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 مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرداوری: علیرضا پرندوش

 

 

 

 



 

 :تعریف تجارت الکترونیک

 و اطالعات (services) ، خدمات (product) کاال (Exchange) و مبادله (sell) و فروش (buy) تجارت الکترونیک عبارت است  ا  خردد

(Information)  شامل متن، صدا و ا  طردق شبکه های رادانه ای ا  جمله ادنترن . ادن نوع ا  تجارت بر پردا ش و انتقال الکترونیکی داده ها 

تجارت الکترونیک فعالی  های مختلفی ا  جمله مبادله، تحودل فوری مطالب ددجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله  .تصتتودر مبتنی استت 

 .الکترونیکی، طرح های تجاری و مهندسی و خدمات پس ا  فروش را نیز در برمی گیردالکترونیکی سهام، بارنامه 

ودژگی اصتتلی ادن نوع ا  تجارت تیتتهیل فرهدندهای تجاری، فرآ فرهدندهای ریرضتتروری و  ااد در انجام امور با رگانی و کاهه هزدنه ها ا  

زدنه مکاتبات و نیز بهبود دسترسی به با ار و افزاده تنوع برای مشتردان طردق بهبود و افزاده هماهنگی، کاهه هزدنه های اداری خصوصاً ه

استت . در ادن میان، فناوری های نودن ارتباطی مانند ادنترن ، اکیتتتران ، پیتت  الکترونیک و تلفن های همراه در گیتتترش و توستتعه تجارت 

 .الکترونیک نقه بیزادی دارند

 



 

 کسب و کار الکترونیکی چیست؟

معرفی میشوند ممکن اس  به عنوان استفاده ا  تکنولوژی اطالعات "E-business" دا "ebusiness" های الکترونیکی که ارلب باکیب و کار

 .در پشتیبانی ا  تمام فعالیتهای درون کیب و کار تعردف شود(ICT) و ارتباطات

یتم های اطالعاتی بر سی س  ا  کاربردی کردن کلیه  یب و کار الکترونیک عبارت ا یب و کار. امرو ه ادن ک ای تقود  و کنترل فرادندهای ک

 .دابندهای مبتنی بر وب توسعه میفرادندها با استفاده ا  تکنولوژی

 ای به معنی انجام کیب و کار با استفاده ا  ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط اس .کیب و کار الکترونیکی در دک تعردف ساده واژه

 

 

 



 

 الکترونیک و تجارت الکترونیک تفاوت کسب و کار

 رکیب و کار الکترونیک، استفاده ا  فناوری های جددد برای برقراری ارتباطات  نجیره ای بین سا ندگان، فروشندگان، عرضه کنندگان و به طو

س  سوی ددگر ا شتری ا   صرآ کننده دا به طور کلی م سو و خرددار و م صمیم  که کلی ارااه دهندگان کاال و خدمات ا  دک  نتیجه هن اتخاذ ت

 های بهتر، بهینه سا ی کاال و خدمات، کاهه هزدنه ها و گشودن کانالهای جددد اس .

 در دکددگر اب الکترونیکی طردق ا  بیشتتتر طرفین، هن در که شتتود می گفته تجارت در انتقاالت و نقل ا  شتتکلی هر به الکترونیک تجارت ولی 

 .فیزدکی التانتقا و نقل طردق ا  تا هیتند تماس

شکل الکترونیکی کلیه فرهدندهای  یب و کار الکترونیک،  س ،  درا در ک سا مانها ا یب و کار الکترونیک در  شی ا  ک تجارت الکترونیک  دربخ

س  در فالی که شتیبانی و تجارت مطرح ا یانی، پ سعه امور اداری، مالی، مددرد  نیروی ان سا مان ا  قبیل تولید، تحقیق و تو یب و کار  ر د ک

 تجارت الکترونیک تنها فرادند تجارت سا مان به صورت الکترونیک، دک بخه اساسی ا  کیب و کار الکترونیک به فیاب می هدد.



ستد، و روابط تجارت، فرادندهای تا شود می باعث الکترونیک کار و کیب  ه ج شبکه دک تواند می شرک  تجاری محیط. گردند جهانی دادو

 ی شده اند، باشد.طراف خاص افراد دسترسی برای خاص محافظ  با که هادی شبکه دا عمومی سا مانهای به دسترسی

کیب و کار الکترونیک تنها قرار دادن دک صفحه شبکه ای نیی ، بلکه محیط مدل های تجاری تجارت با کارمندان، مشتردان، تأمین کنندگان 

 و شرکا اس .

س . تجارت الکترونیک دارای مفهومی کوبه طور کلی  یب و کار الکترونیکی ا یب  به ک اً باید در تجارت الکترونیک حتمچکتر و محدودتر ن

ست پولی مبادله گردد. سب و کار الکترونیک الزم نی سیم( ولی در ک شود )تا به مفهوم تجارت بر ه ب بین دو طرف پول ردوبدل 

یوب می یب و کار الکترونیک مح ضای ادنترنتی انجام می گردد ک ضی کارش را با عنوان مثال دادگاهی که در هن محاکمه ا  طردق ف شود )قا

 ادنترن  انجام می دهد و صرفاً پولی مبادله نمی شود(

 تاریخچه تجارت الکترونیکی:

 شتترک  برخی و نقل و فمل های شتترک  که  مانی میالدی، 60 ی دهه دیابتدا  های ستتال در ابتدا (  e-commerce ) الکترونیک تجارت

 .شد ادجاد باشند، داشته کارر بدون دفاتر داشتند قصد کاالها، فروشنده کوچک های

 هنها به ا،ه شرک  تمامی برای استانداردی عنوان به و شد تادید المللی بین های استاندار تادید کارگروه توسط نیز میالدی 70 ی دهه اواسط در

 .شد معرفی

صال باالی هزدنه به توجه با البته سط  مان هن در ها شبکه به ات ست و بودند، همردکا و اروپا در ارلب نیز هنها که اندکی های شرک  تو سید  ر

یتند می شبکه به تری راف  ستقبال مورد کنند، پیدا توان ش  رواج شکل ادن به ساد  طرافی مفهوم نه  مان هن در  درا. گرف  قرار ا  نه و دا

 .میگرف  قرار همگان دسترس در امرو  مثل ادنترن  جهانی شبکه

 .شد ادی تا ه ی دوره و بعد وارد الکترونیک تجارت ادنترن ، و html مفهوم هفردنه و میالدی 90 ی دهه شروع با اما

 میالدی 97 سال ا  ها ساد  وب ادن طردق ا  فروش مفهوم و نمودند خود معرفی برای ساد  طرافی به اقدام بزرگ های شرک  اکثر کم کم

 .کرد پیدا گیترش بییار

 رشته تجارت الکترونیک چیست ؟

رشتته تجارت الکترونیک ا  جمله رشتته هادی نوپادی است  که در ستال های اخیر تمادل برای ورود به هن و ادامه تحصتیالت عالیه و در نهاد  

 .افزاده دافته اس مشغول شدن در شغلی متناسب با هن 

 دکه ا  مقطع کارشناسی ارشد به بعد، در دانشگاه ها ارااه می شبود شاخه ای ا  رشته فناوری اطالعات ، تا چند سال پیه در ادران ادن رشته

ر تمامی دنیا، ادن رشتتتته دکی ا  گراده های مددرد  و با اردابی بوده و به نظر هم ارتباا ما، بین رشتتتته تجارت ادن در فالی استتت  که د

 الکترونیک و رشته های مددرد  و با اردابی، بیشتر بوده و منطقی تر به نظر می رسد. 

شته  سالیان اخیر مددرد  با رگانی گراده تجارت الکترونیکی نیز به عنوان دک ر شد طی  سی ار شنا شگاه های ادران اف بهکار زوده برخی ا  دان

 .و در فال پرورش تعداد بییار  دادی ا  دانشجودان و عالقه مندان به ادن  مینه می باشدشده 

 بازار کار تجارت الکترونیک در ایران

ستفاده ا  کانال های ارتباطی با روی کار همدن شبکه های اجتماعی در سالهای اخیر، تعداد بیشماری ا  فروشگاه های فیزدکی  و شرک  ها، با ا

ادجاد شتتده در ادن شتتبکه های هنالدن، اقدام به افزاده فروش محصتتوالت و خدمات خود کرده اند. به بیان ددگر، با ترکیبی ا  تجارت ستتنتی و 

شکیل داده و خدمات خود شتردان پیشین ت ستفاده ا  ابزارهای الکترونیک، با ار جدددی متشکل ا  م شتردان جددد، در دنیای  ا را برای جرب م

ستارت هپ ها، در ابتدا بنیان کار و فعالی  خود را بر روی تجارت  یب و کارهای نوپا و ا ییاری ا  ک ضه کردند. عالوه بر ادن، ب الدن هنهنالدن عر



ا، کاال و خدمات خود پرداخته و بنابرادن قرار داده و با ادن روش، عالوه بر صتترآ  مان و هزدنه کمتر، با وستتع  بیشتتتری به معرفی دستتتاورده

 .گتتامتتی بتتلتتنتتد را در  متتیتتنتته متتعتترفتتی ختتود بتتعتتنتتوان دتتکتتی ا  تتتامتتیتتن کتتنتتنتتدگتتان نتتیتتا  رو  بتتا ار بتترداشتتتتتتته انتتد

مثالی بیتتیار مشتتهود و قابل لمس در مورد با ارهای ستتنتی گراده دافته به تجارت الکترونیک، بانک ها هیتتتند. به جرات می توان بانکداری 

تی را دکی ا  بزرگتردن تحوالت در فو ه مبادالت مالی در ادران و جهان نامید. پیه ا  ادن، که تمامی مرافل مربوا به گردش های مالی ادنترن

صی  ییاری ا  فعالی  ها محدود به  مان و مکان خا ییار کم بوده و انجام ب سرع  مبادالت ب سید،  سنتی به انجام می ر صورت  خرد و کالن به 

با پیشتترف  در فو ه هنالدن، و دستتترستتی بانکها به امکانات الکترونیکی،  مان انجام تراکنه ها و اقدامات مالی گوناگون به میزان  می شتتد. اما

 . دتتادی کتتاهتته دتتافتتتتته و ذختتیتتره وقتت  و هتتزدتتنتته هتتا، متتنتتجتتر بتته بتتهتتبتتود اقتتتصتتتتادی در ادتتن  متتیتتنتته شتتتتده استتتت 

ده خدمات شبکه و امنی ، بانک ها و موسیات مالی گوناگون، شرک  های ارااه شرک  های سخ  افزاری و نرم افزاری، شرک  های ارااه دهن

شته تجارت الکترونیک و دا افرادی که در ادن  مینه همو ش  صیل ر یتند که دک فرد فارغ التح دهنده خدمات تبلیغاتی ا  جمله مکان هادی ه

شغول ب ضع ددده و دوره های گوناگونی را طی کرده اند، می توانند در هن م یب درهمد و به دنبال هن بهبود و شده و ا  دانه خود برای ک ه کار 

 .اقتصادی جامعه، استفاده کنند

در نهاد  می بادیتت  گف  که تجارت الکترونیک در ادران فرفی  های بیتتیار باالدی را داشتتته که بخه کوچکی ا  هن در فال فاضتتر مورد 

یلط به اط ستفاده قرار می گیرد. افزاده دانه و ت ضعی  با ار کار داخلی ا شغلی، نه تنها می تواند باعث بهبود و العات رو  دنیا در ادن  مینه 

گردد، بلکه می تواند با افزاده ستتطا اقتصتتادی جامعه، تحوالت عظیمی در تجارت بین الملل و بهبود جادگاه کشتتور در جامعه جهانی داشتتته 

 .باشد

 مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک 

مفهوم و جردان قدرتمندی اس  که  ندگی بشر کنونی را دستخوش تغییرات اساسی کرده اس . تجارت  (E-Commerce) نیکیتجارت الکترو

ه ک الکترونیکی ا  نمودهای عینی انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد اس . ادن سبک ا  تجارت به دلیل مزادا و منافع سرشاری

سر شته، به  یان دا ییاری ا  محدودد  های تجارت برای ان س . می توان به قطعی  ادعا کرد که تجارت الکترونیکی ب یترش ا ع  در فال گ

ستخوش تغییرات خود کرده  سنتی را بلکه محتوای امر تجارت را نیز د شکل فاهری تجارت  س  و نه تنها فرم و  شته ا سنتی را ا  پیه روبردا

 .در عتترصتتتتته اقتتتصتتتتتاد واقتتع شتتتتتده استتتتت  استتتتت ، تتتغتتیتتیتتری کتته متتبتتنتتای هتترگتتونتته اقتتدام و نتتظتتر

به  وجود با ارها، پاستتتاژها و مغا ه های مجا ی که هیک مکان فیزدکی را اشتتتغال نکرده اند و در عین فال امکان با ددد و گردش در ادن با ارها

سفارش خردد کاالهادی که در س  و نیز انتخاب و  یر ا نقاا نامعلومی ا  جهان در  صورت لحظه ای و در هر نقطه ا  جهان بدون ترک منزل می

ودتردن های مغا ه های مجا ی قرار دارند و بر روی شبکه مجا ی نیز تبلیغ می شوند ا  طردق پرداخ  های الکترونیکی فراهم شده اس . همه 

 .معجزه قرن تلقی شود (E-Commerce) ادن گزدنه ها سبب شده اند که تجارت الکترونیکی



 

 در مقابل تجارت الکترونیک غیر اینترنتیتجارت الکترونیک اینترنتی 

دا  (VAN) رالبا تجارت الکترونیک در عرصه ادنترن  انجام می شود، اما می توان بر روی شبکه های خصوصی همانند شبکه های ار ش افزوده

دستتگاه خودکار و پرداخ  با  دا فتی بر روی دک دستتگاه کامییوتر نیز انجام شتود. به طور مثال خردد میوه ا  دک (LAN) شتبکه های محلی

 .تواند به عنوان فعالی  تجارت الکترونیکی در نظر گرفته شودکارت هوشمند دا تلفن همراه می

 



 

 تجارت الکترونیک محض در مقابل نسبی

کاال -1ه ستته گانتجارت الکترونیکی می تواند چنددن شتتکل مختلف را بر استتاس درجه ددجیتالی شتتدن )تبددل ا  فیزدکی به ددجیتال( ابعاد 

 .عامل تحودل دا میانجی اختیار نمادد -3فرهدند -2)خدمات( فروخته شده 

 .در تجارت سنتی همه ابعاد فیزدکی هیتند و در مقابل در تجارت الکترونیکی محض همه ابعاد ددجیتالی می باشند

 .به صورت ددجیتالی اس خردد کتاب الکترونیک دک تجارت الکترونیکی محض می باشد چرا که تمامی ابعاد هن 

س  چرا که کاال و عامل تحودل فیزدکی  یبی ا شی دا ن ساد  ادنترنتی خردداری نمادیم، تجارت الکترونیکی بخ اگر دک کتاب فیزدکی را ا  دک 

 .بوده و تنها بخشی ا  فرهدند خردد به صورت ددجیتالی اس 



 

 

 جارت الکترونیکی محضسازمان های ت، سازمان های فیزیکی محض، سازمان های مختلط

سا مان های فیزدکی محض به عنوان سا مان های ریر الکترونیکی دا اقتصاد سنتی اطالق میگردند در فالی که سا مان های تجارت الکترونیکی 

هدند ها و محض به عنوان سا مان های مجا ی هن الدن محض )الکترونیکی محض( در نظر گرفته می شوند. سا مان های مختلط هم برخی ا  فر

 .د و کارهای مقدماتی هن ها در دنیای فیزدکی انجام می شودنفعالی  های تجارت الکترونیکی را انجام می ده

 .مزادای تجارت الکترونیک باعث می شود به تدردج بییاری ا  شرک  های سنتی به شرک  های مختلط تبددل شوند

 

 

 



 الکترونیکی تجارت به سنتی تجارت از حرکت 

باشد. در تجارت سنتی اطالعات ا  طردق ارتباطات چهره به چهره تفاوت اساسی تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی در نحوه تبادل اطالعات می

یتی انتقال پیدا میو دا فداکثر به یتم پ سی سیله تلفن و  شبکهو سط  صورت های کامییکرد ولی در تجارت الکترونیکی ادن فرهدند تو وتری 

 . پردردمی

ستفاده ا  تجارت الکترونیکی را میبه سطهطورکلی مزادای ا یتر ارتباطی، ا  بین رفتن وا شامل ب ییم کرد که  سته تق ها، افزاده توان به پنج د

قدرت خردداران و پیداده با ارهای جددد برای تولیدکنندگان، ستتفارشتتی کردن محصتتوالت درخواستتتی و خدمات پشتتتیبانی قوی و پیداده 

 .تصادی نو پا و رقاب  سراسر اس مؤسیات اق

 بستر مناسب اطالعاتی و ارتباطی –۱

ای اس  که در مورد هر کاال چه ا نظر فنی دهد اطالعات نیبتاً کامل و گیتردهدکی ا  امکاناتی که ادنترن  در اختیار تجارت و با رگانی قرار می

دق  ار ش تجاری بیتتتیار  دادی دارد اما بدون صتتترآ هزدنه و  مان  داد به توان داف . امکانی که در دنیای واقعی،و چه به لحاظ تجاری می

ها هدد. ار ش ددگر تجارت الکترونیکی هن استت  که امکان ادجاد ارتباا با همه افرادی که برای تکمیل دک فرهدند با رگانی ال م استت  با هننمی

 .پردر اس ددگر امکانهای تردن  مان ا  طردق ادمیل و روشتماس گرفته شود، در کوتاه

 هاحذف نسبی واسطه –۲

سطهف س  که باعث کاهه بیرآ وا ستاوردهای تجارت الکترونیکی ا شمندتردن د سابقه قیم  کاالها و خدمات در جهان ها دکی ددگر ا  ار 

ساس برهوردهای انجام س . بر ا سطهشده ا شندگاشده، فرآ وا یتقیم بین خردداران و فرو صد موجب  ۵۰تا  ۱۵ن بین ها و ادجاد ارتباا م در

 .شده کاالها و خدمات برای مشتردان شده اس کاهه قیم  تمام

 افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولیدکنندگان –۳

رقرار کنند جهان ارتباا بای ا  تولیدکنندگان در سرتاسر دهد که بتوانند با طیف گیتردهارتباا ادنترنتی فرصتی را در اختیار خردداران قرار می

ا  و  نی بیشتری برای کیب امتیهای مختلف برسند و در مقابل فروشندگان قدرت چانهو ا  ادن طردق به تقاضای موردنظر خود ا  بین پیشنهاد

صورتی شند. در شته با شتر دا شتردان چکه در دنیای فقیقی به عل  محدودد مزادای بی صله جغرافیادی، م شی ا  فا خابی نین قدرت انتهای نا

 .ندارند

توان به امکان عرضه و فروش محصوالت به تمام مردم ا جمله می .البته ادن ساختار برای تولیدکنندگان هم دارای مزادا و امتیا ات فراوانی اس 

شاره  صرآ هزدنه کرد. درواقع تجارت الکترونیکی به تولیدکنندگان امکان جهانیجهان ا شان را با  یب  به هنچه در مقابشدن محصوالت ل کم )ن

شادد جالب باشد که بدانید بههدد( میدس  میبه ستانی هریعنواندهد.  شیوه فروش مثال، جلد پنجم کتاب دا ستفاده ا   س  با ا یته ا پاتر توان

شی معادل دک شار خودفرو شب اول انت شیهنالدن در  شد. امکان وقوع چنین فادثه  شته با شر ادن کتاب میلیون جلد را در جهان دا ردنی برای نا

 مانی کوتاه، دا اصتتالً محال بود دا به امکانات گیتتترده مالی و تبلیغاتی و تو دع نیا  داشتت  که هر ستتا مانی هم در مدتدر دنیای فقیقی، هن

 .توانادی انجام هن را دارا نیی 

 

 سفارشی کردن محصوالت و خدمات پشتیبانی قوی –۴

صورت سفارش و مطلوب خود خردد هن اس  که شما قادر خواهید بود که محصوالت مورد درخواس  خود را به مزد  ددگر تجارت الکترونیکی

، کامییوتر مورد درخواس  خود را با همان خصوصیاتی که مادلیم، سفارش dell توانیم هنگام مراجعه به ساد  شرک مثال ما میعنوانکنید. به

روش کار شتترک  دل برای قبول ستتفارش درخواستتتی به ادن صتتورت استت  که ابتدا امکان انتخاب و ارااه داده و خردداری کنیم. در ادن فرادند 

گیرد. سیس پیشنهاد مشتری با توجه به امکانات شرک  مورد بررسی قرارگرفته و نهادتاً مورد قبول دا عدم پیشنهاد در اختیار مشتری قرار می



س ، قبول قرار می صورت قبول درخوا سفارش و درداف  مبلغ طی میگیرد. در  شیوه پیگیری مرافل بعدی ثب   سال کاال و  شود و اعالم ار

سال ا  طردق فرستادن ادمیل های متعدد انجام می تواند  مان درداف  را اعالم نمادد. نهادتاً نوبه خود میشود. مشتری نیز بهمحموله در مدت ار

شتتده و برقراری ارتباا الکترونیکی با شتترک  تولیدکننده نیتتب  به رفع  کاالهای خردداریتواند با دادن اطالعات مختلف در مورد مشتتتری می

 .نقص کاالی موردنظر اقدام نمادد

هزدنه در های مختلف، ستتردع و کمطور داام ا  طردق روشکنند بههادی که ا  ادن طردق به فروش محصتتوالت و خدمات خود اقدام میشتترک 

ی شتردان خود ه شتیبانی قوی باعث ترریب مردم به خردد ا  ادنترن  میارتباا با م سالتند و پ شیوه الکترونیکیشود. در  ی  رواج   های نخ

ستفاده می ستفاده ا  ادن روش فقط برای کاالی کوچک و ار ان مثل ساع ، عروسک، کتاب، لباس ا شد اما اکنون با توجه به رشد فروش کاال، ا

صنادع شین رو افزون تجارت الکترونیکی،  صنع  ما شرک  فورد سا ی نیز به ادن روش رو هوردهبزرگی همچون  ساد   اند. مثالً با مراجعه به 

 .دلخواه انتخاب کنیمتوانیم ماشین مورد درخواس  خود را ا نظر رنگ دا امکانات جانبی بهمی

 پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری –۵

شرک دکی ا  پیامدهای تجارت الکترونیکی  سبق  گرفتن ا   س  که توانادی رقاب  و فتی در مواردی  صادی ا یات جددد اقت س های ادجاد مؤ

موا ات دکددگر عمل کار رادارند. در فال فاضتتر دو نوع با ار خرددوفروش دعنی با ار ستتنتی و فقیقی و با ار مجا ی و مبتنی بر شتتبکه بهکهنه

در برخی موارد  .د هیتند که گاه دارای خصوصیاتی مشترک و گاه با دکددگر متفاوت هیتندکنند و هرکدام دارای قواعد تجارتی خاص خومی

های کاربردی در با ار جددد مجا ی گوی رقاب  را ا  رقبای ستتنتی بگیرند و با ار محصتتوالت اند با ادجاد ستتیاستت وکارهای نوپا توانیتتتهکیتتب

صافب کنند. مثالً می یهتوان به رقاب  بین مؤمختلف را ت شرک   BarnesNoble س در خردد و فروش کتاب دا موارد ددگری  Amazonو 

 .با ی اشاره کرددر اسباب etoys در کامییوتر و Dell چون

 

 انواع مدل های تجارت الکترونیک

  

 P2P - Peer to Peer یا نقطه به نقطه 

 Wapتباطات تجاری و مالی بین دو طرآ فروشتتنده و خرددار بر استتاس تکنولوژی ار و وستتتد داد هن در که مدلی مدل تجاری نقطه به نقطه

 داهمان نکنولوژی ارتباا تلفن همراه با سرور برقرار می شود مانند جابجادی میتقیم پول ا  فیابی به فیاب ددگر.

 G2C - Government to Consumer یا دولت به مصرف کننده 

 دولتی با مصرآ کنندگان ومشتردان را دربرمی گیرد.تعامل تجاری دول  و سا مان های 

 C2G - Consumer to Government یا مصرف کننده به دولت 

 به معنای تعامل تجاری بین مصرآ کننده با دول  که در فال فاضر چنین مدلی رواج ندارد و  داد استفاده نمی شود.

 C2C - Consumer to Consumer یا مصرف کننده به مصرف کننده 

 دو طرآ معامله میتقیما مصرآ کننده و مشتری اس .

 G2G - Government to Government یا همان بین دولت ها 

 .گیرد برمی در را صادرات و واردات ا  اعم کلیه تعامالت تجاری ما بین دول  ها 

 B2G - Business to Government یا تجارت الکترونیک بین شرکت های دولتی 



 .اس  راه اول در فاضر فال در که دول  با تجارت دعنی  B2Gمدلی ا  تجارت الکترونیک بین کمیانی و شرک  با دک نهاد و ارگان دولتی . 

 C2B - Consumer to Business یا مصرف کننده به تجارت 

 .گیرد می صورت که ها کمیانی و ها شرک  با ارتباا با رگانی الکترونیکی ا  سم  مشتری، کیبه و مصرآ کننده 

 B2C - Business to Consumer یا تجارت به مصرف کننده 

ساد  های خود محصوالت را معرفی  شرک  هادی که با  صرآ کننده.مانند  شرک  ها و کمیانی ها با م ارتباا تجاری الکترونیکی بین بنگاه ها، 

 کرده و قیم  و جزدیات اجناس را به خردداران معرفی می کنند.

 B2A - Business to Administration 

گر. تعامالت تجاری ما بین ستتا مان ها ، ارگان ها و نهاد های دولتی مثل پرداخ  مالیات و عواری دک نهاد دولتی به نهاد دا ستتا مان دولتی دد

 .اس   B2Gهمان 

 B2B - Business to Business بنگاه به بنگاه 

صورت می پرکاربردتردن مدل تجاری که ادن رو ها فراوان  شی  صورت عمده فرو شرک  و کمیانی ب شود. در فقیق  ادن معامله بین دو  ددده می

ین و تامگیرد. معامله و ارتباا تجاری ای که در هن بنگاه ها ، شتترک  ها و کمیانی ها در دو طرآ ادن با رگانی الکترونیکی قرار دارند ، خرددار 

شنده و مصرآ کننده ضعف ادن مدل میتوان به  کننده کاال دا خدمات و نه فرو ش . ا  نقاا  یکو قدم در ادن راه گرا سی شرک   . بای اولین بار 

 عدم وجود اعتماد و اطمینان اشاره کرد.

 ساختار مدلهای کسب و کار

مدلهای کیب  ساختار مدلهای کیب و کار متغیر اس   درا راههای  دادی وجود دارد که شرکتها می توانند درامد ادجاد کنند. با ادن وجود همه

و کار بادد مدل درهمدشان را مشخص کنند. دک مدل درهمد بیان میکند که چگونه دک شرک  دا پروژه تجارت الکترونیکی درهمد کیب خواهد 

ا  فروش های هنالدن به دستتت  خواهد همد. ددگر مدلهای  "پان پاستتتیفیک کانتاس"نمود. برای مثال در کیس هرا دن، مدل درهمد برای پروژه 

 :رهمد نوعی عبارتند ا د

سا مان فق کمیییونی را در مقابل تعداد مبادالت انجام شده درداف  می کند برای مثال مبلغی که شما هنگام خردد دا فروش  :کارمزد مبادله

 . .دک خانه می پردا دد نوعی کارمزد مبادله اس . مبلغ بیشتر به کارمزد باالتر منجر خواهد شد

شتراک تردان مبالغ ثابتی را معموال به صتتورت ماهانه می پردا ند تا ا  برخی خدمات استتتفاده نمادند برای مثال دستتتمزد مشتت :کارمزد حق ا

سی به ستر شتری به منظور د س . بنابرادن مدل مقدماتی درهمدیAOL پرداختی دک م سته ا مبتنی بر  AOL (america online) ، ا  ادن د

 .فق اشتراک اس 

 .ا ا  افراد با شرکتهای ددگر به منظور قرار دادن دک تبلیغ بر روی سادتشان مبلغی را درداف  میکنندشرک  ه :کارمزد تبلیغات

 .شرک  ها فق کمیییونی را به منظور ارجاع مشتردان به وب سادتهای ددگر درداف  میکنند :کارمزد آشنا نمودن

 walmart.com دک خدم  درهمد کیب میکنند برای مثال  مانیکهشرک  ها با فروش کاال دا خدم  ا  طردق وب سادتشان با ارااه  :فروش

 . . .دک خط محصول را می فروشد

برخی شتترک  ها اجا ه می دهند که در مقابل کارمزد شتتما دک با ی را انجام دهید دا دک رقاب  ور شتتی را به صتتورت  نده  :مدل های دیگر

 .تماشا کنید



 

 

 

 

 

 

 الکترونیکیمدل های کسب و کار متداول در تجارت 

 .دنانواع بییاری ا  مدل های کیب و کار تجارت الکترونیک وجود دارند، موارد  در برخی ا  متداول تردن دا قابل مشاهده تردن مدل ها می باش

 

ستقیم آنالین -1 ان به واضتا تردن مدل، فروش هنالدن ا  تولیدکننده به مشتتری است . )با فرآ واستطه ها( دا ا  خرده فروشت :ازاریابی م

شد. ادن مدل در صوالت و خدمات ددجیتالی کارا می با صا برای مح صو صرآ کنندگان )کاراتر نمودن تو دع( چنین مدلی مخ  B2B و B2C م

 .اعمال می شود

خردداران سا مانی بزرگ، خصوصی دا عمومی، معموال خرددهادشان را ا  طردق دک سییتم مناقصه  :سیستم های مناقصه الکترونیکی -2

نهاد( انجام میدهند که فراجی معکوس نیز نامیده میشتتود چنین مناقصتته ای می تواند به صتتورت هنالدن انجام شتتده و در هزدنه و  مان )پیشتت

فتتته استتتت  بیتت  دتتا بو ح م نون  ک هم ا بوده استتتت ، و  تردتتک  ک ل نرال ا ج توستتتط  دن متتدل  نمتتادتتد. ابتتداع ا دی  جو  .صتتترفتته 

 .نه ها بادد ا  طردق سییتم مناقصه صورت پردردبرخی سا مانهای دولتی دستور داده اند که تمامی هزد

ادن مدل به خردداران اجا ه می دهد که قیم  مورد نظر خود  :(Priceline.com ابداع شده به وسیله) :شخص نمودن قیمت مورد نظر -3

 .را بتتتتتترای دتتتتتتک کتتتتتتاال دتتتتتتا ختتتتتتدمتتتتتت  مشتتتتتتتتختتتتتتص نتتتتتتمتتتتتتادتتتتتتنتتتتتتد

Priceline.com دک فروشتتتنده برای فروش کاال دا خدم  در هن قیم  پیوند بزند.  تالش خواهد کرد که درخواستتت  مشتتتتری را به تمادل

 .مشتردان که معموال شخصی می باشند، ممکن اس  مجبور شوند که قیمتهای خود را قبل ا  درداف  کاال دا خدم  افزاده دهند

هن نیا   Hotwire.com چونبر اساس ادن مدل، مشتری نیا ی را مشخص نموده و سیس دک شرک  واسطه هم :یافتن بهترین قیمت -4

دقیقه  مان دارد که  ۶۰را به دک بانک اطالعاتی پیوند  ده، کمتردن قیم  را معین کرده و هنرا به مصتتترآ کننده ارااه می کند. خرددار بالقوه 

ند برای  Insweb.com بیمه به پیشتتتنهاد را بیردرد دا رد نمادد. تغییر دافته ادن مدل برای بیمه وجود دارد. برای مثال: مشتتتتری می توا

شابهی را بکار می گیرند تا به کمتردن قیم   شرک  ها مدل های م ییاری ا   شنهاد قیم  درداف  نمادد. ب س  ارااه نمادد و چنددن پی درخوا

 .ا پیدا نمادندمراجعه نموده تا بهتردن نرخ بهره برای وام های خانه با اتومبیل رE-loan.com دس  دابند. برای مثال، افراد می توانند به

سازی -5 شنا  توافقی است  که در هن دک شتردک با اردابی )دک بنگاه، ستا مان دا دک فرد( مشتتری را به وب ستاد  شترک   :بازاریابی آ

شود.  سا  انجام می  شنا شرک  ه ساد   شنده بر روی وب  شرک  فرو سط قرار دادن دک تبلیغ دا لوگو ا   شنده ارجاع می نمادد. ارجاع تو فرو

ییونی در فد شرک   سا  کمی شنا شنده خردد نمادد درداف  میکند. به عبارت ددگر با  ٪۱۵تا  ۳ه شتری ا  هن فرو ا  قیم  خردد را  مانیکه م

شرک  فروشنده دک نیروی فروش کمیییونی مجا ی را بکار می گیرد. ابداع ادن روش توسط ساختن،  شنا  ستفاده ا  با اردابی ه  CD NOW ا

 ۵۰۰،۰۰۰نزددک به  Amazon.com هم اکنون بوستتتیله هزاران خرده فروش دا تولید کننده بکار میرود. برای مثالبوده استتت  ادن مفهوم 

  .شرک  هشناسا  دارد

سینه -6 سینه به  بر استتاس ادن مدل دک شتتخص می تواند هگاهی ا  دک مارک را و دا فتی فروش هن را افزاده دهد به ادن  : بازاریابی 

سأ صورت که افراد را  سا صی بییوندند. ادن مدل ا شخ ستان را بکار گیرند تا به برنامه های م ستند دا دو ترریب نمادد که برای ددگران پیام بفر

 .با اردابی سینه به سینه مبتنی بر وب می باشد



ا گیترش داده اس . معموال در خرددهای فجیم، تخفیف وجود دارد. تجارت الکترونیک مفهوم تجمیع سا ی الکترونیکی ر :خرید گروهی -7

سیس مراکره میکند )دا  شات هنها را تجمیع مینمادد و  سفار سط را می دابد،  سا مانهای کوچک و متو شخص ثالثی، افراد با  صورت که  بددن 

توانند به  یمناقصتته برگزار میکند تا به بهتردن معامله دستت  پیدا کند. لرا با استتتفاده ا  مفهوم خردد گروهی دک بنگاه کوچک دا فتی افراد م

 shop2gether.com و Accompany.com تخفیف دس  دابند. برخی ا  تجمیع کنندگان پیشتا  عبارتند ا 

 را شتتتنیده اند، بزرگتردن ستتتاد  فراجی هنالدن. چند صتتتد شتتترک  ددگر ا  جمله ebay.com تقردبا همه کلمه :حراجی آنالین  -8

Amazon.comو yahoo  کنند. در ادن فراجیها خردداران هنالدن، پیشتتتنهادات متوالی و پی در پی را برای نیز فراجی هنالدن برگزار می

 .کاالها و خدمات متنوع ارااه می دهند و با باالتردن پیشنهاد کاال و مورد فراجی رابدس  می هورند

مت -9 خد کاال و  مودن  ن فارشففی  گردد :سفف لیتتد  تو خردتتدار  بر استتتتاس مشتتتخصتتتتات  نی کتته دتتک کتتاال  ع م دن   .بتته ا

مفهوم مدل جدددی نیی  در فقیق  قدم  هن به اندا ه قدم  تجارت اس . هنچه جددد اس  ادن اس  که می توان به سرع  کاال را به ادن 

لی ارااتته داد مو ع م یمتت  کتتاالی  ق تر ا   چنتتدان بتتاال تی نتته  م ی ق طبتتاق داد و بتتا  ن ننتتده ا ک برای مصتتتترآ  دن  نال  .صتتتتورت ه

س  که کاال شرکتی ا شرک  دل پیروی می کامییوتر دل مثال خوبی ا   شرک  ها ا   ییاری ددگر ا   شی مینمادد ب سفار شتردان  ها را برای م

کنند. صنع  اتومبیل در فال انطباق محصوالته می باشد و انتظار دارد که ا  طردق کاهه موجودی بواسطه تولید اتومبیل براساس سفارشات 

  .میلیونها دالر در سال صرفه جودی نمادد

ش  )برای مثال برای  :و بازارهای الکترونیکی مراکز مبادله - ۱۰ صورت کاربردهای محدود وجود دا با ارهای الکترونیکی برای دهه هادی به 

هزاران با ار الکترونیکی کاراایهای جدددی به فرهدندها معرفی نموده اند اگر ادن با ارها به صتتورت  ۱۹۹۹مبادالت مواد خام و اولیه( اما ا  ستتال 

سا ماند سبی  شند. ا  موارد پرطرفدار، با ارهای منا شته با شنده دا شوند می توانند مزادای مهمی برای هر دو طرآ خرددار و فرو هی و مددرد  

 .عمودی می باشند )پورتالهای عمودی نیز نامیده می شوند( که بر دک صنع  تمرکز می کنند

 

یک ادجاد مدل های جدددی اس  که مددرد   نجیره تأمین را بهبود دکی ا  کمک های اصلی تجارت الکترون :بهبود های زنجیره تأمین - ۱۱

 .می بخشند. بیشتردن تمادل در تبددل  نجیره تامین خطی که کند، پر هزدنه و میتعد اشتباه می باشد به هاب اس 

ی سنتی ک شند دا ادنکه در بین خود با مدل های  یتقل با شده می توانند م یب و کار ذکر  شند. هر دک ا  مدل های ک شده با ب و کار ترکیب 

 .دک شرک  می تواند ا  چنددن مدل کیب و کار متفاوت استفاده نمادد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


