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  دهیچک

يسـاز  تیـ ظرفو  آمـوزش ، یکیالکتروندرحال توسعه در تجارت  يکشورهایاساسيها چالشاز  یکی

ف با هد رانیا سالمیامهوري جدر  یکیالکترونتجارت  يساز آگاهو  آموزشپروژه . است یانسانيروین

ـ تعرنآنـا ازینمناسب منطبق بر  يها دورهیطراحو  یکیالکترونتجارت  گرانیبازفعاالن و  ییشناسا  فی

و  ياقتصـاد با استفاده از مدل فعـاالن   رانیفراگبالقوه  يها گروه، در ابتدا يا عمدههدف  نیچنرویپ. شد

و  گرانیبـاز از  ر یـک هـ یاصـل يهـا  نقشدر گام بعد . شدند ییشناساتوربان  یکیالکترونمدل تجارت 

و  یکـ یالکترونتجـارت   يکـارکرد يهـا  چـارچوب بـر اسـاس    یکـ یالکترونعرصۀ تجـارت فعاالن در 

ـ فراگمربوط به هر گروه از  يها نقشبر اساس . شدنییتعآن  یسازمانيهافرایند ، سلسـله مراتـب   رانی

اطالعـات دوره  سند  کیدر قالب  یطراحیاساسمربوط توسعه داده شد و موضوعات  یآموزشاهداف 
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  مقدمه

 یکیالکترونتجارت  جیتروو  آموزش«گام از طرح جامع  نیاولوان ، به عن1385در سال 

 يهـا  برنامـه در رأس  یکیالکترونتجارت  یآموزشيها بستهنیتدوو  یطراح، »رانیادر 

ـ ر برنامـه در معاونـت   یکـ یالکترونتجـارت   ۀدفتر توسـع  وزارت  ياقتصـاد و امـور   يزی

 آمـوزش يهـا  بسـته یطراحةژ، پرویاساسۀبرنام نیاتحقق  يبرا. قرار گرفت یبازرگان

یبازرگـان يهـا  پژوهشمطالعات و  ۀدفتر در مؤسس نیابه سفارش  یکیالکترونتجارت 

يهـا  بستهنیتدوو  یطراحچارچوباست که  نیامقاله کوشش بر  نیادر . شد فیتعر

يهـا  سرفصـل نیـی تع، يگذار هدف، یازسنجین، نامخاطبییشناساةویششامل  یآموزش

ـ ایپژوهشـ گروه  از سويکهیآموزشواد م نیتدوو  یآموزش  افتـه یپـروژه توسـعه    نی

و  حیتشـر یآموزشـ يهـا  بسـته یطراحـ يمتـدولوژ منظـور   نیبـد . شود یمعرف،است

  .آن به صورت خالصه ارائه خواهند شد ياجراحاصل از  يها افتهی

)فاوا(اطالعات و ارتباطات  فنّاوريامروزه 
1
یفرهنگـ و  یاجتماع، ياقتصادۀمحور توسع 

انقـالب   ینـ یعيهـا کرداز  یکییکیالکترونتجارت . قرار گرفته است افتهیتوسعهيکشورها

ـار و  نترنـت یاظهـور  . است ياقتصاديها عرصهفاوا در  ریـ اخيهـا  دهـه شـدن آن در   يتج

شـگرف در   یتحـول یکـ یالکترونتجـارت  . اسـت  کـرده تجارت را متحـول   یسنتيها وهیش

وجـه   نیبهتـر را بـه   ییجو صرفهو سرعت و  کردهجادیاگذشته  يتجاريها هیروو  ها وهیش

گزارش اطالعات اقتصادي(است عمل پوشانده  ۀجام
٢

 ،2005.(  

 يکشـورها در  یکیالکترونتجارت  تیموفقکهدهدیمنشان  یتجربقاتیتحقیبرخ

در  یکـ یالکترونيبسـترها مناسـب   طیشرالیدلبه  شرویپو در حال توسعه  افتهیتوسعه 

گزارش توسعه اقتصادي(). ستا کشورهانیا
٣

 ،2004(.  

ـ فیک، نترنتیابر  یمبتنيها فرصتشامل  یکیالکترونيبسترها يهـا  رسـاخت یزتی

توسـعه و   يبـرا . اسـت  يتجـار لیتسـه ۀدولت و درجـ  يها تیفعالاطالعات،  فنّاوري

نیقـوان : شـامل  یاسـ یسو  یقـانون طیمحـ عوامل  یسامانده، یکیالکترونتجارت  جیترو

                                                                                                                              
1. Information and Communication Technology (ICT)
2 Information Economy Report
3 ECommerce Development Report
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ـ داراز ا تیـ حما، دیـ جديکارهاو  کسبجادیاالتیتسه،ینترنتیا و  یشخصـ يهـا یی

ینقشـ فنّـاوري يها رساختیزدولت از  يها تیحماو  يگذار هیسرماو  يفکرتیمالک

ـ فیکبـا   یارتباطـات يابزارهـا افراد و تجار بـه   یدسترس. بر عهده دارد یاتیح برتـر و   تی

يریکـارگ  بـه رونـق  . اسـت  یکـ یترونالکمهم تجارت  يبسترهااز  یکی، نییپايها نهیهز

ـ قبمناسـب از   يتجـار طیمحـ در گـرو   ياقتصادۀارتباطات در عرص يابزارها ثبـات   لی

تجـار و   رشیپذ. است يگذار هیسرما، درجه بازبودن تجارت و یاتیمال، مقررات یاسیس

مـاهر   یانسانيروینلیقباز  یفرهنگو  یاجتماعيها رساختیزکناردر  کنندگان مصرف

محسـوب  یکـ یالکترونگسـترش تجـارت    يهـا  شـرط شیپریسااز  یکیالکتروند و سوا

 يارتقاو  يساز آگاهمگر با  شودینمسریمهمه  نیاو )1384، یبازرگانوزارت (شودیم

نسـبت بـه    کشـور یبازرگـان نظـام   انـدرکاران  دسـت فعاالن و  هیکلهايمهارتدانش و 

  .یکیالکترونتجارت 

ـ به عنـوان   یکیالکترونتجارت رفتن ، با در نظر گنیاعالوه بر  ـ  ياقتصـاد دهیـ پدکی

با ظهور هـر  . کردنییتبآن  ۀرا در توسع يساز آگاهو  آموزشنقش  توانیمزینیاجتماع

جـاد یاهـا  سـازمان افـراد و   يبـرا ییهـا  تیمسئولو  ها نقش، یاجتماعـ   ياقتصادةدیپد

در بحـث   کهـخود را   يها نقشنند بتوا ها سازمانجهینتافراد و در  نکهیايبرا. شوندیم

بـه  است ـ  یکیالکترونبه صورت  یبازرگانـ   ياقتصاديها تیفعالانجام  یکیالکترونتجارت 

دانـش و تـوان    بایـد ، کننـد تأمینبازار را  يازهاینو انتظارات جامعه و  کنندفاءیایخوب

ـ نتـوان الزم  دانـش و  ؛خـود را داشـته باشـند    يهـا  نقشانجام  و  آمـوزش قیـ طراز  زی

  .دیآیمبه دستيساز آگاه

بـر   آمـوزش تـأثیر ضـرورت و   زینیکیالکترونبه تجارت  فنّاورانهدیدۀیزاوبا نگاه از 

ـ ز؛اسـت  دركقابـل   یکـ یالکترونتجارت  ۀتوسع ، دركمسـتلزم   دیـ جدفنّـاوري هـر   رای

اهـ  نیاۀاست و هم) 1378، رزادهنصی(آن  کاربردو سپس  اجراء، توسعه، رشیپذشناخت، 

و  آمـوزش در بسـتر   کـاربرد و سـرانجام   اجـراء ، توسعه و رشیپذو شناخت،  درك، یعنی

  .شوندیمفراهم  یانسانيروینيساز آگاه

ـ و  آمـوزش و  يساز آگاه، شودیممالحظه ) 1(در جدول کهطور همان عنصـر   نیاول

  .مختلف است يکشورهایکیالکترونتجارت  یمليراهبردهادر  يدیکل

معتقدنـد   اسـتگذاران یسشتریب، )UNCTAD, 2005(د آنکتاگزارش  بر اساس نیهمچن
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ـ یزمدر  کنندگان مصرفاگر بازرگانان و  که ـ مزاو  هـا  فرصـت ۀن یکـ یالکترونتجـارت  يای

تجــارت داده نشــود،  آمــوزشنآنــايبــرانترنــتیاو نحــوه اســتفاده از  ننــدینبآمــوزش

 کیـ وتریکـامپ و  نترنـت یابـه   یدسترسـ اگرچه . نخواهد داشت يصعودروند  یکیالکترون

ـ اسـت   یکیالکترونتجارت و  دیجديهافنّاورييبراتقاضا  جادیايبرایاساسشرط  یول

در حـال توسـعه در اقتصـاد     يکشـورها یاساسـ يها چالشاز  یکیآموزش. ستینیکاف

ـ نکهاز آنجا . است یتالیجید از  یکـ یفـاوا   يهـا  بخـش بـا مهـارت بـاال در     یانسـان يروی

بـا   یانسـان يرویـ نيدارايکشورهاو  شودیممحسوب  یکیالکترونرت تجا يازهاین شیپ

ـ ابرخوردارنـد از   یکیالکترونگسترش تجارت  يبرایخوبتوانو  تیمزمهارت باال از   نی

  . توجه شده است زینفاوابه دانش آموختگان  لیتحصو  آموزش، يساز آگاهنظر در بخش 

 نیتـر  مهـم را بـه عنـوان    یانسـان نـابع  م ۀتوسـع  که، یاطالعاتجامعۀ یۀزاوبا نگاه از 

گـاه یجاآمـوزش از آن اسـت،   یـی جززیـ نیکیالکترونو تجارت  داندیمراهبرد توسعه 

آسـان نداشـته    یدسترسـ نترنـت یابـه   رانیفراگۀهم کهیهنگامتا . افتیخواهد  يا ژهیو

 کـه یهنگامنداشته باشند و تا وتریکامپاستفاده از  ییتواناآنان  ۀه همک یهنگامباشند، تا 

چیهـ را نداشـته باشـند،    دیـ جديهـا  رسـانه امکانـات استفاده از  يتوانمندمعلمان  ۀهم

جامعـۀ  یجهانسازمان (عصر اطالعات محظوظ نخواهد شد لیبدیبيایمزااز  يا جامعه

ـ ببه صراحت  توانیمبنابراین،). 2005، یاطالعات ، رانیمـد ۀهمـ  چنانچـه کـه کـرد انی

مرتبط با آن  يهافنّاوريو  نترنتیابه  ياقتصادفعاالن  یکلبه طور بازرگانان و جامعه و 

، خواهنـد توانسـت   رندیبگاز آن را فرا  يریگ بهره، و دانش و توان اشندب داشتهیدسترس

تجـارت   ۀخود توسعه دهنـد و موجـب توسـع    تیفعالکانونرا در  یکیالکترونتجارت 

  .بشوند کالندر سطح  یکیالکترون

ـارت   کاربرداند در  توانسته ها آنو متوسط  کوچکيها شرکتکهییکشورهایبررس تج

ـ ا، دولـت در  دهدیمنشان  ،موفق باشند یکیالکترون يهـا  اسـت یسهـا و   برنامـه  کشـورها نی

ژاپـن  . و بـه اجـراء درآورده اسـت    کردهيزیر برنامهیخوبرا به  یانسانيروینيساز تیظرف

و  کوچـک يها شرکتخود از  يها تیحمارکشونیا. خصوص است نیامثال بارز در  کی

و توسـعۀ منـابع    آمـوزش یاصـل را در سـه بخـش    یکیالکترونتجارت  ۀتوسع يبرامتوسط 
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مونگ(است  کردهمتمرکزرساختاریزۀو توسع یماليها تیحما، یانسان
١

 ،2005(.  

   مختلف يکشورهایکیالکترونتجارت  یمليراهبردهايدیکلعناصر  )1(جدول 

ناصر راهبردعفیرد

اند عناصر را در نظر داشته کهییکشورها

تعداد 

کشورها

 يکشورهادرصد 

در حال توسعه

 يکشورهادرصد 

افتهیتوسعه 

1

507064لیتحصو  آموزش، يساز آگاه

275450لیتحصو  آموزش

235129يساز آگاه

2

416839یدسترسو  رساختارهایز

214336ها رساختیز

16417یدسترس

4110اصالح بخش مخابرات

3

374185یمقرراتو  یقانونمسائل 

294685یقانونمسائل 

Taxation8543يبند اتیمال

214143  یخصوصاز بخش  تیحما4

5

193229یبخشخاص  يها استیس

91914يگذار هیسرماتجارت و 

101921  ها بخشریساو  ITۀتوسع

162743یکیالکتروندولت 6

Online  9240و پرداخت  يبانکدار7

8

172443ریسا

61114و استانداردها يتجارلیتسه

6821قیتحق

5117یالملل نیبمشارکت

14= افتهیتوسعه  يکشورها

.Source: UNCTAD (2002)                                                     37= در حال توسعه يکشورها
  

 نیتـر  مهـم بـه عنـوان  يساز آگاهو  آموزشکهکرديریگ جهینتتوانیمیکلبه طور 

 گریديها شالودهتأمینکهچرا  ؛شودیممحسوب  یکیالکترونشالوده در توسعه تجارت 

                                                                                                                              
1 Mong
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 ۀموجبـات توسـع   ییتنهـا بـه   تواننـد ینمنه تنها  یقانونو  ياقتصاد، یفنرساختیزمثل 

ـ اۀتوسـع  بلکهرا فراهم آورند،  یکیالکترونتجارت  ـ نهـا  رسـاخت یزنی بـه دانـش و    زی

  .دارد یبستگها رساختیزنیااز  کنندهو استفاده کنندهتأمینیانسانيروینییتوانا

ـ ایاصـل هـدف   بنابراین، یطراحـ قیـ طراز  یتـال یجیدشـکاف پرکـردن طـرح،   نی

عرصــۀ تجــارتو فعــاالن  گرانیبــازيبــرایکــیالکترونتجــارت  یآموزشــيهــا دوره

ـ ادر  یکیالکترونتجارت  کاربردجیتروبه منظور توسعه و  یکیالکترون . بـوده اسـت   رانی

  :اند پروژه دنبال شده نیادر  لیذیفرعاساس اهداف  نیبرا

در  یکیالکترونتجارت  ۀعرص) یآموزشنامخاطب(و فعاالن  گرانیبازییشناسا) الف

  رانیا

 یکـ یالکترونتجـارت   ۀو فعـاالن عرصـ   گرانیبـاز يهـا  نقـش نییتعو  ییشناسا) ب

  ،رانیاآنان در  يهایژگیوو  یعلميها چارچوببراساس 

عرصـۀ  و فعـاالن   گرانیبـاز يبـرا یآموزشـ يها دورهنیعناونیتدوو  یطراح) ج

  ،رانیادر  یکیالکترونتجارت

  .شده یطراحيها دورهاز  کیهريبرایآموزشيها بستهنیتدوو  یطراح) د

  روش

  طرحياجرامراحل)الف

در  یکـ یالکترونتجـارت   آمـوزش ۀبرنام یطراحطرح  نیاهدف  ،شد انیبکهطور همان

. طـرح بهـره گرفتـه شـده اسـت      ياجرامند در  از روش نظام بنابراین،؛ بوده است کشور

اموندیداکهیفیتعردر  یستمیسکردیرو
1

تـوولکر بـه نقـل از     
2

ییابـو (کنـد یمـ ارائـه  

کیـ يهـا  جنبـه یتمـام آزمون  امکانبه افراد  کهاست  یتیریمديابزار، )1380، اردکان

 نـه یبهةها و اسـتفاد  مجموعه گریدبه  ها میتصممجموعه از  کیآثار  کردن، مرتبط مسئله

 کـه يمتعددفیتعاربه نظر او با وجود . دهدیمرا  مسئلهحل  يبرااز منابع در دسترس 

                                                                                                                              

1. Diamond
2. Twelker
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بـر   یجمعـ وفـاق   کیاست،  شدهارائهیآموزشيها دورهۀعبه توس یستمیسکردیرواز 

  : وجود دارد نظران صاحبانیمدر  ریزيها جنبهيرو

  ؛ستها ستمیسۀینظربر  یمبتنیآموزشیابیارز، توسعه، ارائه و يزیر برنامه) الف

  ؛شوندیمانیبینیعکاراییدر قالب عبارات متناسب با  یآموزشاهداف  نییتع) ب

اریبسـ ستمیستیموفقيبرایآموزشدر دورة  کننده شرکتریفراگمرتبط با  اطالعات) ج

  ؛است یاتیح

  ؛شودیمو انتخاب رسانه  یآموزشيهاراهبردیطراحبه  يادیزتوجه )د

  ؛است ینیبازبو  یطراحفراینداز  یبخش، یابیارز) ه

 يداردهااسـتان به  یابیدستدر  ییتوانا«براساس  یآموزشدر دورة  کنندگان شرکت  )و

  .»کنندگان شرکتگریدبا  سهیمقا«يبرمبنا، نه شوندیمیابیارزش» مورد نظر

، عناصـر  یآموزشـ يها دورهۀو توسع یطراحيبراشده ارائه يها مدلبا وجود تعدد 

ـ بمراحـل   يفراینـد معمـوالً در هـر مـدل    . است کسانیباًیتقرها آنیاصل اهـداف  انی
1

 ،

رانیفراگآزمون شیپ
2

یطراح، 
3
ياجراو  

4
ـ ارزو  یرسمآموزش یابی

5
ییمبنـا بـه عنـوان    

ینیبازبيبرا
6
ۀمرحلـ  هـا  مـدل از  ياریبسـ ، هـا  نیاعالوه بر . وجود دارند یآموزشدورة  

مـدل   تـوان یمـ اساس،  نیابر . اند کردهلحاظ  فرایندگام  نیاولبه عنوان  زینرا  یازسنجین

  .مده است، در نظر گرفتآ) 1(شکلدر  کهیبیترترا به  یآموزشدورة  ۀجامع توسع

کـارایی اهـداف و   انیـ میتعـامل روابـط   یستمیسکردیروتیموفقدر  يدیکلعامل 

، الزم اسـت  یاساسـ عامل  نیابه  یابیدستيبرا. است یآموزشدر دورة  کنندگان شرکت

 کـامالً یآموزشـ برنامۀ تیموفقنییتعيبرامورد استفاده  یابیارزيارهایمعضوابط و  که

ـ به  یابیدستتا  یآموزشدورة  ینیبازبزینشوند و  نییتعداف هماهنگ با اه سـطح از   کی

نیا، به نیاعالوه بر . ابدیاهداف ادامه  رییتغایو  رانیفراگتیموفقيبراشده نییتعشیپ

                                                                                                                              

1. Statement of objectives
2. Preassessment of learners
3. Design
4. Implementation
5. Evaluation
6. Revision
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خـود   یکلـ یطراحـ در  هـا  مـدل اغلب  نکهیابا وجود  کهتوجه داشت  دیبایاساسنکته

توانـد یمـ امر  نیا، رسندیمبه نظر مشخص ـ   یبیترتمراحل  کردنیطیمعنـ به   یخط

ـ ادر حالت  نکهیابا وجود . باشد کننده گمراهکامالً نیبـ یمشخصـ تقـدم و تـأخر    آل دهی

دارنـد، بـه لحـاظ     یکـاف به اطالعـات   ازیننیمعيها میتصمو  رسدیمبه نظر  ها تیفعال

ـ نمـورد   يهـا  هدادیتمامکهاست  ممکن. متفاوت است کامالًيا گونهوضع به  یعمل ازی

 ۀتوسـع  فراینـد در طـول   کـه ییها دادهوجود نداشته باشند و  ازینبه هنگام  يریگ میتصم

ـ اولبا اطالعات  کامالً، شوندیميآور جمعیآموزشدورة  تجربـه  . در تعـارض باشـند   هی

منـدرج در   فراینـد امر،  اندرکاران دستیآموزشيها دورهۀدر توسع کهنشان داده است 

کـار مراحـل بـه    یتـأن و  یتـوال تیـ رعاانعطاف در  يمقداررا همراه با ) 1(شکلمدل 

  .رندیگیم

  

دیاموند(یآموزشدورة ۀتوسع فرایندمدل ) 1(شکل
١

  )1380، اردکانییابوبه نقل از  )1988(

فیتعرةدر حوز
2

مد نظر  یآموزشيها دورهنیتدوو  یطراح، یسنجازینطرح  نیا

از  بنـابراین، ؛اند طرح مطرح نبوده نیادر  رهیغو  یابیارز، ءاجرامراحل مثل  ریسابوده و 

. دو مرحله از مـدل فـوق اسـتفاده شـده اسـت      نیاياجرايبرا) 2شکل (ریزتمیالگور

  . رو بوده است شیپیطراحدو سطح  ریزتمیالگوربراساس 

                                                                                                                              
1. Diamond
2. Scope
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  یکیالکترونتجارت  یآموزشيها دورهیطراحتمیالگور)2(شکل

  :خواهد بود لیذموارد  ةرندیبرگدر ) کالنیطراحسطح (ل سطح او

مخاطبانییشناسا.1

یبـوم و  یعلمـ براساس چارچوب  یکیالکتروندر تجارت  مخاطباننقش  نییتع.2

customized roles
مخاطبانيها نقشمتناسب با  یآموزشیکلاهداف  فیتعر.3

.بودهدخوالیذمواردرندهیدربرگزین)یلیتفصیطراحسطح(دومسطح

:شودیملیذشامل اجزاء  کهمخاطبانيها نقشمتناسب با  يها دورهیطراح.4

عنوان دوره. 1-4

  مخاطبانییشناسا

در  نامخاطباز  کیهریاصليها نقش

)Roles(یکیونالکترتجارت 

از  کیهريبرایآموزشیکلاهداف  نییتع

مختلف تجارت  يهادر حوزه  ها نقش

  )Objectives(یکیالکترون

  یآموزشزاتیتجهو  لیوسانییتع

یآموزشيها دورهیطراح

در  نامخاطباز  کیهریاصليها نقش

  رانیادر  یکیالکترونتجارت 

  ها دورهيدهایاسالیطراحنوشتن جزوات و 

  کالنسطح 

  یلیتفصسطح 



یآموزشيها نظامپژوهش در       68

شرح دوره فیتعر.1-1-4

ها مخاطب و سطح دوره نییتع.2-1-4

يرفتارو  یجزئ، یکلاهداف  نییتع.3-1-4

دوره یاصليها سرفصلنییتع.4-1-4

دوره يها سرفصلو  ییجز، یکلاهداف  یارتباطکدنییتع.5-1-4

دوره ياجراارائه و مدت زمان  روش نییتع.6-1-4

یابیارزروش  نییتع.7-1-4

الزامات دوره نییتع.8-1-4

ها دوره یارتباطۀ شبکدوره در  گاهیجانییتع.9-1-4

منابع دوره نییتع.10-1-4

یآموزشمواد  نییتع.11-1-4

دوره مدرسانيهایژگیونییتع.12-1-4

یآموزشزاتیتجهو  لیوسا.13-1-4

ها دوره يدهایاسالیطراحنوشتن جزوات و  .5

  :اند انجام گرفته ریزبیترتبه  یاصلسطح فوق، شش فاز دو  ياجرايبرا

  .یکیالکترونتجارت ) یآموزشمخاطبان(گرانیبازفعاالن و  ییشناسا،فاز اول

فعـاالن و   ییشناسايبرالیذيها مدلاز  یکیالکترونبر اساس نظر خبرگان تجارت 

  :استفاده شده است رانیادر  یکیالکترونتجارت  ۀعرص گرانیباز

بتـوان فعـاالن و    کهمدل استفاده شده است  نیااز  لیدلنیابه : کالندل اقتصاد م. 1

. قـرار داد  ییشناسـا مـورد   کـالن را در سـطح   ياقتصادچرخۀ  کیموجود در  گرانیباز

. نشان داده شده است) 3(شکلمدل در  نیایکلچارچوب 
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  :یکیالکترونتجارت  يها مدل. 2

ـ قباز  یکیالکترونمختلف تجارت  يها مدل: یکیالکترونتجارت  ينهادمدل . 1-2 لی

  ،)2002(و توسعه  ياقتصاديهايهمکارسازمان  ،)2006(، توربان )1997(يچو

  

  )2004، همکارانو  توربون(ياقتصادفعاالن  نیبروابط  )3(شکل

را به صـورت جـدول    یکیالکترونحالت انواع تجارت  نیتر جامعدر ) 2003(آنکتاد

؛ دهـد یمـ شـکل ) 3شـکل (ياقتصـاد آن را مـدل فعـاالن    ةشالود کهنندکیمارائه ) 2(

 یکـ یالکترونتجـارت   ۀو فعـاالن عرصـ   رانیبازگییشناسايبرازینمدل  نیاازبنابراین،

  . استفاده شده است

ایفریم و همکاران(یکیالکترونتجارت  یکلچارچوب )4(
١

 ،2006(

                                                                                                                              

1. Efraim & et al



یآموزشيها نظامپژوهش در       70

وربان ایفراینت(یکیالکترونتجارت  یاصلگرانیباز)2(جدول
١

 ،2005(  

G)دولت(
C

  )کننده مصرف(
B)بنگاه(    

B2GB2CB2BB
C2GC2CC2BC
G2GG2CG2BG

و ) 2جـدول  (مـدل فـوق    نکهیااما با توجه به : توربان یکیالکترونمدل تجارت . 2.2

گرانیبـاز ها آنمطرح بوده و با استفاده از  کالندر سطح ) 2شکل(ياقتصادکالنمدل 

شـکل بتـوان  کهبود  يگریديکارکردبه مدل  ازینشدند،  ییشناسایکلدر سطح  یصلا

ـ ااز . قـرار داد  ییشناسـا مورد  زینرا  یکیالکترونعرصۀ تجارتدر  گرانیبازریسا  رونی

.تمورد استفاده قرار گرف) 4(شکلبه شرح ) 2006(توربان  یکیالکترونمدل تجارت 

یبانیپشـت ، هـا  رسـاخت یزیاصـل بخـش   4امل شـ  کـه مدل فـوق   لیتحلو  هیتجزبا 

 ییشناسـا زینیکیالکترونعرصۀ تجارتدر  گرانیبازریسا، شودیمتیریمدو  کاربردها

عرصـۀ تجـارت  و فعـاالن   گرانیبـاز در فـاز اول فهرسـت    نکـه یاپـس از  .و فهرست شـدند 

بـه   يبعـد مرحلـه   ياجـرا و  یطراح، اقدام به شدفوق استخراج  يها مدلبراساس  یکیالکترون

.کردیملیذشرح 

  

                                                                                                                              
1 Turban Efraim
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در  یکـ یالکترونعرصـۀ تجـارت  گرانیبـاز نقش فعاالن و  نییتبو  ییشناسافاز دوم، 

  .رانیا

از  یکیالکترونتجارت  زینو  یآموزشيزیر برنامهةبر اساس نظر خبرگان در دو حوز

و فعـاالن در   گرانیبازاز  کیهريها نقشنییتبو  ییشناسايبرالیذیاصلچهار مدل 

  : استفاده شد یکیالکترونعرصۀ تجارت

ـ اطبـق  : (UNCTAD,2003)آنکتـاد یکـ یالکترونابعاد تجـارت   يالگو. 1 الگـو   نی

  .شودیمدر سه بعد مستقر  یکیالکترونتجارت 

ها رساختیز
1

تجـارت   یحقـوق و  یاجتمـاع ، یانسـان ، یفنـ يهـا  رسـاخت یزبعد  نیادر : 

  .شوندیمو مستقر  تأمین، جادیاو بنگاه  یملدر سطح  یکیالکترون

کاربردها
2

 يبـرا ، اجـراء و اقـدامات پـس از اجـراء     مـذاکره ، شناخت، یطراحبعد شامل  نیا: 

ـارت   نیاالبته تحقق  ؛است یکیالکترونتجارت  يکاربردهاتحقق  مسـتلزم   یکـ یالکترونبعد از تج

.استیکیالکترونتجارت  يها رساختیزاز  یاعظمو استقرار بخش  يساز فراهم

آثــار
3

، ياقتصــادرا از جملــه رشــد  يآثــاریکــیالکترونتجــارت  يکاربردهــايجــراا: 

و بنگاه بـه همـراه    یملدر سطح  رهیغو  دیجدمحصوالت و خدمات  ۀ، اشتغال، توسعکارایی

.ردیگو سنجش قرار  یابیارزمورد  دیباکهدارد 

. استتوجهمورد  یملسه بعد هم در سطح بنگاه و هم در سطح  نیا

پورتر(ارزش پورتررهیزنجيالگو
٤

تیریمديبراها سازمانمعتقد است  که:)1985، 

  :عمده انجام دهند يها تیفعالدو دسته  دیباخود  کارو  کسب

کارو  کسبیاصليها تیفعالياجرا  

کارو  کسبیبانیپشتيها تیفعالياجرا.

ــش  ــرابخ ــفعالياج ــا تی ــتيه ــبیبانیپش ــارو  کس ــودر  ک ــش   يالگ ــا بخ ــورتر ب پ

  . متناظر است آنکتاديالگودر  اه رساختیز

                                                                                                                              

1. Infrastructures
2. Applications
3. Benefits
4. Poter
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شـامل پـنج    يتجـار مشتركيهافرایندالگو،  نیاطبق : ISO 15944-1استـاندارد . 1

بـر آن   ـدهیـ عقاست و  اجراءو پس از  اجراء، مذاکره، شناخت، یطراحيهافراینددسته 

ـ الکتروناز تجـارت  يریتعبها تیفعالنیاکردنیکیالکتـرونکهاست  ـ ا. اسـت  یـکی نی

ارزش پـورتر  ةریـ زنجدر  »کارو  کسبیاصـليها تیفعالياجرا«با بخـش ها تیعالف
١
 

یکـ یالکتروندر انجـام تجـارت    یخصوصهم دولت و هم بخش  بنابراین،؛متناظر است

  . دهندیمانجام  یکیالکترونشکلرا به  هافرایندنیا

ـ ، یانسـان یرسـاخت یزشامل سه بخـش   که: فنّاوريۀتوسع يالگو. 2  یحقـوق و یفن

  ). 1384، یبازرگانوزارت  ياقتصادو امور  يزیر برنامهمعاونت (است 

 بایـد بود،  یرانیافعاالن  يبرایآموزشيها دورهیطراحههدف پروژ نکهیاباتوجه به 

ـ ااز فعـاالن در   کیـ هـر خاص  يهایژگیوتوجه به با و  ینیبـازب مـورد   هـا  نقـش ، رانی

  :شدو اجراء  یطراحلیذز سوم پروژه به شرح فابنابراین،؛ گرفتیمقرار  يسازیبوم

 يهـا یژگـ یوتوجه به با یکیالکترونفعاالن در تجارت  يها نقشییشناسا،فاز سوم

از  کیـ هـر يبـرا یاتیعملفیتعرکیفاز سوم، ابتدا  ياجرايبرا: رانیاخاص آنان در 

 قیطراالن، از از فع کیهریفیتوصلیتحلو مطالعه و  یبررسسپس با . فعاالن ارائه شد

و مسـتندات،   مـدارك و  يآمـار مراکـز ، خبرگان، اطالعات و نیشیپمراجعه به مطالعات 

مرخینفیتوصبه اقدام
2

  :شدلیذفعاالن به شرح  يهایژگیو

  ،نرایادر  گرانیبازفعاالن و  یاتیعملفیتعر) الف

  ،نرایادر  گرانیبازفعاالن و  يآمارتیوضع) ب

  ،نرایادر  گرانیبازفعاالن و یلیتحصتیوضع) ج

بــا تجــارت  رانیــادر  گرانیبــازاز فعــاالن و  کیــهــرییآشــنازانیــمتیوضــع) د

  .یکیالکترون

قـرار دادن   اریـ معو خبرگـان موضـوع و    نامتخصصـ یگروهیشیاند همدر ادامه با  

و  نییتب، نسبت به گرانیبازفعاالن و  يهایژگیومرخینچهار دسته اطالعات موجود در 

  .  اقدام شد یکیالکترونعرصۀ تجارتگرانیبازفعاالن و  يها قشنییشناسا

                                                                                                                              
1  Porter
2. profile
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عرصـۀ  گرانیبـاز از فعـاالن و   کیـ هـر کهمرحله از طرح مشخص شده بود  نیاتا 

یپراکنـدگ ؟ تعـداد و  سـت یچآنـان   يهـا یژگیو؟ نداکدامرانیادر  یکیالکترونتجارت

ـ ااز  کیـ هـر کهییها نقشآنان چگونه است؟ و  يآمار تجـارت   ۀدر عرصـ  فعـاالن  نی

  ؟نداکدام، کنندیمفایایکیالکترون

 يبـرا یآموزشـ کـالن اهـداف   ییشناسـا اقدام بـه   دیبامند، حال  براساس مدل نظام 

مخاطبـان (یکـ یالکترونتجـارت   گرانیبـاز الزم به فعـاالن و   هايمهارتانتقال دانش و 

  :شدیطراحلیذفاز چهارم پروژه به شرح بنابراین،؛ کرد) یآموزش

از فعـاالن   کیـ هـر يهـا  نقـش متناسب با  یآموزشیکلاهداف  فیتعر،فاز چهارم

شـده در فـاز   اسـتخراج  يها نقشزینمرحله  نیاياجرايبرا: یکیالکترونعرصۀ تجارت

خواسـته شـد تـا بـر اسـاس       یکـ یالکترونو از خبرگان تجـارت   گرفتقرار  اریمعسوم 

 نیـی تعنان قرار داده شده است، اقدام بـه  آ اریاختدر  یآموزشکالناز اهداف  کهیفیتعر

از  نجـا یادر . کننـد یآموزشـ مخاطبـان يهـا  نقشاز  کیهريبرایآموزشکالناهداف 

بـا   یکـ یالکترونتجـارت   يهـا  نقشاز  هر یککهیصورتبه  ؛مفهوم منشور استفاده شد

 لیحلت، کاربرد، دركدر سطوح پنجگانه دانش،  یآموزشعبور دادن از منشور، به اهداف 

  . شدندلیتبدیابیارزو 

ـ تفکبـه   زیـ نیآموزشکالناهداف  ،مرحله نیادر  بنابراین، و  مخاطبـان از  کیـ هـر   کی

نیعنـاو یطراحـ اقـدام بـه    بایـد منـد   حال بر اساس مدل نظـام . شدآنان استخراج  يها نقش

يهـا  دورهبتـوان   کـه شـود یممحقق  یآموزشاهداف  یزمانرایز؛شدیمیآموزشيها دوره

  :شدو اجراء  یطراحلیذپروژه به شرح  يبعدفاز  بنابراین،؛کردیطراحآنان  يبرامناسب 

ـ ادر : یآموزشـ يها دورهنیعناونییتع،فاز پنجم تجـارت   نامتخصصـ ،مرحلـه  نی

ــروه شــامل یکــیالکترون ــت گ ــانامتخصصــ:در هف ــیالکترونتجــارت  يراهبرده ، یک

کــارو کســبو  تیریمــدنمتخصصــا، یکــیالکترونتجــارت  يکاربردهــامتخصصــان

ــامنمتخصصــان، یکــیالکتروناقتصــاد تجــارت  متخصصــان، یکــیالکترون تجــارت  تی

حقوق تجـارت   متخصصانو  یکیالکترونتجارت  ياستانداردهامتخصصان، یکیالکترون

ـ تعراقـدام بـه    یگروهـ با بحـث   کهو از آنان خواسته شد  شدندمیتقسیکیالکترون فی

قـرار دادن   اریمعبا  یتخصصهر گروه  کهصورت  نیبد. ندکنیآموزشيها دورهنیعناو
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نیـی تعاقدام بـه   یابیارزو  لیتحل، کاربرد، دركدر سطوح دانش،  یآموزشکالناهداف 

  .کردندمتناسب با هر سطح از اهداف  یآموزشيها دوره

عرصـۀ تجـارت  آنـان در   يهـا  نقـش ، یآموزشـ مخاطبانفاز، فهرست  نیاانیپادر 

نیعنـاو شـده و  نیـی تعيهـا  نقـش آمـوزش يبـرا یآموزشـ کـالن داف ، اهیکیالکترون

بـر اسـاس   . شـد استخراج  یکیالکترونمختلف تجارت  يها حوزهدر  یآموزشيها دوره

یآموزشـ يها بستهنیتدوو  یطراح، شدیمیطبایدکهیینهامند پروژه، گام  مدل نظام

 یآموزشـ سسات ؤو م مراکزبه اجراءيبراشده بود تا  فیتعريها دورهاز  هر یکيبرا

  :شداجراءو  یطراحلیذپروژه به شرح  یانیپافاز  بنابراین،؛ارائه شود

بـا مطالعـۀ   : هـا  از دوره هر یـک يبرایآموزشيها بستهنیتدوو  یطراح،ششمفاز 

 یآموزشيها بستهمندرج در  اتیمحتوهیاولفهرست  یآموزشفنّاوريو مستندات  کتب

مختلــف تجــارت  يهــا حــوزهدر  متخصصــاننیبــیوهــگريهــا بحــثاســتخراج و 

  :شدیینهالیذ، به شرح یکیالکترون

  دوره کد/ عنوان.۱

شرح دوره .۲

سطح دوره / مخاطب .۳

اهداف دوره .۴

  یکلاهداف  .1-4

  یجزئاهداف  .2-4

يرفتاراهداف . 3-4

دوره  ياجراروش و مدت زمان .۵

یابیارزروش .۶

الزامات دوره.۷

دوره  يازهاینشیپ.۸

دوره  یاصليسرفصلها.۹

دوره  يها سرفصلو  ییجز، یکلاهداف  انیمیارتباطکد.۱۰

منابع دوره .۱۱
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  دوره  یاصلمنابع  .1-11

شتریبمطالعۀ  يبرامنابع . 2-11

یآموزشفهرست مواد .۱۲

مدرس  يهایژگیو.۱۳

دوره  یآموزشلیوساو  زاتیتجهفهرست .۱۴

جزوة دوره .۱۵

  .دوره يدهایاسال.۱۶

ـ ابتـدا   کـه صـورت بـود    نیبد یآموزشيها بستهۀیتهةنحو یلیتفصـ يراهنمـا کی

الزم در مـورد   حاتیتوضـ راهنمـا،  ایـن  در  کهشد  یطراحفوق  ياجزایۀکلةرندیدربرگ

يراهنمـا . شدارائه  یآموزشيها بستهياجزااز  هر یکيها مثالو  ها فرم، اریمع، فرایند

هیـ تهس آن بتواننـد بـه   قـرار داده شـد تـا براسـا     یتخصصـ يها میتاریاختدر  یلیتفص

  .اقدام کنندها  از دوره هر یکيبرایآموزشيها بسته

ياجـرا و  یطراحـ منـد   مختلف مـدل نظـام   ياجزافاز ششم،  افتنیانیپابا  بنابراین،

قـبالً   کهطور همان. شدند کاملیابیارزو  اجراءيهاگامبه جز ) 1شکل(یآموزشدورة 

ـ تعردا در حوزه دو مرحله از ابت نیاداده شد  حیتوض انـد و در توسـعه    طـرح نبـوده   فی

  . پروژه مطرح خواهند بود يبعد

  طرحییاجراساختار)ب

  :شدیملیتشکریزاجزاءپروژه از  ییاجراساختار 

 هکننـد آن شامل  ياعضاپروژه فعال بود و  يانتهااز ابتدا تا  تهیکمنیا: يراهبرۀتیکم

گـروه   هکننـد ، یکـ یالکترونوسـعه تجـارت   دفتر ت هکنندپروژه،  ریمدسرپرست مؤسسه، 

ـ ترتبـه   تـه یکمنیایاصلفیوظا. اطالعات و ناظر طرح بودند فنّاورييها پژوهش بی

  :در نظر گرفته شده بود ریز

.یتخصصيها میتعملکردو نظارت بر  کارمیتقس، يزیر برنامه-

.طرح نیمشاورو  ها میتياعضاتأیید-

.پروژه یفیککنترلو  یهماهنگ-

.یتخصصيها میتنیبالزم  يهایهماهنگجادیاو  يکارنظارت بر انسجام -
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ـ ااز  کیـ هر  کهشدند  لیتشکیتخصصمیتهفت : یتخصصيها میت در  هـا  میتـ نی

زینو  دادندیمرا انجام  يراهبرۀتیکميسواز  شدهارائهيها برنامهخود  یتخصصحوزه 

:عبارت بودند از یتخصصيها میت.کردندیمپروژه ارائه  ریمدخود را به  يگزارشها

.کیالکتروناقتصاد و تجارت  میتـ 

.یکیالکترونتجارت  تیریمدراهبردها و  میتـ

.یقانونو  یحقوقمیتـ

.تیامنمیتـ

.یکیالکترونتجارت  ياستانداردهامیتـ

.یکیالکترونتجارت  يکاربردهامیتـ

.یکیالکترونکارو  کسبمیتـ

 یتخصصـ يهـا  میتخود به  يا مشاورهخدمات با ارائۀ زیننیمشاور، اه میتنیاکناردر 

مناسب در انجام طـرح   يها مدلیطراحزینطرح و  تیفیکبهبود يبرايراهبرۀتیکمزینو 

یگروهـ اریاختدر  یتخصصيها میتاز  کیحاصل از هر  يمحتواضمناً . داشتند مشارکت

ـ کلتـا   گرفـت یمـ قرار  ها میترانیمداز  متشکل مخاطبـان براسـاس   یآموزشـ يمحتـوا ۀی

  .شودهیتهيبند طبقهنیاطبق  یآموزشيدهایاسالو جزوات و  يبند طبقه

ـ یترکبـه   ازینمخاطباناز  کیهر  يبرایآموزشمواد  نیتدوو  یطراحکهاز آنجا  از  یب

به صـورت متقابـل    یتخصصيها میتنیبگانه داشت، روابط  هفت يها گروهيها تخصص

ـ اختدر  هـا  میتـ شده از طرف هیتهيها گزارش. در نظر گرفته شده بودو دوجانبه   ریمـد اری

، گـزارش خـود   ها میتاز  کیگزارش هر  یبررسپروژه پس از  ریمد. گرفتندیمپروژه قرار 

ـ از  کیـ هـر   ياعضـا در صـورت ضـرورت    کـه دادیمـ ارائه  يراهبرۀتیکمرا به  هـا  میت

  .دهند حیتوضو در مورد گزارش خود  ابندیحضور يراهبرۀتیکمۀدر جلس توانستندیم

  ها افتهی

  یکیالکترونتجارت ) و فعاالن گرانیباز(آموزشمخاطبانفهرست  )الف

شـده  یمعرفـ يهـا  مدلبا استفاده از  یکیالکترونتجارت  یآموزشيها دورهمخاطبان

  :قرار گرفتند ییشناسامورد  ریزبیترتدر شش گروه به  در فاز اول،
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یدولتيها ازمانسرانیمدـ 

و متوسط  کوچکيها شرکترانیمدـ 

اصناف  رانیمدـ 

یکیالکترونخدمات تجارت  یتخصصيها شرکتکارشناسانو  رانیمدـ 

ها رسانهـ 

دانان حقوقـ 

  یکیالکتروندر تجارت  مخاطبانيها نقش)ب

براسـاس چـارچوب    مخاطبـان يهـا  نقـش در دو بخـش شـامل    مخاطبانيها نقش

يهـا یژگـ یوبا توجـه بـه   رانیادر  مخاطبانيها نقشو  یـکیالکترونتجارت يکارکرد

ـ تعنآنا تجـارت   يکـارکرد يهـا  چـارچوب براسـاس   هـا  نقـش چـرا   نکـه یا. شـد ـنیی

موضوع بـاز   نیابه  اند، شده نییتعرانیادر  مخاطبانيهایژگیونیهمچنو  یکیالکترون

در حالـت   مخاطبـان يهـا  نقشبه توانیميکارکرديها چارچوببراساس  کهشودیم

در  یآموزشـ يهـا  دورهمخاطبانتوجه داشت  دیبااما  افتیدست  یعلمو در بستر  یکل

نقـش آنـان    بایدکههستند  یخاصيهایژگیويداراـ  يگریدکشورهمانند هر ـ   رانیا

  .شودنییتعهایژگیونیابراساس  یکیالکتروندر تجارت 

  يکارکردچارچوببراساسیکیرونالکتتجارتدرمخاطبانيها نقش

يهـا  مـدل بـا توجـه بـه     هـا  نقـش نیـ ا،شد حیتشرانجام طرح  یشناس روشدر  کهطور همان

از  هـر یـک  يهـا  نقـش فهرسـت   کـه اسـت   هشـد اسـتخراج   یکیالکترونتجارت  يکارکرد

  .استلیذبه شرح  مخاطبان

اصناف

یصنفدر سطح واحد  یکیالکترونتجارت  یفنيها رساختیزتأمین  

یصنفدر سطح واحد  یکیالکترونتجارت  یحقوقيها رساختیزتأمین

یصنفدر سطح واحد  یکیالکترونتجارت  یانسانيها رساختیزتأمین

یصنفدر سطح واحد  یکیالکترونتجارت  يکاربردهاياجرا

یصنفيواحدهادر سطح  یکیالکترونآثار تجارت  يریگ اندازه.



یآموزشيها نظامپژوهش در       78

  متوسطوکوچکيها شرکترانیمد

و متوسط کوچکيها شرکتدر سطح  یکیالکترونتجارت  یفنيها رساختیزینتأم  

و  کوچـک يهـا  شـرکت در سـطح   یکیالکترونتجارت  یحقوقيها رساختیزتأمین

متوسط

و  کوچـک يهـا  شـرکت در سـطح   یکـ یالکترونتجارت  یانسانيها رساختیزتأمین

متوسط

و متوسط وچککيها شرکتدر سطح  یکیالکترونتجارت  يکاربردهاياجرا

و متوسط کوچکيها شرکتدر سطح  یکیالکترونآثار تجارت  يریگ اندازه

  یدولترانیمد

یملدر سطح  یکیالکترونتجارت  یفنيها رساختیزيساز فراهمو  جادیا  

یملدر سطح  یکیالکترونتجارت  یحقوقيها رساختیزيساز فراهمو  جادیا

یملدر سطح  یکیالکترونارت تج یانسانيها رساختیزيساز فراهمو  جادیا

دولت يبرایکیالکترونتجارت  يکاربردهاياجرا

یملدر سطح  یکیالکترونآثار تجارت  يریگ اندازه.

یکیالکترونتجارتیتخصصخدماتيها شرکتکارشناسانورانیمد  

 مخاطبانریسابه  ها نقشيفایامشاوره در

مخاطبانریسابه  ها نقشنحوه انجام  آموزش

مخاطبانریسابه  ها نقشيفایااز  یبانیپشتيبراقیتحق

مخاطبانریسانقش  ياجرالیتسه.

  ها رسانه

یکیالکترونتجارت  گرانیبازنیبیاطالعاتۀواسط

کنندگان مصرفبه  یکیالکترونتجارت  آموزش

یکیالکتروندر مورد تجارت  يساز فرهنگو  يساز آگاه، جیترو  
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دانان حقوق

یحقوقيها رساختیزع و مناب میدرتنظمشارکت

 یکیالکتروندر حوزه تجارت  یحقوقو مشاوره  یتخصصارائۀ خدمات

 یکیالکتروندر حوزه تجارت  يدعاوحل و فصل.

  رانیادرنآنايهایژگیوبهتوجهبایکیالکترنتجارتدرمخاطبانیاصليها نقش

آن نشـان داد   جینتـا انجام شد و مخاطبانیفیتوصدر مطالعه  کهییهایبررسبا توجه به 

؛هسـتند  یخاصـ يهایژگیويدارارانیادر  یکیالکترونتجارت ) مخاطبان(گرانیبازکه

. شودیبومهایژگیونیابا توجه به  یکیالکترونآنان در تجارت  يها نقشدیبابنابراین،

 يسازیبوم1ـ1فهرست شده در بند  يها نقشل یذمند  منظور براساس روش نظام بدین

  .استخراج شدند دیجديها نقشو فهرست شده 

  اصناف

یکیالکترونتجارترشیپذعدمـرشیپذخصوصدريریگ میتصم.1

 يایـ دنوارد عرصـه و   کـه ردیـ گیمـ میتصـم یصنفواحد  مالکریمدنقش،  نیابراساس 

 مالـک ریمـد نجـا یادر  گـر یدبه عبـارت  . ریخایردیبپذبشود و آن را  یکیالکترونتجارت 

از  کـه یاطالعاتو  آوردیمبه دست  یکیالکتروناز تجارت  کهیکلییآشنابا  یصنفواحد 

 کسـب عدم ورود بـه   ایبه ورود  میتصم، کندیمکسبیکیالکترونتجارت  بیمعاو  ایمزا

  .ردیگیمیکیالکترونکارو 

یتخصصخدماتاخذيبراازینموردیانسانيروینتأمین.2

ـ فعاليبـرا شد اصناف  حیتشرکهطور همان  ازمنـد ین، یکـ یالکترونعرصـۀ تجـارت  در  تی

ـ باآنـان   بنـابراین، ؛ متخصـص هسـتند   يهـا  شرکتاز  یتخصصاستفاده و اخذ خدمات   دی

و مباحـث تجـارت    یتخصصـ خـدمات   يهـا  شـرکت متخصـص و آشـنا بـا     کیحداقل 

.به استخدام درآورند ایو  کنندتیتربیکیالکترون

یکیالکترونتجارتیتخصصخدماتاخذ.3

را  یتخصصـ خـدمات   يهـا  شـرکت بتواننـد   بایـد اصـناف   کهاست  یمعننیبدنقش  نیا
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ياجـرا ، راهبـرد یطراحخود را در موضوعات مختلف مثل  ازینو خدمات مورد  بشناسند

ـ ارزآنـان را   عملکرداز آنان اخذ و ... و یکیالکترونتجارت  يکاربردهاياجرا، راهبرد یابی

.کنند

یکیالکترونتجارتعملکردوآثاريریگ هاندازمشاورهخدماتاخذ.4

خـدمات   يها شرکتيا مشاورهبتوانند با استفاده از خدمات  بایداصناف  نقشنیافاءیادر 

ونیـی تعو  را بشناسـند  یکـ یالکترونتجـارت   يها تیفعالآثار  یابیارزيارهایمعیتخصص

و در مـورد آن  را بفهمنـد   یتخصصـ خـدمات   يهـا  شرکتيها لیتحلو  کننديریگ اندازه

.کننديریگ میتصم

قانونمندصورتبهیکیالکترونتجارتيها نقشفاءیاواجراء.5

 نیقـوان یکیالکترونتجارت  يها تیفعالاصناف بتوانند در  کهمفهوم است  نیانقش به  نیا

بداننـد بـه چـه     مشـکل و در مواقـع بـروز    کننـد مربوطه را بشناسند و براساس آن رفتـار  

  .کننده مراجع یمراجع

  متوسطوکوچکيهاشرکترانیمد

یکیالکترونتجارت)رشیپذعدمـرشیپذ(يراهبرديریگ میتصم.1

 رنـد یبگمیتصـم و متوسط خواهند توانسـت   کوچکيها شرکترانیمدنقش  نیافاءیابا 

.و چگونه وارد شوند ریخایبشوند  یکیالکترونعرصۀ تجارتوارد 

ـ یالکترونکاروکسبطرحیطراحیتخصصخدماتاخذ.2 ویمـال تـأمین راهبردهـا، (یک

)منفعتـنهیهزلیتحل

منـافع و   لیـ تحلو  هیتجزو  یمالتأمینراهبردها، منابع  دركبه مفهوم شناخت و  نقشنیا

و متوسط و توان اخـذ   کوچکيها شرکترانیمداز سويیکیالکترونتجارت  يها نهیهز

  .ستایتخصصخدمات  يها شرکتخدمات از  نیا

یکیالکترونتجارتیفنيها رساختیزحداقلتأمینمشاورهخدماتاخذ.3

ـ ا و متوســط بداننــد  کوچــکيهــا شــرکترانیمــدکــهمفهــوم اســت  نیــانقــش بــه  نی
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ـ یامنيها سیسرومثل  یکیالکترونتجارت  یفنيها رساختیز ـ نمـورد   یت يبـرا هـا  آنازی

 يهـا  شـرکت استفاده از خدمات مشاوره و بتوانند با  نداکدامیکیالکترونطیمحدر  تیفعال

  .کنندتأمینرا  ها رساختیزنیایتخصصخدمات 

شدهنییتعيها نقشياجرايبراازینموردیانسانيروینتأمین.4

يبـرا يوو تخصـص   ازینمورد  یانسانيروینبایدو متوسط  کوچکيها شرکترانیمد

ـ تربساس آن اقـدام بـه   را بشناسند و برا یکیالکترونعرصۀ تجارتدر  تیفعال يرویـ نتی

.کنندشرکترونیباز  ازیناستخدام افراد مورد  ایموجود  یانسان

ها آنيسپار بروناییکیالکترونتجارتيکاربردهاياجرا.5

تیریمـد مثـل   یکـ یالکترونتجارت  يکاربردهابایدو متوسط  کوچکيها شرکترانیمد

و  یکـ یالکترون، خـدمات پـس از فـروش    یکیونالکتریابیبازار، یکیالکترونتأمینرهیزنج

آن را  ياجـرا خـود تـوان    کـه دهنـد   صیتشخو  کننددركبشناسند،  یخوبامثال آن را به 

ـ . کننديسپار برونآن را  بایدایدارند  خـدمات   يهـا  شـرکت بتواننـد   بایـد ناآنـ نیهمچن

خـود را بـه   مورد نظـر   يکاربردهاياجراو  کنندانتخاب  ویابیارزرا بشناسند،  یتخصص

.بسپارند ناآن

یکیالکترونتجارتعملکردوآثاريریگ اندازهخدماتمشاورهاخذ.6

بتوانند با اسـتفاده از خـدمات    بایدو متوسط  کوچکيها شرکترانیمدنقشنیافاءیادر 

ـ ارزيارهـا یمعیتخصصخدمات  يها شرکتيا مشاوره ـ فعالآثـار   یابی تجـارت   يهـا  تی

خـدمات   يهـا  شـرکت يهـا  لیـ تحلو  کننـد يریگ اندازهونییتعد، را بشناسن یکیالکترون

.کننديریگ میتصمرا بفهمند و در مورد آن  یتخصص

قانونمندصورتبهیکیالکترونتجارتيها نقشيفایاواجراء.7

و متوسـط بتواننـد در    کوچـک يهـا  شـرکت رانیمـد کـه مفهـوم اسـت    نینقش بـد  نیا

 کننـد و براساس آن رفتار  دركمربوطه را بشناسند،  نیانقویکیالکترونتجارت  يها تیفعال

  .ندکنمراجعه  یمراجعبدانند به چه  مشکلو در مواقع بروز 
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یدولترانیمد

یملسطحدریکیالکترونتجارتۀتوسعکالنيگذار استیسويگذار هدف.1

 یکـ یکترونالتجـارت   کالنيها استیسنقش راهبردها، اهداف و  نیايفایابا  یدولترانیمد

ـ او بـا   دنـ کنیمـ نییتعیملرا در سطح  ـار نی لیتسـه را  یکـ یالکترونگسـترش تجـارت    ک

. دنبخشیم

یملسطحدریکیالکترونتجارتۀتوسعياقتصاديها رساختیزيساز فراهموجادیا.2

از گسـترش تجـارت    هـا  قیتشـو و  ها تیحمایمالمنابع  یدولترانیمدنقش،  نیايفایابا 

.کنندمیرا فراهم  یهمگانآموزشیمالمنابع  زینها و  و بنگاه یملدر سطح  یکیالکترون

تجـارت توسعه)ياستانداردهاوتیامنارتباطات،(یفنيها رساختیزيساز فراهموجادیا.3

یملسطحدریکیالکترون

ـ یامن، یارتبـاط يهـا  رسـاخت یزیدولتـ رانیمـد کـه مفهـوم اسـت    نینقـش بـد   نیا و  یت

تـأمین ودركرا بشناسـند،   یالمللـ  نیبو  یملدر سطح  یکیالکترونتجارت  ياستانداردها

جینتـا و براسـاس   دهندقرار  یابیارزو  لیتحلو  هیتجزرا مورد  ها آنو در مواقع لزوم  کنند

.کنندیروزرسان بهرا  ها رساختیزنیابتوانند  هایابیارز

ـ یالکترونتجارتتوسعهیقانونویحقوقيها رساختیزيساز فراهموجادیا.4 سـطح دریک

یمل

کـردن قانونمند  يبرامناسب را  يها بخشنامهو  ها نامه نییآ، حیلوابتوانند  دیبایدولترانیمد

.فراهم آورند یالملل نیبو  یمل، کارو  کسبدر سطح  یکیالکترونتجارت  يها تیفعال

یملسطحدریکیالکترونتجارتۀتوسعیانسانيساز تیظرفويساز آگاه.5

و عمـوم مـردم    یانسانيروینالزم را در  يهایآگاهو  بیترغ، آموزشبایدیدولترانیمد

.فراهم آورند یکیالکترونگسترش تجارت  يبرا

دولتوها بنگاهيبرایکیالکترونتجارتیمليکاربردهاياجراويساز فراهم.6

در سـطح   یکیالکتروندیخرمثل  یکیالکترونتجارت  يکاربردهابتوانند  بایدیدولترانیمد

گمـرك مثـل   یکـ یالکترونتجـارت   یملـ يکاربردهابتوانند  نیهمچنو  کنندرا اجراء  یمل
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.ها فراهم آورند خود و بنگاه يبراو امثال آن را  یکیالکترونمهیب، یکیالکترون

یملسطحدریکیالکترونتجارتيعملکردهاوآثاريریگ اندازه.7

کـالن يرهـا یمتغبـر   یکـ یالکترونآثـار تجـارت    توانندیمنقش  نیايفایابا  یدولترانیمد

راسـاس آن  و بيریـ گ اندازهو امثال آن را  يگذار هیسرما، اشتغال، یملمثل درآمد  ياقتصاد

.کنندنیتدورا  يبعديها برنامه

یکیالکترونتجارتیتخصصخدماتيها شرکتکارشناسانورانیمد

.ندارندراآنانجامتوانکهمخاطبانریساياه نقشازدستهآنياجرا.1

، یکـ یالکترونراهبرد تجارت  نیتدو، یکیالکترونتجارت  بیمعاو  ایمزالیتحلو  هیتجز

ـ یامنو  یفنـ يهـا  رسـاخت یزيسـاز  فراهم، یکیالکترونتجارت  يکاربردهاياجرا و  یت

، یکیالکترونکارو  کسبطرح  نیتدواصناف و  يبرایکیالکترونتجارت  ياستانداردها

و متوسـط بـا    کوچـک يهـا  شـرکت يبرایکیالکترونتجارت  يکاربردهایبرخياجرا

.شودیمنقش محقق  نیايفایا

مخاطبانریسابهها نقشانجامدرمشاورهخدماتارائۀ.2

 هیـ تجزاصناف و خدمات مشاوره  يبرایکیالکترونآثار تجارت  يریگ اندازهمشاوره خدمات 

يســاز فــراهم، خــدمات مشــاوره جهــت یکــیالکترونتجــارت  بیــمعاو ایــمزالیــتحلو 

 يکاربردهـا یبرخـ ياجـرا ، یکیالکترونتجارت  ياستانداردهاو  یتیامن، یفنيها رساختیز

و  کوچـک يهـا  شـرکت يبـرا یکـ یالکترونآثار تجـارت   يریگ اندازهو  یکیالکترونتجارت 

و  اسـتانداردها ، یفنـ يهـا  سـاخت ریزتأمینارائۀ خدمات مشاوره به دولت در  زینمتوسط و 

.شودیمنقش محقق  نیايفایابا  یانسانيروینيساز تیظرف

مخاطبانریسابهها نقشانجامنحوهآموزش.3

کـار و  کسـب طـرح   یطراحـ ، راهبـرد نیتـدو ، هـا  نهیهزمنافع و  لیتحلو  هیتجزآموزش

و  یکـ یالکترونجارت ت يها رساختیزیبنگاهو  یمليکاربردهاياجرا، نحوه یکیالکترون

.شودیمنقش محقق  نیايفایابا  مخاطبانریسابه  یکیالکترونآثار تجارت  يریگ اندازه
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مخاطبانریساباتعاملوها نقشياجرادريقانونمند.4

 یحقـوق و مقـررات   نیقـوان بایـد و متوسـط   کوچـک يها شرکتکارشناسانو  رانیمد

بداننـد   مشکلو در مواقع بروز  کنندآن رفتار را بشناسند و براساس  یکیالکترونتجارت 

.کنندمراجعه  یمراجعبه چه 

یکیالکترونتجارتحقوقموضوعاتدردانان حقوقبهمشاورهخدماتارائۀ.5

 دانـان  حقـوق مشاوره الزم را به  بایدو متوسط  کوچکيها شرکتکارشناسانو  رانیمد

.کنندارائه  یکیالکترونتجارت حقوق و  نیبمشتركيکاربردهاو  میمفاهدر خصوص 

ـ یالکترونتجـارت يهـا  رسـاخت یزيسـاز  فـراهم وجادیادريمانکاریپمباشرت،.6 ویک

دولتسويازیکیالکترونتجارتیمليکاربردها

و  یفنـ يها رساختیزيساز فراهمو  جادیادر  يمانکاریپنقش به مفهوم مباشرت و  نیا

ـ نو  یملـ در سـطح   یکـ ینالکتروتجـارت   ياسـتانداردها و  یتیامن خـدمات تجـارت    زی

.استها آنو امثال  یکیالکترونمهیبو  گمركمثل  یملیکیالکترون

بنگاهویملسطحدریکیالکترونتجارتآثاریابیارزيبرامشاورهخدماتارائۀ.7

ــیتعخــدمات مشــاوره  ــار و  یابیــوارزلیــتحلو  هیــتجز، يریــگ انــدازه، ارهــایمعنی آث

  .ابدی یمنقش تحقق  نیايفایاو بنگاه با  یملدر سطح  یکیالکترونت تجار يعملکردها

یکیالکترونتجارتیتخصصخدماتیابیبازار.8

تجـارت   یتخصصـ خـدمات   کـه و متوسـط   کوچـک يها بنگاهبه عنوان  ها شرکتنیا

ـ و دایـ پالزم را  انیمشترخدمات خود  يبرابتوانند  بایدکنندیمارائه  یکیالکترون را  ناآن

.دارندنگهیراضرا  نانآزینمندي از خدمات ترغیب کنند و اي بهرهبر

ها رسانه

جامعهودولتنیبیاطالعاتواسطه.1

و آثار آن را بـر اقتصـاد و    یکیالکترونتجارت  ۀتوسع کالنو اهداف  ها استیسها رسانه

.دهندیماجتماع به عموم جامعه انتقال 
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کنندگان مصرفبهیکیالکترونتجارتآموزش.2

رفتـار   ةبـه شـهروندان و نحـو    یکـ یالکتروناسـتفاده از خـدمات تجـارت     ةنحو آموزش

  .شودیمنقش محقق  نیايفایابا  شهروندانبه  طیمحنیاقانونمند در 

یکیالکترونتجارتمورددريساز فرهنگويساز آگاه،جیترو.3

ـ دند به ورو يبراشهروندان  بیترغنقش به مفهوم شناساندن، جذب و  نیا تجـارت   يای

گسـترش   زینو  یکیالکترونطیمحو فروش در  دیخرو  يتجارو انجام امور  یکیالکترون

  .استیکیالکتروناستفاده از تجارت  حیصحفرهنگ 

دانان حقوق

یحقوقيها رساختیزومنابعمیدرتنظمشارکت.1

تجـارت   یحقوقيها نامهنییآبیتصوو  میتنظزینو  یقانونحیلوامیتنظدر  دانان حقوق

آنـان نقـش   . کننـد یمـ مشـارکت یکـ یالکترونتجـارت   نیقـوان بیتصـو و  یکیالکترون

.به عهده دارند زینرا  یکیالکترونحقوق تجارت  یجیتروو  یعلممنابع  يساز فراهم

یکیالکترونتجارتةحوزدریحقوقمشاورهویتخصصخدماتارائۀ.2

و متوسـط و   کوچـک يهـا  شـرکت اف، و به طـور خـاص، بـه اصـن     عموماًدانان حقوق

خـدمات مشـاوره حقـوق تجـارت      کننـدگان  مصـرف و  یتخصصـ خدمات  يها شرکت

.دهندیمارائه  یکیالکترون

یکیالکترونتجارتةحوزدريدعاوفصلوحل.3

 کـه به عهده دارند  یهنگامرا در  یحقوققضات نقش حل اختالفات  ژهیوبه  دانان حقوق

هـا و افـراد    ، دولتها شرکتمتعامل اعم از  يها طرفنیبیکیالکترونعرصۀ تجارتدر 

  .رخ دهد یحقوقو  یقانوناختالف 

  یآموزشيها دورهنیعناو)ج

يهـا  شـرکت رانیمـد شش گروه مخاطب شـامل اصـناف،    يبرافوق  حاتیتوضبا توجه به 

 یتخصصـ خـدمات   يهـا  شـرکت کارشناسـان و  رانیمـد ، یدولترانیمد، متوسطو  کوچک

لیـ ذسیمـاتر دوره بـه شـرح    56یکلـ ، به طور دانان حقوقها و  ، رسانهیکیترونالکتجارت 

  .شد یطراح) 4جدول (
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یکیالکترونتجارت  یآموزشيها بستهسیماتر)4(جدول 

دانان حقوق ها رسانه

کارشناسانو  رانیمد

خدمات  يها شرکت

ECیتخصص
یدولترانیمد SMEsرانیمد اصناف

  مخاطب       

  

  یعموضودامنه 

و  کسب

کار

یکیالکترون

و کار کسب

یکیالکترون

یکیالکترونو کار کسب

 کسبيها فرصتو  ها مدل

یکیالکترونو کار

و  داتیتهد، ها دام

تجارت  يها شرط شیپ

یکیالکترون

و کار کسب

یکیالکترون

و کار کسب

یکیالکترون

يها فرصتو  ها مدل

و کار کسب

یکیالکترون

و  داتیتهد، ها دام

 يها شرط شیپ

یکیالکترونتجارت 

کارو کسب

یکیالکترون

يها فرصتو  ها مدل

و کار کسب

یکیالکترون

و  داتیتهد، ها دام

 يها شرط شیپ

یکیالکترونتجارت 

کارو  کسب

  یکیالکترون

اقتصاد 

اطالعات

  یکیالکتروناقتصاد تجارت 

خدمات پرداخت 

یکیالکترون

تجارت 

و  یکیالکترون

يتصاداقکالن

 یکیالکترونتجارت 

دکنندهیتولو 

یکیالکترونپرداخت 

 یکیالکترونتجارت 

کننده مصرفو 

یکیالکترونپرداخت 

اقتصاد تجارت 

یکیالکترون

حقوق 

تجارت 

یکیالکترون

حقوق 

تجارت 

یکیالکترون

تجارت  ارائۀ خدماتحقوق 

یکیالکترون

حقوق تجارت 

یکیالکترون

رانیا

حقوق تجارت 

یکیالکترون

قوق تجارت ح

یکیالکترون

حقوق تجارت 

یکیالکترون

 ----  ---

  یابیبازاريزیر برنامه

يراهبرديزیر برنامه

 یتخصصخدمات  یابیبازار

یکیالکترونتجارت 

 ياستگذاریس

تجارت 

در  یکیالکترون

یملسطح 

تجارت  يزیر برنامه

در  یکیالکترون

SMEs

تجارت  يزیر برنامه

در  یکیالکترون

اصناف

 يراهبردها

  تجارت

  

یکیالکترون

 ----  -------

یکیالکترونیابیازارخدمات 

رهیزنجتیریمدخدمات 

یکیالکترونتأمین

یکیالکتروندیتولخدمات 

پس از فروش  ارائۀ خدمات

یکیالکترون

منابع  تیریمدخدمات 

یکیالکترونیانسان

دیخر

  یکیالکترون

خدمات  یمعرف

دولت 

یکیالکترون

یکیالکترونیابیبازار

رهیزنجتیریمد

یکیالکترونتأمین

یکیالکتروندیتول

خدمات پس از 

یکیالکترونفروش 

خدمات  یمعرف

یکیالکترونتجارت 

 يکاربردهابا  ییآشنا

یکیالکترونتجارت 

 يکاربردها

تجارت 

یکیالکترون

 -----

در  تیامن

تجارت 

یکیالکترون

و مخاطرات  یفنخدمات 

در تجارت  تیامن

یکیالکترون

ارت تج تیامن

یکیالکترون

 تیامناستقرار 

اطالعات در تجارت 

یکیالکترون

میمفاهبا  ییآشنا

در  تیامنهیاول

یکیالکترونتجارت 

تجارت  تیامن

یکیالکترون

 -----  ---------

ياستانداردهابا  ییآشنا

فاکتیاد

ياستانداردهابا  ییآشنا

ebXML
UNeDOCsبا  ییآشنا

ياستانداردهابا  ییآشنا

يتجارياهتیسا وب

با  ییآشنا

و  اتیکل

يها استیس

 ياستانداردها

تجارت 

یکیالکترون

ت ایکلبا  ییآشنا

تجارت  ياستانداردها

یکیالکترون

ت ایکلبا  ییآشنا

تجارت  ياستانداردها

یکیالکترون

 ياستانداردها

تجارت 

یکیالکترون
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  مخاطبانکیتفکبه  یآموزشمواد  دیتولو  نیتدو)د

در  یآموزشـ يهـا  دورهيراهنمـا و  ه، جـزو دیاسـال تعـداد   کیتفکبه  یآموزشمواد 

  :است شدهارائه) 5(ل جدو

یکیالکترونتجارت  یآموزشيها بستهمواد  )5(جدول

  اصناف

  یآموزشيراهنما  جزوه  دیاسال  یآموزشمواد 

  4  7  14  تعداد

  و متوسط کوچکيها شرکترانیمد

  یآموزشيراهنما  جزوه  دیاسال  یآموزشمواد 

  3  9  21  ادتعد

  یدولتن رایمد

  یآموزشيراهنما  جزوه  دیاسال  یآموزشمواد 

  3  4  12  تعداد

  یکیالکترونتجارت  یتخصصخدمات  يها شرکتکارشناسانو ن رایمد

  یآموزشيراهنما  جزوه  دیاسال  یآموزشمواد 

  5  9  21  تعداد

  ها رسانه

  یآموزشيراهنما  جزوه  دیاسال  یآموزشمواد 

  1  2  6  تعداد

  دانان وقحق

  يموردۀمطالع  یآموزشيراهنما  جزوه  دیاسال  یآموزشمواد 

  5  1  1  3  تعداد

  يریگ جهینت

تـالش شـده اسـت تـا روش      یکـ یالکترونتجارت  یآموزشيها دورهیطراحفراینددر 

ـ ااسـتفاده از   ۀجینتدر . و از آن استفاده شودنیتدویاصليالگوبه عنوان  يمند نظام  نی

. کـرد نـان یاطمها  دوره ياجزاعناصر و  انیممناسب  یکپارچگیجادیابه توانیم،روش

  :کرداشاره  ریزبه موارد  توانیمروش مورد اشاره  کاربرديدستاوردهااز جمله 
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در  یکیالکتروندر تجارت ان آنيها نقشو  مخاطبانییشناساۀبا درج مرحل.1

 یطراحمخاطبانمتنوع  يزهااینشده منطبق بر  یطراحيها دورهکهرودیممدل، انتظار 

  .شده باشند

را  نانیاطمنیا، مخاطبانشدهیبوميها نقشنییتعيبرايا مرحلهکردناضافه.2

.خواهند بود رانیادر  مخاطبانیواقعتیوضعناظر بر  ها نقشنیاکهخواهد داد 

امکانها  دوره انیمربو  مدرسانها به  دوره يبرايرفتارو  ییجزاهداف  نییتع.3

 یطدر  رانیفراگاز سويشده کسبهايمهارتاز دانش و  کنواختیو  ینیعیابیرزا

.دهدیمدوره را 

نکهیا، عالوه بر یآموزشو جزوات  دهایاسالشامل  یآموزشمواد  کردناستاندارد.4

و  آموزشيهاطرحانیمجر، به دهدیمرا  کشوردر سطح  ها آنگسترده  ياجراامکان

ها را  دوره نیادر  رانیفراگشرفتیپتیوضعیابیارزفرصت  یکیالکترونتجارت  جیترو

.خواهد داد

ـ ارز، در صـورت  شـده یطراحـ يها دورهمنظم  ياجراکناردر  هـا از نگـاه    دوره یابی

ـ فیکها موجب بهبـود   در دوره يبازنگر، رانیفراگو  مدرسان بـا  . خواهـد شـد   هـا  آنتی

، یآموزشـ مـواد   يبـازنگر ، ضـمن  ییهایابیارزنیچنشده از  حاصل يریادگیاستفاده از 

  .کردنیتدوزینرا  ياستانداردیابیارزو  یآموزشکمکمواد  توانیم
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