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  چکیده
  

اطالعات در  هاي يفناور یرمجموعهور و زاز توانمندسازها در اقتصاد کش یکیعنوان  به یکوکار الکترون کسب

و گـذار از   ییـر است و همواره در حـال تغ  یجهان ي،امروز يداشته است. بازارها یريدهه گذشته رشد چشمگ

شـکل   ییـر تغ یکـی الکترون لتبه حا یزیکیوکار از حالت ف امروز کسب ياست. فضا يصنعت به دانش و فناور

وکـار   کسـب  يهـا  روش ییـرات موفـق تغ  گذاران یهاند. سرما رگون ساختهرا دگ ینو آفال یسنت يو بازارها یافته

ـتر ب یاسـت س کـه  يطـور  بـه  انـد  یرفتهرا پذ یکیوکار الکترون به کسب یسنت و  یرشدر پـذ  يموسسـات تجـار   یش

ـتر   یجهـان  رهايجهت ورود به بازا یکوکار الکترون کسب یريکارگ به مـوثر و کـارا    یـد، جد یانو جـذب مش

وکارهـا   گذشته و ورود کسب هاي مردم در سال يباال یرشو پذ یکیوکار الکترون سبک يفضا یتاست. اهم

برگرفتـه   یج. پژوهش حاضر، نتاکند یآشکار م یشاز پ یشفضا را ب ینو توسعه ا ریزي¬فضا لزوم برنامه ینبه ا

 يفضـا  يو ارتقـا  یلدر چـارچوب تسـه   یـران اطالعـات ا  يارتباطات و فنـاور  رتاست که در وزا يا از پروژه

 یـن ا ياسـت. هـدف از اجـرا    شـده  یـف تعر یـک وکار الکترون توسعه کسب يوکار و با عنوان راهکارها کسب

کشـور بـوده کـه در     يوکار در حوزه ارتباطات و فنـاور  توسعه کسب هاي ياستراتژ ینپروژه، استخراج و تدو

 يهـا  چـارچوب  یـه بـر پا  دیمدل جد یکطرح،  ینا ییو اجرا شده است. در فاز چهارم و نها احیچهار فاز طر

 یـان قـرار گرفـت و در پا   ییـد ال اس مـورد تا  یافزار اسمارت پـ  ارائه شد و با استفاده از نرم یکالکترون یآمادگ

استخراج  SWOT لیلتح هاي یسشده و ماتر ییدبر اساس مدل تا یکوکار الکترون توسعه کسب هاي ياستراتژ

  .  شد يبند و دسته

  .JEL: O16,O17,O21,O33,O53 طبقه بندي

 هاي¬مدل یکی،الکترون یآمادگ یکی،وکار الکترون کسب هاي ياستراتژ ها: کلید واژه

  .یکیوکار الکترون کسب
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 مقدمه -1

شـده و   همـراه  المللـی بر بازار کنونی با تغییرات و تحوالت سریع بـین  یاقتصاد رقابتی و مبتن

امروزه اقتصاد ملی جاي خـود   است.شده جامعه اطالعاتی   گذر از جامعه صنعتی بهمنجر به 

 هـاي در این عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصت .را به اقتصاد جهانی داده است

جغرافیایی خود محدود نسـازند، بلکـه فضـاي کـاري وسـیعی بـه        چارچوب به تنها را شغلی

  .وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند

 جوامـع  یفرهنگـ  و یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  توسعه محور عات اطال يفناور حاضر عصر در

 شـتابان  رشد با و یمکان و یزمان يها تیمحدود گرفتن دهیناد با و است گرفته قرار مختلف

 و رییـ تغخوش  دست را بشر یزندگ يها عرصه یتمام است توانسته خود ریچشمگ سرعت و

 به یدستیاب يراستا در توانمندساز و يکلید ابزار یک عنوانبهي اطالعات فناور .کند تحول

 ابـداع  و نترنـت یا ظهـور  با. کند می ایفا يمحور نقش ی،المللبین و یمل توسعه کالن اهداف

اسـت.   شـده  جـاد یا وکـار  کسـب  عرصه در يشمار یب يها فرصت ،یارتباط نینو يها روش

 جامعـه  کی منافع حفظ يبرا آن از حاصل یجهان تحوالت و ها فرصت نیا حیصح شناخت

 قـدرت  فیتضـع  سـبب  راتییـ تغ از غفلـت  کـه  يا گونـه  بـه  است انکار قابل ریغ و يضرور

 شـران یپ کیعنوان  به اطالعات يفناور ،رو نیا از. شود می کشور کی ياقتصاد و يراهبرد

 مـورد  ...و آمـوزش  ،یسـالمت  اقتصـاد،  کـار،  و کسـب  جملـه  از ییهـا  حوزه يتوانمندساز در

    .ردیگ یم قرار استفاده

 شـرفت یپ اطالعـات  يفنـاور  از یبخشـ عنـوان   به کیالکترون کار و کسب گذشته دهه در

 کیـ الکترون کار و کسب از ها سازمان و يتجارسسات وم از ياریبس. است داشته يریگ چشم

 اسـتفاده  کارآمـد  وثر ومـ  انیمشـتر  جـذب  و یجهـان  يهاربازا به ورود يبرا يابزارعنوان  به

 عوامـل  بـه  وابسـته  يتجـار  امـور  انجـام  جهت کیالکترون کار و کسب يریکارگ . بهکنند می

 سـبب هـا   آن از مطلـوب  يریـ گ بهـره  و عوامل نیا به توجه. است يمتعدد یخارج و یداخل

 يمجاز يفضا نفوذ و نترنتیا رشد با .شود می يور بهره و ییکارا شیافزا و ها سازمان رشد

 خـود  وکار کسب مدل در رییتغ جادیا با ها سازمان از ياریبس جامعه، افراد روزمره یزندگ به

 اسـتفاده  انیمشـتر  جـذب  و يتجـار  يهـا  تیـ فعال انجـام  يبـرا  يبسـتر عنـوان   بـه  فضا نیا از

 ملمـوس  و چشمگیر بسیار تجاري معامالت پیشرفت در مجازي فضاي يریکارگ . بهکنند می

 در و ایـ دن سطح در ندهیفزا صورت به امر نیااست.  شده لیتبد ریناپذ ییجدا عامل به و است
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 ریچشـمگ  راتییـ تغ و دانش و علم روزافزون رشد به توجه با .است گسترش حال در کشور

 ،یجهان تتجار و یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاجتماع عرصه در فعال حضور يبرا کشور ،یطیمح

  . است بزرگ جهش کی ازمندین

 نیـ ا آورنـده  وجود به یرساختیز يها لفهوم نیتر مهم از یکیعنوان  به اطالعات يفناور

 اقتصـاد  درهـا   آن نقـش  و کیـ الکترون وکـار  کسب يها مدل تنوع به ینگاه با. است جهش

 بـه  لیـ تما شیافـزا  و اطالعـات  يفنـاور  دانـش  شیافـزا بـا وجـود    که افتیدر توان یم یمل

 بـه  کیـ الکترون يوکارهـا  کسب سطح در مهم نیا ران،یا در کیالکترون خدمات از استفاده

  .است شده محدود يمعدود موارد

وکارهـاي الکترونیـک،    این پژوهش در نظـر دارد بـا شـناخت وضـعیت موجـود کسـب      

وکارها را از منظر محیط بازار، محیط سیاسـی، محـیط    روي توسعه این کسبهاي فراچالش

  قانونی و محیط زیرساخت (دسترسی، امنیت و کیفیت) مورد ارزیابی قرار دهد. 

وکارهـاي الکترونیـک،    توسـعه کسـب  هـاي  یکی از ابعاد مورد بررسی در تحلیل چالش

توانـد در یـک نگـاه کلـی     هـا اسـت کـه مـی     تحلیل چارچوب نهادي حاکم بـر فعالیـت آن  

اهـداف کلـی    تـوان  یمـ برگیرد. و همچنین قوانین و مقررات را در نفعان مدیریت روابط ذي

  ي کرد:بند دستهاین پژوهش را به شرح زیر 

 ضعفتحلیل وضع موجود و شناسایی نقاط قوت و * 

 ي راهبرديها يریگ جهتها و ارزش* 

 نفعان کلیدي تحلیل ذي* 

 PESTLEها و تهدیدها در چارچوب مدل شناسایی فرصت* 

 ي الکترونیک (ترازیابی)وکارها کسبتعیین عوامل کلیدي موفقیت در توسعه * 

 ي الکترونیکوکارها کسبتعیین راهبردهاي توسعه * 

 وکارهـاي  کسـب  توسـعه  راهکارهـاي «پروژه ي ها یخروجاین پژوهش نتایج حاصل از 

کـه در وزارت فنـاوري   اسـت  » وکار کسب فضاي ارتقاء و تسهیل چارچوب در الکترونیک

اطالعات و ارتباطـات تعریـف شـده اسـت. ایـن پـروژه توسـط تیمـی از اسـاتید و خبرگـان           

ــا  ــه طباطب ــگاه عالم ــات    ئدانش ــاوري اطالع ــدیرت فن ــري م ــجویان دکت ــی دانش ــا همراه ی ب

  است. گرفته انجام
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  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2

و مطالعات داخلی و خارجی انجـام شـده ایـن     بر مقاالتدر این بخش از پژوهش با مروري 

الکترونیـک تهیـه و تـدوین     وکار کسبیی که در حوزه ها گزارشحوزه و همچنین کتب و 

انی از شـاخص سـهولت انجـام    به گزارش بانـک جهـ   آورده شده است. اجمال بهشده است 

شـاخص کـه میـزان     10کشور دنیا را بر اساس  190که میالدي  2017وکار براي سال  کسب

کند. رتبـه ایـران از    بندي می دهد، رتبه وکار مردم آن کشور را نشان می سهولت انجام کسب

  آورده شده است.) 1(روند تغییرات در نمودار  .رسیده است 120کشور به  190میان 
  

 )2017(گزارش بانک جهانی،  وکار شاخص سهولت انجام کسب): روند تغییرات 1نمودار (

  
  

در اسـتفاده   90اي، ایـران بـا اخـذ رتبـه      جهـانی شـاخص آمـادگی شـبکه     يبند طبق رتبه

استفاده دولـت از ایـن فنـاوري، درمجمـوع در میـان       93کاربران از فناوري اطالعات و رتبه 

   دارد. قرار 92 کشور جهان، در جایگاه 139

 هـاي  عرصـه  تمامی در اي عمده آثار اطالعاتفناوري  الکترونیکی: وکار کسب هاي مدل

 نسـخه  یـک  تجـاري  هپدیـد  هـر  بـراي  کـه  طوري به است گذاشته شغلی و تجاري اقتصادي،

 محققـان  سوي از بسیاري الکترونیکی وکار هاي کسب مدل. است آمده وجود به الکترونیک

. هسـتند  مشترکی هاي ویژگی داراي معموال طبقه خاص، یک در ها مدل این اند، شده معرفی

 مشـتریان  بـا  ارتبـاطی  هـاي  مـدل  یـا داراي  دارنـد  مشابه گذاري قیمت سیاستبه عنوان مثال، 

 متفـاوت  مختلـف،  محققـان  سوي ازشده   گرفتهکار  به معیارهايکه  آنجا ازهمچنین . هستند

 سـیر  ،)Alt & Zimmerman, 2001(. اسـت شـده    ارائـه  نیز مختلفی هاي بندي طبقه است،
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 انـواع  ) نیـز 2( جـدول  در .) اسـت 1(مطابق جدول  الکترونیکی وکار کسب هاي مدل تکاملی

  .است شده آورده آن شرح همراه به اتمیک الکترونیک وکار کسب هاي مدل

  

  الکترونیکی وکار کسب هاي مدل تکاملی ): سیر1جدول (

  توضیح  سال  محقق

  کننده، مدل ارتباط بنگاه با بنگاه مدل ارتباط بنگاه با مصرف  1997  1کاالکوتا

2تیمرز
 99 -1998  

فروشگاه الکترونیکی، (هاي بنگاه با بنگاه  ساختار براي مدل 11

تدارك الکترونیک، حراج الکترونیک، مرکز الکترونیـک، بـازار   

شخص ثالث، اجتماع مجازي، متحد کننـدگان زنجیـره ارزش،   

  فرم همکاري، کارمزد داللی اطالعاتی، مدیریت امانی)پلت

  2001 3ویل و ویتال

واسـطه، ایجـاد   (وکار الکترونیـک   اي کسب مدل هسته 8هشت

زیرساخت مشـترك، جامعـه مجـازي، متحدکننـدگان زنجیـره      

ارزش، پلتفرم همکـاري، کـارمزد داللـی اطالعـات، مـدیریت      

  امانی)

  2003  4آندام

کننـده،   بنگاه، مدل ارتباط بنگاه بـا مصـرف  مدل ارتباط بنگاه با 

کننـده بـا    مدل ارتباط بنگـاه بـا دولـت، مـدل ارتبـاط مصـرف      

  کننده و تجارت متحرك مصرف

  2001 5راپا
مدل داللـی، مـدل   (وکار اینترنتی  هاي درآمد کسب طبقه مدل 9

  تبلیغاتی، مدل واسطه اطالعاتی، مدل بازرگانی و...)

  

 6بـه تعریـف تـالویتی    توجـه  بـا  :اطالعـات  يوکار در عصر فنـاور  کسب يها تحول مدل

یـک  « :کـرد تعریـف  ایـن صـورت   بـه   انوتـ  یمـ  رایک اکوسیسـتم اینترنـت اشـیاء     )2011(

هـا و افـراد همـراه بـا محـیط       وکاري که شامل اجتماعی از تعامـل شـرکت   اکوسیستم کسب

ــا اســتفاده از تســهیم  معمــوالهــا  در آن، شــرکت کــه اســت هــا اجتمــاعی و اقتصــادي آن ب

ي اصلی خود مرتبط به ارتباطات دنیاي فیزیکی اشیاء و دنیاي مجـازي اینترنـت بـا    ها ییدارا

                                                                                                              
1- Kalakota 
2- Timmers 
3- Weil and Vitale 
4- Andam 
5- Rappa 
6- Talvitie 
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صـورت محصـوالت    ي اصلی ممکن است بـه ها ییداراکنند.  یکدیگر رقابت و همکاري می

ي هـا  دسـتگاه و یا استانداردهایی باشـد کـه متمرکـز بـر      ها پلتفرمي، افزار نرمي و افزار سخت

اسـت روي ایـن اتصـال یـا      شـده   ساختهکاربردي  افزار نرمها، خدمات  متصل، ارتباطات آن

خـدمات   حسـاب  صـورت مین، ضـمانت و صـدور   ابـراي تـ   ازیموردنروي خدمات پشتیبانی 

  ».کاربردي باشد

 وکار الکترونیک اتمیک هاي کسب مدل): 2(جدول 

 نوع مدل شرح

محتــوا (بــراي مثـال اطالعــات، محصــوالت و خــدمات   کــردنفـراهم  

 ها دیجیتال) از طریق واسطه کننده محتوا فراهم  

صورت مستقیم به مشتریان اغلـب از   کننده محصول یا خدمات به فراهم

 هاي سنتی هاي میانبر نسبت به کانال طریق راه
 فروش مستقیم به مشتریان

محصوالت و با بهترین کیفیـت  وسیله  اي کامل از خدمات را به مجموعه

سـالمت) و   و مـالی  :کننـد (بـراي مثـال    از طریق یک دامنه فـراهم مـی  

 همچنین تالش براي ارتباط موثر با مشتریان
دهنده کامل خدمات ارائه  

دهند  فروشندگان و خریدان را بر اساس اطالعات به یکدیگر ارتباط می

 جو، حراج، مزایده و...)و جست :(براي مثال ها واسطه  

چندین همکـار را بـراي همکـاري و اشـتراك در زیرسـاخت مشـترك       

 دهند. فناوري اطالعات کنار یکدیگر قرار می
گذاري زیرساخت به اشتراك  

وسیله تجمیع، ترکیب و توزیع  هماهنگ کردن ارزش خالص (زنجیره) به

 اطالعات
 ارزش خالص یکپارچگی

آنالین به قسمی کـه ارتباطـات و   تسهیل و ایجاد وفاداري براي جوامع 

 جوامع مجازي  کند. پذیر می هاي مشترك را امکان مندي ارائه خدمات به افراد با عالقه

هایی  وسیله سازمان هایی که به یک نقطه تماس واحد براي ارائه سرویس

  شود. فراهم  ،کنند وکار فعالیت می که در چندین کسب
ها/دولت تمامی سازمان  

  

ــام اینترنــت اشــیاء و اتصــاالت اشــیاء بــه ایجــاد انــواع مــدل   پدیــدهظهــور  هــاي  اي بــه ن

وکار موجود منجـر شـده    هاي کسب وکاري جدید کمک کرده است یا به بهبود مدل کسب

هـا و احساسـات    طـور یکسـان ایـده    ها بـه  دهد تا افراد و شرکت پذیري اجازه می است. شبکه
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ها را مستلزم  اشترك بگذارند. این دالیل، شرکتخود را در مورد محصوالت و خدمات به 

یکـی از   ؛اي در ایجـاد ارزش بـراي مشـتریان داشـته باشـند      کند که فکـر و دیـدگاه تـازه    می

ازآن  روندهایی که در این امر بسیار دخیل بوده اسـت، ارتباطـات ماشـین بـه ماشـین و بعـد      

  تر اینترنت اشیاء بوده است.  یافته صورت تکامل به

وکارهـاي جدیـدي کمـک کـرده اسـت کـه ارزش و        اندازي کسب اشیاء به راه اینترنت

کنند. عالوه  کنندگان خود عرضه می سودمندي بسیار جدید و متفاوتی به کاربران و مصرف

افزوده در محصـوالت،   وکارهاي موجود با ایجاد ارزش بر این، باعث افزایش کارایی کسب

بـا توجـه بـه گـزارش     انـد.   هـا شـده   ن سـازمان وکار ای هاي کسب خدمات و نوآوري در مدل

که ما را از ارتباطات ماشین بـا   داده  ) سه تغییر کلیدي در جهان روي2013تحلیلی (میسون، 

وکار جهانی،  ند از: تغییرات در کسبنت اشیاء پیش برده است که عبارتسوي اینتر ماشین به

بـه   M2Mستلزم تکامل ارتباطـات  دنیاي اجتماعی و دنیاي ارتباطات. این سه تغییر کلیدي م

، تمرکـز صـنعتی دارد و اینترنـت اشـیاء متمرکـز بـر       M2Mاینترنت اشـیاء هسـتند. در واقـع    

کنـد و بیشـتر تمرکـز     سوي اینترنت صنعتی حرکت مـی  به M2Mکننده است. مسیر  مصرف

بیشتر متمرکـز بـر ارتباطـات     که اینترنت اشیاء دارد درحالی B2Bوکار  وکار به کسب کسب

  ). 2014(ونلیمپوت و همکاران،  B2C يمشتروکار به  کسب

هاي محصول و خدمات چند برابر شده است، همچنین منابع  امروزه با تغییر بازار، قابلیت

هـایی بـراي ایجـاد     اند. تولیدکننـدگان در حـال حاضـر فرصـت     با ارزش و متمایز تغییر کرده

که به سـه تغییـر ضـروري زیـر در ارزش      ی دارند، اما تنها درصورتیمنابع جدید مزیت رقابت

  :توجه کنند

فیزیکی بـه  تنها افزار است: محصوالت از اجزاي  افزار به نرم ارزش در حال تغییر از سخت -

افزار و رابـط کـاربر دیجیتـال تکامـل پیـدا       هاي پیچیده شامل پردازنده، حسگرها، نرم سیستم

اند. همچنـان کـه تولیدکننـدگان بـه دنبـال سـرعت بخشـیدن بـه نـوآوري محصـول و            کرده

طـور   هـا بـه   ، آنهسـتند پاسخگویی کارآمد به تنوع رو به رشد تقاضاي مشتریان و مقـررات  

  کنند. افزار گرایش پیدا می نرم فزاینده به سمت

ــه ابــر در حــال تغییــر اســت: درحــالی  - کــه محصــوالت هوشــمند،  ارزش از محصــوالت ب

هـایی بـراي افـزایش ارزشـی وجـود       اند، محدودیت پذیر کرده هاي جدیدي را امکان قابلیت

تواند از درون محصول تولید شـود. اتصـال محصـوالت هوشـمند متصـل، یـک        دارد که می
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هاي محصول را گسـترش دهنـد و    کنند تا قابلیت یتال محصول را در ابر توانمند میجزء دیج

انـد کـه    جدید در کنار محصول ارائه کنند. تولیدکنندگان دریافتـه به طور کامل هاي  قابلیت

  بخشد. ي محصول به ابر، خدمات، پیشرفت و نوآوري را شتاب میها تیقابلانتقال 

هـاي   قابلیـت ، کند: نیروهاي بـازار و رقابـت   ییر پیدا میارزش از محصوالت به خدمات تغ -

ها در همان لحظه فروش را به حداکثر  محور را که برگشت هاي محصول استراتژي یسودده

وکـار رو بـه رشـد     اند، کاهش داده است و منجر به تغییر به سمت یک مـدل کسـب   رسانده

دیدي را در سراسر چرخـه  اند که ارزش ج شده  شده است. محصوالت با خدماتی یکپارچه

سادگی نتیجه موردنظر را از طریق یک خدمت مبتنـی بـر    دهند و یا به عمر محصول ارائه می

  کنند. تقاضا، ارائه می

انـد، بلکـه نیـاز بـه      تنهـا منـابع جدیـد مزیـت رقـابتی ایجـاد کـرده        این سه تغییر ارزش، نه

تی جدیـد دارنـد. بـراي    هـاي عملیـا   هـا، هنجارهـاي فرهنگـی و مـدل     ها، زیرسـاخت  مهارت

تولیدکنندگانی که براي برآورده کـردن تقاضـاهاي یـک جهـان هوشـمند و متصـل، تغییـر        

شـود و مبنـاي    افزار، ابر و خـدمات اسـت کـه موجـب نـوآوري مـی       اند، ترکیبی از نرم کرده

  .وکار جدید و تغییرات بنیادین است هاي کسب تمایز، مدل

  

  پژوهش روش -3

در چهـار   و اسـت این پژوهش بر مبناي هدف توصیفی و استراتژي مورد اسـتفاده پیمایشـی   

   :استشده مرحله به انجام 

هـاي   یابی: در ایـن مرحلـه نقـاط قـوت و ضـعف      شناخت وضع موجود و عارضه یکمرحله 

ها و کارهاي الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرصت و موجود در کسب

تهدیدهاي پیش روي این حوزه از منظر محیط بازار، محیط سیاسی، محـیط قـانونی، محـیط    

اقتصادي، محیط فرهنگی و اجتماعی و محیط زیرساختی و تکنولوژیکی (دسترسی، امنیت، 

 بــر اســاس. ســپس شــدهــا و ...) ارزیــابی  ی، شــبکه ارتبــاطی، دادهخصوصــ میحــرکیفیــت، 

کارهـاي الکترونیکـی    و روي کسـب   هاي پیش ها و چالش هاي صورت گرفته، عارضه تحلیل

  مورد بررسی قرار گرفتند.  

وکار الکترونیک شناسایی و  نفعان کلیدي کسب نفعان): ذي (ارزیابی میزان آمادگی ذي مرحله دو

  کارها و حاکمیت، ارزیابی و بررسی شد.  و در سه حوزه شهروندان، کسب ها آنمیزان آمادگی 
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ن عوامل کلیدي موفقیت): هدف از این مرحله، ترازیابی و استخراج عوامـل  (تعیی مرحله سه

کارهاي الکترونیکی اسـت. در ایـن راسـتا از مطالعـات اسـنادي،       و حیاتی موفقیت در کسب

اسـت. عوامـل حیـاتی موفقیـت از ابعـاد       شـده هاي عمیق و تحلیل پرسشنامه استفاده  مصاحبه

خلـق ارزش و ایجـاد مزیـت رقابـت پایـدار در      . همچنین راهکارهـاي  شدگوناگون بررسی 

  هاي الکترونیکی شناسایی و ارائه شد.  کار و کسب

کارهــاي الکترونیــک): در مرحلــه آخــر  و (تعیــین راهبردهــاي توســعه کســب مرحلــه چهــار

هـاي  هـاي توسـعه و مـدل    کارهاي الکترونیکی در قالب استراتژي و راهبردهاي توسعه کسب

گیـري و  ارائه شده اسـت. بـه دلیـل اینکـه محـیط پیرامـونی تصـمیم       کار الکترونیکی  و کسب

هاي متعددي همواره در حال تغییر بـوده و در نظـر گـرفتن    ثیرپذیري از پیشراناعملیاتی، با ت

در چنـین شـرایطی الگوهـاي     . بنـابراین، انکـار اسـت   رقابـل یغها در این شرایط عدم قطعیت

سیار راهگشا باشد. همچنـین در ایـن مرحلـه الگوهـاي     تواند بریزي مبتنی بر سناریو میبرنامه

کارهـاي الکترونیکـی در راسـتاي کسـب مزیـت رقـابتی        و خلق ارزش براي مشتریان کسـب 

  آورده شده است. )2نمودار ( . مراحل انجام پژوهش در شوند میپایدار، ارائه 

  

  ي انجام پژوهشها گام): 2نمودار (

 
  

الکترونیـک   وکـار  کسـب ي توسـعه  هـا  ياسـتراتژ اسـتخراج   منظـور  بـه در مرحله چهـارم  
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 مختلـف  هـاي  مـدل  بررسـی  از پـس  اسـت.  شده  گرفتهدر نظر  )3نمودار (متدولوژي مطابق 

 شـهروندان،  اقتصـادي،  هـاي  بنگـاه ( لفـه وم چهـار  بـا  پایـه  مدل الکترونیک آمادگی ارزیابی

ي ارزیـابی آمـادگی الکترونیکـی    هـا  مـدل سپس با کمک  .شد انتخاب) دولت و زیرساخت

هـا از مطالعـات    اسـتخراج اسـتراتژي   منظـور  بـه اسـتخراج و مـدل تکمیـل شـد.      ها لفهومسایر 

و همچنـین فاکتورهـاي    SWOTصورت گرفته روي قوانین سایر کشورها، تحلیل ماتریس 

  وکار الکترونیک استفاده شده است. حیاتی موفقیت کسب

  

  الکترونیک وکار کسبي توسعه ها ياستراتژ): مدل استخراج 3نمودار (

 

  

  است: شدههاي زیر گردآوري اطالعات الزم در این پژوهش به روش

مطالعـات   تمـام اي: در ایـن روش،  روش اسنادي با استفاده از تکنیک مطالعـات کتابخانـه   -

و تحلیـل   موردمطالعـه  وکار الکترونیک و تجارت الکترونیک مرتبط مستند در حوزه کسب

  .شدندمحتوا 

(مشاوران) کلیدي: مشاوران کلیدي، راهبري پـروژه شـامل تعیـین     دهندگان یآگاهروش  -

  نامه، مذاکره با خبرگان کلیدي را انجام دادند. ها، طراحی پرسشمواد و روش

ــک   - ــا اســتفاده از تکنی ــل خبرگــی: ب ــاي روش تحلی ــل  ته ــان مغــزي، مصــاحبه و تکمی وف

ی،در ایـن روش بـا توجـه بـه اطالعـات مشـاوران کلیـدي، فهرسـتی از         نامه و فن دلف پرسش
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وکارهاي الکترونیک تهیه و بـا توجـه بـه     کید بر کسباخبرگان حوزه فناوري اطالعات با ت

افراد مایل به همکاري جهـت انجـام مصـاحبه     فهرستمذاکرات صورت گرفته با خبرگان، 

هایی تدوین و با تکنیک نامه رسشعمیق صورت گرفت. پس از انجام دور اول مذاکرات، پ

 .شدمصاحبه حضوري تکمیل 

این گروه را باید آخرین حلقه انجام پژوهش نامید. نتـایج حاصـل از انجـام    گروه کانونی:  -

هـا، در آخـرین   نامـه  هـاي عمیـق، تکمیـل و تحلیـل پرسـش      مطالعات اسنادي، انجام مصاحبه

  مرحله در قالب گزارش پژوهشی در اختیار گروه کانونی قرار گرفت و بازبینی نهایی شد. 

  :کرد بنديطبقه زیر شرح به گروه سه در توانمی را مطالعه این در آماري جامعه

  الکترونیک وکارهاي کسب حوزه در موفق کشورهاي* 

 مورد دقت و هزینه زمان، به توجه با که ارتباطات و اطالعات فناوري بخش خبرگان* تمام 

 قالـب  در و شـده  انتخاب آماري نمونه عنوان به خبرگان این از بخشی پروژه، اجراي در نظر

  شده است. استفاده تحقیق مختلف مراحل در ها آن نظرات از خبره پنل هاي و کانونی گروه

  .ایران در فعال الکترونیک وکارهاي کسب* 

  

  تحلیلي و ریگ جهینت -4

  است. شده  انیب اختصار بهي مراحل پروژه ها یخروجدر این بخش نتایج و 

 شـگر ینما منیفـر  نفعـان  يذ مـدل  چـارچوب وکـار الکترونیکـی:    نفعان کسب تحلیل ذي

 ینـ یآفر نقش سازمان رونیب و درون در که است یگرانیباز گوناگون يها گروه انیم روابط

 و سـازمان  هیـ نظر يهـا  نـه یزم در موجـود  گسـترده  یعلمـ  اتیـ ادب براسـاس  منیفـر . کنند یم

 خـود  یمفهـوم  یمـدل  ار،یبسـ  يهـا  مشـاهده  و قـات یتحق انجـام  با و یسازمان سطح ياستراتژ

  . است کرده ارائه ساده و دیجد يساختار قالب در را سازمان به نسبت

اى و محلـى فعالیـت    المللی، ملـی، منطقـه   نفع در سطوح مختلفى چون بین هاى ذي گروه

هـاى مورداسـتفاده و    ثر، روشوافـراد مـ   یینفع، در شناسـا  هاى ذي بندى گروه طبقه. کنند مى

 مـدل  در. گـذاري، بسـیار مفیـد اسـت     ثیرگذارى بر فرآیند سیاسـت تا ها در قدرت این گروه

 سـازمان  نفعـان  يذ يبـرا  يتـر  قیـ دق يبند دسته امکان حد تا شده تالش من،یفر شده اصالح

 بـه  را هـا  سـازمان  انیـ م تبـادل شـده   وکار کسب يها سیسرو بتوانطریق  نیا از تا شود ارائه

وکار الکترونیـک بـر    نفعان کسب ذي )4نمودار ( .کرد یبررس و ییشناسا يتر مناسب شکل
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 است. شده ییشناساتوسط فریمن  شده ارائهاساس مدل 

  

  وکار الکترونیک نمودار تئوري ذینفعان کسب ):4نمودار (

 
  

قـوت و  ( یداخلـ پس از شناسـایی عوامـل    وکار الکترونیک: ي کسبها چالشی و ابی عارضه

هـا و  چالش SWOTوکار الکترونیک و تحلیل  ) کسبدهایو تهدها فرصت( یخارجضعف) و 

  توان به شرح زیر تحلیل کرد:وکار الکترونیک در کشور را می هاي کسبعارضه

 باعـث انفعـال در برابـر    آن کنـار و یـا در   در برابـر  حضور فناوري و عدم حضور خالقانـه  -

 کشـور نتوانـد  کـه   شـود  یمدر نهایت باعث  ریثتا این .شود می کشورآن بر جهان و  راتیثتا

شـدن   فراگیـر د. مزیت رقابتی پایدار یا حتی نسبی مشخصی در این بعد جدید به دست بیاور

بـاطی و مخـابراتی،   ارت ،فنـی  يهـا  رسـاخت یزالکترونیکی نیازمند فراهم آوردن  وکار کسب

در ایران پارامترهاي مختلف از جملـه آمـادگی    .فرهنگی، حقوقی و قانونی و مدیریتی است

ي فنـی و ارتبـاطی و مخـابراتی در سـطح کشـور،      هـا  رسـاخت یزالکترونیکی و توسعه کافی 
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ــراوان     ــاي ف ــه مزای ــالی، آگــاهی عمــومی نســبت ب ــکاف دیجیت ــبش ــارت  و وکــار کس تج

انین و مقـررات مـورد نیـاز یـا اشـکال در قـوانین و مقـررات حـوزه         الکترونیکی، فقـدان قـو  

ی مانـدگ  عقـب دلیـل اصـلی ایـن     .رواسـت  وکار الکترونیک با مشکالت اساسی روبـه  کسب

شـامل   ها رساختیزوکار الکترونیک است؛ این  ي مناسب توسعه کسبها رساختیزفقدان 

  . شود یمي فنی، حقوقی و قانونی، امنیت شبکه و مسائل اجتماعی ها رساختیز

در سطح پایینی قرار دارد. وضعیت فعلـی   ي مرتبط با اینترنت کشورها شاخصکیفیت و 

ي موجود در شـبکه اینترنـت کشـور سـبب نارضـایتی و عـدم اطمینـان        ها یقطعپهناي باند و 

اند مناسب و پایدار یکـی از موانـع   وکار شده است. عدم دسترسی به پهناي ب صاحبان کسب

  . استوکار الکترونیک  توسعه کسب

ــانونی توســعه کســب  وکــار الکترونیــک از جملــه  فــراهم نشــدن بســیاري از بســترهاي ق

، استنادناپذیري اسناد الکترونیـک و اجـراي   ها یدسترسمعضالت قانونی مانند تعریف نشدن 

  در کشور رفع نشده است. کامل  طور به ها داده ازقوانین در حوزه حفاظت 

ي اسـت نهادهـاي   سـاز  فرهنـگ وکـار الکترونیـک نیازمنـد     کسب اعتماد مردم به کسب

ي قوانین و اقدامات مناسب در این زمینه بستر اعتماد مردم را در ریکارگ بهنظارتی هم باید با 

ي امنیتـی و حمـالت سـایبري از جملـه     هـا  سـک یرایـن نـوع مشـاغل فـراهم کننـد. افـزایش       

و عـدم توجـه بـه مسـائل امنیتـی و       اسـت وکارهـاي الکترونیـک    تهدیدهاي کسب نیتر مهم

  ي اساسی مواجه کند. ها چالشسازمان را با  تواند یمی الملل نیباستانداردهاي 

و  رســاختیزي فعلــی فنــاوري اطالعــات در حــوزه هــا اســتیسعــدم ســازگاري برخــی از 

ي باالي اینترنت و سرعت پایین آن و پهناي باند و بسترهاي مخـابراتی ضـعیف منجـر بـه     ها نهیهز

یی و یکپـارچگی  راسـتا  هـم شـود. عـدم    وکـار مـی   ي کسـب هـا  تیـ ظرفي تمـامی  ریکارگ بهعدم 

تحقـق اهـداف برخـی از    شـود.   ي دولتی منجر به ارائه خدمات ضـعیف بـه مشـتریان مـی    ها سامانه

هـا ممکـن    هـاي سـایر سـازمان    ها با پـروژه  ونیکی، پس از ترکیب آنهاي فعلی دولت الکتر پروژه

پذیري). در واقع نباید قبل از بـازتعریف رونـدهاي مبتنـی     توجه و دقت در اهمیت تعامل( شود می

زیرا اساس این خدمات بر پایه شـفافیت   ،بر بروکراسی موجود، اقدام به توسعه خدمات برخط زد

   .و قابل نظارت در انجام هر کار است اطالعاتی و مسیرهاي ساده، امن

گسترده مورد استفاده قرار گرفته اسـت، تحلیـل    طور بهي اخیر ها سالاز جمله مواردي که در 

ي و تصـمیم سـازي اسـت. بـه دالیـل مختلفـی از       ریـ گ میتصمی روندها و نیب شیپ منظور به ها داده
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ي ا دهیـ عدشـور بـا مشـکالت    جمله عدم کنترل صحت داده، کیفیت داده، تحقق ایـن مهـم در ک  

یی که براي این منظور تعریـف شـده بـه نتـایج مطلـوب منجـر نشـده        ها پروژهمواجه شده است و 

هـاي روز نیازمنـد ایجـاد     هـا بـا فنـاوري    بازنگري در ساختارهاي سنتی اقتصاد و انطبـاق آن است. 

  تحوالت و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادي کشور است. 

ترین دستاورد اقتصاد دیجیتـال در کشـور، توسـعه دموکراسـی اقتصـادي بـر مبنـاي         مهم

هاي اقتصادي و توسعه اقتصاد رقابتی  شفافیت اطالعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت

ــت     ــارگرا و دولتــی اس ــذف اقتصــاد انحص ــر در کشــور راه   .و ح ي انــداز در حــال حاض

هـا پـس از مـدت     فـزایش هسـتند، امـا ایـن تجـارت     در حـال ا  هایی بر بستر اینترنـت  تجارت

سرعت شکست  کوتاهی به دلیل عدم رعایت استانداردهاي ابتدایی و پایه هر نوع تجارتی به

اي تخصصی و نوین است کـه بـه مهـارت و     تجارت آنالین، شیوه روند. خورده و از بین می

و تبلیغـات نیـاز دارد. عـدم    ها، نحوه توزیع، نوع روابط با مخاطبـان   دانش کافی درباره کاال

استقالل کاري و فضاي گسترده  با وجودنیازهاي این نوع تجارت،  آگهی در خصوص پیش

بـه بـاور فعـاالن حـوزه تجـارت       .آورد براي فعالیت، مشکالت خاص خود را به ارمغان مـی 

وکار آنالیـن ماننـد هـر نـوع تجـارت بـر اسـاس محصـول، قیمـت،           ترونیک، یک کسبکال

تـرین عامـل موفقیـت در تجـارت آنالیـن، شـروع        گیـرد. مهـم   و توسعه شکل میانداز  چشم

  .بسیار ضروري است صحیح و حساب شده و براي یک شروع خوب، تغییر نگرش فکري

در رابطـه بـا    رگـذار یثعوامـل مهـم و تا   وکـار الکترونیـک:   فاکتورهاي حیاتی موفقیت کسب

کـرد کـه همـه ایـن      يبنـد  میتقسبه چهار دسته عمده  توان یموکار آنالین را  موفقیت یک کسب

. این عوامـل ماننـد یـک زنجیـر بـه یکـدیگر       هستندوصل  هم بهبا یکدیگر مرتبط بوده و  ها دسته

  شوند. این عوامل معرفی میدر ادامه . ها را از هم جدا کرد آن توان ینممتصل بوده و 

و زمـانی یـک سـازمان     دهد یموکار الکترونیکی را تشکیل  پایه و اساس کسب :فناوري

وکار الکترونیکی موفق خواهد شد که زیرساخت فناوري خود را  در عرصه رقابت و کسب

. رسـیدن بـه موفقیـت    کنـد اسـتفاده   ،تقویت کند و از اساس فناوري که همان اینترنت است

  .استامري محال  بایتقرو بستر مناسب فناوري،  ها رساختیزبدون داشتن 

ــرمایه ــاخت : س ــرمازیرس ــازمان  يا هیس ــب  س ــت کس ــم موفقی ــاي مه ــار  از فاکتوره وک

 مینتـا  وکار با توجه بـه منـابع سـازمانی    استقرار کسب ازیموردن منابع مالی .استالکترونیک 

. نظـارت بـر سـرمایه    کنـد وکـار ایجـاد    در کسـب  يگـذار  هیسرماو ایمنی الزم را براي  شود
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  .استآنالین بسیار مهم 

باید داراي قدرت انتخاب باشد و بـا توجـه بـه     ها رسانهوکار الکترونیک در بین  کسب: رسانه

بـراي   هـا  رسـانه اسـتفاده از  . ایجـاد کنـد   يا رسانه، همگرایی شده جادیاهاي  همگرایی در فناوري

 هـا  رسـانه محبـوب در نـزد    يا چهـره بسیار مفیـد باشـد، اگـر سـازمان      تواند یمرسیدن به موفقیت 

مناسـب در   يا چهـره اما اگر بتواند  ،ممکن است خریداران زیادي را از دست بدهد ،نداشته باشد

  کند.خریداران زیادي را جذب  تواند یمبه طور قطع  داشته باشید ها رسانه

وکـار الکترونیـک    در عرصه کسـب  کهآنبراي  ها سازمانمدیران ارشد : سیاست عمومی

یعنـی بایـد قـوانین رایـج و      ،موفق باشند باید به سیاست عمومی سازمان توجـه داشـته باشـند   

وکار را درك کنند و  ناشی از تغییر قوانین و مقررات کسب يها کمکهمچنین صدمات و 

 متقابـل ه طـور  بو  دهد یمقرار  ریثتا به این نکته پی ببرند که اینترنت چگونه جامعه را تحت

کند و با توجه به تصمیمات مرتبط با اسـتراتژي، فنـاوري،    می ثرامتجامعه چگونه اینترنت را 

هاي خـاص، بلکـه رقبـا را هـم      شرکت تنها نهرا اعمال کند که  ییها استیسسرمایه و رسانه 

 .قرار دهد ریثتا تحت

آفالیـن، اهـداف    هـاي آنالیـن و   فاکتورهاي مرتبط با اسـتراتژي: یکپـارچگی اسـتراتژي   

وکـار آنالیـن، پیشـنهاد ارزش مشـخص،      / استراتژي مشخص کسـب ي روشن، طرحاستراتژ

مین، تـا  ي، ایجـاد ارزش زنجیـره  سپار برونوکار، مشارکت استراتژیک،  انتخاب مدل کسب

ي سـاز  یشخصـ ارزش اضـافه شـده، کـافی بـودن،     ( محتـوا ، تیسا وبفاکتورهاي مرتبط با 

، چندزبانـه  تیسـا  وبدسترسـی آسـان)، قـوانین تجـارت و مقـررات،      ( بودن، مناسب )شده

 حریم خصوصی.

ي، ثبات، در دسترس بودن، سـرعت  ریپذ اسیمقفاکتورهاي مرتبط با تکنولوژي: امنیت، 

/ سرویس و خـدمات،  ها انتخاب سیستم، فاکتورهاي مرتبط با بازاریابی، قیمت، تصویر برند،

 فـروش آنالین و آفالیـن، نیـروي    ر، تبلیغات و ترویجبازار هدف/ بخش بازار/ موقعیت بازا

  .)بازاریابی، ترویج خدمات آنالین(

فاکتورهاي مرتبط با لجستیک: تحویل محصول و خدمات، فاکتورهاي مرتبط با ارتبـاط  

خــدمات/ پشــتیبانی، ارتباطــات، فاکتورهــاي مــرتبط بــا  کننــده نیمتــا بــا مشــتریان، مشــتري/

حمایـت مـدیر ارشـد،     ت، دانـش فرهنـگ اینترنـت، الـزام/    مدیریت، تجربـه صـنعتی مـدیری   

  .ي عملکرد، کنترلریگ اندازههاي مدیریت پروژه، اصول مدیریت، اختصاص منابع،  مهارت
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درك زبان (هاي دانش کارکنان  ي فنی، مهارتها تیقابلفاکتورهاي مرتبط با کارکنان: 

  .و فرهنگ مشتري)

  .ي)ریپذ انعطافحفظ ( رییتغش فاکتورهاي مرتبط با فرهنگ سازمانی: پذیر

ــب   ــدهاي کس ــا فرآین ــرتبط ب ــاي م ــتغوکــار:  فاکتوره ــدیفرآ ریی ــارچگی سیســتم ن ، یکپ

  .)یسازمان درونی و سازمان برون(

 اعتماد قابل، سرعت، صرفه به مقرون(فاکتورهاي خارجی: اعتماد مشتري، ارتباط اینترنت 

هـاي زبـان خـارجی مشـتریان، ارتباطـات، تمـاس        بودن)، سواد کامپیوتري مشتریان، مهارت

 .مشتري آگاه، حمایت از مالکیت معنوي، اختالل اجتماعی

 در کنـار هـم   کـه  دارند وجود متعددي هاي لفهوم راهبردهاي توسعه دولت الکترونیک:

 عمـده شـامل   لفـه وم چهـار  میـان  این در .شوند می کشور یک الکترونیکی آمادگی به منجر

 یکـدیگر  بـا  هـا  لفهوماین  همه. هستند رساختیز و ها اقتصادي، دولت هاي بنگاه شهروندان،

ایـن  از  بخـش  یـک  تنهـا  مالحظـه  .شـوند  هماهنـگ  هم است با الزم و داشته داخلی ارتباط

 آن بـا  نیـز  هـا  لفـه ومسـایر   اینکـه  مگـر  ،شـد  نخواهـد  الکترونیکی آمادگی به منجر، ها لفهوم

اگـر دولـت از    ،عنـوان مثـال   بـه  .)1385 نور، مهدي و فتحیان( باشند داشته را الزم هماهنگی

هاي اقتصادي آمادگی داشته باشند این امر منجر به از  آمادگی الزم برخوردار نباشد و بنگاه

مشـابه اگـر    طـور  بهدست رفتن زمان و عدم تحقق اهداف آمادگی الکترونیکی خواهد شد. 

 هـا  تـالش تمـامی   ،آماده باشند ها بخشمادگی الکترونیکی نداشته باشند و سایر شهروندان آ

خواهد بود، زیرا کاربران قادر به دستیابی به خـدمات پیشـنهاد شـده توسـط دولـت       جهینت یب

  نخواهند بود. 

هـا   لفـه وم لفه عمده در آمادگی الکترونیکی یک کشور نقش حیاتی دارند. ایـن وچهار م

)، 6) تــا (3(ن. در جـداول  شـهروندا ،  دولـت ، هـاي اقتصــادي  بنگـاه ، رسـاخت یز از: نـد عبارت

ي آن ها شاخصي ذکر شده به همراه ها حوزهي آمادگی الکترونیک در هر یک از ها لفهوم

  آورده شده است.
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  رساختیزدر حوزه  الکترونیکی آمادگی يها مولفه): 3جدول (

  شاخص  مولفه

 هاي شبکه

 مخابراتی،

 و خدمات

 تجهیزات

  مرتبط

 شبکه رساختیز -

 )فیبر نوري ،میس یب م،یس با( شبکه به یدسترس -

 شبکه يکاربرد يهابرنامه -

 باند يپهنا زانیم -

 )جمعیتکل  به ها ISP نسبت( ینترنتیا خدمات کنندگان نیمات -

 )ثابت تلفن تعداد( ثابت تلفن نفوذ بیضر -

 )اریس تلفن از استفاده زانیم( اریس تلفن نفوذ بیضر -

 )نترنتیا از استفاده زانیم( نترنتیا نفوذ بیضر -

 ییایجغراف و یزمان يها تیمحدود بدون اطالعات به آسان یدسترس -

  افزارها سخت و افزارها نرم به دسترسی میزان -

  پشتیبانی

  )نترنتیا ،همراه تلفن،تلفن خط( دریافت براي انتظار زمان میانگین -

 افزار نرم دهندگان توسعهتعداد  -

  یکیالکترون وکار کسب نیمشاورمیزان دسترسی به  -

 پـردازش  و انتشـار  جاد،یا در لیتسه منظور به(ي جدید ها يفناورمیزان دسترسی به  -

 )کارآمد اطالعات

 نیآنال يهاواسط و ها پرتال -

 جـاد یا بـه  هـا  کارخانـه  و هـا  سازمان یابیدست يبرا دسترس در یکیالکترون خدمات -

 )کارآمد اطالعات پردازش و انتشار جاد،یا در لیتسه منظور به( نو يفناور

 پشتیبان الکترونیکی يها سیسرو -

 کاالهـا  موقـع  بـه  لیـ تحو ي جهـت شـهر  بروني و شهر درون ونقل حملزیرساخت  -

  )، پست و...ونقل حمل(

  کیفیت

  ارتباطات و تصویري صوتی کیفیت -

  )ناموفق ارتباطات متوسط تعدادکیفیت انتقال ( -

  اطالعاتی يها بسته شدن گم میزان -

  امنیت

  ها تراکنش یمحرمانگ و تیامن -

 یخصوص میحر -

 الکترونیکی يامضا -

 یدسترس سطوح -

  یکیالکترون پرداخت يها ستمیسو امنیت  نانیاطم تیقابل -
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  ي اقتصاديها بنگاهي ها مولفه): 4جدول (

  شاخص  مولفه

  وکار کسبي کلی ها شاخص

   وکار کسب -

  تیمالک ثبت -

 اعتبارات اخذ -

 يفرامرز تجارت -

 اجراي قراردادها -

  اجتماعی فرهنگی

  میزان یکپارچه شدن فناوري اطالعات با امور روزمره -

  ارائه و تولید محتواي مناسب براي شهروندان -

 يها تیقابلاز  و استفاده مشارکت در شبکه جهانی اطالعاتمیزان  -

  براي ایجاد ارتباط و تجارت  يا شبکه

 يور بهره شیافزا يبرا ICT کاربرد از یآگاه رشیپذ به شیگرا -

 يکار بازده

 نترنتیا از يا حرفه و یتخصص استفادهمیزان  -

منابع انسانی (کارکنان و مدیران 

  ي اقتصادي)ها بنگاه

 ي کارکنانا انهیرا سواد -

 اطالعـات  يفناور با مرتبط يها رشته در کرده تحصیل افرادتعداد  -

  ارتباطات و

ي آموزشی مختلف در ارتباط ها برنامهمیزان مشارکت کارکنان در  -

  با توسعه سواد الکترونیکی

ي فاوا در سازمان هاآموزش از که يافراد نسبت( آموزش فراوانی -

  )هستند. برخوردار

 آموزش وهیش و یآموزش مطالب سطح و تیفیک( آموزش تیفیک -

  ))فاوا کمک با( مدرن ای یسنت

اعتقاد عمومی کارکنان به پذیرش فناوري اطالعات ( گرایشمیزان  -

 و مدیران به استفاده از فناوري اطالعات در سازمان)

 ي مختلف سازمانها بخشمیزان برخط بودن کارکنان و  -

 در سازمان فناوري يریکارگ به جهت کارکنان در اعتماد -

 سازمان در ينوآور اثربخش يها ستمیس -
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  -)4ادامه جدول (

  شاخص  مولفه

 -سیاسی

  مدیریتی

 سازمانالکترونیکی  ياستراتژ -

  فاوا يریکارگ به توسعه زمینه در ها حرکت کلیه يزیر برنامه و مدیریت -

 ها تیفعال کلیه بخشی وحدت و يساز کسانی جهت جامع يزیر برنامه و يگذار هدف -

 محصوالت به بازار جهانیمیزان عرضه  -

 وکارها کسببا سایر  یهماهنگمیزان  -

 میزان هماهنگی و همگامی با دولت -

 گردش آزاد و سریع اطالعات در محدوده شرکت -

 اطمینان به صحت و تمامیت اطالعات در شرکت -

 سهولت دسترسی شرکت به منابع گوناگون اطالعات -

ـ میزان تبعیت از قوانین مرتبط با فناوري اطالعـات از قبیـل قـانون     - ـ را یکپ ، حـق  تی

الکترونیکی  کنندگان مصرفمالکیت معنوي، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از 

 در سازمان

از قبیـل کـاربرد در   (ي ا انـه یرامیزان تبعیت از موارد اخالقی در اسـتفاده از خـدمات    -

 )سازمان جهت پیشبرد اهداف

  اقتصادي
آموزش، خرید (ي بنگاه اقتصادي در زمینه توسعه فناوري اطالعات گذار هیسرمامیزان  -

  تجهیزات و...)

  فنی

، شـبکه، سـایت و   هـا  سـامانه ( پایدار فناوري اطالعـات و ارتباطـات   يها رساختیز -

 ي داخلی)افزارها نرم

(پرداخت الکترونیک، امضاي دیجیتال، گواهی الکترونیک  وکار کسب یمال ساختار ریز -

 )و...

  فاوا از سازمانی واحدهاي استفاده میزان -

  )اتصال نوع برحسب( اینترنتاسکنر،  فکس،، تلفن از استفاده میزان+ 

  اطالعاتی يها دستگاه کامپیوتر، ت،یسا وب ،e-mail يریکارگ به+ میزان 

  EDI و VPNاکسترانت، اینترانت، ،LAN، WAN هايشبکهي ریکارگ به+ میزان 
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  ي دولتها مولفه): 5جدول (

  شاخص  مولفه

  فنی
 فناوري به کار محل و جامعه در شهروندان فیزیکی دسترسی زانیم -

  پایدار فناوري اطالعات و ارتباطات يها رساختیز تعداد -

 -فرهنگـی  -اجتماعی

  آموزشی

 یاجتماع رفاه زانیم -

 یتالیجید شکافمیزان  -

 ارتباطات و اطالعات يفناور با مرتبط يها رشته در لکردهیتحص افراد تعداد -

 محل ها،دانشگاه مدارس،در سطوح مختلف آموزشی ( فاوا يها آموزش ارائه -

  )یآموزش مراکز و کار

 )هستند. برخوردار هاآموزش از که يافراد نسبت( آموزش فراوانی ارائه -

جغرافیایی ارائه آموزش (نرخ برخورداري شهروندان از خـدمات  گستردگی  -

  فاوا)

 ایـ  یسـنت  آمـوزش  وهیش و یآموزش مطالب سطح و تیفیک( آموزش تیفیک -

 ))فاوا کمک با( مدرن

 توسـعه  بـا  ارتباط در مختلف یآموزش يها برنامه در جامعه مشارکت زانیم -

 یاطالعات سواد

 و خدمات الکترونیک فناوري يریکارگ به جهتشهروندان  اعتمادمیزان  -

  در جامعه اینترنت از استفاده نوع و سطح -

 شهروندان به مناسب محتوايتولید و ارائه  -

 اطالعات بودن شفاف زانیم -

ـ قابلاز  جهـت اسـتفاده   مشارکت در شبکه جهانی اطالعـات میزان  -  يهـا  تی

  براي ایجاد ارتباط و تجارت با سایر ملل يا شبکه

  شهروندان تیخالق میزان بسترهاي موجود جهت -

 شهروندان مهارتی يها یژگیوو  ینیکارآفربسترسازي جهت میزان  -

 )نترنتیا از استفاده سرانه( نترنتیا بودن ریفراگ زانیم -

  توسط دولت وکار د کسبیجد يها مدلایجاد  -

 سازمانی نوآوري اثربخش هاي سیستم -

و سـایر   هـا  میتحر، جنسیت نژاد،( از فناورينداشتن محدودیت در استفاده  -

 موارد)
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  -)5جدول (ادامه 

  شاخص  مولفه

ــی  -سیاســــ

  مدیریتی

الکترونیک و دولت  وکار کسبتجارت الکترونیک، ( ICTسیاست ملی  -

 الکترونیک)

 حقـوق  و يگـذار  هیسـرما  ،يسـاز  یخصوصـ ( ملی اقتصاد يها استیس -

  )فناوري از استفاده گسترش با متناسب کارگري

(بانکـداري الکترونیـک، پرداخـت     وکار کسب یمال ساختار ریزسیاست  -

  )الکترونیک، امضاي دیجیتال، گواهی الکترونیک و ...

  ICTوضعیت قوانین تجاري مرتبط با  -

 مدیران فناوري اطالعات توسط کلی یمش خط ینیتع اهمیت درك میزان -

  عالی

  کارکردهاي دولت با یکدیگر یهماهنگمیزان  -

 )الکترونیک( وکار کسب مجوز اخذ مقررات و طیشرا -

 )الکترونیک( وکار کسب تیمالک ثبتمیزان پیچیدگی فرآیند  -

 اعتباراتمیزان سهولت اعطاي  -

 الکترونیک وکار کسب گذاران هیسرما از تیحمامیزان  -

  دولتتوسط  ها تراکنش تیامن از نانیاطم جهت مناسب یقانون طیمح -

 يوتریکامپ يها شبکه به اتصال و يکاربر از یدولت يها استیس تیحما -

  اقتصادي

 یداخل ناخالص دیتول سرانه -

 یخارج و یداخل يگذار هیسرمامیزان  -

 افراد سرانه درآمد رشد -

 فناوري از استفاده و دسترسی جهت شهروندان مالی توانایی -

 )فناوري اطالعات (تلفن، موبایل، اینترنت و... ي دسترسی بهها نهیهز -

ي هــا صــندوق، هــا بانــکي (گــذارهیســرما و یمــال ينهادهــا تیوضــع -

  )ي، بورس و...گذار هیسرما

 محلی اقتصاد توسعهمیزان  -

، هـا  تعرفـه و  هـا  اتیمال( ترویج و تثبیت موقعیت اقتصاد دیجیتالیمیزان  -

 )کننده مصرفد صنایع، قوانین دولتی، اعتما یمیخودتنظ

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي توسـعه تـوان    میزان -

  اقتصادي

 فاوا نهیزم در یرقابت يبازارها میزان -
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  ي شهروندانها مولفه): 6جدول (

  شاخص  مولفه

  فرهنگی–اجتماعی 

  سواد حسط -

 اي رایانه سواد -

 اطالعات يفناور با مرتبط يها رشته در کرده لیتحص افراد زانیم -

 هاي نوین میزان پذیرش فناوري -

  فناوري يریکارگ به جهت اعتمادمیزان  -

 فاوا آموزشی هاي گیري از برنامه میزان بهره -

 روزمره یزندگ در اطالعات يفناور از استفادهمیزان  -

 مشارکت در شبکه جهانی اطالعاتمیزان  -

 ي اجتماعیها شبکهاینترنت و  از استفاده نوع و سطح -

 توسط شهروندان نترنتیا يریکارگ به ییایجغراف یپراکندگ -

  اقتصادي

  فناوري از استفاده و دسترسی جهت مالی توانایی -

ـ  و استفاده زمان مدت اساس بر( استفاده از اینترنت ثابت نرخ -  داده حجـم  ای

 )افتهی انتقال

 درآمد به نسبتفناوري اطالعات)  حوزه درکرد ( نهیهز زانیم -

 تالیجید يفضا بر حاکم نیقوانمیزان پایبندي به  -  حقوقی و قانونی

  

در این مرحله از پژوهش بـا کمـک مـدل معـادالت سـاختاري و تحلیـل عـاملی تمـامی         

ي شناسایی شده در مدل مورد بررسـی قـرار گرفـت کـه نتـایج حاصـل از آن در       ها شاخص

آوري اطالعات در این مرحله از پژوهش پرسشـنامه از نـوع    ابزار جمعادامه بیان شده است. 

. شـده اسـت  پرسشـنامه از مباحـث اسـتنباطی آمـاري اسـتفاده       وتحلیـل  یهدر تجز. استبسته 

 Smartو  SPSSي افـزار  نـرم هـا بسـته    وتحلیل داده یهتجزي مورد استفاده جهت افزارها نرم

pls ی از خبرگان صورت گرفت و بر اساس نظرسنجروایی و پایایی پرسشنامه توسط  .است

دهنـده   نشـان کـه   بـه دسـت آمـد    75/0االت بـاالتر از  وتمامی ساولیه آلفاي کرونباخ نتایج، 

 افـزار  نـرم خروجـی ایـن مـدل در    ) 5نمـودار (  .است گیري قابلیت اعتماد مناسب ابزار اندازه

  ی آن نمایش داده شده است.بار عاملاسمارت پی ال اس به همراه 
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  اس ال پی اسمارت خروجی – عاملی بارهاي ):5نمودار (

  
 

) مقادیر خروجی و ضرایب آن آورده شده که تحلیـل هـر یـک از مـوارد     7در جدول (

  در ادامه تشریح شده است. آمده دست به

(ترکیبی): این شـاخص همبسـتگی سـواالت در درون مـدل بـا توجـه بـه         1پایایی مرکب

قابـل قبـول اسـت.     7/0تـر از   مقدار بزرگدهد.  خطاها، متغیرها، پارامترها و ... را نمایش می

قـرار گیـرد و همچنـین    9/0و  7/0شده که این مقدار بایـد بـین    براي تحقیقات پیشرفته تثبیت

نتیجه گرفت که  توان یماین موارد  بر اساس که نباشد 95/0تر از  آمده بزرگ دست مقدار به

 است.  قبول قابلپایایی مرکب 

دهد. پایایی اشتراکی نشـان   پذیري سوال را نمایش می مقدار تعمیم نیا :2پایایی اشتراکی

پذیري باالیی دارد. طبق تعریف براي پایایی اشتراکی این مقدار بایـد   دهد که مدل تعمیم می

توانیم نتیجه بگیریم که مـدل  شد که با توجه به جدول شرایط برقرار است و میبا 5/0باالي 

 پذیري باالیی برخوردار است.از تعمیم

  

 
 
 

                                                                                                              
1- Composite Reliability 
2- Communality 
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  اسمارت پی ال اس افزار نرمنتایج حاصل از اجراي مدل توسط  ):7جدول (

CV-
Red 

CV-
Com 

AVE 
Composite 

Communality 
R 

Square 

Cronbachs 

 Reliability  Alpha 

        فرهنگ -شهروندان 

        اقتصاد -شهروندان 

        اجتماعی -شهروندان

        شهروندان

      
چارچوب توسعه 

 کسب و کار الکترونیک

      
کسب  –بنگاه اقتصادي 

 و کار

      
 -بنگاه اقتصادي 

 فرهنگ

      
 -بنگاه اقتصادي 

 اقتصادي

      
منابع  - بنگاه اقتصادي

 انسانی

      
 –بنگاه اقتصادي 

 سیاست ها

      
 -بنگاه اقتصادي 

 اجتماعی

        فنی -بنگاه اقتصادي 

        بنگاه اقتصادي

        فرهنگ -دوت 

        اقتصادي –دولت 

        سیاست ها –دولت 

        اجتماعی -دولت 

        فنی -دولت 

        آموزش -دولت 

        دولت

        شبکه - زیرساخت 

        کیفیت -زیر ساخت 

        امنیت -زیر ساخت 

        پشتیبانی -زیر ساخت 

        زیر ساخت

        قانون –شهروندان 

  

هـا) خـود    روایی همگرا: بـه بررسـی میـزان همبسـتگی هـر سـازه بـا سـواالت (شـاخص         

ها که ناشی از سازه مرتبط است،  پردازد. روایی همگرا با محاسبه واریانس میانگین گویه می

آمده با میانگین گـرفتن از   دست بهشود. این مقدار تحت عنوان میانگین واریانس  محاسبه می
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در  AVEآیـد. شـاخص    هـاي یـک سـازه بـه دسـت مـی       تمام گویه 1مربعات بارهاي عاملی

طور میانگین  مطلوب است چون در این صورت به 5/0ارزیابی روایی همگرا، مقدار بیش از 

اسـت.  ها ناشی از سازه مکنون مرتبط است که به معناي روایی همگـرا  بیشتر واریانس گویه

را دارا  5/0شود، تمامی متغیرها بار عـاملی بـاالتر از    ) مشاهده می7طور که در جدول ( همان

 هاي بعدي است. هستند که بیانگر همگرایی مناسب مدل جهت تحلیل

 R2یکی دیگر از معیارهاي بررسـی بـرازش مـدل سـاختاري در ایـن پـژوهش ضـرایب        

زا  مدل است که نشان از تاثیر یک متغیـر بـرون   زاي (وابسته) مربوط به متغیرهاي پنهان درون

عنوان مقادیر قوي، متوسـط   به 19/0و  33/0، 67/0زا را دارد و سه مقدار  بر یک متغیر درون

بینـی   یی مدل را در پیشاو ضعیف براي این معیار در نظر گرفته شده است. این شاخص توان

  سنجد.تناظرشان میپذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان م متغیرهاي مشاهده

کیفیـت مـدل    اسـت کـه   CV-Redundancyشاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگـی  

انـد، شـاخص    نوشـته شـده   CV-Comدهـد و اعـدادي کـه در مقابـل      ساختاري را نشان می

مقـادیر مثبـت   دهنـد.   را نشـان مـی   CV-Communality بررسی اعتبار است. روایی متقاطع

 .انعکاسی است گیري مناسب مدل اندازه دهنده کیفیت نشان CV Comشاخص 

هایی که بـا رویکـرد واریـانس محـور از     مدل گیري انعکاسی: آزمون کیفیت مدل اندازه

گیرند، فاقد شاخصی کلی براي نگاه  مورد بررسی قرار می PLSهاي خانواده افزار طریق نرم

صورت یکجا هستند؛ یعنی شاخصـی بـراي سـنجش کـل مـدل شـبیه بـه رویکـرد          به مدل به

محور وجود ندارد. اما در تحقیقـات مختلـف در ایـن حـوزه پیشـنهاد شـد کـه از         کواریانس

هـاي کواریـانس   دبرازشی که در رویکر هايجاي شاخص توان به می GOFشاخصی به نام 

گیـري را   محور وجـود دارد، اسـتفاده کـرد. ایـن شـاخص هـر دو مـدل سـاختاري و انـدازه         

مدل کلی شـامل  دهد. ها را مورد آزمون قرار می صورت یکجا در نظر گرفته و کیفیت آن به

شود و با تایید برازش آن، بررسی بـرازش در   گیري و ساختاري می هر دو بخش مدل اندازه

استفاده  GOFشود. براي بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار به نام  مل مییک مدل کا

برازش بسیار مناسب  که است GOF،549614/0آمده براي شاخص  دست شود. مقدار به می

  کند. مدل کلی را تایید می

  

                                                                                                              
1- Average Value Extracted (AVE) 
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  Smart PLSفزارا نرمنتایج حاصل از اجراي مدل توسط  ):8(جدول 

  T  Statistics 
(|O/STERR|) 

Standard  Error 
(STERR) 

Civilization -> C.Cultural 67/026725 0/014075 
Civilization -> C.Economical 136/75603 0/007007 
Civilization -> C.Social 44/355348 0/020341 
Civilization -> c.Low 40/964051 0/021698 
EB.S.Framework -> Civilization 38/542624 0/023143 
EB.S.Framework -> Firm 29/614891 0/028413 
EB.S.Framework  -> 
Government 

8/072626 0/072211 

EB.S.Framework  -> 
Infrastructure 

6/124881 0/07548 

Firm -> F.Business 18/213547 0/040281 
Firm -> F.Culture 29/643198 0/028368 
Firm -> F.Econimical 27/839943 0/030528 
Firm -> F.HRM 42/236887 0/021653 
Firm -> F.Policy 17/689203 0/044298 
Firm -> F.Social 33/445013 0/025425 
Firm -> F.technical 7/4171 0/062912 
Government -> GCultural 11/827062 0/055568 
Government -> GEconomical 296/1708 0/003302 
Government -> GPolicy 144/58759 0/006642 
Government -> GSocial 12/075791 0/054304 
Government -> GTechnical 18/822804 0/039516 

Government -> GTraining 21/52028 0/036712 
Infrastructure -> I.Network 220/12295 0/004404 
Infrastructure -> I.Quality 9/391589 0/066223 
Infrastructure -> I.Security 18/834101 0/042837 
Infrastructure -> I.Support 219/49811 0/004437 

 
  وکار الکترونیک هاي کسب استراتژي

وکـار   هاي کسب و نتایج حاصل از مدل استراتژي SWOTاین بخش با استفاده از تحلیل در 

  است. شدهاستخراج  ها لفهومالکترونیک با توجه به 

  

  زیرساخت ارتباطات و فناوري -الف

  سیم)، فیبر نوري و بی میباستوسعه زیرساخت شبکه امن (* 

 افزایش پهناي باند* 

 کارگیري شبکه ملی اطالعات تسریع توسعه و به* 

 شده یبومهاي CMSتوسعه * 
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 توسعه دسترسی اینترنت در مناطق محروم* 

 هاي مخابراتی و شبکه استانداردسازي زیرساخت* 

هاي کـاربردي   دسترسی مستقیم افراد به خدمات شهري توسط بسترهاي گوناگون (برنامه* 

 موبایل و اینترنت)

 )المللی (مستر کارت، ویزا کارت و ... هاي تبادل مالی بین سازي زیرساخت فراهم  *

هاي داخلی و وضع قوانین براي میزبانی وب در خـارج   توسعه میزبانی وب توسط شرکت* 

 از کشور

 دهنده خدمات وب هاي ارائه استانداردسازي خدمات و سطح کیفیت شرکت  *

 .المللی امنیت کارگیري استانداردهاي بین به* 

  

 بنگاه اقتصادي -ب

عنوان دارایی اصلی سازمان) براي ارائه خدمات بهتر بـه   هاي سازمان (به گیري از داده بهره* 

  مشتریان

مختلـف (اینترنـت، موبایـل و ...) جهـت معرفـی و ارائـه       هـاي   استفاده از بسـترها و کانـال    *

 خدمات به مشتریان

 هاي اقتصادي با دولت الکترونیک (بانک، مالیات، بورس و ...) * هماهنگی و یکپارچگی بنگاه

 وکار هاي کسب پذیري با سایر بنگاه هماهنگی و تعامل* 

ه بهتـر خـدمات (شـبکه هـاي     هـا و ارائـ   ارتباط موثر با مشـتریان بـراي شناسـایی نیازمنـدي    * 

 اجتماعی و...)

 شفافیت در ارائه اطالعات و خدمات به مشتریان* 

 کارگیري فناوري اطالعات در سازمان اي و به ایجاد بسترهاي مناسب جهت ارتقاي سواد رایانه  *

 هاي اثربخش نوآوري در سازمان توسعه سیستم  *

 اطمینان) یح، به روز و قابلارائه محتواي مناسب به شهروندان (اطالعات صح* 

 ارائه محصوالت به بازارهاي جهانی  *

  جـاي اسـتفاده از کاغـذ و     سـازي در جهـت اسـتفاده از خـدمات الکترونیـک (بـه       فرهنگ* 

 فرآیند دستی)
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  دولت -ج

  سطوح جامعهتمام هاي مهارتی و کاربردي براي  ایجاد سازوکار آموزش* 

 دولتی براي شهرونداندسترسی آسان به خدمات کردن فراهم * 

رسانی آن  مستندسازي فرآیندهاي ادارات دولتی براي ارائه خدمات به شهروندان و اطالع* 

 به مردم

حـذف مراجعــه حضـوري از فرآینــد ارائـه خــدمات بـه شــهروندان و الکترونیکـی شــدن      * 

 فرآیندها

 رسانی دولت هاي خدمات سازي و برخط شدن سامانه یکپارچه* 

 اطالعات براي عموم مردمسازي  شفاف* 

 هاي مهارتی شهروندان در این حوزه   * فراهم کردن سازوکارهایی جهت کارآفرینی و ویژگی

  ارائه خدمات از طریق بسترهاي مختلف (تلفن همراه و ...)* 

ها در حوزه آموزش آنالین و مشخص کردن ارگانی جهت ساماندهی بـه   تدوین سیاست* 

  ها  این آموزش

عنوان نمونه خبرگانی که مهـاجرت   وکار ارتباط با مشاوران خارج از کشور (بهایجاد ساز* 

 ).اند کرده

  افزار و محصوالت الکترونیکی وضع قوانین جهت سهولت صادرات و واردات نرم* 

گــذاري بــر روي  وکــار الکترونیــک و ســرمایه هــا در حــوزه کســب برگــزاري اســتارتاپ* 

 هاي جدید طرح

  افزار و محصوالت الکترونیکی جهت تسهیل صادرات نرمهایی  ایجاد زمینه* 

تناسـب بـا قـوانین ایـران     المللی خریدوفروش کـاال م  هاي بین تنظیم قوانین ارتباط با سایت  *

  ...)(مالیات و

  اجراي سازوکار در حوزه خرید اعتباري* 

 وکـار الکترونیـک در کشـور تـدوین و در     رسانی قانون تجـارت و کسـب  روز تدوین و به* 

  هاي زمانی مشخص   بازه

  هاي نوآورانه ایجاد مرکزي تخصصی جهت بررسی ایده* 

 سازوکارهاي اشتغال آنالینکردن فراهم * 

  آموزان و دانشجویان مستعد به مراکز علم و فناوري معرفی دانش* 
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  راهکارهایی جهت آموزش و استفاده موثر از اینترنت توسط نوجوانان* 

  هاي آنالین بومی بازيگذاري جهت توسعه  سرمایه* 

  هاي آنالین بومی، محلی و استانی دهی به فروشگاه* اعتبار

  وکار آنالین اندازي کسب هاي تشویقی به بخش خصوصی جهت راه ارائه سیاست* 

ــا یکپــارچگی اطالعــات آنالیــن اصــناف مختلــف زیــر نظــر شــوراي صــنفی  *  و ارتبــاط ب

  ...هاي مالیات و سازمان

  هاي معتبر از مشتریان العات و دادهالزام به دریافت اط* 

  دستورالعمل امضا و گواهی الکترونیککردن اجرایی * 

  هاي دولت منظور تسهیل یکپارچگی سامانه تدوین کدینگ استاندارد به* 

  سازي اینترنت اشیا و...) هاي جدید (پیاده هایی همگام با تکنولوژي * وضع قوانین و دستورالعمل

  مشتریان و طراحی محصوالت و خدمات مطابق با نیاز مشتریاندهی به نیاز  اولویت* 

  سیم، موبایل و...) هاي بی گسترش زیرساخت در مناطق محروم (شبکه* 

  وضع قوانین در خصوص حفظ حریم خصوصی* 

(دسـتیابی   رسـانی آن  اي و اطـالع  شده جهت جـرائم رایانـه   وضع قوانین مشخص و تدوین* 

داده، آسیب سامانه، تقلـب الکترونیـک، جعـل الکترونیـک،     غیرقانونی به اطالعات، آسیب 

ها و وسـایل، سوءاسـتفاده از رمزگـذاري، کـدهاي مخـرب، تعقیـب        سوءاستفاده از دستگاه

بــرداري، رهگیــري غیرمجــاز، تروریســم ســایبري، جنــگ  ســایبري، ارســال هرزنامــه، کــاله

رونیکـی، تـالش،   هـاي حسـاس الکت   سایبري، مجازات خاص براي جرائم مربـوط بـه سـامانه   

 کمک و همکاري در ارتکاب جرم)

المللی در ارتباط بـا گمـرك، نظـام     وضع قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین* 

  اخذ مالیات و بانکداري الکترونیکی

وکار الکترونیک همگام با تکنولوژي (آرشیو الکترونیکی، امضاي  بازنگري قوانین کسب* 

  عات، حمایت داده و...)الکترونیک، انتقال اطال

  قوانین حق مالکیت فکري و معنوي و موضوعات حق نشر آثار الکترونیک* 

  تسهیل کارآفرینی در حوزه تجارت الکترونیک* 

  ها و کارگزاران دولتی تدوین استانداردهاي مشترك در میان بخش* 
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المللی کارت و  هاي بین هاي پرداخت و شبکه هاي مرتبط به شبکه تدوین قوانین و سیاست* 

  حوالجات خرد

  ...)وکار سیار (موبایل و تبلت و کسب تدوین قوانین مرتبط با* 

هـا و   هـا در اسـتفاده از ایـن سیاسـت     هـاي امنیتـی و الـزام شـرکت     وضع قوانین و سیاسـت * 

  راستایی با دولت الکترونیک هم

  ایده و...ها جهت دریافت  ارتباط مستقیم و منظم با مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه* 

  توسعه سرویس ایمیل و چت ملی *

  هاي با استراتژي و محصول سبز الکترونیکی ها و شرکت وضع قوانین حمایتی با سازمان* 

وضع قوانین و مقررات (تنظیم محتوا، تبلیغات آنالین، مسابقات آنالین، بازاریابی آنالین، * 

  قراردادهاي الکترونیکی)کنندگان (معامالت از راه دور)،  حمایت از مصرف

در نظر گرفتن تمهیداتی در سیستم حقوقی جهت تضمین انعقاد قراردادهاي الکترونیکـی  * 

 (ماهیت قانونی قراردادهاي الکترونیک با قراردادهاي کاغذي برابر باشد.)

که فروشنده  هاي برخط براي حل اختالف خارج از دادگاه خصوصاً هنگامی ایجاد سامانه* 

 در یک کشور نباشند. و خریدار

هاي کارآمـد و سـریع بـراي مشـکالت قـانونی در فضـاي سـایبري و         حل راهکردن فراهم * 

 هاي قانونی موثر، متناسب و بازدارنده هستند. تضمین اینکه جریمه

  شهروندان -د

  هاي الزم در عصر دیجیتال (استفاده تخصصی از فناوري اطالعات) دریافت آموزش* 

  خدمات دولت الکترونیکاستفاده از * 

  پایبندي به قوانین حاکم بر فضاي دیجیتال* 

  وکارهاي آنالین داراي مجوزهاي دولتی حمایت از کسب* 

  . وکار و دولت جهت ارائه بهتر خدمات مشارکت و ارائه نظرات به کسب* 

 
  بندي و پیشنهادها جمع -5

وکارهاي الکترونیکی جدیـد   در ایجاد مدل کسب تواند یمبرخی راهکارهاي پیشنهادي که 

ي فروشـگاه تلفـن   انـداز  راهتجربـه   تیـ تقو :کـرد، عبارتنـد از  باشد و باید به آن توجـه   ثروم

ــالیز پیوســته ســایت، بازاریــابی ویــدئویی، ارتباطــات  ســاز یشخصــهمــراه،  ي اطالعــات، آن
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  وکار جدید. کسبي ها مدلطراحی  منظور بهاستفاده از اینترنت اشیاء اجتماعی و 

هـایی از مـدل    لفـه وتـرین م  رسـد مهـم   شـده بـه نظـر مـی     با توجه به مطالعات عمده انجـام 

هـاي   هـاي ارزش، مـدل   گیرد، مـدل  ثیر قرار میتا وکار که توسط اینترنت اشیاء تحت کسب

وکـار   هـاي مـدل کسـب    لفهوباشد و سایر م گذاري می هاي درآمدي و قیمت همکاري، مدل

چنـدان موردتوجـه قـرار     ...هـاي اصـلی و   هاي فروش، فعالیت ، کانالمثال وانعن بهاستروالدر 

  نگرفته است. 

شـده، ایجـاد    هـا و مطالعـات انجـام    گـزارش  اتفـاق  بههاي ارزش، اکثریت قریب  در مدل

تـرین سـطح آن امکـان     دیدنـد کـه ابتـدایی    مرحله مـی  به ارزش را به شکل یک فرایند مرحله

، ایجاد ارزش به کمک ارائه خدمت و سرویس از ازآن پس اتصال محصوالت بوده است و

آمده از این اشیاي متصل، سـپس هوشـمندي محصـوالت در مرحلـه بعـد،       دست هاي به داده

 در نهایـت سـازي محصـول و ارائـه خـدمات و      هاي اشیاء متصل و بهینـه  سازي داده یکپارچه

وان یک موجودیـت مسـتقل و   عن شیء به در نهایتیعنی اینکه  است،ایجاد نوآوري و تمایز 

 شود. کند و نیازي به دخالت انسان حذف می داراي تفکر عمل می

بـر روابـط    کنـد  وکـار و مشـتري تغییـر مـی     ي کسـب شـده بـرا   زمانی که نوع ارزش خلق

هاي همکـاري بـا اهـدافی متفـاوت از      مدل رو نیازاگذارد،  ثیر میتا ها و مشتریان نیز سازمان

 کننـد،  میها را مایل به همکاري با یکدیگر  جمله اهدافی که شرکت از .آیند قبل به میان می

هـا و   عبارتند از: توسعه ارائه خدمات، شتاب بخشیدن به تولید محصول، اکتساب تکنولوژي

هــا، ایجــاد آگــاهی، الیســنس تکنولــوژي،  انــدازي پــایلوت وکــار، راه هــاي کســب دانســتنی

ها که ممکن است  . انواع دیگر همکارياستسک سازي، دستیابی به منابع و کاهش ری بهینه

ي ها يهمکارهاي دیگر و ایجاد  ها و سازمان اکتساب شرکت :عبارت است از ،شکل بگیرد

شـده بـه    عالوه بر این، زمانی که ارزش ارائه. تواند رقابتی یا غیر رقابتی باشد مشترك که می

ثیر قـرار  تـا  تحـت  ور طبیعـی بـه طـ  گذاري و درآمـدي نیـز    کند، مدل قیمت مشتري تغییر می

گذاري قبـل   هاي قیمت آید و مدل گذاري جدید به وجود می هاي قیمت گیرد. انواع مدل می

  گیرند. ثیر قرار میتا نیز تحت
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  منابع  

 الف) فارسی

مـرادي و   یمرتضـ  ،محمدمهدي سـپهري  :، ترجمهوکار کسب يها مدل، )1389( آفوا، آلن 

  .انتشارات رسا :تهران یحی،احسان مل

 افـزار اسـمارت   : کـاربرد نـرم  یریتدر مد يساختار-یريمس يساز مدل )،1391عادل ( آذر،

PLS ،تهران: نگاه دانش.  

و مهـرداد   یمسعود کرمـ  ،داور ونوس :، ترجمهوکار طرح کسب، )1383( فرانک یوز،ف اف

  .پرچ، تهران: انتشارات موسسه مهربان نشر

بنـدي  شناسـایی و اولویـت  ). «1390اهللا, و پـریش, رقیـه. (   امیري, یاسـر, سـاالرزهی, حبیـب   

هاي کوچک و متوسط بـا  وکار الکترونیک در شرکتسازي کسبعوامل موثر بر پیاده

 پژوهش نامه مدیریت تحول.». فازي MADMاستفاده از 

 یمفهـوم  یارائـه مـدل  « ،)1391( یهـان سـید حسـن    و نور ییرضاجالل  یحه،دهنوي مل باقري

 یندومـ  ،»یبـا کمـک روش دلفـ    یهاي دولت سازمان یکی،الکترون یآمادگ یابیبراي ارز

  .یجاناله یمهندس یکنفرانس مل

مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در ). «1391نژاد, جعفر, و ستاري, هاله. (باقري

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا اسـتفاده از فرآینـد        ایران جهت به کارگیري خدمات

  فصلنامه مطالعات مدیریت فناوري اطالعات.». تحلیل سلسله مراتبی

 ی،صـنعت  یریتسـازمان مـد   ،یرمجلـه تـدب  ، »برتـر تجـاري   يهـا  بنگـاه «، )1386( مسعود بینش

  .181شماره 

 يهـا  شـاخص  یـل تحل يبـرا  BSC-DEMATEL یقیارائه مدل تلف« ،)1392( یننسر بیگ

 یندهمـ  ،»یـران ا يتجار يها یتسا يمورد کاو یکیعملکرد در تجارت الکترون یاساس

  .یعصنا یکنفرانس مهندس

نوآوري و وفاداري مشـتري بـر    یی،بازارگرا یابیارز« ،)1390( یگرانمحمدرضا و د پاکدل،

علوم واحد  یتهران: دانشگاه آزاد اسالم ،یابیبازار یریتمجله مد، »وکار عملکرد کسب

  .10شماره  یقات،و تحق

تهـران:  ، وکـار شـما   مـدل کسـب   ،)1392( یوپیگنیـور کـالرك، الکسـاندر اسـتروالدر، ا    تیم

  .قلم یاناانتشارات آر
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)، 1394( یعلحـور منصـوره  و  ينـور  یقاضـ ، سیدسـپهر  ياحمـد  یعلـ علیرضا  ،فاطمه ثقفی

 (CSF) یـت موفق یـدي عوامـل کل  ییشناسـا  يمـدل مرجـع بـرا    سـازي  یـاده و پ یطراح«

 يمطالعـات راهبـرد   یپژوهشـ -یفصـلنامه علمـ   ،»یـران در ا یکـی خدمات دولـت الکترون 

  .24-205، صفحه 14، شماره 5، دوره شدن یجهان

 یـق بر روش فرا تلف یمبتن ینفعانذ بندي یتو اولو ییچارچوب شناسا یطراح«فاطمه،  ،ثقفی

، سـال  فـردا  یریتمـد  یو پژوهش یعلم یهنشر، »)یرانا یبوم عامل یستمس ي(مطالعه مورد

  .39شماره  یزدهم،س

 يهـا  در سازمان یکوکار الکترون براشاعه کسب یرگذار، عوامل تاث)1390( احمد ،نژادجعفر

 یدانشکده علـوم اجتمـاع   -دانشگاه الزهراء  - يو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یرانی،ا

  اقتصادي.و 

موانـع و ارائـه    یبررسـ « ،)1388( محلهیرم يصفو یمرحیدس یا،سجادن یاحمد، عل ،نژادجعفر

 ،»یـران صادرات فـرش دسـتباف ا   ینهدر زم یکیتجارت الکترون یريکارگ هب يراهکارها

  .1-34، 52، شماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی

، تجارت الکترونیکى: تعاریف، موانع و راهکارها)، 1389رضایی ( و مهرداد زاده، پیام حنفی

  .ترمه، چاپ سوم :تهران

بندي فاکتورهـاي کلیـدي موفقیـت در     طبقه«)، 1387رحمتی، مهدي و محمدرضا غالمیان (

  هاي بازرگانی. ، بررسی»کسب وکار الکترونیک براساس مفهوم ارزیابی متوازن

عوامـل کلیـدي موفقیـت    «)، 1387رهنمایی، زهرا، عبدالحسین صادقی و سیامک سحرخیز (

ــران  المللــی مــدیریت  کنفــرانس بــین ، ســومین»صــنایع کوچــک و متوســط پوشــاك ای

  استراتژیک.  

اطالعـات در رشـد    يو نقش تکنولوژ یابیکار یدجد هاي یوهش« ،)1388( ینحس ساروخانی

  .در بازار کار یرسان نقش اطالع یش، مجموعه مقاالت هما»و توسعه بازار کار

و در آمـادگی الکترونیکـی شاخصـی نـ    «  )،1387سرافرازي، مهرزاد و غالمرضا معمـارزاده ( 

-E) و شــــهرداري الکترونیــــک (E-cityاســــتقرار اثــــربخش شــــهر الکترونیــــک (

manicpalityالمللی مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات. )، پنجمین کنفرانس بین  
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وکـار، ماهنامـه نوشـتار     کسـب  يها مدل ییرشدن بر تغ یجیتالید یرثات« ،)1394( یدهسپ ،شفیعا

 طباطبـائی،  دانشـگاه عالمـه   ،»یکـی وکـار الکترون  و کسـب  یجیتالیکوتاه درباره اقتصاد د

  ماه.بهمن 

، یدانـش حسابرسـ   ،»الکترونیکى و آمادگى الکترونیکى تجارت«)، 1390( یم،مر ،عسکري

  .4دوره جدید، سال یازدهم، شماره 

دهـی کـارآفرینی در    نقش نهادها در شـکل »، )1391(مهرانفر جهانبخش  ید وزاده سع عیسی

سال  ،ایرانی) -فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي (رویکرد اسالمی، »جهان کشورهاي منتخب

   199-212، صفحات  1391، بهار  44دوازدهم، شماره 

موسســه مطالعــات و تهــران:  ،یکــیوکــار الکترون کســب، )1389( و همکــاران یدســع فتحــی

  .یبازرگان يها پژوهش

مرکـز  تهـران:   ،فنـاوري اطالعـات  مبانی و مـدیریت  ، مهدي نورسید حاتم و  محمد فتحیان،

  .انتشارات دانشگاه علم و صنعت

بـر تجـارت    یکـردي بـا رو  یکـی تجـارت الکترون  ،)1393( موالنـاپور رامـین  محمـد،   فتحیـان 

  .نگر یانتشارات آتتهران:  ،یاجتماع

چـاپ   ی،محمـد اعرابـ   یدو سـ  ییانپارسـا  یعلـ  :ترجمه ،مدیریت استراتژیک یود،آر. د فرد

  .یستمب

وکـار   ارائـه مـدل کسـب   « ،)1384(بختـائی   و امیـر  حقیقـت ثابـت  حسـین  شادي،  ،فر گلچین

، دومـین کنفـرانس مـدیریت فنــاوري    »الکترونیـک بـراي بـازار مشـاوره مـدیریت ایـران      

  .ICTM)  اطالعات و ارتباطات

بـر اسـاس    یکیکار الکترون و کسب يها مدل یاصل يها مؤلفه یینتب« ،)1395( یوبا محمدي

، شـماره  8، دوره اطالعات دانشـگاه تهـران   يفناور یریتفصلنامه مد ،»یستمیس یکردرو

  .214-195، صفحه 1

و  ییشناسـا «، )1392(فـروزان  و فاطمـه  داوري علی ، یرضوانمهران  ی،عل ،دهکردي مبینی

وکـار   مـدل کسـب   یـران، در ا یـک همکاري دولـت الکترون  یتقابل يها سنجش شاخص

، »پخش(مطالعـه مـوردي: شـرکت گلرنـگ پخـش)      يهـا  براي شـرکت  B2C نوآورانه

ــاور یریتمــد اتفصــلنامه مطالعــ   ، 1392، زمســتان 2ســال اول، شــماره  ،اطالعــات يفن

  .  9-23 هصفح
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ثر بـر  وبنـدي عوامـل مـ    اولویـت »، )1392(داودي و سید علیرضـا   لشکريمحمد فتحیه،  مقدادیان

فصــلنامه ، »از سیســتم فــازيهــا بــا اســتفاده  اسـتفاده مشــتریان از خــدمات الکترونیکــی بانــک 

  .29- 47صفحات  ،48، سال سیزدهم، شماره پژوهشنامه اقتصادي (رویکرد اسالمی ایرانی)

وکـار   کسـب  يهـا  مـدل  يمعمار«، )1386( یجاللاکبر  و علیمهربان  امیررضا ید،ناه مژدهی

  .آذر یک،تجارت الکترون یمل یشهما ین، چهارم»یکدر تجارت الکترون یکیالکترون

ارائه الگویی براي سـنجش آمـادگی الکترونیکـی    «، )1387(یاقوتی  و حسن مسعود موحدي

، فصلنامه اقتصاد و تجـارت نـوین   ،»کوچک و متوسط دفاعی کشور يوکارها در کسب

  .12شماره 

هـا و راهکارهـا در    : چـالش یـک تجـارت الکترون « ي،محمـد مهـد   یدسـ  و چهره گل ،نودهی

  .یالندانشگاه گ ،»یرانا

ماهنامـه  ، »یکاعتماد در تجارت الکترون« ،)1388(القلم  یعسر و نرگس رضامحمد نوروزي

  .110، شماره کار و جامعه

، خـوش کسـمایی   دل و ابوالقاسـم  زاده قاسـم فریـدون  ، زعفریـان  رضـا  پورانـدخت،  نیرومند

اینترنـت   ي اقتصـادي فعـال در حـوزه    يهـا  وکار مناسب براي بنگـاه  انتخاب مدل کسب«

  ».سلسله مراتبی وتحلیل یههمراه در ایران با استفاده از رویکرد تجز

، »ارزش یـره و زنج یـک تجـارت الکترون  يهـا  مـدل «، )1389( فراشاه سید ابوالقاسـم  هاشمی

  .یریتعصر مد

عوامـل حیـاتی موفقیـت     يبنـد  شناسایی و رتبـه «، )1392( يشاکرو رویا  نور محمد یعقوبی

  .، سال ششم، شماره نوزدهممدیریت عمومی يها پژوهش، »یکیاستقرار شهر الکترون

اتـاق   ي،اقتصـاد  هـاي  ی، معاونـت بررسـ  2017-2016وکار  در شاخص سهولت کسب ایران

  .يمعادن و کشاورز یع،صنا ی،بازرگان

ــرانا یتوضــع گــزارش ــب  ی ــک جهــان  در گــزارش انجــام کس ، مرکــز )2016( یوکــار بان

  .یاسالم يمجلس شورا يها پژوهش

 )2015( یجیتـال توسـعه د  يپهن بانـد بـرا   یسیوناز کم یپهن باند در جهان، گزارش وضعیت

  ).اطالعات ي(سازمان فناور

 یـر رشـد فراگ  ياطالعات و ارتباطات بـرا  ي، فناور)2015(اطالعات جهان  يفناور گزارش

  ).اطالعات ي(سازمان فناور
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جهان تـا سـال    يکشورها یتنگاه (وضع یکاطالعات و ارتباطات در  يتوسعه فناور روند

  .اطالعات ي)، سازمان فناور2015

بـر اسـاس گـزارش توسـعه دولـت       یـران، در جهـان و ا  یـک توسـعه الکترون  یتوضـع  تحلیل

ــکالکترون ــال    ی ــل در س ــازمان مل ــزارش 2014س ــه گ ــا ، از مجموع ــا  يه ــام پ  یشنظ

  .کشور اطالعات و ارتباطات يفناور يها شاخص

وزارت  ،172شـماره   )،1394( اجتماعی، اقتصادي، علمی و فرهنگـی کـار و جامعـه    ماهنامه

  .يمعاونت امور اقتصاد یی،و دارا يامور اقتصاد

ــزارش ــ گ ــلو تحل یبررس ــر ا ی ــتاث ــ ینترن ــدل  یااش ــر م ــا ب ــب يه ــکده   کس ــار، پژوهش وک

  .یرانمخابرات ا یقات، مرکز تحق)1394( فاوا يراهبرد یریتو مد گذاري یاستس
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