
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  
  
  

  نقاط قوت و ضعف آن ،ی تجارت الکترونیک
  نرم افزار -وترپیکارشناس کام -يده مهناز مهدویس

mahnazmahdavi@yahoo.com  
  
  
  
  
  
  
  :دهیچک

ها بر این عقیده اند که در سال هاى اخیر انقالبى مشابه انقالب صنعتى به وقوع  ربسیارى از اقتصاد دانان، متخصصان و آینده نگ
ساخته است و بسیارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حیات بشـر  » عصر اطالعات«پیوسته است که جهان را وارد 

که در روابط اقتصادى بین افـراد، شـرکت   یکى از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقى است . را دستخوش تحولى عمیق نموده است
مبادالت تجارى بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت هـا بـه   . ها و دولت ها به وجود آمده است

ز سرعت از حالت سنتى خود که عمدتاً مبتنى بر مبناى اسناد و مدارك کاغذى است خارج شـده و بـه سـوى انجـام مبـادالت ا     
تجارت الکترونیکى به دلیل سـرعت، کـارایى،   . طریق بهره گیرى از سیستم هاى مبتنى بر اطالعات الکترونیکى در حرکت است

کاهش هزینه ها و بهره بردارى از فرصت هاى زودگذر عرصه جدیدى را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مى شود عقـب  
اما این تجارت الکترونیک عالوه بـر   .ى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشتافتادن از این سیر تحول نتیجه اى جز منزو

در . لذا در این مفاله تجارت الکترونیک، نقاط قوت و ضـعف آن بررسـی شـده اسـت    . باشد نقاط قوت، شامل نقاط ضعفی نیز می
تجـارت الکترونیکـی تشـریح گردیـده      هاي یک هاي متعدد تجارت الکترونیک آورده شده است و سپس گام ابتداي مقاله تعریف

  .است و در انتهاي مقاله مزایاي تجارت الکترونیک از مناظر مختلف و موانع حاصل از استقرار آن مورد بحث قرار گرفته است
  
  

  :لغات کلیدي
  ضعف  –قوت  -تجارت الکترونیک
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  :مقدمه
انقالب صنعتى به وقوع  ها بر این عقیده اند که در سال هاى اخیر انقالبى مشابه بسیارى از اقتصاد دانان، متخصصان و آینده نگر

ساخته است و بسیارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حیات بشـر  » عصر اطالعات«پیوسته است که جهان را وارد 
یکى از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقى است که در روابط اقتصادى بین افـراد، شـرکت   . را دستخوش تحولى عمیق نموده است

مبادالت تجارى بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت هـا بـه   . ود آمده استها و دولت ها به وج
سرعت از حالت سنتى خود که عمدتاً مبتنى بر مبناى اسناد و مدارك کاغذى است خارج شـده و بـه سـوى انجـام مبـادالت از      

تجارت الکترونیکى به دلیل سـرعت، کـارایى،   . یکى در حرکت استطریق بهره گیرى از سیستم هاى مبتنى بر اطالعات الکترون
کاهش هزینه ها و بهره بردارى از فرصت هاى زودگذر عرصه جدیدى را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مى شود عقـب  

الکترونیک عالوه بـر  اما این تجارت  .افتادن از این سیر تحول نتیجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت
 ]1[باشد  نقاط قوت، شامل نقاط ضعفی نیز می

  
  :تعریف تجارت الکترونیکی

  :باشد یر میک به شرح زیتجارت الکترون تعاریف مختلف
 باشد کـه  یم خط و از طریق شبکه جهانی اینترنت-تجارت الکترونیک ، انجام هرگونه امور تجاري و بازرگانی بصورت وصل -1 

هاي مختلـف بـه مشـتریان و دیگـر      فروشی در کاالهاي فیزیکی و غیرفیزیکی، ارائه سرویس فروشی و خرده ل عمدهاین امور شام
  .استموارد تجاري 

هاسـت کـه خـدماتی نظیـر جسـتجوي اطالعـات،        افزارهـا و سیسـتم   اي از نرم تجارت الکترونیک نامی عمومی براي گستره -2 
گیري، مـدیریت حسـابها را در اینترنـت     طاي اعتبار، پرداخت بصورت برخط، گزارشمدیریت تبادالت، بررسی وضعیت اعتبار، اع

  .آورند این سیستمها زیربناي اساسی فعالیتهاي مبتنی بر اینترنت را فراهم می. گیرند بعهده می
دلـهء الکترونیکـی   تجارت الکترونیک عبارت از مبادلهء تجاري بدون استفاده از کاغذ است کـه در آن نوآوریهـایی ماننـد مبا    -3 

. شـود  آوریهاي مبتنی بر شبکه بکار برده می ها، پست الکترونیک، تابلو اعالنات الکترونیک، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن داده
به حالت خودکـار  . گیرد تجارت الکترونیک نه تنها عملیاتی را که در انجام معامالت بطور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می

  .هاي کاري خود را تغییر دهند کند که به یک محیط کامالً الکترونیک قدم بگذارند و شیوه آورد بلکه سازمانها را یاري می درمی
 یعنـ ی. شـود  یده مـ یک نامیالکترون رد تجارتیانجام گ یکیک قالب الکترونیداشته باشد و در  يکه هدف تجار یتیهر نوع فعال

ک شـامل  یـ تجـارت الکترون . شـود  یانجام آن استفاده مـ  يوتر برایکامپ از جمله یکیترونل الکیاست که از وسا یدر واقع تجارت
، طـرح  یکـ یالکترون يمطالب کاالها و خدمات نامه هـا  یکیسهام و وجوه، مبادله الکترون یکیمبادله الکترون :یگوناگون يبخشها

  ]2[ .ردیگ یدر بر مز ین را. . . غات، قبول سفارشات ویم تبلیمستق يها یابی، بازاريتجار يها
  یکیالکترون ک تجارتی يگامها 

  :باشد یر میگام ز 5ک، یده آل در تجارت الکترونیدن به نقطه ایرس يالزم برا يگام ها
شـامل اطالعـات    ت سـاده یک سـا یـ جاد یدر ا یک باید سعیتجارت الکترون یا سازمان متقاضیمرحله اول شرکت  در) گام اول 

ان قـرار  یار مشتریدر اخت یارتباط يها ق شبکهیطر د را داشته باشد تا از طریق آن اطالعات، ازخو يدیمحصوالت و خدمات تول
دکننـدگان  یبازد يماننـد وب بـرا   يسراسر يها شبکه يبر رو ینیتریبه وجود آوردن و يقت، مرحله اول به معنایدر حق. بگیرد

راه  یا سـازمان یو  يکشور یداخل بعنوان مثال اگر شبکه. افت کنندین صفحات دریق ایاطالعات مورد نظر خود را از طر است تا
  . کرد ينترنت راه اندازیا توان تجارت را بدون استفاده از یشده باشد م يانداز

 گـاه داده یک پایـ ل بـه  یت شـرکت تبـد  ین مرحلـه سـا  یـ در ا. اسـت  ن گام توسعه و گسترش گام اول مد نظریدر ا) گام دوم 
(Database) ن مرحله، اطالعات همه محصوالت ویدر ا. ردیگ یاطالعات مورد استفاده قرار م يدارنگه يشود و برا یم   
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ت را ین وب سـا یـ ق ایـ د از طریـ خر رد و کاربران امکان ارسال سـفارش یگ یخدمات و شرح کامل آنها در بانک اطالعات قرار م
 یت و پرداخـت پـول بـه همـان روش سـنت     فراهم نشده اس ینترنتیا پرداخت يالزم برا يها رساختیخواهند داشت، اما هنوز ز

ـ  یـ نند امـا ا یگز یخود برم يوه امن برایاز سازمانها بعنوان ش یرا بعض ن روشیا. انجام خواهد گرفت مانـدن از   بهـره  ین کـار ب
  .است يفناور

ت را خواهنـد  یر سـا ین گام، کاربران امکان ارتبـاط بـا مـد   یدر ا. باشد یمت شرکت یان کاربران و سایجاد تعامل میا) گام سوم 
ار یبسـ  یدرباره زمـان  دئو کنفرانس خواهد بود و کاربرانیو یا حتیو voice و e-mail ،chat قیارتباط از طر نیداشت که ا

ز یـ دار و نیـ ان فروشنده و خریم online پرسش و پاسخ افت خواهند کرد و امکانیت دریر سایکوتاه مدت پاسخ خود را از مد
ن یا چرا که.شود یتلق یک رابطه امن و کامال خصوصید کاربر یست از دیبا ین تعامل میا.دارد دا خدمات وجویدر مورد کاال و 

  .ماند یپنهان نم يد مشتریل از دین مسایبوده و کوچک تر يک ارتباط مجازیارتباط 
د یـ سفارش خر يها رمان پس از ارسال فیو مشتر شود یکاربران فراهم م يبرا ینترنتین گام، امکان پرداخت ایدر ا) گام چهارم 

فروشنده ارسال خواهند  يطرف قرارداد برا یفروش بانک ها و مؤسسات مال يها انهیپا قیافت کاال، وجه موردنظر را از طریو در
دها اگـر بصـورت   یـ ن خریا .ان فراهم خواهد شدیمشتر يق شبکه برایار امن از طرین حمل و نقل پول به صورت بسیکه ا کرد

کالن که بصـورت   يتجارتها یبا تمامیاما تقر. نترنت آن را انجام دادیا در یتیامن يبا استفاده از پروتکلها توان یمحدود باشد م
   .شود ینترنت انجام نمیا يهستند رو یکیالکنرون

دار بـا  یـ ان فروشـنده و خر یـ م يا واسـطه  يهـا  سـتم ین مرحلـه، س یـ در ا. است معروف یکپارچگیگام آخر به مرحله ) گام آخر
فـروش رود،   یین معنـا کـه اگـر کـاال    یبد. کامل درخواهند آمد یکپارچگیا شرکت به حالت یدر سازمان و  موجود ياه ستمیس

 يبـرا  يدیـ د جدیـ همزمـان دسـتور خر   انبـار کسـر شـده و    يشده از موجـود  يداریزان خریفروش رفته به م يکاال يموجود
ش درخواهـد  یانبار بالفاصله به نما يموجود يبعد يدهایخرشد و در  فروش رفته به انبار ارسال خواهد ين کردن کاالیگزیجا
جـه همـه   ینت اسـت کـه در آن   یکـ ین مرحله در تجـارت الکترون یتر ک کاملیمجموعه مراحل تجارت الکترون ن مرحله ازیا. آمد
ماننـد   ییهـا  ر ساخت شروع بکار سستمیکار ز نیا. شود یسازمان منعکس م يها ستمیات مربوط به داد و ستد در همه سیعمل
 ]3[است (CRM)يت ارتباط با مشتریریمد
  
  یکیتجارت الکترون يایمزا

اسـتفاده از   يایـ ن مزایهمچنـ . ز به همراه دارد که در ادامه به طور کامل به آن اشاره شـده اسـت  ین ییایمزا يتجار يکارکردها
  .ان شده استین بآ يح دسته هاینمود که تشر يم بندینج دسته تقسپتوان به  یرا م یکیتجارت الکترون

دهد که به دسـت   یداران و فروشندگان قرارمیار خریدرمورد هرکاال دراخت يا اطالعات کامل و گسترده یکیتجارت الکترون.1
  .نخواهدداشت نه و زمان امکانیدارد، اما بدون صرف هز ياریبس يارزش تجار یواقع يایدر دن یاطالعات نیآوردن چن

  . الزم است یند بازرگانیل فرایتکم يکه برا.. و هاي همچون ایمیل، چت افراد از طریق جاد ارتباط با همهیامکان ا 2 
 ها متیسابقه ق یداران است که باعث کاهش بیک به خریتجارت الکترون ياین هدایتر ارزش گر از باید یکیها  حذف واسطه.3

  .شود یز میمبادالت ن ش زماندرصد خواهد شد و به عالوه سبب کاه 50تا  15مت ین کاهش قیخواهد شد که ا
ـ  رپوشـش قـرارداد و امکـان چانـه    یدکننـدگان را ز یازتول يا ف گسـترده یتوان ط یم یکیبا تجارت الکترون 4  در  يشـتر یب یزن

 .ستین سریم ين امریامکان چن ییایجغراف يها تیل محدودیبه دل یدست آورد که در تجارت سنت به يمبادالت تجار
شـدن   یامکـان جهـان   ين بـه معنـا  یـ ا دکننـدگان بـه بـازار تمـام کشـورها و     یتول يول از سوامکان عرضه وفروش محص 5 

  .ع تر استیوس یابیبازار نه ممکن و امکانین هزیفروشندگان با صرف کمتر
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ن معنـا کـه شـما در    یـ بـه ا . است یکیتجارت الکترون يایمزا گریداران از دیو مطلوب خر ید محصوالت سفارشیامکان خر 6 

 ز در صورت امکان محصـول را بـا  ید و فروشنده نیده یموردنظر خود را به فروشنده انتقال م يها یژگیصول وک محید یخر
رواج  یفروش در محصـوالت صـنعت   ن روشیهم اکنون ا. گذارد یار شما میکند و دراخت ید میشما تول يها توجه به خواسته

ره امکـان تحقـق   یمانند ساعت، کتاب و غ يا د محصوالت سادهمور ه تنها دریاول يها که در سال یافته است، درحالی يشتریب
 .وجودداشت ين امریچن

رقابـت و در   ییتوانـا  ییمؤسسـات نوپـا   نیچنـ . است E ـ commerce يایگر مزایاز د يد اقتصادیجاد نوسانات جدیا 7 
 .دارند کهنه کار را يها امکان سبقت گرفتن از شرکت يموارد

 .ها ت در سطح شرکتیریمد يجاد امکانات بهتر برایو ا یانسان يها شتباهاز ا یناش يها نهیکاهش هز 8 
 .یکیتجارت الکترون ر بایدرگ يها و اشتغال در بخش يه گذاریش سرمایافزا 9 
اد یـ بـا وجـود تعـداد ز   . شـود  ین نوع از بازار فراهم مـ یا داران و فروشندگان دریش تعداد خریامکان گسترده شدن و افزا 10 

 ياثـر  تواننـد  یداران و فروشندگان نمیک از خریچ یرقابت کامل در بازار فراهم خواهدشد و ه فروشندگان امکانداران ویخر
 .مت بازار داشته باشندیط و قیشرا يبررو

د، یـ اس تولیـ د مقیش شـد ین تحـول بـا افـزا   یکسب و کار خواهدشد که ا يها وهیش در یسبب تحول یکیتجارت الکترون 11 
دشده و خود سبب یتول يها نهیهز سبب کاهش یهمگ... ش رقابت ویع، افزایتوز يها نهیدله، کاهش هزمبا يها نهیهز کاهش

 .خواهدشد یش رفاه اجتماعیافزا
مراحـل مختلـف    شـرکت در  يت و نوآوریزان خالقیها و مؤسسات به م ات شرکتی، ادامه حیکیکار الکترون در بازار کسب و.12
ت بـه کـل   یـ ن خالقیـ ر رقبا خواهدبرد و ایاز سا سبقت را يع وابسته است و هر شرکت که نوآور و خالق باشد، گوید و توزیتول

 ]3[جامعه خواهدشد ياقتصاد چرخه يبرا یکند و محرک یت میبازار سرا
اطی، از بـین رفـتن   ارتبـ  استفاده از تجارت الکترونیکی را می توان به پنج دسته تقسیم کرد که شامل بستر به طور کلی مزایاي

تولید کنندگان، سفارشـی کـردن محصـوالت درخواسـتی و      واسطه ها، افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهاي جدید براي
   .اقتصادي نوپا و رقابت سراسري است خدمات پشتیبانی قوي و پیدایش موسسات

   بستر مناسب اطالعاتی و ارتباطی.1
گسترده اي است که در مورد هر  تیار تجارت و بازرگانی قرار می دهد اطالعات نسبتا کامل وامکاناتی که اینترنت در اخ یکی از

امکانی که در دنیاي واقعی ارزش تجاري بسیار زیادي دارد اما بـدون   .کاال چه از نظر فنی و چه به لحاظ تجاري می توان یافت
همه افـرادي کـه    ونیکی آن است که امکان ایجاد ارتباط باارزش دیگر تجارت الکتر. زیاد به دست نمی آید صرف هزینه و زمان

و روش  Chat,e-mail کوتاه تـرین زمـان از طریـق    براي تکمیل یک فرآیند بازرگانی الزم است با آن ها تماس گرفته شود در
   .هاي دیگر امکان پذیر است

   نسبی واسطه ها حذف 2
الکترونیکی می باشد که باعث کاهش بی سابقه قیمت کاالهـا   جارتحذف واسطه ها یکی دیگر از ارزشمندترین دستاوردهاي ت

 براساس برآوردهاي انجام شده، حذف واسـطه هـا و ایجـاد ارتبـاط مسـتقیم بـین خریـداران و        .و خدمات در جهان شده است
   .شده است درصد موجب کاهش قیمت تمام شده کاالها و خدمات براي مشتریان 50تا  15فروشندگان بین 

   ایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهاي جدید براي تولید کنندگانافز.3
گسترده اي از تولیدکنندگان در سرتاسر جهـان   ارتباط اینترنتی فرصتی را در اختیار خریداران قرار می دهد که بتوانند با طیف

رسند و در مقابل فروشـندگان قـدرت   تقاضاي مورد نظر خود از بین پیشنهادهاي مختلف ب ارتباط برقرارکنند و از این طریق به
حقیقی بـه علـت محـدودیت هـاي      در صورتی که در دنیاي. زنی بیشتري براي کسب امتیاز و مزایاي بیشتر داشته باشند چانه

   .ندارند ناشی از فاصله جغرافیایی مشتریان چنین قدرت انتخابی
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از جملـه مـی تـوان بـه امکـان عرضـه و فـروش        . است فراوانی البته این ساختار براي تولیدکنندگان هم داراي مزایا و امتیازات
در واقع تجارت الکترونیکی به تولیدکنندگان امکان جهانی شدن محصوالتشان را بـا   .محصوالت به تمام مردم جهان اشاره کرد

تانی هـري پـاتر   به عنوان مثال، جلد پنجم کتاب داس. می دهد) نسبت به آنچه که در مقابل به دست می آید(هزینه کم  صرف
داشـته   شیوه فروش آن الین در شب اول انتشار خود، فروشی معادل یک میلیون جلـد را در جهـان   توانسته است با استفاده از

هم در مدت زمانی کوتاه یا اصال محال بـود   امکان وقوع چنین حادثه شیرینی براي ناشر این کتاب در دنیاي حقیقی، آن. باشد
   .توزیع نیاز داشت که هر سازمانی توانایی انجام آن را دارا نیست مالی و تبلیغاتی ویا به امکانات گسترده 

  محصوالت و خدمات پشتیبانی قوي سفارشی کردن 4
د بود محصوالت مورد درخواست خود را به صورت سـفارش و  نخواه قادر انیمشترمزیت دیگر تجارت الکترونیکی آن است که 

خـود   کامپیوتر مورد درخواسـت  Dell مراجعه به سایت شرکت توانند با یان میشتران مثال مبه عنو .دنمطلوب خود خرید کن
کار شرکت دل بـراي قبـول سـفارش در     در این فرایند روش. ند، سفارش داده و خریداري کنندرا با همان خصوصیاتی که مایل

سپس پیشنهاد مشتري بـا  . ر مشتري قرار می گیردارائه پیشنهاد در اختیا خواستی به این صورت است که ابتدا امکان انتخاب و
قبـول درخواسـت،    در صـورت . شرکت مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مورد قبول یا عدم قبول قرار می گیرد توجه به امکانات

یـق  شیوه پیگیري محموله در مدت ارسـال از طر  مراحل بعدي ثبت سفارش و دریافت مبلغ طی می شود و اعالم ارسال کاال و
نهایتا مشتري مـی  . مشتري نیز به نوبه خود می تواند زمان دریافت را اعالم نماید .هاي متعدد انجام می شودe-mail فرستادن

شرکت تولیدکننـده نسـبت بـه     با دادن اطالعات مختلف در مورد کاالهاي خریداري شده و برقراري ارتباط الکترونیکی با تواند
  .نمایدرفع نقص کاالي مورد نظر اقدام 

مختلـف   این طریق به فروش محصوالت و خدمات خود اقدام می کنند به طـور دائـم از طریـق روش هـاي     شرکت هایی که از
در . مردم بـه خریـد از اینترنـت مـی شـود      سریع و کم هزینه در ارتباط با مشتریان خود هستند و پشتیبانی قوي باعث ترغیب

اسـتفاده از ایـن روش فقـط بـراي کـاالي کوچـک و ارزان مثـل سـاعت،          کـاال سال هاي نخست رواج شیوه الکترونیکی فروش 
همچون صنعت  استفاده می شد، اما اکنون با توجه به رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، صنایع بزرگی عروسک، کتاب و لباس

از نظر رنـگ یـا    ،د درخواست ماشین مور امکان انتخابفورد  سایت شرکت درمثال . ماشین سازي نیز به این روش رو آورده اند
 .وجود داردامکانات جانبی 

  پیدایش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري 5
در مواردي سبقت گـرفتن   پیامدهاي تجارت الکترونیکی، ایجاد موسسات جدید اقتصادي است که توانایی رقابت و حتی یکی از

و فروش یعنی بازار سنتی و حقیقی و بازار مجـازي و مبتنـی    ار خریددرحال حاضر دو نوع باز. از شرکت هاي کهنه کار را دارند
 عمل می کنند و هر کدام داراي قواعد تجـارتی خـاص خـود هسـتند کـه گـاه داراي خصوصـیاتی        بر شبکه به موازات یکدیگر

ت هـاي کـاربردي در   با ایجاد سیاسـ  در برخی موارد کسب و کارهاي نوپا توانسته اند. مشترك و گاه با یکدیگر متفاوت هستند
 مثال رقابت بـین موسسـه  . و بازار محصوالت مختلف را تصاحب کنند بازار جدید مجازي گوي رقابت را از رقباي سنتی بگیرند

BarnesNoble و شرکت Amazon در خرید و فروش کتاب یا موارد دیگري چون Dell  در کـامپیوتر و etoys اسـباب   در
 ]4[بازي
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   موانع تجارت الکترونیک
 يکـه موانـع و مشـکالت تجـار    یدرحال. میده یقرار م ی، موانع آن را مورد بررسیکیتجارت الکترون يایح مزایس از تشرپاکنون 
 ی، نبـود امکانـات ارتبـاط   یتـ یو امن یحفـاظت  يرساخت هـا یمناسب، نبود ز یتوان نبود ساختار بانک یران را میدر ا یکیالکترون

ن نـوع تجـارت را مـوارد    یـ موانع ا یاما بطور کل. ح شده استیه در ادامه به طور کامل تشردانست ک... نترنت و یع با شبکه ایسر
  .ر دانستیز
 نترنتیا و شبکه یکیکمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترون 1
 یکیت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیلزوم حما 2
 یکیالکترون يمانند عدم قبول اسناد و امضاها یکیکتروندر استفاده از تجارت ال یحقوق يها رساختیز نبود 3
 کشورها از یدر برخ یکین نقل و انتقال وجود الکترونیت پائیامن 4
 نترنتیاستفاده از شبکه ا يها تیز محدودین و نیسرعت پائ 5
 ینترنتیکسب و کار ا يایازمزا يدیو تول يواسطه ا يمؤسسات و شرکت ها یاطالع کاف عدم 6
 ]5[ ز محرمانه ماندن اطالعات رد و بدل شدهیت الزم و نیامنن یتأم 7

 .ر دانستیتوان عوامل ز یرا مراه اندازي و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور موانع و چالشهاي در کل 
در  هاي حقوقی الزم براي استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسـناد و امضـاهاي الکترونیکـی    فقدان زمینه .1

   .قوانین و مقررات جاري کشور
   .نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهاي اعتباري .2
   .هاي الکترونیکی محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده .3
   .نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن .4
   .بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایاي آن عدم اطالع کافی موسسات .5
هزینه اولیه نسبتا باالي استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهاي دولتی و خصوصی به ویژه براي موسسات کوچک و نبود  .6

   .انگیزه الزم در آنها براي استفاده از این روش
   .و شبکه اینترنتکمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی  .7
   .لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی .8
   .حقوق گمرکی و مالیاتهاي قابل وصول از تجارت الکترونیکی .9

  .تامین امنیت الزم براي انجام مبادالت الکترونیکی و محرمانه ماندن اطالعات مربوطه .10
وسـهولت آن باعـث    عمل آمـده نشـان داده اسـت کـه سـرعت     ه ب یکینه تجارت الکترونیقات که در زمیاکثر تحق یاما بطور کل

  . ل وجود داشته باشدیمسا نیباالتر از ا يزیرسد چ یاما به نظر م.ت وگسترش آن شده است یمقبول
تجارت به  ياست برا يدیتهد گر خطر وید يآورده است واز سو مصرف کنندگان بوجود يمناسب را برا یک سمت فرصتیدر  
 یمیوقـد  یمدتها در سر راه فـروش بـه روش معمـول    يرا که برا یموانع ومشکالت یکیتجارت الکترون خالصه آنکه، یوه سنتیش

  . ان بر داشته استیبوده است را از م
  ییایجغراف يت هایان برداشتن محدودیاز م -
 ینترنتیساعته فروشگاه ا 24ت یفعال -
  گریکدیبا  ینترنتیا يسه راحت فروشگاه هایمقا -
  
  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  
  
ـ    یا يبـر رو  on-line يافتن دادوستدهایع یش رفتن وگسترش سریباعث کند پکه  یعوامل  وعـدم   ینترنـت شـده اسـت نگران

ن امـر  یداننـد وهمـ   ین وامـن نمـ  ینترنت را مطمـ یا يم بر رویمستق است که معامالت يوتریداران کامپینان کاربران وخریاطم
  .دارد ش رویرا در پ یک راه طوالنیلکترونشود وتجارت ا یتها مین سایا يمعامالت بر رو باعث ناتمام ماندن

  

  کیتجارت الکترون دشوارسخت و  يجنبه ها

  :ک عبارتند ازیتجارت الکترونموارد مشکل ساز در 

  صفحات وب  يورود کاربران بررو يک برایمواجه شدن با تراف 

  بازگشت مجدد به همان صفحات يک برایمواجه شدن با تراف

  ر رقبایابرتر ساختن خود ازس ز ویمتما

 ت هایسا ق وبید از اجناس از طریخر يبرا يجلب مشتر

کـارت   يپ کـردن شـماره هـا   یـ تا يواداشتن آنها بـرا  واست جدا  يا امرهت یآوردن به وب سا يرو يجلب نمودن کاربران برا
  است جدا یز حرفیتتان نیوب سا يشان بر رویاعتبار

    ودموج يتجار يبا داده ها .E-COMMERCEیکی کردن صفحات 

  جنبه هاي راحت و مثبت

  :از عبارتندبا افراد  ییجز يدادوستدها يبخصوص برا کیراحت ومثبت تجارت الکترون يجنبه ها 
  ایجاد یک وب سایت  -
  اخذ سفارشات  -
 ]6[پذیرش پرداخت  -
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  نتیجه گیري

 E-commerce ه اعتمـاد متقابـل   یکال بر پا تن نوع از تجاریا. است ینقاط ضعف يها هنوز دارا يبرتر یصرف نظر از تمام
 ییتوانـا . د به فکـر ایـن مهـم بـود    یحرفها با یپس به دور از تمام ان استین مین عامل در این کننده ترییر ساختها تعیبوده ز
 يهـا  گـاه یپا بـه  یابینترنـت امکـان دسـت   یبسـتر ا  ين نقل و انتقال اطالعات بررویو سرعت پائ یشخص يها انهیبه را یدسترس

ـ   یرا کمرنـگ مـ   یکیتجارت الکترون ن موارد، اثریر ایجه تأثیسازد و درنت یرا با مشکل مواجه م ینترنتیا ش یبـا افـزا   یکنـد ول
 دگرگـون خواهـد   يا نـده چهـره  یآ يایبه دن یکینترنت، تجارت الکترونیا يمجاز يایبه دن یابینترنت و سهولت دستیکاربران ا

 یک احسـاس مـ  یـ تجـارت الکترون  در امر يه گذاریک سرمایاز به یکشورمان ننترنت در یبا توجه به توسعه روزافزون ا .دیبخش
  .استله کامال متفاوت شده ئن مسیبود اما درحال حاضر ا ق حضور اشخاص در کنار هم ممکنیدر گذشته تجارت از طر.شود
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