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 چکیده
در  یتجارت مشارکت يریبکارگ يها رساختیز نیمهمتر تیاولو نییو تع یپژوهش حاضر با هدف شناسائ

در مطالعات  يدیموضوع جد یومعدن استان مازندران صورت گرفته است. موضوع تجارت مشارکت سازمان صنعت
 یپس از شناسائ. دیآغاز گرد یسازه تجارت مشارکت یاصل يها رساختیز یداخل کشور است و با شناسائ

ارائه  یمراتب هسلسل لیمدل تحل کیشده در قالب  یشناسائ يها شاخص نیو همچن یتجارت مشارکت يها مولفه
محاسبه شده در  ناسازگاري نرخپرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است.  ییروا یبررس يبرا. دیگرد

را پنل  ،یمراتب سلسه لیتحل ندیدر فرا يجامعه آماردست آمد. ب 1/0در تمامی موارد کوچکتر از پژوهش،  نیا
صورت اکسل بدست آمده با استفاده از نرم افزار  يها داده لیو تحل هیتجز نیهمچن. دهند یم لیخبرگان تشک
 گرفته است. 

عبارتند از:  یتجارت مشارکت يریبکارگ یاصل يها رساختیز دهد یپژوهش نشان م نیا یلیتحل يدستاوردها
 طیمح ،یبعد فن انیم نیاطالعات. در ا میو فرهنگ تسه یسازمان یآمادگ ،یرونیب طیمح ،ينوآور ،یعوامل فن

برخوردار  تیاولو نیتا کمتر نیشتریباز  بیبه ترت يسازمان و بعد نوآور یاطالعات، آمادگ میفرهنگ تسه ،یرونیب
و  ازیخالق، احساس ن یانسان يرویعبارتند از: ن ها رساختیاز ز کیسنجش هر  يها شاخص نیهستند. مهمتر

باال، رشد  یفشار رقابت د،یجد يروشها يریارائه و بکارگ ،يفرد ياز استعدادها نهیاستفاده به ر،ییبه تغ شیگرا
امکانات نرم  ،يسازمان، امکانات سخت افزار یارشد، امکانات مال تیریمد یبانیپشت ،يکار نهیدر زم يتکنولوژ

و قدمت  نهیشیپ ،یشبکه ارتباط رساختاریاطالعات، ارتباطات گسترده و همه جانبه، ز عیاعتماد، توز ،يافزار
 .اطالعات ياطالعات، بلوغ فناور يفناور ستمیس

 .اطالعات میو فرهنگ تسه یسازمان یآمادگ ،ينوآور ،یعوامل فن ،یتجارت مشارکت کلیدي:واژگان 
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 مقدمه -1
 یبه سادگ انیباعث شده است تا مشتر نیتجارت آنال يو ابزارها کیتجارت الکترون عیو رشد سر شیدایپ

 نیبه عنوان مهمتر یکیداد و ستد کنند. تجارت الکترون نیبتوانند انواع خدمات و محصوالت را به صورت آنال
روز  شرفتی. امروزه با پدینما فراهمو فروش  دیخر يرا برا یتواند فرصت مناسب یم نینو يها يفناور نیمحصول ا

در  ،یسنت يها تیاز فعال ياریبس ینیگزیو جامدرن،  یارتباط يها يابزارها و تکنولوژ ریافزون و رشد چشمگ
) آغاز شده است (کانگ و یکی(الکترون نیتجارت نو يبه سو یتجارت سنت يحرکت از سو زیبخش تجارت ن

کنند،  تیفعال ییایجغراف يها مجبور هستند که در وراء مرزها امروز، سازمان یرقابت يایدر دن .)2016همکاران، 
 نگونهیرا به اجرا درآورند. ا یمشترک يها تیها و فعال به انجام رسانند و طرح یرا بشکل مشارکت يمعامالت تجار

 نیها در ع شوند. در واقع سازمان یمانجام  يقاره ا نیها که در سطح ب سازمان نینه تنها در سطح ب ها تیفعال
ها  سازمان ریرا به همراه سا ییها تیحال، فعال نیکنند اما در ع یار عمل محال که بصورت مستقل و خودمخت

 يمجاز يمختلف که عمدتا با استفاده از فضا يتجار يها سازمان نیمشترك ب تینوع فعال نیدهند. ا یانجام م
 .)2000(چن  نامند یم c-commerce ای یمشارکت رتشوند را تجا یانجام م نترنتیا

 یدسترس دار،یخر-فروشنده میمستق یدارد. دسترس يادیز اریبس يایمزا شارکتیمبدون شک تجارت 
آنها از امکانات تجارت  سهیاز محصوالت و خدمات متنوع و مقا يا گسترده فیامکان مشاهده ط ،یشگیهم

 لیرا تسه شارکتیمامکان تجارت  ،ینترنتیا يها رساختیو ز يفناور عیرشد سر گرید ياست. از سو کیالکترون
است. آنچه در مطالعات  يمحصوالت فناور یابیو ارز رشیدر پذ يدیکل یوجود تجربه کاربر عامل نیکرده است. با ا

را  یمختلف يامدهایمتنوع است و تجارب مختلف کاربران پ اریاست که تجربه کاربران بس نیانگاشته شده ا دهیناد
 يفناور ریچشمگ شرفتیاز پ یتجارت اساساً ناش نهیگسترده در زم تحوالت). 2017سیگاال، ( ه همراه داردب

 نیبدون ا داریاز مبادالت شد که در آن، افراد فروشنده و خر يدینوع جد يریگ منجر به شکل تیاطالعات در نها
 يتجار ادلهمب کیمالقات داشته باشند، وارد  گریکدیکه با  نیبدون ا یبا هم داشته باشند و حت یقبل ییکه آشنا

و فروش درآمده است و  یابیمهم بازار طیمح کیبه شکل  نترنتی). ا2000(گفن،  شوند یم نترنتیدر بستر ا
انجام مبادالت و  تیاز آن هستند که قابل یحاک یاست. مطالعات تجرب يتجار ياز استراتژ نفکیال یاکنون بخش

(بارت و  دهند یم لیبزرگ از تجارت را تشک بخش کیاکنون  کیو الکترون ینترنتیا يها کانال قیفروش از طر
 عامل کیتجربه  ،جارت مشارکتیتو  کی). در عرصه تجارت الکترون2015؛ کو و همکاران، 2005همکاران، 

 يبه برقرار نیطرف شیدو طرف معامله است. گرا نیب داریمدت و پا یطوالن يروابط تجار يریگ در شکل يدیکل
جارت ت رسد ی).  به نظر م2016و همکاران،  وو( گرددیبرم گریکدیبه  نیاعتماد طرف زانیروابط بلند مدت به م
به  ازین دهد یمطالعات انجام شده نشان م یبررساست. نعتی کمتر مورد بررسی قرار گرفته مشارکتی در روابط ص

 نیو مهمتر یاطالعات و ارتباطات ارکان اصل يو امکانات فناور ها يدانش و توانمند تیریمد ،يهمکار
 يریو الزامات بکارگ ازهاین ایشود آ یبررس دیهستند. در درجه اول با یتجارت مشارکت يریبکارگ يها رساختیز

 يو امکانات فناور ها رساختیز دیاطالعات در سازمان وجود دارد. سپس با يناوربر وب و ف یمبتن يهمکار
به عنوان  هاي شناسایی شده یزان اهمیت هریک از شاخصم دیبا زین تیشود. در نها یاطالعات در سازمان بررس

 .ردیقرار گ یمورد بررس یدر تجارت مشارکت یربنائیعنصر ز کی
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 ادبیات موضوع -2
قدرتمندى  انیمفهوم و جر  کىیدارد. تجارت الکترون کیتجارت الکترون میدر مفاه شهیر یتجارت مشارکت

انقالب  نىیاز نمودهاى ع کىیاساسى کرده است. تجارت الکترون اترییاست که زندگى بشر کنونى را دستخوش تغ
و منافع سرشارى که براى  ایمزا لیلسبک از تجارت به د نیفناورى اطالعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است. ا
از  ارىیبس کىیادعا کرد که تجارت الکترون تیتوان به قطع انسان داشته، به سرعت در حال گسترش است. مى

رو برداشته است و نه تنها فرم و شکل ظاهرى تجارت سنتى را بلکه  شیهاى تجارت سنتى را از پ تیدودمح
که مبناى هرگونه اقدام و نظر در عرصه  رىییرات خود کرده است، تغییدستخوش تغ زیمحتواى امر تجارت را ن
 .)1386 نه،ی(نقش اقتصاد واقع شده است

تالش  یمختلف يها کند. شرکت یم تیرا تقو انیکنندگان و مشتررابطه شرکت با عرضه  یمشارکت تجارت
و  ی. (لندیاستفاده نما يبازارها و جوامع تجار جادیا ياطالعات برا يبر فناور یمبتن يها ستمیکرده اند که از س

با  دیبا یبازگان يندهایو فرا تهاشدن، شرک یجهان اندیو فر يتجار طیمح عیسر شرفتی) با پ2012همکاران 
شرکتها و  ریهر سازمان الزم است که با سا ،یدرست با رقابت جهان ییارویروبرو شوند. جهت رو يدیجد طیشرا

ها  سازمان تیموفق يمناسب برا ياستراتژ کی یاطالعات داشته باشد. تجارت مشارکت کیتشر يتجار يها سازمان
 .)2002و اآلشاب،  گزیدر(رو است يامروز یرقابت طیدر مح

 شیپ ،يزیبرنامه ر یاست که به معن CPRFرود،  یبه کار م یکه بعضا بهمراه تجارت مشارکت يگرید مفهوم
 دیبطور مداوم با يدیمحصوالت جد ان،یعادت مصرف مشتر رییاست. با توجه به تغ یمشارکت ینیگزیو جا ینیب

از محصوالت  ییبلندباال ستیبا ل یآن است که هر کمپان یامر به معن نیشوند که ا یمیمحصوالت قد نیگزیجا
از لحاظ سفارش محصول  يادیها با نوسانات ز یگردد. در واقع کمپان یساخته شوند رو به رو م دیکه با يدیجد

ها  یکمپان يبرا ییطال دیکل کی انیاطالعات در مورد مشتر عیبدست آوردن سر ط،یشرا نیمواجهند.  تحت ا
از سال  CPRFاست که  لیدل نیبپردازند. به هم انید محصول مورد نظر مشتریست تا بتوانند زودتر از رقبا، به تول

 جادیروش با ا نیمورد استفاده قرار گرفت. ا يادیز يها یشد و توسط کمپان يتجار يها وارد سازمان 2002
 هآن را ب يها يازمندیبازار و ن تیتر وضع قیدق ینیب شیدو طرف عرضه و تقاضا امکان پ نیب شتریمشارکت ب

 .)2009(چن و چانگ  دهد یها م یکمپان
 يتجار ياز مشارکتها يدیو اشکال جد دیجد یاطالعات يها ستمیمدرن شبکه همواره با س يها کیتکن

 یشکل از تعاون نیدتریجد ی. تجارت مشارکتندینما نهیدرون سازمان را به یمشارکت يتهایهمراه هستند تا فعال
-cباشد. حوزه مشارکت در  یم انیها و مشتر یعرضه کنندگان، کمپان نیمشترك ب تیاست و شامل فعال يتجار

commerce توسعه،  ،یطراح ،يزیچون برنامه ر يو فروش محصوالت بوده و شامل موارد دیفراتر از خر يزیچ
ساختار  کیدر تکن شهیر يتا حدود یتجارت مشارکت دهیباشد. ا یها م سازمان نیمشترك ب قاتیارتبطات و تحق

 .)2007) دارد. (الدن و همکاران SOAمحور (خدمات 
 يها تیباز و بدون محدود يفضا کیموثر در  یبتوانند به شکل دیبا یتجارت مشارکت بانیپشت يها يتکنولوژ

شرکت  یآن است که تمام یطیمح نیچن یژگی. ورندیمورد استفاده قرار بگ یکیو تکن یفرهنگ ،يایجغراف
 نی. افراد در چنندینما تیبروند و فعال ند،یایبتوانند بشکل مستقل ب یعنیکنندگان، مستقل و خودمختار باشند 

مدل  .)2011. (شامر، رندینقش ها را نپذ ریرا بعهده گرفته و سا ها تینقش ها و مسئول یتوانند برخ یم یطیمح
 ارائه شده است.  1شکل پژوهش در  یاصل يرهایروابط متغ یمفهوم
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 قیتحق یمدل مفهوم  -1شکل 

 

 شناسی پژوهش روش -3
ی هاي تجارت مبتن نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسائی و تعیین اولویت زیرساخت

توان گفت پژوهش حاضر از نظر  برهمکاري در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران است، بنابراین می
هاي مطالعه کتابخانه اي و  هدف در حیطه تحقیقات کاربردي می باشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روش

بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و  توان نیز روش هاي میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می
 .پیمایشی است-روش، یک پژوهش توصیفی

 گام نخست: مطالعه ادبیات پژوهش  و شناسائی معیارها و زیرمعیارها
از  پس. باشد یهاي بکارگیري تجارت مشارکتی م دنبال شناسائی و تعیین اولویت زیرساخت پژوهش به نیا

در  یتجارت مشارکتدر خصوص  يادیز قاتیکه تحق نیتحقیقات انجام شده، با توجه به امرور ادبیات و 
و  یابیارز يها مدل سهیو مقا یرانیا يسازمانها اتیخصوصبا توجه به  نیو همچنصورت نگرفته  یداخل يسازمانها

 یهاي ارایه شده تا به حال پرداخته شده وعوامل بندي مدل جمعبه  يها سازمان سازمان تیعوامل موثر در موفق
 . دیباشند به مدل انتخاب شده اضافه گرد یموثر م یابیبه ان اشاره شده است و در ارز گرید يها که در مدل

 گام دوم : تلخیص معیارها با تکنیک دلفی  
 تیاز جهت اهم ارهایمع ریگام ابعاد مدل و ز نی. در ادیگرد یطراح یدلف هیپرسشنامه اول ارها،یتوجه به مع با

 يها غربال و تلخیص مجموعه شاخص یدلف جیه شده اند و سپس با توجه به نتاقرار گرفت یدر سازمان مورد بررس
شده صورت  یشناسائ يها و شاخص ارهایمع یائنه دیتائ يمرحله برا نیهر معیار، مدل توسعه داده شده است. ا

صورت گرفت تا با  ها تمیدر آ یالتیجرح و تعد یپنل مورد بررس شنهاداتیگام براساس پ نیدر ا نیگرفت. همچن
واژگان و استفاده از  یفرهنگ داخل متناسب گردد و در ترجمه برخ نطوریسازمان مورد مطالعه و هم یکل يفضا
 تر در دستور کار قرار گرفت. قابل لمس میمفاه

 محیط نوآوري

فرهنگ تسهیم 
 اطالعات   

 آمادگی سازمانی    

    یبعد فن

 تجارت مشارکتی
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 ارهایمع تیاولو نییسوم: تع گام
 AHPبا روش   يآنها پرسشنامه ا يبند تیشناخته شده و الو يارهایمع ریابعاد و ز تیجهت سنجش اهم 

و  هیاول يها یقرار گرفته است..پس از بررس سهیمورد مقا یزوج ساتیشده است. پرسشنامه بر اساس مقا هیته
و پرسشنامه ها به  عیامر توز لیتسه ج،یدقت نتا شیشده است. جهت افزا عیخبرگان، پرسشنامه ها توز ییشناسا

از  کیمربوط به هر حاتیجدول که توض کیمناسب را دارند،داده شده است.  ییپاسخگو ییافراد که توانا نیبهتر
پاسخ دهندگان قرار گرفته است.  اریو همراه هر پرسشنامه ها در اخت هیباشد ته یم ارهایمع نیابعاد و همچن

که در  يحاصل با استفاده از فنون امر جی. نتادیگرد لیپرسشنامه ها تکم احبهبا مص ارها،یبودن مع یطوالن لیبدل
مشخص  تیاهم زانیو م يبند تیقرار گرفته و الو  لیو تحل هیو تجز یمورد بررس شوندیداده م حیادامه توض

 خواهد شد.
در گام نخست از تکنیک دلفی استفاده شده است. در مورد ترکیب و حجم پنل تکنیک دلفی اختالف نظر 

هاي نامتجانس  هاي متعدد استفاده شود و گروه است که ترکیبی از افراد با تخصص وجود دارد. توصیه معمول این
) در این مطالعه از ترکیبی از خبرگان با 4:  2008، سامرویل،  2003بهتر از گروهی متجانس است. (پاول، 

) معتقد است 2002استفاده شده است. ساعتی ( AHPسپس از تکنیک هاي گوناگون استفاده شده است.  تخصص
نفر از خبرگان به  10در نتیجه تعداد ده نفر از خبرگان براي مطالعات مبتنی بر مقایسه زوجی کافی است.  تعداد

که ازقبل از  يا پرسشنامه ها به افراد خبره جیدقت نتا شیاستفاده شده اند. جهت افزابررسی  عنوان نمونه مورد
 بهشده بودند و عالقه مند  ییشناسا گریخبرگان د یمعرف ایو  یمقاالت و اثار علم انیجستجو در م قیطر

باشد  یم ارهایمع نیاز ابعاد و همچن کیمربوط به هر حاتیجدول که توض کیگشت.  عیبودند، توز زین يهمکار
با مصاحبه  ارها،یبودن مع یطوالن لیپاسخ دهندگان قرار گرفته است. بدل اریو همراه هر پرسشنامه ها در اخت هیته

 .دیگرد لیپرسشنامه ها تکم

 ها تجزیه و تحلیل داده -4
 گیري تصمیم هاي مدل از حاضر تحقیق معیارهاي اولویت تعیین و روابط شناسائی براي تحقیق این در

 تحلیل افزار نرم از آمده بدست هاي داده وتحلیل تجزیه براي. است شده استفاده AHP مدل و چندمعیاره
 . است شده استفاده Super Decision مراتبی سلسله

 دلفی تکنیک با نهائی هاي شاخص شناسائی
 هاي زیرساخت. شد انتخاب مشارکتی تجارت بکارگیري هاي یرساختز ارزیابی هاي شاخص نخست گام در
 فرهنگ و سازمانی آمادگی بیرونی، محیط نوآوري، فنی، عوامل: از عبارتند مشارکتی تجارت بکارگیري اصلی

 این در. است شده استفاده دلفی تکنیک از مطالعه مورد هاي شاخص نهائی انتخاب و غربال براي. اطالعات تسهیم
در مرحله نخست از  .یافت پایان دوم راند در توافق ضریب محاسبه با و یافت ادامه راند دو دلفی تکنیک عهمطال

بود، حذف گردید و ضریب توافقی کندال محاسبه  5تکنیک دلفی معیارهائی که میانگین نمره نظرات آنها کمتر از 
شدند. در مرحله دوم تمامی معیارها نمرات  شده است. معیارهاي باقی مانده در قالب یک پرسشنامه جدید ارسال

 اند. براي محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی کندال استفاده شده است.  باالي هفت کسب کرده
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 ضریب توافق کندال راندهاي تکنیک دلفی -1جدول 

 مقدار معناداري آزادي درجه ضریب کندال تعداد کارشناسان ها تعداد شاخص 
 024/0 24 334/0 10 25 ولراند ا

 014/0 25 662/0 10 16 راند دوم
 

دهد  بدست آمده که نشان می 334/0براساس نتایج جدول در راند اول تکنیک دلفی مقدار ضریب کندال 
بدست آمده  024/0وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد متوسطی است. همچنین مقدار معناداري نیز 

هائی که  توان به نتایج بدست آمده اتکا کرد. با صرف نظر از شاخص % می95با اطمینان دهد  است که نشان می
اند. ضریب  ها براي مطالعه در راند دوم مورد استفاده قرار گرفته اند، سایر شاخص امتیاز زیر متوسط کسب کرده

یدگاه کارشناسان در دهد وحدت نظر میان د بدست آمده که نشان می 662/0کندال در راند دوم تکنیک دلفی 
% 95دهد با اطمینان  بدست آمده است که نشان می 014/0حد خوبی است. همچنین مقدار معناداري نیز 

هاي شناسائی شده براي  توان به نتایج بدست آمده اتکا کرد. بنابراین تکنیک دلفی متوقف شده و شاخص می
 .تحلیل نهائی مورد استفاده قرار گرفته است

 

  AHPتکنیک  از استفاده با مدل عناصر لویتاو تعیین
 استفاده) AHP( مراتبی سلسه تحلیل تکنیک از مدل هاي شاخص و معیارها وزن تعیین براي پژوهش این در

 .است شده

 سوپردسیژن افزار نرم در تحقیق مدل مراتبی سلسله الگوي -2 شکل

 
 

 هدف براساس اصلی معیارهاي اولویت تعیین
 براي. اند شده مقایسه زوجی بصورت هدف براساس اصلی معیارهاي نخست مراتبی هسلسل تحلیل انجام براي

 مقادیر سازي نرمال و هندسی میانگین تکنیک از استفاده با و است شده استفاده کارشناس ده نظر از منظور این
 مقادیر سازي نرمال و هندسی میانگین تکنیک از استفاده با بنابراین. است گردیده محاسبه ویژه بردار آمده، بدست
 است گردیده محاسبه ویژه بردار آمده، بدست
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 هاي اصلی تجارت مشارکتی تعیین اولویت زیرساخت -2 جدول
 بردار ویژه بعد فنی تسهیم اطالعات آمادگی سازمان محیط بیرونی بعد نوآوري  

 0.127 0.287 0.355 3.325 0.391 1.000 بعد نوآوري
 0.262 3.147 1.738 0.355 1.000 2.552 محیط بیرونی
 0.133 0.395 0.500 1.000 2.817 0.301 آمادگی سازمان
 0.212 0.535 1.000 1.999 0.575 2.817 تسهیم اطالعات

 0.265 1.000 1.871 2.531 0.318 3.483 بعد فنی
 
 

 س بردار ویژه بدست آمده:براسا
 از بیشترین اولویت برخوردار است. 265/0با وزن نرمال شده  بعد فنی

 در اولویت دوم قرار دارد. 262/0با وزن مشابه  محیط بیرونی
 در اولویت سوم قرار دارد. 212/0با وزن نرمال  تسهیم اطالعات
 ارد.در اولویت چهارم قرار د 215/0با وزن نرمال  آمادگی سازمان

 از کمترین اولویت برخوردار است. 127/0با وزن نرمال  بعد نوآوري
باشد و بنابراین  می 1/0بدست آمده است که کوچکتر از  033/0هاي انجام شده  نرخ ناسازگاري مقایسه

 اد کرد. هاي انجام شده اعتم توان به مقایسه می
 شوند  زیرمعیارهاي مربوط به هر معیار بصورت زوجی مقایسه AHPدر گام دوم از تکنیک 

 .است 369/0 وزن با جدید روشهاي بکارگیري و ارائه زیرمعیار به مربوط اولویت بیشترین بعد نوآورير د
 1/0 از کوچکتر چون که است آمده بدست 083/0 برابر نیز شده انجام هاي مقایسه سازگاري ضریب همچنین

 .کرد اطمینان شده انجام هاي مقایسه به توان می بنابراین باشد می
 به نسبت 632/0 نرمال نوز با باال رقابتی فشار نشان داد تعیین اولویت زیرمعیارهاي محیط بیرونی 

 همچنین. است برخرودار بیشتري اولویت از 368/0 نرمال وزن با کاري زمینه در تکنولوژي رشد
 این و است نیز سازگاري ضریب محاسبه به نیازي است گرفته صورت زوجی مقایسه یک تنها چون
 .است صفر برابر مقدار

 امکانات زیرمعیار به مربوط اولویت بیشترین شان دادن تعیین اولویت زیرمعیارهاي آمادگی سازمانی 
 نیز شده انجام هاي مقایسه سازگاري ضریب همچنین  است 317/0 شده نرمال وزن با افزاري سخت

 هاي مقایسه به توان می بنابراین باشد می 1/0 از کوچکتر چون که است آمده بدست 017/0 برابر
 .کرد اطمینان شده انجام

 وزن با جانبه همه و گسترده ارتباطاتنشان داد  اطالعات تسهیم فرهنگ زیرمعیارهاي اولویت تعیین 
 بدست 081/0 شده انجام هاي مقایسه ناسازگاري نرخ .است برخوردار اولویت بیشترین از 465/0
 .کرد اعتماد شده انجام هاي مقایسه به توان می بنابراین و باشد می 1/0 از کوچکتر که است آمده

 فناوري بلوغ زیرمعیار به مربوط اولویت بیشترین نشان داد فنی بعد زیرمعیارهاي اولویت تعیین 
 رابرب نیز شده انجام هاي مقایسه سازگاري ضریب همچنین.است 457/0 نرمال وزن با اطالعات
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 انجام هاي مقایسه به توان می بنابراین باشد می 1/0 از کوچکتر چون که است آمده بدست 056/0
 .کرد اطمینان شده

 AHP تکنیک با هاي شاخص نهائی اولویت
 تحقیق زیرمعیارهاي مقایسه نتایج. شود می محاسبه مشارکتی تجارت هاي زیرساخت نهائی اولویت گام این در

 AHP تکنیک با هاي شاخص نهائی اولویت تعیین براي. دهد می تشکیل را W2 ماتریس آنها هب مربوط اوزان و
 داشتن دردست با. شود ضرب) W1( اصلی معیارهاي وزن در) W2( معیار هر براساس ها شاخص وزن کافیست

 .شود می محاسبه ها شاخص از هریک وزن) W2( زیرمعیارها و) W1( اصلی معیارهاي از هریک وزن

 سوپردسیژن افزار نرم برونداد ها،  شاخص نهائی لویتاو

 

 شده محاسبه AHP تکنیک با مدل هاي شاخص از هریک نهائی وزن شده انجام محاسبات به توجه با بنابراین
 تجارت رویکرد اتخاذ در عامل مهمترین مشخص بطور 0.166 نرمال وزن با باال رقابتی فشار اساس براین. است

 مشارکتی تجارت بکارگیري در عوامل مهمترین از 0.121 نرمال وزن با نیز اطالعات فناوري وغبل. است مشارکتی
 .دارد قرار اهمیت دوم درجه در و است

 ج پژوهش و بحثینتا -5
ومعدن استان مازندران  مان صنعتدر ساز یتجارت مشارکت يریبکارگ يها رساختیز نیمهمتر این پژوهشر د

و  یانجام شده داخل يها موضوع و پژوهش اتیژرف ادب یبه بررس این منظورراي ب. شد تیاولو نییو تع یشناسائ
و  یسنجش ابعاد و سطوح تجارت مشارکت يالزم برا يها فرض شیپ نیدر تدو هیاول یپرداخته شد تا مبان یخارج
 یسازه تجارت مشارکت یاصل يها رساختیمطالعات انجام گرفته ز براساس .دیآن فراهم آ تیاولو نییتع نیهمچن

 یاصل يها شاخص نی. همچنیاطالعات و بعد فن میفرهنگ تسه ،یسازمان یآمادگ ط،یمح ،يعبارتند از: نوآور
 اتیبراساس ادب یمربوط به سازه تجارت مشارکت یاصل يها رساختیاز ز کیهر نهیسازمان در زم یسنجش آمادگ

 شده است. یشناسائ یدلف کیو با تکن شپژوه
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ومعدن استان مازندران موثر  سازي تجارت مشارکتی در سازمان صنعت در پیاده بعد فنیدهد  یج نشان مینتا
سازي تجارت مشارکتی برخوردار است. بنابراین سازمان باید  ت در پیادهین اولویشتریاز ب یبعد فناست. همچنین 

دقت نظر بیشتري  اطالعات يفناور بلوغو  اطالعات يستم فناوریو قدمت س نهیشیپی، رساختار شبکه ارتباطیزبه 
دست چیزي نیست که یک دفعه بتوان به آن  اطالعات يستم فناوریو قدمت س نهیشیپداشته باشد. از این میان 

در بعد فنی تفاوت  سازي تجارت مشارکتی عوامل موثر بر پیاده وضعیت موجودو  وضعیت مطلوبن یبیافت. بعالوه 
سازي  هاي الزم براي پیاده فنی و زیرساخت يها یژگین مشاهده شده ویانگیبا توجه به م وجود دارد. يدار یمعن

معیارهاي آمادگی  در وضعیت خوبی قرار ندارد. بنابراین سازمان باید بعد فنی را بهبود بخشد. تجارت مشارکتی
 امکانات، سازمان یامکانات مال، ت ارشدیریمد یبانیپشتسازمانی براي بکارگیري تجارت مشارکتی عبارتند از: 

 تین وضعیب. این شاخص ها در سازمان وضعیت مناسبی دارند و بطور کلی ينرم افزار امکاناتو  يسخت افزار
وجود ندارد.  يدار یتفاوت معن یتجارت مشارکت يساز ادهیپ يبرا یسازمان یموجود آمادگ تیمطلوب و وضع

د د باشیبا آنچه با یسازمان جهت استقرار تجارت مشارکت یزان آمادگین سازمان میکارشناسان معتقدند در ا یعنی
در مقایسه  آمادگی سازمانشود اما بعد  این یک نقطه قوت براي سازمان محسوب می ندارد. یاختالف قابل اعتنائ
 ت چهارم قرار دارد.یبا سایر ابعاد در اولو

ومعدن استان مازندران موثر  سازي تجارت مشارکتی در سازمان صنعت یکی دیگر از ابعاد اساسی که در پیاده
دارد. منظور از محیط  یبعد فنباشد. محیط بیرونی نیز از نظر اهمیت وزنی مشابه اهمیت  می یرونیط بیمح است

ی، رساختار شبکه ارتباطیزبنابراین سازمان باید به  ينه کاریدر زم است.  يرشد تکنولوژو  باال یفشار رقابتبیرونی 
دقت نظر بیشتري داشته باشد. به زعم  اطالعات يفناور بلوغو  اطالعات يستم فناوریو قدمت س نهیشیپ

ک نقشه راه و استراتژي ید یت شرکت بایطلبد. در نها کارشناسان محیط بیرونی بکارگیري تجارت مشارکتی را می
مشخص شده  یر به روشنیز يها ک از مولفهید که در آن حتماً هر یه نمایبراي بکارگیري تجارت مشارکتی ته

و مقاصد  اهداف، بازار هدف ییشناسا، تیموقع لیو تحل هیتجزشرکت باشد:  یابیعملکر بازار يباشد و راهنما
 . و کنترل اجراو   یابیبازار ینیب شیپ، یابیبازار يها کیتاکت، یابیبازا ياستراتژ، یابیبازار
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