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 مقدمه -1

امروزه فناوری اطالعات و شبکه های الکترونیکی محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای 

سرعت باالی نفوذ اینترنت در جهان به همراه پیشرفتهای گسترده استفاده از فناوری . مختلف قرار گرفته است

به های مختلف کسب و کار الکترونیکی و اطالعات در کسب و کار و صنعت، ادبیات بسیاری را در مورد جن

تجارت الکترونیکی در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت و کسب و . تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است

تجارت الکترونیک در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیت های . کار را متحول ساخته است

داده و کسب و کار و مبادالت تجاری بر پایه ی اطالعات الکترونیکی  زمانی و مکانی اهمیت خود را از دست

 .انجام می شود

 مفهوم تجارت الکترونیک -2

کاربردهای تجارت الکترونیکی نظیر انتقال الکترونیکی سرمایه مورد توجه قرار گرفت دراین  1971از اواخر دهه 

سپس مبادله الکترونیکی اطالعات مطرح شد که . های بزرگ مالی مطرح بود  دوره کاربردها بیشتر در سازمان

با افزایش نرخ کاربری اینترنت  تجارت الکترونیکی به  1991کاربردهای غیر مالی را هم اضافه کرد و در دهه 

 . معنی فعلی رسید 

 از اطالعات یا خدمات و محصوالت، تبادل یا انتقال فروش، خرید، فرایند کننده  توصیف الکترونیکی تجارت

این فناوری تعاریف و انواع مختلفی  (.1386توربان،)باشد می اینترنت جمله از کامپیوتری، های شبکه طریق

 :دارد که به شرح هر کدام می پردازیم

د انجام داد، تجارت الکترونیکی می گوینوب  تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی -

 .(1381زرگر،)

واژه تجارت الکترونیک اشاره به معامالت الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی  بطور کلی -

ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و . انجام می پذیرد

نیکبخش و )د ل می گیرنهایتاً کاال را تحوی. یا پست الکترونیکی سفارش می دهد وبکاالی را از طریق 

 .(1381همکاران، 

توربان در تعریف تجارت الکترونیکی مدلی را ارائه کرده که بر مبنای آن، تجارت الکترونیکی به صورت یک 

او تجارت الکترونیکی را مستلزم الکترونیکی شدن تمامی فعالیت ها و عناصر تجاری نمی . طیف دیده شده است

توربان . دی می داند که از ابعاد محصول، بازیگران و فرآیندها تشکیل شده استداند، بلکه آن را طیفی سه بع

ادعا می کند که تجارت الکترونیکی کامل زمانی اتفاق می افتد که تمامی عناصر تجارت الکترونیکی فراهم 

 عنوان مبحث

 تجارت الکترونیک
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رت باشند، اما در عین حال اگر هر یک از آن ها تا حدی هم الکترونیکی شده باشند، باز هم مفهوم تجا

 .(2114توربان،) الکترونیکی وجود دارد

 (1002توربان،)طیف تجارت الکترونیکی . 2کل ش

 

 ضرورت و اهمیت تجارت الکترونیکی -3

نند امیتو شرکتهاآن  طریقاز  که دهکر دیجاا شرکتها ایرــب یــمهم یاــتهــفرص یــنیکولکترا رتاــتج

 اریسرمایهگذ قلاحدو  هزینه کمترین با ینا. شوند واردی ـملللاینـبزارباو در هندد شگستر را دخو زاربا سهم

 . ستا اجراقابل

 نمشتریا با همو ندگاـتهیهکنن با هم که هستند رداربرخو نمکاا ینا ازا ـشرکته ،نیکیولکترا رتتجا ینیادرد

 منابع به سترسید هـب رـمنج رـیگد یوـسو از  وشرـف یشازـفا به ی منجرـطرفاز  هـک کنند اربرقر طتباار بیشتر

به عبارت دیگر، اندک مواردی در تاریخ بشری، به اندازه . دمیشو ه کمترـهزینو  بـمناس یقیمتها با بیشتر

این منافع با توسعه تجارت الکترونیکی به طور . تجارت الکترونیکی برای سازمان ها، افراد و جامعه مفید بوده اند

 : ی تجارت الکترونیکی برای سازمانها عبارتند ازمنافع اصل. عمده ای افزایش خواهند یافت

 به هزینه، کمترین با تواند می شرکت .دهد می توسعه المللی بین و ملّی بازارهای به را شرکت بازار- 

 را دنیا سراسر در تجاری شرکای ترین مناسب و کنندگان تأمین بهترین بیشتر، مشتریان سرعت

 .کند شناسایی

 به کمتر هزینة با و سرعت به دیگر، کشورهای از را خدمات و مواد تا هدد می امکان ها شرکت به 

 .آورند دست
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 شود می باعث که دارد؛ می بر میان از حتی یا و کرده تر کوتاه را بازاریابی توزیع مجاری 

 .شود بیشتر فروشندگان منفعت و تر ارزان محصوالت

 91 تا را لی دیجیتا خدمات ا ی حصوالتم بازیابی و سازی ذخیره توزیع، پردازش، تولید، هزینة 

 (.افزار نرم نند موسیقی،ما)دهددهد می کاهش درصد

 سازد می پذیر امکان تأمین زنجیرة مدیریت "کششی" نوع تسهیل با را انبار موجودی کمتر سطوح 

 امر این.

 .شود می انبارداری های هزینه کاهش و محصول سازی سفارشی باعث 

 را دور راه از ارتباط های هزینه است، افزوده ارزش با های شبکه از تر انارز بسیار اینترنت چون- 

 .دهد می کاهش

 رقابت بزرگ های شرکت با تا کند می کمک کوچک کارهای و کسب برخی به 

 .(1386توربان،)کنند

 انواع تراكنش های تجارت الکترونیکی -4

 تراکنش مرسوم انواع . پذیرد صورت ی،مختلف های گروه بین تواند می الکترونیکی تجارت های تراکنش

  .شوند می داده شرح ذیل در الکترونیکی تجارت های

 : سازمان با سازمان 
 های سازمان خریداران، هم و فروشندگان هم،  B2B های تراکنش در1

 .است نوع این از الکترونیکی تجارت حجم غالب اکثریت .هستند تجاری

 : مشترك تجارت 
 به( ریکدیگ با الکترونیکی صورت به یر تجا کایشر مشترک، تجارت در2

 در تجاری شریک چند یا دو بین اغلب همکاری چنین. دکنن می همکاری ) فروش و خرید جای

 . افتد می اتفاق تأمین زنجیرة

3فرد با سازمان 
به B2C .باشند اشخاص می خریداران و هستند ها سازمان فروشندگان،  B2Cدر :  

 .کی نیز مشهور استخرده فروشی الکترونی

                                                 
  - Business‐to‐Business (B2B) 
2 - Collaborative Commerce (C‐Commerce) 
  - Business‐to‐Consumers (B2C) 
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  اصطالح .فروشد می افراد سایر به را خدماتی یا محصوالت فرد، یک ،C2Cدر  :1فرد با فرد 

C2C دو هر و هستند مترادف عبارت دو این .دشو می برده کار به نیز " مشتری به مشتری" عنوان به 

 .روند می کار به فروشند، می یکدیگر به را خدمات و محصوالت که افرادی توصیف برای

 فروشد می دیگر سازمانی به را خدمتی یا محصول سازمان نوع، این در :2فرد با سازمان با سازمان 

 .گودیوا نمونة مانند دهد، می تحویل فرد یک به را خدمت یا محصول اما

 و کرده اعالم را ای ویژه خدمت یا محصول به نیاز کنندگان مصرف، C2Bدر  :3سازمان با فرد 

 . می کنند رقابت افراد به خدمت یا محصول آن ارائه برای گانکنند تأمین

در این مورد سازمان از تجارت الکترونیکی برای ارتقاء عملیات داخلی  :4تجارت درون سازمانی 

یک نمونه خاص آن، تجارت الکترونیکی سازمان با کارکنانش است که در آن، . خود استفاده می کند

 .به کارکنانش می دهدسازمان محصوالت یا خدمات را 

در این مورد یکی از بخش های دولت از طریق فناوری های  : دولت به شهروندان و ديگران 

بخش های دولتی می توانند هم با . تجارت الکترونیکی، خدماتی را برای شهروندانش فراهم می کند

 .سایر بخش های دولتی و هم با سازمان ها تجارت داشته باشند

قتی تجارت الکترونیکی در محیطی بی سیم انجام شود، مانند استفاده از تلفن همراه و : تجارت سیار 

 .(همان منبع) برای دسترسی به اینترنت و فروشگاه ها، آن را تجارت سیار می نامند

 مدل های تجارت الکترونیکی - 

ر انجام می شود؛ هر یک از انواع تجارت الکترونیکی که در باال ذکر شد، در یک یا چند مدل کسب و کا

، سازمان B2Bبه عنوان مثال، در . روشی که از طریق آن شرکت به منظور پایداری خود، درآمدزایی می کند

مدل های کسب و کار اصلی تجارت . می تواند با استفاده از کاتالوگ ها و یا در مزایده ها فروش داشته باشد

 .الکترونیکی در جدول زیر خالصه شده اند

 (2931توربان، )ل های کسب و کار الکترونیک مد. 2جدول 

 توضیح مدل تجاری الکترونیکی

                                                 
 
-Consumer‐to‐Consumer (C2C)  
2 - Business‐to‐Business‐to‐Consumers (B2B2C) 
  - Consumers‐to‐Businesses (C2B) 
  - Intrabusiness (Intraorganizational) Commerce 
  - Government‐to‐Citizens (G2C) 
  - Mobile Commerce (M‐Commerce) 
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 توضیح مدل تجاری الکترونیکی

. فروشند می ن مشتریا به برخط صورت به را محصوالت مستقیماً فروشان خرده یا کنندگان تولید بازاريابی مستقیم بر خط

 را خدمات و محصوالت سازی سفارشی . است کارا بسیار دیجیتالی خدمات و محصوالت برای

 .سازد می مکنم

سیستم های مناقصه 

 الکترونیکی

 B2Bاز  .کنند می قیمت استعالم کنندگان تأمین از و اندازند می راه برخط مناقصات ها سازمان

 .به همراه مکانیزم مزایده های معکوس استفاده می کند

 و سریع روشی .دهند می انجام اینترنت طریق از را مختلفی های مزایده ، افراد یا ها شرکت برخط های مزايده

 .اقالم کردن تصفیه یا فروش برای ارزان

 بپردازند خواهند می مقدار چه که گیرند می تصمیم مشتریان قیمت خود را بگويید

پیدا كردن بهترين 

 قیمت

 را قیمت ترین پائین و یک واسطه تأمین کنندگان را مقایسه. کنند می مشخص را نیازی مشتریان،

 بپذیرند، کوتاهی مدت در را پیشنهاد باید مشتریان. دکن می اعالم

 .دهند می دست از را معامله صورت این غیر در

 مشتریان. فروشندگان از شرکای خود می خواهند عالئم تبلیغاتی را در سایت های خود قرار دهند وابسته بازاريابی

آنگاه فروشندگان  ند،کنمی  خرید و شده فروشنده سایت وارد کرده، کلیک ها آرم این روی بر

 .به شریکان کمیسیون پرداخت می کنند

 .فرستند می دوستانشان رای ب را شما محصول به مربوط اطالعات کنندگان، دریافت بازاريابی ويروسی

 به مناقصه گروه سپس ؛ برسد توجهی قابل مقدار به تا کنند می جمع را تقاضاها خرد خریداران خريد گروهی

 .نمایند می مذاکره تر پایین قیمت سر بر یا اندازد می راه

  استفاده نظرشان مورد خدمات یا محصوالت پیکربندی برای اینترنت از مشتریان محصول سازی سفارشی

 تولید)د سازن می اجرا سرعت به و کرده گذاری قیمت را آنها دگان فروشن سپس .کنند می

 (.سفارشی

 تبادالت و بازارها

 الکترونیکی

ارائه )، تراکنش ها به صورتی کاراتر انجام می شوند (خصوصی یا عمومی)رهای مجازی در بازا

 (.اطالعات بیشتر به خریداران و فروشندگان، با هزینه تراکنش کمتر

 سازهای يکپارچه

 تأمین زنجیرة

در  دیگران یا فروشندگان مشتریان، برای را آن و کرده آوری جمع را اطالعات سازها، یکپارچه

 .سازند می آماده تأمین رةزنجی

 زنجیرة رسانان خدمت

 ارزش

 خدمات سازی فراهم مانند ، تأمین زنجیرة های عملیات تخصصی خدمات خدمات، کننده تأمین

 .کند می ارائه را تدارکات یا پرداخت

 کردن رتبطم محتوا، اطمینان، مانند الکترونیکی تجارت اطالعات به مربوط خدمات ها، دالل  اطالعات های دالل

 .نمایند می ارائه را محصوالت و فروشندگان ارزیابی خریداران، و فروشندگان

 می اداره واسطه توسط برخط طورکامالً به آنها فرایند که خدماتی یا/ و اضافی محصوالت تبادل برخط مبادالت

 برای نتوا می را امتیازات این . کند می دریافت "امتیازاتی" خود مشارکت برای شرکت. دشو

 .داد قرار استفاده مورد دیگر نیاز مورد اقالم خرید
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 توضیح مدل تجاری الکترونیکی

این موضوع برای مشتریانی که در . بعضی از شرکت ها تخفیفات عمده ای را ارائه می دهد عمده دهندگان تخفیف

 .تصمیمات خرید خود فقط به قیمت توجه می کنند، جذاب است

... سترسی به اطالعات معین، انجام معامالت و فقط اعضا می توانند از خدمات موجود، شامل د عضويت

 .استفاده کنند

ارتقاء دهندگان زنجیره 

 تأمین

همکاری را . سازمان ها، زنجیره های تأمین را برای مراکز فعالیت، مجددا ساختاردهی می کنند

 .افزوده، تأخیرات را کاسته و جریانات زنجیره تأمین را هموار می سازند

 

  لکترونیکمراحل تجارت ا - 

 مرحله اول -1- 

در مرحله اول از مجموعه مراحل پنج گانه، شرکت یا سازمان متقاضى تجارت الکترونیک سعى در ایجاد یک 

سایت ساده شامل اطالعات محصوالت و خدمات تولیدى خود را دارد تا این اطالعات از طریق اینترنت در 

به معناى به وجود آمدن ویترینى بر روى شبکه جهانى وب  در حقیقت، مرحله اول. اختیار مشتریان قرار بگیرد

 .براى بازدیدکنندگان است تا اطالعات مورد نظر خود را از طریق این صفحات دریافت کنند

 مرحله دوم -2- 

در این مرحله سایت شرکت تبدیل به یک پایگاه داده اى  . این مرحله شامل توسعه و گسترش مرحله اول است

در این مرحله، اطالعات همه محصوالت و . نگهدارى اطالعات مورد استفاده قرار مى گیرد قوى شده، براى

خدمات و شرح کامل آنها در بانک اطالعات قرار مى گیرد و کاربران امکان ارسال سفارش خرید از طریق این 

ه است و پرداخت وب سایت را خواهند داشت، اما هنوز زیرساخت هاى الزم براى پرداخت اینترنتى فراهم نشد

 .پول به همان روش سنتى انجام خواهد گرفت 

 مرحله سوم -3- 

در این مرحله، کاربران امکان تعامل با مدیر سایت را . برقرارى امکان تعامل از مهمترین نکات مرحله سوم است

زمانى بسیار  خواهد بود و کاربران در بازه صداو  چت، پست الکترومیکیخواهند داشت که این تعامل از طریق 

میان فروشنده و  برخطکوتاه مدت پاسخ خود را از مدیر سایت دریافت خواهند کرد و امکان پرسش و پاسخ 

 .رد و بدل شدن اطالعات در مورد کاال و یا خدمات خواسته شده وجود دارد نیخریدار و همچن

 مرحله چهارم -4- 

راهم خواهد شد و مشتریان پس از ارسال فرم هاى سفارش در این مرحله، امکان پرداخت اینترنتى براى کاربران ف

خرید و دریافت کاال، وجه موردنظر و توافق شده را از طریق پایانه هاى فروش بانک ها و مؤسسات مالى طرف 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

9 

قرارداد براى فروشنده ارسال خواهند کرد که این حمل و نقل پول به صورت بسیار امن از طریق اینترنت براى 

 .هم خواهد شدمشتریان فرا

 ممرحله پنج - - 

در این مرحله، . مرحله آخر که آخرین مرحله از مراحل پنج گانه است، به مرحله یکپارچگى معروف است

سیستم هاى واسطه اى میان فروشنده و خریدار با سیستم هاى موجود در سازمان و یا شرکت به حالت یکپارچگى 

 .کامل درخواهند آمد

الیى فروش رود، موجودى کاالى فروش رفته به میزان خریدارى شده از موجودى انبار بدین معنا که اگر کا 

کسر شده و همزمان دستور خرید جدیدى براى جایگزین کردن کاالى فروش رفته به انبار ارسال خواهد شد و 

جارت این مرحله از مجموعه مراحل ت. در خریدهاى بعدى موجودى انبار بالفاصله به نمایش درخواهد آمد

الکترونیک کامل ترین مرحله در تجارت الکترونیکى است که در آن نتیجه همه عملیات مربوط به داد و ستد در 

 .(همان منبع) همه سیستم هاى سازمان منعکس مى شود

 نتیجه گیری -7

کار و با گسترش ارتباط جهانی اینترنت، کاهش هزینه هر واحد و بین المللی شدن بازارها برای کاال، نیروی 

اطالعات، تجارت الکترونیکی برای کسب و کارهای کشورهای در حال توسعه، احتمال دستیابی آسان به 

برخی محققان در مورد . بازارهای جهانی، انجام عملیات به صورت کارا و رقابت عادالنه را به ارمغان می آورد

اما یک توافق . سعه خوش بین نیستندپیشرفت تواناییهای بالقوه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال تو

عمومی وجود دارد و آن اینکه در کشورهای در حال توسعه، کسب وکارها برای پذیرش تجارت الکترونیک 

داشتن درک بهتری از فرایندهای آمادگی الکترونیکی به کشورهای در حال توسعه . بسیار کند عمل کرده اند

یری راهبردهای فناوری اطالعات و ارتباطات خود، از این ابزار کمک خواهد کرد در هنگام طراحی و به کارگ

 .به نحو احسن استفاده نمایند

موضوع توسعه و پیاده سازی تجارت الکترونیکی در یک کشور باید با هماهنگی، نظم و انضباط خاصی صورت 

جهان، کمک خواهد بررسی تحقیقات انجام گرفته در برخی از کشورهای . گیرد تا در عمل دچار مشکل نگردد

کرد تا عوامل مختلف موثر بر پیاده سازی تجارت الکترونیکی را بشناسیم و از تجربیات موثر کشورها برای 

 .توسعه آن بهره گیریم

بنابراین مطالعه، شناسایی و انتخاب مناسب ترین مدل های پذیرش تجارت الکترونیکی که نشان دهنده عوامل 

یکی هستند، از الزامات اساسی برای ایجاد آمادگی الکترونیکی، پذیرش و در موثر بر پذیرش تجارت الکترون

 . نهایت نهادینه سازی آن در کشورهای در حال توسعه است
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موضوع توسعه و پیاده سازی تجارت الکترونیکی در یک کشور باید با هماهنگی، نظم و انضباط خاصی صورت 

قات انجام گرفته در برخی از کشورهای جهان، کمک خواهد بررسی تحقی. گیرد تا در عمل دچار مشکل نگردد

کرد تا عوامل مختلف موثر بر پیاده سازی تجارت الکترونیکی را شناسایی و از تجربیات موثر کشورها برای 

 .توسعه آن بهره گرفته شود

ای، صنعتی،  هبا توجه به بررسی های انجام شده، برخی از تحقیقات مورد مطالعه وجود محدودیت های فناوران

فرهنگی، قانونی و حقوقی را به عنوان موانع اصلی تجارت الکترونیکی تشخیص داده و در نتیجه عوامل محیطی 

برخی دیگر از تحقیقات، بر عوامل مربوط . اند را بیش از سایر عوامل در پذیرش تجارت الکترونیکی موثر دانسته

. تاکید داشته و نگرشی مبتنی بر نوآوری دارند...( الی وب و مانند فراگیر بودن فناوری، تامین م) به نوآوری 

مانند حمایت مدیریتی برای تالش های تجارت الکترونیکی، وجود ) برخی از تحقیقات نیز عوامل مدیریتی 

بعضی از . را بیش از سایر عوامل بر پذیرش تجارت الکترونیکی موثر می دانند( برنامه رسمی و وظیفه ای

را بیش از سایر عوامل دانسته و ( مانند آمادگی منابع انسانی و آمادگی شرکت)تاثیر عوامل سازمانی تحقیقات نیز 

 .دیدگاهی سازمانی دارند

همچنین بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد برخی از تحقیقات دو، سه و یا تمامی عوامل مذکور را در 

ری از آنها دارای دیدگاهی کالن بوده و بر ایجاد مقیاس ها و پذیرش تجارت الکترونیکی موثر می دانند؛ اما بسیا

الزامات کلی تاکید دارند و برای بیان اینکه چه سطحی از توسعه زیرساختاری و چگونه بر تصمیمات شرکت 

های منفرد برای پذیرفتن تجارت الکترونیکی و موفقیت در چنین تالش هایی تاثیر می گذارند، قدرت محدودی 

خی از تحقیقات نیز تجربی نبوده و تنها به شناسایی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی پرداخته بر. دارند

 .اند
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