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Abstract: 
Background: In the new economy, due to the increasing competition among e-

businesses, it is important to have a proper business model in e-businesses for 

success in business. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the factors affecting the e-

business model in Iranian startups. 
Method: The statistical population of this study consisted of ten Iranian startups. 

Given the size of population, sample was selected through the census of 113 

individuals. Main variables of the study include key partners, key activities, key 

resources, value proposition, customer relationship, communication channels, cost 

structure, revenue streams, e-business culture, supply chain. Data were collected 

through interview, questionnaire and documentation. After extracting the dimensions 

of e-business model, a questionnaire was developed. The questionnaires were 

distributed to Delphi experts and then according to Delphi experts, final 

questionnaire was prepared and distributed to the managers and stakeholders of e-

businesses. Delphi hourly method was used to determine the validity of questionnaire 

and Cronbach's alpha method was used to determine the reliability. Data analysis 

technique was performed through structural equations. 

Results: In this study, the impact of key partners, key activities, key resources, value 

proposition, customer relationship, communication channels, cost structure, revenue 

flow, e-business culture, supply chain on e-businesses was proven. 

Conclusion: Dimensions of e-business model increase productivity and success in 

Iranian startups by affecting Iranian startups. 
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 4911بهار 

موثر بر مدل کسب و  یمولفه ها تبیین روند تکاملی و

 یرانیا یدر استارتاپ ها یکیالکترون یکارها
 

 (1/2/4911تاریخ پذیرش:     -    41/44/4911نوع مقاله: پژوهشی   )تاریخ دریافت: 

  
  استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  2حسنعلی آقاجانی

اداری، دانشگاه مازندران، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و  زینت شریعتی

 بابلسر، ایران

 بابلسر، ایران، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران ابوالحسن حسینی

 چکیده
دلیل رقابت روزافزون موجود بین کسب و کارهای الکترونیکی، وجود مدل کسب و کار در اقتصاد جدید، به

با توجه  ای برخوردار است.کسب و کار، از اهمیت ویژه الکترونیکی جهت موفقیت درمناسب در کسب و کارهای 

های استارتاپدر  یکیالکترون یکسب و کارهاهدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل  به این امر 

به تعداد جامعه، تعداد با توجه . ندبودایرانی  استارتاپ 71، صاحبان پژوهش نیا آماریجامعه  باشد.ایرانی می

-نفر انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شرکای کلیدی، فعالیت 771نمونه از طریق سرشماری همان 

های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال

و پرسشنامه ، مصاحبهها آوری دادهباشند. ابزار جمعن میدرآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامی

ها به پس از استخراج ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه تدوین گردید. پرسشنامه بود.مستندات 

روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده 

ختیار مدیران و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، و در ا

ها از طریق از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده

های کلیدی، شرکای کلیدی، فعالیت یرتاث یافته های تحقیق حاکی از آن است که معادالت ساختاری انجام شد.

های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال

بنابر این می توان  .به تائید رسیده استکسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی 

وری و های ایرانی ، باعث افزایش بهرهبا تاثیر بر استارتاپ سب و کارهای الکترونیکیابعاد مدل ک نتیجه گرفت که

 شوند.های ایرانی میموفقیت در استارتاپ

 

 ی.کیمدل کسب و کار الکترون ی،کیکسب و کار الکترون ،استارتاپ ،مدل کسب و کار :كلیدي واژگان
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 مقدمه -1

 است. در این میان،های کسب و کار شدهتغییر در روش افزایش روزافزون استفاده از اینترنت باعث

باشد. رضایتمندی مشتریان از ارائه خدمات های ایرانی نیز از این تغییر مستثنی نمیاستارتاپ

 ,Folorunsoاست )اینترنتی، باعث افزایش روزافزون مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی شده

موثر به علت پیچیدگی این نوع از شناخت ها و متفاوت (. معیارهای تعیین مدل کسب و کار 2010

بودن آن ها در بین کارآفرینان دامنه وسیعی دارد. یک مدل کسب و کار مجموعه ای از باورها به 

(. یکی از راه های شناخت و Wirtz et al, 2012منظور خلق ارزش از کسب وکار پیشنهادی است )

 ,Afuahزمان، شناخت مولفه های تشکیل دهنده آن است )تبیین مدل کسب و کار الکترونیکی در سا

های موفق نیازمند (. در ادبیات مدل های کسب وکار به طور مکرر تاکید می شود که شرکت2014

مدل کسب وکار انعطاف پذیر موثر می باشند، ولی فاکتورهایی که برای موفقیت و یا انعطاف پذیری و 

دارد، شرح داده نشده است و چالشی برای مدل های کسب  موثر بودن مدل های کسب و کار ضرورت

 (.Wirtz, 2016و کار محسوب می شود )

 یدرصد از کسب و کارها 21دهد که تنها ینشان م ایدر دن نانیآمار قابل توجه شکست کارآفر

 عملکرد لیکسب و کارها به دل نکهیاند و ااز سه سال ادامه داشته شیب یکیشده بخش الکترون جادیا

( در جوامع BMs) کسب و کار یهامدل. رسندینم یاتیبه مرحله عمل ایشوند یاز بازار خارج م فیضع

در عمل آنها  کهیدر حال ؛اندشده جادیا یاطالعات یهاستمیو س تیریعلم مد رینظ یقاتیمختلف تحق

 از رییدر سه دهه گذشته، تغ ن،یعالوه بر ا (.Wirtz et al, 2016) هستند یاتیح یتجار تیموفق یابر

 یمختلف یها(. مدلEpiggle et al., 2015صورت گرفت ) یکیالکترون یهابه دستگاه یسنت یهامدل

آنها مربوط به  نیتراز معروف یکیاست که ارائه شده یکیکسب و کار الکترون کی یفضا یبررس یبرا

بوده و شامل  یممفهو یمدل کسب و کار ابزار ،استروالدر فیالکساندر استروالدر است. طبق تعر

 نیدهد. ایرا نشان م ییدرآمد زا یباشد که منطق شرکت برایاز عناصر و ارتباط آنها م یامجموعه

(. Osterwalder, 2010) دهدیم انیاز مشتر یبخش ای کیبه  یاست که شرکت یارزش فیمدل توص

های استارتاپمدل کسب و کارهای الکترونیکی در مسئله تحقیق حاضر، این است که عوامل موثر بر 

 ایرانی کدامند؟

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

 كسب و كار الکترونیک

 مبادالت برای بازرگانان و مشتری کسب :از است عبارت کلی مفهوم به الکترونیک کار و کسب

 و ارتباطی های تکنولوژی راه از تعامالت و ارتباطات تبادالت، ها، تراکنش خودکارکردن راه از تجاری

 اینترنت، تلفن، :مانند سازمانی، بین های سیستم شامل که اقتصادی هایهدف جهت در کامپیوتری

 توان می پس .است تجاری آنالین معامالت پشتیبانی جهت در داخلی کامپیوتری های رشته یا ایمیل،
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 کار جریان و کار و کسب هایتراکنش سازی خودکار جدید، های وکار کسب نوع این هدف که گفت

 (.7111است )نائینی و لرکی، 

است که هر یک به ابعاد در زمینه کسب و کارهای الکترونیکی، تحقیقات بسیاری صورت گرفته

به  نگاهی است که بادریافته(، 7111اند. موحدی )مختلفی از کسب و کار الکترونیک پرداخته

 اهمیت وجود به توان می کشاورزی، حوزه در اینترنتی کار و کسب ندازیا راه برای شده ارائه راهکارهای

وی  .پی برد قانونی های چارچوب و متخصص انسانی منابع اجتماعی، و فنی های زیرساخت عامل سه

 گرفته نظر در باید الکترونیک کار و کسب در ایجاد که دارد وجود مرحله است که سهپیشنهاد کرده

شده.  اجرا کار و کسب طرح ارزیابی و و کار، کسب طرح اجرای کار، و کسب ریزی برنامه شوند:

حوزه  در الکترونیکی کارهای و کسب بیشتر توسعه و اندازی راه همچنین طبق تحقیق موحدی، جهت

های  کالس و انبوه های رسانه طریق از سازی آگاه و سازی فرهنگ قبیل از هاییشیوه به کشاورزی

  گردد. ایجاد روستاییان بایستی و کشاورزان در الزم های زمینه ترویجی آموزشی

 وکار کسب توسعه های دریافتند که استراتژی( نیز 7111خاتمی فیروزآبادی و همکاران )

شود. بندی میو دسته استخراج SWOT تحلیل های ماتریس و شده تایید مدل اساس بر الکترونیک

 می قرار تاثیر تحت اشیاء اینترنت توسط که وکار مدل کسب از هاییترین مولفهطبق تحقیق آنها، مهم

-مولفه سایر و باشد می گذاری قیمت و درآمدی های مدل های همکاری، مدل ارزش، های مدل گیرد،

 چندان ... و اصلی های فعالیت فروش، های کانال مثال، عنوان به وکار استروالدر کسب مدل های

 و وکار کسب برای خلق شده ارزش نوع که اند که زمانیآنها پیشنهاد کردهاست.  قرار نگرفته موردتوجه

 با همکاری هایمدل رو ازاین گذارد، می تاثیر نیز مشتریان و ها روابط سازمان بر کند می تغییر مشتری

 یکدیگر با همکاری به مایل را هاشرکت که اهدافی جمله از آیند. می میان به از قبل متفاوت اهدافی

و  هاتکنولوژی اکتساب محصول، تولید به بخشیدن شتاب خدمات، ارائه توسعه :از کنند، عبارتندمی

 دستیابی سازی، تکنولوژی، بهینه الیسنس آگاهی، ایجاد ها،پایلوت اندازیراه کسب وکار، های دانستنی

 است. ریسک کاهش و منابع به

مطالعه و طراحی یک چارچوب کسب و کارهای "( در مقاله خود با عنوان2171) 1یانکیانگ

عنوان کرد که پتانسیل بالقوه ای برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی  "الکترونیکی برای موبایل

وی در  مبتنی بر اپلیکیشن های موبایل وجود دارد که هنوز به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.

-سیستم های مدیریت محتوای کسب و کارهای الکترونیک را مورد مطالعه و بررسی قرار میکار خود 

کند که پلتفرم جاوا برای مدیریت محتوای کسب وکارهای الکترونیک مبتنی دهد و در آخر عنوان می

 کند.تر عمل میتر و سریعبر موبایل مطمئن
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 مدل كسب و كار الکترونیک

است که روش دستیابی به موفقیت را برای یک شرکت ترسیم  مدل کسب و کار، طرح جامعی

کند و فرآیندی را که شرکت بایستی برای دستیابی به بازار هدف خود شناسایی کند، ساده و می

دهد را مشخص کرده و پیشنهادی را که کند، ارزش پیشنهادی را که به این بازار ارائه میموثرتر می

(. 11، 2171نماید )چرنو، کند را ارائه میذینفعان ایجاد ارزش میبرای مشتریان هدف، همکاران و 

 مشتریان، هم کنندگان، مصرف میان ارتباطات و ها نقش از توصیفی الکترونیکی کار و کسب مدل یک

 و همچنین مالی اطالعاتی، تولیدی، اصلی های جریان که است شرکت یک کنندگانعرضه و پیمانان

 (.Masanel, 2012) کند می مشخص را شرکا اصلی منافع

 در کسب محصول راهبرد و وکار کسب مدل بین رابطه (، با هدف بررسی7112روحانی و رضوانی )

 میزان کنترل، و توجه محورِ مرجع نقطه ایران، دریافتند که دو متوسط و کوچک الکترونیکی وکارهای

هستند. آنها پیشنهاد  راهبردهای محصول و الکترونیک وکار کسب های مدل انتخاب در مؤثری عوامل

 کسب محصول در راهبرد نوع و وکار کسب مدل نوع انتخاب میان ای راهبردی هماهنگی اند کهکرده

 دارد.  وجود ایران الکترونیکی متوسط و کوچک وکارهای

(، با هدف طراحی مدل کسب و کار مناسب برای چابکی سازمان در 7111کریمی و رحمانی )

است که با توجه به عوامل علی، « مدل کسب و کار»مقوله اصلی فرآیند، شرکت سایپا، دریافتند که 

اند که نتایج این پژوهش، است. آنها پیشنهاد کردهای و عوامل محیطی شکل گرفتهعوامل زمینه

ها و پیامدهای مدل کسب و کار چابک، افزایش ات محققان این حوزه را در زمینه اهداف، چالشاطالع

 دهد.می

صنعت بیمه با  در مشتریان باشگاه وکار کسب مدل طراحی(، با هدف 7111رضوانی و همکاران )

 تریانمش باشگاه  وکار کسب مدل طراحی برای، دریافتند که «بلوک مشتریان»و « نوآوری»تاکید بر 

 با و ارتباط توزیع کانال مشتریان، بندی بخش تم 1 شامل مشتریان بلوک های مؤلفه بیمه، صنعت در

 ادبیات با ها تم عنوان اند که هرچندآنها پیشتهاد کرده باشد. می گویه 11 و مؤلفه زیر 1 مشتریان،

 کامالً مشتریان باشگاه وکار کسب مدل آنها در سازنده مؤلفه زیر اما است، یکسان وکار کسب مدل

 است. متفاوت

 و ها بنگاه در کار و کسب مدل های طراحی روش (، با هدف شناسایی7111زعفریان و همکاران )

 وکار، کسب از منطق مشترک درک ایجاد با کار و کسب و هدایت آنها، دریافتند که مدل کارها و کسب

 ایجاد و روشن انداز چشم ایجاد کار، و کسب مدیریت کار، بهبود و کسب منطق تحلیل و تجزیه امکان

 و ها طرح با ها شرکت که شود می موجب کار و کسب اهمیت مدل دهنده نشان انحصاری امتیاز حق

 موقعیت ارتقاء و حفظ امکان نتیجه در و جدید کار و بازار کسب به ورود زمینه خود، جدید های ایده

فناوری  های اند که شرکتآنها پیشنهاد کرده .نمایند فراهم و جهانی، داخلی های بازار در شرکتشان
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مناسب  الگویی بومی، های توانمندی و شرایط به توجه با و الگوها این بررسی و مطالعه با کشور بنیان

 .نمایند اقدام مناسب کار و کسب مدل طراحی به و انتخاب

کسب و کار و انتخاب های مدل های "( در مقاله خود با عنوان2171)1تانگ اسپویت و همکارانش

به بررسی موانع و چالش های موجود بر سر راه پیاده سازی مدل های کسب و  "تامین مالی شرکت

اند که بخش مالی و تامین کار از دیدگاه صاحبان شرکت ها و مشتریان، می پردازد. آنها پیشنهاد کرده

هر مدل کسب و کار در نظر گرفته  هزینه ها از سوی مشتری یا سازمان عنصر مهمی است که باید در

شود. چرا که بصورت مستقیم بر توان خرید مشتری و متعاقبا بر رو انتظارات و رضایت مشتری تاثیر 

 گذار است.

واکنش مراکز شتاب دهنده، به مدل های "( در مقاله خود با عنوان2171)5آهوجا و همکارش

ل تحقیقاتی بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که پتانسی، دریافتند "کسب و کار بر مبنای اینترنت

. آنها کسب و کار در نظر گرفت یو می بایست استراتژی های مختلف را برای رشد این مدل ها

پیشنهاد کردند که توجه به مشتری در همه دوران به عنوان بخش اصلی مدل های کسب و کار باید 

 مورد توجه قرار گیرد.

های کسب و کار برای تکنولوژی در مطالعه ای با عنوان مدل ( 2171) بون ساک و همکارانش

که مدل کسب و کاری مورد نیاز است که ، دریافتند در صنعت الکترونیک و لوازم برقی های ماندگار

بتواند ویژگی های خاص از فن آوری های سازگار با محیط زیست را جهت ایجاد ارزش اقتصادی و 

که شرکت های مسئول و کارآفرینی رویکرد  . آنها پیشنهاد کردندازار ارائه کندغلبه بر موانع نفوذ در ب

 .نوآوری در مدل کسب و کار به روش های متمایز را برگزیده اند
مفهوم سازی  مدل های کسب و کار در شبکه های  " ( در مقاله خود با عنوان2171)1بانک وال

دهد و آنها را با استفاده از دیدگاه های ل قرار میدو مدل کسب و کار را مورد تجزیه و تحلی "صنعتی

کند و مدل کسب کنند. یکی از این دو مدل به صورت واحد و متمرکز فعالیت میمدیریتی تکمیل می

کند. وی عالوه بر شمردن مزیت های مدل های کسب و کار مبتنی و کار دیگر بصورت شبکه کار می

 کند.رساخت در مدل های کسب و کار شبکه ای تاکید میبر شبکه، به نقش فناوری اطالعات و زی

به  "مدل کسب و کار تجاری بر اساس اینترنت موبایل" ( در مقاله خود با عنوان2171)1جیا

های تجاری در قالب مدل کسب و کار بر اساس پلتفرم های های شرکتها و فعالیتیبررسی استراتژ

و آنها را با  که رهبری بازار را بر عهده دارند، می پردازداینترنتی موبایل در چهار شرکت بزرگ چینی 

کند. در نهایت عوامل های بزرگ آمریکایی مانند اپل، آمازون فیسبوک و گوگل مقایسه میشرکت

                                                      
4
 Sopitsuda Tongsopit 

5
 Ahuja Elena Novelli 

6
 Lars Bankvall 

7
 Kai Jia 
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اصلی موثر بر موفقیت این شرکت ها را نوآوری، توجه به شبکه های اجتماعی، زیرساخت و مشتری 

 داند.می

 ایران بانکداری صنعت در الکترونیکی کسب وکار مدل (، با هدف ارائه7115رضوانی و اصالحی )

 شده، ارائه ارزش اصلی بعد 1 برگیرنده در صنعت بانکداری الکترونیکی کسب وکار مدل دریافتند که

اصلی  مقوله 71 قالب در اصلی هایمؤلفه مجموع و در است مالی مدیریت و تأمین کنندگان مشتریان،

 شبکه ها،شایستگی و منابع بیمه، مشتریان، توزیع، وفاداری کانال هدف، مشتریان خدمات،/)محصول

است. آنها  شده بندی طبقه الکترونیکی( هایو واسطه درآمد ساختار هزینه، ساختار شرکا، یا همکاری

 نظیر الکترونیکی هایمنسجم واسطه صورت به هنوز ایران در به اینکه توجه اند که باپیشنهاد کرده

-مدل کارگیریبه با تا شودمی گرفته پیشنهاد کار به غیره و بورس کارگزاران ارزی، صرافی هایشرکت

 و ارائه منابع جذب در رنگشان پر نقش به توجه با هاواسطه این از منسجم، الکترونیکی وکارکسب های

 شود. استفاده ترقوی مالی خدمات

کار  و کسب طرح سازی پیاده عناصر تحلیل و تجزیه(، با هدف 7111جاللی نائینی و لرکی )

 مدیریت و آموزش توسعه، نظیر متوسط، دریافتند که عناصری و کوچک های سازمان در الکترونیک

 و سازمان، در ارتباطی های سیستم بودن باال روابط خارجی، مدیریت بندی تولید، زمان انسانی، منابع

-آنها پیشنهاد کرده .شوند می قلمداد شکست بحرانی عوامل دارایی، مهمترین مدیریت و ایجاد ، کسب

-فازی، می منطق و استراتژیک مدیریت رویکرد با الکترونیک کار و کسب به راهیابی اند که بسترسازی

 کسب طرح سازی پیاده شکست بحرانی عوامل تواند در این زمینه موثر واقع گردد. همچنین، مهمترین

 و مدیریت آموزش توسعۀ نظیر عناصری توان می را متوسط و کوچک های سازمان در الکترونیک کار و

 و سازمان، در های ارتباطی سیستم بودن باال خارجی، روابط مدیریت تولید، بندی زمان انسانی، منابع

 نمود. عنوان دارایی مدیریت و ایجاد کسب،

 افزایش و بحران مدیریت رویکرد با نواورانه کار و کسب (، با هدف بررسی ضرورت7115احمدی )

های بزرگ به دلیل بحران به تنهایی بازار، دریافت که عدم موفقیت بسیاری از شرکت رقابت در قدرت

است نوآوری در مدل کسب و کار خود نیست، بلکه به این دلیل است که مدیریت سازمان نتوانسته

ی در شرایط دشوار نیز در سطح العاده نوآور و خالق، حتهای فوقایجاد نماید.  افراد یا شرکت

اند. هوشیاری و ظرفیت نوآوری باالی آنان، سازگارپذیری با عملکردی باالتر از رقبای خود قرار داشته

که بسیاری از محصوالت مهم و حیاتی در زمان بحران طوریاست؛ بهتر نمودهها را برایشان آسانچالش

های خوب به هدر های نهفته در بستر بحرانادند که فرصتها هرگز اجازه ندکتاند و این شرابداع شده

است که برخورداری از حد خاصی از نوآوری در طراحی یک الگوی کسب و روند. وی پیشنهاد کرده

-ناپذیر در دستیابی به تاثیر ژرف و عمیق نوآوری در کسب و کار تلقی میکار، یکی از عوامل اجتناب

 گردد.
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های کسب و کارهای (، با هدف بررسی عوامل موثر در انتخاب مدل7111محمدیان و همکاران )

عوامل موثری در  ،که کلیه عوامل شناسایی شدهالکترونیکی کوچک و متوسط در ایران، دریافتند 

اند. آنها های کسب و کار الکترونیکی در کسب وکارهای کوچک و متوسط ایران بودهانتخاب مدل

ترین عوامل موثر پارچگی فرایندها و راهبردهای سازمانی به ترتیب مهمعوامل یک اند کهپیشنهاد کرده

در کسب و کارهای الکترونیک کوچک و متوسط ایران  های کسب و کار الکترونیکدر انتخاب مدل

 هایمدل انتخاب در مؤثر عوامل توسعه و بسط شناسایی، اند کهآنها پیشنهاد کرده باشند. همچنین،می

 الکترونیک کسب وکار هایمدل سازی مدل و نظری ادبیات توسعه و در فهم الکترونیک وکار کسب

 است. مهم بسیار بافت کشور بر مبتنی

 صنعت الکترونیک وکار کسب های مدل پردازی (، با هدف مفهوم7112رضوانی و اصالحی )

» ش شناسی  رو بر مبتنی کشور، نوظهور هایبانک مطالعه اساس بر منسجم الگوی ارائه و بانکداری

 بانکداری در جدید شده ارائه ارزش»فرایند  اصلی ، دریافتند که مقوله«ها داده از برخاسته نظریه

 موجبات از و گیردمی بر در را بانکی نوین خدمات ، ها مدل است که با توجه به ماهیت« الکترونیک

-آشنایی با فناوری» همچنین و آنها پشتیبانی عدم و« سنتی بانکداری های مدل ضعف»همچون  علی

 کسب مدل انتخاب»و « الکترونیکی بانکداری پذیرش»کلی  گام دو طی وجودآمده وبه« های نوین

 آینده عملکرد بهبود»و « برخط خودخدمتی»، «مجازی بانکداری»پیامد  دسته سه به« وکارالکترونیکی

« سازمانی عوامل»و « فردی های ویژگی»دسته  دو در ای زمینه شرایط بین این در گردد. می منجر« 

موثرند. آنها  فرآیند این ، در«گذاران بیمه»و « مالی های واسطه»همچون   محیطی شرایط همچنین و

 بانک صنعت الکترونیک وکار کسب مناسب های مدل انتخاب اهمیت به توجه اند که باپیشنهاد کرده

گیرد.  صورت الکترونیک وکار کسب های مدل از عیار تمام و دقیق بررسی یک ابتدا تا است داری، الزم

 تعریف درستی به را مساله توان می ،گردید مشخص الکترونیک وکار کسب یک اصلی کارکرد زمانی که

چگونگی  و کشورها سایر های بانک مورد در تحقیق و بررسی رو آن از نمود. ارائه را مناسب حل و راه

  باشد. موثر تواندمی آنها های فرایند و وکار کسب مدل انتخاب

(، با هدف تحقیق در ارزیابی ارزش مدل کسب و کار تجارت الکترونیکی، 2175وی وی و یو )

جهت درک بهتر  ینشیرا جذب کند، که به آنها ب انیمشتر یقادر است رفتارها یسودآوردریافتند که 

 یها تیمدل فعال نیدهد. ا یم یمنطق یها یریگ میو تصم نیآنال انیو انتظارات مشتر اتیتجرب

ارزش بهره  یها تیفعال یساز نهیجهت به ییها وهیدهد و از ش یمدل کسب و کار را نشان م یاصل

فراهم  ن،یگزیجا یتجار یمدل ها شیآزما یرا برا تیفعال یراه واقع ،یمدل ساز کردین روی. اردیگ یم

خاص در  یگذار هیگوناگون قبل از تعهد به سرما یفرصت ها یساز هیکند تا شرکت را به شب یم

را کنترل  دیجد یتکنولوژ دیبا کیشرکت تجارت الکتروناند که . آنها پیشنهاد کردهکند لیتبد تیواقع

به عنوان  یمثال محاسبات ابر یمدل کسب و کار را کاهش دهد، برا یاساس رییتواند تغ یکند که م

خدمت بهتر به مصرف  یانمند ساختن تمام کسب و کارها براباعث تو دیجد یموتور در عصر اقتصاد
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را  دیجد یها تیها، عملکردها و قابل یژگیو دیجد یخواهند شد. فن آور یکنندگان و بهبود بهره ور

 لیداده و تسه شیافزا را کنند یرا که از آن استفاده م یانیمشتر دید تا تجربه خرنبخش یبهبود م

حال مهم  نیسخت و در ع ک،یشرکت تجارت الکترون بر یکنظارت  یکه برا یگرید دی. تهددیننما

 سیسرو اید محصول نتوان یکه م وجود دارند ییها یفناور ؛تصفحه رادار اس یآن رو یاست، نگهدار

 یشرکت کنندگان با ارائه دهندگان فناور ید. همکارنرا از کار انداخته باش کیشرکت تجارت الکترون

است که بدون اشاره  نیآنها ا فهیباشد. وظ دیتهد نیاز ا یریجلوگ یل براقابل قبو یممکن است راه

 .فکر کنند ندهیآ یدر مورد امکان ها، موجود یبه تکنولوژ اریبس

 

 مدل كسب و كار تکاملیروند 

 طوری به است؛ گذاشته شغلی و تجاری اقتصادی، هایصهعر تمامی در ای عمده آثار اطالعات فناوری

 الکترونیکی کسب وکار های مدل .است آمده وجود به الکترونیک نسخه یک تجاریه پدید هر برای که

 های ویژگی دارای معموال خاص، طبقه یک در ها مدل این اند، شده محققان معرفی سوی از بسیاری

 با ارتباطی های مدل دارای یا دارند مشابه گذاری قیمت سیاست مثال، عنوان به. هستند مشترکی

متفاوت  مختلف محققان سوی از شده گرفته به کار معیارهای که آنجا از همچنین .هستند مشتریان

  (.7111می فیروزآبادی و همکاران، است )خات شده ارائه نیز مختلفی های بندی طبقه است،

 الکترونیکی، فروشگاه ازجمله وکار کسب های برای مدل را متعددی های بندی طبقه نویسندگان

 ثالث، شخص بازار موقعیت الکترونیکی، خرید مراکز های الکترونیکی،حراجی الکترونیکی، گریواسطه

 پلتفرم ارزش، زنجیره کنندگان ادغام ارزش، زنجیره خدمات کنندگان مجازی، ارائه اجتماعات

 (.Timmers, 1998)  کنند می بندی دسته اطالعات گریو واسطه همکاری

دچار  زیرقابت ن طیمح نبوده و دیدور که رقابت شد یدر سال ها کار کسب و طیبر مح یبا نگاه

برخوردار بودند، به  یشتریب ثبات کمتر و یدگیچیکسب و کار از پ یها مدل، بود یکمتر یآشفتگ

و کار مشخص استفاده  کسب مدل کیاز  یتریمدت طوالن یبرا این امکان وجود داشت که که یطور

 مدل کسب کی ت،یدر عرصه فعال روزافزون کسب و کار و رقابت طیتر شدن مح دهیچیپ با ینمود. ول

 استفاده شود بال ای یاست، ممکن است فردا منقض یمنطق امروز ملموس و طیکه در مح یکار رقابت و

 مدل نوآورانه کسب و کار جهت یساز ادهیپ وی طراح ییتوانا ،بنابراین(. 7117)استروالدر و پیگنیور، 

ها در شرکت زهیمحرک و انگ(. Scott, 2012) شودیمی تلق یاتیسازمان ح کی تیو تداوم فعال رشد

 :باشدیم ریاز چهار مورد ز یکی ،یطوالن با قدمت ییها به خصوص در سازمان ها تالش نیا

 موجود؛ کار و کسب مدل در بحران وقوع -

 بازار؛ به جدید خدمات یا محصوالت ها،فناوری ورود -

 تغییر؛ حال در محیط با تطبیق منظور به موجود مدل از دفاع یا بهبود تعدیل،  -
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 ممکن که جدیدی کامالً مبحث کار و کسب های مدل آزمودن و کاوش با آینده برای شدن آماده -

 (.7117)استروالدر و پیگنیور،  شوند جایگزین موجود های مدل با نهایت در است

 صورت جدول زیر ارائه نمود.را به توان سیر تکاملی مدل کسب و کاربر این اساس، می

 
 های کسب و کار الکترونیکیسیر تکاملی مدل -7جدول 

 توضیح سال محقق

 7111 کاالکوتا
 مدل کننده، مصرف با بنگاه ارتباط مدل

 بنگاه با بنگاه ارتباط

 7111-7111 تیمرز

 بنگاه با بنگاه های مدل برای ساختار 77

 تدارک الکترونیکی، فروشگاه)

 مرکز الکترونیک، حراج الکترونیک،

 اجتماع ثالث، شخص بازار الکترونیک،

 ارزش، زنجیره کنندگان متحد مجازی،

 داللی کارمزد همکاری، پلتفرم

 (امانی مدیریت اطالعاتی،

 2117 ویل و ویتال

 وکار کسب ای هسته مدل هشت

 ایجاد زیرساخت واسطه،) الکترونیک

 متحدکنندگان مجازی، جامعه مشترک،

 کارمزد همکاری، پلتفرم ارزش، زنجیره

 (امانی مدیریت اطالعات، داللی

 2111 آندام

 ارتباط مدل بنگاه، با بنگاه ارتباط مدل

 بنگاه ارتباط مدل کننده، مصرف با بنگاه

 با کننده مصرف ارتباط مدل دولت، با

 متحرک تجارت و کننده مصرف

 2111 راپا

کسب و کار های درآمد طبقه مدل 1

اینترنتی )مدل داللی، مدل تبلیغاتی، 

مدل واسطه اطالعاتی، مدل بازرگانی و 

)... 
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 استارتاپ

 فردی صورتبه بنیانگذار یک یا و کارآفرین یک هایایده اساس بر که است وکاریکسب استارتاپ،

 بیانی به .است پذیرمقیاس و شونده تکرار وکارکسب مدل یک جستجوی در شرکت این و گرفته شکل

-کسب این و رفته شمار به آنها الینفک جز توسعه، که هستند وکارکسب از مدلی ها،استارتاپ تر،دقیق

، رواین ز. ا(Robehmed, 2013هستند ) مسئله حل و مشتریان نیاز کردن برطرف دنبال به وکارها

 هر به کارآفرینی که تفاوت این با دارد، وجود معنایی نزدیکی و قرابت کارآفرینی و استارتاپ مقوله میان

 فراگیر گسترش نیت با کمتر که دارد اشاره مستقل کارآفرین یک هایتالش و افکار از برآمده وکارکسب

 که شودجدیدی اطالق می وکارهایکسب به هااستارتاپ درحالیکه گیرند.می شکل افزایی شهرت و

 و گسترش داعیه و درآورده خود استخدام به را زیادی کارکنان داشته، فردیت از رهایی به تمایل

 و بوده مواجه باالیی محیطی اطمینان عدم با هااستارتاپ (.Katila et al, 2012دارند ) پذیریمقیاس

 گذارند،یسدها را پشت سر م نیکه ا اقلیتی اما کنند،می تجربه نیز را باالیی شکست نرخ همچنین

(. پس از به ثمر Griffith, 2014) خواهند داشت یرشد و اثرگذار یبرا ییباال تیاستعداد و ظرف

های اولیه، شناخت رقبا، آینده رسیدن یک کسب و کار نوپا، بر اساس موارد مهمی مانند بررسی هزینه

 (.7115گیرد )لطفی زاده، گذاری صورت میهای پیش روی آن ارزشکسب و کار نوپا و فرصت

 

کارهای نوپا در ایران، افزایشی در تعداد و انواع محصوالت وکسبهای اخیر با ظهور در سال

های شود. همچنین، همراه با رشد فراوان کسب و کارهای نوپا در ایران فعالیتخالقانه دیده می

-های حمایت از کسباندازی انجمنگذاری خارجی، راههای سرمایهاست. شرکتمختلفی صورت گرفته

-کار و سرمایهوگذاران ایرانی و ایجاد زمینه مناسب برای نخبگان کسبسرمایه کارهای نوپا، دعوت ازو

 ,Salamzadeh & Kawamoritaاست )کارهای نوپا در ایران بودهواندازی کسبگذاران از نتایج راه

کارهای نوپا تشکیل شد و در شهرهای اصلی ایران، رویدادهای وکسببوم زیست 7117. از سال (2017

-ها شروع به برگزاری کارگاهها و دانشگاهکارهای نوپا شکل گرفتند. پس از آن، شرکتوندازی کسباراه

-های خالق کردند. به مرور زمان، دفاتر انتقال فناوری، تسهیلهای آموزشی، نمایشگاه و تشکیل تیم

 (.Salamzadeh et al., 2017گذاری نیز فعال شدند )های سرمایهها و شرکتکننده

شرکت های سرمایه گذاری خارجی، راه اندازی انجمن های حمایت از کسب و کارهای نوپا، 

دعوت از سرمایه گذاران ایرانی و ایجاد زمینه مناسب برای نخبگان کسب و کار و سرمایه گذاران از 

با توجه به  (.2171نتایج راه اندازی کسب و کارهای نوپا در ایران بوده است )سالم زاده و کاواموریتا، 

است به این معنی  B2Cدرصد از استارت اپ های کشور  11، مدل تجاری 7111گزارش الکام استارز 

است که مشتریان این استارت آپ ها افرادی بودند که مصرف کننده نهایی محصوالت ارائه شده 

و احمدوند، %( در مرحله ورود به بازار هستند )ندافی 2/12هستند و بیشتر استارت آپ های کشور )

7111). 
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کارهای نوپای نوآورانه در و(، در تحقیقی به بررسی عوامل توسعه کسب2172گروئنوگن و النگن )

کارهای نوپای مورد مطالعه، رشد در اشتغال و حجم وکسباند. در اندازی پرداختهسه سال اول راه

رمایه اولیه کافی را نشان وکار کامل و سمعامالت هر دو همبستگی مثبتی با تدوین یک طرح کسب

اند. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین رشد اشتغال و استفاده از مشاوران داده

 (.Groenewegen and Langen, 2012است )گذاران وجود داشتهبیرونی و میزان سرمایه سرمایه

و مدل کسب و کار؛ آزمونی برای استارتاپ ناب "(، در تحقیقی با عنوان 2171بوکن و نیهور )

پردازی، بلکه برای ارتقاء ، دریافتند که استارتاپ ناب نه تنها برای ایده"جدیدبودن و تاثیرگذاری

های تکراری جهت کاهش عدم اطمینان، مشارکت ذینفعان و یادگیری جمعی باید بکار گرفته آزمون

توانند پدیدار شوند. ید، در طول آزمون میهای کسب و کار جداند که مدلشود. آنها پیشنهاد کرده

شوند های استارتاپ ناب و ارائه نموده و این نکته را یادآور میتری از فرصتهمچنین، آنها دید مثبت

تواند نوآوری پایدار و اشتغال ذینفع را جهت جدید بودن و تاثیرگذاری که چگونه استارتاپ ناب می

 بهتر، ایجاد نماید.

های تغییر و بهبود مدل کسب و کار در استارتاپ"(، در تحقیقی با عنوان 2171نسو )فرناندز و آفو

یابد. همچنین، ، دریافتند که مدل کسب و کار روندی پویاست که در طول زمان تکامل می"نرم افزاری

کنند آنها دریافتند که تغییرات در عناصر کسب و کاری که از ارزش پیشنهادی محصول حمایت می

چپ بوم مدل کسب و کار استروالدر(، بر روی عناصری که ارائه ارزش پیشنهادی به مشتریان )سمت 

 دهند، اثرگذار است. را توضیح می

پس از انجام مطالعات مقدماتی و بررسی متون مرتبط در این زمینه، مدل ارائه شده توسط 

ان جی ، (2115فینگان و هایس) ، پژوهش(2171(، استروالدر )7111محمدیان و همکاران)

 71( برای تعیین عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی انتخاب شدند که شامل 2115اریک)

باشند. مدل این پژوهش برگرفته از تلفیق این چهار مدل است که این ابعاد عبارتند از: عامل می

های مشتری، کانال های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط باشرکای کلیدی، فعالیت

ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک و زنجیره تامین که در مدل 

مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد که هدف از آن  7مفهومی پژوهش استفاده شد. شکل شماره

 ی است.های ایرانبررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ
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 الگوی مفهومی پژوهش -2-1

 
 مدل مفهومی پژوهش -7شکل 

 

 شناسی روش -3

 جامعه و نمونه آماری -1-3

، "علی بابا"، "مدیسه"، "دیجی کاال"های مدیران و ذینفعان استارتاپ پژوهش نیا آماریجامعه 

تعداد آنها با . ندبود  "نت برگ"و  "آپارات"، "تپ سی"، "چیلیوری"، "اسنپ فود"، "شیپور"، "دیوار"

نفر بود. با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق سرشماری  771های بعمل آمده توجه به بررسی

 نفر انتخاب شدند. 771همان 

 

 گیری ها و مقیاس اندازهادهد -2-3

پس از استخراج ابعاد  بود.و مستندات پرسشنامه ، پژوهش مصاحبه نیها در اداده یابزار گردآور

سوال تدوین گردید و به روش دلفی در  15مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه دلفی شامل 
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سوال  11پرسشنامه نهایی در قالب  اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی،

 5سوال، ارزش پیشنهادی  1سوال، منابع کلیدی  1های کلیدی سوال، فعالیت 5)شرکای کلیدی 

 5سوال، جریان درآمدی 1سوال، ساختار هزینه 1های ارتباطیسوال، کانال 1سوال ، ارتباط با مشتری 

سوال( تهیه گردیده و در اختیار مدیران  1سوال، زنجیره تامین 1سوال، فرهنگ کسب و کار الکترونیک

، "دیوار"، "علی بابا"، "مدیسه"، "1دیجی کاال"و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی سایت های 

 قرار گرفت. "نت برگ"و  "آپارات"، "تپ سی"، "چیلیوری"، "اسنپ فود"، "شیپور"

 

 روایی و پایایی -3-3

روش دلفی ساعتی استفاده شد. بدین منظور  به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از

پرسشنامه در اختیار چند استاد دانشگاه و چند صاحب نظر قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات 

پیشنهاد شده آنها، به منظور تعیین پرسشنامه اعتبار الزم را به دست آورد. به منظور تعیین پایایی، از 

فای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی برای همه متغیرها در روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آل

% باشد. آلفای کرونباخ برای متغیر 11بایست باالتر از دهنده پایایی بود که میمعادالت ساختاری نشان

، ارتباط 1811، ارزش پیشنهادی 1811، منابع کلیدی 1815های کلیدی ، فعالیت1817شرکای کلیدی 

، فرهنگ کسب و 1817، جریان درآمدی1811، ساختار هزینه1812های ارتباطی، کانال1811با مشتری 

 از پژوهش پرسشنامه که دهد می نشان و استدست آمد به 1812، زنجیره تامین1811کار الکترونیک

 .است 181 از باالتر اعداد که چرا است، برخوردار الزم پایایی

 

 تکنیک های تحلیل -4-3

 ی دلفی و معادالت ساختاری استفاده گردید.هادر این پژوهش، از تکنیک

 

 ها یافته -4

 ساختاری مدل برازش -4-1

R معیارهای از ساختاری مدل برازش بررسی برای
Q و 2

 در یک هر مقادیر که است شده استفاده2

 .است ساختاری مدل مناسب برازش دهنده نشان و آمده 7 جدول

 

 

 

                                                      
1
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Rمعیارهای  -2جدول 
Qو  2

2 

 R2 Q2 کار ابعاد مدل کسب و
 1811111 18121711 شرکای تجاری

 18215171 18125177 های کلیدیفعالیت

 18251251 18111217 منابع کلیدی

 18217111 18112511 ارزش پیشنهادی

  18217512 18111725 ارتباط با مشتری

 18211725 18111517 های ارتباطیکانال

 18221275 18117152 ساختار هزینه

 1811111 18117115 درآمدیجریان 

 18271521 18512117 فرهنگ کسب و کار

 18251112 18171512 زنجیره تامین

 

 کلی مدل برازش -4-2

 GOF معیار از ،کند می کنترل را ساختاری و گیری اندازه مدل بخش دو هر که کلی مدل برازش برای

 قوی و متوسط ضعیف،به عنوان مقادیر  1812و  1822و  1817 مقدار سه به توجه با. شود می استفاده

 .دارد کلی مدل قوی برازش از نشان  GOF برای آمده دست به 18111521 مقدار ، GOF برای

 می نشان (T_valuesضرایب ) معناداری حالت در را تحقیق مدل ،1 شکل و مسیر ضرایب ،2 شکل

 از باالتر مسیر، از ضرایب یک هر برای  Tآماره وقتی گفت، توان می 1 و 2 های شکل به توجه با .دهد

 می تایید درصد 15 اطمینان در سطح فرضیه آن گرفت نتیجه توان می ( باشد،11/7معناداری ) آستانه

 18711باشند )شرکای کلیدی بر کسب و کار الکترونیک موثر می پژوهش، اول فرضیه در بنابراین شود.

های کلیدی بر کسب و کار الکترونیک موثر فعالیت پژوهش، دوم فرضیه در (. 18111و عدد معناداری

منابع کلیدی بر کسب و کار  پژوهش، سوم فرضیه در (.18251عدد معناداری و 18111باشند )می

ارزش  پژوهش، چهارم فرضیه در (.718211وعدد معناداری  18215باشند )الکترونیک موثر می

 پنجم فرضیه (. در18111و عدد معناداری  18275باشد )الکترونیک موثر میپیشنهادی بر کسب و کار 

(. 18121و عدد معناداری  -18771باشد )ارتباط با مشتری بر کسب و کار الکترونیک موثر می پژوهش،

و عدد  18111باشند )های ارتباطی بر کسب و کار الکترونیک موثر میکانال پژوهش، ششم فرضیه در

-ساختار هزینه بر کسب و کار الکترونیک موثر می پژوهش، هفتم (. در فرضیه18511معناداری 

جریان درآمدی بر کسب و کار  پژوهش، هشتم فرضیه در (.18211و عدد معناداری  18111)باشند

فرهنگ کسب و  پژوهش، نهم فرضیه (. در18112و عدد معناداری  18251باشد  )الکترونیک موثر می

پژوهش،  دهم فرضیه (. در18111و عددمعناداری  18211باشد )الکترونیک موثر میکار بر کسب و کار 
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 اندازه (. برای18111و عدد معناداری  -18717باشد )زنجیره تامین بر کسب و کار الکترونیک موثر می

 .است شده استفاده تعاملی از رویکرد کنندگی تعدیل اثر گیری

 
 پژوهشگر های منبع: یافته استاندارد. حالت در پژوهش ساختاری مدل -2شکل 
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 پژوهشگر یها افتهیمنبع:  ی.پژوهش در حالت معنادار یمدل ساختار -1شکل 

 

 و پیشنهادات گیری نتیجه ،بحث -5

در  یکیالکترون یمدل کسب و کارها موثر برهای هدف تبیین روند تکاملی و مولفه با پژوهش این

 گذشته هایپژوهش از اندکی تعداد شد، اشاره که همانطور. است پذیرفته های ایرانی صورتاستارتاپ

 محسوس آن همزمان بررسی خال و اندکرده بررسی همزمان طور به را تحقیق این شده بررسی ابعاد

 ابعاد تمامی توانسته همزمان بطور که باشد زمینه این در تحقیقات اولین جزء تواندمی تحقیق این .است

 در .کند بررسی مدل یک قالب در را های ایرانیموثر بر مدل کسب وکارهای الکترونیکی استارتاپ

های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش شرکای کلیدی، فعالیت که شد مشخص تحقیق، فرضیه بررسی

 های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کارپیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال

باشند موثر می های ایرانیاستارتاپالکترونیک و زنجیره تامین بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در 

 راابعاد مدل این تحقیق  تمامی بتواند که ای مطالعه تحقیق ادبیات مرور در .گردید تایید فرضیه و
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بر مدل کسب و  کلیدی یشرکاطبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، . است نشده یافت کند، بررسی

در طی تحقیقی  2171های ایرانی تاثیر دارند. اوه و همکاران در سال کارهای الکترونیکی در استارتاپ

که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که شرکای کلیدی تاثیر بسزایی بر کسب و کار الکترونیکی 

ه در پژوهش خود دریافتند که ( ک2177دارند. همچنین این نتیجه با نتیجه پژوهش ناکانو و هیرو )

LCA فعالیت مشارکتی با شرکای تجاری با استفاده از
1
در یافتن مکانی برای بهبود فرآورده و فرایند  

 یشرکا(، در پژوهش خود دریافتند که 2171تولید مؤثر است، مطابقت دارد. استروالدر و پیگنیور )

ها ر مدل کسب و کار وجود دارند. شرکتکنندگان و شرکاء هستند که د نیشبکه ارزش تأم کلیدی،

مدل کسب و کار، کاهش  یساز نهیکنند و مشارکت ها به منظور به یمشارکت م یادیز لیبه دال

هستند. غییر در حال ت کسب وکار یاز مدل ها یاریبس یبه دست آوردن منابع، سنگ بنا ای سکیر

(Osterwalder and Pigneur ،2171). از شبکه ارزش  یبه عنوان بخش یاصل یشرکا ،گرید اتیدر ادب

 نیمؤلفه را به عنوان تأم نی( ا2111. همانطور که هامل )رندیگ یارزش مورد توجه قرار م رهیزنج ای

 یبا ارزش برا یا( آنها را به عنوان مؤلفه 2171) تیسکند ،  یم میکنندگان ، شرکا ، ائتالف ها ترس

 .(Teece, 2010) دهد یقرار م یمورد بررس یارو برون سپ ییمربوط به کارا یها یریگ میتصم

کسب و کارهای الکترونیکی در مدل نتایج این تحقیق نشان داد که فرهنگ کسب و کار بر 

 2171موثر است. این نتیجه همراستا با تحقیق گاگانیس و همکاران که در سال  های ایرانیاستارتاپ

دریافتند که ابعاد فرهنگ ملی نقش مهمی در کسب و کار باشد. آنها در پژوهش خود انجام دادند، می

نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که فردگرایی، مردانگی و گرایش طوالنی  الکترونیک ایفا می کند.

مدت تأثیر مثبتی بر سودآوری دارد؛ در حالی که فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان اثر منفی بر 

نین دریافتند که میزان تأثیر فرهنگ ملی بر سودآوری به ثبات سودآوری کسب و کار دارد. همچ

کسب و کارهای مدل این پژوهش نشان داد که زنجیره تامین بر  سیاسی و کیفیت نهادی بستگی دارد.

 2121های ژو و همکاران در سال های ایرانی موثر است. این نتیجه با یافتهالکترونیکی در استارتاپ

کسب و کارهای مدل در این تحقیق مشخص شد که ارتباط با مشتری بر مطابقت دارد. همچنین 

های ایرانی موثر است که این نتیجه با نتایج تحقیق کوهلی و همکاران الکترونیکی در استارتاپ

( که به این نتیجه رسیدند که 2171( مطابقت دارد. همچنین با پژوهش گاالرزا و همکاران )2117)

گردد، تطابق ها میهبود همه جانبه کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپارتباط با مشتری باعث ب

 دارد.
کسب و کارهای مدل در این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که جریان درآمدی بر 

(، در پژوهش خود 2171های ایرانی موثر است. بورینسکین و بورینسکاس )الکترونیکی در استارتاپ

های کسب و کار های سودآور در فناوریگذاریبهبود شرایط جهت سرمایهمنظور دریافتند که به

                                                      
9
 life cycle assessment 
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تواند در افق که می-های کسب و کار جدید های اضافی ناشی از ایدهالکترونیکی، بایستی به هزینه

های ای شود. در واقع، جلوگیری از هزینهتوجه ویژه -زمانی به عنوان درآمد خالص ذخیره گردد

همچنین، این پژوهش نشان  گردد.ایجاد یک جریان درآمدی پایدار در کسب و کار میاضافی، باعث 

های ایرانی موثر است. ایبانز کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپمدل داد که ارزش پیشنهادی بر 

( در پژوهش خود دریافتند که بهبود ارزش برند باعث ایجاد یک مزیت رقابتی 2171و جورج )

گردد و بیان کردند که ارزش برند جزو ارزش پیشنهادی در کسب وکارهای استارتاپی می منحصربفرد

طور دقیق در پژوهش خود اشاره نکردند که ارزش پیشنهادی بر شود. اما به این نکته بهمحسوب می

 های ایرانی موثر است.کسب و کارهای الکترونیکی استارتاپمدل 

 

های پیشنهادی بر کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ در این پژوهش، تاثیر منابع کلیدی

ها و تعامل  تیفعال یبررس تحقیق خود دریافتند کهدر (، 2172نیلسن و مونتمری )ایرانی اثبات شد. 

که  میدهد تا بفهم یامکان را م نیبه ما ابه عنوان یکی از منابع کلیدی کسب وکار،  یانسان یروین

 Nielsen)کندرا نمایان می نقاط قوت و ضعف آنها نی، همچنکنند یچگونه کار م کسب وکار یهامدل

& Montemeari, 2012( همچنین، کلیماس .)هایی که در تحقیق خود انجام ( طبق مصاحبه2171

نیز یکی از منابع کلیدی مهم در کسب وکارهای  "مشتریان"داد، به این نتیجه دست یافت که 

طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، ساختار هزینه بر  (.Klimas, 2018باشند )الکترونیکی می

در پژوهش (، 2111کردروی و دوراند ) .های ایرانی موثر استکسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ

 هزینه، ساختار و کار و کسب های ویژگی کامل آنالیز از پس باید هزینه استراتژی اند کهبیان کردهخود 

 باعث همیشه است، موثر روزمره کاالی و کار و کسب مقیاس در استراتژی این اگرچه زیرا ؛گردد تعیین

آنها در  (.Coeurderoy & Durand, 2004شود )نمی غیرمتمرکز کارهای و کسب در شرکت سودآوری

 اند.تحقیق خود به چگونگی تاثیر ساختار هزینه بر مدل کسب وکار نپرداخته

نتایج این تحقیق مبرهن است که تمامی ابعاد ارائه شده در مدل که شامل شرکای کلیدی،  

های ارتباطی، ساختار های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانالفعالیت

باشند، بر کسب و کارهای هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین می

های ایرانی موثر هستند. باتوجه به موثر بودن تمامی ابعاد مدل کسب و کار الکترونیکی در استارتاپ

 گردد:الکترونیکی که در این پژوهش به آنها پرداختیم، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

یست با باکنند، میها میهای استارتاپافرادی که اقدام به ایجاد و تولید محتوای وبسایت  -7

گذارند و با های ایرانی تاثیر میتوجه به ابعادی که بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ

سازی سایت و تولید محتوای صحیح و روزآمد، به آموزش کافی نسبت به طراحی سایت، سئو و بهینه

 ها افزایش یابد.های استارتاپاین عرصه قدم بگذارند تا بازدهی وبسایت
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مدیران کسب و کارهای الکترونیکی باید ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی شامل شرکای  -2

های ارتباطی، های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانالکلیدی، فعالیت

طور جدی در ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین را به

 سب و کار خود مورد توجه قرار دهند.ک

در هریک از انواع کسب و کارهای الکترونیکی، اهمیت هریک از ابعاد مدل کسب و کار  -1

باشد و این بدان معناست که توجه به هریک از این ابعاد باید طبق شناخت نوع الکترونیکی متفاوت می

یرد. همچنین، این امر نشان از انعطاف های ایرانی صورت پذکسب و کار الکترونیکی در استارتاپ

 پذیری ابعاد مدل کسب و کار الکترونیکی دارد.

 در نیاز مورد امکانات ایجاد با هاهدانشگا در علمی ها بصورتاستارتاپ به مربوط مباحث  -1

 کشور، بیش از پیش مطرح گردد. اکوسیستم استارتاپی تقویت راستای

اندازی افراد جویای کار و نیاز جوانان کشور ایران به اشتغال، راهبا توجه به درصد باالی تعداد  -5

 تواند یک ایده عالی جهت ایجاد اشتغال به شمار آید.ها میاستارتاپ

های توان با ایجاد زیرساختباتوجه نیاز اقتصادی کشور ایران به یک منبع درآمدی پایدار، می -1

وسیله آنها، بتوان ها فراهم نمود تا بهو پیشرفت استارتاپ مناسب در کشور، زمینه را برای ایجاد و رشد

 به یک جریان درآمدی پایدار دست یافت.
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