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تر عمل موفق يياست؛کشورها گرفته خود به اي تازه شکل خود، سنتي مفاهيم از گرفتن فاصله با امروز، دنياي در الملل بين تجارت :چکيده

 نظر از ايران نکه کشوريبا وجود ا شوند. تبديل چندمليتي هايشرکت استقرار براي جذابي نقاط به خود هاي مزيت و ها ويژگي مدد به کنند کهيم

 نخست قدرت به 1404 را در افق ايران ييبه تنها ييايجغراف تيمز حتم طوربه اما جهان قرار دارد نقاط ترين استراتژيک از يکي در جغرافيايي

 ارتباطات در رييتغ با يکيالکترون تجارت 1هابشود. فراهم تيمز نيا کنار در يگريد طيشرا ديکند بلکه باينم تبديل منطقه تجاري و اقتصادي

از نوع آميخته کيفي و باهدف کاربردي  پژوهش نيا کند.يم را محقق يامر نيچن يکيالکترون صورت به يتجار معامالت و انجام هاسازمان يستميس

 يبا خبرگان تجارت الکترونيک تحليل محتواي مصاحبه ،براي استخراج معيارهاي مربوط به تصميم گيري چند شاخصهدر مرحله کيفي و کمي است که 

 تکنولوژي، توسعه حوزه نتايج بخش کمي نشان دادکه سه به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.کمي شد و در مرحله  نجاما

هايي انبارداري بهترين حوزه و نقل و حمل فروشي، خرده فروشي، عمده و خدمات ارتباطات، و اطالعات صنعت سه و بازار يابي و توزيع و خدمات

 تواند به هاب تجارت الکترونيک منطقه تبديل شود است که ايران در آن مي

 

 رانيت، اي، مدل آلبرايکي، هاب الکترونيکي، تجارت الکترونيسنجامکان: کليدي واژه هاي

 

  05/05/1394:   مقاله ارسالخ يتار

 24/01/1395:     رش مقالهيخ پذيتار

 روح اهلل نوريمسئول :  يسندهينام نو

  ايران_تهران_عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزميمسئول :  يسندهينو ينشان

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

34
4.

13
95

.5
.1

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ie

ijq
p.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

mailto:rosie.zare@gmail.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222344.1395.5.1.7.7
https://ieijqp.ir/article-1-273-fa.html


82

 اسفيداني،روح اله نوري، زهرا زارع ميرک آباد، مريم کريمي، مريم زارعمحمد رحيم 

 

       1395بهار و تابستان  9ژوهشي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران سال پنجم شماره پ -نشريه علمي

 مقدمه -1

 گستره که گيرد مي صورت جهاني هاي شبکه قالب در تجارت امروزه

 مدد به کشورها برخي ميان اين در شود؛ مي شامل را ها قاره تمامي آنها

 تجارت جهاني هاي شبکه در جذابي نقاط به خود هاي مزيت و ها ويژگي

 تجاري هاي فعاليت تجمع محل را آنها توان مي که شوند مي تبديل

 اين به دانست؛ غيره و توزيع ونقل، حمل فروش، و خريد از اعم جهاني

 و شدن يجهان .کرد اطالق را "تجاري هاب" عنوان توان مي ها مکان

 يتقاضاها خلق موجب  2جانسون و جانسون انيب به تجارت موانع کاهش

 نيب ردرارتباطييتغ که کنديم ادعا 3. مورتازا[11]است شده يديجد

 کسب يهاتيفعال هسته گردد،يم  باعث کنندگاننيتام و دارانيخر

 سود يکيالکترون يهاواسطه از جستجو يهانهيهز کاهش ليبدل کارو

  يجنب يها تيفعال بر تمرکز يجا به دهديم اجازه وکار کسب به و ببرد

 .[۶] کنند تمرکز خود ياصل يتهايفعال يرو بر

 يدتريشد متيق رقابت که ييوکارهاکسب که باورند نيا بر 4يآنتون و ويل

 و انيمشتر به ابد،ييم بهبود شانيتيريمد روابط کنند،يم تجربه را

 را خود بازار ييکارا نيهمچن و ابندييم دست دتريجد کنندگاننيتام

 بازار از وکارها کسب از ياريبس که است ليدل نيهم به. دهنديم شيافزا

 بهره نترنتيا يرو بر خود اجناس دوفروشيخر جهت  يکيالکترون

 يهاواسطه 5نگياستند و استاکدل دهيعق به بنا[. ۷] دبريم

 يبرا منسوبند، ۶يکيالکترون يهاهاب به پس نيا از کهيکيالکترون

 رقابت از خارج طيمح در ستندين يتجار کيشر که يکسان از يچشمپوش

 يتجار نقاط از متشکل ستميس کي هاب، .[15]هستند مهم اريبس

 هاب کي. اندشده متصل گريکدي به نترنتيا قيطر از که است ياپراکنده

 کمک يتجار يروشها و ندهايفرآ يساز ساده به کيالکترون تجارت

 معامالت در ينيبشيپ تيقابل و تيشفاف بهبود باعث که خواهدکرد،

 و کمتر ريتاخ کمتر، يدگيچيپ يمعن به نيا. شوديم يالمللنيب يتجار

 بهبود به منجر توانديم تينها در که است تجارت در تر نييپا نهيهز

 هاي هاب با مرتبط مفاهيم به ن پژوهش ابتدايدر ا .شود تجارت و رقابت

 يبررس و موضوع ادبيات به استناد با سپس شود مي پرداخته الکترونيک

ران وخبرگان در حوزه تجارت يگر با مصاحبه مديد يهاب در کشور ها

 در  يشنهاداتيپ سپس و  شد داده بسط پرسشنامه طراحي يکيالکترون

 .شده است ارائه يکيالکترون هاب ران بهيا شدن تبديل زمينه

 يکيتجارت الکترون -2

اند که در دهين عقينده نگرها بر اياز اقتصاددانان, متخصصان و آ ياريبس

وسته است که يبه وقوع پ يمشابه انقالب صنعت ير انقالبياخ يسالها

 يهااز جنبه ياريساخته است و بس "عصر اطالعات "جهان را وارد 

ق يعم يات بشر را دستخوش تحوليح يو فرهنگ ياجتماع ,ياقتصاد

ها نهيکاهش هز ،ييکارا ،ل سرعتيبه دليکينموده است. تجارت الکترون

را در رقابت گشوده  يديزودگذر عرصه جد يهااز فرصت يبردارو بهره

 web ينترنت و تکنولوژيند بازار را که بتوان با اياست تمام ابعاد و فرآ

انجام  يعنيتوان گفت يم. [3] نديگو يم يکيانجام داد، تجارت الکترون

د و فروش محصوالت و خدمات از يا خريق شبکه، يتمام معامالت از طر

 يت هايماه يمحصوالت مورد معامله ممکن است دارا .Webق يطر

 باشند مانند خدمات يکيزيرفيباشند.ممکن است غ يگوناگوناگون

ل. يباشند مانند کتاب، اتومب يکيزيا في؛ يکيالکترون يمشاوره،نرم افزارها

تعامالت که به  يزم هايه بر مکاني( با تک2002نگ )ياستاکدل و استند

 :[18]ندينما يشود، ارائه م يتقسيم م يکيپنج بازار الکترون

 از کاتالوگ محصوالت   يامجموعه ۷ن کنندگانيتدو 

 داران و فروشندگانيجامعه خر 8يتجار يهاهاب 

 که  يره ايئت مديمدل بولتن ه  9افتيارسال و در يبازارها

 گردد.  يان ميدر آن نظرات مورد نظر ب

 دار و فروشندهيبر خر يمبتن 10حراج يبازارها 

 شنهاد و درخواستيپ يستم هايس 11ون شدهيمبادالت اتوماس 

  يکيمفهوم و سابقه هاب الکترون -3

 و گذرديم دهه دو کينزد کيالکترون تجارت هاب نياول ظهور زمان از

 تجارت هاب نياول. است وجودآمده به نهيزم نيا در يشگرف راتييتغ

 حوزه 10 هاب نيا .شدنهاده انيبن  نت. کاليورت شرکت توسط کيالکترون

 يهايتکنولوژ ارتباطات، ليقب از گوناگون يهابخش در را مختلف

 يهاشرکت آن از پس. گرفتيم بر در رهيغ و يبندبسته و غذا نوظهور،

 شيافزا و يکار امور در عيتسر خود، يهانهيهز کاهش يبرا بزرگ

نمودند  مختلف يهاحوزه در گوناگون يهاهاب سيتأس به اقدام يوربهره

 مدل يمبنا بر يکيالکترون تجارت هاب کي که گفت توانيم قتيحق در

 يراحت به مختلف يهابنگاه گردديم باعث و کند يم عمل بنگاه با بنگاه

 تجارت 12يگئوگ مک که همانطور. بپردازند ستد دادو به گريکدي با بتوانند

 پوشش نترنتيا يرو بر را تجارت که کنديم فيتعر يچتر را کيالکترون

 در تجارت روند ليتسه باعث زين کيالکترون تجارت هاب کي دهديم

 .[12]گردديم يمجاز طيمح

 کار و کسب) ساده B2C يکيالکترون بازار کي از( Hub) هاب تعاريف

 ليدل به شرکت جامع و يمجاز کنندهليتسه کي تا گرفته (يمشتر به

از نظر  متفاوت است. و دهيچيپ افراد مختلف يهادگاهيد و خدمات ارائه

 که يکار و کسب تيموجود کي يکيهاب الکترون  13نايمول و ايجيم

 و کاپالن [.13] است يجهان طيمح در هافرصت يجو و جست مسئول

 ليوسا بر که نترنتيا بر يمبتن طرف يب يهاهاب را واسطه 14يساون

 کننديم تمرکز يخاص يوکار کسب يهانديفرآ اي يخاص صنعت هينقل

 يکيالکترون هاب ، 15يبريسا کار و کسب مرکز اند.کرده فيتعر [. 15]

 يد يآ کند.يم فيتعر يکيالکترون بازار کي يبرا نيگزيجا نام کي را

 که کنديم فيتعر يتلفن شرکت کي عنوان به را يکيالکترون هاب 1۶اس

اما آن چه از  .دهديم انتقال گريد يمکان به مکان کي از را اطالعات

 انتخاب و وجوجست ن است که هابها،يشود ا يف هاب حاصل ميتعار

 يروشها و ندهايفرآ يسازساده به و کنندمي پذيرامکان را تجاري شرکاي
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 منطقه کيبه هاب تجارت الکترون رانيا ليتبد يامکان سنج

       1395بهار و تابستان  9ژوهشي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران سال پنجم شماره پ -نشريه علمي

 در ينيبشيپ تيقابل و تيشفاف بهبود باعث و کرد خواهند کمک يتجار

 .شونديم يالمللنيب يتجار معامالت

 يکيتجارت الکترون يهاانواع هاب -1-3

 يبازارها که است نيا يکيالکترون تجارت يها هاب درباره مهم نکته

 يموضوع از خاص بعد کي بر که هست ازين که يعني هستند؛  يا نهيزم

 يعمود و يافق بصورت صنعت در يکيالکترون باشند. هاب داشته تمرکز

  خاص بازار اي صنعت کي بر يعمود طور به يکيالکترون هاب اگر است.

 بر يافق طور به اگر و است معروف يعمود هاب به باشد، داشته تمرکز

  يافق هاب که باشد داشته تمرکز يخاص وکار کسب نديفرآ اي فهيوظ کي

 شود.يم دهينام

  يعمود يهاهاب -1-1-3

 يا صنعت به صور ت عموديک بازار يهستند که تمرکز بر  ييهاهاب 

آورند. يخاص و روابط دامنه خاص بوجود م يحوزه ها يدارند. آنها محتوا

 کسب گسترش و تنوع مشکل هاهاب نوع نيا يبرا ياصل چالش

 باشديم يعمود بازارها گريد به شانيوکارها

 يافق يهاهاب -3-1-2

 يساز ونياتوماس اي مشابه فيوظا ارائه يرو بر شتريب يافهيوظ يهاهاب 

 معموال آنها تخصص. دارند تمرکز مختلف عيصنا در وکار کسب نديفرا

که  است معنا نيبد باشد؛ يم است، يافق که وکار کسب نديفرآ کي در

 يهاهاب درباره ياصل چالش است مشترک يعمود يبازارها يتمام در

 يافهيوظ يهاهاب هدف. است صنعت خاص يمحتوا کي نبود يا فهيوظ

 نه خودشان يکار طيمح اساس بر را کارشان که است ياتيعمل رانيمد

 يهاهاب که دارد جود سکير نيا. کننديم يسازمانده صنعت اساس بر

 خدمات دهنده ارائه کي به و شوند يعمود يها هاب جذب يا فهيوظ

 [.9]ابندي تنزل هاهاب نيا يبرا

( 1الکترونيکي تمرکز شده است:  هاي ن پژوهش بر دو گروه از هابيدر ا

  نقل و حمل هاي ( هاب2تامين  يهاب ها

 نيتام يهاب ها -3-1-3
 عملکرد خريداران يابين و عدم ارزيسک مبادالت آناليرغم وجود ريعل

 و زمان ها ، کاهشن نوع هابيا به پيوستن هنگام در کنندگان وتامين

 ، خريداران و کنندگان تامين به آسان ، دسترسي مبادالت ي هزينه

ن نوع يا يايکوچک از مزا هاي کننده تامين در ورورد ها هزينه اثربخشي

دهد يبنگاه با بنگاه را نشان مس ي( ماتر1. در شکل )[18]ها استهاب

 کار و کسب ن درينوع هاب تام چهار "چگونه"و"چه" يبنددسته که با

 .کرده است را ارائه

 : 1۷اوآرام يهاهاب

 يهايورود يبرا را کيستماتيس يابيمنبع که هستند يافق يبازارها 

  تامين فرايند کارايي بهبود بر ها هاب اين.سازنديم ممکن ياتيعمل

  .دارند تمرکز مختلف صنايع در عملياتي هايورودي
 :  18گراجهينت رانيمد

 يهايورود يبرا را يموضع يابي منبع که که هستند يافق يبازارها

 قيمت نوسان که هاييموقعيت براي هاهاب سازند. اينيم ممکن ياتيعمل

  هستند. مناسب باالست، ثابت هزينه که جاهايي در يا باالست تقاضا و

 : 19کاتالوگ يهاهاب
 يهايورود يبرا   را کيستماتيس يابي منبع که هستند يعمود يبازارها 

 يابيمنبع سيستماتيک فرايند  يک ايجاد سازنديم ممکن يديتول

 خريداران براي مبادله هايهزينه کاهش طريق از ارزش خلق و خودکار

  .است هاهاب اين هدف

 :  20مبادالت
 يهايورود يبرا را يموضع يابي منابع که هستند يعمود يبازارها

 بازار يک کاالها براي خاص صنعت يک سازند. دريم ممکن يديتول

 فروشندگان هستند. و خريداران بين موضعي و به عنوان رابط

 

 
 [18]بنگاه با بنگاه سي(: ماتر1شکل )

 هاب هاي حمل و نقل -4-1-3

 لجستيک دهنده ارائه هاي سرويس که اند مهم فاکتور دو زمان و هزينه 

 ارزش يابد کاهش عامل دو هر که زماني و. کنند مي متمايز هم از را

 شک بدون و  يابدمي افزايش رسدمي نهايي مشتري دست به که افزوده

-مي ايفا هزينه هايجوييصرفه در بسزايي نقش نقل و حمل هايهزينه

 الزم زمان وستد داد انجام و ارتباطات برقراري طريق از هاهاب اين. کند

 نوع به نقلي و حمل نيازهاي. دهندمي کاهش را جستجو عمليات براي

 يا موضعي معامالت اين که دارد بستگي طرفين بين اعتماد و کاال

 [.5]  است سيستماتيک

 يکيالکترون هاب يدرآمد يرهايمس -4

 نيا که در يکم اريبس قاتيبا وجود تحق يدرامد يرهايمس تيريمد 

 [.18]باشديم ياتيح يامر است، شده انجام نهيزم

شده  ييشناسا يدرآمد متفاوت يرهايمس يکيالکترون هاب يبرا
 :[14] است
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       1395بهار و تابستان  9ژوهشي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران سال پنجم شماره پ -نشريه علمي

 است که هاب  ياز تعامالت وقت يناش يافتهايدر

 انجام تعامل شارژ شود. يبرا يکيالکترون

 کاربران  تياز عضو يناش تياز حق عضو يناش يافتهايدر

 ديو ساالنه با شوديپرداخت م کباريمبلغ  نياست.ا

 پرداخت شود. ديجهت تمد يمبلغ

 آورده بدست يکيکه هاب الکترون يفروش اطالعات با

 . باشديم ديسازمان ها مف گريد ياست و برا

 است  ياز خدمات با ارزش افزوده هنگام يناش يافتهايدر

خدمات شارژ  نيبخاطر عرضه ا يکيکه هاب الکترون

 شود.

 بنرها، ارتباط  قياز طر توانديکه م غاتيوتبل يابيبازار

 چندگانه با سازمانها.

 يابيبازار يتجمع يهاداده فروش. 

 

  يکيالکترون هاب يايمزا -5

 يريپذ انعطاف و يموجود سطح کاهش ، تعامالت يهانهيهز کاهش

 از استفاده هنگام در کننده ديتول کي يبرا شده جاديا د، ارزشيتول

 .[4]است بنگاه به بنگاه يکيالکترون يهاهاب

 هنگام در را فروشندگان و دارانيخر منافع از يموارد (1جدول ) در
 مشاهده بنگاه به بنگاه يکيالکترون يهاهاب نيتام رهيزنج در شرکت

 .ديينمايم

 [1۷] يکيالکترون هاب از حاصل منافع( 1) جدول

 

ت بهره يش ظرفيافزا

 يبردار

نه يکاهش هز

 محصول

 نهيکاهش هز

 ديخر

 شيافزا

 يبهره ور

اس کسب و کار يمق

 يمحل

 عيبازار وس

بر اساس  يمت گذاريق

 درامد يمنحن

 ت درآمدهايريمد

 شتريفروش ب

 شتريب ينگينقد

گستره انتخاب 

 شتريب

 ت فروشيريمد

 زمان کمتر

 کمتر يخطا

 ياستاندارد ساز

 شتريب

ساده و  يندهايفرآ

 موثر

 
مواردي از منافعي که عايد کسب و کار ( نيز 2004استاکدل و استنديش )

شود، را در هاي الکترونيکي بنگاه به بنگاه ميدر هنگام شرکت در هاب
 ( ارائه کرده اند:2جدول )

 درهاب کننده مشارکت يوکارها کسب يبرا شده حاصل يايمزا(2)جدول
 [14ي]کيالکترون يها

 مزايا مزيت

دسترسي به بازار 

 وسيع تر

 

تر محلي و جهاني دست به بازار وسيعکنندگان تامين

ميابند. خريداران از عرضه محصوالت متنوع تر و خدمات 

 برند.تر سود ميارزان

پتانسيل بيشتر 

 مشارکت

روشهاي ارتباطي هاب الکترونيکي بنگاه به بنگاه  چند 

ه بخشد و در نتيجاي و ايميل ارتباطات را بهبود ميرسانه

  آورد.فراهم ميزمينه پشتيباني بيشتر را 

-انعطاف در اداره

 کنندگي و ارتباط

يک جا کردن يک هاب الکترونيکي پيشرفت اداره کنندگي 

کند. عالوه براين تر ميکند و آن را منعطفرا هموار مي

  بخشد.ارتباطات داخلي و خارجي را بهبود مي

اگرچه کشورها داراي ساعتهاي محلي خود هستند اما  راحتي

دهي ايجاد ارتباط براي کسب و کارشان سفارشامکان 

  آسان است.

تبادل اطالعات به دليل وجود ابزارهاي چند رسانه  اطالعات

اي،بازاريابي،پيشنهادات و طراحي تابع هدف بسيار ظريف مي 

کنندگان براي اي از اطمينان براي شرکتباشد.البته درجه

 باشداعتماد به اطالعات در دسترس الزم مي

بهبود خدمات 

 مشتريان

هاي الکترونيکي قادرند خدمات را با نياز مشتريان همسو هاب

کنندگان به راحتي قادر به ارتقاء وايجاد کنند.در نتيجه تامين

  شوند.تغييرات در محصوالت و خدمات خود مي

 

به روز رساني 

 اطالعات

ها سررسيد انتقال اطالعات از روش سنتي مثل کاتالوگ

صوالت هم به جهت پرينت کردن و هم به جهت تحويل مح

هاي الکترونيکي بر است.استفاده از هابتوزيع آنها هزينه

  دهد.کامال هزينه انتقال و بروزرساني اطالعات را کاهش مي

کاهش هزينه 

 تعامالت

يابد.عالوه هزينه يافتن خريداران/فروشندگان کاهش مي

آنالين و پيگيري براين هزينه تعامالت به جهت پرداخت 

  يابد.سفارشات کامال کاهش مي

تمايز محصوالت و 

 خدمات /سازگاري

هاي الکترونيکي به کسب و اطالعات در دسترس در هاب

تر تمايز توانند راحتدهد و مزدن آنرا ميکارها امکان محک

  خود را نسبت به بقيه به بازار نشان دهند.

توانايي ورود به 

براي زنجيره تامين 

-هاي بزرگسازمان

 تر

توانند فرصت شرکت در هاب سازمانها با هر ميزان بزرگي مي

تر شانس هاي وسيعدر نتيجه ارگان الکترونيکي را دارند.

  کنندگان را دارند.-افزايش وسعت تامين

 يره ارزش جهانيزنج -۶

است که شرکت و کارکنان انجام  يت هايره ارزش شامل سلسله فعاليزنج

ده به دست مصرف يا يريک محصول را از مرحله شکل گيدهند تا  يم

، يابيد، بازاري، توليل طراحيازقب ييت هايبرسانند که فعال  ييکننده نها

رند. يگ يرا در بر م يينها ع و خدمات پس از فروش به مصرف کنندهيتوز

ا يک شرکت انجام شوند يتوانند توسط  يره ارزش ميزنج يت هايفعال

 . (21شوند )وب سايت زنجيره ارزش جهانيم ين شرکت تقسين چنديب

مختلف  يان شرکت هاياز آن جهت که در م يره ارزش جهانيطرح زنج

ره ارزش يافته، اصطالحا زنجيع تر گسترش يوس ييايجغراف يو در فضا

ش سهم يدر افزا ييره نقش بسزاين زنجي. ا[3]شود يده مينام يجهان

در  GVCکند. توسعه  يم يباز يجهان GDP، اشتغال و  يتجارت جهان

و  يک، گردشگريگوناگون مثل محصوالت، پوشاک، الکترون يبخش ها

،  اشتغال و يدر تجارت جهان يير بسزايتاث يخدمات تجار يبرون سپار
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 منطقه کيبه هاب تجارت الکترون رانيا ليتبد يامکان سنج

       1395بهار و تابستان  9ژوهشي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران سال پنجم شماره پ -نشريه علمي

 يانتقال الگوها يکارآمد برا يابزار يره ارزش جهانيد دارد. زنجيتول

ن يارتباط ب يو برقرار ييايپراکنده  جغراف يت هايفعال يد، هماهنگيتول

 ياست که کشورها ين کننده نقشيک صنعت است و تعيگران عرصه يباز

 .[8]  کنند يم يان بازين ميافته و در حال توسعه در ايتوسعه 

 زنجيره ارزش جهاني بر پايه گونه شناسي داراي چهار بعد است:

  ساختار ورودي خروجي: اشکال همکاري در زنجيره ارزش

 توليد محصول مي باشدبراي 

  ساختار حکومت، انواع ساختار هاي حکومت در مورد توزيع

هاي مالي، مواد و منابع انساني در داخل يک زنجيره ارزش و 

 نفوذ آنها بر همکاري شرکت هاست.

  الگوهاي مکاني: توزيع فعاليت هاي زنجيره ارزش در سراسر

ع جريان مناطق يا کشورهاي مختلف و اثرات آنها بر وي توزي

 بازگشت و توسعه  منطقه است.

  چارچوب سازماني: مقررات براي تعامل سطوح فردي از ارزش

 [.10ايجاد شده در زمينه هاي ملي و بين المللي ]

هاي يک طرح مشترک تحقيقاتي، سازمان جهاني تجارت و براساس يافته

ها و ، درخصوص تعيين اولويت2013درسال 22سازمان همکاري اقتصادي

هاي توسعه کشورهاي درحال توسعه، مشخص شد که براي اين راتژياست

ترين و تسهيل تجاري به مهم کشورها مشارکت در زنجيره ارزش جهاني

 يکه اقتصادهاهمچنان اولويت براي احياي اقتصادشان تبديل شده است.

دارند تا نقش  يفرصت يابند، فروشندگان محليينوظهور گسترش م

توانند از بازار يرا ميکنند، ز يباز  يره ارزش جهانيزنج را در يشتريب

شان استفاده کنند و يهاتيبهبود قابل يبرا يگاهيخود به عنوان پا يداخل

 ببخشند. يشترياستحکام ب يجهان ياصل يهاروابط خود را با شرکت

 کشورها يدر برخ يکيهاب الکترون يبررس -۷

به قدرت نخست اقتصادي و  1404ايران که قرار است در افق  کشور

تجاري منطقه تبديل شود با قرارگيري در يکي از استراتژيک ترين نقاط 

جهان، از نظر جغرافيايي از بسياري ويژگي هايي که يک منطقه را به 

 -هاب تجاري تبديل مي کند برخوردار است؛ ايران در مسير تجارت آسيا

رد. از سوي ديگر کريدورهاي ترانزيتي متعددي در مسير دا راروپا قرا

کنند. مهمترين رقباي جنوبي از ايران عبور مي -غربي و شمالي -شرقي

هاي چند مليتي و تبديل شدن به هاب اي ايران در جذب شرکتمنطقه

تجاري در منطقه در صنايع مختلف متفاوت است. با اين حال، در صنايع 

و لجستيک کشورهاي امارات، قطر و عربستان  نفت و گاز، حمل و نقل

هاي اي ايران هستند. اما در صنايع و فناوريمهمترين رقباي منطقه

پيشرفته مانند فناوري اطالعات، پزشکي و بهداشت و درمان، ترکيه 

شود.با توجه به اهداف پژوهش حاضر، مهمترين رقيب ايران محسوب مي

امارات،  ه،ياند شامل ترکانتخاب شده يبررس يکه برا ييکشورها

کشور لوکزامبورگ بود که  ني. تنها اباشديکنگ و لوکزامبورگ مهنگ

 شتريکشورها ب گريداشت و د ييبرنامه ها يکيتوسعه هاب الکترون يبرا

 ي( خالصه بررس4جدول ) برنامه داشتند. يتجار يهاتوسعه هاب يبرا

 دهد.يمذکور را نشان م يهاب در کشورها

 کشورها يدر برخ يکيالکترون يهاب ها (4) جدول
 هنگ امارات هيترک 

 کنک

 لوکزامبورگ

      ييهوا يسفرها

      کيلجست

      مهيب

ارتباطات و  يفناور

 اطالعات

      

       صنعت غذا

      يت فکريمالک

       يآثار هنر

      يحيو تفر ييايدر يسفرها

ن يب يالت عاليتص

 يالملل

     

      حوزه رسانه

      يخدمات مال

      يانش ابريرا

 قيمدل تحق -8

ق ابتدا  ظرفيت و اولويت بندي صنايع مختلف کشور براي ين تحقيدرا

ده شده، سپس يتبديل شدن به هاب تجاري الکترونيک منطقه سنج

حوزه هاي داراي توانمندي بيشتر در بخش هاي مختلف يک صنعت 

هاب تجارت الکترونيک جهت سرمايه گذاري براي تبديل شدن به 

 ده است.يمنطقه شناسايي گرد

ل شدن به يت تبديقابل 

 يکيهاب تجارت الکترون

 

      

     

ت يحوزه فعال

 ياقتصاد يها

 يحوزه ها

 جاد هابيا

 ( فرايند پژوهش2شکل )

نه يکشور در زم يت هايقابل يبا توجه به موارد گفته شده به منظور بررس

ن مطالعات را به يدر منطقه ا يکيتجارت الکترونل شدن به هاب يتبد ي

 م. يم کرديتقس يدو بخش کل

 هاب انواع يبند ميتقس مورد در آنچه به توجه با: جاد هابيا يحوزه ها

 رانيمد يها هاب و اُ آر ام يها هاب شامل يافق يها هاب شد، ذکر ها

 هاب و دارند تمرکز مختلف عيصنا در تيفعال دسته کي بر که گرا جهينت

 ارزش رهيزنج مختلف يها طبق بخش نيهمچن و نقل و حمل يها

د، يه، توليمواد اول يحوزه 8،  اطالعات دسته دو نيا قيتلف با و يجهان

، حمل و نقل، توسعه يابيع و بازاري، توزي، فرآوريو انباردار يبندبسته

 شدند. ييو خدمات شناسا يتکنولوژ

 يعمود يها هاب مورد در آنچه به توجه با: ياقتصاد يها تيفعال حوزه

 خاص صنعت کي مختلف يها بخش ها هاب نيا تيفعال حوزه شد ذکر

 (کشاورزي1شامل  ياقتصاد يها تيفعال حوزه در 9ن بخش يو در ا.است

( 3صنعتي  هاي فعاليت ساير و معدن ( استخراج2شيالت، صنعت  و
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 اسفيداني،روح اله نوري، زهرا زارع ميرک آباد، مريم کريمي، مريم زارعمحمد رحيم 

 

       1395بهار و تابستان  9ژوهشي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران سال پنجم شماره پ -نشريه علمي

 خرده فروشي، ( عمده5( ساختمان 4توليد  به مربوط هاي قسمت

 هاي ( فعاليت۷ارتباطات  و ( اطالعات۶انبارداري  و نقل و حمل فروشي،

( خدمات 9اجتماعي  مددکاري و سالمت هاي ( فعاليت8بيمه  و مالي

 شد. ييشناسا

 قيروش تحق -9

 يعمل مشکل و معضل کي به دادن پاسخ يبرا يتالش يکاربرد قيتحق

از آنجا که هدف پژوهش حاضر  .[1]دارد وجود يواقع يايدن در که است

بررسي امکان سنجي تبديل ايران به هاب تجارت الکترونيک منطقه و 

ي مناسب براي فعاليت کشور است، جزو ي حوزهتصميم گيري درباره

 روش و ماهيت اساس برپژوهش هاي کابردي محسوب مي شود. و 

پژوهش  .است پيمايشي-توصيفي پژوهش يک ها، داده گردآوري

ن يمقطعي، طولي، دلفي. در ا :شي به سه دسته تقسيم مي شودپيماي

خبرگان صنعت تجارت الکترونيک درباره  جهت بررسي ديدگاهپژوهش 

امکان تبديل ايران به هاب تجارت الکترونيک منطقه از روش دلفي 

  استفاده شده است.

 
 ( فرايند تحقيق3شکل)

( در دو مرحله انجام شد، در مرحله 3ق مطابق شکل )يند روش تحقيفرا

قات يعالوه بر اطالعات مربوط به تحق ها،شاخص ييشناسا يبرااول 

براي استخراج  ياز مصاحبه با خبرگان در حوزه تجارت الکترونيک گذشته،

معيارهاي مربوط به تصميم گيري چند شاخصه استفاده شد و در مرحله 

ديدگاه و نگرش نمونه آماري  ها و  اطالع ازادهدوم به منظور جمع آوري د

از پرسشنامه استفاده شده است. در پرسشنامه شماره يک از ماتريس 

در پرسشنامه  ها استفاده شد.وزن دهي به شاخص مقايسات زوجي براي

شماره دو با استفاده از ماتريس تصميم، نظرات خبرگان به منظور الويت 

 يجامعه آماري تحقيق حاضر تمام .بندي گزينه ها جمع آوري شد

ل يه و تحليتجز يند، براي. در گام آخر فرابودند يخبرگان تجارت الکتريک

به منظور انتخاب 23چند شاخصه يريگميتصم يها استفاده از مدلهاداده

 .قرار گرفتموجود مد نظر  ينه هاين گزينه از بيک گزي

هاي انجام شده در صنايع تلفن همراه، لوازم صوتي و تصويري و مصاحبه

لوازم خانگي، نفت و گاز، لوازم آرايشي بهداشتي، دارويي، مواد غذايي، 

مدير مصاحبه  1۶تجهيزات پزشکي صورت گرفته است ودر مجموع با 

تحليل  Atlas tiشد و نتايج حاصل از اين مصاحبه با استفاده از نرم افزار 

 داده نشانها و نتايج حاصل از آن اين تحليل (4) شکلشده است که در 

هاي مورد مصاحبه معموال در انتخاب کشورهاي . شرکتاست شده

ميزبان به معيارهاي دسترسي به بازارها، آمادگي الکترونيکي، زيرساخت 

 منفعت و محيط کسب و کار توجه دارند.-تجارت الکترونيکي، هزينه

 Atlas ti افزار نرم از استفاده با ها مصاحبه يفيک ليتحل (4)شکل

 

انبارداري  و از نظر مصاحبه شوندگان، بازاريابي، توليد، لجستيک

دهند آن را در کشورهاي ميزبان هايي است که ترجيح ميمهمترين بخش

هاي چند اي ايران در جذب شرکتمستقر کنند. مهمترين رقباي منطقه

هاب تجاري در منطقه در صنايع مختلف متفاوت مليتي و تبديل شدن به 

نفت و گاز، حمل و نقل و لجستيک  است. با اين حال، در صنايع

اي ايران کشورهاي امارات، قطر و عربستان مهمترين رقباي منطقه

هاي پيشرفته مانند فناوري اطالعات، هستند. اما در صنايع و فناوري

رقيب ايران محسوب  پزشکي و بهداشت و درمان، ترکيه مهمترين

 شود.مي

 خالصه نتايج به شرح زير مي باشد:

 با توجه به اين معيار زيرساخت ها و قابليت هاي داخلي کشور :

همان گونه که در جدول مشاهده مي شود تمامي حوزه ها 

گردآوري اطالعات مربوط به تحقيقات گذشته

تجارت الکترونيکيحوزه مصاحبه با خبرگان

براي تصميم گيرياستخراج معيارهاي مربوط

طراحي پرسشنامه شماره يک از ماتريس مقايسات زوجي براي وزن دهي شاخص 
ها

طراحي پرسشنامه شماره دو  با استفاده از ماتريس تصميم

هاگردآوري و تجزيه و تحليل داده
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تقريبا از اهميت يکساني برخوردار هستند. توسعه تکنولوژي 

زه ها در صدر و حمل و نقل با اختالف اندکي از ساير حو

 جدول قرار گرفته اند.

 با توجه به اين معيار، حوزه هزينه هاي عملياتي و سودآوري :

مواد اوليه ورودي با اختالف از ساير حوزه ها بيشترين امتياز 

را کسب کرده است و پس از آن توليد و حمل و نقل انبارداري 

 در رده هاي بعد قرار دارند.

  با توجه به اين معيار دو ايدسترسي به بازارهاي منطقه :

حوزه خدمات و توزيع و بازاريابي به ترتيب داراي باالترين 

 الويت هستند.

 حوزه ي توسعه تکنولوژي در آمادگي شرکت هاي خارجي :

اين معيار بيشترين امتياز را کسب کرده است و پس از آن 

 ساير حوزه ها داراي اهميت تقريبا يکساني هستند.

 با توجه به اين معيار سه حوزه ي توسعه فضاي کسب و کار :

تکنولوژي، توزيع و بازاريابي و خدمات به ترتيب بيشترين 

 .امتياز را کسب کرده اند

با استفاده از وزن هاي تعيين شده براي معيارها از تحليل سلسله مراتبي 

ندي نهايي و امتياز حوزه هاي  مختلف در هر يک از معيارها  اولويت ب

 باشد.مي (نشان داده شده است.5مورد مطالعه در جدول )حوزه هاي 

 مطالعه مورد يهاحوزه يبندرتبه (5)جدول

 

 يريگ جهينت و بحث -10

جه با حث به تو با  رانيا آن در که ييهاحوزه نيبهتر شدددده، انيب م

 توسعه حوزه سه شود، ليتبد منطقه کيالکترون تجارت هاب به توانديم

ست يابيبازار و عيتوز و خدمات ،يتکنولوژ  يعيصنا نيبهتر نيهمچن. ا

 کيالکترون تجارت هاب به شددددن ليتبد به اقدام آنها در توانيم که

شي، عمده و خدمات ارتباطات، و اطالعات صنعت سه نمود،  خرده فرو

 ،يفرآور يحوزه نيهمچن. هسدددتند انبارداري و نقل و حمل فروشدددي،

 سدداختمان، ،يصددنعت يهاتيفعال ريسددا و معدن اسددتخراج صددنعت،

شاورز  يدارا ياجتماع يمددکار و سالمت يهاتيفعال و التيش و يک

 توانيم خالصدده صددورت به. هسددتند منظور نيا يبرا تياولو نيکمتر

 اطالعات عيصنا يابيبازار و عيتوز و خدمات ،يتکنولوژ توسعه يهاحوزه

 و نقل و حمل ،يفروشدددخرده ،يفروشددد عمده و خدمات ارتباطات، و

باردار با اولو يان باالتر برايرا  بد يت  بهيت جارت هاب ل   يکيالکترون ت

 . دانست رانيا  يبرا منطقه

راهي براي پياده سازي توان نقشههاي شناسايي شده ميبا توجه به اولويت

هاب تجارت الکترونيکي در ايران ارائه کرد که اين نقشه راه بر اساس 

 کي 2003 سال در تيآلبرا مدل آلبرايت طراحي شده است. گروه

 سوال چهار مدل نيا در. [1۷]کردند ارائه راه نقشه يبرا يکل چارچوب

 ت،يآلبرا مدل در. است شده ارائه يسطح چهار ساختار کي قالب در ياصل

 بهم يديکل يفاکتورها لهيبوس که ياصل موضوع چهار لهيبوس راه نقشه

 يريگ اندازه يبرا خود مدل در تيشوندآلبرايم فيتعر اند، شده مرتبط

 از زمان يط در شکاف کردن کم و موجود يها شکاف بهتر ليتحل و

 طراحي بخش چهار از راه نقشهنمود.  استفاده  راه نقشه يازيامت کارت

 دامنه و حوزه دهنده نشان راه نقشه قلمرو.بخش اول، ، است شده

 و موضوعي زماني، مکاني، بخش چهار در که است راه نقشه کاربردي

 . شودمي تعريف نهادي

 20انداز قلمرو مکاني: کشورهاي تعريف شده در افق چشم 

 ساله جمهوري اسالمي ايران

  1404قلمرو زماني: افق 

 الملل ايرانقلمرو موضوعي: تجارت بين 

 نهادهاي درگير در تجارت و تجارت  قلمرو نهادي: کليه

  الکترونيکي در کشور )دولتي، خصوصي و عمومي(

 يشده برا تعريف هاياندازه چشم و اهداف به بخش دوم توجهدر 

 ايران است. در الکترونيکي تجارت هاب توسعه هايبرنامه دن به يرس

 آلبرايت گروه راه نقشه مدل از بخش سومين مادر راه نقشه تعريف

 :کرد تعريف زير شرح به بسته سه قالب در را توان آن يباشدکه ممي

 زيرساختتوسعه  -بسته اول

 هاي بخش خرده فروشيبرنامه توسعه زيرساخت 

 هاي بخش خدماتبرنامه توسعه زيرساخت 

 هاي بخش فناوري اطالعاتبرنامه توسعه زيرساخت 

 شتاب بخشي -بسته دوم

 برنامه توسعه بازارهاي الکترونيکي در بخش خرده فروشي 

 برنامه توسعه بازارهاي الکترونيکي در بخش خدمات 

 بازارهاي الکترونيکي در بخش فناوري اطالعات برنامه توسعه 

 المللي کردنبين -بسته سوم

 المللي کردن بازارهاي الکترونيکي در بخش خرده برنامه بين

 فروشي، خدمات و فناوري اطالعات

 گذاري در هاي چندمليتي جهت سرمايهبرنامه جذب شرکت

 هاي خرده فروشي، خدمات و فناوري اطالعاتبخش

 نشان کلي صورت به را راه نقشه اين سازيپياده هايمگا (5)شکل 

 :دهدمي
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 سازي هاب الکترونيکيپياده راه نقشه (5)شکل 
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