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چکیده
با  این تحقیق،  ایران، در  بازی ساز در  دنیا و توسعۀ شرکت های دانش بنیاِن  بازی های دیجیتال در  باتوجه به رشد صنعت 
هدف بررسی تأثیر راهبردهای کسب وکار الکترونیکی در مزیت رقابتی شرکت های بازی ساز، شش عامل مؤثر در اجرای 
راهبردهای کسب وکار الکترونیکی در شرکت های بازی و تأثیر اجرای این راهبردها در خلق مزیت رقابتی میان شرکت های 
مدیریت  الکترونیکی،  بازاریابی  الکترونیکی،  تجارت  از  عبارت اند  شناسایی شده  عوامل  می شوند.  بررسی  بازی ساز 
الکترونیکی و نظام های دانش بنیان سازمانی.  الکترونیکی، مدیریت مالی  انسانی  الکترونیکی، مدیریت منابع  عملیات 
می دهد  نشان  آن  نتایج  و  شده  بررسی  تدوین شده  پرسش نامۀ  به  بازی ساز  شرکت های  کارکنان  از  نفر   356 پاسخ های 
که راهبردهای کسب وکار الکترونیکی در میان شرکت های بازی ساز موجد مزیت رقابتی است و مدیریت منابع انسانی 
الکترونیکی مهم تریِن این راهبردهاست. عوامل دیگر مانند تجارت الکترونیکی و نظام های دانش بنیان سازمانی در مراتب 

بعدی قرار می گیرند. رتبه بندی کل این عوامل به همراه تحلیل آن ها در بخش نتیجه گیری آمده است.

بازی ساز،  شرکت های  رقابتی  مزیت  الکترونیکی،  انسانی  منابع  مدیریت  الکترونیکی،  کسب وکار  راهبرد  کلیدی:  واژگان 
بازاریابی الکترونیکی، تجارت الکترونیکی

مقدمه
اغلب  در  اقتصادی  توسعۀ  و  کسب وکارها  گسترش  با  امروزه 
کسب وکارهای  و  جدید  صنایع  ظهور  شاهد  جهان،  کشورهای 
تازه ای هستیم. یکی از صنایع جدید و پررونق صنعت بازی های 
دیجیتال است )Nucciarelli et al., 2017( که از راه های متفاوتی 
 در تبلیغ، یا می توان 

ً
می توان از آن در کسب وکارها استفاده کرد؛ مثال

 Jørgensen et( بازی هایی تولید کرد که قابلیت درآمدزایی دارند
و  فقط حول محور ساخت  در گذشته  این صنعت   .)al., 2017
شخصی  رایانه های  و  کنسول ها  برای  دیجیتال  بازی های  فروش 

استفاده  افزایش  و  فناوری  توسعۀ  به سبب  امروزه  اما  می چرخید، 
از ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند و اینترنت، رشد چشمگیری 
 Cho et( یافته و کاربردهای جدیدی برای آن تعریف شده است
al., 2018(. توسعۀ صنعت با توسعۀ رقابت همراه است و رقابت 
بین المللی و منطقه ای و ملی و... طبقه بندی  در سطوح گوناگوِن 
می شود. اما چه چیز باعث می شود شرکتی در رقابت موفق باشد و 
حتی المقدور بازندۀ رقابت در بازار نباشد؟ جهت گیری سازمان را 
راهبرد شکل می دهد و اغلب در بقای شرکت و ایجاد مزیت رقابتی 
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از  بسیاری  کنشگران   .)Zott and Amit, 2017( است  مؤثر 
شرکت های فعال در این زمینه به علت نداشتن راهبردهای مناسب 
یا استفاده نکردن از ابزار مناسب شکست می خورند یا نمی توانند 
به محدودکردن حوزۀ  و  کنند  به درستی محقق  را  هدف های خود 
باید  بازی ساز  شرکت های  ازاین رو،  می شوند.  وادار  خود  فعالیت 
برای فعالیت خود در بازار و رقابت راهبردی مناسب تدوین و اجرا 

.)Šisler et al., 2017( کنند
قالب  در  بازی ساز  شرکت های  اخیر،  سالیان  طی  ایران،  در 
شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان شکل گرفته  و در زمینه هایی 
این  راهبردهای  اما  بوده اند.  فعال  بسیار  موبایلی  بازی های  مانند 
از  برخی  کسب وکار،  درزمینۀ  است.  متفاوت  هم  با  شرکت ها 
آن ها موفق بوده اند و برخی ناموفق. راهبرد کسب وکار الکترونیکی 
امروزه در ایران و جهان کاربرد بسیاری دارد. در این تحقیق به دنبال 
پاسخ گویی به این سؤاالت هستیم: آیا اجرای راهبردهای کسب وکار 
مانند  خاصی  صنعت  در  رقابتی  مزیت  خلق  در  الکترونیکی 
بازی های رایانه ای مؤثر است؟ چه راهبردهایی در این حوزه برای 
شرکت های بازی ساز مؤثرتر است؟ نتایج تحقیق شامل رتبه بندی 
بازی سازی  صنعت  در  مؤثر  الکترونیکی  کسب وکار  راهبردهای 
و  کسب وکار  بهبود  جهت  در  بازی ساز  شرکت های  برای  و  است 

موفقیت آن ها در رقابت ها کاربردی خواهد بود.

1. ادبیات و پیشینۀ تحقیق
و تحقیقات  و مدل ها  نظریات  و  تعاریف  ابتدا  این قسمت  در 
سپس  و  می شود  بررسی  مؤثر  متغیرهای  شناسایی  برای  مشابه 
ادامه  در  می شوند.  معرفی  مفصل تر  شناسایی شده  متغیرهای 
گزارش  جدول  قالب  در  علمی  ارجاعات  با  متغیرها  بین  رابطۀ 
می شود. خروجی تمامی مراحل قبلی به صورت جدول ارجاعات 
مدل مفهومی تحقیق و مدل مفهومی شماتیکی ارائه می شود. در 

نهایت، فرضیات اصلی و فرعی به تفکیک بیان می شود.

1-1. مبانی نظری تحقیق
در این بخش سه عنوان تعاریف و نظریات و مدل ها ارائه می شود. 
مزیت  و  الکترونیکی  کسب وکار  راهبرد  شامل  اصلی  تعاریف 
کسب وکارهای  راهبردهای  زمینۀ  در  مهم  نظریات  است.  رقابتی 
الکترونیکی عبارت است از نظریۀ تحلیل شبکه ای، نظریۀ طراحی 
ارتباطات، نظریۀ هماهنگی، نظریۀ اغنای رسانه ای و نظریۀ شبکۀ 
با تحقیق نیز فقط شامل مدل  کنشگر سازمانی. مدل های مرتبط 
موارد  تمامی  که  است  سازمان  در  اجتماعی  ـ  فنی  سیستم های 

بیان شده به تفکیک بررسی شده اند.

1-1-1. راهبرد کسب وکار الکترونیکی:1 راهبرد در معنای عام همان 

1. E-Business Strategies

راه های رسیدن به هدف است، اما در معنای خاص طرحی است 
جامع و بلندمدت که با انطباق محیط خارجی و داخلی شرکت به 
موفقیت در کسب وکار می انجامد )Yang et al., 2017(. راهبرد 
مجموعۀ  تکنیک.  و  تاکتیک  شامل  دارد  نیز  جزئی تری  سطوح 
تاکتیک ها راهبرد را می سازند که خود از مجموعۀ تکنیک ها شکل 
می گیرند. تکنیک ها با تکرار و به مرور به تاکتیک تبدیل می شوند، 
می شوند  بدل  سازمان  راهبرِد  به  تکرار  اثر  بر  تاکتیک ها  حال آنکه 
کسب وکار  تاکتیک های  از  برخی   .)Aversa et al., 2017(
کسب وکار  راهبردهای  زیاد،  تکرار  به علت  نیز،  الکترونیکی 
الکترونیکی شناخته می شوند که عبارت اند از تجارت الکترونیکی، 
الکترونیکی،  درون سازمانی  فرایندهای  الکترونیکی،  بازاریابی 
و  الکترونیکی  مالی  الکترونیکی، مدیریت  انسانی  منابع  مدیریت 

.)Lipitakis and Lipitakis, 2017( سیستم های دانش بنیان

1-1-2. مزیت رقابتی2 و توانمندی های محوری: در بازارهای تجاری 

است.  درجریان  شدیدی  رقابت  شرکت ها  بین  امروزی  صنعتی  و 
آنچه بقا و موفقیت شرکت های بزرگ را تضمین می کند مزیت رقابتی 
آن هاست: ارزشی که شرکت با محصوالت خود در اختیار مشتریان 
می گذارد و ممکن است در کیفیت، قیمت و طراحی کاال، و تجربۀ 
کسب  برای   .)Delery and Roumpi, 2017( باشد  و...  مثبت 
و  دارد: مدل سازمان صنعتی3  رقابتی دو مدل عمومی وجود  مزیت 
مدل منبع محور.4 در مدل سازمان صنعتی ابتدا محیط کالن به لحاظ 
صنعت  محیط  بعد  و  و...  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
به لحاظ توان و کردار رقبا، قدرت چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان، 
کاالی جایگزین و... بررسی می شود؛ سپس، باتوجه  به توانمندی های 
تهدیدات  و  فرصت ها  به عالوۀ  درونی  ضعف  و  قوت  نقاط  درونی، 
بیرونی شناسایی و با هم تطبیق داده می شوند و مزیت رقابتی از تطابق 
آن ها ناشی می گردد. زمانی گفته می شود شرکت مزیت رقابتی دارد 
قوت  نقاط  با  متناسب  محیطی  فرصت  های  و  درونی  قوت  نقاط  که 
خود داشته باشد )Shao and Oinas-Kukkonen, 2018(. اما در 
باعث  تمایزها هستند،  بنیان  منابع  که  منبع محور گفته می شود  مدل 
می آفرینند.  را  توانمندی ها  قابلیت ها  و  می شوند  قابلیت ها  ایجاد 
توانمندی  و  برای شرکت مهم تر و اساسی ترند  توانمندی ها  از  برخی 
محوری شناخته می شوند؛ به بیانی دیگر توانمندی های محوری همان 

.)Bauman et al., 2018( مزیت های رقابتی برای سازمان  اند

این  یۀ تحلیل شبکه های سازمانی:5 محور اصلی در  1-1-3. نظر

مدل یک پارچگی درونی و بیرونی برای موفقیت سازمان است. بر 
اساس این نظریه، در هر سازمان شبکه ای از ذی نفعان حضور دارند؛ 

2. Competitive Advantage

3. Industrial Organization View

4. Resource Based View

5. Network Analysis Theory
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برخی مانند کارکنان سازمان داخلی شبکۀ درونی را تشکیل می دهند، 
نیز  )صنعتی(  سازمانی  مشتریان  و  مصرفی  مشتریان  مانند  برخی 
ارتباط  این نظریه، موفقیت سازمان در گرِو  بیرونی را. طبق  شبکۀ 
و تعامل بین شبکه ها و یک پارچگی درونی و بیرونی است و یکی 
الکترونیکی  ابزارهای  تعامل  این  برقراری  برای  مهم  ابزارهای  از 
نظریه  این   .)Anderson and Vongpanitlerd, 2013( است 
سازمان  درونی  منابع  مدیریت  نخست  دارد؛  بر  در  را  مفهوم  دو 
به صورت یک پارچه و با استفاده از ابزار الکترونیکی که منابع آن از 
این قرارند: انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی )دانش سازمانی(. در 
این نظریه اثرگذاری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و مدیریت 
مالی الکترونیکی و وجود نظام های دانش بنیان بیان می شود. دومین 
مفهوم ارتباط و تعامل با شبکۀ ذی نفعان خارج از شرکت است که با 
نام بازاریابی مصرفی و بازاریابی صنعتی شناخته می شود؛ ازاین رو 
دومین مفهوم استفاده از ابزار الکترونیکی برای بهبود فرایند بازاریابی 

.)Scott, 2017( است

این  در  سازمان:1  در  اجتماعی  و  فنی  سیستم های  مدل   .4-1-1

مدل تکیه بر ارتباطات درون سازمانی است و مزیت رقابتی ناشی از 
قدرت درونی شرکت دانسته می شود. بر اساس این نظریه، قدرت 
شرکت در دو جنبه تعریف می شود: منابع درونی )انسانی، مالی، 
خود  توسط  محیط  با  منابع  این  وفق  هنر  و  اطالعاتی(  فیزیکی، 
سازمان )Hollnagel, 2017(. نکتۀ مهم در این نظریه آن است 
که هنر وفِق با محیط توانایی جداگانه ای از منابع سازمانی نیست 
سازمان  در  را  هنر  این  که  است  سازمانی  منابع  مؤثر  مدیریت  و 
ارتباطات  باید  منابع سازمانی  مؤثر  مدیریت  برای  اما  می آفریند. 
فناوری  درواقع  شود.  برقرار  فناوری  و  انسانی  نیروی  بین  مؤثری 
در این نظریه شخصیتی پنداشته می شود که با دیگران تعامل دارد؛ 
این تعامالت باید اثربخش باشند و اثربخشی زمانی ممکن است 
که از پیچیدگی تعامالت کاسته شود و به ارتباطات به مثابۀ سیستم 
باشد،  طوالنی مدت تر  و  بیشتر  تعامالت  قدر  هر  شود.  نگریسته 
می شود؛  بیشتر  ازهم پاشیدگی  خطر  و  است  پیچیده تر  سیستم 
ازاین رو کارویژۀ فناوری و دانش در مزیت رقابتی کوتاه و مؤثرکردن 
ارتباطات است. مرکز بحث در این نظریه سهم دانش و سیستم های 
و  خودکارسازی  سویی  از  و  رقابتی  مزیت  خلق  در  دانش محور 
.)Geels et al., 2018( الکترونیکی کردن عملیات  شرکت است

نظریه  این  طبق  سازمانی:2  ارتباطات  طراحی  یۀ  نظر  .5-1-1

به عبارتی  و  باشد  اثربخش  بازار  محیط  در  آنکه  برای  سازمان، 
مزیت رقابتی خلق کند، باید ارتباطات منظم و کنترل شده داشته 
ابزارهای  سازمان  در  روابط  کنترل  برای  ابزار  مهم ترین  باشد. 
دیجیتال و الکترونیکی است )Vance et al., 2015(. مطابق 

1. Socio-Technical Systems Model

2. User Interface Design Theory

با این نظریه، باید از ابزار الکترونیکی برای مدیریت اموِر مربوط به 
منابع انسانی مانند حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، و استخدام 
استفاده  با  باید  روابط درونی  تمامی  دیگر  از سوی  استفاده کرد؛ 
در  درونی  فرایندهای  اتوماسیون  و  شود  اتوماتیک  ابزار  همین  از 
مدیریت  نظریه  این  در  بحث  مبنای  درواقع  انجام شود.  سازمان 
در  الکترونیکی  انسانی  منابع  مدیریت  و  الکترونیکی  عملیات 

.)Lewis, 2016( سازمان است

از  برگرفته  نظریه  این  سازمانی:3  هماهنگی  یۀ  نظر  .6-1-1

دیدگاهی ساختارمند به مسائل سازمانی است. صاحب نظران این 
حوزه برآن اند که برای عملکرد بهتر سازمان بهترین بودن اجزا کافی 
 Howison et al.,( نیست و باید به هماهنگی آن ها نیز توجه کرد
2015(؛ ازاین رو پیشنهاد می کنند که واحدهای اصلی در سازمان 
الکترونیکی،  ابزار  از  استفاده  با  مالی(  بازاریابی/  )عملیات/ 
بیرونی )بین خود و دیگر  هماهنگی درونی )بین اجزای خود( و 
واحدها( را تقویت کنند تا سیستم یک پارچه تر شود و کل سازمان 

.)ibid( موفقیت های بزرگ تری کسب کند

یۀ اغنای رسانه ای در سازمان:4 محور اصلی بحث  1-1-7. نظر

از  است.  در سازمان  اطالعات  مفیدبودن  و  نظریه جامع  این  در 
و  باید سرعت  در سازمان  اطالعات  تولید  و  دیدگاه، گردش  این 
 .)Saat and Selamat, 2014( اثربخشی بسیاری داشته باشد
سرعت زیاد گردش اطالعات باید با اتوماسیون و ابزار الکترونیکی 
فرایند  تقویت  باعث  سازمان  در  اطالعات  کیفیت  شود.  کنترل 
یادگیری سازمانی می شود و از سوی دیگر اطالعات سرمایه هایی 
.)Li et al., 2018( هستند که قابلیت ایجاد مزیت رقابتی دارند

یۀ شبکۀ کنشگر در سازمان:5 مطابق این نظریه، مزیت  1-1-8. نظر

 در برتری در میان رقبا نیست که تضمین بقا در بازار خود 
ً
رقابتی صرفا

نوعی مزیت است. الزمۀ وجود مزیت بقا آن است که سازمان در 
 .)Michael, 2017( برابر تغییرات از درون یک پارچه و پویا باشد
یکی از عواملی که کسب وکارهای امروزی را از نظر بازاریابی و مالی و 
عملیات و منابع انسانی و... به قصد یک پارچه سازی با محیط تقویت 
اتوماسیون  ازاین رو  است؛  الکترونیکی  و  دیجیتال  ابزارهای  می کند 
بازاریابی، خدمات، عملیات و... بسیاری از مواقع به کسب مزیت 

.)Voeten et al., 2015( رقابتی برای سازمان منتهی می شود

1-2. پیشینۀ تجربی تحقیق
به  نتایج  و  از نظر عنوان و محتوا  این قسمت مطالعاتی که  در 
تحقیق حاضر شباهت دارند در قالب جدول 1 برشمرده می شوند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه های پیشینۀ نظری و 

3. Coordination Theory

4. Media Richness Theory

5. Actor-Network Theory
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نویسندهنتایجعنوان

فعالیت های ارزش زا و 

مزیت رقابتی در بازار

چهار ابزار برای خلق مزیت رقابتی از دیدگاه منبع محور مدیریت 

راهبردی عبارت اند از روابط با مشتریان، روابط با رقبا، روابط با 

تأمین کنندگان، و انسجام مدیریت کالن سازمان در تصمیم گیری. 

ابزار الکترونیکی باعث سهولت این فعالیت ها و کسب مزیت 

رقابتی می شود.

 Jennings, et  

al., 2017

راهبردهای بازاریابی 

دیجیتال و تأثیر آن در 

مزیت رقابتی

تبلیغات و بازاریابی در دنیای دیجیتال امروز با استفاده از رسانه های 

متفاوت انجام می شود و رشدی بسیار سریع و چشمگیر دارد. 

مخاطبان زیاد و هزینه های کمتر باعث می شود که بازاریابی 

دیجیتال و اجزای آن تأثیر بسیاری در خلق مزیت رقابتی داشته 

باشند. بنابراین، مدیران شرکت ها برای خلق مزیت رقابتی باید به 

ابزار دیجیتال بازاریابی )مارکتینگ( توجه بسیاری داشته باشند.

Haq, 2017

ارزش های بالقوه برای 

شرکت های کوچک و 

متوسط استفاده کننده از 

فناوری اطالعات

فناوری اطالعات باعث می شود که مدیران شرکت ها بتوانند فرایندهای درونی 

شرکت خود را بهتر مدیریت کنند، از سوی دیگر فناوری اطالعات با تسهیل 

تبلیغات و تجارت الکترونیکی باعث بهبود توانمندی های محوری شرکت 

می شود؛ ازاین رو مدیریت تجارت الکترونیکی در سازمان برای خلق مزیت 

رقابتی ضروری است.

Neirotti and 

Raguseo, 2017 

اثربخشی مدیریت 

منابع انسانی به روش 

الکترونیکی

در میان منابع سازمانی، نیروی انسانی نخبه مهم ترین است. 

ازاین رو، اثربخشی فرایند مدیریت منابع انسانی سهم بسیاری در 

خلق مزیت رقابتی در سازمان دارد. یکی از مؤثرترین ابزارها برای 

بهبود مدیریت منابع انسانی ابزار الکترونیکی است.

Agrawal, 2017

اثربخشی مدیریت 

دانش سازمانی و 

استفاده از ابزار فناوری 

اطالعات در آن

اطالعات در هر سازمان حکم دارایی و نوعی ابزار رقابتی را دارد، 

اما این اطالعات زمانی اثربخش خواهد بود که پردازش و تحلیل 

و دسته بندی شود و به عبارتی اطالعات تحلیل شده یا همان دانش 

است که باعث خلق مزیت رقابتی می شود. ازاین رو، نظام های 

دانش بنیان در سازمان تأثیر فراوانی در خلق مزیت رقابتی دارند.

Adam, 2017 

راهبردهایی برای 

مدیریت عملیات مدرن

هر شرکت تجاری از سه بخش عملیات و بازاریابی و مالی تشکیل 

می شود. در بخش عملیات، شرکت زمانی می تواند مؤثر عمل کند 

که بتواند ارتباطات بین افراد درون و بیرون سازمان را کارآمدتر کند. 

به عبارت دیگر، آنچه مؤثر است ارتباطات سریع و َصرف حداقل 

هزینۀ زمانی در آن است. دو عامل فناوری و فناوری اطالعات 

ابزارهای بسیار مهمی برای این کارند. درواقع خودکارسازی فرایند 

عملیات های درون شرکت است که خلق کنند ۀ مزیت رقابتی است.

 Chiarini and  

Vagnoni, 2017

اثربخش کردن خرید: 

هماهنگ سازی 

تنظیمات تمرین خرید 

و اولویت های رقابتی 

خرید

اطالعات و فرایند مالی شرکت در موفقیت شرکت بسیار مؤثرند. 

تسریع و تسهیل در دریافت و پرداخت ها به عالوۀ مدیریت اثربخش 

سرمایه و دارایی و بدهی در شرکت اغلب ازطریق ارائۀ بازخوردهای 

مالی تصویر خوبی به مدیران شرکت می دهد و آن ها را برای خلق و 

تقویت یا حفظ مزیت های رقابتی راهنمایی می کند؛ از این روست که 

 به صورت الکترونیکی است.
ً
مدیریِت مالِی در سازمان های موفق غالبا

Wengang and 

Suicheng, 2015 

جدول 1: مروری بر پیشینۀ تحقیقات
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پیشینۀ تجربی مشخص شد که عواملی مانند تجارت الکترونیکی، 
انسانی،  منابع  الکترونیکی  مدیریت  الکترونیکی،  بازاریابی 
و  عملیات  الکترونیکی  مدیریت  الکترونیکی،  مالی  مدیریت 
نظام های دانش بنیان را می توان راهبردهای کسب وکار الکترونیکی 
رقابتی  مزیت  است  ممکن  آن ها  اجرای  نیز  ادامه  در  که  دانست 

ایجاد کند.

سازمان ها  1-2-1. راهبرد کسب وکار الکترونیکی و مزیت رقابتی: 

و شرکت های تجارِی سراسر دنیا ممکن است منابع متفاوتی داشته 
باشند، اما وجود منابع به معنای برتری بر دیگران نیست و آنچه مزیت 
رقابتی را ایجاد و موفقیت شرکت را تضمین می کند راهبرد سازمان 
است، چراکه راهبرد است که جهت گیری و نحوۀ استفاده از منابع 
 .)Soto-Acosta et al., 2016( در سازمان مشخص می کند  را 
در دنیای امروز فناوری و فناوری اطالعات عوامل بسیار مهمی در 
موفقیت شرکت ها هستند. گسترش استفاده از اینترنت، طی سالیان 
اخیر، فضای بازارهای متفاوت را متحول کرده است؛ ازاین رو می بینیم 
که شرکت هایی که راهبردهای بهتری برای کسب وکار دارند موفق ترند. 
یکی از انواع راهبردهای کسب وکار راهبردهای الکترونیکی آن است 
که در سازمان های کوچک و متوسط، استارت آپ ها، کسب وکارهای 
جدید و بسیاری از شرکت ها از مهم ترین عوامل موفقیت محسوب 

.)Galliers and Leidner, 2014( می شوند

خرده فروشی  و  معامالت  انجام  الکترونیکی:1  تجارت   .2-2-1

ابزار  از  استفاده  با  تجاری  دادوستدهای  سایر  و  خریدوفروش  و 
محل های  جمله  از  آمازون  مانند  اینترنتی  فروشگاه های  فناوری. 
الکترونیکی  تجارت  از  آن ها  گردانندگان  که  هستند  کسب وکاری 
 Cui et al.,( برای رونق کار و موفقیت در بازار استفاده می کنند
2017(. استفاده از فناوری و ابزار دیجیتال مانند اینترنت در تجارت 
بیشتر  اثربخشی  باعث  امروزی  کسب وکارهای  و  الکترونیکی 
ابزار  این  است.  شده  مشتریان  بیشتر  رضایتمندی  و  کسب وکارها 
موجب صرفه جویی در زمان مشتریان و سهولت در مبادله می شود 
استفادۀ  که  است  شرکت هایی  برای  رقابتی  مزیت  خلق کنندۀ  و 

.)Kiu and Lee, 2017( بهتری از آن می کنند

با  که  الکترونیکی،  بازاریابی  الکترونیکی:2  یابی  بازار  .3-2-1

از  استفاده  به معنای  می شود،  شناخته  نیز  دیجیتال«  »بازاریابی  نام 
ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت برای رسیدن به اهداف بازاریابی 
است. بازاریابی دیجیتال در روند روبه گسترش تمایل مردم به استفاده 
 Molina-Azorín( از فضای دیجیتال کاربرد فراوانی پیدا کرده است
مخاطبان  و  کمتر  هزینه های  و  متعدد  رسانه های   .)et al., 2015
بیشتر و اثربخشی بیشتر باعث شده است که شرکت های بسیاری به 
وبگاه ها،  کنند.  پیدا  تمایل  دیجیتال  بازاریابی  رسانه های  از  استفاده 

1. E-Commerce

2. E-Marketing (Digital Marketing)

شبکه های اجتماعی، رایانامه و بازی های دیجیتال ازجملۀ مهم ترین 
رسانه های بازاریابی دیجیتال اند. امروزه، باتوجه به صرف وقت زیاد 
مردم در شبکه های اجتماعی و بازی های موبایلی و رسانه های دیگر، 
شرکت ها می توانند از این فرصت استفاده کنند و با تبلیغات مناسب 
 Porter and( باشند  موفق  رقابتی  مزیت  در خلق  رسانه ها  این  در 

.)Heppelmann, 2015

یت عملیات الکترونیکی شرکت3 )اتوماسیون درونی(:  1-2-4. مدیر

مواجه  خود  کسب وکار  در  مؤثر  محیط  دو  با  به طورکلی  شرکت  هر 
شامل  شرکت  درونی  محیط  بیرونی.  محیط  و  درونی  محیط  است: 
رقبا  شامل  بیرونی  محیط  و  است  و...  فیزیکی  منابع  و  کارکنان 
که  است  این  مهم  نکتۀ   . و...  دولت  و  تأمین کنندگان  و  همکاران  و 
نمی توان مرز دقیقی بین دو محیط قائل شد، چراکه محیط درونی و 
 Sunder and Antony,( بیرونی در هر شرکت با هم ارتباط دارند
رقابتی  مزیت  حفظ  البته  و  رقابتی  مزیت  خلق  و  موفقیت   .)2018
محیط  مناسب  مدیریت  گرو  در  پایدار  رقابتی  مزیت  به  آن  تبدیل  و 
درونی و ارتباط مؤثر آن با محیط بیرونی است. یکی از ابزارهای مهم 
برای بهبود کنترل محیط درونی و فرایندهای درونی شرکت ابزارهای 
فعالیت های  اثربخش کردن  عالوه بر  که  است  اتوماسیون  و  دیجیتال 
است؛  مؤثر  نیز  بیرونی  محیط  با  ارتباط  بهبود  در  شرکت  درونی 
ازاین رو می توان اتوماسیون و مدیریت الکترونیکی عملیات را عاملی 

.)Gupta and Narain, 2015( برای خلق مزیت رقابتی دانست

منابع  شرکت  الکترونیکی:4  انسانی  منابع  یت  مدیر  .5-2-1

فیزیکی  منابع  مانند  آن ها  از  برخی  دارد،  دراختیار  متعددی 
توجه  باید  نامشهود.  سازمانی  دانش  مانند  برخی  و  مشهودند 
برای سازمان اند؛  انسانی مهم ترین منبع  کرد که درمجموع منابع 
و  خدمات  جبران  و  ارزیابی  و  آموزش  و  جذب  فرایند  ازاین رو 
نگه داری از منابع انسانی متخصص در ایجاد مزیت رقابتی برای 
ابزارهای   .)Glaister et al,. 2018( است  مهم  بسیار  سازمان 
روند  انسانی  منابع  مدیریت  نرم افزارهای  مانند  الکترونیکی 
این  از  استفاده  با  بهبود می بخشند. می توان  را  راهبرد  این  اجرای 
ابزار استخدام الکترونیکی را نهادینه و ازسوی دیگر مسائلی مانند 
پاداش و حقوق و ساعت کار و آموزش کارکنان را مدیریت کرد. 
درواقع ابزارهای الکترونیکی باعث دقت در مدیریت منابع انسانی 
الکترونیکی می شوند و این گونه برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد 

.)Al Shobaki et al., 2017( می کنند

کسب وکارهای  توسعۀ  الکترونیکی:5  مالی  یت  مدیر  .6-2-1

با یکدیگر و  امروزی باعث افزایش ارتباطات سازمان ها و شرکت 
بنابراین،  است.  شده  مخاطبان  با  مالی  تعامالت  افزایش  درنتیجه 

3. E-Operations

4. E-Hrm

5. E-Finance
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نظام های اطالعاتی و دانش بنیان به نهادینگی هرم دانش و یادگیری 
سازمانی کمک می کند )Lawson, 2017(. ابزارهای الکترونیکی 
از  تولید دانش مستقیم  برای  داده کاوی  و  نرم افزار کالن داده  مانند 
تحلیل های  از  نیز  مناسبی  گزارش های  و  شده اند  طراحی  داده ها 
آن ها به صورت گزارش های مدیریتی ارائه می شود که از آن جمله 
 است خوشه بندی و دسته بندی و درخت تصمیم و قواعد انجمنی. 
مناسبی  عامل  اغلب  سازمان  در  دانش بنیان  نظام های  بنابراین، 

.)Jia et al., 2017( برای ایجاد مزیت رقابتی است

1-2-8. بررسی ارتباطات بین متغیرهای تحقیق: در قسمت های 

 2 جدول  در  شدند.  معرفی  و  شناسایی  تحقیق  متغیرهای  قبل 
گزارشی از ارتباطات بین این متغیرها ارائه می شود.

1-3. مدل مفهومی تحقیق و فرضیات
حال می توان با استفاده از روابط و متغیرهای شناسایی شده مدل 
با ارجاعات  مفهومی تحقیق را تشکیل داد. مدل مفهومی همراه 

اصلی در جدول 3 آمده است.
مدل مفهومی تحقیق در قالب شکل 1 ترسیم شده است.

نحو  بهترین  به  باید  و  است  مهم  بسیار  شرکت  در  مالی  مدیریت 
صورت پذیرد. اجرای مؤثر مدیریت مالی سازمان را هدایت منابع 
یاری  آتی  سرمایه گذاری های  برای  برنامه ریزی  و  انتقادی  نگاه  و 
می کند )Bayer et al., 2017(. استفاده از ابزارهای الکترونیکی 
مانند نرم افزارهای حسابداری برای مدیریت مالی الکترونیکی بسیار 
مفید خواهد بود. گزارش های مالی سازمان نیز با سرعت بیشتری 
تولید و با کیفیت بیشتری مدیریت می شود و سازمان با وارسی بهتر 
مسلط  خود  هزینه های  مدیریت  بر  می تواند  خود  مالی  تعامالت 

.)Yap and Chua, 2018( شود و مزیت رقابتی ایجاد کند

دنیای  در  اطالعات  سازمانی:1  دانش بنیان  نظام های   .7-2-1

برای  سازمان ها  است.  ارزشمند  پول  مانند  امروزی  کسب وکار 
 داده های 

ً
کسب و مدیریت اطالعات با چالش هایی مواجه اند؛ مثال

ازهم گسیخته و بی معنا در شرکت مانعی برای موفقیت اند؛ ازاین رو 
اطالعات  به  و  دسته بندی  شرکت ها  دانش  هرم  طبق  باید  داده ها 
باید اطالعات معنادار را پردازش و  معنادار تبدیل شوند. شرکت 
تحلیل و از آن  ها برای تولید دانش استفاده کند؛ دانش تولیدشده 
وجود  گردد.  تبدیل  سازمانی  خرد  به  و  شود  بسته  به کار  باید 

خالصه ای از تحقیقارجاعمتغیرهاشماره

1

راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی و مزیت 

رقابتی

 Troshani and

Rao, 2015

ابزارهای الکترونیکی و فناوری در ساده سازی در اجرای 

راهبردهای گوناگون مؤثرند. حتی می توان راهبردهایی مبتنی 

بر فناوری برای شرکت ارائه کرد. اجرای راهبردهایی با استفاده 

از فناوری های به روز در موفقیت سازمان بسیار مؤثر است.

2

تجارت الکترونیکی 

و اجرای راهبرد 

کسب وکار الکترونیکی

 Otoo et al.,

2017

ابزارهای تجارت الکترونیکی باعث افزایش گردش مالی و 

تسریع گردش نقدینگی می شوند و تعامالت تجاری را افزایش 

می دهند و استفاده از آن ها سبب رونق گرفتن کسب وکار 

شرکت می شود و مزیت رقابتی ایجاد می کند.

3

بازاریابی الکترونیکی 

و اجرای راهبرد 

کسب وکار الکترونیکی

 Strauss and

Frost, 2016

بازاریابی در فضای دیجیتال زمینۀ خالقیت و نوآوری بیشتری 

برای سازمان فراهم می کند و سازمان می تواند با تبلیغات در 

این فضا به مزیت رقابتی دست یابد.

4

مدیریت عملیات 

الکترونیکی و اجرای 

راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی

 Gomes et 

al., 2015

خودکارسازی فعالیت های اداری در داخل سازمان و در روند 

تولید باعث می شود محصوالت با کیفیت بیشتر در زمان 

کمتر و با هزینۀ کمتر تولید شود و این ها همه از مزایای رقابتی 

در بازارهای امروزی است.

5 

مدیریِت الکترونیکِی 

 انسانی و اجرای 
ِ

منابع

راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی

 Marler and

Parry, 2016

برای موفقیت در بازار فقط سرمایۀ مالی و فناوری کافی نیست، 

باید ابزار مناسبی نیز برای استفاده از آن وجود داشته باشد. با 

استفاده از ابزار الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 

می توان اجرای راهبردهای کسب وکار را ساده تر کرد.

1. K-Systems

جدول 2: بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق
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خالصه ای از تحقیقارجاعمتغیرهاشماره

6

مدیریت مالی 

الکترونیکی و اجرای 

راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی

Gomber et 

al., 2018 

ارائۀ اطالعات مالی و تحلیلگرانه در زمان کمتر و به صورت 

جامع تر و با طراحی بهتر در اموری مانند مدیریت حساب ها و 

سرمایه گذاری به مدیران کمک می کند؛ ازاین رو استفاده از ابزار 

مدیریت مالی الکترونیکی در خلق مزیت رقابتی مؤثر است.

7

نظام های دانش بنیان 

سازمانی و اجرای 

راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی

Santoro et 

al., 2017 

اطالعات گذشته و امروزی سازمان باید تحلیل و ذخیره شود و 

گزارش های روندیابی از وضعیت فعلی و گذشته از آن استخراج 

گردد. وجود نظام های دانش بنیان مانند نظام های پشتیبان 

تصمیم برای خلق مزیت رقابتی از این راه مناسب است.

جدول 3: ارجاعات مدل مفهومی پژوهش

ارجاعات اصلینوع متغیرنام متغیرشماره

وابستهمزیت رقابتی1

Kasasbeh et al. (2017);   

 Jennings et al. (2017);   

Haq (2017)

میانجیاجرای راهبردهای کسب وکار الکترونیکی2

Kasasbeh et al. (2017);

Soto-Acosta et al. (2017);   

Galliers and Leidner (2014)  

مستقلتجارت الکترونیکی3
 Kasasbeh et al. (2017);

Cui et al. (2017); Kiu and Lee (2017)

مستقلبازاریابی الکترونیکی4

Kasasbeh et al. (2017);

Molina-Azorín et al. (2015);   

Porter and Heppelmann (2015)  

مستقلمدیریت عملیات الکترونیکی5

Kasasbeh et al. (2017);

Sunder and Antony (2018);   

Gupta and Narain (2015)  

مستقلمدیریت منابع انسانی الکترونیکی6
 Kasasbeh et al. (2017); Glaister et al.

(2018); Al Shobaki et al. (2017)

مستقلمدیریت مالی الکترونیکی7
 Bayer et al. (2017); Gomber et al.

(2018); Yap and Chua (2018)

مستقلنظام های دانش بنیان سازمانی8
 Kasasbeh et al. (2017); Lawson

(2017); Jia et al. (2017)
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1-3-1. فرضیات اصلی تحقیق
در  الکترونیکی  کسب وکار  راهبردهای  اجرای  اصلی:  فرضیۀ 

خلق مزیت رقابتی مؤثر است.

1-3-2. فرضیات فرعی تحقیق
فرضیۀ 1: تجارت الکترونیکی در سازمان در اجرای راهبردهای 

کسب وکار الکترونیکی مؤثر است.
فرضیۀ 2: بازاریابی الکترونیکی در سازمان در اجرای راهبردهای 

کسب وکار الکترونیکی مؤثر است.
فرضیۀ 3: مدیریت عملیات الکترونیکی در سازمان در اجرای 

راهبردهای کسب وکار الکترونیکی مؤثر است.
فرضیۀ 4: مدیریت منابع انسانی الکترونیکی سازمان در اجرای 

راهبردهای کسب وکار الکترونیکی مؤثر است.
اجرای  در  سازمان  در  الکترونیکی  مالی  مدیریت   :5 فرضیۀ 

راهبردهای کسب وکار الکترونیکی مؤثر است.
در  سازمان  در  الکترونیکی  دانش بنیان  نظام های   :6 فرضیۀ 

اجرای راهبردهای کسب وکار الکترونیکی مؤثر است.

2. روش شناسی تحقیق
در این بخش، روش و دسته بندی تحقیق، جامعۀ آماری و نحوۀ 
روش  و  تحقیق  سنجه های  داده ها،  جمع آوری  ابزار  نمونه گیری، 

تحلیل داده ها بیان می شود.

2-1. روش تحقیق 
ماهیت  نظر  از  کاربردی،  هدف  نظر  از  حاضر  تحقیق 
تحلیل  و  جمع آوری  رویکرد  نظر  از  و  همبستگی،  ـ  توصیفی 

داده ها کّمی است.

2-2. جامعه و نمونۀ آماری
درزمینۀ  فعال  شرکت های  از  است  عبارت  آماری  جامعۀ 

تعداد  گوناگون  منتشرشدۀ  گزارش های  اساس  بر  که  بازی سازی  
و  کوچک   

ً
عمدتا شرکت ها  این  است.  شرکت   133 آن ها  همۀ 

آن ها  کدام  هر  در  انسانی  نیروی  نفر  ده  به  نزدیک  و  متوسط اند 
در  فعال  انسانی  نیروی  کل  نیز  گزارش ها  اساس  بر  مشغول اند. 
به صورت  نمونه گیری  است.  نفر   1600 به  نزدیک  شرکت ها  این 
است.  گرفته  صورت  مورگان  جدول  اساس  بر  و  ساده  تصادفی 
بنابراین، حداقل تعداد شرکت های مورد مطالعه باید 103 تا باشد 
و از حیث افراد و نیروی انسانی حداقل 310 تن باید مورد مطالعه 
قرار بگیرند. ازاین رو، در تحقیق حاضر نمونۀ آماری مورد مطالعه 

356 تن از کارکنان شرکت های بازی ساز بوده است.

2-3. روش و ابزار جمع آوری داده ها
برای جمع آوری داده ها از پرسش نامۀ استاندارد استفاده  شده که 
مشتمل بر پنج سؤال عمومی و 45 سؤال تخصصی در قالب طیف 
لیکرت بوده است. این پرسش نامه از طریق رایانامه به شرکت های 
بازی ساز ارسال  شده و 377 پرسش نامه در بازۀ زمانی دی  1396 
تا اواخر فروردین 1397 تکمیل شده است که از این تعداد 356 تا 
پذیرفتنی بوده و تحلیل شده اند. اعتبار پرسش نامه با شاخص های 
روایی و پایایی سنجیده شده است. شاخص روایی آن ازطریق روایی 
صوری و تأیید خبرگان صنعت سنجیده شده و شاخص روایی همگرا 
نیز برای هر متغیر ارائه شده است. برای سنجش پایایی نیز از ضریب 
آلفای کرونباخ استفاده شده است. این شاخص ها در جدول 4 آمده 
است )در تأیید اعتبار آن باید گفت که پرسش نامۀ روایی همگرا باید 

از 0/5 و ضریب آلفای کرونباخ باید از 0/7 بزرگ تر باشد(.
در جدول 5 سنجه های تحقیق و پرسش نامه با ارجاعات آن ها 

ارائه شده است.

2-4. روش و ابزار تحلیل داده ها
نرم افزار  و  تأییدی  عاملی  تحلیل  روش  از  داده ها  تحلیل  برای 

تجارت الکترونیک

یت عملیات الکترونیک مدیر

یت مالی الکترونیک مدیر

یت منابع انسانی  مدیر
الکترونیک

یابی الکترونیکی بازار

سیستم های دانش بنیان 
سازمانی

اجرای استراتژی های خلق مزیت رقابتی
کسب وکار الکترونیک

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق
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جدول 4: پایایی و روایی ابزار جمع آوری داده ها

جدول 5: سنجه های متغیرهای تحقیق

متغیر
تعداد 

سؤاالت

روایی همگرا 

)AVE(

 پایایی

یب آلفای کرونباخ(  )ضر

90/5080/851مزیت رقابتی

اجرای راهبردهای کسب وکار 

الکترونیکی

50/5110/719

60/5030/755تجارت الکترونیکی

70/8540/956بازاریابی الکترونیکی

40/6480/820مدیریت عملیات الکترونیکی

50/7550/917مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

40/6020/757مدیریت مالی الکترونیکی

50/5440/728نظام های دانش بنیان سازمانی

0/806-45کل پرسش نامه

ارجاعاتسنجه هانام متغیرشماره

مزیت رقابتی1

کیفیت محصول، هزینۀ مالی، تمایز 

محصول، کیفیت خدمات، رضایت مشتریان، 

مشتریان وفادار، سرعت ارائۀ خدمات، 

سودآوری، تمایل دیگران به همکاری

 Kasasbeh et al. (2017); Jennings 

et al. (2017); Haq (2017)

2

اجرای راهبردهای 

کسب وکار 

الکترونیکی

بیانیۀ چشم انداز، بیانیۀ مأموریت، 

خط مشی ها، برنامه ریزی راهبردی، 

جلسات مشاوره

 Kasasbeh et al. (2017);

 Soto-Acosta, et al. (2016);

Galliers and Leidner (2014)

تجارت الکترونیکی3

فروش الکترونیکی، سیستم سفارش 

الکترونیکی، مدیریت توزیع الکترونیکی، 

مدیریِت الکترونیکِی ارتباط با مشتریان 

مدیریت زنجیرۀ تأمین الکترونیکی

 Kasasbeh et al. (2017); Cui et 

al. (2017); Kiu and Lee (2017)

بازاریابی الکترونیکی4

تبلیغات وب سایتی، تبلیغات در شبکه های 

اجتماعی، طراحی محصول الکترونیکی 

بازاریابی از طریق موبایل

Kasasbeh et al. (2017);

 Molina-Azorín et al. (2015); 

Porter and Heppelmann (2015)

5
مدیریت عملیات 

الکترونیکی

اتوماسیون اداری، فناوری تولید، گزارش 

عملکردی الکترونیکی، سیستم یک پارچۀ 

روابط الکترونیکی

Kasasbeh et al. (2017);

Sunder and Antony (2018);   

Gupta and Narain (2015)  

6
مدیریت منابع انسانی 

الکترونیکی

استخدام الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، 

ارزیابی عملکرد الکترونیکی، جبران 

خدمات الکترونیکی، ارتباطات الکترونیکی

Kasasbeh et al. (2017);

Glaister et al. (2018);   

Al Shobaki et al. (2017)  
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ارجاعاتسنجه هانام متغیرشماره

7
مدیریت مالی 

الکترونیکی

حسابداری الکترونیکی، گزارش های مالی 

الکترونیکی، حسابرسی الکترونیکی، 

مدیریت سرمایه گذاری الکترونیکی

 Bayer et al. (2017); Gomber et

al. (2018); Yap and Chua (2018)

8
نظام های دانش بنیان 

سازمانی

نظام های تحلیلگر، نظام های اطالعاتی 

مدیریت، فعالیت های داده کاوی، نظام های 

کالن داده، گزارش های اطالعاتی جامع

 Kasasbeh et al. (2017); Lawson

(2017); Jia et al. (2017)

فرضیهشماره
یب  ضر

مسیر
t نتیجهمقدار بحرانیسطح خطاآمارۀ

1

تأثیر راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی در خلق 

مزیت رقابتی

 تأیید0/6119/680/051/96

جدول 6: نتایج رد و تأیید فرضیات اصلی

جدول 7: نتایج رد و تأیید فرضیات فرعی

فرضیهشماره
یب  ضر

مسیر
t آمارۀ

سطح 

خطا

مقدار 

بحرانی
نتیجه

1-1

تأثیر تجارت الکترونیکی 

در اجرای راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی

تأیید0/4462/140/051/96

2-1

تأثیر بازاریابی الکترونیکی 

در اجرای راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی

تأیید0/1872/960/051/96

3-1

تأثیر مدیریت عملیات 

الکترونیکی در اجرای راهبرد 

کسب وکار الکترونیکی

تأیید0/1832/250/051/96

4-1

تأثیر مدیریت منابع انسانی 

الکترونیکی در اجرای راهبرد 

کسب وکار الکترونیکی

تأیید0/6742/430/051/96

5-1

تأثیر مدیریت مالی الکترونیکی 

در اجرای راهبرد کسب وکار 

الکترونیکی

تأیید0/1982/470/051/96

6-1

تأثیر نظام های دانش بنیان 

سازمانی در اجرای راهبرد 

کسب وکار الکترونیکی

تأیید0/3012/370/051/96

SMARTPLS استفاده شده است که داده ها در آن با استفاده از 
رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل می شوند.

3. یافته های تحقیق
خروجی های  اساس  بر  تحقیق،  فرضیات  تأیید  و  رد  نتایج 

نرم افزار، در جدول های 6 و 7 ارائه شده است. تحقیق در سطح 
خطای 5 درصد صورت گرفته است. مقدار بحرانی در این سطح 
از خطا معادل 1/96 است؛ ازاین رو برای تأیید فرضیات الزم است 
که ضریب مسیر مثبت باشد و آمارۀ آزمون از 1/96 بزرگ تر باشد.
بر اساس نتایج تحلیل آماری مشخص شد که تمامی فرضیات 
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ادعا  رد  بر  دلیلی  درصد   5 خطای  سطح  در  و  است  تأیید  مورد 
وجود ندارد.

نتیجه گیری
در  الکترونیکی  کسب وکار  راهبردهای  تأثیر  پژوهش  این  در 
مزیت رقابتی شرکت ها و رابطۀ میان این دو را سنجیدیم. در مرحلۀ 
اول، با مطالعۀ ادبیات تحقیق در قالب تعاریف و نظریات و مدل ها 
را شناسایی کردیم.  متغیرها  و مطالعات مشابه،  پیشینۀ تجربی  و 
الکترونیکی شامل  راهبردهای کسب وکار  اجرای  در  متغیرها  این 
عملیات  مدیریت  الکترونیک،  بازاریابی  الکترونیکی،  تجارت 
مالی  مدیریت  الکترونیکی،  انسانی  منابع  مدیریت  الکترونیکی، 
الکترونیکی و نظام های دانش بنیان سازمانی مؤثر شناخته شدند. 
با  همراه  ادامه  در  و  شد  بررسی  عمیق تر  و  جداگانه  متغیر  هر 
ارجاعات علمی در بخش خود معرفی شد. روابط بین متغیرها با 
ارجاعات جداگانه و در قالب جدول عرضه شد. برای یک پارچگی 
و  به صورت شماتیک  مفهومی  مدل  تحقیق  نظرِی  مطالِب  بیشتِر 
جدولی همراه با ارجاعات ارائه شد و درنهایت، فرضیات اصلی 
و فرعی تحقیق بیان گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه  
همگرایی(،  و  )روایی  اعتبار  داشتن  ضمن  که  بود  شده  استفاده 
بتوان شاخص ها و سنجه های آن را برای استفادۀ محققان دیگر در 

قالب جدول ارائه داد.
در  فعال  شرکت های  هدف  جامعۀ  داده ها  جمع آوری  برای 
نزدیک  و  بود  تا   133 آن ها  تعداد  که  بودند  بازی سازی  صنعت 
به علت  می کردند.  فعالیت  آن ها  در  انسانی  نیروی  تن   1600 به 
محدودیت در دسترسی به کل شرکت ها، نمونه گیری از بین تعداد 
نیروی انسانی فعال در آن ها و به شکل غیرتصادفی ساده و نمونۀ 
برای  صرف شده  زمان  میزان  است.  گرفته  صورت  دسترس  در 
بوده  به چهار ماه  نزدیک  الکترونیکی  جمع آوری پرسش نامه های 
تأیید  و  رد  نتایج  و  بررسی شد  درنهایت 356 پرسش نامه  است. 
فرضیات در جدولی در بخش یافته های تحقیق ارائه شد که تحلیل 

این نتایج در بخش نتیجه گیری آمده است.
براساس خروجی های نرم افزار مشخص شد که تمامی فرضیات 

اجرای  براین اساس  است.  تأیید  مورد  درصد   5 خطای  سطح  در 
راهبردهای کسب وکار الکترونیکی در شرکت های بازی ساز عامل 
پدیدآوردن مزیت رقابتی شناخته شد. نکتۀ مهم ضریب همبستگی 
باال بین راهبردهای کسب وکار الکترونیکی و خلق مزیت رقابتی 
کسب وکار  راهبردهای  یعنی  است؛  بازی ساز  شرکت های  در 
الکترونیکی در خلق مزیت رقابتی در شرکت های بازی ساز نه تنها 
باعث  این راهبردها  بلکه اهمیت بسیار زیادی دارد.  مؤثر است، 
می شود که محصوالت شرکت با کیفیتی بهتر، در زمانی کوتاه تر 
با سرعت و رضایتمندی بیشتری  بیشتر تولید گردد و  و در تعداد 
همۀ  نصیب  زیادی  منافع  درنهایت  و  گیرد  قرار  بازار  اختیار  در 

ذی نفعان شرکت شود.
الکترونیکی  کسب وکار  راهبردهای  شخصِی  بررسی  در  اما 
راهبردهای  اجرای  در  الکترونیکی  تجارت  که  شد  مشخص 
و  آنالین  خریدوفروش  و  است  مؤثر  الکترونیکی  کسب وکار 
ذی نفعان،  سایر  و  تأمین کنندگان  و  مشتریان  با  مالی  تعامالت 
رضایتمندی  خلق  باعث  تجاری،  فرایندهای  در  تسریع  ضمن 
است.  مؤثر  بازی ساز  برای شرکت های  راهبرد  این  و  نیز می شود 
راهبردهای  اجرای  در  دیگر  مؤثر  عامل  الکترونیکی  بازاریابی 
می توانند  بازی ساز  شرکت های  و  است  الکترونیکی  کسب وکار 
از طریق وب سایت ها و رایانامه و موبایل  بازاریابی  و  تبلیغات  با 
مدیریت  یابند.  دست  رقابتی  مزیت  به  اجتماعی   شبکه های  و 
عملیات الکترونیکی در اجرای راهبردهای کسب وکار الکترونیکی 
و  اداری  اتوماسیون  که  معناست  بدان  این  و  شد  دانسته  مؤثر 
فناوری تولید تأثیر بسزایی در موفقیت سازمان دارد. عامل بعدی 
مدیریت منابع انسانی به صورت الکترونیکی بود که تأثیر آن نیز با 
آن دارد  از  این نشان  و  تأیید شد  باالیی  ضریب همبستگِی بسیار 
که در صنایع دانش بنیان و به خصوص صنعت بازی های دیجیتال 
نیروی انسانی خالق و توانمند در موفقیت شرکت های بازی ساز 
ارزیابی  و  آموزش  استخدام،  مانند  اموری  و  دارند  اساسی  نقش 
عملکرد در مدیریت منابع انسانی شرکت های بازی ساز بهتر است 
مدیریت  بعدی  مؤثر  عامل  شود.  انجام  الکترونیکی  به صورت 
فراوان  تأثیر  از  نشان  که  بود  الکترونیکی  ابزار  از  استفاده  با  مالی 

جدول 8: رتبه بندی راهبردهای مؤثر تجارت الکترونیکی در بین شرکت های بازی ساز

مقدار همبستگیمتغیررتبه

0/674مدیریت منابع انسانی الکترونیکی1

0/446تجارت الکترونیکی2

0/301نظام های دانش بنیان سازمانی3

0/198مدیریت مالی الکترونیکی4

0/187بازاریابی الکترونیکی5

0/183مدیریت عملیات الکترونیکی6
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حسابداری،  ازاین رو  داشت؛  سازمان  موفقیت  در  مالی  مسائل 
الکترونیکی شوند.  باید  حسابرسی، مدیریت سرمایه گذاری و... 
درنهایت نیز نظام های دانش بنیان در اجرای راهبردهای کسب وکار 
که  می دهد  نشان  نتایج  و  شدند  شناخته  مؤثر  الکترونیکی 
شرکت های دانش بنیان مانند شرکت های بازی ساز برای موفقیت به 
سیستم های اطالعاتی مدیریت، سیستم های کالن داده، داده کاوی 
براساس  می توان  را  راهبردها  دارند.  نیاز  دست  این  از  مواردی  و 

همبستگی بین متغیرها رتبه بندی کرد )جدول 8(.
بر این  اساس، مهم ترین عامل در اجرای راهبردهای کسب وکار 
الکترونیکی منابع انسانی است و شرکت ها باید روی جذب و تربیت 
و نگهداشت نیروی انسانی نخبه تمرکز کنند. نکتۀ مهم جایگاه باالتر 
بازاریابی الکترونیکی در برخی تحقیقات مشابه است. علت اینکه به 
 ناتوانی مالی 

ً
بازاریابی الکترونیکی رتبۀ پایین تری داده شده احتماال

موضع  یا  مارکتینگ(  )دیجیتال  دیجیتال  بازاریابی  برای  شرکت ها 
رقابتی ضعیف تر از شرکت های خارجی است.
موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات آتی:

بررسی تأثیر نگرش ها به بازی های دیجیتال در تصمیم گیری    •
به خرید مشتریان؛

•  ارائۀ الگویی برای بازاریابی دیجیتال با استفاده از بازی های رایانه ای؛

•  شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در ساخت بازی های درآمدزای 
موفق؛

•  محتوای تبلیغات در بازی های دیجیتال و بررسی تأثیر آن ها در 
تبلیغات شفاهی مشتریان.
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