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 چکیده
 میبا استفاده از روش تصم یکیتجارت الکترون ییعوامل موثر بر شکوفا يهدف از پژوهش حاضر رتبه بند

به  ق،یبه عنوان جامعه تحق ستایو یمنظور با درنظر گرفتن شرکت مهاجرت نیبوده است. بد ارهیچند مع يریگ
و  یاصل اریمع 6با استخراج  ورمنظ نیپرداخته شده است. بد یکیتجارت الکترون تیو عوامل موفق تیاهم یرسبر

عوامل پرداخته شده است. سپس با استفاده از  نیا یبه بررس یزوج ساتیپرسشنامه مقا یو طراح اریرمعیز 22
 يمطالعه شرکت جهانگرد نیداده ها پرداخته شده است. در ا لیو تحل هیبه تجز ارهیچندمع يریگ میروش تصم

 یابیارز ،یکیالکترون ياستراتژ یابیارز یاصل يرهایگرفته شده است. متغ ردر نظ يرا به عنوان مطالعه مورد ستایو
 ،یاطالعات ستمیس یابیارز ،یو اجتماع یعوامل فرهنگ یابیاطالعات، ارز يفناور يها رساختیز یابیارز ،یآموزش

 يشتریب تیولواز ا یکیالکترون يپژوهش، مولفه استراتژ جیبوده اند. با توجه به نتا یدولت يها استیس یابیارز
 .باشد یبرخوردار م

 
 

 یکیالکترون ياطالعات، استراتژ يفناور اره،یچند مع يریگ میروش تصم ،یکیتجارت الکترونواژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
 را مشتریان به و دسترسی اطالعات آوري جمع هاي هزینه حیاتی، و مهم بستري عنوان به اینترنت امروزه

 را آنها و است نموده تر ساده خودرا و مشتریان کنندگان تامین از اي زنجیره با ها شرکت تعامل و داده کاهش

 در تجارت از شکل این ). 2015، دهند(لینگ و همکاران انجام شکل الکترونیکی به را معامالت تا ساخته قادر

 مهمی بسیار هاي فرصت و کرده جلب خود به را کار و کسب و بازار هاي محققان حوزه از بسیاري توجه امروزه

 بین بازارهاي حتی در و دهند گسترش را بازارخود سهم آن طریق از توانند می که کرده ایجاد ها براي شرکت

. )2017، ؛ جوشین و همکاران1395(موسوي نژاد وهمکاران، باشند داشته گذار تاثیر و موفق حضوري المللی
 و گرفته قرار بررسی و مداقه مورد کتب مختلف و مقاالت در مکررا اخیر هاي سال در الکترونیک تجارت موضوع
 بر موثر عوامل بررسی وجود این ). با2016، شده است(فانگ و همکاران گذاشته بحث به آن از مختلفی جوانب

 بدان کمتر ما کشور در که است مقوالتی جزو زمینه این در چارچوبی و ارایه الگو و تجارتی چنین شکوفایی

 .)1393است(جیحونی و همکاران،  پرداخته شده
تجارت الکترونیکی یک مفهوم جدید نیست و استفاده از فناوري هاي الکترونیکی و انجام امور بازرگانی به 

). خرید با به کارگیري اینترنت براي انجام تجارت الکترونیکی امتیازات 1390سالها قبل باز می گردد(حسینی،
آغاز شد. در آن  1970ویژه اي را براي امور تجارت به ارمغان آورده است. ترکیب تجارت و الکترونیک از سال 

می کند؛  )، بیان2002). دراکر(1393زمان، با نام مبادله الکترونیکی داده ها شناخته می شد(نامی موالیی، 
تاثیر گسترش سریع استفاده از اینترنت، تنها گسترش ازالعات، توسعه هوش مصنوعی و تاثیر رایانه و فرآیند 
استفاده از اطالعات در تصمیم گیري و سیاست گذاري نبوده بلکه اینترنت از طریق ایجاد یک شیکه جهانی بر 

ر کاال و خدمات، رفتار مصرف کننده و بازار کار و روي توزیع کاال و خدمات، بر تجارت، اقتصاد، صنعت، بازا
 ). 2015مشاغل تاثیر گذار است(لینگ و همکاران، 

آنچه اهمیت دارد این است که امروزه تجارت الکترونکی تنها محدود به خرید و فروش در اینترنت نمی 
شود بلکه شامل انتقال و ترابري محصوالت و خدمات یا اطالعات از طریق شیکه هاي اینترنتی نیز می 

 مبادله یا انتقال ش،فرو خرید، فرآیند از عبارتست الکترونیک تجارت).  2017باشد(اولیویا و همکاران، 

گردش مناسب  و انتقال اینترنت.  به متصل اي رایانه هاي شبکه طریق از اطالعات یا و محصوالت، خدمات
). تجارت 2016، صحیح اطالعات باعث می شود فرآیند، موثرتر و کاراتر عمل می کند(شو و همکاران

امین است، بلکه امکان جریان بهتر اطالعات را در الکترونیک نه تنها مسول ایجاد تغییرات در مدیریت زنجیره ت
شکل هاي مختلف از جمله تبادل الکترونیکی داده ها، ارتباط مستقیم با تامین کنندگان، اینترنت و... ایجاد 
کرده تا سازمان ها بتوانند با مزیت هایی نظیر افزایش سرعت انتقال داده ها، کاهش اشتباهات و افزایش دقت 

افتی و ارسالی، کاهش موجودي انبار، برنامه ریزي تدارکات و کنترل موجودي، کاهش زمان داده هاي دری
 ).2015، تحویل کاال و... وضعیت رقابتی خود را بهبود بخشند(فونت و همکاران

) نیز گفته B2 Cمصرف کننده(–تجارت الکترونیکی در سطح کوچک که به آن تجارت الکترونیکی بنگاه 
ست که تحت تحوالت فناوري اطالعات و نفوذ هرچه بیشتر شبکه هاي اینترنتی در زندگی می شود، تجارتی ا

روزمره افراد ایجاد شده و رفته رفته جایگاه وسیعی در گستره ي اقتصادي کشورها یافته است. از این رو 
د(خلیلی و مطالعه بر روي عواملی که موفقیت را براي صاحبان تجارت عینی می کند، الزامی به نظر می رس

 ). 1389همکاران، 
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مصرف -دالیل بسیاري در موفقیت و شکوفایی یک تجارت الکترونیکی موثر بوده که مدل تجاري بنگاه
). موفقیت در مقیاس بزرگ، بررسی پارامترهاي 2016، (شولز و همکاران کننده نیز از آن مستثنی نیست

متعدد و وسیعی را می طلبد که بسته به نوع تجارت، مدیران می توانند به اولویت هاي متعدد پرداخته و 
بررسی هاي الزم جهت ارتقاء سازمان را به طور علمی و عملی تحقق بخشند. در حیطه تجارت  و کسب و کار، 

تسهیالتی است که فناوري اطالعات و ارتباطات براي این صنعت به ارمغان داشته سرعت و دقت از جمله 
است. اما آیا این مساله به تنهایی براي همگانی شدن این پدیده در عرصه تجارت کافی است؟ و با تمام این 

ها اوصاف، ایا همیشه حرکت از تجارت سنتی به تجارت نوین، منجر به کسب سود وموفقیت براي سازمان 
هست، یا معیارهاي خاصی براي تعیین استراتزي سازمانها براي نیل به موفقیت وجود دارد؟ پس چالش این 
جاست که مدیریت یک سازمان یا شرکت به چه مواردي پیش از  اتخاذ تصمیم باید بیاندیشد تا در زمینه 

وزي قابل پیش بینی و تعریف می تجارت الکترونیکی به پیروزي دست یابد؟ آیا اولویت هاي رسیدن به این پیر
 باشد؟ 

با توجه به گستردگی مباحث مرتبط با تجارت الکترونیکی، در این پژوهش سعی بر آن است تا جهت 
سرمایه گذاري مطمئن صاحبان تجارت و حرکت به سمت الکترونیکی شدن، چهارچوبی ارائه شود تا سود 

با درنظر   تحقیق این در رو این ازکارآمد  تضمین کند. آوري و بقاي مفید کسب و کار را همراه با مدیریت 
 عوامل موثر بر شکوفایی بندي اولویت و شناسایی به تا تالش خواهد شدگرفتن موسسه مهاجرتی ویستا، 

بنابراین اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد.   الکترونیک با استفاده از روش تصمیم گیري چند معیاره  تجارت
 حاضر عبارتند از:

 عوامل موثر بر شکوفایی تجارت الکترونیکی با استفاده از روش تصمیم گیري چند معیارهرتبه بندي -1
 تجارت الکترونیکیمهم  شناسایی مولفه هاي-1-1
 تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگريمهم  شناسایی  و ارزیابی مولفه هاي-1-2
  الکترونیکیتجارت  هر یک از مولفه هاي شناسایی درجه اهمیت-1-3

 و پیشینه پژوهش تعاریف -2
)  1999( ترین پژوهش موجود در زمینه عوامل موثر بر تجارت الکترونیکی مربوط به هادجیمانولیس قدیمی
 عنوان زیر شرح به را متوسط  کوچک هاي شرکت سوي از الکترونیک تجارت پذیرش موجود موانعاست، که 

 مشکالت همچنین و تکنولوژیکی اطالعات و مالی منابع کسب مشکالت قبیل از تامینی موانع )الف :دارد می

 سازگاري و تناسب و سازگاري عدم قبیل از تقاضا موانع )ب مناسب افزار نرم و افزار سخت انتخاب با مرتبط

 در شرکت با صورت بدان که دارند انتظار مشتریان که اي شیوه یا خدمات و محصوالت با الکترونیک تجارت

 از حمایتی موانع )د امنیتی هاي نگرانی و حکومتی پاگیر و دست قوانین قبیل از محیطی موانع )ج باشند ارتباط

 شیوه فعلی وضعیت با تجارت تناسب عدم قبیل از سیستمی موانع )ذ ارشد مدیریت پشتیبانی و حمایت قبیل

 ها مستلزم شرکت در الکترونیک تجارتی ایجاد که دارند می )،  بیان2000( جودي و شرکت. کوشیک تجارت

 و داخلی محیط عوامل دو دسته بطورکلی که دارد می بیان )،2001( لینگ .است عملیاتی نیازمندهاي درك
 شرکت در الکترونیکی تجارت کارگیري به براي تصمیم گیري در گذار تاثیر عوامل بعنوان باید خارجی محیط

 تجارت بکارگیري بر موثر )عوامل2001( کیریم و رشید .گیرد قرار بایستی مدنظر متوسط و کوچک هاي

 در )، 2008(بارا و نمایند. لیتوچی می تقسیم محیطی و فردي سازمانی، تکنولوژیکی، عوامل به الکترونیکی را

 تجارت فرهنگی بعد به  الکترونیک تجارت در وب سایتها از استفاده و طراحی بین المللی موضوعات  مقاله
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 فرهنگها و زبان بین تفاوت وجود علت به بین المللی کسب وکارهاي که است داشته بیان و پرداخته الکترونیک

بکاهد.  وب سایتها کاربرد و طراحی بر بین المللی اختالفات اثرات بر تا است آن پی در و است دشوار امري
بازارهاي در حال پیدایش، و ظهور در  2)، در مقاله اي تحت عنوان تجارت الکترونیک نسل 2010( موروگسان

در مورد تغییر الگوي تجارت الکترونیک هشدار داده و می گوید کسب و کارها به منظور بهره مندي از تجارت 
الکترونکی نیاز به یک نگرش تازه دارند و آن قابل استفاده تر ساختن، دوستانه تر ساختن و از نظر اقتصادي 

 وسط اکثر افراد است.قابل استطاعت ساختن تجارت الکترونیک ت
 )، در تحقیقی به بررسی تاثیر تجارت الکترونیک در تجارت بین المللی و اشتغال، پرداخت. 2011( ترزیاي 

تجارت الکترونیک ارائه دهنده مزایایی در سراسر اقتصاد کشور است و دستاوردهاي بسیاري در متمرکز شدن 
سارویل،  در حال توسعه در دراز مدت خواهد داشت. کشورهاي توسعه یافته در کوتاه مدت و در کشورهاي

در یک )، در تحقیقی به بررسی پتانسیل تجارت الکترونیک براي شرکتهاي متوسط 2014اینکارتا و سنیر(
کسب و کار به منظور جهانی شدن پرداختند، در دوره اي از اقتصاد جهانی و بازارهاي بین المللی که به طور 

)، در مقاله اي به بررسی تصویب تجارت 2015پیتاوات( رقابتی دربرگرفته است. فزاینده اي محیط هاي
الکترونیک به منظور رشد بازار صادرات شرکت هاي کوچک و متوسط در تایلند پرداختند. در این پژوهش، 

) که صادرکنندگان در تایلند می باشند، به SMEs(هدف تجزیه و تحلیل شرکت هاي کوچک و متوسط 
)، پژوهشی با عنوان 2016( فانگ و همکاران پیاده سازي تجارت الکترونیک در بازار صادرات است.منظور 

ارزیابی عوامل موثر بر تکرار خرید در تجارت الکترونیکی ارائه نموده اند. در این پژوهش به بررسی تئوري هاي 
 تجارت الکترونیکی پرداخته شده است.رفتاري و شناختی  و تاثیر ان بر تکرار فرایند خرید در خرید آنالین و 

در  کیالکترون تجارت تیعوامل موثر در موفق ریتاث یبررس)، پژوهشی با عنوان 2017( چوشین و همکاران
)، در پژوهشی به ارائه مدل و ازمون 2017( ارائه نموده اند.  اولیورا و همکاران کوچک و متوسط يشرکت ها

ترونیکی پرداخته است. اهداف اصلی این پژوهش، ارزیابی چارچوب ابعاد ابعاد اعتماد مشتریان در تجارت الک
اعتماد و وفاداري مشتریان در تجارت الکترونیک، معرفی ابعاد اعتماد مشتریان (رقابت، تعامل و یکپارچگی) در 

کترونیکی تجارت الکترونیکی و تاثیر وفاداري و اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان در بهبود و ارتقاي تجارت ال
 بوده است.

 مواد و روش ها -3
براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده » تحلیل استنباطی«و» تحلیل توصیفی«در این تحقیق از دو روش 

شده است. در روش تحلیل توصیفی صرفا به توصیف ویژگیهاي نمونه مورد بررسی، از طریق تنظیم جداول و 
شرکت مهاجرتی ویستا  فنی مدیران یا و عامل مدیران شامل تحقیق، آماري جامعه رسم نمودار اقدام می گردد.

پـس از جمـع آوري اطالعـات بـا . نفر تخمین زده شد 25حجم جامعه آماري حدود  د.باشن می شیراز در
، سـپس بـر اسـاس وزنهاي بدست آمده خواهد شدها تعیین  وزن شاخصها و گزینه AHPاسـتفاده از روش

استفاده  EXCEL گردند. جهت پردازش، از نرم افزار اولویـت بندي میارت الکترونیکی موثر در تج عوامل 
. این خواهد شدساعتی استفاده  1-9در ایـن پـژوهش از پرسشـنامه مقایسـات زوجـی بـا طیف  .خواهد شد

 است.پرسشنامه براساس معیارهاي بررسی شده از معیارهاي موثر بر تجارت الکترونیکی  طراحی شده 
  :عبارتند از تجزیه وتحلیل دادهها در سه گام اجرا شده که

 هـاي زوجـی بـین معیارهـاي اصـلی موجــود در مــدل  انجام مقایسه-1
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 هاي زوجی بین معیارهاي فرعی هر کدام از معیارهاي اصلی انجام مقایسه -2
یـک از معیـارهـاي فرعـی موجود نسبت به هر کـدام  موثر هـاي زوجـی بـین عوامـل  انجام مقایسـه -3

 .در مدل پژوهش

 ها دادهتجزیه و تحلیل  -4
ها را در مسیر هدف،  درمرحله تجزیه و تحلیل، نکته مهم این است که محقق باید اطالعات و داده

هاي خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار  پاسخگویی به سؤال یا سؤاالت تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه
گیري  هاي تصمیم تحقیق حاضر از مدلهاي  شاخصبراي شناسائی روابط و تعیین اولویت در این تحقیق  .دهد

کدنویسی در محیط هاي بدست آمده از  وتحلیل داده استفاده شده است. براي تجزیه AHPچندمعیاره و مدل 
 استفاده شده است. اکسل

 AHPتعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک  
استراتژي  یابیارزاصلی عبارتند از:  اصلی انتخاب شده است. معیارهاي ام نخست معیارهايدر گ

عوامل فرهنگی و اجتماعی،  یابیارزهاي فناوري اطالعات،  زیرساخت یابیارزآموزشی،  یابیارزالکترونیکی، 
زیرمعیار تشکیل شده . هریک از این معیارها از تعدادي هاي دولتی سیاست یابیارزسیستم اطالعاتی،  یابیارز

 شده در آمده است است. معیارها و زیرمعیارهاي شناسایی
 معیارها و زیرمعیارهاي تحقیق و نمادهاي مورد استفاده -1جدول 

 نماد زیرمعیارها معیارهاي اصلی

C1 استراتژي الکترونیکی 
 S11 تطبیق خدمات با نیاز روز

 S12 الکترونیکیبهینه سازي خدمات 
 S13 ایجاد نیاز در جامعه

C2 آموزشی 
 S21 آموزش کاربردي خدمات الکترونیکی

 S22 توسعه نیرو هاي متخصص
 S23 تسهیل مراحل و آموزش در وب سایت 

C3 
زیرساخت هاي فناوري 

 اطالعات 

 S31 در دسترس بودن
 S32 کمینه سازي هزینه اینترنت 

 S33 سایت و شبکه هاي بانکیارتقاي سرعت 

C4 عوامل فرهنگی و اجتماعی 

 S41 گسترش فرهنگ
 S42 ارائه پیشنهاد هاي ویژه به مشتریان

 S43 ارتقاي دانش مشتریان
 S44 ایجاد تصویر ذهنی مثبت

 S45 تبلیغات گسترده

C5 سیستم اطالعاتی 

 S51 سیستم مدیریت موجودي
 S52 سیستم هاي توصیه کننده

 S53 سیستم اطالعات جغرافیایی 
 S54 سیستم هاي پشتیبانی تصمیم

C6 سیاست هاي دولتی 
 S61 تعهد دولت به حمایت

 S62 کاهش تعرفه هاي دولتی
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 نماد زیرمعیارها معیارهاي اصلی
 S63 امنیت کسب و کار 

 S64 ابزارهاي ترغیبی و تشویقی دولتی

 

 

 مراتبی معیارها و زیرمعیارهاي تحقیق نمایش سلسله -1شکل 
 

 تعیین اولویت معیارهاي اصلی براساس هدف
اند.  مراتبی نخست معیارهاي اصلی براساس هدف بصورت زوجی مقایسه شده براي انجام تحلیل سلسله

هاي زوجی صورت  بندي در این تکنیک براساس مقایسه بندي است و رتبه یک تکنیک رتبه AHPتکنیک 
گیرد. مقایسه زوجی بسیار ساده است و تمامی عناصر هر خوشه باید به صورت دو به دو مقایسه شوند.  می

𝑛(𝑛−1)عنصر وجود داشته باشد  nبنابراین اگر در یک خوشه 
2

ش معیار مقایسه صورت خواهد گرفت. چون ش 
 هاي انجام شده برابر است با: وجود دارد بنابراین تعداد مقایسه

𝑛(𝑛 − 1)
2

=
6(6 − 1)

2
= 15 

مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده است و با استفاده از تکنیک میانگین  15بنابراین 
هندسی دیدگاه خبرگان تجمیع گردیده است. ماتریس مقایسه زوجی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان در 

 ارائه شده است.  2جدول 
 ماتریس مقایسه زوجی معیارهاي اصلی -2جدول 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 1 3.367 1.598 2.433 1.829 2.198 

C2 0.297 1 0.787 0.858 0.817 0.792 

C3 0.626 1.271 1 1.641 1.587 1.631 

C4 0.411 1.166 0.609 1 1.640 0.680 

C5 0.547 0.630 0.630 0.610 1 1.048 

C6 0.455 1.263 0.613 1.471 0.954 1 

 

Goal 

C1 

S11 

S12 

S13 

C2 

S21 

S22 

S23 

C3 

S31 

S32 

S33 

C4 

S41 

S42 

S43 

S44 

S45 

C5 

S51 

S52 

S53 

S54 

C6 

S61 

S62 

S63 

S64 
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 گام بعدي محاسبه میانگین هندسی هر سطر براي تعیین وزن معیارها است:
𝜋1 = √1 ∗ 3.367 ∗ 1.598 ∗ 2.433 ∗ 1.829 ∗ 2.1986 = 1.936  

 شود. میبه همین ترتیب میانگین هندسی سایر سطرها محاسبه 
𝜋2 = 0.712  

𝜋3 = 1.255  

𝜋4 = 0.829  

𝜋5 = 0.719  

𝜋6 = 0.889  

 شود.  سپس مجموع میانگین هندسی تمامی سطرها محاسبه می

�𝜋𝑖 = 1.936 + 0.712 + 1.255 + 0.829 + 0.719 + 0.889 = 6.310
𝑚

𝑖=1

 

ه آید ک با تقسیم میانگین هندسی هر سطر بر مجموع میانگین هندسی سطرها مقدار وزن نرمال بدست می
 شود. براي نمونه داریم: به آن بردارویژه نیز گفته می

𝜋1
∑𝜋

=
1.936
6.310

= 0.307 

 آمده است: 3جدول خالصه نتایج در 
 تعیین اولویت معیارهاي اصلی -3جدول 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 بردار ویژه میانگین هندسی 
C1 1 3.367 1.598 2.433 1.829 2.198 1.936 0.307 

C2 0.297 1 0.787 0.858 0.817 0.792 0.712 0.113 

C3 0.626 1.271 1 1.641 1.587 1.631 1.225 0.194 

C4 0.411 1.166 0.609 1 1.640 0.680 0.829 0.131 

C5 0.547 0.630 0.630 0.610 1 1.048 0.719 0.114 

C6 0.455 1.263 0.613 1.471 0.954 1 0.889 0.141 

 
 خواهد بود. W1بردار ویژه اولویت معیارهاي اصلی به صورت  3جدول براساس 

 
 براساس بردار ویژه بدست آمده: 

 قرار گرفته است. 1در رتبه  0.307با وزن  یکیالکترون يشاخص استراتژ 

 قرار گرفته است. 6در رتبه  0.113با وزن  یآموزش شاخص 

 قرار گرفته است. 2در رتبه  0.194اطالعات با وزن  يفناور يها رساختیز شاخص 

0.307 
0.113 
0.194 
0.131 
0.114 
0.141 

W1= 



  
 8 یکیتجارت الکترون ییشکوفا
 
 

 قرار گرفته است. 4در رتبه  0.131با وزن  یو اجتماع یعوامل فرهنگ شاخص 

 قرار گرفته است. 5در رتبه  0.114با وزن  یاطالعات ستمیس شاخص 

 قرار گرفته است 3در رتبه  0.141با وزن  یدولت يها استیس شاخص. 

 
 نمایش گرافیکی اولویت معیارهاي اصلی -2شکل 

 
باشد و بنابراین  می 1/0بدست آمده است که کوچکتر از  002/0هاي انجام شده  نرخ ناسازگاري مقایسه

 هاي انجام شده اعتماد کرد.  توان به مقایسه می

 نتیجه گیري -5
با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی معیارهاي اصلی شکوفایی تجارت الکترونیکی، استراتژي الکترونیکی در 

سازمان، تغییرات محیط قانونی، رقابتی، اقتصادي و اولویت اول قرار داشته است. در استراتژي الکترونیکی 
به دلیل اهمیت حیاتی آن و تدارك  یو استراتژي الکترونیک محیط فناوري  گیرد.می فناوري موردتوجه قرار 

را در سه  استراتژي الکترونیکیاهمیت . اي برخوردار است زیرساختارهاي بازار الکترونیک ازتوجه و اهمیت ویژه
 .مورد زیر معرفی می کند

 .سازمان منطق روشنی از اهداف سازمان براي کارکنان ارائه می کنداستراتژي الکترونیکی 
سازمان منطق روشنی از کسب و کار صنعتی که سازمان در آن فعالیت می کند  یکیالکترون ياستراتژ

 .عرضه می نماید
 .سازمان استراتژي فعلی کسب و کار سازمان و جهت گیري آینده آن را بیان می کنداستراتژي الکترونیکی 

 . ص می کندرسالت تجارت الکترونیک دلیل وجودي و فلسفه حیات سازمان را در بازار الکترونیک مشخ
سازمان در عرصه بازار الکترونیک سنگ بناي استراتژي تجارت الکترونیک بوده که در استراتژي الکترونیکی 

 (حال حاضر) وجود دارد.  زمان
سازمان برمبناي رسالت تجارت الکترونیک و با استفاده از استراتژي تجارت الکترونیک درصدد رسیدن به 

  .است  نیک در زمان آیندهچشم انداز مطلوب تجارت الکترو
توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در  معیار زیرساخت هاي فناوري اطالعات در اولویت دوم قرار دارد.

، مخابراتی و ناوري اطالعاتیمنوط به وجود شاخصهاي معرّف آمادگی فنی است، زیرساختهاي ف سازمانیک 
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امل گسترش ارتباطات از طریق افزایش ضریب نفوذ تلفن ارتباطی مورد نیاز براي توسعه تجارت الکترونیکی ش
افزار،  سازي پست، توسعه امکانات رایانهایی اعم از سخت ثابت، تلفن ماهوارهایی، تلفن همراه و تقویت و مدرن

ها و کاهش هزینه ISP افزارهاي مربوطه، توسعه اینترنت و باالبردن نفوذ آن از طریق گسترش تجهیزات و نرم
در  ICT مارها حاکی از آن است که شاخص هاي گسترشآ. اینترنت و حذف محدودیتهاي مصنوعی استفاده از

ایران نسبت به متوسط جهانی وضعیت مناسبی نداشته و لزوم توجه به ایجاد زیرساختهاي فنی، مخابراتی و 
از  ICT و IT گذاري در مطالعات تجربی فراوان نشان داده است که سرمایه .ارتباطی مورد نیاز را نشان میدهد

خواهد  EC طریق افزایش زیربناهاي فیزیکی مورد نیاز براي انجام تجارت الکترونیکی تاثیر مثبتی بر توسعه
داشته  EC میتواند نقش بسیار مهمی در توسعه GDP در ICT و IT داشت. بدین ترتیب افزایش سهم مخارج

 باشد. 
قوانین تجاري مختص  شخص استهمانگونه که م دارد. معیار سیاست هاي دولتی در اولویت سوم قرار

محدوده و مرزهایی است که افراد در آنجا زندگی و معامله میکنند، ولی با اسقرار تجارت الکترونیکی مرزها 
برداشته میشود و لذا براي پیاده سازي و توسعه تجارت الکترونیکی نیاز مبرم به چـارچوب حقـوقی و قوانین 

دوین قوانینی است که با برداشته شدن مرزها بتواند پاسخگوي مشـکالت تجـاري از جملـه مستحکم و نیز ت
اختالفـات، تناقضهاي موجود در قوانین کشورها، کالهبرداریها، جلوگیري از تضییع حقوق افراد و همچنین 

اشد. هدف از تضمین کننده حمایت کامل حقوقی و قضایی از افراد و شرکتها براي انجام مبادالت تجاري ب
، شـناخت چالشها، محدودیتها و تنگناهاي موجـود در مسـیر گسـترش و اجـراي سیاست هاي دولتیمطالعه 

تجـارت الکترونیکـی و همچنـین ارائـه پیشـنهادها و سیاستهاي مناسب براي روبرو شدن با مشکالت و 
 .کنندگان است افزایش اعتماد مصرف
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