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 چكیده
با توجه به نقش كليدي فناوري اطالعات و ارتباطات در تسهيل فرآيند گذار و تغيير امروزه 
تا با  كننديها و جوامع از جامعه صنعتي به جامعه اطالعاتي، اكثر كشورها تالش مسازمان

ها به سازمان زيدر سطح خرد ن خود را بهبود بخشند. يجهان گاهيجا ها،فناوري نياستفاده از ا
 تي)فاوا( در جهت بهبود مز يو ارتباط ياطالعات هاييو استفاده فناور هاتيتوسعه ظرف

ميزان دسترسي و استفاده از فناوري اطالعات و  انگريكه ب يتوجه دارند. مفهوم يرقابت
و  عي. كشورها، صناشوديدهميها است آمادگي الكترونيك نامارتباطات در جوامع و سازمان

هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك وضعيت موجود خود را فاده از مدلاست اتوانند بها ميسازمان
گيري كنند و سپس با توجه به نتايج اين از ابعاد مختلف با يك روش منسجم و جامع اندازه

 بهبود را اجرا كنند. يهاارزيابي، برنامه
توصيفي ـ پيمايشي و به كمك چارچوب سنجش  قيپژوهش حاضر با استفاده از روش تحق

در بانك سپه پرداخته  كيالكترون يمادگي الكترونيك مؤسسه بريجزبه سنجش آمادگآ
گانه آن بانك و ابعاد پنج نيا كيالكترون يكه سطح آمادگ دهديپژوهش نشان م نيا جياست.نتا

 كيالكترون يابعاد آمادگ تياهم زانيم ني. همچنستين يدر سطح مناسب جزيبر اساس مدل بر
 .ستين كساني

بانك  جز،ياطالعات و ارتباطات )فاوا(، مدل بر يفناور ك،يالكترون يآمادگ :یدیکل یهاواژه
 .سپه
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 مقدمه

دهد كه نرخ ها به فناوري اطالعات، تحقيقات نشان ميسازمان نياز شديدم غرعلي 
به همين دليل ارائه راهكاري كه به  .ها اندک استسازمانها در موفقيت اين پروژه

نقاط قوت و  ليوتحلهيتجزگذاران در بكارگيري بهينه فاوا با توجه به مديران و سياست
ك يالكترون يآمادگ يابي( ارزSterbel, 1996). كمك كند الزامي است سازمانشانضعف 
 يريموجود در رابطه با بكارگ يهايها و استراتژاستيسبا توجه به كند تا يكمك م

آن  يريبكارگ يدر راستا يعمل يهاتواند، گاميتواند انجام دهد و آنچه نميآنچه فاوا م
 ياست كه آمادگ يليازمند اطالعات تفضيفاوا ن مديريت ني؛ بنابراشودبرداشته 

. بر اين اساس فرآيند ت ارائه آن را دارديقابل يك ابزار سنجش، عنوانبه كيالكترون
بازار يا مياني( و ) عيصناكالن(، ) يملدر سه سطح  توانيمآمادگي الكترونيكي را 

اهداف  ( تبيين1از:  اندعبارتو در پنج مرحله بررسي كرد. اين مراحل  خرد(سازمان )
 ( تدوين4ارزيابي  ( اجراي3( انتخاب ابزار مناسب براي ارزيابي 2در ارتباط با فاوا 

 (1331سازي برنامه. )ستاري، ( پياده5و  هاهدفيك برنامه عملي براي دستيابي به 
ها در جهت حل مشكالت و معضالت سازمان ICTتالش براي مهار قدرت  نيابنابر

آينده هر سازمان در  اندازچشمجاري و تعيين مسير آينده است؛  وضعنيازمند شناخت 
ها بخواهند اقدام يابد، حال چنانچه سازمانهاي كالن آن انعكاس ميراهبردها و برنامه

عات نمايند اولين گام شناخت وضعيت موجود به بكارگيري فناوري ارتباطات و اطال
قوت و ضعف خود را شناخته و بر اساس اين شناخت  است تا از اين طريق نقاط

مالي نظير  مؤسساتدر  خصوصبه. اين مهم كنندهاي كالن خود را تدوين برنامه
 يهابرنامه ديتأك ها به دليل گسترش روزافزون بانكداري الكترونيك و با توجه بهبانك

حوزه  جمله ازهاي مختلف ي فاوا، در حوزهنقش محور سوم و چهارم توسعه كشور بر
 كند.، لزوم پرداختن به اين موضوع را ايجاب ميموردبحث

و  هادانشگاه، مؤسساتمتفاوتي از سوي  يهايلوژومتدهاي اخير ابزارها و طي سال 
است كه بيشتر در  شدهيمعرفسنجش آمادگي الكترونيك  منظوربهمراكز تحقيقاتي 

سسه و مركز . البته هر مؤاندگرفته قرار استفاده موردسطوح كالن جوامع و كشورها 
 هاشاخصو  يبنددستهديدگاه و نظر خود متغيرها را  برحسبتحقيقاتي در اين رابطه 

-2004سال  ياشبكهيا عوامل اصلي را معرفي نموده است. مثالً در شاخص آمادگي 
ارتباطات و  يآورفنعوامل )عوامل محيطي، آمادگي و بكارگيري  دسته سه 2003
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دانشگاه هاروارد نيز پنج دسته  يالمللنيباطالعات( تعريف شده است. مركز مطالعات 
 يگذاراستيس، ياشبكهشاخص )دسترسي به شبكه، يادگيري از طريق شبكه، اقتصاد 

 يهاسامانه يگذاراستيس است. پروژه كرده( را معرفي ياشبكهو جامعه  ياشبكه
موجود و نفوذ يا پراكندگي  ساختار ريزخويش بر  مورداستفادهنيز در ابزار  1كامپيوتر

، امنيت 3، رهبري الكترونيكي2است. شرايط ارتباطي كردهفناوري در جامعه تأكيد 
 مورداستفاده يهاشاخصالكترونيكي نيز  وكاركسباطالعات، سرمايه انساني و جو 

 (.1333هوسي،است ) بوده 4كانلمك مؤسسه

نيز براي جلوگيري از تمركز بر يك  2001-2002سال  ياشبكهدر شاخص آمادگي  
شاخص كلي يعني استفاده از شبكه و  دودستهها، به در ارزيابي فردمنحصربهشاخص 
مقياسي براي ميزان استفاده از  "استفاده از شبكه"توجه شده است.  سازنهيزمعوامل 

ICTs  و بر مبناي  استبر اساس متغيرهاي مربوط به كيفيت و كميت استفاده از آن
متصل به شبكه و ...  يوترهايكامپعواملي نظير تعداد كاربران اينترنت، درصد 

بيانگر شروط الزم براي استفاده بهينه  "سازنهيزمعوامل " آنكهحال. شوديم يريگاندازه
 يگذاراستيسو خود شامل چهار دسته متغير دسترسي به شبكه،  است هاشبكهاز 

 اي است.اي و اقتصاد شبكهشبكه، جامعه شبكه
از سوي ديگر مرور سير تاريخي موضوع آمادگي الكترونيك ما را به اين نكته  

هاي اين حوزه رويكردي كالن داشته و به سنجش پژوهش سازد كه اكثررهنمون مي
ها در بكارگيري اين مدل رونيازااند، در سطح كشورها پرداختهآمادگي الكترونيك 

هاي و شاخص هامؤلفهسطح سازماني كه هدف اين پژوهش است تعديل اين ابزارها و 
 نيترمهماي از است تا پس از مرور پاره بر آنبنابراين پژوهش حاضر ؛ طلبدرا مي هاآن

بريجز كه به  مؤسسههم آمده توسط هاي اين حوزه، با استفاده از چارچوب فرامدل
بندي تعداد زيادي از اين ابزارها پرداخته است، آمادگي الكترونيك بانك سپه را جمع

بنابراين با توجه به اهميت آگاهي از سطح آمادگي الكترونيك و ؛ مورد آزمون قرار دهد
ح هاي فناوري اطالعات در سطنقاط ضعف و قوت سازمان پيش از اجراي استراتژي

 سپهبانك  ميزان آمادگي الكترونيكمطرح است كه آيا  سؤال، اين موردمطالعهجامعه 

                                                                                                                            
1. Computer System Policy Project (CSPP) 

2. Connectivity 

3. E-leadership 

4. McConnell 
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بريجز )ابعاد فناوري، اقتصادي، دولتي،  مؤسسهگانه آن بر اساس مدل ابعاد پنج
آمادگي  گانهپنجو آيا ميزان اهميت ابعاد  است؟ اجتماعي و آموزشي( در سطح مناسبي

 ست؟ا در بانك سپه يكسان الكترونيك

 مباني نظری پژوهش

دريافته است كه  يدرستبهبخش عمومي و خصوصي  تيريمد در هزاره جديد، 
هاي فناوري اطالعات هايي است كه قابليتسازمان وتازتاختعصر اطالعات جوالنگاه 

دامنه  هرروزآوري را به خدمت خود و اجتماع درآورند. فضاي ديجيتالي و انقالب فن
ها تعامل سنتي گيرد و با ايجاد جوي جديد در اطراف سازمانتري به خود ميگسترده
كند. اقتصاد ديجيتالي، دولت الكترونيك، بانكداري ها و محيط را كمرنگ ميسازمان

اين جو جديد در  دكنندهيتشدهاي عرصه ازجملهالكترونيك و حكمراني الكترونيك 
ها است. مالي و اعتباري و بانك مؤسساتها و كتشر خصوصبهها محيط سازمان

هاي متفاوتي از روابط ميان شهروندان و دولت الكترونيك و حكمراني الكترونيك جنبه
 كهيدرحال( Hughes, 2003دهند. )قرار مي موردبحثساختارها سياسي و دولتي را 

و بخش هاي جامعه اعم از بخش دولتي، خصوصي حكمراني الكترونيك تمام بخش
را در برگرفته و به معناي بكارگيري اطالعات در تمام  ـ يرانتفاعيغبخش  ـ سوم

هاي جديد اطالعاتي و آوريبكارگيري فن هاي جامعه است؛ دولت الكترونيك بربخش
( و بانكداري الكترونيك حوزه 1331دارد )يعقوبي،  ديتأكهاي دولتي ارتباطي در نهاد

ها و نهادهاي ماليِ دولتي و بانكـ در سطح خرد  خاص كاربرد فناوري اطالعات
ها( پيش از . در هر يك از سطوح فوق )حكومت، دولت و سازماناستـ خصوصي 

بكارگيري فناوري اطالعات لزوم توجه به وضعيت موجود و ارزيابي نقاط قوت و 
اين امكان را  كنندهيابيارزيك ابزار  مثابهبهضعف فاوا الزامي است. آمادگي الكترونيك 

هاي استقرار اثربخش حكمراني الكترونيك و دولت شرطفراهم آورده و يكي از پيش
الكترونيك )سطح كالن( و بانكداري الكترونيك )سطح خرد و حوزه خاص بانكداري( 

 .است
اي است. آمادگي الكترونيك بستر ورود به عصر نوين و فعاليت در دنياي شبكه 

ي ارزيابي آمادگي الكترونيكي متناسب با شرايط داخلي جوامع طراحي الگوها رونيازا
ها ضروري سنجش و شناسايي نقاط اهرمي و ضعف و قوت هدف باها و سازمان

ها را ران بخش عمومي و مديران شركتااز اين طريق، كارگز شدهحاصلاست. شناخت 
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النيت علمي را در ها و تصميمات مناسب حوزه فاوا ياري رسانده و عقراهبرددر اتخاذ 
هاي اخير سازد. در سالحاكم مي وكاركسباي الگوهاي شبكه يسوبهروند حركت 

طراحي الگوهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي و اجراي آن  به منظورهاي فراواني تالش
 اند.داشته ديتأك سؤاالتاز اين  يتعدادها بر يك يا صورت گرفته و اكثر اين مدل

؟ آمادگي الكترونيكي اندماكدچيست؟ عوامل مورد ارزيابي  شدهيمعرفمدل  هدف
رسد؟ شود؟ و به چه نتايجي ميچگونه تعريف شده است؟ ارزيابي چگونه انجام مي

 (1331)يعقوبي، 
 به مدل ياديزان زيك به ميالكترون يف از آمادگيارائه تعراز سوي ديگر  

 مؤسساتها توسط ن مدليهر يك از ا زيرادارد؛  يبستگسنجش آن براي  مورداستفاده
 ن مبحث دارند.يبه ا يكرد خاصيرونيز ها هر يك از آن و شدهنيتدو يو مراكز خاص

 وكارهاكسب يك برايالكترون يسنجش آمادگ ياز ابزارها يمثال تعداد يبرا
 آنكهحال، دارند ديتأكك يدر تجارت الكترون مورداستفاده يرهايو بر متغ اندشدهنيتدو
مورد  يبر اين، متدولوژ عالوه .دارند يملو  كالن يكرديرو هاآنگر از يد يبرخ

 ز متفاوت است.ي( ن...ي وفيتوص ي وصي)تشخ هاآن يابيج حاصل از ارزياستفاده و نتا
. ذيالً تعدادي رسديمبه نظر ك مشكل يالكترون يواحد از آمادگ يفيارائه تعر رونيازا

 از اين تعاريف آمده است.
ست با كامپيوترها و دسترسي همگاني كه ا اياي با آمادگي الكترونيك، جامعهجامعه( 1

كامپيوتر و دسترسي  ،افزارسخت اين امكانات توسط دولت يا بازار فراهم شده باشند.
به شبكه از نيازهاي اصلي آمادگي الكترونيك و پلي براي ارتباط ديجيتال محسوب شده 

 را در سطح جامعه فراهم كنند هاآنصي بايد هاي دولتي و خصوو سازمان
(Bridges.org, 2001). 
يك كشور يا جامعه براي مشاركت  آماده شدنآمادگي الكترونيك را  CSPP 1( گروه2

 يباالسرعتاي كه داراي كند و معتقد است جامعهاي فرض ميدر جهان شبكه
در مدارس،  فاوادسترسي به شبكه در يك بازار رقابتي، دسترسي و استفاده پايدار از 

الكترونيكي  ازلحاظها و مراكز بهداشتي باشد، هاي اقتصادي، خانهادارات دولتي، بنگاه
آمادگي  يهاشاخص عنوانبه يموردبررس يهاشاخصدر اين تعريف آماده است. 

 توانمند سازهاسي، كاربردها و خدمات، اقتصاد و الكترونيكي شامل زيرساخت، دستر

                                                                                                                            
1. Computer System Policy Project (CSPP) 
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 .(CSPP, 1998) است
بالقوه و ميزان آمادگي يك جامعه براي  يهاتيقابلالكترونيكي يعني  ( آمادگي3

 عنوانبه يموردبررس يهاشاخص. در اين تعريف ياشبكهمشاركت در دنياي 
ي فاوا است. اين آمادگي الكترونيكي شامل محيط، آمادگي و بكارگير يهاشاخص
 است. افتهي توسعهدانشگاه هاروارد  لهيوسبهتعريف 

 هاآنهاي آمادگي الكترونيك با اشاره به سطح تحليل در ادامه تعدادي از مدل
 است. شدهيمعرف

 مک کانلمدل کالن

 مؤسسه اين در حوزه فاوا است.اي يك شركت مشاوره 1كانل مك يقاتيتحق مؤسسه 
سنجش ميزان آمادگي الكترونيك يك كشور در ابعاد زير ارائه داده  منظوربهابزاري را 

 است:
 قابليت سيم،قابليت اتصال شامل قابليت دسترسي به خدمات مخابراتي باسيم و بي 

بع ااعتماد در دستيابي و استفاده از شبكه، زيرساخت شامل قابليت اطمينان من
كاال در  ونقلحملها و سهولت صادرات و شركت الكترونيكي براي عمليات كامپيوتري

 كشور.

در ترويج و توسعه جامعه الكترونيكي،  يبندتياولورهبري الكترونيكي شامل  
صنعتي و دولتي براي بهبود  مديرانترش دولت الكترونيكي، كيفيت مشاركت بين سگ

 به فاوا. همه شهروندان رسيآمادگي الكترونيك، تالش براي بهبود دست

، افزارنرمبراي  ژهيوبهامنيت اطالعات شامل روند حفاظت از حق مالكيت معنوي  
از جرائم  يريمنظور جلوگبهتالش براي حفظ حريم شخصي، وجود چارچوب قانوني 

 هاي كليدي عمومي.سازي زيرساختكامپيوتري، تأييد امضاهاي ديجيتالي و فعال

فاوا  جمحور، ترويت از جامعه داناييآموزش با تأكيد بر حماي شامل يانسانسرمايه  
ها، فرهنگ خالقيت و دسازي آموزگاران در بكارگيري اين فناوريندر مدارس و توانم

ها و اثربخشي نيروي كار و تالش براي تربيت مهارت تبادل اطالعات در جامعه،
 مديران كارآمد.

 هندگاندسيسرووجود رقابت اثربخش بين  شامل يكيالكترون وكاركسبفضاي  

                                                                                                                            
1. Mc Connell 



 02  سنجش ميزان آمادگي الكترونيك در بانك سپه

مندي، خطرپذيري ، قانونهانامهنييآ ينيبشيپاطالعاتي و مخابراتي، شفافيت و قابليت 
 نهيزم خارجي در گذارانهيسياسي، مشاركت آزادانه سرماو ثبات  وكاركسبعمومي 

وكار وكار فناوري ارتباطات و اطالعات، توانايي سيستم مالي در پشتيباني از كسبكسب
منظور نوآوري و حمايت از علمي و فناوري به يهاالكترونيكي، حمايت از پارک

 (.McConnell & WITSA, 2000) جديد يوكارهاكسب

 1های اقتصادی آسیا اقیانوسیه یا اپکمدل کالن سازمان همكاری

در بهبود سياست مديران دولتيسنجش ميزان آمادگي الكترونيك به  اب ن مدلاي 
اين مدل، شش  در كند.تجارت الكترونيكي كمك مي جانبههمهگذاري براي توسعه 

هاي مطلوب شود كه منجر به پيشنهاد سياستمطرح مي ييهاپرسششاخص در قالب 
 زانيم كيالكترونمدل آمادگي  اساس اين بر شود.تجارت الكترونيك مي نهيزم در

ي هاشاخص ي است.اقتصاد ديجيتال در جهت كمك بهآمادگي اقتصاد يا جامعه 
 (APEC, version 5) :از اندعبارتاين مدل  شدهارائه
شامل دسترسي به زيرساخت عمومي، سرعت و عملكرد فناوري )زيرساخت  

سطح  (،و ارتباطات داخلي زيرساخت، قيمت، قابليت اعتماد، شرايط بازار زيرساخت
خدمات و توزيع زيرساخت يهاكانالشامل ظرفيت، ) ازيموردندسترسي به خدمات 

شامل تعداد ميزبانان اينترنت، )ميزان استفاده از اينترنت ، (فناوري اطالعات ي غير ازيها
هاي اينترنتي، نحوه هايي كه به اينترنت دسترسي دارند، اتصالتعداد افراد و شركت

)انجام اقدامات  هاي ترويج و تسهيلفعاليت، (هاي اينترنتتفاده دولت از فناورياس
هاي الزم در جامعه از توسعه مهارتانساني ) يهامهارتمنابع و (، ازيموردنفرهنگي 

گيري افراد از تجارت طريق مدارس، آموزش عالي و آموزش ضمن خدمت براي بهره
قانوني، اعتبار  چارچوبشامل ديجيتالي )نحوه استقرار اقتصاد ( و الكترونيك

، محتوا، حفظ اطالعات يريپذتيمسئول، حقوق مالكيت معنويت، يكي، امنيالكترون
 .(كنندهمصرفجلب اعتماد  تيدرنهاو  يخصوص

 MIT آمادگي الكترونیكي کالن مدل

سه بعد براي آمادگي الكترونيك به شرح   MIT ك دانشگاهيمركز تجارت الكترون 

                                                                                                                            
1. The Asian Pacific Economic Cooperation(APEC) 
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 عرفي نموده است.زير م

، خدمات مرتبط مانند رساختيزشامل ) اطالعات و ارتباطات يبه فناور يدسترس 
ها فرصتمراكز خدمات اينترنتي(،  سيم و تعدادبيارتباطات ضريب نفوذ فاوا،  نهيهز
 بانكداري الكترونيكي، توجه شده است مانند هاآنكه كمتر به شامل كاربردهايي است )

، خدمات (B2G)وكار به دولت ، خدمات كسب(B2C) وكار به مشتريكسب خدمات
 ،اجتماعي ابعادشامل ) تيظرف( و ...اينترنتي و و بازاريابي (C2C) مشتري به مشتري

 .(Maugis et al. 2003) سياسي( اقتصادي و

 
 MIT آمادگي الكترونیكي کالن مدل. 9مدل 
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 مدل کالن بانک جهاني

 در توسعه ارتباطاتو  اطالعات يفناور كاربرد رياخ يهاسال در يبانك جهان 
در  يدياطالعات كل بانك نيا .است ساخته شيخو يهابرنامه از يبخش را كشورها

و  يدسترس ـ1از: اندعبارتكه  كرده است يبنددسته يدر چهار گروه اصل را نه فاوايزم
و  يط دولتيمحـ 4مرتبط با فاوا،  يهانهيهزـ 3نترنت، يوتر و ايكامپـ 2رساخت فاوا، يز

 فاوا. يتجار

 :ر استيفاوا به شرح زتوسعه نه يدر زم يبانك جهان يهابرنامه يرئوس كلهمچنين  

بازارها و  يآزادسازاز طريق به بازار  يو امكان دسترس يالت تجاريجاد تسهياـ 1
و  فاوا يهارساختيزو استفاده از  يجاد دسترسياـ 2ي،اشبكه يهارساختيزتوسعه 

 يهارساختيزنه ين هزيمأت از طريقبخش  اين انجام اقدامات الزم در جهت توسعه
نه آموزش ين هزيق تأميها از طرتوسعه مهارتـ 3، نينه اصالح قوانيهز نيتأم و فاوا

ن يقوان يو اجرا يكمك به كشورها در طراحـ 4 ،نترنتياستفاده از ا نهيزم در يهمگان
 ي.مخابرات يبازارها يآزادسازمربوط به 

 الكترونیک در هند فناوریگروه  يسازمانمدل

را جهت ارزيابي آمادگي  مدلي 2003در سال  در هند 1الكترونيكي فناوريگروه  
 ,E-Technology Group) ارائه داد هند دولتي يهاوزارتخانهو  هاسازمانالكترونيكي 

به  يو وزارتخانه دولت سازمانعات هر فناوري اطال سنجشمدل ( بر اساس اين 2003
 بستگي دارد:معيار  1

مديران ارشد در زمينه  نگرشمعيار  اين :فناوری اطالعاتمدیران در زمینه آمادگي 
رهبري الكترونيك  برايهايي كه ها براي تطبيق با چالشو وزارتخانه هاسازمانآمادگي 

 .كندشود را بيان ميتحميل مي هاآنبه 

فناوري اطالعات  حوزه سازمان درهاي سياست فناوری اطالعات: ی حوزههااستیس
 .شوديم خدمات بهتر به ذينفعان ارائهو  مناسب هايبكارگيري زيرساختموجب  كه

بنابراين ؛ دارد اثربه كمك فناوري اطالعات  هاينوآوربر انساني  نيروي نیروی انساني:
در اين زمينه مهم فناوري اطالعات  كپارچهي آموزش وجود منابع انساني و سيستم

                                                                                                                            
1. E-Technology Group 
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 است.

در  افزار، شبكه و ارتباطاتافزار، نرمشامل سختزیرساخت فناوری اطالعات:
 .است سازمانوزارتخانه و 

 يخودكارسازو  فناوري اطالعات و وزارتخانه قادر به استفاده از سازمان اگر فرآیندها:
 يخودكارسازبنابراين، در اين حوزه كارآمد نخواهد بود.  ها، تالشنباشد ندهايفرآ

 .استو وزارتخانه ها سازمان از آمادگي الكترونيكي ويژگي الزمفرآيندها يك 

اطالعات  وجودزمان فرآيندها و آساني دسترسي و  كاهش :و نتایج گیری فوایداندازه
دي آمادگي كلي هايشاخصه رضايت كاربران دروني و بيرونيبراي ذينفعان، 

 .استالكترونيكي 

 مدل آمادگي الكترونیک سازماني وردیكت

سنجش آمادگي الكترونيك سازمان بايستي به  منظوربه 1بر اساس مدل ورديكت 
 چهار بعد زير توجه داشت.

براي كار با ابزارهاي  شامل دانش و مهارت عمومي كاركنان و مديران نیروی انساني:
فاوا، شناخت كاركنان بخش فناوري  اطالعات، سازگاري فرهنگ سازماني با يفنّاور

 سازمان و غيره. وكاركسباطالعات از فرايندهاي 
جديد بر  يندهايفراطراحي  مانند پشتيباني و بكارگيري فناوري اطالعات ها:رویه

پست  فرايندهاي جاري الكترونيكي، استفاده از يريپذانعطافاساس فناوري اطالعات، 
 .نيتأمدرون زنجيره  يهاشركتالكترونيكي براي ارتباط با 

فناوري اطالعات براي بهبود عملكرد سازماني مانند  يهارساختيزوجود  ی:فنّاور
مختلف سازمان،  يهابخشپشتيباني مناسب بخش فناوري اطالعات از واحدها و 

روي انساني سازمان و كافي فناوري اطالعات براي پشتيباني از ني يهارساختيزوجود 
 .وكاركسبفرايندهاي 

 راهبردشامل وجود  تعهد به اجرا و بكارگيري فناوري اطالعات در سازمان مدیریت:
 راهبردهايفناوري اطالعات در سازمان، مشاركت مديريت ارشد در توسعه و اجراي 

الكترونيك در سطوح مديريت سازمان.  وكاركسبفناوري اطالعات، وجود تفكر 
(Ruikar et al. 2005) 

                                                                                                                            
1. Verdict 
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 چارچوب سنجش آمادگي الكترونیک هانگ

براي  نيچ 2از دانشگاه تسينگواي و همكارانش 1اين مدل توسط جي. اچ. هانگ 
 است شدهنيتدو يردولتيغهاي انتفاعي و ارزيابي آمادگي الكترونيك در سطح سازمان

ي خرد تأكيد دارد. هاهاي ارزيابي در سطح كالن بر شاخصشاخص تأكيد بر يجابهو 
 از: اندعبارتابعاد مورد ارزيابي در اين مدل 

هاي هايي شامل فراينداين بعد از مدل به مؤلفه و مدیریت تغییر: ITکاربرد گسترش 
تقسيم شده كه هر يك از اين  در سازمان و مديريت تغيير ITعملياتي، گسترش كاربرد 

 .هاي ريزتري استشاخص رندهيدربرگمؤلفه خود 
ارزش  رهيزنجهايي شامل تعامالت موجود در مؤلفه اين بعد از مدل به محیط خارجي:

 در زنجيره ارزش و شركاي تجاري زنجيره ارزش شدهنيتدوهاي شركت، سياست
 شوند.مي هاي ريزتري تقسيمنيز به شاخص هامؤلفهتقسيم شده كه هر يك از اين 

 هايهدفهايي شامل مؤلفه ز مدل بهاين بعد ا نیاز دروني به تجارت الكترونیک:
تقسيم شده كه اين  تجارت الكترونيك و خدمات و توليدات راهبردي، برنامه بلندمدت

 (.Huang et al, 2004اند )نيز ريزتر شده مؤلفهسه 
اين ابزار بايد نخست رتبه سازمان را در  براي سنجش آمادگي يك سازمان بر اساس 

ها را روي سه محور مشخص شخص نموده و مقدار آنمورد هر يك از سه بعد فوق م
يك بردار امتياز كلي شركت را از نظر ميزان آمادگي نشان  با رسمتوان نموده و آنگاه مي

 .شده استنشان داده  2-9دارد. اين مراحل در نمودار شماره 
 

                                                                                                                            
1. J. H. Huang 

2. TsinghuaUniversity 
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 ((Huang and et al, 2004الكترونیک چارچوب سنجش آمادگي . 2مدل 

 بریجز مؤسسهمدل 

آمادگي الكترونيك عوامل  نهيزم درمختلف  يهامدلاز بررسي  پس 1بريجز مؤسسه 
نموده و سپس ابزارهاي  يبندميتقسدر آنان را شناسايي و  يبررس موردهاي و شاخص

قرار داده است. الزم به ذكر است  يموردبررسمختلف را در قالب اين عناصر 
يك ابزار براي سنجش آمادگي در يكي از  مؤسسهاز سوي اين  شده ارائهچارچوب 

بر اساس  مؤسسهنيست بلكه مبنايي است كه اين  هاسازمانسطوح يا نوع خاصي از 
آمادگي الكترونيك پرداخته  يهامدلبه ارزيابي  ليفراتحلها در يك پژوهش ريغمتاين 

 همه ابزارهاي سنجش معتقدنداين چارچوب  دهندگانارائه گريدعبارتبهاست. 
، اندشدهنيتدوآمادگي الكترونيك گذشته از سطح تحليل يا نوع سازماني كه براي آن 

بر  ديتأكبر اساس ميزان  را هاآن توانيم آنان مشترک هستند و موردنظردر متغيرهاي 
در  موردنظراين مدل، عوامل  روديمبنابراين انتظار قرارداد؛ اين متغيرها مورد ارزيابي 

 عنوانبهكترونيك را پوشش دهد. اين عوامل كه در اين پژوهش ارزيابي آمادگي ال
، 2عوامل اجتماعياز:  اندعبارتاند، شده گرفتهچارچوب مدل مفهومي تحقيق در نظر 

 .3عوامل اقتصادي ،2، عوامل دولتي1عوامل آموزشي و منابع انساني، 3عوامل فناوري

                                                                                                                            
1. Bridges 

2. Social factor 

3.Technological factor 
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 مدل مفهومي پژوهش

 نيبالگوي نظري روابط و بيانگر  شوديماز مباني نظري استخراج مدل مفهومي  
( بر 1334، سكاران، اوما) كه در پژوهش از اهميت بيشتري برخوردارند است يابعاد

مدل مفهومي  عنوانبهبريج  مؤسسهذكر شد، مدل  ترشيپاين اساس و بنا به داليلي كه 
ي هاهاي مناسب مدلصتا شاخ است سعي شدهانتخاب گرديد. در اين پژوهش 

. ذيالً تعريف شوند يبنددستهبريج  مؤسسهگانه پنج ابعاد شناسايي و بر اساس گوناگون
هر يك از ابعاد ارائه گرديده است. شكل  موردسنجش يهاشاخصمختصري بر اساس 

 .استمدل مفهومي پژوهش بر همين مبنا  دهندهنشاننيز  1
ها در انجام وظايف و دسترسي به فاده از شبكهميزان است كنندهانيب عوامل فناوری:

ها، تلفن هاي مربوط به فناوري نظير سرعت شبكهزيرساخت مناسب است و شاخص
 .رديگيبرمرا در  ... وي امنطقهمحلي و هاي سايت، اينترنت، شبكهثابت، كامپيوتر، وب

 وهاي مربوط به منابع انساني نظير كاركنان شاخص عوامل آموزشي و منابع انساني:
مشاوران متخصص فاوا، مديران و كاركنان آشنا با مفاهيم و كاربردهاي فاوا، نيازسنجي 

فاوا، ميزان ساعات آموزش فاوا،  نهيزم درهاي آموزشي ي مناسب برنامهاجامع و محتو
 آموزشي مناسب و... يافزارهانرموجود 

 

                                                                                                                            
1.Training &Human resource factor 

2. Governmental factor 

3. Economical factor 
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 زبریج مؤسسهمورد ارزیابي  گانهپنجوهش بر اساس عوامل مفهومي پژ مدل .9مدل 

 ياشبكهاقتصاد  ،فرايندهاي اقتصادي سازمان فاوا دربكارگيري  زانيم عوامل اقتصادی:
 و پرداخت ،فروشد، هايي نظير خريشاخص، تعامل با شركاي زنجيره ارزش سازمان و

 مديريت ارتباط با مشتري وخدمات الكترونيكي، استفاده از مديريت زنجيره تأمين، 
 .غيره

كه  گسترش فاوا دولت در جهت راهبردهايهاي دولت و تيحما عوامل دولتي:
اي، هاي مالي و بودجهتيحما هاي قانوني،چارچوب مانند هاييشاخص دربرگيرنده

هاي نظارتي مناسب شفاف و برنامه يهايمشخطو  راهبردهاها، نامه، بخشهانامهنييآ
 غيره. فاوا ورش بر گست

فرهنگ تبادل اطالعات در مانند  ييهاشاخص رندهيدربرگبعد  نيا عوامل اجتماعي:
، گسترش استفاده از به فاواهاي جامعه، اعتماد عمومي افراد جامعه، سازگاري ارزش

ها در زندگي روزمره و وجود نگرش مثبت در خصوص دسترسي به شبكه فاوا و
 .(Bridges.org, 2001است )ا بكارگيري فاو

 پژوهش روش

انجام  بانك سپهآمادگي الكترونيك  وضعيت موجود بررسي باهدفاين پژوهش  
براي  مورداستفاده ابزار پيمايشي است.-نوع توصيفياز پژوهش اين  راينبناب؛ است شده

 .استليكرت  يانهيگز 5مقياس  كه داراي گردآوري اطالعات الزم، پرسشنامه است

و معاونان شعب  ساؤر ،1392گردآوري اطالعات، محققان در نيمه دوم سال منظور به
 و  (N=208انتخاب )آماري  جامعه عنوانبه بلوچستان راسيستان و  سپه استانبانك 

عودت داده شد  پرسشنامه 121 محاسبه و پرسشنامه توزيع شد كه نفر 132حجم نمونه 
 .براي تحليل انتخاب گرديد معتبر پرسشنامه 109 تيدرنهاو 

 شد. استفاده LISRELو  SPSS يافزارهانرماز  ،هاداده ليوتحلهيتجزمنظور به 
هاي آمار توصيفي )مانند ميانگين و جداول شامل روش مورداستفادهآماري  يهاروش

 يهانمونهبا  t، آزمون يانمونهيك  t يهاآزمونفراواني( و آمار استنباطي شامل 
 ت.اس يدييتأ و تحليل عاملي طرفهكيتحليل واريانس  مستقل،
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 یریگاندازهفني ابزار  یهايژگیوسنجش 

آلفا ) ييايپااز  بايدآماري پرسشنامه تحقيق  يهاآزمونقبل از وارد شدن به مرحله  
كه آلفاي  دهديمنشان  1شماره كرونباخ( و روايي سازه اطمينان حاصل شود. جدول 

. است 0،،0از  تربزرگهمه ابعاد آمادگي الكترونيك و كل پرسشنامه  سؤاالتكرونباخ 
 پژوهش پاياست. يريگاندازهبنابراين ابزار 

 آلفا کرونباخ ابعاد پرسشنامه .9جدول 

 

 یدییتأبرازش مدل تحلیل عاملي  یهاشاخص .2جدول 

 X2/df RMSEA NFI NNFI شاخص

 0،91 0،91 0،01 1،33 مقدار در مدل

 
( بيانگر مناسب بودن 2در جدول  يريگاندازههاي تناسب و برازش مدل شاخص 

دو نسبت كاي است. زيرا متغيرهاي مكنون آمادگي الكترونيك يريگاندازه تقريبي مدل
بيش  NFIو  NNFI يهاشاخصو  RMSEA 0،01شاخص ، 4بر درجه آزادي كمتر از 

كه پارامترهاي  داد نشان هامدلاز طرف ديگر اعداد معناداري در ساير  هستند. 0،9از 
معناداري  معنادار شده است. معيار 1 سؤال جزبه (مدل )ضرايب رگرسيوني

بنابراين نتايج ؛ باشد تربزرگ 91/1از شده محاسبه t مدل نيز آن است كه يهاشاخص
 تحقيق است. يريگاندازهبيانگر روايي مناسب ابزار  يدييتأتحليل عاملي 

مناسب بودن پرسشنامه پژوهش  يريگاندازهفني ابزار  يهايژگيوسنجش  درمجموع 
 .كنديم دييتأرا 

 پژوهش یهاافتهی

 بعد
آلفا 

 کرونباخ
 آلفا کرونباخ بعد

 0،93 عوامل دولتي 3،،0 عوامل فناوري
 0،32 عوامل اجتماعي 0،92 عوامل اقتصادي

آموزشي و منابع عوامل 
 انساني

 0،94 كل پرسشنامه 0،33
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 %51پاسخگويان مرد و  %49 دهد كهبررسي متغيرهاي جمعيت شناختي نشان مي 
ن سابقه كار يميانگ .سال سن دارند 40 پاسخگويان كمتر از %31سن  ازنظرد. انزن بوده

پاسخگويان در سطح  %19جنبه تحصيالت  از است. سال 9كاركنان نيز تقريباً 
دارند، لذا  تركارشناسي ارشد و مابقي تحصيالت در سطح كارداني و پايينكارشناسي و 

 اظهارنظردهندگان از دانش كافي براي توان نتيجه گرفت كه بخش اعظم پاسخمي
هاي كارشناس بوده و بيشتر بيشتر پاسخگويان داراي سمت همچنين اند.برخوردار بوده

ادامه نتايج توصيفي و استنباطي  در .اندكرده ليتحصعلوم انساني  يهارشتهدر  هاآن
 پژوهش آمده است.

 آمادگي الكترونیکاصلي آمار توصیفي مفهوم و ابعاد 

نشان ميانگين، انحراف معيار و ضريب پراكندگي را  يهاشاخص ريز جدول 
عوامل فناوري  به ترتيب عوامل اجتماعي و شوديمكه مالحظه  طورهمان. دهدمي

عوامل  همچنين امل اقتصادي داراي كمترين ميانگين است.وميانگين و عداراي بيشترين 
و عوامل اقتصادي داراي بيشترين ضريب  فناوري داراي كمترين ضريب پراكندگي

 پراكندگي هستند.

آمار توصیفي مفهوم و ابعاد اصلي آمادگي الكترونیک .9جدول   

 يضریب پراکندگ انحراف معیار میانگین متغیر ردیف

 0425 0412 ،244 آمادگي الكترونيكي مفهوم

 ابعاد

 0424 0419 2433 عوامل فناوري

 0449 0434 14،2 عوامل اقتصادي

 0431 ،،04 ،244 عوامل آموزشي و منابع انساني

 ،043 ،043 2432 عوامل دولتي

 0430 ،043 2493 عوامل اجتماعي
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 آمادگي الكترونیک در بانک سپه گانهپنج. نمودار رادار ابعاد 4مدل 

 اصلي گانهپنجبرای مفهوم و ابعاد  ایک نمونهی  tآزموننتایج 

بررسي مناسب بودن آمادگي  پژوهش و اول و دوم سؤاالتپاسخگويي به  منظوربه 
استفاده شد. فرضيات و  3با نقطه برش  يانمونهك ي  tالكترونيك و ابعاد آن، از آزمون

 اين آزمون به شرح زير است: يريگميتصمنحوه 

 است. برابر 3با  يموردبررس بعدبه مفهوم آن است كه ميانگين   H0 فرض

 نيست. برابر 3با  يموردبررس بعدبه مفهوم آن است كه ميانگين   H1 فرض

خطا از ميزان  تربزرگسطح معناداري  كهيدرصورت درصد 95در سطح اطمينان  
از ميزان  تركوچكسطح معناداري  كهيدرصورتشود، مي پذيرفته H0باشد،  (0،05)

دو  صورتبهتوجه به اينكه اين آزمون  با .شوديمپذيرفته  H1رد و  H0خطا است 
بهتر در خصوص مناسب بودن سطح آمادگي بر اساس  اظهارنظر منظوربهدامنه است 

 گفت: انتويم %95در سطح اطمينان   (µ1 -µ2)مقادير حد باال و حد پايين تفاوت 

از مقدار آزمون  يموردبررس مؤلفهد، ميانگين نمثبت باشهر دو حد پايين و باال  هرگاه

2,93

2,32 2,47

1,72

2,88

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

عوامل فناوري

عوامل اقتصادي

عوامل دولتيعوامل آموزشي ومنابع انساني

عوامل اجتماعي
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در سطح مناسبي  يموردبررس بعدپاسخگويان  ازنظر گريدانيببهاست،  تربزرگ( 3)عدد 
 قرار دارد.

از مقدار  يموردبررس مؤلفهمنفي باشند باشد، ميانگين هر دو حد پايين و باال  هرگاه 
در  يموردبررس بعدپاسخگويان  ازنظر گريدانيببه است. تر( كوچك3آزمون )عدد 

 سطح مناسب نيست.

با مقدار آزمون تفاوت  بعد حد پايين منفي و حد باال مثبت باشد، ميانگين هرگاه 
 معنادار ندارد.

 یانمونهک ی t نتایج آزمون .4جدول 

ف
ردی

 

 متغیر
T 
 شدهمحاسبه

سطح 
 معنادار

ای اختالف تخمین فاصله
(µ1 -µ2)  در سطح اطمینان

39% 

نتیجه 
 آزمون

 حد باال حد پایین

1 
سطح آمادگي 

 الكترونيك
 H0رد  -0442 -0415 04000 -94023

 H0پذيرش  0401 -0425 04031 -14،10 وضعيت عوامل فناوري 2

3 
وضعيت عوامل 

 اقتصادي
 H0رد  -1413 -1444 04000 -114040

4 
وضعيت عوامل 

 آموزشي و منابع انساني
 H0رد  -0433 -0413 04000 -4222،

 H0رد  -0451 -0434 04000 -34119 وضعيت عوامل دولتي 5

1 
وضعيت عوامل 

 اجتماعي
 H0پذيرش  0410 -0423 ،0441 -04315

 
 :گفت توانيم %95بر اساس نتايج جدول باال، در سطح اطمينان 

  در سطح مناسبي نيست و كمتر از متوسط  بانك سپهسطح آمادگي الكترونيك
 است.

  عوامل اقتصادي، عوامل آموزشي و منابع انساني و عوامل دولتي در سطح مناسبي
 .باشندينيستند و كمتر از متوسط م

 .وضعيت عوامل فناوري و عوامل اجتماعي در سطح متوسط است 
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 گانهپنجابعاد  طرفهکینتایج آزمون تحلیل واریانس 

سوم پژوهش و بررسي يكسان بودن ميزان اهميت  سؤالپاسخگويي به  منظوربه 
و مقايسه ميانگين ابعاد آمادگي الكترونيك از ديدگاه  آمادگي الكترونيك گانهپنجابعاد 

است. نتايج اين آزمون نشان داد كه  شدهاستفادهپاسخگويان در بانك سپه از اين آزمون 
آمادگي  گانهپنجابعاد  يهانيانگيمحداقل يك جفت از  درصد 95طح اطمينان در س

آمادگي الكترونيك  گانهپنجابعاد  گريدانيببهتفاوت معنادار دارند.  هم باالكترونيك 
اينكه  ترقيدقبررسي  منظوربهپاسخگويان اهميت يكساني ندارند. در ادامه  ازنظر

است از آزمون مقايسه چندگانه توكي استفاده شد.  ييهامؤلفهبين ميانگين چه  هاتفاوت
ابعاد آمادگي الكترونيك را در  توانيم %95نتايج اين آزمون نشان داد در سطح اطمينان 

و  عوامل اجتماعيكرد. گروه اول شامل  يبنددستهسه گروه از جنبه اهميت ميانگين 
 عوامل دولتيو  بع انسانيعوامل آموزشي و منااست. گروه دوم شامل  عوامل فناوري

ابعاد در گروه  اهميت نيز ازنظراست.  عوامل اقتصادي رندهيدربرگو گروه سوم  است
 است. تربزرگاول از دوم و سوم 

 و بحث یریگجهینت

هاي فناوري و ابزارهاي سنجش آمادگي الكترونيك براي سنجش زمينه هامدل بيشتر 
تحليل نقاط  ازآنجاكه، اما شده استاطالعات و ارتباطات در كشورها و جوامع طراحي 

ها نيز سطوح خرد نظير سازمان ازيموردنضعف و قوت و سنجش آمادگي الكترونيك 
كند، مبنايي براي سنجش آمادگي الكترونيك در سطوح كالن فراهم مي درواقعبوده و 

ها در سطح خرد نيز ها يا تركيبي از آنتوسط اين مدل شده ائهارهاي توان از مؤلفهمي
ملي و ح وسنجش سطبين تفاوتي كه بنابراين ؛ (Huang et al. 2004) كمك گرفت

وجود دارد نبايد مانع از آن شود كه در سنجش آمادگي الكترونيك در سطح سازماني 
كه  در سطوح كالن هشدمطرحخرد از بررسي ابزارها، فرايند سنجش و ساير مباحث 

تواند راهنماي سنجش در سطوح خرد باشد، غافل شويم. با توجه به اهميت سنجش مي
و فقدان مدل مناسب براي سنجش آن از  طرفكيازآمادگي الكترونيك در سطوح خرد 

با استفاده از چارچوب كلي متغيرهاي  مفهومي پژوهش مدلدر اين  ،طرف ديگر
آن با استفاده از ساير  يهاشاخصطراحي و پس از استخراج  دل بريجم موردنظر

 عنوانبه. در پژوهش حاضر بانك سپه آزمون شد در سطح خرد موردنظر، مدل هامدل
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 .به كمك پرسشنامه بررسي شدانتخاب و آمادگي الكترونيك آن  موردمطالعهجامعه 
ه پژوهش داراي پايايي و نشان داد كه پرسشنام يريگاندازهفني ابزار  يهايژگيوبررسي 

 مناسب بوده است. درمجموع يريگاندازهيعني ابزار است؛ روايي سازه مناسب 
سطح كه نشان داد  يانمونهيك  tنتايج آزمون اول پژوهش، سؤال در پاسخ به  

همچنين در سطح مناسبي نيست و كمتر از متوسط است. اين بانك آمادگي الكترونيك 
اقتصادي، عوامل آموزشي و منابع انساني و  داد كه عوامل دوم نشان سؤالپاسخ به 

وضعيت  ليو ،باشنديمعوامل دولتي در سطح مناسبي نيستند و كمتر از سطح متوسط 
 ابعاد از گريدانيببهدر سطح متوسط است.  بانكعوامل فناوري و عوامل اجتماعي 

قرار  يترمطلوبنسبي در سطح  طوربهعوامل اجتماعي و عوامل فناوري  گانهپنج
 دارند.

آمادگي  گانهپنجمربوط به ابعاد  يهامؤلفههمچنين بررسي وضعيت موجود  
پاسخگويان در سطح  ازنظرزيرساخت سازماني  مؤلفهالكترونيك نشان داد كه فقط 

در اشاره شد  ترشيپكه  طورهمان هامؤلفهمناسب و بيشتر از متوسط است و ساير 
 است(. شدهحذفتلخيص  منظوربهاين بخش  يآمارنتايج ) ستنديني سطح مناسب

سوم نشان داد ابعاد  سؤالدر پاسخ به  طرفهكيدر ادامه نتايج آزمون تحليل واريانس 
را  گانهپنجپاسخگويان اهميت يكساني ندارند و ابعاد  ازنظرآمادگي الكترونيك  گانهپنج

 .دقراردااهميت در سه گروه  ازنظر توانيم
جمعيت شناختي مقطع، رشته،  يهاگروهپاسخگويان در  يهادگاهيدبررسي تفاوت  

اين بخش  يآمارنتايج الكترونيك )آمادگي  گانهپنجسابقه كار و سمت در مورد ابعاد 
نشان داد كه تفاوت چنداني بين ديدگاه  است( با استفاده شدهحذفتلخيص  منظوربه
 ابعادبه استثنا متغير سمت( در خصوص ) يشناختاين متغيرهاي جمعيت  يهارگروهيز

 آمادگي الكترونيك بانك سپه وجود ندارد. گانهپنج
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