
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

4382 

 

 

 تأثیر تجارت الکترونیک بر رشد و توسعه اقتصادی
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 چکیده:

بوده که سازمانها و  جهانی شدن و تغییرات شتابان به خصوص در حوزه تکنولوژی دو خصیصه مهم عصر حاضر

کشورها را به چالش طلبیده اند وبدون شک چشم پوشی از این تحوالت، عقب ماندن سازمان ها یا کشورهای 

«  انقالب اطالعات»  مورد نظر را در پی خواهد داشت.در این میان تکنولوژی اطالعات و ارتباطات که از آن بنام

عقب ماندن کشورها و سازمان ها دارد و میرود تا همه جنبه های  نام برده میشود،سهم بسیار عظیمی در توسعه و

زندگی فردی و اجتماعی انسانها را تحت پوشش قرار دهد.یکی از جنبه های متأثر از این تکنولوژی،حوزه اقتصاد و 

 .متحول شده است «تجارت الکترونیک»بازرگانی است که با ظهور 

الحات عصر دیجیتال است. با وجودی که در گذشته تجارت تجارت الکترونیک یکی از متداول ترین اصط

الکترونیک بطور ساده انگارانه ای به عنوان بزرگراهی به سوی ثروت تلقی می شد ،ولی در حقیقت نحوه کسب و 

تجارت الکترونیک در گذشته در کنار وضعیت فعلی آن ، ما  تکاملیکار افراد را دگرگون ساخته است. تحلیل سیر 

 می سازد تا گرایشات آینده در تجارت الکترونیک را برنامه ریزی کنیم.را قادر 

هدف از نگارش این پژوهش، بررسی نقش و تأثیری که تجارت الکترونیک بر رشد و توسعه اقتصادی و به تبع آن 

و تحلیلی بر مبنادی روش های اسنادی  –افزایش کسب و کار میگزارد می باشد. و روش تحقیق از نوع توصیفی 

 کتابخانه ای می باشد.

 

 تجارت الکترونیک، کسب و کار، رشد، توسعه اقتصادی واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

ای که خود سیستم مندی از اطالعات اینترنتی تحول عظیمی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ایجاد کرده است. به گونهبهره 

های گروهی حتی خود وسیله رسانهها بهد و اخبار این پیشرفتکنهای جدیدی میاینترنتی در هر لحظه از زمان پیشرفت

شود که شاید انسان در هزاره سوم بتواند از این روش جدید دنیای بهتری را برای اینترنت به اطالع جوامع بشری رسانیده می

 .خود ایجاد کند

های رفع ازهای یکدیگر تعریف کرد، یکی از روشاز زمانی که بشر به زندگی گروهی فکر کرد اساس ارتباط و بنیان آن را رفع نی

صورت بازرگانی در کل کره خاکی افرادی با توجه استعدادهایشان وظیفه یافتند تا علم تجارت را به .نیازها تجارت نام گرفت

دهند  آموزند به آیندگان انتقالهای تجاری میهایی را که در سفرها و مبادلهگسترش دهند و با تالش و کوشش تجربه

ها و مراکز علمی به آموزش آن پرداخت که تحول ای که بشریت برای انتقال آن علوم آکادمیکی را تعریف و در دانشگاهگونهبه

شگفت انگیز و علوم مربوط به تجارت مدیون زمانی است که علم بانکداری یا اختراع الکتریسیته به وسیله ادیسون هرچند به 

م گرفت، اما نتیجه آن تبدیل جریان الکتریسیته به زر و پول و در پی آن اختراع تلفن بوسیله گراهام دیدگاه انسان دوستانه انجا

اند که یک لحظه دنیای امروزی بدون هر کدام از موارد بل و کمک به ارتباط سریع و اختراع کامپیوتر آنچنان در هم تنیده شده

 .شودیاد شده غیر قابل تحمل می

نام اینترنت معروف  وجود آورد که امروزه بهارت بهتج و صنعت عصر در را انقالبی انسانی نیروی فکر – سرمایه –ترکیب علم 

است. با ورود اینترنت به مباحث بازرگانی و مطرح شدن بحث تجارت الکترونیکی محققان، دانشگاهیان و متخصصان مختلف 

ث اینترنت گسترش یافت که مردم تصور کردند که انقالبی بزرگتر بیشتر از هر زمان دیگر به قلم فرسایی پرداختند و چنان بح

 (92: 0831)زرگر، .درستی نیز این چنین بودوقوع پیوسته که بههای دیگر بهاز انقالب

داشت. در این زمینه سازمانی برنده ها و تهدیدهایی را در پیاین تحول عظیم و انقالب جدید به طور حتم همراه خود فرصت

ها استفاده کند و تهدیدها را به حداقل برساند یا آنها را تبدیل به فرصت کرده و بیشترین بهره را از که بتواند از فرصتشود می

های درون سازمانی است که به گیری از آنها نیازمند برخورداری از توانمندیها و تهدیدها و بهرهآن ببرد. رویارویی با این فرصت

دهد. این مقاله سعی دارد با معرفی، آشنایی اجمالی از کاربرد سب رضایت مشتری و کسب سود را میآن سازمان توان رقابت، ک

الکترونیک در تجارت داشته باشد و راهکارهای مفید و مناسب برای استفاده از آن در دنیای پیچیده تجاری امروز را معرفی کند 

های وسیله اینترنت و روشهکارهایی برای ورود به بازارهای هدف بهکه تمام مطالب ارایه شده سعی بر این خواهند داشت تا را

المللی به مطالعه موفق جدیدی که توانمندی تجارت یک کشور را به ویژه در کشورهای در حال توسعه در بازارهای بین

 .کنندگان این مقاله معرفی کند

 

 

 

 مبانی نظری پژوهش:

 و ابداع از گیری بهره که فرآیند است ای مقوله بلکه نیست، بطئی و آهسته یفرآیند رشد، که آموزد می ما اقتصاد تاریخ

 مالحظه کشورها تجربی و ی آمار شواهد بررسی با .دهد تغییر می زمان بستر در را آن شتاب  ها فناوری گسترش و اختراعات

 و اقتصادی رشد نرخ کنند، می حرکت اقتصادی رشد مسیر در توسعه حال در از کشورهای بسیاری چند هر که شود می

 و مانده توسعه، عقب حال در کشورهای بین آشکار تفاوت شود، می مطرح اقتصادی توسعة عامل عنوان به پایداری آنکه

دهة  از قبل تا که است آن از حاکی دهة گذشته چند در اقتصادی رشد های مدل تحوالت بررسی .است نوظهور بازارهای

 انسانی و طبیعی منابع وجود بر کشورها یافتگی توسعه بین تفاوت مشخص کردن و رشد ایه مدل در بیشتر تأکید 0231

 این و به کنند اثبات را رشد همگرایی نتوانستند سوان و  سولو های مدل مانند رشدی های مدل این میان در داشت. تأکید
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 اصلی محور که دادند نزا درو های رشد مدل هب را خود جای برونزا رشد های مدل و شد انتقاد بعد به 0221دهة  از ها مدل

 (11: 0831)ابطحی، . است وری بهره افزایش و بنیان دانش های مؤلفه بر تأکید آنها

 می که عواملی تمامی و و توسعه تحقیق های هزینه خارجی، مستقیم گذاری سرمایه مانند عواملی هایی مدل چنین براساس

 هنگامی کلی طور به .هستند مطرح درونزا رشد اصلی عنوان عوامل به دهند قرار ور بهره استفاده مسیر در را فناوری توانند

 در است، مدیریتی های تکنیک و فناوری که منبع کارآفرینی و سرمایه کار، نیروی زمین، عوامل که گیرد می شکل تولید

 ، است جدید های فناوری از استفاده نتیجة که یاقتصاد رشد بر ارتباطات و آوری اطالعات فن تأثیر جا همین از .باشند اختیار

 نظر مد رشد اقتصادی بر فناوری توسعة از ناشی وری بهره اثر منظر سه از معموال مسئله این بررسی برای  مشخص میشود.

 و آثار که صنایعی اند، داده جای تولید در فناوری جدید که صنایعی در چندعاملی وری بهره در معنادار بهبود  :دهند می قرار

 کاالهای در ری سرمایه گذا یق طر از یه سرما تمرکز افزایش عالوه به کار وری نیروی بهره روی جدید فناوری مثبت تجارب

  است. فراهم آورده جدید فناوری که ناتی امکا طریق از لیدی تو بنگاه ساختار تغییر و اند کرده تولید وارد پروسه ای یه سرما

 از استفاده هماهنگ مسیر در باعث میشود ارتباطات و اطالعات فناوری و نیکی الکترو تجارت از فادهاست دیگر، عبارت به

 اوری فن حال عین در . است اقتصادی رشد بخش تداوم نوعی به آن نیز نشتی آثار که شود ایجاد جدیدی ساختارهای فناوری

 اقتصادی فراهم بیشتر رشد امکان طریق این فرآیند در که است تغییر ابزار نوعی آن از ناشی وری و بهره ارتباطات و اطالعات

 (38: 0833)ترابی،  .شود می

 

  :تاریخچه تجارت الکترونیک

 

با وجودی که در گذشته تجارت الکترونیک بطور ساده  تجارت الکترونیک یکی از مرسوم ترین اصطالحات عصر دیجیتال است.

 ولی در حقیقت نحوه کسب و کار افراد را دگرگون ساخته است. روت تلقی می شد،انگارانه ای به عنوان بزرگراهی به سوی ث

تحلیلی تاریخی از تجارت الکترونیک، بینشی به سیر تکاملی کاربرد فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی در حوزه تجارت به 

ه در کنار وضعیت فعلی آن، ما را قادر می دست می دهد.از این گذشته تجزیه و تحلیل سیر تکاملی تجارت الکترونیک در گذشت

 .سازد تا گرایشات آتی در تجارت الکترونیک را طرح ریزی کنیم

 

 ۵۹۹۱دوران طفولیت تجارت الکترونیک : پیش از  

 

که قالبی استاندارد برای  (EDI : Electronic Data interchange) تجارت الکترونیک با توسعه تبادل داده الکترونیک

، زمانی که شرکت های حمل  0211در نیمه دهه   EDIناد تجاری از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر بود ، ممکن شدتبادل اس

) سرمد   .داشتند ، بنیان نهاده شد( (Paperlessو نقل و برخی از صنایع خرده فروشی سعی در ایجاد دفاتر بدون کاغذ 

 ( 31: 0838سعیدی، 

دل کاال و خدمات از طریق اینترنت ، که در ابتدا ابزاری تحقیقاتی بود اما بطور کلی به ابزاری نسل دوم تجارت الکترونیک با تبا

 که شبکه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته 11تجاری تبدیل شد ، مشخص می گردد.آغاز اینترنت را می توان تا دهه 

(ARPANET)  وری بنیانگذاری شد ، ردیابی کردنمونه اولیه اینترنت، برای تحقیق در حوزه های ابر فنا. 

اینترنت هنوز طبیعت غیر تجاری خود را حفظ کرده بود و تمام شبکه های آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم  31تا پایان دهه 

 .استوار بود NSFNET بر بکبن آزاد

دیت استفاده تجاری از تصمیم گرفت تا محدو NSFNET زمانی که بود. 0220با این حال شاید مهمترین نقطه عطف، سال 

 که توسط  (ANS) خدمات و شبکه پیشرفته شبکه را بردارد و بدین وسیله فرصت هایی برای تجارت الکترونیک گشود.

IBMشرکت ارتباطات ، MCI و شرکت شبکه Merit گذاری شد، برای کاربران تجاری اتصال اینترنت بدون محدودیت  بنیان
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عالوه بر این بخشی از درآمد این کاربردهای تجاری صرف بروز رسانی  ی را فراهم آورد.های دولتی در ترافیک آنالین تجار

، موزائیک، یکی از اولین مرورگرهای اینترنت ارائه شد.با رابط گرافیکی موزائیک و ازدیاد 0228زیرساخت شبکه شد.در سال 

خود را عرضه  Navigator مرورگر Netscape سریع آن اینترنت کاربر پسند تر و از لحاظ بصری جذاب تر شد.یک سال بعد

 (90: 0839)زرگر،  .کرد که طلیعه ورود به عصر طالیی تجارت الکترونیک شد
 

 ۵۹۹۹تا  ۵۹۹۱عصر طالیی تجارت الکترونیک : از 

ت فروخته شد .عملی که بعنوان نشانه ای از انتقال زیرساخت بکبن از حمای (AOL) به آمریکا آنالین ANS 0223در سال 

شرکت های خصوصی نقش رهبری  NSF مالی دولت به تجاری سازی کامال خصوصی اینترنت تلقی شد.با قطع کمکهای مالی

به تدریج کاربرد تجاری از اینترنت به الگوی غالب استفاده از آن تبدیل شد. ورود  21اینترنت را بر عهده گرفتند.در اواسط دهه 

 (99: 0839)زرگر،  .، نشانگر توسعه سریع کاربرد تجاری اینترنت است اصطالح تجارت الکترونیک به فرهنگ عموم

، بزرگترین کتابفروشی آنالین بنیانگذاری شد و تنها یک سال بعد به یک بنگاه  Amazon.com،  23همچنین در سال 

لف، موضوع یا کلمه کلیدی میلیون کتاب قابل جستجو بوسیله عنوان ، مو 0/0تجاری چندین میلیون دالری با پایگاه داده ای با 

شروع به فروش مستقیم  Dell 21، اولین حراجی آنالین ایجاد شد.در سال eBayتبدیل شد.دو ماه بعد از آغاز به کار آمازون، 

به عنوان پر استفاده ترین دامنه جایگزین   (com) دامنه تجاری 0223کامپیوترهای شخصی از طریق اینترنت کرد. در سال 

گشت.اینترنت به فناوری با بیشترین رشد در تاریخ اقتصاد بدل گشت.در این دوره سرمایه گذاران،  (edu) وزشیدامنه های آم

 .بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان همگی مانند هم جذب تجارت الکترونیک شدند

 0221پرداختند.در سال شرکت های بسیاری در وب حاضر شدند و به انجام تراکنش های آنالین  22تا  23در طول سالهای 

میلیارد و  9.1به  0223رقمی که در سال  میلیون دالر سودآوری داشت. 313تراکنش های تجارت الکترونیک در ایاالت متحده 

شرکت اینترنتی اعالم حضور  811بیش از  9111تا آوریل  23از اکتبر  میلیارد دالر افزایش یافت. 3.3به  0223و در سال 

تبلیغات در اینترنت نیز از  سایت تجارت الکترونیک در ایاالت وجود داشت. 111111نزدیک به  9111سال در پایان  کردند.

 01فروش آمازون از کمتر از  رسید. 22میلیارد در سال  8و  0223میلیون در سال  213به  0221میلیون دالر در سال  913

به در  21میلیون دالر در سال  0نیز از  Dell فروش روزانه ت.افزایش یاف 0222میلیارد در  0.1به  21میلیون دالر در سال 

 ، هیات بین المللی روبان آبی که بوسیله جامعه اینترنتی0221میلیون دالر افزایش پیدا کرد.در سال  ۰1سال به  8کمتر از 

(ISOC) (33: 0838) سرمد سعیدی،   .تشکیل شده بود کنترل سرویس دهنده اصلی را در دست گرفت 

 

 ۰۲۲۵و  ۰۲۲۲ترکیدن حباب دات کام :  

شاهد  9110و  9111از تجارت الکترونیک به حباب دات کام معروف شد، حبابی که در سالهای  21استقبال طالیی اواخر دهه 

درصدی و  8۰.9بازار سهام ابرفناوری، کاهشی   NASDAQ، 9111آوریل سال  0۰از دهم مارس تا  ترکیدن آن بودیم.

شرکت برتر اینترنتی کاهش  91قیمت سهام تمامی  درصدی را تجربه کردند. 38.1مرکب داو جونز کاهشی  فهرست اینترنتی

با  VeriSign و % 39.0با   Internet Capital، % 93.2با   Ebay، % 92.2از آن جمله می توان به آمازون با  یافت.

 (18: 0831) گل محمدی،  .درصد اشاره کرد 32.9

را به انتظارات غیر واقع گرایانه از تجارت الکترونیک و شرکت های اینترنتی نسبت  9110و  9111سالهای بحران دات کام در 

تصورات اغراق آمیز دره سیلیکون، وال استریت، روزنامه  گذاری می شد. سهام شرکت های اینترنتی باالتر از حد ارزش داده اند.

حباب باالخره ترکید و این به معنای کاهش سرمایه گذاری،  ات کام شد.نگاران و ماموران دولت همگی منجر به تورم حباب د

 .کند شدن رشد اقتصاد و بهره وری و کاهش سود دهی بود
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 تا کنون ۰۲۲۵تجدید حیات تجارت الکترونیک : از سال  

زمانده از بحران سالهای تجارت الکترونیک پس از ترکیدن حباب هم به رشد خود ادامه داد و برخی از شرکت های اینترنتی با

بعنوان نمونه آمازون باالترین امتیاز رضایت مشتری در طول تاریخ  به موفقیت شایان توجهی دست یافتند. 9110و  9111

در فروش ماشین های دست دوم که در نگاه اول برای معامالت آنالین مورد   Ebay.صنعت خرده فروشی را بدست آورد

وال مارت به عنوان بزرگترین خرده فروش جهان تمامی تجارت  فروش قابل توجهی به دست آورد.نامناسبی به نظر نمی رسد، 

و  ۰3.1به  9119میزان تخمینی کل فروش تجارت الکترونیک در سال  هدایت کرد.  B2B  خود با تهیه کنندگان را به شبکه

امه یافت بطوریکه میزان فروش تجارت الکترونیک در نیز اد 911۰این روند در سال  میلیارد دالر رسید. 3۰.2به  9118در سال 

 (18: 0831) گل محمدی،  .درصد رشد داشت 90.3نسبت به زمان مشابه در سال قبل از آن  911۰ربع سوم سال 

 تعریف تجارت الکترونیک 

ناسب با این موضوع توان ادعا کرد تعاریفی مجرأت می به شاید الکترونیک تجارت زمینه در گسترده مطالعات به توجه  با

وسیله اجرای امور تجارت به تجارت این گفت توانمی ساده زبان به. کرد اشاره آنها به اجمالی  صورت به  توانتدوین شده و می

گیرد. حال آنکه ممکن وسیله ابزارهای الکترونیکی صورت میابتدا تا انتها( به از) کامل طور به که  ابزارهای الکترونیکی است

سازمانی بخشی از کارهای خود را به این وسیله انجام دهد )به طور مثال سازمانی که ارتباط با مشتریانش به وسیله  است

  .های سنتی انجام دهداینترنت انجام بشود( و بخشی دیگری را با روش

تجارت )خرید و فروش تجارت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است: انجام  OECD های اقتصادیسازمان توسعه و همکاری

کاالها و خدمات( به وسیله اینترنت خواه کاالها و خدماتی که قابلیت ارایه و تحویل از طریق اینترنت را دارند و خواه آنهایی که 

ای که درجه»  کند:عنوان یک شرکت تحقیقاتی و مشاوره ای تجارت الکترونیکی را چنین توصیف میندارند. گروه مشاوره ای به

بنابراین تعریف، «  داده است قرار هدف مورد را الکترونیک و اینترنت  های ارتباطیهای ایجاد شده از کانالرکت فرصتیک ش

: 0831) حقیقی طلب،   .های کوچک و بزرگ قابل اجرا استهای متفاوتی است و درجهتجارت الکترونیک قابل تبدیل به شکل

9) 

ای از جمله اینترنت است. در فرآیند های رایانهخدمات و اطالعات به وسیله شبکه تعریف تجارت الکترونیک، مبادله کاال و

تجارت الکترونیکی زمانی « انکتاد»های صورت الکترونیکی صورت گیرد. براساس گزارشمبادله ممکن است تنها بخشی از آن به

ز آن منتفع شوند. بنابراین اگر بخواهیم به یک افتد که وارد زندگی مردم شود و تولید کنندگان و مصرف کنندگان ااتفاق می

های تجاری مبادله) شرکت از دیدگاه تجارت الکترونیکی نگاه کنیم این شرکت باید ارتباطات خارج از سازمان خود را 

 (13: 0831اغ، ) قزل ای .اینترنت حال به شکل الکترونیکی و یا غیره انجام دهد و کامپیوتر وسیلهبه...( و بازاریابی  پشتیبانی،

کارگیری اینترنت در تجارت است. خواه انجام امور و یا پاره ای از شود نکته اصلی در همه تعاریف، بههمان گونه که مشاهد می

ها شامل متن، صدا و تصویر تجارت الکـترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده 0223آن. براساس تعریف کمیسیون اروپا 

های گوناگونی مانند مبادله الکترونیکی کاالها و خدمات، تحویل فوری مطالب، طراحی و ارت الکترونیک فعالیتمبتنی است. تج

گیرد. با توجه به تعاریف مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در برمی

ه یک پیوستاری تعریفی کرد که در یک سوی آن انجام تمام امور بوسیله وسیلتوان تجارت الکترونیکی را بهارایه شده می

 .گیردابزارهای نوین ارتباطی مانند اینترنت و غیره بوده و در سوی دیگر استفاده نکردن از این ابزارها در انجام تجارت قرار می

 الکترونیک تجارت بندی تقسیم

که  نمود تقسیم مختلفی انواع به شده، انجام تراکنشهای و ارتباطات بندی تقسیم لحاظ از میتوان را الکترونیک تجارت

 : باشند می ذیل صورت به آن اقسام مهمترین
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 بنگاه ها معامله طرفین که شود، می گفته الکترونیکی تجارت از مدلی : بهB2Bمدل  یا و بنگاه و بنگاه ارتباط -0

 .میباشند

 ترین رایج جزء که شود می الکترونیک گفته تجارت از الگویی : به B2Cمدل  یا و کننده مصرف و بنگاه ارتباط -9

 می مطرح مشتریان و شرکتها بین مستقیم تجاری ارتباط صورت و به باشد می الکترونیک تجارت مدل های اقسام

 .گردد

 و اطالعات فناوری بستر کمک با حقیقی افراد مدل این : در C2Bمدل  یا و شرکتها و کننده ها مصرف ارتباط -8

 .دهند می قرار شرکتها به ارایه جهت را خود های سرویس یا و خدمات محصوالت، اینترنت، از جمله رتباطاتا

 خدمات یا و کاال فروش و خرید جهت ارتباط مدل این : در C2Cمدل  یا و مصرف کننده با مصرف کننده ارتباط -۰

  باشد می بین مصرف کنندگان

 بین ما تجاری ستدهای و داد و ارتباطات تمام شامل که B2A:مدل  یا و دولتی سازمانهای و بنگاه ها بین ارتباط -3

 و عوارض و مالیاتها پرداخت به توان می مدل این در مطرح های نمونه جمله از میباشد. دولتی و سازمانهای شرکتها

 .نمود اشاره قبیل این تعامالت از هرگونه یا

بنگاه  شامل که میباشد ملت اقشار و دولت بین ما ارتباطی : مدل G2Cمدل  یا و شهروندان و دولت بین ارتباط -1

 در شاخص مولفه های از یکی مدل این .میباشد جامعه یک در شهروندان تمامی و دولتی موسسات های اقتصادی،

 .دولت الکترونیک میباشد

 و واردات شبیه زمینه هایی در دولتها بین ما تجاری ارتباطات شامل مدل این G2G:مدل  یا و دولتها بین ارتباط -3

 (۰2: 0832صادرات می باشد. ) پیربستی، 

 

  برنامه نظری تجارت الکترونیک

 است:  شده تشکیل سطح از سه الکترونیک تجارت

 قالبدر  وظیفه انجام برای شود کهمی را شامل و ارتباطاتی ایداده افزار، پایگاه هایافزار، نرمسخت زیرساختار: - 0

ها یا سایر شبکه اینترنت بر روی گیریو پیام گذاریپیام و سایر اشکال EDIیا پشتیبانی  اینترنت بر روی WWWخدمات

 روند. کار میبه

نیاز در  )در صورت اطالعات و ارائه پیداکردن توانایی که از خدمات ایگسترده و دامنه گیریو پیام گذاریپیام خدمات: - 9

 درمورد مبادالت و توافق مذاکره و همچنین بالقوه تجاری شرکای جستجو برای آورند و شاملمی آن( را فراهم تجاری قالب

 (000: 0833هستند. ) باستانی،  تجاری

 اطالعات به وابسته یتجار کاالها و خدمات مستقیم و تدارک بینیپیش الکترونیک: تجارت و ساختارهای محصوالت - 8

 بازاری محیط و سازماندهی سازمان و خارج داخل در اطالعات شدن و سهیم تجاری، همکاری و شرکای مشتریان برای

 و پشتیبانی.  تهیه و زنجیره الکترونیکی

 دهند: می را پوشش زمینه سه از آن حاصل و نتایج الکترونیک چارچوب، تجارت در این 

 نهایی  کنندهمصرف به با گرایش امور بازرگانی 

 عمده بازرگانی شرکتها یا فعالیتهای میان تجارت 

 سازمانها  درون امور تجاری 

از خرید  کاربردها شامل است.  این آن نگر کنندهمصرف بخش الکترونیک تجارت عملی و با درآمد ترین کاربردهای مهمترین 

 این عظیم پتانسیل رفتانتظار می طور کههمان هرحالشوند. بهمی مستقیم سهام، تبلیغات بانکی، داللی دور، عملیات راه

 کند. می خود جلب را به الکترونیک با تجارت مرتبط هایبیشتر انگیزه بخش
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برقرار  EDIوسیله به که کنندگان، ارتباطاتیو مصرف مواد اولیه کنندگانتهیه میان و فعالیت های امور تجاری در بخش 

الکترونیک،  از تجارت سطح در این زمینه هستند. پر پیشرفت ترین الکترونیک تجارت کاربردهای گروه شوند بهترینمی

 (000: 0833باستانی، ها است. ) ها و اکسترانتاینترانت وسیلهبه در اطالعات شدن و سهیم همکاری

 در قالب اطالعات شرکت، نشر و گسترش در داخل ایداده و انبارهای ایداده پایگاه های از گشایش اینترانت هایشبکه

 را پشتیبانی شرکت اطالعاتی مرزهای جغرافیایی، در محدوده از موقعیت و مستقل گرایانه گروه و همکاری وب هایصفحه

 (009: 0833کنند. ) باستانی، می

 ارتباطات وجود دارند که الکترونیکی مراتب و سلسله الکترونیکی بازاری محیط های الکترونیک تجارت چارچوب در قلب 

 هایشبکه از طریق مبادالت منظور تسهیلبه الکترونیکی بازاری کنند. محیط هایشرکتها را آسان می میان و مبادالت بازرگانی

 اند.متعدد پدید آمده کنندگانو تهیه خریداران میان ارتباطی

 منافع و مزایای تجارت الکترونیک 

  افزایش وتوسعه تولید، فروش، درآمد و سرمایه گذاری 

 شود.افزایش سطح رفاه زندگی مردم: تجارت الکترونیکی باعث راحتی زندگی مردم می 

 رش فرصتهای جدید شغلی افزایش اشتغال وگست 

 امکان ارائه خدمات و محصوالت در سطح جهانی و تقویت موضع رقابتی کشور در جهان 

  جلوگیری از اتالف وقت و کاهش ترددهای بی مورد 

  کاهش هزینه های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل 

 روز و ساعت شبانه 9۰رت الکترونیکی در گاههای تجادسترسی سریع به اطالعات وعدم حضور واسطه : بطوریکه وب

 باشند البته ارتباط با تولید کنندگان کاالها نیز، با حذف واسطه ها بهینه می شود.روز هفته در دسترس می 3در 

  کاهش هزینه های تبلیغات کاال 

 نایع و بنگاه های ورود به بازارهای فرا منطقه ای در جهت بازاریابی جهانی و ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای ص

 بازرگانی

  برابر ارزانتر از پرداخت سنتی است 011کاهش هزینه پرداخت، بطوریکه پرداخت الکترونیکی گاهی تا 

  کاهش خطا: مراحل خودکار در خرید و فروش و عملیات تجاری باعث کاهش خطا در مراحل مختلف نسبت به روش

 شوند.سنتی می

 عرصه صادرات بهره گیری از فرصت های زود گذر در 

 خرید به موقع از خارج از کشور 

 کاهش تورم در سطح کل جامعه 

  ارتباط غیر مستقیم با مشتری از طریق پست الکترونیکی بجای حضور و ارتباط مستقیم، توزیع اطالعات کاال بر روی

 شبکه بجای تولید کاتالوگهای گرانقیمت.

 فروشان دریافت نقدینگی خود را سریعتر از خرده  افزایش سرعت مراحل فروش: شرکتهای تجارت الکترونیکی

 کنند.کنند و بسرعت کاال را توزیع میمی

  میلیارد مشترک اینترنت که در حال افزایش نیز است. 0/0دسترسی به کاربران اینترنت: دسترسی به 

 های فروشگاه خود هتوانند بصورت نامحدودی کاال در قفسها: شرکتهای تجارت الکترونیک میفضای نامحدود قفسه

 قرار دهند!

 توانند در میان تمام مردم جهان حضور داشته باشند.حضور در همه جای جهان: شرکتهای تجارت الکترونیکی می 

 های الکترونیکی برای مشتریان.به هنگام بودن: به هنگام بودن اطالعات فروشگاه 
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 شود.امعه فراهم میافزایش رشد تجارت: امکان تجارت بسیاری از افراد عادی در ج 

 شود. کمک به منابع انرژی و محیط زیست: کم شدن رفت و آمدهای شهری باعث حفظ محیط زیست می 

 ها: دسترسی مشتری به اطالعات و ایجاد امکان مقایسه کاال که اهمیت زیادی برای دسترسی به فروش بهترین

 مشتری دارد..

 متر از فروشگاه وجودی است .هزینه راه اندازی فروشگاه الکترونیکی بسیار ک 

 .مشتریان منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نبوده و محیط فروشگاه یا مرزهای جغرافیایی محدود نخواهدبود 

 مدیریت فروشگاه و تعیین راهکارهای آینده منظم تر می شود .

  ایشان شناسایی کرده و آنها را فروشگاه ها قادر خواهند بود مشتریان خود را بر اساس سلیقه ، عالقه ، انتخاب های

 در انتخاب کاالی مورد نظر خود راهنمایی کنند .

  اضافه کردن سرویس های جدید نظیر پشتیبانی خدمات جوابگویی به سئواالت مشتریان و غیره می تواند به آسانی

 انجام پذیرد .

 ز صفحات وب ، نامه های الکترونیکی و ارتباط با مشتریان ، تولید کنندگان و دیگر افراد، می تواند با استفاده اEDI 

 تسهیل شود .

 . سفارشات می توانند به صورت الکترونیکی ارسال و دریافت شوند 

 . تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش است 

  ،(۰: 0828نرخ سود در مقابل هزینه های مصرفی افزایش خواهد یافت . )محمد رضایی 
 

 رت الکترونیکروشهای ایجاد یک تجا

 B2C -(Business to Consumer)تجارت 

 تشکیل شده از یک فروشگاه الکترونیکی که به شکل صفحات متعدد C9 Bاجزای اصلی یک تجارت الکترونیکی از نوع 

WEB ساخته شده و توسط مرورگرهای مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد، و یک سرویس دهنده WEB  که تمام مسائل

فروشگاه و هر آنچه که از دید مشتریان به دور است به واسطه آن انجام خواهد گرفت. به غیر از این دو جزء اصلی مدیریتی 

بسیاری از فروشگاه های الکترونیکی، نیازمند یک بانک اطالعاتی نیز هستند تا مشخصات کاالها، مشتریان و اطالعات دیگر را 

ی نیز ممکن است بنا به ویژگی های فروشگاه مورد نیاز باشند از جمله این اجزا در آن ذخیره کنند .همچنین اجزای فرعی دیگر

 می توان از ابزار پردازش پرداخت های مشتریان و همچنین ابزارهایی برای ارسال محصوالت و خدمات از طریق اینترنت نام برد

 (019: 0832صنایعی، ) .

 Bussiness to Business – B2Bتجارت 

 رد و بدل اطالعات تجاری بین دو تاجر یا دو شرکت می باشداین نوع تجارت 

تاجر اول که خود تولیدکننده است و در سایت خود تصویر و توضیحات کاال را قرار داده و امکان برقراری تماس مستقیم خود را 

 .با ارائه تلفن ، فاکس ، پست الکترونیک و ... ایجاد می کند

مصرف کننده نیست و درنظر دارد این کاال را به تنهایی یا به همراه کاالهای دیگر به تاجر دوم که خریدار است ولی خود 

  .مشتری مصرف کننده و به صورت عمده بفروشد

  خرید و فروش در این سیستم به صورت عمده می باشد

 .ارسال و دریافت پول از طریق سیستم سنتی )عموما بانک ها و از طریق گشایش اعتبار( است

 .تحویل کاال به روش سنتی )عموما از طریق کشتی، کانتینر و یا هواپیما ( است حمل و

  :مطلب است 8مشخصه های عمده این نوع تجارت 
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 حذف واسطه .0

 دالل های بین تولید کننده .9

  خریدار اصلی .8

. 

 . امکان جستجو و تحقیق بسیار سریع برای خریدار جهت دستیابی به کاالی با کیفیت و بهای مناسب

دریافت اطالعات و نظرات خریدار جهت تولید کننده پس از فروش کاال به این ترتیب می تواند کیفیت کاالی خود را  امکان

 (000: 0833)هاشمی مالیری،  د.مطابق ایده های خریدار تغییر ده

 

 B2A - (Business to Administration) تجارت 
 

شرکت ها و سازمان های دولتی است. تامین نیازهای دولت توسط  این نوع تجارت شامل تمام تراکنشهای تجاری، مالی بین

شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجاند. این نوع تجارت الکترونیک در 

رتقاء ارتباطات خود به واسطه حال حاضر دوران کودکی خود را می گذارند ولی در آینده ای نزدیک و بعد از آن که دولت ها به ا

 .تجارت الکترونیکی توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد کرد

 

 

 B2G –   (( Business to governmentتجارت 

 . این نوع تجارت رد وبدل کردن اطالعات تجاری بین تاجر تولید کننده و دولت است

مکان تماس مستقیم با خود را با ارائه تلفن، فکس، پست تاجر تولید کننده، تصویر و توضیحات کاال را قرار می دهد وا

  .بعدا دولت به عنوان مصرف کننده برای واحدهای تحت پوشش خود کاال را خریداری می نماید .الکترونیک و... ایجاد می کند

می باشد، خرید و فروش در این سیستم به صورت عمده و ارسال ودریافت پول از طریق سیستم سنتی )عموما بانک ها( 

 . همچنین حمل وتحویل کاال به روش سنتی )عموما از طریق کشتی، کانتینر و یا هواپیما( می باشد

 

 

 :مشخصه های عمده این نوع تجارت عبارتند از

  ت.حذف واسطه ها و دالل ها بین تولید کننده و دول

  .یت و بهای مناسبامکان جستجو و تحقیق بسیار سریع برای دولت جهت دستیابی به کاالی با کیف

 (Dashti, 2010: 6). امکان ارتباط مستقیم بین تولید کننده جهت دریافت نظرات دولت نسبت به کاالی ارائه شده

 

 C2C - (Consumer ti Consumer)تجارت 

 

ن نوع تجارت انجام مزایده و مناقصه کاالها از طریق اینترنت، در این گروه از تجارت الکترونیکی می گنجد نمونه ای از ای

 مشاهده کرد Ebay الکترونیکی که در حال حاضر به سرعت در حال رشد است را می توان در سایت

 

 

 C2A - (Consumer to Administration)تجارت 

دولت ها احتماال تراکنش های الکترونیکی را به   B2Aو B2C این گروه هنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع

همچون جمع آوری کمک های مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و حیطه هایی 

 (03: 0838. )صباغ کرمانی، مردم انجام می شود گسترش خواهند داد
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 G2C – ) (Government to Consumeتجارت 

 .ولت استاین نوع تجارت رد وبدل کردن اطالعات تجاری بین تاجر تولید کننده و د

تاجر تولید کننده، تصویر و توضیحات کاال را قرار می دهد وامکان تماس مستقیم با خود را با ارائه تلفن، فکس، پست 

  .بعدا دولت به عنوان مصرف کننده برای واحدهای تحت پوشش خود کاال را خریداری می نماید .الکترونیک و... ایجاد می کند

صورت عمده و ارسال ودریافت پول از طریق سیستم سنتی )عموما بانک ها( می باشد، خرید و فروش در این سیستم به 

 همچنین حمل وتحویل کاال به روش سنتی )عموما از طریق کشتی، کانتینر و یا هواپیما( می باشد

 

 : مشخصه های عمده این نوع تجارت عبارتند از
 

  حذف واسطه ها و دالل ها بین تولید کننده و دولت

 . جستجو و تحقیق بسیار سریع برای دولت جهت دستیابی به کاالی با کیفیت و بهای مناسب امکان

 (03: 0838)صباغ کرمانی، . امکان ارتباط مستقیم بین تولید کننده جهت دریافت نظرات دولت نسبت به کاالی ارائه شده

 

 جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

یشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها در ایران استفاده عمومی از اینترنت ب

. نیز در سطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی وتلفن از راه دور ، از اینترنت استفاده می کنند

ک در کشور هنوز فراهم نگاشته است . بنایراین نیم توان انتظار بعالوه بسیاری از قوانین وبسترهای الزم برای تجارت الکترونی

در زمینه تجارت الکترونیک  9111برای سال  EUI داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در جامعه گسترش یابد. رتبه بندی

 کشور دنیا مؤید همین ادعاست 11در 

دهد از دو شاخص الکترونیک را در کشورها نشان می در این رتبه بندی که در حقیقت سهولت و میزان دسترسی به تجارت

معیار مختلفی از قبیل گستردگی اقتصاد،  31کلی محیط تجاری وارتباطات استفاده شده است برای شاخص محیط تجاری از 

این چشم انداز ثبات سیاسی، محیط نظارتی، مالیاتی و درجه آزادی تجارت و سرمایه گذاری استفاده شده است که بر اساس 

قرار دارد . شاخص دیگراطالعات است که از معیار هایی از قبیل  32است که در رتبه  8عدد  01شاخص نمره کشورما از 

گستردگی شبکه مخابرات و ارتباطات و دیگر معیار های مبین وضعیت دسترسی به اینترنت مانند هزینه اتصال به اینترنت ،نرخ 

قرار دارد . در مجموعه دو  31است که رتبه  01از  8ن شاخص نیز نمره کشور عدد براساس ای . سواد و ...تشکیل شده است

 (33: 0833. )جهانگرد، کشور بررسی شده است 11ازمیان  33شاخص جایگاه کشور ما رتبه 

 دالیل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران 

   :زدر ایران بر شمرد که مهمترین آنها عبارتند ا دالیل متعددی را می توان در بیان علل عقب ماندگی تجارت الکترونیک

  ارتباطی الزم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت  ای ونبود بسترها و تجهیزات شبکه -0

  عدم وجود قوانین مدون ومصوب تجارت الکترونیک  -9

 فقدان نظام بانکداری الکترونیکی نوین در سیستم بانکی کشور  -8

 تباری بین الملل و سایر کارتهای خرید الکترونیکیعدم وجود کارتهای اع -۰

 عدم پشتیبانی بسیاراز شرکتهای تجاری فعال در زمینه تجارت الکترونیک از کشورمان   -3

عدم وجود مراکز و شرکتهای دولتی و خصوصی خدمات دهنده تجارت الکترونیک در کشور پایین بودن سطح آگاهی  -1

 ()عدم فرهنگ ساری مناسب اطالعات در کشورو توجه مردم به الکترونیک و فن آوری 

 عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در کشور -3
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 محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها -3

 هزینه اولیه قابل توجه برای موسسات و شرکت های کوچک و فقدان انگیزه برای سرمایه گذاری -2

 گاننبود سازوکار مناسب برای حمایت از حقوق مصرف کنند  -01

 فقدان امنیت الزم برای انجام مبادالت وتبادل اطالعات  -00

 (81: 0831نبود سازوکار مناسب برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان )زرگر،   -09

 

 راهکارهای الزم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور

 های روزایجاد زیرساخت فنی و تجهیزات و امکانات متناسب با پیشرفت 

 ی شناسایی دقیق کاربران و مشتریان ابزارهای الزم برا 

  وضع قوانین جدید برای نظارت بهتر 

 نویسی های نوین رمزاستفاده از روش 
 

های جدید عرضه محصوالت و اطالعات، حمایت نهادهای دولتی، ایجاد سیستم نیز مواردی همچون: ایجاد نوآوری، روش و

های و تحویل کاال، افزایش سهم بخش خصوصی، برگزاری دورهپیشرفته و مطمئن بانکی، ایجاد سیستم جامع حمل و نقل 

زم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور آموزشی، ایجاد بسترهای حقوقی الزم برای مبارزه با جرائم از جمله راهکارهای ال

 .است
 

 

 نتیجه گیری:

شود. تغییر در فناوری، موجب تغییر در  هر فناوری پیشرفته باعث ایجاد فرصت ها و تهدیدهای جدیدی برای سازمان ها می

قانونمندی های بازرگانی شرکت ها و متحول ساختن سیستم های سازمانی و اجتماعی می گردد. توجه فزاینده سازمان ها و 

 دولت ها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تأثیر قابل انتظاری است که بر محیط اقتصادی و اجتماعی می گذارد.

 ساز زمینه فروش، و خرید عملیات منظور به تر آسان های روش از استفاده جهت بشر تمایل و اطالعات فناوری توسعه و رشد

 در تسریع و سهولت الکترونیک تجارت در چند هر.گردید الکترونیک تجارت عنوان به تجارت از نوینی آمدن روش وجود به

 ارتباطات، و اطالعات فناوری بسترهای توسعه بر عالوه آن در پیشرفت الزمه یول گردد، پذیر می امکان فروش و خرید عملیات

 .باشد می فروشندگان و بین خریدارن ما صحیح حقوقی مسایل تعیین و روابط تنظیم مستلزم

را در  ها و تهدیدهاییاین تحول عظیم و انقالب جدید به طور حتم همراه خود فرصتبا توجه بیان مزایای تجارت الکترونیک، 

ها استفاده کند و تهدیدها را به حداقل برساند یا آنها را شود که بتواند از فرصتداشت. در این زمینه سازمانی برنده میپی

گیری از آنها نیازمند برخورداری ها و تهدیدها و بهرهتبدیل به فرصت کرده و بیشترین بهره را از آن ببرد. رویارویی با این فرصت

 دهد.های درون سازمانی است که به آن سازمان توان رقابت، کسب رضایت مشتری و کسب سود را میاز توانمندی
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