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  ایران در الکترونیک تجارت سازی بومی فرهنگی یاه شلاچ یسررب 

 
 غفاری محسن

 طَتی ًَر داًطگاُ - الکتزًٍیک تجارت-اطالعات فٌاٍری هٌْذسی ارضذ کارضٌاسی 

 چکیده

ًٍیکی تجارت تَسعِ ٍ استقزار ًٍق  الکتز ّا ٍ ر ّا کسةتاعث پیطزفت اقتصاد کطَر رقاتت،  الگَی در تغییز گزدیذُ است. ایي اهز تاعث ٍکار
 ٍ قَاًیي در ، تغییزّا ساسهاى هَجَدیت در ّذف ٍ داهٌِ آى، تغییز در تاسار، تغییز ٍکارّا کسةتاسار، تغییز در سْن تاسار  ًیاسّای در تغییز

عی تا الکتزًٍیکی تجارت ٍ تَسعِ استقزار است. ٍلی ضذُ ...ٍ کاری یریش تزًاهِضیَُ  در هقزرات ٍ تغییز اس کِ یکی  رٍتزٍست هًَا

 ّای تکٌَلَصی ٍ صٌایع در کِ هسائلی تزیي هْن اس یکی رٍ اسایيفزٌّگی، فٌی ٍ سیز ساختارّاست.  هطکالت ٍجَد هَاًع آى تزیي هْن

ًٍیک تجارت ایي هیاى تاضذ. در هی صٌعت آى در ساسی تَهی لشٍم ، تزرسیضَد هی هطزح ٍارداتی  تِ تَجِ تا ٍ ًثَدُ تثٌیسه ًیش الکتز

َلَصی ایي تَدى الکتزًٍیک، ٍارداتی تجارت اس استفادُ ضذى جْاًی َلَصی هْذ کطَر هاتیي تسیار تفاٍت ساختاری ٍ تکٌ  سایز ٍ تکٌ

َتزداری تاضذ. تا داضتِ پی در هطلَتی ًتایجتَاًذ  ًوی ّا دستَرالعول کلیِ هَ تِ هَ ، کپیکٌٌذُ استفادُ کطَرّای  هَفق کطَرّای اس الگ

ًٍیک تجارت تَسعِ در ًٍیک تجارت هَفقیت ٍ گستزش جْت ّا آى ساسی تَهی ٍ ّا رٍش تطاتق کِ درهیاتین الکتز  اهزی الکتز

ًٍیک تجارت ساسی تَهی اها؛ است ًاپذیز اجتٌاب ٌاست چِ تِ الکتز  ٍ هَاًع اتتذا هقالِ ایي در ؟ضَد هی ضاهل را ٍسعتی ٍ چِ هحذٍدُ ٍ هع
ًٍیک تجارت تَسعِ هطکالت  کطَرّای اس الگَتزداری ٍ تاهطالعِسپس ضَد.  هی تحلیل ٍ تکٌَلَصی تزرسی ایي هختلف کارتزدّای ٍ الکتز

ّا ایي در ضذُ اًجام پیطزٍ، اقذاهات ًٍیک تجارت هطکالت تَسعِ تز غلثِ جْت کطَر  تذٍیي اس قثل درًتیجِ ٍ ضذ خَاّذ هطالعِ الکتز

ّا ٍ اهکاًات ، عادات، فزٌّگ، قَاًیي، اعتقادات طثق آى ساسی تَهی تِ راجع تز عویق ٍ دقیق ای هطالعِالکتزًٍیک،  تجارت استزاتضی ًیاس
 هَفق کطَرّایتَسط  ضذُ پیوَدُ ّای رُا ٍ گزفتِ صَرت سهیٌِ ایي در جاهع ای هطالعِدّین. در ایي هقاِل  هی اًجام کطَر در هَجَد

. سپس ِت ًتایج گزدد هی تیاى راستا ایي در کطَر در ضذُ پیوَدُ ّای گام ّوچٌیي ٍ گزفت خَاّذ قزار تحلیل ٍ تجشیِ ٍ تزرسی هَرد
یِ ی پزسطٌاهِحاصل اس هطالعِ هیذاًی اس طزیق تکویل  کِ تَسط تیص اس یکصذ ًفز اس کارتزاى ایٌتزًت کِ دارای تجزِت تجارت  ضذُ ْت

 افشار ًزمًتایج هزتَطِ تَسط  ٍ ضَد هی، اضارُ گزدیذُ است تٌذی جوعتاضٌذ، تکویل گزدیذُ ٍ ًظزیات ٍ تجزتیات ایطاى  الکتزًٍیک هی
SPSS  ٍ ،ٍُلَی ًْایتاًتجشیِ ٍ تحلیل ضذُ ٍ تا تَجِ ِت هطالة هطالعِ ضذ  . گزدد هیتجارت الکتزًٍیک در ایزاى اراِئ  ساسی تَهی ّای تا

  6دٍلت الکتزًٍیک، 5هَاًع، 4ساسی جْاًی، 3تجارت الکتزًٍیک، 2تَسعِ، 1ساسی تَهی: های كلیدی واژه
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