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  مدلهاي کسب و کار الکترونیکیمعماري 

  در تجارت الکترونیک
  

  3علی اکبر جاللی دکتر ،2امیررضا مهربان، 1ناهید مژدهی
  دانشگاه شیراز

  
  و تجارت الکترونیکی e-Business، کسب و کار الکترونیکی، مدلهاي کسب و کار :لغات کلیدي

 
  

  چکیده
فناوریهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی و   هایی است که با به کارگیريمترین حوزهتجارت و روشهاي کسب وکار، یکی از مه

بسیاري از روشهاي سنتی کسب درآمد متحول گشته و روشها و ارزشهاي . اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت
 .جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهادند

کار است به نحوي که توسط آن شرکت بتواند خود را حفظ نموده و بقاي خود را مدل کسب و کار یک متد انجام کسب و 
 .تضمین نماید، به عبارت دیگر تولید درآمد کند

در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردي کردن کلیه سیستمهاي اطالعاتی بـراي تقویـت و   
در ایـن مقالـه    .ین فرآیندها با استفاده از تکنولوژي هاي مبتنی بر وب توسعه می یابنـد امروزه ا. کنترل فرآیندهاي کسب و کار

، مدلهاي کسب و کار الکترونیکـی و  نحوه طراحی مدل کسب و کار اجزا تشکیل دهنده مدل کسب و کار،سعی شده است تا به 
  .پرداخته شود موفق در ایران مدلهاي کسب و کارو در نهایت از دیدگاههاي مختلف   بررسی مدلهاي کسب و کار

  

                                                
جوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات دانشگاه شیراز ،محقـق ، مرکـز تحقیقـات    ، دانشn.mojdehi@bankmellat.ir ناهید مژدهی، ١ 

  بانک ملت
  ، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات دانشگاه شیراز ، مشاور armehraban@gmail.comامیررضا مهربان ، ٢ 
  دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار مهندسی برق،، drjalali@gmail.com  علی اکبر جاللی، دکتر 3 
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  مقدمه
 

سال از فراگیر شدن و کاربرد عمومی اینترنت گذشته است و میزان نفوذ این تکنولوژي در همین مدت کوتاه  10تنها در حدود 
، تفریح، ارتباط، آموزش، تجارت، حقوق و حتی روابط شخصی. توان زندگی امروز را بدون آن تصور نمودبه حدي است که نمی

فناوري نوین اطالعات و ارتباطات در . از این فناوري متأثر شده و عرصه جدیدي در پیش روي افراد و شرکتها نمایان گردید
حوزه تجارت، نه تنها امکانات و تسهیالت متعددي براي شرکتهاي ارائه کننده محصوالت و خدمات به شیوه سنتّی مهیا نموده 

خدمات و سرویسها روي شبکه   که موجب ایجاد بنگاههاي جدیدي شد که تنها به ارائه و باعث پیشرفت چشمگیر آنان شد، بل
با گسترش اینترنت، نیازهاي . پرداخته و یا به طور موازي در هر دو حوزه سنتی و نوین مشغول به فعالیت گردیدنداینترنت 

همینطور ارزشهاي جدید براي بنگاه و  جدید، منابع جدید، محصوالت جدید، نگرشها و راههاي جدید براي کسب و کار و
براي    سرویس/مشتري به وجود آمدند و مباحثی نظیر اقتصاد دیجیتالی مطرح گردید که با نگرش کاهش قیمت محصول

  .مصرف کننده تا نزدیک صفر و کسب درآمد از راههاي دیگر وارد عرصه شدند
دسته اول ارزشهایی هستند که قبالً هم مطرح بودند : شوندم میارزشهایی جدید حاصل از این فناوري، به دو دسته تقسیی      

توان از راحتی دستیابی به منابع مختلف و یا قدرت قیمت مثالً می). Trapped Value(ولی بستر ارائه مناسب نداشتند
ه اصالً مطرح دسته دوم ارزشهایی هستند که در گذشت. نام برد  Trapped Valueگذاري مشتري در فضاي جدید به عنوان 

-باشند که از آن جمله میمی) New to the world Value(نبودند و تنها با ایجاد فناوریهاي جدید امکان بروز پیدا کردند
  .توان امکان ارائه سفارشی محصوالت براي هر مشتري و یا تشکیل جوامع مجازي را نام برد

ه فرد فضاي وب است که امکان ایجاد روشهاي جدید کسب و کار، شود تواناییهاي منحصر بنکته مهمی که در اینجا مطرح می
به . کندارزشهاي جدید براي مشتري و منابع و منافع متعدد براي شرکتها و تمایز با کسب و کار سنتی و فیزیکی را مهیا می

مختلف را در یک حراج و  که امکان مشارکت افراد مختلف از نقاط جغرافیایی) eBayمانند (هاي اینترنتی عنوان مثال حراجی
مانند موسیقی و کتاب در ) digital download(سازند و یا دریافت آسان کاالهاي دیجتال خرید کاال از راه دور را ممکن می

هر لحظه و در هر مکان و در کل، پیشنهادات جدید شرکتها به مشتریان نظیر حق انتخاب و کنترل گسترده بر محصوالت 
  .ممکن نبود onlineشخصات خاص فضاي بدون استفاده از م

  
  

  تعریف مدل کسب و کار
  

Business Model کنـد،   تواند پول به دست بیاورد و به این منظور مشـخص مـی   کند که یک شرکت چگونه می مشخص می
مان هـاي یـک سـاز    ها و خروجـی  بین ورودي Business Modelبه بیان ساده . این شرکت در زنجیره ارزش در کجا قرار دارد

خـواهیم بـدانیم    بنـابراین اگـر مـی   . نشـان از اهمیـت آن دارد   Business Modelمرکزیت قرار گرفتن . کند ارتباط برقرار می
هاي یـک سـازمان را    توان خروجی هاي مناسب تبدیل نمود و یا چگونه می هاي یک سازمان را به خروجی توان ورودي چگونه می

را   را به درستی طراحی نمـود و آن  Business Modelسازمان به کار گرفت، باید  هاي آفرینی ورودي در جهت کنترل و نقش
 .به درستی درك کرد
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  اجزا اصلی مدل کسب و کار
  :عبارتند از Business Modelشش جزء اصلی یک 

 تواند پاسخگوي این مشکل باشد، جایگاه بعد از توصیف مشکل مشتري، محصول یا خدماتی که می: 4ارزشی جایگاه •
ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتري، در تعیین این جایگاه ارزشی مالك قرار . شود ارزشی نامیده می

  .گیرد می
هـاي مختلـف بـازار نیازهـاي      باید توجه داشـت کـه بخـش   . اند گروه مشتریان که مورد هدف قرار گرفته: 5بازار بخش

  شود بعد تغییر در بخش بازار شکوفا می Business Modelگاهی نوآوري در یک  .متفاوتی دارند
هاي شرکت در زنجیره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش تولید  جایگاه فعالیت: 6ارزش زنجیره ساختار •

  .دهد شده در زنجیره توسط شرکت، ساختار زنجیره ارزش را تشکیل می
 ...) اره، عضویت، پشتیبانی و از طریق فروش، اج(شود؟  چگونه سود حاصل می: 7حاشیه و سود تولید

  آید؟ اي چگونه است و حاشیه سود مورد نظر چگونه به دست می ساختار هزینه
تواند براي مشتریان ایجاد  هاي مکمل و اثراتی که شبکه همکاري می شناسایی رقبا، شرکت: 8جایگاه در شبکه ارزش •

  .کند  این تعاریف جایگاه شرکت در شبکه ارزش را توصیف می. کند
این مزیت ممکن است . ماندگار براي خود بسازد "مزیت رقابتی"کند یک  چگونه شرکت سعی می: 9استراتژي رقابت •

و یا همان بازار پنهان و دنج و غیرقابل دسترس  Niche Strategyها باشد و یا در  در نوع مدیریت نمودن هزینه
 .در هر صورت وجود این مزیت رقابتی الزامی است. توسط رقبا

  
  

  نحوه طراحی مدل کسب و کار
  

  :هاي زیر طراحی شود تواند با یکی از روش می Business Modelیک 
  .اي نوآورانه طراحی گردد براي اولین بار با فکر و ایده Business Modelیک: نوآوري •
  .قدیمی مجدد احیاء گردد Business Modelیک : احیاء •
جدیدي  Business Modelر در یکی از شش اصل فوق به موجود با کمی تغیی Business Modelیک : تغییر •

  .تبدیل گردد
 .به صورت کامل براي شغل دیگر و یا کشوري دیگر مورد استفاده قرار گیرد Business Modelیک : اتخاذ •

  
  
  
  
  
  

                                                
٤  Value Proposition  
٥  Market Segment  
٦  Value Chain Structure  
٧  Revenue Generation And Margin  
٨  Position In Value Network  
٩  Competitive Strategy  
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  مدلهاي کسب و کار الکترونیکی
  

کمترین درك و اتفـاق نظـر روي آنـان     مدلهاي کسب و کار در حوزه وب، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و
  .صورت گرفته است

مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدي است که شرکت در فعالیتهاي تجاري در پیش گرفته و بـا کسـب درآمـد ثبـات     
نظـر  بـراي عرضـه ارزش مـورد      در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیـاز مشـتري، پیشـنهادي   . نمایدخود را حفظ می

مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمـد توسـط   "به تعبیري دیگر  . سازدمشتري ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت می
  ".کندبنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتري تشریح می

مشـتریان و همچنـین   / اربراندر قسمت قبل ویژگیهاي منحصر به فرد فضاي وب و منافع و دستاوردهاي ایـن فضـا را بـراي کـ    
تـوان در ایـن فضـا بـراي بنگاههـا و شـرکتهاي تجـاري        حال باید ببینیم که از چه راههایی مـی . سازمانهاي تجاري بیان کردیم

online   درآمد کسب نمود و در نهایت با ترکیب منافع مشتري و منافع بنگاه و روش کسب درآمد بتوانیم انواع مدلهاي کسـب
  .ی و تحلیل نماییمو کار را بررس
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 کارمزد تراکنش شرکت به ازاي انجام هر تراکنش کارمزد دریافت می کند

هاي کاربردي و تعامالت دیگران از طریق بسترهاي کسب و کار الکترونیکـی  دریافت وجه براي میزبانی برنامه
 )ASPمدل هاي ( بنگاه 

 کارمزدهاي میزبانی

ویس هاي سایت هاي دیگـر را در اختیـار مشـتري مـی گـذارد و      سایت تجاري اطالعاتی از محصوالت و سر
 .زمانی که مشتري به آن سایت مراجعه می کند، مراجعه شونده به سایت معرفی کننده کارمزد می پردازد

 کارمزدهاي مراجعه

 حق اشتراك پرداخت هاي منظم براي دسترسی به اطالعات و سرویس هاي فراهم شده 

-One“سیسـتم سفارشـات   . فرآیندهایی که شـرکت در آن داراي سـهم مـی باشـد     دریافت کارمزد به ازاي
Click Ordering ” این لیسانس به بسیاري از شرکت ها . شرکت آمازون از نمونه هاي این سیستم هاست

  .واگذار شده است

 کارمزد حق امتیاز

 سترسیکارمزد به ازاي هر د .پرداخت کارمزد به ازاي هر بار دسترسی به اطالعات

 کارمزدهاي عملیاتی .دریافت کارمزد درصورت انجام کامل عملیات

 کارمزدهاي پرداخت خرد .دریافت کارمزدهاي داد و ستدي بسیار اندك ولی به تعداد زیاد

این امکان را به سازمان تجارت الکترونیکی شرکت می دهد که در راستاي تبلیغات براي شرکت هـاي دیگـر   
 .فعالیت نماید

 غاتتبلی

 حمایت .دریافت کارمزد به ازاي تقبل حمایت سایت هاي الکترونیکی دیگر در سازمان خود

 در اختیار گذاشتن بخشی از اطالعات به صورت رایگان و شارژ مشتري براي اطالعات و یا دسترسی بیشتر

ل مشـتري بـه   یک بخش را به صورت رایگان در اختیار می گذارد و در صورت تمایـ  "استفان کینگ ": مثال
 .خواندن همه کتاب یا بخش هاي بعدي از او کارمزد دریافت می نماید

 Ransom( مـــدل رانســـام
Model( 

 فروش کاالها و یا ارائه خدمات عرضه کاالها و خدمات را در اینترنت به ازاي دریافت وجه آنها –ترین مدل متداول

الیت در اروپا ممنوع می باشد ولـی در آمریکـاي   این فع. جمع آوري اطالعات مشتري و فروش آن به دیگران
 .شمالی کامالً متداول است

 فروش اطالعات مشتري

هاي سودآور، خارج از اینترنت و بـه صـورت   اینترنت براي جلب مشتریان استفاده می شود و در ادامه فعالیت
Offline انجام می شود. 

 به مشتري Offlineپاسخ 

ــتر در    باال می رود ... خطاهاي کمتر، اطالعات بیشتر و دقیقتر و  بازدهی عملیات تجاري به دلیل ــی بیش ــارایی واثربخش ک
 معامالت

به ازاي سرویس هاي جدید که براي کاالها و سرویس هاي رایگان در اینترنت پیشـنهاد مـی شـود، کـارمزد     
 .دریافت می گردد

 هاي ارزش افزودهسرویس

 Virtual real-estate سب موقعیت ممتاز و فروش یا اجاره این موقعیت به سایرینحضور مداوم شرکت در فضاي مجازي وب و ک
  روشهاي کسب درآمد الکترونیکی
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  الکترونیکی کسب و کار مدلچند بررسی 
  

  مدلهاي اولیه .1
Schlachter  یکیالکترونمدل درآمدي براي سازمانها در فضاي  5گیري از روشهاي سنتی کسب و کار با بهره 1995در سال 
فعالیتهاي و  کامپیوتري خدمات، تبلیغات، اندازي فروشگاهراه، دریافت حق عضویت: موارد این پنج مدل شامل. پیشنهاد کرد
  .باشدمی تجاري متفرقه

Fedwa  دو نوع مدل درآمد دیگر به مدلهاي  1996در سالSchlachter پشتیبانی : این دو مدل شامل. افزود
)sponsorship ( وtimed usage دهندکار تحت وب را پوشش نمی ولی روشهاي فوق تمام حوزه کسب و. بود .

Timmers  مدل مختلف از درآمدزایی تحت وب را با تأکید بر دو پارامتر  11روشی ارائه کرد که بوسیله آن  1998در سال
  .دادمی ونیکی ارائهالکترمیزان خالقیت و عملکرد یکپارچه عرضه نمود که توصیف بهتري از کسب و کار در فضاي 

  

 
 

1. E-Shop : دهد تا بتواند عملیـات  بازاریابی برروي وب بکار رفته و به فروشگاه یا کمپانی این امکان را میبراي پیاده سازي
  .خود را برروي وب انجام دهد و پرداختسفارش 

2. E-Procurement :کندمزایده و مناقصه الکترونیکی کاال و خدمات را پشتیبانی می.  
3. E-Mall :رودبراي پیاده سازي مکانیزم حراج بصورت الکترونیکی بکار می.  
4. E-Auction :باشندفروشگاههاي الکترونیکی بوده که معموال ارائه دهنده خدمات میاي از شامل مجموعه.  
5. Virtual communities:  گـرد   محیط آن بوسیله اپراتور اجتماع مجازي امـاده شـده را  این مدل اجتماعات مجازیی که

تواند به عنوان یـک قابلیـت در   همچنین می. گیرددرآمدزایی در این روش توسط تبلیغات عضویت صورت می. آوردهم می
  .عملیات بازاریابی براي دادن بازخورد به مشتري یا وفاداري مشتري مورد استفاده قرار گیرد

6. Collaboration Platform :اي از ابزارها و محیطهـاي اطالعـاتی را بـراي همکـاري بـین      کمپانیهاي این گروه مجموعه
 .کنندشرکتها مهیا می
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7. Third Party Marketplace :واگذار کند، 10به جزء سوم خواهد بازار وب را هنگامیکه کمپانی میبراي  مدلی که
  .دهده میبازار جز سوم، رابط کاربریی را به منظور نمایش کاتالوگ محصوالت فروشنده ارائ. مناسب است

8. Value Chain Integrator: سازي زنجیره کمپانی را در موقعیتی به منظور تمرکز برروي مراحل چندگانه یکپارچه
  .دهدگیري از جریان اطالعاتی بین این مراحل با اضافه کردن ارزش افزوده قرار میارزش با بهره

9. Value Chain Service Provider :ه کمک عملیات خاص زنجیره ارزش نظیر حمل کمپانها را در موقعیت خاصی ب
  .دهدباشد، قرار میو نقل یا پرداخت الکترونیکی می

10. Information brokerage :شامل تمامی سرویسهاي اطالعاتی که به منظور اضافه کردن ارزش به حجم عظیم داده -
  .باشدروند، میر بکار میسازي کسب و کاهاي بدون محدودیت یا عملیات یکپارچههاي قابل دسترسی در شبکه

11. Trust and other Third-Party Services :یر تصدیق هویت واسناد الکترونیکی و ارائه خدمات اعتماد سازي نظ
 .دیگر خدمات اعتماد سازي جز سوم

 

2. Framework Osterwalder 
 

تها، نوآوري در محصوالت و ارتباط مدیریت زیر ساخ: سه پارامتر اساسی هر مدل کسب و کار عبارتند از  frameworkدر این 
  .شودپیوسته با مشتري که ترکیب عوامل فوق موجب سودآوري و کسب درآمد سازمان می

  

  

  

  

                                                
١٠   Third-party  
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3. Framework Rayport  وJaworski 
کند و تمامی عوامـل و پارامترهـا را بـه    ترین تقسیم بندیها را ارائه مییکی از بهترین و در عین حال پیچیده frameworkاین 
  :پارامتر دخیل در تشکیل مدل کسب و کار عبارتند از  4در این روش . کندت تحلیل و راهکار عملی براي هر کدام ارائه میدق

  . زنجیره ارزش، پیشنهاد، سیستم منابع و روش کسب درآمد
دام از مراحل فرآینـد  در این روش ابتدا نیازهاي برآورده نشده مشتري و فرابند خرید مشتري بررسی و شناسایی شده و در هرک

دهد معرفی شده و در قسمت بعد منابع الزم بـراي ارائـه   خرید و هر یک از نیازهاي برآورده نشده، خدماتی که شرکت ارائه می
مدل را  7بر همین اساس . گردداین خدمات مشخص گردیده و در نهایت روش کسب درآمد شرکت از ارائه خدمات انتخاب می

 Metamarket Switchboard Model ،Traditional and: بـه شـرح   onlineو کار در فضـاي  به عنوان مدلهاي کسب
Reverse Auction Models ،Freshest-Information Model ،Highest-Quality Model ،Widest-

Assortment Model ،Lowest-Price Model  وMost-Personalized Model مطرح گردید: 
  
  

  کار یکپارچه سازي مدل کسب و
 

در ادامه ابتـدا بایـد   . هاي مشتري را بیان کردیممبتنی بر خواسته frameworkدر قسمت گذشته مدلهاي مختلف پیشنهادي 
هاي کسب وکار هاي فعالیت و مدلحوزه کسب وکار و فعالیت و بخش بندي مشتریان را مشخص نمود و سپس با ترکیب حوزه

  .ها را تهیه نمودحوزه چارچوب یکپارچه کسب و کار شرکت در تمامی

  

 هاي فعالیتانواع مشتریان و حوزه .1

بـه  ) C(و مشـتري  ) B(معروفترین تقسیم بندي حوزه فعالیتها و انواع مشتریان تقسیم بندي جامع بر حسـب دو عامـل بنگـاه    
وبی دقیقتر و در اینجا به جاي استفاده از این چارچوب معروف، از چارچ. باشدمی B2B, B2C, C2B , C2Cگانه  4صورت 

باید توجه داشـت کـه   . نماییماستفاده می) Agent(و عامل) Employee(با جزئیات بیشتر و با دخالت دو عامل دیگر کارمند 
عوامل هوشمندي است که از طرف مشتري براي انجام اتوماتیک فرایند قیمت گزاري و خریـد بـه    "در اینجا  Agentمنظور از 

   ".شوندکار گرفته می
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 onlineبه عرضه خدمات و محصوالت از طرف شرکت براي کارکنـان خـود، نظیـر ارائـه خـدمات بیمـه        B2Eعنوان مثال، به 
دلیل استفاده از این چارچوب استفاده از نهایت ظرفیت سازمانها و اشخاص در ارائه خـدمت بـه بخشـهاي خـاص     . کنداشاره می

  .باشدمشتري می/عروف بنگاهمشتریان، به جاي بخشهاي کلی تصریح شده در چارچوب م
  
 چارچوب یکپارچه .2
هاي فعالیت و انواع مشتریان توسط انواع ارزشهاي ارائه شـده و مـدلهاي کسـب وکـار پشـتیبانی      ز آنجایی که هر کدام از حوزها

ل شـماره  شک. کندهاي مختلف اهمیت پیدا میشوند، ارائه یک مدل مجتمع چند الیه براي شیوه کسب و کار بنگاه در حوزهمی
در این شـکل هـر مربـع معـرف یـک      . کندهاي مختلف را ارائه مییک چارچوب یکپارچه از کسب و کار یک شرکت در حوزه 7

براي هر کدام از انواع مشتریان، ترکیبات متفـاوتی از ارزش و روش کسـب   . باشدحوزه کسب و کار و یک بخش از مشتریان می
باید توجه داشت که ممکن اسـت شـرکت در   . انداوت روي اضالع مربع مشخص گردیدههاي متفدرآمد وجود دارد که این شیوه

نحوه ارائه خدمات در هـر حـوزه و توانـایی انجـام فراینـدهاي تجـاري بـراي        . تعدادي از حوزه کاري هیچ فعالیتی نداشته باشد
 .ندانه عمل نمایندمشتریان مختلف از مسائلی است که شرکتها باید به آن پرداخته و در مورد آن هوشم

  

  چارچوب یکپارچه مدلهاي کسب وکار
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  :نشان داده شده است eBayچوب یکپارچه مدلهاي کسب وکار براي شرکت زیردر شکل 

  

  مدلهاي کسب و کار موفق در ایران
 

چنـدانی نیافتـه   در حال حاضر در ایران، به دلیل عدم وجود بسترهاي فرهنگی و فنی و قانونی الزم، کسب وکار اینترنتی رونـق  
توان به عدم فرهنگ سازي مناسب و در نتیجه عدم اعتماد کاربران به سیستمهاي کسـب  است که از مهمترین مشکالت آن می

که عامل اخیر مخصوصاً در عدم رشـد تجـارت الکترونیکـی     –و کار الکترونیک و مهیا نبودن امکان فراگیر پرداخت الکترونیکی 
  .اشاره کرد -نقش داشته است 

، تعدادي از مدلهاي کسب و کار در شرایط کنونی در ایران )باشدکه در حیطه این مقاله نمی(الذکربا توجه به محدودیتهاي فوق
رسد مدلهاي ذیل در حـال حاضـر مطلوبیـت و شـرایط     باشد اما به نظر میکارایی چندانی نداشته و امکان موفقیتشان کمتر می

  :مناسبتري داشته باشند
بر وب جـاي خـود را در    در حال حاضر استفاده از روشهاي مخابراتی متکی):  Communication(رتباطی خدمات ا .1

ارائه این خـدمات روي اینترنـت و   . پردازدبین کاربران پیدا کرده است و به طور جدي به رقابت با مخابرات سنتی می
روش مناسـبی   –فعلـی و خریـد اعتبـار     onlineحتی با کمک سیستمهاي پرداخت نیمه –تهیه و یا تمدید سرویس 

 .باشدبراي کسب و کار در این حوزه می
امکان جذب آگهی در بازار ارائه محتوا، در صورتیکه توانایی و امکـان ارائـه مطالـب و    ):  Content(ارائه دهنده محتوا .2

اي نیست که براي تأمبن زهباشد؛ هر چند مقدار آن به اندااخبار جالب و جدید موجود باشد، در حال حاضر مقدور می
در موارد خاصی نظیر برقـراري آمـوزش الکترونیکـی بـراي موسسـات      . منابع شرکتهاي متوسط و بزرگ مناسب باشد

و   -ماننـد دانشـگاههاي مطـرح کشـور    –معروف و مطرح هستند  onlineآموزشی و کمک آموزشی که در حوزه غیر 
 .رسدظر میارائه مدارك معتبر توسط آنها مدل مناسبی به ن

این روشها با توجه به عـدم امکـان   ):  Brokerage(گري و یا واسطه) Transaction(فروشندگی و انجام معامالت  .3
و همچنین عدم اطمینان مشتریان از دریافت بـه موقـع محصـوالت و عـدم عرضـه      ) به طور فراگیر(online پرداخت 

 اما در مورد کاالهاي دیجیتال . رسندبه نظر نمی محصوالت با قیمت مناسب در فضاي اینترنت، چندان مناسب
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4. )digital goods ( نظیر کارتهاي تلفن و اینترنت، نرم افزار، خدمات فروشhost  وdomain  مشکالت کمتري ... و

تواند محصول را در همان لحظه و در هر محلی که چون در صورت پرداخت وجه کاالها، فروشنده می. رسدبه نظر می
فت نماید و در صورتیکه این خدمات با قیمیتی کمتر از قیمت عرضه در بازار سنتی در اینجـا ارائـه گردنـد،    باشد دریا

  .گرددانگیزه مناسبی براي استفاده از این مدل در کاربران ایجاد می
  
  

  ه گیريبحث و نتیج
  

را مـورد   onlineدلهاي کسـب وکـار   هاي مطرح در زمینه مـ  frameworkدر این مقاله با مفهوم مدلهاي کسب و کار و انواع 
این چارچوب امکان ارائه مـدلی یکپارچـه از   . بررسی قرار داده و چارچوب مبتنی بر نیاز مشتري را به طور کامل بررسی نمودیم

آنچه مسلم اسـت اینکـه   . باشدنماید که این موضوع از نقاط قوت آن میهاي متفاوت ارائه میفعالیتهاي تجاري شرکت در حوزه
نتخاب مدل کسب وکار خاصی یه تنهایی موجب موفقیت سازمان نخواهد شد و نکته مهم متناسب بودن مدل انتخاب شـده بـا   ا

در ادامه بـر اسـاس نکتـه فـوق مـدلهایی بـه عنـوان        . باشدبستر و محیط کسب و کار، تواناییهاي شرکت نیاز خاص مشتري می
  .تواند چارچوبی براي تحقیقات آتی در این زمینه باشدرح گردید که میپیشنهاد در فضاي کنونی تجارت الکترونیک ایران مط
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