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بندی عوامل موثر بر پایداری کسب و کارهای الکترونیکی شناسایی و اولویت

 دانش بنیان
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 چکیده

عنوان ابزاری مهم در زمینه با مطالعه در زمینه ترجیحات مشتریان و تأثیر گذاری بر آنها به تماعیهای اج از آنجایی که رسانه

کار در جایی سودمند است که مردم بیشتر  بازاریابی شناخته شده است؛ بدیهی است که توجه و سرمایه گذاری برای کسب و

رهای  یافته و بازا فیزیکی به حالت الکترونیکـی تغییـر شـکلفضای امروز کسب وکار از حالت  گذرانند. وقت خود را در آن می

بندی عوامل موثر بر پایداری کسب و شناسایی و اولویترو هدف از مطالعه حاضر، سنتی و آفالین را دگرگون ساخته اند. از این

-های توصیفیوری اطالعات جزء پژوهشروش مطالعه حاضر، کمی و از نظر نحوه گردآ لکترونیکی دانش بنیان است.رهای اکا

های دانش بنیان سال سابقه کار در شرکت 5پیمایشی است. جامعه اماری در این تحقیق، شامل مدیران و متخصصان با حداقل 

های دانش بنیان است. در این پژوهش برای شناسایی نفر از کارمندان اشرکت 51است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تعداد 

معیارهای مطالعه، از ادبیات پژوهشی استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر، دل های مهمترین 

استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست  SAWتصمیم گیری چند معیاره و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی

عوامل مؤثر بر پایداری کسب و کارهای ایجاد شده توسط  .آمده از کدنویسی بیسیک در محیط اکسل استفاده شده است

نسبت به  16488444شوند که عوامل داخلی با وزن های دانش بنیان به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم میشرکت

در مطالعه حاضر، کیفیت های دانش بنیان مؤثرترند. درپایداری کسب و کارهای شرکت 16873250عوامل خارجی با وزن 

های دانش بنیان شناخته شد؛ دلیل این امر آن است که عنوان مهمترین عامل مؤثر بر پایداری کسب و کار شرکتخدمات، به

هر چقدر کیفیت خدمات یک شرکت دانشبنیان بیشتر باشد، افراد بیشتری برای کار کردن و ثابت شدن در کار خود در اینگونه 

 شوند.میها داوطلب شرکت
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