پذ

ري
ی

دي
هبر

را
38bbb

برايدر سازمانمدونهايبرخورداري از برنامه
خدماتتوسعه

91/0 ---

98/088/989/0

39bbb
بهتوجهباتغییراتبرايبلندمدتوجود اراده

سازماندرمحیطیشرایط
90/002/13

40bbb

کهکردمشاهدهتوانمیگذشتهبهنگاهبا
هايفناوريخوبیبهگذشتهادواردرسازمان

ایجادروندهادرتغییراتیوپذیرفتهراجدید
استکرده

76/097/8

41bbb
ازبخشیکشاورزيالکترونیکیتجارتتوسعه
دهدمیتشکیلراسازمانآینده

54/048/5

42bbb

ترکیباتارائهرويبرسازمانحاضرحالدر
کارکشاورزانبهالکترونیکیخدماتازجدیدي

کنندمی

08246/10

عدم مخالفت در سازمان با طرح«ها به جز نشانگر که تمامی آناستنشانگر تشکیل شدهپنجپذیري ساختاري از انعطافهساز
هرعدم مخالفت در سازمان با طرح«و باالتر هستند. در واقع، نشانگر 7/0عاملی يداراي بارها» ورودبدودرجدیدموضوعهر

)؛ با این وجود، حذف آن منجر به بهبود 48/0اگرچه داراي بار عاملی نسبتاً پایینی است (با مقدار » ورودبدودرجدیدموضوع
ازبخشیکشاورزيالکترونیکیتجارتتوسعه«انگر اي نگردید و بنابراین، در مدل حفظ شد. این موضوع براي نشپایایی سازه
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پذیري راهبردي نیز مصداق دارد. الزم به ذکر است که تمامی مرتبه اول انعطافهدر ساز» دهدمیتشکیلراسازمانآینده
است و 96/1ها باالتر از مقدار نیز براي تمامی آنtهقبولی هستند و آماراخیر داراي مقادیر بار عاملی قابلهنشانگرها در دو ساز

بیانگر آن CRاین نشانگرها با صفر وجود دارد. مقادیر یبضرابدین ترتیب، شواهد کافی براي رد فرض صفر مبنی بر برابري 
اي هروابط بین نشانگرها و سازه3قبولی برخوردارند. الزم به ذکر است که نگاره ها از پایایی ترکیبی قابلاست که تمامی سازه

دهد.نشده نشان میمدل را با مقادیر بارهاي عاملی استاندارد
يشده براگزارشGFIمقدار قابل مشاهده است. 5برازندگی استفاده شد که در جدول يهاشاخصبراي بررسی برازش مدل از 

SRMRدارد. هاانسیمناسب کووارنیی)، نشان از تب069/0پژوهش (نیدر اRMRاست. مقدار 86/0مدل برابر مقدار نیا

محاسبه 051/0تحقیق حاضر برابر مدل تولیدشده براي زواریانس با- یانسکووارها و ماتریس معیار میانگین اختالف بین داده
)، شاخص برازندگی NNFIنشده برازندگی ()، شاخص نرمNFIشده برازندگی (نرمشاخصریمقادمدل مذکور در شده است. 

مقدار شاخص برازندگی . دهندیرا نشان م9/0يباالری) استفاده شده مقادCFIبرازندگی تطبیقی () و شاخص IFIفزاینده (
مدل نکهیایبررسيبراتیدر نهاکند. پایه عمل میدرصد بهتر از مدل خط99آمدهدستبهدهد که مدل تطبیقی نشان می

توانمند ریشه دوم برآورد واریانس خطاي اریاز شاخص بسکند جویی را با هم ترکیب میمورد نظر چگونه برازندگی و صرفه
10/0و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص 05/0خوب يهامدلياستفاده شده است. این شاخص براRMSEAتقریب 

بی به دست آمد که مقدار مناس033/0تا 011/0با کران 073/0براي مدل حاضر مقدار دارد.ییا بیشتر باشد برازش ضعیف
باشد.مییريگاندازهاست و بیانگر کنترل خطاي 

شدهاصالحنشده در مدل استانداردیبار عامل-3نگاره 

Chi-square=88/20,   df=20,  P-value=0/01607,   RMSEA=0/073

1/40

0/17

0/33

0/16

0/16
-0/7

0/89
0/31

0/14

0/45

0/11

1/05

bb33

bb34

bb35

bb36

bb37

b31

0/93

0/66

0/90

1/22

b29

b30

b32

0/20

0/12

0/08

-0/18

0/80

1/15

0/52

1/02

1/23

1/04
bbb38

bbb39

31

0/250/83

0/46
bbb40

bbb41

0/51

0/52

1/00

0/84

0/93

0/98

عملیاتی

سازمان
ساختاري

راهبردي

0/91

bbb42 0/41

0/24

-0/07

-/035
-0/18

0/10
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شدههاي برازندگی مدل اصالحشاخص-5جدول 
شدهمقدار محاسبهحد مطلوبشاخص

069/0نزدیک به صفرRMRماندهامیانگین مجذور پس
051/0نزدیک به صفرSRMRاستاندارد شدهماندهامیانگین مجذور پس

86/0و باالترGFI85/0شاخص برازندگی 
96/0و باالترNFI(9/0شده برازندگی (شاخص نرم
98/0و باالتر9/0(NNFI)نشده برازندگی شاخص نرم

99/0و باالترIFI(9/0شاخص برازندگی فزاینده (
99/0و باالتر9/0(CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

073/0و کمترRMSEA08/0، ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب

هاهادنو پیشگیرينتیجه
شده در بینیهاي پیشتواند پیوند میان فعالیتکار مطرح است. سازمان میوعنوان یکی از ابعاد مهم در مدل کسبسازمان به

کار وها را تعیین کند. در واقع، اهمیت سازمان در یک مدل کسبکار را مشخص نماید و توالی این فعالیتویک مدل کسب
کار همواره در نظر وپذیري کسبشوند و رقابتهاي گذشته ترسیم میهاي آتی بر مبناي فعالیتاي است که برنامهگونهبه

ترین زمان ممکن را مد نظر داشته سود در کوتاهآوردنبه دسترا مدیریت نماید و هاینههزتواند شود. سازمان میگرفته می
کار، پژوهش حاضر وکند. با توجه به اهمیت سازمان در مدل کسبکار کمک میوطور کلی، سازمان به پویایی کسبباشد. به
به اجرا درآمد.دشت مغان کار الکترونیکی در وها در یک مدل کسبابعاد سازمان و اهمیت آنبررسیبا هدف

یريکارگبه) در پژوهش خود که به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و 1392تقوایی و همکاران (که گونههمانطور کلی، به
که عامل ساختار سازمانی به عنوان نشان دادند ،پرداخته بودندایرانیصادرکنندههايدر بین شرکتB2Bتجارت الکترونیک 

همچنین . شودمیمحسوبهاشرکتدر بین نیکیتجارت الکترویک مدلیريکارگبهیک عامل اصلی و تأثیرگذار بر پذیرش و 
Ihlstromآلستروم و همکاران ( et al., یک مدل کسب وسازيیادهپيهابازدارندهیانعاموبررسیدر مطالعه خود بانیز)2003

و نیکیولکترارتتجارهبادرمانیزسانشو داعلمو گاهیآانفقدشاملرامؤثرخلیدا، عواملنیکیولکترارتتجاکار 
و پشتیبانیو نیوبیریرگذارانتأث،فنیتمالحظاهبرگیرنددر عمدتاًراجیرخاتموضوعاو مانیزسامنابعاعنواهايیتمحدود

ییشناسای را کیمدل کسب و کار الکترونموفقیت و کارایی یک شرطیشپتوان بنابراین می؛ کردندیشناسایارينگهد
مؤلفهکار الکترونیکی، سازمان از سه ودر یک مدل کسبنظر گرفت.درکسب و کارمدل یکیسازمانمؤثريهامؤلفه

مؤلفهینترمهمعنوان راهبردي بهمؤلفهنشان داد که این پژوهشنتایج.عملیاتی، راهبردي و ساختاري تشکیل شده است
,Zott & Amit(تیزات و آمگونه که همانهمچنین مطرح است.در دشت مغانکار الکترونیکی وسازمانی یک مدل کسب

محصول / بازار يراهبردهابا تمامیدر هماهنگيبر نوآوریکار مبتنوکسبيهامدل، متوجه شدندخودقاتیدر تحق) 2010
باشند.میگریکدیمحصول/ بازار مکمل يراهبردهاکار ووکسبيهالمدنیهمچنشود و میعملکرد شیافزاموجب

الیاسی و همکاران، (اهداف پژوهشتحقق يبرایاهمیت راهبرد در مدل کسب و کار الکترونیکیدر بررس
1395;2016.,et alWirtz;2020Bocken & Geradts,(این موضوعبررسی،نحائز اهمیت بودکه عالوه براندنشان داده

) نیز در مطالعه خود به این نتیجه دست 1392(یو روحانیرضواندر این راستاکهمطرح استنیز عنوان یک عنصر ضروريبه
پذیري در زمینه تدوین راهبرد انعطاف.وجود دارديمعنادارهمحصول رابطیکراهبردمدل کسب و کار ونوعیافتند که بین 

مدت و بلندمدت بر مبناي تجارب گذشته هدایت نماید. نتایج نشان ریزي کوتاهکار را در خصوص برنامهوتواند کسبمی
دهد که وجود اراده بلندمدت براي تغییرات با توجه به شرایط محیطی در سازمان از جمله موارد حائز اهمیت در خصوص می

هاي بلندمدت از رهگذر یک سبک مدیریت تمرکز بر برنامهبایدمیراهبرد سازمانی است. این موضوع بیانگر آن است که 
توان با استفاده از یک سبک مدیریتی طور مستمر در حال تغییر است و نمیاقتضایی مد نظر قرار گیرد؛ زیرا محیط سازمان به

هکار الکترونیکی توجه به برناموگیري نمود. بنابراین، در یک مدل کسبشده در خصوص آن تصمیممشخص و از پیش تعریف
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همچنین، نتایج حاکی از آن بلندمدتی که اقتضائات محیطی را در طول زمان در نظر داشته باشد، اهمیت چشمگیري دارد.
رود. بدین است که ارائه ترکیب جدیدي از خدمات الکترونیکی به کشاورزان از موضوعات مهم در زمینه راهبرد به شمار می

اي جهت ارائه خدمات مختلف هاي چندگانهاز قابلیتبایدنظر راهبردي کار الکترونیکی از نقطهومعنا که یک مدل کسب
کار سنتی وپذیر باشد که بتواند فراتر از خدمات مختلفی که در یک کسباي انعطافبه اندازهباید. این مدل برخوردار باشد

شود، عمل نماید.مبتنی بر مرزهاي فیزیکی بازار ارائه می
بر این کار الکترونیکیوسازمانی مدل کسببعدمهم در مؤلفهعنوان دومین ساختاري بهمؤلفهبر مبناي نتایج تحقیق، 

هاي جدید، کارگروهی و مواردي از این نظر ساختاري تا چه اندازه قابلیت پذیرش ایدهموضوع داللت دارد که سازمان از نقطه
Eisenhardt(نیو مارتزنهارتیآگونه کهقبیل را دارد. همان & Martin, وکنند، ساختار یک مدل کسبنیز مطرح می)2000

یک مدل کسبنظر جایگاهی کهبعد ساختاري سازمان، از نقطهبنابراین در،یابدمتناظر خود نیز نمود میکار در زنجیره تأمین 
متشکلهاییدهد که ایجاد کارگروهبه خود دارد، حائز اهمیت است. نتایج نشان میکار الکترونیکی در زنجیره تأمین منحصرو
ت زیادي برخوردار است. این موضوع نشان یمشکالت پیش رو از اهمحلبرايسازماندرمختلفهايبخشکارکناناز

بخشی است. دهی بینکار مشروط به مشارکتوها و مشکالت پیش روي سازمان در یک مدل کسبدهد که رفع چالشمی
را داشته هاي مختلففکري و مشارکت در رفع مشکالت بخشامکان همبایداندرکاران بدین معنا که تمامی کارکنان و دست

فق داراي قابلیت مشارکت و کارگروهی است؛ وکار مواط نمود که مدل کسببتوان استنباشند. بر مبناي این یافته می
ها را داشته باشند. افزون بر این، و امکان مشارکت در رفع مشکالت تمامی بخشيحق رأاي که تمامی کنشگران داراي گونهبه

اهمیت در عنوان دومین موضوع حائزمندي سازمان از ابزار آموزش براي ایجاد قابلیت جدید بهنتایج حاکی از آن است که بهره
کار الکترونیکی، اگرچه قابلیت جدید همواره ودهد که در یک مدل کسببعد ساختاري سازمان مطرح است. این امر نشان می

از بایدآید و این تصور که کارکنان در بدو ورود دست میمد نظر است؛ اما این قابلیت در خالل فعالیت و از طریق آموزش به 
توان استنباط نمود که کار الکترونیکی در تعارض است. بنابراین، میوهاي جدید برخوردار باشند با روح یک مدل کسبقابلیت

زیرا آموزش ؛ شودحاصل میعنوان یک الزام مطرح است و همواره از طریق آموزش کار الکترونیکی بهوکسبپویایی در محیط
هاي مؤثر باشد. تواند در شکوفایی قابلیتعنوان یک سرمایه میبه

کار الکترونیکی وسازمانی از مدل کسبمؤلفهعنوان سومین پذیري عملیاتی بهدهد که انعطافدر نهایت، نتایج نشان می
ها و افزایش سود است کنشگران در جهت کاهش هزینهپذیري معطوف به همکاري میان مطرح است. این سطح از انعطاف

), 2000Sabri & Beamon در مسائلبهسریعواکنشکار الکترونیکی، وجودوسازمانی کسبيهامؤلفهاز مؤلفه). در این
از انعطاف و بایدزمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین معنا که سازمان ترینکوتاهدرهاآنحلوسازمانهايبرنامه

ترین زمان ممکن بتواند راهکارهاي مناسبی را اتخاذ نماید. در اي برخوردار باشد که در کوتاهگونهه با مشکالت بههقابلیت مواج
اندرکاران بسیار حائز اهمیت است. همچنین، هاي پیشین و آموزش دستریزي، یادگیري از ضعفاین زمینه همان سبک برنامه

هاي در حوزه فناوري اطالعات از اهمیت چشمگیري هاي خصوصی با سازمانهد که همکاري مناسب شرکتدنتایج نشان می
هاي مختلف هاي همکاري در زمینهبر قابلیتبایدکار الکترونیکی وبرخوردار است. بدین معنا که در چارچوب یک کسب

هاي خصوصی در حوزه اطالعات حائز لوژیکی شرکتهاي تکنوگیري از قابلیتتکنولوژیکی تمرکز شود. در این میان بهره
کارها براي انتقال اطالعات میان مشتري و وعنوان یکی از ارکان مهم در چابکی کسباهمیت است؛ زیرا جریان اطالعات به

بینی تقاضا و تصمیم در خصوص عرضه بسیار حائز اهمیت است.فروشنده، ثبت سفارش، انتقال ترجیحات، پیش
مدت براي پیشبرد نیازمند یک برنامه کوتاهسویککارها از وگونه اظهار نمود که کسبتوان اینبندي کلی میجمعدر یک 

روندهاي همکاري و حل مشکالت پیش روي خود هستند و از سوي دیگر به نوعی برنامه بلندمدت نیاز دارند که بتوانند در 
مواجه با مشکالت با رویکردي اقتضایی عمل کنند و نسبت به مشکالت واکنش سریع و دقیقی داشته باشند. در این میان 

عنوان بر این اساس، پیشنهادهاي زیر بههمکاري حائز اهمیت است. هايچارچوبتمرکز بر تقویت ساختارهاي آموزشی و نیز
.کار در منطقه مورد مطالعه قابل طرح استوراهکارهاي عملیاتی در جهت ساماندهی ابعاد سازمانی مدل کسب
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چهارچوبهاي بلندمدت در یک برنامه،کار الکترونیکی تالش شود تا از بعد سازمانیوالزم است در طراحی یک مدل کسب-
پیش رو تصمیمات الزاماتپذیر طراحی شوند تا هر زمان که شرایط سازمانی دستخوش تغییر شد بتوان بر مبناي باز و انعطاف

داد.ریزي را مد نظر قرار هاي برنامهتوان از الگوهاي مدیریتی نوین بهره گرفت و مدلدقیق اتخاذ کرد. در این زمینه می
کار قابل وسنتی کسبيهاکار الکترونیکی تمامی انواع خدماتی که از طریق مدلوالزم است در طراحی یک مدل کسب-

فروش محصول که در سازي، تعیین کیفی و پیشحصول نیستند، شناسایی و مد نظر قرار گیرد. براي نمونه خدمات سفارشی
بخشد.ها راهبردهاي سازمانی را توسعه میجدیدي محسوب شوند که توجه به آنتواند خدمات الگوهاي سنتی وجود ندارد، می

اندرکاران را هاي جدیدي فراهم آورد و قوه خالقیت دستکار که بتواند ایدهوآموزش در خصوص ابعاد جدیدي از کسب-
گوهاي آموزش مستمر در شود، بر العنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. در این خصوص پیشنهاد میبرانگیزاند، به

) بهغیرهمداري و) و عمومی (مشارکت، تعامل، وفاداري، پایبندي به اصول، اخالقغیرههاي فنی (طراحی، بازار، فروش وزمینه
صورت توأم تمرکز شود.

ها تکنولوژيها و برخورداري ازعنوان ابزار مهمی در جهت کاهش هزینهکارها که بهوهاي همکاري کسبتمرکز بر رهیافت-
بر یک یا چند بایدشود، در قالب یک الزام اساسی مطرح است. بدین منظور هاي اطالعاتی محسوب میتکنولوژيیژهوبه

متمرکز شد. انتخاب این غیرهکارها نظیر ادغام و اکتساب، اتحادهاي استراتژیک و وهاي کسباستراتژي مشخص از همکاري
طور دقیق مشخص شود.کار در جهت همکاري بهواهداف کسبها مستلزم آن است کهاستراتژي

آتی از نظر سایر يهاپژوهشگردد در از آنجا که این تحقیق بر مبناي نظر کارشناسان صورت گرفته است، پیشنهاد می
.شودبررسی این موضوعنیزکنشگران یا صاحبان کسب و کار
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Abstract
Lack of attention to the components of the organization can affect the success of e-businesses due to this fact
that the organization as one of the most important elements of the business model is very important to determine
the level of cooperation, use of technologies and determine the short-term and long-term plans. The aim of this
study was to identify the organizational components of the e-business model in Moghan Plain. Accordingly, all
experts of the Jihad agricultural organizations as well as the experts of extension services centers were studied
by complete enumeration method (80 people) in different counties including Germi, Bile-Savar, and Pars Abad.
Data were collected through a researcher-made questionnaire that its face validity was confirmed using the
views of academic experts and its reliability was confirmed as a pre-test by calculating Cronbach's alpha. Data
were analyzed using second-order factor analysis technique. The organizational dimension of e-business was
considered in the form of three constructs of structural flexibility, operational flexibility, and strategic
flexibility. The results showed that the strategic flexibility was considered by experts as the most important
structure. Generally, the results of this study suggested that the businesses need a short-term plan to advance the
cooperation processes and solve their problems, on the other hand, they also need a long-term plan to be able to
act with a contingency approach in the facing of the problems and react quickly and accurately to solving the
problems.
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