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 چكیده

اکثر جوامع و  ،گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی ساختارهایبا وجود      
 فناوری اطالعات و ارتباطات های متفاوتی در توسعه و کاربردچالش ها با  سازمان

بهینه فاوا الزم و  کارگیریه بکارهايی برای  راهمواجه هستند. به همین دلیل ارائه  )فاوا(
 یآمادگی الكترونیكمیزان پژوهش حاضر به منظور سنجش در  نظرمی رسد.ه ضروری ب

  موسسه بريج نظری ، از چارچوببا يكديگرها آن دو موسسه مالی و بازرگانی و مقايسه
نامه پرسش میدانی، پژوهشبا   شده است. پس از انتخاب مدل استفاده مفهومیمدل  برای

تجزيه و تجلیل  . نتايجشدآوری  جمعتوزيع و نفر از کارکنان هر دو موسسه  901 بین
هر دو  موسسه مالی و بازرگانی در سطح آمادگی الكترونیكی که نشان داد ها  داده

نیست. همچنین بین میزان آمادگی الكترونیكی دو موسسه تفاوت معناداری  مطلوب
 در دو موسسه نتايج مشابهی مشاهده می شود.وع  جموجود ندارد و در م

 )فاوا( فناوری اطالعات و ارتباطات آمادگی الكترونیكی،  :کلید واژگان
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 مقدمه

عصری که در  ،کنیم بر اين باورند که ما اکنون در عصر اطالعات زندگی می محققان 
 ،پیدايش اين عصردلیل ، آيندآن دانش و اطالعات ضرورتی اجتناب ناپذير به حساب می

جديدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطالعات )فاوا( شناخته های  فناوری
ها،  ها و توسعه کاربرد آنبا ظهور اين فناوری (Kauffman & Kumar 2008) شوند می

اندازی روشن از اهداف آينده و تجزيه و تحلیل شرايط و جوامع با ترسیم چشمها  سازمان
رنامه ريزی برای ايجاد تغییرات ساختاری  و به کاربری فاوا برای افزايش ب کنونی به

 [.Huang & Huan  2004  Rizk, 2005 ,آورده اند ]کارايی و رفاه شهروندان روی 
رويارويی بهتر با جامعه  برایامروزی های  نظران، جوامع و سازمانبه اعتقاد صاحب 

جديد، نیاز دارند تا به تحلیل شرايط و ارزيابی  اطالعاتی و استفاده بهینه از فناوری
وضعیت موجود خويش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و اين تحلیل را مبنای برنامه

و ابزارهای سنجش  ل به وضعیت مطلوب قرار دهند.آمادگی الكترونیكییريزی برای ن
دهد تا نقاط یگذاران سطوح خرد و کالن قرار مآن اين فرصت را در اختیار سیاست

ها را و جوامع خويش را شناخته و زمینه پذيرش اين فناوریها  ضعف و قوت سازمان
 . (Without Name, 2005)فراهم کنند

میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و آمادگی الكترونیكی به مفهوم  
در دانشگاه  مرکز توسعه بین المللی .(Kwasi, B 2004) در يك جامعه استارتباطات، 

جامعه برای مشارکت در يك میزان آمادگی نیز آمادگی الكترونیكی را   3هاروارد
های  در ادامه برخی از مدل .(Without Name 2000) تعريف می کند ایجهان شبكه

 د.نآمادگی الكترونیكی تشريح می شو

 الكترونیكی آمادگی های ارزیابی مدل

  ی آسیا اقیانوسیه یا اپکهای اقتصاد مدل کالن سازمان همكاری
برای حرکت میزان آمادگی جامعه ی به مفهوم آمادگی الكترونیك ،مدل براساس اين 

 :عبارتند ازاين مدل  ارائه شدهی هاشاخص ی است.اقتصاد ديجیتال به سوی 
 شامل دسترسی به زيرساخت عمومی، سرعت و عملكرد  زيرساخت فناوری

  و غیره. شرايط بازار زيرساخت، و ارتباطات داخلیزيرساخت، قیمت، قابلیت اعتماد، 
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 و غیره.های خدمات  سطح دسترسی به خدمات مورد نیاز شامل ظرفیت، کانال 

  تعداد افراد و یاينترنت خدماتهای  شرکتمیزان استفاده از اينترنت شامل تعداد ،
 و غیره.به اينترنت  دسترسیدارای هايی شرکت

 پیاده سازی برای  فرهنگیهای ترويج و فعالیتی شامل های ترويجفعالیت
 فناوری اطالعات در يك جامعه و غیره.موفقیت آمیز 

 های الزم در جامعه از طريق مدارس، توسعه مهارت شامل های انسانی مهارت
ای فناوری  های پايهمهارتدر جهت بهبود آموزش ضمن خدمت  ،آموزش عالی

 و غیره. اطالعات

  حقوق مالكیت معنویت، یكی، امنیاعتبار الكترونشامل  قانونی های چوبرچا، 
 .(Without Name, 2008)  ی و غیرهحفظ اطالعات خصوص

  CIDمدل 

عامل متفاوت شامل دسترسی، سرعت و کیفیت دسترسی به شبكه،  91در اين مدل  
در استفاده از تكنولوژی اطالعات و ارتباطات در مدارس، محل کار، زندگی روزمره، 

و غیره می باشد.  و تنوع فاواهای آموزشی  ، برنامهحوزه فاواهای  اقتصاد، دولت، سیاست
دسترسی به شبكه،  شاملپنج گروه اند. اين گروه دسته بندی شده  در پنجاين عوامل 

گذاری ای و در نهايت سیاستای، اقتصاد شبكهيادگیری از طريق شبكه، جامعه شبكه
 .(Without Name, 2007) است ایشبكه

  CSPPمدل 

ای  اين ابزار به شناخت میزان آمادگی يك جامعه برای مشارکت در دنیای شبكه 
 مكان شبكه، زيرساخت شبكه :ابعاد مورد توجه در اين ابزار عبارتند از کند.کمك می

میزان نقش شبكه در اقتصاد و در  ،ایها و خدمات شبكهبرنامه ،و میزان دسترسی به آن
 (Ghasemzadeh & Safari, 2001)ای نهايت عوامل توانمندساز دنیای شبكه

 احساس شدهمدل آمادگی الكترونیكی 

بیرون سازمان مورد توجه است.  واين مدل از آمادگی الكترونیكی درون در  
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 یمنابع انسان فاوا،شناخت سازمان از  و آگاهین شامل آمادگی الكترونیكی درون سازما
مدل مديريت،  تعهدفاوا،  منابع فنی، وکار منابع کسبفاوا، دسترسی به  با تجربه در زمینه

آمادگی فاوا در سازمان است. مبتنی بر راهبری و هدايت  عملیاتی و استراتژيك
صنايع و  دولت ،آمادگی الكترونیكی نیروهای بازارشامل  الكترونیكی بیرون سازمان

 ).(Machado 2007 باشد می پشتیبان

 پژوهشهای  گزاره

هدف اصلی اين پژوهش سنجش میزان آمادگی الكترونیكی در دو موسسه  
به منظور دستیابی به اين هدف  با يكديگر است.ها  و مقايسه نتايج آن بازرگانی و مالی

های جامع و کاربردی سنجش آمادگی الكترونیكی پس از بررسی و مطالعه دقیق مدل
های الزم  سطوح ملی و سازمانی، مدل مطلوب شناسايی و بر مبنای اين مدل دادهدر 

اين مدل به عنوان مدل  آوری گرديد. برای سنجش میزان آمادگی الكترونیكی جمع
 مفهومی در بخش بعدی معرفی شده است.

 پژوهش عبارتند از:های اصلی  سوالهچنین بر اساس هدف، 

چه مدلی مناسب سنجش آمادگی الكترونیكی دو موسسه بازرگانی و مالی   مدل .9
 است؟ 

 به چه میزان است؟ سطح آمادگی الكترونیكی دو  موسسه بازرگانی و مالی  .2

 وجود دارد؟  تفاوت آيا بین آمادگی الكترونیكی  موسسه بازرگانی و مالی .3

 الی کدامند؟های بهبود آمادگی الكترونیكی دو  موسسه بازرگانی و م راه .4

 مدل مفهومی پژوهش

ها عمدتاً  دهد اين مدل نشان می یهای سنجش آمادگی الكترونیك مدل بررسی 
اما سنجش اين آمادگی . اند رويكرد کالن داشته و برای کشورها و جوامع تدوين شده

بسیاری از متغیرهايی که  زيرا درسطوح خرد و سازمانی نیز مزايای خاص خود را دارد 
  .دنيابها انعكاس نمیدر اين ارزيابی ،گیردخرد مورد سنجش قرار میدر سطح 

Maugis, Choucri,  & etal 2004, Futla & Bodprik 2002),.)  سنجش همچنین
ا حتی يدولتی، های  ها، دستگاهخانهآمادگی الكترونیكی در سطوح خرد نظیر وزارت
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را برای تحلیل سطوح زمینه  خاص حوزههای کوچك و متوسط فعال در يك شرکت
 سكاران، اوما( دنکنهای کالن را تسهیل میتر آماده نموده و فرايند ارزيابیکالن

9334) 
به  سوال نخست پژوهش ابعاد مورد نظر موسسه بريج بهارائه پاسخ مناسب برای  

و ابزارهای ارائه ها  عنوان مدل مفهومی پژوهش در نظر گرفته شد و با مراجعه به مدل
های مناسب آمادگی الكترونیكی برای موسسات مالی و ر مبانی نظری، شاخصشده د

نشان داده شده و تعريف  شماره يكبازرگانی تدوين گرديد.اين مدل در شكل 
 متغیرهای مورد بررسی که مورد نظر اين پژوهش است به شرح زير ارائه گرديده است:

دسترسی به  کارها،در انجام  تفناوری اطالعامیزان استفاده از  شامل یعوامل فناور .9
محلی و های شبكه، تلفن ثابت، کامپیوتر، اينترنتدسترسی به ، زيرساخت مناسب

  غیره. و ای منطقه

مشاوران متخصص فاوا،  و کارکنان  شامل وجود یعوامل آموزشی و منابع انسان .2
 غیره. مديران و کارکنان آشنا با مفاهیم فاوا، میزان ساعات آموزش فاوا و

تعامل با شرکای  ،در فرايندهای سازمان فاوا کارگیری به شامل عوامل اقتصادی .3
 ارتباط با مشتری و و فروش خدمات الكترونیكید، خري، زنجیره ارزش سازمان

 غیره.

 های قانونی،چارچوبا، گسترش فاو از های دولت حمايت شامل عوامل دولتی .4
 غیره. و تی مناسب بر گسترش فاواهای نظارو برنامه، ایهای مالی و بودجهحمايت

به فرهنگ تبادل اطالعات در جامعه، اعتماد عمومی افراد شامل  یعوامل اجتماع .5
 Without) Nameغیره.  وا فاو کارگیری بهوجود نگرش مثبت در خصوص فاوا، 

2005). 
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 موسسه بریج  مدلمدل مفهومی پژوهش بر اساس  .1شكل

 

 روش پژوهش

 با توجه به هدف اين پژوهش که  بررسی وضعیت موجود سطح آمادگی 
ابزار مورد  پیمايشی است. ـ الكترونیكی است، نوع پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی
در يك نمونه کوچك ابتدا استفاده برای گردآوری اطالعات پرسشنامه  می باشد که 

اصالح گرديد و در نهايت  دو سوال  سوال حذف و آن، دو پايايیبررسی وزيع و با ت
 ای لیكرت انتخاب گرديد.  گزينه پنجسوال با مقیاس  35

جامعه آماری اين تحقیق ستاد مرکزی دو شرکت دولتی )موسسه مالی و بازرگانی(  
رگانی فعالیت در شهر تهران می باشد که يكی در حوزه مالی و ديگری در حوزه باز

د. دلیل انتخاب اين دو موسسه ماهیت فعالیت انتفاعی و سودآورانه دو شرکت است ندار
دارای اهمیت ها  دلیل ماهیت تجاری هر دو موسسه، انتظار می رود فاوا در آنه که ب

 زياد باشد.
 901 که پس از توزيع پرسشنامه نفر محاسبه گرديد 16حجم نمونه پژوهش 

ذکر است ه الزم ب پرسشنامه(. 293)در مجموع  موسسه تكمیل شدپرسشنامه در هر 
% محاسبه گرديد که بیانگر پايايی 14آلفای کرونباخ پرسشنامه در هر دو موسسه 

استفاده شد؛ روش   SPSSها از نرم افزار به منظور تجزيه و تحلیل داده است. پرسشنامه

 اجتماعیعوامل  عوامل فناوری

 عوامل دولتی عوامل اقتصادی

 عوامل آموزشی و منابع انسانی

مدل سنجش 
آمادگی 

 الكترونیكی 
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مانند میانگین و جداول های آمار توصیفی ) های آماری مورد استفاده شامل روش
های مستقل و  با نمونه t ای،  يك نمونه  tهای و آمار استنباطی )شامل آزمون فراوانی(

 است.  ( اکتشافی تحلیل عاملی

 های پژوهش  یافته

سوال جمعیت شناختی است که نتايج آن به تفكیك  4شامل  ،پرسشنامه اين پژوهش 
 دو موسسه در جدول زير خالصه شده است.

 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی به تفكیک دو موسسه .1ول جد

 موسسه

 سمت تحصیالت سابقه  جنسیت

 مدیر کارشناس کارشناسی و باالتر دیپلم و کاردانی )سال( میانگین زن مرد

 %93 %31 %33 %91 3 %46 %54 بازرگانی

 %91 %33 %61 %39 1 %59 %41 مالی

  
نشان می دهد که در هر دو موسسه، درصد مردان و زنان تقريباٌ  شماره يكجدول  

چنین  برابر است. بیشتر پاسخگويان دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند. هم
 سه میانگین سال ولی برای موسسه بازرگانی نهسابقه کار کارکنان موسسه مالی میانگین 

 می باشد.  سال
 پژوهشاصلی مفهوم و ابعاد  آمار توصیفی الف(

دهد میانگین مفهوم آمادگی الكترونیكی و  نشان می شماره دوطور که جدول  همان 
و در نهايت  عوامل آموزشی و منابع انسانی ،عوامل اقتصادی ،ابعاد عوامل فناوری

است و فقط عوامل اجتماعی  سهتر از  عوامل دولتی در دو موسسه بازرگانی و  مالی کم
شود عوامل  در دو موسسه مالحظه می است. سهتر  کی بزرگدر موسسه بازرگانی اند

اجتماعی و  عوامل فناوری به ترتیب دارای بیشترين میانگین و عوامل اقتصادی دارای 
در مجموع میانگین مفهوم آمادگی الكترونیكی و ابعاد آن در  .هستندکمترين میانگین 

 مل دولتی(  است.عوا ی)به استثنا تر از موسسه مالی موسسه بازرگانی بیش
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 م و ابعاد اصلی به تفكیک دو موسسهیآمار توصیفی مفاه .0جدول

 موسسه بازرگانی
 مفهوم و ابعاد اصلی

 موسسه مالی

 انحراف معیار میانگین میانگین انحراف معیار

 0562 2541 آمادگی الكترونیكی 2556 0551

 0561 2533 عوامل فناوری 2513 0532

 0534 9512 اقتصادیعوامل  9533 0513

 0511 2541 منابع انسانی عوامل آموزشی و 2561 0511

 0531 2532 عوامل دولتی 2521 0561

 0531 2513 عوامل اجتماعی 3505 0561

 
 ای ک نمونهی  t آزمون (  نتایجب

سوال دوم پروژه و بررسی مناسب بودن سطح آمادگی به در راستای پاسخگويی  
)سطح متوسط در  سهای با نقطه برش  ك نمونهيt الكترونیكی و ابعاد آن از آزمون 

ها به شرح زير  در اين آزمون فرضیه استفاده شده است. ای لیكرت( گزينه پنجمقیاس 
  است:

 برابر است. سهبه مفهوم آن است که میانگین مولفه مورد بررسی با   H0فرض 

  برابر نیست. سهبه مفهوم آن است که میانگین مولفه مورد بررسی با   H1فرض

  قاعده تصمیم گیری

تر از میزان خطا  که سطح معناداری بزرگ درصد در صورتی 15در سطح اطمینان  
تر از میزان خطا است  که سطح معناداری کوچك در صورتی شود.پذيرفته  می  H0باشد
 H0 رد و H1 که اين آزمون به صورت دو دامنه است به  با توجه به اين شود. پذيرفته می

منظور اظهار نظر بهتر در خصوص مناسب بودن سطح آمادگی براساس مقادير حد باال 
 توان گفت: % می15در سطح اطمینان   (µ1 -3)و حد پايین تفاوت 

 بررسی از مقدار آزمون د، میانگین مولفه مورد نهر گاه حد پايین و باال مثبت باش
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به بیان ديگر از نظر پاسخگويان مولفه مورد بررسی در  تر است. بزرگ (سه )عدد
 سطح مناسب است.

 میانگین مولفه مورد بررسی از مقدار آزمون ، هر گاه حد پايین و باال منفی باشند
به بیان ديگر از نظر پاسخگويان مولفه مورد بررسی در  تر است. کوچك (سه)عدد 

 سطح مناسب نیست.

  هر گاه حد پايین منفی و حد باال مثبت باشد، میانگین مولفه با مقدارآزمون تفاوت
 [.3]معنادار ندارد و در سطح متوسط است

  و پیرو قواعد ذکر 15با توجه به سطح اطمینان ، شماره سهبر اساس نتايج جدول %
ح زير مشاهده گیری، در هر دو موسسه نتايج مشابهی به شر شده برای تصمیم

  شود: می

  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.

 مالی و  عوامل اقتصادی؛ آموزشی و منابع انسانی؛ و دولتی در هر دو  موسسه
 بازرگانی در سطح مناسبی قرار ندارند و کم تر از حد متوسط هستند.
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 ک نمونه ای به تفكیک دو موسسهی  tنتایج آزمون  .9جدول 
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 های مستقل با نمونه  t آزمون ( نتایجج
و بررسی تفاوت ديدگاه پاسخگويان  ژوهشدر راستای پاسخگويی به سوال سوم  پ 

در خصوص سطح آمادگی الكترونیك در دو موسسه بازرگانی و مالی تحقیق، از 
و نتايج اين آزمون به شرح زير  ها فرضیه های مستقل استفاده شده است. با نمونه t آزمون
 است:

معنادار بازرگانی و مالی تفاوت   بین میانگین مولفه مورد بررسی در موسسهH0 : فرض 
 وجود ندارد.

بازرگانی و مالی تفاوت معنادار   : بین میانگین مولفه مورد بررسی در موسسه H1 فرض
 وجود دارد.

در سطح اين که اظهار نظر در خصوص ری و قاعده تصمیم گیذکر است ه الزم ب 
 مشابه قاعده تصمیم گیری بخش قبل می باشد.  %15اطمینان 

 مستقل های  نمونهبا  t نتایج آزمون .4جدول 

 نتیجه  سطح معنادار T مقدار ابعاد

 (µ1 -µ2  ) 

 حد باال حد پایین

 H0 0501- 0526پذيرش  05259 9595 سطح آمادگی الكترونیكی  

 H0 0596- 0525پذيرش  05652 0545 عوامل فناوری 

 H0 0504- 0531پذيرش  05923 9554 عوامل اقتصادی

 H0 0509- 0549پذيرش  05051 9519 عوامل آموزشی و منابع انسانی 

 H0 0526- 0595پذيرش  05531 -0554 عوامل دولتی 

 H0 0501- 0533پذيرش  05211 9503 عوامل اجتماعی 

 
و قواعد ذکر   (µ1 -µ2)شامل سطح معناداری و شماره چهار بر اساس نتايج جدول 

نتايج مشابهی در دو موسسه به شرح  %15شده برای تصمیم گیری، در سطح اطمینان 
 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  

به بیان ديگر میزان آمادگی الكترونیكی  و بازرگانی تفاوت معنادار ندارند.موسسه مالی 
 و ابعاد آن در هر دو موسسه مشابه ارزيابی شده است.
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 ( نتایج تحلیل عاملید

ل ساختار یها، کاهش حجم متغیرها و تشك ای از داده سازی مجموعه منظور ساده به 
منظور  در اين پژوهش به استفاده کرد.توان از تحلیل عاملی  ها می جديدی از داده

بررسی ساختار عاملی از تحلیل عاملی اکتشافی با روش اجزای اصلی با استفاده از قاعده 
های دو موسسه  است تحلیل عاملی برای داده ذکره ب الزم وريمكس استفاده شده است.

خالصه  ای و به صورت مقايسهها  صورت جداگانه انجام شده است، ولی نتايج آن به
 شده در ادامه آمده است.

 آزمون کفایت و مجاز بودن تحلیل عاملی به تفكیک دو موسسه .7جدول

 نتیجه  سطح معناداری آزمون بارتلت کای دو   KMO موسسه

 قابل قبول 05000 4035542 05112 بازرگانی

 قابل قبول 05000 2196561 05341 مالی

 
 KMO هنشان می دهد در هر دو موسسه مورد مطالعه، آمار پنججدول شماره  

توان  لذا می است. 0505کمتر از  و سطح  معناداری دو آزمون بارتلت 051بزرگتر از 
 جدول اشتراک های دو موسسه برای اجرای تحلیل عاملی مناسب هستند.گفت که داده

زيرا  میزان  می دهد،را نشان ها  هر دو موسسه  مناسب بودن ساختار شاخصهای  داده
جداول واريانس  همچنین بیشتر  است.  0550سوال( از  35)ها  همبستگی تمامی شاخص

عامل دارای ارزش   هفت کل با روش اجزای اصلی نشان داد که در هر دو موسسه 
ذکر است ه الزم ب تر از يك  هستند  که از لحاظ آماری قابل قبول هستند. ويژه  بزرگ

بعد در هر  هفتبعد بود که بعد از تحلیل عاملی به  پنج املی تعداد ابعادقبل از تحلیل ع
نام برخی از اين عوامل جديد مشابه نام ابعاد اولیه و برخی  دو موسسه افزايش يافت.

 متفاوت هستند.

برای ها  گذاری آن گانه احصا شده و نام دهنده عوامل هفت نشان شماره ششجدول   
در موسسه بازرگانی ساختار عاملی  ای است. ه صورت مقايسههای هر دو موسسه بداده
در موسسه بازرگانی از بین عوامل  کند. را تبیین می ها % تغییر10و در موسسه مالی   11%

و آموزش  دارای   عوامل قانونی و حمايتی ،از نظر ارزش ويژه به ترتیب منابع انسانی
کاربرد تخصصی  ،ه مالی عوامل قانونیدر حالیكه در موسس رتبه اول تا سوم را دارند.

 فاوا در سازمان و منابع انسانی دارای رتبه اول تا سوم از نظر ارزش ويژه را دارند.
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 تحلیل عاملی دو موسسههای  عوامل احصا شده و آماره .6جدول 

 5 6 7 4 9 0 1 عامل  موسسه

 بازرگانی

نام 
 عامل

منابع 
 انسانی

عوامل 
قانونی و 
 حمایتی

 آموزش

کاربرد 
فاوا در 
 سازمان

زیرساخت 
 سازمانی

 عوامل اجتماعی

 کارگیری به
فاوا در 
 جامعه

ارزش 
 ویژه

10.36 4.94 9.19 0.19 1.36 1.49 1.97 

درصد 
 واریانس

95.90 10.49 9.97 6.99 7.61 4.93 9.91 

 
 مالی

 
 
 

نام 
 عامل

عوامل 
قانونی 

و 
 حمایتی

کاربرد 
تخصصی 
فاوا در 
 سازمان

منابع 
 انسانی

 آموزش

 کارگیری به
فاوا در 
 جامعه 

 کاربرد عمومی فاوا در سازمان
 زیرساخت
 سازمانی

ارزش 
 ویژه

87.21 5.33 7.51 8.11 8..1 8.72 8.78 

درصد 
 واریانس

51.31 81.83 1.11 3.57 5.33 5.1. 5..3 
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 بحث و گیری نتیجه

هر چند مفهوم آمادگی الكترونیكی در سطوح کالن کاربرد بیشتری داشته است، اما  
و پژوهش حاضر به دنبال تدوين و آزمون مدلی برای سنجش اين مفهوم در سطح خرد 

موسسه با استفاده از مدل   (مالی و بازرگانی دولتی)دو موسسه در بخش دولتی ايران 
 بريج بوده است. 

دو موسسه نشان داد که سطح آمادگی الكترونیكی هر دو  آزمون اين مدل در  
تر از متوسط است به عبارت  موسسه مالی و بازرگانی در سطح مناسبی نیست و کم

آموزشی و منابع انسانی و دولتی در هر دو  موسسه مالی و  ،تر عوامل اقتصادی دقیق
و  وضعیت عوامل  تر از حد متوسط بوده بازرگانی در سطح مناسبی قرار ندارند و کم

اين فناوری و عوامل اجتماعی هر دو  موسسه مالی و بازرگانی در سطح متوسط است. 
رهنمون می سازد که اوالً همسانی نتايج در هر دو موسسه  جمع بندینتايج ما را به اين 

الزم جهت کسب های  کارها و سیاست به دلیل تشابه اين دو نوع سازمان بوده و راه
نتايج تحقیق بیانگر اين مطلب است که از  اًونیكی در آن دو مشابه اند. ثانیآمادگی الكتر

طور نسبی در سطح مطلوب تری قرار ه عوامل اجتماعی ب ،عوامل پنج گانه مورد بررسی
دارند. اين مطلب بدين معناست که ساير  عوامل نسبت به عوامل اجتماعی توجه بیشتری 

زمانی که سنجش آمادگی  که توجه نمود ستییز بايد. ثالثاً به اين مطلب ننطلب را می
خارج از کنترل مستقیم مديران قرار دهیم  می ظر قرار الكترونیكی را در سطح خرد مد ن

 دارند.
 می توان عوامل مورد بررسی پنجکه نتايج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد  

هفت تری تنظیم و نامگذاری نمود. البته برخی از اين عوامل  گانه را در قالب مناسب
با توجه به نتايج تحلیل عاملی در موسسه . گانه دارای اسامی مشابه با عوامل اولیه هستند

ترين عوامل به ترتیب منابع انسانی، عوامل قانونی و  توان گفت که مهم بازرگانی می
ارگیری کارکنان، مشاوران و مديران که حمايتی و آموزش کارکنان است. بنابراين ب

های آموزشی فاوا بايستی  آشنا با مفاهیم فاوا، تشويق کارکنان برای مشارکت در دوره
های قانونی و توسعه زيرساخت  چنین بايستی حمايت بیش تر مورد توجه قرار گیرد. هم

 های دولت الكترونیكی بیشتر مدنظر باشد.
ی نشان می دهد که مهم ترين عوامل به ترتیب نتايج تحلیل عاملی در موسسه مال 
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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 

نظر می ه الزم بها  کارگیری تخصصی فاوا در اين نوع سازمانه قانونی و حمايتی و ب
تر مورد توجه  و بسترهای قانونی در بخش مالی کشور بايستی بیشها  رسد. بنابراين زمینه

يك بروز  کارگیری نرم افزارهای تخصصی وه قرار گیرد. همچنین در بخش مالی ب
در ها  . البته اين مهم در بخش مالی کشور نسبت به ساير بخشضرورت تلقی  می شود

ه ش تر مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص منابع انسانی نیز بسال های اخیر  بی
تر مورد تاکید  کارگیری کارکنان، مشاوران و مديران آشنا با مفاهیم فاوا بايستی بیش

 قرارگیرد.
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