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 چکیده

 محیط در الکترونیک تجارت هایاستراتژی به توجه و شودمی یاد صرف تکنولوژی از فراتر بسیار الکترونیک تجارت از امروزی دنیای در

 در گرفته صورت مطالعات و متوازن ارزیابی چارچوب معرفی با تا داریم آن بر سعی ما مقاله دراین است مهم بسیار امروزه متغیر و رقابتی

 این کاربرد توانایی بررسی و بحث به و کرده ارائه الکترونیک تجارت استراتژیک مدیریت در متوازن ارزیابی مدل الکترونیک تجارت زمینه

 با که دهدمی را امکان این الکترونیک تجارت هایسیستم مدیران به چارچوب این بپردازیم الکترونیک تجارت توسعه و گسترش در ابزار

 راستا هم شده گرفته نظر در استراتژیک اهداف با را خود تجارت از حاصل نتایج و بپردازند منابع تخصیص و ریزی برنامه به باالتری کارایی

 .کنند

 

 الکترونیک تجارت استراتژیک، اهداف،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 به از ورود ریها ناگزشرکت نیقرار داده است و ا ریاقتصادها تحت تأث یها را در تمامهمه شرکت باًیتقر کیموج تجارت الکترون

 تجارت استراتژیک اهداف طراحی تدوین شک بدون استراتژی تدوین اساسی و اولیه گام. هستند الکترونیک تجارت عرصه

 استقرار راه در را اقدامات و هاتالش تمامی راهنما،چراغ یک همانند الکترونیک تجارت استراتژیک اهداف. است الکترونیک

 اهداف وجود اهمیت به عنایت با. کندمی تسهیل را الکترونیک دنیای عرصه در رقابتی مزیت کسب و الکترونیک تجارت مناسب

 .شودمی پرداخته اهداف این تدوین چگونگی به مقاله این در الکترونیک تجارت استراتژیک

 

 کیتجارت الکترون اندازچشم

 

انداز تجارت چشم نییتع ک،یتجارت الکترون یاستراتژ نیتدو انیسازمان و متصد یعال رانیمد فیوظا نیتراز مهم یکی

را هماهنگ  یدرآمد ایو  یفراتر از اهداف تجار یزیچ کیتجارت الکترون یبرتر و عال یاسازمان است. چشم اندازه کیالکترون

را به  یکارا و مناسب عالئم ،یانداز قو. وجود چشماندکی قمیدر سازمان تشو شتریب یگذارهیرا به سرما گذارانهیکرده و سرما

 انیچش مانداز ب فیبازار و تسلط بر بازار است، در تعر یسازمان جهت کسب رهبر ییکه نشا ندهنده توانا فرستدیزار مبا

سازمان را نشان  ندهیآ ینگر است. چشم انداز آرزوها ندهیاست که جامع، گسترده و آ ییکه چشم انداز مقصد نها داردیم

سازمان است.  ندهیممکن و مطلوب آ تیچشم انداز وضع گری. به عبارت دکندیبه آن را مشخص م دنیرس یو ابزارها دهدیم

به آن برسد را مشخص  ندهیرا که قصد دارد در آ یموردنظر و مطلوب تیوضع کیچشم انداز تجارت الکترون نیسازمان با تدو

 یو ابزار در راستا لهیوس کیه عنوان ب کیتجارت الکترون ی. استراتژسازدیروشن م کیخود را در بازار الکترون گاهیو جا کندیم

مطلوب نشان  تی. وضعکندیعمل م کیو ازجمله تحقق چشم انداز تجارت الکترون کیتجارت الکترون کیتحقق اهداف استراتژ

 یاستراتژ یاجرا قیاست که ازطر کیخود در بازار الکترون ندهیآ تیموقع یسازمان درمورد چگونگ یهادهنده آرزوها و خواسته

که  یروش ریینموده است: تغ نیصورت تدو نیچشم انداز خود را بد سکویمثال شرکت س ی. براابدییتحقق م کیتجارت الکترون

 .میریگیم ادیو  میکنیم یباز میکنیم یزندگ م،یکنیکارم 

 

 کیتجارت الکترون رسالت

 

 دیجامعه تول یرا برا یزیکه سازمان چه چ کندیم انیب شودیم ادی یرسالت هیانیو ب تیسازمان که از آن به عنوان مأمور رسالت

 یریو جهت گ زیها متماسازمان ریو سازمان را از سا نییمنحصر به فرد سازمان را تع یادیاهداف بن ی. رسالت سازمانکندیم

 نکهیضمن ا. رسالت سازمان کندیم انیآن را ب یوجود لیدل ای. رسالت سازمان هدف سازمان و کندیسازمان را مشخص م

سازمان درنظر دارند  شیدوراند رانیرا که مد ییهایریاعتقادات و جهت گ کندیو ملموس م ینیچشم انداز سازمان را ع

 :ردیرا دربرگ ریچهار عنصر ز دیبا کیتجارت الکترون ی. رسالت سازمانکندیمشخص م

 و  تیریکارکنان، مد لینفعان متعدد از قب یانتظارات د دی: سازمان باکیدر بازار الکترون نفعانی ذبه  ی. تعهد سازمان1

 

 

 یشغل تیامن دیمثال سازمان با یمشخص کرده و خود را ملزم به تحقق آن بدانند. برا کیگذاران را از تجارت الکترون هیسرما

 لحاظ کند. کیر بازار الکتروننفعان د ینرخ بازده موردانتظار را به عنوان انتظارات ذ نیعملکرد و تأم یابیکارکنان، بهبود ارز

هر  ایو  کیخود را در بازار الکترون تیمحدوده و قلمرو فعال دیخود با کی. حوزه کسب و کار: سازمان در رسالت تجارت الکترون2

سازمان قصد دارد در حوزه کار شرکت کند  ایمشخص کند. آ B2C ایکند  تیفعال B2Bکسب و  نیدو؟ اگر شرکت در چند

شرکت قصد دارد فقط خدمات پس  ایکند؟ آ لیتبد کیخود را به صورت الکترون یاز کسب و کارها کیتاچه حد قصد دارد هر
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ارتباطات  تیریمد از فروش و 

 کند؟ یریگیپ زیرا ن ینترنتیو ا تالیجینقل د وحمل درصدد است مبادالت و  نکهیا ایکند  نیرا تأم یبا مشتر

 کیدر بازار الکترون یرقابت تیمز جادیرا که سبب ا ییهامنابع و مهارت دی: سازمان باکیتجارت الکترون یرقابت تی. منابع مز3

برخوردار  کیتجارت الکترون یاستقرار و نگهدار یهانهیهز نیتأم یبرا یکاف یرا مشخص کند. اگر سازمان از منابع مال شوندیم

معروف و معتبر برخوردار باشد و محصوالت  ،یداشته باشد، ازمارک قو کیو اصول تجارت الکترون میباشد، کارکنان آشنا با مفاه

به  کیدر بازار الکترون تواندیبرخوردار باشند، سازمان م ییباال تالیجید تیداشته باشند و از قابل تالیجید لیتبد تیآن قابل

 یتلق یرقابت تیمز نفسهیخود و ف  یبه خود ینترنتیو ا کیاست که بازار الکترون نی. نکته مهم اابدی دست یرقابت تیمز

 .شوندینم

 یاقتصاد ،یرقابت ،یقانون طیمح راتییتغ دیسازمان، با کی: در رسالت تجارت الکترونکیسازمان به بازار الکترون ندهیآ ری. تصو4

از توجه و  کیبازار الکترون یرساختارهایآن و تدارک ز یاتیح تیاهم لیبه دل یفناور طی. محردیموردتوجه قرار گ یو فناور

 برخوردار است. یا ژهیو تیاهم

 

 .کندیم یمعرف ریرا در سه مورد ز یرسالت سازمان نیتدو تی,( آبل اهمABELL/1993) آبل

 

 .کندیکارکنان ارائه م یاز اهداف سازمان برا ی. رسالت سازمان منطق روشن1

 .دینمایعرضه م کندیم تیکه سازمان در آن فعال یاز کسب و کار صنعت ی. رسالت سازمان منطق روشن2

 لیدل کی. رسالت تجارت الکترونکندیم انیآن را ب ندهیآ یریکسب و کار سازمان و جهت گ یفعل ی. رسالت سازمان استراتژ3

 ندهیکه حالت آ کیبرخالف چشم انداز تجارت الکترون کندیممشخص  کیسازمان را در بازار الکترون اتیو فلسفه ح یوجود

 یسنگ بنا کیدر عرصه بازار الکترون ی)رسالت سازمان TOنگر دارد رسالت حال نگر است و به زمان حال توجه دارد. حال 

و با استفاده از  کیرسالت تجارت الکترون یبوده که در زمان حاضر( وجود دارد. سازمان برمبنا کیتجارت الکترون یاستراتژ

به چشم انداز مطلوب تجارت  دنی( رسTNقسمت سه نمونه از رسالت ) نیدرصدد است. در ا کیتجارت الکترون یاستراتژ

رسانه  کی جادی. رسالت شرکت آ، او. آل: اشوندیمطرح م کیفعال در تجارت الکترون یهاشرکت ندهیدر زمان آ کیالکترون

: ی.بیارزشمندتر است. رسالت شرکت ا زیها ناز آن یبوده و حت یاتیمردم ح یزندگ یبرا ونیزیکه به اندازه تلفن و تلو یجهان

همه افراد  ینترنتیا اتیتجرب تیرا با هم مبادله کنند. ما به تقو یزیتا از هر نقطه از جهان هر چ میکنیما به مردم کمک م

 کوچک، جستجوگران اقالم منحصر به فرد و...( ادامه  یها)فروشندگان، شرکت

 

 

و خدمات  دینوآورانه جد یهایعرضه فناور  قیبازار ازطر یداد. رسالت شرکت مانستر: مانستر خود را متعهد به رهبر میخواه

 یابیاستخدام و کارمند ندیفرا یها براشغل( و شرکت ندگانی)جو انیرا به مشتر یشتریکه امکان اعمال کنترل ب داندیبرتر م

 .سازدیفراهم م

 

 هدافا

چشم انداز و رسالت، اهداف تجارت  نییو تع نیپس از تدو دیدارند با کیتجارت الکترون یاستراتژ نیکه قصد تدو ییهاسازمان

شده سازمان هستند.  یزیبرنامه ر یهاتیفعال یینها جیموردنظر خود را مشخص کنند. اهداف نشان دهنده نتا کیالکترون

و خاص است. اهداف  نیمع یبه اهداف عملکرد یچش مانداز و رسالت سازمان لیتبد یاهداف و هدف گذار نییمنظور از تع

هستند. صفت مشخصه اهداف تجارت  یریبوده و قابل اندازه گ کیتجارت الکترون یهاتیفعال ییمقاصد نها ک،یتجارت الکترون

که  کیباشند. برخالف چشم انداز و رسالت تجارت الکترون ینیکه ملموس و ع یها است به نحوآن یریپذ تیکم کیالکترون
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داشته و ازنظر   یفیحالت ک

کرد.  لیمناسب به صورت عدد و رقم تبد یارهایبرحسب مع توانیرا م کیمبهم هستند، اهداف تجارت الکترون یریپذ تیکم

: هدف ندهای. بهبود فرا1/ 86 (, سابان SABAN2001: )کندیخالصه م ریرا در سه طبقه ز کیاهداف عمده تجارت الکترون

تجارت  رندهیبه کارگ یهاموجود باشد. درصد شرکت یندهایبهبود فرا ایو  دیزا یندهایحذف فرا تواندیم کیتجارت الکترون

اوقات  ی: گاههانهی. مهار هز2ا / هدرصد شرکت 11اند. از اهداف خود قرار داده یکیرا به عنوان  ندهایبهبود فرا ک،یالکترون

قرار  کیرا به عنوان هدف تجارت الکترون ییکارا شیو افزا هانهیاست. هز ییو بهبود کارا نهیکاهش هز کیهدف تجارت الکترون

 اند.داده

مثال شرکت در سال  یاست. برا ییفروش و درآمدزا شیافزا کیموارد هدف از استقرار تجارت الکترون ی: در بعضییدرآمدزا

, DENNIS)) «یبریم» نترنتیا یریدالر برخوردار بود اما بعد از به کارگ ونیلیمعادل دو م یفقط از فروش ساالنه ا 1991

 یخود از مجموعه ا یسه هدف کل نی. هرکدام از ادیدالر رس ونیلیبه هفت م 2222رقم در سال نیا ینترنتیانجام فروش ا یبرا

تا  کنندیم یگذار هیسرما یاطالعات یهاستمیاطالعات و س یها در تکنولوژاند. سازمانشده لیتشک ییو جز یاز اهداف فرع

را  کیاطالعات و تجارت الکترون یدر تکنولوژ یگذار هیاز سرما یتیریرا برآورده سازند. اهداف مد تیریاهداف متفاوت مد

 کرد: انیب ریدر سه دسته ز توانیم

 یهامثل حقوق و دستمزد، حساب یمال یدرصدد خودکار کردن رخدادها هایهگذار یحالت سرما نی: در ایا. اهداف مبادله 1

را باال  ییرا کاهش داده و کارا تیریکار و مد یروین یهانهیهز هایگذار هینوع سرما نیهستند. ا یریو سفارش گ یافتنیدر

 .بردیم

رشد فروش است.  قیسهم بازار از طر شیو افزا یرقابت تیکسب مز یگذار هیحالت هدف از سرما نی: در اکی. اهداف استراتژ2

 .ییگسترش و رشد شرکت است تا کارا شتریب هایگذار هیسرما نیهدف ا

اهداف درصدد  نیکند. ا تیریاست تا سازمان را مد یاطالعات رساختاریز کی جادیهدف ا تیوضع نی: در ای. اهداف اطالعات3

 را  لیوتحل هیو تجز یبوده و ارتباطات، حسابدار یزیو برنامه ر یمثل کنترل، بودج هبند یتیریمد فیانجام وظا

 .سازدیتوانمند م

 

 

 

DAN&DANکندیم یمعرف ریرا در پنج طبقه ز کیاهداف تجارت الکترون زین: 

 

 نیباشد. ا یو همه جانبه با مشتر دارتریتر، مستحکم تر، پا کیارتباطات نزد ی: هدف شرکت ممکن است برقراری. رابطه ساز1

 .شودیم ریامکا نپذ کیپست الکترون قیکار ازطر

 یابیو بازار یجهان یدرصدد ورود به بازارها کیممکن است با استفاده از تجارت الکترون دکنندهی: تولیالملل نی. حضور ب2

 صادرات باشد.

و  غاتیمثل تبل ییهاتیانجام فعال یهانهید کاهش هزدر بلندمدت: شرکت ممکن است درصد یارتباط یهانهی. کاهش هز3

 دارد. یو کاغذ یسنت غاتینسبت به تبل یکمتر یهانهیهز ینترنتیا غاتیتبل رایباشد ز عیترف

بخش خاص  کیدرصدد توجه به  کیتجارت الکترون قیگروه خاص: شرکت ممکن است ازطر ایجامعه  کی. ارائه خدمات به 4

 بازار باشد و بر آن قسمت تمرکز کند.

به عنوان  یجهان یبه بازارها یدسترس کیتجارت الکترون یریها از به کارگاز اهداف شرکت یکی: دیجد یبه بازارها ی. دسترس5

و  2222یسالها یدات کام در ط یهاشرکت یافت و ناکام لیاز دال یکی .کندیارائه م نترنتیاست که ا ییهااز فرصت یبخش

به عنوان  دیبا کیتجارت الکترون ییحاصل نها لیدل نیاست، به هم کیتجارت الکترون یاز سودآور ینبود شاخص واضح 2221
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نشان دهد. باتوجه  سود خود را 

ا از هاز معادله سود استفاده کرد. براساس معادله سود، سود شرکت توانیم کیاهداف تجارت الکترون نییمطلب در تع نیبه ا

دو  توانیمنظور م نیخود را نشان دهد و بد یسودآور دیبا کی. تجارت الکترونشودیاز درآمد حاصل م هانهیکم کردن هز

 نمود: ییشناسا یکیتجارت الکترون یبرا یهدف کل

( را دارد. یبانیو پشت ی)ادار یاتیرعملیو غ یاتیعمل یهانهیکاهش هز تیقابل کی: تجارت الکترونهانهی. اهداف کاهش هز1

را  یاتیعمل یهها نیهز یو خارج یداخل یبخشها نیسرعت، دقت و بهبود ارتباطات ب شیافزا لیبه دل کیتجارت الکترون

 یو شرکت قادر خواهدبود دروندادها شودیعرضه به هنگام و کارا م رهیزنج تیریمد کیتجارت الکترون قی. ازطردهدیکاهش م

به عرضه کنندگان متعدد  یبا دسترس تواندیکند. شرکتم  هیبهتر ته تیفیکمتر و ک متیمحصوالت با ق دیتول یالزم را برا

قادر به کاهش  کیکند. تجارت الکترون دایمواد و قطعات پ دیخر یرا برا طیشرا نیو بهتر نیو باالتر متیق نیترنییپا

 یو اعتبار یها و مؤسسات مالبا مراجعه به انواع بانک تواندیهست، چرا که شرکت م زیسازمان را ن یاتیرعملیغ یهانهیهز

خود را با  ازیموردن یانسان یروین توانندیم نیها همچن. شرکتابدیب طیشرا نینرخ و بهتر نیالزم را با کمتر یوجوهات مال

 یهانهیکه سبب کاهش هز کیتجارت الکترون یکاربردها نیتراز مهم یکی. رندیکرده و به کار گ دایپ یو آمادگ تیقابل نیبهتر

حاصل  یمیعظ یهاییصرفه جو یکاغذ یهابا حذف کاغذ و فرم کیمنابع از خارج است. تجارت الکترون نیتأم شودیم یاتیعمل

 کی. تجارت الکترونشودیم یانسان یروین یهانهیسبب کاهش هز ندهایفرا یبا خودکار کرد برخ کی. تجارت الکترونکندیم

 .شودیم غاتیو تبل یابیبازار یهانهیباعث کاهش هز نیهمچن

و  دیجد یو امکان کسب بازارها آوردیم نییورود به صنعت را پا یهاتیمحدود کیدرآمد: تجارت الکترون شی. اهداف افزا2

 یصادرات یابیامکان بازار کی. با استفاده از تجارت الکترونکندیفراهم م زیرقبا را ن انیمشتر یو حت دیجد انیبه مشتر یابیدست

درآمد  قیبه چهار طر انیباتوجه به مؤلفه مشتر کی. تجارت الکترونشودیها ساده تر مشرکت یو صادرکردن محصوالت برا

 :بردیشرکت را باال م

 

 

 .انیمشتر دیتعداد دفعات خر شی. افزا1

 .کنندیده نماستفا کیکه از تجارت الکترون ییرقبا و خصوصاً رقبا انی. جذب مشتر2

 .دیجد انیبه مشتر یابی. دست3

 .انیکردن محصوالت موردنظر مشتر یساختن و سفارش زیمتما قیباالتر از طر یهامتی. مطالبه ق4

 24ها درهر لحظه از زمان وجود دارداز آن دیساعته شبانه روز باز بوده و امکان خر 24هفت روز هفته و  ینترنتیا یهامغازه

 .شودیم 1به قانون  کینکته که در تجارت الکترون نیدرآمد شرکت / ا شیو افزا انیمشتر دیخر شیمشهور است سبب افزا

 

 

 یریگ جهینت

است. سازمان هدف،  کیاهداف استراتژ نییتع کیتجارت الکترون کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیمراحل در فرا نیتراز مهم یکی

 ییهارا متصور شد که بدون داشتن هدف یسازمان ایفرد  توانیدارد. نم ینامعلوم گام برم یانیپا یهدف به سو یو ب جیگ

به  کیالکترون یباشد. با ورود ابزارها افتهیدست  ییهاتیروشن به موفق ییهاباشد. هدف افتهیدست  ییهاتیروشن به موفق

در چارچوب چشم اندازها، رسالت و اهداف  کیالکترون یهاتیموردانتظار خود را از فعال جینتا دیها باعرصه تجارت سازمان

استقرار براساس  ک،یتجارت الکترون یراهبرد یزیشود. نکته مهم در برنامه ر نیسازمان تضم یو بقا تیکرده تا موفق نییتع

شود. استقرار تجارت  یها معرفسازمان نیمد در ب کیصرفاً به عنوان  دینبا کیاستقرار تجارت الکترون گریاست. به عبارت د ازین
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سنجش  ازمندین  کیالکترون

 است. جیاجرا و کنترل نتا تیو انتخاب راهبردها و درنها نیتدو ،یاهداف راهبرد نیینرم و سخت سازمان، تع یهارساختیز
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