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طراحی و تدوین الگوی تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای
فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک
: 20.1001.1.24767220.1401.12.1.2.7
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چکیده
امروزه فناوری و پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات توجه بسیاری را در زمینۀ اشتغال و توسعۀ کسبوکارها در این
حوزه به خود جلب کرده است .در این میان نبود الگوی مناسب برای بازاررسانی کسبوکارهای اینترنتی مشهود است.
بنابراین ،پژوهش حاضر به تبیین و طراحی الگوی تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای فعال در زمینۀ تجارت
الکترونیک میپردازد .این پژوهش بهصورت کیفی و با رویکرد نظریۀ دادهبنیاد انجام شده است .میدان پژوهش ،مؤسسان
شرکتهای نوپا و افراد مطلع در زمینۀ تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای حوزۀ تجارت الکترونیک بودهاند .در
این پژوهش ،ابتدا از نمونهگیری هدفمند و سپس از روش گلولهبرفی استفاده شده است .شمار مشارکتکنندگان در پژوهش
با استفاده از شاخص اشباع نظری به  14نفر رسید .دادهها به روش مصاحبۀ عمیق و اسناد کتابخانهای و اینترنتی گردآوری
شده است .نتایج پژوهش نشاندهندۀ  22مقولۀ اصلی است که بهصورت پارادایمی ترسیم شده است .در هستۀ الگوی
پارادایمی تجاریسازی خدمات قرار دارد.
واژگان کلیدی :تجارت الکترونیک ،تجاریسازی ،خدمات ،الگوسازی ،کسبوکار ،شرکتهای نوپا
تاریخ دریافت1399/۱۱/01 :
تاریخ بازنگری۱۳۹۹/۱۲/۲۱ :
تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۱۲/۲۷ :

 .1استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه؛
 .2کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،گرایش کسبوکار جدید ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه (نویسندۀ مسئول)؛ shirinarman91@gmail,com

 .3کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه.
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مقدمه
تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات در دهۀ گذشته سبک زندگی
را بسیار تغییر داده و فرصتهای جدیدی را برای مصرفکنندگان
و مشاغل فراهم کرده است .اکنون تجارت الکترونیک به بخشی
جداییناپذیر در زندگی روزمرۀ مردم تبدیل شده است .این شبکه
ظرفیت تهیۀ غذا ،پوشاک ،مسافرت ،سرگرمی ،آموزش عالی،
خدمات شخصی و سایر نیازمندیهای بشر را فراهم کرده است
( .)Li et al., 2016تجارت الکترونیک بهسرعت در سراسر جهان
گسترش یافته است؛ آنچنان که در دنیای دیجیتالی امروز نهتنها در
عادات خرید ما که در کل صنعت خردهفروشی و لجستیک تغییر
عظیمی داده است ( .)Leung et al., 2017معامالت تجارت
الکترونیک ،که از راه فروش محصوالت و خدمات اینترنتی
صورت میگیرد ،در سالهای گذشته بهشدت افزایش یافته است
( .)Oliveire et al., 2017توسعۀ سریع تجارت الکترونیک
به تجارت با مصرفکننده 1بسیار به نفع مصرفکنندگان بوده
است ،ازجمله سهولت در جستوجوی مصرفکنندگان برای
اطالعات محصول و خدمات موردتقاضای آنها و همچنین
ارائۀ
ِ
بهبود کیفیت تصمیمات در خرید برخط (.)Zhou et al., 2018
بهعالوه ،بهکارگیری تجارت الکترونیک منجر به افزایش بهرهوری
عملیاتی ،کاهش موجودی کاال ،افزایش فروش و بهبود بازده مالی
میشود ( .)Gorla et al., 2015مطالعات سازمان همکاریهای
توسعۀ اقتصادی اروپا نشان میدهد ،در سال  38 ،2013درصد
از جمعیت اتحادیۀ اروپا (افراد بین  16تا  74ساله در  28کشور)
خرید کاال یا خدمات را از طریق اینترنت انجام دادهاند (OECD,
 .)2013این در حالی است که  60درصد از جمعیت آلمان57 ،
درصد از جمعیت سوئد و  15درصد از جمعیت پرتغال اینترنتی
خرید میکنند (.)Lu et al., 2016
این میزان نشاندهندۀ افزایش تقاضا برای این نوع محصوالت و
خدمات در جهان در طی سالهای اخیر است .با اینحال ،پرسش
این است که ،با توجه به روند روبهافزایش تقاضا برای عرضۀ
خدمات و محصوالت در فضای وب در ایران ،چرا هنوز بازار
داخلی و خارجی عرضۀ اینگونه خدمات برخط در ایران گسترش
چشمگیر نداشته است؟ مسائل بازاررسانی و فروش از مشکالت
اصلی پیش روی محصوالت و خدمات ارائهشده در محیط وب
است که میتوان با برنامهریزی و طراحی الگوی تجاریسازی
مناسب این مسائل را به حداقل کاهش داد .تجاریسازی
فرایندی است که دانش تولیدشده در سازمانهای تحقیقاتی را
به محصوالت قابلعرضه در بازار یا فرایندهای صنعتی تبدیل
میکند ( .) Ghaffari and Zand Hosami, 2017درواقع ،اگر

فعالیت کسبوکارهای اینترنتی را ایدهای نو و جایگزین عرضۀ
ِ
سنتی بدانیم ،باید به دنبال آن بود که این ایده را به محصوالت و
خدماتی که در بازار قابلعرضهاند تبدیل کرد .در ادبیات بازاریابی
و مطالعۀ بازار مطالعات متعددی دربارۀ چگونگی تجاریسازی
خدمات و محصوالت انجام شده است (;Yaro et al., 2017
.)Torkiantabar et al., 2016; Aslani et al., 2015

 .1عوامل تأثیرگذار در خرید برخط
شفافیت اطالعات یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قصد خرید
برخط است .شفافیت اطالعات بهمعنای شفافیت در محصول،
فروشنده و معامالت است که قصد خرید برخط را در میان
مصرفکنندگان افزایش چشمگیری میدهد (Zhou et al.,
 .)2018شواهد نشان میدهد که شفافنبودن اطالعات یکی از 10
عامل اصلی قطع خرید اینترنتی مصرفکنندگان است (AskTog,
 .)2004این عامل نشان میدهد که ،با وجود گسترش چشمگیر
ت متحده در سال  ،2016حجم فروش
تجارت الکترونیک در ایاال 
برخط  9درصد از کل حجم فروش را به خود اختصاص داده بود
( .)U.S. Department, 2017با وجود این حجم پایین فروش
در محیط وب ،میزان فروش الکترونیک در سال  2017سه میلیون و
چهارصد هزار دالر در سراسر جهان عنوا ن شده است (Lacka and
 .)Yip, 2018میتوان گفت علت بیاعتمادی و کاهش خرید برخط
این است که ،برخالف مشتریانی که در فروشگاه اجناس را خریداری
میکنند ،مصرفکنندگان برخط فرصتی برای لمس یا بازرسی فیزیکی
محصول قبل از خرید آن ندارند درنتیجه ،مصرفکنندگان خریدهای
برخط را به دالیل مختلف مرجوع میکنند (.)Pei and Yan, 2018
این در صورتی است که میتوان ،با داشتن سیاستی برای بازگشت
سیاست بازگشت،
محصول ،میزان خرید برخط را افزایش داد .این
ِ
که عاملی مهم در جذب و نگهداشتن مصرفکنندگان است و میل
مشتری را برای خرید محصوالت افزایش میدهد ،منجر به خرید
برخط میشود (.)Zhang et al., 2017
اکنون کسبوکارهای الکترونیکی برای افزایش حضور فیزیکی
خود ،در کنار فروشگاههای برخط ،فروشگاههایی غیربرخط نیز
تأسیس کردهاند و نوع جدیدی از تجارت الکترونیک یعنی برخط
با غیربرخط ( 2)O2Oپدید آوردهاند (.)Leung et al., 2017

 .2تجار یسازی فعالیت شرکتهای نوپا در محیط وب
شرکتهای نوپا 3شرکتهایی تازهتأسیساند که برای بقای خود
ً
تالش میکنند .این شرکتها عمدتا بر اساس ایدههایی درخشان
در جهت رشد و موفقیت تشکیل شدهاند (Salamzadeh and
 .)Kawamorita, 2015درنهایت ،آزمون و اعتبارسنجی کسبوکار
2. Online-to-Offline

)1. Business to Consumer (B2C

3. StartUp
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جدول :1رتبهبندی کشورها بهترتیب تعداد شرکتهای نوپا در سال )startupranking.com( 1399

کشور

رتبه (در بین 188کشور )

تعداد شرکتهای نوپا

امریکا

1

66733

هند

2

9291

انگلستان

3

5541

کانادا

4

2848

اندونزی

5

2216

آلمان

6

2177

فرانسه

7

1،376

استرالیا

8

1770

فرانسه

9

1503

اسپانیا

10

1339

ایران
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245

نوپا زمینۀ تجاریسازی انبوه را فراهم میکند و باعث ورود محصول
به چرخۀ اقتصاد و اشتغال میشود ( .)Ries, 2013برای رسیدن
به موفقیت مالی و بهرهبرداری از مالکیت معنوی ،باید روش
تجاری مناسبی را انتخاب کرد (،)European Union, 2016
به همین ترتیب برای اینکه یک شرکت موفق شود ،باید بتواند
سازوکار تجاریسازی مناسبی برای فناوری جدید خود انتخاب کند
( .) Gbadegeshin, 2017تجاریسازی مهمترین بخش نوآوری
است که بدون آن هیچ فناوری یا محصول جدیدی به بازار عرضه
نمیشود ( .)Emami and Radfar, 2016تعاریف متنوعی برای
تجاریسازی وجود دارد؛ برای نمونهِ ،جین تجاریسازی فناوری
را انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر
بهمنظور بهکارگیری آن در سیستم ،فرایند ،محصول و یا روش انجام
کار تعریف کرده است ( .)Jain et al., 2003مرکز آسیا و اقیانوسیه
برای انتقال تکنولوژی )2005( 1تأکید میکند که تجاریسازی
مجموعهای از فعالیتهاست شامل ایدهپردازی و رشد ایدهها،
توسعۀ فناوریهای مبتنی بر تحقیق ،ساخت یک نمونۀ اولیه ،توسعۀ
فناوریهای توسعهیافته ،ایجاد فرایندهای جدید و بهینهسازی وضع
موجود ،ارائۀ محصوالت جدید به بازار ،ایجاد شرایط فروش و
توسعۀ زیرساختهای جدید برای فناوری  /محصوالت  /خدمات
جدید (.)Aslani et al., 2015
)1. Asia-Pacific Center for Technology Transfer (APCTT

درمجموع ،با توجه به اهمیت و ضرورت ارائۀ خدمات و
محصوالت برای افزایش دسترسی و سرعت در ارائۀ خدمات در
محیط وب و از سوی دیگر کمبودهای ناشی از نبود بازار و کسب
سود از این نوع فعالیتها در ایران ،ضرورت ارائۀ الگویی برای
تجاریسازی کسبوکارهای اینترنتی احساس میشود .این در
حالی است که در ادبیات موضوع نیز به الگوی جامعی در زمینۀ
تجاریسازی کسبوکارهای اینترنتی در ایران برنخوردیم .بنابراین،
در این پژوهش ،این سؤال اساسی را بررسی میکنیم که ،با توجه
به ظرفیتها و استعدادهای کشور در زمینۀ تجارت الکترونیک،
چگونه میتوان الگویی ارائه داد که فرایند تجاریسازی خدمات و
محصوالت ارائهشده در فضای وب را تبیین کند؟
 .1-2وضعیت ایجاد کسبوکارهای اینترنتی در ایران

در جدول  ،1اطالعاتی دربارۀ تعداد شرکتهای نوپا در میان
 188کشور جهان داده شده است که جایگاه ایران را در میان سایر
کشورها نشان میدهد.
طبق اطالعات دادهشده ،ایران در رتبۀ 48ام قرار دارد ،اما
میتوان ،با تغییر سیاستگذاریها و کاهش پیچیدگی در احداث
کسبوکارها ،جایگاه آن را در میان شرکتهای نوپا در جهان
بهبود بخشید.
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 .3پیشینۀ پژوهش
الیاسی و همکاران ( ،)2016یک الگوی تجاریسازی برای
خدمات مالی در صنعت بانک و بیمۀ ایران طراحی کردهاند.
یافتههای این پژوهش به دو مرحله تقسیم میشود .مرحلۀ اول
خود شامل دوازده مرحله است که عبارتاند از )1 :تدوین
استراتژی کسبوکار )2 ،خلق ایدۀ خدمت )3 ،غربالگری،
 )4تجزیهوتحلیل تجاری خدمت )5 ،کسب مجوز رسمی
پروژه )6 ،تشکیل تیم وظیفهای )7 ،طراحی خدمت و فرایندها،
 )8طراحی سیستم ارائۀ خدمت )9 ،آموزش و توانمندسازی
شبکۀ فروش و مشتریان )10 ،معرفی و عرضۀ آزمایشی خدمت،
 )11عرضۀ خدمت در مقیاس کامل )12 ،ارزیابی و بهبود عملکرد
خدمت .مرحلۀ دوم عبارت است از :تجویز الگوی فرایندی
تجاریسازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی.
محمودپور ( ،)2016الگوی تجاریسازی تحقیقات علوم
انسانی را طراحی کرده است .یافتههای وی در این پژوهش که
در آن از نظریۀ زمینهای استفاده کرده است شامل تحول در نقش
دانشگاهها ،ارتقای علمی علوم انسانی ،سیاستگذاری و طراحی
مجدد ساختارها ،نهادینهکردن رویکرد تجاریسازی تحقیقات،
بسترهای قانونی ،شبکهسازی و مزیت رقابتی است .در این میان،
سیاستگذاری و طراحی مجدد ساختار ،ارتقای علمی علوم
انسانی به همراه نهادینهکردن رویکرد تجاریسازی تحقیقات،
شرایط زمینهای مناسبی را برای تجاریسازی تحقیقات علوم
انسانی و روی آوردن پژوهشگران به این رویکرد فراهم میکنند.
عباسی اسفنجانی و فروزندۀ دهکردی ( ،)2015پژوهشی
دربارۀ طراحی الگوی جامع تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی با
رویکرد دلفی ارائه کردهاند که در آن تمامی مراحل تجاریسازی
محصوالت بهروشنی در هشت مرحله بیان شده است که شامل:
 )1ایدهپردازی و انجام پژوهش علمی؛
 )2خلق ایده و انجام پژوهش و دستیابی به نتایج تحقیق؛
 )3ایدۀ اولیه ،توسعه و راهاندازی شرکتهای زایشی؛
 )4به تصویر کشیدن ایده ،بررسی امکانپذیری تجاریسازی؛
 )5ایدهپردازی ،بررسی و غربال اولیۀ ایده و بررسی تفصیلی
و غربال مجدد؛
1
 )6تحقیق و توسعه ،نمونۀ اولیۀ محصول؛
 )7انجام تحقیق ،انتقال نتایج حاصل از تحقیق؛
 )8تجاریسازی و تشویق شرکتهای زایشی ،خروج جمعی
از شرکت مادر و توسعۀ شرکت
قبادگشین ،)2017( 2در مقالۀ «روند تجاریسازی فناوریهای
باال :مطالعۀ دانشگاه اسپانیایی» ،به بررسی فرایند تجاریسازی

فناوریهای سطح باال پرداخته است که با سطح باالیی از
فعالیتهای تحقیق و توسعه ،منابع و ارزشافزوده مشخص
3
میشوند .بر اساس یافتههای این مقاله ،فرایند اسپینافکردن
ً
ضرورتا مرحلهبندیشده نیست و باید انعطافپذیر باشد.
همچنین ،عوامل مؤثر در موفقیت تجاری از دیگر یافتههای این
مقاله هستند .به همین ترتیب ،برنامه همیشه یک طرح است و این
طرح ،در طول فرایند ایجاد تغییرات ،تغییر خواهد کرد .این یافتهها
دانش مستقلی برای مربیان تجاری ،مربیان کارآفرینی ،کارآفرینان
بالقوه (مهندسان و دانشمندان) و شرکتهای تجاری فراهم
میکند .بنابراین ،این مقاله به گفتمان اسپیناف ،تجاریسازی،
انتقال فناوری و کارآفرینی دانشگاهی کمک میکند.
هان ،)2017( 4در مقالهای با عنوان «تجاریسازی فناوری
از طریق به اشتراک گذاشتن دانش پایدار از همکاریهای
دانشگاهی و صنعتی با تمرکز بر گرایش ثبت اختراع» ،به بررسی
تمایل ثبت اختراعات میپردازد .او در این مقاله بیان میکند
که تجاریسازی فعالیتهای نوآورانه ناشی از همکاری بین
دانشگاهها و شرکتهای کوچک و متوسط منطقهای است .از
یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که تمایل به ثبت
اختراع به احتمال زیاد مربوط به راهبردهای مدیریتی است نه
ویژگیهای خاص فناوری موردنظر .یافتههای تجربی همچنین
نشان میدهد که اختراع راهی مؤثر برای انتقال فناوری از
دانشگاهها به شرکتهاست .یکی از دالیل این واقعیت هم ثبت
اختراع مربوط به تجاریسازی فناوری است.
اصالنی و همکاران ( )2015در مقالۀ «روشهای
تجاریسازی محصوالت/خدمات جدید در صنعت فناوری
اطالعات و ارتباطات :موردمطالعۀ پارک علم و فناوری» ،به
بررسی و ارزیابی روشهای تجاریسازی فناوری اطالعات
و ارتباطات در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پرداختهاند.
طبق یافتههای این تحقیق که در آن از سه روش قراردادهای
بازسازی مشترک ،نمایشگاهها و اسپیناف ،که از رایجترین
روشهای تجاریسازی هستند ،استفاده شده است ،بهعلت
نبود اطمینانی که در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
وجود دارد ،شرکتها باید راهبردهای مختلفی را برای توسعۀ
محصوالت و خدمات موفقیتآمیز در نظر بگیرند .آنها در
این پژوهش بیان میکنند ،اگر شرکتها بخواهند محصوالت/
خدمات خود را بدون استفاده از روشهای تجاری انتشار دهند
و تبلیغ کنند ،نمیتوانند موفقیتآمیز ظاهر شوند .این مسئله،
که به دلیل پیچیدگی محصوالت /خدمات و بازارهای پیچیده
است ،سطح باالیی از رقابت و نبود اطمینان را ایجاد میکند،

)1. Research and Development (R&D

3. Spin off

2. Gbadegeshin

4. Han
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جدول :2مشخصات مشارکتکنندگان

تحصیالت

شغل

سن

مدت مصاحبه

ردیف

جنسیت

کارشناسی

مؤسس شرکت

28

 21دقیقه

دیپلم

مدیر وبگاه

42

 28دقیقه

کارشناسی

مؤسس شرکت

30

 32دقیقه

4

دکتری

استاد

34

 29دقیقه

5

کارشناسی ارشد

مدیر وبگاه

38

24دقیقه

6

دکتری

استاد

45

 33دقیقه

7

کارشناسی

کارمند شرکت

62

 38دقیقه

8

کارشناسی

کارمند شرکت

34

 36دقیقه

کارشناسی ارشد

مؤسس شرکت

30

 32دقیقه

دیپلم

مدیر وبگاه

45

 27دقیقه

11

دکتری

استاد

36

 34دقیقه

12

کارشناسی ارشد

کارمند شرکت

38

 25دقیقه

13

کارشناسی ارشد

استاد

35

 17دقیقه

14

کارشناسی

مؤسس شرکت

47

 32دقیقه

1
2
3

9
10

زن

مرد

بنابراین همکاری با سایر شرکتها مهم است .این امر از طریق
تبادل دانش و تجربه و گاهی اوقات مبادالت میان کارکنان دو
شرکت رخ میدهد .درواقع ،شرکتهای کوچک و متوسط ممکن
است تواناییهای تجاریسازی نداشته باشند ،اما میتوانند از
تجربه و قابلیتهای همتایان بزرگ خود استفاده کنند .آنها در
نموداری ،که در آن سهم هر روش تجاریسازی برای موفقیت
شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات نشان داده شده
است ،بیان میکنند که سه روش قراردادهای تحقیق مشترک،
نمایشگاهها و اسپینافها ،بیشترین کارایی را در موفقیتآمیزبودن
تولید محصوالت/خدمات جدید در میان شرکتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات دارند.

 .4روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر کیفی است و هدفی کاربردی دارد و در آن از
روش نظریۀ دادهبنیاد استفاده شده است .جامعۀ آماری این
پژوهش شرکتهای فعال در زمینۀ فناوری اطالعات مستقر در
مرکز رشد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه و
شرکتهای عرضهکنندۀ خدمات و محصوالت برخط مستقر در

استان کرمانشاهاند .برای تعیین حجم نمونه ،ابتدا از روش هدفمند
و سپس از روش گلولهبرفی استفاده شد .برای جمعآوری دادهها از
مصاحبۀ عمیق ،مدارک و اسناد کتابخانهای و اینترنتی استفاده شد.
هدف کلی پژوهش حاضر تبیین و طراحی الگوی تجاریسازی
خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای فعال در زمینۀ تجارت
الکترونیک از دیدگاه خبرگان است .برای این منظور ،سؤال اصلی
که مطرح میشود این است :مؤلفههای اصلی تشکیلدهندۀ
الگوی تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای اینترنتی
چه مواردی هستند؟
نظریۀ دادهبنیاد نوعی شیوهشناسی استقرایی کشف نظریه است که
این امکان را برای پژوهشگر فراهم میکند تا ،همزمان با ارائۀ گزارشی
نظری از ویژگیهای عمومی موضوع ،پایۀ این گزارش را در مشاهدات
تجربی دادهها نیز محکم سازد.)Martin and Turner, 1986( .
نظریۀ دادهبنیاد جریانی نظاممند و کیفی دارد تا با تولید یک نظریه،
فرایند ،کنش یا برهمکنش را دربارۀ موضوعی واقعی در یک سطح
مفهومی کلی تشریح کند ( .)Glaser, 2005یکی از ویژگیهای
روش گراندد تئوری تفسیر و تحلیل مداوم دادههای جمعآوری شده
ْ
است؛ زیرا هدف استخراج نظریهای بر مبنای دادههای جمعآوریشده
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است .این فرایند دربرگیرندۀ یک طرح هدایتشده بهوسیلۀ داده است
(نمونهگیری نظری) و هدف اصلی آن استخراج مفاهیم نظری از داده
و جستوجوی مفاهیم مرکزی یا آن چیزی است که گالزر ()2005
آن را فرایند اجتماعی اصلی یا فرایند روانشناختی اجتماعی اصلی
مینامد ( .)Iman and Mohammadian, 2008این روش شامل
پنج مرحله است :مرحلۀ اول ،طرح تحقیق که شامل دو مرحلۀ
بررسی ادبیات فنی و انتخاب موارد میشود؛ مرحلۀ دوم ،گردآوری
دادهها که بهمعنای ورود به میدان تحقیق است؛ مرحلۀ سوم،
تنظیم دادهها و نگارش گویهها؛ مرحلۀ چهارم و اصلیترین بخش
تحقیق ،تجزیهوتحلیل دادهها و مرحلۀ پنجم ،طراحی و اعتبار الگو
(.)Papzen et al., 2014
در تحقیق کیفی ،هنگامی جمعآوری اطالعات و دادهها
متوقف میشود که تمام اطالعات الزم دربارۀ موضوع موردنظر
جمعآوری شده باشد و این امر زمانی رخ میدهد که نظریه یا
موضوع موردمطالعه کامل شود و اطالعات جدیدی مرتبط با
موضوع بهدست نیاید .ازاینرو در پژوهشهای کیفی حجم نمونه
را مترادف با کامل شدن دادهها یا اشباع دادهها میدانند (Afjeh
 .)and Saleh Ghafari, 2013بنابراین در این پژوهش ،با انجام
چهارده مصاحبۀ عمیق با مطلعان کلیدی ،اطالعات کاملی دربارۀ
موضوع موردبررسی جمعآوری شد ،بهصورتیکه دیگر اطالعات
تازهای بهدست نیامد.

کوربین و استرواس ( ،)2008برای ارزشیابی پژوهشهای مبتنی
بر نظریهپردازی دادهبنیاد ،بهجای معیارهای روایی و پایایی ،معیار
مقبولیت را پیشنهاد دادهاند .مقبولیت یعنی یافتههای پژوهش تا چه
حد در انعکاس تجارب مشارکتکنندگان ،پژوهشگر و خواننده،
درمورد پدیدۀ موردمطالعه ،موثق و باورپذیر است .ده شاخص
برای معیار مقبولیت معرفیشده است که پنج مورد از آنها در این
پژوهش برای ارتقای دقت علمی و روایی و پایایی مورداستفاده قرار
گرفت .راهبردهای ممیزی مورداستفاده عبارت بودند از حساسیت
پژوهشگر ،انسجام روششناسی ،متناسبکردن نمونه ،تکرارشدن
یک یافته و استفاده از بازخورد مطلعان.

 .5یافتههای پژوهش
بهمنظور دستیابی به نظریهای برای تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ
کسبوکارهای اینترنتی ،پژوهشگر با  14نفر از افراد مطلع در
زمینۀ تجارت الکترونیک مصاحبۀ عمیق انجام داد .سپس به همۀ
نکات کلیدی مصاحبهها عنوانی داده شد و  283گزارة مفهومی
اولیه در مرحلۀ کدگذاری باز و سپس  63گزارة مقولهای در مرحلۀ
کدگذاری محوری بهدست آمد .درنهایت ،همانطور که در
نمودار  1هم نشان داده شده است ،در مرحلۀ کدگذاری انتخابی،
قضایایی که روابط تعمیمیافته میان مقولهها را منعکس میکند
وضوح کافی پیدا کرد.

جدول :3مفاهیم و مقوالت استخراجشدۀ حاصل از مصاحبه با مشارکتکنندگان در زمینۀ طراحی الگوی تجار یسازی
خدمات ارائهشدۀ شرکتهای نوپا

مفاهیم
فرایندهای اعتمادسازی برای خدمات اینترنتی
ضرورت اعتمادسازی برای مصرفکنندگان
مشخصبودن عرضهکننده
ضرورت وجود مراکز رشد در دانشگاهها
ضرورت حمایت مراکز رشد و فناور یها از ایدههای نو
فعالیت در مراکز رشد و فناوری قبل از ورود به بازار
روشهای نوین عرضه
روشهای ایمن در پرداخت الکترونیکی
استفاده از اینترنت نسل سوم
تحقیق و بررسی شیوههای عرضه
حفاظت از محصوالت قابلعرضه
گرفتن مجوزهای کسبوکار

مقوالت
اعتمادسازی به خدمات ارائهشده

تأسیس مراکز رشد و فناوری

کاربرد فناور یهای جدید در ارائۀ محصوالت و خدمات

تحقیق و توسعه
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مفاهیم

مقوالت

تحقیقات بازاریابی
توزیع و انبارداری محصول
فعالیتهای پیشبردی
ویژگیهای محصول
طراحی قیمت محصول

بازاریابی و فروش اینترنتی

لزوم تأسیس شتابدهندهها
لزوم حمایت و پشتیبانی از شرکتهای نوپا قبل از ورود به محیط
واقعی کسبوکار
افزایش تمایل به شروع فعالیت در صورت تأمین مخارج مالی ایده

تأسیس شتابدهندهها

افزایش عرضۀ محصوالت استان
پیداکردن مشتری در مناطق دیگر برای محصوالت استان
ایجاد تقاضا برای محصوالت در مناطق دیگر

افزایش فروش محصوالت استان

بیاعتمادی به سالمبودن محصول ارائهشده
غیرقابل لمس و استفادهبودن محصوالت برای خرید

غیرقابلملموسبودن محصوالت

گرافیک ضعیف و جذبنکردن متقاضی
محتوای ضعیف وبگاهها

جذابیت نداشتن وبگاههای ارائهکنندۀ خدمات

نبود اینترنت پرسرعت در کشور
مشکالت قطعووصل شدن اینترنت
هزینههای باالی اینترنت

نبود اینترنت پرسرعت

آموزش کاربران و مؤسسان شرکتهای نوپا
فرهنگسازی برای استفاده از محیط وب

آموزش و بسترسازی

ناشناختهبودن شرکتهای نوپا
تبلیغات نادرست و نامناسب کسبوکار

ناآ گاهی مشتریان

لزوم استقرار اینترنت پرسرعت با پهنای باند وسیع
ضرورت ساخت دکلهای توزیع اینترنت در مناطق دورافتاده
ضرورت مجتمع شدن واحدهای مرتبط
ضرورت وجود واحدی مشخص برای مجوزدهی
نبود همکاری میان ارگانهای مرتبط
حمایت مالی دولت
بیمۀ مؤسسان شرکتهای نوپا
دخالت دولت در ایجاد زیرساختها
دخالت در لزوم رعایت قانون کپیرایت

ایجاد زیرساختهای فناوری و اینترنت
سازماندهی ارگانهای مرتبط با صدور مجوزهای
کسبوکار

حمایت و توجه دولت
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مفاهیم
کاهش زمان میان ثبت سفارش و تحویل آن
خدماترسانی بهروزتر
کاهش صرف وقت برای خرید در بازار
کاهش هزینههای رفتوآمد برای خرید
افزایش درآمد عرضهکننده
افزایش درآمد واسطه یا کسبوکار
افزایش اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی
کاهش بیکاری پنهان در میان فارغالتحصیالن دانشگاهی
ایجاد مشاغل مرتبط با توزیع محصول انبارداری
طراحی جذاب برای وبگاههای کسبوکار
درنظرگرفتن نکات مهم جلب مشتری
گردش پول در میان زنجیرۀ تأمین
کاهش رکود اقتصادی
ایجاد درآمد برای زنجیرۀ تأمین
تولید محصوالت بومی و فروش آنها در محیط وب
ایجاد برند منطقهای
افزایش دسترسی به محصوالت
ایجاد تقاضا برای محصوالت مناطق دیگر
خرید همزمان چند محصول متفاوت

ّ
ّ
شرایط علی :شرایط علی عامل اصلی بهوجودآورندۀ پدیدۀ
موردمطالعه (ایدهپردازی) است (.)Nowrozi et al., 2016
بر اساس دیدگاه مشارکتکنندگان و با توجه به ادبیات پژوهش،
ّ
عوامل علی مؤثر بر ایجاد و استقرار کسبوکارهای اینترنتی در
استان کرمانشاه شامل ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات استان،
افزایش فروش محصوالت استان ،افزایش سرعت خدمترسانی،
افزایش دسترسی به خدمات و محصوالت موردتقاضا است.
از راهکارهای موفقیت تولیدات استان ،رسیدن به شاخص باالی
فروش محصوالت در سایر نقاط کشور و حتی صادرات آنها به
خارج از کشور است .یکی از روشهای رسیدن به این هدف ایجاد
مزیت رقابتی در تولیدات استان از طریق خلق ارزش در تولیداتی
است که در سایر نقاط کشور هم تولید میشود .ایجاد خدمات
برخط و عرضۀ محصول بهصورت اینترنتی از عوامل ایجادکنندۀ
ارزش برای محصوالت و خدمات استان است .یکی دیگر از
موارد لزوم تجاریسازی خدمات شرکتهای نوپا افزایش فروش
محصوالت تولیدی استان از طریق ارائه در فضای وب است ،که
بهمرور بر مخاطبین آن افزوده میشود ،محصوالتی که قبل از ارائه
در فضای وب کمتر موردتقاضا بود ه است و با عرضۀ آنها موردتوجه

مقوالت

افزایش سرعت خدمترسانی

درآمدزایی مؤسسان

ایجاد اشتغال در منطقه

طراحی مناسب شرکتهای نوپا

افزایش گردش پول در منطقه

ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات استان

افزایش دسترسی به خدمات و محصوالت موردتقاضا

و آگاهی مشتریان قرار میگیرد .افزایش سرعت خدماترسانی
از دیگر عوامل مهم در تجاریسازی کسبوکارهای اینترنتی
است .افزایش دسترسی به خدمات و محصوالت میتواند باعث
افزایش تمایل به تولید و فروش محصوالت تولیدی تولیدکنندگان
در استان شود .در بسیاری از مواقع ،محصوالت استان به دلیل
دردسترسنبودن برخی نقاط استان کمتر موردتقاضا هستند .باوجود
این ،میتوان محصوالت تولیدی استان را در معرض دید تمامی
مشتریان قرار داد و به فروش رساند.
پدیدۀ محوری ناشی از عوامل علی :پدیدۀ محوری اتفاق
مهمی است که یک سلسله کنش/کنشهای متقابل و مرتبط با
آن برای کنترل یا ادارهکردن آن وجود دارد .فرایند تجاریسازی
خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای اینترنتی تحتتأثیر عوامل
متعددی صورت میگیرد .پدیدۀ محوری در این پژوهش خدمات
شرکتهای نوپا در زمینۀ تجارت الکترونیک است .پس از تعریف
پدیدۀمحوری ،با کدگذاری مجدد دادهها ،انواع مؤلفهها ،کنشها
و واکنشها و پیامدهای ناشی از آنها که برای اداره ،کنترل یا پاسخ
به پدیدۀمحوری بهوجود میآید تعریف میشود.
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عوامل زمینهای :شرایط زمینهای مجموعه شرایطی است که زمینۀ
پدیدۀ موردنظر را فراهم میسازد و در رفتارها و کنشها تأثیر
میگذارد .شرایط زمینهای مقولۀمحوری و نتایج آن را تحتتأثیر
قرار میدهد .این مقوله از چند مقولۀ فرعی تشکیل میشود که
عبارت است از تأسیس مراکز رشد و فناوری ،تحقیق و توسعه،
بازاریابی و فروش اینترنتی ،اعتمادسازی به خدمات ارائهشده،
سازماندهی ارگانهای مرتبط با صدور مجوزهای کسبوکار.
تأسیس مراکز رشد و فناوری :در این مراکز ،فرصت رشد و
پیشرفت برای افرادی که ایدههای نوآورانه در زمینۀ کسبوکار
دارند فراهم میشود تا بتوانند ایدۀ خود را به واقعیت تبدیل کنند و
آن را در دنیای واقعی بسنجند .یکی دیگر از شرایط زمینهای برای
خدمات شرکتهای نوپا تحقیق و توسعه است .تحقیق و توسعه
یعنی باید درمورد محصوالت و خدمات مطالعات علمی صورت
گیرد و شرایط توسعۀ آنها فراهم شود ،اینکه با چه شرایطی قابل
عرضه و فروش هستند ،به چه شرایطی برای عرضه نیازمندند ،چه
فرایندی را برای عرضه طی میکنند و چگونه میتوان محصوالت
را انبارداری کرد .از دیگر شرایط زمینهساز برای تجاریسازی
خدمات طراحی درست آمیخته با بازاریابی برای محصول و
خدمات است که شامل چهار مؤلفۀ اساسی محصول ،قیمت،
توزیع و ترفیع است .شرط مهم دیگر برای تجاریسازی خدمات
ایجاد اعتماد و اطمینان به محصوالت و خدمات ارائهشده است
که الزمۀ آن یکسری فعالیتهای اعتمادساز است که باید
عرضهکنندۀ خدمات و محصوالت رعایت و اعمال کند .از دیگر
شرایط زمینهای تجاریسازی خدمات ،یکیکردن ارگانهای
وابسته به مجوزدهی کسبوکارهای نوپا در استان و کشور است.
از بزرگترین مشکالتی که مصاحبهشوندگان به آن اذعان داشتند،
پراکندگی و مبهمبودن سازمانهای مسئول در زمینۀ گرفتن مجوز
است .یکی از بهترین راهکارها ،برای رفع این ابهام و سردرگمی
متقاضیان ،استقرار کسبوکارهای نوپا ،مجتمعکردن وظایف در
امر مجوزدهی و نظارت بر خدمات این نوع کسبوکارها در یک
واحد مشخص و قابلدسترسی در کشور است.
شرایط مداخلهگر :مجموعهای از وقایع و شرایطی است که
پس از شروع مطالعه و در حین انجام پژوهش رخ میدهد .این
عوامل عبارتاند از :جذابنبودن وبگاههای ارائهکنندۀ خدمات،
ناآگاهی مشتریان ،غیرقابلملموسبودن محصوالت و نبود
اینترنت پرسرعت.
از عمدهترین شرایط تأثیرگذار در امر تجاریسازی خدمات
حوزۀ تجارت الکترونیک جذابنبودن وبگاههای فروش و ارائۀ
خدمات استان کرمانشاه است که میتوان ،با طراحی مناسب
و جذاب برای وبگاههای ارائهکنندۀ محصوالت و خدمات،
فروش اینگونه محصوالت و خدمات را افزایش داد .از دیگر
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شرایط مداخله ْ
گر ناآگاهی مشتریان به وجود چنین شرکتهای
نوپایی است که در زمینۀ خدمات حوزۀ تجارت الکترونیک
فعالیت میکنند .غیرقابلملموسبودن محصوالت عرضهشده
در وبگاههای اینترنتی و بیاعتمادی به واقعیت ارائهشدۀ این
وبگاهها نیز یکی دیگر از شرایط مداخلهگر در زمینۀ تجاریسازی
محصوالت و خدمات کسبوکارهای اینترنتی است .نبود اینترنت
پرسرعت در کشور و کاهش تمایل به خرید اینترنتی از دیگر
عوامل مداخلهگر است.
راهبردها :راهبردها یا کنشها اقدامات هدفمندیاند که
راهحلهایی برای پدیدۀ موردنظر فراهم میسازند و به پیامدها
و نتایجی منجر میشود .راهبردهای تجاریسازی خدمات
کسبوکارهای اینترنتی متأثر از بستری است که در آن اتفاق
میافتد .این راهبردها در پژوهش حاضر عبارت است از کاربرد
فناوریهای جدید در عرضۀ محصوالت و خدمات ،آموزش
و بسترسازی ،حمایت و توجه دولت ،ایجاد زیرساختهای
فناوری و اینترنت ،طراحی مناسب شرکتهای نوپا و تأسیس
شتابدهندهها.
فناوریهای جدید انبارداری ،توزیع و پخش محصوالت یکی
از راهکارهای مناسب برای پیشبرد فروش اینترنتی ساده و سریع
است .آموزش و بسترسازی در زمینۀ کسبوکارهای اینترنتی موجب
افزایش ترغیب به خرید خدمات از این کسبوکارها میشود.
اگر شرایط و بستر عرضه و استقرار شرکتهای نوپا فراهم باشد،
عرضهکننده با رغبت بیشتری به عرضۀ خدمات و محصوالت
ارائهشده در فضای وب تمایل نشان میدهد .از مهمترین راهبردهای
تجاریسازی خدمات کسبوکارهای اینترنتی افزایش حمایت و
توجه دولت به شرکتهای نوپا و فراهمکردن محیط رقابتی برای ارائۀ
خدمات این شرکتها به بازار است .از دیگر راهبردها میتوان به
ایجاد زیرساختهای فناوری و اینترنت اشاره کرد .طراحی مناسب
شرکتهای نوپا برای افزایش رغبت و جلبتوجه بازدیدکنندگان
و همچنین ایجاد شتابدهندهها برای حمایت از ایدهپردازان
و شرکتهای نوپا از دیگر راهبردهای تجاریسازی خدمات
کسبوکارهای اینترنتی است.
پیامدها :نتیجۀ کنش و واکنش شرایطی هستند که در زمینۀ پدیدۀ
موردمطالعه وجود دارد .پیامدها چند مقوله را دربرمیگیرند که
عبارت است از درآمدزایی مؤسسان ،ایجاد اشتغال و افزایش
گردش پول در منطقه.
تجاریسازی خدمات کسبوکارهای اینترنتی باعث افزایش
میزان درآمد از طریق افزایش میزان فروش محصوالتی میشود
که به علت دسترسینداشتن به آن محصوالت کمترین تقاضا
را داشتهاند .یکی از مهمترین پیامدهای تجاریسازی اینگونه
خدمات افزایش اشتغال برای فارغالتحصیالن دانشگاهی
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است .افرادی که ایدهای برای کسبوکار دارند میتوانند از این
طریق برای خود و افراد دیگر اشتغالزایی کنند .گردش پول از
طریق افزایش دادوستد میان زنجیرۀ تأمین در زمینۀ خدمات و

محصوالت ارائهشدۀ شرکتهای نوپا یکی دیگر از پیامدهای
تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای فعال در زمینۀ
تجارت الکترونیک است.

شرایط علی

 ایجاد مزیت رقابتی برای تولیداتاستان
 افزایش فروش محصوالت استان افزایش سرعت خدمترسانی افزایش دسترسی به خدمات ومحصوالت موردتقاضا

شرایط زمینهای

شرایط مداخلهگر

 جذابنبودن وبگاههایارائهکنندۀ خدمات
 ناآگاهی مشتریان غیرقابلملموسبودنمحصوالت
 -نبود اینترنت پرسرعت

تجار یسازی
خدمات
شرکتهای نوپا

 تأسیس مراکز رشد و فناوری تحقیق و توسعه بازاریابی و فروش اینترنتی اعتمادسازی به خدماتارائهشده
 سازماندهی ارگانهایمرتبط با صدور مجوزهای
کسبوکار

پیامدها
درآمدزایی مؤسسان ایجاد اشتغال در منطقه -افزایش گردش پول در منطقه

راهبردها
کاربرد فناور یهای جدید در ارائۀ محصوالت و خدمات آموزش و بسترسازی حمایت و توجه دولت ایجاد زیرساختهای فناوری و اینترنت طراحی مناسب شرکتهای نوپا تأسیس شتابدهندههانمودار :1الگوی پارادایم تجار یسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک مستقر در کرمانشاه

طراحی و تدوین الگوی تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر شامل  22مقوله است که بهصورت الگوی
ّ
اگیر  )1شرایط علی )2 ،مقولۀ
پارادایمی ،در قالب شش طبقۀ فر ِ
هسته )3 ،شرایط زمینهای )4 ،شرایط مداخلهگر )5 ،راهبردها و
 )6پیامدهای حاصل از تجاریسازی ،خدمات ارائهشدۀ
کسبوکارهای فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک مستقر در استان
کرمانشاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکند.
در این الگوی پارادایمی ،خدمات ارائهشدۀ کسبوکارها بهعنوان
مقولۀ هستهای شناخته شد و در مرکز الگو قرار گرفت .مقولۀ
هستهای یا همان پدیدۀ محوری دارای ویژگیهای ذکر شده است.
یافتههای این پژوهش فهم ما را از بستر تجاریسازی خدمات
ارائهشدۀ کسبوکارهای فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک مستقر
در استان کرمانشاه از طریق برقراری رابطۀ بین مقولههای اصلی
زمینه ،شرایط مداخلهگر یا میانجی و راهبردها عمیق میسازد .بر
اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،تأسیس مراکز رشد و
فناوری ،تحقیق و توسعه ،بازاریابی و فروش اینترنتی ،اعتمادسازی
به خدمات ارائهشده و سازماندهی سازمانهای مرتبط با صدور
مجوزهای کسبوکار مهمترین عوامل تأثیرگذار بر راهبردهای
تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای فعال در زمینۀ
تجارت الکترونیک مستقر در استان کرمانشاه است .عالوه بر
مؤلفههای زمینهای ،شرایط محیطی ،بهمنزلۀ بستری عام ،در
راهبردهای تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ اینگونه کسبوکارها
تأثیرگذار است .مجموعۀ عوامل فوق را میتوان در چهار عامل
کلی )1 ،شرایط علی )2 ،مقولۀ هسته )3 ،شرایط زمینهای و
 )4شرایط مداخلهگر ،تقسیمبندی کرد .این چهار عامل کلی انواع
راهبردهای حاصلشده را تحتتأثیر قرار میدهد و با توجه به کنش
متقابل بین آنها پیامدهای مثبتی به همراه دارد .عوامل اصلی
تأثیرگذار در تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ شرکتهای نوپا در
استان کرمانشاه عبارت است از اعتمادسازی به خدمات ارائهشده،
ضرورت مجتمع شدن واحدهای ذیربط در زمینۀ مجوزدهی و
حمایت و توجه دولت ،و عواملی مانند ایجاد زیرساختهای
فناوری و اینترنت و لزوم تأسیس مرکز رشد و فناوری در مرتبۀ بعد
قرار گرفتند .به اتکای یافتههای پژوهش و مفاهیم ارائهشده ،برای
بهبود و توسعۀ تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای
حوزۀ تجارت الکترونیک ،رهنمودهایی بهنظر میرسد که در ادامه
به آنها میپردازیم.
پیوند دانشگاه با مراکز رشد و فناوری و ایجاد محیطی علمی
برای تأسیس و استقرار کسبوکارهای نوپا میتواند در موفقیت این
کسبوکارها مؤثر باشد .همچنین آسانکردن فرایندهای مجوزدهی
به کسبوکارهای نوپا و فراهمکردن بسترهای قانونی برای دریافت
مالکیت معنوی ایدههای شرکتهای نوپا از دیگر شرایط پیشبرد
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سریع استقرار این شرکتها است .ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات
استان هم در ترغیب مؤسسان به تأسیس کسبوکار مؤثر است .از
جمله مفاهیم و مقوالت بهدستآمده در این پژوهش ،ایجاد مزیت
رقابتی برای تولیدات استان ،ایجاد زیرساختهای قانونی و استقرار
مراکز رشد در دانشگاههاست که با پژوهش محمودپور ()2016
همخوانی دارد .محمودپور ( ،)2016الگوی تجاریسازی تحقیقات
علوم انسانی را طراحی کرده است .وی در این پژوهش با استفاده از
نظریۀ زمینهای به مقوالتی همچون تحوالت در نقش دانشگاهها،
سیاستگذاری و ساختارها ،بسترهای قانونی ،شبکهسازی و مزیت
رقابتی دست یافت.
عباسی اسفنجانی و فروزندۀ دهکردی ( ،)2015پژوهشی در
زمینۀ طراحی الگوی جامع تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی با
رویکرد دلفی ارائه کردهاند که مراحل تجاریسازی را در هشت
مرحله توصیف میکند :مرحلۀ اول ایدهپردازی و انجام پژوهش
علمی ،مرحلۀ دوم خلق ایده و انجام پژوهش و دستیابی به نتایج
تحقیق ،مرحلۀ سوم ایدۀ اولیه ،توسعه و راهاندازی شرکتهای
زایشی ،مرحلۀ چهارم به تصویرکشیدن ایده ،بررسی امکانپذیری
تجاریسازی ،مرحلۀ پنجم ایدهپردازی ،بررسی و غربال اولیۀ
ایده و بررسی تفصیلی و غربال مجدد ،مرحلۀ ششم تحقیق و
توسعه ،نمونۀ اولیۀ محصول ،مرحلۀ هفتم انجام تحقیق ،انتقال
نتایج حاصل از تحقیق و مرحلۀ هشتم تجاریسازی و تشویق
شرکتهای زایشی ،خروج جمعی از شرکت مادر و توسعۀ شرکت
جدید .این پژوهش بهروشنی تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی
تجاریسازی محصوالت را بیان کرده است .فرایند تجاریسازی
حاصل از پژوهش حاضر نیز دارای مراحلی از تولید ایده ،تحقیق و
توسعه ،تحقیقات بازار و ...است که با پژوهش عباسی اسفنجانی
و فروزندۀ دهکردی ( )2015همخوانی دارد.
پیشنهادها

با توجه به نتایج تحقیق حاضر و اهمیت عوامل اصلی تأثیرگذار بر
فرایند تجاریسازی خدمات ارائهشدۀ کسبوکارهای حوزۀ تجارت
الکترونیک در استان کرمانشاه پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 در زمینۀ اعتمادسازی به خدمات کسبوکارهای حوزۀتجارت الکترونیک ،اعتماد به خدمات زمانی بهدست میآید که
فرد متقاضی به صحت ادعای فروشنده و عرضهکننده پی ببرد.
درمورد خدمات ارائهشده ،به دلیل ناشناختهبودن و غیرقابلمشاهده
و لمسبودن محصوالت و خدمات ،ایجاد اعتماد در مصرفکننده
تا اندازهای پیچیده و مشکل بهنظر میرسد .در پژوهش حاضر،
برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود که برای ایجاد اعتماد به
خدمات و محصوالت عرضهشدۀ این کسبوکارها ابتدا به معرفی
درست محصول ،بیان ویژگیهای عرضۀ محصول و همچنین
تضمین سالمت و واقعیبودن محصول و خدمت پرداخته شود.
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در ادامه ،نظرات کاربرانی که از خدمات استفاده کردهاند برای
مردم ارائه شود .این کار باعث میشود که مشتری در ثبت سفارش
از کسبوکار احساس امنیت و آرامش داشته باشد.
 ضرورت مجتمعشدن واحدهای ذیربط :یکی از عواملیکه موجب بیمیلی به تأسیس شرکتهای نوپا میشود ،بروکراسی
اداری در سازمانهای مرتبط در زمینۀ اعطای مجوز و پراکندگی
آنها در این زمینه است .زمانی که این پیچیدگی در دریافت
مجوزها و نظارتها برطرف شود ،میتوان گفت درصد افرادی
که تمایل به استقرار کسبوکار دارند باال رفته است .پیشنهاد
میشود که ،بهجای پراکندگی سازمانهای مرتبط در زمینۀ
کسبوکارهای حوزۀ تجارت الکترونیک ،سازمانی واحد تأسیس
شود و مسئولیت نظارت و اهدای مجوز را بر عهده گیرد .سازمانی
که در آن کارشناسانی از تمامی ارگانهای وابسته حضور دارند و
یک مجوز واحد برای تولید و تجاریسازی خدمات و محصوالت
عرضهشدۀ این شرکتها صادرشود.
 حمایت و توجه دولت از طریق اعطای کمکهای مالیبه مؤسسان ،تضمین حق مالکیت معنوی ایده از جانب دولت
و تأمین اینترنت پرسرعت میتواند راهکارهای پیشنهادی برای
افزایش گرایش بهسمت تأسیس شرکتهای نوپا باشد .اعطای
کمکهای مالی به مؤسسان برای اینکه بتوانند در ابتدای فعالیت
از پس مشکالت مالی برآیند .تضمین حق مالکیت از این نظر
که با افراد متقلب و سارقین ایده برخورد قضایی صورت گیرد.
در زمینۀ تأمین اینترنت پرسرعت نیز دولت باید با ایجاد اینترنت
پرسرعت در تمامی نقاط کشور زمینۀ رونق کسبوکارهای
اینترنتی را فراهم کند.
 ایجاد زیرساختهای فناوری و اینترنت :فراهمکردن بسترهایفناوری در تمامی مناطق کشور ،استقرار دکلهای مخابراتی در
مناطق دورافتاده برای گسترش فعالیتهای شرکتهای نوپا از
دیگر پیشنهادهای پژوهش حاضر است.
 یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در امر تجاریسازیخدمات کسبوکارهای حوزۀ تجارت الکترونیک هزینههای
باالی تأسیس این کسبوکارها و نبود امکانات فناورانه است .در
این زمینه ،لزوم تأسیس مراکز رشد و فناوری آشکار میشود .مرکز
ت شرکتهای
رشد و فناوری ایجابکننده و تسهیلکنندۀ فعالی 
نوپا و افراد با ایدههای نوآورانه است تا بتوانند ایدههای نوآورانۀ
خود را به بازار عرضه کنند.
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Abstract
Today, technology and advances in the field of information and communication technology
have attracted a lot of attention in the field of employment and business development in this
field. In the meantime, the lack of a suitable model for marketing Internet businesses is evident.
Therefore, the present study explains and designs the commercialization model of services
provided by businesses active in the field of e-commerce. Therefore, the present study explains
and designs the commercialization model of services provided by businesses active in the field
of e-commerce. The present study is a qualitative research with the foundation data theory
approach. The field of research has been the founders of start-ups and knowledgeable individuals
in the field of commercialization of services provided by e-commerce businesses. In this regard,
purposive sampling was used in Abenda and then the snowball method was used. The number
of participants in the study using the theoretical saturation index reached 14 people. Data were
collected through in-depth interviews and library and internship documents. The research results
show 22 main categories that are drawn in a paradigm. At the core of the paradigm model is the
commercialization of services.
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نقشنامه و فرم تعارض منافع
الف) نقشنامه
محمدجواد جمشیدی

شیرین آرمند

شهال کریمی

نقش

نویسندۀ اول

نویسندۀ مسئول

نویسندۀ دوم

نگارش متن

نگارش متن اصلی /بازنگری کلی/
تحلیل مصاحبه /جمعآوری
دادهها /جمعندی و ارائه نهایی

نگارش متن اصلی /بازنگری
کلی /ترجمه مرور و ادبیات/
نگارش نتیجهگیری و بحث

تحلیل مصاحبه

ویرایش متن و ...

ویرایش متن /بازنگری براساس
نظر داوران /کامنتدهی روی متن
نهایی

بازنگری جزئی بر اساس نظر
داوران /پاسخ به داوران /ارسال
مقاله به مجله

-

طراحی /مفهومپردازی

مفهومپردازی

طراحی /مفهومپردازی

-

گردآوری داده

انجام مصاحبه

انجام مصاحبه

مصاحبه

تحلیل /تفسیر داده

تفسیر دادههای جمعآوری به روش
گراندد تئوری

تفسیر دادههای جمعآوری به
روش گراندد تئوری

تفسیر دادهها

سایر نقشها

تأمین مالی پژوهش /طراحی پروژه/
مدیریت پروژه /نظارت بر پروژه

عضو تیم تحقیقاتی /نظارت بر
پروژه /طراحی پروژه

-

ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
ارتباطات شخصی و یا اقتصادی دارند که ممکن است به طور
ناعادالنهای در تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله تأثیرگذار
باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه عدم اظهار
آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطۀ مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
نویسندۀ مسئول :شیرین آرمند
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