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چکیده
ظهور اينترنت فرصت برای كار آفرينان ايجاد كرده است و چشم انداز كسب و كار تجارت الکترونیکی تغییر كرده
است .جهانی شدن تجارت را سرعت بخشیده است و اينترنت نیروی محركه برای يك زنجیره تامین درون متصل
است .تجارت الکترونیك يك فرايند پیچیده است كه شامل هماهنگ سازی شديد بین سازمانهای مختلف است.
با توجه به افزايش سرعت تغییرات در دنیای كسب و كار الکترونیکی و به تبع آن افزايش پیچیدگی تصمیم
گیریهای سازمانی ،لزوم بکارگیری و استفاده از يك برنامه جامع ،كه برنامه استراتژيك می باشد ،بسیار ملموس
تر شده است .مديريت استراتژيك براساس يك انديشه پويا ،آيندهنگر و جامع مديران سازمانی بوده كه راه حل
مناسبی برای بسیاری از سازمانها در عرصه تجارت الکترونیکی می باشد .برای مواجه با چالشهای جهانی شدن،
مديران سازمانها بايستی بتوانند مديريت استراتژيك اثربخش را با كیفیت باال ارائه دهند .بنابراين موفقیت در
استقرار و پیادهسازی تجار ت الکترونیکی در بکارگیری مديريت استراتژيك مناسب ،نهفته می باشد .در اين
سمینار ضمن مطالعه تجارت الکترونیك به بحث مديريت استراتژيك در تمامی جنبههای تجارت الکترونیك
پرداخته میشود.
کلمات کلیدي :تجارت الکترونیك ،مديريت استراتژيك ،كسب و كار ،فن آوری اطالعات.
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فصل اول
مقدمه
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 -1-1مقدمه
در عصر حاضر كه فنآوری اطالعات و ارتباطات به سرعت پیش میرود و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات
میكند سطح بینش و آگاهی مردم افزايش يافته و كلیه فعالیتهای جهان با مزيت های اين فناوری در قالب
شبکههای ارتباطی به تعادل رسیده و كنترل شده است.تجارت الکترونیکی از آثار رشد و توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات است .تجارت الکترونیك از جمله فرايندهای جامعه اطالعاتی دنیای امروز است كه در سالهای اخیر
با حضور اينترنت بسیار توسعه يافته است.تجارت الکترونیك ،شامل به اشتراك گذاشتن اطالعات كسب و كار،
برقراری ارتباطات تجاری و هدايت معامالت تجاری به وسیله شبکههای ارتباطی است .تجارت الکترونیك
شامل طیف گستردهای از فعالیتها و تخصصها از جمله امنیت در معامالت ،اعتماد و اعتبار در معامالت ،قانون
گذاری ،مکانیزم پرداخت ،چگونگی تبلیغات ،كاتالوگ های الکترونیك ،حضور واسطهها ،عملکرد فروشگاههای
چندرسانهای و غیره است .تجارت الکترونیك عبارت است از تعامل سیستمهای ارتباطی سیستمهای مديريت
دادهها و امنیت كه به واسطه آنها امکان مبادله اطالعات تجاری در رابطه با فروش محصوالت و يا خدمات میسر
میشود .البته در اين تعامالت حمايت و حفظ اسرار مصرف كنندگان و همچنین محافظت از دادهها ،اطالعات
شخصی در تجارت الکترونیك و ايجاد قوانین روشن تجاری به منظور ايجاد يك بازار الکترونیك معتبر با اهمیت
است .تجارت الکترونیك تعامل سیستمهای ارتباطی سیستمهای مديريت دادهها و امنیت كه به واسطه آنها امکان
مبادله اطالعات تجاری در رابطه با فروش محصوالت و يا خدمات میسر میشود .استقرار موفقیت آمیز تجارت
الکترونیك نیازمند يك استراتژی مشخص میباشد .بدون وجود استراتژی مناسب تجارت الکترونیك ممکن
است كلیه تالشهای شركت در راستای استقرار تجارت الکترونیك با شکست مواجه شده و ضمن اتالف منابع
مالی انسانی و زمانی حتی بقای سازمان نیز با تهديد روبه رو شود.گام اولیه و اساسی تدوين استراتژی ،تدوين و
طراحی اهداف استراتژيك تجارت الکترونیك در چارچوب سلسله مراتب اهداف بلندمدت و كوتاه مدت
سازمانی است .با نگاهی به تاريخچه تجارت الکترونیکی در سالهای ابتدايی دهه  1971واژه تجارت الکترونیکی
به معاوضه دادههای الکترونیکی برای ارسال سندهای تجاری مانند سفارشهای خريد يا صورت حسابهای
الکترونیکی اطالق میشد و بعدها با گسترش اين صنعت واژه تجارت الکترونیکی به تجارت از طريق شبکه وب
برای خريد كاال و خدمات گفته میشد .اولین كسب و كارهای الکترونیکی را میتوان در  1998و در میان
تعدادی از كسب و كارهای معتبر در كشور آمريکا و اروپای غربی شاهد بود .عدهای نیز معتقدند كه قدمت
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تجارت الکترونیکی به پیش از پیدايش اينترنت كنونی باز میگردد اما به دلیل هزينههای سنگین اين سبك از
تجارت ،امکان استفاده از آن در اختیار شركتها ،بنگاههای تجاری و موسسات اقتصادی بود .تجارت الکترونیك
مفهوم و جريان قدرتمندی است كه زندگی بشر كنونی را دستخوش تغییرات اساسی كرده است تجارت
الکترونیکی از نمادهای عینی انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است .اين سبك از تجارت
به دلیل مزايا و منافع سرشاری كه برای انسان داشته ،به سرعت در حال گسترش است.
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