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سازی ساختاری تفسیری از عوامل مؤثر بر آمادگی مدل
 الکترونیکی

 

 ابراهیم رجب پور

 چکیده

گذاری هستند و ارزیابی ریزی و سرمایهدیجیتال، در حال برنامههای مختلف عرصه
ها در زمینه ورود به از سازمان ها آنآمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان موفقیت 

ای برخوردار است. در این تحقیق محقق قصد دارد، پس از بررسی عوامل اهمیت ویژه
سازی ساختاری تفسیری به تبیین دلمؤثر بر آمادگی الکترونیکی، با استفاده از روش م

های صورت گرفته از مرور آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی بپردازد. با بررسی
نفر(، شش دسته عوامل  71ادبیات تحقیق به روش تطبیقی و همچنین نظرات خبرگان )

-مؤثر در سنجش آمادگی الکترونیکی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش مدل

اختاری تفسیری در سه سطح، قرار گرفتند. در ادامه پس از مشخص شدن سازی س
نهایی،  یریپذ دسترسسطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در 

هایی همچون زیرساخت  مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم گردید. نتایج نشان داد عامل
ارتباط با موضوع سنجش آمادگی  و دسترسی، منابع انسانی و ساختار سازمانی در

الکترونیکی در صنعت دارویی از اثرگذاری بیشتری نسبت به بقیه عوامل برخوردارند. 
فناوری اطالعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی، تجارت الکترونیک،  :یدواژگانکل
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 مقدمه

اکثر  توجه موردمحور تشکیل جوامع اطالعاتی  عنوان بهامروزه فناوری اطالعات 
که  مفهوم نسبتاً جدیدی است 7کشورهای جهان قرار گرفته است. آمادگی الکترونیکی

در  ITتحت تأثیر نرخ سریع نفوذ اینترنت در جهان و پیشرفت چشمگیر در استفاده از 
 فراهم منظور هب(. این مفهوم 2002، 2ماچوال و براکلتجارت و صنعت قرار گرفته است )

میان  3آوردن چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی
گرفت )رجب پور و  شکل 7990در اواخر دهه  توسعه درحالو  یافته توسعهکشورهای 
(. در طول چند سال گذشته تعداد زیادی مدل ارزیابی آمادگی 7390همکاران، 

ها میزان آمادگی طحی هر کدام از این مدلس طور بهاست.  یافته توسعهالکترونیکی 
نشان  5و تجارت الکترونیکی 4اقتصاد یا جامعه را برای سود بردن از جامعه اطالعاتی

ها تعاریف، اهداف و شود که این مدلتر مشخص میاما با یک بررسی دقیق؛ دهندمی
وتی برای های متفاهای متفاوتی از آمادگی الکترونیکی دارند و از روشاستراتژی

 (.2009، 1زاده و همکاران؛ حنفی2009؛ ماچوال، 2004، 2)ریزک کنندارزیابی استفاده می

توسط پروژه سیاست » 7991ها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال اولین تالش
زمانی که نخستین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی تحت عنوان  «1کامپیوتری های سامانه

-)حنفی را ایجاد کرد، شکل گرفت« ایدگی برای زندگی در دنیای شبکهراهنمای آما»

 های سامانهپروژه سیاست  (.2077، 9؛ المودیمی و همکاران2009زاده و همکاران، 
ای تعریف کرد که در آن، کامپیوتری آمادگی الکترونیکی را با در نظر گرفتن جامعه

فناوری اطالعات و دسترسی سریع به بازار رقابتی همراه با استفاده و دسترسی ثابت 
، مراکز درمانی و منازل، حریم شخصی وکارها کسبدر مدارس، دفاتر دولتی، ارتباطات 

 (.2007، 70)بریج کاربر و امنیت شبکه وجود داشت
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، ابزارهای یافته توسعههای متعددی از کشورهای ها و آژانس، سازمان7991از سال  
اند که رویدادهای مختلفی را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح کالن ابداع کرده

گیرند )رجب پور و خسروی لقب، کلیدی کشور را در سطح ملی اندازه می یها بخش
 یفنّاورسیاست  ، یک شرکت مشاوره مدیریتی و7کانلمک ها شامل(. این سازمان7392

در دانشگاه هاروارد،  المللی ینب، مرکز توسعه 2اقتصاددانانعمومی، واحد اطالعات 
، برنامه توسعه 3داده، کنفرانس سازمان ملل در زمینه توسعه و تجارت المللی ینبشرکت 
گیری آمادگی (. در کل، هر یک از ابرارهای اندازه2004ریزک، باشند )می 4موزاییک

کنند می دهگیری آن استفا تلفی برای اندازههای مخاز تعاریف و تکنیک الکترونیکی
 (.2005بریج، )

آمادگی الکترونیکی برای ذینفعان مختلف با اهداف متفاوت، معانی گوناگونی دارد 
بنابراین تعریف آمادگی الکترونیکی در این تحقیق حائز اهمیت است. ؛ (2003، 5پیترز)

ها شود: توانایی شرکتزیر تعریف می صورت بهپژوهش  آمادگی الکترونیکی در این
های اطالعات. ارزیابی آمادگی برداری موفق از فناوریو بهره یریکارگ بهبرای اتخاذ، 

ها جهت گیری میزان آمادگی جوامع و سازمانالکترونیکی ابزاری مناسب برای اندازه
ها را به خود جلب زمانکه توجه کشورها و سا استاستفاده از تجارت الکترونیکی 

، 1؛ وایز و همکاران2070، 1؛ حقیقی و همکاران2004، 2)دوتا و همکاران کرده است
2073.) 

-ها جهت بهرهبنابراین، با توجه به اهمیت موضوع و سنجش میزان آمادگی سازمان

برداری موفق از فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای تجارت الکترونیک، شناسایی 
ها بسیار ضروری است. در همین راستا، مؤثر بر آمادگی الکترونیکی سازمان عوامل

صنایع کشور که وظیفه سالمت و درمان افراد  ترین مهمیکی از  عنوان بهصنعت دارویی 
را برعهده دارد، باید به سمت دنیای دیجیتال حرکت نماید تا از جهان الکترونیکی عقب 

ستاوردهای جدید دارویی جهان پی برده و همچنین، نماند و از این طریق بتواند به د
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خود بتواند از طریق الکترونیکی داروها را به سایر نقاط جهان ارسال نماید. در این 
مسیر، اولین گام، شناسایی عوامل مؤثر بر سنجش آمادگی الکترونیکی در صنعت 

جش آمادگی بنابراین، تحقیق حاضر پس از شناسایی عوامل مؤثر بر سناست؛ دارویی 
الکترونیکی صنعت دارویی، به دنبال ارائه مدلی متفاوت از سنجش آمادگی الکترونیکی 

 سازی معادالت ساختاری است.ها با استفاده از مدلسازمان

 مرور ادبیات تحقیق

نفوذ سریع اینترنت در  واسطه به آمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که
و صنعت  وکار کسبسراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطالعات در 

 منظور بهو  7990 (. این مفهوم در اواخر دهه2002ماچوال و براکل، است ) یافته توسعه
فراهم آوردن چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان 

؛ 2002ماچوال و براکل، شکل گرفت ) توسعه درحالو کشورهای  یافته عهتوسکشورهای 
های متعدد ارزیابی (. در طول چند سال گذشته مدل2009زاده و همکاران، حنفی

آمادگی الکترونیکی طراحی و توسعه داده شده است. نگاهی سطحی به هر کدام از این 
اطالعاتی و تجارت  گیری از جامعه، میزان آمادگی اقتصاد یا جامعه برای بهرهها مدل

ها، تعاریف شود که مدلتر، آشکار میکند. در بررسی دقیقالکترونیکی را مشخص می
های مختلفی برای ارزیابی استفاده بسیار متفاوتی از آمادگی الکترونیکی دارند، روش

اده، م.ر و زحنفیاند )کارها و نتایج متفاوتدر اهداف، راه ها آنکنند و ارزیابی می
 (.2009همکاران، 

 یمش خط پروژه یلهوس به 7991ها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال اولین تالش
(. در این پروژه یک مدل 2002ماچوال و براکل، ای انجام گرفت )رایانه های سامانه

دگی که آما ارائه شد« ایآمادگی برای زندگی در دنیای شبکه یراهنما»ارزیابی با نام 
« ایمیزان آمادگی یک جامعه برای مشارکت در دنیای شبکه» عنوان بهالکترونیکی را 

(. پس از توسعه اولین 7991، کامپیوتری های سامانهتعریف کرده است )پروژه سیاست 
های تحقیقاتی، ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی، چندین ابزار ارزیابی توسط سازمان

جاری و افراد به وجود آمده است )حنفی زاده و همکاران، های تها، شرکتدانشگاه
ارزیابی آمادگی الکترونیکی را به دو سطح کالن و خرد  2004(. ریزک در سال 7311
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و در سطح  استکند، آمادگی الکترونیکی در سطح کالن مربوط به کشورها تقسیم می
نیکی در سطح خرد، (. آمادگی الکترو2004ریزک، گیرد )ها را در برمیخرد سازمان

ها، ها، سازمانعمومی، شرکت های سامانهها، جوامع، اشاره به ارزیابی در سطح بخش
 یلهوس بهانداز خرد ( دارد. این مفهوم از چشمکنندگان مصرفو سطوح فردی ) مؤسسات

در کاربرد فناوری  العاده خارقهای نرخ سریع نفوذ اینترنت در سرتاسر جهان و پیشرفت
زاده ؛ حنفی2002ماچوال و براکل، و صنعت ناشی شده است ) وکار کسبدر  اطالعات

بندی تحقیق حاضر در سطح خرد اجرا (. پس با توجه به این تقسیم2009و همکاران، 
های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح شده است. در ادامه به بررسی پیشینه مدل

ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح کالن  هایپردازیم. برای مطالعه بیشتر مدلخرد می
زاده و حنفینوشته ) "های ارزیابی آمادگی الکترونیکیبندی مدلطبقه"به مقاله 
 مراجعه شود. (2009همکاران، 

تحقیقات در زمینه ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشتر در حوزه کشور و منطقه بوده است 
ها تعداد محدودی مدل وجود دارد. در سازمانو در زمینه ارزیابی آمادگی الکترونیکی 

، استرالیا، کشورهای اروپایی و آسیایی متحده یاالتاخاص، اکثر این مطالعات در  طور به
جوتال و همکاران در سال  مثال عنوان به(. 2001، 7)فتحیان و همکاران انجام شده است

اندازه کوچک و  های بایک مدل مفهومی از آمادگی الکترونیکی در سازمان 2002
عالوه بر این ماچوال و براکل در (. 2002، 2)جوتال و همکاران اندمتوسط را ارائه کرده

های کوچک و متوسط در گیری آمادگی الکترونیکی شرکتمدلی برای اندازه 2002سال 
با توجه به دستیابی به اطالعات در بوتسوانا طراحی  فناوری اطالعات و ارتباطاتبخش 

، اطالعات و ارتباطاتبعد؛ آمادگی سازمان، آمادگی  پنجروی  ها آن. تمرکز اندکرده
ماچوال و براکل، ) طالعات و آمادگی منابع انسانی استبیرونی، آمادگی ا آمادگی محیط

2002.) 
های ، از مدل آمادگی الکترونیکی موال و لیکر در سازمان2001تان و همکاران در سال 

عوامل بازدارنده تجارت الکترونیک در  ترین مهممطالعه چینی استفاده کردند. این 
از: دسترسی محدود به  اند عبارتهای چینی را شناسایی کرد. این عوامل سازمان
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گذاری اطالعات، گذاری گسترده در به اشتراککامپیوتر، عدم اعتماد داخلی، عدم سرمایه
 2005مدل در سال  عدم تحمل شکست و ناتوانی در واکنش سریع به تغییرات. این

در آفریقای جنوبی ابداع شده بود )رجب پور و همکاران،  وکار کسب 750 برای ارزیابی
-مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان 2001(. فتحیان و همکاران در سال 7390

-غیرانتفاعی با اندازه کوچک و متوسط در ایران را ارائه داده اطالعات و ارتباطاتهای 

، محیط قانونی و ایمن، زیرساخت اطالعات و ارتباطاتچهار بعد زیرساخت  ها نآاند. 
فتحیان و اند )را مورد نظر قرار داده اطالعات و ارتباطاتسازمانی و دسترسی به 

یک مدل ارزیابی آمادگی  2009(. حنفی زاده و همکاران در سال 2001همکاران، 
زاده، م.ر و حنفیاند )و متوسط ارائه کرده های با اندازه کوچکالکترونیکی برای سازمان

های ارزیابی آمادگی الکترونیکی که در خالصه مدل 7(. در جدول 2009همکاران، 
 اند:، نشان داده شدهها آنبا ابعاد مورد بررسی  هسطح خرد وجود دارند، همرا
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               *     * * (2004) 7ورنالج

                 * *   * (2004) 2رامایه

                 * *   * (2004ریزک )

         *     *     *   (2005) 3ویکرامسین و همکاران

         *   *       * * (2005) 4جننت و همکاران

         *   *     *     (2005) 5موال و لیکر

           *         * * (2002) 2کوجا و رمضان

               * * *     (2002) 1لویت

               * *   * * (2002ماچوال و براکل )

                                                                                                                                                                                                     
1. Worknowledge 
2. Ramayeh 

3. Wickramasinghe et al. 
4. Jennett et al. 

5. Molla & Licker 

6. Khoja & Ramzan 

7. Luyt 
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                   * *   (2002) 7رویکر و همکاران

   *             * * * * (2001) 2علیامین

           *       *   * (2001) 3کو و همکاران 

         *     * *     * (2001همکاران )فتحیان و 

   *         * * * * * * (2009زاده، م.ر و همکاران )حنفی

 *             *     * * (2070) 4طوفانی و همکاران

           *   *       * (2070حقیقی و همکاران )

       *           *     (2070) 5الی و اونگ

               *     * * (2077) 2سالهی و همکاران

                                                                                                                                                                                                     
1. Ruikar et al. 

2. Aminali 

3. Koh et al. 
4. Toufani et al. 
5. Lai & Ong 
6. Salhieh et al. 
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         *     *       * (2077) 7تران و همکاران 

 *     *   *   *     * * (2077) 2داراب و منتظر

                 * * * * (7311حنفی زاده و همکاران )

   * * *       * * * * * (7311موحدی و همکاران )

 
 

                                                                                                                                                                                                     
1. Tran et al. 
2. Darab & Montazer 
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 اهمیت آمادگی الکترونیکی

دالیل گوناگونی مبنی بر افزایش عالقه کشورهای برای ارزیابی وضعیت آمادگی 
شان وجود دارد. در کل، کشورها در حال تالش برای ملحق شدن به جوامع الکترونیکی

محدودیتی، قدرت ایجاد،  گونه یچهجهانی اطالعات هستند که در آن تمامی افراد بدون 
توسعه تجاری، اجتماعی،  منظور بهبرداری از اطالعات را دریافت اشتراک و بهره

، در عصر ینبر اعالوه  (.7390رجب پور و همکاران، ) فرهنگی و سیاسی خود دارند
با سطح آمادگی الکترونیکی  ای یندهفزا طور بهکنونی اینترنت؛ رقابتی بودن کشورها، 

، 2؛ حمیدی و صفابخش2009، 7؛ حسین و همکاران2007)بریج،  بط شده استمرت ها آن
توانند، کشورهایی که در سطح باالی از آمادگی الکترونیکی قرار دارند می(. 2077

های جدید از اینترنت استفاده کرده و جهت ارتقای سطح خدمات و ایجاد فرصت
تر لکترونیکی قرار دارند رقابتیتری از آمادگی انسبت به کشورهایی که در سطح پایین

-باشند. مثالً کشورهایی مثل دانمارک، انگلیس، سوئد، نروژ، فنالند، آمریکا که در رده

اند دارای های باالی جدول را به خود اختصاص دادهبندی آمادگی الکترونیکی، رتبه
، 3مواحد اطالعات اکونومیست و شرکت آی بی ا) باشندمحیط تجاری رقابتی نیز می

سازی تجارت مرتبط با آن برای فعال های یفنّاوربعالوه، پتانسیل اینترنت و (. 2004
(. 2002ماچوال و براکل، ای مستندسازی شده است )گسترده طور بهالکترونیکی جهانی 

های ارتباطاتی جهانی به وسیعی گسترش شبکه طور بهساختارهای بازاری اینترنتی، 
کند که تبادالتی جدیدی ارائه می های یسممکان وسعهت درحالهای کشورهای شرکت

(. 7397زاده، نماید )حنفیتری در بازارهای جهانی میرا قادر به رقابت عادالنه ها آن
، عملیات و اطالعات و ارتباطات فناوریرود های تجاری، انتظار میبرای سازمان

فیت را بهبود بخشد، جویی شود، کیرا ارتقاء بخشد، در زمان صرفه ها آنمدیریت 
های عمومی کارکنان را افزایش دهد و دسترسی اشتراک اطالعاتی را ایجاد کند، مهارت

، 5؛ اندرسون و همکاران2003، 4)مسعود و یوسف به اطالعات مبادالتی را تسهیل نماید

                                                                                                                             
1. Hussain et al. 
2. Hamidi & Safabakhsh 

3. Economist Intelligence Unit and IBM Corporation 

4. Maksoud and Youseff 

5. Anderson et al. 
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 (.2077، 7؛ التواجری و همکاران2001
یق حاضر شناسایی و مورد با بررسی پیشینه تحقیق شش عامل به شرح زیر برای تحق

پذیرش قرار گرفتند: زیرساخت، منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات، محیط 
بیرونی، ساختار سازمانی و منابع مالی. قابل ذکر است که شش عامل انتخابی در مرحله 

های ارزیابی آمادگی الکترونیک اول، از بین عواملی که بیشترین تکرار را در بین مدل
اند و در مرحله دیگری به تأیید خبرگان دانشگاهی و صنعت اند، انتخاب شدهشتهدا

بنابراین، پژوهش به ؛ انددارویی با استفاده از روش دلفی در طی دو مرحله، قرار گرفته
عوامل مؤثر بر تبیین آمادگی  ترین مهماست که  سؤالدنبال پاسخگویی به این 

؟ و مدل مفهومی سلسله مراتبی آن به چه صورت دان کدمالکترونیکی در صنعت دارویی 
 است؟

 پژوهش یشناس روش

پیمایشی  ـ این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث ماهیت و روش توصیفی
. شامل توصیف، ثبت و کند یماست. تحقیق توصیفی آنچه را هست توصیف 

شرایط موجود است. در تحقیق پیمایشی پژوهشگر برای کشف عقاید،  وتحلیل یهتجز
 .کند یماز پرسشنامه و مصاحبه استفاده  موردنظرافکار، ادراکات و تجربیات افراد 

ای و های کتابخانه توان هم از روش های الزم جهت یک طرح پژوهشی را می داده
مصاحبه و ... گردآوری نمود. های میدانی مانند پرسشنامه،  بررسی متون و هم از روش

ای برای گردآوری اطالعات در زمینه ادبیات پژوهش در این پژوهش از روش کتابخانه
های مرتبط با تحقیق استفاده شده است. ابزار  در زمینه گرفته انجامهای  و پیشینه پژوهش

گردآوری اطالعات در این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر در سنجش آمادگی 
 .استکترونیکی در صنعت دارویی، پرسشنامه محقق ساخته ال
تحقیق را در اختیار خبرگان و  سؤاالتبا توجه به هدف پژوهش، پرسشنامه متناسب با  

مدیران متخصص در زمینه تحقیق قرار داده شد، لذا جامعه آماری پژوهش، اساتید 
گیری هدفمند دانشگاهی، خبرگان و مدیران صنعت دارویی است که به روش نمونه

اند. برای بررسی روایی ابراز گرداوری پژوهش، از روایی محتوا استفاده انتخاب شده

                                                                                                                             
1. Altuwaijri et al. 
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که پرسشنامه در اختیار اساتید و متخصصان صنعت دارو که آشنایی با  صورت ینبدشد؛ 
 موضوع تحقیق داشتند، قرار گرفت.

ای و قضاوتی یهگیری سهمگیری هدفمند به دو دسته نمونهقابل ذکر است که نمونه
گیری قضاوتی استفاده شده است. در این در این پژوهش از نمونه ؛ کهشود تقسیم می

شوند که برای ارائه اطالعات موردنظر در گیری افرادی برای نمونه انتخاب مینمونه
گیری قضاوتی زمانی مطرح طرح نمونه دیگر یعبارت بهبهترین موقعیت قرار دارند. 

. هاست آنمحدودی از افراد دارای اطالعاتی هستند که محقق به دنبال شود که طبقه  می
ها و نفر از اساتید دانشگاه 71گیری هدفمند قضاوتی )در این پژوهش از نمونه

انجام پژوهش استفاده شده است. در این تحقیق،  منظور بهمتخصصان صنعت دارویی( 
اوری اطالعات و آمادگی منظور از افراد خبره، کسانی هستند که آشنایی با فن

سال در حوزه فناوری سابقه کاری داشته باشد و یا در این  3الکترونیکی داشته، حداقل 
که  رسد یمکند. در این پژوهش پژوهشگر زمانی به اشباع نظری حوزه تدریس می

انجام شود )با  ها دادهها حاصل نشود به عبارتی وارسی کامل مدرک جدیدی از داده
متخصص(. از طرف دیگر، برای تعیین پایایی ابزار از شیوه ثبات و  71نظر  استفاده از

است که نشانگر پایایی خوبی  15/0نیز استفاده شده است که مقدار آن  ICC7ضریب 
 .است

 2سازی ساختاری تفسیریمدل

سازی ساختاری تفسیری یکی از ابزارهایی است که تعامل بین متغیرهای مختلف مدل 
صورت روابط  سازی ساختاری تفسیری روابط بین متغیرها را بهدهد. مدل را نشان می

شناسایی و نشان دادن روابط  منظور بهبنابراین، این روش ؛ دهد سلسله مراتبی نشان می
-ای داشته باشند، مورد استفاده قرار می توانند روابط پیچیده بین اجزای مختلف که می

 (.2073، 3عطری و همکارانگیرد )

 (2077، 4)سنگ و کانت: استساختاری تفسیری به شرح زیر  یساز مدلهای روش  گام

                                                                                                                             
1. Intraclass Correlation Coefficient 

2. Interpretative structural modeling (ISM) 
3. Attri et al. 

4. Singh & Kant 
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متغیرها  شوند، این باشند شناسایی می اثرگذارتوانند بر روی سیستم  متغیرهای که می
ماتریس خودتعاملی ایجاد  و کارها باشد. در این مرحله تواند شامل افراد، اهداف می
دهند. را نشان می یریپذ دسترسشود که  ی استفاده میشود، در ماتریس، از نمادهای می

 اند از:این نمادها عبارت
V-  اگر متغیرi  در ایجاد متغیرj .تأثیر داشته باشد 

 .تأثیر داشته باشد iدر ایجاد متغیر  j یرمتغاگر 
- X متغیر  اگرi  در ایجاد متغیرj .تأثیر داشته باشد و برعکس 

- O متغیر  اگرi تغیر در ایجاد مj تأثیر نداشته باشد و برعکس. 
در گام قبل، به  یادشدهپذیری اولیه باید نمادهای  دستیابی به ماتریس دسترس منظور به

به اولیه  یریپذ دسترسنمادهای صفر و یک تبدیل شوند. بدین ترتیب ماتریس در 
 آید. می دست

در روابط  یریپذ انتقالپذیری اولیه، با در نظر گرفتن  پس از دستیابی به ماتریس دسترس
آید. این ماتریس میزان  می به دستنهایی  یریپذ دسترس، ماتریس در آمده دست به

دهد. قدرت نفوذ از جمع اعداد  ها را نشان می وابستگی و قدرت نفوذ هر یک از عامل
 آید. می به دستدر هر ردیف و میزان وابستگی از جمع اعداد در هر ستون 

پذیری نهایی، مجموعه خروجی و  در این مرحله با استفاده از ماتریس در دسترس
آید. مجموعه خروجی برای هر عامل دربردارنده  می به دستورودی برای هر عامل 

تأثیر دارد و مجموعه ورودی برای هر عامل  ها آنهایی است که بر  خود عامل و عامل
 .است ها آناز  یرپذیرتأثهای  نیز دربردارنده خود عامل و عامل

پس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی و اشتراک بین دو مجموعه خروجی و 
 به دستگردد. از طریق مجموعه مشترک برای هر مانع  ورودی برای هر مانع تعیین می

کامالً هماهنگ باشند و دارای  ها آنهایی که مجموعه خروجی و مشترک  آید. عامل می
ساختاری تفسیری قرار  مراتب سلسلهسطح از  ترین یینپاند در باش نفوذکمترین قدرت 

هایی باالترین سطح مشخص شدند، باید این  در اولین تکرار، عامل که یهنگامگیرند.  می
ها  عامل  ها حذف شوند. این عمل تا زمانی که سطح تمامی ها از سایر عامل عامل

 کند. مشخص شود ادامه پیدا می
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 پژوهش های یافته

شود، در این ماتریس از  برای انجام این پژوهش ابتدا ماتریس خودتعاملی ایجاد می
گردد که برای استخراج ماتریس  شرح داده شده استفاده می 7نمادهایی که در گام 

 شود. مالحظه می 2خودتعاملی از نظر متخصصان استفاده شده است که در جدول 

 ماتریس خودتعاملی .1جدول 

  واملع 5 6 9 1 1 3

 O X A X A 7 زیرساخت 
  X X X A 2 منابع انسانی 
   X V A 3 فناوری اطالعات و ارتباطات 
    V O 4 محیط بیرونی 
     O 5 ساختار سازمانی 
 2 منابع مالی      

 

، به 2در  یادشدهپذیری اولیه باید نمادهای  دستیابی به ماتریس در دسترس منظور به
اولیه طبق  یریپذ دسترسنمادهای صفر و یک تبدیل شوند. بدین ترتیب ماتریس در 

 آید. می به دست 3جدول 

 پذیری اولیه . ماتریس دسترس1جدول 

  عوامل 3 1 1 9 6 5 قدرت نفوذ
 7 زیرساخت 7 0 7 0 7 0 3
 2 منابع انسانی 0 7 7 7 7 0 4

5 0 0 7 7 7 7 
فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
3 

 4 محیط بیرونی 7 7 7 7 7 0 5

 5 ساختار سازمانی 7 7 0 0 7 0 3
 2 منابع مالی 7 7 7 0 0 7 4

  قدرت وابستگی 5 5 5 3 5 7 

در  پذیری انتقالپذیری اولیه، از طریق دخیل نمودن  پس از دستیابی به ماتریس دسترس
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(، 4آید )جدول  می دست بهنهایی  یریپذ دسترس، ماتریس در آمده دست بهروابط 
شود که ورودی و خروجی هر بنابراین اقدام به محاسبه ماتریس ورودی و خروجی می

شود.  میسازی ساختاری تفسیری محاسبه روش مدل 3از گام معیار با استفاده 
-ورودی معیار یک یعنی زیرساخت و دسترسی به معنی آن دسته از معیار ؛مثال عنوان به

 . همچنین،است( 5-3-7گذارد؛ یعنی متغیرهای ) می اثر ها آنخت بر هایی که زیرسا
هایی که بر زیرساخت اثر خروجی معیار یک یعنی زیرساخت به معنی آن دسته از معیار

 نگاه کردن. برای تعیین رتبه معیارها با است( 2-5-4-3-7گذارند؛ یعنی متغیرهای ) می
 ها آنبا مجموعه اشتراک  ها آنها که ورودی یارهااز معها آن دسته اشتراک ورودی به

گیرد که با توجه زیر معیارهای زیرساخت و قرار می 7هماهنگ باشد در سطح 
دسترسی، منابع انسانی و ساختار سازمانی به دلیل اینکه مجموعه ورودی و مجموعه 

 گیرند.با هم یکسان هستند، در سطح یک قرار می ها آناشتراک 

 (3سطح نهایی )مربوط به  یریپذ دسترسر . ماتریس د9جدول 

  عوامل ورودی خروجی مشترک سطح
 7 زیرساخت 7-3-5 7-3-4-5-2 7-3-5 7
 2 منابع انسانی 2-3-4-5 2-3-4-5-2 2-3-4-5 7

 7-2-3-4 7-2-3-4-2 7-2-3-4-5 
فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
3 

 4 محیط بیرونی 7-2-3-4-5 2-3-4 2-3-4 
 5 ساختار سازمانی 7-2-5 7-2-3-4-5 7-2-5 7

 1 منابع مالی 7-2-3-2 2 2 

 
سطح  عنوان بهمعیارهای زیرساخت، منابع انسانی و ساختار سازمانی  قرار دادنبعد از 

یک برای تعیین سایر سطح جدول با حذف معیارهای زیرساخت، منابع انسانی و 
شد معیارهای فناوری اطالعات شود؛ که مشخص بندی میسطح ساختار سازمانی دوباره

گیرد که نتیجه محاسبات در آمده و ارتباطات و محیط بیرونی در سطح دوم قرار می
 است.
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 (1سطح نهایی )مربوط به  پذیری دسترس. ماتریس در 6جدول 

  عوامل ورودی خروجی مشترک سطح

1 1-9 1-9-5 1-9 
فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
3 

 9 بیرونیمحیط  1-9 1-9 1-9 1
 6 منابع مالی 1-5 5 5 

 
در سطح دوم  معیارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و محیط بیرونی قرار دادنبعد از 

 ؛ کهشودبندی میسطح برای تعیین سایر سطوح جدول با حذف این دو معیار دوباره
  .گیرددر سطح سوم قرار می مشخص شد آخرین معیار یعنی منابع مالی

 (1سطح نهایی )مربوط به  پذیری دسترس. ماتریس در 5جدول 

  موانع ورودی خروجی مشترک سطح
 4 منابع مالی 2 2 2 3

 تشکیل مدل ساختاری تفسیری

پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در 
شود. مدل نهایی در نشان  نهایی، مدل اولیه ساختار تفسیری ترسیم می پذیری دسترس

که در  هایی سطح تشکیل شده است. عامل 3از  آمده دست بهداده شده است. مدل نهایی 
هایی همچون  کمتری برخوردارند. عامل یرتأثقرار دارند از  مراتب سلسلهسطوح باالی 

 سازمانی در ارتباط با موضوع پژوهش از زیرساخت و دسترسی، منابع انسانی و ساختار
 اثرپذیری بیشتری برخوردارند.
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 ساختاری پژوهش یساز مدل. 3نمودار 

تفسیری آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی با ـ  بعد از ترسیم مدل ساختاری
پذیری اقدام به ایجاد تفسیری و ماتریس در دسترس ـ سازی ساختاریبکارگیری مدل

 بندی متغیرها در چهار دسته زیر شد.وابستگی و دسته ـ ماتریس نفوذپذیریجدول 
و  هدایت قدرت دارای که است متغیرهایی شامل دسته این :خودمختار متغیرهای
و  هستند سیستم به متصل غیر متغیرها نسبتاً باشند. اینمی ضعیف و متوسط وابستگی

 باشند.می سیستم با ضعیف و کم ارتباطات دارای
ولی وابستگی  کم یکنندگ تیهدا قدرت دارای متغیرها از نوع وابسته: این متغیرهای

 .هدف هستند یا نتیجه متغیرها معموالً متغیرهای از این دسته باشند.می باال نسبتاً

 و زیاد هدایت قدرت دارای که هستند متغیرهایی دسته سومین پیوندی: متغیرهای
 تواندآنان می در تغییر نوع هر زیرا هستند، غیر ایستا متغیرها این باشند.می زیاد وابستگی

 را این متغیرها تواندمی نیز سیستم بازخور تیدرنها و دهد قرار ریتأث تحت را سیستم

 .دهد تغییر دوباره

-کم می وابستگی ولی زیاد یکنندگ تیهدا قدرت دارای که نفوذی: متغیرهایی متغیرهای

 (.2074، 7)مالون گیرندمی قرار محرک گرید عبارت به نفوذی یامتغیرهای  جزء باشند

بر موضوع آمادگی الکترونیکی از بعد  مؤثرنتایج تحلیل میک مک نشان داد شش عامل 
قدرت نفوذپذیری و وابستگی به چهار دسته عوامل نفوذی، پیوندی، وابسته، خودمختار 

ساخت و دسترسی چون قدرت نفوذ ؛ عامل اول یعنی زیرمثال عنوان بهشوند. تقسیم می

                                                                                                                             
1. Malone 
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کم و قدرت وابستگی زیادی دارد، بنابراین یک عامل وابسته است؛ همچنین عامل سوم 
یعنی فناوری اطالعات، چون قدرت نفوذ و وابستگی زیادی دارد یک عامل پیوندی در 

شان ارتباط با موضوع پژوهش است، سایر عامل نیز بسته به قدرت نفوذپذیری وابستگی
ارتباط به موضوع در یکی از چهار دسته عوامل نفوذی، پیوندی، وابسته، خودمختار در 

 (.1جدول گیرند. )قرار می

 تحلیل میک مک .7جدول 

 5  نفوذی  پیوندی 

وذ
 نف

ت
در

ق
 

 3  4   5 
 2    2 4 

 3  خودمختار  5و  7 وابسته
      2 
      7 
2 5 4 3 2 7 

  قدرت وابستگی

 بررسیبحث و 

گیر آن در ایجاد تغییرات و تحوالت مثبت، در های چشمفناوری اطالعات و توانمندی
های تجاری، موجب توجه کنار امکان افزایش کارایی و اثربخشی در صنایع و بنگاه

های بیشتری از آن شده است. یکی از روزافزون به این فناوری و ارائه کاربردها و جلوه
نسان از اهمیت بیشتری برخوردار است، صنعت دارویی و ها که برای ااین حوزه

صنعت دارویی باید در سطح مناسبی از آمادگی الکترونیکی  یجهدرنتبهداشتی است. 
 متناسب با نیاز شهروندان ارائه دهد. تری یفیتباکقرار داشته باشد تا بتواند محصوالت 

های اصلی( ارزیابی اصلی این پژوهش، نخست آن بود که ابعاد اصلی )حوزه سؤال
در مورد مدل سلسله  سؤالدومین  ؟اند کدمآمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی 

سازی ساختاری مراتبی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی با استفاده از مدل
-نفر از اساتید دانشگاه 71. در این پژوهش، با استفاده از نظر متخصصان )استتفسیری 

گیری هدفمند ان صنعت دارویی بودند و از جامعه آماری به روش نمونهها و متخصص
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اند( و مرور ادبیات نظری و همچنین با استفاده از تکنیک دلفی، شش دسته انتخاب شده
عوامل تبیین آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی شناسایی شد. سپس با استفاده از 

بندی شد. منابع مالی به علت ح، سطحعوامل در سه سط همقدرت نفوذ این عوامل بر 
کمتر به این معنی است که  تأثیرپذیریکمتری دارد؛ ) تأثیرپذیریاینکه از سایر عوامل 

معیار مورد نظر از سایر معیارها در ارتباط با موضوع آمادگی الکترونیکی در صنعت 
دو عامل  گیرد.شود(، لذا به همین خاطر در سطح سوم قرار میدارویی کمتر مؤثر می

گیرند؛ این بدین فناوری اطالعات و ارتباطات و محیط بیرونی در سطح دوم قرار می
مفهوم است که نسبت به معیار سطح سوم )منابع مالی( درجه اثرپذیری بیشتری دارند و 

. به همین ترتیب، زیرساخت و گیرند یماز معیارها نسبت به سطح اول اثر بیشتری 
گیرند و سنگ بنا و ساختار سازمانی در سطح اول قرار می دسترسی، منابع انسانی و

دهند. در پایان، عوامل ای آمادگی الکترونیکی در جامعه مورد بررسی را تشکیل میزمینه
تاثیر پذیری قرار گرفت که مشخص شد عوامل زیرساخت و -در جدول قدرت نفوذ

نی و منابع مالی جزء دسترسی و ساختار سازمانی جزء عوامل وابسته هست. محیط بیرو
عوامل منابع انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات  یتدرنها ؛ وباشندعوامل نفوذی می

 منظور به(. تفسیر نتایج پژوهش نشان داد که 1جزء عوامل پیوندی هستند )جدول 
سنجش آمادگی الکترونیکی و مهیا کردن شرایط جهت حرکت به سمت تجارت 

بندی معیارها به چهار دسته، به این معیارها با ویی با تقسیمصنعت دار الکترونیکی در
در جایگاه نفوذی، مستقل، وابسته و پیوندی توجه کنند.  ها آنتوجه به قرار گرفتن 

جهت سنجش  مؤثرهمچنین، با مقایسه نتایج و پیشینه پژوهش روابط مبهم بین عوامل 
-لی جامع و متمایز با مدلآمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی مشخص گردید و مد

و همچنین  مراتب سلسلههای موجود در زمینه آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی با 
موجود در زمینه پژوهش که ناشی از  خألروابط مشخص، ارائه شد. مدل ارائه شده 

را مرتفع است بین معیارها  مراتب سلسلهابهام روابط بین معیارها و نیز مشخص نبودن 
 نمود.

 گیری و پیشنهادهانتیجه

موجود در زمینه  خأل پژوهشگونه که اشاره گردید، مدل ارائه شده در این همان
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بین  مراتب سلسلهپژوهش که ناشی از ابهام روابط بین معیارها و نیز مشخص نبودن 
های پیشین را مرتفع نمود. از نقاط برتری این پژوهش نسبت به پژوهشاست معیارها 

ر تحقیقات قبلی فقط عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی شناسایی شده این است که د
مشخص نشده است  ها آناست؛ ولی ارتباط بین این عوامل و همچنین سلسله مراتب 

 در این پژوهش، این خأل و کاستی برطرف شده است. که یدرصورت
 ترین مهمیکی از  عنوان بهدهد که زیرساخت و دسترسی نتایج تحقیقات پیشین نشان می

؛ حنفی 2002)ماچوال و براکل،  استعوامل مؤثر در زمینه سنجش آمادگی الکترونیکی 
(. بر همین اساس، شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت است از 2009زاده و همکاران، 

 یوماکرووشبکه زیرساخت مخابرات کشور از جمله مراکز  یها سامانهمجموعه 
های زمینی ماهواره مخابراتی ه اصلی فیبرنوری، ایستگاهالملل، شبکو بین شهری ینب

-الملل که تأمین ظرفیت انتقال و راهمرتبط با زیرساخت، مراکز ترانزیت راه دور و بین

ها و اپراتورها را ها، سازمانمورد نیاز تمامی ارگان الملل ینبو  شهری ینبیابی ترافیکی 
سنگ بنای سنجش آمادگی  عنوان بهت این عامل بنابراین، با توجه به اهمی؛ دارد بر عهده

گردد که با فراهم آوردن و الکترونیکی در صنعت دارویی، به این صنعت پیشنهاد می
 مهیا کردن زیرساخت مناسب در جهت استفاده از تجارت الکترونیک گام بردارند.

در  منابع انسانی یکی دیگر از عوامل زیربنایی در جهت سنجش آمادگی الکترونیکی
گذارند )اندرسون، های پیشین نیز بر این ادعا صحه می. پژوهشاستصنعت دارویی 

(. نقش منابع انسانی و 2009، حنفی زاده و همکاران، 2002؛ کوجا و رمضان، 2002
اهمیت روزافزون آن در توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست، در فضای پرشتاب و 

شود، ها میه کسب مزیت رقابتی در سازمانمنجر ب آنچهسرشار از رقابت دنیای امروز، 
های نیروی انسانی باکیفیت، خالق و پویاست. برای توانمندسازی منابع انسانی روش

ها آموزش و توسعه منابع انسانی است. راه ترین مهممتفاوتی وجود دارد که یکی از 
شود. های آموزشی باعث افزایش توانمندسازی کارکنان میآموزش و حضور در کالس

های توان دورهگونه که مشخص است با نیازسنجی درست آموزشی در سازمان، میهمان
آموزشی مناسب را برای کارکنان در تمام سطوح سازمانی طراحی کرد و بر این اساس، 

های آتی آنان در مسیر شغلی طراحی شده باعث توسعه کارکنان در شغل فعلی و شغل
به نقش زیربنایی متغیر منابع انسانی در مدل تبیین شده در در سازمان، شد. لذا، با توجه 
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ها و ای از مهارتشود که واحد منابع انسانی با ایجاد خزانهصنعت دارویی، پیشنهاد می
های های سازمانی، دورهشغل وتحلیل یهتجزو همچنین با بررسی و  های کارکنانتوانایی

اولین گام را در جهت توانمندسازی  آموزشی مناسب را طراحی نماید و از این طریق
بر کسب دانش، مهارت و ایجاد توانایی  تنها نهکارکنان بردارد. آموزش و توسعه کارکنان 

های مهم ها و تصمیمبلکه بر قدرت کارآفرینی، آشناسازی کارکنان با تغییرات، فعالیت
شود. رکنان میباعث باال رفتن توانمندی کا یتدرنهاکند و سازمانی ارتباط پیدا می

های الزم در زمینه استفاده از فناوری با باال رفتن توانایی کارکنان، آنان مهارت یجهدرنت
تجارت الکترونیک را تسهیل  یسو بهاطالعات و ارتباطات را کسب کرده و حرکت 

 نمایند.می
های مؤثر برای سنجش آمادگی عامل ساختار سازمانی یکی دیگر از عامل یتدرنها
( 2001(، فتحیان و همکاران )2004. نتایج تحقیق گراندون و پیرسون )استونیکی الکتر

 ترین مهمدهد که آمادگی ساختار سازمانی یکی از ( نشان می2077و تران و همکاران )
های مستبدانه ساالر و سبک. ساختارهای دیواناستعوامل سنجش آمادگی الکترونیکی 

دار بودن اهداف و انکار عقاید آنان، عدم معنی مدیریت به پرورش وابستگی کارکنان،
ای گونههای توانمند، ساختار سازمانی بهکند. در سازمانناتوانی در کارکنان را تشویق می

و آنچه الزم  موردنظرشانتوانند برای نیل به نتایج طراحی شده است که کارکنان می
از بایت آن پاداش دریافت کنند. است، کار کنند؛ نه اینکه صرفاً ادای تکلیف نمایند و 

های اخیر تغییر ساختار سازمانی از ساختار هرمی و مبتنی بر کنترل شدید جای در دهه
ای که در آن مشارکت ذهنی، عاطفی و خودگردانی کارکنان در خود را به ساختار شبکه

، داده است. بر همین اساس، به استحد باالیی است و همچنین، کنترل در حداقل 
سازی تجارت الکترونیک، شود که جهت استقرار و پیادهنعت دارویی پیشنهاد میص

ای و ساختار سازمانی منعطف و متناسب با عصر اطالعات مانند ساختار شبکه
 سازی نماید.ساختارهای ماتریسی را طراحی و پیاده

و  شرایط تواننمی ؛ زیرااعتبار بیرونی است مسئلههای این پژوهش، از محدودیت
ها و صنایع دیگر یکسان دانست. لذا در فضای یک سازمان و صنعت را با سازمان

 ها و صنایع باید احتیاط نمود.خصوص تعمیم نتایج این پژوهش به سایر سازمان
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 منابع

های آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر (. روند تکامل مدل7397زاده، پیام. )حنفی

 .57-10. ص 23، سال ششم. شماره فصلنامه علوم مدیریت ایرانشناسی. روش

(. طراحی مدل 7311حنفی زاده، پیام. حنفی زاده، محمدرضا. هدایی پور، سیده ریحانه. )

فصلنامه پژوهش و ها و مؤسسات آموزش عالی ایران. ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه

 .41. شماره ریزی در آموزش عالیبرنامه

های ارزیابی آمادگی الکترونیکی (. بررسی مدل7392لقب، زهره. )ور، ابراهیم؛ خسرویرجب پ

. آوران آموزشاولین همایش مجازی راههای نوین آموزشی. ها در شیوه و استفاده از آن

 تهران.

(. ارزیابی آمادگی 7390رجب پور، ابراهیم؛ محسنی کیاسری، مصطفی؛ بابا احمدی، سارا. )
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