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چكیده
امروزه با توجه به نقش كليدي فناوري اطالعات و ارتباطات در تسهيل فرآيند گذار و تغيير
سازمانها و جوامع از جامعه صنعتي به جامعه اطالعاتي ،اكثر كشورها تالش ميكنند تا با
استفاده از اين فناوريها ،جايگاه جهاني خود را بهبود بخشند .در سطح خرد نيز سازمانها به
توسعه ظرفيتها و استفاده فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي (فاوا) در جهت بهبود مزيت
رقابتي توجه دارند .مفهومي كه بيانگر ميزان دسترسي و استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات در جوامع و سازمانها است آمادگي الكترونيك ناميدهميشود .كشورها ،صنايع و
سازمانها ميتوانند با استفاده از مدلهاي ارزيابي آمادگي الكترونيك وضعيت موجود خود را
از ابعاد مختلف با يك روش منسجم و جامع اندازهگيري كنند و سپس با توجه به نتايج اين
ارزيابي ،برنامههاي بهبود را اجرا كنند.
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي و به كمك چارچوب سنجش
آمادگي الكترونيك مؤسسه بريجزبه سنجش آمادگي الكترونيك در بانك سپه پرداخته
است.نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه سطح آمادگي الكترونيك اين بانك و ابعاد پنجگانه آن
بر اساس مدل بريجز در سطح مناسبي نيست .همچنين ميزان اهميت ابعاد آمادگي الكترونيك
يكسان نيست.
واژههای کلیدی :آمادگي الكترونيك ،فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،مدل بريجز ،بانك
سپه.
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 استاديار دانشگاه تهران (نويسنده مسئول( ali_davari@ut.ac.ir
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مقدمه
عليرغم نياز شديد سازمانها به فناوري اطالعات ،تحقيقات نشان ميدهد كه نرخ
موفقيت اين پروژهها در سازمانها اندک است .به همين دليل ارائه راهكاري كه به
مديران و سياستگذاران در بكارگيري بهينه فاوا با توجه به تجزيهوتحليل نقاط قوت و
ضعف سازمانشان كمك كند الزامي است )Sterbel, 1996( .ارزيابي آمادگي الكترونيك
كمك ميكند تا با توجه به سياستها و استراتژيهاي موجود در رابطه با بكارگيري
آنچه فاوا ميتواند انجام دهد و آنچه نميتواند ،گامهاي عملي در راستاي بكارگيري آن
برداشته شود؛ بنابراين مديريت فاوا نيازمند اطالعات تفضيلي است كه آمادگي
الكترونيك بهعنوان يك ابزار سنجش ،قابليت ارائه آن را دارد .بر اين اساس فرآيند
آمادگي الكترونيكي را ميتوان در سه سطح ملي (كالن) ،صنايع (بازار يا مياني) و
سازمان (خرد) و در پنج مرحله بررسي كرد .اين مراحل عبارتاند از )1 :تبيين اهداف
در ارتباط با فاوا  )2انتخاب ابزار مناسب براي ارزيابي  )3اجراي ارزيابي  )4تدوين
يك برنامه عملي براي دستيابي به هدفها و  )5پيادهسازي برنامه( .ستاري)1331 ،
بنابراين تالش براي مهار قدرت  ICTدر جهت حل مشكالت و معضالت سازمانها
نيازمند شناخت وضع جاري و تعيين مسير آينده است؛ چشمانداز آينده هر سازمان در
برنامهها و راهبردهاي كالن آن انعكاس مييابد ،حال چنانچه سازمانها بخواهند اقدام
به بكارگيري فناوري ارتباطات و اطالعات نمايند اولين گام شناخت وضعيت موجود
است تا از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و بر اساس اين شناخت
برنامههاي كالن خود را تدوين كنند .اين مهم بهخصوص در مؤسسات مالي نظير
بانكها به دليل گسترش روزافزون بانكداري الكترونيك و با توجه به تأكيد برنامههاي
سوم و چهارم توسعه كشور بر نقش محوري فاوا ،در حوزههاي مختلف از جمله حوزه
موردبحث ،لزوم پرداختن به اين موضوع را ايجاب ميكند.
طي سالهاي اخير ابزارها و متدولوژيهاي متفاوتي از سوي مؤسسات ،دانشگاهها و
مراكز تحقيقاتي بهمنظور سنجش آمادگي الكترونيك معرفيشده است كه بيشتر در
سطوح كالن جوامع و كشورها مورد استفاده قرار گرفتهاند .البته هر مؤسسه و مركز
تحقيقاتي در اين رابطه برحسب ديدگاه و نظر خود متغيرها را دستهبندي و شاخصها
يا عوامل اصلي را معرفي نموده است .مثالً در شاخص آمادگي شبكهاي سال -2004
 2003سه دسته عوامل (عوامل محيطي ،آمادگي و بكارگيري فنآوري ارتباطات و
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اطالعات) تعريف شده است .مركز مطالعات بينالمللي دانشگاه هاروارد نيز پنج دسته
شاخص (دسترسي به شبكه ،يادگيري از طريق شبكه ،اقتصاد شبكهاي ،سياستگذاري
شبكهاي و جامعه شبكهاي) را معرفي كرده است .پروژه سياستگذاري سامانههاي
كامپيوتر 1نيز در ابزار مورداستفاده خويش بر زير ساختار موجود و نفوذ يا پراكندگي
فناوري در جامعه تأكيد كرده است .شرايط ارتباطي ،2رهبري الكترونيكي ،3امنيت
اطالعات ،سرمايه انساني و جو كسبوكار الكترونيكي نيز شاخصهاي مورداستفاده
مؤسسه مككانل 4بوده است (هوسي.)1333،
در شاخص آمادگي شبكهاي سال  2001-2002نيز براي جلوگيري از تمركز بر يك
شاخص منحصربهفرد در ارزيابيها ،به دودسته شاخص كلي يعني استفاده از شبكه و
عوامل زمينهساز توجه شده است" .استفاده از شبكه" مقياسي براي ميزان استفاده از
 ICTsبر اساس متغيرهاي مربوط به كيفيت و كميت استفاده از آن است و بر مبناي
عواملي نظير تعداد كاربران اينترنت ،درصد كامپيوترهاي متصل به شبكه و ...
اندازهگيري ميشود .حالآنكه "عوامل زمينهساز" بيانگر شروط الزم براي استفاده بهينه
از شبكهها است و خود شامل چهار دسته متغير دسترسي به شبكه ،سياستگذاري
شبكه ،جامعه شبكهاي و اقتصاد شبكهاي است.
از سوي ديگر مرور سير تاريخي موضوع آمادگي الكترونيك ما را به اين نكته
رهنمون ميسازد كه اكثر پژوهشهاي اين حوزه رويكردي كالن داشته و به سنجش
آمادگي الكترونيك در سطح كشورها پرداختهاند ،ازاينرو بكارگيري اين مدلها در
سطح سازماني كه هدف اين پژوهش است تعديل اين ابزارها و مؤلفهها و شاخصهاي
آنها را ميطلبد؛ بنابراين پژوهش حاضر بر آن است تا پس از مرور پارهاي از مهمترين
مدلهاي اين حوزه ،با استفاده از چارچوب فراهم آمده توسط مؤسسه بريجز كه به
جمع بندي تعداد زيادي از اين ابزارها پرداخته است ،آمادگي الكترونيك بانك سپه را
مورد آزمون قرار دهد؛ بنابراين با توجه به اهميت آگاهي از سطح آمادگي الكترونيك و
نقاط ضعف و قوت سازمان پيش از اجراي استراتژيهاي فناوري اطالعات در سطح
جامعه موردمطالعه ،اين سؤال مطرح است كه آيا ميزان آمادگي الكترونيك بانك سپه
)1. Computer System Policy Project (CSPP
2. Connectivity
3. E-leadership
4. McConnell
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ابعاد پنجگانه آن بر اساس مدل مؤسسه بريجز (ابعاد فناوري ،اقتصادي ،دولتي،
اجتماعي و آموزشي) در سطح مناسبي است؟ و آيا ميزان اهميت ابعاد پنجگانه آمادگي
الكترونيك در بانك سپه يكسان است؟

مباني نظری پژوهش
در هزاره جديد ،مديريت بخش عمومي و خصوصي بهدرستي دريافته است كه
عصر اطالعات جوالنگاه تاختوتاز سازمانهايي است كه قابليتهاي فناوري اطالعات
را به خدمت خود و اجتماع درآورند .فضاي ديجيتالي و انقالب فنآوري هرروز دامنه
گستردهتري به خود ميگيرد و با ايجاد جوي جديد در اطراف سازمانها تعامل سنتي
سازمانها و محيط را كمرنگ ميكند .اقتصاد ديجيتالي ،دولت الكترونيك ،بانكداري
الكترونيك و حكمراني الكترونيك ازجمله عرصههاي تشديدكننده اين جو جديد در
محيط سازمانها بهخصوص شركتها و مؤسسات مالي و اعتباري و بانكها است.
دولت الكترونيك و حكمراني الكترونيك جنبههاي متفاوتي از روابط ميان شهروندان و
ساختارها سياسي و دولتي را موردبحث قرار ميدهند )Hughes, 2003( .درحاليكه
حكمراني الكترونيك تمام بخشهاي جامعه اعم از بخش دولتي ،خصوصي و بخش
سوم ـ بخش غيرانتفاعي ـ را در برگرفته و به معناي بكارگيري اطالعات در تمام
بخشهاي جامعه است؛ دولت الكترونيك بر بكارگيري فنآوريهاي جديد اطالعاتي و
ارتباطي در نهادهاي دولتي تأكيد دارد (يعقوبي )1331 ،و بانكداري الكترونيك حوزه
خاص كاربرد فناوري اطالعات در سطح خرد ـ بانكها و نهادهاي ماليِ دولتي و
خصوصي ـ است  .در هر يك از سطوح فوق (حكومت ،دولت و سازمانها) پيش از
بكارگيري فناوري اطالعات لزوم توجه به وضعيت موجود و ارزيابي نقاط قوت و
ضعف فاوا الزامي است .آمادگي الكترونيك بهمثابه يك ابزار ارزيابيكننده اين امكان را
فراهم آورده و يكي از پيششرطهاي استقرار اثربخش حكمراني الكترونيك و دولت
الكترونيك (سطح كالن) و بانكداري الكترونيك (سطح خرد و حوزه خاص بانكداري)
است.
آمادگي الكترونيك بستر ورود به عصر نوين و فعاليت در دنياي شبكهاي است.
ازاينرو طراحي الگوهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي متناسب با شرايط داخلي جوامع
و سازمانها با هدف سنجش و شناسايي نقاط اهرمي و ضعف و قوتها ضروري
است .شناخت حاصلشده از اين طريق ،كارگزاران بخش عمومي و مديران شركتها را
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در اتخاذ راهبردها و تصميمات مناسب حوزه فاوا ياري رسانده و عقالنيت علمي را در
روند حركت بهسوي الگوهاي شبكهاي كسبوكار حاكم ميسازد .در سالهاي اخير
تالشهاي فراواني به منظور طراحي الگوهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي و اجراي آن
صورت گرفته و اكثر اين مدلها بر يك يا تعدادي از اين سؤاالت تأكيد داشتهاند.
هدف مدل معرفيشده چيست؟ عوامل مورد ارزيابي كداماند؟ آمادگي الكترونيكي
چگونه تعريف شده است؟ ارزيابي چگونه انجام ميشود؟ و به چه نتايجي ميرسد؟
(يعقوبي)1331 ،
از سوي ديگر ارائه تعريف از آمادگي الكترونيك به ميزان زيادي به مدل
مورداستفاده براي سنجش آن بستگي دارد؛ زيرا هر يك از اين مدلها توسط مؤسسات
و مراكز خاصي تدوينشده و هر يك از آنها نيز رويكرد خاصي به اين مبحث دارند.
براي مثال تعدادي از ابزارهاي سنجش آمادگي الكترونيك براي كسبوكارها
تدوينشدهاند و بر متغيرهاي مورداستفاده در تجارت الكترونيك تأكيد دارند ،حالآنكه
برخي ديگر از آنها رويكردي كالن و ملي دارند .عالوه بر اين ،متدولوژي مورد
استفاده و نتايج حاصل از ارزيابي آنها (تشخيصي و توصيفي و )...نيز متفاوت است.
ازاينرو ارائه تعريفي واحد از آمادگي الكترونيك مشكل به نظر ميرسد .ذيالً تعدادي
از اين تعاريف آمده است.
 )1جامعهاي با آمادگي الكترونيك ،جامعهاي است با كامپيوترها و دسترسي همگاني كه
اين امكانات توسط دولت يا بازار فراهم شده باشند .سختافزار ،كامپيوتر و دسترسي
به شبكه از نيازهاي اصلي آمادگي الكترونيك و پلي براي ارتباط ديجيتال محسوب شده
و سازمانهاي دولتي و خصوصي بايد آنها را در سطح جامعه فراهم كنند
(.)Bridges.org, 2001
 )2گروه  1CSPPآمادگي الكترونيك را آماده شدن يك كشور يا جامعه براي مشاركت
در جهان شبكهاي فرض ميكند و معتقد است جامعهاي كه داراي سرعتباالي
دسترسي به شبكه در يك بازار رقابتي ،دسترسي و استفاده پايدار از فاوا در مدارس،
ادارات دولتي ،بنگاههاي اقتصادي ،خانهها و مراكز بهداشتي باشد ،ازلحاظ الكترونيكي
آماده است .در اين تعريف شاخصهاي موردبررسي بهعنوان شاخصهاي آمادگي
الكترونيكي شامل زيرساخت ،دسترسي ،كاربردها و خدمات ،اقتصاد و توانمند سازها
)1. Computer System Policy Project (CSPP
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است (.)CSPP, 1998
 )3آمادگي الكترونيكي يعني قابليتهاي بالقوه و ميزان آمادگي يك جامعه براي
مشاركت در دنياي شبكهاي .در اين تعريف شاخصهاي موردبررسي بهعنوان
شاخصهاي آمادگي الكترونيكي شامل محيط ،آمادگي و بكارگيري فاوا است .اين
تعريف بهوسيله دانشگاه هاروارد توسعه يافته است.
در ادامه تعدادي از مدلهاي آمادگي الكترونيك با اشاره به سطح تحليل آنها
معرفيشده است.

مدل کالنمک کانل
مؤسسه تحقيقاتي مك كانل 1يك شركت مشاورهاي در حوزه فاوا است .اين مؤسسه
ابزاري را بهمنظور سنجش ميزان آمادگي الكترونيك يك كشور در ابعاد زير ارائه داده
است:
قابليت اتصال شامل قابليت دسترسي به خدمات مخابراتي باسيم و بيسيم ،قابليت
اعتماد در دستيابي و استفاده از شبكه ،زيرساخت شامل قابليت اطمينان منابع
الكترونيكي براي عمليات كامپيوتري شركتها و سهولت صادرات و حملونقل كاال در
كشور.
رهبري الكترونيكي شامل اولويتبندي در ترويج و توسعه جامعه الكترونيكي،
گسترش دولت الكترونيكي ،كيفيت مشاركت بين مديران صنعتي و دولتي براي بهبود
آمادگي الكترونيك ،تالش براي بهبود دسترسي همه شهروندان به فاوا.
امنيت اطالعات شامل روند حفاظت از حق مالكيت معنوي بهويژه براي نرمافزار،
تالش براي حفظ حريم شخصي ،وجود چارچوب قانوني بهمنظور جلوگيري از جرائم
كامپيوتري ،تأييد امضاهاي ديجيتالي و فعالسازي زيرساختهاي كليدي عمومي.
سرمايه انساني شامل آموزش با تأكيد بر حمايت از جامعه داناييمحور ،ترويج فاوا
در مدارس و توانمندسازي آموزگاران در بكارگيري اين فناوريها ،فرهنگ خالقيت و
تبادل اطالعات در جامعه ،مهارتها و اثربخشي نيروي كار و تالش براي تربيت
مديران كارآمد.
فضاي كسبوكار الكترونيكي شامل وجود رقابت اثربخش بين سرويسدهندگان
1. Mc Connell
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اطالعاتي و مخابراتي ،شفافيت و قابليت پيشبيني آييننامهها ،قانونمندي ،خطرپذيري
عمومي كسبوكار و ثبات سياسي ،مشاركت آزادانه سرمايهگذاران خارجي در زمينه
كسب وكار فناوري ارتباطات و اطالعات ،توانايي سيستم مالي در پشتيباني از كسبوكار
الكترونيكي ،حمايت از پارکهاي علمي و فناوري بهمنظور نوآوري و حمايت از
كسبوكارهاي جديد (.)McConnell & WITSA, 2000

مدل کالن سازمان همكاریهای اقتصادی آسیا اقیانوسیه یا اپک

1

اين مدل با سنجش ميزان آمادگي الكترونيك به مديران دولتي در بهبود سياست
گذاري براي توسعه همهجانبه تجارت الكترونيكي كمك ميكند .در اين مدل ،شش
شاخص در قالب پرسشهايي مطرح ميشود كه منجر به پيشنهاد سياستهاي مطلوب
در زمينه تجارت الكترونيك ميشود .بر اساس اين مدل آمادگي الكترونيك ميزان
آمادگي اقتصاد يا جامعه در جهت كمك به اقتصاد ديجيتالي است .شاخصهاي
ارائهشده اين مدل عبارتاند از)APEC, version 5( :
زيرساخت فناوري (شامل دسترسي به زيرساخت عمومي ،سرعت و عملكرد
زيرساخت ،قيمت ،قابليت اعتماد ،شرايط بازار زيرساخت و ارتباطات داخلي) ،سطح
دسترسي به خدمات موردنياز (شامل ظرفيت ،كانالهاي خدمات و توزيع زيرساخت
هايي غير از فناوري اطالعات) ،ميزان استفاده از اينترنت (شامل تعداد ميزبانان اينترنت،
تعداد افراد و شركتهايي كه به اينترنت دسترسي دارند ،اتصالهاي اينترنتي ،نحوه
استفاده دولت از فناوريهاي اينترنت) ،فعاليتهاي ترويج و تسهيل (انجام اقدامات
فرهنگي موردنياز) ،منابع و مهارتهاي انساني (توسعه مهارتهاي الزم در جامعه از
طريق مدارس ،آموزش عالي و آموزش ضمن خدمت براي بهرهگيري افراد از تجارت
الكترونيك) و نحوه استقرار اقتصاد ديجيتالي (شامل چارچوب قانوني ،اعتبار
الكترونيكي ،امنيت ،حقوق مالكيت معنوي ،مسئوليتپذيري ،محتوا ،حفظ اطالعات
خصوصي و درنهايت جلب اعتماد مصرفكننده).
مدل کالن آمادگي الكترونیكي MIT
مركز تجارت الكترونيك دانشگاه  MITسه بعد براي آمادگي الكترونيك به شرح
)1. The Asian Pacific Economic Cooperation(APEC
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زير معرفي نموده است.
دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات (شامل زيرساخت ،خدمات مرتبط مانند
هزينه فاوا ،ضريب نفوذ ارتباطات بيسيم و تعداد مراكز خدمات اينترنتي) ،فرصتها
(شامل كاربردهايي است كه كمتر به آنها توجه شده است مانند بانكداري الكترونيكي،
خدمات كسبوكار به مشتري ( ،)B2Cخدمات كسبوكار به دولت ( ،)B2Gخدمات
مشتري به مشتري ( )C2Cو بازاريابي اينترنتي و )...و ظرفيت (شامل ابعاد اجتماعي،
اقتصادي و سياسي) (.)Maugis et al. 2003

مدل  .9مدل کالن آمادگي الكترونیكي MIT
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مدل کالن بانک جهاني
بانك جهاني در سالهاي اخير كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه
كشورها را بخشي از برنامههاي خويش ساخته است .اين بانك اطالعات كليدي در
زمينه فاوا را در چهار گروه اصلي دستهبندي كرده است كه عبارتاند از1:ـ دسترسي و
زيرساخت فاوا2 ،ـ كامپيوتر و اينترنت3 ،ـ هزينههاي مرتبط با فاوا4 ،ـ محيط دولتي و
تجاري فاوا.
همچنين رئوس كلي برنامههاي بانك جهاني در زمينه توسعه فاوا به شرح زير است:
1ـ ايجاد تسهيالت تجاري و امكان دسترسي به بازار از طريق آزادسازي بازارها و
توسعه زيرساختهاي شبكهاي2،ـ ايجاد دسترسي و استفاده از زيرساختهاي فاوا و
انجام اقدامات الزم در جهت توسعه اين بخش از طريق تأمين هزينه زيرساختهاي
فاوا و تأمين هزينه اصالح قوانين3 ،ـ توسعه مهارتها از طريق تأمين هزينه آموزش
همگاني در زمينه استفاده از اينترنت4 ،ـ كمك به كشورها در طراحي و اجراي قوانين
مربوط به آزادسازي بازارهاي مخابراتي.

مدلسازماني گروه فناوری الكترونیک در هند
گروه فناوري الكترونيكي 1در هند در سال  2003مدلي را جهت ارزيابي آمادگي
الكترونيكي سازمانها و وزارتخانههاي دولتي هند ارائه داد ( E-Technology Group,
 )2003بر اساس اين مدل سنجش فناوري اطالعات هر سازمان و وزارتخانه دولتي به
 1معيار بستگي دارد:
آمادگي مدیران در زمینه فناوری اطالعات :اين معيار نگرش مديران ارشد در زمينه
آمادگي سازمانها و وزارتخانهها براي تطبيق با چالشهايي كه براي رهبري الكترونيك
به آنها تحميل ميشود را بيان ميكند.
سیاستهای حوزه فناوری اطالعات :سياستهاي سازمان در حوزه فناوري اطالعات
كه موجب بكارگيري زيرساختهاي مناسب و ارائه خدمات بهتر به ذينفعان ميشود.
نیروی انساني :نيروي انساني بر نوآوريها به كمك فناوري اطالعات اثر دارد؛ بنابراين
وجود منابع انساني و سيستم آموزش يكپارچه فناوري اطالعات در اين زمينه مهم
1. E-Technology Group
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است.
زیرساخت فناوری اطالعات:شامل سختافزار ،نرمافزار ،شبكه و ارتباطات در
وزارتخانه و سازمان است.
فرآیندها :اگر سازمان و وزارتخانه قادر به استفاده از فناوري اطالعات و خودكارسازي
فرآيندها نباشد ،تالشها در اين حوزه كارآمد نخواهد بود .بنابراين ،خودكارسازي
فرآيندها يك ويژگي الزم از آمادگي الكترونيكي سازمانها و وزارتخانه است.
اندازهگیری فواید و نتایج :كاهش زمان فرآيندها و آساني دسترسي و وجود اطالعات
براي ذينفعان ،رضايت كاربران دروني و بيروني شاخصههاي كليدي آمادگي
الكترونيكي است.

مدل آمادگي الكترونیک سازماني وردیكت
بر اساس مدل ورديكت 1بهمنظور سنجش آمادگي الكترونيك سازمان بايستي به
چهار بعد زير توجه داشت.
نیروی انساني :شامل دانش و مهارت عمومي كاركنان و مديران براي كار با ابزارهاي
فنّاوري اطالعات ،سازگاري فرهنگ سازماني با فاوا ،شناخت كاركنان بخش فناوري
اطالعات از فرايندهاي كسبوكار سازمان و غيره.
رویهها :پشتيباني و بكارگيري فناوري اطالعات مانند طراحي فرايندهاي جديد بر
اساس فناوري اطالعات ،انعطافپذيري فرايندهاي جاري الكترونيكي ،استفاده از پست
الكترونيكي براي ارتباط با شركتهاي درون زنجيره تأمين.
فنّاوری :وجود زيرساختهاي فناوري اطالعات براي بهبود عملكرد سازماني مانند
پشتيباني مناسب بخش فناوري اطالعات از واحدها و بخشهاي مختلف سازمان،
وجود زيرساختهاي كافي فناوري اطالعات براي پشتيباني از نيروي انساني سازمان و
فرايندهاي كسبوكار.
مدیریت :تعهد به اجرا و بكارگيري فناوري اطالعات در سازمان شامل وجود راهبرد
فناوري اطالعات در سازمان ،مشاركت مديريت ارشد در توسعه و اجراي راهبردهاي
فناوري اطالعات ،وجود تفكر كسبوكار الكترونيك در سطوح مديريت سازمان.
()Ruikar et al. 2005
1. Verdict

سنجش ميزان آمادگي الكترونيك در بانك سپه 03

چارچوب سنجش آمادگي الكترونیک هانگ
اين مدل توسط جي .اچ .هانگ 1و همكارانش از دانشگاه تسينگواي 2چين براي
ارزيابي آمادگي الكترونيك در سطح سازمانهاي انتفاعي و غيردولتي تدوينشده است
و بهجاي تأكيد بر شاخصهاي ارزيابي در سطح كالن بر شاخصهاي خرد تأكيد دارد.
ابعاد مورد ارزيابي در اين مدل عبارتاند از:
گسترش کاربرد  ITو مدیریت تغییر :اين بعد از مدل به مؤلفههايي شامل فرايندهاي
عملياتي ،گسترش كاربرد  ITدر سازمان و مديريت تغيير تقسيم شده كه هر يك از اين
مؤلفه خود دربرگيرنده شاخصهاي ريزتري است.
محیط خارجي :اين بعد از مدل به مؤلفههايي شامل تعامالت موجود در زنجيره ارزش
شركت ،سياستهاي تدوينشده در زنجيره ارزش و شركاي تجاري زنجيره ارزش
تقسيم شده كه هر يك از اين مؤلفهها نيز به شاخصهاي ريزتري تقسيم ميشوند.
نیاز دروني به تجارت الكترونیک :اين بعد از مدل به مؤلفههايي شامل هدفهاي
بلندمدت ،برنامه راهبردي تجارت الكترونيك و خدمات و توليدات تقسيم شده كه اين
سه مؤلفه نيز ريزتر شدهاند (.)Huang et al, 2004
براي سنجش آمادگي يك سازمان بر اساس اين ابزار بايد نخست رتبه سازمان را در
مورد هر يك از سه بعد فوق مشخص نموده و مقدار آنها را روي سه محور مشخص
نموده و آنگاه ميتوان با رسم يك بردار امتياز كلي شركت را از نظر ميزان آمادگي نشان
دارد .اين مراحل در نمودار شماره  2-9نشان داده شده است.

1. J. H. Huang
2. TsinghuaUniversity

 92مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال دوم ،شماره  ،7بهار 39

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

مدل مؤسسه بریجز
مؤسسه بريجز 1پس از بررسي مدلهاي مختلف در زمينه آمادگي الكترونيك عوامل
و شاخصهاي مورد بررسي در آنان را شناسايي و تقسيمبندي نموده و سپس ابزارهاي
مختلف را در قالب اين عناصر موردبررسي قرار داده است .الزم به ذكر است
چارچوب ارائه شده از سوي اين مؤسسه يك ابزار براي سنجش آمادگي در يكي از
سطوح يا نوع خاصي از سازمانها نيست بلكه مبنايي است كه اين مؤسسه بر اساس
اين متغيرها در يك پژوهش فراتحليل به ارزيابي مدلهاي آمادگي الكترونيك پرداخته
است .بهعبارتديگر ارائهدهندگان اين چارچوب معتقدند همه ابزارهاي سنجش
آمادگي الكترونيك گذشته از سطح تحليل يا نوع سازماني كه براي آن تدوينشدهاند،
در متغيرهاي موردنظر آنان مشترک هستند و ميتوان آنها را بر اساس ميزان تأكيد بر
اين متغيرها مورد ارزيابي قرارداد؛ بنابراين انتظار ميرود اين مدل ،عوامل موردنظر در
ارزيابي آمادگي الكترونيك را پوشش دهد .اين عوامل كه در اين پژوهش بهعنوان
چارچوب مدل مفهومي تحقيق در نظر گرفته شدهاند ،عبارتاند از :عوامل اجتماعي،2
عوامل فناوري ،3عوامل آموزشي و منابع انساني ،1عوامل دولتي ،2عوامل اقتصادي.3
1. Bridges
2. Social factor
3.Technological factor
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مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومي از مباني نظري استخراج ميشود و بيانگر الگوي نظري روابط بين
ابعادي است كه در پژوهش از اهميت بيشتري برخوردارند (سكاران ،اوما )1334 ،بر
اين اساس و بنا به داليلي كه پيشتر ذكر شد ،مدل مؤسسه بريج بهعنوان مدل مفهومي
انتخاب گرديد .در اين پژوهش سعي شده است تا شاخصهاي مناسب مدلهاي
گوناگون شناسايي و بر اساس ابعاد پنجگانه مؤسسه بريج دستهبندي شوند .ذيالً تعريف
مختصري بر اساس شاخصهاي موردسنجش هر يك از ابعاد ارائه گرديده است .شكل
 1نيز نشاندهنده مدل مفهومي پژوهش بر همين مبنا است.
عوامل فناوری :بيانكننده ميزان استفاده از شبكهها در انجام وظايف و دسترسي به
زيرساخت مناسب است و شاخصهاي مربوط به فناوري نظير سرعت شبكهها ،تلفن
ثابت ،كامپيوتر ،وبسايت ،اينترنت ،شبكههاي محلي و منطقهاي و  ...را در برميگيرد.
عوامل آموزشي و منابع انساني :شاخصهاي مربوط به منابع انساني نظير كاركنان و
مشاوران متخصص فاوا ،مديران و كاركنان آشنا با مفاهيم و كاربردهاي فاوا ،نيازسنجي
جامع و محتواي مناسب برنامههاي آموزشي در زمينه فاوا ،ميزان ساعات آموزش فاوا،
وجود نرمافزارهاي آموزشي مناسب و...
استفاده از
شبكه
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1.Training &Human resource factor
2. Governmental factor
3. Economical factor
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مدل  .9مدل مفهومي پژوهش بر اساس عوامل پنجگانه مورد ارزیابي مؤسسه بریجز

عوامل اقتصادی :ميزان بكارگيري فاوا در فرايندهاي اقتصادي سازمان ،اقتصاد شبكهاي
و تعامل با شركاي زنجيره ارزش سازمان ،شاخصهايي نظير خريد ،فروش ،پرداخت و
خدمات الكترونيكي ،استفاده از مديريت زنجيره تأمين ،مديريت ارتباط با مشتري و
غيره.
عوامل دولتي :حمايتهاي دولت و راهبردهاي دولت در جهت گسترش فاوا كه
دربرگيرنده شاخصهايي مانند چارچوبهاي قانوني ،حمايتهاي مالي و بودجهاي،
آييننامهها ،بخشنامهها ،راهبردها و خطمشيهاي شفاف و برنامههاي نظارتي مناسب
بر گسترش فاوا و غيره.
عوامل اجتماعي :اين بعد دربرگيرنده شاخصهايي مانند فرهنگ تبادل اطالعات در
جامعه ،سازگاري ارزشهاي جامعه ،اعتماد عمومي افراد به فاوا ،گسترش استفاده از
فاوا و دسترسي به شبكهها در زندگي روزمره و وجود نگرش مثبت در خصوص
بكارگيري فاوا است (.)Bridges.org, 2001

روش پژوهش
اين پژوهش باهدف بررسي وضعيت موجود آمادگي الكترونيك بانك سپه انجام
شده است؛ بنابراين اين پژوهش از نوع توصيفي-پيمايشي است .ابزار مورداستفاده براي
گردآوري اطالعات الزم ،پرسشنامه است كه داراي مقياس  5گزينهاي ليكرت است.
بهمنظور گردآوري اطالعات ،محققان در نيمه دوم سال  ،1392رؤسا و معاونان شعب
بانك سپه استان سيستان و بلوچستان را بهعنوان جامعه آماري انتخاب ( ) N=208و
حجم نمونه  132نفر محاسبه و پرسشنامه توزيع شد كه  121پرسشنامه عودت داده شد
و درنهايت  109پرسشنامه معتبر براي تحليل انتخاب گرديد.
بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها ،از نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده شد.
روشهاي آماري مورداستفاده شامل روشهاي آمار توصيفي (مانند ميانگين و جداول
فراواني) و آمار استنباطي شامل آزمونهاي  tيك نمونهاي ،آزمون  tبا نمونههاي
مستقل ،تحليل واريانس يكطرفه و تحليل عاملي تأييدي است.
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سنجش ویژگيهای فني ابزار اندازهگیری
قبل از وارد شدن به مرحله آزمونهاي آماري پرسشنامه تحقيق بايد از پايايي (آلفا
كرونباخ) و روايي سازه اطمينان حاصل شود .جدول شماره  1نشان ميدهد كه آلفاي
كرونباخ سؤاالت همه ابعاد آمادگي الكترونيك و كل پرسشنامه بزرگتر از  0،،0است.
بنابراين ابزار اندازهگيري پژوهش پاياست.
جدول  .9آلفا کرونباخ ابعاد پرسشنامه
آلفا

بعد

بعد

آلفا کرونباخ

0،،3
0،92

عوامل دولتي
عوامل اجتماعي

0،93
0،32

0،33

كل پرسشنامه

0،94

کرونباخ

عوامل فناوري
عوامل اقتصادي
عوامل آموزشي و منابع
انساني

جدول  .2شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملي تأییدی
شاخص

X2/df

RMSEA

NFI

NNFI

مقدار در مدل

1،33

0،01

0،91

0،91

شاخصهاي تناسب و برازش مدل اندازهگيري در جدول  )2بيانگر مناسب بودن
تقريبي مدل اندازهگيري متغيرهاي مكنون آمادگي الكترونيك است .زيرا نسبت كايدو
بر درجه آزادي كمتر از  ،4شاخص  0،01 RMSEAو شاخصهاي  NNFIو  NFIبيش
از  0،9هستند .از طرف ديگر اعداد معناداري در ساير مدلها نشان داد كه پارامترهاي
مدل (ضرايب رگرسيوني) بهجز سؤال  1معنادار شده است .معيار معناداري
شاخصهاي مدل نيز آن است كه  tمحاسبهشده از  1/91بزرگتر باشد؛ بنابراين نتايج
تحليل عاملي تأييدي بيانگر روايي مناسب ابزار اندازهگيري تحقيق است.
درمجموع سنجش ويژگيهاي فني ابزار اندازهگيري مناسب بودن پرسشنامه پژوهش
را تأييد ميكند.

یافتههای پژوهش
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بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي نشان ميدهد كه  %49پاسخگويان مرد و %51
زن بودهاند .ازنظر سن  %31پاسخگويان كمتر از  40سال سن دارند .ميانگين سابقه كار
كاركنان نيز تقريباً  9سال است .از جنبه تحصيالت  %19پاسخگويان در سطح
كارشناسي و كارشناسي ارشد و مابقي تحصيالت در سطح كارداني و پايينتر دارند ،لذا
ميتوان نتيجه گرفت كه بخش اعظم پاسخدهندگان از دانش كافي براي اظهارنظر
برخوردار بودهاند .همچنين بيشتر پاسخگويان داراي سمتهاي كارشناس بوده و بيشتر
آنها در رشتههاي علوم انساني تحصيل كردهاند .در ادامه نتايج توصيفي و استنباطي
پژوهش آمده است.

آمار توصیفي مفهوم و ابعاد اصلي آمادگي الكترونیک
جدول زير شاخصهاي ميانگين ،انحراف معيار و ضريب پراكندگي را نشان
ميدهد .همانطور كه مالحظه ميشود به ترتيب عوامل اجتماعي و عوامل فناوري
داراي بيشترين ميانگين و عوامل اقتصادي داراي كمترين ميانگين است .همچنين عوامل
فناوري داراي كمترين ضريب پراكندگي و عوامل اقتصادي داراي بيشترين ضريب
پراكندگي هستند.
جدول  .9آمار توصیفي مفهوم و ابعاد اصلي آمادگي الكترونیک
ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب پراکندگي

مفهوم

آمادگي الكترونيكي
عوامل فناوري
عوامل اقتصادي
عوامل آموزشي و منابع انساني
عوامل دولتي
عوامل اجتماعي

244،
2433
14،2
244،
2432
2493

0412
0419
0434
04،،
043،
043،

0425
0424
0449
0431
043،
0430

ابعاد
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عوامل فناوري
4,00
3,50

2,88

3,00
2,50
2,00

عوامل اقتصادي

1,72

2,93

عوامل اجتماعي

1,50
1,00

2,47

عوامل آموزشي ومنابع انساني

2,32

عوامل دولتي

مدل  .4نمودار رادار ابعاد پنجگانه آمادگي الكترونیک در بانک سپه

نتایج آزمون  tیک نمونهای برای مفهوم و ابعاد پنجگانه اصلي
بهمنظور پاسخگويي به سؤاالت اول و دوم پژوهش و بررسي مناسب بودن آمادگي
الكترونيك و ابعاد آن ،از آزمون  tيك نمونهاي با نقطه برش  3استفاده شد .فرضيات و
نحوه تصميمگيري اين آزمون به شرح زير است:
فرض  H0به مفهوم آن است كه ميانگين بعد موردبررسي با  3برابر است.
فرض  H1به مفهوم آن است كه ميانگين بعد موردبررسي با  3برابر نيست.
در سطح اطمينان  95درصد درصورتيكه سطح معناداري بزرگتر از ميزان خطا
( )0،05باشد H0 ،پذيرفته ميشود ،درصورتيكه سطح معناداري كوچكتر از ميزان
خطا است  H0رد و  H1پذيرفته ميشود .با توجه به اينكه اين آزمون بهصورت دو
دامنه است بهمنظور اظهارنظر بهتر در خصوص مناسب بودن سطح آمادگي بر اساس
مقادير حد باال و حد پايين تفاوت ) (µ1 -µ2در سطح اطمينان  %95ميتوان گفت:
هرگاه حد پايين و باال هر دو مثبت باشند ،ميانگين مؤلفه موردبررسي از مقدار آزمون
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(عدد  )3بزرگتر است ،بهبيانديگر ازنظر پاسخگويان بعد موردبررسي در سطح مناسبي
قرار دارد.
هرگاه حد پايين و باال هر دو منفي باشند باشد ،ميانگين مؤلفه موردبررسي از مقدار
آزمون (عدد  )3كوچكتر است .بهبيانديگر ازنظر پاسخگويان بعد موردبررسي در
سطح مناسب نيست.
هرگاه حد پايين منفي و حد باال مثبت باشد ،ميانگين بعد با مقدار آزمون تفاوت
معنادار ندارد.
جدول  .4نتایج آزمون tیک نمونهای
ردیف

تخمین فاصلهای اختالف

1
2
3
4
5
1

متغیر

سطح آمادگي
الكترونيك
وضعيت عوامل فناوري
وضعيت عوامل
اقتصادي
وضعيت عوامل
آموزشي و منابع انساني
وضعيت عوامل دولتي
وضعيت عوامل
اجتماعي

محاسبهشده

سطح

( )µ1 -µ2در سطح اطمینان

نتیجه

معنادار

%39

آزمون

T

حد پایین

حد باال

-94023

04000

-0415

-0442

رد H0

-14،10

04031

-0425

0401

پذيرش H0

-114040

04000

-1444

-1413

رد H0

-،4222

04000

-0413

-0433

رد H0

-34119

04000

-0434

-0451

رد H0

-04315

0441،

-0423

0410

پذيرش H0

بر اساس نتايج جدول باال ،در سطح اطمينان  %95ميتوان گفت:
 سطح آمادگي الكترونيك بانك سپه در سطح مناسبي نيست و كمتر از متوسط
است.
 عوامل اقتصادي ،عوامل آموزشي و منابع انساني و عوامل دولتي در سطح مناسبي
نيستند و كمتر از متوسط ميباشند.
 وضعيت عوامل فناوري و عوامل اجتماعي در سطح متوسط است.
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ابعاد پنجگانه
بهمنظور پاسخگويي به سؤال سوم پژوهش و بررسي يكسان بودن ميزان اهميت
ابعاد پنجگانه آمادگي الكترونيك و مقايسه ميانگين ابعاد آمادگي الكترونيك از ديدگاه
پاسخگويان در بانك سپه از اين آزمون استفادهشده است .نتايج اين آزمون نشان داد كه
در سطح اطمينان  95درصد حداقل يك جفت از ميانگينهاي ابعاد پنجگانه آمادگي
الكترونيك با هم تفاوت معنادار دارند .بهبيانديگر ابعاد پنجگانه آمادگي الكترونيك
ازنظر پاسخگويان اهميت يكساني ندارند .در ادامه بهمنظور بررسي دقيقتر اينكه
تفاوتها بين ميانگين چه مؤلفههايي است از آزمون مقايسه چندگانه توكي استفاده شد.
نتايج اين آزمون نشان داد در سطح اطمينان  %95ميتوان ابعاد آمادگي الكترونيك را در
سه گروه از جنبه اهميت ميانگين دستهبندي كرد .گروه اول شامل عوامل اجتماعي و
عوامل فناوري است .گروه دوم شامل عوامل آموزشي و منابع انساني و عوامل دولتي
است و گروه سوم دربرگيرنده عوامل اقتصادي است .ازنظر اهميت نيز ابعاد در گروه
اول از دوم و سوم بزرگتر است.

نتیجهگیری و بحث
بيشتر مدلها و ابزارهاي سنجش آمادگي الكترونيك براي سنجش زمينههاي فناوري
اطالعات و ارتباطات در كشورها و جوامع طراحي شده است ،اما ازآنجاكه تحليل نقاط
ضعف و قوت و سنجش آمادگي الكترونيك موردنياز سطوح خرد نظير سازمانها نيز
بوده و درواقع مبنايي براي سنجش آمادگي الكترونيك در سطوح كالن فراهم ميكند،
ميتوان از مؤلفههاي ارائه شده توسط اين مدلها يا تركيبي از آنها در سطح خرد نيز
كمك گرفت ()Huang et al. 2004؛ بنابراين تفاوتي كه بين سنجش سطوح ملي و
سازماني وجود دارد نبايد مانع از آن شود كه در سنجش آمادگي الكترونيك در سطح
خرد از بررسي ابزارها ،فرايند سنجش و ساير مباحث مطرحشده در سطوح كالن كه
ميتواند راهنماي سنجش در سطوح خرد باشد ،غافل شويم .با توجه به اهميت سنجش
آمادگي الكترونيك در سطوح خرد ازيكطرف و فقدان مدل مناسب براي سنجش آن از
طرف ديگر ،در اين پژوهش مدل مفهومي با استفاده از چارچوب كلي متغيرهاي
موردنظر مدل بريج طراحي و پس از استخراج شاخصهاي آن با استفاده از ساير
مدلها ،مدل موردنظر در سطح خرد آزمون شد .در پژوهش حاضر بانك سپه بهعنوان
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جامعه موردمطالعه انتخاب و آمادگي الكترونيك آن به كمك پرسشنامه بررسي شد.
بررسي ويژگيهاي فني ابزار اندازهگيري نشان داد كه پرسشنامه پژوهش داراي پايايي و
روايي سازه مناسب است؛ يعني ابزار اندازهگيري درمجموع مناسب بوده است.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،نتايج آزمون tيك نمونهاي نشان داد كه سطح
آمادگي الكترونيك اين بانك در سطح مناسبي نيست و كمتر از متوسط است .همچنين
پاسخ به سؤال دوم نشان داد كه عوامل اقتصادي ،عوامل آموزشي و منابع انساني و
عوامل دولتي در سطح مناسبي نيستند و كمتر از سطح متوسط ميباشند ،ولي وضعيت
عوامل فناوري و عوامل اجتماعي بانك در سطح متوسط است .بهبيانديگر از ابعاد
پنجگانه عوامل اجتماعي و عوامل فناوري بهطور نسبي در سطح مطلوبتري قرار
دارند.
همچنين بررسي وضعيت موجود مؤلفههاي مربوط به ابعاد پنجگانه آمادگي
الكترونيك نشان داد كه فقط مؤلفه زيرساخت سازماني ازنظر پاسخگويان در سطح
مناسب و بيشتر از متوسط است و ساير مؤلفهها همانطور كه پيشتر اشاره شد در
سطح مناسبي نيستند (نتايج آماري اين بخش بهمنظور تلخيص حذفشده است).
در ادامه نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه در پاسخ به سؤال سوم نشان داد ابعاد
پنجگانه آمادگي الكترونيك ازنظر پاسخگويان اهميت يكساني ندارند و ابعاد پنجگانه را
ميتوان ازنظر اهميت در سه گروه قرارداد.
بررسي تفاوت ديدگاههاي پاسخگويان در گروههاي جمعيت شناختي مقطع ،رشته،
سابقه كار و سمت در مورد ابعاد پنجگانه آمادگي الكترونيك (نتايج آماري اين بخش
بهمنظور تلخيص حذفشده است) با استفاده نشان داد كه تفاوت چنداني بين ديدگاه
زيرگروههاي اين متغيرهاي جمعيت شناختي (به استثنا متغير سمت) در خصوص ابعاد
پنجگانه آمادگي الكترونيك بانك سپه وجود ندارد.
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