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The Role of Strategic Planning in Project Management in New 

Information Businesses from the Perspective of E-Business 

Owners (Case Study: Dadehkavaneh Hooshmand & Rahbari Asil) 

 

 

Abstract 
To study the role of strategic planning on project management in new information 

businesses to improve the effectiveness and efficiency of project performance, 

especially on the Dadeh Kavan Hooshmand & Rahbari Asil websites. The present 

study is applied in terms of purpose and descriptive-survey. The statistical 

population consisted of 90 e-business owners who were selected as the available 

sample by simple non-random method. The researcher-made questionnaire with 

46 questions was distributed among them and 75 questionnaires were collected. 

Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the 

questionnaire, which is equal to 0.888, 0.889, and 0.936 in three sections of 

questions. To assess the validity of the questionnaire using the internal 

consistency method of construct validity, the results of the correlation coefficient 

between each of the questions at the error level is less than 0.01 and has a high 

construct validity. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the 

data using SPSS software. Strategic planning has significantly more than average 

(68%) and project management (67%) and the role of strategic planning on project 

management has played a significant role (67%) in new information businesses. 

The results showed that the average rank of human resources and supplier chain 

sub-component in strategic planning equal to (2.65), and the sub-component of 

cultural and social factors of project management equal to (3.08) are more 

important. From the perspective of business owners, they have had the greatest 

impact on new information businesses. 

Keywords: Information Management, New Business,  Project 

Management, Strategic Management.   
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  ی کارهاوپروژه درکسب  تی ریمد  بر کی استراتژ ی زیرنقش برنامه

)مطالعه   کی صاحبان مشاغل الکترون دگاهیاز د  یاطالعات نینو

 ( لی اص ی راهبر کاوان هوشمند وداده  ی هات ی سا: وب ی مورد

 

 چکیده

وکارهای نوین اطالعاتی جهت بهبود  در کسب ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه نقش برنامه  همطالعهدف 

پژوهش   بود.   کاوان هوشمند و راهبری اصیلهای داده  سایتویژه در وب اثربخشی و کارایی عملکرد پروژه به 

به روش توصیفی و  لحاظ هدف کاربردی  به  از    90آماری شامل    هجامع  بوده است.پیمایشی    -حاضر  نفر 

در دسترس و به روش غیرتصادفی ساده انتخاب شدند.   ه که به عنوان نمونشد می صاحبان مشاغل الکترونیک 

با  محقق   هپرسشنام آن   پرسش  46ساخته  بین  و  در  توزیع گردید  بررسی  پرسشنامه    75ها  تجمیع شد. جهت 

و    889/0  ،888/0برابر با    هارسشپدر سه بخش    پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که

نتایج ضریب  مذکور با استفاده از روش همسانی درونی روایی سازه    هبرای سنجش روایی پرسشنام.  بود   936/0

و از روائی سازه باالیی برخوردار    معنادار بوده   01/0از    سطح خطای کمتر  در  هااز پرسش همبستگی بین هریک  

است تجزیه بوده  نرم تحلیل داده و . جهت  به کمک  استنباطی  و  توصیفی  آمار  از  اس ها  بهره  اسپیافزار  اس 

و   (%67( و مدیریت پروژه )%68) حد متوسط از  بیشترصورت معناداری ه ریزی استراتژیک ببرنامه شد.   گرفته

  اطالعاتی   وکارهای نوین درکسب  (%  67)حد زیادی   تاریزی استراتژیک برمدیریت پروژه نقش برنامه میزان 

ریزی کنندگان در برنامه منابع انسانی و زنجیرۀ تأمین  هزیر مؤلف  همیانگین رتبنتایج نشان داد  است.  نقش داشته

(  از اهمیت  08/3ی از مدیریت پروژه برابر با )واجتماع  یعوامل فرهنگ  هزیر مؤلف   ( و65/2)برابر با    استراتژیک

کسب در  را  تأثیر  بیشترین  مشاغل  صاحبان  دیدگاه  از  و  بوده  برخوردار  اطالعاتی  بیشتری  نوین  وکارهای 

 اند. داشته 

کسب برنامه   ها: کلیدواژه پروژه،  مدیریت  استراتژیک،  مدیریت  استراتژیک،  مدیریت  وریزی  نوین،  کار 
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   مقدمه
  از   بسیاری  ارتباطاتی  و  اطالعاتی  هایفناوری  فزاینده  هایپیشرفت  با  همزمان  اخیر  سالیان  در

 هافناوری  این  ویژگی  تریناصلی.  است  یافته  انتقال  مجازی  جهان  به   دنیای واقعی  در  تعامالت

مکان  زمان  فشردگی بسیاری  و  که    دنیای  در  زمانی  و  جغرافیایی  هایمحدویت  از  است 

 قرار  افراد  ها وشرکت  صاحبان  در اختیار  را  بدیعی  هایفرصت  و  برداشته  میان  از  را  فیزیکی

کسب.  است  داده دیگر  سوی  جدیدیروش  الکترونیکی  کارهایواز   انجام   برای  را  های 

  درواقع.  بگیرد  نادیده  را  هاآن  تواندنمی  سازمانی  یا  و  شرکت  هیچ  که   است  نموده  ارائه  کارها

  ضرورت  یک  بلکه   نیست،  انتخاب  یک  دیگر  الکترونیکی  تجارت  و  الکترونیکی  کاروکسب

در که  آنجا  از  الکترونیکیوکسب   است.    از  شرکتیک    اصلی  هایفعالیت  همه  کارهای 

مشتریان  کنندگان تأمین  با   روابط   فروش،  و  بازاریابی  تأمین،  زنجیره  جمله   از  توانمی  را  و 

های  فعالیت هدهد که همبنابراین شواهد نشان می .(1395)احمدیان،  داد انجام اینترنت طریق

دارند،  ای الزم  ریزی ویژهکارها و تجارتی جهت توفیق عمل، برنامهومرتبط با چنین کسب

هایی، امری بدیهی است که صرفاً با  در چنین موقعیت استراتژیک ریزیرو نیاز به برنامه بدین

کار الکترونیک وهای مشترک بین این دو حوزه مدیریت استراتژیک و کسبشناخت مؤلفه

های خود به بهبود  پذیر است تا صاحبان چنین مشاغلی بتوانند به هنگام مدیریت پروژهامکان

اجراعم در  اثربخش و سودرسانی  کارایی  و  یابند.  لکرد  محیط  دیگر  عبارت   به  دست    در 

 به   نماید و  عمل  خود  مشتریان  تانتظارا  از  و فراتر  موفق بخواهد  که  سازمانی  هر  امروز  رقابتی

برنامه  دهد،  ادامه  خود  حیات در    ،  Gates, 2010)  است  استراتژیک  ریزینیازمندِ  نقل 

 رقابتی است.   مزیت هریزی استراتژیک بر پایچرا که مبنای اصلی برنامه ؛(1395احمدیان، 

در فناوری اطالعات   کاری، داشتن استراتژی کارآ و مؤثرودر هر کسب  پژوهش  برای

کسبمی فرآیندهای  راهبرد  از  حمایت  وتواند  پرتالطم  کار  محیط  در  عبارتی  به  کند. 

سازمان کار  وکسب موفقیت  اطالعاتی،  و  الکترونیک  جهت نوین  گرو  در  همها   ه گیری 

استراتژیک  بخش مسیر  راستای  در  چاره1395)ضیایی،  است  ها  بنابراین  جز (.  نیست  ای 

استراتژیک در   عبارت وکسبشناخت عوامل موفقیت  این چنینی که  از وجوکارهای  ه  اند 

تأمین انسانی و زنجیرۀ  منابع  تقاضا(، عوامل راهبردی، مدیریتی،  و  کنندگان )محور عرضه 
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تکنولوژیک، طراحی وب  اقتصادی؛  عوامل  و  فرهنگی  اجتماعی،  ابعاد  درنهایت  و  سایت، 

می  کاروکسب ترتیببدین برنامهالکترونیک  بر  تکیه  با  مناسب تواند  استراتژیک  ریزی 

برای  هاییفرصت نماید ایجاد    رقابتی  مزیت  عنوان  به  اثربخشی  و  وریبهره  به  سیدنر  را 

این  (.1395)احمدیان،   دراز    اطالعات   جریان  سریع،  تغییر  با  که  جدید،  جهانی  محیط  رو 

رهبران و    است،   شده  مشخص  تبادل  و  تجارت  موانع  کاهش  دلیل  به  رقابت  افزایش  و  شدید

اثن.  هستند   مواجه  سخت   و  جدید  تهدیدات  با  ها و صاحبان مشاغلسازمان  مدیران  ادر این 

انداز  ها را با چشمتواند بهترین و بزرگترین ایدهشود که میرقابت به یک بازی تبدیل می

  ،یک فرایند به خوبی آزمایش شده  جایگزین منطقیِ. در این هنگام  استراتژیک تولید کند

استراتژیکبرنامه فرایند   باشدمی  ریزی  استکه  گامگام    ی  و   ،به  مشخص  اهداف  با 

که   نهایی  ارزیابی  قابلمحصوالت  و  نوعی  .  باشد  اجرا  یک  برنامهبه  استراتژیک  ریزی 

با برخی از  صرفاًسازمانی و شغلی و اثربخشی  همسئلالح فنی است که تنها در بخشی از طاص

 .  کندها مقابله میها و غلبه بر محدودیتپر کردن شکاف جهت  مسائل غیرقابل حل

در دهه  گر آن است که این راهبرد مدیریتی  بیانریزی استراتژیک  برنامه  هبررسی تاریخچ

های دولتی و خصوصی گسترش یافت. با این حال، محبوبیت آن  استفاده در سازمان  با  ،1950

ریزی استراتژیک ن مزایای ناشی از فرآیندهای برنامهاکه محققکم بود تا این  1990تا  دهه  

دهی فعلی  ریزی استراتژیک، ابزاری برای سازمانبرنامهتوان گفت  به نوعی می  دادند.را نشان  

های آتی است. به این ترتیب، یک طرح استراتژیک عبارت است از نقشه  بینیبراساس پیش

در پنج تا ده سال آتی  از موقعیت فعلی به موقعیتی که تمایل داردسیستم راهی برای هدایت 

داشته   قرار  آن  برنامه   (. Ojha,. Patel, Sridharan, 2019)  باشددر  حال  عین  ریزی در 

برنامه موفق  ازاستراتژیک  که  است  مشاغل   ارشد  مدیران   کامل  حمایت  ای  صاحبان  و 

فرایندی  برخوردار وکارکناننمی  ریزان برنامه  مختص  فقط  که  مشارکتی  است.   کلیه  شود 

 متناسب  و  پذیرکند، انعطاف می   دریافت  را  همه بازخورد  و  گیرد، نظراتبرمی  در  را  سطوح

  کرده،  تعریف  روشنی  به   را   زمانی  چهارچوب   و  هااست، مسئولیت  آسان   آن   کاربرد  و   بوده

  آن  در که محیطی عملکرد کند، ازمی تضمین و ایجاد را گوییپاسخ نتایج، به دستیابی برای

در   داشته  کامل  آگاهی  دارد  قرار   نتایج  و  منابع  مدت،  کوتاه  و   مدت  بلند  اهداف  برابر  و 
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  استراتژی   یا  دارد، روش  مالی توجه شرایط  و  کارکنان  مسائل  به  حال  عین  در  و  است  بینواقع

 کرده  هدایت  را  منابع  به  مربوط  هایگیریدارد، تصمیم  ذینفعان  با  اختالفات  فصل  و  حل  برای

 یا  تعدیل  با  اغلب  انجام گیرد،  بیشتری  هایفعالیت  اندک  منابع  با  باید  که  را  واقعیت  این  و

و    نیست،  ثابت  و  خشک  بوده،  مستمر  و  روز  گیرد، بهمی  نظر  در  منابع  مصرف  در  جهت  تغییرِ

  و   منظم بازبینی  صورت  به  دو  هر  ریزیبرنامه  فرایند  و  استراتژیک  ریزیدر عین حال برنامه

 .  (1394 همکاران، و )نعمتی شوندمی اصالح

ریزی استراتژیک توان چنین استنباط کرد که مزایای برنامهشده میبا توجه به نکات ذکر  

احتمالی،   مشکالت  آمدن از پیش  خبر قبل  وقوع  اند ازدر قالب مدیریت یک پروژه عبارت

تغییرات و  که  نیازهایی  تعیین  تغییرات،  برابر  در  العملعکس  سازی شرایطفراهم  تشخیص 

  تعیین پیش  از اهداف  به دستیابی بستر مناسب برایضروری است، ایجاد  مجدد تعریف برای

محیط شغلی خود،   از تریروشن درک  در داشتن مدیران و صاحبان مشاغل کمک به  شده،  

زمان مؤثر  به   و  تخصیص  هماهنگیتعیین  پیش   از  هایفرصت  منابع  ایجاد    در   شده، 

 تصحیح   راستای  در  باید  که  منابعی  و   ها، به حداقل رساندن زمانبرنامه  اجرای  هایتاکتیک

  هبرنامه، ارائ  زمانی  قالب  در  هااولویت  آوری ترتیبرود، فراهم   کار  به   نادرست  تصمیمات

افزایش  مقابل  در  سازمان  به  رقابتی  مزیتی بر  رقیبان،   افراد،   مسئولیت  تعیین  مبنای  انگیزش 

 مسائل  با  برخورد  انگیزش در  ایجاد  هماهنگ،  روش  یک  داشتن  نگر، برایآینده  تشویق تفکر

میفرصت  و شده  قید  مزایای  و  اهمیت  به  توجه  با  درنهایت  برنامهها؛  گفت    ریزی توان 

 معماری  در و همچنین امور در هر سیستمی است اجرای برای مهم اساس و پایه  استراتژیک

 ای درگسترده  طرح  هر   و  1پورتفولیوها   مدیریت  ریسک،  مدیریت  بهبود فرایندها،  سازمان،

رویکرد    نیز  مدیریت پروژهعالوه بر آن    (.Gates, 2010شد )با  داشته  تواند نقشسیستم می

نسبتاً جدیدی   برای    که   است   ایرشتهمیان  هایپژوهشدر  مدیریت  نوخاسته  مکانیزم  یک 

شد که  بادر مدیریت اطالعات می   پژوهشیهای  بندی، مدیریت و مستندسازی پروژهقسمت

 

1  .Portfolio  :از پروژه ، مجموعه پرتفولیو برنامهایی  یا  ها و دیگر کارهایی است که در یک مجموعه قرار می  ها و 

های تجاری استراتژیک محقق شود. اجزای  ای که هدف مدیریت کارآمد بر آن فعالیت را تسهیل کنند، به گونه  گیرند تا  

  بندی کرد. بندی و الویت گیری، دسته ها را اندازهتوان آنپذیر هستند، بدین معنی که می یک پرتفولیو، کمیت 
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گذاری  ای مبتنی بر سرمایهرشتههای میاناستفاده کوتاه مدت در پروژه  گذاران برایسرمایه

مستندسازی و ارزیابی    هایروش  مدیران پروژه از طریق  دهند.عام در اختیار محققان قرار می

های  ها و جریانتوانند ساختار و حقوق مدیریت را توضیح دهند و عالوه برآن، مسئولیتمی

ها یک نوع اطمینان خاطر را برای  روشنمایند. تمامی این  مستندسازی  کاری کارکنان را  

داده  به  می دسترسی  وجود  به  آن  آورندها  مبنای  بر  بین مسئولیت  ینوع  که  پذیری 

گذاسرمایه اشتراک  به  سهامداران  تمامی  و  نهادها  محققان،  بهمی  شتهگذاران،  نتایج   شود. 

ند از: اان ابزار تکمیل فرایند مستندسازی پروژه عبارت دست آمده از مدیریت پروژه به عنو

داده یکپارچگی  از  به  اطمینان  را میای  نتایج  که  قابل  طوری  زبان  از یک  استفاده  با  توان 

طور کامل ارزیابی   توان بهپروژه را میو    ای از الگوها توصیف کرددسترس همراه با مجموعه

 & Garwood)  طوالنی در اختیار عموم قرار داد  و آماده نمود و سپس برای کاربردپذیری

Poole, 2018) .   

نیز  کارودرنهایت کسب  »آی   بار  اولین  که   است   عبارتی  الکترونیک    در  «1امبیشرکت 

  قابل   امن،   رویکرد  آن را یک  ( و1395،  2برد )لی  ر کا  به   خود   تبلیغاتی  مبارزات  در  1990  سال

 ترکیب   ایجاد  هوسیل   به  متفاوت  کارهایوکسب  در  ارزش  به  دستیابی  برای  و یکپارچه  انعطاف

بر  فرآیندهایی  و  هاسیستم با  استوار کاروکسب  اصلی  هسته  هایفعالیت  که   حفظ  هستند 

نقل در   ؛1388  همکاران،  و  پور  اینترنت، تعریف کرد )طالب  فناوری  از  استفاده  و  سادگی

  خدمات   فروش، ارائه   و  خرید  شامل  های الکترونیککاروکسب (. به عبارتی  1395احمدیان،  

محصول و خدمات،   تحویل تأمین تا هایفعالیت کنندگان، مدیریت کلیهتأمین و به مشتریان

 ,ALhawamdeh) است   نیز   خارجی  همکاری  و  کارکنان  بین  داخلی  روابط  و حتی شامل

می با    (.2007 شده،  ارائه  مطالب  به  گفتتوجه  حاضر    توان  از    است  ترکیبیپژوهش 

های الکترونیک، به هنگام مدیریت چنین کاروکسبعوامل موفقیت  ریزی استراتژیک  برنامه

مزیت رقابتی و بهبود عملکرد و کارآیی اثربخش، با هدف  در تالش برای ایجاد    هایی،پروژه

برنامه بر مزایای  بتوان  تکیه  تا  پروژه  قالب مدیریت یک  استراتژیک در   کاروکسبریزی 

با استفاده از یک زبان قابل دسترس   نمود کهمستندسازی    الکترونیکی و اطالعاتی را طوری

 

1. IBM    

2   . Lee    
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طور کامل ارزیابی و آماده نمود و    به   را  کاروکسب پروژه    ،ای از الگوهاهمراه با مجموعه

برای کاربردپذیری طوالنی و اثربخشیبا ر  سپس  اختیار عموم   عایت کارآیی عملکرد  در 

داد راستاقرار  این  در  برنامه  ،.  نقش  بررسی  در  سعی  حاضر  بر پژوهش  استراتژیک   ریزی 

کارهای نوین اطالعاتی از دیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک با ومدیریت پروژه درکسب

هایی به جر به سنجش مؤلفهدارد که من  های مورد مطالعهسایتمطالعه بر روی کارکنان وب

برنامه در  موفقیت  عوامل  و  علل  پروژه  عنوان  مدیریت  و  استراتژیک  که   هستندریزی 

)محور عرضه و تقاضا(،   کنندگانند از: وجوه مدیریتی، منابع انسانی و زنجیرۀ تأمیناعبارت

وب طراحی  تکنولوژیک،  عوامل  راهبردی،  ابعاد  عوامل  درنهایت  و  اجتماعی،  سایت، 

تا بر مبنای آن اقتصادی؛  و  بتوان کسب فرهنگی  به  وها  الکترونیک را  و  کارهای اطالعاتی 

ها و خدمات  سرویس  هریزی نمود که اوالً: بیشترین اثربخشی و کارایی را در ارائنوعی برنامه

زایی  تغالباشند. ثانیاً: منجر به اش  سازی نیاز مراجعان و کاربران داشتهاطالعاتی جهت برطرف

اندرکاران این مشاغل اطالعاتی و الکترونیک شود. ثالثاً: برای افراد دارای  کارکنان و دست 

پتانسیل کار با فضاهای اطالعاتی و الکترونیک به نوعی باب کارآفرینی و کسب درآمد و 

پژوهش این است که از    ه(، باز گردد. در حقیقت مسئل1تولید ثروت )کارآفرینی اطالعاتی 

محیطط چنین  قوت  و  ضعف  نقاط  دریافت  و  کارکنان  نظرسنجی  و  ارزشیابی  های ریق 

ریزی توان از طریق رویکرد برنامهاندرکاران دریابیم تا چه حد میاطالعاتی از دیدگاه دست 

های موردمطالعه که در  ای نظیر سایتهای اطالعاتیها در نظام استراتژیک بر مدیریت پروژه

به نحوی   به سامانه نظر دارند  بستهشایسته  و  قالب  های خود، مجموعه  های اطالعاتی را در 

رسانی به کاربران کمک نمود  خدمات اطالع   ه های مختلف اضافه نمایند، به قصد ارائفرمت

رسانی خود را  های اطالعها و نظامتا بتوانند با عملکرد صحیح، و هدفمند، کارایی مجموعه

تر هدف این است که با مطرح کردن این مسئله  بیانی ساده در سطحی وسیع گسترش دهند. به  

ریزی استراتژیک و مدیریت های موفقیت در برنامهو آگاهی از میزان نقش هر یک از مؤلفه

آماری    ههای مزبور را به عنوان جزیی از کل یک جامعسایتپروژه، بتوان اطالعات روی وب 

ص تا  نمود  مدیریت  مناسب  نحوی  به  تعمیم،  این  قابل  در  چه  الکترونیک  مشاغل  احبان 

 

 . اطالفرینی  1
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ها  های اطالعاتی بتوانند بر مبنای میزان نقش هر یک از این مؤلفهها، چه در سایر نظام پایگاه

سازی و اجرا و اداره  های مدیریت اطالعات خود را پیادهریزی استراتژیک، پروژهبر برنامه

 های اطالعاتی خود گردند.ظام نمایند تا منجر به بهبود عملکرد و کارآیی اثربخش در ن

 ههای پژوهش، در ادامه جهت درک بهتر نحوبا این تفاسیر پس از مرور اجمالی مؤلفه

های اطالعاتی هایی به بررسی پیشینه و سوابق کار شده در چنین حوزهمدیریت چنین پروژه

 شود. و الکترونیکی پرداخته می

 پیشینه پژوهش 

زادشفقواعظ و  »اثر1398)  قاسمی  عنوان  با  پژوهشی  طی   رهبری   رفتارهای  متقابل  ( 

 کاروکسب   و  اطالعاتی  هایاستراتژیک سیستم  هماهنگی  در   سازمانی  فرهنگ    و  استراتژیک

که  721از    نفر  422سازمانی«    هایسیستم  ادغام  و را  مدیران  اطالعاتی   هایسیستم  با  نفر 

طریق  ،داشتند  وکارسر به   انتخاب  نمونه  عنوان حجمبه    مورگان  جدول  از  و    ه وسیلکردند 

  خلق   نوآوری،  اثر  شناخت و به روش پیمایشی توصیفی به  دادند  قرار  سنجش  پرسشنامه مورد

و    سازمانی پرداخته   عملکرد  روی  بر   اطالعات   مدیریت  قابلیت  کیفیت،  مدیریت  تکنولوژی،

تأیید    درصد  33  اطمینان  سطح  در  همگی  فرعی  فرضیه  شش  و  اصلی  فرضیه  چهار  دریافتند که

   شدند.

پژوهشی کاربردی به لحاظ هدف، توصیفی پیمایشی به   در  (1397)  همکاران  و  ابوترابی

کتابخانه و  میدانی  مطالعه  و  ماهیت،  تحتلحاظ  روش  لحاظ  به   رهبری   »اثر  عنوان  ای 

بررسی  عملکرد  بر  استراتژیک طریق  از   رهبری   اثر  مفهوم  هایمؤلفه  و   ابعاد   سازمان« 

با  عملکرد  بر  استراتژیک که  دریافتند   و  استراتژیک  مدیریت  هایبرنامه  افزایش  سازمان 

عملکرد   و بهبود  مدیریت  جهت  متُد جامع  طرح  ضرورت  ها،سازمان  در  عملکرد  مدیریت

نتایج شده  آشکار  پیش  از  بیش   تفکر (استراتژیک    مدیریت  ابعاد   که  دهدمی   نشان  و 

 )مزیت  سازمان عملکرد  ابعاد  بر  سازمان(  محیط  تحلیل  و   انسانی،  توسعه سرمایه  استراتژیک،

  .مثبت دارد اثر نوآوری( و سودآوری، رقابتی،

عالم نورانینائیجی،  و  »تأثیرگرایش1397)  نجفی،  پژوهش خود به   بر   استراتژیک  ( در 

میانجی  متوسط  و  کوچک  وکارهایکسب  رشد تعداد  و  برند  عملکرد  گریبا    80  بازار« 
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  در   فعال  متوسط  و  کوچک  هایشرکت   شامل  پژوهش  نمونه  عنوان  به  بنیان رادانش   شرکت

آزمون    از   پژوهش  مدل  بررسی  نمودند و برای  تهران انتخاب   دانشگاه  فناوری  و   علم   پارک

 وکارها استراتژیک کسب  گیری جهت   که  نشان داد  نمودند. نتایج  استفاده  ساختاری  معادالت

  و   داشته   معناداری  تأثیر  هاشرکت   برند  عملکرد  بازار بر   و  نوآوری  کارآفرینی،  به   گرایش  و

   شوند.می وکارهاکسب  رشد موجب نوآوری به گرایش همراه  به بازار به گرایش

 عوامل   بندیاولویت  و  نامه ارشد خود تحت عنوان »شناسایی( نیز در پایان1395) احمدیان

  از   نفر  483ایران«    در  الکترونیک  وکارهایکسب  استراتژیک  ریزیبرنامه  موفقیت  کلیدی

و و  زمینه  در   صصانخمت  کارشناسان  روش    الکترونیک  تجارت   مدیران  مدیریت  به  را 

مورد بررسی قرار   پرسشنامه  انتخاب و از طریق ابزار  برفی  و گلوله  دسترس  در  گیرینمونه

  و  فرهنگی  بعد و  تأثیر،  بیشترین  مشتریان  و  تکنولوژی  مدیریتی،  ابعاد   که  داد  نشان  داد. نتایج

  و  دارند  الکترونیکی  کارهایوکسب  استراتژیک  ریزیبرنامه  در   را  تأثیر  کمترین  اجتماعی

 بنابراین  .ندارند  الکترونیکی  وکارکسب  استراتژیک  ریزیموفقیت برنامه  بر  تأثیری  اقتصاد  بعد

 مزیت   عنوان  به  اثربخشی  و  وریبهره   به  رسیدن  است جهتفرصتی    الکترونیک  کاروکسب

 وکار کسب در استراتژیک ریزیوجود برنامه  و از عوامل موفقیت جهت بقا ضرورت رقابتی

  .است الکترونیکی

  و اطالعات فناوری استراتژیک راستاییهم  اثر ( در رساله خود به »بررسی1395)  ضیایی

 35پرداخت و تمام    کیش« پارسیان  تجارت الکترونیک  شرکت  عملکرد  روی  بر  کاروکسب

نفر اعضای شرکت را به روش توصیفی مورد سنجش قرار داد و نشان داد که ارتباطات بر  

ریزی بر پیچیدگی مدیریت فناوری اطالعات؛ یکپارچگی بین  تسهیم دانش؛ پیچیدگی برنامه

العات، و ساختار سازمانی بخشی و موفقیت فناوری اطالعات، پیچیدگی مدیریت فناوری اط 

هم  بر  هم همگی  نهایت  در  و  استراتژیک  عملکرد شرکت  راستایی  بر  استراتژیک  راستایی 

   تأثیر دارد.

ریزی استراتژیک برنامهخود با عنوان »  پژوهش( در  2019)1اوجها، پاتل، و سریدهاران

ریزی  ه از چارچوب برنامهبا استفاد«  های پویاهای عملیاتی؛ عملکرد مالی؛ قابلیت پویا؛ قابلیت 

 

1. Ojha,  Patel & Sridharan 
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شرکت کوچک و    267بررسی  به  ریزی استراتژیک پویا  یک مقیاس برنامهو  پذیر،  انعطاف 

عملیاتی )ایمنی در برابر   هایگری قابلیتتأثیر واسطه   پرداختند و  در ایاالت متحده  متوسط

مدیریت هزینه( را  پذیری فرایند و  فاجعه، نوآوری، کیفیت محصول، اعتبار تحویل، انعطاف

برنامه مقیاس  چشمبین  )شفافیت  پویا  استراتژیک  قابلیت ریزی  درک  اصلی،  انداز،  های 

تست   مالی  عملکرد  و  اقدام(  و  مشترک  مسئولیت  استراتژیک،  اهداف  و انتخاب   نمودند 

فرصت   دریافتند از  استفاده  و  تشخیص  برای  پایین  توانایی  نوظهور میکه  باعث  های    تواند 

و میانهاستراتژیکی، کوته  ییآناکار استراتژیکی، منابع محدود  بین نظری  روی مدیریتی در 

 .  سایرین شود

پژوهشی با عنوان »تأثیر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک    در  (2019)  همکاران  و  1شائو

  تأثیر   های سازمانی« دریافتند کهترازی استراتژیک و جذب سیستمو فرهنگ سازمانی بر هم 

 سیستم   راهبردی  ادغام  برای  توجهی  قابل  راه  انگیزشی  رهبری  محرک  و رفتارهای  آرمانی

  رهبری   رفتارهای  بین  رابطه  محور  پذیریانعطاف   فرهنگ  و  است،  تجاری  -اطالعاتی

  کند، و فرهنگ می  تعدیل  را  وکاراطالعاتی کسب  سیستم  استراتژیک  ترازیو هم  استراتژیک

طور  را  مسیر  روابط  محورکنترل درنهایتمی  تعدیل  منفی  به  و  ترازی  هم   و  رهبری  کند 

   نقش دارند.  وکاراطالعاتی کسب در سیستم استراتژیک

دنکور، و کوارتنگ »2018)2دنکور،  عنوان  با  پژوهشی  در  و برنامه(  استراتژیک  ریزی 

غنا های کوچک و متوسطعملکرد شرکت بازاراثر تعدیل  :در  پویایی  « طی روشی  کننده 

غنا  200گیری هدفمند  نمونه و    کمی   را   شرکت تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط در 

تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی وتجزیه  را برمبنای  هاآزمایش فرضیهانتخاب نموده و  

پیشرفت مؤثر در  ریزی استراتژیک  های برنامهکه کاربرد مداوم روش  دادندنشان    داده وانجام  

 ریزی استراتژیک وجود داشتهتنها هنگامی که برنامه   ،پویایی بازارها و تاین شرکعملکرد  

  .گذار استهای کوچک و متوسط تأثیرباشد، بر عملکرد شرکت 

( پوول  و  »2018گاروود  عنوان  تحت  مقاله خود  در  قالب    تیریمد  ی بررس(  در  پروژه 

مطالعه    پژوهش های  در پرسش  ی« دریافتند کهارشته  نیب  یهااطالعات در پژوهش   تیر یمد

 

1. Shao 
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  پژوهش نقش مدیریت پروژه در  الف(  گیرد:  موردی نکات متعددی مورد بررسی قرار می

نیاز مدیریت پروژه در ساختارهای کمک پیش  ب(  ؛گذاری عامای مبتنی بر سرمایهرشتهمیان

یبانی  ممکن است برای افزایش قابلیت پشت که  بالقوه    همستندسازی مدیریت پروژج(    ؛مالی

 گذاری عام و دسترسی عمومی به کار رود. ای مبتنی بر سرمایهرشتهمیان پژوهش

بویررایت  پاپک   و  نیز در مطالع2017)1شیلدز  »  پژوهشی  ه(  عنوان  با  های مشخصهخود 

 ریزی برنامه  هایمشخصه  کاربرد   به  «ریزی استراتژیک اعمال شده در مدیریت پروژهبرنامه

های اطالعات استراتژیکی و تولید استراتژیکی، تا مدیریت ریزی سیستمبرنامه  استراتژیک،

اند در چارچوب  توریزی استراتژیک میهای برنامهکه مشخصه  پرداختند و دریافتندپروژه  

، دیدگاه مفید مدیریت پروژهمدونی اعمال شده و با توجه به روابط رفتارهای    مدیریت پروژه

   را برای موفقیت نهایی پروژه ارائه دهد.ای بالقوه

و   نهیپروژه هز  تیریمد   تیعوامل موفق( در پژوهشی با عنوان »2017)2سانچز و ترلیزی 

پروژه    899یک نمونه واقعی از  ی« به بررسی  اطالعات  یهاستمیتوسعه س  یهاپروژه  یزمان برا

های سلسله مراتبی با استفاده از مدل  پرداختند کهیک بانک پیشرو  های اطالعاتی در  سیستم

که    نمودندتحلیل   دریافتند  سیستمو  اطالعاتتوسعه  در  یهای  موفقیت  های بخش  راهکار 

 و  بدون مشکل نیست  در این زمینهسازی الزم  تخصصی  حالفناوری اطالعات است. با این

مدیر    510مدیر اجرایی ارشد و    200متخصص مدیریت پروژه،  نفر    3234های  براساس نگرش

خورند و بیشتر ها شکست میاز همه پروژه  %19از بسیاری از صنایع،    دفتری مدیریت پروژه

   .انداز کل، کمبود بودجه یا خزش حیطه را نشان داده  %52از 

کار وکسب  ریزی استراتژیعملکرد و برنامه( در پژوهش »2016)3لیپیتاکیس و فیلیپس

  غیرمالی   و  مالی  عملکرد  تأثیربه بررسی    «ای تطبیقی از انگلستان و یونانالکترونیکی: مطالعه

به    هاسازمان برنامهبا توجه  استراتژیکی  پارامترهای  فیلیپس»ریزی  اعمال روی    «مدل  هنگام 

استراتژی کسببرنامه و  الکترونیکی  کاروریزی  پارامترها  پرداختند  بین  رسمیت،  ی  روابط 

 کمی  یروشو طی  و نیز عملکرد مالی و غیر مالی بررسی شد    ،مشارکت، پیچیدگی و دقت

 

1. Papke-Shields & Boyer-Wright 

2. Sanchez & Terlizzi 

3. Lipitakis & Phillips 
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در که   دادای نشان  نتایج عددی مقایسه  ،و آنالیز تحلیلی آماری  پژوهشتست چهار فرضیه    و

با عملکرد    ، مشارکت دارای رابطه مثبتیرکار الکترونیکی پیشنهادی در دو کشوومدل کسب

 ای مثبت با عملکرد غیر مالی است. مالی بوده و رسمیت دارای رابطه

  بنابراین در راستای شناخت بهتر مسائل و نیاز به ضرورت حل مسئله در پژوهش حاضر با

یابی به پاسخ  زیر در جهت دست   هایپرسش به    توانهای بررسی شده، می پیشینه  از  استفاده

 حل مسئله پرداخت.

اطالعاتی از    نینو  یکارهاودر کسببر مدیریت پروژه    کیاستراتژ   یز یربرنامهنقش   .1

وب  موردی:  )مطالعه  الکترونیک  مشاغل  صاحبان  دادهسایتدیدگاه  کاوان  های 

 است؟  زانیبه چه مهوشمند و راهبری اصیل( 

برنامه .2 در کسبنقش  استراتژیک  دیدگاه صاحبان  وریزی  از  اطالعاتی  نوین  کارهای 

وب  مشاغل موردی:  )مطالعه  دادهسایت الکترونیک  راهبری های  و  هوشمند  کاوان 

 اصیل( به چه میزان است؟  

مؤلفه .3 از  برنامهکدامیک  زنجیرهای  و  انسانی  منابع  )مدیریت،  استراتژیک  ه ریزی 

کارهای نوین اطالعاتی از دیدگاه صاحبان  وکنندگان، عوامل راهبردی( در کسبتأمین

وبمشاغل   موردی:  )مطالعه  دادهسایت الکترونیک  راهبری های  و  هوشمند  کاوان 

  ؟هستند اصیل( از اهمیت بیشتری برخوردار 

در   .4 پروژه  مدیریت  مشاغل  ی  کارهاوکسب نقش  صاحبان  دیدگاه  از  اطالعاتی  نوین 

هوشمند و راهبری اصیل( به چه  کاوان  دادههای  سایت الکترونیک )مطالعه موردی: وب

  است؟میزان 

و بعد   ت،یساوب یطراح  ک،ی)عوامل تکنولوژ های مدیریت پروژهکدامیک از مؤلفه .5

نوین اطالعاتی از دیدگاه صاحبان    یکارهاوکسبدر    (یو اقتصاد  یاجتماع  ،یفرهنگ

وب موردی:  )مطالعه  الکترونیک  راهبری کاوان  دادههای  سایت مشاغل  و  هوشمند 

   ؟هستند اصیل( از اهمیت بیشتری برخوردار 
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 روش پژوهش 

 -پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرای فرایند پژوهش، به روش توصیفی

    1لفای کرونباخآاز ضریب ه پرسشنام پایاییبه منظور سنجش  است.  پیمایشی صورت گرفته

 نفر از صاحبان مشاغل الکترونیک )مطالعه    75بر روی    دست آمدهه شد که نتایج ب  گرفته  بهره

برای نشان داد که ضریب آلفا    کاوان هوشمند و راهبری اصیل(های دادهسایت موردی: وب

 14بخش مدیریت پروژه با برای  ،888/0برابر با   پرسش 12ریزی استراتژیک با  بخش برنامه

 پرسش  20ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه با  و برای بخش برنامه  889/0برابر با    پرسش

با   پرسشنام  .است  0/ 936برابر  روایی  بررسی  جهت  روش    ههمچنین  از  استفاده  با  مذکور 

شده در   های مطرحمؤلفه  یک از  نتایج ضریب همبستگی هر    3روایی سازه  2همسانی درونی

نشان داد که همبستگی نمره    این بخشکل    با نمرهک پرسشنامه  ریزی استراتژیبخش برنامه

با   و r=  809/0مدیریت )مؤلفۀ  کل  انسانی  و منابع  ت  (  ( در  r=  0/ 989کنندگان )مینأزنجیرۀ 

 باشد. این درحالی است که همبستگی بین هریک از می  معنادار  01/0از    سطح خطای کمتر

با  هایپرسش در  مدیریت  کل  و  0/ 74و    0/ 70بین    هدامن  نمرۀ  انسانی  منابع    ه زنجیر  و 

ه اند. رابطبوده  معنادار  01/0از    سطح خطای کمتر  در  73/0تا    0/ 55بین    هکنندگان دردامنمینأت

آن بود   گربخش مدیریت پروژه با نمره کل این بخش بیان های قید شده درهر یک ازمؤلفه

  916/0اقتصادی )  ( و بعدr=  961/0)  لفۀ بعد فرهنگی واجتماعیؤکل با م هکه همبستگی نمر

=r)  کمتر  در خطای  هریک .  است  معنادار  01/0از    سطح  بین  همبستگی  برآن  عالوه 

اجتماعی    هلفؤم  هایپرسش و  فرهنگی  در  بابعد  بعد   76/0  تا  59/0بین    هدامن  نمرۀ کل  و 

بین    در  اقتصادی کمتر  در  68/0تا    41/0دامنۀ  خطای  و    است   بودهمعنادار    01/0از    سطح 

ریزی استراتژیک بر مدیریت در بخش برنامه  شده  عنوانهای  لفهؤ هر یک از م  هدرنهایت رابط

مؤلفۀ عامل راهبردی  کل با    ۀکه همبستگی نمر  دال بر آن بود  این بخشبا نمره کل  پروژه  

(933/0  =r ( تکنولوژیک  عامل   ،)912/0  =rوب طراحی  و   )( سطح r=  0/ 883سایت  در   )

عامل   هلفؤم  هایپرسش   همبستگی بین هریک ازهمچنین    است.معنادار    01/0خطای کمتر از  

 

1. Cronbach's Confficient alpha 

2. internal consistency 

3. construct validity 
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تا    59/0بین    ه، عامل تکنولوژیک در دامن77/0  تا  0/ 56بین    هدامن  کل در  هنمر  باراهبردی  

معنادار    01/0از   سطح خطای کمتر  در  0/ 73تا   62/0بین    هدامن  در  سایت  و طراحی وب  77/0

 است.   بوده

از روائی   مذکور  هپرسشنامهر سه بخش    توان چنین نتیجه گرفت کهمی  ا توجه به این امرب

نفر از صاحبان مشاغل و   90آماری پژوهش نیز شامل    هجامع  .هستندر  سازه باالیی برخوردا

در دسترس و به روش غیرتصادفی ساده از    هکه به عنوان نمون  است کار الکترونیک   وکسب

های دیجیتال، و های اطالعاتی و الکترونیک، فروشگاهسایتها و وبن پایگاهمیان مؤسسا

کنندگان خدمات و محصوالت اطالعاتی الکترونیک انتخاب شدند. سپس پرسشنامه عرضه

پرسشنامه تجمیع شد.   75ها توزیع گردید و در نهایت  ساخته در بین آنمحقق  پرسشی  46

تجزیه دادهوجهت  از  تحلیل  نیز  بخش  ها  در  و  معیار(  انحراف  و  )میانگین  توصیفی  آمار 

ها و از آزمون  متغیری جهت سنجش میزان نقش هر یک از مؤلفه  تک   استنباطی از آزمون تی

  1اس اسپیافزار اسها به کمک نرمهر یک از زیرمؤلفه  هفریدمن جهت تعیین اهمیت و مقایس

 شد. بهره گرفته
 

 های پژوهش یافته

 :استپژوهش به شرح جداول ذیل  هایپرسشهای پژوهش مبنی بر نتایج حاصل از یافته

  فرعی پژوهش: هایپرسش در پاسخ به  

کارهای نوین اطالعاتی از دیدگاه صاحبان  وریزی استراتژیک در کسبنقش برنامه.  2 

راهبری اصیل(  به  کاوان هوشمند و  های داده سایتمشاغل الکترونیک )مطالعه موردی: وب

 چه میزان است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SPSS 
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  در ریزی استراتژیک تک متغیری جهت بررسی میزان نقش برنامه    tنتایج آزمون  :1جدول 

   ازدیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک اطالعاتی وکارهای نوینکسب

 های داده کاوان هوشمند و راهبری اصیل( سایت )مطالعه موردی: وب 

 احتمال 

خطای  

 دومنوع 

 درجۀ 

 آزادی 
t 

 تفاضل

 ها میانگین 

میانگین 

 فرضی 
 تعداد 

 انحراف 

 معیار 
 میانگین 

 هایویژگی 

 آماری 

 متغیر 

 

000/0 

 

74 

 

4/15 

 

05/13 

 

36 

 

75 

 

34/7 

 

05/49 

ریزی  میزان نقش برنامه 

استراتژیک  

 وکارهای نوین درکسب 

 

از بود که در  هدهندنشان  1جدول    نتایج حاصل  مابین میانگین  آن    های مشاهده مجموع 

تفاوت   اطالعاتی  وکارهای نوینریزی استراتژیک درکسبشده و فرضی میزان نقش برنامه

P  01/0وجود دارد )  01/0از    معناداری درسطح خطای کمتر t74  4/15  و   > توان و لذا می(؛    =

 حد   از  معناداری بیشترصورت  هریزی استراتژیک بد که میزان نقش برنامهچنین گزارش دا

های سایتوبصاحبان مشاغل الکترونیک  از دیدگاه  ریزی استراتژیک  و برنامهبوده  متوسط  

 . است  نقش داشته اطالعاتی وکارهای نویندرصد( درکسب 68)مورد مطالعه تا حد زیادی 

از3 کدامیک  برنامهمؤلفه  .  و  های  انسانی  منابع  )مدیریت،  استراتژیک   ه زنجیرریزی 

کسبتأمین در  راهبردی(   عوامل  اطالعاتیوکنندگان،  نوین  صاحبان    از  کارهای  دیدگاه 

کاوان هوشمند و راهبری اصیل( از های دادهسایت)مطالعه موردی: وب  مشاغل الکترونیک

   ؟استاهمیت بیشتری برخوردار 

آن     جهت  تعداد  به  مؤلفه  هایپرسش که  از  اسبرنامههای  هریک  از تراتژیک  ریزی 

بود  یکدیگر به منظور  همتفاوت  قابلیت مقایس  و  پاسخلفهؤنمرات م  هحفظ   یهاها، میانگین 

و سپس برتعداد    شد  نظرگرفته  لفه درؤلفه به عنوان نمره آن مؤم  هر  هایپرسش داده شده به  

جهت مقایسه  نیز هلفؤم نمرات هرمیانگین به این ترتیب  هر مؤلفه تقسیم گردید. هایپرسش

 . قرارگرفت 5تا  1ه ددربازها با دیگر مؤلفه
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    ریزی استراتژیکبرنامه های مؤلفه  ه نتایج آزمون فریدمن جهت مقایس  های توصیفی وداده :2جدول 

   ازدیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک  اطالعاتی  وکارهای نوین کسب  در

 هوشمند و راهبری اصیل( کاوان های دادهسایت )مطالعه موردی: وب 

 

های ویژگی 

 هایمؤلفه آماری

 

 ریزی برنامه

 استراتژیک 

میانگین 
ف معیار  

انحرا
 

ی معیار 
خطا

 

میانگین رتبه
ها

 

ت ها 
اولوی

 

تعداد 
 

x
²

 

درجۀ آزادی 
سطح معناداری  

 

 3 07/1 06/0 48/0 64/2 مدیریت  1

75 23/103 2 000/0 2 

منابع انسانی و  

زنجیرۀ  

 کنندگان تامین 

69/3 56/0 06/0 65/2 1 

 2 28/2 07/0 63/0 57/3 عوامل راهبردی  3

 

جدول  همان نتایج  می  2طورکه  رتبنشان  میانگین  مابین  برنامهمؤلفه  ه دهد،  ریزی  های 

درکسب نویناستراتژیک  الکترونیک   از  اطالعاتی  وکارهای  مشاغل  صاحبان  دیدگاه 

 هزنجیر مؤلفۀ منابع انسانی و  های که میانگین رتبگونهه وجود داشته، ب یکدیگر  هایی ازتفاوت

است. ازآنجا   بوده  های مطرح شده بیشترمؤلفه  سایر  همیانگین رتب  ( ازjx̄=  2/ 65کنندگان ) مینأت

با توزیع آزمون مجذورکا با همان   تقریبا k =d.f-1که توزیع آزمون فریدمن با درجه آزادی 

یکسان  هدرج مقداراست  آزادی  با  را  حاصله  فریدمن  مقدارآزمون  بنابراین  آزمون   ، 

مقایسه می آن مجذورکای جدول  به جهت  مقدارنماییم.  شده   که  محاسبه  فریدمن  آزمون 

(23 /103  𝑥𝑟
2 از=  )  ( 21/9𝑥2مقــدارآزمون مجذورکای جدول  آزادی  = درجۀ  با    در   2( 

ریزی استراتژیک  های برنامهمابین مؤلفه؛ درنتیجه  است بزرگتر    01/0از    سطح خطای کمتر

  توجه به نتایج حاصله در   با  و  تفاوت معناداری وجود داشته   اطالعاتی  وکارهای نویندرکسب

درمی زمینه  الکترونیکاین  مشاغل  مطالعهسایت وب  یابیم که صاحبان  مورد  گزارش    های 

های مطرح شده مؤلفه  سایر از  کنندگان بیشمینأزنجیرۀ ت  داده بودند که مؤلفۀ منابع انسانی و

  .استاهمیت بیشتری برخوردار  این زمینه از در
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در کسب .  4 پروژه  مدیریت  مشاغل  ونقش  دیدگاه صاحبان  از  اطالعاتی  نوین  کارهای 

کاوان هوشمند و راهبری اصیل( به چه میزان های دادهسایتالکترونیک )مطالعه موردی: وب

 است؟

 
وکارهای  کسب  تک متغیری جهت بررسی میزان نقش مدیریت پروژه در  tنتایج آزمون  :3جدول 

کاوان هوشمند  های دادهسایت )مطالعه موردی: وب  دگاه صاحبان مشاغل الکترونیک یازد اطالعاتی  نوین

 و راهبری اصیل( 

 

میانگین مشاهده شده و فرضی میزان  دو  مابین  دهد،  نشان می   3جدول  نتایج  همانطورکه  

درکسب پروژه  مدیریت  نوین  نقش  دراطالعاتی  وکارهای  معناداری  خطای    تفاوت  سطح 

P  01/0وجود دارد )  01/0از    کمتر t74  47/14و  > عنوان   چنین  توانبر این اساس می(؛    =

صورت معناداری  ه باطالعاتی    وکارهای نویننمود که میزان نقش مدیریت پروژه درکسب

صاحبان مشاغل   نظر ازمدیریت پروژه  ها مؤید آن بودندکه  یافته   و بوده  حد متوسط    از  تراالب

 وکارهای نوین درکسب  درصد(  67)تا حد زیادی    های مورد مطالعهسایت وب  الکترونیک

 .است  نقش داشته اطالعاتی

و بعد    ت،یساوب   یطراح  ک،ی)عوامل تکنولوژ   های مدیریت پروژهکدامیک از مؤلفه .5

اقتصاد  یاجتماع  ،یفرهنگ نوین اطالعاتیو در کسب  (یو  دیدگاه صاحبان    از  کارهای 

کاوان هوشمند و راهبری اصیل( های داده سایت)مطالعه موردی: وب مشاغل الکترونیک

 ؟هستنداز اهمیت بیشتری برخوردار 
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  مدیریت پروژه درهای مؤلفه  ه نتایج آزمون فریدمن جهت مقایس  های توصیفی وداده :4جدول 

های  سایت )مطالعه موردی: وب  مشاغل الکترونیک ازدیدگاه صاحبان  اطالعاتی وکارهای نوینکسب

 کاوان هوشمند و راهبری اصیل( داده
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ب  بنابر از هنتایج  آمده  رتب  4جدول    دست  میانگین  پروژه مؤلفه  ه مابین  مدیریت  های 

نویندرکسب از  از  اطالعاتی  وکارهای  الکترونیک  مشاغل  صاحبان    یکدیگر   دیدگاه 

و  همؤلفبه  که میانگین رتطوریهب  .گرددهایی مالحظه میتفاوت اجتماعی   عوامل فرهنگی 

(08 /3  =jx̄  )بوده  این مورد بیشتر  های عنوان شده درمؤلفه  دیگر  همیانگین رتب  مقایسه با  در 

𝑥𝑟  44/32کسب شده )  که مقدار  آزمون فریدمن نیز  است. عالوه برآن، نتایج حاصله از 
2 = )

34/11𝑥2مقــدارآزمون مجذورکای جدول ) از   سطح خطای کمتر در 3آزادی  ه( با درج=

مؤلفهمی  لذا.  استبزرگتر    01/0از   مابین  که  گفت  در توان  پروژه  مدیریت    های 

تفاوت معناداری وجود داشته  و صاحبان مشاغل الکترونیک  اطالعاتی  وکارهای نوین  کسب

اجتماعی نسبت   های عوامل فرهنگی وهنشان داده بودند که مؤلفهای مورد مطالعه سایت وب

 .استاهمیت بیشتری برخوردار  از این مورد در شده های ذکرمؤلفه به سایر
 

 :  استاصلی پژوهش  پرسشاول که در واقع  پرسشدر پاسخ به  

برنامه .  1 پروژه    کیاستراتژ  یز یرنقش    از   اطالعاتی  نینو  یکارهاودر کسب بر مدیریت 

کاوان هوشمند و  های دادهسایت )مطالعه موردی: وب  دیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک

 است؟ زانیبه چه مراهبری اصیل( 
 

مدیریت   ریزی استراتژیک برتک متغیری جهت بررسی میزان نقش برنامه    tنتایج آزمون  :5جدول 

)مطالعه موردی:   دیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک از اطالعاتی  کسب وکارهای نوین  پروژه در 

 راهبری اصیل( کاوان هوشمند و های دادهسایت وب 
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های مشاهده شده و  مابین میانگیندر کل آن بود که گر بیان  5جدول از کسب شدهنتایج 

برنامه نقش  برفرضی  استراتژیک  پروژه در  ریزی  نوینکسب  مدیریت   اطالعاتی  وکارهای 

P  0/ 01وجود دارد )  0/ 01از    سطح خطای کمتر  تفاوت معناداری در <  t74 = (؛    و12/95

مدیریت پروژه    ریزی استراتژیک بربرنامه نقش  میزان  نمود که    اظهار  توان چنینمی  بنابراین

ریزی و برنامه بیشتر بوده  حد متوسط    صورت معناداری ازه باطالعاتی    درکسب وکارهای نوین

بر پروژه    استراتژیک  دیدگاه  مدیریت  از  زیادی  حد  الکترونیک تا  مشاغل   صاحبان 

 قش داشته است. ن  اطالعاتی  وکارهای نوینکسب  در  درصد(  67)  های مورد مطالعهسایت وب

 گیری بحث و نتیجه

که   آنجا  شدهاز  آزمایش  خوبی  به  فرایند  منطقی یک  استراتژیک برنامه ،  جایگزین   ریزی 

تحت   تواندیک فرایند گام به گام با اهداف مشخص و محصوالت نهایی می ، بنابراین  است

 اجرا و ارزیابی شود. ریزی استراتژیک مناسب به خوبی عنوان مدیریت پروژه از طریق برنامه

پژوهش حاضر  همان نیز ذکر گردید  قبالً  برنامه  است   ترکیبیطور که  استراتژیک  از  ریزی 

کارهای الکترونیک که منجر به دیدگاه وهای کسبعوامل موفقیت به هنگام مدیریت پروژه

موردی پژوهش مزبور گردید. در این   هصاحبان مشاغل الکترونیک در مطالعدرصدی    67

پژوهش    هعمل آمده در این خصوص به مقایسبه  هایپژوهش راستا ابتدا جهت درک بهتر  

های  مؤلفه  ههای پیشین پرداخته و در ادامه به بررسی جزئیات حاصل از مطالعحاضر با پژوهش 

 شود.ادهای کاربردی پرداخته میراهکارها و پیشنه هپژوهش جهت ارائ

ریزی استراتژیک  ها و عوامل موفقیت برنامهنتایج پژوهش حاضر به لحاظ بررسی مؤلفه 

آن نقش  و  پروژه  مدیریت  کسب و  در  پژوهش   وها  با  الکترونیک  و  اطالعاتی  کارهای 

ضیایی1395احمدیان)  پاپک1395)   (،   ،) ( بویررایت  و  و  2017شیلدز  سانچز  ترلیزی  (، 

(2017( فیلیپس  و  لیپیتاکیس  هم2016(،  نائیجی،   .است  سو(  پژوهش  نتایج  با  همچنین 

نورانیعالم و  (، 2019)  همکاران  و  (، شائو1398)  قاسمی و زادشفق (، واعظ 1397)  نجفی، 

که     استراتژیک  ترازیهم  و  (،  به لحاظ بررسی رهبری2018دنکور، دنکور، و کوارتنگ )

های  اما از سویی با مؤلفه  استراستا  نقش دارند، هم  وکارهای اطالعاتیها و کسبدر سیستم

 ( که مدیریت استراتژیک را از ابعاد کارآفرینی، 1397) پژوهش پژوهش نائیجی و همکاران
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(  1398)  قاسمی و زادشفقها بررسی کرده و واعظشرکت  برند  عملکرد  بازار بر  و  نوآوری

به  اطالعات    مدیریت  قابلیت  کیفیت،  مدیریت  تکنولوژی،  خلق   نوآوری،  اثر  شناخت  که 

ناهم  ابعاد استخوان  پرداخته،  بررسی  لحاظ  به  حاضر  پژوهش  حال  عین  در   مدیریت   . 

سرمایه  استراتژیک،  تفکر(استراتژیک   ابوترابی  و  پژوهش  با    ( 1397)  همکاران  و  انسانی( 

 نوآوری(  و   سودآوری،  ،رقابتی   )مزیت  سیستم  عملکرد  ابعاد  اما در بررسی  است، راستا  هم

با ریزی استراتژیک  برنامهکه  به لحاظ بررسی    با وجود این  ، . در عین حالیستخوان نهم

 های این پژوهش که بهاما با مؤلفه ،سو است( هم2019پژوهش اوجها، پاتل، و سریدهاران )

. در آخر نیز یستراستا ناند همپرداخته  های پویاقابلیتو    ،عملکرد مالی،  های عملیاتیقابلیت

( پوول  و  گاروود  پژوهش  لحاظ  2018با  به  مد  ت یری مد  یبررس(  قالب  در   تیریپروژه 

 باشد. راستا نمیریزی استراتژیک هماما در پرداختن به برنامه ،باشدسو میهم اطالعات 

که میزان نقش د  توان چنین گزارش دامیعمل آمده  های بهپس از بررسی  مجموع،در

مورد صاحبان مشاغل الکترونیک  ازدیدگاه وکارهای نوین ریزی استراتژیک درکسببرنامه

متوسط  هبمطالعه   بیشترازحد  معناداری  )تی تکصورت  برنامه(  13/15متغیره  بوده  ریزی و 

زیادی  استراتژیک   حد  درکسب% 67)تا  نوین(  داشته   اطالعاتی  وکارهای  از    است.  نقش 

، ریزی استراتژیکبرنامههای  زیر مؤلفهمابین    عمل آمده نشان داد کههای به بررسی  ،طرفی

(، عوامل راهبردی  2/ 65کنندگان )(، منابع انسانی و زنجیرۀ تأمین07/1میانگین رتبۀ مدیریت )

نویندرکسب(،  2/ 28) دیدگاه    وکارهای  از  الکترونیکِ اطالعاتی  مشاغل   صاحبان 

میانگین رتبۀ    که  شودو اذعان می  تفاوت معناداری وجود داشته  ههای مورد مطالعسایت وب

مطرح  هایزیرمؤلفه سایر از و (65/2)کنندگان برابر با تأمین همنابع انسانی و زنجیر هزیرمؤلف

های مطرح شده در این  و نسبت به سایر زیرمؤلفه بوده بیشتر ریزی استراتژیکدر برنامه شده

 وکارهای نوین میزان نقش مدیریت پروژه درکسب .است بیشتری برخوردارزمینه از اهمیت 

نظر الکترونیک    از  مشاغل  به بنیز  صاحبان  معناداری  )تی متوسط    حد  از   تراالصورت  بوده 

  ( %67)حد زیادی  تا نیز مدیریت پروژه هها مؤید آن بودندکه مؤلفیافته و( 14/ 27متغیره تک

است. بنابراین جهت درک بهتر نقاط مثبت و   نقش داشته  اطالعاتی  وکارهای نویندرکسب

وکارهای مدیریت پروژه درکسب  هایهمؤلف  زیر  همیانگین رتب  ها به بررسی منفی تأثیر مؤلفه
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و نتایج بیانگر   مورد مطالعه پرداخته شد  دیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک  از  اطالعاتی  نوین

(، 4/2اقتصادی )  (، بعد08/3ی )واجتماع  یعوامل فرهنگ  هؤلفزیر م   همیانگین رتبآن بود که  

مدیریت های  مؤلفهمابین  و    است(  61/2)  ت یوب سا  یطراح(،  1/ 91)  کیعوامل تکنولوژ 

  که از دیدگاه   توان گفتو میوکارهای نوین تفاوت معناداری وجود داشته  پروژه درکسب

نسبت به سایر   (3/ 08)ه واجتماعی با میانگین رتبعوامل فرهنگی صاحبان مشاغل الکترونیک 

 .  استهای مدیریت پروژه از اهمیت بیشتری برخوردار زیر مؤلفه

مدیریت   ریزی استراتژیک برنقش برنامهمیزان  نمود که    اظهار  وان چنینتمی  درنهایت

نوینپروژه درکسب بدیدگاه    از  اطالعاتی  وکارهای  الکترونیک  مشاغل  صورت  هصاحبان 

از متوسط    معناداری  بوده  05/15متغیره    تک)تیحد  بیشتر  برنامه(  برو  استراتژیک   ریزی 

بر    بنا  است.  نقش داشته  اطالعاتی  وکارهای نویندرکسب  (%67)تاحد زیادی  مدیریت پروژه  

کارهای نوین اطالعاتی جهت توفیق وهای مرتبط با کسبفعالیت هعمل آمده، هم شواهد به

های اطالعاتی منجر به بهبود تا مدیریت پروژه  هستند  ریزی استراتژیکنیازمند برنامهعمل،  

دیدگاه صاحبان  که  است  ذکر  به  الزم  سودرسانی گردند.  و  اثربخش  کارایی  و  عملکرد 

درصدی، صرفاً به منظور برداشت    67کارشان با توجه به آمار  ومشاغل الکترونیک به کسب

آنموفقیت عمآمیز  از  به  ها  نسبت  که  است  انتظاری  سطح  درواقع  و  نبوده  خودشان  لکرد 

های پژوهش در کار خود دارند، بنابراین در اینجا با بررسی میزان اهمیت هر یک از  مؤلفه

مؤلفه راستای زیر  در  مجموعه  قوت  و  ضعف  نقاط  بررسی  به  افراد  این  دیدگاه  از  ها 

 شود. می  ه پرداختهسازی و ارائۀ  پیشنهادهایی در جهت حل مسئلتعدیل

این به  توجه  رتببا  میانگین  استراتژیکبرنامههای  زیرمؤلفه  هکه  از:  اعبارت  ریزی  ند 

( تأمین1/ 07مدیریت  زنجیرۀ  و  انسانی  منابع   ،)( )65/2کنندگان  راهبردی  عوامل  (؛ 2/ 28(، 

نیازهای اطالعاتی می برطرف ساختن  انسانی و  به منابع  اذعان داشت که توجه  از  شتوان  ان 

وکار  کسب  هاندازی یک سیستم و پروژریزی در راهدیدگاه صاحبان مشاغل به جهت برنامه 

کنندگان نیز به عنوان منابع و نیروی الکترونیک در اولویت قرار دارد، بنابراین زنجیرۀ تأمین

فراهم راستای  در  باید  پروژه  انسانی  یک  تا  گیرد  قرار  کاربران  اطالعاتی  نیازهای  سازی 

سمتاط راحتی  به  و جهت والعاتی  مرحلسوسازی  در  شود.  راهبردی    هگیری  عوامل  دوم 
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ریزی استراتژیک جهت مدیریت پروژه مؤثر  ( را در برنامه 1/ 07( و سپس مدیریت )2/ 28)

اند و این در حالی است که تا مدیریت صحیح و عوامل راهبردی در مدیریت نباشد، دانسته

سازی نیازهای منابع انسانی دخیل در در راستای برطرف  کنندگان راتأمینتوان زنجیرۀ  نمی

اطالعاتی  نیازهای  لحاظ  به  کاربران  چه  نیازهای  پروژه  لحاظ  به  کارکنان  چه  و  شان، 

شود جهت عدم تضعیف و انحالل شان مدیریت و تأمین نمود. بنابراین پیشنهاد میاقتصادی

ها که درنهایت منجر به رونق کار با  های آنر بخشهای مورد مطالعه و گسترش سایسیستم

اطالع  میهدف  مدیریت  رسانی  بر  ابتدا  گردد  گردد،  بیشتری  اصلی تأکید  مبنای  که 

  ه پای  . عوامل راهبردیسپس بر عوامل راهبردیاست،  ریزی و اداره کردن یک پروژه  برنامه

نظران از دیدگاه صاحب  که در اینجااست ریزی، پس از وجود مدیریت صحیح اصلی برنامه

شده واقع  جای درست خود  راهبردی،  در  عوامل  از  پس  زنجیر  بر  است.  و  انسانی  ه  منابع 

سازی اصول صحیح مدیریت و ارائه و اجرای که بر مبنای پیاده  باید تأکید شود  کنندگانتأمین

  توان به نیازهایشان پاسخ داد.عوامل راهبردی، می

 و   یعوامل فرهنگها برابرند با  همیانگین رتبهای مدیریت پروژه نیز  درخصوص زیرمؤلفه

)اجتماع بعد3/ 08ی   ،)  ( تکنولوژ(،  4/2اقتصادی    ت یساوب  یطراح(،  91/1)   کیعوامل 

های مورد مطالعه از دیدگاه صاحبان مشاغل باالترین نقش مربوط سایت که در وب (؛2/ 61)

ریزی  با توجه به باالترین اهمیت که در برنامهقاعدتاً    و  استبه عوامل فرهنگی و اجتماعی  

ترین ابعاد به  کنندگان قائل شدند، قابل تعمیم استراتژیک برای منابع انسانی و زنجیرۀ تأمین

اندرکاران  این خود بیانگر آن است که دست   .گردد افراد شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی می

های اطالعاتی بیشترین تمرکز خود را در بهبود کارایی و اثربخشی اندازی این سیستمدر راه 

ارتقا افراد سرمایه  یو  سالیق  و  نیازها  روی  بر  نکتگذاری کردهعملکردشان  بسیار   ه اندکه 

ثمربخشی   و  میان  ؛استمثبت  سایر  میزان  به  توجه  با  رتبهاما  که طراحی وب گین  سایت ها 

مناسب و ترتیب منطقی قرار دارند، ه  ( به لحاظ قوت در رتب4/2اقتصادی )  ( و سپس بعد2/ 61)

که برای صاحبان مشاغل الکترونیک به  شود درخصوص عوامل تکنولوژیک نیزپیشنهاد می

این زیرساخت   هواسط با  فناورانکار مداوم  ع  ههای  بدیهی و  امری  ادی محسوب اطالعاتی، 

رتبمی و  داده   هگردد  اختصاص  آن  به  را  عوامل کمتری  که  باشند  داشته  درنظر  اند، 
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های اصلی اهمیت  های اطالعاتی در ردهآوری زیرساختتکنولوژیک به عنوان بستر فراهم

های با پیشرفت  ،ها گشتهرسانی آنمنجر به تضعیف و عدم به روز  چراکهو توجه قرار نگیرند  

پایه و مبنای مهارت و مشاغل خود را متزلزل و ضعیف   گردند،نمیسازی  همگامتکنولوژیک  

 به تدریج  زمام امور در مشاغل خود را از دست خواهند داد. و نموده

نقاط ض  تقویت  با  که  است  آن  بر  سعی  حاضر  پژوهش  در  ترتیب  پایدار  عبدین  و  ف 

برنامهنگه  طریق  از  مثبت  نقاط  استراتژی داشتن  صحیح  بر  ریزی  تأکید  با  ویژه  به  ک 

های های پژوهش و ارائه خدمات به کاربران و تأمین نگه داشتن کارکنان، پروژهزیرمؤلفه

که   های مذکور را به نحوی مدیریت نمایندسایتسازی در وب اطالعاتی قابل اجرا و پیاده

 گردد.  های اطالعاتیسیستمو بهبود عملکرد و کارایی اثر بخش چنین  درنهایت منجر به بقا

 قدردانی 

دست همراهی  از  سپاس  و  تشکر  وببا  مؤسسان  و  که سایتاندرکاران  موردمطالعه  های 

آوری اطالعات آماری یاری رساندند تا شاید بتوان هرچه صبورانه پژوهشگران را در جمع

ارائ راستای  در  م  هبهتر  و  با کمبودها  الکترونیک  به صورت  اطالعاتی  و خدمات  شکالت 

ها و  های عملکرد از دیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک، مواجه شد و در رفع آن محدودیت

 شید.وتعمیم به جوامع آماری بزرگتر، به صورت روزافزون ک
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