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چکیده
امروزه فناوری و پیشرفت های فناوری اطالعات و ارتباطات توجه بسیاری را در زمینۀ اشتغال و توسعۀ کسب وکارها در این 
اینترنتی مشهود است.  بازار رسانی کسب وکارهای  برای  مناسب  الگوی  نبود  میان  این  در  به خود جلب کرده است.  حوزه 
ارائه شدۀ کسب وکارهای فعال در زمینۀ تجارت  تبیین و طراحی الگوی تجاری سازی خدمات  به  بنابراین، پژوهش حاضر 
الکترونیک می پردازد. این پژوهش به صورت کیفی و با رویکرد نظریۀ داده بنیاد انجام شده است. میدان پژوهش، مؤسسان 
شرکت های نوپا و افراد مطلع در زمینۀ تجاری سازی خدمات ارائه شدۀ کسب وکارهای حوزۀ تجارت الکترونیک بوده اند. در 
این پژوهش، ابتدا از نمونه گیری هدفمند و سپس از روش گلوله برفی استفاده شده است. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش 
با استفاده از شاخص اشباع نظری به 14 نفر رسید. داده ها به روش مصاحبۀ عمیق و اسناد کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری 
الگوی  پارادایمی ترسیم شده است. در هستۀ  به صورت  نتایج پژوهش نشان دهندۀ 22 مقولۀ اصلی است که  شده است. 

پارادایمی تجاری سازی خدمات قرار دارد. 
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مقدمه

تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات در دهۀ گذشته سبک زندگی 
را بسیار تغییر داده و فرصت های جدیدی را برای مصرف کنندگان 
و مشاغل فراهم کرده است. اکنون تجارت الکترونیک به بخشی 
جدایی ناپذیر در زندگی روزمرۀ مردم تبدیل شده است. این شبکه 
عالی،  آموزش  سرگرمی،  مسافرت،  پوشاک،  غذا،  تهیۀ  ظرفیت 
خدمات شخصی و سایر نیازمندی های بشر را فراهم کرده است 
)Li et al., 2016(. تجارت الکترونیک به سرعت در سراسر جهان 
گسترش یافته است؛ آن چنان که در دنیای دیجیتالی امروز نه تنها در 
عادات خرید ما که در کل صنعت خرد ه فروشی و لجستیک تغییر 
داده است )Leung et al., 2017(. معامالت تجارت  عظیمی 
اینترنتی  خدمات  و  محصوالت  فروش  راه  از  که  الکترونیک، 
صورت می گیرد، در سال های گذشته به شدت افزایش یافته است 
الکترونیک  تجارت  سریع  توسعۀ   .)Oliveire et al., 2017(
بوده  مصرف کنندگان  نفع  به  بسیار  مصرف کننده1  با  تجارت  به 
برای  مصرف کنندگان  جست وجوی  در  سهولت  ازجمله  است، 
ارائۀ اطالعاِت محصول و خدمات موردتقاضای آن ها و همچنین 
  .)Zhou et al., 2018( بهبود کیفیت تصمیمات در خرید برخط
به عالوه، به کارگیری تجارت الکترونیک منجر به افزایش بهره وری 
عملیاتی، کاهش موجودی کاال، افزایش فروش و بهبود بازده مالی 
می شود )Gorla et al., 2015(. مطالعات سازمان همکاری های 
توسعۀ اقتصادی اروپا نشان می دهد، در سال 2013، 38 درصد 
از جمعیت اتحادیۀ اروپا )افراد بین 16 تا ۷4 ساله در 28 کشور( 
 OECD,( خرید کاال یا خدمات را از طریق اینترنت انجام داده اند
2013(. این در حالی است که 60 درصد از جمعیت آلمان، 5۷ 
درصد از جمعیت سوئد و 15 درصد از جمعیت پرتغال اینترنتی 

  .)Lu et al., 2016( خرید می کنند
این میزان نشان دهندۀ افزایش تقاضا برای این نوع محصوالت و 
خدمات در جهان در طی سال های اخیر است. با این حال، پرسش 
عرضۀ  برای  تقاضا  روبه افزایش  روند  به  توجه  با  که،  است  این 
بازار  هنوز  چرا  ایران،  در  وب  فضای  در  محصوالت  و  خدمات 
داخلی و خارجی عرضۀ این گونه خدمات برخط در ایران گسترش 
چشمگیر نداشته است؟ مسائل بازاررسانی و فروش از مشکالت 
اصلی پیش روی محصوالت و خدمات ارائه شده در محیط وب 
تجاری سازی  الگوی  طراحی  و  برنامه ریزی  با  می توان  که  است 
تجاری سازی  داد.  کاهش  حداقل  به  را  مسائل  این  مناسب 
را  تحقیقاتی  سازمان های  در  تولیدشده  دانش  که  است  فرایندی 
تبدیل  صنعتی  فرایند های  یا  بازار  در  قابل عرضه  محصوالت  به 
می کند )Ghaffari and Zand Hosami, 2017 (. درواقع، اگر 

1. Business to Consumer (B2C)

عرضۀ  جایگزیِن  و  نو  ایده ای  را  اینترنتی  کسب وکارهای  فعالیت  
سنتی بدانیم، باید به دنبال آن بود که این ایده را به محصوالت و 
خدماتی که در بازار قابل عرضه اند تبدیل کرد. در ادبیات بازاریابی 
و مطالعۀ بازار مطالعات متعددی دربارۀ چگونگی تجاری سازی 
 Yaro et al., 2017;( انجام شده است خدمات و محصوالت 

.)Torkiantabar et al., 2016; Aslani et al., 2015

ید برخط 1. عوامل تأثیرگذار در خر

شفافیت اطالعات یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قصد خرید 
محصول،  در  شفافیت  به معنای  اطالعات  شفافیت  است.  برخط 
میان  در  را  برخط  خرید  قصد  که  است  معامالت  و  فروشنده 
 Zhou et al.,( می دهد  چشمگیری  افزایش  مصرف کنندگان 
2018(. شواهد نشان می دهد که شفاف  نبودن اطالعات یکی از 10 
 AskTog,( عامل اصلی قطع خرید اینترنتی مصرف کنندگان است
با وجود گسترش چشمگیر  نشان می دهد که،  این عامل   .)2004
تجارت الکترونیک در ایاالت  متحده در سال 2016، حجم فروش 
برخط 9 درصد از کل حجم فروش را به خود اختصاص داده بود 
فروش  پایین  حجم  این  وجود  با   .)U.S. Department, 2017(
در محیط وب، میزان فروش الکترونیک در سال 201۷ سه میلیون و 
 Lacka and( چهارصد هزار دالر در سراسر جهان عنوان  شده است
Yip, 2018(. می توان گفت علت بی اعتمادی و کاهش خرید برخط 
این است که، برخالف مشتریانی که در فروشگاه اجناس را خریداری 
می کنند، مصرف کنندگان برخط فرصتی برای لمس یا بازرسی فیزیکی 
محصول قبل از خرید آن ندارند درنتیجه، مصرف کنندگان خریدهای 
 .)Pei and Yan, 2018( برخط را به دالیل مختلف مرجوع می کنند
این در صورتی است که می توان، با داشتن سیاستی برای بازگشت 
محصول، میزان خرید برخط را افزایش داد. این سیاسِت بازگشت، 
که عاملی مهم در جذب و نگه داشتن مصرف کنندگان است و میل 
مشتری را برای خرید محصوالت افزایش می دهد، منجر به خرید 

.)Zhang et al., 2017( برخط می شود
اکنون کسب وکارهای الکترونیکی برای افزایش حضور فیزیکی 
نیز  خود، در کنار فروشگاه های برخط، فروشگاه هایی غیر برخط 
تأسیس کرده اند و نوع جدیدی از تجارت الکترونیک یعنی برخط 

 .)Leung et al., 2017( 2 پدید آورده  اند)O2O( با غیر برخط

2. تجاری سازی فعالیت  شرکت های نوپا در محیط وب

خود  بقای  برای  که  تازه تأسیس اند  شرکت هایی  نوپا3  شرکت های 
 بر اساس ایده هایی درخشان 

ً
تالش می کنند. این شرکت ها عمدتا

 Salamzadeh and( تشکیل  شده  اند  موفقیت  و  رشد  جهت  در 
Kawamorita, 2015(. درنهایت، آزمون و اعتبار سنجی کسب وکار 

2. Online-to-Offline

3. StartUp
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نوپا زمینۀ تجاری سازی انبوه را فراهم می کند و باعث ورود محصول 
به چرخۀ اقتصاد و اشتغال می شود )Ries, 2013(. برای رسیدن 
روش  باید  معنوی،  مالکیت  از  بهره برداری  و  مالی  موفقیت  به 
 ،)European Union, 2016( کرد  انتخاب  را  مناسبی  تجاری 
بتواند  باید  شود،  موفق  شرکت  یک  اینکه  برای  ترتیب  همین  به 
سازوکار تجاری سازی مناسبی برای فناوری جدید خود انتخاب کند 
)Gbadegeshin, 2017 (. تجاری سازی مهم ترین بخش نوآوری 
است که بدون آن هیچ فناوری یا محصول جدیدی به بازار عرضه 
نمی شود )Emami and Radfar, 2016(. تعاریف متنوعی برای 
فناوری  برای نمونه، ِجین تجاری سازی  تجاری سازی وجود دارد؛ 
را انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر 
به منظور به کارگیری آن در سیستم، فرایند، محصول و یا روش انجام 
کار تعریف کرده است )Jain et al., 2003(. مرکز آسیا و اقیانوسیه 
تجاری سازی  که  می کند  تأکید   )2005( تکنولوژی1  انتقال  برای 
ایده ها،  رشد  و  ایده پردازی  شامل  فعالیت هاست  از  مجموعه ای 
توسعۀ فناوری های مبتنی بر تحقیق، ساخت یک نمونۀ اولیه، توسعۀ 
فناوری های توسعه یافته، ایجاد فرایند های جدید و بهینه سازی وضع 
و  فروش  شرایط  ایجاد  بازار،  به  جدید  محصوالت  ارائۀ  موجود، 
توسعۀ زیرساخت های جدید برای فناوری / محصوالت / خدمات 

.)Aslani et al., 2015( جدید

1. Asia-Pacific Center for Technology Transfer (APCTT)

و  خدمات  ارائۀ  ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با  درمجموع، 
محصوالت برای افزایش دسترسی و سرعت در ارائۀ خدمات در 
محیط وب و از سوی دیگر کمبودهای ناشی از نبود بازار و کسب 
برای  الگویی  ارائۀ  ایران، ضرورت  در  فعالیت ها  نوع  این  از  سود 
در  این  می شود.  احساس  اینترنتی  کسب وکارهای  تجاری سازی 
حالی است که در ادبیات موضوع نیز به الگوی جامعی در زمینۀ 
تجاری سازی کسب وکارهای اینترنتی در ایران برنخوردیم. بنابراین، 
در این پژوهش، این سؤال اساسی را بررسی می کنیم که، با توجه 
به ظرفیت ها و استعدادهای کشور در زمینۀ تجارت الکترونیک، 
چگونه می توان الگویی ارائه داد که فرایند تجاری سازی خدمات و 

محصوالت ارائه شده در فضای وب را تبیین کند؟

2-1. وضعیت ایجاد کسب وکارهای اینترنتی در ایران

میان  در  نوپا  شرکت های  تعداد  دربارۀ  اطالعاتی   ،1 جدول  در 
188 کشور جهان داده شده است که جایگاه ایران را در میان سایر 

کشورها نشان  می دهد. 
اما  دارد،  قرار  48ام  رتبۀ  در  ایران  داده شده،  اطالعات  طبق 
می توان، با تغییر سیاست گذاری ها و کاهش پیچیدگی در احداث 
جهان  در  نوپا  شرکت های  میان  در  را  آن  جایگاه  کسب وکارها، 

بهبود بخشید.

(کشور تعداد شرکت های نوپارتبه )در بین 188کشور

166733امریکا

29291هند

35541انگلستان

42848کانادا

52216اندونزی

62177آلمان

71،376فرانسه

81770استرالیا

91503فرانسه

101339اسپانیا

47245ایران

)startupranking.com( 1399 جدول1: رتبه بندی کشورها به ترتیب تعداد شرکت های نوپا در سال
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3. پیشینۀ پژوهش

برای  تجاری سازی  الگوی  یک   ،)2016( همکاران  و  الیاسی 
کرده اند.  طراحی  ایران  بیمۀ  و  بانک  صنعت  در  مالی  خدمات 
اول  مرحلۀ  می شود.  تقسیم  مرحله  دو  به  پژوهش  این  یافته های 
تدوین   )1 از:  عبارت اند  که  است  مرحله  دوازده  شامل  خود 
غربالگری،  )3 خدمت،  ایدۀ  خلق   )2 کسب وکار،   استراتژی 
رسمی  مجوز  کسب   )5 خدمت،  تجاری  تجزیه وتحلیل   )4
 پروژه، 6( تشکیل تیم وظیفه ای، ۷( طراحی خدمت و فرایندها،
توانمند سازی  و  آموزش   )9 خدمت،  ارائۀ  سیستم  طراحی   )8
 شبکۀ فروش و مشتریان، 10( معرفی و عرضۀ آزمایشی خدمت،
11( عرضۀ خدمت در مقیاس کامل، 12( ارزیابی و بهبود عملکرد 
فرایندی  الگوی  تجویز  از:  است  عبارت  دوم  مرحلۀ  خدمت. 

تجاری سازی خدمات مالی نوآورانه در بازار های مالی.
علوم  تحقیقات  تجاری سازی  الگوی   ،)2016( محمود پور 
که  پژوهش  این  در  وی  یافته های  است.  کرده  طراحی  را  انسانی 
در آن از نظریۀ زمینه ای استفاده کرده است شامل تحول در نقش 
دانشگاه ها، ارتقای علمی علوم انسانی، سیاست گذاری و طراحی 
تحقیقات،  تجاری سازی  رویکرد  نهادینه کردن  مجدد ساختار ها، 
بسترهای قانونی، شبکه سازی و مزیت رقابتی است. در این میان، 
علوم  علمی  ارتقای  ساختار،  مجدد  طراحی  و  سیاست گذاری 
تحقیقات،  تجاری سازی  رویکرد  نهادینه کردن  همراه  به  انسانی 
علوم  تحقیقات  تجاری سازی  برای  را  مناسبی  زمینه ای  شرایط 

انسانی و روی آوردن پژوهشگران به این رویکرد فراهم می کنند.
پژوهشی   ،)2015( دهکردی  فروزندۀ  و  اسفنجانی  عباسی 
دربارۀ طراحی الگوی جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با 
رویکرد دلفی ارائه کرده اند که در آن تمامی مراحل تجاری سازی 

محصوالت به روشنی در هشت مرحله بیان شده است که شامل:
1( ایده پردازی و انجام پژوهش علمی؛

2( خلق ایده و انجام پژوهش و دستیابی به نتایج تحقیق؛
3( ایدۀ اولیه، توسعه و راه اندازی شرکت های زایشی؛

4( به تصویر کشیدن ایده، بررسی امکان پذیری تجاری سازی؛
بررسی تفصیلی  و  ایده  اولیۀ  بررسی و غربال  ایده پردازی،   )5

و غربال مجدد؛
6( تحقیق و توسعه،1 نمونۀ اولیۀ محصول؛

۷( انجام تحقیق، انتقال نتایج حاصل از تحقیق؛
8( تجاری سازی و تشویق شرکت های زایشی، خروج جمعی 

از شرکت مادر و توسعۀ شرکت  
قبادگشین2 )2017(، در مقالۀ »روند تجاری سازی فناوری های 
فرایند تجاری سازی  به بررسی  اسپانیایی«،  باال: مطالعۀ دانشگاه 

1. Research and Development (R&D)

2. Gbadegeshin

از  باالیی  سطح  با  که  است  پرداخته  باال  سطح  فناوری های 
مشخص  ارزش افزوده  و  منابع  توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های 
اسپیناف کردن3  فرایند  مقاله،  این  یافته های  اساس  بر  می شوند. 
باشد.  انعطاف پذیر  باید  و  نیست  مرحله بندی شده   

ً
ضرورتا

همچنین، عوامل مؤثر در موفقیت تجاری از دیگر یافته های این 
مقاله هستند. به همین ترتیب، برنامه همیشه یک طرح است و این 
طرح، در طول فرایند ایجاد تغییرات، تغییر خواهد کرد. این یافته ها 
دانش مستقلی برای مربیان تجاری، مربیان کارآفرینی، کارآفرینان 
فراهم  تجاری  شرکت های  و  دانشمندان(  و  )مهندسان  بالقوه 
تجاری سازی،  اسپیناف،  گفتمان  به  مقاله  این  بنابراین،  می کند. 

انتقال فناوری و کارآفرینی دانشگاهی کمک می کند.
فناوری  »تجاری سازی  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)2017( هان4 
همکاری های  از  پایدار  دانش  گذاشتن  اشتراک  به  طریق  از 
دانشگاهی و صنعتی با تمرکز بر گرایش ثبت اختراع«، به بررسی 
می کند  بیان  مقاله  این  در  او  می پردازد.  اختراعات  ثبت  تمایل 
بین  همکاری  از  ناشی  نوآورانه  فعالیت های  تجاری سازی  که 
از  است.  منطقه ای  متوسط  و  کوچک  شرکت های  و  دانشگاه ها 
ثبت  به  تمایل  که  گرفت  نتیجه  می  توان  پژوهش  این  یافته های 
نه  است  مدیریتی  راهبرد های  به  مربوط  زیاد  احتمال  به  اختراع 
همچنین  تجربی  یافته های  موردنظر.  فناوری  خاص  ویژگی های 
از  فناوری  انتقال  برای  مؤثر  راهی  اختراع  که  می دهد  نشان 
دانشگاه ها به شرکت هاست. یکی از دالیل این واقعیت هم ثبت 

اختراع مربوط به تجاری سازی فناوری است.
»روش های  مقالۀ  در   )2015( همکاران  و  اصالنی 
فناوری  صنعت  در  جدید  محصوالت/خدمات  تجاری سازی 
به  فناوری«،  و  علم  پارک  موردمطالعۀ  ارتباطات:  و  اطالعات 
اطالعات  فناوری  تجاری سازی  روش های  ارزیابی  و  بررسی 
پرداخته اند.  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  در  ارتباطات  و 
قرارداد های  روش  سه  از  آن  در  که  تحقیق  این  یافته های  طبق 
رایج ترین  از  که  اسپیناف،  و  نمایشگاه ها  مشترک،  بازسازی 
به علت  است،  شده  استفاده  هستند،  تجاری سازی  روش های 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  صنعت   در  که  اطمینانی  نبود 
توسعۀ  برای  را  مختلفی  راهبرد های  باید  شرکت ها  دارد،  وجود 
در  آن ها  بگیرند.  نظر  در  موفقیت آمیز  خدمات  و  محصوالت 
محصوالت/ بخواهند  شرکت ها  اگر  می کنند،  بیان  پژوهش  این 
خدمات خود را بدون استفاده از روش های تجاری انتشار دهند 
مسئله،  این  شوند.  ظاهر  موفقیت آمیز  نمی توانند  کنند،  تبلیغ  و 
پیچیده  بازار های  و  خدمات  محصوالت/  پیچیدگی  دلیل  به  که 
می کند،  ایجاد  را  اطمینان  نبود  و  رقابت  از  باالیی  سطح  است، 

3. Spin off

4. Han
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بنابراین همکاری با سایر شرکت ها مهم است. این امر از طریق 
دو  کارکنان  میان  مبادالت  اوقات  گاهی  و  تجربه  و  دانش  تبادل 
شرکت رخ می دهد. درواقع، شرکت های کوچک و متوسط ممکن 
از  می توانند  اما  باشند،  نداشته  تجاری سازی  توانایی های  است 
در  آن ها  کنند.  استفاده  بزرگ خود  قابلیت های همتایان  و  تجربه 
موفقیت  برای  تجاری سازی  روش  هر  سهم  آن  در  که  نموداری، 
شده  داده  نشان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  شرکت های 
مشترک،  تحقیق  قراردادهای  روش  سه  که  می کنند  بیان  است، 
نمایشگاه ها و اسپیناف ها، بیشترین کارایی را در موفقیت آمیز بودن 
فناوری  شرکت های  میان  در  جدید  محصوالت/خدمات  تولید 

اطالعات و ارتباطات دارند.

4. روش شناسی پژوهش

از  آن  در  و  دارد  کاربردی  هدفی  و  است  کیفی  حاضر  تحقیق 
این  آماری  جامعۀ  است.  شده  استفاده  داده بنیاد  نظریۀ  روش 
در  مستقر  اطالعات  فناوری  زمینۀ  در  فعال  شرکت های  پژوهش 
و  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  رشد  مرکز 
شرکت های عرضه کنندۀ خدمات و محصوالت برخط مستقر در 

استان کرمانشاه اند. برای تعیین حجم نمونه، ابتدا از روش هدفمند 
و سپس از روش گلوله برفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از 
مصاحبۀ عمیق، مدارک و اسناد کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شد.
هدف کلی پژوهش حاضر تبیین و طراحی الگوی تجاری سازی 
تجارت  زمینۀ  در  فعال  کسب وکارهای  ارائه شدۀ  خدمات 
الکترونیک از دیدگاه خبرگان است. برای این منظور، سؤال اصلی 
تشکیل دهندۀ  اصلی  مؤلفه های  است:  این  می شود  مطرح  که 
اینترنتی  کسب وکارهای  ارائه شدۀ  خدمات  تجاری سازی  الگوی 

چه مواردی هستند؟ 
نظریۀ داده بنیاد نوعی شیوه شناسی استقرایی کشف نظریه است که 
این امکان را برای پژوهشگر فراهم می کند تا، هم زمان با ارائۀ گزارشی 
نظری از ویژگی های عمومی موضوع، پایۀ این گزارش را در مشاهدات 
 .)Martin and Turner, 1986( .تجربی داده ها نیز محکم سازد
نظریۀ داده بنیاد جریانی نظام مند و کیفی دارد تا با تولید یک نظریه ، 
فرایند، کنش یا برهم کنش را دربارۀ موضوعی واقعی در یک سطح 
از ویژگی های  مفهومی کلی تشریح کند )Glaser, 2005(. یکی 
روش گراندد تئوری تفسیر و تحلیل مداوم داده های جمع آوری شده 
 استخراج نظریه ای بر مبنای داده های جمع آوری شده 

ْ
است؛ زیرا هدف

جدول2: مشخصات مشارکت کنندگان

مدت مصاحبهسنشغلتحصیالتجنسیتردیف

1

زن

21 دقیقه28مؤسس شرکتکارشناسی

28 دقیقه42مدیر وبگاهدیپلم2

32 دقیقه30مؤسس شرکتکارشناسی3

29 دقیقه34استاددکتری4

5

مرد

24دقیقه38مدیر وبگاهکارشناسی ارشد

33 دقیقه45استاددکتری 6

38 دقیقه62کارمند شرکتکارشناسی7

36 دقیقه34کارمند شرکتکارشناسی8

32 دقیقه30مؤسس شرکتکارشناسی ارشد9

27 دقیقه45مدیر وبگاهدیپلم10

34 دقیقه36استاددکتری11

25 دقیقه38کارمند شرکتکارشناسی ارشد12

17 دقیقه35استادکارشناسی ارشد13

32 دقیقه47مؤسس شرکتکارشناسی14
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است. این فرایند دربرگیرندۀ یک طرح هدایت شده به وسیلۀ داده است 
)نمونه گیری نظری( و هدف اصلی آن استخراج مفاهیم نظری از داده 
و جست وجوی مفاهیم مرکزی یا آن چیزی است که گالزر )2005( 
آن را فرایند اجتماعی اصلی یا فرایند روان شناختی اجتماعی اصلی 
می نامد )Iman and Mohammadian, 2008(. این روش شامل 
مرحلۀ  دو  شامل  که  تحقیق  طرح  اول،  مرحلۀ  است:  مرحله  پنج 
بررسی ادبیات فنی و انتخاب موارد می شود؛ مرحلۀ دوم، گردآوری 
سوم،  مرحلۀ  است؛  تحقیق  میدان  به  ورود  به معنای  که  داده ها 
تنظیم داده ها و نگارش گویه ها؛ مرحلۀ چهارم و اصلی ترین بخش 
 تحقیق، تجزیه وتحلیل داده ها و مرحلۀ پنجم، طراحی و اعتبار الگو 

 .)Papzen et al., 2014(
داده ها  و  اطالعات  جمع آوری  هنگامی  کیفی،  تحقیق  در 
موردنظر  موضوع  دربارۀ  الزم  اطالعات  تمام  که  می شود  متوقف 
یا  نظریه  که  می دهد  رخ  زمانی  امر  این  و  باشد  شده  جمع آوری 
با  مرتبط  جدیدی  اطالعات  و  شود  کامل  موردمطالعه  موضوع 
موضوع به دست نیاید. ازاین رو در پژوهش های کیفی حجم نمونه 
 Afjeh( را مترادف با کامل شدن داده ها یا اشباع داده ها می دانند
and Saleh Ghafari, 2013(. بنابراین در این پژوهش، با انجام 
چهارده مصاحبۀ عمیق با مطلعان کلیدی، اطالعات کاملی دربارۀ 
موضوع مورد بررسی جمع آوری شد، به صورتی  که دیگر اطالعات 

تازه ای به دست نیامد. 

کوربین و استرواس )2008(، برای ارزشیابی پژوهش های مبتنی 
بر نظریه پردازی داده بنیاد، به جای معیار های روایی و پایایی، معیار 
مقبولیت را پیشنهاد داده اند. مقبولیت یعنی یافته های پژوهش تا چه 
پژوهشگر و خواننده،  انعکاس تجارب مشارکت کنندگان،  حد در 
شاخص  ده  است.  باورپذیر  و  موثق  موردمطالعه،  پدیدۀ  درمورد 
برای معیار مقبولیت معرفی  شده است که پنج مورد از آن  ها در این 
پژوهش برای ارتقای دقت علمی و روایی و پایایی مورداستفاده قرار 
گرفت. راهبرد های ممیزی مورداستفاده عبارت بودند از حساسیت 
پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب کردن نمونه، تکرار شدن 

یک یافته و استفاده از بازخورد مطلعان.

5. یافته های پژوهش 

به منظور دستیابی به نظریه ای برای تجاری سازی خدمات ارائه شدۀ 
در  مطلع  افراد  از  نفر   14 با  پژوهشگر  اینترنتی،  کسب وکارهای 
زمینۀ تجارت الکترونیک مصاحبۀ عمیق انجام داد. سپس به همۀ 
نکات کلیدی مصاحبه ها عنوانی داده شد و 283 گزارة مفهومی 
اولیه در مرحلۀ کدگذاری باز و سپس 63 گزارة مقوله ای در مرحلۀ 
در  که  همان طور  درنهایت،  آمد.  به دست  محوری  کدگذاری 
نمودار 1 هم نشان داده شده است، در مرحلۀ کدگذاری انتخابی، 
می کند  منعکس  را  مقوله ها  میان  تعمیم یافته  روابط  که  قضایایی 

وضوح کافی پیدا کرد.

جدول3: مفاهیم و مقوالت استخراج شدۀ حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان در زمینۀ طراحی الگوی تجاری سازی
خدمات ارائه شدۀ شرکت های نوپا

مقوالت مفاهیم  

ی برای خدمات اینترنتی فرایندهای اعتمادساز
ی برای مصرف کنندگان ضرورت اعتمادساز

مشخص بودن عرضه کننده 
ی به خدمات ارائه شده اعتمادساز

کز رشد در دانشگاه ها ضرورت وجود مرا
ی ها از ایده های نو کز رشد و فناور ضرورت حمایت مرا

ی قبل از ورود به بازار کز رشد و فناور فعالیت در مرا
ی کز رشد و فناور تأسیس مرا

روش های نوین عرضه
روش های ایمن در پرداخت الکترونیکی

استفاده از اینترنت نسل سوم
ی های جدید در ارائۀ محصوالت و خدمات کاربرد فناور

تحقیق و بررسی شیوه های عرضه
حفاظت از محصوالت قابل عرضه

گرفتن مجوزهای کسب وکار
تحقیق و توسعه
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مقوالت مفاهیم  

یابی تحقیقات بازار
ی محصول یع و انباردار توز

فعالیت های پیش بردی
ویژگی های محصول

طراحی قیمت محصول

یابی و فروش اینترنتی بازار

لزوم تأسیس شتاب دهنده ها
لزوم حمایت و پشتیبانی از شرکت های نوپا قبل از ورود به محیط 

واقعی کسب وکار
افزایش تمایل به شروع فعالیت در صورت تأمین مخارج مالی ایده

تأسیس شتاب دهنده ها

 افزایش عرضۀ محصوالت استان
پیدا کردن مشتری در مناطق دیگر برای محصوالت استان

ایجاد تقاضا برای محصوالت در مناطق دیگر
افزایش فروش محصوالت استان

بی اعتمادی به سالم بودن محصول ارائه شده
غیرقابل لمس و استفاده بودن محصوالت برای خرید 

غیرقابل ملموس بودن محصوالت

گرافیک ضعیف و جذب نکردن متقاضی
محتوای ضعیف وبگاه ها

جذابیت نداشتن وبگاه های ارائه کنندۀ خدمات

نبود اینترنت پرسرعت در کشور
مشکالت قطع ووصل شدن اینترنت 

هزینه های باالی اینترنت
نبود اینترنت پرسرعت

آموزش کاربران و مؤسسان شرکت های نوپا
ی برای استفاده از محیط وب فرهنگ ساز

ی آموزش و بستر ساز

ناشناخته بودن شرکت های نوپا 
تبلیغات نادرست و نامناسب کسب وکار

گاهی مشتریان ناآ

لزوم استقرار اینترنت پرسرعت با پهنای باند وسیع
یع اینترنت در مناطق دورافتاده ضرورت ساخت دکل های توز

ی و اینترنت ایجاد زیرساخت های فناور

ضرورت مجتمع شدن واحدهای مرتبط
ضرورت وجود واحدی مشخص برای مجوزدهی

ی میان ارگان های مرتبط نبود همکار

سازماندهی ارگان های مرتبط با صدور مجوزهای 
کسب وکار

حمایت مالی دولت 
بیمۀ مؤسسان شرکت های نوپا 

دخالت دولت در ایجاد زیرساخت ها
دخالت در لزوم رعایت قانون کپی رایت

حمایت و توجه دولت
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مقوالت مفاهیم  

کاهش زمان میان ثبت سفارش و تحویل آن 
خدمات رسانی به روزتر

کاهش صرف وقت برای خرید در بازار 
کاهش هزینه های رفت وآمد برای خرید 

افزایش سرعت خدمت رسانی

افزایش درآمد عرضه کننده
افزایش درآمد واسطه یا کسب وکار

درآمدزایی مؤسسان

افزایش اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی
ی پنهان در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی کاهش بیکار

ی یع محصول انباردار ایجاد مشاغل مرتبط با توز
ایجاد اشتغال در منطقه

طراحی جذاب برای وبگاه های کسب وکار
درنظرگرفتن نکات مهم جلب مشتری

طراحی مناسب شرکت های نوپا

گردش پول در میان زنجیرۀ تأمین
کاهش رکود اقتصادی 

ایجاد درآمد برای زنجیرۀ تأمین
افزایش گردش پول در منطقه

تولید محصوالت بومی و فروش آن ها در محیط وب
ایجاد برند منطقه ای

ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات استان

افزایش دسترسی به محصوالت 
ایجاد تقاضا برای محصوالت مناطق دیگر

خرید هم زمان چند محصول متفاوت 
افزایش دسترسی به خدمات و محصوالت موردتقاضا

پدیدۀ  به وجودآورندۀ  اصلی  عامل  ی 
ّ
عل شرایط  ی: 

ّ
عل شرایط 

 .)Nowrozi et al., 2016( است  )ایده پردازی(  موردمطالعه 
پژوهش،  ادبیات  به  توجه  با  و  بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان 
در  اینترنتی  کسب وکارهای  استقرار  و  ایجاد  بر  مؤثر  ی 

ّ
عل عوامل 

استان کرمانشاه شامل ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات استان، 
افزایش فروش محصوالت استان، افزایش سرعت خدمت رسانی، 

افزایش دسترسی به خدمات و محصوالت موردتقاضا است. 
از راهکارهای موفقیت تولیدات استان، رسیدن به شاخص باالی 
به  آن ها  نقاط کشور و حتی صادرات  فروش محصوالت در سایر 
خارج از کشور است. یکی از روش های رسیدن به این هدف ایجاد 
مزیت رقابتی در تولیدات استان از طریق خلق ارزش در تولیداتی 
خدمات  ایجاد  می شود.  تولید  هم  کشور  نقاط  سایر  در  که  است 
ایجادکنندۀ  عوامل  از  اینترنتی  به صورت  و عرضۀ محصول  برخط 
از  دیگر  یکی  است.  استان  خدمات  و  محصوالت  برای  ارزش 
فروش  افزایش  نوپا  لزوم تجاری سازی خدمات شرکت های  موارد 
محصوالت تولیدی استان از طریق ارائه در فضای وب است، که 
به مرور بر مخاطبین آن افزوده می شود، محصوالتی که قبل از ارائه 
در فضای وب کمتر موردتقاضا بوده   است و با عرضۀ آن ها موردتوجه 

خدمات رسانی  سرعت  افزایش  می گیرد.  قرار  مشتریان  آگاهی  و 
اینترنتی  کسب وکارهای  تجاری سازی  در  مهم  عوامل  دیگر  از 
افزایش دسترسی به خدمات و محصوالت می تواند باعث  است. 
افزایش تمایل به تولید و فروش محصوالت تولیدی تولیدکنندگان 
دلیل  به  استان  محصوالت  مواقع،  از  بسیاری  در  شود.  استان  در 
دردسترس نبودن برخی نقاط استان کمتر موردتقاضا هستند. با  وجود 
تمامی  دید  در معرض  را  استان  تولیدی  این، می توان محصوالت 

مشتریان قرار داد و به فروش رساند.
اتفاق  پدیدۀ  محوری  علی:  عوامل  از  ناشی  محوری  پدیدۀ 
با  مرتبط  و  متقابل  کنش/کنش های  سلسله  یک  که  است  مهمی 
تجاری سازی  فرایند  دارد.  وجود  آن  اداره کردن  یا  کنترل  برای  آن 
عوامل  تحت تأثیر  اینترنتی  کسب وکارهای  ارائه شدۀ  خدمات 
متعددی صورت می گیرد. پدیدۀ محوری در این پژوهش خدمات 
شرکت های نوپا در زمینۀ تجارت الکترونیک است. پس از تعریف 
پدیدۀ  محوری، با کدگذاری مجدد داده ها، انواع مؤلفه ها، کنش ها 
و واکنش ها و پیامدهای ناشی از آن ها که برای اداره، کنترل یا پاسخ 

به پدیدۀ  محوری به وجود می آید تعریف می شود. 
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عوامل زمینه ای: شرایط زمینه ای مجموعه شرایطی است که زمینۀ 
تأثیر  کنش ها  و  رفتارها  در  و  می سازد  فراهم  را  موردنظر  پدیدۀ 
می گذارد. شرایط زمینه ای مقولۀ  محوری و نتایج آن را تحت تأثیر 
که  می شود  تشکیل  فرعی  مقولۀ  از چند  مقوله  این  می دهد.  قرار 
توسعه،  و  فناوری، تحقیق  و  تأسیس مراکز رشد  از  عبارت است 
ارائه شده،  خدمات  به  اعتمادسازی  اینترنتی،  فروش  و  بازاریابی 

سازمان دهی ارگان های مرتبط با صدور مجوزهای کسب وکار. 

و  رشد  فرصت  مراکز،  این  در  فناوری:  و  رشد  مراکز  تأسیس 
کسب وکار  زمینۀ  در  نوآورانه  ایده های  که  افرادی  برای  پیشرفت 
دارند فراهم می شود تا بتوانند ایدۀ خود را به واقعیت تبدیل کنند و 
آن را در دنیای واقعی بسنجند. یکی دیگر از شرایط زمینه ای برای 
خدمات شرکت های نوپا تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه 
یعنی باید درمورد محصوالت و خدمات مطالعات علمی صورت 
گیرد و شرایط توسعۀ آن ها فراهم شود، اینکه با چه شرایطی قابل 
عرضه و فروش هستند، به چه شرایطی برای عرضه نیازمندند، چه 
فرایندی را برای عرضه طی می کنند و چگونه می توان محصوالت 
تجاری سازی  برای  زمینه ساز  شرایط  دیگر  از  کرد.  انبارداری  را 
و  محصول  برای  بازاریابی  با  آمیخته  درست  طراحی  خدمات 
قیمت،  محصول،  اساسی  مؤلفۀ  چهار  شامل  که  است  خدمات 
توزیع و ترفیع است. شرط مهم دیگر برای تجاری سازی خدمات 
ایجاد اعتماد و اطمینان به محصوالت و خدمات ارائه شده است 
باید  که  است  اعتماد ساز  فعالیت های  یک سری  آن  الزمۀ  که 
عرضه کنندۀ خدمات و محصوالت رعایت و اعمال کند. از دیگر 
ارگان های  یکی کردن  خدمات،  تجاری سازی  زمینه ای  شرایط 
وابسته به مجوزدهی کسب وکارهای نوپا در استان و کشور است. 
از بزرگ ترین مشکالتی که مصاحبه شوندگان به آن اذعان داشتند، 
پراکندگی و مبهم بودن سازمان های مسئول در زمینۀ گرفتن مجوز 
است. یکی از بهترین راهکارها، برای رفع این ابهام و سردرگمی 
متقاضیان، استقرار کسب وکارهای نوپا، مجتمع کردن وظایف در 
امر مجوزدهی و نظارت بر خدمات این نوع کسب وکارها در یک 

واحد مشخص و قابل دسترسی در کشور است.  

که  است  شرایطی  و  وقایع  از  مجموعه ای  مداخله گر:  شرایط 
پس از شروع مطالعه و در حین انجام پژوهش رخ می دهد. این 
عوامل عبارت اند از: جذاب نبودن وبگاه های ارائه کنندۀ خدمات، 
نبود  و  محصوالت  غیرقابل ملموس بودن  مشتریان،  گاهی  ناآ

اینترنت پرسرعت.
خدمات  تجاری سازی  امر  در  تأثیرگذار  شرایط  عمده ترین  از 
ارائۀ  و  فروش  وبگاه های  جذاب نبودن  الکترونیک  تجارت  حوزۀ 
مناسب  طراحی  با  می توان،  که  است  کرمانشاه  استان  خدمات 
خدمات،  و  محصوالت  ارائه کنندۀ  وبگاه های  برای  جذاب  و 
دیگر  از  داد.  افزایش  را  خدمات  و  محصوالت  این گونه  فروش 

شرکت های  چنین  وجود  به  مشتریان  گاهی  ناآ مداخله گْر  شرایط 
الکترونیک  تجارت  حوزۀ  خدمات  زمینۀ  در  که  است  نوپایی 
عرضه شده  محصوالت  غیرقابل ملموس بودن  می کنند.  فعالیت 
این  ارائه شدۀ  واقعیت  به  بی اعتمادی  و  اینترنتی  وبگاه های  در 
وبگاه ها نیز یکی دیگر از شرایط مداخله گر در زمینۀ تجاری سازی 
محصوالت و خدمات کسب وکارهای اینترنتی است. نبود اینترنت 
دیگر  از  اینترنتی  خرید  به  تمایل  کاهش  و  کشور  در  پرسرعت 

عوامل مداخله گر است.

که  هدفمندی اند  اقدامات  کنش ها  یا  راهبردها  راهبردها: 
پیامدها  به  و  می سازند  فراهم  موردنظر  پدیدۀ  برای  راه حل هایی 
خدمات  تجاری سازی  راهبردهای  می شود.  منجر  نتایجی  و 
اتفاق  آن  در  که  است  بستری  از  متأثر  اینترنتی  کسب وکارهای 
می افتد. این راهبردها در پژوهش حاضر عبارت است از کاربرد 
آموزش  خدمات،  و  محصوالت  عرضۀ  در  جدید  فناوری های 
زیرساخت های  ایجاد  دولت،  توجه  و  حمایت  بسترسازی،  و 
تأسیس  و  نوپا  شرکت های  مناسب  طراحی  اینترنت،  و  فناوری 

شتاب دهنده ها.
انبارداری، توزیع و پخش محصوالت یکی  فناوری های جدید 
سریع  و  ساده  اینترنتی  فروش  پیشبرد  برای  مناسب  راهکارهای  از 
است. آموزش و بسترسازی در زمینۀ کسب وکارهای اینترنتی موجب 
می شود.  کسب وکارها  این  از  خدمات  خرید  به  ترغیب  افزایش 
باشد،  فراهم  نوپا  اگر شرایط و بستر عرضه و استقرار شرکت های 
محصوالت  و  خدمات  عرضۀ  به  بیشتری  رغبت  با  عرضه کننده 
ارائه شده در فضای وب تمایل نشان می دهد. از مهم ترین راهبردهای 
و  حمایت  افزایش  اینترنتی  کسب وکارهای  خدمات  تجاری سازی 
توجه دولت به شرکت های نوپا و فراهم کردن محیط رقابتی برای ارائۀ 
خدمات این شرکت ها به بازار است. از دیگر راهبردها می توان به 
ایجاد زیرساخت های فناوری و اینترنت اشاره کرد. طراحی مناسب 
بازدیدکنندگان  جلب توجه  و  رغبت  افزایش  برای  نوپا  شرکت های 
ایده پردازان  از  حمایت  برای  شتاب دهنده ها  ایجاد  همچنین  و 
خدمات  تجاری سازی  راهبردهای  دیگر  از  نوپا  شرکت های  و 

کسب وکارهای اینترنتی است.

پیامدها: نتیجۀ کنش و واکنش شرایطی هستند که در زمینۀ پدیدۀ 
که  در برمی گیرند  را  مقوله  چند  پیامدها  دارد.  وجود  موردمطالعه 
افزایش  و  اشتغال  ایجاد  مؤسسان،  درآمدزایی  از  است  عبارت 

گردش پول در منطقه.
افزایش  باعث  اینترنتی  کسب وکارهای  خدمات  تجاری سازی 
می شود  محصوالتی  فروش  میزان  افزایش  طریق  از  درآمد  میزان 
تقاضا  کمترین  محصوالت  آن  به  دسترسی نداشتن  علت  به  که 
این گونه  تجاری سازی  پیامدهای  مهم ترین  از  یکی  داشته  اند.  را 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن  برای  اشتغال  افزایش  خدمات 
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این  از  می توانند  دارند  کسب وکار  برای  ایده ای  که  افرادی  است. 
از  پول  گردش  کنند.  اشتغال زایی  دیگر  افراد  و  خود  برای  طریق 
و  خدمات  زمینۀ  در  تأمین  زنجیرۀ  میان  دادوستد  افزایش  طریق 

پیامدهای  از  دیگر  یکی  نوپا  شرکت های  ارائه شدۀ  محصوالت 
زمینۀ  در  فعال  کسب وکارهای  ارائه شدۀ  خدمات  تجاری سازی 

تجارت الکترونیک است.

نمودار1: الگوی پارادایم تجاری سازی خدمات ارائه شدۀ کسب وکارهای فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک مستقر در کرمانشاه

راهبردها
ی های جدید در ارائۀ محصوالت و خدمات -کاربرد فناور

ی - آموزش و بسترساز
- حمایت و توجه دولت

ی و اینترنت - ایجاد زیرساخت های فناور
- طراحی مناسب شرکت های نوپا

- تأسیس شتاب دهنده ها

پیامدها
-درآمدزایی مؤسسان

- ایجاد اشتغال در منطقه 
- افزایش گردش پول در منطقه

شرایط علی
- ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات 

استان
وش محصوالت استان - افزایش فر

- افزایش سرعت خدمت رسانی
- افزایش دسترسی به خدمات و 

محصوالت موردتقاضا

شرایط زمینه ای
ی - تأسیس مراکز رشد و فناور

- تحقیق و توسعه
وش اینترنتی - بازاریابی و فر

ی به خدمات  - اعتمادساز
ارائه شده

- سازمان دهی ارگان های 
مرتبط با صدور مجوزهای 

کسب وکار

شرایط مداخله گر
- جذاب نبودن وبگاه های 

ارائه کنندۀ خدمات
- ناآگاهی مشتریان

- غیرقابل ملموس بودن 
محصوالت

- نبود اینترنت پرسرعت

ی  ی ساز تجار
خدمات 

شرکت های نوپا
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نتیجه گیری 

یافته های پژوهش حاضر شامل 22 مقوله است که به صورت الگوی 
مقولۀ  ی، 2( 

ّ
عل شرایط   )1 فراگیِر  طبقۀ  شش  قالب  در  پارادایمی، 

و راهبردها  مداخله گر، 5(  زمینه ای، 4( شرایط   هسته، 3( شرایط 
ارائه شدۀ  خدمات  تجاری سازی،  از  حاصل  پیامدهای   )6
کسب وکارهای فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک مستقر در استان 

کرمانشاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می کند.
در این الگوی پارادایمی، خدمات ارائه شدۀ کسب وکارها به عنوان 
مقولۀ  گرفت.  قرار  الگو  مرکز  در  و  شد  شناخته  هسته ای  مقولۀ 
هسته ای یا همان پدیدۀ محوری دارای ویژگی های ذکر شده است. 
خدمات  تجاری سازی  بستر  از  را  ما  فهم  پژوهش  این  یافته های 
ارائه شدۀ کسب وکارهای فعال در زمینۀ تجارت الکترونیک مستقر 
در استان کرمانشاه از طریق برقراری رابطۀ بین مقوله های اصلی 
زمینه، شرایط مداخله گر یا میانجی و راهبردها عمیق می سازد. بر 
و  رشد  مراکز  تأسیس  پژوهش،  این  از  به دست آمده  نتایج  اساس 
فناوری، تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش اینترنتی، اعتمادسازی 
به خدمات ارائه شده و سازمان دهی سازمان های مرتبط با صدور 
راهبردهای  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  کسب وکار  مجوزهای 
زمینۀ  در  فعال  کسب وکارهای  ارائه شدۀ  خدمات  تجاری سازی 
بر  عالوه  است.  کرمانشاه  استان  در  مستقر  الکترونیک  تجارت 
در  عام،  بستری  به منزلۀ  محیطی،  شرایط  زمینه ای،  مؤلفه های 
راهبردهای تجاری سازی خدمات ارائه شدۀ این گونه کسب وکارها 
عامل  چهار  در  می توان  را  فوق  عوامل  مجموعۀ  است.  تأثیرگذار 
و زمینه ای  شرایط   )3 هسته،  مقولۀ   )2 علی،  شرایط   )1  کلی، 
4( شرایط مداخله گر، تقسیم بندی کرد. این چهار عامل کلی انواع 
راهبردهای حاصل شده را تحت تأثیر قرار می دهد و با توجه به کنش 
اصلی  عوامل  دارد.  همراه  به  مثبتی  پیامدهای  آن ها  بین  متقابل 
نوپا در  ارائه شدۀ شرکت های  تأثیرگذار در تجاری سازی خدمات 
استان کرمانشاه عبارت است از اعتمادسازی به خدمات ارائه شده، 
ضرورت مجتمع شدن واحدهای ذی ربط در زمینۀ مجوزدهی و 
زیرساخت های  ایجاد  مانند  عواملی  و  دولت،  توجه  و  حمایت 
فناوری و اینترنت و لزوم تأسیس مرکز رشد و فناوری در مرتبۀ بعد 
قرار گرفتند. به اتکای یافته های پژوهش و مفاهیم ارائه شده، برای 
کسب وکارهای  ارائه شدۀ  خدمات  تجاری سازی  توسعۀ  و  بهبود 
حوزۀ تجارت الکترونیک، رهنمودهایی به نظر می رسد که در ادامه 

به آن ها می پردازیم.
علمی  محیطی  ایجاد  و  فناوری  و  رشد  مراکز  با  دانشگاه  پیوند 
برای تأسیس و استقرار کسب وکارهای نوپا می تواند در موفقیت این 
کسب وکارها مؤثر باشد. همچنین آسان کردن فرایندهای مجوزدهی 
به کسب وکارهای نوپا و فراهم کردن بسترهای قانونی برای دریافت 
پیشبرد  دیگر شرایط  از  نوپا  ایده های شرکت های  معنوی  مالکیت 

سریع استقرار این شرکت ها است. ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات 
استان هم در ترغیب مؤسسان به تأسیس کسب وکار مؤثر است. از 
جمله مفاهیم و مقوالت به دست آمده در این پژوهش، ایجاد مزیت 
رقابتی برای تولیدات استان، ایجاد زیرساخت های قانونی و استقرار 
پژوهش محمود پور )2016(  با  دانشگاه هاست که  مراکز رشد در 
هم خوانی دارد. محمود پور )2016(، الگوی تجاری سازی تحقیقات 
علوم انسانی را طراحی کرده است. وی در این پژوهش با استفاده از 
نظریۀ زمینه ای به مقوالتی همچون تحوالت در نقش دانشگاه ها، 
سیاست گذاری و ساختار ها، بسترهای قانونی، شبکه سازی و مزیت 

رقابتی دست یافت. 
پژوهشی در  فروزندۀ دهکردی )2015(،  و  اسفنجانی  عباسی 
زمینۀ طراحی الگوی جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با 
ارائه کرده اند که مراحل تجاری سازی را در هشت  رویکرد دلفی 
مرحله توصیف می کند: مرحلۀ اول ایده پردازی و انجام پژوهش 
علمی، مرحلۀ دوم خلق ایده و انجام پژوهش و دستیابی به نتایج 
شرکت های   راه اندازی  و  توسعه  اولیه،  ایدۀ  سوم  مرحلۀ  تحقیق، 
زایشی، مرحلۀ چهارم به تصویرکشیدن ایده، بررسی امکان پذیری 
اولیۀ  غربال  و  بررسی  ایده پردازی،  پنجم  مرحلۀ  تجاری سازی، 
و  تحقیق  ششم  مرحلۀ  مجدد،  غربال  و  تفصیلی  بررسی  و  ایده 
انتقال  تحقیق،  انجام  هفتم  مرحلۀ  اولیۀ محصول،  نمونۀ  توسعه، 
تشویق  و  تجاری سازی  هشتم  مرحلۀ  و  تحقیق  از  حاصل  نتایج 
شرکت های زایشی، خروج جمعی از شرکت مادر و توسعۀ شرکت 
انتهایی  تا  ابتدایی  مراحل  تمامی  به روشنی  پژوهش  این  جدید. 
تجاری سازی محصوالت را بیان کرده است. فرایند تجاری سازی 
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 )2015( هم خوانی دارد.

پیشنهادها

با توجه به نتایج تحقیق حاضر و اهمیت عوامل اصلی تأثیرگذار بر 
فرایند تجاری سازی خدمات ارائه شدۀ کسب وکارهای حوزۀ تجارت 

الکترونیک در استان کرمانشاه پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
حوزۀ  کسب وکارهای  خدمات  به  اعتمادسازی  زمینۀ  در   -
تجارت الکترونیک، اعتماد به خدمات زمانی به دست می آید که 
ببرد.  پی  عرضه کننده  و  فروشنده  ادعای  صحت  به  متقاضی  فرد 
درمورد خدمات ارائه شده، به دلیل ناشناخته بودن و غیرقابل مشاهده 
و لمس بودن محصوالت و خدمات، ایجاد اعتماد در مصرف کننده 
به نظر می رسد. در پژوهش حاضر،  اندازه ای پیچیده و مشکل  تا 
به  اعتماد  ایجاد  برای  که  می شود  پیشنهاد  مشکل  این  رفع  برای 
خدمات و محصوالت عرضه شدۀ این کسب وکارها ابتدا به معرفی 
همچنین  و  محصول  عرضۀ  ویژگی های  بیان  محصول،  درست 
تضمین سالمت و واقعی بودن محصول و خدمت پرداخته شود. 
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برای  کرده اند  استفاده  خدمات  از  که  کاربرانی  نظرات  ادامه،  در 
مردم ارائه شود. این کار باعث می شود که مشتری در ثبت سفارش 

از کسب وکار احساس امنیت و آرامش داشته باشد.
عواملی  از  یکی  ذی ربط:  واحدهای  مجتمع شدن  ضرورت   -
که موجب بی میلی به تأسیس شرکت های نوپا می شود، بروکراسی 
اداری در سازمان های مرتبط در زمینۀ اعطای مجوز و پراکندگی 
دریافت  در  پیچیدگی  این  که  زمانی  است.  زمینه  این  در  آن ها 
افرادی  درصد  گفت  می توان  شود،  برطرف  نظارت ها  و  مجوزها 
پیشنهاد  است.  رفته  باال  دارند  کسب وکار  استقرار  به  تمایل  که 
زمینۀ  در  مرتبط  سازمان های  پراکندگی  به جای  که،  می شود 
کسب وکارهای حوزۀ تجارت الکترونیک، سازمانی واحد تأسیس 
شود و مسئولیت نظارت و اهدای مجوز را بر عهده گیرد. سازمانی 
که در آن کارشناسانی از تمامی ارگان های وابسته حضور دارند و 
یک مجوز واحد برای تولید و تجاری سازی خدمات و محصوالت 

عرضه شدۀ این شرکت ها صادر   شود. 
مالی  کمک های  اعطای  طریق  از  دولت  توجه  و  حمایت   -
دولت  جانب  از  ایده  معنوی  مالکیت  حق  تضمین  مؤسسان،  به 
برای  پیشنهادی  راهکارهای  می تواند  پرسرعت  اینترنت  تأمین  و 
اعطای  باشد.  نوپا  شرکت های  تأسیس  به سمت  گرایش  افزایش 
کمک های مالی به مؤسسان برای اینکه بتوانند در ابتدای فعالیت 
نظر  این  از  مالکیت  تضمین حق  برآیند.  مالی  از پس مشکالت 
گیرد.  صورت  قضایی  برخورد  ایده  سارقین  و  متقلب  افراد  با  که 
در زمینۀ تأمین اینترنت پرسرعت نیز دولت باید با ایجاد اینترنت 
کسب و کارهای  رونق  زمینۀ  کشور  نقاط  تمامی  در  پرسرعت 

اینترنتی را فراهم کند. 
- ایجاد زیرساخت های فناوری و اینترنت: فراهم کردن بسترهای 
در  مخابراتی  دکل های  استقرار  کشور،  مناطق  تمامی  در  فناوری 
از  نوپا  شرکت های  فعالیت های  گسترش  برای  دورافتاده  مناطق 

دیگر پیشنهادهای پژوهش حاضر است.
تجاری سازی  امر  در  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  یکی   -
هزینه های  الکترونیک  تجارت  حوزۀ  کسب وکارهای  خدمات 
باالی تأسیس این کسب وکارها و نبود امکانات فناورانه است. در 
این زمینه، لزوم تأسیس مراکز رشد و فناوری آشکار می شود. مرکز 
شرکت های  فعالیت   تسهیل کنندۀ  و  ایجاب کننده  فناوری  و  رشد 
نوآورانۀ  ایده های  بتوانند  تا  نوآورانه است  ایده های  با  افراد  و  نوپا 

خود را به بازار عرضه کنند.
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شهال کریمیشیرین آرمندمحمدجواد جمشیدی

نویسندۀ دومنویسندۀ مسئولنویسندۀ اولنقش

نگارش متن
نگارش متن اصلی/ بازنگری کلی/

ی  تحلیل مصاحبه/ جمع آور
داده ها/ جمع  ندی و ارائه نهایی

نگارش متن اصلی/ بازنگری 
کلی/ ترجمه مرور و ادبیات/ 
نگارش نتیجه گیری و بحث

تحلیل مصاحبه

ویرایش متن و ...
ویرایش متن/ بازنگری براساس 

ی متن  نظر داوران/ کامنت دهی رو
نهایی

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

مقاله به مجله  
 -

یطراحی/ مفهوم پردازی یمفهوم پرداز -طراحی/ مفهوم پرداز

مصاحبهانجام مصاحبهانجام مصاحبهگردآوری داده

تحلیل/ تفسیر داده
ی به روش  تفسیر داده های جمع آور

ی گراندد تئور
ی به  تفسیر داده های جمع آور

ی روش گراندد تئور
تفسیر داده ها

سایر نقش ها
تأمین مالی پژوهش/ طراحی پروژه/ 

مدیریت پروژه/ نظارت بر پروژه
عضو تیم تحقیقاتی/ نظارت بر 

پروژه/ طراحی پروژه
-

نقشنامهوفرمتعارضمنافع
الف( نقش نامه

ب( اعالم تعارض منافع

در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
طور  به  است  ممکن  که  دارند  اقتصادی  یا  و  شخصی  ارتباطات 
تأثیرگذار  مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  در  ناعادالنه ای 
باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه عدم اظهار 

آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطۀ مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

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:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار )عدم( تعارض منافع: نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.

ین آرمند نویسندۀ مسئول: شیر

یخ: 14۰1/۰4/2۰  تار


