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 ها در ایران های آمادگی الکترونیک سازمان فراتحلیل پژوهش
 

 زاده اهلل قربانی وجه
 سارا بهفر

 چكيده

های مختلف زندگی  با دستاوردهای جدیدی از کاربردهای فناوری اطالعات در حوزهامروزه 
ها باید  کار فعلی، سازمان و رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتالطم کسب روبه
ها به منظور  های سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان شیوه

های آن از اهمیت باالیی برخوردار  های اخیر فناوری اطالعات و فرصت رفتاستفاده از پیش
های مختلف در زمینه آمادگی الکترونیک و مواجهه با نوعی  است. از طرفی با رشد پژوهش

های انجام  های ترکیبی که عصاره پژوهش پراکندگی اطالعات در این حوزه، انجام پژوهش
مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت  مشده در این موضوع را به شیوه  نظا

های انجام شده در حوزه  فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش
ها در ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع  آمادگی الکترونیک سازمان

دهد. نتیجه فراتحلیل  مقاله را مورد بررسی قرار می 6نامه و  پایان 51( تعداد CMA2فراتحلیل )
های الزم،  دهد که متغیرهای، نیروی انسانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت متغیر نشان می 551

های سازمانی، عوامل اقتصادی و محیطی بیشترین تأثیر را بر آمادگی الکترونیک  قابلیت
دهد که متغیرهای میانجی وجود دارد  چنین نشان می ها هم شته است. یافتهها در ایران دا سازمان

 دهد. که نتایج تحقیقات را تحت تأثیر خود قرار می
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 مقدمهـ 1

و مواجهه جامعه علمی با  های مختلف علوم های اخیر با رشد تحقیقات در حوزه در سال 
اند که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته  انفجار اطالعات، دانشمندان به این نتیجه رسیده

های ترکیبی  پذیر نیست. لذا انجام پژوهش روز بودن در یک زمینه تا حدود زیادی امکان و به
مند و علمی فراروی  های انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوه نظام که عصاره پژوهش

های علوم  دهد گسترش روز افزون یافته است. از طرف دیگر در رشته گران قرار می پژوهش
شود که با آن بتوان به حل مساله مورد پژوهش دست  انسانی به ندرت مطالعه واحدی پیدا می

لی های مورد مطالعه علوم اجتماعی به دلیل آن که موجود انسانی موضوع اص یافت. پدیده
تر از آن است که بتوان در چارچوب مطالعه واحدی به تبیین آنها  باشد، پیچیده تحقیق می

وبیش قطعی هر مساله تاحدود   (. بنابراین در علوم اجتماعی حل کم5811پرداخت)ولف،
زیادی مستلزم انجام مطالعات بسیار زیاد است. از آنجا که ذهن انسان توانایی ترکیب و انتظام 

منتج از مطالعات فراوان را ندارد به ناچار باید از روشی استفاده کرد که با های  داده
ها که به فراتحلیل  کارگیری الگوی علمی رایج، این وظیفه را انجام دهد. یکی از این روش به

کوشد دانشمندان را در کشف روابط جدید میان تعداد زیادی از  موسوم شده است می
های آنها با استفاده از فنون دقیق ریاضی و آمار  ه و ترکیب یافتهها که قبالً انجام شد پژوهش

های پژوهشی موجود در یک زمینه  یاری کند. در روش فراتحلیل موضوع پژوهش، یافته
های  یابد تا با استفاده از اطالعات پژوهش گر این امکان را می خصوص است و پژوهش به

ها شناخت بیشتری به دست  ازد و در باره پدیدهتر بپرد صورت گرفته به مقایسه و بررسی دقیق
سازی، ادغام و تفسیر نتایج  آورد. فراتحلیل به عنوان یک روش ترکیبی به منظور خالصه

ای را در عرصه  تحقیقات تجربی اولیه و امکان طراحی مطالعات جدید، امروزه جایگاه ویژه
رداری از مزایای روش پژوهش به خود اختصاص داده است. بنابراین، به منظور برخو

فراتحلیل، انتخاب موضوع پژوهش باید به دقت صورت گیرد؛ به صورتی که موضوع 
منتخب، تعداد قابل اتکایی از کارهای پژوهشی را دربرگیرد تا به واسطه انباشت نتایج، 

ها و موضوعاتی  خمیرمایه دانش بومی شکل گیرد. از این رو انجام آن تنها در حوزه
است که حداقل به لحاظ کمی تعداد تحقیقات در آن، در خور توجه باشد و با پذیر  امکان

 توجه به این مهم موضوع آمادگی الکترونیک یکی از این موضوعات است.
آمادگی الکترونیک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به واسطه نفوذ سریع اینترنت در  

وکار و  ات و ارتباطات در کسبگیر استفاده از فناوری اطالع سراسر جهان و پیشرفت چشم
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این مفهوم به منظور فراهم آوردن  (.1006، 1)موچوال و براکلصنعت، توسعه یافته است
چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای 

شکل گرف)حنفی زاده و  5880یافته و در حال توسعه در اواخر دهه توسعه
به وسیله  5881ها برای تعریف آمادگی الکترونیک در سال  ن تالش(.  اولی5816خدابخشی،

صورت گرفت؛ زمانی که نخستین ابزار ارزیابی  2ای های رایانه گذاری سیستم پروژه سیاست
مطرح « ای راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکه»آمادگی الکترونیک تحت عنوان 

از کشورهای توسعه یافته، ابزارهای مختلفی  های متعدد ها و آژانس شد. پس از آن سازمان
اند که رویدادهای  را برای ارزیابی آمادگی الکترونیک در سطح کالن ابداع کرده

گیرد. در کل، هر یک از ابزارهای  های کلیدی کشور را در سطح ملی اندازه می بخش
آن استفاده  گیری گیری آمادگی الکترونیک از تعاریف و فنون مختلف برای اندازه اندازه

ترین عناوین  . در چند سال گذشته این موضوع در ایران نیز به عنوان یکی از رایج3کنند می
ها  گران متعدد قرار گرفته است. این پژوهش تحقیقاتی مطرح بوده و مورد بررسی پژوهش

های گوناگون  های نظری و مدل اغلب در جوامع آماری مختلف و بر اساس چارچوب
خورد وسعت و پراکندگی  . اما آنچه در مورد بیشتر آنها به چشم میانجام شده است

های مورد بررسی در هر مطالعه است که متناسب با حوزه مورد برسی متغیر است.  شاخص
اند. بنابراین  های متفاوتی را انتخاب کرده ها متغیرها، الگوها و مدل هر یک از این پژوهش

آمادگی الکترونیک به منظور شناخت چارچوب های انجام شده در زمینه  مرور پژوهش
ها هدف  ها و الگوهای به کار رفته در هر یک از پژوهش مفهومی و عملیاتی غالب، مدل

دارترین فرضیات و مفاهیم به کاررفته در  اصلی مقاله حاضر است تا از این طریق معنی
ج و ترکیب شود. ها به منظور بررسی وضعیت آمادگی الکترونیک در ایران استخرا پژوهش

های آمادگی الکترونیک، به توضیح نحوه کاربرد  در ادامه پس از مرور کلی ادبیات و مدل
فراتحلیل در ترکیب نتایج تحقیقات مربوط به آمادگی الکترونیک در ایران پرداخته 

 گیرد. های حاصل از فراتحلیل مورد بحث و بررسی قرار می شود و سپس یافته می
 پاسخگويي به سواالت زير است: اين مقاله درصدد

ها در ایران چه متغیرهایی مورد  در تحقیقات مربوط به آمادگی الکترونیک سازمان .5
 مطالعه قرار گرفته است؟ 

هایی مورد ها در ایران چه فرضیه در تحقیقات مربوط به آمادگی الکترونیک سازمان .1

                                                                                                                             
1- Mutula&Brakel 
2- Computer System Policy Project (CSPP) 
3- (Bridges.org,2001) 
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 آزمون قرار گرفته است؟ 

ها و ها در ایران از چه نظریه  الکترونیک سازماندر تحقیقات مربوط به آمادگی  .8
 الگوهای مفهومی استفاده بیشتری شده است؟ 

مفهوم آمادگی الکترونیک در ایران همراه با کدام یک از مفاهیم مدیریتی دیگر  .4
 مورد مطالعه قرار گرفته است؟

 شود؟ ها در ایران چگونه ارزیابی می در مجموع، وضعیت آمادگی الکترونیک سازمان .1

 مبانی نظری  ـ9

 آمادگی الكترونيک ـ1ـ9

مفهوم آمادگی الکترونیک، درجه آمادگی و مشارکت کشورها را در جامعه اطالعاتی  
(.  در جای دیگری آمادگی الکترونیک را توانایی 5814)جاللی و همکاران، دهد نشان می

های اطالعاتی  ناوریکارگیری مؤثر از ف یک سازمان، بخش یا گروه کاری در  استفاده و به
بر اساس   (.1006و همکاران،  1)روکراند و ارتباطاتی نظیر تجارت الکترونیک تعریف کرده

( ، منظور از آمادگی الکترونیک، توانایی پذیرش، استفاده و 1004) 2مطالعه ریزک
در واقع شاخص آمادگی (.1004)ریزک، کارگیری فناوری اطالعات در جوامع است به

ای آماده  این است که جامعه تا چه حد برای مشارکت در جهان شبکهنشان دهنده 
. به عبارت دیگر، آمادگی الکترونیک را به میزان آمادگی یک (5814 خواجویی،)است

های فناوری اطالعات و ارتباطات  جامعه یا سازمان در مشارکت و سود بردن از توسعه
های مختلف  ارزیابی آمادگی الکترونیک در زمینه  (.3،1005)کریکمن کنند تعریف می

تواند معانی متفاوتی داشته باشد و برای اهداف متفاوتی استفاده  برای افراد متفاوت می
های متعددی برای سنجش آمادگی  . از بعد نظری الگوها یا مدل(1005)پیترز،شود

 شود.  میترین آنها اشاره  الکترونیک طراحی شده است که به برخی از مهم

 های آمادگی الكترونيكی مدل ـ9ـ9

های فراوانی در راستای طراحی  های اخیر تالش طور که گفته شد، در سال همان 
الگوهای ارزیابی آمادگی الکترونیک و اجرای آن صورت گرفته است. اگرچه ممکن 

                                                                                                                             
1- Ruikar 
2- Rizk 
3- Kirkman 
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است هیچ کدام از این الگوها کامل نباشد و به کارگیری آن تصویری کامل از سطح 
های خاص  مادگی الکترونیک یک جامعه ارائه ندهد، اما هر کدام از این الگوها ویژگیآ

های ارزیابی آمادگی الکترونیک بر اساس وب سایت بریجزدر  خود را داراست. اساساً مدل
 شوند:  بندی می چهار دسته طبقه

سؤاالت  ای از نامه، مجموعه پرسشها. نامه پرسشـ الف( ابزارهای آماده جهت استفاده 
های مربوط به آن در یک کشور و مجموعه  مستقیم درباره فناوری اطالعات و سیاست

سانی از سؤاالت درباره چند کشور است. تعداد اندکی از ابزارهای آماده جهت  یک
ترین  استفاده وجود دارد که به صورت رایگان از طریق شبکه قابل دسترسی است. معروف

ـ و مدلشرکت اقتصادی آسیا1ای های رایانه ت سیستمپروژه سیاس  آنها شامل مدل
 باشد. می2اقیانوسیه

تعداد زیادی از مطالعات موردی برای ارزیابی آمادگی الکترونیک ب( مطالعات موردی:
تواند به عنوان مبنایی برای تهیه ابزار  ها می کشورهای خاص وجود دارد و بسیاری از آن

قرار گیرد. برخی از آنها عبارتند از مورد اتحادیه  سنجش آمادگی الکترونیک مورد استفاده
 .4الملل و آژانس ایاالت متحده برای توسعه بین 3دور المللی ارتباط از راه بین

ها، امتیازدهی و  هدف این گزارشهای ثالث: های گروه ها و پيمایش ج( گزارش
الکترونیک این های متعدد برای بیان میزان آمادگی  بندی کشورها بر مبنای شاخص رتبه

کنند و بسیاری دیگر  نامه استفاده می ها از روش پرسش کشورهاست. برخی از این گزارش
 ،5های آماری تکیه دارند که از سایر منابع به دست آمده است. مک کانل از آنها بر شاخص

 ها هستند. هایی از این گزارش نمونه 7کرانشاو و رابینسون و 6موزاییک
ها و ابزارهای رسمی که  عالوه بر پیمایش زيابي آمادگي الکترونیک:های ار د( ساير مدل

های شکاف  های دیگر از قبیل گزارش در باال توضیح داده شد، تعدادی از چارچوب
تواند به صورت مشابه برای ارزیابی الکترونیک نیز مورد استفاده  دیجیتال وجود دارد که می

 (.1001)فتحیان و همکاران،  قرار گیرد
های ارزیابی  ترین و پرکاربردترین مدل توان گفت که شناخته شده با مرور ادبیات می 

                                                                                                                             
1- Computer System Policy Project(CSPP) 
2- Asia-Pacific Economic Corporation (APEC) 
3- International Telecommunication Union (ITU) 
4- US Agency for International Development (USAID) 
5- McConnell 
6- Mosaic 
7-Cranshaw& Robinson 



 22زمستان ،6، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   6

 

، مدل 2جی ام پی کی  ، مدل 1ها عبارتند از: مدل وردیکت آمادگی الکترونیک در سازمان
. 5و مدل بریجز 4، مدل گروه فناوری دانشگاه ماساچوست 3گروه فناوری الکترونیک هند

 شود.  ادامه به اختصار معرفی میها در  هر یک از این مدل

 مدل وردیكت ـ1ـ9ـ9

 1004وردیکت )تعیین آمادگی کاربر نهایی با استفاده از یک ابزار تشخیصی(، در سال  
مطرح شد. این مدل دارای چهار عنصر کلیدی ارزیابی آمادگی است که عبارتند از: 

گان این مدل، چهار عنصر یاد دهند مدیریت، فرایندها، افراد و فناوری. بر اساس نظر توسعه
شده در ارزیابی آمادگی الکترونیک از اهمیت برخوردارند. مدیریت با عنوان یکی از 

سزایی دارد. فرایندها  عناصر اساسی در موفقیت اجرای فناوری اطالعات در سازمان نقش به
نظر تأثیر مهمی ای از اقدامات، تغییرات یا عملیاتی است که با ارائه نتایج مورد  نیز مجموعه

آمیز فناوری اطالعات دارد. از این رو، تجزیه و تحلیل فرایندهای جاری  بر اجرای موفقیت
که  یک شرکت نقش مهمی در تعیین نقاط ضعف و راه های بهبود آن دارد. با توجه به این

 نیروی انسانی سازمان با ورود یک فناوری جدید یا تغییر فناوری سابق تحت تأثیر قرار می
گیرد، عامل انسانی یا افراد موضوع مهمی است که بر کل آمادگی سازمان مؤثر خواهد 

وکار  بود. آخرین عامل کلیدی، فناوری است؛ فناوری به منظور پشتیبانی از عملیات کسب
 (.1006)روکر، افزاری است افزاری و سخت ضروری بوده و دربرگیرنده هر دو بخش نرم

 جیامپیمدل کی ـ9ـ9ـ9

آزمون »و با عنوان  1000جی در سال امپیای کی ین مدل توسط شرکت مشاورها 
های دولت فدرال کشور کانادا  برای استفاده در سطح سازمان« ظرفیت دولت الکترونیک

ها برای  های آن ها در ارزیابی توانمندی طراحی شده و هدف آن کمک به سازمان
ندان آن کشور است. آزمون ظرفیت دولت رسانی الکترونیک به شهروسازی خدمات پیاده

 الکترونیکی شامل شش عنصر کلیدی به شرح زیر است:
رویم؟(: معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان با  الف( استراتژی الکترونیک )به کجا می

 کند.  انداز کامل خود را برای دولت الکترونیک تعریف میبیانی روشن و واضح، چشم

                                                                                                                             
1- VERDICT (Verify End-user e-Readiness using a Diagnostic Tool) 
2- KPMG 
3- P3I3 
4- Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
5- Molla 
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کنیم؟(: معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان در تدوین و  طراحی میب( معماری )چه چیز 
 کند. سازی دولت الکترونیک تعریف میهای الزم برای پیاده طراحی معماری

کنیم؟(: معیاری برای ارزیابی ظرفیت  ج( مدیریت ریسک و پروژه )چگونه مدیریت می
 ک تعریف می کند.های آغازین در حوزه دولت الکترونی سازمان در مدیریت تالش

هایی نیاز داریم؟(: معیاری برای ارزیابی ظرفیت  های سازمانی )چه شایستگی د( قابلیت
ها و توسعه منابع انسانی و فنی الزم برای دولت الکترونیک تعریف  سازمان در رشد مهارت

 می کند.

عیاری های همکار و مشتریان کار کنیم؟(: م ه( مدیریت زنجیره ارزش )چگونه با سازمان
های  سازی و ادغام همکاران و مشتریان در طرحبرای ارزیابی ظرفیت سازمان در یکپارچه

 دولت الکترونیک ارائه می دهد.

کنیم؟(: معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان در  و( مدیریت عملکرد )چگونه عمل می
ی و گیری میزان موفقیت و پیشرفت دولت الکترونیک تعریف می کند)ایماناندازه

 .(5811همکاران،

 مدل گروه فناوری الكترونيک هند ـ3ـ9ـ9

مدلی را برای ارزیابی سطح هدایت و  1008گروه فناوری الکترونیک هند در سال  
. مطابق با این مدل، کارآیی دادهای دولتی ارائه رهبری الکترونیک ادارات و وزارتخانه

اداره مرکزی بستگی به شش معیار دارد: استفاده از فناوری اطالعات توسط هر وزارتخانه/ 
آمادگی فناوری اطالعات، سیاست فناوری اطالعات، نیروی انسانی، زیرساخت فناوری 

 اطالعات، فرایندها و اندازه گیری فواید.
ها  هایی است که توسط آن عامل آمادگی فناوری اطالعات در بر گیرنده، تمام نوآوری 

جهت اجرای فناوری اطالعات اتخاذ شده است.  در گذشته برای آمادگی الکترونیک
سیاست فناوری اطالعات، سیاستی است که نقش فناوری اطالعات در اثربخشی و 

کارگیری یک زیرساخت استوار و دقیق و فراهم کردن سازی عملیات از طریق به ساده
کترونیک خدمات بهتر به ذینفعان را به رسمیت بشناسد. نیروی انسانی، نوآوری و رهبری ال

کند. بنابراین، ضروری است که سطح آموزش فناوری اطالعات در سازمان  را هدایت می
هایی را که قبالً توسط اداره/ وزارتخانه  بررسی شود. زیرساخت فناوری اطالعات نوآوری

های فناوری اطالعات و استفاده از دانش کارکنان اتخاذ شده است  برای اجرای سیاست
کارگیری دوباره سیاست فرآیندها در یک اداره مشخصه کلیدی از بهزند. عامل  محک می
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باشد. اندازه گیری فواید اشاره به  فناوری اطالعات اداره و استفاده از دانش کارکنان می
فواید شخصی هدایت و رهبری الکترونیک دارد که عبارتند از: کیفیت خدمات به 

های  هتر قوانین، نظر و رأی در فعالیتشهروندان، کارآیی داخلی بهبود یافته، اجرای ب
 ریزی استانداردها و سطوح بهتر رضایتمندی ذینفعان. اداری، پی

گذارند تا آمادگی  دیگر اثر می صورت خیلی نزدیک متقابالً بر یکشش معیار باال به 
 .1شودالکترونیک در اداره و وزارتخانه دولتی ایجاد 

 اچوستمدل گروه فناوری دانشگاه ماس ـ2ـ9ـ9

مرکز تجارت الکترونیک گروه فناوری دانشگاه ماساچوست چارچوبی برای  
ارائه کرد. این مرکز  1008ها به منظور سنجش تجارت الکترونیک در سال  آوری داده جمع

های خاص  آمادگی الکترونیک را میزان توانایی و ظرفیت کشور در ردیابی ایجاد فرصت
تی، ابعاد آمادگی الکترونیکی به ایلکترونیک دانشگاه اموکار اداند. از نظر مرکز کسب می

ای از خرده متغیرها  شود؛ هر کدام از این ابعاد خود شامل مجموعه سه دسته تقسیم می
 باشد: می

الف( دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور: شامل زیرساخت، خدمات مرتبط 
 مثل هزینه ارتباطات.

وکار ده با استفاده از اینترنت: در حوزه اقتصادی )کسبهای ایجاد ش ب( فرصت
 الکترونیک( و دولتی )ارتباط با مسئولین(.

کارگیری و  گر توانایی کشور در به ج( ظرفیت: عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بیان
 باشد. استفاده از اینترنت می

ظرفیت درنظر گرفته شده چه شرایط دسترسی ایجاد شود،  با توجه به این ابعاد، چنان 
های ویژه  دنبال ایجاد فرصتتوان به یابد و اگر دسترسی و ظرفیت تحقق یابد، می تحقق می

 ای را ایجاد کرد های ویژه توان فرصت بود؛ لذا بدون دسترسی و ظرفیت نمی
 (.1008، 2)شکری،ماگیس و مدنیک

 مدل بریجز ـ5ـ9ـ9

فهرستی از ابزارهای سنجش آمادگی  اقدام به تهیه 1005مؤسسه بریجز در سال  
گانه فناوری، اقتصادی، دولتی، اجتماعی و  ها را براساس عوامل پنج الکترونیک کرد و آن

                                                                                                                             
1- (e-Technology Group,2003) 
2- Choucri&Maugis&Madnick 
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 آموزشی مورد ارزیابی قرار داد.
های ارتباطی و اطالعاتی، میزان تراکم و  عوامل فناوری شامل زیرساختارها و شبکه 

-باطی و اطالعاتی مانند تلفن، اینترنت، سختدسترسی به تلفن، قیمت و بهای خدمات ارت

باشد. عوامل اقتصادی مشتمل بر میزان استفاده و  افزار و سایر مباحث مربوط به فناوری می
وکارهایی که به این وکار و تجارت الکترونیک، میزان کسبکارگیری فاوا در کسب به

های بخش  ازی و فعالیتسگیرد، میزان رقابتی بودن بازار، میزان خصوصی روش صورت می
گذاری خارجی، تجارت خارجی و سایر عوامل مرتبط خصوصی، شرایط و میزان سرمایه
-های نظارتی دولت، میزان خصوصی گر میزان سیاست اقتصادی است. عوامل دولتی بیان

سازی تجارت، پشتیبانی از مالکیت معنوی، قوانین و مقررات مربوط به این زمینه، میزان 
صورت الکترونیک )دولت الکترونیک( مباحث دموکراسی و شفافیت ات بهارائه خدم
باشد. عوامل اجتماعی میزان استفاده از فاوا توسط افراد در زندگی روزمره، سواد  سیاسی می

ها در استفاده از فاوا، میزان اعتماد کاربران به فاوا و استفاده از آن  اولیه افراد و توان مالی آن
کارگیری فاوا در آموزش افراد و  گر درصد به . عوامل آموزشی  بیانکند را منعکس می

دیده )درصد افراد های فنی در این زمینه، قابلیت دسترسی به نیروهای آموزش ارائه آموزش
 باشد. دیده و متخصص فاوا( میآموزش

های سنجش آمادگی الکترونیک را براساس میزان انعکاس  این مؤسسه تعدادی از مدل 
شان مورد بررسی قرار داده است )ایمانی  های ها و شاخص گانه یاد شده در مؤلفه ل پنجعوام

 (.5811،و همکاران

 شناسی تحقيق روش ـ3

های مستقل و جداگانه، برای رسیدن به نتایج کلی  فرایند ترکیب آماری نتایج پژوهش 
(. از سال 5811)هومن،شود  دهد، فراتحلیل نامیده می چه پیشینه پژوهشی نشان می درباره آن

های گوناگونی را جهت انجام فراتحلیل  شناسان روش تا کنون آماردانان و روش 5880
توان آنها را به سه دسته تقسیم  اند که در یک طبقه بندی کلی می مورد استفاده قرار داده

. (5810دالور،«)رویکرد ترکیب نتایج»و « رویکرد بیزین»، «رویکرد عوامل بحرانی»نمود. 
های آماری  که از آزمون های یاد شده رویکرد ترکیب نتایج  به دلیل آن در میان روش

گونه که  نیرومندی جهت ترکیب کمی نتایج سود می برد مقبولیت بیشتری یافته است. همان
به کار رفته  tترین آزمون آماری به بررسی نتایج مطالعاتی که در آنها  قبالً گفته شد قدیمی

هایی دارد، اما هنوز هم یکی از  زد. این روش اگر چه معایب و محدودیتپردا است، می
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 (.5816)ولف،  رود های ترکیب نتایج به شمار می بهترین آزمون
ترین مفاهیم موجود در ادبیات فراتحلیل مفهموم اندازه  در حال حاضر یکی از اساسی 

داری  ز نسبت آزمون معنیاثر است. در یک تعریف فراگیر آماری، اندازه اثر عبارت است ا
میالدی توسط کوهن  5811(. این مفهوم در سال 5818به حجم مطالعه )قاضی طباطبایی،

معرفی و بر اهمیت استفاده از آن تأکید گردید. او در کتاب خود نوشت فرضیه صفر در 
واقع تعیین اندازه اثر صفر است و هرگاه فرضیه صفر رد شود یعنی مقدار اندازه اثر در 

دهنده میزان یا درجه حضور پدیده در جامعه  امعه غیرصفر است. بنابراین، اندازه اثر نشانج
)تامپسون و  تر باشد، درجه حضور پدیده هم بیشتر است است و هر چه اندازه اثر بزرگ

را  Pداری  چنین کوهن تمرکز صرف بر محاسبه مقادیر سطوح معنی هم (.5881، 1اسنایدر
داری در علوم  که آزمون معنی نده دانست و تاکید کرد به دلیل آندر تحقیقات گمراه کن

رفتاری با درصد باالیی از خطای نوع دوم همراه است، باید جهت کاهش خطاهایی از این 
نوع و ارتقای توان آزمون، عالوه بر راهبردهایی که روش تحقیق در اختیار محققان قرار 

از آن در تصمیم گیری در مورد قبول یا رد فرضیه  دهد، به برآورد اندازه اثر و استفاده می
در این خصوص روزنتال نیز معتقد است که در علوم  (.5881)کوهن،  صفر پرداخته شود

رفتاری اگر اندازه اثر محاسبه نشود احتمال بروز خطای نوع دوم از خطای نوع اول بیشتر 
اثر اگر چه در مورد رد یا  داری و اندازه سطح معنی (.5884، 2شود )روزنتال و کوپر می

ای را در اختیار  شوند، اما هر کدام اطالعات جداگانه قبول فرضیه صفر استفاده می
ای خاص به علت  شویم که آیا نتیجه داری متوجه می گذارند. از طریق آزمون معنی می

تا چه  یابیم که متغیر مستقل شانس رخ داده است یا خیر و از طریق محاسبه اندازه اثر در می
اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است. بنابراین، برای تصمیم گیری در مورد رد یا قبول 

داری به مقدار  فرضیه صفر در تحقیقات رفتاری الزم است همراه با نتیجه آزمون معنی
داری،  سان از لحاظ حجم نمونه و سطح معنی اندازه اثر نیز توجه شود؛ زیرا در شرایط یک

شود و اعتبار تصمیم گیری  تر باشد، توان آزمون هم بیشتر می ندازه اثر بزرگهر چه ا
گران با داشتن مقادیر میانگین،  فراتحلیل (.1008)شکری و همکاران،  یابد افزایش می

ها در  ترین آماره ها قادر به محاسبه اندازه اثر هستند، اما رایج واریانس و انحراف معیار گروه
را برای مطالعات « r»های گروهی و  را برای تفاوت« d»هستند که معموال « d»و « r»این زمینه 

« F»و « 𝜒 » ،«t » ،«Z»های ای از آزمون رو، اگر در مطالعه برند. از این همبستگی به کار می
                                                                                                                             
1- Thompson & Snyder 
2- Rosenthal & Cooper 
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)ولف،  های زیر محاسبه کرد توان اندازه اثر آنها را بر اساس فرمول استفاده شده باشد، می
5816.) 
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فیشر که کاربرد « z»و « g»های یاد شده در باال، محققین از شاخص  عالوه بر آماره 
کنند. پس از محاسبه اندازه اثر معموالً  کمتری دارند نیز برای ترکیب اندازه اثر استفاده می

شود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد فرضیه  می محقق دچار تردید و دو دلی
شود بهترین معیار برای تفسیر و قضاوت در مورد مقدار  صفر مناسب است یا نه؟ گفته می

محاسبه شده باشد، باید از مرور  dو چه از طریق شاخص  rاندازه اثر، چه از طریق شاخص 
یر اندازه اثر تحقیقاتی را که طی چندین سال پیشینه تحقیق به دست آید. یعنی باید مقاد

انجام شده است محاسبه کرد و میانگین آنها را به عنوان معیار مناسب برای مقایسه سایر 
شود انتخاب نمود. البته کوهن  های اثر که در آینده در آن حوزه تحقیقاتی انجام می اندازه

 (.5881)کوهن،آمده است 5در جدول کند که  معیارهایی را برای استفاده سریع پیشنهاد می

 . حدود باال و پایين اندازه اثر1جدول 

 حد پايین اندازه اثر حد باالی اندازه اثر 

 5/0 8/0 کوچک

 8/0 1/0 متوسط

 1/0 1/0 بزرگ

  
دلیل  باشد و به این مقاله برگرفته از پژوهشی است که از نظر هدف کاربردی می 

های کمی قرار  ها در زمره پژوهش توجه به ماهیت داده کارگیری روش فراتحلیل و با به
های دولتی  های موجود در دانشگاه نامه گیرد. جامعه مورد بررسی این پژوهش، پایان می

و مقاالت ( ، شهید بهشتی و الزهراتهران، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس شامل)شهر تهران 
باشد. مقاالتی  می 5885تا سال  5811مرتبط با آمادگی الکترونیک در دوره زمانی سال 

اند که به دو صورت نسخه کاغذی یا الکترونیک در ایران چاپ و  مورد استفاده قرار گرفته
های علمی معتبر  اند. در خصوص نسخه الکترونیک، از مقاالت موجود در پایگاه منتشر شده

 .استفاده شده است civilica.com ،sid.ir ،irandoc.ir ،magiran.irالکترونیک شامل
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هایی مورد مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ  در این فراتحلیل نتایج پژوهش 
نامه شناسایی  مقاله و پایان 11شناختی شرایط الزم را احراز کرده باشد؛ یعنی از بین  روش

 5گنجی پژوهش که دارای معیارهای درون 18شده در حوزه آمادگی الکترونیک تنها 
گنجی این پژوهش عبارت بودند از :  بررسی قرار گرفته است. معیارهای دروناست، مورد 

پژوهش از رده خارج  5تحقیق در ایران انجام گرفته باشد )با توجه به این معیار تعداد  ـ5
در پژوهش مربوط، آمادگی الکترونیک و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل یا وابسته  ـ1شد(، 

پژوهش باید  ـ8پژوهش از رده خارج شد( و  4وجه به این معیار تعداد کار رفته باشد )با ت به
اطالعات الزم برای استخراج عملی اندازه اثر )قوت رابطه( را ارائه کرده باشد )با توجه به 

های انتخاب شده  پژوهش از رده خارج شد(. بنابراین، تعداد پژوهش 41این معیار تعداد 
 باشد.  میپژوهش  18برای انجام فراتحلیل 

های مورد نیاز برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده  به منظور گردآوری داده 
باشد. اطالعات این  شد. این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات می

( تجزیه و تحلیل CMA2فرم برای انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل )
است. این کار با استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید. به این ترتیب که   شده

های آماری استفاده شده در فرضیات پس از تبدیل شدن به اندازه اثر مورد تحلیل  آزمون
چنین برای سنجش سوگیری انتشار از روش نودار قیفی،  قرار گرفتند. در این پژوهش هم

ایمن از خطا و برای  Nهای دوال و توئیدی و  شده از روش حقیقات گمبرای تعیین تعداد ت
های  گونی استفاده شده است که در بخش یافته کننده از آزمون ناهم وجود متغیرهای تعدیل

 پژوهش به نتایج مهم هر یک از آنها اشاره خواهد شد.  

 های پژوهش یافته ـ2

 های توصيفی یافته ـ1ـ2

 4861پژوهش وارد شده به فراتحلیل بیش از  18ورد مطالعه در مجموعه جامعه آماری م 
های مختلف  نفر از کارمندان، مدیران و متخصصان در حوزه فناوری اطالعات در سازمان

 18های  چنین حجم نمونه آماری پژوهش نفر برای هر مطالعه بوده است. هم 156با میانگین 
نفر  501از حجم جامعه آماری با میانگین درصد  41/48نفر و معادل  1811گانه برابر با 

 برای هر مطالعه بوده است.

                                                                                                                             
1- Inclusive criteria 
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درصد از  11درصد از مطالعات از روش سرشماری،  1/18در مورد شیوه نمونه گیری  
ای استفاده  درصد از روش طبقه 1/56ای،  درصد از روش خوشه 1/10روش تصادفی ساده، 

 گیری ذکر نشده است. مونهها نیز روش ن درصد از پژوهش 8/1کرده اند و در 
ها صرفاً  نامه درصد پایان 1/10گیری روایی   دهد که ابزار اندازه نتایج پژوهش نشان می 

درصد با استفاده از تحلیل عاملی  1/18نظر اساتید و خبرگان حوزه مربوط بوده و فقط در 
درصد  8/18که در ها بیانگر آن است  به این بحث پرداخته شده است. در مورد پایایی، یافته

 11/0ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و میانگین ضرایب به دست آمده  نامه پایان
 ایی نشده است. بوده است و در باقی موارد به این مهم اشاره

ها نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ذکر شده و روش تحقیق  نامه در همه پایان 
ـ  درصد روش تحقیق توصیفی 1/85رگرسیون و درصد روش همبستگی و  8/1ها در  آن

 پیمایشی بوده است.
متغیر شناسایی شده در مطالعات مورد نظر را با توجه به تکرار  551به طور کلی تعداد   

ای دیگر به عنوان  که در برخی مطالعات به عنوان متغیر مستقل به کار رفته و در مطالعه و این
متغیر خالصه کرد. بنابراین، متغیرهای  10تحت عنوان توان  متغیر وابسته، در مجموع می

ها در ایران تأثیر  گانه که بر آمادگی الکترونیک سازمان18مورد توجه در تحقیقات 
ها، فناوری اطالعات، مالی و  گذارند عبارتند از منابع انسانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت می

و مقررات، تجهیزات، حمایت دولتی، اقتصادی، عوامل محیطی، فرهنگی، سازمانی، قوانین 
ها، فرایندها و  ها و سیاست عوامل تجاری، نیروهای بازار، صنایع پشتیبان، استراتژی

 باشد. های سازمانی، توانمندسازها، مهارت و توانایی و انگیزش می ها، قابلیت فعالیت
های  مدل دهد که بیشترین میزان ارجاع از بین چنین نشان می های توصیفی هم یافته 

ها استناد و ارجاع به ابعاد و متغیرهای مدل وردیکت با  نامه آمادگی الکترونیک در پایان
درصد بوده است. الزم به یادآوری است که این مدل بر ابعاد مدیریتی،  84فراوانی 

های به کار رفته در  فرایندها، منابع انسانی و فناوری تمرکز دارد. در مجموع، فراوانی مدل
درصد،  84های آمادگی الکترونیک به شرح زیر بوده است: مدل وردیکت  شپژوه

جی، مدل گروه فناوری الکترونیک هند و مدل گروه فناوری  ام پی های کی ترکیب مدل
های متناسب با اهداف سازمان مربوط و محقق ساخته  درصد، مدل 51دانشگاه ماساچوست

ها به مدل مشخصی  رصد از پژوهشد 11چنین در  درصد؛ هم 8درصد، مدل بریجز  58
 اشاره نشده است. 

های توصیفی پژوهش بررسی مفاهیم مدیریتی مرتبط با مفهوم آمادگی  از دیگر یافته 



 22زمستان ،6، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   04

 

الکترونیک است.بدیهی است برخورداری از سطح مناسب آمادگی الکترونیکی و همسازی 
، از مزایای فناوری سازد های پیشرفته موجود، مدیریت یک سازمان را قادر می با فناوری

های اداری، عملیاتی، تسهیل امور جاری،  اطالعات و ارتباطات همچون کاهش هزینه
مند گردند. از جمله مهمترین مفاهیمی که با مقوله آمادگی  افزایش کارایی بهره

توان به منابع  های مختلف تکرار شده است، می الکترونیکی در ارتباط است و در پژوهش
ها و راهبردها، فرهنگ ها، سیاستعالی، زیرساختتعهد مدیریت  انسانی متخصص،

سازمان و ساختار سازمان اشاره کرد. بنابراین در صورتی که این مفاهیم از وضعیت مناسبی 
دارد. از  برخوردار باشند، سازمان را در نیل به اهداف و راهبردهای تعیین شده موفق می

ها با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  مانجمله مفاهیم مدیریتی و اهدافی که ساز
درصدد کسب آن هستند، عبارتند از: بهبود و ارتقای کیفیت آموزش در مقوله یادگیری 

ها، توسعه بازار و کسب مزایای رقابتی با کاربردهای  الکترونیکی، صرفه جویی در هزینه
های  ها و فعالیت فرایند فراگیر تجارت الکترونیک که مستلزم حمایت مدیران ارشد از

 باشد. مرتبط با تجارت الکترونیکی می

 های فراتحليل یافته ـ9ـ2

مورد اندازه اثر را  منعکس ساخته است که رابطه بین متغیرها و  551توزیع  1جدول 
 کنند. ابعاد آمادگی الکترونیک را تبیین می

 آمادگی الكترونيک. توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغيرها و ابعاد 9جدول 

 درصد فراوانی فراوانی دامنه تغيير شدت تأثير

 1/10 18 )کم( 3/0شدت تأثير زیر 

 1/11 85 )متوسط( 5/0تا  3/0بين 

 11 11 و باالتر )زیاد( 5/0

 111 111 جمع
 

 85درصد در طبقه کم،  1/10مورد معادل  18متغیر  551از میان  1بر اساس جدول  
درصد در طبقه زیاد  11مورد معادل  11درصد در طبقه متوسط و باالخره  1/11مورد معادل 

( اندازه اثر به دست آمده در بازه اول 5قرار گرفته است. براساس جدول کوهن )شماره
بوده و فرضیه مورد مطالعه از قوت کافی برخوردار نیست. ( کوچک 8/0تا  5/0)یعنی بین 
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( باشد، اندازه اثر متوسط و در 1/0تا  8/0در بازه دوم )یعنی بین  rچنین وقتی مقدار  هم
شود. بر طبق این  در بازه سوم باشد، شدت تأثیر زیاد ارزیابی می rنهایت هنگامی که مقدار 

اند و  در پژوهش حاضر در طبقه کم قرار گرفته بندی کمتر از یک سوم اندازه اثرها طبقه
این بدان معنی است که تقریباً یک سوم متغیرها از قوت کافی برخودار نبوده و تأثیرگذاری 

چنین در حدود یک سوم اندازه اثرها  و تأثیرپذیری آنها بر هم ضعیف خواهد بود. هم
( متغیرهای این گروه نسبت 5811بوده است. بر اساس جدول کوهن ) 8/0معادل یا بیشتر از 

به گروه قبل از قوت و اطمینان بیشتری برخوردار است و در نهایت نیمی از متغیرها در طبقه 
که با بررسی و  اند؛ این متغیرها دارای اطمینان بسیار باالیی هستند، یعنی این سوم قرار گرفته

 نها تأیید خواهد شد. آزمون مجدد این متغیرها، به احتمال بسیار زیاد تأثیرگذاری آ
یکی از موضوعات مورد توجه در هر فراتحلیل، ارزیابی سوگیری انتشار است.  

 شده انجام مطالعات تمام شامل فراتحلیل یک که است انتشاراین منظورازسوگیری

 مختلف دالیل به ازمطالعات برخی است نیست؛ممکن موردبررسی درموردموضوع

 سوگیری که زمانی. باشد منتشرشده نشده سازی نمایه درمجالت یاحداقل باشد منتشرنشده

 حاصل نهایی وبرآوردهای تأثیرقرارگرفته تحت فراتحلیل نهایی نتایج انتشاروجوددارد،

 یک اولیه های انتشاردرگام سوگیری است الزم پس. وخطاخواهدبود تورش دارای ازآن
 (.1000، 1) مکسکیل و والتر یابدافزایش  شودتااعتبار نتایج وتصحیح شناسایی فراتحلیل

 نمودارپراکندگی ازیک انتشار،استفاده تورش شناسایی روش ترین وساده ترین معمول 
 درمقابل ازهرمطالعه برآوردشده اثرمداخله درآن که نمودارفانل یا قیفیاست نام به دوبعدی

باشد،انتظاراین است که  انتشاروجودنداشته اگرتورش. شود می رسم مطالعه آن نمونه اندازه
 کاهش نمونه اندازه افزایش با مداخله اثر اندازه حول پراکندگی ومقدار باشد نمودارمتقارن

 (.1001، 2)لیتل و کورکران و فیالی یابد
از لحاظ تفسیری در نمودارهای فانل یا قیفی شکل، مطالعاتی که خطای استاندارد پایین  

، دارای سوگیری انتشار نیستند. اما هر چه مطالعات به شوند دارند و در باالی قیف جمع می
رود و سوگیری انتشارشان  شوند، خطای استاندارد آنها باال می سمت پایین قیف کشیده می

)نمودار فانل یا قیفی پژوهش حاضر( از آنجا که  5یابد. بنابراین با توجه به شکل افزایش می
است بر عدم وجود سوگیری انتشار داللت  متغیرهای مطالعات در باالی نمودار جمع شده

 دارد.

                                                                                                                             
1- Macaskill& Walter &Irwig 
2- Little & Corcoran &Pillai 
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 . نمودار فانل )قيفی( تحقيقات آمادگی الكترونيک در ایران1شكل

دوال و تویدی روش اصالح و برازش را برای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار در  
کند که در  اند. این روش از یک فرایند تکراری استفاده می های کوچک ایجاد کرده نمونه

شوند ) حذف زوائد از توزیع(، سپس  آن مشاهدات نامنطبق از نمودار قیفی حذف می
شوند؛ یعنی عمل پر کردن  های اختصاص داده شده به مطالعات مفقود اضافه می ارزش

اند. پیدایش  برآورد اندازه اثر و خطای استاندارد مطالعاتی که احتماال از دست رفته
ز خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا تورش نمونه مطالعات مفقود زیاد در یک سمت ا

نتایج روش اصالح و برازش دوال  8جدول (.1001)لیتل و همکاران،  کوچک داللت دارد
 دهد.   و توئیدی را نشان می

 .اصالح و برازش دوال و توئيدی3جدول

 

 Qمقدار  اثر تصادفی اثر ثابت

تخمين 
 ای نقطه

 حد باال حد پایين
تخمين 

 ای نقطه
 حد باال حد پایين

تعداد 
مطالعات 
 0مورد نياز: 

ارزش 

 مشاهدات
56667/0 56802/0 62388/0 56736/0 52427/0 66171/0 85463/114 

ارزش 

 تعدیل شده
56667/0 56802/0 62388/0 56736/0 52427/0 66171/0 85463/114 
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شدن نیاز به مطالعات و  ، این مطالعه و فراتحلیل به منظور کامل8های جدول  طبق داده 
/. با 18661شود، ارزش مشاهده شده  طور که مالحظه می های دیگر ندارد و همان پژوهش

با  18186/0/. در مدل اثر ثابت و ارزش مشاهده شده 18661ارزش تعدیل )اصالح( شده 
 در مدل اثرات تصادفی، برابر است.18186/0ارزش تعدیل )اصالح( شده 

ایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات گم شده )با اثر میانگین صفر( را  Nآزمون  
داری آماری اثر کلی به  ها اضافه شود تا عدم معنی کند که الزم است به تحلیل محاسبه می

ایمن از خطا این است که تعداد  Nایده اصلی   .(545:5881دست آید)قربانی زاده، 
به سطح  اولم که باید برای کاهش احتمال خطای نوع مطالعات با نتایج صفر را تعیین کنی

داری از پیش تعیین شده وجود داشته باشند. به طور واضح اگر تعداد مطالعات  معنی
داری مورد نیاز باشد، نتایج به  دار اندکی برای کاهش یک نتیجه به سطح معنی غیرمعنی

ایمن از  Nنتایج آزمون  4جدول (.1001)وگاس،  دست آمده احتماالً فاقد اطمینان است
 دهد. خطا را در این پژوهش نشان می

 ایمن از خطا )تعداد ناکامل بی خطر( کالسيک N.  محاسبات 2جدول 

 04170/31 برای مطالعات مشاهده شده Zمقدار 

 000/0 برای مطالعات مشاهده شده Pمقدار 

 05/0 آلفا

 9 باقیمانده )دنباله(

Z 25226/1 برای آلفا 

 90 مطالعات مشاهده شدهتعداد 

 2227 رساند. را به آلفا مي Pای که مقدار  تعداد مطالعات گمشد
 

مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی  4881، باید تعداد 4با توجه به داده های جدول 
مطالعه  4881تجاوز نکند. این بدین معنی است که باید  01/0دو دامنه از  Pشود تا مقدار 

ها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت  دیگر انجام گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل
دهد. تعداد  و صحت باالی اطالعات و نتایج به دست آمده در این پژوهش را نشان می

 قدار مناسب و قابل توجهی است. مورد مطالعه فاصله از خطا م 4881
دار به دست  های تحقیق با توجه به سطح معنی عالوه بر بررسی سوگیری انتشار داده 

ایمن از خطا و جدول اصالح و برازش دوال و توئیدی به همراه  N( از جداول Pآمده )
( در قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی همگونی و یا ناهمگونی Qآزمون کوکرام )
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، سطح 00/0، سطح معناداری  z=04510/85پردازیم ) آماره ندازه اثرهای به دست آمده میا
گونی یا تفاوت گونی عبارت از تفاوت بین نتایج تحقیقات است. این ناهم (. ناهم01/0خطا 

 Qگونی از آزمون  تر ناهم تواند به علل مختلف ایجاد شود. برای تشخیص دقیق نتایج می
ای از آزمایشات  این آزمون مانند کای اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعهشود.  استفاده می

گوید که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظار است یا نه.  کند و به ما می گیری می اندازه
های اثر نمونه بزرگ  که زمانی که اندازه این آزمون دارای مشکالتی است از جمله این

دار نشان داده شود، حتی اگر تفاوت بین اثرات کوچک  ی معنیگون است، ممکن است ناهم
دچار  H0باشد و در بسیاری از موارد این آزمون دارای قدرت کمتری است و ما در رد 

داری اندازه اثرهای  در اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنی (.5881)کوهن،  شویم اشتباه می
دار میان اندازه اثرهای به دست  ت معنیبه دست آمده است و فرضیه مقابل بر وجود تفاو

 آمده داللت دارد.
%( 1داری از میزان خطا ) %، سطح معنی81که در سطح اطمینان  با توجه به این 

شود. یعنی میان اندازه اثـرهای به دست آمده  پذیرفته می H1رد و  H0است،  تر  کوچک
ندازه اثرهای به دست آمده تفاوت معنادار وجود دارد و این به معنای ناهمگون بودن ا

ها نشان از وجود متغیری تعدیل کننده نیز دارد که نتایج بررسی  است. این ناهمگونی یافته
دست آمده را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی فراتحلیل  روی متغیرهای به

گونی به  ناهمگری را بررسی نمایند که ممکن است این  گران باید متغیر یا متغیرهای مداخله
ها به حداقل دو  بندی داده علت تأثیر احتمالی آنها رخ داده باشد. این کار به وسیله طبقه

بندی مناسب هستند  گروه فرعی با توجه به متغیرهایی که به طور نظری برای این گروه
گیرد )متغیرهایی مانند جنس یا سطح تحصیالت(. سپس برای هر کدام از  صورت می

که  شود. در تحقیق حاضر با توجه به این ای انجام می های جداگانه عی فراتحلیلهای فر گروه
های آماری مطالعات مورد نظر کامالً تفکیک شده و شفاف نبود، امکان  های نمونه ویژگی

گر وجود نداشت. بنا بر این،  ها بر اساس متغیرهای تعدیل تقسیم مطالعات به زیرگروه
 کننده با محدودیت مواجه بودند. تعدیل محققین در شناسایی متغیرهای

 گيری  نتيجه ـ5

هایی است که  ها و مدل هدف این مقاله بررسی و شناسایی آن دسته از متغیرها، فرضیه 
ها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با  های آمادگی الکترونیک سازمان در پژوهش

و یافته های فراتحلیلی پژوهش حاضر، تأثیر گذاری متغیرهایی مانند  1و5توجه به جداول 
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انایی نیروی بازار که در طبقه اول قرار می گیرد، بر آمادگی انگیزش، مهارت و تو
الکترونیکی از قوت کافی برخوردار نیست و امکان عدم تأیید این متغیرها در پژوهش های 
مشابه زیاد است. همچنین متغیرهایی نظیر عوامل فرهنگی، قوانین و مقررات، تجهیزات، 

های  ها، قابلیت عوامل مدیریتی، زیرساختها، توانمندسازها، منابع انسانی،  استراتژی
گیرد، که  و باالی متوسط قرار می در طبقه متوسط سازمانی، عوامل اقتصادی و محیطی

های  های پژوهش مطابق با جدول کوهن از  اهمیت بیشتری برخوردار است. این نتایج، یافته
( بر اهمیت 5818کند. به عنوان مثال، کارلوکس و ظفر حیدری ) پیشین را تقویت می

( نیز در تحقیق خود 5816زاده و همکاران )اند. حنفی ها تأکید کرده دسترسی به زیرساخت
ها و نیروی انسانی در طراحی ابعاد  ها، زیرساخت از متغیرهایی مانند مدیریت، استراتژی
و ها  ( نیز بر ابعادی مانند زیرساخت5816اند. نبوی ) اصلی مدل تحقیق خود استفاده نموده

( در پژوهش خود متغیرهایی مانند منابع 5816دسترسی به منابع انسانی تأکید دارد. ایمانی )
( نیز 5811دهد. فتحیان ) انسانی، عوامل فناوری و اقتصادی و غیره را مورد شناسایی قرار می

به طور خالصه در تحقیقی عواملی نظیر: زیرساخت ها، نیروی انسانی، مدیریت و 
( در 5811انی را مورد تأکید و بررسی قرار داده است. نیک نژاد )های سازم سیاست

پژوهش خود به منظور ارائه شاخص هایی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی متغیرهای 
زیرساخت ها، نیروی انسانی، عوامل مدیریتی و استراتژی ها و قوانین و مقررات را مطرح 

ها، نیروی انسانی و عوامل  ای زیرساخته ( نیز بر اهمیت شاخص5818کند. اعوانی ) می
 مدیریتی بر آمادگی سازمان به منظور پذیرش و پیاده سازی پلیس الکترونیکی تأکید دارد.

ترین  دهد که متداول های صورت گرفته بر آمادگی الکترونیکی نشان می بررسی پژوهش
الکترونیکی،  مدل مورد استفاده توسط محققین و پژوهشگران به منظور ارزیابی آمادگی

دهد،  های تحقیق نشان می باشد. یافته های متعدد موجود می ها و ابعاد مدل ترکیب شاخص
های مورد بررسی،  های آمادگی الکترونیکی در میان پژوهش بیشترین میزان ارجاع به مدل

درصد است. به طور خالصه این  84استفاده از ابعاد و متغیرهای مدل وردیکت با فراوانی 
بر ابعاد مدیریتی، فرایندها، منابع انسانی و فناوری تمرکز دارد. همچنین در برخی از مدل 

جی و گروه فناوری الکترونیک هند به کار رفته  ام پی های کی ها، تلفیقی از مدل پژوهش
است.مدل های مذکور نیز بر اهمیت ابعاد و متغیرهایی نظیر عوامل مدیریتی، نیروی انسانی 

 أکید دارد.ها ت و زیرساخت
های مختلف در زمینه سنجش اندازه اثر، سوگیری انتشار و آزمون  اگرچه انجام آزمون 
کننده به  های تحقیق دارد، اما وجود متغیرهای تعدیل گنی نشان از دقت و صحت یافته هم
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شود که پژوهش حاضر با توجه به اطالعات  های این تحقیق محسوب می عنوان یکی از یافته
های پیشین، موفق به شناسایی آن نشده است. بنابراین،  دست آمده از پژوهش ناکافی به

تواند  کننده اگرچه یکی از اهداف پژوهش حاضر نیست، اما می شناسایی متغیرهای تعدیل
توانند نسبت به  گران آتی می های ذاتی این تحقیق قلمداد شود. پژوهش یکی از محدودیت

 تحقیقات خود اقدام نمایند. شناسایی این دسته از متغیرها در
که حوزه مورد بررسی پژوهش حاضر آمادگی الکترونیک در  با توجه به این 

ها ارائه  های ایرانی است، در ادامه تعدادی پیشنهاد کاربردی برای این سازمان سازمان
 شود. می

گران داخلی از مدل  دهد که اغلب محققان و پژوهش های این پژوهش نشان می یافته .5
ها و نتایج واضح  رسد این مدل با ارائه خروجی به نظر می کنند. دیکت استفاده میور

گران قرار گرفته است.  در مورد وضعیت سازمان مورد استقبال بسیاری از پژوهش
هایی که قصد ارزیابی آمادگی الکترونیک  شود سازمان بنابراین، پیشنهاد می

نند. باید توجه داشت که نقاط ضعف های خود را دارند از این مدل استفاده ک بخش
ها برطرف نموده و آن را با  توان با تعدیل یا ترکیب آن با سایر مدل هر مدل را می

 اهداف سازمان مربوط تا حدودی سازگار کرد.

دهد که تمرکز بر ابعاد و متغیرهای مهمی نظیر دسترسی به  ها نشان می یافته .1
های ایرانی از  تی و راهبردها در سازمانها، نیروی انسانی، عوامل مدیری زیرساخت

طریق ایجاد قوانین و مقررات مناسب و حمایت دولتی امکان بهبود وضعیت آمادگی 
که محدوده بررسی پژوهش  الکترونیک را به همراه خواهد داشت. البته با توجه به این

ح کالن های ایران است، بهبود این حوزه نیازمند بهبود و تغییر در سط حاضر سازمان
باشد تا کل سیستم از وضعیت آمادگی الکترونیک مطلوبی برخودار شود.  جامعه می

گذاری کالن صحیح و جدی در این حوزه احساس  بنابر این اهتمام به سیاست
 شود. می

تأثیر  وبررسی شناسایی به ایرانی های درسازمان شده انجام های پژوهش دربررسی .8
 دربافت که شناختی جمعیت دستازمتغیرهای وآن ومیانجی کننده تعدیل متغیرهای

 شده کمترپرداخته است  مشاهده قابل دولتی نهادهای ویژه به ایرانی های سازمان

 آتی پژوهشی های هاوفعالیت متغیرهادرطرح این بنابراین،شناسایی و استخراج. است

 را در پی خواهدداشت. زیادی وکاربردی بودن،فوایدعلمی بربدیع عالوه
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