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 کیتجارت الکترون B2B یدر مدل ها کیاستراتژ یریگ میبر تصم یتأمل
 1 1 دکتر حمید حاجی مال میرزايی، 2 محسن غفاربیگی

 
 hhmirzaee@ut.ac.irدانشگاه تهران،  یفاراب سيپرد یعلم ئتیو عضو ه ارياستاد ت،يريمد یدکترا 1

 m_ ghafarbeigi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مديريت اجرايی پرديس فارابی دانشگاه تهران ،  2

 چکیده

 یدرحال نيبه ارمغان آمده است. ا زین یداشته است و سود قابل توجه شيتوسط سازمان ها افزا کیتجارت الکترون رشينرخ پذ یبه طور معنادار ریدر چند سال اخ
تجاارت  شاامل  یدر مادل هاا یبه باازنگر ازیمسأله بر ن نيگشته که ا جاديا یکیالکترون طیدر مح یاقدامات تجار یدر راهبر زین یديجد یاست که چالش ها

انتخاا  نادرسات مادلهای  .ديافزا یم یکیالکترون طیدر مح شانيا تیموفق یسازمان ها به منظور حداکثرساز یبرا کیتجارت الکترون یمناسب مدل ها رشيپذ
مدل  نیب یموضوع که چه ارتباط نياز ا یاهاست. آگ کیمانع گسترش تجارت الکترون نيمهمتر ،یو سازمان یطیمح طيبدون توجه به شرا ،یکیکسب و کار الکترون

جهات،  نيدارد. باد رانيبرای محققان و مد ادیيز تیوجود دارد، اهم یارزش رقابت هيگوناگون در خلق، کسب و ارا یها یو استراتژ کیهای کسب و کار الکترون

 ی( با استفاده از روش مطالعات کتابخاناه اB2Bشرکت به شرکت ) یکیالکترون طیمح کيدر  کیتجارت الکترون یپژوهش بر عوامل موثر بر انتخا  مدل ها نيا

 پردازد.  یم

 کسب و کار ، مدلB2B ک،ياستراتژ یریگ میتصم ک،یتجارت الکترون :كلیدی واژه های

 

 مقدمه -1

مجادد  یاز سازمان هاا مهندسا یاریکه بس یدر طول سال ها، در حال

 یهاا ناهيمختلا،، هز یشده اند و به روش ها یشده اند، کوچک ساز

باه  یابیسازمان ها، باا هادد دسات گريخود را کاهش داده اند، هنوز د

 هيسارما دياجد کياقادامات اساتراتژ یمثبت کسب و کار، بر رو جينتا
 یها یشامل استفاده از فناور کياستراتژ داماتاق نيکنند. ا یم یگذار

بهاره  کیاتجاارت الکترون یاياتاوان باا آن از مزا یاست که ما یمدرن

بازارهاا  جادي/ عرضه کننده و ایارتباطات مشتر تيکرد و با تقو یبردار

و  یلیب لد،ینمود. ) پورترف جاديدر سازمان ا یتحول ،ديجد یو فرصت ها

 (2222هونگ،  و،ي  ر2212 ورز،یال

به  ک،یتجارت الکترون شتریو ظهور هرچه ب شيدایپ یاست تا برا ازین 

 ردیاصاورت گ یکسب و کار فعل یبر مدل ها یا یبازنگر نيادیطور بن

حاصال  یرقاابت تيابه دست آوردن مز یکه سازمان ها برا یراتییتا تغ

مشخص گردد  لهیوس نيدارند، بد ازین ديجد یچالش طیمح نيشده از ا

 (2212 چ،يولريو  لکیچ رتز،ي  و2222.) درو 

که در  (B2B) در بخش کسب و کار به کسب و کار ژهيامر، به و نيا

 زیااسات و ن افتاهي شيافزا یبه طور قابل توجه یکیآن تجارت الکترون

 طیکساب و کاار خاود در محا یهاا تیکه با انجام فعال يیسازمان ها
 یکساب کارده اناد، مشاهود ما یقابل توجه يیصرفه جو ،یکیالکترون

 (2222و چن،  یل مرز،يباشد. )ر

در ساازمان هاا،  کیارو به رشد تجارت الکترون زانیدر نظر گرفتن م با

خاود را  یکسب و کار فعلا یمدل ها ،یاست تا آنها به طور انتقاد ازین

کاه باا  ابناديدست  يیتوانا نيبه ا لهیوس نيکرده تا بتوانند بد یبازنگر

رو،  نيامقابلاه کنناد. از ا کیتجارت الکترون طیموجود مح یچالش ها
کاه  يیساازمان هاا یبرا ک،یمناسب تجارت الکترون یمدل ها رشيپذ

به حداکثر برساانند،  یکیالکترون طیخود را در مح تیخواهند موفق یم

از مادل  یعیوسا ،یابا ط نیباشد. سازمان ها همچن یم تیاهم یدارا

مادل  يیعوامل اثرگذار بر انتخا  نها یاریو بس کیتجارت الکترون یها

 B2B یباشند. انتخا  مادل هاا یم واجهم کیتجارت الکترون یها

اسات کاه  یکياستراتژ ماتیاز تصم یاریاز بس یکي ک،یتجارت الکترون

باه انجاام  یکیالکترون طیدر مح یاقدامات تجار یسازمان ها در راهبر

 نيارساانند. مهام اسات تاا درد شاود کاه چگوناه ساازمان هاا ا یم

گاذار  ریتااث ناديفرا نياکه بار ا یکنند و عوامل یرا اتخاذ م ماتیتصم

 هيسارما رياباشند،  که مطالعاات گذشاته بار ماوارد ز یهستند، چه م

 :کرده اند یگذار

 رناد یبگ کياساتراتژ ماتیتصم ديچگونه سازمان ها با ،یبه طور کل-1

 (2212 نگ،یهوپر و هوتچ ،یاکوني برمنی  ل2211 تروئن،ی)ک
 یریاگ میتصام ناديبار فرا رگاذاریبه عناوان عوامال تاث یچه عوامل-2

  هو، اکساو، 2222 لد،یسازمان، شناخته شده اند  )البانا، چ کياستراتژ

 (2212 ،ید

  ساواتمن، 2212)راپاا،  کیتجارت الکترون یشرح و توسعه مدل ها-2

 (2222 ک،یکروگر، ون درب

  2212)راپا،  کیتجارت الکترون یانواع مدل ها یطبقه بند ستمیس-2

 (2222 ور،یگنیاستروالد، پ ،یتورب وسونيدو

حفظ رقابت  ،یفناور یقاعده در نوآور 2 تیرغم اهم یچند که، عل هر

 یدر تفکر راجاع باه مادل هاا یبه بازنگر ازین شيو افزا یجهان یريپذ

شاود  ینما بیقاعده با هم ترک 2 نيا يیجا چیدر ه ،یکسب و کار فعل

( . عاالوه بار کیو مدل تجارت الکترون کياستراتژ یریگ میتصم یعني)
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کرد، هناوز  دای، ظهور پ1222 یاز دهه  کیالکترون ارتاگرچه تج ن،يا
 یریاگ میتصام یچگاونگ یدر حاوزه  یقابل تاوجه یتجرب یمطالعه 

صورت نگرفتاه اسات  کیتجارت الکترون B2B یمدل ها کياستراتژ

 نيابار ا یتاا مقدماه ا ردیگ یرو انجام م شیجهت مطالعه پ نيکه بد

 (2212 ،یگونه مطالعات باشد. )انج

کاه  یکند که عاوامل یمطالعه فرض م نيتوجه به مطالعات گذشته، ا با

ماورد  کياساتراتژ یریگ میبر گام ها و روش ها اثرگذار است، در تصم

 یبر انتخا  مدل ها ،یبه طور احتمال نیهمچن رد،یگ یاستفاده قرار م

B2B تمرکاز  ن،يگاذار خواهاد باود. بناابرا ریتاث زین کیتجارت الکترون

 یعوامل بار انتخاا  مادل هاا نيا ریتاث یمطالعه، بر بررس نيا یدیکل

سوال را  نيمقاله ا نيرو، ا نيسازمان خواهد بود. از ا کیتجارت الکترون

تجاارت  B2B یبر انتخاا  مادل هاا یکه: چه عوامل دينما یمطرح م

 باشد   یگذار م ریتاث کیالکترون

 ادبیات تحقیق -2

 تجارت الکترونیک

 داند. می اينترنت طريق از فروش و خريد را الکترونیکی تجارت چافی

 الکترونیک کند: تجارت می تعري، صورت بدينآن را OECD سازمان

 بین خدمات و فروش کاالها يا خريد که است الکترونیکی مبادلة

 را خصوصی و عمومی های بخش ساير و ها، دولت افراد، ها، شرکت

شود.  می هدايت ای رايانه های شبکه طريق از و شود می شامل

 هايی فعالیت مجموعه و فناوری پردازش را الکترونیکی تجارت هیراتسو

 و ها در شبکه خودکار صورت به تجاری مبادالت زمان در که داند می

 های ديدگاه به توجه با گیرد. می صورت اطالعات فناوری طريق از

 که همة است شده ارائه الکترونیکی تجارت از متعددی تعاري، مختل،،

 :دارند اشتراد يکديگر با مورد دو در حداقل تعاري،

 می توجه مبادله يا فروش و خريد فرايند به تعاري، همة در -1

 شود 

است )منتظری و  نظر مد الکترونیکی ابزار نوعی از استفاده -2

 (1222همکاران، 

 يا فروش، انتقال خريد، فرآيند از است عبارت الکترونیکی تجارت

 کامپیوترِ های از طريق شبکه اطالعات يا و خدمات محصوالت، مبادله

 وکار کسب مجموعه زير تجارت الکترونیکی اينترنت. در واقع به متصل

 . باشد می الکترونیکی

 شامل: الکترونیکی وکار کسب

 + مشتری روابط مديريت + شرکتها هوشمندی+ الکترونیکی تجارت 

 شود. می شرکت منابع ريزی برنامه + تأمین مديريت زنجیره

 تلفیق سیستم از است عبارت الکترونیکی کار و کسب بیان ديگر به 

 و اصول استفاده از با بازار کل و تأمین های زنجیره فرآيندها، ها،

 اينترنت. ابزار از گیری بهره با مرتبط فناوری های
ها شامل:  ه داد الکترونیکی انتقال و پردازش بر الکترونیکی تجارت

 قبیل از های گوناگونی فعالیت و باشد می مبتنی تصوير و صدا متن،

 و ديجیتالی مطالب تحويل فوری خدمات، و کاالها الکترونیکی مبادله
 شرکت الکترونیکی گیرد. تجارت می بر در را ها آن الکترونیکی انتقال

 مبادله يا تجاری معامالت از هر شکلی از است عبارت شرکت با

 کامپیوتر شبکه طريق از ها شرکت که بین يافته ساختار اطالعات

شود. )محمد  می ارتباطی انجام و اطالعاتی های تکنولوژی بر مبتنی

 (1232زاده و همکاران، 

 آن، در که را تجاری مبادلة از شکلی هر: است آمده ديگر تعري، در

 به فیزيکی، مستقیم تماس يا فیزيکی تبادالت به جای ذينفع طرفین

 که می نامند الکترونیک می کنند تجارت تعامل الکترونیکی صورت

 تبادل نحوة در سنتی تجارت با آن اساسی تفاوت

 چهره به ارتباطات طريق از اطالعات سنّتی، تجارت . دراست اطالعات

 میکند  پیدا انتقال پستی سیستم و تلفن به وسیلة حداکثر يا و چهره

 کامپیوتری های شبکه توسط فرآيند اين تجارت الکترونیکی، در ولی

 (1232می پذيرد )مشبکی و همکاران،  صورت
 کسب و کار مدل

 و خدمت کاال، برای معماری را کسب و کار (، مدل1223)  تیمرز

 کسب و کارهای بازيگران از توصیفی بر مشتمل اطالعات جريان

کسب و  بازيگران بالقوه منافع از ها، توصیفی آن قوانین و گوناگون

دهد. برخی ديگر،  می قرار نظر مد درآمد منابع از توصیفی و کارها

 مصرد و مشتريان بین روابط و ها نقش از شرحی را کسب و کار مدل

 کنندگان عرضه و همکاران خدمات شرکت، و کنندگان محصول ها

 و پول تولید، اطالعات، اصلی جريان گردش مبین که کنند می معرفی
کسب و  مدل راپا تعري، مبنای بر. است عملیات اين کلیدی منتفعان

 اجرا، می کند خود بقای برای شرکت که است تجارتی روش های کار،

 سیستم های شرح کسب و کار، مدل. است درآمد ايجاد نحوه همان که

 آن در موجود فرآيندهای و ارتباط ها عوامل، تمام با اجتماعی پیچیده

 ايجاد برای تجاری سیستم های کسب و کار، منطق مدل بلکه نیست

دهد.)  می دارد شرح قرار ظاهری فرآيندهای پس در که را ارزش

  (2221پتروويک و همکاران، 

 تصمیم گیری استراتژيک

 به آنها ترين مهم از گیری استراتژيک تصمیم ها، تصمیم انواع میان از

 عالی های و هدد آينده متوجه ها تصمیم اين گونه رود  زيرا می شمار

 با اطمینان و عدم شرايط در بودن دلیل بلندمدت به و است سازمان

 .شوند می اتخاذ نامطمئن اطالعات

 برنامه مبنای و سازمان هستند آينده متوجه استراتژيک های تصمیم

 واقع در. باشند می سازمان در بلندمدت بنیادين و های ريزی

 سازمان هر افول يا تعالی رشد و ديگر مفهوم به و شکست يا موفقیت

 آن در مديران ارشد استراتژيک و کالن های تصمیم زيادی به بستگی

 اين میان در. شوند می اتخاذ آينده برای زمان حال در که دارد سازمان

 مطالعات است، استراتژيک مديران سطوح گیری تصمیم مبنای آنچه

 و فن که کارشناسان است براوردهايی و ها تخمین و زمان حال
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 ارائه و خويش تجربیات و ذهنیات اساس سازمان بر هر متخصصان
 کنندبنابراين، تصمیم مهیا می مديران گیری تصمیم برای را زمینه

 فرايندهای از استفاده با و های معمول روش با استراتژيک های گیری

 که برآوردهايی و بودن اطالعات غیردقیق به توجه با کالسیک عقاليی و

 با همواره استراتژيک است سطوح مديران گیری ساز تصمیم زمینه

 های موفقیت برنامه تدوين برای کافی ضمانت اجرايی و بوده مشکالتی

اين  بیشتر اثربخشی برای راهی به دنبال پژوهشگر بنابراين،. ندارد آمیز

 بیابیم راهی که صورتی مسئله، در اهمیت براساس. هاست گونه تصمیم

 مسلما   ارتقا دهد، را استراتژيک های تصمیم و اثربخشی کارايی که

 اهداد و دستیابی در شکست از و آينده تضمین در را سازمان تعالی

 کمبود بتواند که حلی هر راه و کند می جلوگیری سازمان افول

 مديران استراتژيک گیری تصمیم در را مبهم آينده نسبتبه اطالعات

  .دارد استراتژيک نقش کند، جبران

 مديران گیری تصمیم نوع تصمیم، اين: استراتژيک گیری تصمیم
 دلیل به که استسازمان  عالی های هدد و آينده برای سطوح باال

 سازمان را آن نتايج و انجام اطمینان شرايط عدم در بودن بلندمدت

 به گیری تصمیم نوع اين. کند دار می جهت ابعاد کلیه در و هدفمند

 اغلب شده های گرفته تصمیم و انجام غیرمستمر و صورت اختیاری

 تأثیرتحت  بوده، نشده کنترل متغیرهای و دارای گسترده پیچیده، تازه،

 قرار سازمان تمرکز درجه و همچنین سطح رسمیت، درجه پیچیدگی،

 (1221)توحیدی،  .دارند

 تحت را سازمان جهت که هستند تصمیماتی استراتژيک، تصمیمات

 محصوالت و بازار تصمیمات: مباحثی همچون و دهند می قرار تأثیر

 تابعه های ادغام، شرکت و اکتسا  محصوالت، و خدمات توسعه جديد،

يک  کردن پیدا استراتژيک، اتحاد مشترد، گذاری سرمايه وابسته، و

 ديگر و مجدد، تنظیم جديد، های گذاری سرمايه برای( موقعیت)سايت 

 استراتژيک های گیری تصمیم. دهد می تأثیر قرار تحت را مهم مسائل
 مديران وسیله و به شود می انجام سازمان عالی مديران توسط معموال 

 زولتای) شود می هدايت شرکت( نماينده)سخنگوی  يا و اجرايی

 استراتژيک گیری تصمیم بارنارد چستر 1222 سال ( در2222 پاپريکا،

 داد. قرار مطالعات مديريتی و سازمان های نظريه حوزه در را

 کلی های جهت ها آن. دارند بلندمدت تأثیر استراتژيک تصمیمات

 عموما   ها آن. دهند می قرار تأثیر و تحت داده شکل را وکار کسب

 نیاز شرکت يک مدير: مثال طور به شوند. می اتخاذ عالی مديران توسط

 در بیشتری مدت به آيا اينکه درباره استراتژيک يک تصمیم گرفتن به

 احتمالی شرايط برخالد وکار را کسب درآمد و بماند وکار کسب اين

 سیما،)کند، دارد  تعطیل را خود کار اينکه يا و کند بینی پیش بازار

2223) 

تصمیم گیری استراتژيک، فرايند حیاتی در هر سازمانی است، که می 
توان به آن به عنوان مجموعه ای از گام های مختلفی در نظر گرفت که 

سازمان ها برای تدوين تصمیمات استراتژيک بر می دارند. )جوکومسن، 

مدل های مختلفی در  (.2211  جانسون، ويتینگتون، اسکولز، 2222

اجرای گام های فرايند تصمیم گیری استراتژيک مورد استفاده قرار می 
گیرند. همچنین هر دو عامل بیرونی و درونی بر گام ها و روش های 

مورد استفاده در تصمیم گیری  استراتژيک سازمان تاثیر خواهند 

ی که، ( درحال2211  هانسون، فرگوسون، 2222گذاشت. )البانا، چیلد، 

شناخت کمی درمورد چگونگی تاثیر گذاری اين عوامل بر انتخا  مدل 

های سازمان و به ويژه مدل های تجارت الکترونیک وجود دارد، اين 

عوامل مد نظر مطالعه پیش رو است و در ادامه به تفصیل بحث خواهند 

 شد. 

ر عوامل بسیاری وجود دارد که نه تنها به عنوان عوامل مهم و تاثیرگذا

بر فرايند تصمیم گیری استراتژيک در نظر گرفته می شوند، بلکه 
تجارت الکترونیک  B2Bهمچنین ممکن است بر انتخا  مدل های 

که به نوعی تصمیم استراتژيک تلقی می گردد، تاثیر گذارد. )هاکلین، 

 ( 2222  فیلیپس، رايت، 2212والنوفر، 

لی تاثیرگذار بر عامل ک 2ادبیات تصمیم گیری استراتژيک سازمان 

انتخا  مدل ها را پیشنهاد می دهد  عواملی که به اصطالح عوامل 

داخلی هستند و سازمان بر آنها کنترل دارند و ديگر عواملی که خارج 

از کنترل سازمان می باشند و  به اصطالح عوامل بیرونی هستند. ) 

 2 ( که در مجموع،2223  والکر، دی سیتو، ام سی بین، 2222ديويد، 

 عامل داخلی شامل  

جانسون، ويتینگتون، اسکولز، (ساختار و فرهنگ سازمانی  -1

 (2222  ديويد، 2211

  زات، آمیت، 2222انواع استراتژی کسب و کار )ديويد،  -2

2223) 

  لوکت، تامپسون، مرگن 2211در دسترس بودن منابع )لئو،  -2

 (2222استرن، 

ای  )د دی برادرز، ال زيرساخت های فناورانه و دانش -2

 (2222  ژو و همکاران، 2223برادرز، ورنز، 

  تیمرز، 2222موقعیت بازار لوکت، تامپسون، مرگن استرن،  -5

1222) 

استراتژی و اهداد بازاريابی بر خط و غیر خط ) کراسینکو،  -2

 (2212  وراداراجان، 2223جاياپندران، 

درد مدل های تجارت الکترونیک )مگال، کوسالج،  -2

 (2223ی، يو، توپالوگلو،   سماو2222لوينبورگ، 

 (1222  تیمرز، 2222ماهیت محصوالت يا خدمت )ديويد،  -3

  2212بخش بندی بازار هدد و حوزه بازار ) ورادارجان،  -2

 (2212گريفیث، 

عامل خارجی که بر تصمیم گیری استراتژيک تاثیر گذار  2و از سويی   

 است، شامل 
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 (1222  تیمرز، 2222نوع صنعت يا واحد )ديويد،  -1

 (2211  دکرز، 2222ديويد،  (خريداران و تامین کنندگان  -2

  ژو و 2223رقبا )د دی برادرز، ال ای برادرز، ورنز،  -2

 (2222همکاران، 

 (2222عوامل محیطی )البانا، چیلد،  -2

  چونگ و 2222گرايشات بازار ) بورگز، هوپن و بینز لوس،  -5

 (2222همکاران، 

هیامن،    هاينس،2212کروفرد، ناهیماس، (مشاورين  -2

2212) 

  سامبسیوان و همکاران، 2222شرکای استراتژيک )ديويد،  -2

2211) 

با توجه به اينکه انتخا  مدل های تجارت الکترونیک يک تصمیم 

استراتژيک منحصر به فرد است، در اين پژوهش، براساس بررسی 

( به منظور انتخا  مناسب تر مدل های 1ادبیات تحقیق، مدلی )شکل

ک ارائه شده است. عوامل سنتی ) هردو عامل درونی و تجارت الکترونی

بیرونی( که به طور معمول بر يک چنین تصمیمی تاثیر می گذارد ، در 

 (2212مدل به کار گرفته شده است. )انجی، 

 یریجه گینت -2
 توسعه و پیدايش موجب اطالعات، فناوری توسعه و شدن جهانی پديده

 و تولیدی صنايع از بسیاری در الکترونیک مدل های کسب و کار

 جهت سازمانها، از بسیاری که مديران گونه ای به است، شده خدماتی

 فعالیت کسب و کار مديريت مدلهای به ناچار رقابتی، مزيت حفظ و بقا

 در محوری سازمان منطق الکترونیک، کسب و کار مدل. اند شده خود

تشخیص،  در را سازمان واحدهای ارتباط و نقش که است آفرينی ارزش

 مناسبات نیز و محصول در ارزش تحقق و عرضه طراحی، تبیین،

. دهد می شکل را فروشندگان و کنندگان مشتريان، تأمین با تجاری

 تحقیقات در مهمی الکترونیک، موضوع کسب و کار مدلهای مطالعه

 بنگاه کسب و کار در امکانات مدلهای زيرا است  استراتژيک مديريت
( لذا، در 2221می گذارند )آمیت، زات،  اثر ارزش، کسب و خلق برای

تجارت  B2Bاين مطالعه به بررسی عوامل موثر بر انتخا  مدل های 

الکترونیک می پردازد. در مجموع بايد اشاره کرد که انتخا   مدل های 

B2B  تجارت الکترونیک معموال تحت تاثیر ترکیبی از عوامل است و نه

 الکترونیکی، براين با توجه به اينکه، کسب وکارفقط يک عامل تنها. بنا

 عامل اقتضايی خاص، طور به و استراتژيک مديريت تفکر طاليه دار

 اطالعات فناوری های در اخیر های پیشرفت سرعت در مهمی و جديد

 مدلهای از گیری ( بهره2222)گوفريون، کاريشنون،   است، و ارتباطات

کسب و  الزام الکترونیک، کار و کسب های مدل جمله از جديد کاری

 قرن مهم کاری های مدل از کسب و کار الکترونیک. است امروزين کار

 مستمر و مستحکم ايجاد روابط بر عالوه که شده منشعب ويکم، بیست

 پويا در محیط مشتريان بیشتر چه هر جذ  دنبال به فعلی، مشتريان با
کسب و  مدلهای از استفاده اهمیت. است امروزی بازارهای پیچیده و

 فرايند در توانمندساز ابزار را ها آن که است حدی تا کار الکترونیک

 ( 12: 2222معرفی کرده اند. )آفو، توسی،  سازی جهانی

درمجموع، درحالی که، شناخت کمی درمورد چگونگی تاثیر گذاری 

عوامل بر انتخا  مدل های سازمان و به ويژه مدل های تجارت 

دارد، اين عوامل مد نظر مطالعه پیش رو بوده است، الکترونیک وجود 

که پس از بررسی مطالعات پیشین، ادبیات تصمیم گیری استراتژيک 

عامل کلی تاثیرگذار بر انتخا  مدل ها را پیشنهاد می دهد   2سازمان 

عواملی که به اصطالح عوامل داخلی هستند و سازمان بر آنها کنترل 
ج از کنترل سازمان می باشند و  به دارند و ديگر عواملی که خار

  والکر، دی سیتو، ام 2222اصطالح عوامل بیرونی هستند. ) ديويد، 

عامل داخلی شامل  ساختار و  2( که در مجموع، 2223سی بین، 

در دسترس بودن  -انواع استراتژی کسب و کار -فرهنگ سازمانی

ستراتژی و ا -موقعیت بازار  -زيرساخت های فناورانه و دانش -منابع

درد مدل های تجارت الکترونیک  -اهداد بازاريابی بر خط و غیر خط

و   -بخش بندی بازار هدد و حوزه بازار -ماهیت محصوالت يا خدمت -

عامل خارجی که بر تصمیم گیری استراتژيک تاثیر گذار  2از سويی 

 -رقبا  -خريداران و تامین کنندگان -است، شامل  نوع صنعت يا واحد

 شرکای استراتژيک  -مشاورين–گرايشات بازار  -ل محیطیعوام

با توجه به اينکه انتخا  مدل های تجارت الکترونیک يک تصمیم 

استراتژيک منحصر به فرد است، در اين پژوهش، براساس بررسی 

( به منظور انتخا  مناسب تر مدل های 1ادبیات تحقیق، مدلی )شکل

آن عوامل سنتی ) هردو عامل تجارت الکترونیک ارائه گرديد، که در 

درونی و بیرونی( که به طور معمول بر يک چنین تصمیمی تاثیر می 

 گذارد، در مدل به کار گرفته شد.
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 تجارت الکترونیک B2B. مدل انتخا  مدل های 1شکل

 

 عوامل تاثیرگذار  درونی
 

 ساختار و فرهنگ سازمانی

 انواع استراتژی کسب و کار
 در دسترس بودن منابع

 زيرساخت های فناورانه و دانش

 موقعیت بازار

 بازاريابی بر خط و غیر خط استراتژی و اهداد
 درد مدل های تجارت الکترونیک

 ماهیت محصوالت يا خدمات

 بخش بندی بازار هدد و حوزه بازار
 
 

 

 عوامل تاثیرگذار بیرونی

 
 نوع صنعت يا واحد 

 خريداران و تامین کنندگان

 رقبا 

 عوامل محیطی
 گرايشات بازار 

 مشاورين

 شرکای استراتژيک

تصمیم استراتژیک درمورد انتخاب مدل 
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