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 :چکیده 

رسانی برای محصوالت، خدمات و اطالعـات از طریـق  شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمت  تجارت الکترونیک

در خصوص مزایا و معایب تجارت ا توجه به اینکه در گذشته مقاالت و مطالب متعددی ب. است ها  شبکه اینترنـت و سـایر

 یها  ساختضرورت و لزوم بهره گیری درست از تجارت الکترونیک و ایجاد زیربیان مطالبی در خصوص ، هشد ارائهالکترونیک 

تقریبا صفر بوده و  831 کترونیکی در سال سهم کشور ایران در زمینه تجارت ال. شدبا میشایان توجه  ،در این زمینه مناسب

ی مناسب فنی و ها  مشکالتی مانند نبود زیرساخت و، شدبا می این بدان معناست که تجارت الکترونیک در کشور ما نوپا

در  یهایچالشموجب ایجاد ... و کنندگان فقدان حمایت از حقوق مصرفهزینه باال، ، حقوقی الزم یها  مینهزفقدان فرهنگی، 

مشکالت و راهکارهای توسعه آن در  ،ها  زیرساختسعی شده درباره تجارت الکترونیک،  نوشتاردر این . گردد میراه استقرار آن 

 دولتی مدیریت هدف توانمندسازی با الکترونیک دولت تحقق برنامه سازی پیادهاز طرفی . گردد ارائهایران توضیحات مناسبی 

 قانونی، های  پشتوانهاز  برخورداری با که است چندسالی جامعه پایدار توسعه تحقق دولت در نقش و کارکرد ارتقای و کشور در

 .است شده آغاز مناسب، نسبتاٌ مالی ساختارهای

 

 تجارت الکترونیک، مدل تجارت الکترونیک، چالش :کلمات کلیدی
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 :مقدمه -1

تر کرده است، اما انسان برای راحتی بیشتر هرگز از پا  مراتب راحتهای جدید مانند وب استفاده از اینترنت را به  فناوری

از طرفی دوران جدید که به عصر اطالعات و دانایی معروف است، نوید . های نو نهاده است ننشسته و قدم در ایجاد فناوری

ا در این دوران نوین حرف اول رفناوری اطالعات نوین بکارگیری اطالعات و دانش است و  های  شیوهبخش جهانی نو با 

 .در اقتصاد ملی است یافزایش کارایی تجار یالزم برا های  حلقهاطالعات یکی از  یاز فناور یگیر بهره (. 83 بابایی، )زند می

تغییر  ی، نوعیفنآور های  نوآوریری بکارگی. تأثیرات شگرفی داشته است یتجار های زمینهدر  یفنآور های  نوآوری یبکارگیر

از  ییکـ. مـیگذارنـد یعمومـاً اثـرات مثبتـی بـر جـا تأثیر میگذارنـد و یاست که بر فرآیندها و اجزاء سیستم تجار

 .ی استو بویژه اینترنت درسیستم تجار یالکترونیکی ابزارهـا یمـذکور بکـارگیر ینوآوریهـا

جدید تجارت و بازاریابی که تحت  های  شیوهتحوالت جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن، بروز 

نگران را بر این  از اقتصاددانان، متخصصان و آینده یوجود آمده و بسیار به یتاثیر پیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناور

این انقالب، جهان را وارد عصر اطالعات . وقوع پیوسته است بیه انقالب صنعتی بهاخیر انقالبی ش یباور داشته که در سالها

از  یگیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشری را دستخوش تحولی عمیق ساخته و با بهره های  جنبهکرده و بسیاری از 

امروزه حضور در بازارهای . یافته است نوین، به سطـحی جدید و غیرقـابل تصـور از پویایی و تغییرپذیری دست یفناوریهـا

، از جمله کشد میکشورها را به تصویر  یاقتصاد یموفق و کارآمد که خود، نمایی از توانمند های  شیوهجهانی به کمک 

یکی از . و صنعتی آن است یاقتصاد های عرصه حاصـله در های پیشرفتلحاظ  المللی کنونی به تطبیق با نظام بین های ضرورت

 که پدیده یطور وجود آمده، به بین افراد، شرکتها و دولتها به یابعاد عصر اطالعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصاد

 یاقتصاد های تئوریاز مفاهیم، اصول و  یالکترونیک و تجارت الکترونیک را مطرح ساخته و بسیارر نام کسب و کا به یجدید

اینترنت  .شده است (اقتصاد سنتی) کم کم جایگزین واژه (اقتصاد مبتنی بر اینترنت) ون کرده است؛ تاجایی که واژهرا دگرگ

تدریج  که به، عمیق یانقالب یبسیارجهات بشر قرار داده است که از  یعرصه نوینی برای نشر، تبادل و ارائه اطالعات، فرارو

 ییکی از ویژگیها. شود میمحسوب  ،دکن می سیاسی و تکنولوژیکی جوامع را دگرگون، اجتماعی، فرهنگی، یاقتصاد یبنیادها

 .( 83  ،گل چهره نودهی)است ها هزینهفعالیت و در نتیجه کاهش  یروشها یساز ، روانیمهم استفاده از این فناور

 

 تجارت الکترونیک-1-1

 :تعریف تجارت الترونیک-1-1-1

ساله شاهد رشد قابل توجه این نوع  هر .شود میبیشتر  تجارت الکترونیک دراقتصادروز اهمیت ه ب روز یدرجهان اقتصاد

با توجه به جوان بودن . باشد اولین قدم در بررسی یک موضوع داشتن تعریفی مناسب از آن می .هستیم یتجارت درسطح جهان

رای آن مشخص نشده است و در حال الخصوص تجارت الکترونیک هنوز تعریف دقیق و جامعی ب رشته فناوری اطالعات و علی

عبارت است از خرید و   پروفسور توربان از نظر تجارت الکترونیک. حاضر هر کس از دیدگاه خود به مساله روی آورده است

 های ارتباطی فروش کاال، خدمات و اطالعات از طریق شبکه

 :این تعریف از چهار دیدگاه قابل بررسی است
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 های  تجارت الکترونیک رساندن کاال، خدمات، اطالعات و یا پرداخت پول از طریق شبکه  :از دیدگاه ارتباطات

 .کامپیوتری و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر است

 تجارت الکترونیک کاربرد فناوری در فرآیند داد و ستد و تجارت است :از دیدگاه فرآیند تجارت. 

 مشتریان، شرکتها و مدیران را جهت رسیدن به  های آرمانه ای است ک تجارت الکترونیک وسیله :تاز دیدگاه خدما

 .نماید کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و خدمات بهتر را با هزینه کمتر برآورده می

 تجارت الکترونیک قابلیت خرید، فروش، داد و ستد محصوالت و اطالعات از طریق  (:برخط)1آنالین از دیدگاه

برخی از مردم تجارت را به معنی داد وستد بین شرکتهای . کند دیگر را فراهم می online اینترنت و یا هر شبکه

، بنابراین اغلب از شود میوقتی از این معنی استفاده شود دامنه تجارت الکترونیک بسیار محدود . دانند تجاری می

خرید و : تجاری شامل یها فعالیتکنند که این تعریف تمام  واژه کسب و کار الکترونیکی به جای آن استفاده می

 (831 نامور، ) .گیرد را در برمی... تجاری بین شرکتها و  های ارتباطفروش، ارایه خدمات پس از فروش، 

 

 : نظر کنسرسیوم صنعت تعریف تجارت الترونیک-1-1-1

تجارت الکترونیک عبارت است از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطالعات تجاری که 

 یخاص یتجارت الکترونیک مزایااز سویی  .باشد میبیشتر با خرید و فروش اطالعات، کاالها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط 

 یطریق هدایت کسب و کار را تغییر میدهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارها تجارت الکترونیک ،دارد ینسبت به تجارت سنت

بسیاری  اخیر تجارت، پیشرفت های دههطی  .شود می یرقابت ایجاد تغییرات چشمگیر درشرایطو نیز جدید  های شکلبه  یسنت

 اشکال. شوند میطوری که حجم وسیعی از مبادالت از طریق تلفن و پست و با استفاده از کارتهای اعتباری انجام  ؛ بهنموده

که امروزه وجود دارند، نه تنها به تحوالت  کارتهای اعتباری هوشمند و چک الکترونیکیمانند  جدید از پول و روشهای پرداخت

رود شرکتها در عرصه تولید پول را که تا به امروز تنها در اختیار دولتها بود، بلکه امکان و عمده در فرآیند خرید منجر شده،

 (.Lorsuwannarat, 2006)میسر ساخته است

 0055میالدی به  333 میلیارد دالر در سال  05با توجه به روند جهانی شدن بازار، ارزش تجارت الکترونیکی از 

هدف از تجارت الکترونیکی فقط ایجاد ارتباط نیست، بلکه ترکیبی از  .میالدی رسیده است   15میلیارذ دالر در سال 

 (.835 مرتضوی، )باشد میی مختلف ها  شرکتهمکاری، رقابت و بازدهی بیشتر  بمنظورو شگردهای بازرگانی  ها تکنیک

 : تجارت الکترونیکی در جهان-1-2

ها، عرصه جدیدی را در رقابت  برداری از فرصت ها و بهره کاهش هزینه سرعت، کارایی،  به ها توجتجارت الکترونیکی ب

ای جز منزوی شدن از عرصه اقتصاد جهانی  عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه توان گفت می، به گونه ای که حتی گشوده

همچنین نرخ . داشته است کاهشدرصد  8. ،  155درصد و در سال  8.3، 1555رشد اقتصاد جهانی در سال . نخواهد داشت

 1555صادرات کشورهای در حال توسعه که در سال  خصوصا. المللی نیز به طور قابل توجهی پایین آمده است رشد تجارت بین

 .Busli, Al-hawamdeh 2002))درصد افزایش داشته است   معادل فقط  155درصد رشد کرده بود، در سال  0 با نرخ 
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براساس . شماری به اینترنت گردیده است رشد روز افزون فناوری مخصوصاً فناوری اطالعات در جهان باعث دسترسی افراد بی

(ITU)المللی ارتباطات از راه دور تحقیقات اتحادیة بین
 
میلیون نفر رسیده  055به   ، 155تعداد کاربران اینترنت تا آخر سال  

 1555میلیون نفر بیشتر از تعداد کاربران اینترنت در اواخر سال  0   به تعداد درصد 85یزان افزایشی به مبا  است که این رقم

 .(Ecommerce, 2002)رسیده است

 : ه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکیبتجر-1-3

 :آمریکا -1-3-1

رییس جمهور آمریکا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریکا در جهت تقویت و گسترش  331 در اول جوالی سال 

ای را مامور   وزارتخانه ،جهانی تجارت الکترونیکی را مشخص نموده و برای اجرای هر یک از سیاستهای مذکور در آن فرمان

مامور هماهنگ سازی فعالیتها و  ،وق بودگروه کاری تجارت الکترونیکی که پیشنهاد دهنده استراتژی ف ،همزمان. ساخت

 :بوداستوار استراتژی دولت آمریکا بر پنج اصل . گزارش دهی در این زمینه گردید

 .بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید - 

 نمایند خودداریی غیر موجه در تجارت الکترونیکی ادولتها باید از بکارگیری محدودیته -1

قابل پیش بینی و سازگار برای انجام  ،ساده ،باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود دولتحضور هدف از  -8

 .تجارت خالصه شود

 .ی منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهندها  ویژگیدولتها باید  -0

 (.Chan, 2002)گردد آساناز طریق اینترنت در سطح جهان  بایست می جارت الکترونیکیت -0

 :اتحادیه اروپایی-1-3-2

ابتکاری اروپایی ” با نامکمیسیون اروپایی سیاستهای مربوط به تجارت الکترونیکی را در قالب گزارش  311 در آوریل 

ارایه  ،هدف از سیاستهای مذکور در این گزارش رشد سریع تجارت الکترونیکی در اروپا. منتشر ساخت“ در تجارت الکترونیکی 

چارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه تجارت الکترونیکی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله 

حقوقی و تنظیمی و  مسائل ،دسترسی به بازارهای جهانی مانند مواردیپیشنهاد اجرایی مذکور در این سند به . شدعنوان 

است تا موضع واحد اروپا در زمینه اجماع جهانی  شدهتالش  بوده وت الکترونیکی مربوط ایجاد محیط مناسب برای انجام تجار

هدف کمیسیون اروپایی . برای ایجاد شرایط الزم برای انجام تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین گردد

 .ودب 1555چارچوب مذکور در سال  اجرای

 (:2آسه آن)شرق آسیااتحادیه ملل جنوب  کشورهای-1-3-3

کشورهای آسه آن با درك اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارایی تجاری کشورهای عضو اخیرا در 

مالزی به عنوان یکی از . ودندنم توافقنسبت به ایجاد کمیته هماهنگی الکترونیکی  ،نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن

این . کند ای حمایت می گی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقهنز هماهبنیانگذاران این اتحادیه ا

بتواند به کشورهای توسعه  1515ای که تا سال  کشور دارای یک دستور کار در زمینه تکنولوژی اطالعاتی ملی است به گونه

 .(Kimberley, 1991)ملحق شودیافته 
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 :هند -1-3-4

میلیارد دالری تجارت الکترونیک را برای این کشور  15جمعیت آنالین هند باعث شده تا کارشناسان رقم رشد بی سابقه 

بدنبال توسعه  -فلیپ کارت -بزرگترین کمپانی تجارت الکترونیک این کشور  نقل ازبه  .پیش بینی کنند 1515تا سال 

کاربران ثبت  بنام میالدی گذشته سال در دالر میلیارد 8  رقم تا شد باعث خریدهای آنالین کاربران هندی،اینترنت موبایل 

اینترنتی در هند مانند توسعه و تجهیز پرداخت های الکترونیک و دلیوری و ارسال -الکترونیکی یها  ساختزیرتوسعه  .گردد

 .به سوی خریدهای آنالین بیاورند بشدت روبسته باعث شده تا کاربران هندی 

 :آلمان -1-3-5

، درآمد کل حاصل از تجارت الکترونیکی  فورستر مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته توسط موسسه تحقیقاتی براساس

میلیون  05مربوط به ایاالت متحده و  مبلغمیلیارد از این  853که  ،میلیارد دالر بوده 355بیش از  1 15در کل دنیا در سال 

سال آینده بزرگترین و مهمترین بازار تجارت الکترونیک را  1 طیکه آلمان شود  بینی می پیش. آن مربوط به کشور آلمان است

، فرانسه 15و بعد از آن به ترتیب، بریتانیا  10سهم آلمان از تجارت الکترونیک در اروپا  به این معنی که. در اروپا داشته باشد

  .(Karester et al, 2001)شددرصد خواهد  5 و کشورهای اسکاندیناوی  8 

 :ایران -1-3-6

که باعث  ی ارتباطی جهان به وجود آمدهها  سیستمدر دو دهه اخیر تحوالت چشمگیری در عرصه فناوری اطالعات و 

انجام جدید ایجاد شده، برنامه ریزی همه جانبه ای را  های  زمینهایران، با درك  مانندبرخی کشورهای کمتر توسعه یافته،  شده

( 810 -813 )قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور  10مطابق تبصره (. 830 بقایی راوری و مقدسی، )دهند

های  المللی با کمک تمام نهادها و ارگان اندازی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین وزارت بازرگانی وقت موظف به ایجاد و راه

به عنوان ناظر در چهاردهمین هیات تبادل الکترونیکی  810 وقت در سال به همین دلیل وزارت بازرگانی . دولتی شد

با همکاری و مشارکت  810 ماه  شروع به فعالیت کرد و در مرداد( ادیفکت)اطالعات برای امور اداری، تجاری و ترابری 

کزی هیاتی مشابه در ایران های دیگر مانند گمرك، وزارت راه و ترابری وقت، وزارت پست و تلگراف وقت و بانک مر سازمان

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  ،سازی و توسعه تجارت الکترونیک استقرار، پیادهر منظو  به 838 ا در سال تشکیل شد و نهایت

قابل های  از فعالیت  .بکار کرد گذاری کاال و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی آغاز با تجمیع مرکز ملی شماره

به متقاضیان،  SSL گواهی 55 گواهی دیجیتال، ارائه  1055صدور های اخیر  طی سال مرکز صدور گواهی الکترونیکی اشاره

ها و  اندازی سامانه اختصاصی جهت صدور گواهی دیجیتال در کل حوزه نفت، آموزش متصدیان صدور گواهی استان راه

دفتر ثبت نام  085 نماد اعتماد الکترونیکی، فروشگاه الکترونیکی، پشتیبانی از  80نام، اعطای  متقاضی دفاتر ثبت های سازمان

 Kargar, Mirjalili 2004))باشد میای به واحدهای متقاضی،  و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره

توانمندیها و مزایای خود جایی در این بین  وضعیت کشور ایران در این بین چیست؟ آیا ما نیز توانسته ایم با توجه به

 یها  توانمندیجهان بدون احتساب کلیه  1%داشته باشیم؟ حداقل انتظار از ایران با داشتن جمعیت و مساحت نزدیک به 

درصد سهم در اقتصاد جهانی به 49/. سال گذشته از 20 از اقتصاد جهانی است در حالیکه طی 1%بالقوه و بالفعل، سهم 

باید به شدت به دنبال استفاده حداکثرى از فرصت هاى خلق شده در عرصه دانش و  بنابراین. درصد تنزل داشته ایم 43%

زین ــــارت الکترونیک و تفکر نادرست و جایگـــگ مناسب رویارویی با پدیده تجـــنبود فرهن .فناورى دنیاى پیرامون باشیم

 کردن برخی از
                                                           
1 Forrester 
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که ارتباط چندانی با تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار،  یا بازاریابی شبکه نظیردیگر  یتجار های  پدیده 

 .آید میشمار  توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر رشد این پدیده به یواحدها

 

 : تجارت الکترونیک یها  مدل -1-4

ای بر روی بخش  های تازه های ارتباطی در سالهای اخیر، افق  شبکهرشد سریع مبادله الکترونیکی اطالعات و توسعه 

 ی، دقت، سرعت برقراریور روشهای نوین تولید، پردازش و انتقال اطالعات موجب باال رفتن کارایی، بهره. تجارت گشوده است

این امر باعث تسهیل تجارت و افزایش قدرت رقابت بخش که شده  یتجار ارتباط و کاهش هزینه در شرکتها و سازمانهای

ارتباط با خریداران و فروشندگان، معرفی محصوالت و  ی، برقراریتجار یشناسایی شرکا اموری نظیرامروزه  .گردد میبازرگانی 

انجام ی کارایی بیشتر و هزینه کمتر خدمات جدید، دستیابی به بازارها و تامین منابع و کاالها با کمک تجارت الکترونیک با

 شاملکه  داند میمحصول، خدمت و جریان اطالعات ی برا یتیمرز مدل کسب و کار را نوعی معمار(. 831 صنایعی، )میشوند

هر یک از این عاملین و منابع درآمدی آنها  یبالقوه برا یمزایا توصیفی از عامالن مختلف کسب و کار، نقش آنها در این میان،

 (. 83  ،ینوروز)باشد می

1تجارت فروشنده با فروشنده  -1-4-1
B2B :  کنندگان از این  تمام افراد طرف قرارداد و استفادهشرکتها و یا سازمانها

اولین خرید و فروش در داد و ستد الکترونیکی است، و طبق آخرین آمار بیشترین درآمد در  .باشند میتجارت الکترونیک، 

تجار نه تنها باید مشتریان خود را بشناسند بلکه باید مشتریان را شناسایی .تجارت الکترونیکی مربوط به این بخش است

 .(Rowley, 2002 )نمایند

B2Cتجارت فروشنده با مصرف کننده -1-4-2
نیز نامیده  کالکترونی یفروش نوع تجارت الکترونیک خرده این :2

های ثابت  مشتری که تر قرار دهد  کوچک یهرگاه یک شرکت بزرگ خدمات یا تولیدات خود را در اختیار یک کمپان. شود می

با گسترش وب به  که این نوع تجارتدر (.Hanafizadeh and Rezaei, 2007)خود را داشته باشد و به آنها سرویس دهد

در یک طرف معامله تولید کننده یا فروشنده محصول و در طرف دیگر، خریدار یا مصرف کننده نهایی ، سرعت افزایش پیدا کرد

 وابسته گردد میموفقیت در فروش از طریق این مدل به تجربیاتی که به مشتری ارایه  .(Matlay, 2000)می گیردقرار 

 .(831 اُبرایان، )است

C2Cتجارت مصرف کننده با مصرف کننده -1-4-3
و  فروشد در این مدل شخص محصولش را به شخص دیگر می :3

طبقه بندی شده یک  های نیازمندی بهتجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه های کاال از طریق اینترنت انجام می گیرد و 

 .(Rayport and Jaworski, 2002)است شبیه روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری

P2Pتجارت نقطه به نقطه  -1-4-4
این مدل برای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است : 4

با هم پول رد و بدل بتوانند که افراد مستقیما  کند میبه گونه ای عمل  و باشد می Paypalکه مشهورترین آن سرویسی به نام 

 .کنند

 

                                                           
1 Business To Business 
2 Business To Consumer 
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B2Aتجارت فروشنده با اداره  -1-4-5
تامین . ی دولتی استها  سازمانا و ه  شرکتمبادالت تجاری و مالی بین  تمام :1

 .Ryme) , 1998)استدر این گروه قابل اشاره  و پرداخت عوارض مالیات ها از جمله موارد ها  شرکتنیازهای دولت توسط 

 

 : ی مزایا و معایب تجارت الکترونیک-1-5

  گذاری افزایش درآمد و توان سرمایهدر نتیجه  افزایش فروش و 

 شدنی عمل جهان افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت 

 حضور واسطه دلیل عدم تبلیغات شرکتها به یها کاهش هزینه 

 انسان یتاثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماع 

 کوچک یشرکتها یعدم توانایعلت  ورشکستگی به(Currie, 2004) 

  

 ( :(EIP 2سازمانی اطالعات پورتال-1-6

 در شده ذخیره اطالعات به دسترسی و آزادسازی امکان ها  شرکت به که هستند کاربردی یها  برنامه سازمانی های پورتال

با کمک آن،   تا کنند می فراهم شده شخصی اطالعات از منفردی دروازه کاربران، برای و دهند می را سازمان خارج و داخل

 به ورود دروازه فقط را سازمانی های پورتال 8موری (.Shilakes, Tylman, 1998)نمایند گیری تصمیم آگاهانه بتوانند

 .نیستند مناسب سازمانها برای کنند می تمرکز محتوا روی تنها که یهای پورتال کند می بیان و داند مین سازمانی اطالعات

 تمام و کنند فراهم نیز را ما نیاز مورد اشخاص با ما ارتباط امکان چیز، هر به ما اتصال بر عالوه باید سازمانی های پورتال

 .Murray, 1999))بگذارند ما اختیار در داریم نیاز همدیگر با کار برای که را ابزارهایی

 زمان و اطالعات یافتگی ساخت و سازماندهی هزینه، کاهش به منجر سازمانی های پورتال بکارگیری که آن وجود با

 که گونه ای به است، اطالعات بندی دسته و سازی هدفمند فیلترسازی، در آنها رقابتی مزیت اما ،شود می کمتر دسترسی

 پیچیده نسبتاً سازمانی های پورتالویژگیهای  و ساختار (.Eckel, 2000)نمایند می دریافت دارند، نیاز چیزی که فقط کاربران

 فراهم برای آنها توانایی سازمانی های پورتال قدرت عملیاتی، جنبه از. است ساده نسبتاً آنها وظایف و عناصر تعریف اما ،ندا

 با آنها کردی،لعم جنبه از .است سازمانی فرایندهای و کاربردی یها  برنامه اطالعات، به وب بر مبتنی دسترسی کردن

 و ها دهنده سرویس کاری،های ایستگاه ،ها  شبکه ،ها داده سازی ذخیره منابع اطالعاتی، یها  سیستم قدرت از گیری بهره

به  فوری دسترسی امکان سازمان، از موقعیتی هر در و مکان و زمان هر در کارمند هر برای موجود کاربردیی ها  برنامه

 .Martin, 2000))نماید می فراهم را سازمانی های داده از ای مجموعه
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 : و تجارت الکترونیک  EIPفناوری -1-7

برداری از فرصتهای تجاری تشکیل و  بهره بمنظورهای نوین  حل با هدف ارائه راه مختلفیمؤسسات و سازمانهای تاکنون 

کاربران را در  انتظاراتو  ها خواستهاند  دودی توانستهــها تا ح حل های سازمانی به عنوان یکی از این راه پورتال. اند تأسیس شده

های تجاری یافتن اطالعات جدید و منابع اطالعاتی موثق  معموالً اولین نگرانی فعاالن حوزه. نمایندهای تجاری برآورده  عرصه

ای از مسیرهای مطمئن  های سازمانی با بررسی نیازهای اطالعاتی کاربران خود، مجموعه پورتال .(Brakel, 2003) می باشد

  .ندندار، کاری به مقدار سرمایه شما یا اینکه چقدر سایت شما شناخته شده است آنها. گذارند را در اختیار آنها میاطالعاتی 

برداری هر  امکان تعامل میان کاربر با وب سایت اصلی پورتال و همچنین دیگر کاربران عضو یک پورتال سازمانی، زمینه بهره

سکوی پرتابی  و ای به وب پورتال دروازه. آیند، فراهم ساخته است ی تجاری پدید میها چه بیشتر از فرصتهایی را که در عرصه

 ,Benbya)به صورت یک صفحه مبدأ از آن استفاده کند ،قبل از رفتن به سراغ مقصدهای دیگرمی بایست است که هر کاربر 

et al 2004 ) 

دریچه ورود ، دردسترس بودن اطالعات، بودن اطالعاتهدف دار ، تجمع اطالعات :ویژگیهای اصلی یک پورتال عبارت اند از

 (830 خرسند، )منحصر به فرد

 

 تجارت الکترونیک در ایران -2

 :بسترهای مورد نیاز برای استقرار تجارت الکترونیک در ایران  -2-1

اند که هر یک  مورد نیاز تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده یها  ساختزیر کشوردر تحقیقات و مطالعات زیادی 

با یک بررسی دقیق و موشکافانه میتوان آنها را . موردنیاز تجارت الکترونیک را نمایان میسازند یزیرساختارها های  جنبهبرخی 

 :وجود آورد بهبا یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتا جامع از زیرساختارهای تجارت الکترونیک را 

تر و از لحـاظ روحـی و روانی  در جامعه ایران هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسندیده: زیرساخت فرهنگی -2-1-1

طلبی انسانها به  البته حس راحت. وسیله اینترنت است مقبولتر از فرهنگ استفـاده از کارتهای اعتباری و خرید و فروش به

ت الکترونیکی را رایج خواهد نمود؛ عدم فرهنگسازی مناسب توسط دستگاههای زیربط در تدریج فرهنگ خرید و فروش و تجار

 .شود میجامعه در جهت توسعه آگاهی عمومی از مباحث فناوری اطالعات مانع جدی در این مسیر محسوب 

تشویق استفاده از استراتژیها و سیاستهای تجارت الکترونیک به تنهایی برای  :فقدان آموزش و آگاهی الزم -2-1-2

اگر مردم و سازمانها به سطحی از آگاهی و اعتماد و درك مزایای تجارت الکترونیک . تجارت الکترونیک در کشور کافی نیست

فقدان آگاهی از فواید تجارت الکترونیک و نبود . ، تجارت الکترونیک در نهایت به یک واقعیت تبدیل خواهد شدپیداکنند دست

اینترنت در کشور عمدتـا برای . ی استفاده از آن، از جمله مسائل بسیار مهم در استقرار آن در کشور استآموزشهای الزم برا

 های  حوزهعنوان یک ابزار کارآمد برای داد و ستد و ارتقای آگاهیهای الزم در  و کمتر به شود میسرگرمی و بـازی استفـاده 

. از طرفی درصد باالیی از جامعه هنوز نحوه کار با رایانه را نمیدانندو  مورد استفاده قرار می گیردمختلف خصوصا تجارت 

کنندگان در زمینه فرصتها و مزایای تجارت الکترونیک و نحوه استفاده از اینترنت و رایانه یک شرط اساسی  آموزش مصرف

 .است برای ایجاد تقاضا برای فناوریهای جدید و تجارت الکترونیک
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استفاده از تجارت الکتونیک در یک کشور به طرز قابل توجهی به سطح آمادگی  :ارتباطیضعف بسترسازی  -2-1-3

. فنی، شامل عواملی نظیر سطح نفوذ فناوری، هزینه وسایل دسترسی، هزینه و کیفیت دسترسی به اینترنت بستگی دارد

ای از جمله ضعفهای کشور  ماهواره یها شبکهخطوط تلفن، فیبر نوری و  مثلمحدود بودن تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی 

ی ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه ها هزینهدر ایران با ... زیرساختهای ارتباطی و شبکهای مانند اینترنت، موبایل و . است

کارگیری  بسترهـای به اصلی ترینعنوان یکی از  میرسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به

 .آسانی مهیا نیستتجارت الکترونیک در ایران به 

توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد تا شرکتها و افراد را  :چالشهای قانونی و حقوقی -2-1-4

الکترونیک ایران با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت . در مورد حفاظت کافی آنها در هنگام تبادالت مالی مطمئن سازد

ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور، هنوز این برنامه مصوب شده  توسط معاونت برنامه

داشته و با اجرایی کردن آن با تهیه زیرساختهای الزم فاصله  مربوطهچالشهای فراوانی در هماهنگی با دستگاههای مختلف 

وانین موجود در زمینه مسائل حقوقی، گمرك و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه از طرفی ضعف ق. دارد

جعفرنژاد و (  1386),،حقدوستی و مهدو(آید می بحسابدر این راه دیگری جدی  برخورد با جرائم الکترونیکی، مانع

 (.830 خانی، (، 1381) همکاران،

 :عوامل سازمانی و اداری -2-1-5

ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این  در حال حاضر، :و ادارات ها  سازمانیت کنونی عموق-2-1-5-1

نیز تنها به مدیریت در حوزه درون  ها  سازمانمسئولین این .باشد میک شبکه الکترونیکی مناسب بین آنها ببه دلیل فقدان س

روش تصمیم گیری باال به .مشکالتی برای آنها ایجاد کند تواند میسازمانی عادت کرده اند و ارتباط بین سازمانهای مختلف 

 .پایین نیزعامل دیگری است که به مشکالت مدیریتی دامن زده است

در یک نظام دولتی الکترونیک،موانع و حصارهای بین سازمانی  :ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک-2-1-5-2

 .شود میتبدیل  زند میودولت ازیک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را  شود میبرداشته 

با توجه به موارد برشمرده شده، میتوان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیک نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستماتیک به 

کار  اصلی است که میتوان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و یها نیازمندیاین مساله است و تنها از طریق توسعه متوازن 

 .دمند گردی الکترونیک در پی دارد بهره

 :تجارت الکترونیک در ایران را میتوان به شرح زیر بیان کرد های چالشطور کلی موانع و  به

حقوقی الزم برای استفاده از تجارت الکترونیک، از قبیل مقبول نبودن اسناد و امضای الکترونیکی در  های  زمینهفقدان 1- 

 قوانین جاری کشور

 بطور گسترده یاعتبار یتهانبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه کار2- 

 و اطالعات الکترونیکی ها دادهمحدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال الکترونیکی 3- 

 افزار مربوط به آن افزار و نرم نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت4- 

 آن یبزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیک و مزایا یها عدم اطالع کافی موسسه5- 
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ویژه برای موسسات کوچک و  هزینه اولیه نسبتا باالی استفاده از تجارت الکترونیک در شرکتهای دولتی و خصوصی، به6- 

 نبود انگیزه الزم در آنها برای استفاده از این روش

 رونیک و شبکه اینترنتکمبود فرهنگ دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکت7- 

 کنندگان در تجارت الکترونیکی فقدان حمایت از حقوق مصرف8- 

 

 : عزم ملی برای توسعه تجارت الکترونیک-2-2

اندازی از آینده تجارت الکتروینک، بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک  با وجود چنین شرایطی و با چنین چشم

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، بانک مرکزی و شورای اقتصاد  عهدهای از آن بر  نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده

های ناکارآمدی  گذاری در پروژه محدود کردن توسعه اینترنت و سرمایهجای  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به. است

های شبکه  دهنده خدمات اینترنتی، به گسترش و توانمند کردن زیرساخت های ارایه ها و شرکت همچون محدود کردن سایت

دهی بهینه  مچنین، با سامانکننده و جذابی برای استفاده عمومی از این فناوری ایجاد کند؛ ه اینترنت بپردازد و بستر ترغیب

تواند با یکپارچه کردن سیستم  بانک مرکزی می. سیستم پست مرسوالت، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند

های الکترونیک در محیط اینترنت، گامی موثر در تحقق پول الکترونیک  های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب کارت

 (.831 سرمد سعیدی، )دارددر سطح کشور بر

 

 : های سازمانی در تجارت الکترونیکی پورتالنقش تسهیل کننده -2-3

های سازمانی با بررسی  پورتال. های تجاری یافتن اطالعات جدید و منابع موثق است معموالً اولین نگرانی فعاالن حوزه

از آنجایی که ارائه . گذارند اتی را در اختیار آنها میای از مسیرهای مطمئن اطالع نیازهای اطالعاتی کاربران خود، مجموعه

های سازمانی خدماتی فراتر از آدرس دهی اطالعات را  پورتالباشد،  خدمات پورتال اساساً مبتنی بر شبکه و به ویژه اینترنت می

کاوش، سرویس پست الکترونیک، نظر سنجی، گروههای خبری و بحث و غیره  ماننددهند که معموالً شامل مواردی  انجام می

برداری  امکان تعامل میان کاربر با وب سایت اصلی پورتال و همچنین دیگر کاربران عضو یک پورتال سازمانی، زمینه بهره. است

 .Shu-Min Yang, et al 2005))است نمودهآیند، فراهم  های تجاری پدید می هر چه بیشتر از فرصتهایی را که در عرصه

 یها  برنامهیک راه حل تکنولوژیک است که ( ....پورتال داخلی، پورتال اینترانتی، پورتال شرکتی)پورتال درون سازمانی 

 .تسهیل و آسان سازی تصمیم گیری در سازمان یکپارچه میکندا هدف ه، اطالعات و دانش سازمانی را بکاربردی پراکند

زمان مورد نیاز برای یافتن اطالعات و مستندات مورد درصدی  05باعث کاهش بر پورتال به صورت متوسط  راهکارهای مبتنی

 .Wendy, 2004) (گردند مینیاز 

افزایش مزیت در استفاده از بدنه دانش  موجب درصد 05راهکارهای مبتنی بر پورتال درون سازمانی تقریبا به اندازه 

درصد رشد  80در بخش های مالی سازمان نیز میزان استفاده موثر از دانش و اطالعات سازمانی تا همچنین . شود میسازمان 

ی ها  سازماندرصدی بهره وری میان کارمندان  15های درون سازمانی میتوان به افزایش  پورتالاز امتیازات دیگر . داشته است

 .Claudia Dias, 2001)) نمودبزرگ اشاره 
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 :های درون سازمانی را میتوان به صورت خالصه بدین صورت دسته بندی کرد پورتال مزایای ویژه طراحی

 اطالعات و محتوای سازمانی به صورتی ساختارمند و نظام مند طبقه بندی میشوند. 

 اطالعات و محتوا به راحتی میان کارمندان به گردش درآمده و مبادله میشوند. 

  به سرعت دریافت و به گردش در میآیدتوسط مدیران اطالعات مربوط به وضعیت کاری کارمندان. 

  های سرویساطالعات و  درون سازمانی امکان استفاده از یها  سیستمبدون نیاز به حقوق دسترسی ویژه بر روی سایر 

 .گردد میآنها فراهم 

 و گزارشات کاری به راحتی به اشتراك گذاشته میشوند ها  برنامه(Jeffery, 2001) 

 

 : استراتژی استقرار دولت الکترونیک-2-4

 بدنبالسیاستگذاران باید بدانند که دقیقا  یعنی اینکه. اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است

های باالیی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان،  دولت الکترونیک ظرفیت. دست یافتن به چه چیزی هستند

در هنگام تدوین  تواند میهر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود . دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد

پس باید نسبت به تدوین س. دقلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کن استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود،

ای  ها را به گونه های عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویه است که برنامه مهماین استراتژی از این لحاظ . استراتژی اقدام شود

 و صفری)سازد میهای اولیه حرکت را تعیین  گام نیزکه در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت کرده و 

 .(831  همکاران

 

 : مدلی از تجارت الکترونیکی مناسب در ایران-2-5

، به تجارت  از برخی از این بخشها یگیر توانیم با بهره باید توجه داشت که این نوع تجارت بخشهای مختلفی دارد و می

در تجارت الکترونیکی نسبی برخی از فرآیندهای کاری به . کنیمپیدا دست  (Partial E-Commerce) الکترونیکی نسبی

دارای زیرساختهای یکپارچه  شهروند ای شود و به عنوان مثال فروشگاه زنجیره صورت غیر الکترونیکی و نسبی انجام می

 ارتباطی پل یک عنوان به اینترنت از فروشگاهها نوع این. دهد می انجام نسبی صورت به نیز را پولی مبادالت و است الکترونیکی

 مدل. کند می دریافت را آن وجه نقداً و داده تحویل را اجناس آنها سفارش دریافت از پس و گرفته بهره حوزه مشتریان با

بنابراین در ایران با  .آید ی نسبی با توجه به زیرساختهای فعلی کشور ما، نمونه بسیار کارآمدی به شمار میالکترونیک تجارت

تجاری موفقی را ارایه  توان مدل وجود دارد می  ICTهای زیرساخت تجارت الکترونیکی و  محدویتهایی که در زمینهتوجه به 

کند به رغم اشکاالتی که دارد مدلی است  ای که فروشگاه شهروند در حال حاضر از آن استفاده می چنان که مدل تجاری. کرد

سازی تجارت   ر ما وجود دارد زیرا در این پروژه، اساس کار را بر بومیکه احتمال موفقیت در آن، به ویژه در شرایط کشو

اند و عدم وجود زیرساختهای بانکی و  الکترونیک، یعنی فروش از طریق اینترنت با استفاده از زیرساختهای موجود قرار داده

در این حالت مشتریان، جنس . ت، مانع ورود این شرکت به حوزه تجارت الکترونیکی شده اسبرخط اعتباری مناسب به صورت

 منظور این نیست که. کنند ت میــــو همان جا هم پول را پرداخ گرفتهدر منزل تحویل  ،را از طریق اینترنت خریداری کرده 
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سازی   بومی توان گفت مدل تجاری بی عیب و نقص و کامل است یا این که سایت مزبور اشکاالت فنی ندارد، بلکه میاین  

، تا آن زمان که بستر بانکی و اعتباری الزم در کشور فراهم نشود در سایر  توان ه در مدل تجاری آن را میانجام شد

 .(838  داوری و رضایی)های الکترونیکی نیز بکار گرفت فروشگاه

 

 :نتیجه گیری -3

اطالعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد  یالکترونیک از نمودهای عینی انقالب فناور کسب و کار الکترونیک و تجارت

محیط . خواند میتجاری سنتی را به چالش فرا  های  شیوهتجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از  .هستند

یده که ما نیز باید راهبردهای اثربخشی را در راستای بستر سازی برای توسعه این پد کند میدر حال تغییر و غیر ایستا حکم 

سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب وکارهای ما باشد البته اگر ما  تواند میتجارت الکترونیک . در کشورمان توسعه دهیم

از طرفی به دلیل مشکالت سیاسی، ایران دچار تحریم  .مکسب و کارمان داشته باشیتجاری  یها  برنامهتوان تطبیق آن را با 

، پس باید فرهنگ شود خرید و فروش الکترونیکی دیده نمی یها  سیستمجهانی و  یها  بانکاقتصادی است و نام ایران در بین 

 باتوجه به مطالب قبل. سازی و بسترهای داخلی مهیا گردد تا راهی برای توسعه تجارت الکترونیک در داخل کشور میسر شود

 بندی جمع به این توان می الکترونیک، دولت تحقق برنامه استقرار زمینه در تجربه نظام اداری از حاصل های یافته اساس بر و

نیز  متعددی چالشهای و دامها الکترونیک، دولت سمت به حرکت و لزوم مورد ضرورت در عمومی پذیرش رغم علی که رسید

 بهره نیازمند آنها بر غلبه برای که دارد وجود( ویژگیهای مشترك با احتماال جوامعی و)ما جامعه برای بخصوص مسیر این در

 ارائه پروژه این اجرای موفقیت افزایش میزان برای پیشنهادهایی راستا در این .هستیم خاصی یها  توانمندیو  ابزارها از مندی

 :شوند می

جامعه  مختلف نهادهای و گروهها اطالع به که دولت الکترونیک تحقق برنامه در روشن کامال اهداف و انداز چشم داشتن - 

 .است الزم اول وهله در نیز پروژه اجرایی نظر مسئولین اتفاق آنکه ضمن باشد گرفته قرار توافق مورد و رسیده

 عزم ایجاد و محوله مسئولیتهای و انتظارات با متناسب کافی امکانات و اختیارات اعطای و برنامه این برای واحد متولی تعیین -

 متولی با همکاری جهت اجرایی نهادهای و ها دستگاه همه در فراگیر

یافتن  و ناموفق و موفق های پروژه جستجوی اولیه، شامل مطالعات پروژه این در ملی و المللی بین تجارب گرفتن نظر در -

 تجارب بهترین

 بهره هدف با حوزه این در فعال نهادهای با و مشارکت شراکت ایجاد جهت ریزی برنامه و غیردولتی بخش به ویژه توجه -

 بخش این در موجود بالفعل و بالقوه ظرفیتهای از مناسبتر هر چه مندی

سازی  شفاف و سازی ساده رویکرد با الکترونیک دولت با برنامه مرتبط اجرایی یها دستگاه در رایج اداری فرایندهای اصالح -

 پیمودن فرایندها برای الزم هزینه و زمان مراحل، کاهش و کار گردش

مجدد  مهندسی نیاز، مورد فیزیکی ساختهای زیر گرفتن در نظر با پروژه راهبری کمیته توسط عملی های نمونه سازی پیاده -

 الکترونیکی خدمات ارائه و جهت اجرا نیاز مورد کاربردی یها  برنامه و افزارها نرم فرایندها،
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