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عبدالمجید ایمانی

با وجود ساختارهای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و قانونی ،اکثر جوامع و
سازمانها با چالشهای متفاوتی در توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
(فاوا) مواجه هستند .به همین دلیل ارائه راهکارهايی برای به کارگیری بهینه فاوا الزم و
ضروری به نظرمی رسد .در پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان آمادگی الكترونیكی
دو موسسه مالی و بازرگانی و مقايسه آنها با يكديگر ،از چارچوب نظری موسسه بريج
برای مدل مفهومی استفاده شده است .پس از انتخاب مدل با پژوهش میدانی ،پرسشنامه
بین  901نفر از کارکنان هر دو موسسه توزيع و جمعآوری شد .نتايج تجزيه و تجلیل
دادهها نشان داد که سطح آمادگی الكترونیكی در هر دو موسسه مالی و بازرگانی
مطلوب نیست .همچنین بین میزان آمادگی الكترونیكی دو موسسه تفاوت معناداری
وجود ندارد و در مجموع در دو موسسه نتايج مشابهی مشاهده می شود.
کلید واژگان :آمادگی الكترونیكی ،فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)
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مقدمه
محققان بر اين باورند که ما اکنون در عصر اطالعات زندگی میکنیم ،عصری که در
آن دانش و اطالعات ضرورتی اجتناب ناپذير به حساب میآيند ،دلیل پیدايش اين عصر،
فناوریهای جديدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطالعات (فاوا) شناخته
میشوند) (Kauffman & Kumar 2008با ظهور اين فناوریها و توسعه کاربرد آنها،
سازمانها و جوامع با ترسیم چشماندازی روشن از اهداف آينده و تجزيه و تحلیل شرايط
کنونی به برنامه ريزی برای ايجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا برای افزايش
کارايی و رفاه شهروندان روی آورده اند [ .]Rizk, 2005 , Huang & Huan 2004
به اعتقاد صاحبنظران ،جوامع و سازمانهای امروزی برای رويارويی بهتر با جامعه
اطالعاتی و استفاده بهینه از فناوری جديد ،نیاز دارند تا به تحلیل شرايط و ارزيابی
وضعیت موجود خويش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و اين تحلیل را مبنای برنامه
ريزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند.آمادگی الكترونیكی و ابزارهای سنجش
آن اين فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کالن قرار میدهد تا نقاط
ضعف و قوت سازمانها و جوامع خويش را شناخته و زمینه پذيرش اين فناوریها را
فراهم کنند ).(Without Name, 2005
آمادگی الكترونیكی به مفهوم میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات ،در يك جامعه است ) .(Kwasi, B 2004مرکز توسعه بین المللی در دانشگاه
هاروارد 3نیز آمادگی الكترونیكی را میزان آمادگی يك جامعه برای مشارکت در
جهان شبكهای تعريف می کند ) .(Without Name 2000در ادامه برخی از مدلهای
آمادگی الكترونیكی تشريح می شوند.

مدلهای ارزیابی آمادگی الكترونیكی
مدل کالن سازمان همكاریهای اقتصادی آسیا اقیانوسیه یا اپک
براساس اين مدل ،آمادگی الكترونیكی به مفهوم میزان آمادگی جامعه برای حرکت
به سوی اقتصاد ديجیتالی است .شاخصهای ارائه شده اين مدل عبارتند از:
 زيرساخت فناوری شامل دسترسی به زيرساخت عمومی ،سرعت و عملكرد
زيرساخت ،قیمت ،قابلیت اعتماد ،شرايط بازار زيرساخت ،و ارتباطات داخلی و غیره.
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 سطح دسترسی به خدمات مورد نیاز شامل ظرفیت ،کانالهای خدمات و غیره.
 میزان استفاده از اينترنت شامل تعداد شرکتهای خدمات اينترنتی ،تعداد افراد و
شرکتهايی دارای دسترسی به اينترنت و غیره.
 فعالیتهای ترويجی شامل فعالیتهای ترويج و فرهنگی برای پیاده سازی
موفقیت آمیز فناوری اطالعات در يك جامعه و غیره.
 مهارتهای انسانی شامل توسعه مهارتهای الزم در جامعه از طريق مدارس،
آموزش عالی ،آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود مهارتهای پايهای فناوری
اطالعات و غیره.
 چارچوبهای قانونی شامل اعتبار الكترونیكی ،امنیت ،حقوق مالكیت معنوی،
حفظ اطالعات خصوصی و غیره ).(Without Name, 2008
مدل CID

در اين مدل  91عامل متفاوت شامل دسترسی ،سرعت و کیفیت دسترسی به شبكه،
استفاده از تكنولوژی اطالعات و ارتباطات در مدارس ،محل کار ،زندگی روزمره ،در
اقتصاد ،دولت ،سیاستهای حوزه فاوا ،برنامههای آموزشی فاوا و تنوع و غیره می باشد.
اين عوامل در پنج گروه دسته بندی شده اند .اين پنج گروه شامل دسترسی به شبكه،
يادگیری از طريق شبكه ،جامعه شبكهای ،اقتصاد شبكهای و در نهايت سیاستگذاری
شبكهای است ).(Without Name, 2007
مدل CSPP

اين ابزار به شناخت میزان آمادگی يك جامعه برای مشارکت در دنیای شبكهای
کمك میکند .ابعاد مورد توجه در اين ابزار عبارتند از :زيرساخت شبكه ،مكان شبكه
و میزان دسترسی به آن ،برنامهها و خدمات شبكهای ،میزان نقش شبكه در اقتصاد و در
نهايت عوامل توانمندساز دنیای شبكهای )(Ghasemzadeh & Safari, 2001

مدل آمادگی الكترونیكی احساس شده
در اين مدل از آمادگی الكترونیكی درون و بیرون سازمان مورد توجه است.
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آمادگی الكترونیكی درون سازمان شامل آگاهی و شناخت سازمان از فاوا ،منابع انسانی
با تجربه در زمینه فاوا ،دسترسی به منابع کسبوکار ،منابع فنی فاوا ،تعهد مديريت ،مدل
عملیاتی و استراتژيك راهبری و هدايت مبتنی بر فاوا در سازمان است .آمادگی
الكترونیكی بیرون سازمان شامل آمادگی الكترونیكی نیروهای بازار ،دولت و صنايع
پشتیبان میباشد )(.Machado 2007

گزارههای پژوهش
هدف اصلی اين پژوهش سنجش میزان آمادگی الكترونیكی در دو موسسه
بازرگانی و مالی و مقايسه نتايج آنها با يكديگر است .به منظور دستیابی به اين هدف
پس از بررسی و مطالعه دقیق مدلهای جامع و کاربردی سنجش آمادگی الكترونیكی
در سطوح ملی و سازمانی ،مدل مطلوب شناسايی و بر مبنای اين مدل دادههای الزم
برای سنجش میزان آمادگی الكترونیكی جمعآوری گرديد .اين مدل به عنوان مدل
مفهومی در بخش بعدی معرفی شده است.
هچنین بر اساس هدف ،سوالهای اصلی پژوهش عبارتند از:
 .9مدل مناسب سنجش آمادگی الكترونیكی دو موسسه بازرگانی و مالی چه مدلی
است؟
 .2سطح آمادگی الكترونیكی دو موسسه بازرگانی و مالی به چه میزان است؟
 .3آيا بین آمادگی الكترونیكی موسسه بازرگانی و مالی تفاوت وجود دارد؟
 .4راههای بهبود آمادگی الكترونیكی دو موسسه بازرگانی و مالی کدامند؟

مدل مفهومی پژوهش
بررسی مدلهای سنجش آمادگی الكترونیكی نشان میدهد اين مدلها عمدتاً
رويكرد کالن داشته و برای کشورها و جوامع تدوين شدهاند .اما سنجش اين آمادگی
درسطوح خرد و سازمانی نیز مزايای خاص خود را دارد زيرا بسیاری از متغیرهايی که
در سطح خرد مورد سنجش قرار میگیرد ،در اين ارزيابیها انعكاس نمیيابند.
 .)Maugis, Choucri, & etal 2004, Futla & Bodprik 2002),همچنین سنجش
آمادگی الكترونیكی در سطوح خرد نظیر وزارتخانهها ،دستگاههای دولتی ،يا حتی
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شرکتهای کوچك و متوسط فعال در يك حوزه خاص زمینه را برای تحلیل سطوح
کالنتر آماده نموده و فرايند ارزيابیهای کالن را تسهیل میکنند )سكاران ،اوما
)9334
برای ارائه پاسخ مناسب به سوال نخست پژوهش ابعاد مورد نظر موسسه بريج به
عنوان مدل مفهومی پژوهش در نظر گرفته شد و با مراجعه به مدلها و ابزارهای ارائه
شده در مبانی نظری ،شاخصهای مناسب آمادگی الكترونیكی برای موسسات مالی و
بازرگانی تدوين گرديد.اين مدل در شكل شماره يك نشان داده شده و تعريف
متغیرهای مورد بررسی که مورد نظر اين پژوهش است به شرح زير ارائه گرديده است:
 .9عوامل فناوری شامل میزان استفاده از فناوری اطالعات در انجام کارها ،دسترسی به
زيرساخت مناسب ،دسترسی به تلفن ثابت ،کامپیوتر ،اينترنت ،شبكههای محلی و
منطقهای و غیره.
 .2عوامل آموزشی و منابع انسانی شامل وجود کارکنان و مشاوران متخصص فاوا،
مديران و کارکنان آشنا با مفاهیم فاوا ،میزان ساعات آموزش فاوا و غیره.
 .3عوامل اقتصادی شامل بهکارگیری فاوا در فرايندهای سازمان ،تعامل با شرکای
زنجیره ارزش سازمان ،خريد ،فروش خدمات الكترونیكی و ارتباط با مشتری و
غیره.
 .4عوامل دولتی شامل حمايتهای دولت از گسترش فاوا ،چارچوبهای قانونی،
حمايتهای مالی و بودجهای ،و برنامههای نظارتی مناسب بر گسترش فاوا و غیره.
 .5عوامل اجتماعی شامل فرهنگ تبادل اطالعات در جامعه ،اعتماد عمومی افراد به
فاوا ،وجود نگرش مثبت در خصوص بهکارگیری فاوا و غیرهWithout) Name .
).2005
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شكل .1مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل موسسه بریج

عوامل فناوری

عوامل اجتماعی

مدل سنجش
عوامل دولتی

آمادگی
الكترونیكی

عوامل اقتصادی

عوامل آموزشی و منابع انسانی

روش پژوهش
با توجه به هدف اين پژوهش که بررسی وضعیت موجود سطح آمادگی
الكترونیكی است ،نوع پژوهش ،کاربردی و از نوع توصیفی ـ پیمايشی است .ابزار مورد
استفاده برای گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد که ابتدا در يك نمونه کوچك
توزيع و با بررسی پايايی آن ،دو سوال حذف و دو سوال اصالح گرديد و در نهايت
 35سوال با مقیاس پنج گزينهای لیكرت انتخاب گرديد.
جامعه آماری اين تحقیق ستاد مرکزی دو شرکت دولتی (موسسه مالی و بازرگانی)
در شهر تهران می باشد که يكی در حوزه مالی و ديگری در حوزه بازرگانی فعالیت
دارند .دلیل انتخاب اين دو موسسه ماهیت فعالیت انتفاعی و سودآورانه دو شرکت است
که به دلیل ماهیت تجاری هر دو موسسه ،انتظار می رود فاوا در آنها دارای اهمیت
زياد باشد.
حجم نمونه پژوهش 16نفر محاسبه گرديد که پس از توزيع پرسشنامه 901
پرسشنامه در هر موسسه تكمیل شد (در مجموع  293پرسشنامه) .الزم به ذکر است
آلفای کرونباخ پرسشنامه در هر دو موسسه  %14محاسبه گرديد که بیانگر پايايی
پرسشنامهاست .به منظور تجزيه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده شد؛ روش
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های آماری مورد استفاده شامل روشهای آمار توصیفی (مانند میانگین و جداول
فراوانی) و آمار استنباطی (شامل آزمونهای  tيك نمونهای t ،با نمونههای مستقل و
تحلیل عاملی اکتشافی) است.

یافتههای پژوهش
پرسشنامه اين پژوهش ،شامل  4سوال جمعیت شناختی است که نتايج آن به تفكیك
دو موسسه در جدول زير خالصه شده است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی به تفكیک دو موسسه
موسسه

سابقه

جنسیت

سمت

تحصیالت

مرد

زن

میانگین (سال)

دیپلم و کاردانی

کارشناسی و باالتر

کارشناس

مدیر

بازرگانی

%54

%46

3

%91

%33

%31

%93

مالی

%41

%59

1

%39

%61

%33

%91

جدول شماره يك نشان می دهد که در هر دو موسسه ،درصد مردان و زنان تقريباٌ
برابر است .بیشتر پاسخگويان دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند .هم چنین
میانگین سابقه کار کارکنان موسسه مالی نه سال ولی برای موسسه بازرگانی میانگین سه
سال می باشد.
الف) آمار توصیفی مفهوم و ابعاد اصلی پژوهش
همان طور که جدول شماره دو نشان میدهد میانگین مفهوم آمادگی الكترونیكی و
ابعاد عوامل فناوری ،عوامل اقتصادی ،عوامل آموزشی و منابع انسانی و در نهايت
عوامل دولتی در دو موسسه بازرگانی و مالی کمتر از سه است و فقط عوامل اجتماعی
در موسسه بازرگانی اندکی بزرگتر سه است .در دو موسسه مالحظه میشود عوامل
اجتماعی و عوامل فناوری به ترتیب دارای بیشترين میانگین و عوامل اقتصادی دارای
کمترين میانگین هستند .در مجموع میانگین مفهوم آمادگی الكترونیكی و ابعاد آن در
موسسه بازرگانی بیش تر از موسسه مالی (به استثنای عوامل دولتی) است.
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جدول .0آمار توصیفی مفاهیم و ابعاد اصلی به تفكیک دو موسسه
موسسه بازرگانی

مفهوم و ابعاد اصلی

موسسه مالی
میانگین

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

2541

0562

0551

2556

آمادگی الكترونیكی

0561

0532

2513

عوامل فناوری

2533

0513

9533

عوامل اقتصادی

9512

0534

0511

2561

عوامل آموزشی و منابع انسانی

2541

0511

0561

2521

عوامل دولتی

2532

0531

0561

3505

عوامل اجتماعی

2513

0531

ب) نتایج آزمون  tیک نمونهای
در راستای پاسخگويی به سوال دوم پروژه و بررسی مناسب بودن سطح آمادگی
الكترونیكی و ابعاد آن از آزمون  tيك نمونهای با نقطه برش سه (سطح متوسط در
مقیاس پنج گزينهای لیكرت) استفاده شده است .در اين آزمون فرضیهها به شرح زير
است:
فرض  H0به مفهوم آن است که میانگین مولفه مورد بررسی با سه برابر است.
فرض  H1به مفهوم آن است که میانگین مولفه مورد بررسی با سه برابر نیست.

قاعده تصمیم گیری
در سطح اطمینان  15درصد در صورتی که سطح معناداری بزرگتر از میزان خطا
باشد  H0پذيرفته میشود .در صورتی که سطح معناداری کوچكتر از میزان خطا است
 H0رد و  H1پذيرفته میشود .با توجه به اين که اين آزمون به صورت دو دامنه است به
منظور اظهار نظر بهتر در خصوص مناسب بودن سطح آمادگی براساس مقادير حد باال
و حد پايین تفاوت ) (µ1 -3در سطح اطمینان  %15میتوان گفت:
 هر گاه حد پايین و باال مثبت باشند ،میانگین مولفه مورد بررسی از مقدار آزمون
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(عدد سه) بزرگ تر است .به بیان ديگر از نظر پاسخگويان مولفه مورد بررسی در
سطح مناسب است.
هر گاه حد پايین و باال منفی باشند ،میانگین مولفه مورد بررسی از مقدار آزمون
(عدد سه) کوچك تر است .به بیان ديگر از نظر پاسخگويان مولفه مورد بررسی در
سطح مناسب نیست.
هر گاه حد پايین منفی و حد باال مثبت باشد ،میانگین مولفه با مقدارآزمون تفاوت
معنادار ندارد و در سطح متوسط است[.]3
بر اساس نتايج جدول شماره سه ،با توجه به سطح اطمینان  %15و پیرو قواعد ذکر
شده برای تصمیمگیری ،در هر دو موسسه نتايج مشابهی به شرح زير مشاهده
میشود:
سطح آمادگی الكترونیكی هر دو موسسه مالی و بازرگانی در سطح مناسبی نیست و
کم تر از متوسط است.
وضعیت عوامل فناوری و عوامل اجتماعی هر دو موسسه مالی و بازرگانی در سطح
متوسط است.
عوامل اقتصادی؛ آموزشی و منابع انسانی؛ و دولتی در هر دو موسسه مالی و
بازرگانی در سطح مناسبی قرار ندارند و کم تر از حد متوسط هستند.
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جدول  .9نتایج آزمون  tیک نمونه ای به تفكیک دو موسسه
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ج) نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل
در راستای پاسخگويی به سوال سوم پژوهش و بررسی تفاوت ديدگاه پاسخگويان
در خصوص سطح آمادگی الكترونیك در دو موسسه بازرگانی و مالی تحقیق ،از
آزمون  tبا نمونههای مستقل استفاده شده است .فرضیهها و نتايج اين آزمون به شرح زير
است:
فرض  : H0بین میانگین مولفه مورد بررسی در موسسه بازرگانی و مالی تفاوت معنادار
وجود ندارد.
فرض  : H1بین میانگین مولفه مورد بررسی در موسسه بازرگانی و مالی تفاوت معنادار
وجود دارد.
الزم به ذکر است قاعده تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص اين که در سطح
اطمینان  %15مشابه قاعده تصمیم گیری بخش قبل می باشد.
جدول  .4نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل
()µ1 -µ2

ابعاد

مقدارT

سطح معنادار

نتیجه

سطح آمادگی الكترونیكی
عوامل فناوری
عوامل اقتصادی
عوامل آموزشی و منابع انسانی
عوامل دولتی
عوامل اجتماعی

9595
0545
9554
9519
-0554
9503

05259
05652
05923
05051
05531
05211

پذيرش H0
پذيرش H0
پذيرش H0
پذيرش H0
پذيرش H0
پذيرش H0

حد پایین

حد باال

-0501
-0596
-0504
-0509
-0526
-0501

0526
0525
0531
0549
0595
0533

بر اساس نتايج جدول شماره چهار شامل سطح معناداری و ) (µ1 -µ2و قواعد ذکر
شده برای تصمیم گیری ،در سطح اطمینان  %15نتايج مشابهی در دو موسسه به شرح
زير مشاهده می شود:
میانگین سطح آمادگی الكترونیكی و ابعاد آن يعنی عوامل فناوری ،عوامل
اقتصادی ،عوامل آموزشی و منابع انسانی ،عوامل دولتی و عوامل اجتماعی در دو
موسسه مالی و بازرگانی تفاوت معنادار ندارند .به بیان ديگر میزان آمادگی الكترونیكی
و ابعاد آن در هر دو موسسه مشابه ارزيابی شده است.
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د) نتایج تحلیل عاملی
بهمنظور سادهسازی مجموعهای از دادهها ،کاهش حجم متغیرها و تشكیل ساختار
جديدی از دادهها میتوان از تحلیل عاملی استفاده کرد .در اين پژوهش بهمنظور
بررسی ساختار عاملی از تحلیل عاملی اکتشافی با روش اجزای اصلی با استفاده از قاعده
وريمكس استفاده شده است .الزم به ذکر است تحلیل عاملی برای دادههای دو موسسه
بهصورت جداگانه انجام شده است ،ولی نتايج آنها به صورت مقايسهای و خالصه
شده در ادامه آمده است.
جدول .7آزمون کفایت و مجاز بودن تحلیل عاملی به تفكیک دو موسسه
موسسه

KMO

کای دو

سطح معناداری آزمون بارتلت

نتیجه

بازرگانی
مالی

05112
05341

4035542
2196561

05000
05000

قابل قبول
قابل قبول

جدول شماره پنج نشان می دهد در هر دو موسسه مورد مطالعه ،آماره
بزرگتر از  051و سطح معناداری دو آزمون بارتلت کمتر از  0505است .لذا میتوان
گفت که دادههای دو موسسه برای اجرای تحلیل عاملی مناسب هستند .جدول اشتراک
دادههای هر دو موسسه مناسب بودن ساختار شاخصها را نشان می دهد ،زيرا میزان
همبستگی تمامی شاخصها ( 35سوال) از  0550بیشتر است .همچنین جداول واريانس
کل با روش اجزای اصلی نشان داد که در هر دو موسسه هفت عامل دارای ارزش
ويژه بزرگتر از يك هستند که از لحاظ آماری قابل قبول هستند .الزم به ذکر است
قبل از تحلیل عاملی تعداد ابعاد پنج بعد بود که بعد از تحلیل عاملی به هفت بعد در هر
دو موسسه افزايش يافت .نام برخی از اين عوامل جديد مشابه نام ابعاد اولیه و برخی
متفاوت هستند.
جدول شماره شش نشان دهنده عوامل هفتگانه احصا شده و نامگذاری آنها برای
دادههای هر دو موسسه به صورت مقايسهای است .در موسسه بازرگانی ساختار عاملی
 %11و در موسسه مالی  %10تغییرها را تبیین میکند .در موسسه بازرگانی از بین عوامل
از نظر ارزش ويژه به ترتیب منابع انسانی ،عوامل قانونی و حمايتی و آموزش دارای
رتبه اول تا سوم را دارند .در حالیكه در موسسه مالی عوامل قانونی ،کاربرد تخصصی
فاوا در سازمان و منابع انسانی دارای رتبه اول تا سوم از نظر ارزش ويژه را دارند.
KMO
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جدول  .6عوامل احصا شده و آمارههای تحلیل عاملی دو موسسه
موسسه عامل

بازرگانی

0

9

نام

منابع

عامل

انسانی

قانونی و
حمایتی

آموزش

فاوا در
سازمان

سازمانی

ارزش
ویژه
درصد
واریانس
نام
عامل

مالی
ارزش
ویژه
درصد
واریانس

1

عوامل

4
کاربرد

7
زیرساخت

6

5
بهکارگیری

عوامل اجتماعی

فاوا در
جامعه

10.36

4.94

9.19

0.19

1.36

1.49

1.97

95.90

10.49

9.97

6.99

7.61

4.93

9.91

عوامل

کاربرد

قانونی
و

تخصصی
فاوا در

منابع
انسانی

آموزش

بهکارگیری
فاوا در

کاربرد عمومی فاوا در سازمان

حمایتی

سازمان

جامعه

زیرساخت
سازمانی

87.21

5.33

7.51

8.11

8..1

8.72

8.78

51.31

81.83

1.11

3.57

5.33

5.1.

5..3
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نتیجهگیری و بحث
هر چند مفهوم آمادگی الكترونیكی در سطوح کالن کاربرد بیشتری داشته است ،اما
پژوهش حاضر به دنبال تدوين و آزمون مدلی برای سنجش اين مفهوم در سطح خرد و
در بخش دولتی ايران (دو موسسه مالی و بازرگانی دولتی) با استفاده از مدل موسسه
بريج بوده است.
آزمون اين مدل در دو موسسه نشان داد که سطح آمادگی الكترونیكی هر دو
موسسه مالی و بازرگانی در سطح مناسبی نیست و کمتر از متوسط است به عبارت
دقیقتر عوامل اقتصادی ،آموزشی و منابع انسانی و دولتی در هر دو موسسه مالی و
بازرگانی در سطح مناسبی قرار ندارند و کمتر از حد متوسط بوده و وضعیت عوامل
فناوری و عوامل اجتماعی هر دو موسسه مالی و بازرگانی در سطح متوسط است .اين
نتايج ما را به اين جمع بندی رهنمون می سازد که اوالً همسانی نتايج در هر دو موسسه
به دلیل تشابه اين دو نوع سازمان بوده و راه کارها و سیاستهای الزم جهت کسب
آمادگی الكترونیكی در آن دو مشابه اند .ثانیاً نتايج تحقیق بیانگر اين مطلب است که از
عوامل پنج گانه مورد بررسی ،عوامل اجتماعی به طور نسبی در سطح مطلوب تری قرار
دارند .اين مطلب بدين معناست که ساير عوامل نسبت به عوامل اجتماعی توجه بیشتری
را میطلبند .ثالثاً به اين مطلب نیز بايستی توجه نمود که زمانی که سنجش آمادگی
الكترونیكی را در سطح خرد مد نظر قرار میدهیم خارج از کنترل مستقیم مديران قرار
دارند.
نتايج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که می توان عوامل مورد بررسی پنج
گانه را در قالب مناسب تری تنظیم و نامگذاری نمود .البته برخی از اين عوامل هفت
گانه دارای اسامی مشابه با عوامل اولیه هستند .با توجه به نتايج تحلیل عاملی در موسسه
بازرگانی میتوان گفت که مهم ترين عوامل به ترتیب منابع انسانی ،عوامل قانونی و
حمايتی و آموزش کارکنان است .بنابراين به کارگیری کارکنان ،مشاوران و مديران
آشنا با مفاهیم فاوا ،تشويق کارکنان برای مشارکت در دورههای آموزشی فاوا بايستی
بیش تر مورد توجه قرار گیرد .هم چنین بايستی حمايتهای قانونی و توسعه زيرساخت
های دولت الكترونیكی بیشتر مدنظر باشد.
نتايج تحلیل عاملی در موسسه مالی نشان می دهد که مهم ترين عوامل به ترتیب

بررسی و مقایسه سطح آمادگی الکترونیکی سازمان71 ...

عوامل قانونی و حمايتی ،کاربرد تخصصی فاوا در سازمان و منابع انسانی هستند .اين
نتايج با توجه به ماهیت فعالیت بخش مالی منطقی به نظر می رسد زيرا وجود بسترهای
قانونی و حمايتی و به کارگیری تخصصی فاوا در اين نوع سازمانها الزم به نظر می
رسد .بنابراين زمینهها و بسترهای قانونی در بخش مالی کشور بايستی بیشتر مورد توجه
قرار گیرد .همچنین در بخش مالی به کارگیری نرم افزارهای تخصصی و بروز يك
ضرورت تلقی می شود .البته اين مهم در بخش مالی کشور نسبت به ساير بخشها در
سال های اخیر بیش تر مورد توجه قرار گرفته است .در خصوص منابع انسانی نیز به
کارگیری کارکنان ،مشاوران و مديران آشنا با مفاهیم فاوا بايستی بیشتر مورد تاکید
قرارگیرد.
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