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انقالب اطالعاتی، یعنی پیشرفت فزاینده فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، بشر  را به  :چکیده

دوران جدیدی از زندگی خود رهنمون ساخته که از آن با عنوان عصر اطالعات یاد می شود. 

موفقیت شبکه های کامپیوتری مانند اینترنت سبب شد که افراد در داخل و خارج از سازمان  

کسب و کار الکترونیکی و جدیدی به نام فضای مجازی را تجربه کنند. های کاری مفهوم 

بکارگیری آن در جامعه در جهت رونق اقتصادی بنگاه های اقتصادی مطرح است. کسب و کار 

الکترونیکی و نگرش اقتصاد دانش بنیان در پیشرفت اقتصادی کشور نقش داشته و دیدگاه 

اورها بسازی و رشد و توسعه تولید ناخالص ملی است. اقتصاد مقاومتی مهمترین عامل در بهینه 

و اعتقادات دینی در تقویت و تضعیف فرهنگ کسب و کار یک جامعه تاثیر بسزایی دارد. اراده 

ر دالهی بر کار و تالش سازنده و فعالیت انسان ها در زندگی دنیوی و آنان تعلق گرفته است. 

 پرداخته می شود.  ارزش های اسالمیو  این پژوهش به بررسی کسب و کار الکترونیکی

رزش اسازمان های مجازی، کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، کلمات کلیدی: 

 های اسالمی

 

 

 مقدمه. 1
ا در بر ر یلحظات زندگ یاست که تمام ریاجتناب نا پذ یضرورت یو اجتماع یفرد یازهاین نیتام یبرا ینیکار و تالش در نگرش د

ار را در ک ی، کار و تالش است که سعادت و رستگار شهیفکر و اند ده،یاز عق یا زهیآم ینیانسان در نگرش د یبه طور کل .ردیگ یم

شکل گیری و توسعه عصر اطالعات تاثیرهای گسترده و عمیقی بر ساختار درونی سازمان ها و روابط بین داند.  یم ستهیو با ستهیشا

 یباعث ظهور پدیده ای به نام تجارت الکترونیک 0991در اواخر دهه د و گسترش فناوری ارتباطات سازمان های مختلف داشته است. رش

تجارت الکترونیکی از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری کارسازی مبادالت کاال و خدمات گردید.  شد که تحولی در امر تجارت و خود

اشکال جدیدتری با را تغییر داده و از این رو موجب تبدیل بازارهای مرسوم به اطالعات می باشد. این فناوری روش های اداره بنگاه ها 

 تیفعال ییبنا نهاده شده است، اهداف نها ینبو یکه بر اساس آموزه ها ینظام اجتماع کیدر مهارت های جدیدی نیاز دارد شده است. 
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با پیاده شدن سازمان های مجازی و الکترونیکی، بخش زیادی از کارکنان سازمان ها آزاد می شوند  و می توان از آنها در کارهای 

 فکری استفاده کرد. این پژوهش مروری بر کسب و کار الکترونیکی و آموزه های اسالمی دارد. 

 

 پیشینه تحقیق. 2
Barac´ (2102و همکاران) تیریمد شیاحتمال افزا یبه بررس یکیکسب و کار الکترون یفن آور ، با بهره برداری از جدیدترین 

 ونیزیتلو ،یاجتماع یرسانه ها پرداختند. در این پژوهش از مفاهیم و سهامداران خود یپخش کنندگان خدمات عموم انیم اتارتباط

چهارچوب  کی اتارتباط تیریمد یاستراتژ بیتصو لیبه منظور تسهردند. آنها استفاده ک و محاسبات تلفن همراه ،یو تعامل تالیجید یها

 کردند. ارائه  اتارتباط تیریاعمال نفوذ مد یبرا

Rodrigues (در کسب و کار الکترونیکی به مطا2102و همکاران ) یر اند و  چگونگی تحت تاثلعه بانکداری الکترونیکی پرداخته

که روند جدیدی در توسعه برنامه های کاربردی کسب و کار با ویژگی های بازی می  0گیمیفیکیشنقرار دادن مشتریان بانک بوسیله 

باشد را بررسی کردند. همچنین با به چالش کشیدن بانکداری الکترونیکی عناصر این بازی را معرفی کردند. آنها یک مدل مفهومی جدید 

 د.نشان دادن ،یکیالکترون یداردر بانک شنیکیفیمیدر رابطه با گ یرفتار ینیب شیپ یبرا

Chao (2102 دامنه مهندسی کسب و کار الکترونیکی را نشان داده است و اهمیت آن برای کسب و کار را نمادین کرده است. او )

 همچنین چالش های مرتبط با کسب  و کار الکترونیکی در زمینه خدمات الکترونیکی را بررسی کرده است. 

Trang  ( عوامل پذیرش کسب و کار الکترونیکی را در بهبود نفوذ در صنعت چوب بررسی کردند. بدین 2102و همکاران ،)

سازمان در صنعت چوب را مطالعه کردند. نتایج نشان داد استفاده از روش های کسب و کار الکترونیکی پتانسیل باال و تاثیری  212منظور

 قابل توجه در بهبود سازمان دارد.

Čiarnienė وStankevičiūtė(2102 .چارچوبی رقابتی در کسب و کار الکترونیکی ترسیم کردند ) 

 

 مذهبکسب و کار و . 3
دین در قالب فرهنگ جامعه تاثیرات گسترده ای بر کسب و کار دارد. دین اسالم در کشورهای مسلمان در نظام و ساختار آنها نقش 

 دارد. از جمله:کلیدی دارد. دین در ابعاد مختلف کسب و کار تاثیر 

 حرام بودن برخی مواد غذایی یا نوشیدنی ها 

 مراسم دینی و تعطیلی ها 

 پوشیدن نوع لباس 

 محیط کار و جنسیت 

 (0992)مرادی،قانون های دینی 

اقتصاد اسالمی علمی است که به دنبال یافتن بهترین راه حل برای کسب در آمد حالل و هزینه کردن و توزیع و رشد آن است تا 

امت اسالمی تحقق یابد و توان و نیروی آن افزایش یابد. بهترین راه برای کسب در آمد حالل متضمن دوری از اسراف در خرج  مصالح

 . در اقتصاد اسالمی هدف حداکثرسازی تولید با حداقل هزینه است. است هزینه های تولید

فراهم کردن لوازم الزم برای رقم زدن فرصت های مناسب یکی از دستورات قرآن در بعد کسب و کار است. در ایاتی چون انفال آیه 

آغاز گری کار و تولید و فعالیت از  تمرکز بیشتر بر روی توان اقتصادی و دانش فنی است.  2و هود آیه  01، نحل آیه 92، ابراهیم آیه 21

و... یکی از شیوه های بارز  جست و جو از فضل  22و روم آیه  29، قصص آیه 02، اسرا آیه 2ود. در آیات هود آیهخداوند شروع می ش

 . (0991، یرینصی و انیاحمدپور دارالهی فعالیت های تولیدی به شمار می رود. )

                                           
0 -Gamification 



 221-212، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  

 

222 

 

بر هر مرد و زن مسلمان واجب ؛ طلب کردن روزی حالل "طلب الحالل فریضه علی کلی مسلم و مسلمه"پیامبر )ص( می فرماید:

 ؛ کسی که برای تامین زندگی خانواده ی خود"الکاد فی عیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل"به تعبیر پیامبر اسالم )ص( . (2است. )بحار االنوار

بیل اهلل باعظم من ما غدوه احدکم فی س "امیرالمومنین علی )ع( می فرماید:. 9تالش می کند همچون مجاهد در راه خداست.)بحارالنوار(

در آمدن شما صبحگاهان برای جهاد در راه خدا ، از درآمدن ان کس که برای تامین زندگی  "غدوته یطلب لولده و عیاله مایصلحهم

 2خانواده خود تالش می کند باالتر نیست. )مستدرک الوسائل(

 

 یتجارت الکترونیک. 4
محصوالت، خدمات و اطالعات از طریق شبکه های کامپیوتری مانند اینترنت را تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش و یا مبادله 

 (0990اسد زاده و طاهونی،شرح می دهد.)

 دیگر تعاریف تجارت الکترونیک:

 مبادله محصول و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی اینترنت )لیند گوتست(

 وسیله زیرساخت های شبکه )کاالکوتا(خرید و فروش محصوالت و خدمات و اطالعات به 

 هر نوع مبادله اطالعات مربوط به امور تجاری از طریق ابزارهای الکترونیکی، تلفن، نمابر )کالرک(

 خرید و فروش توسط اینترنت)چاجی(

رت می فناوری پردازش و عملیات که در زمان مبادله تجاری به صورت خودکار از طریق شبکه و با استفاده از فناوری صو

 گیرد.)هیراسون(

 (0999)فتحی و همکاران، 

 

 کسب و کار الکترونیکی. 5
به تعریف تحلیل گران گروه گارتنر کسب و کار الکترونیکی عبارتست از هر فعالیت تجاری امکان پذیر از طریق شبکه که با انتقال 

بوسیله قوانین جدی اقتصاد تجاری می زار هدایت شده روابط درونی و بیرونی موجب ایجاد ارزش و بهره برداری کردن از فرصت های با

 شود. 

کسب و کاری را می توان کسب و کار الکترونیکی نامید که به دنبال کسب فرصت های بازار از طریق کانال های جدید الکترونیکی 

عناصر سازنده یک استراتژی کسب و کار الکترونیکی هستند. )قربانیان و همکاران،  حول محور اینترنت در گردش است. اینترنت و وب

0992 ) 

 مطرح گردید.  IBMتوسط شرکت  0992واژه کسب و کار الکترونیکی برای نخستین بار در سال 

 

 تفاوت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی. 6
رتباط بیرونی بنگاه تکیه بر ا شتریب یکی. تجارت الکترونردیگیرا در بر م یکیعام تر از تجارت الکترون یمفهوم یکیکسب و کار الکترون

یا فرد دارد، در حالی که کسب و کار الکترونیکی عالوه بر ارتباطات بیرونی به راهکار درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت 

 .(0999شود. )فتحی و همکاران،می   (2CRMبا مشتری) الکترونیکی، هوشمندی تجاری و مدیریت روابط

کسب و کار الکترونیکی واژه ای بسیار گسترده تر از تجارت الکترونیکی است. کسب و کار الکترونیکی شامل هدایت کسب و کار به 

ره ی و تشریک مساعی و غیطریق الکترونیکی بر روی اینترنت است. این امر می تواند شامل فعالیت هایی نظیر ارتباطات، بازاریاب

 (0992باشد.)قربانیان و همکاران،

                                           
 0، ص 019محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج  -2 

 29، حدیث 09، ص019بحاراالنوار، ج  -9 

 02222ح  21، ب22، ص09مستدرک الوسائل، ج  -2 
2 -Customer Relationship Management 
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 یکیکسب و کار الکترون یایمزا. 7
 :شرکت ها یبرا ایمزا. 7.1

 یجهان یدسترس 

 ها نهیهز کاهش 

 عرضه رهیزنج بهبود 

 زمان توسعه 

 یتجار دیجد یها مدل 

 عرضه محصول به بازار یباال سرعت 

 تدارکات ییکارا یارتقا 

 یروابط سازمان و مشتر بهبود 

 

 انیمشتر یبرا ایمزا. 7.2

 شتریبه کاال و خدمات ب یدسترس 

 و خدمات ارزان تر کاال 

 عیسر لیتحو 

 یاطالعات یدسترس 

 یکیالکترون مجامع 

 متیق 

 

 :جامعه و دولت یبرا ایمزا. 7.3

 از راه دور ارتباطات 

 یزندگ یاستانداردها شیافزا  

 فقر کاهش 

 یبه خدمات عموم شتریب یدسترس 

 اتیمال نهیهز کاهش 

 (.0999و همکاران، ی)فتح

 

 مدل های کسب و کار الکترونیکی. 8
  و کار الکترونیکی بوجود می آید: براساس انواع مختلف شرکای تجاری مدل های کسب
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کسب و ،  2(C1(Cمصرف کننده به مصرف کننده،  C2)2(Bمصرف کننده به کسب و کار ، B2)C)2کسب و کار به مصرف کننده

 معاوضه با معاوضه،  2(G02(G، دولت به دولت C00)2(G، شهروند به دولتG)2(01C،، دولت به شهروندان B9)B)2کار به کسب و کار

E) 2E09(02یبه واحد سازمان ی)واحد سازمان یو کسب و کار درون(.(2102 ,Čiarnienė وStankevičiūtė) 

 فعالیت عبارتند از:لکترونیکی با توجه به نوع انواع کسب و کار ا

کترونیکی، ی، بازاریابی السازمان منابع یزیر برنامهی، ارتباط با مشتر تیریمد، نیتام رهیزنج تیریمدی، تجار هوش، کیتجارت الکترون

، تحویل تشارانی، خدمات حرفه ا ریسای، بهداشت خدماتی، سرگرمات، ارتباط، التیتحصی، کیالکترون استخدامی، کیپست الکترون خدمات

 یمال خدمات، نامه

 

 تحلیل محیط رقابتی کسب و کار الکترونیکی. 9
عت، سطح شرکت، سطح صن تجزیه و تحلیل محیط رقابتی کسب و کار الکترونیکی در چهار سطح مختلف اما مرتبط صورت می گیرد:

 سطح کشور، سطح جهانی
 

 شاخص رقابت جهانی در سطح کشور:. 9.1

 بعد اقتصاد کالن. 9.1.1

 تولید ناخالص ملی 

 ثبات اقتصادی در سطح کالن 

 بیکاری 

 نرخ تورم 

 بعد بازار .9.1.2
 ساختار و ظرفیت بازار 

 شدت رقابت 

 عرضه کننده -قدرت مذاکره مشتری 

 کانال های توزیع 

 بعد اجتماعی و فرهنگی. 9.1.3

 توانایی فناوری اطالعات و ارتباطات 

 انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات 

  از تجارت الکترونیکاستفاده 

                                           
2 - business to consumer 

2 - consumer to business 

1 - consumer to consumer 

9- business to business 

01 - government to citizen 

00 - citizen to government 

02 - government to government 

09 - exchange to exchange 

02 - intra business (organization unit to organization unit) 
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 بعد تکنولوژی. 9.1.4

 اطالعات و ارتباطات یفناور یها رساختیز 

 یورادر فن ینوآور 

 یفناور یآمادگ 

 بعد دولت. 9.1.5

 استراتژی و سیاست دولت 

 توسعه دولت الکترونیکی 

 مشارکت الکترونیکی 

 :صنعتدر سطح  یشاخص رقابت جهان. 9.2

 رقابت 

 هاشرکت ینوآور 

 هاشرکت یور بهره 

 دیو کسب و کار جد ینیکارآفر  

 سطح شرکتشاخص رقابت در . 9.3

 یمال ییتوانا 

 یاتیعمل تیقابل 

 بازار سهم 

 یتیریمد یها یستگیشا 

 مشخصه منابع انسانی 

توانایی مالی و قابلیت عملیاتی به عواملی چون: فروش، سود، هزینه ها، سرمایه گذاری فناوری اطالعات و ارتباطات، شاخص سود آوری، 

 (Stankevičiūtėو Čiarnienė, 2102)بازه زمانی، بهره وری و... بستگی دارد. 

 

 . آموزه های اسالمی در کسب و کار11
کسی که کسب و کاری دارد مانند جهاد گری است که در صحنه ی کارزار با دشمنان خدا به نبرد پرداخته و از حریم دین دفاع می 

سعادت و رستگاری انسان در کار شایسته و بایسته است. از دیدگاه قرآن، ایمان و عمل صالح وسیله ی رستگاری است. سعادتمندی کند. 

نجام کارهای ارزنده نایل شود. رحمت الهی شامل حال فرد و جامعه ای است که تمامی اعضای آن به کارو در آن است که انسان به ا

 الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم"تالش سازنده دست یازند. حتی آفرینش مرگ و حیات نیز برای سنجش سعی و تالش انسان است. 

فرد و جامعه ای که نتواند از کار و تالش خود  "علی کدیده، صبر علی االفالس من لم یصبر". علی )ع( می فرماید: 02"ایکم احسن عمالً

 حیات اقتصادی و اجتماعی خود را سامان دهد سرانجام پذیرای تهیدستی است. 

 ظهور و جلوه ایمان و اعتقاد صحیح در عمل صالح تجلی می یابد. 

                                           
 2سوره ملک آیه -02 
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؛ دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدا شادی "02ته و تکشف عنه کربتهاحب االعمال الی اهلل سرور تدخله علی المومن تطرد عنه جوع"

در حدیثی دیگر حضرت )ع( می فرماید: محبوب شادی رساندن به مومن، برطرف کردن گرسنگی او و دور ساختن غم و اندوه است. 

د، بهترین و پاک ترین اموال باش مالی که وارد چرخه تولید می شود باید ازترین فرد نزد خدا کسی است که برای مردم مفیدترین باشد. 

منشا حرکت به سوی حیات طیبه عمل نیک، فعالیت مفید، مثبت و  زیرا کار و تالش انسان مسلمان تالش و کوششی است در راه خدا.

 سازنده است. 

کاری را انجام میدهد، باید آن را با استواری، استحکام  هرکس". "02کسب و کار در گرو زمان و فصل خویش است"پیامبر اکرم فرمود: 

 "09با فضیلت ترین کارها با دوام ترین آنهاست ولو اندک" ".01و مداومت به سرانجام برساند
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