
11

:گردآورنده
عالیه همتی

:آدرس وب سایت

www.ahemmati.ir

:آدرس پست الکترونیکی

Aalia.hemmati92@gmail.com

1397مهر 

Electronic Commerce
تجارت الکترونیکی



12نمره پایان ترم
61397/9/7))نمره میان ترم
2 و ارائه تحت  موضوع تحقیقاتی:نمره کار عملی

پاورپوینت

2



تحیان و دکتر محمد ف: نویسنده-کتاب تجارت الکترونیکی
-مچاپ پنج-انتشارات آتی نگر-مهندس رامین موالناپور

1391

3



4

آشنایی با مفاهیم اولیه-1
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 Words:

◦ Economy   : اقتصاد

◦ Communications : ارتباطات

◦ Commercial :  بازرگاني

◦ Business : کسب و کار

◦ Service : سرويس

◦ E-Commerce : تجارت الكترونيك

◦ Exchange : مبادله
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 Words:

◦ Electronic Data Interchange(EDI) : تبادل الکترونيکي اطالعات

◦ Electronic Funds TRANSFER  :  انتقال الکترونيکي سرمايه

◦ Consumer : مصرف كننده

◦ Payments پرداخت :

◦ Marketplaces: بازار

◦ Auction:  حراج

◦ Buy, Sell : خريد و فروش
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مروری برفناوری اطالعات-1
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مراکزوسازمان هادسترسدرمیالدى1950درسالحدوداکامپیوتر هااولین

.بودامریکاجمهورریاستانتخاباتدرآنکاربرداولینوگرفتقراردولتی

ازیپرددادهیاانفورماتیکمفهومبابزرگکامپیوتر هایحضور1960سالدر

یداپبیشترىطرفداراناطالعاتمدیریتدرحوزهآنکاربردوگرفتشکل

.کرد

1970درسالهاىهایگیرتصمیمبهکمکوهوشمندسیستم ها ىازاستفادهایده

وادارىاتوماسیوناصلىایدهاینکهتاگرفتخودبهگسترده تریشکل1980تا

.کردتقویتراامروزیکاغذبدونسیستم ها ى

http://hamshahrionline.ir/details/hamshahrionline.ir/details/54364%E2%80%8E
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درکامپیوترکاربردهاى..وانگلستان،آلمان،ژاپنچوندیگریکشورهاى

بسطورشدرا...وپروژه ها مدیریتهتلدارى،بانکدارى،خدماتزمینه

.دادند

قادرت ارساال اطالعاات    با توسعه و رشد روزافزون شبکه هاا ى کاامپیوترى،  

طریق شبکه ها ىصدا ازتصویری عالوه بر

رو به فزونى 1980دهه مخابراتى در

با پیوند تاریخى قدرت سپس . گذشت

امکان ارسال محاسباتى کامپیوتری و

و گسترش شبکه های ارتباطیاطالعات

.فناوری اطالعات متولد شد

http://hamshahrionline.ir/details/hamshahrionline.ir/details/37823%E2%80%8E
http://hamshahrionline.ir/details/hamshahrionline.ir/details/36260
http://hamshahrionline.ir/details/Alexa Traffic Rank for http:/hamshahrionline.ir/details/36341: 4,293hamshahrionline.ir/details/36341%E2%80%8E




.
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نخواهدتعادلنقطهبههیچگاهوبودهتحولوتغییرحالدرهموارهفناوری
:استعلتدوبهاینورسید

.شودمیافزودهآنبهروزبهروزونشدنخواهدکاملهیچگاهبشریعلم-1
ربشوشودمیمحسوباقتصادیتوسعهجهتدرابزاریعنوانبهفناوری-2

وکارنیرویوریبهرهافزایشمنظوربهجدیدهایروشدنبالبههمواره
راصادیاقترشدوکردهتولیدرابیشتریثروتبتواندتابودهگذاریسرمایه
.نمایدتسریع

حظهلبگوییم؛استبهترهمشایدساعت،بهساعت!نهروز،بهروزعلماین

ویفناورشگفتیعرصهایندرشماکهگونه ایبهشودمیبروزلحظهبه

.سازیدهمگامآنباراخودنمی توانیدتغییر،سرعت



.

امروزه جوامع اطالعاتی فناوری اطالعات به عنوان محور تشکیل 
مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است به گونه ای که 

.از جایگاه خاصی  در برنامه توسعه آنها برخوردار است
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تاریخچه تجارت الکترونیک

13



اتنشمهمهایقسمتازیکیعنوانبهنیزالکترونیکتجارت

شرفتپیسایهدرآنپیشرفتکهاستاطالعاتفناوریازگرفته

.استگشتهمحققاطالعاتفناوری

یشینهپبازرگانیامورانجامدرالکترونیکیفناوریهایازاستفاده

.داردطوالنینسبتاای
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اعمالانجامپروسهمعنایبهالکترونیکتجارتابتدا1970اواخردر

EDIپروتکلدوازاستفادهباوبودنظرموردالکترونیکیتراکنش

(Electronic Data Interchange)وEFT(Electronic Funds

TRANSFER)ارالکترونیکیاسنادارسالاجازههاسازمانوشرکتهابه

.داد

خریدسفارشهایمثلتجاریاسنادارسالباکردنتجارتاجازههمچنین

.گرفتمیصورتالکترونیکیصورتبهفاکتورهایا

15

Reference : en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce



اعتباریکارتپذیرشورشدبا1980دههدر،ATM(Automated

teller machine-شکلباعثبانکتلفنو(خودکارتحویلدارماشین

.شدالکترونیکتجارتگیری

کابل،مثلقدیمیاختراعاتتاریخچهباالکترونیکتجارتتاریخچهالبته

ترونیکالکتجارت.استخوردهگرهاینترنتوکامپیوترالکترونیک،مودم،

وکسبهزارهزارانزمانآنازوشدمحقق1991سالدرکنونیشکلبه

.اندشدهدنیااینواردتجاروکار

گستردهجهانوبمرورگر1990در(World Wide Web)وشداختراع

درشخصهربرایوروزهرارتباطیسیستمبهرااکادمیکارتباطیشبکه

.شودمیخواندهwwwیااینترنتکهساختدگرگونوسیعجهان
16

http://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb


سرویساروپاییوامریکاییتجاریشرکتهایازخیلی،2000سالانتهایتا
بهایکلمهبامردمموقعآناز.دادندارائهاینترنتطریقازراهایشان

اینترنتطریقازگوناگونکاالهایخریدتواناییباالکترونیکتجارتعنوان
درکهیالکترونیکپرداختهایسرویسوامنیتیهایپروتکلازاستفادهبا

وهاشرکتبینشدیدرقابتزماناینازوشدندآشناکردند،مشارکتآن
.استشدهترتنگرقابتاینهمزمانگذشتباوگرفتشدتسازمانها

سایتصدهاتوسطمالیمعامالتدالربیلیون220ازبیش2001سالپایانتا
.استپذیرفتهانجاماینترنترویبرتجاری

بوده%3.4دنیاکلفروشیخردهدرالکترونیکتجارتسهم2007سالدر
اینسریعرشدآماراینکهنمودنداعالم%2010،5.1سالدرآنراکهاست
.رساندمیراکردنتجارتشیوه
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تعاریف و مفاهیم تجارت الکترونیک
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oتجارت:
مدیریت، ارتباطاتعاملسهرابطهایندرکهپولباخدماتیاوکاالمعاوضه

.کنندمیایفارامهمیبسیارنقشامنیتواطالعات

ونتاینتربستردرتجارتدرمذکوراصلیعاملیسهاگر:الکترونیکتجارت)
-میالکترونیکتجارتبهتبدیلماتجارتشوداجراکامپیوتریهایشبکه

(.شود
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:(1997سال)اروپاکمیسیونتوسطالکترونیکتجارتتعریف

وپردازشبرمبتنیکهاستتجارتازنوعیالکترونیکتجارت

نای.باشدتصویروصدامتن،شاملهادادهالکترونیکیانتقال

واالهاکالکترونیکیمبادلهقبیلازگوناگونیفعالیتهایتجارت

جوه،والکترونیکیانتقالدیجیتال،مطالبفوریتحویلخدمات،

تجاری،طرحهایالکترونیکی،هایبارنامهسهام،الکترونیکیمبادله

.گیردمیبردررافروشازبعدخدماتومستقیمبازاریابی



بکهشطریقازخدماتوکاالمبادالتگونههر:کاربردیشکلدرتعریف

یکیالکترونتجارتاینترنت،جملهازالکترونیکیوکامپیوتریهای

خردهیاعمدهفروشوخریدشاملتوانندمیاموراین.شودمینامیده

ارهایافزنرمیاغذاییمحصوالتمانندفیزیکیغیروفیزیکیکاالهای

ایپزشکیهایمشاورهنظیرمشتریانبهخدماتارائهوکامپیوتری

اندازیراهکاال،باکاالتبادلمانندتجاریموارددیگریاوحقوقی

.باشدمزایداتومناقصات

مفاهیم تجارت الکترونیک در شکل کاربردی
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آنهافرآیندعمدةکهداردمعامالتیبهاشارهالکترونیکتجارت
طریقازصرفاًوآنطرفینفیزیکیحضوربهنیازبدون

خاطرب(همیشهنه)معموالًکه(...واینترنت)ارتباطیشبکه های
.پذیردمیانجامپول

استکاغذبدونتجارت،الکترونیکتجارت.

وفروشوخریداطالعاتتبادلالکترونیکتجارتوسیلهبه
.گیردمیانجامکمتریزحمتباکاالها،نقلوحمل



مبادله بانکی؟یکهزینه 

دالر27/1:روش سنتي •

يست و هفت  سنتبATM :ماشين خودكار•
سنتيک   E. commerce :اينترنت•



اقتصاد اینترنتی•

:کاربر50,000,000برای بدست آوردن •

.سال38راديو –
.سال16کامپيوتر بيش از –
.سال13تلويزيون –

!سال4اينترنت –

•sources: CBC, Forrester
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 نام شرکتGoogle:
ودلری پیج و سرگئی برین دو دانشجوی استنفورد ، اواخر دهه ن: موسس

میالدی با سایت جست و جوی خود ، پایگاهی را راه اندازی کردند که ظرف
.  میلیارد دالر ارزش گذاری شد140کم تر از یک دهه ، 

یاکنون صدها سرویس مختلف را با عالی ترین کارآفرین:زمینه فعالیت 
.درون سازمانی ، برای صنعتگران و کاربران گوگل فراهم کرده است 

ت را نباید در رشد این سایامید کردستانی ، معاون بازرگانی گوگلنقش 
.فراموش کرد

که نقش فوق گوگل می باشدad wordsکردستانی پایه گذار سیستم 
.  العاده ای در درآمد زایی این شرکت ایفا کرد
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کوشاآرشامروشبهدیجیتالیکارآفرینی
رینیکارآفحوزهدرموفقشرکتهایاینازیکی،کوشاآرشاممانندشرکتی

.استدیجیتالی
الیدیجیتکارفریناناز،کوشاآرشامشرکتجوانمدیرعاملهاللیمهندس

نندهصادرکبرترینعنوانبهشدموفقاخیراویشرکت.استایرانیموفق
.شودانتخابکشورافزارنرم

هزار190ومیلیون4ازبیش،کشورصادراتیقواعداساسبرکوشاآرشام
.استکردهصادرجهانکشورچندبهافزارنرم،دالر

بهنوانبابرایخیاطیوگلدوزیکارخانگیوکسبایجاد"طرحارائهباکوشاآرشامشرکت
المللیبینمسابقهدر"اطالعاتآوریفنازاستفادهبرمبتنیویافتهتوزیعصورت

eAsia Award بخشدرالکترونیکیتجارت"بخشدرایراننمایندهعنوانبه2007
الساوایلدرحوزهایندرراخودصادراتیمحمولهاولینتوانستوکردشرکت"خصوصی

.کندصادرافغانستانکشوربه2007

اینترنتیسایتhttp://www.arshamkoosha.com.

http://arshamkoosha.comمشاهده/
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ايراندرنالينآپارسشركت
ازماعمختلفاينترنتيهايسرويسارائهزمينهدرآنالينپارسشركت

ADSLوبميزبانيخدماتارائه يوHosting)،

Dedicated)اختصاصيسرور Server...،آيدميشماربهروپيششركتي.

راترنتاينگستردهومتعددومتنوعهايظرفيتاست،توانستهشركتاين
.كندفراهمايراناينترنتكاربرانجامعهازگستردهطيفبراي

اركوكسببازاردرگستردههايكاروكسبخردهتشکيلبهمنجرو
.شودايرانالکترونيکي

هايامهبرن،موفقديجيتاليكارآفرينشركتيکعنوانبهآنالينپارس
كهاستكردهارائهwww.parsonline.comطريقازراخودآتي

.استخواندني
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دورانپردازاندادهشركت
شركتترينموفقازيکيدورانپردازاندادهشركت

.استايرانالکترونيکيكارآفرينيهاي
افزارهاينرموافزارنرمتوليدوطراحيزمينهدركه

زمينهواستبرداشتهايارزندههايگام،وبتحت
دراشتغالبهعالقمنداناززياديگروهزايياشتغال

.استكردهفراهمراتيآيحوزه
از79سالافزارنرمبهترينتنديسبرندهشركتاين

.اسالميارشادوفرهنگوزارت
اينترنتينشاني:www.douran.com
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 نام شركت :Q – T SHIRT

 مطهر و سيد محمد سيد حميد : موسس
 چاپ طرح ارسالي شما روي: زمينه فعاليت

تي شرت 
 آدرس:www.QTShirt.Com

http://www.qtshirt.com/


تجارتمجازيهايشركتآميزموفقيتتاسيسشاهداخيرسالچنددر
,ebay:مانندالکترونيکي Google, Yahoo, Aol, Verisignايمبوده.

هايشركتclick- and- mortarمانندCisco, General

Electronic, IBM, Intelاندبودهروروبهزياديهايموفقيتبانيز.
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 ت تعداد زيادي از شركت هاي تجارت الکترونيکي با شکس1999از سال
:به عنوان مثال. روبرو شده اند

eToys

Boo.com

Xpeditor

MarchFirst
...
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.دارداینترنتکاربرمیلیون90حدودخاورمیانه
رددارااولجایگاهایرانداردوجودمنطقهدرکهکشوری14در
.هستنداینترنتکاربرایرانجمعیتازدرصد53

.نددارمتفرقهمصارفایراندراینترنتیکاربرانعمدهولی
20زءجایرانهستنداینترنتکاربرکهکشوری186دردنیادر

.استسیزدهمجایگاهشواستدنیاکشوراول
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وضعيت تجارت الكترونيك در ايران



عدم رعايت كپي رايت-1
(وب سايت دانلود و تفريحي)عدم نوآوري-2
تبليغ سايت خود )عدم صبر و پشتکار-3

(در سايت هاي پربازديدكننده 
نامشخص بودن هدف-4

.را رعايت کردباالمی توان از اينترنت کسب درامد کرد ولی بايد مراحل



كسب و كار الكترونيكي●

املشتنهانهكهالكترونيكيتجارتازوسيعتريتعريف

هبخدماترسانيشاملبلكهخدمات،وكاالهافروشوخريد

هايدورهبرگزاريتجاري،شركايباهمكاريمشتريان،

سازمانيكدرالكترونيكيتراكنشهايهدايتوآموزشي

.ميباشد
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:  ارجیچند نمونه کسب و  کار اینترنتی از سایتهای ایرانی و خ
فروش کتاب 1.

www. Iranbin.com

www.amazon.com

گزارشها ومقاالت2.
www.Karafariny.com

www.articlecity.com

برگزاری دوره های آموزشی-3

www.ostadonline.com
www.worldwidelearn.com

آگهی های تبليغاتی-4

www.istgah.com

www.valueclick.com

http://www.amazon.com/
http://www.karafariny.com/


IBMوکار الكترونیك در شرکت کسب: مثال

(e-Commerce)تجارت الكترونیك 
میلیون  دالر 40، با نرخی معادل 1999میلیارد دالر فروش از طریق وب در سال 15-

در روز
(e-Procurement)(مواد غیرمستقیم)کنندگان الكترونیكی مدیریت تامین

هاجویی در هزینهمیلیون دالر صرفه750میلیارد دالر خرید مواد از طریق وب ، 13-

(e-SCM)(یممواد مستق)کنندگان الكترونیكی مدیریت پشتیبانی
روز20روز به 45زمان برنامه ریزی عرضه و تقاضا ، از -
روز23-2روز به 44-27زمان چرخه سفارش،  از -
میلیون دالر103به 0، درآمد از (ارسال سریع) سرعت در پاسخگویی -

جهویی در  میلیهون دالر صهرفه  750میلیون پاسخگویی بهه سفارشهات بهر روی وب ،    42-
بخش پشتیبانی

(e-CRM)های الكترونیكی مدیریت روابط با مشتری

نفهر از شهرکا اجهازه مهی دههد تها سهفارش دهنهد،         45000بخش تجارت با شهرکاء ، بهه   -
را از IBMوضعیت سفارش خود را پیگیهری کننهد و تهنمین مهالی و اعتبهاری خهود در       

.انجام دهندonlineطریق شبكه وب و بطور 

(e-PRM)مدیریت روابط با شرکای الكترونیكی 
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مزایا و محدودیت های تجارت الکترونیک
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محدودیت های تکنولوژیکی
یارناکافی بودن پهنای باند برای ارتباطات و تجارت س-1
دسترسی گران به  اینترنت-2
ارت عدم سهولت یکپارچه سازی اینترنت و نرم افزار تج-3

با برخی برنامه های کاربردی و پایگاه های داده موجود
4-...
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محدودیت های غیرتکنولوژیکی
نگران های امنیتی در مورد اطالعات محرمانه -1
شناعدم اطمینان به تجارت الکترونیکی و فروشندگان نا آ-2
افزایش کالهبرداری آنالین-3
عدم اعتماد افراد به معامالت بدون کاغذی-4
5-...
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مقایسه تجارت الکترونیک وسنتی-
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تجارت الکترونيک از ديدگاه بازار يعني

همه جا ، همه كس ، همه وقت

نتیتجارت الكترونيكی در برابر تجارت س
(Traditional commerce&e -

commerce  )



ECعثباکهاستچشمگیریمزایایدارایسنتی،تجارتبامقایسهدر
اتموسسوشرکتهاوشدهافزودهآنوسعتودامنهبرروزبهروزگردیده
:آنهارینمهمتکهدهنداختصاصآنبهخودفعالیتهایازبخشیبیشتری

دهیسرویسوتوزیعبازاریابی،هایهزینهکاهش
مشتریدیدگاههایونظراتبهآساندستیابی
جهانسرتاسردرآنیدسترسی
کمترهزینهبامؤثروگستردهبسیارتبلیغات
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درECمیاتیكاتومخریدوزندهارتباطایجادقابلیتمبنایبراستراتژی
یاکاالارشسففرمتادهندمیاجازهخودمشتریانبهشرکتهااینجادر)باشد

هزینهرتیبتاینبه(نمایندارسالوتكمیلمستقیموزندهبصورتراخدمات
حذفیردگمیانجامنمایندگیهاطریقازکهمشتریباتماسوبازاریابیهای
.گرددمی

درECمییراحتبهکنندگانتولیدوگردندمیحذفهاواسطهتقریبا
.نمایندبرقرارمستقیمارتباطکنندهمصرفباتوانند
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میانالینآنومستقیمارتباطوجودسبببهالكترونیكیتجارتدر
كدردرخطاهاکاهشباعثبازیهاکاغذکاهشومشتریوفروشنده
.گرددمیمشتریاننیازهای

دوریعسخبرگیریامكانبامیتواندمشتریبهفروشازپسخدمات
.شودمیلتكوتسهیلمشتریبهخدماتانواعوعرضهیكدیگرازطرف

تریانمشنظربهدستیابیواطالعاتوآمارآوریجمعسنتیتجارتدر
.باشدمیبرهزینهومشكلبسیار

بدستاطالعاتبطوریكهیابدمیافزایشکاالتحلیلوتجزیهقدرت
موردتولیددرتغییریاجدیدهایکاالتولیدبرایمشتریانازآمده

.گیردمیقراراستفاده

52



درECهمهابخدماتوکاالنمایشویترینهایایجادبهقادرشرکتیك
طریقازجامعکاتالوگارائهکهباشدمیمشترینیازمورداطالعاتگونه
.رسدمینظربهممكنغیرتقریباونداردوجودپست

دباشمطرحخدماتوکاالهابهمربوطاطالعاتتغییراتکههنگامیدر
درغییراتتاعمالازترهزینهکموسریعتربسیارسایتدرتغییراتامكان

.استشدهمنتشروشدهچاپبروشورهایوکاتالوگها
وگ،کاتالارسالوچاپ)جهانسراسردرتبلیغاتانجامسنتیتجارتدر

بودهممكنیرغتقریباواحدآندر(سفارشاتردیابیوتلفنهابهپاسخگویی
بهECدرکهحالیدرکندمیتحمیلشرکتبهراگزافیبسیارهزینهو

.کندمیمیلصفرسمت
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ابعاد و انواع سازمان های 
تجارت الکترونیک
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ابعاد تجارت الکترونیک●

oن  تجارت الکترونيکي مي تواند بسته به درجه ديجيتالي كرد

:شکل هاي متعددي به خود بگيرد

شدهفروخته(خدمت)محصول1.

امانجوتکميلپرداخت،سفارش دهي،مثالً،)فروشفرآيند2.

(سفارش

(واسطه)تحويلروش3.
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1-Brick- and-mortar(سنتی :)از نظر همه ابعاد نامبرده کامال
.فیزیکی می باشد

2-pure-Play(سازمان های مجازی :) از نظر همه ابعاد نامبرده
ی شرکت  فقط در فعالیت های تجارت الکترونیک)کامال الکترونیکی

يا Amazon .comمثل خرید کتاب الکترونیک از سایت ( دارند

Buy.com

3-click- and- mortar:  از نظر همه ابعاد نامبرده برخی
الیت تجارت الکترونیکی را انجام می دهند اما عمده فعفعالیت های 

یوتر مثل خرید کامپ.های خود را به صورت فیزیکی دنبال می کنند
Dell.comاز  56
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اهمیت تجارت الکترونیک
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ایبخشهتقاضاهایازالکترونیکیتجارتبهنیازحقیقت،در

ورمنظبهاطالعاتتکنولوژیازاستفادهبرایعمومیوخصوصی

نشاتسازمانیدرونمؤثرهماهنگیومشتریرضایتکسب

.استگرفته

سرعترقابت،شکلدادنتغییرحالدرالکترونیکتجارت

هبمشتریانازهاپرداختومحصوالت،تعامالت،جریاناقدامات،

.باشدمیکنندگانتامینبهشرکتهاازوشرکتها



ویکیالکترونشهروندیالکترونیک،دولتالکترونیک،شهرمانندعباراتی

هایتکنولوژینقشروزافزونشدنپررنگازناشیآنمشابهمفاهیمی

یننوهایتکنولوژیکههاییکنشازیکی.استروزمرهزندگیدرارتباطی

.استالکترونیکتجارتاست،شدهآنرواجباعثارتباطی

وشهریخدماتومدیریتدراطالعاتفناوریتاثیر:الکترونیکشهر

.استشدهالکترونیکشهرایجادباعثنظامساماندهی

فایایکهروزمره ایوظایفانجامتواناییکهاستکسی:الکترونیکشهروند

ابزارهایکمکبارامی آوردبوجودویبرایزندگیدرطولمتفاوتنقش های

.باشدداشتهالکترونیکی
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کلیهوبنگاههاشرکتها،ارتباطشودمیباعثاینترنتیتجارت

.گیردانجامسریعتروترسادهتجارتبامرتبطنهادهای

کهاستخدماتیوفعالیتهامجموعهالکترونیکتجارت

یتوضعبررسیتبادالت،واطالعاتمدیریتاطالعات،جستجوی

مدیریتوگیریگزارشمجازی،پرداختاعتبار،ایجاداعتبار،

.سازدمیپذیرامکاندیجیتالیارتباطبااینترنتدررااعتبارها
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بازارهایآورد، میارمغانبهمابرایکهراچیزیالکترونیکتجارت

تادشونمیباعثهمرویبرعواملاینواستکاراییباالرفتنوجدید

.کنیمایجادکاروکسببرایراجدیدیفضایبتوانیمما

هباخیرسالهایطیجهاندرالکترونیکی(مالیگردش)مبادالتارزش

اینگسترشسرعتمورددرگرچه.استبودهافزایشحالدرسرعت

درکنیل،استگردیدهارائهمتفاوتیبسیاربرآوردهایمبادلهازشیوه

تجارتکهاستشدهگفتهآمدهعملبههایبینیپیشیکلیه

.دبوخواهدروروبهایفزایندهرشدباآیندهسالهایدرالکترونیکی
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راایندهفزایسهمالکترونیکیتجارتنیزالمللبینتجارتیحیطهدر
تاکهاستآنازحاکیموجودبرآوردهای.دادخواهداختصاصخودبه

صورتالکترونیکیطریقازتجارتازدرصد25تا10بین,2003سال
.استگرفته

تجارتحجمنظرازفارسخلیجهمکاریشورایعضوکشورهای
ارتتجارزش.دارندقرارعربیکشورهایفهرستصدردرالکترونیکی
مصرکشور.رسدمیدالرمیلیارد3/1بهساالنهکشورهااینالکترونیکی

جمعاعربیکشورهایسایرالکترونیکیتجارتحجمودالرمیلیون500
تجارتحجممصراالهلیبانکاعالماساسبر.استدالرمیلیارد2/1

به2000سالدردالرمیلیارد3حدودازعربیکشورهایالکترونیکی
.استرسیده2002سالدردالرمیلیارد5حدود

اهمیت و رشد تجارت الکترونیک–ادامه 
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گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
های رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیت

عا در  رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سری

.آورنداستراتژیها و سیاستها ی تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل

:عمده ترین دالیل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است▪

های در کشورموقعیت رقابتی , صورت عدم به کارگیری تجارت الکترونیکی در-1

,حال توسعه به میزان صرفه جوئی حاصل از مبادالت به صورت الکترونیکی 

.تضعیف خواهدگردید

کندی در انجامعدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای -2

.در تجارت جهانی استالت و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذرممعا
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ی شیوه های کاغذ, با گسترش این شیوه از مبادالت در کشورهای پیشرفته -3

های قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روش

منزوی شدن در عرصه ی تجارت سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای 

.جهانی خواهد بود

ال و ایجاد اشتغگسترش تکنولوژی اطالعات نقش مهمی در ، گذشته از عوامل فوق

.در کشورها ایفا می نمایدرشد تولید

ه مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت ب

ت آن اقدام تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقوی

.نمایند 

گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
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به با موانع و چالشهاییایرانراه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور
:شرح زیر روبه روست

ولیت الزم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبقوانین فقدان -1
اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور

سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباریننبودفراگیر -2

کیلکترونیامحدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پائین آنها در انتقال داده های-3

ار مربوط نبود شبکه ی اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افز-4
به آن

عدم اطالعات کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و-5
مزایای آن
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تهای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکهزینه ی اولیه ی نسبتا باالی -6
ها در آننبود انگیزه ی الزم دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و 

برای استفاده از این روش

رنتکمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه ی اینت-7

لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی-8

حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی-9

العات تأمین امنیت الزم برای انجام مبادالت الکترونیکی و محرمانه ماندن اط-10
مربوطه
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ماموریت و رسالت تجارت  
الکترونیک
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مان رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموریت یاد می شود بیان می کند که ساز

ر به منحصاهداف بنیادی رسالت سازمانی . چه چیزی را برای جامعه تولید میکند

ان را سازمگیری جهتفرد سازمان را تعیین و سازمان را از سایر سازمانها متمایز و 

.مشخص می کند
:برگیرددررسالت سازمانی تجارت الکترونیک باید چهار عنصر زیر را

تعهد سازمانی به ذینفعان در بازار الکترونیک-1

ه گذاران سازمان باید انتظارات ذینفعان متعدد از قبیل کارکنان، مدیریت و سرمای

ی برا. را از تجارت الکترونیک مشخص کرده و خود را ملزم به تحقق آن بدانند

نرخ بازده امنیت شغلی کارکنان، بهبود ارزیابی عملکرد و تامینمثال سازمان باید 

.حاظ کندلموردانتظار را به عنوان انتظارات ذینفعان در بازار الکترونیک 

رسالت تجارت الکترونیک

●

Online

69



حوزه کسب وکار-2

ود سازمان در رسالت تجارت الکترونیک خود باید محدوده و قلمرو فعالیت خ

آیا سازمان قصد دارد در حوزه تجارت . را در بازار الکترونیک مشخص کند

C2B )بنگاه با مشتری B2B)فعالیت کند یا بنگاه با بنگاه( و یا هر دو؟ اگر (

ب  شرکت در چندین کسب و کار شرکت کند تاچه حد قصد دارد هریک از کس

فقط و کارهای خود را به صورت الکترونیک تبدیل کند؟ آیا شرکت قصد دارد

ه را تامین کند یا اینکخدمات پس از فروش و مدیریت ارتباطات با مشتری 

ند؟ونقل دیجیتال و اینترنتی را نیز پیگیری کدرصدد است مبادالت و حمل
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منابع مزیت رقابتی تجارت الکترونیک-3

رونیک را که سبب ایجاد مزیت رقابتی در بازار الکتمنابع و مهارتهایی سازمان باید 

کافی برای تامین هزینه هایمنابع مالی اگر سازمان از . می شوند را مشخص کند

یم و با مفاهکارکنان آشنا استقرار و نگهداری تجارت الکترونیک برخوردار باشد، 

اشد و ، معروف و معتبر برخوردار بمارک قویاصول تجارت الکترونیک داشته باشد، از

االیی داشته باشند و از قابلیت دیجیتال بقابلیت تبدیل دیجیتال محصوالت آن 

.  یابدبرخوردار باشند، سازمان می تواند در بازار الکترونیک به مزیت رقابتی دست

نفسه مزیت نکته مهم این است که بازار الکترونیک و اینترنتی به خودی خود و فی

.رقابتی تلقی نمی شوند
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سازمان به بازار الکترونیکچشم انداز آینده -4

ی،  در رسالت تجارت الکترونیک سازمان، باید تغییرات محیط قانون

لیل محیط فناوری به د. رقابتی، اقتصادی و فناوری موردتوجه قرار گیرد

اهمیت حیاتی آن و تدارک زیرساختارهای بازار الکترونیک ازتوجه و

.اهمیت ویژه ای برخوردار است

ر  رسالت تجارت الکترونیک دلیل وجودی و فلسفه حیات سازمان را د

رونیک  بازار الکترونیک مشخص می کند برخالف چشم انداز تجارت الکت

.دکه حالت آینده نگر دارد رسالت حال نگر است و به زمان حال توجه دار

رسالت تجارت الکترونیک-ادامه
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سه نمونه از رسالت شرکتهای فعال در تجارت به عنوان مثالدر این قسمت
:الکترونیک مطرح می شوند

ایجاد یک رسانه جهانی که به اندازه تلفن و تلویزیون: AOLرسالت شرکت 
.برای زندگی مردم حیاتی بوده و حتی از آنها نیز ارزشمندتر است

ما به مردم کمک می کنیم تا از هر نقطه از جهان هر : Ebayرسالت شرکت 
ما به تقویت تجربیات اینترنتی همه افراد. چیزی را با هم مبادله کنند

امه اد...( فروشندگان، شرکتهای کوچک، جستجوگران اقالم منحصر به فرد و)
.خواهیم داد

خود را متعهد به رهبری بازار ازطریق عرضه :  Monsterرسالت شرکت 
فناوری های نوآورانه جدید و خدمات برتر می داند که امکان اعمال کنترل 

خدام و و شرکتها برای فرایند است( جویندگان شغل)بیشتری را به مشتریان 
.کارمندیابی فراهم می سازد
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1-دهیدعناصر رسالت سازمانی تجارت الكترونیك را نامبرده و توضیح.
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چارچوب تجارت الکترونیک
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هند و به زیرساخت تجارت الکترونیکی را تشکیل می دشبکه های کامپیوتری 

طور روز افزون به عنوان محیطی استاندارد برای کاربردهای تجاری، منازل و 

.کاربردهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرند

دیگری در این محیط چندین کامپیوتر به یکدیگر و به ابزارهای الکترونیکی

از برای این اتصال. متصل می شوند که در محل های مختلفی قرار گرفته اند

.استفاده می شودشبکه های بی سیم شبکه های ارتباطی راه دور از جمله 

در مکان این اتصال به کاربران امکان می دهد تا به اطالعاتی دسترسی یابند که

اط های مختلف ذخیره شده اند و با افرادی در مناطق دوردست جغرافیایی ارتب

.برقرار کرده و همکاری کنند



 ه  کاربردهایی از تجارت الکترونیکی را می بینید ک2-1در شکل
.  وندتوسط زیر ساخت و با استفاده از پنج ناحیه پشتیبانی می ش

:این نواحی عبارتند از
(واسطه ها و . خریداران. فروشندگان)مردم...
(قوانین حقوقی)تدابیر عمومی..
بازاریابی و تبلیغات
خدمات پشتیبانی
مشارکت تجاری یا شرکای تجاری
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1-چارچوب تجارت الكترونیكی متشكل از چه نواحی می باشد ؟
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وی طبقه بندی تجارت الکترونیکی از ر
ماهیت معامالت یا ارتباطات

80



نمودسيمتقمختلفيانواعبهتراكنش هاحيثازميتوانراالکترونيکتجارت
كه(اندشدهتعریفمعاملهطرفدوشخصیتمبنایبرمدلهااین)

:ازعبارتندآنهاازبعضي
بنگاهوبنگاهارتباط(Business to Business-B2B):ازالگوييبه

خصيتش)بنگاه هامعاملهطرفينكهگويند،الکترونيکيتجارت
.هستند(حقوقيهاي

شركتارتباطمانندDellكننده،توليدهايشركتديگربا
.قطعاتتبادلجهت

شکلبهالکترونیکیتجارتازدرصد85ازبیشامروزه
B2Bگیردمیصورت.
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كنندهمصرفوبنگاهارتباط(Business to Consumer-B2C):
ارتباطوودهبرايجبسياركهگويندالکترونيکتجارتازالگوييبه

تجارت.مي باشدمشتريانوشركتهابينمستقيمتجاري
مدل،دراين.استمتداولبسيارمشتريوبنگاهبينالکترونيکي

باشدميكليديمسايلازيکيالکترونيکپرداخت
(Amazon.com:مثال)
ابعادابكمپانيهاييدرفقطالکترونيکيتجارتقبلمدتيتا

راهمفراامکانايناينـترنتوليبوداجراقابل،بزرگبسيار
سرمينيزكوچکهاييكمپانبرايرقابتمجالتااندساخته

از،نيکيروالکتتجارتعرصــهنامدارانازبسياري.شودمي
.كنندميتبعيت،B2Cمدل
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شركتهاوكننده هامصرفارتباط(Consumer to

Business -C2B):بهحقيقياشخاصحالتايندر
شركتهابهراخودخدماتيافرآورده هااينترنتكمک

(priceline.com:مثال).ميفروشند

مصرف كنندهبامصرف كنندهارتباط(Consumer to

Consumer-C2C):فروشوخريدارتباطحالتايندر
ومزايدهانواعتجارتايندر.استمصرف كنندگانبين

اينزااينمونه.گيردميقراراينترنتطريقازكاالهامناقصه
ebay.comسايتدرتوانميراالکترونيکتجارتنوع

.نمودمشاهده
83



شهروندانودولتبینارتباط(G2C-Government To

Citizen):گاه هایبنشاملکهمی باشدمردمتودهودولتبینالگویی
ازیكیالگواین.می باشدشهروندانکلیهودولتیموسساتاقتصادی،
.می باشدالكترونیكدولتمولفه های

دولت هابینارتباط(Government to Government- G2G)
وارداتوشبیهزمینه هاییدردولتهابینتجاریارتباطشاملالگواین:

یدولتموسسهدویاکشوردوچنانچه،نمونهبرای.می باشدصادرات
نایازباید،ببندندقراردادهاییوارداتوصادراتزمینهدربخواهند

.کننداستفادهسرویس ها
دولتوکارمندبینارتباط(G2E-Government to

Employee)
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•B2E (Business To Employee)

ايهسيستموكاركنانبامؤسسهارتباطمعنيبهمفهوماين

تجارتگروهمجموعهزيرمدلاين.استخودشداخلي

خدمات،هاسازمانآندركهاستسازمانيدرونالکترونيکي

.كنندميعرضهخودكارمندانبهرامحصوالتييااطالعات

انواع تجارت الكترونيك
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•Business to Business to Consumer-

B2B2C

انواع تجارت الكترونيك
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opeer-to-peer –

P2PC2C،B2BوB2C

C2C

انواع تجارت الكترونيك
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:پس به طور کلی  انواع تجارت الکترونیکی بدین صورت می باشد
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بايد براي انتخاب مدل مناسب در طراحي يک تجارت الکترونيکي

توجه ويژه نمود و با توجه به نيازهاي  نيازمندي ها و اهداف به 

دوين تبادالت تجاري مي توان مدل مناسب را انتخاب و سپس با ت

داده  سازگار با آن مدل ، طراحي وب سايت و پايگاهقوانين تجاري 

سازگار با آن مدل را انجام و در نهايت وب سايت طراحي شده را  

. در روي اينترنت قرار داد 
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تمرین
.چهار مورد از انواع معامالت تجارت الکترونیکی را به دلخواه توضیح دهید-1



مرکزوهموسسیكتوسطمجازیفروشگاهتنییدشدهانجاممطالعاتطبق

رامجازیگاهفروشبهراخریداراناعتمادومراجعهدرتاثیربیشترینثالث،

امنیتاحساسخوداطالعاتماندنمحفوظازخریدارحالتدراین.دارد

تواندمیشود،استفادهسوءویشخصیاطالعاتازاگروداردبیشتری

.نمایدهمراجعقانونیمراجعبهمختلفمجازیفروشگاهازشكایتبرای

هایاختسزیرایجادمسئولیتالكترونیكیتجارتتوسعهمرکزایراندر

عهدهبررامجازیهایفروشگاهبهالكترونیكیاعتمادنماداعطایوامنیت

.دارد



ایفضایجادبرایگامموثرترینکشوردرتجاریهایسایتسازماندهی
درمردمکهنحویبه.بودخواهدخصوصبهB2Cالكترونیكیتجارت

درخودداتتعهبههاسایتکهاینازاطمینانبااینترنتطریقازخریدهنگام
میرسمیتبهراکنندگانمصرفحقوقوکردخواهندعملآنانقبال

.کنندمیخریدبهاقدامشناسند،
حتصازتایید،موردهایسایتوبفهرستدرجستجوبابایدمیخریداران

حاصلاطمینانهاسایتوبدرآمدهدرنمایشبه"الكترونیكیاعتمادنماد"
کنند

اعتمادنمادومجوزاخذفرایندازاطالعجهتمجازیهایفروشگاهراستادر
ظورمنبهگرامیخریدارانهمچنینوخصوصایندراقداموالكترونیكی

وببهتوانندمیهافروشگاهاینگونهازمطمئنخریدفرآیندازبیشترآشنایی
تجارتتوسعهمرکزبهوابستهhttp://www.enamad.irسایت

.نمایندمراجعهکشورالكترونیكی

http://www.enamad.ir/


ویندمی نماخدمتوکاالارائهبهاقداممجازیصورتبهکهوکارهاییکسب
میندمی نمایخریدوسفارشگذاشتنبهاقداموب سایتطریقازخریداران

.نماینداستفادهنماداینازتوانند
نونمندقاهدفباتجاریهایسایتوببرایالكترونیكیاعتمادنماداعطای

میانجامحالدرمجازیفروشگاهایفعالیتبهدهیچارچوبوکردن
کههاییتسایباالیدرعالمتیكشكلبهالكترونیكیاعتمادنماد.باشد

.آیدمیدرنمایشبهاستتاییدموردآنانفعالیتقانونینظراز



میاندرناطمیناایجادالكترونیكی،خدماتازاستفادهدرمهمعواملازیكی
شگاهفروبهخرایداراناعتمادومراجعهعواملمهمترین.باشدمیکاربران

:باشندمیذیلشرحبهمجازیهای
اشكالبروزصورتدرمراجعهامكانوفروشگاهمالكشناسایی.
شدهارائهخدماتیاکاالاطالعاتبودنصحیحوکامل.
فروشازپسخدماتارائهومحصوالتگارانتی.
پولگیریپسبازوکاالبرگرداندنروندبودنواضح.
خریدارانمالیوشخصیاطالعاتماندنمحفوظ.
اعتمادملیمرکزومؤسسهیكتوسطسایتامنیتتایید.

Reference  : http://ec .khcorg .ir/Module /Enamad.aspx



هایفروشگاهکسبپروانهصدوربرایفنیالزمات
:الكترونیكی
ونیكیالكترفروشگاهسایتوبنشانیارائه

تبصره).استگردیدهثبتمتقاضینامبهکه
دامنهشاملبند،ایندرسایتوبنشانی–

(باشدمیآنهایزیردامنهکلیهواصلی
اخذ گواهیSSL وزارت بازرگانی

همچنین ارائه تنییدیه فعالیت متقاضی از پلیس
یز الزم ن( فضای تولید و تبادل اطالعات=فتا)سایبری

.می باشد



آدرسنام
www.cyberpolice.irفتاپلیس

gica.irمرکز صدور گواهی دیجیتال

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی 
کشور

ilenc.ir

ب و سامانه نماد اعتماد الكترونیكی کس
کارهای الكترونیكی

www.enamad.ir



آسانادلهمببرایکهاستقواعدیواصولمجموعهالكترونیكیتجارتقانون

ارتباطیهایسیستمازاستفادهباوالكترونیكیواسطهایدراطالعاتایمنو

تصویببه1382ماهدی17تاریخدرمزبورقانون.می رودکاربهجدید

مورخجلسهدروزیرانهینتواسترسیدهاسالمیشورایمجلس

 بازرگانیوزارت1383.6.18مورخ1.12194شمارهپیشنهادبهبنا1384.5.2

آیین نامهه1382مصوبالكترونیكیتجارتقانون(48)مادهاستنادبهو

.نمودتصویبرااجرایی

Reference : 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/126869



مبادلهبرایکهاستقواعدیواصولمجموعهقانوناین-1ماده

ازدهاستفاباوالكترونیكیواسط هایدراطالعاتایمنوآسان

.می رودکاربهجدیدارتباطیسیستم های



الكترونیكیمبادالتبستردرانحصاریحمایت های-اولمبحث

Consumer)کنندهمصرفازحمایت-اولفصل Protection)



درمؤثراطالعاتبایستیخدماتدهندگانارائهوکاالفروشندگان-33ماده
ناسبیمزمانازراشرایطقبولیاوخریدجهتکنندگانمصرفگیریتصمیم

ملشاالزم،اطالعاتحداقل.دهندقرارکنندگانمصرفاختیاردرعقدازقبل
:می باشدزیرموارد
.مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کاال و یا خدمات-الف

می باشد و هویت تنمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول-ب
.نشانی وی

ر صورت آدرس پست الكترونیكی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری د-ج
.نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند



:ادامه 

جمله از)کلیه هزینه هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود -د

.(قیمت کاال و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس

.مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد-ه

جرا، شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا ا-و

فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش



تی، تنمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تنییداطالعات مقدما-34ماده 

:اطالعات زیر را ارسال نماید

.آدرس محل تجاری یا کاری تنمین کننده برای شكایت احتمالی-الف

.اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش-ب



 (Marketing)-در قواعد تبلیغ-فصل دوم
فعل یا  تنمین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتكب-50ماده 

ث کمیت و ترك فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حی
.کیفیت شود

میكنند نباید  تنمین کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ-51ماده 
.سالمتی افراد را به خطراندازند

به طور دقیق،  تنمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده-52ماده 
.صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درك کند

بلیغات به نفع در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که ت-53ماده 
.اوست روشن و صریح باشد



 (Marketing)-در قواعد تبلیغ-فصل دوم
تنمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش -54ماده 

سب خود  الكترونیكی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل ک
 .سوء استفاده کنند

رنظر بگیرند  تنمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان د-55ماده 
كترونیكی خود تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست ال

.تصمیم بگیرند
 .مل نمایندتنمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای ع-56ماده 

این قانون خواهد  ( 79)ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 
.آمد
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انقالب دیجیتال و ظهور تجارت 
الکترونیکی

105



.استشدهالکترونیکیتجارتتحققموجبدیجیتالانقالب

ملهجازاست،دیجیتالفناوری هایبرطبقکهاقتصادی:دیجیتالاقتصاد

فناوری هایسایرونرم افزارکامپیوترها،دیجیتال،ارتباطیشبکه های

(مرتبطاطالعاتی

تهگفوباقتصادیاوجدیداقتصاداینترنتی،اقتصادآنبههم چنین

.می شود

انقالب دیجیتال  و ظهور تجارت الکترونیکی

106



Online

107
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1-اقتصاد دیجیتال را تعریف کنید.
2-فهرستی از مشخصات اقتصاد دیجیتال را توضیح دهید.

109
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محیط کسب و کار و تحقق تجارت 
الکترونیکی

110



ماااستشدهالکترونيکتجارتتحققموجبديجيتالانقالب
شارف،الکترونيکتجارتازاستفادهبرايهاسازماناصليدليل
.استكاروكسبمحيطازناشي

يجاداباعثوتکنولوژيکياجتماعياقتصادي،مانندمحيطيعوامل
.استشدهرقابتيمحيط

ستاآمدهوجودبهعلومپيشرفتازناشيجديدوكاركسبمحيط
.استشدهترپيچيدههايسيستمآمدنبوجودباعثكه

111



مداومتغييردرحال
مشکالتباهمراه
بيشترتجاريهايفرصتباهمراه
شديدتررقابت
مداوموسريعترگيريتصميمنيازمند
گيريتصميمبرايگستردهاطالعاتنيازمند

112



استشدهدادهنشان4-1شکلدرکههمانطور:
اجتماعی،محیطناحیهازهاسازمانبرمتعددیفشارهایامروزه

-پاسخ-محیطمدلاساسبر.شودمیواردفناوریوبازاری
وبکسمحیطدرخودبقایحفظمنظوربههاسازمانپشتیبانی،

نشانمناسبیالعملعکسفشارهااینتمامیبهاستالزمکار
تشرکبینشدیدهایرقابتوجودقبیلازبازاریفشارهای.دهند

ریانمشتشدنقدرتمندوکارنیرویهایویژگیوماهیتتغییرها،
چونهممواردیبهاجتماعیمحیطازناشیفشارهای.باشندمی

ومقرراتها،شرکتاجتماعیهایمسئولیتازحاصلفشارهای
شدیدتغییراتبهفناوریازناشیفشارهایودولتیقوانین

واطالعاتیجدیدهایفناوریواطالعاتاشباعفناوری،
.گردندمیبازالکترونیکیتجارتهمچونکاربردهایی

113

هافعالیتاینازبسیاریتوانیدمیالکترونیکیتجارتازاستفادهبا
تجارتمواردبرخیدر.دهیدانجامبیشتریسهولتبارا

.استتجاریمشکالتاینحلبرایحلراهتنهاالکترونیکی



114

فلش ها  به سمت 
فشارها  = داخل

ناحیه محیط  3از
کسب  و کار به 
.سازمان هاست

فلش ها  به سمت 
عکس  = خارج

العمل سازمان ها 
.است

فناوری اطالعات و 
تجارت الکترونیکی  
می تواند سازمان ها  
را در ارائه پاسخ های  
مناسب به فشارهای  

.محیطی یاری دهد



تژيکاسترامزيت،هاسيستماين:استراتژیکهایسیستم
تادهدميراامکاناينآنهابهدارددنبالبههاسازمانبراي
كاالانتوليدكنندگبابهتريارتباطداده،افزايشرابازارسهام
خودهايفعاليتحوزهبهرقباورودازمانعياكردهبرقرار
.شوند
وکسبفرآیندهایمجددمهندسیومداوماصالحات

ري،وبهرهاصالحبرايهاييبرنامهمدامطوربههاشركتبيشتر:کار
:مونهنعنوانبه.گيرندميكاربهمشتريانبهخدماتارائهوكيفيت،
یطراح،امکانبالدرنگنظارتسیستمازاستفادهبا)Intelشركت

(انمشتریبهآنهاارسالوجدیدمحصوالتتولیدزمانبندیبرنامه

مشتریباارتباطمدیریت:CRM(بهآساندسترسی

(مشتریتوسطآنالینصورتبهسریعمقایسهواطالعات

استراتژی های عکس العمل سازمانی
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راکاشترقبا،حتيهاشركتسايربااتحاد:تجاریشرکای
هايتالشكننده،توليدهايشركتباارتباطمنابع،در

,Ford).باشدآورسودتواندميتحقيقاتيمشترک General

motorsبزرگبازاروایجادسازیاتومبیلهایشرکتB2B)
كردنفراهمتجارت،بهبودباعث:الکترونیکیبازارهای

جهانيصورتبهرقابتامکان

زمانكاهش:بازاربهعرضهزمانوزمانیچرخهکاهش
ويوربهرهافزايشبهمنجرانتهاتاابتداازفعاليتتکميل
ادهپيتاايدهگيريشکلزمانكاهش.شودميمفيدرقابت
(ربازادرباراولينبراييامحصولسريعترعرضه)آنسازي

استراتژی های عکس العمل سازمانی
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ژياستراتدرگيريتصميموعملقدرتدادن:کارکنانسازیتوانمند
.شودميسازمانبرايكارمدتريوريبهرهموجبكاركنانبهها
تامینزنجیرهبهبودهای:ECكاالتاميندرتاخيرازمانعتواندمي

ينابراي.كندبرطرفرانقايصسايروبخشيدهبهبودراانبارداريوشده
يزمانبندبرنامهسازيخودكاربرايالکترونيکيهايمدلازبايدمنظور

.دادبهبودراانبارهامديريتوكرداستفادهكارخانه
تقاضابرحسبانبوهتولید
شودميآنپيشرفتباعثالکترونيکيتجارت:اتوماسیون.
ازتحفاظوسازيذخيرهدانش،كسبياايجادفرآيندبه:دانشمدیریت
افزارمنروهابرنامه.دارداشارهآنازاستفادهوپشتيبانيوسازيبهنگامآن،

رائهادانشمثال).هستندهمراهالکترونيکيتجارتبامعموالدانشمديريت
(شركتهايپورتالازشده

استراتژی های عکس العمل سازمانی
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1-ند فشارهای اصلی اقتصادی را که سازمان ها امروزه با آن ها روبه رو هست
.نام ببرید

2-؟عكس العمل های اصلی سازمان ها به این فشارهای اقتصادی کدامند
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مدل های کسب و کار در تجارت الکترونیکی

اندمي توشركتيکآنوسيلهبهكهكاروكسبانجامروش
.كندتوليدخودبقايحفظبرايرادرآمد
اهيجايگچهدراعتباركسبدرشركترتبهوكار،كسبمدل
يپدرهاييفعاليتچهباشركتيعنيدهدمينشانرااست

.استخودخدماتيامحصوالتارزشافزايش
استارزشافزايشهايفعاليتازايمجموعه:ارزشزنجيره

مراحلدرخوداهدافبهدستيابيبرايراهاآنسازمانكه
.دهندميانجامتوليدفرآيندمختلف
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ساختار مدل های کسب و کار
:استعنصرششازمتشکلكاروكسبجامعمدل●

باكتشرارتباطنوعبيانومي گيرندخدماتكهمشتريانيازتعريف1.
مشتريانديدازخدماتقيمتمانندمشترياناين

.كردخواهدارائهكاروكسبكهخدماتيومحصوالتتمامتعريف2.

والتمحصتحويلوساختبراينيازموردكاروكسبفرآيندازتعريف3.
خدماتو

داخلدركهدسترسقابلمنابعتعيينونيازموردمنابعفهرست4.
.شوندهتهيپيمانکارتوسطبايدكهمنابعيوشدخواهندتوليدسازمان

ركايشسايروكنندگانتأمينجملهازسازمان،تأمينزنجيرهتعريف5.
تجاري

انميزوماليمنابعتخميني،هزينه هايانتظار،مورددرآمدهايتعريف6.
سودآوري
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(Revenue)درآمدمدل
تجارتپروژهيکياشركتتوسطدرآمدكسبنحوهتوصيف

الکترونيکي
:ازعبارتنددرآمدعمدهمدل هاي●

oسايتوبدرخدماتياكاالفروشمحلازدرآمدكسب:فروش
Godivaشركت:مثلخودهاي

oكميسيونهزينه
oشركتمثل:نامثبتهزينهAOL

oتبليغاتيدرآمد
oارجاعهزينه
oازافتمايکروسشركت-مجوزتاييدبرايمبلغيدريافت:درآمدمنابعساير

دريافتهزينهكنندمياستفادهNTويندوزازكهكاريايستگاههايتمام
.كندمي
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value)ارزشارائه proposition)

وبكسهايمدلازاستفادهباشركتكهغيرملموسيمنافع

الکترونيکيتجارتدرمثالبراي.كندميخودعايدكار

B2Cيامحصوليکچگونهكندميتعريفارزشارائه

راانمشترينيازهايتواندميشركتتوسطشدهارائهخدمت

بازاريابيبرنامهازمهميبخشارزشارائه.كندبراورده

.دهدميتشکيلراخدمتيامحصول

مکمل،محصوالتتعامل،وجستجوهايهزينهكاهش:مثل

ابتکاروقديميمشتريانحفظ
124



  مزايده هايOnline

سفارش سازي محصوالت و خدمات
خدماتي مانند امنيت)واسطه هاي اطالعاتي ،

(googleمثل ...جستجو، اعتماد،  محتوا

ا عرضه محصوالت ب)فروش فوق العاده
(تخفيفات باال

 برخورداري اعضاي عضو از  )عضويت
(تخفيف ويژه

 خدمات  )ارزشكامل كنندگان زنجيره
مربوط به خريد اتومبيل مثل امور مالي و

.(بيمه را انجام مي دهد
و.......

 بازاريابيOnline و بدون
واسطه

اعالم قيمت از سوي مشتري
ت  يافتن پايين ترين قيم
بازاريابي وابسته(Amazon)
 بازاريابي مبتني بر

(پست الکترونيک)افراد
تخفيف به )خريد گروهي

ازاي خريداري تعداد باالي  
(اقالم
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 بازاريابيOnlineو بدون واسطه
(B2BوB2C)خريد مشتري به صورت مستقيم از توليد كننده ◦

سيستم هاي مناقصه الکترونيکي
Onlineخريداري اقالم با تعداد باال به صورت ◦

(دريافت تقاضا)اعالم قيمت از سوي مشتري
را به خريدار قيمتي را تنظيم مي كند كه مي خواهد بپردازد و فروشندگان◦

(priceline.com)تأمين كاال يا خدمتي با آن قيمت دعوت مي كند

نرخ سود براي وام ماشين( )مدل موتور جستجو):يافتن پايين ترين قيمت-

shopping .com)
بازاريابي وابسته :

ازمان يا يک بنگاه، يک س)توافقي كه به وسيله آن، يک شريک بازاريابي ◦
.مشتريان را به وب سايت شركت فروشنده ارجاع مي دهد( حتي يک نفر
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بازاريابي مبتني بر افراد
( بازاريابي محاوره اي مبتني بر وب) ارسال ايميل و تشويق ديگران◦

(خريد انبوه) خريد گروهي
ف  كه به گروهي از خريداران امکان گرفتن تخفي( روي هم)تعداد خريدي ◦

.در قيمت را در محصوالت خريداري شده مي دهد

  مزايده هايOnline

قيمت پيشنهادي را ارائه مي كنند و كسي خريدار استonlineخريداران ◦
ebay.com.كه باالترين قيمت را پيشنهاد كرده است

سفارش سازي محصوالت و خدمات
.ايجاد يک محصول يا خدمات برطبق مشخصات خريدار◦ Dell.com 
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واسطه هاي اطالعاتي
googleمثل .....ارائه خدماتي مانند امنيت، اعتماد، تطابق،جستجو،محتوا◦

مبادله پاياپاي
مبادله چيزهاي مورد احتياج يا غير از آن توسط شركت ها◦

فروش فوق العاده
تخفيف هاي باال◦

 عضويت
برخورداري اعضا از تخفيف◦

كامل كنندگان زنجيره ارزش
ت    براي مثال شرك)ارائه خدمات مرتبط با هم در يک بسته بندي كامل ◦

carpointرا ارائه خدمات مربوط به خريد اتومبيل مثل امور مالي و بيمه
.(انجام مي دهد
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یشرکت های دیجیتال در مقایسه با شرکت های فیزیک
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1-مدل کسب و کار را تعریف کنید.
2-مدل در آمد را توضیح دهید؟ منظور از ارائه ارزش چیست؟
3-توضیح دهید چگونه می توان زنجیره ارزش را  کامل کرد؟
4-ویژگی های  شرکت های دیجیتالی چیست؟
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-ترنتياينكاروكسب)زمينهدركهمعتبرسايتيکباآشنايي-1
:داردفعاليت(الکترونيکتجارت

الکترونيکيبازار-
اينترنتيبازاريابي-
اينترنتيفروشگاه-
تجارتدرگريواسطه-
الکترونيکيكنندگانتوزيع-
كليکيهايسايت-

خرده فروشي-
بازاريابي شبکه اي و هرمي          -
الکترونيکيآموزش-
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...یاشرکتمعرفی-
معیارهای)سایتقوانین-سایتویژگی-

(سایتاعتبارسنجی
....b2bمثالعنوانبهتجارتنوع-
....فروش-تبلیغمثل:درآمدکسبشیوه-
ظرناز(مشتریاعتمادنحوهمنظور)سایتاعتبار-

-یقبلخرید-الکترونیکیاعتمادنمادمثال)
).....وتجاریمارک-مشتریاننظر

فیتکی-اطالعاتکیفیتنظرازمشتریرضایت-
(خدماتکیفیت-سیستم

(..وsslگواهیمثل)امنیت-
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عمولیمخریدباسایتاینازاینترنتیخریدمقایسه-
(...وزمانهزینه)سایتاینصاحبفردیاشرکتاز

پرداختوسفارشنحوه)اینترنتیخریدمراحل-
لمحصوارائهیانقلوحملهایروشوالکترونیکی

(...مشتریبه
ابلمقدراینترنتیفروشمیزانواینترنتیدرآمد-

سنتی
(...وایمیل-بنر)سایتتبلیغاتیهایروش-
یتساامکاناتوهاقابلیت)نوآوریوکاراییبررسی-

(کنندهبازدیدجذببرای



ترونیكنگرش کارکنان بانكها نسبت به پیاده سازی بانكداری الك-2

پذیرش بانكداری الكترونیكی از سوی مشتریان ایرانی-3

مطالعه -نتیبررسی گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانكداری اینتر-4
موردی سه بانك دولتی ایران

تریان بررسی عوامل پذیرش خدمات پرداخت الكترونیكی توسط مش-5
ایرانی

امضای دیجیتال-6
تجارت الكترونیك و ایجاد اشتغال-7
بانک های مجازی-8

134


