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 کارکسب و تاثیر اینترنت بر روی محیط 

 

 خالصه 

کند. چه  تقریبا در سرتاسر دنیا پذیرفته شده است که اینترنت نقشی مهم و روبه فزونی در زندگی تک تک ما ایفا می 

در محیط کاری یا تجاری بخواهیم ارجاعی انجام دهیم، چه در مورد اطالعات، ارتباطات و استراحت باشد، همگی به  

وابسته هستند.   فناوری  در  نوآوری  در  این  که  است  ساده  در عین حال  و  پیچیده  بشدت گسترده،  فضایی  اینترنت 

وکار سبب شد تا مفاهیم جدید نظیر  انگیزد. ظرفیت بالقوه بسیار باال در توسعه یک کسب ای برمی بسیاری از ما عالقه 

شده معلوم  زمان  طول  در  کنند.  پیدا  رشد  و  آمده  وجود  به  الکترونی  بازرگانی  و  الکترونیک  تنها   تجارت  نه  که 

 وکار و تجارتهای سنتی کسببه روش های بسیار سوددهی نسبت  های الکترونیکی هستند بلکه جایگزینجایگزین

کنم که  پردازم و بر تغییراتی تمرکز می وکار می در این مقاله، من به مطالعه تاثیرات اینترنت بر روی کسب هستند.  

 آورد.  ر به دنبال می وکابردن یک کسباینترنت با خودش در به پیش 

 

 تاثیر اینترنت، تجارت الکترونیک، محیط تجاری آنالین، مصرف اینترنت، فناوری اطالعات.  ها:کلیدواژه 

 

 مقدمه 

و در آنها نقشی    بودهانسان در طول تاریخ تکاملی خود، شاهد توسعه بیشتر انقالبات کشاورزی، صنعتی، فنی و علمی  

اند که استانداردهای زندگی مردم در  های کیفی اصلی بوده از سوی دیگر، این تحوالت جهشفعاالنه بازی کرده است.  

 اند. مقیاس جهانی را بهبود بخشیده
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های تجاری و راهبردهای توسعه  در جهان تجارت امروز، فناوری به چشم کاتالیزگر مهمی به منظور بازسازی فعالیت 

 های دیجیتالی موتور محرک رشد افتصادی و رقابت هستند.  فناوری وکار دیده می شود. نشان داده شده که  کسب

وکار شناخته  همتا در دنیای کسب ای از تغییرات بی نگاران به منطله دوره ویکم از سوی تاریخ بدون شک قرن بیست 

دید اند، صدها هزار شرکت جفقط در عرض چند سال، تمامی صنایع به مقدار بسیار زیادی متحول شدهخواهد شد.  

تمامی اینها گذاران کسب شده یا از دست رفته است.  های بزرگی توسط کارآفرینان و سرمایه ظاهر شده است، فرصت 

فناوری  بوده است.  فناوری دیجیتال  تلفن های جدید  نتیجه  تلویزیون دیجیتال،  اینترنت،  تجهیزات نظیر  های همراه، 

الکترونیکی   وسایل  و  ع   "اسمارت"خانگی  استفاده  گرفته مورد  قرار  برای  موم  راهی  گشوده شدن  امر سبب  این  اند. 

بسیاری به این روند، لقب نظیر بوده است.  های جدید شده است که پس از انقالب صنعتی بی وکار به روش انجام کسب

الکترونیک " انگارهاند داده   "انقالب تجارت  از شرکت ،  نق ها، حاکمیتای که تصویر بسیاری  ای  طه ها و مردم را در هر 

 شکل داده است.  

ها گذاریای از سرمایه دسته های جدید نیازمند  تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که حتی استفاده از فناوری 

و منافع  اس در  است؛  انسانی  منابع  بخصوص  فنی  سطح یل  دو  هر  در  افزونی  روز  بطور  الکترونیک  تجارت  از  حاصل 

است.   مشاهده  قابل  ماکرو  می میکرو  دیجیتال  اقتصاد  به  گذار  فرآیند  در  دادن  ادامه  و  آغازکردن  در  تواند کمبود 

پیامدهای مهمی هم در سطح بقا/حفظ/توسعه سازمانی و هم در سطح اقتصاد بخش، منطقه یا کل یک کشور داشه  

 (. Caraiani, 2008باشد )

 

 سیر تکوینی اینترنت در جهان و در کشور رومانی 

تواند ابزاری بسیار مفید برای هر شرکت بزرگ و کوچک، محلی،  برداری شود، می اگر از اینترنت به شکل مناسبی بهره 

 (. Cohut, 2005) ای باشد ملی یا منطقه 

کسب  محیط  فناورانه برای  انقالب  جهانی،  شد،  وکار  عرضه  اینترنت  توسط  که  برای   ای  جهانی  ابعاد  در  چارچوبی 

و دائمی با آنان برقرار    کنندگان فراهم آورد تا بتوانند مشتریانی از سراسر جهان را جلب کنند و دیالوگ فعاالنه تهیه 
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وکار انسانی دارد که اینترنت را به عنوان  ار مهمی برای هر کسباین بازبودگی به سوی مشتریان تاثیرات بسیسازند.  

 (. Dinu, 2005آورد ) المللی خود به حساب می ابزاری برای ارتقای منافع ملی و بین 

آمار است.  افزایش  حال  در  پیوسته  بطور  اینترنت  ضمنی  تاثیرات  کاربران،  تعداد  قالب  در  و  دیگر  عبارت  های  به 

از سوی  بین اینترنت تهیه شده نشان می گزارش  المللی که  نفر رسیده    7دهد که جمعیت جهان به  جهانی  میلیارد 

 میلیارد نفر از آنها کاربر اینترنت هستند.   2است درحالیکه  

 میالدی  2012ژوئن   30مصرف اینترنت جهانی و آمارهای جمعیتی، آخرین بروزرسانی: 

 مناطق جهان

جمعیت 

)تخمین  

2012 ) 

کاربران  

  31اینترنت تا  

دسامبر  

 م   2000

آخرین  

های  داده 

کاربران  

 اینترنت

ضریب  

 نفوذ  

  %(

 جمعیتی(

-2000رشد  

 م   2012

%سهم 

از   کاربران 

کل جمعیت  

 جهان

       آفریقا 

       آسیا

       اروپا

       خاورمیانه 

       آمریکای شمالی 

آمریکای التین/ کشورهای  

 حوزه کارائیب
      

       اقیانوسیه/استرالیا

       سرجمع جهانی

 تعداد کاربران اینترنت در جهان -1شکل 

میلیارد نفر از    2/ 4% از جمعیت جهان یعنی بالغ بر  34، حدود  2012بینیم در میانه سال  چنانکه در شکل باال می 

 % رشد داشته است.  566،  2000کردند، تصویری که نسبت به سال مرجع  اینرتنت استفاده می 

توانیم  ن وجود دارد. چنانکه می های بزرگی بین مناطق مختلف جها و گپ در جهان نامتوازن است  استفاده از اینترنت  

% و    21/ 5% از کل کاربران جهان، بیشترین تعداد کاربر اینترنت را دارد و اروپا با    8/44ببینیم، آسیا با    2در شکل  

 های بعدی قرار دارند.  % در رتبه  11/ 4آمریکای شمالی با 
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ااین موقعیت به دلیل توزیع نامتوازن جمعیتی در قاره  ست، آسیا بیش از نصفِ جمعیت جهان را در  ها پیدید آمده 

 خود جای داده است.  

 

%،   4/11%، آمریکای شمالی    21/ 5%، اروپا 44/ 8توزیع کاربران اینترنت بر حسب منطقه )به ترتیب؛ آسیا  -2شکل 

 %(  0/1%، اقیانوسیه/استرالیا   3/ 7%، خاورمیانه   7/ 0%، آفریقا  10/ 4آمریکای التین 

فرصت  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  می اینترنت  فراهم  توسعه  برای  را  بسیاری  مورد  های  درستی  به  اگر  آورد. 

تر از ابزارهای سنتی کاهش دهد. با این حال،  های اقتصادی را بسیار راحتتواند گپ استفاده قرار بگیرند، اینترنت می 

 درکِ فواید باید در بستر رقابت جهانی صورت بپذیرد.  

بریتانیا، فرانسه و ترکیه  2012در ماه ژوئن   اینترنت در روسیه، آلمان،  اروپایی بیشترین کاربر  ، در میان کشورهای 

 شد. ( دیده می 3)شکل 
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)به ترتیب: روسیه، آلمان، بریتانیا،   ده کشور برتر اروپایی با بیشترین کاربران اینترنت )بر حسب میلیون نفر( -3شکل 

 فرانسه و ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، هلند، اوکراین( 

%، بریتانیا  83میلیون نفر و ضریب نفوذ   5/67در اتحادیه اروپا، کشورهایی با بیشترین کاربران اینترنت شامل آلمان با 

نفوذ    52/ 7با   ضریب  و  نفر  با    6/83میلیون  فرانسه  نفوذ    %2/52،  و ضریب  نفر  با    79/ 6میلیون  ایتالیا   ،%8 /35  

 شوند. % می   67/ 2میلیون نفر و ضریب نفوذ  6/31% و اسپانیا با   58/ 4میلیون نفر و ضریب نفوذ  

در زمینه استفاده از تارنمای جهانی اینترنت، هنوز رومانی باید مسائلی را رفع کند تا به سطح دیگر کشورها برسد و  

 ,Caraiani)  است  های رومانیاییدر خانه   ضریب نفوذ اینترنت   گذاری و  ، میزان سرمایه مهمترین دلیل در این میان

2008)  . 

های همراه  استفاده از شبکه گشود.    2008-2005راه خود را به بازار رومانی میان سالهای فناوری ارتباطی و اطالعات  

افزایش یافت که به معنای افزایش اشتراک    2009میلیون نفر در سال    1/27به    2004میلیون نفر در سال    2/10از  

% در سال    38/ 7، به  2004% از خانوارها در سال    4/1دسترسی از راه دور از  به ازای هر خانوار است.    3/ 6به    4/1از  

 (. Euromonitor International, 2012افزایش یافت ) 2009
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 )برحسب میلیون نفر(   2011-2006تعداد کاربران اینترنت در رومانی بین سالهای   -4شکل 

میلیون کاربر اینترنت   5المللی ناظر اروپا در رومانی  ، بنا به آمار تهیه شده توسط موسسه بین 2006در اوایل سال  

کاربر اینترنت در رومانی وجود داشتند، تعداد کاربران    800.000، که تقریبا  2000وجود داشت. در قیاس با سال  

تا سال   این کشور  در  اندازه    2011اینترنت  امر می % ر1000به  این  پرتو  شد داشت.  در  بی تواند  نظیری در  توسعه 

 شود. زیرساخت اطالعات توضیح داده شود، که سبب افزایش درآمد و افزایش نیاز به اطالعات می 

بین  آمارههای  ژوئن  براساس  در  اینترنت  گزارش جهانی  توسط  شده  تهیه  در  2012المللی  اینترنت  کاربران  تعداد   ،

 کنند.% از جمعیت در حال حاضر از اینترنت استفاده می 44ون نفر رسید، یعنی  میلی 9/ 6رومانی به  

%( دارای کامپیوتر شخصی بودند، نسبتی که باالتر   0/52از کل خانوارهای رومانی، بیش از نصف آنها ) 2012در سال 

  7/74د، تقریبا سه چهارم ) هایی که در خانه رایانه شخصی دارندر میان خانواده گیرد.  قرار می   2011% سال   8/46از  

   2012وکارها هر دو در سال  کنند. تعداد ارتباطات اینترنتی مختص به افراد و کسب%( در مناطق شهری زندگی می 

اندازه   پایان سال  8به  بطوری که در  و    3/ 2،  2012% رشد داشت  فردی  ارتباطات  ارتباطات   0/ 34میلیون  میلیون 

، نرخ ضریب نفوذ اینترنت  2011در قیاس با پایان سال    اره تنظیمات ملی ارتباطاتبنا به اظهاریه اد  تجاری ثبت شد.

 % رسیده است.   2/45% رشد داشته و به  3/3خانوار به اندازه   100به ازای هر 

می  قرار  کشورهایی  بین  در  و  رومانی  برخوردارند  جهان  در  اینترنت  سرعت  باالترین  از  که  از  گیرد  سریعترین یکی 

در جایگاه پنجم    ،  رومانی  2012بندی بلومبرگ در سال  در همین راستا به به رتبه را داراست.    های جهانپهنای باند 
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کشور برتر    10قرار گرفت و فهرست  کنک  از لتونی، ژاپن، کره جنوبی و هنگ   پایینتر دنیا ایستاد. کشور ما )رومانی(  

شود. ایاالت متحد در رتبه چهاردهم و چین ائیل و سنگاپور می پس از رومانی شامل بلژیک، سوئیس، بلغارستان، اسر

 جهان قرار دارد.   123در رتبه   

ای حجیم تبدیل  استفاده از اینترنت بطور پیوسته در سالیان اخیر در رومانی افزایش داشته است و اینترنت به واسطه 

ی را به خود مشغول کرده بود و بتدریج به  های حوان در مراکز بزرگ شهرشود. حتی در آغاز نیز، اینترنت نسل می 

 تر و مردم در شهرهای متوسط و کوچک نیز گسترش یافت.  های مسننسل

ارتباطات بهره  ادوارد لووین، مدیرعامل شرکت ملی تنظیم  به اظهارات  اینترنت در هرجایی و هر زمانی  بنا  از  گیری 

هایشان در  ود و عالقه کاربران به دسترسی اینترنتی از گوشی ش ای است که در رومانی بطور روزافزونی تکرار می تجربه 

میلیون ارتباط فعال بر روی پهناهای    4،   2012بر اساس آمارها، اپراتورهای همراه، در پایان سال  حال رشد است.  

با رشدی   پرداختمیلیون ارتباطان پهنای باند سیار با استفاده از کارتهای پیش 1/3درصدی و   57باند سیار با رشدی 

همزمان، نرخ نفوذ دسترسی به اینترنت همراه )تعداد ارتباطات به ازای  نسبت به سال گذشته را گزارش دادند.    87%

پایان سال  شده اساکن( ثبت   100هر   تقریبا 2012فزایش داشته و در  اینترنتی  ارتباطات فعال به دسترسی  نفوذ   ،

 % جمعیت رسید. 53رشد داشت و به سطح نفوذِ بیش از   14%

( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  و  درآمد  میزان  میان  نیرومندی  جنوبی  IT&Cهمبستگی  کره  دارد.  وجود   )

وری اطالعاتی و مخابراتی است چرا که دارای باالترین نرخ نفوذ پهنای باند سیار  پیشگام جهانی در عرصه توسعه فنا

بوده    2011% از خانوارها در سال    98/ 2( و نرخ نفوذ ارتباطات ثابت به میزان  2010% از جمعیت در سال    0/91)

مطالعه است.   اساس  در  ای که موسسه جهانی مک بر  اقتصادی  رشد  تاثیرات  روی  بر  داده  ک  13کینزی  شور صورت 

 ترین تاثیرات اینترنت جهانی به شرح ذیل است:  شوند، اصلی % از اقتصاد دنیا را شامل می 70است که رویهم رفته  

ا  - اکثر شرکت  ی هر بخش  ، یدر هر کشور  نترنت یامروزه  ب و در  قرار    اردیلیم  2از    شیها و توسط  نفر مورد استفاده 

ا  ردیگی م افزا  نیو  حال  در  آنال  شیرقم  تجارت  با    یحجم  نیاست.  پ  اردیلیم   8برابر  است   دایدالر  کرده 

(B2B+B2C .) 
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تول  4/3حدود    نترنت یا  - از  داخل  د ی%  م  یناخالص  شامل  ب  ی درصد   شود،ی را  %(    2/ 2)  یاز سهم کشاورز   شتریکه 

)   ای%(    2/ 1)  زاتیتجه آموزش  تخم3بخش  است.  م  نی%(  ا  شودی زده  در سطح جهان،  ارزش   نترنتیکه  به  منجر 

 .  شودی م  یناخالص داخل د ی% از تول 2/ 9 ایدالر  اردی لیم  1/ 672بالغ بر   یاافزوده 

ا  ی در حال  - بر  ر ینظ  یاشرفته یپ  یدر کشورها  نترنت یکه  و  تول6به    ک ینزد  ایتانیسوئد  به    ی ناخالص داخل  د ی% از  را 

% بوده است و  4  ریز  یناخالص داخل  د یسهم آن از تول  یکشور موردبررس   13کشور از    9خود اختصاص داده است، در  

 .  دوجود دار   نترنتی ا شتریجهت توسه ب یاد یز ی فضا ب یترت نیبد 

  15  یدر ط  یناخالص داخل  د ی % از رشد تول10مسئول    نترنتیرشدکرده، ا  یکه در کشورها   دهد ی پژوهش نشان م  -

 د یدر رشد تول   نترنت یسال گذشته، سهم ا  5رقم در حال اضافه شدن است. در طول    نی سال گذشته بوده است و ا

ما به    لیاست. اگر در تحل  دهیرس   ی داخل  الصناخ  د ی% از تول21کشورها دوبرابر شده و به سهم    نیدر ا  یناخالص داخل

سال گذشته رشد   5% در طول  11سال گذشته شده و    15% در طول  7سبب رشد    نترنتیا  م،ی کشور نظر کن  13

ا است.  بازتاب  نیداشته  کسب   ی امر  متوسط  یوکارهااز  و  شکوفا  ی کوچک  شاهد  که  با   ییاست  خود  عملکرد  در 

 د.  انبوده  نترنتی از ا ی ریگبهره

متاخر  - مون  ی پژوهش  دانشگاه  توسط  پذ   خ یکه  داد که رشد   رفته یصورت  اندازه    ینشان  ا10به  نفوذ  در   نترنتی% 

 هر نفر شده است.  یبه ازا  یناخالص داخل د یتول یدرصد  5/1تا   9/0  شیسرعت باال منجر به افزا

  گرید  می وکار و نن توسط رشد کسب از آ  ی میها شده است، نشرکت   داتی% در عا10سبب رشد    نترنت یاستفاده از ا  -

 حاصل آمده است.   هانه یکاهش هز  قیاز طر

از اقتصاد فرانسه نشان داد همزمان    یلیتفص  ل یتحل  کیحال،    نیاند. با ارفته   نیاز ب  نترنتیمشاغل با ظهور ا  یبرخ  -

 نی کرده است و بد   جادیا  د یشغل جد   ونی لیم  1/ 2  نترنتیسال گذشته، ا  15شغل در طول   500.000رفتن    نیبا از ب

  جهی با نت  ی ریگجه ینت  نیشده است. ا  جادیرفته ا  نیهر شغل از ب  یشغل به ازا  2/ 4  ایشغل خالص    700.000  بیترت

 رفته را گزارش کرد.   ان یهر شغل ازم یشغل به ازا 2/ 6که   شودی م د ییتا  ینز یکمک یجهان شیمایپ
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. آنها دهند ی تارنما را انجام م  متیق  سهیمقا  ک یهر ماه    نترنتی از از کاربران ا  40متحده و آلمان،    االتیدر فرانسه، ا  -

  ، یداخل   دناخالصیبر تول  نترنتی ا  ر یکردنشان سخت است. فراتر از تاث  دایکه پ  گردند ی م  ی عبارات  ایبه دنبال اطالعات  

فراهم    ایتانی دالر( در بر  28)   وروی  20دالر( در آلمان تا    18)   وروی  13  هانهما  نیکابران ب  ی برا  ی قطع  یارزش   نترنتیا

 . آوردی م

 

 تاثیر فناوری 

توانیم توسعه سریع فناوری اینترنت را به عنوان ابزاری برای روابط تجاری و اجتماعی در راستای تغییر  چگونه ما می 

های اجتماعی  و شبکه   کنند های اجتماعی خلق میچگونه برندها شبکه رویکردهای ما نسبت به اعتماد معین کنیم؟  

تجارت الکترونیک چگونه بر رقابت   آورند؟های در حال رشد در تجارت الکترونیکی به وجود می تحتِ ریسک   برندهایی

هایی است انجامد؟ اینها صرفا بخشی از پرسشگذارد؟ تجارت الکترونیک چگونه بهبهبود کیفیت خدمات می تاثیر می 

 و توسعه تجارت الکترونیک پاسخ داده شود.    وکارکسبکه باید پاسخ داده شود تا رابطه میان انسان و روابط 

ها، به  گیرند. بسیاری از شرکت تواند معین سازد که چگونه افراد با فناوری و با خودشان ارتباط می چنین پاسخی می

فعالیت  ساختاری  سیستم بازسازی  تا  پردازند  می  خود  سنتی  فروش  گیرند.  های  بکار  را  آنالین  فروش    البته های 

 بازسازی مورد عالقه مشتریان نیز هست.  

فرصت چالش اینترنت،  و  راه ها  برای  و کسب هایی  با  اندازی  مستقیم  ارتباطی  دارای  که  آورده  پدید  موجود  وکارهای 

است.   تامین، مشتریان  زنجیره  به  توجه  واسط   با  شده برخی  جایگزین  نیز  برخی  و  ظاهر  جدید  های  مدل .  اند های 

کرده کسب ظهور  جدید  سازمان وکار  به  که  از  اند  باید  چگونه  دادند  نشان  دست ها  منظور  به  سود  فناوری  به  یافتن 

 .  (Gay et al, 2009)  رقابتی و درآمد باالتر بهره برد

فناوری  باید  بودن، سازمان  تا هزینه برای رقابتی  بکار گیرد  را در کشف رفتار مشتریان کاهش  های جدید  های خود 

نماید.   را جلب  آنان  وفاداری  و  کند  برقرار  آنها  با  نزدیکی  رابطه  رقبای جدید، دهد،  بلکه  محصوالت جدید  تنها  نه 

روش  و  جدید  کارآفربازارهای  که  هستند  و...  تحقیق  خالق های  و  نوآوری  بودن،  رقابتی  به  را  همیشگی  ینان  بودن 
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تواند سود رقابتی خود را افزایش دهد، سودی که باید بر مبنای حقایق  از طریق اینترنت، سازمان می کنند.  تشویق می 

 باشد و متفاوت از پیشنهاد رقبا است و برای مشتریان بالقوه نیز مهم است.  

کند چیزی را بیابد که به آن احتیاج دارد.  بع متعدد است که به هرکسی کمک می اینترنت سریع، موثر و پر از منا

می  سبب  آنالین  کسب حضور  آن  قرار  شود  دیده  معرض  در  بیشتر  را  برند  باشد،  برخوردار  باالتری  پرستیژ  از  وکار 

دهند که کمبود  ن می مطالعات اخیر نشادهد.  دهد و اعتماد مشتریان بالقوه به پیشنهادهای شرکت را افزایش می می 

دهد که آنها با شرکتی ضعیف یا کوچک روبرو هستند و بدین ترتیب به هنگام  حضور آنالین به مشتریان حسی می 

باقی می  یا یک کسبمانند. یک کسب خریِد محصول خاموش  ابعاد آن، بدون حضور آنالین  از  وکار  وکار مدرن فارغ 

 انداز از زمان و فضا است. وکار بدون چشمراه دور ندارد یا یک کسب   محلی صرف است و هیچ کاربری عملی در فواصل

اندازی اینترنت،  منتشر شد، مایکل دو کاره سیلور، مشاور چشم  2000،که در سال  2000در کتاب شوک الکترونیک  

خرده  برای  انتخاب  با  ده  سازگاری  بدهند.  ادامه  خود  حیات  به  جدید  اقتصاد  در  بتوانند  تا  کرد  پیشنهاد  را  فروشی 

بو شده  ذکر  حیات  ادامه  برای  ضروری  جزئی  عنوان  به  می د.  اینترنت  تاکید  سیلور  کاره  انتخابدو  این  که  ها کند 

ای  توانند خودشان را به گونه دهند که آنها میکنند بلکه بیشتر نشان میهای فیزیکی را به نابودی متهم نمی فروشگاه

 وفق دهند که سطح سود در خرید الکترونیکی افزایش یابد. 

تواند می   "وکار های سنتیوکار الکترونیک با کسبکسب   سازییکپارچه "گوید  می   2002در سال    Rowleyچنانکه  

حوزه  سرمایهدر  منابع  انسانی،  منابع  بازاریابی،  لجستیک،  منابع،  یافتن  تولید،  نظیر  معیارهای    هایی  و  بودجه  و 

 عملکردی بکار گرفته شود.  

راه از  برخی  قسمت  این  مدر  است  شده  شرکت  کاری  شیوه  در  تغییر  سبب  فناوری  که  می هایی  شود  رور 

(Middleton, 2010 :) 

 شوند. ها و اطالعات بسرعت منتقل می اخبار، ایده  –خبرهای جهانی فوری و تاثیرات جهانی فوری 
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تر  های اقتصادی کم اهمیتگیری مکان، عاملی است که روز به روز در تصمیم  -جغرافیا دیگر چندان با معنا نیست

کنند هر جایی که بتوانند بهترین پیشنهاد را از لحاظ تولید و مهارت  ها روی کامپیوترها حساب می شود. شرکت می 

 پیدا کنند.  

ها در سه شیفت ن شرکت اکنو  -روز هفته   7روز و  ساعت شبانه  24روز هفته به سوی    5ساعت در روز و    9از  

اصطالح روز کاری معنای خود را  کنند: آمریکا، شرق آسیا/استرالیا و اروپا.  مطابق با سه منطقه اصلی زمانی فعالیت می 

 تواند در هر زمانی از روز و شب صورت پذیرد.  دهد چرا که ارتباط الکترونیکی می در مقیاس جهانی از دست می

دارد  کمتری  اهمیت  شرکتاک  -ابعاد  می نون  کوچک  فقط  های  گذشته  در  که  دهند  پیشنهاد  خدماتی  توانند 

هزینه شرکت بعالوه،  بودند.  آن  انجام  به  قادر  بزرگ  یک کسب های  کردن  برپا  در  های  و  است  کاهش  در حال  وکار 

 های کوچک ظهور خواهند کرد.  نتیجه، بسیاری از شرکت 

تواند شوند میها و نیازهای مشتریان که امروزه هنوز توسط تلفن هدایت می پرسش -تغییرات در خدمات مشتریان

 با استفاده از اینترنت و با هزینه بسیار کمتری صورت پذیرد.  

های  گران سهام مدعی بخش اعظمی از شرکت گذاران نهادی و تحلیل سرمایه -شوندتر میها کوتاه و کوتاه ددالین 

 عمومی هستند.  

بازی   است زمین  شده  بدل  اینترنت  سطح  می شرکت-به  تصور  که  شرکتهایی  صدای  کنند  که  کوچکی  های 

های  ها تحقیق و فعالیت های اصلی آنها که مبتنی بر سالکنند و تهدید برای فعالیتزیادی بر روی اینترنت ایجاد می 

واردان همسطح  رنت باعث شده تا تازه اینتاند.  پژوهشی برای نیرومندساختن برند و بازاریابی آنهاست، سخت در اشتباه 

 وکارهای جدید رقابت کنند.  دهد برای کسب با رقبای بزرگ باشند و به آنها اجازه می 

ها آن است که استخدام کنند، افراد با  چالش اصلی برای شرکت   -منبعی گرانبها دارای بیشترین اهمیت-مردم

بتو که  استخراج کنند  را  ارزشی  و  را حفظ کنند  دهند. شرکتکیفیت  پیشنهاد  مشتریانشان  به  بهترین انند  باید  ها 

 کارفرمایان را راضی کنند که کار کردن با آنها ارزش شخصی برای آنها به دنبال خواهد داشت. 



12 
 

فناوری  از  فعالیتاستفاده  ساختار  بازسازی  و  نوآوری  در  اصلی  روش  عنوان  به  از  های جدید  فارغ  سازمان  یک  های 

یافته است، وجهی که   یا دولتی، به وجهی جدید در سالیان اخیر دست  ابعاد، عضویت در بخش خصوصی  پیشینه، 

 راهبردی است.  

 رشد هستند، به طرق زیر بشدت تغییر پیدا کرده است:  وکارها در حال در دهه اخیر، محیطی که در آن کسب 

 انجمن باشد.   ی برا یمطلوب یامر رسد ی که بنظر نم  ی مشتر  به کنترل سپردن  •

 د یکه با ییازهایمحصوالت و ن ی بسو انیمشتر  ی در رفتارها رات ییتغ •

o شود.   ن یاو عج یازهایشود تا با ن و درک  ده یفهم 

o  رفع شود.   یمشتر  یازهاین یعمل یق یبطر د یتا حد امکان با 

o او ارسال شود.   یبرا یدر زمان دلخواه مشتر  د یمحصول با 

 داشته باشد. اریرا در اخت یدر سطح جهان یخدمات  ایمحصوالت  خواهد ی اغلب م یشدن بازار: مشتر  یجهان •

فناوری رقابت جهانی   توسعه  و  است  داده  تغییر  را  مشتری  کرده  انتظارات  متحول  را  او  انتظارات  نیز  دیجیتال  های 

کردند توانایی آنها برای مقایسه  ها یا با استفاده از تلفن و پست خرید می زمانی که مشتریان صرفا از فروشگاهاست.  

قیمت  و  شرکتکیفیت  و  افراد  به  اینترنت  بود.  محدود  اجازها  می ها  به  ه  و  ببینند  را  همه  پیشنهادهای  تا  دهد 

 ترین شیوه از خانه یا محل کار خرید کنند.  راحت

وکار بیشترین تاثیر را از تغییرات سریع و آشکار  دهد اما فضای کسب های زندگی ما را تغییر می اینترنت تمامی جنبه 

امروزه هم شرکتآن می  از تاهای بزرگ و هم شرکت پذیرد.  با  های کوچک  ارتباط  برقراری  رنمای جهانی به منظور 

 وکار الکترونیک:  برند. کسبهای داده خود و به منظور تبادالت مالی بهره می ها و پایگاهرقبا، ارتباط با سیستم 

نسبت   ی انداز جددبا چشم   نیو همچن  نترنت یبا ا  یاطالعات سنت  یکه در آن قدرت فناور  شودی م لیتبد  یاحوزه   به  •

 شود؛ی وکار جمع مکسب  ک یبه اداره کردن 

و انواع فروش  نیتام  ره یزنج  کردنزه یبه مدرن  ان، یمات مشتربلکه به ارتقا خد   ستین  ینترنتیفروش ا  یبرا   یتنها روش   •

 کند؛ ی کمک ک  یدادن روابط کارو توسعه 
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 کند؛ی م د یرا کاهش و رقابت را تشد  نه یهز کند،ی تعداد بازارها را افزون م کند،ی م  کیرا اتومات د یدستور خر ند یفرآ •

 دهند؛   صیتخص یکنند و منابع را بطور مناسب ل یشان را تحل بالقوه  انیمشتر  دهد ی ها اجازه مبه شرکت  •

 ساعت شبانه روز فعال باشند. 24در   دهد ی وکارها اجازه م به کسب  •

کنند. ارت الکترونیک می ها شروع به سازگار ساختن خود با پارادایم اقتصادی جدید برای تجها از تمام بخش شرکت

بصری  -های ذیل باشند: مخابرات، فناوری اطالعات، سمعیکنند که از بخش هایی این راهبرد را اتخاذ می ابتدا شرکت

چندرسانه  محتوای  تولید  شرکت ای.  و  غول این  به  شده ها  تبدیل  امروزی  شرکت های  همچنین  اما  خالقانه  اند.  های 

نرم  و  محتوا  خدمات،  بازار  حوزه  در  چندرسانهکوچکی  یافته افزار  اشتغال  فضای  اینترنت  با  که  دارند  وجود  اند.  ای 

م، بانکداری، تبادل، کامپیوتر و  بکار گرفته شود، از آن جمله در صنعت توریس   هاتواند در تمام بخشپارادایم جدید می

 هایی کسب شده است.  های تجاری موفقیت کتاب و دیگر حوزه افزاری، فروش فروش نرم 

افزایش چشم  به  پارادایم  این  با  و هزینه سازگار شدن  تولید  در  پایینتر در تمام بخشگیری  های سنتی صنعت  های 

می  به    شود.منجر  صرفا  دیجیتال  انقالب  دیگر،  سوی  تجارت از  برای  پلتفرمی  عنوان  به  اینترنت  از  استفاده  معنای 

کردن دوباره سازمان و فرآیندهای تجاری به منظور افزایش  ها مهندسیالکترونیک نیست. چالش اصلی برای شرکت 

 تولید با استفاده از اینترنت است به نحوی که حضورشان در بازار جهانی احساس شود.  

 

 گیری نتیجه

وکار نیست، بلکه موتور محرکی برای تغییر است. رویکرد سنتی که  دیگر یک چیز اضافی برای کسب فناوری اطالعات  

مصرف  های موجود در یک سازمان کمک کند، اکنون دیگر تاریخ فناوری اطالعات عادت داشت از آن طریق به فعالیت 

 گذشته شه است چون:  

 شده است.  جادیمحصوالت و ارائه خدمات ا  د یدر تول  ی قیعم یساختار رات ییتغ •

 ست.بکار گرفته شده ا یتجار  یندهایفرآ  کردن ی از مهندس  ی د یمفهوم جد  •
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 ن ی از ا  تیو حما  ینوآور   یبرا  ید یجد   یهاشده که فرصت   جاد یا  نترنت یا  یهای اطالعات و کاربر  یدر فناور   ی تحول  •

 .  آوردی م د یپد  ندهایفرآ

  "وکار ساختن کسب"ه آنها رویکردی انقالبی در ایجاد مفهوم  وکارهای الکترونیک نه تنها یک روند هستند، بلک کسب

کنندگان و کارآفرینان، در  کنند. تغییراتی در نحوه استفاده از اطالعات، در برقراری تماس با مشتریان، تامینعرضه می 

 بازاریابی، ارتقای شغلی و غیره بوجود آمده است. 

هستیم که از منافع حاصل از استاندادردهای اجرایی عمومی    در سالیان گذشته، ما شاهد رشدی در کاربری تجاری 

  های مختلفی )بانکداری، سرگرمی، مخابرات و توزیع( ها در بخششرکت کند.  کند که اینترنت پیشنهاد میتکیه می 

 های جدید بهره ببرند.  دهند تا از قدرت فناوری روش انجام کارهای خود را تغییر می 

فناوری   اق درهای  این حال، کسببسوی یک  با  بود.  باز  الکترونیکی  اقتصاد  بر  تصاد جدید،  بسادگی  آنالین  وکارهای 

فرضی برای تغییرات دائم وجود دارد که ماهیتا مستلزم نوآوری  اند. همچنین پیش روی توزیع سریع اطالعات بنا نشده 

و  کاری مشابه بزنیم.    آوری در حوزه کردن، ما باید سریعتر از رقیب خود دست به نو برای رقابتو ارتقا دائمی است.  

 تواند در هر جایی و در کشوری از جهان رخ بدهد.  البته که چنین امری می 

 

 


