
 

 

 درباره کسب و کار الکترونیکی

 

اهشٍصُ ًقص ایٌتشًت دس صًذگی سٍصهشُ اًسبى ّب ثسیبس پشسًگ ضذُ است ٍ ّویي عبهل ثبعث ضذُ تب سبصهبى ّب ثشای آًکِ خَد سا ثاب  

دسآهاذّب   اًقالة استجبعبت الکتشًٍیکی کِ ثب تَسعِ اعالعبت ٍ استجبعبت ثِ ٍخَد آهذُ است، ّوبٌّگ کشدُ ٍ ثش حَل هحَس افضایص

ٍ کبّص ّضیٌِ ّب ثگشدًذ، ضیَُ خذیذ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی سا ثشای کست دسآهذ ٍ سقبثت ثب سقجب اًتخبة کٌٌذ. لزا دس ایي ًَضتبس 

 سعی داسین ثیطتش ثب کست ٍ کبس الکتشًٍیکی آضٌب ضَین.

 

 تعشیف کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ●

کست ٍ کبس الکتشًٍیکی عجبست است اص تجذیل فشآیٌذّبی  عشیف کشدُ است:کست ٍ کبس الکتشًٍیکی سا ثِ غَست صیش ت IBMضشکت 

ًیض کست ٍ کبس الکتشًٍیکی سا ایي چٌیي تعشیف های کٌاذ: ثاِ کابسگیشی      DTI کلیذی تدبسی اص عشیق استفبدُ اص فٌبٍسی ایٌتشًت.

ب ًَآٍسی کبهل دس هذل ّبی تدبسی تَساظ  فٌبٍسی استجبعبت ٍ اعالعبت یکپبسچِ دس فعبلیت ّب، عشاحی هدذد فشآیٌذّبی تدبسی ٍ ی

کست ٍ کبس الکتشًٍیکی تعشیف دیگشی ًیض داسد؛ یکپبسچگی ٍ سایبلیت ثایص اص پایص عاش، ّاب،       یک ضشکت دس فشآیٌذّبی دسًٍی.

 فشآیٌذّب، تدْیضات ٍ سیستن ّبی تدبسی کِ دس ساستبی ثشآٍسدُ سبصی ًیبصّبی داین التغییش هطتشیبى غَست هی گیشد.

 

 ّبی ایدبد ضذُ تَسظ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی اسصش ●

تشیي پذیذُ ای است کِ دس ثقبی سبصهبى ّب ًقص ثبصی هی کٌاذ   ثبیذ تَخِ داضت کِ اسصش صایی دس سبصهبى ّب کلیذی تشیي ٍ هْن

خیِ پازیش ًجاَدُ ٍ   ٍ اگش سبصهبًی اسصش خذیذی سا ثشای اسایِ ثِ ثبصاس ًذاضتِ ثبضذ، ایدبد ٍ یب حضَس ایي ضشکت دس هحیظ تدبسی تَ

اص ثیي خَاّذ سفت. ثٌبثشایي صهبًی کِ اص کست ٍ کبس الکتشًٍیکی دس یک سبصهبى سخي ثِ هیبى هی آٍسین، ثبیاذ اًتاابس اسصش ّابی    

خذیذی سا داضتِ ثبضین کِ ایي ًَع کست ٍ کبس ثشای سبصهبى ثِ اسهغبى های آٍسد، اسصش ّابیی اص خولاِ: ساشعت ثیطاتش، کیفیات       

ثیطتش هطتشی ثِ هحػَل، خذهبت پس اص فشٍش ثیطتش، ثشخَسد ثْتش ثب هطتشی، تٌَع هحػاَل، کابّص ّضیٌاِ ٍ     ثیطتش، دستشسی
… 

( چْبس عبهل اغلی دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ٍخَد داسد کِ هٌدش ثاِ ایدابد   2001عجق هغبلعبت اًدبم ضذُ تَسظ آهیت ٍ صٍت )

 شد ضشکت دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی هی ضَد:اسصش خذیذ ٍ یب افضایص اسصش ّبی هَخَد حبغل اص عولک

 

 ( ًَظَْسی1

دس سٍش سٌتی کست ٍ کبس، تَلیذ کٌٌذُ کبالی تَلیذی خَد سا اص عشیق فشٍضٌذ عشضِ هی کشد ٍ هطاتشی ًیاض پاس اص خساتدَی     

تشًٍیکای هطاتشی عایي    فشاٍاى کبالیی سا کِ ثیطتشیي تَاى سا ثشای اسضبی ًیبصّبی ٍی داضت، پیذا هی کشد. اهب دس کست ٍ کابس الک 

کبالی هَسد ًیبص خَد سا سفبسش هی دّذ ٍ سپس تَلیذ کٌٌذُ آى سا تَلیذ کشدُ ٍ دس اختیبس هطتشی قشاس هی دّذ. ثٌبثشایي کست ٍ 

 کااااابس الکتشًٍیکااااای ثیطاااااتش ثاااااِ ساااااوت ًاااااَ کاااااشدى ٍ تغییاااااش سٍش ّااااابی اًدااااابم کااااابس توبیااااال داسد.  

عشیق ایدبد استجبط قَی ثب ّوکبساى دسٍى غٌعت )ًایش سقجابی هختلاف، عشضاِ    سبصهبى ّب ًیض ثب تَسعِ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی اص 

زف ًقبط ًبکبسآیی دس فشآیٌذ خشیذ ٍ فشٍش )ثِ ٍسیلِ ایدبد سٍش ّابی خذیاذ   حکٌٌذگبى هتٌَع ٍ ضشکت ّبی خذهبتی هتفبٍت(، 

ی ًیبصّبی ًبضاٌبختِ هطاتشی ٍ ضاٌبخت    هجبدلِ ٍ تعبهل الکتشًٍیکی کِ هَسد ثبصًگشی ٍ هٌْذسی هدذد قشاس گشفتِ است(، گشدآٍس

 ًیبصّبی ثبصاسّبی خذیذ، ًَآٍسی ٍ خالقیت سا دس ضشکت ّابی خاَد افاضایص دادُ ٍ اص ایاي عشیاق اسصش ثیطاتشی دس ثابصاس ایدابد         

 هی کٌٌذ.

 



 

 

 ( قفل کشدى2

کِ ایي عول ثب افاضایص   هٌاَس اص قفل کشدى دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی، قفل کشدى هطتشی دس سبصهبى یب ّوبى حفظ هطتشی است

کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثب افضایص ٍفبداسی هطتشیبى ثِ سبصهبى ّب، ثِ حفاظ هطاتشی    تعذاد دفعبت هجبدلِ ثب هطتشی اهکبى هی یبثذ.

کوک کشدُ ٍ ثب ثبصخَس هثجت ٍ افضایص اعتوبد ثیي عشفیي )هطاتشی ٍ سابصهبى(، خازاة ضاذى تعابهالت ٍ هجابدالت تدابسی ثایي         

 صهبى سا دس پی داسد.هطتشی ٍ سب

 

 ( تکویل کشدى3

کست ٍ کبس الکتشًٍیکی اص عشیق استشاتژی ّبی هختلف ّوکبسی هطتشک اص عشیق عشضِ تَأهبى هحػَالت ٍ خذهبت ثِ هطاتشیبى،  

بى ًیبصّبی آًبى سا ثِ ًحَ هغلَثتشی ثشآٍسدُ هی کٌذ. دس ٍاقع کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثب تشکیت چٌاذ عبهال اص خولاِ عشضاِ تَأها     

هحػَل ٍ خذهبت ثِ هطتشیبى، ایي اهکبى سا ثِ آًْب هی دٌّذ تب ثب اًتخبة سٍش دلخَاُ، ًیبص خَد سا اًتخبة کشدُ ٍ اص آسابى تاشیي   

ساُ، ثب اسصش ثیطتش ٍ ثب ّضیٌِ کوتش خذهبت هَسد ًیبص خَد سا اص تَلیذ کٌٌذُ دسیبفت ًوبیٌذ: ثِ عٌَاى هثبل کست ٍ کبس الکتشًٍیکای  

ا ثشای هطتشیبى فشاّن سبختِ است تب کتبة هَسد ًیبص خَد سا ثِ غَست الکتشًٍیکی سفبسش دٌّاذ ٍ اص عشیاق دیگاش ثاب     ایي اهکبى س

اًتخبة ثْتشیي ساُ کتبة هَسد ًاش سا دس سشیع تشیي صهبى هوکي ٍ ثب کن تاشیي ّضیٌاِ دس اختیابس داضاتِ ثبضاٌذ، دس حابلی کاِ دس        

 تدبست سٌتی ایي کبس ثسیبس هطکل است.

 

 کبسآیی (4

کبسآیی یکی اص هْوتشیي عَاهل ایدبد اسصش دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی هی ثبضذ؛ کست ٍکبس الکتشًٍیکی اعالعابت صایاذ سا کابّص    

هی دّذ، ّضیٌِ ّبی خستدَی هطتشیبى ٍ چبًِ صًی ّب سا کن هی کٌذ ٍ حدن ثیطتشی اص هحػَالت یب خذهبت ثاب ّضیٌاِ کوتاشی    

کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثب اًتقبل الکتشًٍیکی اعالعابت ٍ   ( هجبدلِ هی کٌذ.…ضیٌِ کبغز، ّضیٌِ صهبى ٍ)ًایش ّضیٌِ ًیشٍی اًسبًی، ّ

دادُ ّب دس سبصهبى، کبغز سا دس فشآیٌذ تدبست ٍ هجبدلِ خزف کشدُ ٍ ثِ کبّص ّضیٌِ ّب کواک های کٌاذ. ّونٌایي کسات ٍ کابس       

ِ حذاقل ضذى ّضیٌِ ّبی دٍثبسُ کبسی ًایاش ٍسٍد هداذد اعالعابت ثاِ     الکتشًٍیکی ثب یکپبسچِ سبصی فشآیٌذّبی اًتقبل اعالعبت، ث

زف ًیشٍی اًسبًی اص فشآیٌاذ کابس ٍ کابّص    حکوک هی کٌذ ٍ ثِ  …سیستن، چبح ٍ اًتقبل اعالعبت ثیي ثخص ّبی غیشیکپبسچِ ٍ

 ّضیٌِ ّبی ًیشٍی اًسبًی ٍ کبّص ّضیٌِ ّبی ثی دقتی ٍ اضتجبُ هٌدش هی ضَد.

 

 س الکتشًٍیکیهضایبی کست ٍ کب ●

کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثشای سبصهبى داسای هضایبی فشاٍاًی است کِ ثشخی اص ایي هضایب هحساَ  ٍ ثشخای دیگاش ًبهحساَ  اسات.      

 حبل ثِ هضایبی هحسَ  ٍ ًبهحسَ  کست ٍ کبس الکتشًٍیکی دس سبصهبى اضبسُ هی کٌین:

 

 هضایبی هحسَ  کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ●

 فت کِ هضایبی هحسَ  کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثشای سبصهبى ثِ ضش، صیش است:ثِ عَس کلی هی تَاى گ

 

 ( کست ٍ کبس الکتشًٍیکی اص عشیق1

 الف( هحػَالت خذیذ، ثبصاسّبی خذیذ،

 ة( هطتشیبى فعلی )تکشاس خشیذ(

 ج( هطتشیبى فعلی )خشیذّبی هَاصی( ثبعث افضایص فشٍش ٍ دس ًتیدِ افضایص دسآهذ هی ضَد.



 

 

 

 بس الکتشًٍیکی اص عشیق( کست ٍ ک2

 الف( کبّص صهبى دس اسایِ خذهبت،

 ة( فشٍش ثٌْگبم،

 ج( کبّص تکثیش ٍ تَصیع ّضیٌِ ّبی استجبعبت ثبصاس ثبعث کبّص ّضیٌِ ّبی ثبصاسیبثی هی ضَد.

 

 ( کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ّن چٌیي اص عشیق3

 الف( کبّص هَخَدی اًجبس،

 ة( افضایص سقبثت دس هیبى عشضِ کٌٌذگبى،

 ج( دٍسُ صهبًی کَتبُ تش دس اسایِ تقبضب،

 د( کبّص ّضیٌِ ّبی اخشایی ًبضی اص فشآیٌذّبی تدبسی سٍتیي هثل کبسهٌذیبثی، ثبعث کبّص ّضیٌِ ّبی صًدیشُ عشضِ هی ضَد.

 

 هضایبی ًبهحسَ  کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ●

داسای هضایبی ًبهحساَ  ًیاض های ثبضاذ، اص خولاِ هضایابی       کست ٍ کبس الکتشًٍیکی عالٍُ ثش هضایبی هحسَ  کِ ثِ آى اضبسُ ضذ، 

 ًبهحسَ  کست ٍ الکتشًٍیکی هی تَاى هضایبی صیش سا ًبم ثشد:

 

 ( ثْجَد ٍخِْ ضشکت،1

 ( استقبء هبسک تدبسی،2

 ( استجبعبت ثبصاسیبثی سشیع تش ٍ پبسخگَتش ضبهل استجبعبت ضخػی ٍ فشد ثِ فشد،3

 ػَل( سشیع تش کشدى چشخِ حیبت تَلیذ هح4

 ( ثْجَد خذهبت سسبًی ثِ هطتشیبى دٍسدست،5

 ( یبدگیشی ثشای آیٌذُ،6

 ( ثشآٍسد اًتابسات هطتشی ثب داضتي سبیت ایٌتشًتی،7

 ( ضٌبسبیی ضشکبی تدبسی خذیذ ٍ پطتیجبًی اص ضشکبی تدبسی هَخَد ضشکت،8

 ( هذیشیت ثْتش اعالعبت ثبصاس ٍ اعالعبت هطتشی 9ٍ

 خَس اص هطتشی ساخع ثِ هحػَالت.( افضایص اهکبى دسیبفت ثبص10

 

 یک عش، تدبسی خذیذ ثشای کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ●

تَسعِ ٍ تحَل دس فٌبٍسی اعالعبت ثبعث تغییشاتی دس سبصهبى هی ضاَد ٍ هاذیشاى سا ثاِ چابلص های کطابًذ ٍ آًْاب سا ثاب تحاَالت          

ش ثبیذ یک عش، تدابسی خذیاذ ثاشای هَفقیات دس     ثبصسگبًی ٍ فٌی سبصهبى هَاخِ هی سبصد. دسست دس ّویي صهبى است کِ یک هذی

کست ٍ کبس الکتشًٍیکی سبصهبى اسایِ دّذ. ثشای آًکِ ثب عشاحی یک عش، تدبسی خذیذ ثشای کست ٍ کبس الکتشًٍیکی آضٌب ضاَین دس  

 اداهِ ثِ هشاحل عشاحی یک عش، تدبسی خذیذ ثشای کست ٍ کبس الکتشًٍیکی، اضبسُ هی کٌین:

 

 خذیذ ثشای کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ًیبص ثِ گزساًذى چْبس هشحلِ داسد:عشاحی یک عش، تدبسی 

 

 ( ضٌبسبیی هطتشیبى ٍ خَد ضشکت1



 

 

ثشای آًکِ یک عش، تدبسی خذیذ ثشای کست ٍ کبس الکتشًٍیکی عشاحی کٌین، دس گبم اٍل ثبیذ هطاتشیبى، کسات ٍ کابس ٍ سًٍاذّبی     

 ی کٌین، سئَاالتی ًایش:فٌبٍساًِ گزضتِ ضشکت خَد سا اص عشیق سئَاالتی ضٌبسبی

 الف( آیب هَج خذیذ تحَالت فٌبٍساًِ، سٍش ّبی خذیذی سا ثشای اًدبم فعبلیت ّبی تدبسی ایدبد کشدُ است؟

 ة( آیب سبصهبى پبسخگَی ًیبصّبی دایوبً دس حبل تغییش هطتشیبى هی ثبضذ؟

 …آیب سبصهبى اص فشغت ّبی خذیذ ًبضی اص تغییشات استفبدُ کشدُ است؟ ٍج( 

 

 ( ثش عکس کشدى صًدیشُ اسصش2

ثضسگ تشیي چبلص دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی هشتجظ کشدى فٌبٍسی ثب عش، ّبی خذیذ تدبسی اسات. ثاِ دلیال ًیابص ثاِ تغییاش دس       

فٌبٍسی ٍ سًٍذّبی تدبسی، کبس دٍ ثشاثش هی ضَد، ٍقتی فٌبٍسی خذیذ ظبّش هی ضَد ًیبصّب ٍ اًتابسات هطتشی ّن تغییاش های کٌاذ    

 بقااات آى ثبیاااذ عاااش، ّااابی تدااابسی خذیاااذی سا ثاااشای پبساااخگَیی ثاااِ ًیااابص هطاااتشی ایدااابد کاااشد.           کاااِ هتع

ثبیذ تَخِ داضت کِ دس ایي هیبى سبصهبى ّبیی هَفق ّستٌذ کِ ًِ تٌْب اسصش ّبی خذیذ سا ثِ خَد اضبفِ هی کٌٌاذ، ثلکاِ آًْاب سا    

سا کاِ دیاذی دسٍى گاشا داسد )صًدیاشُ اسصش ساٌتی ثاِ       تغییش ّن هی دٌّذ. ثشای تغییش اسصش ّب هذیشاى ثبیذ صًدیشُ اسصش سٌتی 

 تشتیت ضبهل:

 ( ضبیستگی ّبی ّستِ ای دسٍى سبصهبًی،1

 ( فشآیٌذّبی صیشسبختبسی اًعغبف پزیش،2

 ( هحػَالت/ خذهبت،3

 ( کبًبل ّب،4

 ثِ تشتیت ضبهل: هعکَ  کشدُ ٍ صًدیشُ اسصش خذیذ سا کِ داسای دیذی ثشٍى گشاست )صًدیشُ اسصش خذیذ (،( هطتشیبى است5

 ( ًیبصّبی هطتشیبى،1

 ( کبًبل ّبی یکپبسچِ،2

 ( هحػَالت/ خذهبت،3

  ( فشایٌذّبی صیشسبختبسی اًعغبف پزیش4

 ضبیستگی ّبی ّستِ ای دسٍى سبصهبًی، است.( ثِ ٍخَد آٍسًذ. -5

 

 ( گضیٌص یک سٍش ثشای هَفقیت استشاتژیک دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی3

ش، خذیذ ثشای کست ٍ کبس الکتشًٍیکی، اًتخبة یاک سٍش ثاشای هَفقیات اساتشاتژیک دس کسات ٍ کابس       گبم سَم دس عشاحی یک ع

الکتشًٍیکی است. ثبیذ تَخِ داضت اگش چِ سبصگبسی فٌبٍسی خذیذ هی تَاًذ دس تکبهل سبصهبى ًقص داضتِ ثبضذ، ٍلی ایي اهش صهبًی 

 .حبغل هی ضَد کِ ضشکت ثتَاًذ ثْتشیي استفبدُ سا اص آى ثجشد

 

 هذیشاى ثشای هَفقیت استشاتژیک دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی، هعوَالً یکی اص سٍش ّبی صیش سا ثِ کبس هی ثشًٌذ:

 الاااف( تکبهااال خاااذهبت: تحَیااال ّاااش چیاااضی ثاااِ هطاااتشی کاااِ ثاااشای اٍ اسصضاااوٌذ ثاااَدُ ٍ خَاّااابى آى ثبضاااذ.        

 ٌغقااای ثاااِ هطاااتشی. ة( تکبهااال عولیااابتی: تحَیااال ّاااش چاااِ ساااشیعتش هحػاااَالتی ثاااب کیفیااات ثااابال ٍ قیوتااای ه     

 ج( تکبهاال هسااتوش ًااَآٍسی: تحَیاال کبالّااب ٍ خااذهبتی کااِ حااذٍد عولکااشد سا افااضایص دادُ ٍ ثبعااث خشسااٌذی هطااتشی گااشدد.

ًکتِ هْن ایٌکِ ثشای هَفقیت دس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثبیذ یکی اص سٍش ّبی ثبال ثب تَخِ ثِ هٌبثع هَسد ًیبص ثاشای پیابدُ سابصی    

 آى، اًتخبة ضَد.



 

 

 

 عخشای ثی ًقا( 4

شای آًکِ ایي عش، تدبسی است. ث عالکتشًٍیکی، اخشای ثی ًقگبم چْبسم دس عشاحی یک عش، خذیذ تدبسی هَفق ثشای کست ٍ کبس 

اخشا ضَد ثبیذ ثب فٌبٍسی اعالعبت دس سبصهبى تٌبست اساتشاتژیک داضاتِ ثبضاذ؛ یعٌای عاش، خذیاذ        ععش، خذیذ تدبسی ثذٍى ًق

بٍسی اعالعبت دس سبصهبى سا ضکستِ ٍ سپس ثش هجٌبی فٌبٍسی سٍص سبصهبى اخاشا ضاَد. دس ایاي هیابى     تدبسی ثبیذ هشصّبی سٌتی فٌ

هذیشاى سبصهبى، ثبیذ تػویوبتی سا ثشای تغییش سبصهبى اتخبر ًوبیٌذ تب سبصهبى سا اص هَقعیت فعلی خاَد حشکات دادُ ٍ ثاِ هَقعیات     

 هبت کست ٍ کبس الکتشًٍیکی دست یبثٌذ.ّب سا هٌسدن سبصًذ تب ثِ الضا هغلَة ثشسبًٌذ ٍ صیشسبخت

 

 استشاتژی کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ●

ثبیذ ّوَاسُ ایي ًکتِ سا دس ًاش داضت کِ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی چیضی فشاتش اص یک فٌبٍسی اسات ٍ ثاشای آًکاِ یاک سابصهبى دس      

تشاتژی تدبسی سبصهبى ّوبٌّگ ثبضذ. ثشای آًکِ عشغِ کست ٍ کبس ٍ سقبثت هَفق ثبضذ، ثبیذ استشاتژی کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثب اس

ثْتش ثب هفَْم استشاتژی کست ٍ کبس الکتشًٍیکی آضٌب ضَین، دس اداهِ ثِ ثشخی اص حبالتی کِ استشاتژی تدبسی دس پی آى است، اضبسُ 

 کشدُ ٍ استشاتژی کست ٍ کبس الکتشًٍیکی هشتجظ ٍ ّوبٌّگ ثب آى سا اًتخبة هی کٌین.

 بی تدبسی( ثْجَد فشآیٌذ1ّ

ٌّگبهی کِ استشاتژی تدبسی سبصهبى، ثش ثْجَد فشآیٌذّبی تدبسی هتوشکض است، ًقص استشاتژی کست ٍ کابس الکتشًٍیکای ثبیاذ ثاش     

 کبّص ّضیٌِ ّب ٍ افضایص سشعت فشآیٌذّبی کست ٍ کبس هتوشکض ثبضذ تب سبصهبى سا ثِ اّذاف استشاتژی تدبسی خَد ًضدیک کٌذ.

 

 ( استقبی ًَآٍسی2

حبلت دٍم کِ استشاتژی تدبسی سبصهبى ثش استقبی ًَآٍسی تبکیذ داسد، استشاتژی کسات ٍ کابس الکتشًٍیکای اساتفبدُ اص فاي آٍسی      دس 

تطکیل پشٍفبیل هطتشی، استجبط ثْتاش ثاب هطاتشیبى ٍ اظْابس ًااش ساحات تاش         اعالعبت ثشای خلق هحػَالت ٍ خذهبت خذیذ است.

کِ ثِ ٍاسغِ آى هی تَاى اص عشیق کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثِ ثْجاَد، ًاَآٍسی ٍ تَلیاذ     هطتشی دس هَسد هحػَل، اص اثضاسّبیی است

هحػَالت ٍ خذهبت خذیذ دست یبفت. ثش ایي هجٌب ٍخَد اعالعبت ثیطتش ٍ قشاس داضاتي دس خشیابى تحاَل ًااشات ٍ ًگاشش ّابی       

کٌذ. لزا، یکی اص پیطاٌْبدّبیی کاِ ثاشای ثْاشُ     هطتشیبى ثِ غَست ثٌْگبم پتبًسیل ثسیبس خَثی ثشای ًَآٍسی دس هحػَل ایدبد هی 

ثشداسی اص في آٍسی اعالعبت دس ساستبی تَسعِ ًَآٍسی هی ضَد، خلق هحػَالت ٍ خذهبت خذیذ است ٍ ایي ّوبى استشاتژی هاَسد  

 ًاش کست ٍ کبس الکتشًٍیکی دس حبلت دٍم است.

 

 ( استجبط ثْتش ثب عشضِ کٌٌذُ ٍ هطتشی3

سبصهبى، تقَیت استجبط ثب عشضِ کٌٌذگبى ٍ هطتشیبى هی ثبضذ دس ایاي حبلات اساتشاتژی کسات ٍ کابس       حبلت سَم استشاتژی تدبسی

الکتشًٍیکی، ثش ثْجَد کیفیت هحػَالت، هذیشیت سٍاثظ ثب هطتشی ٍ هذیشیت صًدیشُ عشضِ هتوشکض است. دس ٍاقع استشاتژی کست ٍ 

تحبدّبی اساتشاتژیک، ثاِ اضاتشاک گزاضاتي ّضیٌاِ ّاب، ثاِ اضاتشک         کبس الکتشًٍیکی دس ایي حبلت ثِ گًَِ ای است کِ ثب تطکیل ا

گزاضتي اعالعبت، فعبلیت ّبی تجلیغبتی هطتشک ٍ ثشخی دیگش اصاثضاسّبی ثْجَد تدبسی صًدیشُ عشضِ سا یکپبسچاِ سابختِ ٍ ثاب ثاِ     

 َیت هی کٌذ.کبسگیشی فٌبٍسی اعالعبت دس هذیشیت سٍاثظ ثب هطتشی، استجبط ثب عشضِ کٌٌذگبى ٍ هطتشیبى سا تق

 

 ضص تػوین ثشای اتخبر استشاتژی کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ●

 ثشای اتخبر استشاتژی کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ضص تػوین هتَالی ٍ هشتجظ ثِ ّن ٍخَد داسد. ایي تػویوبت عجبست است اص:



 

 

 

 ( تحلیل فشغت ّبی ثبصاس:1

اص هَقعیات ثابصاس دس ثلٌذهاذت ٍ کَتابُ هاذت داسد. دس ایٌداب        هَفقیت دس استشاتژی کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثستگی ثِ دسک عویق

 هٌاَس اص ثبصاس ضبهل خشیذاساى ٍ فشٍضٌذگبًی است کِ آیٌذُ هجبدالت سبصهبى سا ضکل هی دٌّذ.

 

 ( هذل ّبی تدبسی:2

 هطاتشیبى   یک هذل تدبسی ًطبى دٌّذُ هحتَا، سبختبس ٍ هذیشیت تعبهالت ٍ هجبالدت ثیي یاک ضاشکت ٍ ضاشکت ّابی ّوکابس ثاب      

هی ثبضذ. هذل ّبی تدبسی دس سبصهبى ًقص حلقِ ٍاسغِ ثیي استشاتژی ّب ٍ فشآیٌذّبی کست ٍ کبس دس سبصهبى سا ثبصی هی کٌٌذ ٍ 

هبثیي دٍ هقَلِ ساّجشدّبی تدبسی اص فشآیٌذّب ٍ ثشًبهِ ّبی عولیبتی استجبط کبسا ایدبد هی کٌذ. دس ٍاقع عشاحی هاذل کسات ٍ کابس    

دل ثب عولیبتی سبصی ٍ هعوبسی یک ساّجشد کلی دس ضشکت اسات تاب اص ایاي عشیاق ساٌّوابیی ّابی الصم دس خْات        الکتشًٍیکی هعب

 اخشایی فشآیٌذّبی کست ٍ کبس ٍ سیستن ّبی اعالعبتی ایدبد ضَد.

 

 ( هجبدالت ثب هطتشی:3

ٍ    دس ایي هشحلِ سبصهبى ثبیذ ثِ ایي سئَاالت پبسخ دّذ هطاتشیبى خذیاذ ثاِ دسات آٍسد؟ چگًَاِ       ؛ چگًَِ سبصهبى ٍاسد ثابصاس ضاَد 

اعالعبت هطتشیبى سا گشدآٍسی کٌذ؟ ٍ ًیبصّبی هطتشیبى سا ضٌبسبیی کٌذ؟ ثٌبثشایي دس ایي هشحلِ، سبصهبى ثبیذ ثشًبهِ ّبی عولیابتی  

سا ثاِ هطاتشیبى    خَد سا ثش هجٌبی کست اعتوبد ٍ ٍفبداسی هطتشیبى تٌاین کٌذ. سبصهبى ثبیذ تػوین ثگیشد کِ چگًَِ ثبیذ ایي اهکبى

ثذّذ تب دس کوتشیي صهبى هوکي سفبسش خَد سا اسایِ دادُ ٍ سپس ثب کوتشیي ّضیٌِ ثش خشیبى سفبسش خَد تب صهبى تحَیل گاشفتي  

 کبال ًابست داضتِ ثبضٌذ.

 

 ( استجبعبت ثبصاس:4

دیاشُ عشضاِ سا یکپبسچاِ کٌاذ تاب      دس ایي هشحلِ سبصهبى دس هَسد چگًَگی استجبعبت ثبصاس تػوین هی گیشد ٍ سعی داسد هذیشیت صً

 سبصهبى ثِ تَسعِ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ًبیل آیذ.

 

 ( پیبدُ سبصی:5

چٌبى کِ هذیش کست ٍ کبس الکتشًٍیکی استشاتژی هَسد ًاش سا اًتخبة کشد ثبیذ ثِ ثْتشیي ًحَ آى سا پیبدُ کٌذ ٍ هٌتاش ًتیدِ ثبضذ. 

 ص توبم هٌبثع سبصهبى ثشای اخشای استشاتژی اًتخبثی استفبدُ کٌذ.دس ایي هیبى هذیش کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثبیذ ا

 

 ( اسصیبثی:6

هذیش کست ٍ کبس الکتشًٍیکی ثعذ اص آًکِ استشاتژی اًتخبثی دس سبصهبى پیابدُ ضاذ ثبیاذ هٌتااش ًتیداِ ثبضاذ ٍ ساپس ثاِ اسصیابثی          

 استشاتژی اتخبر ضذُ ثپشداصد.

 

 تشًٍیکیچْبس عبهل ثشای هَفقیت دس کست ٍ کبس الک ●

 چْبس عبهل اسبسی ثش هَفقیت کست ٍ کبس الکتشًٍیکی هَثش است کِ عجبستٌذ اص:

 

 ( فٌبٍسی:1



 

 

هی تَاى گفت کِ فٌبٍسی پبیِ ٍ اسب  کست ٍ کبس الکتشًٍیکی سا تطکیل هی دّذ ٍ صهبًی یک سبصهبى خَاّاذ تَاًسات دس عشضاِ    

،  سی خَد سا تقَیت کٌذ ٍ اص اسب  فٌبٍسی کِ ّوابى ایٌتشًات اسات   سقبثت ٍ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی هَفق ضَد کِ صیشسبختبس فٌبٍ

 استفبدُ ًوبیذ.

 

 ( سشهبیِ:2

هذیش هَفق دس عشغِ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی کسی است کِ صیشسبختبس ساشهبیِ ای سابصهبى سا دسک کٌاذ، پاَل هاَسد ًیابص ثاشای        

کٌذ ٍ ایوٌی الصم سا ثشای سشهبیِ گزاسی دس صهیٌاِ کسات ٍ کابس    استقشاس کست ٍ کبس الکتشًٍیکی سا ثب تَخِ ثِ هٌبثع سبصهبى تبهیي 

 الکتشًٍیکی ایدبد کٌذ.

 

 ( سسبًِ:3

هذیش کست ٍ کبس الکتشًٍیکی دس ثیي سسبًِ ّب ثبیذ داسای قذست اًتخبة ثبضذ ٍ ثب تَخِ ثِ ّوگشایی دس فٌابٍسی ّابی ایدابد ضاذُ،     

 ّوگشایی سسبًِ ای سا ًیض ثِ ٍخَد آٍسد.

 

 عوَهی:( سیبست 4

هذیشاى اسضذ سبصهبى ّب ثشای آى کِ دس عشغِ کست ٍ کبس الکتشًٍیکی هَفق ثبضٌذ، ثبیذ ثِ صیشسبختبس سیبست عوَهی سبصهبى ًیاض  

؛ یعٌی ثبیذ قَاًیي سایح ٍ ّونٌیي غذهبت ٍ کوک ّبی ًبضی اص تغییش قَاًیي ٍ هقشسات کست ٍ کبس الکتشًٍیکی  تَخِ داضتِ ثبضٌذ

ایي ًکتِ هْن پی ثجشًذ کِ ایٌتشًت چگًَِ خبهعِ سا تحت تبثیش قشاس هی دّذ ٍ هتقبثالَ خبهعِ چگًَاِ ایٌتشًات سا   سا دسک کٌٌذ ٍ ثِ 

هتبثش هی کٌذ ٍ ثب تَخِ ثِ تػویوبت هشتجظ ثب استشاتژی، فٌبٍسی، سشهبیِ ٍ سسبًِ سیبست ّبیی سا اعوبل کٌٌذ کِ ًِ تٌْاب ضاشکت   

 قشاس دٌّذّبی خبظ، ثلکِ سقجب سا ّن تحت تبثیش 

 

 ًَیسٌذُ: علیشضب تبخشیبى

 گشاى خَاى آسیب ثبضگبُ تحلیل

 

 


