
 
 

  19 زمستان، 2، شماره اولفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال 

 23 تا 9صفحات 

جهت به  در ايرانها  مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان
استفاده از فرآيند با   كارگيري خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات

 تحليل سلسله مراتبي
 
 
 

 چكيده

هاي ارزيابی ميزان آمادگی  مدلمرور ادبيات موضوع و تحليل تطبيقی  بادر اين تحقيق  
جهت ها  سازمانميزان آمادگی  سنجشبراي  بومی شرايط   با متناسب مفهومی الكترونيكی، مدل

 6شامل اين مدل  .اطالعات و ارتباطات توسعه داده شد  گيري از فناوري كارگيري و بهرهه پذيرش، ب
،ابعاد تخصصی مديريت، توسعه  ITوراهبردهاي ها  معيار اصلی )تاكيد وتعهد مديريت ارشد، سياست

طريق  ازاست. اعتبار اين مدل  زير معيار 52( و ITو فرآيندهاي مبتنی بر IT، زيرساخت ITمنابع انسانی 
استفاده از  كسب نظر خبرگان و انجام آزمون هاي آماري اعتبار سنجی اوليه صورت گرفت. سپس با

به و به كارگيري نرم افزار اكسپرت چويس   روش مقايسات زوجیفرآيند تحليل سلسله مراتبی و 
مدل مذكور  ی،در ادامه در مطالعه ميدان دهی آنها پرداخته شد. و وزن، زير معيارها ارزيابی معيارها

نتايج و پيشنهادهاي مرتبط با توسعه  براي ارزيابی آمادگی سازمان مورد مطالعه به كارگرفته شد و
  وارتقاء سطح  مطلوبيت هر معيار و زيرمعيار ارائه گرديد.

فناوري اطالعات و ارتباطات، آمادگی الكترونيكی سازمانی، مدلهاي ارزيابی آمادگی  كليد واژگان:
 .تحليل سلسله مراتبیفرآيند ی در سطح ملی وسازمانی، الكترونيك

 
 

                                                                                                                       
   دانشگاه الزهرا )س( )نويسنده مسئول(عضو هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع 

 كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات دانشكده مهندسي دانشگاه الزهرا 
 22/1/81تاریخ پذیرش:              5/8/81تاریخ دریافت: 

  جعفر باقری نژاد
  هاله ستاری
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 مقدمه

اطالعات و ارتباطات  است هاي  اينترنت از جمله مظاهر عمده  نوآوري در فناوري 
كه به تأثيرگذارترين پديده در زندگی بشر تبديل شده است. مفاهيمی مانند تجارت 

بهداشت الكترونيك وحتی عدالت الكترونيك، دولت الكترونيك وجامعه الكترونيكی، 
الكترونيك مورد استفاده فراوان هستند. براي به كارگيري موثر تكنولوژي اطالعات و 

هاي زيرساخت، فراهم بودن  ارتباطات، كشورها بايد به آمادگی مطلوب در زمينه
دسترسی به تكنولوژي مذكور براي بخش عمده اي از جمعيت كشور و چارچوب 

ن و مقررات براي استفاده از اين تكنولوژي دست يابند. الزامات مناسبی از قواني
اين  با سرعت چشم گير است. هاي موجود گسترش ظرفيت يابی به اين اهداف دست

با آمادگی الكترونيكی سنجيده  یظرفيت با ميزان آمادگی كشور يا سازمان يا به عبارت
مشاركت هر جامعه يا سازمان در آمادگی الكترونيكی به معناي ميزان و اندازه . شود می

توانند  جوامع می، ها سازمان اي است. با ارزيابی ميزان آمادگی الكترونيكی شبكه فضاي
وضعيت موجود خود را از ابعاد مختلف توسعه تكنولوژي اطالعات و ارتباطات مورد 

يت ومعيارهاي مرتبط، سطح مطلوبها  بررسی قرار دهند و با برنامه ريزي بر روي شاخص
آنها را ارتقاء بخشند. بنابراين در راستاي آمادگی الكترونيكی در سطح ملی بايد در 

 سطح سازمانها نيز اين آمادگی گسترش يابد.
اين مقاله تالشی است براي ايفاي نقشی اندک در تقويت حساسيت به موضوع در  

و ارائه مدل ها  انها، تبيين و تحليل عوامل اثر گذار بر آمادگی الكترونيكی سازم سازمان
مفهومی مرتبط .بدين منظور با آزمون وتاييد مدل در يك مطالعه ميدانی سعی شده تا 

نهادينه گردد و به طور ها  در نهايت فرهنگ ارزيابی آمادگی الكترونيكی سازمان
 ادواري انجام شود. 

 پيشينه تحقيق

 تعریف دولت الكترونيكي

 ،براي حركت آزاد اطالعات و خدمات و ارتباطات فناوري اطالعات كاربرد 
 بانك جهانیدولت الكترونيك است )، هاي سنّتینظام  منظور غلبه برمرزهاي فيزيكی به

كه دولت الكترونيكی شامل  آن استتعريف  اين مطلب نهفته در(. 5005
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شوند.  اكنون با استفاده از كاغذ انجام می هايی است كه هم ي فعاليت كردن همه اي رايانه
شهروندان افزايش   ي خدمات دولتی به ارائهسطح  دسترسی وميزان هدف اين است كه 

 د. ياب

 مزایای دولت الكترونيكي

د و خدمت دهی يكپارچه، ساده، كارآم ـ1اند: الكترونيك بدين قرار منافع دولت  
و كاهش هزينه هرزمان به شهروندان  و ارائه خدمات درهرجا ـ5مطابق ميل شهروندان 

سرعت  ـ4افزايش ميزان دسترسی به اطالعات و سيستم هاي پشتيبان  ـ3ارائه خدمات  
پذيري و  مسئوليت ـ6 فساد كاهشافزايش شفافيت و ـ2 بيشتر و سهولت كارها

انعطاف پذيري در اداره  ـ8عامالت كاغذي ت كاهش ـ7به شهروندان  پاسخگويی بهتر
 ( 5003) قاسم زاده ها  گيري دولت و افزايش كيفيت تصميم

 دولت الكترونيكي اهداف

) قاسم زاده  است شدهتعيين و دنبال   براي دولت الكترونيكی زيراز اهداف  اي مجموعه
5003.) 

 متقاضيان به اينترنتامكان دسترسی بيشتر  ـ5 كار بهتر و ايجاد يك محيط كسب ـ1
وري و كارآيی نهادهاي  بهبود بهره ـ4 تقويت اقتدار دولت و افزايش مشاركت مردم ـ3 

    دولتدسترسی بيشترو  يیگو پاسخ ـ2 دولتی 

 دولت الكترونيكي های چالش

 اجرايی دولت الكترونيكی در ايران در سه گروه زير دسته بندي شدند.  هاي چالش 
و  5003هاي منابع ) قاسم زاده، چالش ـ3سازمانی  هاي چالش ـ5یفرهنگ هاي چالش ـ1

 ( 1385غفرانی،
تغيير به وجود می آورد و ها  اجراي دولت الكترونيك در فرآيندهاي كاري و رويه ـ

قوانين، ساختارها و رويه هاي جاري را عوض می نمايد. طبيعی است كه ذينفعان 
بيشترين مزيت خدمت رسانی دولت الكترونيكی ـبسختی اين تغييرات را پذيرا گردند. 

زمانی خود را نشان خواهد داد كه وظايف مشابه در يك سازمان تركيب شده و برروي 
كاري بايد با فرآيند محوري هاي  و فرآيندها  خط قرار گيرند. اما ساختار سازمان
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ز بهره برداري مناسب ا ـخدمات و نوع كار دولت الكترونيكی سازگار باشند. 
 مرتبط براي تسريع امر ضروري است.هاي  تخصص

 های اجرای دولت الكترونيكي امگ

 زير خالصه می شود:پنج گام  در  سازي دولت الكترونيكی پياده

تعيين اهداف  ـ3كشور   "آمادگی الكترونيكی "ارزيابی ميزانـ 5انداز  چشم تدوينـ 1
هاي الزم  دولت با  يزي مشاركتر پی ـ2تدوين راهبرد مديريت تغيير  ـ 4 بينانه واقع

 بخش خصوصی

 تعریف آمادگي الكترونيكي 

هاي  برداري از فرصت آمادگی يك نهاد براي بهره"منظور از آمادگی الكترونيكی 
آمادگی الكترونيكی به توانايی  در واقع ")باالخص اينترنت( می باشد. مبتنی بر شبكه

رشد  عامل موثر دربرداري از امكاناتی چون اينترنت به عنوان  يك سازمان در بهره
ابعاد و  اقتصادي و توسعه انسانی اشاره دارد. با اين ديد، آمادگی الكترونيكی داراي 

می  یتياسهاي قانونی و س ساخت مخابراتی، منابع انسانی، چارچوب مانند زير مؤلفه هايی
تحليل و تبيين شده اند.  سازمانی مقاله حاضر در سطوح  مذكور درهاي  مولفه كه باشد

 (1385، 86)خبرنامه انفورماتيك، شماره 

 دالیل ارزیابي آمادگي الكترونيكي

 داليل مختلفی براي ارزيابی ميزان آمادگی الكترونيكی يك كشور يا سازمان مطرح 
 شود: می

اطالعات و هاي  بايد از توان فناوريها  تالی: مديران سازمانش شكاف ديجيگستر ـ1
گيرند.   توانمند ساز در راستاي توسعه بيشتر بهره هاي  ارتباطات به عنوان فناوري

منابع ملموس ، سازمانهاي خدماتی عمومی بايد از نظر زيرساخت )فيزيكی، انسانی
ت براي عامه مردم و تاثير وغيرملموس(، قابليت دسترسی فناوري اطالعات و ارتباطا

كارگيري فناوري مزبور از آمادگی الكترونيكی  چارچوب ضوابط قانونی موجود در به
با ارزيابی ميزان آمادگی الكترونيكی، سازمانها با اطمينان بيشتر در لذا  .برخوردار باشند

طات گام  ريزي الزم براي گسترش امور مبتنی بر  فناوري اطالعات و ارتبا راستاي برنامه
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براي داشتن يك برنامه راهبردي تعيين جايگاه فعلی كشورها و  ـ5دارند.  می بر
ارزيابی  لذاها در مسير پيشروي به سوي جامعه الكترونيكی الزامی است.  سازمان

 كه بايد به صورت ادواري انجام شود. آمادگی الكترونيكی آنها امري مهم است
كاري براي تدوين اطالعات  ارزيابی و سنجش آمادگی الكترونيكی می تواند راه ـ3 

اي خود را در  بتوانند بدين ترتيب راهبردهاي توسعه  باشد تا كشورها و سازمانها
آمادگی الكترونيكی . تعيين كنند  و ارتباطات  فناوري اطالعاتهاي مختلف  زمينه

مشكالت و موانع توسعه  وبهره برداري از تواند جامعه يا سازمان را در شناخت  می
 .كارهاي الزم براي رفع موانع كمك نمايد  اطالعاتی اينترنت و شناسايی راههاي  شبكه

ارزيابی آمادگی الكترونيكی چيزي نيست جز تحليل  وضعيت و جايگاه كنونی  ـ4
تحوالت ريزي آينده و نيز هدايت مسير تغييرات و  عوامل اثرگذار  به منظور برنامه

 (  1385) خبرنامه انفورماتيك،  .معين

 مدل های ارزیابي آمادگي الكترونيكي 

هاي مختلف موجود، كه شهرت بيشتري دارند و يا ديدگاه  شرح مختصري از مدلبه  
ها را در دوسطح تقسيم  شود. اين مدل كنند پرداخته می اي را ارائه می روش يگانهو 

 سازمانی. ايم: سطح ملی و سطح  بندي كرده

 های ارزیابي آمادگي الكترونيكي در سطح ملي مدل
1مدل •

APEC           •  مدل    
5
 CID    

  مدل  •
3
 CIDCM    • مدل هيكس  

4
  

2مدل مك كانل •
  MOSAICمدل  •       

   مدل  •
6
 CSPP        •  مدلWITSA 

 7گزارش اجالس جهانی اقتصاد •                MITمدل  •
EIUمدل  •

8 

                                                                                                                       
1- The Asian Pacific Economic Cooperation ; APEC 
2- Center for International Development; CID 
3- Center for International Development and Conflict Management; CIDCM 
4- Heeks 
5- Mcconnell's model 
6- Computer Systems Policy Project 
7- World Economic Forum 
8-The Economist Intelligence unit 
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 APECمدل 

سازمان ، (ECSG)1 اين مدل توسط كميته سامان دهی تجارت الكترونيكی 
هاي  شاخص د.ش ارائه 5000( در سال APECهاي اقتصادي آسيا اقيانوسيه ) همكاري

 مورد بررسی در اين مدل عبارتند از:
 صنايعرقابت بازار، استانداردهاي ، دسترسی، هاي پايه: قيمت زيرساخت و فناوري ،

 سرمايه گذاري خارجی.

 قوانين ، كنترل صادرات، تنوع صنايع، دسترسی به خدمات ضروري: پهناي باند
 كارت اعتباري

 خانه ها، دولت، سطح و نوع استفاده از اينترنت: استفاده در تجارت 

 فعاليت هاي ترويجی و تسهيلی: استانداردهاي پيشبرد صنايع 

 نيروي كار، كنولوژي ارتباطات و اطالعاتو منابع انسانی: آموزش تها  مهارت 

 قوانين ، خودتنظيمی صنايع، و تعرفه هاها  جهت گيري براي اقتصاد ديجيتالی: ماليات
 دولتی، اعتماد مصرف كننده

تعريف اين مدل از آمادگی الكترونيكی:كشوري داراي آمادگی الكترونيكی است  
ولت صادرات و تطابق با سه، مقررات مصوب خود صنايع، كه داراي تجارت آزاد

 ( 5001سازمان بريج ، 5000استانداردها و توافقات تجاري بين المللی باشد. ) اپك 

  CSPPمدل 

 در سال  (CSPP) هاي كامپيوتري اين مدل توسط پروژه سياست گذاري سيستم 
 .  شاخص هاي موردتوجه عبارتند از:تهيه شد 1998

 رقابت ، زيرساخت )شبكه(: سرعت و دردسترس بودن 

 خدمات ، دولت، ها دانشگاه، ها هاي شبكه(: كسب و كار، مدرسه دسترسی )جايگاه
 ها خانه، بهداشتی

 بهداشت و درمان، آموزش، اي(: كسب و كار دولت كاربردها و خدمات )شبكه ،
 جامعه

 اي(: نوآوري، نيروي كار، مصرف كننده اقتصاد )شبكه 

                                                                                                                       
1- Economic Commerce Steering Group 
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 سياست گذاري، امنيت، حريم شخصی، فراگيري  اي(: توانمندسازهاي )دنياي شبكه 
جامعه آماده الكترونيكی داراي دسترسی با  تعريف اين مدل از آمادگی الكترونيكی: 

همراه با دسترسی و كاربرد ثابت تكنولوژي اطالعات ، سرعت باال در يك بازار رقابتی
رمانی و و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، كسب و كارها، مراكز بهداشتی د

است. حفظ حريم شخصی و امنيت برخط كاربران وجود داشته و  سياست هاي ها  خانه
دولتی مشوق ودر راستاي ترويج برقراري ارتباط با شبكه و استفاده از آن است. 

 (  5001سازمان بريج  : 1998)سازمان سی اس پی پی 

  CIDمدل 

شگاه هاروارد و با همكاري ( در دانCIDالمللی ) اين مدل توسط مركز توسعه بين 
 است كه در باال توضيح داده شد. CSPP ،منشآ اين راهنماشد. شركت آي بی ام تهيه 

 در اين مدل عبارت است از: هاي مورد بررسی شاخص
o )دسترسی الكترونيكی )دسترسی به شبكه oاي( آموزش الكترونيكی )يادگيري شبكه 
o اي( جامعه الكترونيكی )جامعه شبكه o اي(  اقتصاد الكترونيكی )اقتصاد شبكه 
o )تعريف اين مدل از آمادگی الكترونيكی اين سياست الكترونيكی )سياست شبكه .

 است:
هاي فيزيكی ضروري  اي است كه داراي زيرساخت جامعه آماده الكترونيكی، جامعه 

هاي  يفناور، هاي معقول و قابل پرداخت( )پهناي باند باال، قابليت اطمينان و قيمت
در ، اطالعات و ارتباطات يكپارچه موجود در حوزه كسب و كار )تجارت الكترونيكی(

استفاده از تكنولوژي ، هاي آن الين حوزه جوامع )محتواي محلی، تعداد سازمان
 تدريس تكنولوژي اطالعات و ارتباطات در اطالعات و ارتباطات در زندگی روزانه،
، رقابت شديد در حوزه مخابرات رونيكی(،مدارس( و در حوزه دولت )دولت الكت

مقررات مستقل همراه با تعهد به دسترسی جهانی و عدم وجود هر گونه محدوديتی در 
 (  1998) سازمان بريج  زمينه تجارت يا سرمايه گذاري خارجی، باشد.

 CIDCM مدل

( در دانشگاه CIDCM) اين مدل توسط مركز توسعه بين المللی و مديريت تضاد 
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 ت.تحت عنوان گزارش ))مذاكره مدل شبكه(( انتشار يافبا  5001لند تهيه و در سال مري

 هاي مورد بررسی عبارتند از : شاخص
)اقتصاد،سطوح آموزشی،زيرساخت هاي  وضعيت ساختاري :پيش زمينه و تاريخچه

 هنجارگذاري( و  شيوه سياست )نوع حكومت، ساختار فرهنگ سياسی ،موجود(
 و....()مذهب  فرهنگی

و اهداف بازيگران مرتبط در دولت، ها  بازيگران كليدي در توسعه اينترنت: مسووليت
سازمان هاي ، غيردولتیهاي  سازمان دانشگاه ها، كسب و كارهاي محلی و خارجی،

 المللی و گروه هاي پژوهشی. بين
 در طول زمان: دسترسی، فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه اينترنت و سياست 

 رات و رقابت.مقر
مذاكرات بين بازيگران براي توسعه اينترنت كشور: هر جنبه از توسعه اينترنت و سياست 

رقابتی و  تجاري، )پيش تجاري، در يكی از چهار مرحله فناوري اطالعات و ارتباطات
 تثبيت شده( دسته بندي می شود.

 1خدمات اينترنتی بنابراين جامعه آماده الكترونيكی داراي يك بازار تهيه كنندگان 
 است كه سه مرحله پيشرفت را طی كرده باشد:

مرحله تجاري  ـ5)دسترسی محدود به يك اجتماع پيشرو است(  مرحله پيش تجاري ـ1
داراي چندين  ISPمرحله رقابتی )بازار  ـ3 )دسترسی به مشتريان فروخته می شود(

داراي بازيگران رقيب متعدد است و  ISPرقابت كننده عمده است( در اين مرحله بازار 
نتيجه بخش و سريع باشد و بازيگران عمده در ، مذاكرات بين اين بازيگران بايد شفاف

)گزارش سازمان بريج  هاي عمومی و خصوصی در صحنه رقابت حاضر باشند بخش
1998). 

 مدل هيكس

عرضه  5001اين مدل توسط ريچارد هيكس از دانشگاه منچستر انگلستان در سال  
 شد. مطابق اين مدل عوامل كليدي تشكيل دهنده آمادگی الكترونيكی عبارتند از:

زيرساخت قانونی، زيرساخت نهادي، زيرساخت انسانی، ، اي هاي داده متزيرساخت سيس

                                                                                                                       
1- Internet Service Providers 
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 .( 5005زيرساخت فنی ورهبري و تفكر استراتژيك )هيكس، 

 مدل مک كانل

اتحاديه جهانی فناوري اطالعات و با همكاري  McConnell Internationalمؤسسه  
ريسك كسب و كار الكترونيكی: اغتنام فرصت ” ( چارچوبی با عنوانWitsaخدمات )

منتشر نمود. شاخصهاي مورد بررسی در اين مدل  5000درسال  “ آمادگی الكترونيكی
سرمايه انسانی و ، امنيت اطالعات، رهبري الكترونيكی، عبارتند از: ارتباط پذيري

 (5001، ؛  بريج 5000اقتصاد ديجيتال. )مك كانل و ويتسا  جايگاه

 MOSAICمدل 

 پروژه نفوذ جهانی اينترنت عنوان بخشی ازبه  MOSAICاين مدل توسط گروه  
(GDI project تهيه شد و از سال )در تحليل نفوذ اينترنت در كشورهاي مختلف  1997

 اين مدل عبارت است از:هاي مورد بررسی در  شاخص مورد استفاده قرار گرفت.
)استفاده  )سرانه استفاده از اينترنت(، پراكندگی جغرافيايی، جذب بخشی فراگيري 

، زيرساخت ارتباطی، از اينترنت در بخش دانشگاهی تجاري درمانی و عمومی(
 زيرساخت سازمانی، پيچيدگی كاربرد

ند ولی ك اين چارچوب به صورت مستقيم، آمادگی الكترونيكی را تعريف نمی 
دهد )كه در واقع می توان  داليل رشد زيرساختارها و استفاده از اينترنت را توضيح می
   ) 5001، )بريج آنها را از ضروريات يك جامعه آماده الكترونيكی دانست(.

  MITمدل آمادگي الكترونيكي 

ارزيابی  براي 5003را در سال   ی، مدلMITتحقيقاتی آمادگی الكترونيكی  گروه 
)ماگيس هاي مربوط توسعه داد.  آوري داده جمع به منظورادگی الكترونيكی، آم

 عبارتند از: مورد بررسی در اين مدل دابعا (. 5003وهمكاران، 
( و ISPسيم و تعداد ضريب نفوذ بی براي مثالدسترسی: شامل زيرساخت ) ـ1
 مثال قيمت تلفن، خدمات پستی و غيره ( براي)  "خدمات"

باسوادي يا شاخص فقر(،  ميزان راي مثالشامل سه جنبه اجتماعی )ب :ها قابليت ـ5
هاي كارت اعتباري( و قانون و مقررات/  ، تعداد حسابGDPمثال  براياقتصادي )
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 مثال آزاد بودن تجارت(براي استراتژي )

درنظر گرفته نشده است مانند برخی از شامل كاربردهايی است كه تاكنون  فرصت ـ3
خدمات ، وكار ديگر به كسبكسب و كار الكترونيكی، خدمات  بانكداري خدمات

مشتري به مشتري و بازاريابی/  خدمات، به دولت خدمات، وكار به مشتري كسب
 جستجوي اطالعات

 گزارش اجالس جهاني اقتصاد

كشور آفريقايی براي از بين بردن شكاف  14 بين رهبران  اي نامه توافقبر اساس  
هاي  يافتن روش به منظورا همكاري اجالس جهانی اقتصاد ب و ديجيتالی در منطقه

اين مدل در سال  و اقدامات مربوطهها  ها، زيرساخت هماهنگ براي توسعه سياست
تا به  نديك گروه كاري براي آمادگی الكترونيكی تشكيل داد لذا .ارائه شد 5001

و  كمك بخش دولتی و خصوصی، راهبردها و چارچوب توسعه فناوري اطالعات
 ارتباطات  )به منظور باال بردن ميزان آمادگی الكترونيكی كشورهاي منطقه( تعيين شود

 .(5002، موال و همكاران ،  5004،)موال آماده شود  مرتبط طرح اجرايی و

1)بندی آمادگي الكترونيكي  مدل رتبه
EIU ) 

 اطالعاتتوسط واحد  5000در سال  است كه بندي آمادگی الكترونيكی مدل رتبه 
 ،اين مدل يك ابزار آماري است و به صورت پرسشنامه. ( ارائه شدEIUاقتصادي )

هركدام داراي ضريب  است كه زير هفت شاخص است و داراي بهره برداري آماده
 (5004 ،و  موال  5007،)اداره اطالعات اقتصادي : هستند وزنی خاص

  (٪52) و ارتباطات فناوريزيرساخت  ـ 1
 (٪50وكار ) كسبمحيط ـ 5
   (٪50وكار )  كننده و كسب هماهنگی مصرف ـ 3
 (٪12زيرساخت فرهنگی و اجتماعی ) ـ 4
   (٪12گذاري ) محيط قانونی و سياست ـ 2
 (٪2پشتيبانی از خدمات الكترونيكی ) ـ 6 

                                                                                                                       
1- Economist Intelligence Unit ;EIU 
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در رتبه بندي خود از آمادگی الكترونيكی، عوامل زير را  5007اين واحد در سال  
 قرارداد:  مورد استفاده

سياست دولتی، وجود چشم انداز، زيرساخت فناوري، محيط كسب وكار، تجارت  
 ها. آنالين، موجود بودن سرويس

 های ارزیابي آمادگي الكترونيكي در سطح سازماني مدل

مهم كشورهاي در هاي  دستيابی به سطح باالي آمادگی الكترونيكی يكی از اولويت 
ارزيابی آمادگی هاي  كند كه مدل می دادا بيانحال توسعه است. محققی بنام 

 ، الكترونيكی بيشتر بر محيط تمركز دارند و از سازمانها صرف نظر شده است )دادا
5006.) 

 (EMM)مدل بلوغ كسب و كار الكترونيك  
PERM ـمدل آمادگی الكترونيكی مشاهده شده 

1  
 KPMGمدل 
 P3I3مدل 

 (EMM)وكار الكترونيک  مدل بلوغ كسب

با همكاري دانشگاه ملون كامجی تهيه  EMMمدل بلوغ كسب و كار الكترونيك  
اين وكار الكترونيكی توسعه داده است.  يك چارچوب ارزيابی را براي كسب و شد

كنند.  شاخص ارزيابی استفاده می 10هركدام از  بعد تشكيل شده است كه  9مدل از 
 (87ك، شماره )خبرنامه انفورماتيابعاد اين مدل عبارتند از: 

فرآيندهاي  ،تحويل و عمليات، مديريت عملكرد، ها ، سازمان و شايستگیاستراتژي 
 ماليات و قانون ،تكنولوژي، ها سيستم، امنيت و حريم شخصی ،ارزش شبكه

 PERM – مدل آمادگي الكترونيكي مشاهده شده 

براي ارزيابی  5003در سال   هاي منچستر و اوكلند با همكاري دانشگاه PERMمدل  
از اين مدل براي بررسی ميزان پذيرش تجارت الكترونيك از . ارائه شد الكترونيكی

ها در كشورهاي در حال توسعه استفاده شده است. اين مدل از دو ساختار  سوي سازمان

                                                                                                                       
1- Perceived e-Readiness Model 



 19زمستان ،2مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال اول، شماره   92

 

 شكل گرفته است: 
    1(POERآمادگی الكترونيكی سازمانی دريافتی ) ـ1
  5(PEER)  دريافتیآمادگی الكترونيكی خارجی  ـ5

 باشد:  تعريف متغيرها به طور خالصه به شرح زير می

  POERمتغيرهای 

آنها از  مفهوموكار الكترونيكی در محيط، دريافت  آگاهی: آگاهی از عناصر كسب
فوائد و تهديدات و ، ها وكار، نيازمندي هاي كسب طريق فناوري اطالعات، مدل

 د.ارد می بيانثرات آن را وكار و ا ريزي روندهاي آتی كسب طرح
در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات و ديگر  مجربكارمندان  وجودمنابع انسانی: به 

ها و  وكار( كه براي انجام  نوآوري ها )همچون بازاريابی و استراتژي كسب مهارت
 كند. نياز است، اشاره می موردوكار الكترونيكی  هاي كسب پروژه

س سازمان را پوشش ولممهاي غير  ها و دارايی وسيعی از قابليت طيفوكار:  منابع كسب
وكار  روابط كسب پذيرش ريسك،، غير رسمی شامل ارتباطات سازمانی و دهد می

 باشد. هاي فناوري اطالعات می پروژه در گذاري موجود و سرمايه
 رشكند و گست منابع فنی: به پايه فناوري اطالعات و ارتباطات يك سازمان اشاره می

هاي موجود و تجربه كاربردهاي مبتنی بر شبكه را  نظامپذيري   انعطاف، رايانه استفاده از
 كند. ارزيابی می

هاي يك سازمان و به  وكار الكترونيكی را در تمام بخش تعهد: پشتيبانی از كسب
انداز و  سازد. همچنين به داشتن يك چشم خصوص از جنبه استراتژيك منعكس می

كند كه توسط مديريت ارشد و پشتيبانی  وكار الكترونيكی اشاره می كسب راهبرد
 شود. حمايت می ،وكار الكترونيكی هاي كسب و پروژه افكارفراگير سازمان از 

هاي  ها كه فعاليت راهبري و هدايت: مدل عملياتی، فنی و استراتژيك سازمان
العات( در سازمان را اداره هاي الكترونيكی )مبتنی بر فناوري اط وكار و نوآوري كسب

 كند. می
 

                                                                                                                       
1-Perceived Organizational e-Readiness  
2-Perceived External e-Readiness 
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  PEERمتغيرهای 

وكار يك سازمان  آمادگی الكترونيكی نيروهاي بازار: ميزان آمادگی شركاي كسب 
 .شوند می  هاي الكترونيكی سازمان فعاليت موجبكنندگان كه  مانند مشتريان و تأمين

ونيكی دولت و ها از آمادگی الكتر آمادگی الكترونيكی دولت: ارزيابی سازمان
وكار الكترونيكی و  مؤسسات گوناگون آن براي ترويج، حمايت، تسهيل و تنظيم كسب

 باشد. هاي گوناگون آن می نيازمندي
آمادگی الكترونيكی صنايع پشتيبان: به ارزيابی حضور، توسعه، سطح خدمات و ساختار 

كن است بر روي شان مم هاي كند كه فعاليت دهنده اشاره می هزينه مؤسسات پشتيبانی
 هاي الكترونيكی در كشورهاي در حال توسعه اثر بگذارد. وكار هاي كسب نوآوري

  KPMG مدل

1اي  اين مدل توسط شركت مشاوره 
KPMG  آزمون "و با عنوان  5000در سال

هاي دولت فدرال كانادا  براي استفاده در سطح سازمان "ظرفيت دولت الكترونيكی
 هاي آنها براي ها در ارزيابی توانمندي ك به سازمانطراحی شد. هدف اين مدل كم

)گروه كا رسانی الكترونيكی به شهروندان كانادايی تعريف شده است. خدماتاجراي 
 (5000،پی ام جی

زير تشكيل  زير معيار به شرح 52معيار و  6آزمون ظرفيت دولت الكترونيكی از  
 شده است:

، هدايت و رهبري، انداز الكترونيكی چشم( رويم؟ الكترونيكی )به كجا می راهبردـ 1
 تخصيص منابع، ها ها، سياست ها، طرح استراتژي

كاربردها ، ها داده،امنيت ، وكار مدل كسب كنيم؟( معماري )چه چيز طراحی میـ 5
 شبكهفناوري،  ،افزارها( نرم

مديريت ، مديريت ريسك كنيم؟( مديريت ريسك و پروژه )چگونه مديريت می ـ3
 وكار تحول كسب، مديريت پروژه، گذاري ايهسبد سرم

، هاي دولت الكترونيكی قابليت هاي نياز داريم ؟( هاي سازمانی ) چه شايستگی قابليت ـ4
 يادگيري سازمانی، ابزار و فنون دولت الكترونيكی

                                                                                                                       
1- Klynveld-Peat-Marwick-Goerdeler ;KPMG 
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 كنيم؟ هاي همكار و مشتريان كار می مديريت زنجيره ارزش )چگونه با سازمان ـ2
 ارزيابی آمادگی عمومی، يكپارچگی زنجيره ارزش، روابط با همكاران

رعايت حريم شخصی ، مندي مشتري رضايت مديريت عملكرد )چگونه عمل كنيم؟( ـ6
  .از بلوغ دولت الكترونيك  پذيري و گزارش بينی پيش، دستاوردها كنترلو 

و  ادارات يمدل ارزیابي هدایت و رهبری الكترونيك ـP3I3مدل 
 های دولتي وزارتخانه

هدايت و رهبري الكترونيك ادارات و  كلی مدلی جهت ارزيابی سطح 
معيارهاي  ،مدلاين بر طبق گرديد در هند پياده سازي شد.  ارائه هاي دولتی وزارتخانه
عوامل  واقعدر  .گرفتمورد ارزيابی قرار آمادگی الكترونيكی،  اثرگذار برگوناگون 

هايی به آنها  يكی تعريف و وزنكلی آمادگی الكترون سطحكننده  تعيين نگوناگو
بر طبق (.  5003، )گروه تكنولوژي الكترونيك آي ام آر بی دنشو اختصاص داده می

معيار زير  6بستگی به ها  سازمانمدل كارآيی استفاده از فناوري اطالعات توسط اين 
 دارد: 

زيرساخت ، نيروي انسانی، سياست فناوري اطالعات، آمادگی فناوري اطالعات 
به اين   فوايد فناوري اطالعات / صالحيت و شايستگی ،فرآيند، فناوري اطالعات

 باشند: زير می فرعی هاي شاخصداراي  نكال هاي شاخص

درک هدايت و رهبري ، آمادگی هدايت و رهبري الكترونيك / فناوري اطالعات 
سياست فناوري ، سازماناهميت فناوري اطالعات در انجام وظيفه  ،الكترونيك

 اجرايیتبعيت  از برنامه و فوايد برنامه  ها و مسئوليت وضعيت  ـ اجرايیبرنامه ، اطالعات
سياست ، دانش اوليه كار با كامپيوترها، نيروي انسانی، گذاري سرمايه ،فناوري اطالعات

، سازي برنامه آموزش فناوري اطالعات تخصصی،آموزش و توسعه فناوري اطالعات
، ها فرآيند، سايت زيرساخت وب ، زيرساخت شبكه، افزار افزار / سخت زيرساخت نرم

، فرآيندها و يكپارچگی وضعيت اتوماسيون، وكار مهندسی مجدد فرآيندهاي كسب
برگشت  ،به كار گرفته شده اطالعات هاي امنيت مكانسيم، بانك اطالعاتینگهداري 

وري توسط  بهره اثرگذاري بر ،ها كارگيري فناوري اطالعات در فرآينده سرمايه براي ب
 .كارگيري فناوري اطالعات در فرآيندها به
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در پژوهشی براي بررسی آمادگی يك دانشگاه در پذيرش و كاربرد فناوري  
در اختيار، ميزان دسترسی هاي  برروي مواردي از جمله زيرساخت، اطالعات وارتباطات

اطات سازمان، ها، وجود نيروي انسانی، سياست فناوري اطالعات و ارتب به زيرساخت
چارچوب مقرراتی و توسعه فناوري اطالعات وارتباطات در سازمان تمركز نمودند. 

 ( 5008  ، )االلوكون و اپساد

 ارزیابي آمادگي الكترونيكي سازمان ها جدیدضرورت توسعه مدل 

 ادبيات مربوط به آمادگی سازمان در اين زمينه، يك ابهام مفهومی را منعكس 
فنی قابل  ـ روان شناختی و مديريتی، هوم آمادگی ازمنظر ساختاريسازد. زيرا مف می

تحليل است. در عين حال ارزيابی آمادگی سازمان، مقوله اي است كه از سوي محققان 
بر راهبردهايی تاكيد دارند كه تفاوت بين سطوح ها  شود. در اين رابطه تئوري می توصيه

ل عوامل كليدي افزايش آمادگی عملكرد فعلی و مطلوب را نشان دهد. براي مثا
كنند  می سازمانها، ارزيابی مثبت وكارآ از منابع موجود و عوامل وضعيتی را ترغيب

هاي ارزيابی آمادگی الكترونيكی در عمل از  اگر چه مدل(. 5009 ،)برايان و وينر
مشخصات مشابه  ولی داراي، ندهاي مختلف و براي اهداف متفاوتی پيشنهاد شده ا جنبه

 باشند: ر میزي
 گيري  هاي قابل اندازه و عملياتی از شاخص نظام منديك مجموعه  •
 يك ساختار ارزيابی سلسله مراتبی •
 باشند به صورت خود ارزيابی می قابليت اجرا •

با را  سازمان مورد نظربه آنها مدلی ارائه نمود كه اهداف  تلفيقیتوان با نگاه  می لذا
  . نمايدپشتيبانی شرايط بومی 

 روش تحقيق

معيارهاي مورد استفاده در مرور ادبيات مربوط و انجام مطالعه تطبيقی وتحليل  با 
معيارهاي مورد استفاده در ضمن طراحی يك مدل مفهومی به ، موجود مدل هاي

اين  پس از تجزيه وتحليل مقايسه اي وآماري .هاي مطرح سازمانی توجه شد مدل
به دليل آنكه برخی از اين حاصل گرديدند. ارزيابی معيار جهت  15در مجموع ها  مدل
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يابی به مدل تلفيقی ضمن  معيارها با هم تداخل داشتند، در اين مرحله براي دست
خواهی از خبرگان  موارد هم پوشانی حذف گرديد و معيارهاي  مصاحبه با اساتيد و  نظر

. جه حاصل شدها در ايران نتي نهايی جهت ارزيابی آمادگی الكترونيكی سازمان
 : معيارهاي اصلی  و زير معيارهاي حاصله به شرح زيراند

 جدول معيارهای اصلي و زیرمعيارهای مدل پيشنهادی .9جدول 

 جدول معيارهاو زیرمعيارهای مدل پيشنهادی 

 زیر معيارها معيار ردیف

1 
كيد وتعهد مديريت نسبت به كارگيري فناوري أت

 اطالعات دركليه سطوح سازمان

اعمال هدايت و رهبري به كمک فناوري اطالعات در  ـ1ـ1
 سازمان از سوي مديريت

در كاركرد كلي  فناوري اطالعاتتآكيدبر اهميت به كارگيري  ـ2ـ1
 سازمان از سوي مديريت

2 
ها و راهبردهاي فناوري اطالعات در  سياست

 سازمان

 انداز فناوري اطالعات براي سازمان  تعيين و ترسيم چشم ـ1ـ2
ي جامع فناوري  برنامه)ها  ها و سياست طرح تعيين راهبردها، ـ2ـ2

 ( اطالعات
ي عملياتي براي به كارگيري فناوري اطالعات  ي برنامه تهيه ـ3ـ2

 و مسووليت هاها  در سازمان و تعيين وضعيت
هاي  بندي براي فعاليت منابع و بودجهاعمال فرآيند تخصيص ـ4ـ2

 فناوري اطالعات و سرمايه گذاري در اين زمينه

 ابعاد تخصصي مديريت در سازمان 3

 اعمال مديريت ريسک  ـ1ـ3
 اجراي  مديريت سبد سرمايه گذاري ـ2ـ3
 بكارگيري مديريت پروژه   ـ3ـ3
 اعمال مديريت تغيير  ـ4ـ3
 (CRM)به كارگيري مديريت روابط با مشتري  ـ5ـ3

 توسعه منابع انساني فناوري اطالعات 4

 ت در چارت سازمانيفناوري اطالعاايجاد واحد مديريت  ـ1ـ4
 براي كاركنان  ICTآموزش  ـ2ـ4
تدوين سياست آموزش و توسعه نيروهاي فعال و متخصص  ـ3ـ4

  ITدر
ي   هاي تخصصي در حوزه ريزي اجراي آموزش برنامه ـ4ـ4

 فناوري اطالعات

 زير ساخت فناوري اطالعات 5

 افزار  زيرساخت نرم ـ1ـ5

 افزار زيرساخت سخت ـ2ـ5
 شبكه سازي و برقراري امنيت شبكه ـ3ـ5
 سايت  وب ـ4ـ5
 معماري اطالعات ـ5ـ5

 مبتني بر فناوري اطالعات  فرآيندهاي 6
 وكار مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب ـ1ـ6
 ميزان  اتوماسيون فرآيندها ـ2ـ6

 روز سازي پايگاه هاي داده و اطالعات ي به نحوه ـ3ـ6
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خبره نظرخواهی تعدادي سنجی مدل با استفاده از پرسشنامه از  در واقع جهت اعتبار 
 ،)ساده گرديده استدر اين پرسشنامه از سؤاالت بسته با مقياس ليكرت استفاده . شد

 جهت آزمون هر يك از سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه تعيين اعتبار مدل،(. 1372

ز ني   zآزمون زتوان ا می t آزمون علی رغم نامعلوم بودن انحراف معيار مدل عالوه بر
زيرا بر اساس قضيه حد مركزي هنگامی كه نمونه بزرگ با شد می توان به  .كرداستفاده 

 ،استفاده كرد )مومنی وقيومی ينبراي تخمين ميانگ zاستيودنت از توزيع  tجاي توزيع 
 فرض هاي مربوطه به شرح ذيل می باشد: (. 1386
 است ومعقول اجزاء مدل ارائه شده در حد متوسط به باال منطقی.  

  است داراي سهولت كاربريدر حد متوسط به باال شده مدل ارائه . 

 ها بكار برد براي انواع سازمان در حد متوسط به باالتوان  اين مدل را می.  

  جامعيت دارد براي هدف مورد نظردر حد متوسط به باال مدل ارائه شده.  

 باشند ارزيابی كافی می  معيارهاي اصلی در حد متوسط به باال براي. 

  دهند. حوزه معيار اصلی را پوشش میدر حد متوسط به باال معيارهاي فرعی 

مدل پيشنهادي با توجه به معيارهاي اصلی و ، zنتايج حاصل از آزمون  براساس 
 .فرعی مورد تأييد قرار گرفت

  مقايسات زوجیمعيارها و زيرمعيارها از روش   در مرحله بعد براي تعيين وزن 
اي تهيه شد و از  پرسشنامه مقايسات زوجیراي بكارگيري روش ب. گروهی استفاده شد

دهندگان خواسته شد جدول معيارهاي اصلی و زيرمعيارها را بر اساس مقايسات  پاسخ
 نفر از شش نظر از (. سپس1381 ،و اصغرپور  1378 )ساعتی، زوجی تكميل نمايند

 Expertافزار   نرم وسيلهنتيجه حاصل از فرآيند مقايسات زوجی به  .استفاده شد گانخبر

choice شده است: آوردهدر جدول زير كهدست آمده ه ب  
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 وزن معيارها وزیر معيارهای مدل پيشنهادی .2جدول  

 وزن زیرمعيارها وزن معيارها

تاكيد و تعهد مديريت عالي نسبت 
به بكارگيري فناوري اطالعات در 

 سازمان
303/0 

اعمال هدايت و رهبري به كمک فناوري اطالعات در سازمان از سوي  ـ1
 مديريت

454/0 

در كل سازمان از سوي  فناوري اطالعاتبر اهميت به كارگيري  تآكيد ـ2
 مديريت

543/0 

ها و راهبرى هاي فناوري  سياست
 اطالعات در سازمان

233/0 

 460/0 براي سازمان  انداز فناوري اطالعات تعيين و ترسيم چشم ـ1

 312/0 فناوري اطالعات(ي جامع  برنامه) ها  و سياستها  تعيين راهبردها،طرح    ـ2

ي عملياتي براي به كارگيري فناوري اطالعات در سازمان و  ي  برنامه تهيه ـ3
 و مسووليت هاها  تعيين وضعيت

143/0 

و سرمايه  اطالعات فناوريهاي  بندي فعاليت تخصيص منابع و بودجه ـ4
 گذاري 

085/0 

 054/0 ابعاد تخصصي مديريت درسازمان

 186/0 اعمال مديريت ريسک  ـ1

 134/0 اجراي  مديريت سبد سرمايه گذاري ـ2

 216/0 به كارگيري مديريت پروژه   ـ3

 184/0 اعمال مديريت تغيير  ـ4

 244/0 (CRM)بكارگيري مديريت روابط با مشتري  ـ5

فناوري   توسعه منابع انساني
 اطالعات

084/0 

 423/0 ت در چارت سازمانيفناوري اطالعاايجاد واحد مديريت  ـ1

 084/0 براي كاركنان  ICTآموزش  ـ2

 IT  230/0تدوين سياست آموزش و توسعه نيروهاي فعال و متخصص در ـ3

 254/0 فناوري اطالعاتي   هاي تخصصي در حوزه ريزي اجراي آموزش برنامه  ـ4

 130/0 زيرساخت فناوري اطالعات

 282/0 افزار  زيرساخت نرم ـ1

 430/0 افزار زيرساخت سخت ـ2

 104/0 شبكه سازي و برقراري امنيت شبكه ـ3

 113/0 سايت  وب ـ4

 065/0 معماري اطالعات ـ5

مبتني بر فناوري   فرآيندهاي
 اطالعات

064/0 

 321/0 وكار فرآيندهاي كسب مهندسي مجدد ـ1

 315/0 ميزان  اتوماسيون فرآيندهاـ2

 283/0 روز سازي پايگاه هاي داده و اطالعات ي به نحوه ـ3

 046/0 اثرگذاري بر بهره وري با به كارگيري فناوري اطالعات در فرايندها ـ4

 

 ای ارزیابي آمادگي الكترونيكي سازمان مدل مفهومي چهار الیه

با توجه به وزن معيارها و زيرمعيارها كه از طريق فرآيند مقايسات زوجی حاصل شد  
عد مديريت و تعهد آن در زمينه آمادگی ب گرفت كه اوالً  توان نتيجه می، باال( 5)جدول

زيرا . اي نسبت به معيارهاي ديگر برخوردار است الكترونيكی سازمان از اهميت ويژه
گيري سازمان به سمت  اده از فناوري اطالعات و جهتعدم اعتقاد مديريت به استف
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از جمله عوامل مهمی است كه تاكنون منجر به عدم استفاده فراگير ، الكترونيكی شدن
ثانياً اين مديريت و اعتقاد آن به . ها از خدمات فناوري اطالعات شده است سازمان

ی نسبی خود باعث كاربرد فناوري اطالعات در سازمان است كه با حمايت و پشتيبان
ثالثاً متناسب با  .هاي فناوري اطالعات خواهد شد ها و راهبرد  گيري سياست  شكل

شود،  گيري آن می گيري اهداف سازمان و جهت كه باعث شكل استراتژي سازمان
ها، ابعاد تخصصی مديريت در سازمان، نيروي انسانی و فرآيندهاي مبتنی بر  زيرساخت

و ميزان توسعه اين عوامل باعث آمادگی الكترونيكی  شوند میفناوري اطالعات فراهم 
  :شود می اي ارزيابی زير ارائه لذا مدل چهار اليه. سازمان خواهد شد

 
 مدل مفهومي پيشنهادی ارزیابي آمادگي الكترونيكي. 9شكل 

 مطالعه ميداني

سازمان مورد مطالعه با استفاده از مدل مفهومی،.  براي ارزيابی آمادگی الكترونيكی  
به  2و  4و  3و  5و  1هاي  مقياس ليكرت تنظيم شد كه با اختصاص نمره باپرسشنامه اين 

و در انتها با توجه به  گرديدامتياز هر گزينه  ، موجب محاسبههاي اول تا پنجم  گزينه
سازمان محاسبه شد و ميزان آمادگی الكترونيكی  نمره كلی ،وزن معيارها و زير معيارها

ن وتعدادي از ارشد، كارشناسا كارشناساندر سطح  نامه،سازمان بدست آمد. پرسش
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 .آوري شد جمعاستفاده  قابل پرسشنامه 31در نهايت . توزيع شد سازمان مذكور مديران
 : نتايج حاصله به شرح زير است

 نمره نهایي حاصله از وزن ونمره اوليه معيارها .3جدول 

 معيار اصلي
نمره 
 اوليه

 نمره نهایي وزن

 16/1 303/0 45/3 در سازمان فناوري اطالعاتتاكيد وتعهد مديريت عالي نسبت به به كارگيري 

 68/0 233/0 31/2 در سازمان فناوري اطالعاتها و راهبردهاي  سياست

 1/0 054/0 48/1 ابعاد تخصصي مديريت در سازمان

 14/0 084/0 38/1 توسعه منابع انساني فناوري اطالعات

 58/0 130/0 04/3 فناوري اطالعاتزيرساخت 
 14/0 064/0 55/2 فناوري اطالعاتمبتني بر   فرآيندهاي

 88/2   سازمان مورد مطالعهنمره كلي آمادگي الكترونيكي 

 گيری تحليل نتایج و نتيجه

. حاصل شد  86/5نمره كلی ارزيابی آمادگی الكترونيكی سازمان مورد مطالعه   
فناوري  تعهد مديريت عالی نسبت به كارگيريدر حوزه به ترتيب سازمان اين وضعيت 

فناوري  هاي راهبرد ها و سياست فناوري اطالعات و ساخت زير در سازمان،اطالعات 
سازمان ها  حوزهبقيه  ضمن اين كه در .ستا ها بهتر از بقيه حوزه در سازمان، اطالعات

عيت مطلوبی را وض  86/5 ارزيابینمره  .وردار نيستخبر طلوبموضعيت مذكور از 
ولی از آنجا كه  .دهد نشان نمی عمومیبراي آمادگی الكترونيكی يك سازمان خدمات 

در سازمان،  فناوري اطالعات در زمينه تعهد مديريت عالی نسبت به به كارگيري
 فناوري اطالعاتساخت  در سازمان و زير فناوري اطالعاتهاي  ها و استراتژي سياست

زمينه الزم براي تقويت وارتقاء سطح مطلوبيت ساير  نسبتاً مطلوبی دارد، پيشوضعيت 
 در اين ارتباط .در نهايت افزايش آمادگی الكترونيكی آن فراهم است ها و حوزه

 :اقدامات عملی زير توصيه گرديد
 هاي تخصصی در زمينه كاربردهاي مختلف فناوري اطالعات و  بهاء دادن به آموزش

 ارتباطات

 هاي مربوط به شبكه ريزي جهت آموزش امهبرن 
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  تسريع در روند اتوماسيون فرآيندهاي اداري 

 هاي مديريت پروژه گذاري در زمينه سرمايههاي فناوري اطالعات

 و ايجاد حساسيت نسبت به آن تغيير فرهنگ سازمانی 
ها در فراگير شدن امور  نتيجه كلی اين است كه نقش مديريت ارشد سازمان 

 اي است.  الكترونيكی داراي اهميت ويژه
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