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  : چکیده
، و افزایش سطح آگاهی کاربران اطالعات تکنولوژي توسعه ، اطالعاتی انقالب پدیده بروز دنبال به

هاي الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه اي نسبتا طوالنی پیدا  فن آوريباعث شده استفاده از 
بخش هاي خصوصی و در مورد توجه دد و تجارت الکترونیک سرآمد آن ها گردر این میان نماید و

  نسبت به  اربردي و توصیفی می باشد سعی دارددر این پژوهش که از نوع ک .گیردعمومی قرار 
امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیکی در صنعت تولید ماشین آالت سنگین (شرکت هپکو)و رتبه 

ر این شرکت میزان بندي ابعاد تاثیر گذار در اجراي آن اقدام نموده و عالوه بر سنجش ابعاد آن د
  . بدین منظور دشکاف موجود را با وضعیت مطلوب تعیین نموده و به ارائه راهکارهاي بهبود بپرداز

بعد طراحی گردیده و از خبرگان شرکت هپکو نظر خواهی شده  4سوال و در  26پرسشنامه اي با 
  است.

  
  

  زیر ساخت،  تجارت الکترونیک،  اطالعات فن آوري : واژگان کلیدي
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 مقدمه
توسعه اقتصادي و تغییرات بسیار سریع به خصوص در حوزه تکنولوژي دو خصیصه مهم عصر حاضر بوده که سازمان ها و 
کشورها را به چالش طلبیده اند و بدون شک چشم پوشی  از این تحوالت، عقب ماندن سازمان ها یا کشورهاي مورد نظر را 

   ،خود که کارآمد و موفق هاي شیوه کمک به جهانی بازارهاي در حضور هامروز). 1389در پی خواهد داشت(کشفی بناب،
   لحاظ به المللی کنونی بین نظام با تطبیق هاي ضرورت جمله از کشد، می تصویر به را کشورها اقتصادي از توانمندي جلوه اي
  ).Salehi,2013است( آن صنعتی و اقتصادي هاي عرصه در حاصله هاي پیشرفت
 به رو سرعت به اینترنت طریق از خرید بطوریکه است کرده فراهم تجارت براي را کار و کسب اساسی بستر یک اینترنت

 روابط در شگرف تحولی موجب که است الکترونیک تجارت مجازي، فضاي در موجود از کاربردهاي یکی .است افزایش

 ).1392(ترابی و زمانی ، است داده اختصاص خود به را تجاري تعامالت اي از عمده سهم و است شده مشتریان و کار و کسب

 را عمیقی و ژرف تحول می شود، اطالعات مشتق فن آوري از خود نوبه به که الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دولت ایجاد

تکنولوژي اطالعات و ارتباطات که از آن بنام  ).1389است(ملکی و اکبري، کرده ایجاد اطالعات فرآیند انتقال و ارتباطات در
نام برده می شود .سهم بسیار عظیمی در توسعه و عقب ماندن کشورها و سازمان ها دارد و می رود تا  "انقالب اطالعات "

ي ). تجارت الکترونیک از نمودها1389همه جنبه هاي زندگی فردي و اجتماعی انسان ها را زیر پوشش قرار دهد(کشفی بناب،
این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاري که  اطالعات و ارتباطالت در عرصه اقتصاد است. فن آوريعینی انقالب 

 ستا عبارت شده، پذیرفته خوبی به که الکترونیک تجارت از تعریفی .)1389داشته، به سرعت در حال گسترش است (موید،

 هاي شبکه از استفاده با کار و کسب معامالت انجام و کار و کسب روابط حفظ و کار، کسب گذاشتن اشتراك به: از

 نموده که ایجاد فروش و خرید و تجاري امور انجام تسهیل را براي زمینه اي شرایط، این .)1392، ی و زمانیمخابراتی(تراب

 از یکی اطالعات فن آوري از گیري شک، بهره بی ).1389است (ملکی و اکبري ، شده ن ها سازما بین رقابت افزایش به منجر

 شیوه سهولت در امر تجارت استفاده از  و جهت سازمان ها می باشداقتصاد  در تجاري کارایی افزایش براي الزم هاي حلقه

 روان الکترونیک، تجارت مهم هاي ویژگی از یکیباشد که  می بدون کاغذ و الکترونیکی تجارت بصورت بازرگانی نوین هاي

 شده آن بر سعی مقاله این درلذا  ).Salehi,2013(است بازرگانی عملیات هزینه کاهش در نتیجه و فعالیت هاي روش سازي

شرکت هپکو پرداخته شود و با طرح شاخص هاي این ابعاد در  در الکترونیک تجارتبررسی ابعاد مختلف استقرار  هب تا است
قالب پرسشنامه اي و سوال از خبرگان شرکت هپکو به میزان شکاف موجود پرداخته شود و با ارائه راه کارهایی به استقرار 

  تجارت الکترونیک در شرکت هپکو کمک نماید.
  

  مرور ادبیات
انقالب   روي بشر قرار داده است که از بسیاري جهات یک ارائه اطالعات فرا اینترنت عرصه نوینی را براي نشر، تبادل و

عمیق محسوب می شود. انقالب بدان مفهوم که به تدریج بنیادهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی 
صادي، توریسم و بسیاري از جوامع را دگرگون می کند. در آینده اي نه چندان دور حجم عمده مبادالت علمی، آموزشی، اقت

ها به  از طریق اینترنت انجام خواهد گرفت. در یک جمله می توان چنین ادعا کرد که همه راه هاي جوامع منحصراً فعالیت
  .)Barrat and Karsten,2002 (اینترنت ختم خواهد شد
  د و تکامل بسیاري داشته است. نشان داده شده است کاربردهاي اینترنت از زمان ظهور آن رش 1همانطور که در شکل 

گونه بوده است که اینترنت ابتدا بعنوان یک  این کنونهاي پیموده شده در تکامل اینترنت به عنوان یک پدیده نوظهور تا قدم
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وسیله ارتباطی شناخته شد، سپس با آشنایی با فنون ارتباطی از آن بعنوان محیطی براي داد و ستد و مبادله کاال و خدمات و 
  استفاده شده و پس از آن، از آن بعنوان وسیله اي براي ایجاد کسب و کارهاي جدید که حتی ممکن است در  اطالعات

  .هاي فیزیکی قابل اجرا نباشند، استفاده شده است محیط
  

  
  ها نحوه تکامل کاربرد هاي اینترنت با توجه به ارزش افزوده آن – 1شکل 

   
قبل از ظهور اینترنت به گونه اي بوده است که همواره فقدان یک چهارچوب اطالعاتی  ها ها و سازمان تجارت سنتی شرکت

مین کنندگان مشاهده می شده است. اما با ظهور اینترنت این کمبود تا حد أجامع در کل سازمان میان مشتریان، سازمان و ت
  ).1387سمیع زاده و همکاران ، (زیادي قابل حل بوده است

  
  الکترونیک: تجارت

 از استفاده درگان گذشت تجربه هاي بر مبتنی ها آن بیشتر کهگردیده است  ارائه گوناگونی ریفاتع الکترونیکی تجارت براي
 تجارت"کرد :  تعریف شکل این به را الکترونیکی تجارت 1997سال  در اروپایی کمیسیون .است بوده الکترونیکی تجارت

هاي  فعالیت الکترونیکی تجارت ". است مبتنی تصویر و صدا متن، شامل ها، داده انتقال الکترونیک و پردازش بر لکترونیکیا
 مبادله وجوه، انتقال الکترونیک دیجیتال، مطالبات فوري تحویل خدمات، و کاالها الکترونیک مبادله قبیل از گوناگونی
 گیرد می بر در را فروش از پس خدمات و بازاریابی مستقیم تجاري، هاي طرح الکترونیک، بارنامه سهام، الکترونیک

)Salehi,2013 .( که الکترونیکی تجارت"است : آورده داده ارائه مقوله این از تعریفی که در هم ژاپن تجارت و صنایع وزارت 
  از زیادي تعداد آن در که است جدیدي عرصه به ورود حال در بود محدود ها شرکت از معینی تعداد به قبل چندي تا

 سفارش قبول یا سفارش دادن به مربوط هاي داده مبادله حیطه از آن محتواي عالوه به دارند حضور شبکه در مصرف کنندگان
 برگرفته در نیز را ها حساب تسویه و آگهی، مذاکرات، قراردادها تبلیغات، قبیل از تجاري عمومی هاي فعالیت و رفته فراتر

 .)Salehi,2013است (

تجارت الکترونیک تمام فرآیند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی براي محصوالت و خدمات 
  مبادله شده در بازارهاي شبکه اي و جهانی مشتریان را دربر می گیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکاي تجاري برخوردار 

  ).1387باشد(اُبرایان،  می
فعالیت هاي گوناگونی از قبیل مبادله ي الکترونیکی کاالها و خدمات، تحویل فوري مطالب دیجیتال، انتقال  تجارت الکترونیک

الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح هاي تجاري، طراحی و مهندسی مشترك، منبع یابی، 
  ).1386وش را در بر می گیرد(خانی، خریدهاي دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فر
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خدمات و اطالعات از طریق شبکه هاي  عبارت است از خرید،فروش و مبادله کاال، یکالکترون تجارت علمی، تعریف در
، صدا قال الکترونیکی داده ها شامل متن، مبناي اصلی این قسم تجارت بر پردازش و انتتري از جمله اینترنت یا اینترانتکامپیو
انتقال  ،بادله، تحویل فوري مطالب دیجیتالیر گذارده شده است. تجارت الکترونیک فعالیت هاي مختلفی از جمله مو تصو

بارنامه الکترونیکی ،طرح هاي تجاري و مهندسی و خدمات پس از فروش و  الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام،
  .)1382عیدي،مواردي از این دست را نیز در بر می گیرد(میرابی و س

که با هـدف مبادله پول، کاال، خدمات و اطالعات صورت  می باشدانجام الکترونیکی فرآیندهایی  مفهومتجارت الکترونیکی به 
  ).1388، همکارانگیرد(جعفرنژاد و  می

،کاهش هزینه ها تسهیل فرآیندهاي تجاري ،حذف فرآیندهاي تجاري و بی مورد در انجام امور بازرگانی  در این نوع تجارت،
از طریق بهبود و افزایش هماهنگی ،کاهش هزینه هاي اداري به ویژه هزینه مکاتبات ،بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع 
براي مشتریان به بازار و افزایش تنوع براي مشتریان و صرفه جویی در وقت به علت سرعت باالي تبادل اطالعات از بارزترین 

تجارت الکترونیک یکی از ابعاد کسب و کار الکترونیک  ).Syed Mahbubur, Raisinghani,2004ند(مزایا محسوب می شو
  به  ،زیادي نموده استپیشرفت هاي  چند دهه گذشته کسب و کار و مبادله پول ،طی  ).1388است(جعفرنژاد و دیگران، 

  تلفن و پست و با استفاده از دیگري مانند  از روشهايو می باشد نرو در رو از مبادالت دیگر زیادي حجم گونه اي که 
از پول و روش هاي پرداخت که امروزه وجود دارند، نظیر چک هاي دیگري  شکلکارت هاي اعتباري انجام می شوند. 

، بلکه امکان ورود گردیده انددر فرآیند خرید منجر بسیار زیادي الکترونیکی، کارت هاي اعتباري هوشمند نه تنها به تحوالت 
). امروزه براي 1386رکت ها در عرصه تولید پول را که تا به امروز تنها در اختیار دولت ها بود، میسر ساخته است(خانی، ش

شرکت ها، تجارت الکترونیک چیزي بیش از خرید و فروش آن الین محصوالت است. تجارت الکترونیک در حال بیشتر 
تعامالت، محصوالت و پرداخت توسط مشتریان به شرکت ها و از شرکت ها تغییر دادن شکل رقابت، سرعت اقدامات، جریان 

). تجارت الکترونیک در صف مقدم تحوالتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت هاي 1387باشد(اُبرایان،  به تامین کنندگان می
ش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت دهد و انقالب صنعتی قرن بیست و یکم نامیده می شود که با پیدای بازرگانی را تغییر می

و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیک، اطالعات و خدمات به کمک شبکه هاي کامپیوتري خرید و فروش و یا تبادل 
  ارائه  ،عمده یا خرد، کاالي فیزیکی یا غیرفیزیکی مانند کتاب یا نرم افزاربه صورت  . خریـد و فروش می تواندگردند

یا مزایده ها و مناقصه ها ،و دیگر مواد بازرگانی مانند حقوقی یا پزشکی اگون به خریداران مانند مشاوره سرویس هاي گون
   .)2002و همکاران، 1توربانادارات ،بین افراد و یا بین سازمان ها و افراد باشد(خرید و فروش اطالعات بین 

  اطالعات فن آوري
  اطالعات ارایه شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود : فن آوريتعاریف مختلفی براي 

است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و  فن آورياطالعات شاخه اي از  فن آوري -
، سوییچینگ و داده آمایی خودکار پردازش آن را در زمینه هاي: ذخیره، دستکاري انتقال، مدیریت، جابجایی، مبادله، کنترل

  ).1391پذیر می سازد(فتحیان و مهدوي نور، امکان
کارهاي حل مساله و توانایی راهبري با استفاده از دانش  اطالعات تلفیقی از دستاوردهاي مخابراتی، روش ها و راه فن آوري -

  ).Lauden,1994کامپیوتري است(
  کامپیوتري، طراحی کامپیوتري،  فن آوريه مباحث پیشرفته علوم و اطالعات شامل موضوعات مربوط ب فن آوري -

  ).Marcel,2002پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتی و کاربردهاي آن است(
                                                 
1  -  Turban 
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پردازش و تبادل هرگونه داده (اعم  ،ارتباطات به منظور ذخیره فن آورياطالعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و  فن آوري -
  ).Feader,1996متن، صوت، تصویر و...) است( از
  ساخت، ذخیره سازي، تبادل و به کارگیري اطالعات در  فن آورياطالعات عبارت است از: همه اشکال  فن آوري -

شکل هاي گوناگون: اطالعات تجاري، مکالمات صوتی، تصاویر ساکن و متحرك، ارایه چند رسانه اي و سایر اشکالی که 
  ).Scaramuzzi,2002نیامده اند(هنوز به وجود 

  اطالعات مجموعه اي از سخت افزار، نرم افزار و فکرافزار است که گردش و بهره برداري از اطالعات را  فن آوري -
  ).Champion,1998پذیر می سازد( امکان

هاي مختلف  که براي ایجاد، ذخیره و استفاده از شکل فن آورياطالعات عبارت است از همه شکل هاي  فن آوري -
منتظرو به کار می رود( رسانه اي و..مطالعات صوتی، تصاویر متحرك، داده هاي چند  اطالعات شامل: اطالعات تجاري،

  ).1386همکاران،
  

  هاي کسب و کار  انواع مدل
 .است آمده وجود به دولت ها و ها شرکت افراد، بین اقتصادي روابط در که است عمیقی تغییرات تحول این ابعاد از یکی

 که خود سنتی حالت از سرعت به ها دولت و ها با شرکت افراد و یکدیگر با ها شرکت یکدیگر، با افراد بین تجاري مبادالت

   از گیري بهره طریق از مبادالت انجام سوي به و شده خارج است کاغذي و مدارك اسناد مبناي بر مبادله بر مبتنی عمدتاً
  ).1384بیگ، و فرد است(قوامی حرکت حال در الکترونیکی اطالعات بر مبتنی هاي سیستم

  خالصه نموده اند . 1) مدل هاي تجارت الکترونیکی را در جدول شماره 1390رادفر و بابایی (
    

  )1391:انواع مدل هاي تجارت الکترونیکی (رادفروبابایی،1جدول 
  تعاریف  انواع مدل هاي تجارت الکترونیکی  ردیف

  )B2Cو مصرف کننده ( مدل تجارت بنگاه  1
 الگویی از تجارت الکترونیکی را گویند که بسیار متداول بوده و ارنباط تجاري مستقیماً

  بین شرکت ها و مشتریان یا مصرف کنندگان برقرار می شود.

2  
مدل تجارت بین بنگاه ها و سازمان هاي 

  )B2Aدولتی (
  شامل کلیه تعامالت تجاري بین شرکت ها و سازمان هاي دولتی است. پرداخت 

  مالیات ها و عوارض از این قبیل تعامالت محسوب می گردد.

3  
مدل تجارت مصرف کنندگان و بنگاه ها 

)C2B(  
  در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فرآورده ها یا خدمات خود را به 

  شرکت ها می فروشند.

4  
مدل تجارت بین بنگاه ها و کارمندان 

)B2E( 

الگویی از تجارت الکترونیکی است که در آن یک سازمان خدمات، محصوالت یا 
  اطالعات مورد نیاز را به کارکنان خود تحویل می دهد.

5  
مدل تجارت بنگاه با بنگاه با مصرف کننده 

)B2B2C(  

شرکت طرف سوم ارائه می کند. شرکت تولید کننده، محصوالت خود را به مشتریان یک 
در واقع، شرکت طرف سوم، نقش واسطه را ایفا می کند، با این تفاوت که هیچ ارزش 
  افزوده اي به محصول اضافه نکرده و تنها آن محصول را به مشتریان خود عرضه می کند.

  )CCمدل  مشترك (  6
با پیوسته ه صورت الگویی از تجارت الکترونیکی است که در آن افراد یا گروه ها ب

  یکدیگر همکاري و تشریک مساعی می نمایند.

  )B2Bمدل تجارت بنگاه با بنگاه (  7
الگویی از تجارت الکترونیکی راگویند که طرفین معامله شرکت هایا بنگاهها می باشند. به 

  .عنوان مثال ارتباط تجاري بین سازندگان قطعات خودرووخودروسازان ازاین نوع است
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  زیر ساخت 
 مورد را الکترونیک تجارت نیاز مورد هاي ساخت زیر کشور از جرخا در چه و داخل در چه زیادي مطالعات و تحقیقات

 یک با  .سازند می نمایان را الکترونیک تجارت نیاز مورد زیرساختارهاي هاي جنبه برخی یک هر که اند داده قرار بررسی

 الکترونیک تجارت زیرساختارهاي از جامع نسبتاً مدل یک و نمود تلفیق یکدیگر با را ها آن توان می وموشکافانه دقیق بررسی

  ).1388سجادي نیا، و به وجود آورد(جعفرنژاد را
  زیرساخت آمادگی فنی-الف

آمادگی فنی است (پاریاب و هاي معرف  کشور منوط به وجود شاخصتوسعه وگسترش تجارت الکترونیکی دریک 
هاي فنی ،مخابراتی وارتباطی مورد نیاز براي توسعه تجارت الکترونیکی شامل شبکه هاي ارتباطی  زیرساخت). 1386همکاران،

و به خصوص، هزینه و کیفیت دسترسی به  فن آوري، هزینه دسترسی به فن آوريو زیر ساخت هاي اطالعاتی، میزان نفوذ 
  اینترنت وابسته است. تجارت الکترونیکی براي بهره مندي از خدمات داده، صدا، تصویر و سایر اطالعات، به سخت افزار، 
نرم افزار و شبکه هاي ارتباطی مناسب و با کیفیت و عملکرد مطلوب نیازمند است. به همین جهت عواملی از قبیل: توسعه 

ساخت هاي اطالعاتی، مانندخطوط تلفن و خدمات داده اي و زیرساخت ارتباطی مانند شبکه هاي اینترنت خانگی و زیر
اطالعات از اهمیت فراوانی  فن آوريتجاري و نیز زیرساخت هاي رایانه اي و ضریب نفوذ رایانه و میزان سرمایه گذاري در 

  ) .1389،93الکترونیکی در کشور ما می باشد ( اسدي،برخوردار است و یکی از ارکان فرایند توسعه تجارت 
  1زیرساخت نهادهاي پشتیبان-ب

  .هاي بارز و تعیین کننده در موفقیت اقتصادي کشور است زیرساختار نهادهاي پشتیبانی وکیفیت ارائه خدمات از شاخص
پشتیبانی مناسب وکارآمد، گریزناپذیر وجود شبکه نهادهاي  B2Bو   B2Cبراي گسترش و استقرار مبادالت بازرگانی از نوع 

کیفیت و سهولت   .). درنتیجه ساختار مناسب وکارآمد نهادهاي پشتیبانی ضروري است1386( خواجویی ، وحیاتی است
دسترسی به نهادهاي پشتیبانی از قبیل شبکه بانکی، بورس هاي کاال و سهام، گمرك، تأمین کنندگان مواد و کاال و خدمات ، 

 هاي تجاري می تواند از گان سخت افزار و نرم افزار، تولیدکنندگان صفحات وب و سایر نهادها،شبکه ها و بنگاهتولیدکنند
). اگر قرار باشد 1389عوامل و زیرساخت هاي بسیار مهم در عرصه رشد و توسعه تجارت الکترونیکی می باشند  (اسدي،

از بازاریابی وتبلیغات، سفارش،  گشایش اعتبار ونقل وانتقال  تجارت با روش الکترونیکی دنبال شود، کلیه مراحل تجارت
بنابراین زیرساخت نهادهاي  .وجوه، بیمه وحمل ونقل گرفته تا ترخیص کاال باید بااستفاده ازامکانات الکترونیکی صورت گیرد

  ).1386پشتیبان در عرصه استقرار، مهم می باشد( پاریاب و همکاران،
  ماعی زیرساخت  فرهنگی و اجت-ج

زیرساخت فرهنگی و اجتماعی در استقرار و رشد تجارت الکترونیکی تأثیر بسیار مهمی دارد. بطور کلی، ساختار اجتماعی بر 
تصمیمات کسب و کاري مانند هزینه کسب و کار ، گزینش تأمین کننده ها و ایجاد روابط بلند مدت با تأمین کنندگان تأثیر 

  بسزایی می گذارد.
و روحیه کارآفرینی تأثیر  فن آوريمانند زبان، سطح آموزش، زندگی و سیستم هاي ارزشی بر نوآوري هاي فرهنگی  عناصر

، سطح فن آوريکه از طریق مواردي مانند میزان آشنایی کاربران اینترنتی با  فن آوريدارند. سطح خبرگی یک کشور در زمینه 
تأثیر گذاري بر رشد تجارت الکترونیکی است. به عنوان مثال یک  آموزش و تعلیم و تجربه بدست می آید، عامل بسیار مهم و

کشور ممکن است جمعیت زیادي داشته باشد، ولی تعداد کمی از این جمعیت داراي مهارت الزم براي استفاده از تجارت 

                                                 
1-Logestic 
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ت هاي بسیار خوبی )، شرکت ها فرصفن آوريالکترونیکی در خانه یا محل کار باشند. در بازارهاي داخلی پیشرفته (از لحاظ 
براي اصالح و تغییر محصوالت و خدمات موجود و نیز توسعه و ایجاد محصوالت جدید دارند. بطور مثال وجود بازار بسیار 
توسعه یافته نرم افزار کامپیوتر در آمریکا، به شرکت ها در زیمنه طراحی محصوالت نرم افزاري جدید مرتبط با تجارت 

نموده است. نکته مهم این است که بر اساس تحقیقات انجام شده، درصد باالیی از افراد ترجیح  اینترنتی کمک شایان توجهی
می دهند در اینترنت به وب سایت هاي مرتبط با زبان خود و نه انگلیسی مراجعه کنند. بنابراین هنوز مانع زبان به عنوان یکی 

  )1389دارد. (حنفی زاده،از موانع اجتماعی و فرهنگی در رشد تجارت الکترونیکی وجود 
  زیرساخت حقوقی و قانونی-د

دانیم قوانین تجاري مختص محدوده ومرزهایی است که افراد در آنجا زندگی ومعامله می کنند، ولی با  همانگونه که می
قرار تجارت الکترونیکی مرزها برداشته می شود و لذا براي پیاده سازي وتوسعه تجارت الکترونیکی نیاز مبرم به چارچوب تاس

حقوقی و قوانین مستحکم ونیز تدوین قوانینی است که با برداشته شدن مرزها بتواند پاسخگوي مشکالت تجاري باشد( 
حق چاپ، مالکیت معنوي، حفاظت پایگاه هاي داده، حق اختراع و اکتشاف  ).زیرا موضوعاتی از قبیل1386پاریاب و همکاران،

و یا بهره مندي از مزایاي نشان تجاري، نیازمند قانون گذاري و تعیین حدود و همچنین تعریف حقوق و تکالیف مربوط می 
  مایت از صنعت، باشد. بدیهی است، تنظیم مقررات و تدوین سیایت هاي حکومتی می تواند در راستاي گسترش و ح

و زنجیره خدمات تکنولوژي اطالعات و ارتباطات و در نتیجه بسط و توسعه محیط فنی و اقتصادي کشورها  فن آوري
می تواند بخش هاي  ساماندهی شود و قانون گذاري، سیاست گذاري، تدوین مقررات و حق مقررات زدایی، حسب مورد،

را متحول نموده و موجب گسترش عرصه تجارت الکترونیکی در فضاي ملی و تبادالت بین المللی  فن آوريمالی، بازرگانی و 
  ).1389باشد( اسدي ،

  
  پژوهش پیشینه

 هاي پژوهش در حوزه تجارت الکترونیک و موانع ایجاد و رشد آن پژوهش هاي زیادي صورت گرفته است که خالصه

  .)1390دادوند،)(1391عزیزي وبسحاق،(ارائه شده است 2دراین حوزه در جدول  منتخب
  

  الکترونیکی تجارتموانع ایجاد و توسعه  حوزه در منتخب هاي خالصه پژوهش : 2جدول
  شده شناسایی موانع  سال  محقق

  رقابتی و فشار سازمان ویژگیهاي سرمایه، بازگشت نرخ مدیر،  2000  1آکرن و کاوایی
  دولتی و قانونی و تجاري فرهنگی، و اجتماعی ارتباطات، و اطالعات وريآ فن  2001  رامسی و جاوالگی
 فشار خریداران و رقابتی محیطی، پویایی عوامل فردي، عوامل فنآوري، عوامل عوامل سازمانی، 2001  2کریم و رشید

  عرضه کنندگان و
  ها شرکت آمده، اندازه بدست مزایاي و رقابت شدت  2001  3چون و کوتها

  )فنی و رفتاري( کنترل غیرقابل علل ،)فنی و عملی استراتژیک،( کنترل قابل علل  2004  همکاران و رازي

                                                 
1 -Akkeren and Cavaye 
2 -Rashid and Qirim 
3 - Kowtha ,Choon 
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 وريآ گسترش فن موسسه
  اطالعات

  حقوقی و آموزشی فرهنگی،  2008

  فرهنگی را یکی ازعوامل موثر دانسته اند بعد  2008  بار و لیتوچی
 و هاي اجتماعی موضوع دولتی، مقررات آموزش، صنعتی،/فنی زیرساخت اطالعات، امنیت  2009  همکاران و الجفري

  فرهنگی
استطاعت تر تجارت  قابل اقتصادي نظر از و دوستانه تر ساختن ساختن، استفاده تر قابل  2010  1موروگسان

  الکترونیکی
  تجارت و الکترونیکی به مشتریان تمایل نبود ها، بنگاه بین رقابت نبود فرهنگی، رفتاري فنی،  1384  همکاران و عزیزي

 حق ورضاي عادلی مهدوي
  دوست

 فقدان بازرگانی، اطالعاتی هاي شبکه در اطالعات مفید فقدان مردم، عمومی آگاهی فقدان  1386
  مخابراتی هاي زیرساخت و افزار افزار، نرم سخت فقدان ذیربط، نهادهاي مشارکت و همکاري

  اقتصادي و انسانی ، زیرساختی مدیریتی، فرهنگی، حقوقی،  1387  اکبري علی حاج
  .فنی عوامل و حقوقی عوامل انسانی، عوامل  1388  همکاران و رستمی
  و بین سازمانی سازمانی تکنولوژیکی،  2009  حسن زاده و الهی

  تکنولوژي پیشرفت  2010  صنایعی
  اعتماد مردم  1388  عزتی 

   محصوالت) قیمت و بازار(کاهش هزینه ها  قیمت و شده تمام بهاي  1388  همکاران و چیرانی
  

  پژوهشو مدل متدولوژي 
 در خالصه به صورت پژوهش انجام فرآیند .است )پرسشنامه( کمی و ) عمقی مصاحبه( کیفی مرحله دو شامل مطالعه این

  .است شده ارایه 2شکل
  
  

                            
  
  
  
  
  
  

                       
  
  
  

  پژوهش انجام فرآیند : 2شکل 

                                                 
1 - Murugesan 

 مصاحبه با خبرگان شرکت

 تعیین مدل هاي کسب و کار 

  عوامل اصلیانتخاب 

 انتخاب مدل 

 طراحی پرسشنامه 

 ها داده تحلیل و گردآوري

 گیري نتیجه و بندي جمع

 مرحله کیفی

 مرحله کمی
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خود تحت عنوان موضوعات استراتژیک تجارت الکترونیکی، عوامل تأثیر گذار بر رشد  )در تحقیق2001( 2و رامسی 1جاوالگی
تجارت الکترونیکی را مورد مطالعه قرار داده اند. تجارت الکترونیکی یکی از کاربردهاي وسیع اینترنت بوده و رشد آن به 

قانونی دولتی و  اري ،ـشتیبانی و تجاعی ، پــباطات، فرهنگی و اجتماطالعات و ارت فن آوريزیرساخت هایی از جمله 
بستگی دارد. فقدان هر یک از این زیرساخت ها می تواند مانعی مهم در پیاده سازي تجارت الکترونیکی محسوب شود. 
زیرساخت هاي فوق براي پشتیبانی از رشد تجارت الکترونیکی و بهره جستن از منافع استراتژیکی تجارت الکترونیکی 

  ). 1389عوامل تأثیر گذار بر رشد تجارت الکترونیکی نشان داده شده است.(حنفی زاده و رضائی، 3شکل ضروري هستند. در 
  

  
  عوامل تأثیر گذار بر رشد تجارت الکترونیکی :3شکل 

  
  براي طراحی پرسشنامه و  انتخاب شده و 4برگرفته از مدل جاوالگی و رامسی به صورت شکل  مدل مفهومی پژوهش

  گردیده است. استفادهمربوطه  يشاخص ها
  
  
  
  
  
  
  

: مدل مفهومی پژوهش 4شکل  

  
ین پژوهش از حیث هدف، کاربردي به همین جهت ااستفاده کرد، هپکو شرکت در می توان از نتایج این پژوهش نظر به اینکه 

یاد شده با استفاده از از داخل سازمان را اطالعات اینکه محقق از کارکنان شرکت هپکو می باشد و بوده و با توجه به 

                                                 
1 - Javalgi 
2 - Ramsey 

زیرساخت آمادگی فنی زیرساخت نهادهاي پشتیبان

زیرساخت فرهنگی و اجتماعی زیرساخت حقوقی و قانونی

استقرار تجارت الکترونیکی
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. همچنین با توجه به اینکه نتیجه  از حیث روش پیمایشی از نوع میدانی می باشدپرسشنامه  از خبرگان کسب نموده است، لذا 
  می باشد، لذا پژوهش از نوع مطالعه موردي می باشد.هپکو  شرکت  درپژوهش 

  
  پژوهشو سواالت اهداف  

موجود را نموده و از طریق آن شکاف  مشخصرا  هپکوشرکت  در تجارت الکترونیکیاستقرار پژوهش قصد دارد  این
  سواالت پژوهش عبارتند از:  کارهایی جهت جبران شکاف ارائه نماید. با توجه به اهداف پژوهش، و راه شناسایی

  ؟هاي تجارتی  شرکت هپکو به چه صورت می باشد مدل -1

و میزان  در چه سطحی قرار دارد شرکت هپکودر استقرار تجارت الکترونیکی هر یک از شاخص هاي تشکیل دهنده  -2
 ؟شکاف هر شاخص نسبت به سطح مطلوب به چه میزان است

هر یک از ابعاد شکاف موجود در در چه سطحی قرار دارد و  هپکوشرکت  دروضعیت فعلی تجارت الکترونیکی  -3
 به چه میزان است؟نسبت به سطح مطلوب 

 کدام است؟ شرکت هپکودر استقرار تجارت الکترونیکی در هر یک از ابعاد و بهبود راهکارهاي جبران شکاف  -4

 چه می باشد؟ هپکوشرکت راهکارهاي بهبود در جهت جبران شکاف براي استقرار تجارت الکترونیکی در  -5

 
  جامعه آماري 

فعالیت  1354هپکو به عنوان تنها تولید کننده ماشین آالت راهسازي در خاورمیانه از سال  –شرکت تولید تجهیزات سنگین 
دستگاه از انواع ماشین آالت را  40000سال سابقه کار توانسته در حدود  40رسمی خود را آغاز نموده است و در طی حدود 

انتخاب جامعه آماري از میان در  ITهاي فروش و با توجه به محدود بودن خبرگان شرکت هپکو در حوزه به فروش برساند . 
که عمدتا شامل واحدهاي  ارشناسانکمیانی و  ،ارشد این گروها از روش کل شماري انجام استفاده شده است و مدیران

 10با مدارك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و با سابقه کاري باالتر از هپکوشرکت  بازاریابی، فروش وفن آوري اطالعات
نشان داده شده  5و شکل شماره 3دهند.این موضوع در جدول شماره سال به عنوان خبرگان، جامعه آماري تحقیق را شکل می

  است.
    

  جامعه آماريمشخصات تحصیلی و سابقه کار  : 3جدول
سال (نفر) 20تا  10سابقه  تحصیالت سال(نفر) 20بیشتر از    درصد از کل جمع 
 %71  25  7  18 کارشناسی

  %29 11  4  7  يکارشناسی ارشد و دکتر
  100  36  11  25  جمع بندي
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  :  فراوانی جامعه آماري بر اساس تحصیالت و سابقه کار5شکل

  یافته هاي پژوهش مع بنديج
  مدلهاي تجارتی  شرکت هپکو به چه صورت می باشد؟پژوهش : اول سوال 

مدل تجارت  دوانجام شده با خبرگان شرکت و همچنین بررسی حوزه هاي فعالیت هپکو  هاي مصاحبهجمع بندي با 
  عبارتند از:اولویت اصلی شرکت به ترتیب الکترونیک 

، (تولیدات و محصوالت شرکت به مشتریان که به سه صورت اشخاص )B2Cمدل تجارت بنگاه و مصرف کننده ( -1
  )شود.می باشد ارائه می ها و نهادهاي دولتی  شرکت

  (بسیاري از قطعات مورد نیاز براي تولید محصوالت شرکت از بنگاه ها و  )B2Bبنگاه با بنگاه ( مدل تجارت -2
 هاي خریداري می شود و یا توسط آنها ساخته می شود. ) شرکت

قرار در چه سطحی   هپکوشرکت  دراستقرار تجارت الکترونیکی هر یک از شاخص هاي تشکیل دهنده پژوهش :  دومسوال 
  دارد؟

در هر  هپکوشرکت  درتجارت الکترونیکی وضعیت ها،  با توجه به داده هاي گردآوري شده توسط پرسشنامه و جمع بندي آن
  تعیین گردید. 4یک از شاخص ها مطابق جدول

  
  در هر یک از شاخص ها هپکوشرکت  درتجارت الکترونیکی وضعیت :  4جدول 

 شاخص ابعاد
میانگین شاخص 

 (درصد)

شکاف 
 (درصد)

 
نی

ی ف
ادگ

ت آم
ساخ

یر 
ز

 

وجود اطالعات جامع و کامل فنی ، کاربردي در حوزه ماشین آالت سنگین تا چه میزان مشوق کاربران 
  براي استفاده از خرید ماشین آالت از طریق تجارت الکترونیکی می باشد؟

71.11 3.89 

  امکان دسترسی به اینترنت با پهناي باند مناسب تا چه میزان براي خریداران و استفاده کنندگان 
 ماشین آالت سنگین فراهم است؟

56.94 18.06 

امکان دسترسی به امکانات گسترده و قوي نرم افزاري و سخت افزاري براي انجام تجارت بصورت 
تولید کننده و فروشندگان ماشین آالت سنگین و از آن میان شرکتهاي الکترونیکی تا چه میزان در 

 ؟جمله هپکو وجود دارد

51.11 23.89 

موجود   سطح کشورتا چه میزانی در  )ISP(فراهم کننده خدمات اینترنتیتعداد شرکت ها و مراکز 
 است؟

69.72 5.28 

چه میزان خدمات و پشتیبانی( شبکه اي و  شرکت هاي تولید کننده و فروشنده ماشین آالت سنگین تا
 مخابراتی) مورد نیاز براي تجارت الکترونیکی را به راحتی بدست می آورند؟

56.94 18.06 

زیرساخت هاي مخابراتی و ایجاد سهولت در امر ارتباطات کامپیوتري( ازجمله خطوط پرسرعت، 
ADSL و شبکه هاي محلی اینترانت و اکسترانت) تا چه میزان در کشور فراهم است؟ 

62.50 12.50 

  استانداردهاي امنیتی و فنی قابل قبول و پذیرفته شده در فضاي اینترنتی براي مقابله با سوء 
 استفاده کنندگان تا چه میزان موجود است؟

53.61 21.39 
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عاد
اب

 

 شاخص
میانگین شاخص 

 (درصد)

شکاف 
 (درصد)

بان
شتی

ي پ
دها

 نها
ت

ساخ
یر 

ز
 

وجود اطمینان از دریافت به موقع ارائه خدمات یا تسریع در خرید محصول از سوي مردم باعث 
 افزایش تمایل مشتریان بالقوه و بالفعل به خریدهاي اینترنتی از محصوالت شرکت هپکو می گردد؟

61.67 13.33 

وتبلیغات، سفارش، نقل وانتقال وجوه،بیمه،حمل ونقل ومستندات قبیل:بازاریابی (ازکلیه مراحل تجارت
 تا چه میزان با استفاده از امکانات الکترونیکی براي شرکت هپکو قابل انجام است؟ ترخیص کاال)

55.00 20.00 

و نرم افزار، (از قبیل تولیدکنندگان سخت افزاردسترسی به ارائه دهندگان خدمات نهادهاي پشتیبانی 
 و...) براي شرکت هپکو مهیا است؟ ITهاي  تولیدکنندگان صفحات وب وسایر نهادها و بنگاه

68.61 6.39 

افزار الزم براي استقرار سیستم  سختشرکت هپکو تا چه میزان توانایی خرید و نصب نرم افزار و 
هاي داده و  تجارت الکترونیکی، پرداخت هزینه نگهداري مداوم سیستم ها و هماهنگ کردن پایگاه

 سیستم هاي اطالعاتی با تجارت الکترونیکی، را دارند؟

50.28 24.72 

 20.56 54.44 شرایط استفاده از ارائه خدمات، تجارت الکترونیک تا چه میزان در سطح کشور  فراهم است؟
دسترسی به نیروهاي متخصص و ماهر در زمینه نهادهاي پشتیبان (از قبیل طراحان صفحات وب، 

 بازاریابان، تحلیل گران) تا چه میزان براي شرکت هپکو وجود دارد؟
61.67 13.33 

عی
تما

 اج
ی و

هنگ
 فر

ت
ساخ

یر 
ز

 

چه میزانی از مشتریان بالقوه و بالفعل جهت ارسال و دریافت نامه ها، جستجوي اطالعات درباره کاال 
 اینترنت استفاده می کنند؟  الکترونیک در سطح کشور ازو خدمات، تجارت 

42.50 32.50 

خریداران ماشین آالت شرکت هپکو تا چه میزانی نسبت به مزایا، قابلیت ها و  امکانات استقرار 
 تجارت الکترونیکی شناخت و اعتماد( رضایت) دارند؟

33.33 41.67 

 43.33 31.67 رایج  است؟ سنگیناز تجارت الکترونیکی تا چه میزان در بین خریداران ماشین آالت استفاده 
الکترونیکی کردن تجارت ماشین آالت سنگین در بین مشتریان بالقوه و بالفعل تا چه میزان مقبولیت 

 پیدا خواهد نمود .
49.44 25.56 

وري اطالعات و آ مشتریان بالفعل و بالقوه شرکت هپکو تا چه میزان داراي مهارت در زمینه فن
 تجارت الکترونیک هستند ؟ 

37.78 37.22 

ونی
 قان

ی و
قوق

ت ح
ساخ

یر 
ز

 
اعتبار قانونی، قابلیت اجرا و قالب بندي یک قرارداد به عنوان مدرك الکترونیکی که روي توانایی تأیید 

 انجام تبادالت اثر گذار است تا چه میزان در محیط هاي الکترونیکی وجود دارد؟
45.28 29.72 

که گواهی حسن اعتبار  )Certificate & Authority(آگاهی از وجود مؤسسات هویت شناسی
کنند تا چه میزان در کشور طرفین( امضاي دیجیتال، رمز نگاري) در تجارت الکترونیکی را صادر می 

 دارد؟ وجود
37.50 37.50 

ایجاد محدودیت در کپی ، عالیم تجاري و یا (از جمله حمایت از حق اختراع حفظ مالکیت فکري
 کردن اطالعات بدون اجازه مالک) تا چه میزانی در محیط هاي الکترونیکی رعایت می شود؟

27.50 47.50 

 ، امتیاز ،شهرت هایی به امکان جبران قانونی و مالی در صورت بروز خسارات مالی ناشی از زیان
 محیط هاي الکترونیکی وجود دارد؟مالکیت و زندگی به جهت جلب اعتماد مشتري تا چه میزان در 

33.06 41.94 

وجود یک چارچوب جامع براي حمایت از خریداران جهت تأمین نیازهاي امنیتی و اطمینان در تعهد 
 مبادالت در محیط شبکه اي، تا چه میزان در محیط الکترونیکی وجود  دارد؟

42.50 32.50 

چه  الکترونیک در سطح کشورتاروش هاي ارائه خدمات به شیوه الکترونیکی در چارچوب تجارت 
  میزانی فراهم است؟

46.39 28.61 

وضوح قوانین مالیاتی از جمله نرخ هاي مالیاتی مختلف یا معافیت هاي مالیاتی به عنوان انگیزه اصلی 
 خدمات شبکه اي تا چه میزانی  فراهم است؟براي تشویق تولید کنندگان و فروشندگان براي گسترش 

32.78 42.22 

در زمینه دریافت اطالعات اولیه از مشتري جهت ارائه خدمات پشتیبانی، نگرانی از انتشار اطالعات 
 تا چه میزان در محیط هاي الکترونیکی فراهم است؟ (عدم محافظت از مشتریان)  شخصی و محرمانه

47.22 27.78 
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  در چه سطحی قرار دارد؟ هپکوشرکت  در تجارت الکترونیکیمیزان موفقیت : پژوهش سومسوال 
مقایسه سطح موفقیت موجود استقرار تجارت الکترونیکی براي هر یک از ابعاد و نیز میزان شکاف نسبت به سطح مطلوب در 

  آمده است. 6شکل و  5جدول 
  

  تجارت الکترونیکی: مقایسه سطح موجود با سطح مطلوب هر یک از ابعاد  5جدول 
  شکاف (درصد) میانگین بعد (درصد) ابعاد

 14.72 60.28 زیرساخت آمادگی فنی

 16.39 58.61 زیرساخت نهادهاي پشتیبان

 36.06 38.94 زیرساخت فرهنگی و اجتماعی

 35.97 39.03 زیرساخت حقوقی و قانونی

 50.75 49.25 جمع بندي

  

  
  نسبت به وضع مطلوبدر هریک از ابعاد  الکترونیکیتجارت وضع موجود مقایسه : 6 شکل

  
کدام هپکوشرکت در  استقرار تجارت الکترونیکیابعاد راهکارهاي جبران شکاف و بهبود در هر یک از : پژوهش چهارمسوال 
  است؟

به صورت که و بررسی شکاف هاي موجود در هر یک از ابعاد تجارت الکترونیک محقق بر اساس نتایج حاصل از تحقیق 
به تناسب میزان شکاف مشاهده شده نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نموده است نشان داده شده است  7در شکل نمودار 

  که عبارتند از :
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38.94

39.03
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50.00

75.00
زیر ساخت آمادگی فنی

زیر ساخت نهادهاي پشتیبان

زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی

زیر ساخت حقوقی و قانونی
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میزان شکاف هر یک از ابعاد تجارت الکترونیک نسبت به وضعیت مطلوب: 7شکل   

  
اهمیت فروانی برخوردار است و همانگونه که در نتایج  حفظ مالکیت فکري در صنعت تولید ماشین آالت سنگین از 

نسبت به سطح مطلوب می باشد لذا پیشنهاد می شود  47.50تحقیق مشخص می باشد داراي بیشترین شکاف با عدد 
 شرکت هپکو در اولین گام نسبت به ثبت اختراع محصوالت خود اقدام نماید.

به خود یکی از دغدغه هاي  27.78ان نیز با اختصاص شکاف شاخص نگرانی از انتشار اطالعات محرمانه مشتری 
کاربران و خریداران ماشین آالت می باشد که هپکو باید با طراحی سایت با ضریب امنیت باال این دغدغه را کاهش 

  .دهد

را به  32.50مین نیازهاي امنیتی و اطمینان در تعهد مبادالت در محیطهاي شبکه که شکاف تأدر خصوص شاخص  
خود اختصاص داده است پیشنهاد می گردد هپکو در فاز اول،  طراحی سایت را به گونه اي انجام دهد که فروش 

هاي مختلف پرداخت از قبیل  اینترنتی محصوالت تا قسمت پرداخت مبلغ محصول پیش رود و از آن نقطه روش
 روش فروش اینترنتی، ن و به ثبات رسیدنپرداخت اینترنتی یا واریز فیش بانکی تعبیه شود تا بعد از حصوص اطمینا

 شیوه پرداخت فقط اینترنتی در نظر گرفته شود .

 هاي  میزان شناخت خریداران از مزایا و قابلیت در بعد فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد می گردد جهت کاهش شکاف
هاي دیگري  ها و مکان را به خود اختصاص داده است با تبلیغات در نمایشگاه 41.67تجارت الکترونیک که عدد 

از قبیل تخفیف خرید یا  نسبت به ایجاد جذابیت هایی وجود دارد که احتمال حضور خریداران بالقوه و بالفعل
افزایش زمان گارانتی و.. جهت خریدهاي اینترنتی اقدام نماید تا مشوقی  براي استفاده بیشتر خریداران از طریق 

 اینترنت فراهم گردد.

که داراي شکافی موجود در شاخص ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در بین خریداران جهت کاهش شکاف  
 ق ها و جذابیت ها براي کاهش این شکاف نیز پیشنهاد می گردد .ایجاد مشومی باشد،  43.33معادل 

  

  : بحث و نتیجه گیري
ها از قبیل زیر ساخت هاي حقوقی و  هنوز در بعضی از حوزه هاي استقرار تجارت الکترونیک ، صرفنظر از تمام مزیت

 کسب مفاهیم به تا شد فراهم مجالی مقاله این قانونی، فرهنگی و اجتماعی بسترهاي الزم براي استقرار آن مهیا نشده است. در

 نمودهاي از تجارت الکترونیک و الکترونیک کار و الکترونیک در صنعت ماشین آالت سنگین پرداخته شود . کسب کار و
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 …میزان شکاف 
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 کارهاي و کسب سریع گسترش به نظر و وجود این با .هستند اقتصاد عرصه در ارتباطات و اطالعات فن آوري انقالب عینی

 و تقویت حفظ، در نوین فن آوري هاي اینگونه نقش و ها، آن از استفاده بودن و گریزناپذیر الکترونیک تجارت و الکترونیک
  .است الزم ها، آن به کارگیري اجراي آن ، از ناشی صرفه جویی هاي و بنگاه ها رقابتی موقعیت توسعه

  نتایج زیر حاصل گردید:  5و 4 ولامطابق نتایج جد
 "ن و بعد ـدتریـدرصد توانمن 60.28از ـبا امتی " آمادگی فنیساخت  ریز "، بعد  بعاد تجارت الکترونیکبین ادر  •

  شناخته شد.ترین بعد  ضعیف  39.03با امتیاز "ی و قانون یساخت حقوق ریز
بیشترین درصد داراي  47.50با  " يفکر تیحفظ مالک شاخص"، تجارت الکترونیک ابعاد  شاخص هاي بیندر  •

در  ي، کاربرد یوجود اطالعات جامع و کامل فن " شاخصنسبت به سطح مطلوب مورد نظر خبرگان و شکاف 
 شکاف نسبت به سطح مطلوب مورد نظر خبرگان می باشد. کمترینداراي   3.89با " نیآالت سنگ نیحوزه ماش

  
  منابع:
 .، تألیف، انتشارت علوم رایانه"تجارت الکترونیکی راهبردي ")،1389اسدي،داریوش ، ( .1
 انتشارات دوم، چاپ واثق، بهاره فتاحی، مهدي مانیان، امیر ترجمه ،" مدیریت اطالعات هاي سیستم ")،1387جیمز،( اُبراین، .2
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