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Abstract 
Purpose: The main objective of this research is to investigate the use of electronic business 

applications in the Regional Science and Technology Information Center. 

 

Methodology: The research method is descriptive-analytical type. The research population 

consists of all employees of the Regional Science and Technology Information Center, 
questions were presented in three sections: internal functions, communication and 

organizational collaboration, and e-commerce. 

 

Findings: The research findings show that the average rate of use of electronic business in 
the internal functions of the regional center is 3.11. Therefore, the first hypothesis that the 

use of electronic business in the internal functions of the regional center is too moderate is 

confirmed. The average use of communications and organizational partnerships is also 
3.64. Therefore, the second hypothesis of the research is that the level of use of e-business 

in communication and organizational cooperation of the regional center is too moderate. 

Also, the average of e-commerce is 3.44. Therefore, the third hypothesis of the research is 

that the use of e-commerce in e-commerce in a less-than-average regional center is 
rejected. Also, according to the obtained averages, the regional center in the field of e-

commerce has a better performance than other areas. 

 
Conclusion: Given that many Regional Science and Technology Information Center are 

done electronically, the use of e-business can be of great help in providing better services to 

users. The use of e-business applications also enables quick access to information, up-to-
date information, marketing and more customer service and increased numbers (due to 

geographical limitations), creating a large regional or even global market for this Center. 
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 چکیده

 رساني علوم و فناوری شیراز است.ای اطالعالکترونیک در مرکز منطقه وکارکسبهای هدف اصلي این پژوهش بررسي میزان استفاده از کاربریهدف: 
 

رساني علوم و فناوری شیراز ای اطالعتحلیلي است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز منطقه -یشي و از نوع توصیفيروش پژوهش، پیما ی:شناسروش
 های سازماني و تجارت الکترونیکي مطرح شد.پژوهش در سه بخش کارکردهای داخلي، ارتباطات و همکاری سؤاالتو  استاست. ابزار پژوهش سیاهه ارزیابي 

 

. بنابراین، فرضیه اول است 11/3ای الکترونیک در کارکردهای داخلي مرکز منطقه وکارکسبدهد میانگین میزان استفاده از های پژوهش نشان ميافتهیها: یافته
ن میزان استفاده از شود. میانگیمي دییتأ متوسط است ازحدشیای بمرکز منطقه يداخل یدر کارکردها کیوکار الکتروناستفاده از کسب زانیممبني بر اینکه 

 یهایدر ارتباطات و همکار کیوکار الکتروناستفاده از کسب زانیم، بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبني بر اینکه است 11/3های سازماني نیز ارتباطات و همکاری
. بنابراین، فرضیه سوم پژوهش است 44/3ت الکترونیک شود. همچنین میانگین به دست آمده از تجارمي دییتأنیز  متوسط است ازحدشیب یامرکز منطقه يسازمان

های به شود. همچنین با توجه به میانگین، رد ميکمتر از حد متوسط است ایدر مرکز منطقه کیتجارت الکتروندر  کیوکار الکتروناستفاده از کسب زانیممبني بر 
 های مورد پژوهش برخوردار است.ای در حوزه تجارت الکترونیک از عملکرد بهتری نسبت به دیگر حوزهدست آمده مرکز منطقه

 

تواند الکترونیک در آن مي وکارکسبتفاده از شود اسی به صورت الکترونیک انجام ميامنطقهبسیاری از خدمات مرکز  کهنیا: با توجه به یریگجهینتبحث و 
عات، به روز بودن کمک شایاني در ارائه بهتر خدمات به کاربران داشته باشد. همچنین استفاده از کاربردهای کسب و کار الکترونیک باعث دسترسي سریع به اطال

ی و یا حتي جهاني امنطقه)به دلیل عدم محدودیت جغرافیایي(، ایجاد یک بازار بزرگ اطالعات، بازاریابي و ارائه خدمات بیشتر به کاربران و افزایش تعداد آنان 
 شود.برای این مرکز مي

 

 .رازیش یعلوم و فناور يرساناطالع یااطالعات، مرکز منطقه یفناور ک،یوکار الکترونکسب :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 های تجاریفعالیتالکترونیکی نوع جدیدی از  یوکارهاکسب

. گیردوب انجام می مبتنی بر ها وبا استفاده از شبکهاست که 
الکترونیکی کسب مشتری و بازرگان  وکارکسب، گریدعبارتبه

، تبادالت، هابرای مبادالت تجاری از راه خودکار کردن تراکنش
در ای رایانهی ارتباطی و هایه فناورارتباطات و تعامالت از را

 وکارکسب (.1311 طرقبه، زمانی) اقتصادی است اهدافجهت 
اوری اطالعات ی فنهااستفاده از تمام جنبه درواقعالکترونیک 

 .است وکارکسبدر 
الکترونیک در ابتدا با هدف کسب  وکارکسبهرچند که 

ی تجاری به وجود آمده است، هاسود و درآمد بیشتر در سازمان
 یرتجاریغی هاسایر سازمان ،ی بسیار آنهاولی به دلیل قابلیت

از آن برای پیشبرد  نستندتوا نیز رسانیاطالعمراکز  ازجمله
 همچنین رسانیاطالعشوند. مراکز  مندبهرهود اهداف خ

با  الکترونیک، روابط خود را وکارکسبتوانند با استفاده از می
و به ارائه گسترش داده  کنندگانعیتوزو  کنندگاننیتأمکاربران، 

این مراکز  نیترمهمیکی از  .خدمات بیشتری بپردازند
علوم و  سانیراطالع ایمنطقهمرکز  ،در ایران رسانیاطالع

شد. هدف اصلی  سیتأس 1331که در سال  است فناوری شیراز
بهبود تولید و توزیع اطالعات علمی در سطح ایران و  ،این مرکز

که در حال حاضر اطالعات چاپی و  هستکشورهای منطقه 
 های دیگرکتاب، نشریات فارسی و زبان الکترونیکی را در قالب

ای در اختیار ح داخلی و منطقههای اطالعاتی در دو سطو پایگاه
 دهد.و مراکز علمی و تحقیقاتی قرار می پژوهاندانشمحققان، 

 وکارکسبدر خصوص  مسئلهبا توجه به اهمیت این 
رسانی و ابعاد مختلف ها و مراکز اطالعالکترونیکی در کتابخانه

اورعی، هایی انجام شده است. برای مثال آن، تاکنون پژوهش
بررسی با عنوان  ی( پژوهش1334) یه سهرابچشمصنایعی و 

 ارائه و دانشگاهی هایاستقرار تجارت الکترونیکی در کتابخانه
 یمورد پژوه با SWOT مدل اساس بر مناسب راهبردهای

های حاصل از دادهانجام دادند.  اصفهان دانشگاه هایکتابخانه
ت نقاط قوّ دادها( نشان ضعف -هاارزیابی عوامل داخلی )قوّت

 ،اصلی کتابخانه در مقابل نقاط ضعف اصلی دارای برتری است
ولی بُعد مالی، نیروی انسانی، فنی، ارتباط با مشتریان، قوانین، 

های حاصل از ها دارای ضعف است. دادهمقررات و سیاست
داد تهدیدها( نشان -هاارزیابی عوامل خارجی )فرصت
ولی  ،ری داردهای آن برتتهدیدهای اصلیِ کتابخانه بر فرصت

کتابخانه در بُعد محصوالت و خدمات با تهدیدهای زیادی 
در پژوهشی با ( 1113) 1چتریاز سوی دیگر،  مواجه است.

                                                           
1. Chettri 

انداز کاربرد تجارت الکترونیک در علوم کتابداری چشم»عنوان 
، مزایای استفاده از تجارت الکترونیک در «رسانیو اطالع
سی سریع به اطالعات، را مواردی همچون دستر هاکتابخانه

بهبود خدمات به مشتری و وفاداری، افزایش سود و یکپارچگی 
یی مانند هابرشمرد است. همچنین زیرساخت نیتأمزنجیره 

ی هاکتابخانه، دسترسی از راه دور، برنامه تیساوباینترنت، 

بندی اطالعات، آموزش کارکنان و آموزشی برای کاربران، بسته
ه داده را برای ایجاد تجارت الکترونیک در سیستم مدیریت پایگا
داند. وی همچنین در این پژوهش استفاده کتابخانه ضروری می

از تجارت الکترونیک در کتابخانه باعث حل مشکالت مالی 
جدید در عصر فناوری  یهاحلراهسنتی در کتابخانه و ارائه 

با ( 1111) 1رتزالفشود. پژوهش دیگری توسط می اطالعات
« تجارت الکترونیک برای ارتقاء و پایداری کتابخانه»ن عنوا

ی بالقوه تجارت هادهد که برای شناسایی قابلیتنشان می
ی آنالین امروزی هارا در محیط هاآن عملکردالکترونیک، باید 

تجاری  مؤسساتمانند سایر  هاارزیابی کرد. از آنجا که کتابخانه
خود ندارند، لذا باید بدانند  نیاز به بازگرداندن سود به سهامداران

تا به بقای خود در  آن بپردازند نیتأمکه چقدر ارزش دارند و به 
( نیز پژوهشی 1111) 3هومده و فو تجارت جهانی ادامه دهند.

انجام دادند « تجارت الکترونیک و کتابخانه دیجیتال» با عنوان
کتابخانه دیجیتال در  یشرویپی هاکه در آن به بیان چالش

 تجارت الکترونیک پرداخته شده است. یریکارگبه
د پژوهشی که در آن میزان استفاده شوچنانکه مالحظه می

رسانی را در کتابخانه با مرکز اطالع وکارکسباز این نوع 
این قرار داده باشد، تاکنون انجام نگرفته است. لذا  موردسنجش

ا توجه پردازد و بمی پژوهش با رویکردی متفاوت به این مقوله
، سعی در شناسایی میزان استفاده رسانیاطالعبه ماهیت مراکز 

دارد.  ایمنطقهالکترونیک در مرکز  وکارکسباز کاربردهای 
ی هاهدف میزان استفاده از کاربریپژوهش حاضر، با  ،بنابراین

علوم و  رسانیاطالعای الکترونیک در مرکز منطقه وکارکسب
که  است سؤاالتاین سخگویی به فناوری شیراز، به دنبال پا

به چه میزان در کارکردهای داخلی خود از  ایمنطقهمرکز 
به چه میزان در  و کند؟می الکترونیک استفاده وکارکسب

الکترونیک  وکارکسبی سازمانی از هاارتباطات و همکاری
به چه میزان از  ایمنطقهمرکز همچنین  کند؟می استفاده
و  کند؟می ر تجارت الکترونیک استفادهالکترونیک د وکارکسب
در این پژوهش  مطالعه موردی هااز حوزه کیکدامدر  تیدرنها
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با توجه به سؤاالت فوق،  ،بنابراین عملکرد بهتری دارد؟
 است: طرحقابلهای ذیل فرضیه

الکترونیک در  وکارکسبمیزان استفاده از  رسدیمبه نظر   .1
 متوسط است. ازحدشیب ایمنطقهکارکردهای داخلی مرکز 

الکترونیک در  وکارکسبمیزان استفاده از  رسدیمبه نظر   .1
 ایمنطقهسازمانی در مرکز  یهایهمکارارتباطات و 

 متوسط است. ازحدشیب

الکترونیک و  وکارکسبمیزان استفاده از  رسدیمبه نظر   .3
کمتر از حد متوسط  ایمنطقهتجارت الکترونیک در مرکز 

 است.

 وکارکسباستفاده از  ةنیدرزم ایمنطقهمرکز  رسدیم به نظر  .4
الکترونیک در کارکردهای داخلی مرکز از عملکرد بهتری 

 برخوردار است.

 

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی است.  -از نوع توصیفیو پیمایشی  ،روش پژوهش

 ایمنطقهجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز 
. تعداد کل جامعه آماری است ری شیرازعلوم و فناو رسانیاطالع

نفر  41نفر مرد و  44که از این تعداد،  است نفر 111پژوهش 
شامل سه  یاساختههه ارزیابی محقق سیا آنان زن هستند.

ارتباطات »، «داخلی وکارکسبی هاسیستم»شامل کلی  مؤلفه
 .است بوده «تجارت الکترونیک»و  «ی سازمانیهاو همکاری

نشانگر پایایی  (./33) به دست آمدهکرونباخ  آلفایضریب 
روایی، پرسشنامه در اختیار  دییتأباالی پرسشنامه بوده و جهت 

متخصص در این حوزه قرار گرفت و اصالح  استادانچند تن از 

 31پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد،  31تعداد  گردید.
فت. پرسشنامه دریافت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گر

ی به دست آمده از هابرای تحلیل آماری داده تیدرنها
برای  و پراکندگی و ی آماری مانند فراوانی، درصدهاروش

تست و فریدمن ی پژوهش نیز از آزمون تیهاآزمون فرضیه
 استفاده شد.

 

 های پژوهشیافته
ی ها، با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و دادهبخشدر این  

از  هاتوصیف داده منظوربهو  هاآن یریگاندازهحاصل از 
نظیر فراوانی، درصد،  یفیآمار توصی مناسب هاروش

ی گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع استفاده شده هاشاخص
نمودارهای  هااست. عالوه بر این برای نمایش دیداری داده

ی هابرای پاسخ دادن به فرضیه تیدرنهاستونی ترسیم شده 
و  یگروهتی تک ، آزمونهاگرفتن نوع داده ظردر نتحقیق، با 

به کارگرفته شده است. محاسبات انجام شده در دو فریدمن 
ارائه  هاو تجزیه و تحلیل استنباطی داده هابخش توصیف داده

 شده است.

 

 ی پژوهشهاپاسخ به پرسش

به چه میزان در کارکردهای  ایمنطقهمرکز پرسش اول: 

 کند؟می الکترونیک استفاده وکارکسبداخلی خود از 
برای پاسخ به پرسش اول میانگین، انحراف معیار، مینیمم و  

 محاسبه شده است. هی مربوطهاماکزیمم داده

 
 ایمنطقهالکترونیک در کارکردهای داخلی مرکز  وکارکسبمیزان استفاده از  .4جدول 

 شاخص مؤلفه متغیر

 کزیممما مینیمم انحراف معیار میانگین تعداد

تم
یس

س
ها

ی 
ب

کس
کار

و
 

لی
داخ

 

 5/00 1/20 0/63689 3/0254 71 یمنابع سازمان یزیربرنامه

 3/83 1/00 0/62864 2/8897 71 یمیت یکارها تیریمد

 5/00 2/33 0/45700 3/4836 71 هاتراکنش

 4/67 1/00 0/68061 3/7371 71 سیستم مدیریت اسناد

 4/50 1/00 0/50969 2/9736 71 مدیریت منابع انسانی

 4/12 1/48 0/42498 3/1166 71 کل

شود میانگین استفاده از می مشاهده 1جدول که در  طورهمان
 ایمنطقهالکترونیک در کارکردهای داخلی مرکز  وکارکسب

. بیشترین میزان استفاده در است (1111/3) متوسط ازحدشیب

استفاده از  ( و کمترین میزان3331/3اسناد )سیستم مدیریت 
 یمیتالکترونیک در بخش مدیریت کارهای  وکارکسب

 .است (1133/1)



  1331بهار،  (11 یاپی)پ  ک،یسال ششم، شماره  ،شناسیاطالعات و دانش تیریفصلنامه مد                                                                                04

 کند؟می الکترونیک استفاده وکارکسبی سازمانی از هاهمکاریبه چه میزان در ارتباطات و  ایمنطقهمرکز  پرسش دوم:
 

 ایمنطقهمرکز  های سازمانیالکترونیک در ارتباطات و همکاری وکارکسبمیزان استفاده از  .4جدول 

 متغير
 شاخص 

 مؤلفه
 ماكزيمم مينيمم انحراف معيار ميانگين تعداد

و 
ت 

طا
تبا

ار

کار
هم

ی
ها

 ی

نی
زما

سا
 

 15/4 55/6 06615/5 1616/2 71 های سازمانیارتباطات و همکاری

 16/4 1/00 16646/5 1244/1 71 ارتباطی یهادستگاه

 11/4 1/00 05501/5 6110/1 71 کل

 
 وکارکسبمیزان استفاده از  1جدول  یهادادهه با توج 

ی سازمانی مرکز هاهمکاریالکترونیک در ارتباطات و 
. میزان استفاده در ارتباطات و است متوسط ازحدشیب ایمنطقه

ی ارتباطی هاو در سیستم 1113/1ی سازمانی هاهمکاری
بیشترین میزان  پژوهشهای طبق یافته .است 1144/3

ی هاالکترونیکی در ارتباطات و همکاری وکارسبکاستفاده از 
( و کمترین 33/3) لیمیاسازمانی، در بخش ارتباطات از طریق 

ی سازمانی هامیزان استفاده نیز در بخش ارتباطات و همکاری
عالوه بر آن، . است (44/1) یکیالکترونی هااز طریق کنفرانس

 الکترونیک در وکارکسببیشترین میزان استفاده از 
با استفاده از اینترنت و  ایمنطقهی ارتباطی مرکز هاسیستم

( و کمترین میزان استفاده نیز از 33/4) وتریکامپ
 .است (33/1) ندوزیوتحت سیستم عامل  یهادهندهسیسرو

 وکارکسببه چه میزان از  ایمنطقهمرکز پرسش سوم: 

 کند؟می الکترونیک در تجارت الکترونیک استفاده
در حوزه تجارت الکترونیک  ایمنطقهکرد مرکز عمل 3جدول 
 دهد.می را نشان

 

 الکترونیک در تجارت الکترونیک وکارکسباز  ایمنطقهمیزان استفاده مرکز  .3جدول 

 متغیر
 شاخص 

 مؤلفه
 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین تعداد

ی
یک

رون
کت

 ال
ت

ار
ج

ت
 

 41/4 11/1 41331/1 1131/3 71 نیتأممدیریت زنجیره 

 34/4 1/00 11331/1 1131/3 71 مدیریت ارتباط با مشتری

 41/4 11/1 11111/1 1331/3 71 بازاریابی الکترونیکی

 11/4 11/1 41314/1 4411/3 31 کل

 
شود میزان استفاده از می مشاهده 3که در جدول  طورهمان
الکترونیک در حوزه تجارت الکترونیک مرکز  وکارکسب
. کمترین است (4411/3متوسط ) ازحدشیبنیز  ایمنطقه

( و 1331/3) میزان استفاده در حوزه بازاریابی الکترونیک
 یمشتربیشترین میزان استفاده نیز در بخش مدیریت ارتباط با 

 دهدنشان می پژوهشهای همچنین یافته. است (1131/3)
الکترونیک در مدیریت  وکارکسببیشترین میزان استفاده از 

 در بخش تحویل محصول ایمنطقهمرکز  نیتأمیره زنج
 یزیربرنامه و کمترین میزان استفاده نیز در بخش (11/4)
بیشترین میزان استفاده از  ،بر آنعالوه . است (11/3)

الکترونیک در مدیریت ارتباط با مشتری مرکز  وکارکسب
( و کمترین 11/4) ، در حوزه فروش محصوالتایمنطقه

. است (14/3) شناسایی مشتریان ةنیدرزمنیز  میزان استفاده
 وکارکسببیشترین میزان استفاده از این در حالی است که 

در بخش ارتباط با  ایمنطقهالکترونیک در بازاریابی مرکز 
( و کمترین میزان استفاده 11/4) نترنتیامشتریان از طریق 

 یابیبازاری اجتماعی در هانیز در بخش استفاده از شبکه
 .است (14/1)

ی هااز حوزه کیکدامدر  ایمنطقهمرکز پرسش چهارم: 

 مورد مطالعه در این پژوهش عملکرد بهتری دارد؟
ی مورد پژوهش را هادر حوزه ایمنطقهعملکرد مرکز  4جدول 
 دهد.می نشان
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 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین کل تعداد مؤلفه شاخص

 11/4 41/1 41431/1 1111/3 31 داخلی وکارکسبی هاسیستم

 31/4 11/1 41143/1 1114/3 31 ی سازمانیهاارتباطات و همکاری

 11/4 11/1 41314/1 4411/3 31 تجارت الکترونیکی

 
در حااوزه تجااارت  ایمنطقااهمرکااز  4بااا توجااه بااه جاادول  

ی هاا ( از عملکرد بهتری نسبت به حاوزه 4411/3الکترونیکی )
ت و پااس از آن، ارتباطااات و  دیگاار برخااوردار بااوده اساا   

ی هااا( و سااپس سیسااتم1114/3) یسااازمانی هاااهمکاااری
 ی بعدی قرار دارند.ها( در رتبه1111/3) یداخل وکارکسب

 

 ژوهشپی هاآزمون فرضیه
ی هاا در این بخش به روش آزمون و ساپس بررسای فرضایه   

از  پاژوهش ی هان فرضیهبرای آزمو شود.می پرداخته پژوهش

 تی. آزمون شدروهه یا آزمون خی دو استفاده تک گتی آزمون 
 ماوردنظر یک آزمون پارامتریک است که در آن میانگین متغیر 

شود. شرط می ( مقایسه3با میانگین مورد انتظار )مقدار متوسط 
الزم برای این آزمون، نرمال بودن توزیع متغیر است. در مقابل 

ماودن  آزمون خی یک آزمون غیرپارامتریک است که بارای آز 
رود و شرط توزیع نرمال بارای  می کاره ب هاداری فراوانییمعن

ابتادا نرماال باودن توزیاع متغیرهاا       ،بناابراین  .آن الزم نیست
 شود:می آزمون

 اسمیرنوف –آزمون کلموگروف  .5جدول   
 دارییسطح معن Z (K-S) عامل  شاخص

 131/1 133/1 داخلی وکارکسبی هاسیستم

 331/1 343/1 ی سازمانیهاریارتباطات و همکا

 134/1 134/1 تجارت الکترونیکی

  

را  (K-Sاسمیرنوف ) –نتایج آزمون کلموگروف  4جدول 
 نشان پژوهشبرای آزمودن نرمال بودن توزیع متغیرهای 

داری به دست آمده برای یدهد. با عنایت به سطوح معنمی
 داخلی، ارتباطات و وکارکسبی هاسیستممتغیرهای 

، آزمون تجارت الکترونیکی ی سازمانی، وهاهمکاری
دار نشدن این آزمون یمعن (.<14/1pدار نشده است )یمعن

به معنی نرمال بودن توزیع این متغیرها است. بدین ترتیب با 
شرط الزم برای  عنوانبهشرط توزیع نرمال،  کهنیاتوجه به 

زمون پارامتریک برقرار است از آ یهاآزموناستفاده از 
 شود.می استفاده تیپارامتریک 

 

 

 

 ژوهشپهای آزمون فرضیه
 وکارکسباستفاده از  زانیرسد ممی به نظر فرضیه اول:

 ازحدشیب ایمنطقهمرکز  یداخل یدر کارکردها کیالکترون
 متوسط است.

تا  1نمرات بین  کهنیان این فرضیه، با توجه به برای آزمو 
، نمره متوسط اندشده( تعریف 4اد تا بسیار زی 1)بسیار کم  4

 یگروهتی تکشود، و از آزمون می در نظر گرفته 3برابر 
  3برای مقایسه میانگین به دست آمده با میانگین متوسط 

شود که میانگین می شود. به این ترتیب مشخصمی استفاده
 تربزرگیا  3داری کمتر از متوسط یبه صورت معن این متغیر

 است. 3 توسطیا برابر 

 
 
 
 

 
 
 

 مورد مطالعه یاهدر حوزه یاعملکرد مرکز منطقه .0جدول 

 ایی مرکز منطقهداخل یدر کارکردها کیوکار الکتروناستفاده از کسب زانیمآزمون تی تک گروهه در رابطه با میانگین  .6جدول 

 شاخص، متغیر، تعداد، میانگین
انحراف 
 استاندارد

خطای 
 معیار

 3میانگین مورد انتظار 

تفاوت 
 میانگین

t  محاسبه

 شده

درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنا

 114/1 31 311/1 11/1 141/1 414/1 11/3 31 داخلی وکارکسب
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محاسبه شده  t، قدر مطلق 1جدول  یهادادهبا توجه به  

و  14/1( در سطح خطاپذیری 33/1بحرانی ) t( از 312/2)

داری یسطح معن گریدعبارتبه)است  تربزرگ، 31درجه آزادی 

(، فرض صفر =114/1p>14/1است،  ترکوچک 14/1آن از 
 نتیجه گرفتهدرصد  34با اطمینان  ،بنابراین .گرددرد می

که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار  شودمی

داری وجود دارد و میانگین به دست آمده برای ی( تفاوت معن3)

داری باالتر یفرضیه اول از میانگین مورد انتظار به صورت معن
در  کیالکترون وکارکسباستفاده از  زانیم، گریدعبارتبهاست. 

 متوسط است. ازحدشیب ایمنطقهمرکز  یداخل یکارکردها
 شود.می تأیید 1بنابراین فرضیه 

 وکارکسباستفاده از  زانیرسد ممی به نظر: دومفرضیه  

در مرکز  یسازمان یهایدر ارتباطات و همکار کیالکترون
 متوسط است. ازحدشیب ایمنطقه

 1نمرات بین  کهنیا، با توجه به فرضیه دومن برای آزمو
اند، نمره متوسط ( تعریف شده4تا بسیار زیاد  1)بسیار کم  4تا 

تک گروهه برای  tو از آزمون  شودمی در نظر گرفته 3برابر 

 استفاده 3مقایسه میانگین به دست آمده با میانگین متوسط 
ه میانگین این متغیر شود کمی شود. به این ترتیب مشخصمی

یا برابر  تربزرگیا  3داری کمتر از متوسط به صورت معنی
 است. 3متوسط 

 

 یسازمان یهایدر ارتباطات و همکار کیالکترون وکارکسباستفاده از  زانیمگروهه در رابطه با میانگین تک تیآزمون  .7جدول 
 میانگین، تعداد، متغیر، شاخص

انحراف 
 استاندارد

خطای 
 معیار

 3میانگین مورد انتظار 

 
تفاوت 
 میانگین

t محاسبه 

 شده

درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنا

ارتباطات و 
 یسازمان یهایهمکار

31 11/3 411/1 143/1 11/1 11/1 31 113/1 

 
 (11/1محاسبه شده ) t، قدر مطلق 3نتایج: با توجه به جدول  

و درجه آزادی  14/1( در سطح خطاپذیری 33/1بحرانی ) tاز 
 14/1آن از  دارییسطح معن گریدعبارتبه)است  تربزرگ، 31

. گردد(، فرض صفر رد می=113/1p>14/1است،  ترکوچک
که بین  شودمی نتیجه گرفتهدرصد  34با اطمینان  ،بنابراین

( تفاوت 3میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار )

داری وجود دارد و میانگین به دست آمده برای فرضیه دوم یمعن
داری باالتر است. یعناز میانگین مورد انتظار به صورت م

در  کیالکترون وکارکسباستفاده از  زانیم، گریدعبارتبه
 ازحدشیب ایمنطقهمرکز  یسازمان یهایارتباطات و همکار

 شود.می تأیید 1فرضیه  ،بنابراین. متوسط است

 وکارکسباستفاده از  زانیرسد ممی به نظر: سومفرضیه 

کمتر از حد  ایمنطقهکز در مر کیتجارت الکتروندر  کیالکترون
 متوسط است.

تا  1نمرات بین  کهنیان این فرضیه، با توجه به برای آزمو
، نمره متوسط اندشده( تعریف 4تا بسیار زیاد  1)بسیار کم  4

تک گروهه برای  tو از آزمون  شودمی در نظر گرفته 3برابر 

 استفاده 3مقایسه میانگین به دست آمده با میانگین متوسط 
شود که میانگین این متغیر می شود. به این ترتیب مشخصیم

یا برابر  تربزرگیا  3داری کمتر از متوسط یبه صورت معن
 است. 3متوسط 

 

 تجارت الکترونیکدر  کیالکترون وکارکسباستفاده از  زانیمدر رابطه با میانگین  گروهیتی تکآزمون  .8جدول 

 شاخص
 متغیر

 میانگین تعداد
انحراف 

 ستانداردا
خطای 
 معیار

 3میانگین مورد انتظار 

تفاوت 
 میانگین

t  محاسبه

 شده
 درجه آزادی

سطح 
 داریمعنا

 111/1 31 141/3 44/1 111/1 413/1 44/3 31 کیتجارت الکترون

 
 t( از 14/7محاسبه شده ) t، قدر مطلق 1با توجه به جدول 

، 31و درجه آزادی  14/1( در سطح خطاپذیری 33/1بحرانی )
 14/1داری آن از یسطح معن گریدعبارتبه)است  تربزرگ

. گردد(، فرض صفر رد می=111/1p>14/1است،  ترکوچک

که بین  شودمی نتیجه گرفتهدرصد  34با اطمینان  ،بنابراین

( تفاوت 3میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار )
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به دست آمده برای فرضیه داری وجود دارد و میانگین یمعن
داری باالتر است. یسوم از میانگین مورد انتظار به صورت معن

در  کیالکترون وکارکسباستفاده از  زانیم، گریدعبارتبه
 متوسط است. ازحدشیب ایمنطقهمرکز  کیتجارت الکترون

 شود.می رد 3فرضیه  ،بنابراین

 ایمنطقهرسد مرکز می به نظر: چهارمفرضیه 

 یداخل یدر کارکردها کیالکترون وکارکسباستفاده از ةنیزمدر
 برخوردار است. یمرکز از عملکرد بهتر

به  یبندتیاولو کهنیااین فرضیه، با توجه به  برای آزمون
مدنظر است، از آزمون فریدمن  یارتبهصورت یک متغیر 

 شود.می استفاده

 پژوهشآزمون فریدمن برای مقایسه متغیرهای  .9جدول 

 رتبه میانگین
 درجه آزادی فریدمن

سطح 
 داریمعنی

 یداخل وکارکسب
 یهایارتباطات و همکار

 یسازمان
تجارت 

 نیکالکترو
56/1 47/1 51/2 22/72 2 221/2 

 
خالصه نتایج آزمون فریدمن را برای مقایسه  3جدول 

 نشان یاضیدانش ر یمختلف در بعد سودمند یهاارزش
دار شدن آزمون فریدمن در سطح یبه معندهد/ با توجه می

0/01 (p<0/01نتیجه ،) شود که متغیرهای مختلف تفاوت می

تجارت الکترونیک  هاآن نیترمهمداری با یکدیگر دارند. یمعن
سازمانی و  یهایهمکاربوده است. پس از آن ارتباطات و 

 ،اند. بنابراینی بعدی بودههاداخلی به ترتیب رتبه وکارکسب
 شود.می رد چهارمرضیه ف

 

 گیرینتیجهبحث و 
 به دست یهادهد میانگینمی حاضر نشان ی پژوهشهایافته 

، ایمنطقهکارکردهای داخلی مرکز  مختلف یهاآمده در حوزه
ی سازمانی و تجارت الکترونیکی هاارتباطات و همکاری

که شود می نتیجه گرفته ،. بنابرایناست 3متوسط  ازحدشیب
از وضعیت الکترونیک  وکارکسباستفاده از  در اینطقهممرکز 
به دست آمده از  یهااست و میانگین برخوردارمناسبی  نسبتاً
تا همچنان مختلف نیز بیانگر این موضوع است اما  یهامؤلفه

 رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
 ایمنطقهموفق در مرکز  وکارکسبیک  یریکارگبهجهت 

آن در نظر  نیترمهمید عوامل مختلفی به کار گرفته شود که با
 رسانیاطالعیک مرکز  عنوانبه ایمنطقهگرفتن ماهیت مرکز 

نقاط قوت مرکز  نیترمهمیکی از نه یک مرکز تجاری.  ،است
شده در  کار گرفتهه بوجود نیروی انسانی متخصص  ایمنطقه
ان دارای و همچنین اینکه اکثر آن است مختلف یهابخش

در حوزه منابع  ،بنابراین .باشندمی تحصیالت کارشناسی ارشد
 است مطلوبی برخوردار نسبتاًاز وضعیت  ایمنطقهانسانی، مرکز 

الکترونیک بهره بیشتری ببرد و  وکارکسبو اگر بخواهد از 
موفقی با توجه به ماهیت مرکز داشته باشد آموزش  وکارکسب

ی جهت موفقیت در این زمینه تواند کمک زیادمی کارکنان
 داشته باشد.
ی دیگری نیز وجود هابر این باید عوامل و زیرساختعالوه

 وکارکسببه یک بتواند  ایمنطقهداشته باشند تا مرکز 
 هااین زیرساخت ازجمله که الکترونیک مطلوب دست یابد

فناوری اطالعات و دسترسی و آمادگی زیرساخت از:  اندعبارت
، آمادگی نیروی انسانی، مقررات حقوقی و قانونی )فاوا(ارتباطات 

مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، 
فرهنگ تجارت الکترونیک، آمادگی ، خدمات و آمادگی مدیریت

آمادگی  ،امنیت اطالعات الکترونیکی ،تی، آمادگی اطالعامالی
ی هارساخت. پس در صورت وجود زیارتباط با محیط بیرونی

موفق در مرکز  وکارکسبتوان امیدوار بود که یک می الزم
در صورت وجود امکانات و  ،بنابراینشود.  یاندازراه ایمنطقه

 ایمنطقهی الزم و با در نظر گرفتن ماهیت مرکز هازیرساخت
توان امیدوار بود که به می ،رسانیاطالعیک مرکز  عنوانبه

الکترونیک در  وکارکسبفاده از است ةنیدرزموضعیت مطلوبی 
 دست یافت. ایمنطقهمرکز 
 

 پیشنهادهای پژوهش
جهت استفاده  ییهاشنهادیپی پژوهش حاضر، هابا توجه با یافته

جهت ارائه  ایمنطقهالکترونیک در مرکز  وکارکسببیشتر از 
 د:شومی خدمات بیشتر و بهتر ارائه

 از  ایمنطقهز ی پژوهش مشخص شد مرکهابا توجه به یافته
منابع سازمانی و مدیریت  یزیربرنامه یافزارهانرماز  کیچیه
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جهت افزایش  ،. بنابراینکندینماستفاده  ارتباط با مشتری
شود اقدام می و ارائه خدمات بیشتر به کاربران توصیه کیفیت

و ماهیت مرکز  هابا توجه به ویژگی افزارهانرمبه نصب این 
 بپردازند.

  و یا سامانه  افزارنرم گونهچیهاز  ایمنطقهکه در مرکز از آنجا
 شودینمالکترونیکی جهت مدیریت منابع انسانی استفاده 

سامانه  یاندازراهیا  و افزارنرم شود اقدام به نصبمی پیشنهاد
سهولت دسترسی به الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 

وی انسانی ات بیشتر به نیرو ارائه خدم ازیموردناطالعات 
 سازمان بپردازند.

  دسترسی به با توجه به اینکه یکی از نیازهای کارکنان
اطالعات اطالعات شخصی، اطالعات سازمانی و سایر 

، است از طریق پورتال و یا درگاه اطالعات کارمندان ازیموردن
تواند به رفع این می پورتال در این زمینه یاندازراه ،بنابراین

 نیاز کمک کند.

 ی روز مانند هاهرچه بیشتر از فناوری شودمیشنهاد پی
ی بحث الکترونیک، های الکترونیکی، انجمنهاکنفرانس

 الکترونیک و ... جهت انجام و مدیریت یوگوگفتی هااتاق
 استفاده شود. ایمنطقهی گروهی مرکز هافعالیت
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