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 ترین انواع آن کدام است؟مفهوم تجارت الکترونیک چیست و رایج

 

شود، به خرید و فروش کاال با استفاده از اینترنت و انتقال پول و تجارت الکترونیک که با نام تجارت اینترنتی نیز یاد می

شود. تجارت الکترونیک در بیشتر موارد برای فروش محصوالت واقعی طالعات برای اجرای معامالت الکترونیک، گفته میا

شوووود را تواند هر نوع معامله تجاری که از طریق اینترنت انجام میرود، ولی هم چنان میبه صوووورت ینالیه به کار می

 توصیف نماید

 

توان به صووورت انجام تمام معامالت تجاری در پلتفرم الکترونیک تفسوویر  میرا  Commerce) -(Eتجارت الکترونیک

توان گفت، هر نوع دادوستد تجاری که در بستر تر ایه موضوع را برای شما شرح دهیم میکرد، اگر بخواهیم به زبان ساده

 .شودفضای دیجیتال به انجام برسد تجارت الکترونیک نامیده می

 

 چیست؟ کسب و کار الکترونیکی

معرفی میشووند ممکه است به عنوان  "E-business" یا "ebusiness" کسو  و کارهای الکترونیکی که الل  با 

در پشتیبانی از تمام فعالیتهای درون کس  و کار تعریف شود تجارت (ICT) اسوتفاده از تکنولویی اطالعات و ارتباطات 

شکیل شده است ومیتواند یکی از فعالیتهای اساسی باشد که ازتبادل محصوالت و خدمات بیه مشالل وگروه ها و افراد ت

 .در هر کس  و کار دیده شده است

ای به معنی انجام کس  و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای در یک تعریف ساده وایه کس  و کار الکترونیکی

تجارت الکترونیک از ایه دسووت دارای مفهومی کوچکتر و محدودتر نسووبت به کسوو  و کار الکترونیکی مرتبط اسووت . 

  .است

 استفاده هاتراکنش تمام برای اینترانت و وب اکسترانت، ینترنت،شود که از اکس  و کار الکترونیک به مفهومی گفته می

بیه هسووتند با ایه تفاوت که کسوو  و کار شوو هم به یاربسوو الکترونیک تجارت و الکترونیک کار و کسوو  مفهوم دو. کند

 .الکترونیک چیزی بیش از خرید و فروش محصول و خدمات به صورت ینالیه است

و مدیریت  ایگیرد؛ فرییند سفارش الکترونیک، مدیریت تأمیه زنجیرهتری را در بر میایه مفهوم بازه فرییندهای گسترده

هسوتند. بنابرایه تجارت الکترونیک بخشووی از کسوو  و کار الکترونیک محسوب   روابط مشوتری از ایه دسوت فرییندها  

 .شودمی

 

 

 

http://radiokasbokar.com/6659-2/
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 :کسب و کار الکترونیک دو نوع دارد

1. Play Pure 

 .دارند تمرکز خدمت و محصول یک روی فقط شود کهایه اصطالح به کس  و کارهایی گفته می

2. Click and Brick 

. ندکنمی اداره آفالین صورت به هم و آنالین شان را هم به صورتهایی است که کس  و کارایه اصطالح برای شرکت

 به مغازه یک در رسانند،می فروش به را خود محصوالت ین طریق از که سوایت وب یک داشوته  بر عالوه که معنا ایه به

 .فروشندمی هم را محصوالتشان نیز فیزیکی صورت

 

 

 الکترونیک کار و کسب و الکترونیک تجارت تفاوت

 و خرید هب فقط الکترونیک کار و کسب مقابل، در. گویندمی الکترونیک تجارت خرید و فروش از طریق اینترنت به

 و  کس را دهدمی انجام اینترنت طریق از کار و کس  یک که اقتصادی هایفعالیت تمام بلکه شودنمی محدود فروش

 .شوندگسترش دانش استفاده می برای که اییهتکنولویی و اطالعات مثال، برای. گویندمی الکترونیک کار

 های یک کس  و کار الکترونیک استتریه بخشتجارت الکترونیک یکی از اصلی. 

    بسویاری از مردم اعتقاد دارند زمانی که یک کسو  و کار به طور کامل اینترنت را به عنوان واسطه قرار دهد و از ین

لکترونیک شووناخته شووود. هیا نیازی نیسووت که یک کسوو  و کار  تواند به عنوان کسوو  و کار ااسووتفاده کند، می

 .الکترونیک وجود فیزیکی نیز داشته باشد

 شامل  های دیگر را نیزهای مالی وابسوته اسوت ولی کس  و کار الکترونیک بخش  تجارت الکترونیک فقط به تراکنش

 .شودمی

 زی بیشتر از تواند از چید اما کس  و کار الکترونیک میتجارت الکترونیک برای اتصال به باقی دنیا نیاز به اینترنت دار

 .های اتصال هستنداینترنت نیز استفاده کند؛ اینترانت و اکسترانت دو مورد از ایه راه
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 الکترونیک کار و کسب و الکترونیک تجارت مزایای

تماال بعضی از مزایایی که ایه دو اند. به عنوان یک مشتری احایه دو مفهوم روش خرید کردن را به طور کلی تغییر داده

 دانید به عنوان یک صاح  کس  و کار چه مزایای برای شما دارند؟اید. اما ییا میمفهوم دارند را دیده

 مصرفی هزینه و زمان کاهش 

های زیادی مثل اجازه، قبض برق و تلفه و از ایه دسووت چیزها را داشووته یک مغازه به معنای ایه اسووت که باید هزینه

 .پرداخت کنید

طع ها را قها را کاهش دهید و یا حتی ینتوانید ایه هزینهبا تبدیل کسو  و کار خود به یک کس  و کار الکترونیک می 

های پیشنهاد ویژه بسیار ای از ایمیلتر کند. برای مثال ارسال مجموعهتواند وظایف شوما را ساده کنید. ایه کار حتی می

 .بروشور کالذی است 100تر از چاپ و پخش ساده

 منعطف کاری ساعت 

 .تواند حتی در نیمه ش  هم دریمد داشته باشدساعته در دسترس است. یک کس  و کار اینترنتی می 24اینترنت 

 مکانی محدودیت بردن بین از 

ست. ااینترنت نه تنها به زمان محدود نیست بلکه موقعیت مکانی مشخصی نیز ندارد و در سرتاسر جهان قابل دسترسی 

ها را شوند و زمان حضور شما در مغازه نیز ینای در اطراف مغازه میبا داشته یک مغازه مشتریان شما محدود به منطقه

 .کندمحدودتر می

اما با وجود تجارت الکترونیک، فروشگاه شما از یک تلفه هوشمند نیز قابل دسترسی است. و ایه به معنای ین است که 

 .ای خواهد بودو کار لحظهکس  و کار شما یک کس  
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 الگوهای تجارت الکترونیک 

 گروه دخیل هستند  3در تجارت الکترونیک 

 C           یا   Customerمشتری  -1

 Bیا    Businessبنگاهها و شرکتها  -2

 G          یا   Govermentدولت  -3

 اما روابط ایه سه گروه ب شرح زیر است 

 مثال توضیحات نوع ارتباط ردیف

1 C2C رتباط دو نفر در سایت دیوارا مشتری با مشتری 

2 C2B خرید خودرو فرد از سایت ایرانخودرو مشتری با بنگاه 

3 C2G واریز مالیات به حساب دولت مشتری با دولت 

4 B2C ارتباط بانکها با فرد بنگاه با مشتری 

5 B2B ارتباط بانکها با هم بنگاه با بنگاه 

6 B2G با بانک مرکزی ارتباط بانک ملت بنگاه با دولت 

7 G2C واریز رایانه دولت با مشتری 

8 G2B بانک مرکزی با بانکها دولت با بنگاه 

8 G2G پلیس اینترپل دولت با دولت 

 

 چیست؟ استراتژیک مدیریت

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم سازمان می باشد و توسط راهبران 

های خارج از سازمان گرفته می شود ایه فرایند  رشد سازمان به نمایندگی از مالکان ، به منظور کنترل منابع در محیطا

سازمان که به همه فعالیت  ها و سیاستهایهای سازمان و توسعه برنامهشامل مشخص کردن ماموریت، چشم انداز، دارایی

 .ستهایی که برای رسیدن به ین خواهد شد نیاز ا

تعریف دیگر ارایه شده در باب مدیریت استراتژیک راهکارها و تصمیم هایی که قرار است به ما و سازمان ما کمک کند تا 

در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف حرکت کنیم یا در تعریف ساده تر کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. در ایه 

 .کرد و موج  تعییه عملکرد بلندمدت یک شرکت است مسیر مدیریت استراتژیک ما را یاری خواهد
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مدیریت اسووتراتژیک شووامل رصوود محیطی  خارجی وداخلیی، تدویه اهداف بلندمدت، پیاده سووازی، ارزیابی و کنترل   

اسوتراتژی می باشد. بنابرایه مطالعه مدیریت استراتژیک بر پایش و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارجی در پرتو قوت  

شوود. و کار خوانده می یف های داخلی یک شوورکت تأکید دارد. مدیریت اسووتراتژیک در ابتدا سوویاسووت کسوو ها و ضووع

موضووعاتی که در مدیریت اسوتراتژیک مطرح می شوود شامل برنامه ریزی استراتژیک، رصد محیطی و تجزیه و تحلیل    

 .باشدصنعت می

و تصمیم هایی که قرار است به ما و سازمان ما کمک کند تا تعریف دیگر ارایه شده در باب مدیریت استراتژیک راهکارها 

در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف حرکت کنیم یا در تعریف ساده تر کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. در ایه 

 .مسیر مدیریت استراتژیک ما را یاری خواهد کرد و موج  تعییه عملکرد بلندمدت یک شرکت است

تژیک شووامل رصوود محیطی  خارجی وداخلیی، تدویه اهداف بلندمدت، پیاده سووازی، ارزیابی و کنترل  مدیریت اسووترا

اسوتراتژی می باشد. بنابرایه مطالعه مدیریت استراتژیک بر پایش و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارجی در پرتو قوت  

شوود. و کار خوانده می سوویاسووت کسوو  ها و ضووعیف های داخلی یک شوورکت تأکید دارد. مدیریت اسووتراتژیک در ابتدا

موضووعاتی که در مدیریت اسوتراتژیک مطرح می شوود شامل برنامه ریزی استراتژیک، رصد محیطی و تجزیه و تحلیل    

 .باشدصنعت می

 

 چیست؟ استراتژیک مدیریت مزایای

دادن به  شکل برای و کند عمل نویور و خالق ایشویوه  به که دهدمی را امکان ایه سوازمان  به استتراتژیک  مدیریت

شوووود که سووازمان دارای ابتکار عمل باشووود و  یینده خود به صووورت انفعالی عمل نکند. ایه شوویوه مدیریت باع  می  

ها، واکنش نشوووان دهدی و بدیه گونه ای دریید که اعمال نفوذ نماید  نه اینکه تنها در برابر کنشهایش به گونهفعوالیت 

 .ه را توووحوووت کووونوووتووورل دریورد   سوووووورنووووشووووووت خوووود را رقوووم بوووزنووود و ییووونووود     

اده کند از مجرای استفاز نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک سازمانی ایه بوده است که به سازمان کمک می

های های استراتژیک را انتخاب نماید و بدیه گونه استراتژیها یا گزینهتر راهتر و منطقیتر، معقولنمودن از روش منظم

نماید. تردیدی نیست که ایه یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی بهتری را تدویه 

 .تری ایفا کنندتواند در مدیریت استراتژیک نقش مهمدهد که ایه فرایند مینشان می

د. یکی دیگر از نماینمودیران و کارکنان از طریق درگیر شووودن در ایه فرایند خود را متعهد به حمایت از سوووازمان می 

ی از شود. یکمهمتریه منافع مدیریت استراتژیک ایه است که موج  تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می

. ودش اختیار تفویض کارکنان به تا شودمی فرصتی موج  که اسوت  ایه سوازمانی  استتراتژیک  مدیریت منافع بزرگ

کت گیری مشارشووند در فرایندهای تصمیم و ترلی  می تشوویق  کنانکار ین وسویله  به که اسوت  عملی اختیار تفویض

کننود، خالقیت، نویوری و خیال پردازی را تمریه نمایند و بدیه گونه ارر بخشوووی ینها افزایش خواهد یافت. در مجموع  

 :عالوه بر موارد فوق، میتوان مزایای دیگری برای مدیریت استراتژیک در سازمان نام برد
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 ده، اولویت ها را مشخص نمود و تصمیمهای امروز را در پرتو پیامدهای یینده اتخاذ می نمایدجهت گیری یین .1

نقش هماهنگ کننده بیه برنامه های عملیاتی سوووازمان را انجام می دهد و اقدامات واحدهای مختلف را در  .2

 یک مسیر قرار می دهد

از برخورد نموده و کار تیمی و با اوضوواع و شوورایطی که بسوورعت دسووتخوش تغییر میشوووند به روش کارسوو  .3

 تخصصی کارشناسی ایجاد می نماید

فعالیت های مربوط به مدیریت استراتژیک هدایت کننده میباشد و جهت مسیر فعالیتها و عملیات سازمان را  .4

 مشخص ساخته و بعنوان راهنمای سازمان عمل می نماید

و اطالعاتی را در خود دارد که برای اقدامات دراز با نگرش بلند مدت به پیش بینی یینده می پردازد و ازایه ر .5

 مدت مدیران مفید میباشد

مدیریت اسوتراتژیک در سراسر واحدهای سازمانی از جمله کلیه سیستمهای اداری میسر بوده و بجای اینکه   .6

 . عملی مکانیکی باشد نقش محوری افراد ، گروهها و نفوذ فرهنگ سازمانی را به رسمیت می شناسد

 

 مدیران گیری تصمیم در استراتژیک مدیریت از استفاده ضرورت

 حیطیم تغییرات به توجه با. برد پی ین از استفاده ضرورت به توانمی استتراتژیک  مدیریت با نگاهی دقیق به مفهوم

 امعج ایبرنامه بکارگیری لزوم سازمانی، تصمیمات شدن پیچیده و است گرفته خود به زیادی شتاب حاضور  حال در که

شود. ایه برنامه چیزی جز برنامه ریزی مدیریت استراتژیک با اینگونه مسوالل بیشتر از گذشته ملموس می  مواجهه برای

های نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسالل سازماننگر، جامعنیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، یینده

 .امروزی است

ها، های رقی ، بازارها، قیمتر اسووواس میزان درکی اسوووت که مدیران از شووورکت هوای مودیریت اسوووتراتژیک ب  پوایوه  

ها، بسوتانکاران، سوهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند   کنندگان، دولتکنندگان مواد اولیه، توزیععرضوه 

ها مهمتریه ابزارهایی که سازمان کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی ازقرار دارد و ایه عوامل تعییه

 .بود خواهد استراتژیک مدیریت توانند از ین بهره گیرندبرای حصول موفقیت در یینده می

 

 چیست؟ استراتژیک مدیریت در کار و کسب محیط تحلیل نقش

تحلیل  .تحلیل محیط کسو  و کار و اسوتراتژی بنگاه از دو بخش تحلیل صونعت و تحلیل استراتژی تشکیل شده است   

یید، زیرا چشم انداز و ساختار صنعت تا حدود زیادی تعییه کننده سوددهی بنگاه صنعت معموال اولیه گام به شمار می

طراحی شد و تحلیل  1۸85تا  1۸80های اسوت. تحلیل صونعت معموال در چارچوب مدلی که از سووی پورتر در سوال    

ای از رقبا در نظر گرفته یه چارچوب، یک صنعت به مثابه مجموعهپذیرد. در اشوود، صورت می ارزش نامیده می زنجیره

د و در کنن، بایکدیگر رقابت و مبارزه میکنندگانزنی در مقابل مشووتریان و تامیهشوود که بر سوور کسوو  قدرت چانه می
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ت یینده صنعرو هستند. تحلیل صنعت باید هم عیه حال با تهدیدهایی از جان  رقبای جدید و محصوالت جانشیه روبه

 .ای که بنگاه با ین مواجه استبینی کند و هم میزان رقابت بالفعل و بالقوهمربوطه را پیش

 است؟ چقدر ها سازمان در استراتژیک مدیریت اهمیت

 یفضای همیشه زیرا باشد سودمند تواندمی باشود،  که ایاندازه هر شورکتی،  یا سوازمان  هر برای استتراتژیک  مدیریت

توان ینها را به سرمایه تبدیل کرد. هایی دارد که میسازمانی، نقاط قوت منحصربفرد و فرصت هر و دارد دوجو رشد برای

مدیریت اسوتراتژیک باید یک روند مسوتمر باشد، نه اینکه فقط در یک زمان به عنوان ارزیابی انجام شود یا هر زمان که   

 .مشکلی پیش یمد، به عنوان یک راه چاره به کار یید

وجه به مزایای درازمدت سوازمان ها، برنامه مدیریت استراتژیک ینها را به تمرکز بر محیط داخلی، از طریق تشویق و  با ت

تنظیم چالش های کارکنان، کمک به ینها برای رسیدن به اهداف شخصی و همچنیه سازمان ها می کند. در عیه حال، 

توجه قرار گرفته و شرایط نامساعد حل می شود و همچنیه اطمینان حاصول شوده اسوت که چالش های خارجی مورد    

 .تهدیدات مورد بررسی قرار می گیرد تا ینها را به فرصت های احتمالی تبدیل کنند

 پیامد های مثبت استفاده از مدیریت استراتژیک در سازمان ها چیست؟

شووکل دادن به  برای و کند عمل نویور و خالق شوویوهای به که میدهد را امکان ایه سووازمان به استتراتژیک  مدیریت

یینده خود انفعالی عمل نکند. ایه شویوه مدیریت باع  میشود که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیتهایش به گونه  

ای باشود که فقط واکنشووی عمل نکند، بلکه اعمال نفوذ نماید. بدیه ترتی  سوورنوشووت خود را رقم زده و یینده را تحت  

 :استفاده از مدیریت استراتژیک برای سازمانها پیامدهای مثبتی همچون موارد زیر را دارد کنترل در یورد؛ همچنیه

 .مخاطرات تصمیمگیری را کاهش میدهد .1

 .موج  تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان میشود .2

 .دارای نگرش بلند مدت بوده و توفیق اقدامات را مبتنی بر استراتژیهای مصوب تضمیه میکند .3

 .است برای تفویض اختیار به کارکنان و خود موج  تشویق و ترلی  کارکنان میشود ایجاد فرصتی .4

 .درگیر شدن کارکنان و مدیران با برنامهریزی استراتژیک تعهد و حمایت از سازمان را افزایش مییابد .5

 .راهنمای سازمان است، یعنی مسیر و جهت فعالیت ها و عملیات سازمان را مشخص میکند .6

 .ینده میپردازد و دارای اطالعاتی است که برای اقدامات بلند مدت مدیران بسیار مفید استبه پیش بینی ی .7

نقش هماهنگ کننده بیه برنامههای عملیاتی سازمان را انجام میدهد و اقدامات واحدهای مختلف را در یک  .8

 .مسیر جهت میبخشد
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 چیست؟ کار و کسب سیاست یا مشی خط

ابزاری اسوت که بدان وسویله می توان به هدفهای ساالنه دست یافت.   Policy Business  سویاسوت یا خط مشوی   

ت می مقصوود از سیاست، رهنمودها، مقررات و رویه هایی است که شرکت برای دستیابی به هدف های اعالن شده رعای 

کند. هنگام تصمیم گیری از سیاست ها به عنوان راهنما استفاده می شود و همچنیه سیاست ها تعییه کننده شرایط و 

 .رفتار روزمره و تکراری شرکت می باشند

خط مشی ها برای تصمیم گیرندگان، نقش خطوط راهنما جهت بیان ارتباط بیه تدویه استراتژی و اجرای استراتژی را 

زمانها، سویاست ها و خط مشی ها را بکار می گیرند تا از همسویی تصمیمات کارکنان با چشم انداز، اهداف و  دارند. سوا 

 .استراتژی ها مطمئه شوند

 

 در مدیریت استراتژیک Mission & Vision ماموریت و چشم انداز؛

ب نیز نام برده می شود، توصیفی است از که از ین به دورنما، منظر، یینده متصور و یا یینده یرمانی و مطلو« چشم انداز»

شورایط یینده و به عبارت دیگر، تصویری است از وضعیت یینده یک مجموعه، زمانی که به اهداف و استراتژی های خود  

دست یافته باشد. چشم انداز و یرمان ها، معموالً زاییده فکر و خالقیت مدیران مجموعه بوده و در ابعاد مختلفی همچون 

 .دانش، وضعیت مالی، بازار و مواردی از ایه دست، به تصویر کشیده می شوند فناوری،

 .چشم انداز سازمان باید خالصه، بیاد ماندنی، مطلوب و ایده یل مناس  را به تصویر بکشد و همه سطوح را در نظر بگیرد

 چشم انداز استراتژیک

ان ها اول وضع موجود را نگاه می کنند بعد یینده را شوروع اسوتراتژی با چشوم انداز استراتژیک است اما بعضی از سازم   

طراحی می کنند و سوپس تحلیل شوکاف می کنند اصالت را به وضع موجود داده و تأریر گذشته بر یینده را تحلیل می   

کنند. اما دسوته دوم شورکتهایی هستند که اول وضع یینده را طراحی می کنند بعد وضع فعلی را بررسی می کنند بعد   

ل شکاف صورت می گیرد ایه گونه سازمان ها اصالت را به وضع یینده می دهند. ایه گونه سازمان ها وضع موجود تحلی

 .را عوض می کنند که به ین تغییر تحول یفریه گفته می شود

 مشخصات چشم انداز

ته چنیه انداز خود را با درنظرگرفانداز سازمان دارای مشخصات خاصی است. سازمان شایسته است چشمچشم

 :مشخصاتی استخراج نماید. ایه مشخصات در ذیل اراله گردیده است

 فرصت های موجود برای شرکت را نشان دهد. 

 راه بهره جویی از فرصت ها را بنمایاند. 

 بلند پروازانه باشد. 

 منحصر به فرد باشد. 

https://smallbusiness.chron.com/importance-business-policy-10199.html
https://smallbusiness.chron.com/importance-business-policy-10199.html
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 در کارکنان رضایت شغلی ایجاد نماید. 

 استانداردهای باالیی را بنا گذارد. 

 رکنان ایجاد تعهد ، عالقه و لرور نمایددر کا. 

 مسیر حرکت شرکت را به وضوح بیان کند. 

 مشوق یادگیری باشد. 

 مخاط  را مشخص سازد. 

 مزایا ومنافع تدوین چشم انداز

 ارالة تصویری از مجموعه در پایان افق برنامه ریزی. 

 ایجاد درکی کلی از ایه که موفقیت مجموعه به چه مفهومی است. 

 تفاق نظر بر یینده مطلوب مجموعهایجاد ا. 

 روشه ساخته جهت و مقصود حرکت مجموعه. 

  مشخص نمودن ایه که مجموعه، در صورت بریوردن مأموریت خود، به چه شکل و چگونه ساختاری خواهد

 .رسید

 در مواجهه با مسایل پیش یمده سازمان فوق فعال خواهد بود. 

 فزایش خواهد یافتبکارگیری ابتکار عمل و خالقیت در سازمان ا. 

 با مشخص شدن هدف لایی تالش های افراد و فعالیت ها سازمانی جهت می یابند. 

 هدایت نیروهای بالقوه و بالفعل و ایجاد هم نیروزایی در ینها 

 اولویت بندی تخصیص منابع و بهره گیری از امکانات و فرصت ها 

 جلوگیری از بروز بحران های احتمالی و اتالف منابع 

 یتمأمور

که از ین با عناوینی چون مأموریت، فلسفه وجودی، اهداف بنیادیه و یا مقصود اصلی نیز یاد می شود، عبارت « رسالت»

اسووت از فلسووفه وجودی و یا نقشووی که یک مجموعه در قبال جامعه خود، بر عهده گرفته تا با ایفای ین و اراله خدمات 

. به عبارت دیگر می توان گفت، مأموریت یک بیان کلّی از نیّت مجموعه می مورد نظر، نیازهایی از جامعه را بریورده سازد

« بیانیة مأموریت»باشوود که با اسووتفاده از نقطه نظرات مدیران ارشوود ین مجموعه، تعریف و تصوورید شووده و در قال    

 .مجموعه، اراله می گردد

 .بیان اصول مجموعه نیز می نامند بیانیة مأموریت را گاهی گزاره اعتقادات، بیان فلسفه، بیان باورها و

براسواس الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، پیش از تدویه استراتژی ها، باید مأموریت مجموعه را به شیوه ای  

 .روشه تهیه کرد
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 تدوین مأموریت

 بوجود یمده به معنی فلسفه وجودی و چرایی وجود می باشد. به ایه معنی که چرا ایه کاال (Mission) مأموریت

 .است. منظور از فلسفه وجودی شرکت یعنی اینکه چرا ایه شرکت در ایه صنعت بوجود یمده است

 در که مایندن انتخاب طوری را خود وجودی فلسفه نباید بطور کلی فلسفه وجودی باید بصورت کلی بیان شود و شرکتها

یا بینش است.  (Vision) ر از چشم اندازمتأر أموریتم. برود بیه از و برسد پایان به شرکت وجودی فلسفه زمان، یک

 …چشم انداز نیز می تواند متأرر از تحصیالت، تجربیات، مطالعات، تربیت خانوادگی، نیاز جامعه، تقاضاهای محیطی و

 کلی اهداف و باشد کلی بصورت امکان حد تا باید مأموریت. سازند می را شرکت مأموریت واقع در اندازها چشم. باشد

 .ان نماید اما ایه کلی بودن نباید بگونه ای باشد که بی محتوا بوده بلکه باید جهت دهنده باشدبی را شرکت

 :درتدویه بیانیه ماموریت بایستی بتوان به پنج سؤال اساسی زیر پاسخ داد که عبارتنداز

عه را با تامیه ایه محصوالت بریورده چه چیزی؟  کاال و خدماتی که سازمان اراله می دهد و در واقع چه نیازی از جام 1٫

 ی.می سازد

 یچه کسی؟  مشتریان چه کسانی هستند؟ 2٫

 یکجا؟ حیطه رقابتی کجاست؟ 3٫

 یچرا؟ هدف بهینه سازمان چیست؟ 4٫

 یها چیست؟چگونه؟  ویژگیهای منحصر به فرد و مزیت های رقابتی سازمان در رسیدن به ایه هدف 5٫

 

 اهمیت مأموریت سازمانی

 هالی سازمان را عمالً مورد تأکید قرار می دهدهدف ن. 

 مبنا و معیار تخصیص منابع محسوب می شود. 

    جو شوناخته شوده ای را بر سازمان حاکم راهنمای تدویه برنامه ها و فعالیت های همه واحدها و افراد قرار می

 .گیرد

  شود بطور مثال بجای استفاده از انجام زمینه انعطاف پذیری سازمانی را فراهم یورد و از عبارت کلی تر استفاده

از عبارت واکسویناسیون بیماریهای قابل پیشگیری با واکسه، بجای تولید دانش  ” ب“واکسویناسویون هیپاتیت   

مربوط به هپاتیت از تولید دانش مورد نیاز جامعه پزشووکی و بجای تربیت کاردان و کارشووناس از تربیت نیروی 

 .انسانی متخصص استفاده شود

 امه ارزیابی فعالیتها و نتایج حاصله را جهت دهی می نمایدبرن. 
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 مزایا و منافع تدوین مأموریت

 روشه شدن فلسفة وجودی مجموعه، نقش ها و وظایف ین 

 ایجاد توافق در خصوص سمت و سوی حرکت مجموعه 

 ایجاد تمرکز بر بح  و بررسی مسایل اساسی و مهم 

 ن و تصمیم سازانایجاد وحدت رویه بیه مدیران، تصمیم گیرا 

 همسویی در تفکر و تصمیم گیری در مورد مسالل کلیدی 

 مقایسه چشم انداز و مأموریت سازمانی

 چشم انداز مأموریت

 تمرکز بر مسیر یینده سازمان تمرکز بر فعالیت های جاری

 سازمانی که می توانیم بشویم .سازمانی که االن هستیم

 .مشغول هستیم نیازهای جاری که به پاسخگویی ینها
نیازهای شناسایی نشده که در یینده می توانیم 

 جواب دهیم

 قابل تغییر است رابت است

 یینده یرمانی سازمان فلسفه وجودی سازمان

 وعده ی انجام ین تعییه می شود تعهد به انجام ین وجود دارد
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 از جنس رهبری است از جنس مدیریت است

 

 

 مثال در تبیین چشم انداز

نظامی اسوووت که پیشووورو و مرجع در جمع یوری، تولید، تحلیل و انتشوووار یمار و  :انتداز ناام آماری عتف چشتتم 

 مشارکت و هوشمند های فناوری از اسوتفاده  با کشوور  پژوهشوگران  و ریزان برنامه گذاران، سویاسوت   نیاز مورد اطالعات

 .اردهای نظام یماریذی ربط براساس شاخص های کیفیت و استاند بخشهای تمام علمی و توانمند

اسوتفاده کاریمد و ارربخش از توانالیهای بالفعل و بالقوه کشور در زمینه  :چشتم انداز شبکه پزشکی مولکولی کشور 

پزشکی مولکولی جهت بسک و ارتقاء سطد علمی تحقیقاتی کشور به منظور اعتالی سطد سالمت جامعه، هدف یرمانی 

 .می باشدیا چشم انداز شبکه پزشکی مولکولی کشور 

 مثال در تبییه مأموریت

شرکت فایزر در زمینه مراقبت های بهداشتی در دنیا تحقیق می کند. مأموریت اصلی ین ها  :مأموریت شترکت فایزر 

بر ین اسوت که در سوراسور جهان با اسوتفاده از دانش و روشوهای علمی، زندگی بهتر، طوالنیتر، سالمتر، پربارتر و لذت      

هم نمایند. شورکت دارای چهار بخش اصولی است: مراقبتهای بهداشتی، لوازم پزشکی و دارولی،   بخش تر برای مردن فرا

کشور جهان واحد تولیدی داشته و محصوالتشان در سراسر جهان  3۸صونایع لذایی و درمانگاه های حیوانات. ین ها در  

 .عرضه می شود

مدیریت بازرگانی ایه است که در تأیید و مأموریت دانشکده  :مأموریت دانشتکده بازرگانی دانشتگاه ستیموستن   

 مولد نیشهروندا بازرگانی نظر از ینها تا بیاموزد را الزم تقویت دانشوگاه ایالتی سومیوسته به دانشجویان یموزش و تجربه  

 هکده میکوشد که وسایل الزم را برای مطالعدانش نیز و نمایند خدمت خود جامعه به ارزنده عضوی بعنوان بتوانند و شوند

و تحقیق در رشوته های ذیربط و برای دانشوجویان عالقمند فراهم سوازد برنامه های یموزشوی در مقاطع کارشووناسی و     

کارشوناسوی ارشد بگونه ای طراحی شده اند که دانشجویان با استعدادهای گوناگون بتوانند در محیط تجاری و بازرگانی   

 .پویا موفق شوند
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 فرآیند مدیریت استراتژیک گام اصلی  5تحقیق دانشجویان : 

 

 استراتژی مینتزبرگ 5Pمدل 

ها را بررسووی و سووپس هایمان با دیگران، فرصووتخیلی از ما با اسووتفاده از جلسووات طوفان فکری و یا مطرح کردن ایده

 أسووفانهمند شووویم. با اینکه ایه رویکرد مهم و ضووروری اسووت اما مت کنیم که چگونه از مزایای ینها بهرهریزی میبرنامه

تواند ما را کنیم و به دنبال ایه نیستیم که ببینیم چه چیزهای دیگری عالوه بر ایه رویکرد میمعموال به ین بسونده می 

 .در موفقیت یاری دهد

العمل رقبا نادیده گرفته شووود یا قابلیت و فرهنگ سووازمان در ین در نظر گرفته تدویه یک اسووتراتژی که در ین عکس

های مشهود و لیر مشهود ی کامل و مناس  از تواناییی مثبتی به همراه نخواهد داشت. عدم استفادهنشوود، هیا نتیجه 

 .هاستسازمان، نوعی خسارت و هدردادن منابع و پتانسیل

گوید که انتخاب ، یکی از کارشناسان بزرگ و مطرح مدیریت و استراتژی، می(Henry Mintzberg) هنری مینتزبرگ

را اراله کرده است.  5Pبسیار دشوار است. وی برای کمک به تفکر عمیق پیرامون استراتژی، مدل  یک اسوتراتژی درست 

5P حرف با که استراتژی تدویه برای متفاوتی رویکرد یا  تعریف پنج یعنی P شوندیلاز می. 
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مورد بیانگر یک رویکرد متفاوت به  5هرکدام از ایه را معرفی کرد که  5P، مدل 1۸87مینتزبرگ اولیه بار در سال 

 :عبارتند از P استراتژی است. ایه پنج

 (Plan) برنامه .1

 (Ploy) شگرد .2

 (Pattern) الگو .3

 (Position) جایگاه .4

 (Perspective) اندازچشم .5
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، به طور کامل از توانید یک اسووتراتژی قوی را تدویه کنید که با اسووتفاده از ین ، میP با شووناخت هر یکی از ایه پنج

 .برداری کنیدهای سازمان خود، استفاده و بهرهمزایای ناشی از نقاط قوت و قابلیت

توانید در دهیم و نگاهی خواهیم انداخت به ابزارهای که میرا با جزلیات بیشتری مورد بررسی قرار می 5Pدر ایه مقاله 

 .هر حوزه استفاده کنید

 برنامه استراتژی به عنوان یک -۱

 مایلت طبیعی و ذاتی طور به ما از بسیاری و کنندمی پیدا خوبی حس ین انجام با مدیران که اسوت  ریزی فعالیتیبرنامه

ی یکردروی ینها به دسووتیابی چگونگی برای ریزیبرنامه و مشووورت با هاگزینه تعییه  ریزیبرنامه لذا. داریم ین انجام به

 خشیب ریزیبرنامه که چرا است خوبی اتفاق ایه دکاری به ین گرایش داریم وفرض است که به صورت ناخودیگاه  خوپیش

 بهتری جنتای کنیم، پیدا ورود ریزیبرنامه به بیشتر جزلیات با هرچه. است استراتژی تدویه فرییند در اساسی و ضوروری 

 .شودمی حاصل مانبرای

 !شونددیگر وارد میدان می P لیل است که چهارریزی به تنهایی کافی نیست به همیه دامهبرن مشکل اینجاست که

 شگرد استراتژی به عنوان یک -۲

گوید که ایجاد اختالل و موانع، دلسورد کردن و تأریرگذاری بر رقبا بخشووی از اسووتراتژیی پیشی گرفته از  مینتزبرگ می

 .نیز مورد استفاده قرار گیردتواند به عنوان یک شگرد رقباست. ایه جایی است که استراتژی عالوه بر یک برنامه می

خواهد در یک ای خواروبار فروشوی ممکه است با مطرح کردن ایه موضوع که می به عنوان مثال، یک فروشوگاه زنجیره 

ی جدید باز کند، رقبا را نسبت باز کردن فروشگاه در ین منطقه دچار تردید کند. یا یک شرکت قسومت از شوهر شوعبه   

ای ی جدید یا اختراع، احتمال ورود رقبا در حوزهتواند با خرید یک ایدهباطات و اطالعات میی فناوری ارتفعال در حوزه

کند را کاهش دهد و رقبا نتوانند از ین اختراع برای تولید محصووووالتی که قدرت رقابتی به همراه که در ین فعالیت می

 .دارد، استفاده کنند

های مختلفی از یینده که ممکه است در ارتباط تواند به شما کند تا حالتمی تحلیل سناریو ها و ابزارهایی نظیرتکنیک

نیز، به شوووما ابزار  بازی ها یناریه ی مربوط بهبوا رقوابت با رقبا به وقوع بپیوندد را مورد بررسوووی قرار دهید. مقاله  

ه دستیابی به پیروزی و موفقیت یمادهای رقبا پرده بردارید و خود را برای دهد تا بتوانید از چگونگی برنامهقدرتمندی می

 .کنید
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 الگو استراتژی به عنوان یک -۳

 یگذشته رفتارهای از بریمده گاهی اسوتراتژی  اما. هسوتند  ایها و شوگردهای اسوتراتژیک هر دو اقدامات یگاهانه  برنامه

دار و موفق در کس  و کار ای پاینجر به تدویه اسوتراتژی شوود، شویوه   م یگاهانه انتخابی اینکه از بیش و اسوت  سوازمان 

 .تواند منشأ استراتژی باشدمی

ایت از گویی و حمکند که در پی ین، فرییند فعلی پاسخبه عنوان مثال، فرض کنید که یک مدیر تصمیماتی را اتخاذ می

 لیو نداده مانجا را کار ایه تعمدی صورت به او شود. با وجود اینکهمشوتریان، به عنوان اولویت اصلی سازمان تعریف می 

 .شودمی سازمان برای رقابتی مزیت یک کس  به منجر او اقدامات الگوی

ی مینتزبرگ اسووت، به الگوهایی که در تیم یا سووازمان خود مشوواهده گانه5برای اسووتفاده از عنصوور الگو که از عناصوور 

د یا بخشی از استراتژی شما باشن توانند به طور ضمنیکنید، توجه کنید. سپس از خود بپرسید که ییا ایه الگوها میمی

 .ریزی استراتژیک بگذارند، بیندیشیدخیر. همچنیه به تأریری که ایه الگوها باید بر چگونگی رویکرد شما در برنامه

 استراتژی به عنوان جایگاه -۴

گاه خود جای گیرید که چگونه موقعیت وراه دیگری برای تعییه اسوتراتژی است؛ به ایه صورت که تصمیم می « جایگاه»

کند تا انطباق میان محیط و سازمان خود را مورد را در بازار مشوخص کنید. در ایه روش، اسوتراتژی به شوما کمک می   

 .پایدار ایجاد کنید مزیت رقابتی بررسی قرار دهید و یک

ز المقدور اد تا حتیی محصول به بخش کوچک و بکری از بازار را شامل شوتواند ارالهبه عنوان مثال، اسوتراتژی شما می 

توانید جایگاه و موقعیت خود را در میان دیگر رقبا در نظر بگیرید و به مشوووکالت حاصووول از رقابت اجتناب کنید. یا می

 .ی خدمات متمایز نسبت به ینها باشیددنبال راهی برای اراله

را در ارتباط با عوامل خارجی، درک و  انداز سازمان خودتوانید چشموقتی که به جایگاه اسوتراتژیک خود فکر کنید، می 

برای تحلیل محیط خود  پنج نیروی رقابتی پورتر و PESTتحلیل توانید ازشوووناسوووایی کنید. به ایه منظور می

ر چه مواردی با مشکالتی د و دارید قدرتمندی جایگاه مواردی چه در داد خواهند نشان شما به استفاده کنید. ایه ابزارها

 .مواجه هستید

تواند جهت شووناسووایی نقاط قوت و می SWOTتحلیل کنیم،می نگاه الگو یک عنوان به اسووتراتژی به که نند زمانیما

 .ها مفید باشدپرده برداشته از فرصت
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 :نکته

وجود داشته باشد. به  5P مدل عناصور  دیگر و جایگاه ممکه اسوت همپوشوانی زیادی میان نگاه به اسوتراتژی به عنوان   

ریزی و اسوتفاده از یک شگرد نیز به جایگاه مورد نظر خود دست یابید. نگران ایه  توانید از طریق برنامهعنوان مثال، می

ی توانید از رویکردهای مختلف بیشووتریه اسووتفادهها نباشووید و فقط به دنبال ایه باشووید که تا جایی که میهمپوشووانی

 .ممکه را ببرید

 اندازچشم استراتژی به عنوان -5

طور که گیرد شدیدا به فرهنگ ین سازمان بستگی دارد. همانکه یک سوازمان در مورد اسوتراتژی خود می  تصومیماتی  

 دهندمی شکل را سازمان اندازتوانند در استراتژی خود را نشان دهند، الگوهای فکری  ذهنیی، چشمالگوهای رفتاری می

 .به انجام چه کارهایی است قادر کنندمی مشخص و

کند ممکه است در استراتژی خود ل، سازمانی که از پذیرش ریسک و نویوری کارمندان خود پشتیبانی میبه عنوان مثا

 ها تأکید دارد، ممکه استی محصووالتی با نویوری باال باشد. در مقابل، سازمانی که بر پردازش معتبر داده به دنبال اراله

 در معتبر شرکت یک به را هایشداده پردازش ه همیه خاطرسوپاری را در دستور کار خود قرار دهد و ب اسوتراتژی برون 

 .دنشو ینها احتمالی اشتباهات از ناشی ریسک متحمل تا نسپارد خود کارمندان به را کار ایه و کند واگذار زمینه ایه

 

 چیست؟ رقابتی مزیت

شرکت ها اجازه می  مجموعه ای از عوامل یا توانایی ها است که به (Competitive Advantage) رقابتی مزیت

دهد پیوسوته عملکردی بهتر از رقبا داشوته باشوند. توجه کنید که هدف مزیت رقابتی عملکرد برتر از رقباست، نه صرفا    

برابری با عملکرد دیگر کس  و کارها؛ شرکت های برخوردار از مزیت رقابتی باید از عملکرد باالیی برخوردار باشند، و در 

ت ها نباید لزوما دارای باالتریه عملکرد در صونعت خود باشوند، باید به طور مستمر در میان   عیه اینکه ایه گونه شورک 

شورکت هایی با عملکرد باال باقی بمانند و بسیار بهتر از میانگیه صنعت عمل کنند مبیه ین است که مدیران، از طریق  

تیار گرفته و توسعه منابع و توانایی تصومیمات خود، مسوئول چهار نوع تصومیم اسوتراتژیک هستند که منجر به در اخ    

 .هایی مختص به شرکت می شوند که می توانند منشأ مزیت رقابتی باشند

شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا  رقابتی مزیت

عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق قادر می سازد. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از 

تر از سوایر سوازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از ین تقلید کنند. بنابرایه برای دستیابی به مزیت رقابتی،   

 . هدیک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار د
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عالوه بر ین، هدف مهم دیگر مزیت رقابتی ایه اسوت که شرکت ها از سطوح پایداری از عملکرد باال برخوردار باشند. به  

عبارت دیگر، یک کسو  و کار نه تنها باید از یک یا دو یا سوه ربع سال یا حتی چندیه سال خوب برخوردار باشد، بلکه   

 داشته رقبا زا بهتر عملکردی طوالنی مدتی طول در و پیوسته طور به بتواند تا باشد داشته پایداری رقابتی مزیت باید

 زا اندکی بسیار تعداد ولی دارند، را خوب سوال  دو یا یک داشوته  توانایی که اند داده نشوان  شورکتها  از بسویاری . باشود 

 .خود نشان داده اند مری از عملکرد برای سالیان متمادی را ازمست باالی سطوح از برخورداری توانایی ها شرکت

 

 چیست؟ پایدار رقابتی مزیت تعریف

 توانند ین را کپیهایی از یک محصووول یا یک شوورکت اسووت که رقبا به راحتی نمی  مزیت رقابتی پایدار، مزایا و ویژگی

هایش هایی که شوورکت اپل برای گوشوویکنند. مثالً سوویسووتم عامل اپل یک مزیت رقابتی پایدار اسووت. خیلی از ویژگی

 .کندشوند. ولی سیستم عامل ین چیزی است که گوشی اپل را از بقیه رقبا جدا میکند، توسط رقبا کپی میمعرفی می

ه گیرد. اگر شما از سرویس اسنپ استفادهای رقابتی پایدار شکل میخاطر مزیتبه یاد داشته باشید که مشتری وفادار به

های زیادی در نزدیکی محل شما هستند. تا وقتی البته، همیشه رانندهکنید، چون سریع، امه و ارزان قیمت است؛ و می

دی، های مشابه وارد بازار شونکه رقیبی پیدا نشوود که ارزش بیشوتری رو کند  بسیاری از رقبا، سعی کردند با اراله ارزش  

 .تی استهای رقابکنید. در نتیجه، وفاداری مشتری نتیجة حفظ مزیتشما همچنان از اسنپ استفاده می

نکته دیگری هم که وجود دارد ایه اسووت که با گذشووت زمان، به دلیل تغییرات بازاز، رقبا، پیشوورفت تکنولویی و تغییر 

دهند. شاید اصالً دیگر مزیت حساب های رقابتی اهمیت خود را از دسوت می سوالیق و نظرات مشوتری بعضوی از مزیت   

 .نشوند و نتوانید به کمک ینها رقابت کنید

تولیدکننده دوربیه عکاسی و لوازم جانبی عکاسی بود که در زمان خودش بهتریه کیفیت  )KODAK (کداک شرکت

ها با ایه مزیت در بازار رقابت پیشوورو بود؛ تا اینکه تغییر تکنولویی کداک را کرد. سووالو بهتریه محصوووالت را اراله می

کرد، ایه های دیجیتال وارد بازار شووودند. اما کداک همچنان روی کیفیت محصووووالت نگاتیوی کار میه زد. دوربیهزمی

 .دییها نمیشرکت به ایه موضوع توجه نکرد که نیاز مشتریان عوض شده و مزیت رقابتی ین دیگر به چشم مشتری

 

 

 

 

 

 

https://www.kodak.com/
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 آینده تجارت الکترونیک

 ست ؟آینده تجارت الکترونیک چگونه ا

خرده فروشوی در فروشوگاه هنوز حرف اول فروش را دارد، اما یماری از خرید ینالیه وجود دارد که نشان می دهد یینده   

تجارت الکترونیک با رشد سریع در حال افزایش است. در زمان نه چندان دوری فروش ینالیه بر خرید از فروشگاه خرده 

د کرد و ایه بدیه معناست که یینده خوبی برای تجارت الکترونیک فروشوی برای محصووالت و صنایع خاصی للبه خواه  

 .در راه است

یکی از راه های جذب مشتری به خرید ینالیه، بازگو کردن مزایای ایه نوع خرید کردن است، اگر کسی تجربه خوبی از 

 ها و خواسته های متفاوتیتجارت الکترونیک کسو  کند پس از ین سوعی بر خرید ینالیه خواهد کرد.برندها باید بر نیاز  

که مشووتریان دارند توجه کنند.نیاز یابی مشووتریان روند پیش بینی خوبی برای کمک به توسووعه اسووتراتژی بازاریابی    

 .محصوالت است، ایه درک واقعی نیاز مصرف کنندگان است که به رشد مارک ها کمک می کند و سودیور است

 :ش های تجربه خریدار در فروشگاه و خرید ینالیه تهیه شده استدر اینجا یک لیست کوتاه از مزایای و چال 

 :مزایای خرید از فروشگاه سنتی و فیزیکی

 قابلیت لمس کردن و مشاهده و بررسی حضوری محصول :1

 هیا هزینه حمل و نقلی ندارد :2

 :چالش های خرید در فروشگاه

 اقالم خارج از بورس :1

 .ه های شلوغ شهر واقع شده اند و پارکینگ موجود نمی باشدگاهی بعضی از فروشگاه ها در ناحی :2

 .زمان بیشتری را باید سپری کنیم تا جنس مورد نظر را پیدا کنیم :3

 :مزایای خرید از فروشگاه آنالین

 سهولت در سفارش کاال :1

 سهولت در جستجو و مقایسه محصوالت در فروشگاه های ینالیه :2

 ینچالش های خرید از فروشگاه آنال

 .در بعض از فروشگاه های ینالیه سیاست بازگشت محصول سخت است :1

 .گاهی تأخیر در زمان سفارش کاال وجود دارد :2
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 برتری خرید از فروشگاه های اینترنتی 

اگر چه توانایی لمس کردن و تجربه محصووالت در فروشوگاه یکی از بزرگتریه جذابیت های خرید برای مشتریان است،   

در حمل و نقل و اراله کاال با مارک های متنوع، ایه مزیت رقابتی را برای فروشووگاه های ینالیه ایجاد کرده  اما سووهولت

 :است. در ایه قسمت به ویژگی های خرید اینترنتی پرداخته شده است

 مشاهده اطالعات کامل محصول

درجه اراله می دهند که مشتری  360 شرکت هایی که فروشگاه ینالیه دارند همچنیه تصاویر محصوالت را با عکس های

 .دید وسیعی از تمام زوایای محصوالت داشته باشد

تصاویر با کیفیت باال به مشتری ایه امکان را می دهد که ظاهر محصوالت را نیز مورد بازاریابی قرار دهد و فروشنده نیز 

 .ار دهداز طریق ارسال دیدگاه های مشتری سالیق ینها را بشناسد و مورد مالحظ قر

تهیه کردن ویژگی های منحصر بفرد محصول و قرار دادن ین در فروشگاه اینترنتی نیز از عواملی است که کاربران را در 

 .انتخاب و خرید محصول مصمم می کند

 اهمیت خدمات به مشتری

برند های خدمات دهی به مشوتری پس از خرید متوقف نمی شوود، خدمات پس از فروش عامل مهمی برای بسیاری از   

 .تجاری است که وفاداری مصرف کننده را در پی دارد

گارانتی و خدمات پس از فروش محصووووالت از ویژگی هایی اسوووت که مشوووتری به ین اهمیت ویژه ای می دهد و هر  

 .محصولی که دارای گارانتی بلند مدت تری باشد برای مشتری دارای جذابیت بیشتری است

 ام مناسبتیتخفیف فروشگاه آنالین در ای

فروش محصووالت در فروشگاه های اینترنتی در ایام مناسبتی و اعیاد بیشتر است، زیرا معموال در ایه روزها فروشندگان  

تخفیفاتی را برای کاربران در نظر می گیرند که باع  جذب مشوتری می شود، زیرا خرید محصوالت در ایه مدت بسیار  

 .مقرون به صرفه خواهد بود

 دیدگاه ها و تجارب مشتریاناستفاده از 

در فروشووگاه های اینترنتی معموال قسوومتی برای درج نظرات مشووتریان تعبیه شووده اسووت، که کاربر می تواند با دیدن  

دیدگاه خریدارانی که تجریه خرید محصوول را داشته اند استفاده کند، در ایه صورت تردید انتخاب محصول از بیه می  

 .ی نظرات دیگر کاربران تصمیم خود را نهایی کندرود و می تواند با جمع بند

 تنوع محصوالت

معموال در فروشگاه های اینترنتی محصوالت با برندهای مختلف اراله می شود، که کاربر می تواند محصوالت را انتخاب 

 .کرده و با یکدیگر مقایسه کند تا بتواند ینچه را که مورد نیاز دارد خرید کند
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 نصرفه جویی در زما

یکی از ویژگی های مهم دیگر خرید از فروشگاه های اینترنتی ایه است که دیگر نیازی به صرف زمان زیاد برای رفته به 

مراکز خرید و فروشگاه ها را ندارید، کافی است با گوشی یا رایانه خود سایت اینترنتی مناس  با محصول مورد نظر خود 

 .را بووووووووووووووووووواز کووووووووووووووووووونووووووووووووووووووویووووووووووووووووووود

فوری طراحی شوده است و مردم امروزه در جستجوی اقداماتی برای صرفه جویی در زمان   جامعه مدرن برای پایه اقدام

هسوتند، مثال برای اقدام به سوفر کافی اسوت گوشی خود را بردارید و در عرض چند دقیقه بلیط خود را در سایت های    

 .و راهی سفر شوید خدمات مسافرتی تهیه کنید و هتل محل اقامت را نیز به سهولت از همیه طریق تهیه کرده

  

 خرید هدیه از فروشگاه اینترنتی

ممکه اسوت قصد داشته باشید برای دوست یا عزیزی هدیه ای تدارک ببینید و ایه دوست در منطقه دوری زندگی می  

کند، خرید از فروشوگاه اینترنتی به شما ایه امکان را می دهد که محصول را خرید کرده و در فیلد یدرس دهی، یدرس  

ت خود را وارد کنید تا با بسوته بندی ویژه ای که فروشگاه های اینترنتی تدارک می بینند محصول خریداری را با  دوسو 

 .خیال راحت هدیه دهید

 بن خرید و کارت هدیه برای مشتریان وفادار

د   می شوبرخی از فروشوگاه های اینترنتی برای مشوتریان وفادار خود طرح های تشوویقی را در نظر می گیرند که باع   

مشتریان تجربیات خرید بهتری داشته باشند، در ایه طرح معموال به تخفیفاتی برای مشتری در نظر گرفته می شود یا 

 .اینکه اشانتیون هایی همراه خرید به شما اراله می شود

 .ایه استراتژی نیز موجبات جذب مشتری به خرید از فروشگاه اینترنتی را فراهم می کند

 نقل رقابتیهزینه حمل و 

تحویل شوبانه روزی محصووالت در طی زمان کوتاه که معموال مدت حداکثر ین هفت روز می باشد و هزینه های پاییه   

 .حمل و نقل محصوالت توسط مصرف کنندگان ارزیابی می شود

هم  برخی از برندهای تجاری محصوووالت خود را به رایگان تحویل مشووتری می دهند که بسوویار ترلی  کننده اسووت و 

چنیه برخی دیگر از فروشگاه های مبلغ حداقلی را برای خرید مشتری در نظر می گیرند که اگر مشتری تا ایه میزان از 

فروشگاه خریداری کند هزینه حمل و نقل برای کاربر رایگان خواهد بود که ایه نیز از استراتژی های مفید در راه فروش 

مواد لذایی محلی تحویل رایگان برای فروش محصوالت خود دارند که باع   بیشتر است.برای مثال امروزه فروشگاه های

می شود مشتری در صورت نیاز در هر ساعت از شبانه روز با فروشگاه تماس گرفته و مواد لذایی مورد نیاز خود را درب 

 .منزل تحویل بگیرد

ر زمان حال است، در یینده ای نه چندان داشوته یک فروشگاه اینترنتی برای فروش ینالیه محصوالت یک نیاز حیاتی د 

دور، خرید از فروشگاه های اینترنتی رتبه اول خرید را خواهد داشت بنابرایه الزم است نیازهای مصرف کننده پاسخ داده 
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شووود، اراله خدماتی مانند تنوع محصوووالت، تنوع در برندهای مختلف از محصووول، بسووته بندی های شووکیل محصووول، 

 فروشگاه امروزه که است هایی طرح از …اال در صوورت نارضوایتی، هزینه های رایگان حمل و نقل و   خدمات بازگشوت ک 

 ایه یراز شود گرفته نظر در رقابت برای اسوتراتژی  اسوت  نیاز عرصوه  ایه به ورود برای  اند؛ گرفته نظر در اینترنتی های

تر به مشتریان هستند بنابرایه برای ورود به ایه حال پیشرفت و خدمات دهی هر چه با کیفیت  در روزه هر ها فروشگاه

 .عرصه نیازمند نویوری هستید و بدون طرح ریزی و هدف نمی توانید در ایه میدان موفق ظاهر شوید

 

 

 

 اندازی کنیم؟چگونه یک کسب و کار اینترنتی سودآور راه

 اندازی و کس  دریمد از کس  و کار اینترنتیقدم راه 7

 :ار اینترنتی بطور خالصهمراحل شروع کسب و ک

تان برطرف کردن ین نیاز باشد  یک بازار پیدا کنید و یک محصول برای فروش به ین بازار یک نیاز را بیابید و هدف

 یداشته باشید

 یک سایت با رابط کاربری مناس  بسازید

 محتوایی تولید کنید که مخاط  را به مشتری تبدیل کند 

 ها ترافیک جذب کنیدجستجو و سایر راهاز موتورهای  

 تان اعتبار کس  کنیدبه عنوان یک شخص متخصص در زمینه کاری 

 تان را با ایمیل پیگیری کنیدمشتریان و مخاطبیه

 دریمدتان را با پیشنهادات بهتر افزایش دهید

وکارهای کوچک اندازی کس ها برای راهگامتواند از ایه ای، میکار باید و چه یک شخص حرفههرکسی، چه یک تازه

 .ینالیه استفاده کند
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 تان برطرف کردن ین نیاز باشد: یک نیاز را بیابید و هدف 1قدم 

ه ابتدا به شوند کبیشتر افرادی که قصد دارند به تازگی کس  و کار اینترنتی را شروع کنند، ایه اشتباه را مرتک  می

 .سپس بازاری برای فروش ین پیدا کنند گردند تادنبال یک محصول می

برای افزایش احتمال موفقیت شما، باید ابتدا بازار را پیدا کنید، سپس به دنبال محصول یا خدمات مناس  برای فروش 

ستجو شان هستند ولی با جحل برای مشکلبه ین بازار باشید. نکته اینجاست باید افرادی را بیابید که به دنبال یک راه

 : کنند. در اینترنت انجام چنیه تحقیقاتی تقریبا ساده استنتایج خوب زیادی را پیدا نمی کردن،

 پردازند را بررسی کنید و ببینید مردم به هایی که مردم در ینجا به سوال و جواب و گفتگو میها و سایتانجمه

 هایی هستندحلدنبال چه راه

 کنند ولی رقابتاد زیاد ینرا در گوگل و یاهو جستجو میبا جستجوی کلمات کلیدی، کلماتی بیابید که افر 

 ها وجود نداردزیادی در ین کلمه کلیدی بیه سایت

 دهند شووان انجام میتان را بررسووی کنید و از کارهایی که ینها برای رفع نیاز مخاطبیهسووایت رقبای احتمالی

رای ایجاد یک محصول یا خدمات برای بازاری اید بتوانید از چیزهایی که یاد گرفتهیادداشوت بردارید. سپس می 

 یکه وجود دارد استفاده کنید   و اینکار را بهتر از رقیبان انجام دهید

  

 اندازی کنیدتان را طراحی و راه: سایت 2قدم 

کار وپس از اینکه یک بازار یافتید و محصول و خدمات را برای فروش یماده کردید، اکنون باید یک سایت برای کس 

 .اندازی کنیدتان راهاینترنتی

قط که داشته باشید، زیرا شما فپرتبه یاد بسپارید نیازی نیست یک سایت با گرافیک سنگیه و هزاران عنصر حواس

تان جل  کنید وگرنه ینها برای همیشه سایت را ترک خواهند کرد. رانیه مهلت دارید نظر مخاط  را به سایت 5کمتر از 

 .در عیه حال کاربردی راه اندازی کنید پس سایتی ساده ولی
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 :نکات مهمی که باید در نار بگیرید

  تان وجود داشته باشدفونت با یک زمینه ساده در سایت 2یا حداکثر  1ترجیحا 

 تان را ساده و کامال واضد بچینیدمنوی کاربری سایت 

 د خواهید به مخاط  برسانیایی که میهای دیگر استفاده کنید که محتوفقط زمانی از ویدلو، گرافیک و یا فایل

 را بهبود بخشد

  یک فرم دریافت ایمیل بسازید و با دادن چیزی به مخاطبیه، ایمیل ینها را دریافت کنید و سپس با ایمیل ینها

 را پیگیری کنید

  کلیک تا صفحه تسویه حساب فاصله نداشته باشد 2خرید را برای مشتری راحت کنید به طوری که بیش از 

 یت شما محل کس  ینالیه شماست، بنابرایه باید به جایی راحت برای مشتریان شما تبدیل شودسا 

افزار یا سیستم مدیریت محتوا یا اندازی سایت اولیه قدم تهیه هاست و دامنه است و بعد از ین باید نرمبرای راه

 توانید ایه راهنما را بخوانیداندازی کنید. در مورد خرید هاست میساز مناس  را روی هاست راهفروشگاه

 : محتوایی بنویسید که مخاطبیه را به مشتری تبدیل کند 3قدم 

ل ییک فرمول رابت شده برای نوشته متون فروش وجود دارد که بازدیدکنندگان را از لحظه ورود به سایت در مسیر تبد

 :دهدشدن به مشتری قرار می

 کنجکاوی و توجه شخص را با یک عنوان جذاب بدست یورید 

 کند را توضید دهیدشما حل می مشکلی که محصول 

 اعتبار خودتان را به عنوان یک شخص معتبر ایجاد کنید  

 داند در صفحه محصول اضافه کنینظرات مردمی که محصول شما را امتحان کرده  

 تواند به کاربر منفعت برسانددرباره محصول صحبت کنید و اینکه چطور می  

 یک پیشنهاد ردنشدنی اراله کنید  

 تان در نظر بگیریدیک گارانتی قدرتمند برای محصول و یا خدمات  

 حس فوریت در مخاط  ایجاد کنید  

 از مخاط  بخواهید محصول را خریداری کند  
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تواند به طرز خاصی تان، باید روی ایه تمرکز کنید که چطور محصول یا خدمت شما میای ترلی  کنندهدر بیه محتو

 ایه محصول چه“توانایی حل مشکل و یا بهبود زندگی ینها را داراست. مانند مشتری فکر کنید و از خودتان بپرسید 

 ”منفعتی برای مه دارد؟

  

 تان استفاده کنیدازدیدکنندگان هدفمند به سایت: از موتورهای جستجو برای هدایت ب 4قدم 

وجود دارد به ایه شکل که وقتی شخصی کلمه مورد  (Google AdWords) یک روش تبلیغاتی با نام گوگل ادوردز

 .شودکند، تبلیغات شما در باالی نتایج جستجوی گوگل ظاهر مینظر شما را در گوگل جستجو می

یغات کنید. با استفاده از ایه نوع تبلتان، مبلغ را پرداخت میازای هر کلیک روی تبلیغ در ایه نوع تبلیغات، شما فقط به

نتظر اید بکشوانید. اینکار نسوبت به اینکه م  اندازی کردهتوانید بازدیدکنندگان را به سوایتی که به تازگی راه به راحتی می

 :مزیت دارد 2شما بیایند،  بمانید تا بازدیدکنندگان بطور طبیعی از موتورهای جستجو به سایت

رید و گیشووود و سووریع ترافیک میمزیت اول اینکه تبلیغات شووما فورا در باالی نتایج جسووتجوی گوگل نمایش داده می

دهد که کلمات کلیدی مختلف، پرداخت به ازای کلیکی به شوووما ایه امکان را می) PPC مزیوت دوم اینکوه تبلیغوات   

 را تست کنید های فروشها و روشعناویه، قیمت

برای کشف بهتریه کلمات کلیدی که نرخ  PPC توانید از تبلیغاتیورید بلکه میپس نه تنها ترافیک فوری بدست می

های تان به کار ببرید تا ورودیتبدیل باالتری دارند استفاده کنید. سپس ایه کلمات کلیدی را در محتوای سایت

 .بیشتری از نتایج جستجوی گوگل بدست یورید

 : یک اعتبار برای خودتان ایجاد کنید 5قدم  

کنند. ایه اطالعات و محتوای مفید را همراه با لینک سایت ردم برای یافته اطالعات مفید از اینترنت استفاده میم

 .ها قرار دهید تا سایت شما رنک و رتبه بهتری در موتورهای جستجو بدست یوردخودتان به رایگان در سایر سایت

 تخصصی رایگان و عالی را منتشر کنید. مقاالت خوب، ویدلوها و هر محتوایی که برای مردم کاربردی  محتوای

 ها توزیع کنیدهای اجتماعی و فرومهای اشتراک گذاری، شبکهباشد را تولید کنید و ینرا از طریق سایت

 یدتان قرار دهرا در سایت” امکان ارسال به یک دوست“های اشتراک گذاری و دکمه 
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 های اجتماعی تبدیل های مرتبط و شبکهبا مشارکت در گفتگوها و انتشار محتوا، به یک متخصص در انجمه

 شوید، جایی که بازار هدف شما قرار دارد

شما رفته رفته مخاطبیه زیادی جمع یوری خواهید کرد. مزیت دیگر ایه است که هرکس از محتوای شما در سایت 

ات لینک سایت شما را در سایت خود قرار خواهد داد . موتورهای جستجو عاشق لینک از خود استفاده کند، الل  اوق

 .شوندهای مرتبط هستند و به سایت شما به همیه خاطر اعتبار بیشتری قالل میسایت

 : از قدرت بازاریابی ایمیلی برای تبدیل بازدیدکننده به خریدار استفاده کنید 6قدم  

های کس  و کار ینالیه شماست. با ساخت فرم دریافت ایمیل و دریافت ایمیل دارایی مندتریهیست ایمیل یکی از ارزشل

دهند برایشان ایمیل بفرستید. ن به شما اجازه میتامخاطبینی که به محصوالت و خدمات شما عالقه دارند، مخاطبیه

 :دهد تاایه موقعیت ایه فرصت را به شما می

 چیزی به ینها بفرستید که خواستار ین هستند 

 یک رابطه طوالنی مدت با ینها برقرار کنید 

  هادرصد قابل سنجش باشد  با بررسی بازخورد ایمیل 100عکس العمل ینها) 

 ه تر و با تاریرگذاری بیشتری نسبت بزاریابی داشته باشید زیرا بازاریابی ایمیلی ارزانهدفمندی باالتری در با

 .تبلیغات چاپی، تلویزیون و رادیو است

شود یک مشتری بالقوه است و برای پیگیری ایه بینید و وارد لیست ایمیل شما میهرکسی که سایت شما را می

 شخص، هیا ابزاری به خوبی ایمیل وجود ندارد

  

 : دریمدتان را از طریق پیشنهادات بهتر افزایش دهید 7قدم 

است.  (Customer Lifetime Value) ها در بازاریابی اینترنتی، ایجاد ارزش هر مشترییکی از مهمتریه استراتژی

 .واهند کرداند، اگر ینها را پیگیری کنید، مجددا از شما خرید خدرصد از افرادی که قبال از شما خرید کرده 36حداقل 

ت، برتریه کار استریه و هزینهکشاندن بازدیدکننده به سایت و تبدیل او به مشتری و اولیه فروش تا اینجا سخت

 :ها کاری کنید ایه افراد چندبار دیگر نیز از شما خرید کنندبنابرایه باید با ایه روش

https://www.bourseiness.com/dictionary/asset
https://www.bourseiness.com/dictionary/asset


     28 صفحه شماره :                                                                          (                        ) دانشگاه  جامع علمی کاربردی    آینده نگری در تجارت الکترونیک 

 

 کندشان را تکمیل میمحصوالتی پشنهاد دهید که محصول خریداری شده اول 

 ها یا کدهای تخفیفی برایشان بفرستید که در خریدهای بعدی از ین استفاده کنندکوپه 

  شوندی قرار دهید جایی که پس از پرداخت به ینجا وارد می” تشکر “محصوالتی مرتبط در صفحه. 

 ا انجام دهندباید به خاطر وفاداری مشتریان به ینها پاداش دهید تا وفادارتر شوند و خریدهای بیشتری از شم

 

 

 

 

 

 و پیروز باشیدموفق 

 1400ماه مرداد 


