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تاریخچھ تجارت الکترونیک

نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهاي بخش هاي عمومی و •
خصوصی براي استفاده از تکنولوژي اطالعات به منظور کسب 
رضایت مشتري و همانگی موثر درون سازمانی نشآت گرفته 

.است

1956ATMآغاز از سال•

•EDIمبادله الکترونیکی داده ها ،
مقالھ تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتھا، نوید زراعتی

تعریف 
تجارت الکترونیک به معناي تولید، بازاریابی، فروش و تحویل کاالها و •

.خدمات با استفاده از ابزارهاي الکترونیک است

به طور کلی تجارت  (OECD)بر اساس تعریف دفتر توسعه جامعه اروپا •
الکترونیک معامالت را در ارتباط با فعالیت هاي تجاري افراد و سازمان ها 

( این فعالیت ها بر اساس پردازش و انتقال اطالعات دیجیتالی . شکل می دهد
.مبتنی هستند) متن،صدا، تصویر

انجام داد،  webتمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژي •
.گویندتجارت الکترونیکی می 

1380مجموعھ مقاالت ھمایش جھاني شھرھاي الكترونیكي و اینترنتي،
1380دکتر محمود زرگر، مدلھای راھبردی و راھکارھای تجارت در اینترنت، انتشارات بھینھ، 

شبکھ خبری ورلد نیوز، حامد شفیعی
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ویژگی هاي تجارت الکترونیک
برداشتن محدودیت هاي زمانی و مکانی•
کاهش قیمت منابع جهت خرید•
افزایش درصد فروش•
دسترسی آسان به اطالعات الزم•
کاهش چشمگیر هزینه هاي معامالتی•
کاهش هزینه هاي زمانی معامالت•
و برداشتن مرز هاي جغرافیایی جهانی نمودن تجارت•

مقالھ تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتھا، نوید زراعتی

هدف از تجارت الکترونیک
حذف فرایندهاي زاید و یا بهبود فرایندهاي موجود•
افزایش درآمد•
دستیابی به مشتریان جدید  •
اتخاذ تصمیم هاي بهتر•
بهینه سازي کاال و خدمات•
کاهش هزینه ها•
ورود به بازارهاي جهانی و بازاریابی صادرات•

2006شھریار عزیزی، حسن قربانی، تجارت الکترونیک،:مترجم / مولف
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سیر تکاملی
  1995پیش از : دوران طفولیت تجارت الکترونیک •
1999تا  1995از : عصر طالیی تجارت الکترونیک •
2001و  2000: ترکیدن حباب دات کام •
تا کنون 2001از سال : تجدید حیات تجارت الکترونیک •
گرایشات آتی در تجارت الکترونیک•

مقالھ تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتھا، نوید زراعتی

انواع مدل هاي تجارت الکترونیک
)تجارت اینترنتی بین دو بنگاه (  Business to Business-B2Bتجارت •
خرده ) تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مصرف کننده ( Business to Consumer-B2Cتجارت •

فروشی
تجارت الکترونیک بین مصرف کننده و مصرف ( Consumer to Consumer-C2Cتجارت   •

)کننده 
کلیه معامالت مالی و تجاري بین شرکتها و ( Business to Administration-B2Aتجارت•

)سازمانهاي دولتی 
)هر گونه امور کسب کار بین دولت و مردم ( Consumer to Administration-C2Aتجارت •
-Government to Governmentتجارت • G2G
•Government to Business -G2B
•G2E- Government to Employee
- Peer to Peerتجارت • P2P

ویکیپدیا
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Different types of E-
Commerce

Business
(organization)

Customer
(individual)

Business 
(organization)

Customer
(individual)

B2C 
(e.g Amazon)

C2B
(e.g Priceline)

C2C
(e.g eBay)

B2B 
(e.g Alibaba)

B2B( Business To Business)
اولین روش خرید و فروش معامالت الکترونیکی  •
کسب بیشترین عایدي نسبت به دیگر روش هاي تجارت الکترونیک  •
شناسایی واسطه ها عالوه بر شناسایی مشتریان •
تامین (گردهمایی همه ي شرکا  و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی •

...) کنندگان ،خریداران، پشتیبانی، سرویس ها و 
مورد استفاده در خرید عمده به دلیل خطرات موجود در خرده فروشی  •

)Cisco 1996(در اینترنت
فروش مستقیم منبع اصلی درآمد به حساب می آید•

مقالھ تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتھا، نوید زراعتی
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B2C( Business To Consumer)
خرده فروشی، بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از این •

روش
با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و خریداري انواع و •

اقسام کاالها از اینترنت امکان پذیر شد
•Amazon, CDNOW
موفقیت در این مدل وابسته به تجربیاتی است که به مشتري ارائه •

می شود

مقالھ تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتھا، نوید زراعتی

C2C ( Consumer To Consumer )
مزایده ها و مناقصه هاي کاال انجام می گیرد•
مانند نیازمندي هاي طبقه بندي شده یک روزنامه•
خرید و فروش مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه•
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، این مدل براي •

فروش کاال ها مورد توجه قرار گرفت
•Ebay  بزرگترین نمونه اولیه مدلC2C

مقالھ تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتھا، نوید زراعتی
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C2B( Consumer To Business)
راحت تر کردن امر خرید اینترنتی و آنالین براي مشتریان با حضور •

Onlineآژانس هاي 

مربوط به افرادي که از اینترنت براي فروش محصوالت و خدمات به •
سازمان ها و اشخاص حقوقی استفاده می کنند

اشخاص حقوقی مورد هدف به دنبال خدمات و کاال ها با پایین ترین •
قیمت هستند

کسب منفعت بیشتر توسط خریداران به دلیل حذف واسطه ها•
مقالھ تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتھا، نوید 

زراعتی

Examples

• B2C: www.amazon.com
• C2C: www.eBay.com
• B2B: www.alibaba.com
• C2B: www.priceline.com

                            Lets Visit These Websites
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مزایا و معایب

مزایاي تجارت الکترونیکی براي سازمان
بین المللیو ملی گسترش بازار سازمان به بازارهاي      . 1
هزینه کمتر و سرعت بیشتر تهیه مواد و خدمات از سایر شرکت ها و با      . 2
کوتاه کردن کانال هاي بازاریابی و حتی حذف آن ها و در نتیجه تولید محصوالت با     . 3

سود بیشترو قیمت نهایی کمتر 
موجودي هاي کمتر     . 4
کاهش هزینه هاي ارتباط از راه دور     . 5
کمک به شرکت هاي کوچک براي مقابله و رقابت با شرکتها بزرگ     . 6

90فلسفھ علم،سال اول ،شماره دوم،پاییز وزمستان 
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افزایش قدرت انتخاب مشتریان•
کاهش هزینه کاال و خدمات•
امکان خرید در هر ساعت از شبانه روز•
در عرض چند اطالعات مربوط و مفصل دسترسی مشتریان به •

ثانیه
امکان تعامل مشتریان در جوامع الکترونیکی و مبادله نظرات •

ومقایسه تجربیات

مزایاي تجارت الکترونیک براي مشتریان

مزایاي تجارت الکترونیکی براي جامعه

امکان کار در خانه و کاهش نیاز به مسافرت هاي درون شهري. 1
ارتقاي استاندارد هاي زندگیبعضی از کاالها و کاهش قیمت  امکان. 2
امکان استفاده مردم در کشورهاي در حال توسعه و مناطق روستایی و دورافتاده از  .3

.  محصوالت و خدماتی که به آن ها دسترسی نداشتند
تسهیل حمل و نقل عمومی و کاهش هزینه توزیع، افزایش کیفیت خدمات اجتماعی .  4

و خدمات بهداشتی درمانی
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معایب تجارت الکترونیک

کاهش میزان تولید .1
تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان .2
کاهش تولید شرکتهاي ورشکسته .3

سید جوادمرتضایی ارزیل/کتاب جایگاه تجارت الکترونیک در ایران و کسب درآمد از اینترنت 

نیاز هاي تجارت الکترونیک

یک سیستم بانکی روان و دقیق .1
کد تجاري محصول .2
قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداري الکترونیکی.3
تهیه و تدوین نظام مالی اطالعات و نظام حقوقی اطالع رسانی .4
)  کپی رایت(
امنیت اطالعات.5
محرمانه بودن اطالعات شخصی.6
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تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی . 7    
همکاري دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهاي مختلف .8
پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه .9

تأمین، صدور و بکارگیري کارت اعتباري.10
تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر .11

مخابراتی به شکل بی سیم 

مجموعھ مقاالت ھمایش تجارت الکترونیکی

ویژگی سیستم پرداخت الکترونیکی

امنیت . 1      
تقسیم پذیري. 2      
قابلیت بررسی و قابلیت اطمینان. 3      
عدم تکذیب . 4      
گمنامی. 5      

دکتر حسین عباسی نژاد، مینا مھرنوش؛ انتشارات سمت نو: بانکداری الکترونیکی؛ نویسنده
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ابزارهاي پرداخت الکترونیک
کارتهاي اعتباري  

کارت هاي الکترونیکی       کارتهاي بدهی  . 1          
کارتهاي هوشمند                                                 

پول الکترونیکی . 2          
چک الکترونیکی. 3          
سیستم هاي ریز پرداخت . 4          

تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است.
 جایگاه صدم ایران در
 ،آن دولتی بودن نکته مهم دربحث تجارت الکترونیک در ایران

.  است

ماھنامھ پیام فردا
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موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران
عدم وجود قوانین مدون تجارت الکترونیک

 فقدان نظام بانکداري نوین
 پایین بودن سطح اگاهی و عدم توجه مردم به فن آوري اطالعات
  عدم پشتیبانی بسیاري ازشرکت تجاري فعال دراین زمینه از کشورمان
 عدم وجود مراکز وشرکت دولتی وخصوصی خدمات دهنده تجارت

 عدم وجود کارت هاي اعتباري بین الملل وسایرکارتهاي خرید
  فقدان بستر وتجهیزات شبکه اي وارتباطی الزم براي دسترسی سریع و

آسان به اینترنت 

كتاب تجارت الكترونیك نوشتھ دكتر سھیل سرمد سعیدي و دكتر وحیدرضا میرابي

http://www.ec-couf.ir
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نتیجه گیري

امروزه یک سري تغییرات عمیقی برروي ارتباط اقتصادي بین •
.افراد، شرکتها ودولتها به وجود آمده است

) برپایه مدارك واسناد کاغذي( مبادله تجاري از حالت سنتی •
خارج شده و به سوي مبادله از طریق بهره گیري ازسیستم هاي  

.الکترونیکی رفته است

:تاثیر تجارت الکترونیک در بنگاه  ها
 افزایش رقابت
افزایش کارایی وسرعت
    کاهش هزینه جانبی
شرکت ها براي افزایش رضایت مشتري وهماهنگی درون •

.سازمانی از تجارت الکترونیک استفاده می کنند
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:ساده ترین نقشی که تجارت الکترونیک برزندگی کاربران اینترنتی دارد•

خرید وفروش اجناس به صورت راحت در کمترین زمان از طریق کارت هوشمند

قسمت اعظمی ازتجارت جهان را دربرگرفته چون هرشخص  B2Cامروزه،تجارت •

.می تواند دراین عرصه فعالیت کند

ما خودمان می توانیم تاجر اینترنتی باشیم ومحصول براي فروش را با اینترنت عرضه : مثال

.کنیم

با وجود نو پا بودن تجارت الکترونیکی می توان از طریق فرهنگ سازي در جهت •

استفاده از آن و ایجاد گارگاهی که مزایا و نحو استفاده آن را در سازمانها و بازار به 

نحو احسن توضیح دهد و همچنین واگذاري آن به بخش خوصوصی در کنار کمک 

.دولت پیشرفت کنیم
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کارکرد هاي تجارت الکترونیک
o استفاده از تجارت الکترونیک در یک بنگاه همراه با خرج هزینه هایی است اما موجب

تسهیل برخی کارها در بنگاه شده و از این طریق اثر مثبتی را بر جوانب مختلف بنگاه 
.برجاي می گذارد

o این ریسک وجود دارد که تلفیق فن آوريIT   در کوتاه مدت باعث می شود کارکنان
پرسنل متخصص خود را از دست بدهند و بیکاري ساختاري ایجاد شود اما در میان  

مدت و بلند مدت باعث ایجاد شغل به خصوص در بخش هاي جدید مانند ایجاد 
.وسایل ارتباطی و خدماتی و اطالعاتی خواهد شد

o تقاضا براي استخدام بخش تجارت الکترونیک زیاد می شود به طوري که این مشاغل
اثر تجارت بر اشتغال این  . شغل داراي بیشترین تقاضا در آینده خواهد شد 5یکی از 

.باال برده اند ITاست که افراد توانایی خود در زمینه 
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بهبود عملکرد سازمان
:بررسی بهبود عملکرد سازمان توسط تکنولوژي ارتباطات در ابعاد

مالی                                                            بازاریابی الکترونیک•
بازار                                                            تبلیغات الکترونیک•
عملیاتی                                                        پرداخت الکترونیک•

سفارش دهی و ارسال                                                                        
خدمات حمایت مشتري                                                                    

جھانشاھی و ھمکاران/ کاربرد تجارت الکترونیک درعملکرد سازمانی 

کارکرد تجارت عملکرد

بنگاه تجاري با بهره گیري ازفناوري ارتباطات گسترده و کم هزینه اینترنت •
شرکت می توانند به راحتی فراتر از مرزها عمل کنند وبا هزینه کم به  

وبر موانع سنتی تجارت بین الملل غلبه  .مشتري خود دسترسی داشته باشند
.کنند و وارد عرصه رقابت جهانی شوند

ازکاربردهاي تجارت بر روي بازاریابی می توان به خدمات مشتري و •
ترویج محصول و کاهش منابع مربوط و فروش و توزیع و اطالعات قیمت  

.و فعالیت تراکنشی و سفارش دهی
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Sources

• www.sid.ir
• www.civilica.ir
• www.ut.ac.ir
• www.prozhe.com
• www.e-modiran.com

با تشکر از توجه شما


