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چكیده
ظهور فن آوري هاي جدید و نفوذ آن در جوانب مختلف زندگی بشري و تاثیر آن بر آیندده زنددگی انندان هدا ،چشد
اندازهایی براي جهانیان به ارمغان آورده است كه بر تمام ابعاد زندگی اننان هاي آینده و قرن بینت و یك تاثیرگدذار مدی
باشد .به این ترتیب مشاغل آینده به سمتی می روند كه به سواد ،دانش و مهارت هاي جدید از جمله توانایی كار با رایانه نیاز
دارند كه ورود به این عرصه ،آموزش ها ،فرهنگ و تفكر جدیدي را می طلبد .از این رو داشتن سواد الكترونیكدی كده همدان
سواد خواندن ،نوشتن و توانایی درک اطالعات از طریق رسانه هاي الكترونیكی می باشد ،یک الزام براي فعالیدت در تمدامی
عرصه ها خصوصا بخش بازرگانی می باشد.
این تحقیق ،توصیفی بوده و از حیث هدف ،كاربردي می باشد كه دیدگاه هاي كارشناسدان و مددیران از مهدارت هداي
فن آوري اطالعات و ارتباطات مورد نیاز به منظور افزایش فعالیت هاي بازرگانی را ارایه می نماید.
براي جمع آوري اطالعات از روش پرسشنامه و اطالعات آرشیوي استفاده شده است .سوال هاي پرسشنامه با توجه بده
متغیرهاي موجود در مدل مفهومی تحقیق و با استفاده از ماژول هاي بنیاد جهانی  ICDLتهیه شده اسدت و بدراي تحلیدل
داده ها از آزمون  Tتک متغیره استفاده شده است .نتایج پژوهش حاكی از آن است كده از دیددگاه كارشناسدان و مددیران،
هفت مهارت مدل  ICDLبه اضاف ه مهارت آشنایی با كاربرد زبان انگلینی رابطده معنداداري بدا فعالیدت هداي بازرگدانی در
شركت هاي كوچک و متوسط داشته و شدت رابطه آنها به ترتیب زیر می باشد:
صفحات گنترده ،ارایه كامپیوتري ،پردازش واژه ،مفاهی كاربرد كامپیوتر ،آشنایی و بهره برداري از پایگاه داده ها،
آشنایی با بگارگیري اینترنت ،زبان انگلینی پایه در كابرد كامپیوتر  ،مفاهی پایه سخت افزار.
واژههاي كلیدي :سواد الكترونیكی -فناوري اطالعات و ارتباطات – فعالیت هاي بازرگانی.
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 -1مقدمه
توسعه روز افزون افزارهاي مبتنی بر فناوري اطالعات
و ارتباطات و سرعت تطبیق آن با نیازمندديهداي انندان
موجب شده است تا عصر جدیدي در حیات جوامدع آغداز
گردد كه جامعه اطالعداتی 1نامیدده مدی شدود ناصدنافی،
حمیدي:1331 ،ص .)10
به طور كلی استفاده از فناوري اطالعدات و ارتباطدات
براي دستیابی به هدف هاي یادگیري با كیفیت براي همه
مدیران اجتناب ناپذیر استنگرینون و اندرسدون2001، 2
،ترجمه زارعی زواركی و صفائی موحد :ص . )31فن آوري
ارتباطات و اطالعات ،با فراه آوردن امكان پیدایی جامعده
شبكهاي 3افراد جوامع را در قالبهاي تازه ،هویتهاي تازه
بخشیده استنكاستلز 1999 :4ترجمه علیقلیان  ،خاكباز ،
 :1330ص )20و قواعد و قوانین حاك بر ارتباط و تعامل
میان اننان ها و در نتیجه اینتار مدا را نندبت بده خدود،
دیگران و جهان تغییر داده است ناولنون 1ترجمه مهاجر ،
:1331ص )1
بازرگانان ،كاركنان و مدیران باید مهارت هاي جندت
وجوي منابع مورد نیاز و استفاده از داده ها و كتداب هداي
مرجدع و راهنمدا و امكاندات رایانده و اینترندت را بدراي
اندیشیدن و ابداع داشدته باشدند .آنهدا بایدد فرصدت هداي
فراوانی براي مشاهده ،جنت وجدو ،پیشدنهاد طدر هدا و
اجراي آنها ،ارزیابی شواهد و نتایج و استفاده از بازخوردها
براي تعدیل منیر داشته باشند.
در این شرایط اگر مردم ما سواد الكترونیكدی نداشدته
باشند نمی توانند همگام با این تحوالت پیش بروند .تجار با
سواد الكترونیكی می توانند بهتر تجارت كنند ،كارمنددان
می توانند مهارت هایشان را افزایش دهند و مدیران مهارت
هاي مدیریتی را افزایش دهند .در حدالی كده مدی بیندی
تجارت الكترونیدک در كشدور مدا جداي چنددانی نددارد و
متأسفانه مدیران ما سواد الكترونیكی پائینی دارند.
به نقل از وب سدایت دفتدر آمدار و فنداوري اطالعدات
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشدكی ،سدط سدواد
الكترونیک در كشور ما در سال  1333كمتر از  10درصد
است و ایران رتبه خوبی در جهان در زمینه میدزان سدواد
الكترونیددک شددهروندان خددود ندددارد و بنددیاري از ایددن
شهروندان از نظر سواد الكترونیک بنیار ضعیف هنتند.

طر سراسري شهروند الكترونیک با امیدد حمایدت از
سوي ارگان هاي مربوطه می كوشد تا به روند بنتر سازي
دولت و خدمات الكترونیک تنریع بخشد كه یقیناً این امر
جز با آموزش تمامی شدهروندان و آشدنا نمدودن آنهدا بدا
موضوع شهروند الكترونیكی محقق نمیگردد.
شهروند الكترونیک كنی است كده از حدداقل داندش
الزم درباره مفاهی پایده فدن آوري اطالعدات و ارتباطدات
برخوردار است و تواندایی برقدراري ارتبداط بدا اینترندت و
ارسال و دریافدت پیدامهداي الكترونیكدی از طریدق پندت
الكترونیک و جنتجوي اطالعات ،خددمات ،كاالهدا و ندرم
افزارهاي مورد نیاز خود از طریق اینترنت را دارا می باشد.
به نقل از پایگاه جامع اطالع رسدانی وزارت آمدوزش و
پرورش ،بنیاد  ICDLبه عنوان یک سازمان غیدر انتفداعی
در  3ژانویدده  1991و بددا هدددف اسددتاندارد نمددودن سددواد
الكترونیددک شددهروندان تأسددی شددد .ایددن سددازمان از
پشتیبانی و حمایت انجمن متخصصان انفورماتیدک اروپدا
ن )CEPISو سددازمانهدداي بددینالمللددی در سراسددر دنیددا
برخوردار می باشد و در حال حاضدر نیدز نماینددگان ایدن
سازمان در  143كشور جهان و همچندین ایدران در حدال
فعالیددت مددی باشددند .در سددال  1333وزارت آمددوزش و
پرورش به عنوان متولی برنامههاي بنیاد جهدانی ICDLدر
ایران برگزیده شد و پ از هفت ماه فعالیت رسمی خدود
را با موضوع سواد الكترونیک و ارائه محتواي آموزشدی بده
روز براي اقشار جامعه شروع كرد.
در این پژوهش رابطه بین مهارت هاي مختلف ICDL
و افزایش فعالیت هداي بازرگدانی از طریدق آزمدون هداي
آماري مورد سنجش قرار گرفته و رابطده معنداداري بدین
آنها حاصل شده است.
6
تاكیددد بددر بكددارگیري فدداوا در معددامالت بازرگددانی و
استفاده از نتایج پژوهش در رتبه بندي مهارت هداي فداوا
مورد نیاز كاركنان و مدیران بده منظدور افدزایش فعالیدت
هاي بازرگانی از نتایج این پژوهش می باشد.
 -2سواد الكترونیكی
در عصر حاضر اكثر مشاغل به دانش و مهدارت هداي
جدید از جمله توانایی كار با رایانه نیاز دارند .ورود به ایدن
عرصه ،آموزش ها و فرهنگ و تفكر جدیدي را می طلبد.
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سواد الكترونیكی یک راه و روش و یک فرایند پیوسته
و مادام العمر است كه شامل سلندله مراتبدی از درک هدا،
فه ها و كنب توانایی ها است كه به مردم امكان می دهد
تا به میزان هاي متفاوتی نندبت بده جهدان علمدی و فدن
آوري هاي الكترونیكی امروزي پاسخ دهند.
می توان گفت جامعه امروزي به شهروندانی نیداز دارد
كه بتوانند با بهرهگیري مناسب از فن آوري هاي اطالعات
و ارتباطات با تفكر انتقادي و اتخاذ شیوه هاي راهبردي به
حل و فصل منائل بپردازند.
ویژگی هاي عصر كنونی چنین ایجاب میكند كده در
خصوص یدادگیري مهدارت هداي فدن آوري و توانمنددي
سازي بازرگانان ،طدوري برنامده ریدزي شدود كده همهدی
توانایی هداي شدناختی بازرگاندان رشدد كدرده و آنهدا بدا
برخورداري از مزایاي الزم تواندایی رویدارویی بدا تحدوالت
جدید و یادگیري مادام العمر راكنب نمایند.
آشنایی مدیران و بازرگانان بدا مهدارت هداي فنداوري
اطالعات و ارتباطات از قبیل  :واژه پدرداز ،1پداور پویندت،3
صفحه گنترده ،9بانک هاي اطالعداتی ،10مفداهی سدخت
افزارهددا ، 11كددامپیوتر و مدددیریت فایددل هددا، 12جنددتجوي
اینترنتی ،13پنت الكترونیک ،14شبكه هداي اینترنتدی 11و
تاالرهاي گفتگو ،16ایمن سدازي ،11نصدب برنامده13و ...بده
عنوان ابزارهاي مناسب ،موجب آمداده كدردن آندان بدراي
پذیرش تغییر و تحول فن آوري هاي آموزش و وسدیلهاي
بالقوه بدراي خودآمدوزي و خدود رهبدري مددیران جهدت
افزایش بازدهی آموزش و تقویت عملكرد آنان در فعالیدت
هاي بازرگانی می باشد.
اگرچه این مهدارت هدا را بنیداد جهدانی ICDLتحدت
عنوان سواد اطالعاتی تعریف كرده و یادگیري آنرا ضرورت
زندگی در جامعه اطالعاتی براي همده اقشدار جامعده مدی
داند نقاسمی: 1331 ،ص )11ولی تاكنون تحقیقی مبندی
بر اینكه مددیران چده مهدارت هدایی را در فعالیدت هداي
بازرگانی باید آموزش ببینند تا به طور اثربخش بتوانند در
كارهاي خود بكار گیرند صورت نگرفته است.

 -3پیشینه تحقیق
 -1-3پیشینه مطالعات انجام شده در ایران
پیشرفت هاي جهانی در فناوري ارتباطات و اطالعدات
باعث گنترش وسیع فرصت هاي یادگیري و دسترسی به
منابع تحصیلی و آموزشی شده است به گونه اي كده ایدن
امر با ابزارها و روش هاي سنتی اصوال قابدل تصدور نبدوده
است و دستیابی به اطالعات تنها با بكارگیري فداوا امكدان
پذیر می باشد.
مطالعدده پیشددینه تحقیقددات انجددام شددده در ایددران و
كشورهاي دیگر نیز مبین مزیت و اثربخشی بكارگیري فاوا
در زمینه هاي مختلف می باشد .در ذیل به برخدی از ایدن
تحقیقات انجام شده اشاره می گردد :
علی نوري ،محنن كاهانی ،حندین افخمدی ن:)1336
در پدژوهش خدود بددا عندوان سددنجش میدزان آمدادگی
الكترونیكی دانشكده هاي دانشگاه فردوسی مشهد با تأكید
بر دسترسی به اطالعات به ایدن نتیجده رسدیده اندد كده
اهمیت آمدادگی الكترونیكدی بده عندوان یكدی از شدرایط
ضروري براي ورود به عرصه اطالعات و فن آوري اطالعات،
بر هیچ ك پوشیده نیندت ،ضدمن آنكده در ایدن میدان
اطالعات نیز به عنوان یدک منبدع حیداتی بدراي تصدمی
گیري ،از جایگاه ویژه اي در این عرصه برخوردار است.
در بررسی هاي بعمل آمده در گروه مدیریت دانشدگاه
فردوسی مشهد ،گروه كامپیوتر دانشگاه فردوسدی مشدهد،
مركز خدمات فن آوري اطالعات دانشگاه فردوسدی مشدهد
سعی شده است تا با استفاده از مدل آمادگی الكترونیكدی
میوتوال و ونبراكل ،میزان آمدادگی الكترونیكدی دانشدكده
هاي دانشگاه فردوسی مشهد ،با تأكیدد بدر دسترسدی بده
اطالعات ،مورد سنجش قرار گیرد.
بیشتر دانشكده هاي دانشگاه فردوسدی مشدهد ،فاقدد
بنتر مناسب براي ورود به عرصه اطالعات بوده كه این امر
لزوم توجه و دقت نظدر مندالوالن دانشدگاه را بده منظدور
حمایت از فعالیت هاي بخش رایانه دانشكده ها تبیین می
نماید تا از این طریق ،دانشگاه فردوسی مشدهد بتواندد بده
عنوان یكی از قطب هاي علمی كشور ،در راسدتاي انجدام
فریضه اصلی خود كه همانا بهره گیري جدامع كداربران از
عصر اطالعات می باشد ،موفق تر عمل نماید.
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شیوا پدرورش ن ،)1331بدا سدنجش میدزان آگداهی و
استفاده جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الكترونیدک
با استفاده از نظریهي شكاف دیجیتال كه زیر مجموعدهاي
از نظریهي شكاف آگاهی است با روش كمدی نپیمایشدی)
به جمعآوري دادهها پرداخته است .براسدا نتدایج ایدن
پژوهش مشخص شد كده بدین تحصدیالت اغلدب جواندان
مورد مطالعه و تعلق آندان بده طبقدهي بداالي جامعده ناز
لحدداا اقتصددادي) و میددزان آگدداهی و اسددتفادهي آنهددا از
خدمات تجارت الكترونیک رابطهي معنادار وجود دارد .در
واقع شكاف دیجیتال در میان جوانان شدهر تهدران وجدود
دارد و همین منالله از دالیل تفاوت آنها در میزان آگداهی
و استفاده از خدمات اینترنت از جمله تجارت الكترونیدک
در فروشگاههاي اینترنتی ایرانی میباشد .از طرف دیگر بر
اسا این پژوهش مشخص شد كه اعتمداد جواندان شدهر
تهران به فروشگاههاي اینترنتی ایرانی ،خیلی ك میباشدد
كه همین منالله یكی دیگر از دالیل عدم اسدتفادهي آنهدا
از فروشگاههاي اینترنتی است.

ویدا صیفوري ن ،)1390در پژوهشی با عنوان :بررسدی
وضدعیت سدواد اطالعداتی دانشدجویان سدال آخدر دوره
كارشناسی دانشگاه رازي كرمانشاه به ایدن نتیجده رسدیده
است كه میانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد
آشنایی با منابع اطالعداتی چداپی و الكترونیكدی  % 3333و
در مورد استفاده ازآن منابع  % 3316می باشد.
یافته هاي پژوهش فوق نشدان مدی دهدد كده انگیدزه
دانشجویان از جنتجوي اطالعات متنوع و گوناگونی اسدت
بصورتی كه تنها ن )%1236صرفا براي انجام كار تحقیقی به
جنتجوي اطالعات می پردازند و ن )%3331نیز تنها بدراي
انجام تكالیف درسی به دنبال جندتجوي اطالعدات مدورد
نیاز در كتابخانه هنتند و ن )%4033جامعه مدورد مطالعده
نیز براي اهداف گوناگون چون كنب اطالعات تخصصدی ،
تهیه مقاله و سایر موارد به كتابخانه مراجعه می كنند.
برخددی دیگددر از تحقیقددات انجددام گرفتدده در ایددران بطددور
خالصه در جدول زیر آمده است.

جدول  .1خالصه پیشینه تحقیق در ایران
محقق

سال

محل

نتیجه اصلی

حج فروش

1333

تهران

استفاده از فاوا باعث تعمیق محتواي آموزش و یادگیري فیزیک ،شیمی  ،زینت و زبان می
گردد.

رضائیان

1331

تهران

كامپیوتر باعث افزایش درک شناختی و تجزیه و تحلیل یادگیري مطالب می گردد.

بادله

1336

ساري

اسفیجانی

1336

تهران

بكارگیري شبكه هاي اطالع رسانی با عث افزایش انگیزش  ،آزادي و كاهش اضطراب
فراگیران می گردد.

ملكشاه

1336

آمل

اثربخشی آموزش مهارتهاي  ICDLبر افزایش آگاهی و مهارت بازرگانان در استفاده از
مفاهی پایه  ،كامپیوتر و مدیریت فایل ها و واژه پرداز.

طالب

1336

تهران

عوامل موثر در بكارگیري فاوا  ،تجهیز كالسها  ،اختصاص دادن نمره پایان ترم ،تنلط به
زبان انگلینی و ...می باشد.

نوروزي ،زندي و
موسی مدنی

1331

تهران

مهارتهاي مناسب در مقاطع پایین بازي هاي رایانه اي و چند رسانه اي و در دوره هاي باالتر
جنتجوي اینترنتی و نرم افزارهاي گرافیكی می باشد .

فتحی واجارگاه

1333

تهران

راهكارهاي آنگیزشی ،مدیریتی ،آموزشی  ،ساختاري و اداري باعث توسعه فاوا درمدارسند.

سلیمانی

2003

تهران

عوامل موثر در كاربرد فاوا  :داشتن زمان  ،ابزار مناسب ،آشنایی با زبان انگلینی و دسترسی
به سایت هاي مرتبط رشته می باشند.

تركمن

2009

-

آموزش مفاهی ماه ،خورشید  ،زمین با استفاده از فاوا باعث افزایش درک مفاهی علوم می
گردد.

ضامنی و كاردان

1339

تهران

كاربرد فاوا باعث تغییر نگرش معلمان  ،تثبیت و پایداري مطالب درسی ،مهارت استدالل و
قدرت خالقیت و اثر بخشی در ریاضی می گردد.

استفاده ازفاوا ننبت به روش سنتی باعث افزایش یادگیري در
گردد.

علوم دوره راهنمایی می
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 -2-3پیشینه مطالعات انجام شده در جهان
بررسی عملكرد سه مدرسه مورد مطالعده ندروژ نشدان
میدهد وقتی معلمان به فناوري دسترسدی آسدان دارندد و
شرایط براي طر هاي خالقانه آن ها فراه است ،بیشدتر
احتمال می رود كده مهدارت و داندش آنهدا فزوندی گیدرد
بكددارگیري فددن آوري اطالعددات و ارتباطددات در مدددار
آزمایش رایانه در تركیه نیز حاكی از آنندت كده فنداوري
اطالعات ابزاري قدوي در فرآیندد تددری و یدادگیري بده
حناب می آیدنآقاخانی .)13333
كشور سنگاپور كه نظام آموزشی شبیه بده ایدران دارد
در دهه  90میالدي سنگاپور نوعی دگردینی را در نظام
آموزشی خود تجربه كرد .منالوالن آموزش و پدرورش آن
درصدد برآمدند اصالحات زیادي در بخش هاي گونداگون
به خصوص آموزش عمومی و تربیدت معلد انجدام دهندد.
نظام آموزشی آزاد و انعطاف پذیر سنگاپور براي دسدتیابی
به سط مطلوبی از تولید عل و رشدد اقتصدادي صدنعتی،
براي آموزش علوم و فناوري جایگداه ویدژه اي قائدل شدد.
نهمان منبع )1333،
در انگلنتان و نروژ معلمان به گردش علمی مجدازي
پرداخته و نتایج طر هاي این دو كشور نشان مدی دهدد
كه منافرت مجازي از نظر تعلی و تربیت بنیار اثدربخش
بوده است وامكان دسترسی به مكان هایی را كده مددیران
به صورت حضوري نمی تواننتند تجربه كنند فراه آورده
است  .در كشور چین از سال  1990فناوري اطالعات به
مرور در آموزش به كار گرفته شد و با پیشرفت رایانه ها و

فناوري هداي چندد رسدانه اي قابلیدت هداي جدیددي در
زمینه آموزش به وجود آمد .همچنین طدر ملدی جهدت
همگانی كردن آموزش از راه دور ابتدا به صورت آزمدایش
در چنددد دانشددگاه چددین اجددرا شددد و پدد از آن در
سال  1991به طور آزمایشی در هزار مدرسه كده تحدت
پوشش آموزشی آنها بود اعمال گردید .نتیجه آزمایش این
پژوهش در  43مدرسه مثبت بود .نراجرز)2003 ،19
كندراسو 20ن )2004در پژوهشی با عندوان " تجزیده و
تحلیل آموزش به كمک مهارتهداي كدامپیوتر در افدزایش
یادگیري زبان انگلینی" به این نتیجده دسدت یافدت كده
استفاده از واژه پدرداز ورد 21در زبدان انگلیندی بده معلد
فرصت می دهد تا بر آنچه مدی گویندد تمركدز كنندد ،بدا
سرعت بیشتري بنویند و بتواند مطالب را پاک  ،تصدحی
و یا در لغت نامه كامپیوتري جنتجو كند.
تددركمن 22ن )2009در پژوهشددی بددا عنددوان  :تدداثیر
آموزش بر پایه فناوري ها بر درک مفاهی ماه ،خورشدید،
زمین در میان مدیران راهنمایی بیان می دارد  :مددیران
گروه تجربی كه با استفاده از فناوري ها در درک مفداهی
علوم آموزش دیده اند موفقیت بیشتري ننبت بده گدروه
كنترل كه به شیوه سنتی آموزش دیده اند دارا هنتند.
در جدول زیر برخی دیگر از تحقیقات انجام گرفته در
كشورهاي خارجی بطور خالصه آمده است.

جدول  .2خالصه پیشینه تحقیق در كشورهاي خارجی
محقق

سال

محل

نتیجه اصلی

مینز و اولنون

1991

آمریكا

فاوا به مدیران در جنتجو  ،گرد آوري  ،تحلیل اطالعات و ارائه آنها در پروژه ها ي
علمی كمک می نماید .

چان كونج

2002

كانادا

شبكه اینترنتی باعث یادگیري،مكالمه  ،گرامر  ،درک مطلب و نوشتن زبان انگلینی می
شود

فرینیک  ،كننر ،هوسفین

2001

آمریكا

2009

یونان

تكو

و سلومونیدو

استفاده از وب باعث افزایش نگرش و عالقه به در
مدیران می گردد.

علوم  ،افزایش درک و عالقه

گروهی كه از فاوا در یادگیري انواع لنز استفاده كردند  ،عملكرد بهتري ننبت به گروه
گواه دارند .
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 -4متغیرهاي مورد بررسی در قالب یک مدل
مفهمومی
از بررسی هاي به عمدل آمدده از مقداالت و تحقیقدات
مورد نظر ادبیات موضوع نتیجه گیري شد كه مددل هداي
محدودي در راستاي افزایش سواد الكترونیكی و متعاقدب
آن افزایش معامالت بازرگانی در شدركت هداي كوچدک و
متوسط وجود دارد كه مهمتدرین و رایدج تدرین آن مددل

 ICDlمی باشد .بر اسا مرور ادبیات موضدوع  1مهدارت
 ICDLبه اضافه زبان انگلیندی بده شدر ذیدل بدسدت
آمده است.
با توجه به اینكه بین مهارت هاي فوق الذكر و
فعالیت هاي بازرگانی شركت هاي كوچک و متوسط
رابطه منتقیمی وجود دارد لذا می توان مدل زیر را بین
شركت هاي مرتبط با بازرگانی اجرا نمود.

سواد الکترونیکی

مفاهیم پایه
مفاهیم کاربرد
کامپیوتر

پردازَ واژه با
کامپیوتر

اینترنت

فعالیت های
بازرگانی

پایگاه داده ها

ارائه
کامپیوتری

زبان انگلیسی
صفحه
گسترده

شكل  :1مدل مفهومی تحقق

مطالعه متون

طراحی پرسشنامه

استخراج داده

تحلیل آماری

اعتبارسنجی

نتیجه گیری

شكل  :2مدل اجرایی تحقیق

تعین اندازه جامعه نمونه و جمع آوری
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فرضیه تحقیق
بدین سدواد الكترونیكدی در شدركت هداي كوچدک و
متوسط مرتبط با فعالیت هاي بازرگانی با افزایش معامالت
بازرگانی رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضیههاي فرعی تحقیق
جدول  .3فرضیه هاي فرعی تحقیق
ردیف

فرضیه فرعی

H0

H1

1

نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hоنظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
" بكارگیري بررسی در زمینه بكارگیري بررسی در زمینه بكارگیري مفاهی پایه سخت مورد بررسی در زمینه بكارگیري مفاهی پایه
مفاهی پایه سخت افزار و فناوري افزار و فناوري اطالعات و ارتباطات و تاثیر آن سخت افزار و فناوري اطالعات و ارتباطات و
اطالعات و ارتباطات" درجامعه بیانگر بر افزایش معامالت تجاري درجامعه بیانگر تاثیر آن بر افزایش معامالت تجاري درجامعه
نظرات مدیران و كاركنان كل جامعه می نظرات مدیران و كاركنان كل جامعه مورد بیانگر نظرات مدیران و كاركنان كل جامعه
مورد بررسی می باشد.
باشد .بررسی نمی باشد.

2

نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hоنظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
بررسی در زمینه مفاهی كاربرد كامپیوترو بررسی در زمینه مفاهی كاربرد كامپیوترو مورد بررسی در زمینه مفاهی كاربرد
تاثیر آن بر افزایش معامالت تجاري تاثیر آن بر افزایش معامالت تجاري درجامعه كامپیوتر و تاثیر آن بر افزایش معامالت
درجامعه بیانگر نظرات مدیران و كاركنان بیانگر نظرات مدیران و كاركنان كل جامعه تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و
كاركنان كل جامعه مورد بررسی می باشد.
مورد بررسی نمی باشد.
كل جامعه می باشد.

3

نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hоنظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
بررسی در زمینه پردازش واژه به كمک بررسی در زمینه پردازش واژه به كمک مورد بررسی در زمینه پردازش واژه به كمک
كامپیوتر و تاثیر آن بر افزایش معامالت كامپیوتر و تاثیر آن بر افزایش معامالت تجاري كامپیوتر و تاثیر آن بر افزایش معامالت
تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و درجامعه بیانگر نظرات مدیران و كاركنان كل تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و
كاركنان كل جامعه مورد بررسی می باشد.
جامعه مورد بررسی نمی باشد.
كاركنان كل جامعه می باشد.

4

نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hоنظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
بررسی در زمینه صفحات گنترده و تاثیر بررسی در زمینه صفحات گنترده و تاثیر آن مورد بررسی در زمینه صفحات گنترده و
آن بر افزایش معامالت تجاري درجامعه بر افزایش معامالت تجاري درجامعه بیانگر تاثیر آن بر افزایش معامالت تجاري درجامعه
بیانگر نظرات مدیران و كاركنان كل نظرات مدیران و كاركنان كل جامعه مورد بیانگر نظرات مدیران و كاركنان كل جامعه
مورد بررسی می باشد.
بررسی نمی باشد.
جامعه می باشد.

1

 :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hо.نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد
مورد بررسی در زمینه آشنایی و بهره برداري
بررسی در زمینه آشنایی و بهره برداري از بررسی در زمینه آشنایی و بهره برداري از
از پایگاه داده ها و تاثیر آن بر افزایش
پایگاه داده و تاثیر آن بر افزایش معامالت پایگاه داده ها و تاثیر آن بر افزایش معامالت
معامالت تجاري درجامعه بیانگر نظرات
تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و
مدیران و كاركنان كل جامعه مورد بررسی
كاركنان كل جامعه مورد بررسی نمی باشد.
كاركنان كل جامعه می باشد.
می باشد.

6

نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hоنظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
بررسی در زمینه صفحات آشنایی با ارائه بررسی در زمینه آشنایی با ارائه كامپیوتري و مورد بررسی در زمینه آشنایی با ارائه
كامپیوتري و تاثیر آن بر افزایش معامالت تاثیر آن بر افزایش معامالت تجاري درجامعه كامپیوتري و تاثیر آن بر افزایش معامالت
تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و بیانگر نظرات مدیران و كاركنان كل جامعه تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و
كاركنان كل جامعه مورد بررسی می باشد.
مورد بررسی نمی باشد.
كاركنان كل جامعه می باشد.

1

نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hоنظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
بررسی در زمینه آشنایی با اینترنت بررسی در زمینه آشنایی با اینترنت مورد بررسی در زمینه آشنایی با اینترنت
وكاربردهاي آن و تاثیر آن بر افزایش وكاربردهاي آن و تاثیر آن بر افزایش معامالت وكاربردهاي آن و تاثیر آن بر افزایش
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فرضیه فرعی

ردیف

H1

H0

معامالت تجاري درجامعه بیانگر نظرات تجاري درجامعه بیانگر نظرات مدیران و معامالت تجاري درجامعه بیانگر نظرات
مدیران و كاركنان كل جامعه می باشد .كاركنان كل جامعه مورد بررسی نمی باشد .مدیران و كاركنان كل جامعه مورد بررسی
می باشد.

3

 :H1نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه
نظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد  :Hоنظر مدیران و كاركنان جامعه نمونه مورد
مورد بررسی در زمینه زبان انگلینی پایه در
بررسی در زمینه زبان انگلینی پایه در بررسی در زمینه زبان انگلینی پایه در كابرد
كاربرد كامپیوتر و تاثیر آن بر افزایش
كابرد كامپیوتر و تاثیر آن بر افزایش كامپیوتر و تاثیر آن بر افزایش معامالت تجاري
معامالت تجاري درجامعه بیانگر نظرات
معامالت تجاري در جامعه بیانگر نظرات در جامعه بیانگر نظرات مدیران و كاركنان كل
مدیران و كاركنان كل جامعه مورد بررسی
مدیران و كاركنان كل جامعه می باشد .جامعه مورد بررسی نمی باشد.
می باشد.

نمونه  439محاسبه گردید .با توجه بده درصدد جمعیتدی
شركت متوسط و كوچک از كدل جمعیدت مدورد مطالعده
نمونه از جامعه تعیین گردیدد كده در جددول ذیدل آمدده
است.
براي اطمینان از این كه تعداد پرسشنامه هداي جمدع
آوري شده قابل استفاده حداقل اندازه جامعه نمونه باشدد
بین  600نفر توزیع گردید كه  116تا از ایدن پرسشدنامه
ها قابل استفاده بوده است.
لذا بر اسا داده هاي حاصله از پرسشنامه ها ،جدول
توصیف آماري متغیرها به شر ذیل حاصل گردید:

طبقه آمار موجود در سازمان آمدار مالیداتی كشدور در
اداره كل امدور مالیداتی شدمال تهدران  10شدركت بطدور
متوسط داراي 240نفر پرسدنل در حدد متوسدط فعالیدت
داشته و11213شركت بطور متوسط داراي 41نفر پرسنل
نكار مند و مدیر) می باشد با توجده بده جددول كدرجی
مورگان  44شدركت متوسدط و 300شدركت كوچدک بده
عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شددند و بدراي تعیدین
اندددازه جمعیددت جامعدده نموندده بددین چنددد شددركت 30
پرسشنامه توزیع نمودی كه انحدراف اسدتاندارد محاسدبه
شده  03164بوده و طبق فرمدول كدوكران انددازه جامعده

جدول  .4جامعه آماري
تعداد

اندازه

توزیع

جامعه

شده

نمونه

241

210

211

0344

331

310

214

0316

116

600

439

قابل
استفاده

طبق
درصد

فرمول
كوكران
439

جمعیت

متوسط تعداد

تعداد شركت نمونه

كاركنان

طبق جدول كرجیس

ومدیران

مورگان

جامعه

تعداد

103160

240

44

10

شركت متوسط

133100

41

300

113231

شركت كوچک

113231

جمع

243060

جدول  .5توصیف آماري متغیرها
متغیر

اشتباه در

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد نمونهn

بكار گیري مفاهی پایه سخت افزار و فناوري اطالعات و ارتباطات

03291

1301

63333

116

مفاهی كاربرد كامپیوتر

03131

4341

19333

116

پردازش واژه به كمک كامپیوتر

03340

33164

30311

116

صفحات گنترده

0264

63326

33361

116

آشنایی و بهره برداري از پایگاه داده ها

03211

6332

13311

116

آشنایی با ارائه كامپیوتري

03116

33133

32322

116

آشنایی با اینترنت وكاربردهاي آن

03220

13293

16344

116

زبان انگلینی پایه در كابرد كامپیوتر

03141

133131

69361

116

تخمین
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روش شناسی تحقیق و انجام آزمون
مقاله هاي علمی پژوهشی را با روش ها و آزمون هاي
آماري مورد استفاده می شناسند و گرده آوردن مطالدب
نوینندگان مختلف ارزش علمی و پژوهشدی نددارد .علد
آمار با پردازش داده ها و تبدیل آنهدا بده اطالعدات مدورد
نیاز ،زمینه اخذ تصمی را فراه می آورد .هندر مددیران و
كارشناسان در نحوه استفاده از روش هاي آماري و تحلیل
اطالعات به دست آمده تجلی پیدا می كند .امروزه بندرت
می توان بددون اسدتفاده از روش هداي آمداري اقددام بده
تفنیر ،تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق هدا
و پژوهش هاي علمی كرد.
روش مورد استفاده در این تحقیق ،توصیفی بوده و از
حیث هدف كاربردي می باشد .براي جمع آوري اطالعدات
از روش پرسشنامه و اطالعات آرشیوي استفاده می شدود.
سوال هاي پرسشنامه با توجده بده متغیرهداي موجدود در
مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است.
محقق در گام نخنت ،اعتبار 23داده هاي جمع آوري
شده را با استفاده از اطالعات استخراج شده از پرسشدنامه

محک زد تا میزان همبنتگی درونی سواالت تعیین گردد.
براي این منظور از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده نمدود-.
آزمون كرونباخ براي محک اعتبار پرسشدنامه اي مناسدب
است.
سپ با بهره گیري از تكنیک هاي آماري مناسب كه
با توجه به نوع متغیرنكمی)و مقیا اندازه گیريننندبی)
داده ها سازگاري داشته باشد محاسبه نمود.
اطالعات جمدع آوري شدده ،دسدته بنددي وتجزیده و
تحلیل گردید .محقدق در گدام بعددي بدا اسدتفاده ازآمدار
استنباطی ،به این سوال پاسخ داد كه آیا نظر جامعه نمونه
بیانگر نظر كل جامعه می باشد یا خیر براي این منظدور از
آزمون ن (tیک نمونه اي استفاده گردید.
آزمددون  Tتددک نموندده بددراي آزمددون فددرم پیرامددون
میددانگین یددک جامعدده اسددتفاده مددی شددود .در بیشددتر
تحقیق هایی كه با مقیا لیكرت انجام می شدوند جهدت
بررسی فرضیه هاي پژوهش و تحلیدل سدواالت تخصصدی
مربوط به آنها از این آزمون استفاده می شود.

جدول  .6نتایج حاصل از آزمون  Tبر روي متغیر ها
نام متغیر

میزانT

درجه

در صد خطاي

محاسبه شده

آزادي

محاسبه شده

تفات میانگین

با55در صد اطمینان
حداقل

حداكثر

بكار گیري مفاهی پایه سخت افزار و فناوري
اطالعات و ارتباطات

623111

111

000.

1333

1136

1331

بكار گیري مفاهی پایه

1113232

111

000.

29333

23391

2931

پردازش واژه به كمک كامپیوتر

33311

111

000.

30311

29344

30313

صفحات گنترده

163064

111

000.

143113

14326

1133

آشنایی و بهره برداري از پایگاه داده ها

1113349

111

000.

23311

21362

23360

آشنایی با ارایه كامپیوتري

206333

111

000.

323222

31322

32313

آشنایی با اینترنت وكاربردهاي آن

1193134

111

000.

26344

26301

26333

زبان انگلینی پایه در كابرد كامپیوتر

313931

111

000.

193661

13319

20314

با توجه به آزمون فرضیه هاي صورت گرفتده مدا بدین
سواد الكترونیكی و افزایش فعالیت هاي بازرگانی نتایج زیر
حاصل شد:
 با توجه به آزمون فرضیه اول ،بین مفاهی پایه سخت
افزاري و نرم افزاري و افزایش معامالت تجاري در
شركت هاي كوچک و متوسط تاثیر زیادي وجود
دارد .از دیدگاه مدیران و كاركنان اهمیت این شاخص

از سواد الكترونیكی از  100نمره  63می باشد و این
نمره میانگین ،نشان دهنده اهمیت ننبتا باالي
آشنایی مدیران و كاركنان به منابع و پایه هاي سخت
افزاري را نشان می دهد.
 با توجه به آزمون فرضیه دوم ،بین مفاهی كاربرد
كامپیوتر و افزایش معامالت تجاري در شركت هاي
كوچک و متوسط تاثیر زیادي وجود دارد .از دیدگاه
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مدیران و كاركنان اهمیت این شاخص از سواد
الكترونیكی از  100نمره  19می باشد و این نمره
میانگین نشان دهنده اهمیت باالي آشنایی و مدیران
و كاركنان به مفاهی كاربرد كامپیوتر را نشان می
دهد.
در آزمون فرضیه سوم ،بین پرداژش واژه به كمک
كامپیوتر و افزایش معامالت تجاري در شركت هاي
كوچک و متوسط تاثیر زیادي وجود دارد و از دیدگاه
مدیران و كاركنان اهمیت این شاخص از سواد
الكترونیكی از  100نمره  30می باشد و این نمره
میانگین نشان دهنده اهمیت خیلی باالي آشنایی و
مدیران و كاركنان به پرداژش واژه به كمک كامپیوتر
را نشان می دهد.
در آزمون فرضیه چهارم ،بین صفحات گنترده و
افزایش معامالت تجاري در شركت هاي كوچک و
متوسط تاثیر زیادي وجود دارد و از دیدگاه مدیران و
كاركنان اهمیت این شاخص از سواد الكترونیكی از
 100نمره  34می باشد و این نمره میانگین نشان
دهنده اهمیت خیلی باالي آشنایی و مدیران و
كاركنان به صفحات گنترده را نشان می دهد.
در آزمون فرضیه پنج  ،بین آشنایی و بهره برداري از
پایگاه داده ها و افزایش معامالت تجاري در شركت
هاي كوچک و متوسط تاثیر زیادي وجود دارد و از
دیدگاه مدیران و كاركنان اهمیت این شاخص از سواد
الكترونیكی از  100نمره  13می باشد و این نمره
میانگین نشان دهنده اهمیت باالي آشنایی و مدیران
و كاركنان به آشنایی و بهره برداري از پایگاه داده ها
را نشان می دهد.
در آزمون فرضیه شش  ،بین آشنایی با ارایه
كامپیوتري و افزایش معامالت تجاري در شركت هاي
كوچک و متوسط تاثیر زیادي وجود دارد و از دیدگاه
مدیران و كاركنان اهمیت این شاخص از سواد
الكترونیكی از  100نمره  32می باشد و این نمره
میانگین نشان دهنده اهمیت خیلی باالي آشنایی و
مدیران و كاركنان به آشنایی با ارایه كامپیوتري را
نشان می دهد.

 با توجه به نتیجه آزمون فرضیه هفت  ،بین آشنایی با
اینترنت و افزایش معامالت تجاري در شركت هاي
كوچک و متوسط تاثیر زیادي وجود دارد و از دیدگاه
مدیران و كاركنان اهمیت این شاخص از سواد
الكترونیكی از  100نمره  16می باشد و این نمره
میانگین نشان دهنده اهمیت باالي آشنایی و مدیران
و كاركنان به آشنایی با اینترنت را نشان می دهد.
 در آزمون فرضیه هشت  ،بین آشنایی با زبان انگلینی
پایه و افزایش معامالت تجاري در شركت هاي
كوچک و متوسط تاثیر زیادي وجود دارد و از دیدگاه
مدیران و كاركنان اهمیت این شاخص از سواد
الكترونیكی از  100نمره  10می باشد و این نمره
میانگین نشان دهنده اهمیت باالي آشنایی و مدیران
و كاركنان به آشنایی با زبان انگلینی پایه را نشان
می دهد.
نتیجه گیري
نظر به اینكده بده اسدتناد اهدداف و سدداالت در ایدن
تحقیق مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسدت و
از طرفی به كمک آمار استنباطی و محاسبات انجام یافته،
مطالدب و نتدایج ذیدل در خصدوص  3مدلفده :بكدارگیري
مفاهی پایه سخت افزار و فنداوري اطالعدات و ارتباطدات،
مفاهی كاربرد كامپیوتر ،پردازش واژه به كمک كدامپیوتر،
صفحات گنترده ،پردازش واژه به كمک كامپیوتر ،آشنایی
و بهره برداري از پایگاه داده ،آشنایی بدا ارائده كدامپیوتري،
آشنایی با اینترنت وكاربردهاي آن و زبان انگلینی پایه در
كابرد كامپیوتر به دست آمده نشان می دهد كه رابطده 3
مولفه فوق با افزایش معامالت بازرگدانی در شدركت هداي
كوچک و متوسط معنا دار بوده و الویت آنها به ترتیب زیر
می باشد -1 :صفحات گندترده  -2ارایده كدامپیوتري -3
پردازش واژه  -4مفاهی كداربرد كدامپیوتر  -1آشدنایی و
بهره برداري از پایگداه داده هدا  -6آشدنایی بدا بگدارگیري
اینترنت  -1آشدنایی بدا زبدان انگلیندی  -3مفداهی پایده
سخت افزار
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محدودیت هاي تحقیق
از آنجایی تهران  10میلیون نفري داراي تعداد بندیار
زیادي شركت بازرگانی در زمینه هاي مختلف می باشدد و
گردآوري اطالعات آن شاید در حد یک پژوهش ملی باشد
لذا محقق مجبور بوده است جامعه آماري خود را منداطق
شمالی شهر تهران انتخداب نمایدد كده در صدورت امكدان
اجراي پژوهش در سط شهر نتیجه آن مطلوب تر خواهد
بود.
از طرفی تحقیقات و پژوهش هایی كه در داخل كشور
انجام می گیرند عالوه بر محددودیت هداي ناشدی از خدود
تحقیق ،با محدودیت هاي جانبی و محدودیت هاي ناشدی
از نظام اداري نیز مواجه اند از آن جمله می توان به عددم
آشنایی جامعه بدا فرهندگ تحقیدق و وجدود سدوو ظدن و
بدبینی اشاره كرد كه سبب شده تا اینگونه احنا شدود
كه كارهاي پژوهشی از جمله پایان نامه ها كداري عبدث و
بیهددوده هنددتند و لددذا ایددن نگددرش دقددت و صددداقت در
پاسخگوئی را تحت تأثیر قرار می دهد .
پیشنهادها
با عنایت به ارتباط شدید بدین سدواد الكترونیكدی در
شركت هاي كوچک و متوسدط مدرتبط بدا فعالیدت هداي
بازرگانی با افزایش معامالت بازرگانی ،بده مددیران توصدیه
می شود مهارت هاي سواد الكترونیكی كاركنان و مدیران
شددركت هدداي برگزیددده از طریددق برپددایی كددال هدداي
آموزشی  ICDLافزایش دهندد تدا اثدر بخشدی مددیران و
كاركنان در خصوص معامالت بارزگانی افزایش یابد.
در پژوهش هاي بعدي می توان در مورد ارتباط سدواد
الكترونیكی و عملكرد كاركنان كلیه شركت هدا ،مطالعده
اي جامع انجام گیرد.
همین طور با توجه به تعدد نیروي اننانی در سدطو
مختلف مشاغل بازرگانی مانندد مددیریت ارشدد ،مددیریت
میانی ،كارشناسان متخصص ،كارشناسان غیدر متخصدص،
بازرگانددانت تددرخیص كدداران ،متخصددص امددور مددالی و ...
پیشنهاد می شود با تفكیک نظرات اقشار مختلف سدطو
كاري ،بررسی و تحقیق انجام گیرد تدا نتیجده بده صدورت
تفكیک شده حاصل گردیدده و امكدان آسدیب شناسدی و
ارایه راهكار هاي الزم نیز به متعاقب آن بهتر انجام گیرد.
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