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  استقرار و توسعه هاي الزم براي زیر ساخت      
  تجارت الکترونیکی در ایران

  با تکیه بر فرهنگ
  
  

  سید حسین پاریاب
  

، گرایش تجارت الکترونیکی دانشگاه شیراز و  ITدانشجوي کارشناسی ارشد 
  مدیرگروه اطالع رسانی، معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي وزارت بازرگانی

، گرایش تجارت الکترونیکی دانشگاه شیراز و  ITدانشجوي کارشناسی ارشد   اکبريجالل حاجی علی 
  رئیس اداره بازرگانی خارجی، سازمان بازرگانی استان زنجان

دانشگاه همکاري با و  واحد تحقیقات و علوم استان فارس DSISدکتراي ِ  الري دکتر منصور امینی
  شیراز

  
  چکیدهـ 1

انجام امـور دچـار تغییـرات قابـل تـوجهی شـده و        هشیو, انقالب اطالعاتی و توسعه تکنولوژي اطالعات هبه دنبال بروز پدید
ـ را  يتحول چشـمگیر باشد  هاي نوین می که سرآمد و زاییده همین فناوري “تجارت الکترونیکی”  ،اطالعـات بازرگـانی   هدر مبادل

 هتغییـر در شـیو  , توسعه تجـارت الکترونیکـی باعـث تغییـر در الگـوي رقابـت      اسقرار و . موجب شده استمحصوالت و خدمات 
ولی استقرار و . شده است... تغییر در قوانین و مقررات و, تغییر در موجودیت سازمانها, تغییر در نیازهاي بازار, ریزي کاري برنامه

وجود مشکالت فرهنگـی اسـت کـه اگـر چـه در      , ی روبروست و یکی از موانع مهم این توسعهتوسعه تجارت الکترونیکی با موانع
تحقیـق  . یابد کشورهایی چون کشور ما این موضوع اهمیت بیشتري می ولی در, همه کشورها این عامل اساسی موضوعیت دارد

مورد  دتوان فرهنگ از دو بعد میاز اینرو . مایداي توصیفی ارائه ن کوشد گزارشی از ابعاد گوناگون این مشکل را به شیوه حاضر می
یکی فرهنگ قومی و حاکم بر جوامع و دیگري فرهنـگ سـازي و آگـاه سـازي در راسـتاي توسـعه بکـارگیري        . گیردتوجه قرار 

تواند عوامل بازدارنده  هاي متنوع در یک جامعه می فرهنگبه عبارت دیگر، . هاي نوین بویژه تجارت الکترونیکی فناوري
  .دنعمل نمای) عوامل توانمند ساز(سازي بعنوان عوامل پیشبرنده  و فرهنگ

  ، زیرساخترهنگ، آموزش، توسعهف تجارت الکترونیکی،: واژه هاي کلیدي
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  قدمهـ م2
انـد، عصـر    عصـر تقسـیم نمـوده    4اندیشـمندان دوران زنـدگی بشـر را بـه     انـد؟   چرا عصر حاضر را عصر سلطه اطالعات نامیده

البته با توجه به پیشرفت بشر به نظر  ).عصر آینده(و عصر مجازي ) عصر حاضر(کشاورزي، عصر صنعتی، عصر اطالعات و دانش 
هـر چـه   آن اسـت کـه   هـا،   عصر یاد شده بجز تفاوت در ماهیـت آن  4تفاوت . رسد عصر پس از عصر مجازي، عصر نور باشد می

به واسطه پیشرفت بشر و متبلور شـدن عقـل و    ها شود و این کاهش طول عمر دوره تر می ها کوتاه رویم عمر این دوره پیشتر می
عصر دستیابی به منابع و کشورگشایی براي تسلط بـه منـابع کشـورها     اگر به تاریخ نگاه کنیم در دوره کشاورزي. آن است تفکر

گذرد به دلیل پیشـرفت علـوم و نیـز بـاال      ها به عنوان نیروي کار بوده است و هر چه زمان می اعم از مواد معدنی آنها و یا انسان
آیا نیـاز کمتـر شـده؟ نـه پاسـخ دقیقـا       . یابد هاي دیگر کاهش می سلط به منابع سرزمینرفتن فرهنگ اجتماعی جوامع، تفکر ت

هاي خدادادي هستند افزایش یافته و تنهـا شـیوه تسـلط و دسـتیابی      عکس آن است و نیاز به منابع کشورهایی که داراي ثروت
بر روي تحقیق و توسعه با مجهز شدن به علـوم  گذاري  یعنی جوامع با درك درست از نیازها و با سرمایه. تغییر چهره داده است

نیـازي بـه   هاي جدیـد   هاي نسبی و رقابتی و نوآوري در علوم و فنون و فروش تولیدات با تکنولوژي و خلق مزیتو فنون جدید 
اي بلکه کشورهاي ضعیف به لحاظ اقتصادي و توسعه یافتگی با کمـال احتـرام ثـروت خـود را بـر      ندارندحمله به دیگر کشورها 

پایـه بـا تولیـد آن و     هـاي افزار به عنوان مثال یک شرکت تولید کننـده نـرم  . کنند هاي نوین تقدیم آنان می دسترسی به فناوري
لذا امروز الزم نیست چاه نفت داشته باشیم بلکه چگونه ایـن چـاه   . ها بشکه نفت معاوضه کند تواند آن را با میلیون تکثیرش می

یعنـی  . نولید و صادر کنـیم و نـه مـواد خـام     ت نو رادارد، امروز مهم آن است که بتوانیم محصوالنفت را استخراج کنیم اهمیت 
  .عصر سلطه دانش

با مطالعه موردي تحقیقات انجام البته مطالعات شگرفی توسط پژوهشگران براي رهایی از این وضعیت صورت گرفته است، ولی 
هـا، کمبودهـا و تنگناهـا و مقایسـه کمـی و کیفـی        هایی از نیازها، نارسـایی  شده، هر یک از محققین با مد نظر قرار دادن جنبه

کمتر راهکارهاي در مطالعات انجام شده وضعیت کشور با کشورهاي جهان بویژه کشورهاي منطقه، به بیان مساله پرداخته ولی 
تحقیقـات مـورد   (انجـام شـده   از جمیـع مطالعـات   . خورد و بیشتر به شعارهاي عمومی پرداخته شده اسـت  اجرایی به چشم می
کـه   "تنگناهـا  "الـف ـ   . دهـیم  مد نظـر قـرار مـی   اند را  دو جنبه عمومی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته) مطالعه قرار گرفته

انونی، ــــ وقی و قـــــ هـاي فنـی، حق   توان به زیرساختهاي الزم براي توسعه بکارگیري تجارت الکترونیکی مانند زیر ساخت می
که مـواردي چـون ترکیـب نیـروي      "فرصتها "گی اشاره نمود و ب ـ  ـــفرهن گیادـــو آم) لجستیک(ان ــپشتیب ادهايـــنه

ادي و اجتماعی، ضرورت پیونـد بـا   ــبر توسعه اقتص ICTو ECانسانی، انجام اصالحات اقتصادي، درك اهمیت ضرورت و تاثیر 
عوامل دسته اول همان عوامل بازدارنده یا گلوگاه هسـتند و دسـته دوم   . اند مورد مطالعه قرار گرفتهاست که .... اقتصاد جهانی و 

بـا توجـه بـه    (بخشی از محیط مورد نیاز براي رشد و نمو تواند  می صحیح ریزي هایی هستند که با استفاده بهینه و برنامه فرصت
سـازند و دسترسـی بـه آن را     ق مـی قمحبه عبارت دیگر ایندو با هم هدف را  .را فراهم نماید) وضعیت اقتصادي اجتماعی کشور

  .استفاده بهینه از فرصتهاخلق هاي الزم و  ایجاد زیرساختیعنی . بخشند تسریع می
را در تحقیقات انجام شده روي ایندو مورد بسیار مانور داده شده است و راهکـار اجرایـی کـه نقشـه راه      شد، ههمانگونه که گفت

از نیز بیـان شـده ولـی     طلوبوضعیت موجود به تصویر کشیده شده است، وضعیت میعنی . خورد نشان بدهد کمتر به چشم می
  .نقشه راه که بتوان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رسید و این شکاف را برداشت خبري نیست

  
  ـ سوال تحقیق3

   ؟اند ـ کشورهاي موفق براي بکارگیري و توسعه تجارت الکترونیکی از چه ابزارهایی بیشر بهره برده
   هستند؟پارامترها ـ عوامل توانمندساز جامعه ما کدامین 

  مهمترین راهکار اجرایی براي دستیابی به نقشه راه و کاهش شکاف چیست؟ ـ
  ـ گلوگاه اصلی در مقاومت براي بکارگیري و توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در کشور چیست؟
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  شرح مساله ـ4

و  شرکاي تجاري ایـران نیز المللی و  عات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی در سطح بینبا توجه به گسترش کاربرد فناوري اطال
 (E.B)ها تحت عنوان تجارت الکترونیکی و کسـب و کـار الکترونیکـی     با عنایت به مزایاي مترتب بر آن، استفاده از این فناوري

و مراکز خصوصی و دولتی با شـناخت فرآینـدها و مهندسـی    استفاده از کسب و کار الکترونیکی در بنگاهها . ناپذیر است اجتناب
مجدد آنها، کارایی را در سطح بنگاهها افزایش داده و بکارگیري تجارت الکترونیکی با تسهیل امـور تجـاري، حـذف محـدودیت     

ثرات فراوانی بر اقتصاد و ا.... وري، افزایش قدرت انتخاب خریدار و فروشنده، افزایش رفاه اقتصادي و  بازار، افزایش کارایی و بهره
  .گذارد بازرگانی می

با توجه به اجتناب ناپذیربودن بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی تحت عنـوان تجـارت الکترونیکـی،    
هاي حقوقی و  هاي سرمایه انسانی، زیرساخت هاي فیزیکی و ارتباطی و مخابراتی، زیرساخت الزم است در زمینه ایجاد زیرساخت

هـاي مربوطـه، بخـش     زم صورت گرفته و دولت ضمن هدایت برنامههاي ال ریزي هاي نهادي و مدیریتی برنامه قانونی و زیرساخت
  .هاي مختلف اقتصادي تشویق نماید ها در بخش خصوصی را براي اجراي این برنامه

و مخابرات ثابـت و سـیار، تـالش بـراي افـزایش       هاي مختلف شامل گسترش ارتباطات در بخشتاکنون اقدامات صورت گرفته 
نامه تجارت الکترونیکی، تصـویب طـرح توسـعه     هاي آموزشی و برگزاري آنها، تصویب سیاست دسترسی به اینترنت، تدوین دوره

جـه بـه   هر چند الزم اسـت ولـی قطعـا بـا تو    .... و ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی )تکفا(کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات 
  .شتاب جهانی در این زمینه کافی نبوده واز سرعت اجرایی الزم برخوردار نیست

  
  مزایاي تحارت الکترونیکیملزومات و برخی ـ 5

اسـتفاده از  . اسـت الکترونیکـی  یکی از ملزومات انجام تجارت الکترونیکی، نقل و انتقال الکترونیکی وجوه یا بعبـارتی بانکـداري   
و بدهی هاي  و کارت اعتباريهاي  اطات در بانکداري و نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و استفاده از کارتفناوري اطالعات و ارتب
اي براي اعطاي وام و اعتبار هستند  دهند و وسیله هاي بانکی برخی از وظایف پول را در اقتصاد انجام می با توجه به اینکه کارت

  . گذارند پول، مصرف، تورم و کارایی اقتصادي تاثیر میهاي اقتصادي نظیر عرضه پول، تقاضاي  بر شاخص
هاي فیزیکی و انسانی را فراهم  بکارگیري تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در تجارت و اقتصاد موجبات تخصیص مجدد سرمایه

اي اقتصادي و هاي فیزیکی و انسانی از یک بخش، امکان بکارگیري آنها در سایر بخشه یعنی با آزادسازي سرمایه. سازد می
منجر به اصالح سیستم توزیع سنتی کاال و خدمات شده و از این  ECبعنوان مثال استفاده از . سازد غیراقتصادي را فراهم می

هاي مادي و فیزیکی در مراکز متعدد توزیع  شدن سرمایه طریق عالوه بر آزادساختن نیروي انسانی شاغل در این بخش، از بلوکه
  . شود هاي فیزیکی و انسانی فراهم می ترتیب امکان توزیع مجدد سرمایه بدین  نماید و جلوگیري می

کننـدگان بشـدت افـزایش یافتـه و بـدین ترتیـب        ، ارتباط و تعامل بـین تولیدکننـدگان و مصـرف   ECهمچنین با بکارگیري 
یـد محصـول بـا دقـت الزم و     تولیدکنندگان نیازهاي مشتریان را درك کرده و با دریافت بـازخورد از نظـرات ایشـان ضـمن تول    

  .دهند براساس نیاز مشتري، در نتیجه منابع در اختیار خود را براي تولید محصول بطور بهینه تخصیص می
، تولیـد و توزیـع کـاال از    )تجـارت الکترونیکـی  (شایان ذکر است که در تجارت نوین با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

بـه عبـارت دیگـر، در روش نـوین     . شـود  انجام می) کششی( Pullنتی خارج شده و به روش در حالت س) فشاري( Pushروش 
) کارخانه(دهد و تولید کننده  تولید کاال براساس سفارش مشتري است، یعنی مشتري با توجه به نیاز و سلیقه خود سفارش می

از مزایـاي روش نـوین، تخصـیص    . شـود  اریابی مـی کند، ولی در تجارت سنتی، کاال تولید و عرضه و براي آن باز آن را تولید می
  .باشد می.... هاي انبارداري، افزایش رقابت، رضایت مشتري و  بهینه منابع، کاهش هزینه
ها و ملل را توسعه داده و امکان تعامل  المللی استراتژي تجارت، امکان ارتباط بین فرهنگ گیري بین تجارت الکترونیکی و جهت

سازد و از این طریق به توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع کمک  ژي و اطالعات را بین آنها فراهم میفکري و تبادل تکنولو
نماید که امور در چارچوب مقررات، ضوابط و قوانین مربوطه در سطح داخلی و  الزام می ECاز طرف دیگر استفاده از . نماید می
ترتیب، رعایت مقررات و  سازد و بدین  ترونیکی را غیرممکن میالمللی صورت گیرد و عدم رعایت آنها انجام تجارت الک بین

  .شود قوانین در امور نهادینه می
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  استقرار تجارت الکترونیکیـ 6

اي مانند ایران اجرا شود،  قرار است در یک جامعه) ملی(اگر در نظر بگیریم که تجارت الکترونیکی به عنوان یک طرح بزرگ 
  ؟اید بکنیمبراي استقرار و توسعه آن چه ب

این مرحله , براي یک سیستم اطالعاتی. مرحله تبدیل یک طرح تهیه شده به یک سیستم در حال کار است ؛مرحله استقرار
  :معموالً شامل گامهاي زیر است

  ریزي براي اجراي سیستم الف ـ برنامه
  ب ـ اعالم و ابالغ انجام مراحل اجرا

  کنترل کارج ـ ایجاد ساختارهاي سازمانی براي هدایت و 
  مناسب هايافزار افزار و نرم د ـ انتخاب سخت
  الزم  داده هاي سازي شبکه و پایگاه هـ ـ تهیه و آماده

  و ـ آموزش راهبران و کاربران
  اندازي آنها سازي تجهیزات و راه نصب و آماده ،ز ـ تهیه

  
نیاز ) زیر ساختار(هایی  به یک سلسله آمادگی اییم،نماي مستقر  تجارت الکترونیکی را در جامعه یمبراي آنکه بتوان, به طور کلی

  :توان به صورت زیر خالصه کرد  ها را می این آمادگی. داریم

  آمادگی فنیـ ـ1ـ6
ف آمادگی فنی است،  هاي فنی،   زیرساخت توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در یک کشور منوط به وجود شاخصهاي معرّ

فوذ تلفن ضریب نشامل گسترش ارتباطات از طریق افزایش  یاي توسعه تجارت الکترونیکمخابراتی و ارتباطی مورد نیاز بر
افزار، تجهیزات و  ایی اعم از سخت سازي پست، توسعه امکانات رایانه ایی، تلفن همراه و تقویت و مدرن ثابت، تلفن ماهواره

استفاده از اینترنت و حذف  هها و کاهش هزینISPش افزارهاي مربوطه، توسعه اینترنت و باالبردن نفوذ آن از طریق گستر  نرم
  .هاي مصنوعی  محدودیت

وضعیت مناسبی نداشته و لزوم  یدر ایران نسبت به متوسط جهان ICTآمارها حاکی از آن است که شاخص هاي گسترش  
  .دهد هاي فنی، مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز را نشان می توجه به ایجاد زیرساخت

از طریق افزایش زیربناهاي فیزیکی مورد نیاز براي  ICTو  ITگذاري در  ی فراوان نشان داده است که سرمایهمطالعات تجرب
 GDPدر  ICTو  ITبدین ترتیب افزایش سهم مخارج . خواهد داشت ECانجام تجارت الکترونیکی تاثیر مثبتی بر توسعه 

با مشکل  ECهاي فوق قطعاً توسعه   که بدون وجود زیرساختضمن آن. داشته باشد ECتواند نقش بسیار مهمی در توسعه   می
  .که مورد مطالعه بحث ما نیست مواجه شده و حداقل همگانی نخواهد شد

  چارچوب حقوقی ـ2ـ6
کنند، ولی با اسقرار  دانیم قوانین تجاري مختص محدوده و مرزهایی است که افراد در آنجا زندگی و معامله می همانگونه که می

پیاده سازي و توسعه تجارت الکترونیکی نیاز مبرم به چـارچوب حقـوقی و   شود و لذا براي  لکترونیکی مرزها برداشته میتجارت ا
و نیز تدوین قوانینی است که با برداشته شدن مرزها بتواند پاسخگوي مشـکالت تجـاري از جملـه اختالفـات،     قوانین مستحکم 

حمایت کامل     تضمین کنندهها، جلوگیري از تضییع حقوق افراد و همچنین  ريهاي موجود در قوانین کشورها، کالهبردا تناقض
، شـناخت  و قـانونی  حقـوقی زیـر سـاختار   هدف از مطالعه  .باشدافراد و شرکتها براي انجام مبادالت تجاري  و قضایی از حقوقی
و همچنـین ارائـه پیشـنهادها و    ها و تنگناهاي موجـود در مسـیر گسـترش و اجـراي تجـارت الکترونیکـی        ها، محدودیت چالش
  .مورد مطالعه بحث ما نیستالبته که  است کنندگان و افزایش اعتماد مصرف هاي مناسب براي روبرو شدن با مشکالت سیاست

  )لجستیک(نهادهاي پشتیبانی  ـ3ـ6
. قتصـاد یـک کشـور اسـت    ا زیر ساختار نهادهاي پشتیبانی و کیفیت ارائه خدمات از شاخصهاي بارز و تعیین کننده در موفقّیت

وجود شبکه نهادهاي پشتیبانی مناسب و کارآمد، گریزناپذیر و  B2Bو  B2Cبراي گسترش و استقرار مبادالت بازرگانی از نوع 
اداري  تحول در نهادهـاي اقتصـادي، مـالی و    .در نتیجه ساختار مناسب و کارآمد نهادهاي پشتیبانی ضروري است. حیاتی است

، بیمـه  )نقـل وانتقـال الکترونیکـی وجـوه    (کردن امور شامل بانکداري الکترونیکـی    رت به سوي الکترونیکیمرتبط با مسایل تجا
پست الکترونیکی، سیسـتم ارتباطـات داخلـی و بـین المللـی قـوي و        الکترونیکی، گمرك الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی،

  شود، کلیه مراحل تجارت از بازاریابی و تبلیغات، سفارش، بال دنالکترونیکی با روش اگر قرار باشد تجارت  .باشد می گسترده
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 .نقل گرفته تا ترخیص کاال باید با استفاده از امکانات الکترونیکی صورت گیرد گشایش اعتبار و نقل و انتقال وجوه، بیمه و حمل و
مات دولتی به منظور ارایه خدمات بهتر به خد یالزمه تحول فوق تغییرات در سیستم اداري دولت بسوي مکانیزه کردن و افزایش کارای

البته در این شرایط . گیري حکومت سالم با حذف فساد اداري است  کنندگان و تالش جهت شکل بازرگانان و مصرف، ها، تجار شرکت
رجی نیز جهت گذاریهاي خا سیاست تمرکززدایی باید اعمال شده و با اعطاي مجوز فعالیت به بخش خصوصی در این زمینه، از سرمایه

  .گذاري براي توسعه زیربناهاي فیزیکی و انسانی استفاده شود انتقال تکنولوژیهاي مربوطه و انجام سرمایه
به ایجاد تسهیالت و فراهم ساختن محیط ) هاي اجرایی دستگاه(حال که تا حدودي به اهمیت موضوع پرداختیم، بد نیست به تالش دولت 

وضعیت کشورهاي مختلف جهان را به لحاظ سهولت انجام کسب و  ههرسالکه بانک جهانی اس مطالعات براس. براي کاهش شکاف بپردازیم
ها در شاخصی با همین نام انعکاس یافته و کشورهاي  ماحصل این بررسی. کند بندي آنها می کار مورد بررسی قرار داده و اقدام به رتبه

شاخص فرعی تشکیل شده و در واقع میانگین  10لت انجام کسب و کار خود از شاخص اصلی سهو. شوند بندي می مختلف براساس آن رتبه
ها  ی و میانگین این ریزشاخصیهاي جز اي از شاخص هاي فرعی نیز به نوبه خود متشکل از مجموعه شاخص. باشد شاخص می 10این 
شاخص فرعی و همچنین رتبه کشورها در هر  10به این ترتیب، رتبه هر کشور در شاخص اصلی سهولت کسب و کار از میانگین . باشند می

  .آید میی تعریف شده بدست یهاي جز هاي فرعی محاسبه میانگین شاخص یک از شاخص
گانه این گزارش، قوانین و حقوق کسب و کار و میزان حمایت از حقوق مالکیـت و تـاثیر آن بـر انـواع کسـب و       هاي ده شاخص

هـا، میـزان گسـتردگی دیوانسـاالري و      اي از ایـن شـاخص   دسته. کند گیري می  اندازه هاي کوچک و متوسط را کارها بویژه بنگاه
بایست طـی شـود را مـورد ارزیـابی      بروکراسی مانند تعداد مراحلی که براي شروع یک کسب و کار و یا ثبت مالکیت تجاري می

نه مـورد نیـاز جهـت اقامـه دعـاوي تجـاري،       دهد و در مرحله دوم به بررسی پیامدهاي قوانین موجود مانند زمان و هزی قرار می
ها میزان حمایـت قـانونی    سومین دسته از این شاخص. پردازد تجارت خارجی و طی مراحل ورشکستگی یک ینگاه اقتصادي می

گـروه  . کنـد  گیـري مـی   ها را اندازه هاي مدیران شرکت گذاران در مقابل سوء استفاده از مالکیت مانند چگونگی حمایت از سرمایه
یـک سـري از     دهـد و نهایتـاً   پذیري قوانین استخدام نیروي کار را مورد بررسی قرار مـی  ها، میزان انعطاف یگري از این شاخصد

  .کند گیري می مالیاتی انواع کسب و کار را اندازه  ها نیز هزینه شاخص
 175رتبـه تنـزل در میـان     6موقعیت ایران در شاخص کل سهولت کسب و کار بـا   بانک جهانی،  2007 سال براساس گزارش

در بقیـه  » استخدام نیروي کـار «و » کسب مجوزها«هاي  هاي فرعی نیز به جز شاخص کاهش یافته و در شاخص 119کشور به 
  .ها جایگاه ایران در میان کشورهاي جهان تنزل یافته است شاخص
  

  سب و کاربندي کشورهاي جهان از لحاظ سهولت انجام ک جایگاه ایران در رتبهـ  1جدول 

رتبه سال   سهولت انجام
2006  

رتبه سال 
2005  

تغییر نسبت به 
  سال قبل

  -119  113  6 (Doing Business)انجام کسب و کار 
  - 64  62  2 (Starting a Business)شروع کسب و کار 

  +167  168  1 (Dealing with Licenses)کسب مجوزها و امتیازات الزم 
  +141  143  2 (Employing workers)استخدام نیروي کار 

  - 143  136  7 (Registering Property)ثبت مالکیت 
  -65  59  6 (Getting Credit)دریافت وام و اعتبار 
  156  156  0 (Protecting Investors)گذاران  حمایت از سرمایه
  - 96  91  5 (Paying Taxes)پرداخت مالیات 
  -87  74  13 (Trading Across Borders)تجارت خارجی 

  - 33  32  1 (Enforcing Contracts)اقامه دعاوي تجاري 
  -109  103  6 (Closing a Business)ورشکستگی و تعطیلی کسب و کار 

        Source: World Bank, 2007  
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تصـویر  تـا حـدودي بـه    ایـم و وضـعیت مطلـوب را     ها را خوب شـناخته  شد ما تنگناها و فرصت بینی می پس همانگونه که پیش
هاي بانک جهانی هم گویاي همین مساله  شاخص. دانیم چگونه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم ایم ولی نمی کشیده

ها در مقایسه با دیگر کشورها و حتی در مقایسه با وضعیت قبلی خودمان نیز نه تنها پیشـرفتی   است و ما در بسیاري از شاخص
تکیـه بـر   (سوء مدیریتی، عدم خودباوري، تفکر عدم نیـاز  ) مشکالت(ن به تنگناهاي توا لذا می. ایم نمودهایم بلکه پسرفت  نداشته

اشاره نمـود کـه سـه    ) اي جزیزه(هاي منسجم و هماهنگ در کشور  ها و پروژه و عدم استفاده از طرح) اقتصاد تک محصولی نفت
  .گردد اول یعنی سوء مدیریت در جامعه باز می کلیا تنگناي آخري باز به مش کلمش

        

  فرهنگ ـ 4ـ6
. سیاست و راهبردهاي مناسب به تنهایی قادر نخواهند بود که پذیرش تجارت الکترونیکی را در سطح کشور نهادینه کنند

ر است که مردم و سازمانها به سطح مطلوبی از آگاهی و اعتماد برسند تا  استفاده گسترده از تجارت الکترونیکی تنها زمانی میس
وضعیت حاضر و  ، بررسیارزیابی فرهنگ حاکم بر جامعه، )ساختار فرهنگ(هدف از بحث . مند شوند ع آن بهرهبتوانند از مناف

هاي مناسب  هاي افراد و سازمان ها در رابطه با بکارگیري تجارت الکترونیکی و ارائه پیشنهادها و سیاست شناخت دل نگرانی
  .ن در سراسر کشور استبراي ارتقاء آگاهی تجارت الکترونیکی و استفاده از آ

شامل نیروي کار متخصص و تحصیلکرده  )R&D(مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب براي تحقیق و توسعه  سرمایه انسانی
 .باشد می توسعه و گسترش موسسات پژوهشی در این زمینه ایی و دانشگاهی و نیروي کار آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه

انسانی و افزایش مخارج مربوط به  براي نیرويگذاري  سرمایه، ECدهد که یکی از ابزارهاي توسعه و اشاعه  نشان می تحقیقات
R&D باشد می.  

آمار ارائه شده حـاکی  . دهد ایران، برخی کشورهاي منتخب منطقه و جهان را نشان می ICTهاي  سرانه هزینه 2جدول شماره 
درصـد میـانگین    10در ایـران حـدود    ICTباشد بطوري که هزینه سـرانه   اسب در ایران مینه چندان من ICTاز هزینه سرانه 

جهان بوده و از برخی از کشورهاي منطقه مانند رژیم اشغالگر قدس، ترکیه، عربستان سـعودي، کویـت، اردن و مـالزي پـایینتر     
هر چند هزینه سرانه کشور در ایـن بخـش   . تگذاري در این بخش شده اس بعبارت دیگر در ایران توجه کمتري به سرمایه. است

المللـی و بـاز بـودن اقتصـاد در      از برخی کشورهاي منطقه مانند پاکستان و مصر که به لحاظ وضعیت اقتصادي، مبـادالت بـین  
  .برند باالتر است وضعیت مناسبی بسر نمی

  
  2004تا  2000هاي  سیا و جهان ـ سالکشورهاي منتخب آ  ICTهاي  سرانه هزینه  -2جدول                           

  2004  2003  2002  2001  2000  کشور
  54  24/46  96/39  89/30 78/23 ایران
  8/292  8/249  09/197  58/156 47/234 ترکیه

  45  37/40  89/34  97/30  89/34  پاکستان
  14/15  86/14  59/15  42/15  4/16  مصر

  37/235  79/238  13/229  31/213  9/216  عربستان سعودي
  1349  01/1298  04/1226  73/1282  25/1500  رژیم اشغالگر قدس

  5/337  04/304  04/298  05/273  57/294  کویت
  5/177  72/163  55/152  98/149  65/151  اردن
  3/316  26/289  83/264  54/240  290  مالزي
  3/508  3/464  7/425  5/416  4/452  جهان

        Source: World Development Indicators, 2006  
  

. اقتصاد برتر دنیـا پرداختـه اسـت    70تا  60تاکنون به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی حدود  2000از سال   EIUهمچنین 
  .کند مقوله زیر، رتبه کشورها را به لحاظ آمادگی الکترونیکی محاسبه می 5معیار کمی و کیفی در  100این بررسی با مطالعه 

  هاي فناوري زیر ساخت
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  می کسب و کار جامعهفضاي عمو
  کننده و تولیدکننده میزان اتخاذ و بکارگیري کسب و کار الکترونیکی توسط مصرف

  شرایط فرهنگی و اجتماعی
  میزان دسترسی به خدمات پشتیبانی کسب و کار الکترونیکی
  . شود در نظر گرفته می 10در این رتبه بندي، امتیاز براي هر یک از کشورها بین صفر تا 

  
  2006تا  2001هاي  ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران طی سال  - 3جدول                    
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  عنوان

  68  65  64  60  60  60  تعداد کشورهاي مورد بررسی
  65  59  57  52  53  50  رتبه ایران
  15/3  08/3  68/3  4/3  2/3  3/3  امتیاز ایران

  02/6  82/5  81/5  86/5  78/5  43/5  میانگین امتیاز کشورها
  
  تعریف فرهنگـ 1ـ4ـ6

اي اسـت و امـروزه در همـه     داراي ابعـاد گسـترده  , سیر تـاریخی و برداشـت ادبـی   , وسعت معانی, فرهنگ از نظر تنوع مفهومی
لـوم  بـه ویـژه ع  , تمـام علـوم  . هاي تحـول آن اسـت   نیازمند شناخت کلی و شیوه, هر پژوهش و نگرشی, هاي علوم انسانی زمینه
 .شناسی نیازمندند  هاي خود به پرتوي از چراغ فرهنگ پژوهش  راه فرا, انسانی

  
  ویژگیهاي عمومی فرهنگ ـ1ـ 1ـ4ـ6

  :ها عبارتند از این ویژگی ،هاي مشترکی هستند همه فرهنگها داراي ویژگی, ها با وجود گوناگونی و تفاوت فرهنگ
  ـ فرهنگ آموختنی است؛ 
   ـ فرهنگ قابل انتقال است؛

  ـ فرهنگ ساختی اجتماعی دارد؛ 
  نیازهاي اساسی انسان است؛  هکنند ـ فرهنگ تأمین
  پذیر است؛  ـ فرهنگ تحول

  
  هاي تغییر فرهنگ شیوه  ـ2ـ 1ـ4ـ6

ها براي حفظ خود در مقابل تغییر پایداري و مقاومت نشان  ممکن است تصور شود که فرهنگ, با توجه به تعاریف فرهنگ
به این اعتبار هیچگاه یک فرهنگ . هاست یت آن است که جذب و دفع فرهنگی ویژگی مستمر فرهنگولی واقع ،دهند می

کردن مفاهیم و ابزارهاي » خودي«بنابراین آنچه که مهم است . خالص و آلوده نشده به دستاوردهاي دیگران وجود ندارد
د ولی نکن محصوالت دیگر کشورها استفاده میحالی که از در عین  علق به هر کشوريتم انیک شهروندکه یک  ،فرهنگی است

لذا این مفهوم دقیقاً به شناختی که اعضاء جامعه از آن دارند بستگی دارد و . داردن را هاي دیگر حساس تعلق داشتن به فرهنگا
می هرچه سطح عل. هاي دیگر از خود استعداد نشان دهند ها در پذیرش اجزاي فرهنگ شود که فرهنگ این ویژگی سبب می

  .مردمان یک جامعه بیشتر باشد، پذیرش یک فرهنگ نوین مبتنی بر آگاهی و خودي کردن آن بیشتر است
  تجارت الکترونیکی براي توسعه) مردم(فرهنگی  عوامل توانمندساز  ـ3ـ 1ـ4ـ6

مراحـل   درآن سـنجش  بـراي  ی یتعیین عوامل توانمندساز براي پیاده سازي موفق تجارت الکترونیکـی و تعیـین معیارهـا   
  .باشد مختلف توسعه می

  آگاهی از تجارت الکترونیکی -
 اعتماد به تجارت الکترونیکی -
 استطاعت مالی براي تجارت الکترونیکی -
 قابلیت استفاده تجارت الکترونیکی -
 مهارت در تجارت الکترونیکی -
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  براي توسعه تجارت الکترونیکیدر ایران ) آمادگی فرهنگی( يتوانمندمیزان    ـ4ـ 1ـ4ـ6

در ایران چند رونـد  به عبارت دیگر،  .دهد تجارت الکترونیکی را تحت تأثیر  قرار می از وع جمعیتی مردم ایران قابلیت استفادهتن
  :توسعه جمعیتی وجود دارد که احتماالً تجارت الکترونیکی را تحت تأثیر  قرار می دهد

و بیش از نیمی از جمعیت جوانـان زیـر    )یر آمده استساختار سنی در ز( دنده تشکیل مینسل جوان را  ایرانجمعیت اکثریت 
و  کنند عمل میي خود در سایر نقاط جهان، در برابر تغییرات بازترها و سال ها نسل جوان ایران مشابه هم سن. هستندسال  25
ه مثبتـی اسـت، زیـرا    این براي آینده تجـارت الکترونیکـی در ایـران نکتـ    . ترها می پذیرند تجارت الکترونیکی را بهتر از مسنلذا 

در حال حاضر به علت سن پایین ممکن است  ، ولیهند د بیشتر افراد جوان در مورد آشنایی با اینترنت تمایل بیشتري نشان می
توانند سایر اعضاي خانواده را براي استفاده و پذیرش تجارت الکترونیکی تحـت   قدرت خرید زیادي نداشته باشند، اما حداقل می

  .دهندتأثیر  قرار 
  ساختار سنی  -4جدول                                                   

 
  
  
  
  

            
  در ایران، وزارت بازرگانیمطالعه امکانسنجی تجارت الکترونیکی : ماخذ                                             

  
ایـن تنـوع چالشـی را در برابـر      کشـور متنـوعی اسـت و    ،ها هاي قومی، مذاهب و زبان تعدد گروهبه لحاظ ایران از نظر فرهنگی 

تنوع بدین معنی است که توسعه خدمات تجارت الکترونیکی براي ایـن  . آمیز تجارت الکترونیکی ایجاد می کند پذیرش موفقیت
  . نوع با چالش بیشتري روبرو خواهد بودهاي مت گروه
              درصد                                                                                           :قومیگروههاي ـ  5جدول       

  
  سایر

  
  ترکمن

  
  بلوچ

  
  لر

  
  عرب

  
  کرد

گیلکی و 
  مازندرانی

  
  آذري

  
  فارس

گروههاي 
  قومی

  درصد  51  24  8  7  3  2  2  2  1

  مطالعه امکانسنجی تجارت الکترونیکی در ایران، وزارت بازرگانی: ماخذ
  

  درصد                                                                                                   :گروههاي مذهبیـ  6جدول       
، يزرتشتی، یهود(اقلیتها 

  گروههاي مذهبی  مسلمان شیعه  مسلمان سنی  ....)و  مسیحی

  دزصد  89 10  1

  مطالعه امکانسنجی تجارت الکترونیکی در ایران، وزارت بازرگانی: ماخذ

  
 درصد                                                                                                 :زبانهاي اصلی ایران ـ 7جدول       

  زبانها  فارسی آذري کردي لري بلوچی عربی ترکی یرسا
  درصد  58 26 9 2 1 1 1 2

  مطالعه امکانسنجی تجارت الکترونیکی در ایران، وزارت بازرگانی: ماخذ
  

 ساختار سنی )درصد(جمعیت 
 ساله  14صفر تا   36

 ساله  15-64 60
 سال 65باالي  4

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  

و رسـانی   اطالع تواند میاین امر ،کنند جمعیت در مناطق شهري زندگی می درصد 60بیش از . ایران یک جامعه شهرنشین است
در ایـران  کننـدگان   رفتار خریـد مصـرف  و سطح مهارت . تر کند را آسان آنرد تجارت الکترونیکی و ارائه خدمات در موپذیرش 

خریـد و فـروش از    برايتجارت الکترونیکی نیاز به سطح خاصی از مهارت ، چرا که هنوز براي تجارت الکترونیکی مساعد نیست
ولـی شـواهد نشـان    . پرداخت براي محصوالت و خـدمات داشـته باشـند   آنها همچنین باید تمایل به پیش . دارد طریق اینترنت

  :در ایران این سطح مهارت پایین استحاضر در حال دهد  می
دهند براي خرید از منزل خارج شوند تا اینکه محصوالت و خدمات را از طریق اینترنت خریداري  بیشتر ایرانیان ترجیح می •

 .آید و نوعی تفریح به حساب میجتماعی هاي ا خرید بعنوان بخشی از فعالیت .کنند

آنهـا در مـورد خریـد    . اند که از طریق اینترنت به خریـد و فـروش بپردازنـد    قدر گسترش نداده ایرانیان اطمینان خود را آن •
آنهـا  . بصورت آنالین تا حدي بدبین هستند زیرا نگرانند که انتظاراتشان از محصول یا خدمات مـورد نظـر بـرآورده نشـود    

 .ن نگران هستند که کاال یا خدمات مورد نظر خود را به علت تقلب یا دزدي دریافت نکنندهمچنی

هاي پرداختی مانند کارت اعتباري، براي ایرانیان انجام معـامالت از طریـق تجـارت الکترونیکـی مشـکل       در فقدان مکانیزم •
 .داخت کنندبعالوه ایرانیان عادت ندارند قبل از دریافت کاال یا خدمات، پول پر. است

  .گیرد تا  براي تجارت الکترونیکی قرار می  اینترنت بیشتر بعنوان ابزار برقراري ارتباط مورد استفاده  •
غم آگاهی گسترده در مورد کاربرد اینترنت به خصوص در میان نسل جـوانتر، سـطح آگـاهی از تجـارت الکترونیکـی      ر علی •

آنهـا  . برنـد  اي براي برقراري ارتباط به کار مـی  اینترنت را به عنوان وسیلهبیشتر ایرانیان . قرار داردهنوز در مراحل کودکی 
  . دهند از پست الکترونیکی استفاده کرده یا اطالعات خود را با یکدیگر مبادله کنند ترجیح می
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 عناصر كلیدي راھبردھاي ملي تجارت الكترونیكي كشورھاي مختلف
 

 كشورھاي شامل عناصر
 عناصر راھبردردیف

درصد كشورھاي در حال  تعداد كشورھا
 درصد كشورھاي توسعھ یافتھ توسعھ

 64 70 50 آگاه سازي، آموزش و تحصیل

 1 50 54 27 آموزش و تحصیل
 29 51 23 آگاه سازي

 39 68 41 ھا و دسترسيخت زیرسا

 36 43 21 ھاخت زیرسا

 7 41 16 دسترسي
2 

 0 11 4 اصالح بخش مخابرات

 85 41 37 مسائل قانوني و مقرراتي

 3 85 46 29 مسائل قانوني
 Taxation 8 5 43مالیات بندي 

 43 41 21حمایت از بخش خصوصي  4

 29 32 19 سیاست ھاي خاص بخشي

 5 14 19 9 تجارت و سرمایھ گذاري
 21 19 10 و سایر بخش ھا ITتوسعھ 

 43 27 16 دولت الكترونیكي 6

 Online 9 24 0بانكداري و پرداخت  7

 43 24 17 سایر

 14 11 6 تسھیل تجاري و استانداردھا

 21 8 6 تحقیق
8 

 7 11 5 مشاركت بین المللي

  =ƮǕƕỸƹ Ʈƌҳƴǔ ƷỸƱңƴƏƝ14  
 Source: UNCTAD                                                                                                   37كشورھاي در حال توسعھ=  

(2002). 

  
  
  
  )سازي زیربناي اصلی فرهنگ(آموزش   ـ5ـ 1ـ4ـ6

هـاي تجـارت    انـا در زمینـه توسـعه و حمایـت ابتکـار عمـل      مهارت در تجارت الکترونیکی به معنی وجـود افـراد مـاهر و تو   

هـاي تجـارت    قادر نخواهد بـود فعالیـت   ICTیک کشور بدون دسترسی به افراد خبره و دانا در زمینه . است آنالکترونیکی در 
تجـارت   با درك این مطلب، کشورها تأکید بیشتري بـر روي مهـارت اینترنـت و   . حفظ کندگسترش داده و الکترونیکی خود را 
در بخش خصوصـی   چهدانشگاهها و تشویق آموزش  تامدارس از  ICTبعضی از کشورها، با تاکید بر آموزش . الکترونیکی دارند

  .اند گرفتهدولتی،  مهارت را بعنوان مهمترین عامل توانمندساز براي تجارت الکترونیکی در نظر  چهو 
توسـعه   کرده وکند که شهروندان با اطمینان از تجارت الکترونیکی استفاده  مهارت در تجارت الکترونیکی این امکان را ایجاد می

بسـیاري از دولتهـا برنامـه هـاي     است که این موضوع اهمیت با درك . و حمایت از تجارت الکترونیکی را راهبرد خود قرار دهند
براسـاس مطالعـات   العات جدول فـوق،  مطابق اط .اند ها و سایر موسسات آموزشی گنجانده را در مدارس، دانشگاه  ICTآموزش 

  کشور توسعه یافته و  14که در بین  عناصر کلیدي راهبردهاي ملی تجارت الکترونیکی کشورهاي مختلفآنکتاد در خصوص 
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کشور اولویت اول عنصـر راهبـردي و کلیـدي     50کشور مورد بررسی  51کشور در حال توسعه انجام شده است، از مجموع  37
هـاي الزم بـراي    انـد و دیگـر زیرسـاخت    سازي، آموزش و تحصیل برشـمرده  ابی به تجارت الکترونیکی، آگاهخویش را براي دستی

گـذاري، پـول    بکارگیري و ترویج تجارت الکترونیکی در کشورشان اعم از زیرساخت فنی، زیرساخت حقـوقی و قـانونی، سـرمایه   
   .اند هاي بعدي قرار داده را در اولوت..... الکترونیکی و 

  
به عنوان مثال در فرانسه، دولـت  . اي است که یک کشور می تواند داشته باشد در اقتصاد نوین، مهارت مهم ترین مزیت بالقوه 

در رشته هاي   ITهند در آموزش متخصصین  و قیت تجارت الکترونیکی تاکید داردبر دانش و مهارت افراد بعنوان زیربناي موف
  . است عمل کردهبسیار موفق هاي دانش  و ایجاد دهکدهموزشی از طریق موسسات مختلف آ  ICTمختلف 

نامـه تجـارت الکترونیکـی در ایـران،      با تصویب مصوبه طرح تکفـا و سیاسـت   1381با توجه به درك همین نیاز بود که از سال 
فنـاوري اطالعـات و    ها بـراي بکـارگیري   موجی از اهمیت دادن به فناوري اطالعات و ارتباطات آغاز و سپردن وظایف به دستگاه

توان به وظایف وزارت بازرگانی براي همکاري با سـایر دسـتگاههاي مـرتبط بـراي      از جمله می. اي شد ارتباطات وارد مرحله تازه
هـاي مـرتبط در سـطح     هاي ملی و حمایت از همایش برگزاري همایش. توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در کشور اشاره نمود

هاي تخصصی مرتبط با موضوع فناوري اطالعات و ارتباطات، آگاه سازي عمـومی بـا همکـاري صـدا و      شگاهکشور، برگزاري نمای
هاي تحصـیالت تکمیلـی بـا همکـاري      اندازي دوره هاي کوتاه و بلند مدت و تهیه سیالبس درسی براي راه سیما ، برگزاري دوره

  ..... .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 
کافی نبوده اسـت  این توجه ولی  اند، نیازهاي زیربنایی را مد نظر قرار دادهتا حدودي  سازان کشور و تصمیمقانونگزاران هرچند 
و ثانیا سـرعت گسـترش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در       شکاف دیجیتالی با کشورهاي پیشرفته بسیار زیاد استاوال چرا که 

  .جهان بسار باالست
  

  راهکارهاي اجراییـ 7

را نیز بدنبال داشته  بسیاري  هاي فرصت هاي ارزي و ریالی سنگین و هزینه انجام شده که هزینه هاي ها و پروژه طرح تمامی      
هاي داخلی براي انجـام آن بـه دلیـل     یا در اواسط کار به دلیل مشکالتی از قبیل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانایی شرکت

عدم توانایی مـدیریت پـروژه،   هاي خارجی به دالیلی مانند تحریم اقتصادي،  شرکت نداشتن توانایی و دانش الزم، عدم همکاري
افزارهـا و نرافزارهـاي بنیـادین، قیمـت بـاالي       برابر زمانبندي اولیه و مستهلک شـدن سـخت   3ها تا بیش از  طوالنی شدن پروژه

با شکسـت  ..... م توجه به بومی سازي پروژه و عدهاي وارداتی به دلیل تحریم اقتصادي و خرید دست چندم از دالالن،  تکنولوژي
به دلیل عدم توانایی براي عملیاتی کردن آن و یا به خاطرمقاومت مدیران ارشد مواجه شده و یا اگر تا حدودي موفق بوده است 

یـا  هـا و   انـه در کتابخ ،ها از حالت سـنتی بـه مکـانیزه    رآیندها و حرکت بخشی از فعالیتو مهندسی مجدد فبه دلیل لزوم تغییر 
هـاي مکمـل را    قابلیت یکپارچگی با پروژه ،اي عمل کردن میزهاي مدیران بال استفاده مانده و یا اگر اجرایی شده به دلیل جزیره

بزرگترین علت این ناهماهنگی و این نابسامانی عدم وجود سازمان متولی امر تجارت الکترونیکی در کشـور ماننـد   . نداشته است
و موتـور  کـرده  سازمانی کـه فـرا دسـتگاهی عمـل     . باشد به عنوان دستگاه اجرایی مستقل می "رونیکی ایرانمرکز تجارت الکت"

طـرح مرکـز تجـارت الکترونیکـی ایـران از سـوي        ،با احساس همین نیاز. گیري تجارت الکترونیکی در کشور باشد محرك شکل
  .اداري هنوز به مرحله اجرایی نرسیده استدکترین این علم سالهاست که پیشنهاد شده ولی در گردش بوروکراسی 

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور، وظایف دستگاههاي مختلف براي  86مطابق مستندات مربوط به برش 
  :است شرح ذیل تدوین شدهبه  1386در سال  R&Dسازي سرمایه انسانی مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب براي  آماده
افزاري مهیا شده به نیروي انسـانی متخصـص و آمـوزش دیـده نیـاز بـوده و بـراي         ده از تجهیزات فیزیکی و نرمبراي استفا        

  :در این بخش باید . نیز فراهم شود R&Dکاهش فاصله دیجیتالی کشور باید محیط الزم براي تحقیق و توسعه یا 
هاي علوم کامپیوتر و  از طریق گسترش رشته ICTهاي تحصیلی دانشگاهی به سمت استفاده از  ـ متناسب ساختن رشته

هاي کاربردي مثل تجارت  التحصیل در محیط هاي مزبور به منظور استفاده از افراد فارغ کردن رشته تکنولوژي و کاربردي
  .الکترونیکی

ها بـراي   رهاي براي شاغلین در بخش اقتصاد و تجارت و تنوع بخشیدن به این دو هاي آموزشی فنی و حرفه ـ برقراري دوره
یکی از موانـع توسـعه   . ها هاي متفاوت از این آموزش هاي سنی مختلف و مشاغل و مسئولیت استفاده تمام شاغلین در رده

  هاي  ها از علوم و تکنولوژي تجارت الکترونیکی سنتی بودن بافت اقتصاد و تجارت کشور و عدم اطالع شاغلین این بخش
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اي ضمن خدمت با تسـهیالت   آموزش فنی ـ حرفه . دهند برابر تحول از خود نشان میروز بوده و مقاومتی است که آنها در 
ها، محیط را بـراي اسـتفاده از ایـن ابـزار      و شکستن مقاومت ECمتناسب راهی است که ضمن آشنا نمودن آنها با مزایاي 

ریـزي الزم را بـراي    ط باید برنامـه البته دراین زمینه مراکز آموزشی مختلف وجود داشته و فق. نماید دنیاي مدرن آماده می
  .انجام داد ECهاي آموزشی مرتبط با توسعه  برقراري دوره

هاي جمعـی نظیـر    و مزایاي مترتب بر آن از طریق رسانه ECنمودن مردم نسبت به موضوع  رسانی عمومی و آگاه  ـ اطالع
در افزایش رفاه عمـومی، قـدرت انتخـاب     ECر نقش ها، مجالت و بروشورهاي تبلیغاتی با تاکید ب رادیو، تلویزیون، روزنامه

  ....وري، کاهش هزینه فرصت از دست رفته، ایجاد فضاي رقابتی و افزایش اطالعات و  کننده، افزایش کارایی و بهره مصرف
حداقل براي ما، موجودي دانش کشور در این زمینه پـایین بـوده و ایـن مسـاله      ICTو  ITـ با توجه به جدید بودن علم 

قطعا حتی در صورت وجود سایر شرایط، کشور را در آینده براي استفاده از این علم در اقتصاد و تجارت با مشـکل مواجـه   
راه افزایش موجودي دانش، گسترش تحقیق و توسعه از طریق ایجاد فضاي فرهنگی و اجتماعی مناسـب و  . خواهد ساخت

در ایـران در بهتـرین سـالها     GDPهـاي تحقیقـاتی بـه     دجهنسبت بو. است GDPهاي تحقیقاتی از  افزایش سهم بودجه
لـذا بـراي کـاهش     .درصـد اسـت   9/1درصد بوده و این در حالی است که متوسط جهانی این نسـبت حـدود    45/0حدود 

  : شکاف آموزشی و فرهنگی الزم است اقدامات ذیل با سرعتی قابل توجه صورت گیرد
 ت و تجارت الکترونیکی در مدارس هاي آموزشی مناسب اینترن راه اندازي محیط −
 ها  ها و شرکت ها در زمینه تجارت الکترونیکی در سازمان محیط مناسب کسب دانش و مهارت  سازي فراهم −
اي در خصـوص محـیط کـاربردي تجـارت       هاي آموزشی کوتـاه مـدت و میـان مـدت کـاربردي و توسـعه       اجراي دوره −

 الکترونیکی 
 ها  توسعه و کاربرد تجارت الکترونیکی در دانشگاههاي آموزشی در خصوص  اجراي دوره −
 اجراي تحقیقات هدفمند در حوزه تجارت الکترونیکی  −
 

، در حوزه تامین )1385مرداد ماه (شایان ذکر است که مطابق اهداف کمی سند ملی توسعه بخش فناوري اطالعات کشور 
 1/0بـه   1383درصـد در سـال    08/0جمعیت از به کل  ITنیروي متخصص فناوري اطالعات قرار است درصد متخصصان 

 1388درصـد در سـال    3/3بـه   1383درصـد در سـال    6/2و شاغالن دولتـی فنـاوري اطالعـات از     1388درصد در سال 
  .افزایش یابد

  :برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مقرر است 86همچنین طبق سند برش 
هاي آموزشی را  الکترونیکی را در برنامه درسی مدارس قرار داده و دورهـ وزارت آموزش و پرورش مطالب مرتبط با تجارت 

  .هاي فناوري اطالعات و تجارت الکترونیکی برگزار نماید براي معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه مهارت
 5داده و حـداقل  درصد افزایش  100هاي مرتبط با تجارت الکترونیکی را به میزان  ـ وزارت علوم و تحقیقات ظرفیت رشته

  .هاي معتبر خارجی تدوین و اجرا نماید را با همکاري دانشگاه) بر خط(هاي الکترونیکی  دوره آموزش
ریزي کشور باید در زمینه آموزش نیروي انسانی و بخش مدیریتی دولت به نحوي اقدام نماید  ـ سازمان مدیریت و برنامه

گمرك و بیمه مرکزي (بازرگانی، امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي  هاي درصد مدیران و کارشناسان وزارتخانه 80تا 
  به مباحث مدیریتی و راهبري تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود تسلط داشته باشند) ایران
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  :منابع و ماخذ 
  .1385 ،اول، همدان، نور علممعمارنژاد، عباس  ،)مفاهیم و کاربردها(تجارت الکترونیکی ، افریم، توربانـ 

  1386ـ عباس معمارنژاد، حسین پاریاب، وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران، کنفرانس تجارت الکترونیکی و جهانی شدن، 
  .1382 ،موانع فرهنگی استقرار تجارت الکترونیکی در ایران، تهرانموحدي، مسعود، ـ 

  .1384امکانسنجی تجارت الکترونیکی کشور، مطالعه طرح ـ وزارت بازرگانی، 
  .1383گزارش ملی تجارت الکترونیکی کشور،وزارت بازرگانی، ـ 
  .1381سترش و کاربرد تجارت الکترونیکی در ایران،گطرح  ،ریزي همانسازمان مدیریت و برـ 

  .1381سند راهبردي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، تهران، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، ـ   
 تهران،بندي کشورها در زمینه بسترسازي تجارت الکترونیکی به نقل از واحد اطالعات اکونومیست،  تبهر ،وزارت بازرگانیـ 

1385  
بررسی مقررات کسب و کار در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي جهان، به نقل از گزارش  ،وزارت امور اقتصادي و داراییـ 

  .1386بانک جهانی سال 
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