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  چكیده

امروزه استفاده از بانکداری الکترونیکی در بانکها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
دائما در ها  سرعت تغییرات در محیط كسب وكار به طور متناوب در حل افزایش است و بانک

فرآیندهای نوآورانه برای مشتریان خود هستند تا بتوانند به طور جستجوی ایجاد خدمات و 
نقش مهم ایجاد كننده این فرآیندها را ایفا می كند. مسئله  ITموثر با هم به رقابت بپردازند.

بانکداری الکترونیکی كه به قصد حمایت و  های  موجود اینست كه پیاده سازی پروژه
ها  . بانکباشد می بسیار حساس و دارای ریسکاست  كسب و كار های  تواناسازی از فعالیت

عدم پذیرش توسط ای می كنند كه با  IT های  مقدار قابل توجهی از منابع خود را صرف پروژه
هدف ازاین پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر ، شود. بر این اساس مواجه می مشتریان 

بانکداری الکترونیکی در ایران ی فناوری اطالعات در حوزه بانکی، یعن های اجرای پروژه
تا كمکی به سایر سازمانها جهت ارزیابی آمادگی سازمان برای تمركز بر عواملی كه  میباشد

باشدتا چنانچه مشکلی در عوامل اصلی تاثیرگذار بر  ها دارد؛ تاثیر زیادی بر موفقیت این پروژه
ده و سپس اقدام به پیاده سازی اصالح نمو بانکداری الکترونیکی وجود داردهای  اجرای پروژه
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رای این كار در بباالتری داشته باشند. پروژه نمایند تا هزینه و وقت كمتری و احتمال موفقیت 
فناوری های  مرحله اول با مطالعه مستندات و تحقیقات پیشین و مصاحبه با افراد درگیر درپروژه

 در سه دسته كلی، با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی  ها  عوامل موثر بر این پروژه، اطالعات
استخراج  دسته اول  ارزیابی و آمادگی برای اجرای تغییر،  دسته دوم شناخت، دسته سوم  تغییر

نفر از خبرگان،كارشناسان  54از بینای  گردیدند. در مرحله دوم این عوامل در قالب پرسشنامه
الکترونیکی اجرا شده در ایران مورد سؤال قرارگرفت  مختلف بانکداریهای  و مجریان پروژه

 پرسشنامه دریافت شده عوامل با توجه به میزان تاثیرپذیری اولویت بندی گردیدند،93و از میان
ابتدا به تعیین شکاف میان وضع موجود و ، بر اساس پاسخهای ارائه شده با استفاده از نتایج

سه دسته  های  در هر یک از مولفه، ری اطالعاتفناوهای  وضعیت مطلوب پیاده سازی پروژه
دسته اول آمادگی و برنامه ریزی سازمان برای اجرای تغییر، دسته دوم شناخت، طراحی  كلی،

فناوری های  دسته سوم فرهنگ و تغییر مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر پروژه و ارزیابی،
عای موجود بودن این شکاف اطالعات پرداخته شده كه با آزمون آماری ویل كاكسون اد

اولویت اقدام جهت ، سپس با استفاده از میزان شکاف و اهمیت عوامل، مورد تایید قرار گرفت
بانکداری های  سازی صحیح پروژه سرمایه گذاری برای آماده سازی شركتها جهت پیاده

 . تعیین شدند الکترونیکی
پیاده  ،الکترونیکی بانکداریهای  پروژه ،ارزیابی آمادگیفناوری اطالعات،واژگان کلیدی:

 سازی
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 مقدمه 

باشد. در دیگر صنایع بخصوص  در مقایسه با دیگر صنایع یک صنعت جوان می ITصنعت  
ای وجود دارند كه در طی سالیان  بندی شده كاری فرموله های  صنایع اصلی استانداردها و رویه

از این مزیت بی بهره مانده است. این امر بدین معنی  ITقدمت آنها بوجود آمده اند اما صنعت 
شخص از قوانین و تعاریف برای جلوگیری از شکست مهنوز مجموعه ای  ITاست كه صنعت 

 فناوری اطالعاتاز یک طرف (Vassilios& Aggelidis,2008) باشد. را دارا نمیها  پروژه
فرآیند و هزینه آن، بهبود كیفیت، و وری از طریق كاهش زمان  پتانسیل باالیی در افزایش بهره

افزایش رضایت مشتری  دارد، و از طرف دیگر اغلب به یک تغییر اساسی سازمانی نیاز دارد.  
های فناوری اطالعات در عمل با شکست مواجه  به همین دلیل معموال درصد باالیی از پروژه

انها را فرآیندی به شمار آورد توان فناوری اطالعات سازم شوند. با توجه به این واقعیت می می
 نیزبه بانکداری صنعت میان دراین (Sterebel, 1996) كه دارای ریسک بسیار باالیی است

 درقالب ومحصوالتش الکترونیکی بانکداری عنوان تحتITخوداز های  فعالیت ماهیت دلیل

 .است نموده استفاده الکترونیکی پرداخت
بانکداری الکترونیکی در كشور و نرخ باالی های  پروژهبا توجه به اهمیت اجرای موفق  

فناوری های  برنامه ریزی علمی پروژههای  ها، و نیاز به تدوین  بایسته ریسک  این پروژه
 باشد این سؤاالت در این پژوهش مطرح ومخصوصاتجربی باپشتوانةنظری همراه كهاطالعات 

اری الکترونیکی  نقش اصلی را بانکدهای  شود: چه عواملی در شکست یا موفقیت پروژه می
پیاده های  بیشتری بر پروژه دارند؟ كدامیک از این عوامل حیاتی موفقیت و شکست تاثیری

 ؟سازی شده در كشور داشته است

 فناوری اطالعات  های پروژه وشكست موفقیت حیاتی عوامل 

و  تیموفق یاتیعوامل ح ییشناساابتدا چکیده تحقیقات قبلی در زمینه بخش در این  
های فناوری اطالعات به طور كل و  بانکداری الکترونیکی به طور خاص   پروژه شکست

باشد  وبا  می شود زیرا بانکداری الکترونیکی جزیی از مفهوم  فناوری اطالعات می مطرح
های  تاثیر گذاربر پیاده سازی و اجرای پروژهعوامل  مدل ، استفاده از تحقیقات انجام شده

ا توجه به نوع مدل تحقیق، تحقیقات گردد وب الکترونیکی  دركشور شناسایی می بانکداری
 گیرد. این تحقیق مورد بررسی قرار میگذشته نیز در راستای 
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 تحقیقات قبلی 

ها  به عنوان عاملی شناخته شده است كه ایجاد تغییرات در سازمان ITمسلما امروزه پروژه  
است كه  ITبا انجام موفقیت آمیز یک پروژه ، طرفی سازمان از نماید. می را امکان پذیر

 ازین عین وجود عوامل متعدد دیگر، در خواهد توانست منافع مادی و مالی آن را تحقق بخشد.
مهم  را IT سازد پروژه می را وادار عاملی است كه یک مجموعه تنها به حفظ مزیت رقابتی،

این كه  باور به فناور ی اطالعات،ها  یاد سازمان(علی رغم وابستگی ز4935بشمارد. )یاردلی،
 به نوعی با شکست مواجه، ی بزرگ فناوری اطالعاتها  هنوز در حدود دو سوم كل پروژه

گزارشی كه بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده است و  در است. مشکل شوند، می
قبل از تکمیل  ITی ها نام گرفت ثابت شدكه تقریبا یک سوم پروژه CHAOSبه درستی 

دو برابر  بایتقر ،ها دهد كه بالغ بر نیمی از پروژه می عالوه این تحقیق نشان به متوقف شده اند.
پروژه مورد  09222پیش بینی شده،هزینه در بر داشته اند. در این تحقیق كه از های  بودجه

درصد  04تنها درصد با هزینه و زمان اضافی و  54در صد كامال شکست خورده، 03بررسی 
اظهار  فناوری اطالعاتی اجرا شدههای  كاربرانپروژه( عموما4935اند. )یاردلی، آنها موفق شده

 حتی. ومستعدخطاهستند استفاده قابل سختی به، جدیدنارسا است های سیستم میدارندكه

 سازمان سیستمهارابه مالی كمک هستند بسیار مشکل هست كه راضی كاربران كه هنگامی

 برایرا وسازمانی ابعادانسانی گیری اندازه پژوهشگران بنابراین. نمود گیری اندازه بتوان

 .كنند می انتخاب اطالعاتیهای  سیستم موفقیت كردن مشخص
 Rosacker,Olson)0223 )جدیدبه اطالعات فناوریهای  سیستم معتقدندكه پژوهشگران 

 ناسازگارسیستم ضعیف،طراحی كاربری واسط، اساسی نیازمندیهای محاسبه عدم واسطه

های  ها،وهزینه داده كم رفتاری،كیفیت مباحث جای بهها  فناوری سازمانی،حاكمیت بافرهنگ
 (Peled,2000).باشند می عملیاتی همواره مستعدشکست

 schelin  وgarson  بررسی جامعی روی عوامل حیاتی موفقیت و شکست  0225در سال
اند و در مجموع عواملحیاتی موفقیت و شکست  انجامدادهفناوری اطالعات های  پروژه
اند  فناوری اطالعات را در بخش خصوصی و دولتی در آمریکاراشناسایی نمودههای  پروژه
 است.

 فناوری اطالعاتبدین صورت ارزیابیهای   طبق تعاریفی كه انجام شد موفقیت پروژه 
مورد نظر  "هدف"مقرر به "زمان"در مورد پیش بینی "هزینه"با  شود كه چنانچه پروژه می

موفق  بانکداری الکترونیکی(رسیدندهای  پروژه فناوری اطالعات در حوزه بانکی )پروژه
 شوند و چنانچه یکی از این عوامل وجود نداشته باشد پروژه شکست می ارزیابی
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 خورد.شکست پروژه بانکداری الکترونیکی بدین معناست كهبانک هزینه بیشتری متقبل می
شده باشد یا در زمان طوالنی تری پروژه تکمیل شود و یا به هدف مورد نظر پروژه مورد نظر 

 دست نیافته باشد.ها  مثال كاهش هزینه
فناوری  های  همانگونه كه مشاهده می شود عوامل متعددی در موفقیت و شکست پروژه 

 اجرایر بر بررسی عوامل تاثیر گذااطالعات شناسایی شده است هدف ازاین پژوهش 
با تاكید بر عوامل نظری و مخصوصا تجربیات  در ایران كی بانکداری الکترونیهای  پروژه

 وتکمیل برنامه ریزی در آینده كه بادر نظر گرفتنها  جهت كمک به تدوین بایسته بدست امده
برای  عوامل بین المللی اما اقلیمی و محلی شده و تجربه شده در سازمانهای ایرانی

و سپس  در مرحله اول با مطالعه مستندات و تحقیقات پیشینبرای این كار . باشد كشورمی
در سه در ها  پرسش از خبرگان با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی عوامل موثر بر این پروژه

اوالرزیابی و آمادگی برای اجرای تغییر،دسته دوم شناخت،دسته سومتغییر  دسته دسته كلی،
بندی خاص كه با كمک  ها باطبقه این شاخص . در این ادامهگردیدندواستخراج  دسته بندی

 گردد. ارائه می 4خبرگان دسته بندی گردیده است در جدول 

 بانكداری الكترونیكی  های پروژهطبقات عواملی تاثیر گذار بر .1جدول
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A1ارتباطات 

(Ang et al.,2002) 
 ،(0229المشاری،)

 (4333،راسکپیدونپورت)
,graham,2007) (Gajendran 

 یکیارتباط ، موجود اتیمرور ادب اساسبر
های  پروژهای  هیپاهای  جنبه نیاز مهمتر

دستور  ارتباطات اطالعات است، یفناور
 تیموفق یعمد یفاكتورها یبرا ییكارها
 یها طرح لیاز قب كند می فراهم

 ارشد   رانیكردن مد زیو تجه کیاستراتژ

A2 كاركنان با
 تخصص باال

(Schelin, 
2003).Noriss(2003) 

(Hartman & Ashrafi 2002) 
(ICMA,2002) 

Rosacker,Olson)0223) 

در ادبیات مکررا مشکالتی كه مربوط به 
های  كادر غیر تعلیم دیده  وبا مهارت

به  نیمحقق شود. می ضعیف است، ذكر
اهمیت داشتن كادری با كیفیت باال برای 

مرور ادبیات  در اند. موفقیت اشاره كرده
در زمینه شاخصهای حیاتی موفقیت به 
عامل كارمندان بطور پیوسته اشاره شده 

اما از مهارت انها بندرت یاد شده ، است
هر حال در بیشتر قسمتهای مرور  به .است

هارت ادبیات  كارمندان با باالترین حد م
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  منابع شاخصها طبقه
 اند  فرض شده

A3میان   1های تیم
 وظیفه ای

Milis  وMercken(0220) 

Vassilios Aggelidis, 
(2008) 

هایکی از روندهای  استفاده از این  تیم
جدید در جهان تکنولوژی است. به كار 
گیری افرادی كه تخصصهای  گوناگون 

دانند، برای تعریف  یک سازمان را می
ی پروژه را  بقیهدقیق پروژه، كه چارچوب 

كند  ضروری است. گذشته از  تعیین می
های  این،  به نیاز به اعضای تیم با مهارت

 حیاتیITهای پروژه موفقیت مکمل برای
 .است

A4 حمایت
 مدیریت ارشد

(schelin & garson,0225) 
Vassilios Aggelidis, 

(2008) 
 

(، مکانیسم (CIOمدیران ارشد اطالعات
تجاری در سازمان با های  ارتباط واحد

 كارمندان فناوری اطالعات را ایجاد
 CIO ی گذشته، كنند. در چند دهه می

ی سازمانی و  عنوان بزرگترین منظم كنندهب
 دارای درجات باالی سازمانی بوده است

A5 حمایت
 سیاسی

(schelin & garson,0225) 

حمایت سیاسی)توسط هیأت مدیره یا 
مدیران انتخاب شده( برای موفقیت 

حیاتی است. حمایت  ITهای  پروژه
حیاتی است.  ITهای سیاسی، برای پروژه

مخصوصاً، به این علت كه مقاومت 
تواند فوراً برای چنین  سیاسی، می

 تراشی كند. هایی مانع پروژه

A6 حمایت مالی
 مناسب

(schelin & garson,0225) 

Sammon et al., (2008) 

 و طراحی برای مناسب، مالی منابع
 ضروری جدید های تکنولوژی سازی پیاده

 موفقیت  عامل یک عنوان به باید و است
 برای ای اگرسرمایه. شود بررسی مهم

 مناسب باعملکردهای پروژه یک تکمیل
 یا افتاده تأخیر به باید ندارد،پروژه، وجود

 .شود  سنجیده دوباره

 

                                                                                                                                 
1-cross-functional 
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C1 جایگاه مدیر ارشد
 اطالعاتی در سازمان

(schelin & garson,0225) 

Sammon et al., (2008) 

قرار دادن مدیر اطالعاتی در زمرة 
مدیران ارشد سازمان خود حاكی 
از اتخاذ مشی تکنولوژیک در 

جایگاه مدیر در تیم  .سازمان است
تواند از طریق  می مدیریت

مدیریت سایر فاكتورهای موفقیت 
مثل حمایت مدیران رده باالو 

تاثیر بسزایی در ، حمایت مالی
 فنی بگذارد.های  خروجی پروژه

C2ریزی  برنامه
 استراتژیک تکنولوژی

Hartman    و
Ashrafi(0220)Fletcher(2003) 

Beaumaster(1999) ، 
Sammon et al., (2008) 

به ، ریزی استراتژیک برنامه
كارمندان اجازه می دهد تابه 
ماموریت سازمانی برسند. فرایند 
برنامه ریزی استراتژیک به 

اجازه می دهد برای به ها  سازمان
كارگیری اقدامات مهم در 

قابلیت همکاری با  ITگسترش 
مختلف را داشته  های  قسمت
مه جنبه دیگر از برنا یک باشند.

ریزی استراتژیک تنظبم هدف بین 
كلی سازمانی و  استراتژی

 است.  ITاستراتژی 

C3ها استفاده از پاداش Milis & Merkem 
Mileو Marchen(2002 

تواند  می اجرای سیستم پاداش
فناوری را با های  توانایی پروژه

زیاد كند، ها  تعیین وتعریف هدف
درست مثل تشویق كردن تیم 

كسب فایده بیشتر.  كاری به منظور
شود  می پاداشی كه مکررا داده

برای مکانیسم بهبود موفقیت 
 ی فناوری توصیه شده است  پروژه

C4های  كارگروههای
 پروژه

schelin &) garson,2004) 

  4پروژههای  ساختن كارگروههای
دهند  حیاتی هستند زیرا اجازه می

بزرگ  ITی  كار در یک پروژه

                                                                                                                                 
1- milestone 
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  منابع شاخصها طبقه

و قابل تر  های كوچک به بخش
شود. با تمركز  تر شکسته مدیریت

بر دستیابی به هر هدف كوچک، 
گرفتن تاریخهای  جشن، تیم با

معین شده  امکان یک دوره 
استراحت و بازسازی، قبل از 
حركت به سمت هدف بعدی را 

 كند.  فراهم می

C5سازی و  نمونه
 1تست

(schelin &garson,0225) 

,Woo) 0222) 

تواند  می نمونه سازی و تست
امکان پذیری پروژه را از طریق 
كاهش تقاضاهای تغییر و كاهش 

كاربران از نمونه ی های  نارضایتی
پیاده سازی شده، افزایش دهد. 

از نمونه  استفاده عالوه بر این،
سازی در كاربران احساس 

كند همچنین به  می مالکیت ایجاد
 .انجامد می مشاركت

ر 
غیی

ل ت
شام

وم 
 س

ل 
وام

 ع
قه

طب
ه 

ست
د

(B
)

 

B1 مشاركت كاربران
 نهایی

(schelin & garson,2004) 

)Remus, Ulrich  0222) 

مشاركت كاربران نهایی از جمله  
عوامل حیاتی موفقیت پر اهمیت 

های فناوری  سازی پروژه در پیاده
اطالعات است. مشاركت كاربر 
نهایی، به خاطر نقش آنها در تعیین 

های  ها و ساختن قالب نیازمندی
واقعی حیاتی است. به عالوه، 
مشاركت كاربر نهایی، حس 

كند  مالکیت را در پروژه ایجاد می
و حمایت در آینده را پشتیبانی. در 
نهایت، شکست در  مشاركت 

تواند  به اهداف  كاربران نهایی، می
های نادرست و  اشتباه، نیازمندی

غییر مقاومت كاركنان در برابر ت

 .منجر شود

                                                                                                                                 
1- prototyping/piloting 
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  منابع شاخصها طبقه

 

B2  آموزش كاربر
 نهایی

. Rochelau و (Northrop,2002) 

(Dickson & 
DeSanctis,2001;Harvard 

Policy Group,2001Wu(2002) 

 برای كاربرنهایی آموزش
 عاملی كار، درمحل ITپذیرش

 وتخصیص واقعی توجه است. مهم
 ی دربودجه آموزش برای هزینه

. است بسیارپایین پروژه
 نهایی باآموزش،كاربران

 پذیرش به بیشترتمایل
 خواهند جدید های تکنولوژی

 سازی پیاده براین، اضافه. داشت
 برحمایت آموزشی، ی برنامه یک

 ازطریق پروژه، یک از مدیرارشد
 اهداف برای هزینه تخصیص

. كند می داللت آموزشی
 موفقیت حیاتی عامل آموزش،یک

 سازی وپیاده طراحی برای
 .است موفق IT  های پروژه

 

B3  مشاركت
 نفعان در پروژه ذی

(Ang et al.,2002) 

)Remus, Ulrich  0222) 

نفعان یکی از  مشاركت ذی
ترین عوامل حیاتی موفقیت  مهم

نفعان، برای  است. مشاركت ذی
كسب پشتیبانی پروژه در كل 

تر از مشاركت  سازمان، ضروری
كاربران است.  با به حساب آوردن 

نفعان به عنوان یک  مشاركت ذی
های CIOعامل حیاتی موفقیت، 

توانند پشتیبانی درونی و بیرونی  می
 .ا گسترش دهندپروژه ر

 

 روش شناسی تحقیق

بمنظور بررسی سوابق و تجربیات فناوری اطالعات در گام نخست، ابتدا تعدادی از  
انجام شده در زمینه فناوری اطالعات در حوزه بانکداری الکترونیکی در بخش های  پروژه

مربوطه مورد تحلیل های  پرداخت  انتخاب گردید. سپس با توجه به ادبیات تحقیق شاخص
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عاملی اكتشافی قرار گرفتند. بر اساس دسته بندی كلی بدست آمده از بررسی ادبیات  و سپس 
عوامل موثر بر این ، فناوری اطالعاتهای  تحلیل عاملی اكتشافی در مورد عوامل مؤثر بر پروژه

 دسته دوم شناخت، طراحی و ارزیابی، ، اول  آمادگی دسته در سه دسته كلی،در ها  پروژه
آزمون نرمال ها  در مرحله بعد از شاخص گردیدند.واستخراج  دسته بندیسوم  تغییر  دسته

نرمال نیستند از آزمونهای ها  بودن كولموگروف اسمیرنوف گرفته شد تا در صورتی كه داده
ون ویلکاكسن استفاده مقایسه وضع موجود و مطلوب از آزم یبرا ناپارامتریک استفاده شود.

در ها  شاخص نیا از آزمون فریدمن استفاده شد.ها  شده و در نهایت برای رتبه بندی شاخص
بانکداری های  و مجریان پروژه كارشناسان نفر از خبرگان، 54 نیباز  ای  قالب پرسشنامه

فت شده پرسشنامه دریا93الکترونیک  اجرا شده در ایران مورد سؤال  قرارگرفت و از میان 
عوامل با توجه به میزان تاثیرپذیری اولویت بندی گردیدند. روایی پرسشنامه با نظر خواهی از 
كارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و جهت تأیید پایانی آن از ضریب آلفای كرونباخ  استفاده  

د. نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه می باش، گردید 34/2شد و از آنجا كه ضریب آلفا  
 باشد:  شکل مراحل انجام تحقیق بصورت زیر می

 سؤاالت پژوهش

 سواالت  مورد بررسی در این پژوهش شامل:
بانکداری  های  چه عواملی جهت ارزیابیآمادگی سازمانی در شکست یا موفقیت  پروژه

 الکترونیکی  نقش دارند؟ 

 سواالت فرعی عبارتند از: ؛جهت پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق

  فرعی: التسوا 
پیاده سازی های  كدامیک از این عوامل حیاتی موفقیت و شکست  تاثیری بیشتری بر پروژه

برای پیاده سازی پروژه بانکداری ها  برای تجهیز و آمادگی سازمان)شده در كشور 
 ؟الکترونیکی(  از نظر خبرگان داشته است

بانکداری الکترونیکی  های  پروژه پیاده سازی مطلوب تیوضع موجود و وضع انیشکاف مآیا 
 وجود دارد؟

 است. تشکیل شده جهت پاسخگویی به دومین  سوال فرعی تحقیق رابطه زیر 
H0:M1- M2=0  عوامل حیاتی  های  میانگین كل زوجهای جامعه آماری )نمرهاختالف  اگر

دوم )دسته اول  آمادگی برای اجرای تغییر،  دسته  عوامل سه دسته كلیدر موفقیت و شکست 
های  پروژه پیاده سازیصفر باشد می توان گفت كه بین  برابر ( سوم  تغییر دسته شناخت،



 00...  یها و شکست پروژه تیموفق یاتیعوامل ح نییتع

 

وضع موجود و وضع مطلوب، شکاف نامناسبی وجود ندارد یا به بانکداری الکترونیکی  
 رد می شود H1تأیید و  H0عبارتی 

H1:M1- M2#0  عوامل حیاتی  های  میانگین كل زوجهای جامعه آماری )نمرهاختالف اگر
)دسته اول  آمادگی برای اجرای تغییر،  دسته دوم  عوامل سه دسته كلیدر موفقیت و شکست 

های  پیاده سازیپروژهصفر باشد می توان گفت كه بین  مخالف (( سوم  تغییر دسته شناخت،
یا به عبارتی  دارد شکاف نامناسبی وجود، وضع موجود و وضع مطلوببانکداری الکترونیکی  

H0  رد وH1 .بایست اولویت  می با توجه به میزان شکاف و اهمیت  عوامل  و پذیرفته می شود
بانکداری های  برای پیاده سازیپروژهدر سرویس دهی  سازمانها  جهت آماده سازی بیشتری  

 م.الکترونیکی  اقدام نمایی

 نتایج آماری

 عاملی اکتشافی لیتحل الف.

شود  می باشد. همانطور كه دیده می كایزر مایر و بارتلتخروجی اول مربوط به نتیجه آزمون 
 بوده كه نشان از كفایت مدل دارد 2/ 2در این آزمون میزان ضریب كایز مایر باالی 

 
 آزمون کایزر مایر برای تحلیل عاملی صورت گرفته .1خروجی 

 4/2الی باشد. در این خروجی مقادیر باید با می خروجی دوم مربوط به مقادیر استخراجی 
باشند تا بتوان گفت مدل تحلیل عاملی استخراج شده با عوامل استخراج شده توانسته است 

فن آوری اطالعات( را پیش بینی های  شاخص)درصد تغییرات متغیرهای آشکار  42باالی 
شود در این خروجی تمامی اعداد باال بوده و بنابریان هیچ شاخصی  می كند. همانطور كه دیده

 از این شاخصها حذف نمود. را نباید
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 مقادیر استخراجی محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای آشكار تحلیل عاملی .9خروجی 

دهد. در  می خروجی سوم عوامل استخراج شده با مقدار تبین واریانسهای كل مدل را نشان 
 شود كه كل عوامل موثر بر آماده سازی فن آوری اطالعات را می این خروجی مشخص

توانیم تحت سه عامل یا متغیر پنهان دسته بندی نمود. این سه متغیر پنهان  توانایی پیش بینی  می
 درصد تغییرات كل را دارند كه از این نظر عوامل استخراج شده بسیار مناسب 33بیش از 

 باشند. می



 
 عوامل استخراج شده برای تحلیل عاملی .2خروجی 
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عوامل استخراج شده( مدل و  متغیرهای )خروجی چهارم مربوط به رابطه بین متغیرهای پنهان 
های  باشد همانطور كه از میزان همبستگی می ( مدلها سواالت پرسش نامه یا شخاص)ار آشک

 44تا  2متغیرهای ، داخل  تحت یک متغیر پنهان 4تا  4باشد سواالت  می این مدل مشخص
گیرند. با نگاهی به  می تحت یک متغیر پنهان قرار 45تا  40تحت یک متغیر پنهان و متغیرهای 

نام عامل دوم را  شناخت و نام عامل ، توان عامل اول را ارزیابی و آمادگی می نام این متغیرها
 سوم را  تغییر قرار داد.

 
 رابطه متغیرهای پنهان استخراج شده با متغیرهای آشكار مدل .8نمودار 

 ب.آزمون نرمال بودن داده ها
میرنوف به كمک روش كولموگروف اسها  آزمون نرمال بودن داده 4و  4های  خروجی 

برای تمامی متغیرها  sigشود مقدار عددی  می كه دیده همانطور دهد. می را نشانای  یک نمونه
آنها نرمال نمی باشدو بنابراین برای ای  درصد بوده و بنابراین توزیع داده 4( كمتر از ها شاخص)

 استفاده نمود.ناپارامتریک ویلکاكسن های  های دو جامعه مستقل باید از روش مقایسه میانگین



 

 
 شاخص اول 7نتیجه آزمون کولموگوف اسمیرنوف برای  .1خروجی 

 
ج.آزمون مقایسه وضع موجود و مطلوبص  دومشاخ 7نتیجه آزمون کولموگوف اسمیرنوف برای  .6خروجی 
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)جفتهای جور شده( یا به عبارتی نمره  در این مطالعه جهت مقایسه زوجهای جامعه آماری
 مرتبط با شناخت، و  فرهنگ  ، آمادگی های  وضع موجود و وضع مطلوب در هر یک از مولفه

آزمون ویل كاكسون به  ازبانکداری الکترونیکی های  عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه
استناد به  با ها( استفاده شده است. ای بودن داده عنوان یک آماره ناپارامتریک)به لحاظ رتبه

در مورد تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب باید اذعان داشت  ویلکاكسون نتیجه آزمون
های  ین نمرهدرصد تفاوت معنی دار آماری ب 4و در سطح خطای كمتر از  33/2كه با اطمینان 

فناوری شامل دسته اول  آمادگی عوامل در سه دسته كلیدر عوامل حیاتی موفقیت و شکست  
در وضع موجود و مطلوب وجود  سوم  تغییر دسته برای اجرای تغییر،  دسته دوم شناخت،

تر منفی بیش های  از نمره سه دسته عوامل مثبت  های  دارد. از طرفی با توجه به اینکه مجموع نمره
دال بر وجود تفاوت بین وضع موجود  H1مبنی بر عدم تفاوت رد و فرض  H0است، لذا فرض 
 پذیرفته می شود. در هر سه دسته   های  و مطلوب مولفه

 عوامل در وضع موجود و مطلوب در آزمون ویل کاکسون های  تفاوت نمره. 2جدول 

  N Mean 
Rank Sum of Ranks 

های  مولفهـ فنآوری آتی  های  مولفه
 كنونی  بانکداریالکترونیکی 

Negative 
Ranks 13(a) 45.26 95 

 Positive 
Ranks 20(b) 71.63 809 

 Ties 12(c)   

   45 تعداد كل 

 كنونی بانکداری الکترونیکی  های  مولفه >آتی  بانکداری الکترونیکی  های  مولفه aو 

b  كنونی بانکداری الکترونیکی  های  مولفه <آتی  بانکداری الکترونیکی  های  مولفه 

c  كنونی بانکداری الکترونیکی  های  آتی = مولفه بانکداری الکترونیکی  های  مولفه 

Test Statistics(b) 

 

بانكداری  های  مولفه ـآتی  بانكداری الكترونیكی  های  مولفه
 کنونی الكترونیكی 

Z -8.191(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a Based on negative ranks.b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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 الکترونیکی بانکداری عوامل سه دسته كلیهای  مولفه ی، اهمیت و اولویت اقدامكنونه نقش 
در وضع  دسته دوم شناخت، دسته سوم  تغییر دسته اول  آمادگی برای اجرای تغییر، شامل

در نمودارها و جداول برای نمایش به صورت نماد مشخص  شده است  در موجود و مطلوب 
دستهاولبرایاجرایتغییر نمایش داده شده های  مولفهنماد  یراهنمابرای نمونه 5جدول ادامه  

 است.

 تغییر جرایا برای سازمان دستهاوآلمادگیوبرنامهریزیهای  مولفهراهنمای نماد . 8جدول 

 

در  ها  نقش کنونی مولفه
امل حیاتی موفقیت و عو

شكست  
بانكداری های پروژه

 الكترونیكی

 ها  مولفه

در  ها  اهمیت  نقش مولفه
عوامل حیاتی موفقیت و 

 های شكست  پروژه
 بانكداری الكترونیكی  

 نماد نماد

A1.1 ارتباطات A1.0 

A2.1 كاركنان با تخصص باال A2.0 

 
A3.1 ای هایمیانوظیفه تیم A3.0 

A4.1  مدیریت ارشدحمایت A4.0 

A5.1 حمایت سیاسی A5.0 

A6.1 حمایت مالی مناسب A6.0 



 

 شكاف وضع مطلوب و وضع موجودتعیین . 1جدول 

های  نماد مولفه
وضعیت 
 مطلوب

میانگین پاسخ 
وضعیت مطلوب 

 مولفه ها

های  نماد مولفه
وضعیت 
 موجود

میانگین پاسخ  
وضعیت موجود 

 مولفه ها

تفاضل دو میانگین 
شكاف وضع مطلوب )

 (و وضع موجود

 عوامل مولفه ها

 
ف

ردی
 

 

A1.2 6.55 A1.1 2.92 3.629 ارتباطات 

ول
تها

دس
گی

ماد
آ

 

ییر
یتغ

جرا
رایا

ب
 

 

A2.2 
 

5.068 
A2.1 
 

2.98 2.088 
با تخصص کارکنان 

 باال
 

A3.2 5.54 A3.1 2.97 2.57 های میان وظیفهای تیم  

A4.2 5.54 A4.1 2.97 2.57 حمایت مدیریت ارشد  

A5.2 5.4 A5.1 2.68 2.72 حمایت سیاسی  

A6.2 5.53 A6.1 3.04 2.49 حمایت مالی مناسب  

C1.2 6.66 C1.1 3.04 3.62 
جایگاه مدیر ارشد 
 اطالعاتی در سازمان

مل
شا

وم
لد

وام
هع

طبق
سته

د
ت

اخ
شن

،
C

)
 

 

C2.2 5.175 C2.1 2.99 2.185 
ریزی استراتژیک  برنامه

 تکنولوژی
 

C3.2 6.33 C3.1 2.88 3.45 ها استفاده از پاداش  

C4.2 5.91 C4.1 2.35 3.56 کارگروههای پروژه  

C5.2 4.92 C5.1 2.95 1.97 نمونه سازی و تست  

B1.2 5.48 B1.1 3.12 2.36 
مشارکت کاربران 

وم نهایی
هس

ست
د

ییر
تغ

 

 



 

های  نماد مولفه
وضعیت 
 مطلوب

میانگین پاسخ 
وضعیت مطلوب 

 مولفه ها

های  نماد مولفه
وضعیت 
 موجود

میانگین پاسخ  
وضعیت موجود 

 مولفه ها

تفاضل دو میانگین 
شكاف وضع مطلوب )

 (و وضع موجود

 عوامل مولفه ها
 

ف
ردی

 
 

B2.2 5.31 B2.1 4.13 1.181 آموزش کاربر نهایی  

B3.2 5.6 B3.1 2.92 2.68 

نفعان در  مشارکت  ذی
 پروژه
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 طبقه عوامل  2 شكاف وضع مطلوب و وضع موجود  در میان .6جدول 

شکاف  نیشتریمرتب شده از ب های  مولفه
شکاف وضع مطلوب و وضع  نیتا كمتر

 خبرگانموجود   به نظر 
 مولفه ها

 ارتباطات 3.629

 جایگاه مدیر ارشد اطالعاتی در سازمان 3.62

 كارگروههای پروژه 3.56

 ها استفاده از پاداش 3.45

 حمایت سیاسی 2.72

 نفعان در پروژه مشاركت  ذی 2.68

 ایهای میان  وظیفه  تیم 2.57

 حمایت مدیریت ارشد 2.57

 حمایت مالی مناسب 2.49

 مشاركت كاربران نهایی 2.36

 ریزی استراتژیک تکنولوژی برنامه 2.185

 كاركنان با تخصص باال 2.088

 نمونه سازی و تست 1.97

  
مشاهده میشود شکاف وضع مطلوب و وضع موجود  به نظر جدول باال  همانطور  كه در  

 5دامنهء یعنی در  چهاردردامنه ء زیر عدد ، طبقه  عوامل 9های  مولفه انیدر م پاسخ دهندگان
كه شکاف دو مولفه)ارتباطات( و)جایگاه مدیر ارشد اطالعاتی در قرار گرفته است.  4تا 

طبقه عوامل 3سازمان( از نظر پاسخ دهندگان میان وضعیت كنونی و وضعیت مطلوب  در میان 
 وده اند.بیشترین شکاف  را دارا ب

 سه طبقه  عوامل های  مولفه اولویت اقدام براینییتع

 بانکداریهای  چه عواملی در شکست یا موفقیت  پروژه"پژوهش به سوال اصلیبا توجه  
عوامل حیاتی موفقیت و شکست با بررسی  0قسمت در "؟نقش اصلی را دارند الکترونیکی

تحقیقات قبلی پاسخ داده شد و در ادامه نیز نتایج مصاحبه با خبرگان و دسته بندی خاص 
وضع انیشکاف مآیا  "جهت پاسخگویی به سوال فرعی  در عوامل حیاتی بیان خواهد گردید،
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كدامیک از  و دارد؟ بانکداریالکترونیکیوجودهای  پیاده سازیپروژه مطلوب تیموجود و وضع
پیاده سازی شده در كشور های  این عوامل حیاتی موفقیت و شکست تاثیری بیشتری بر پروژه

وضع  انیشکاف م نییجهت تعبرای پاسخ به این سواالت در ابتدا  " ؟خبرگان داشته است
مقایسه زوجهای جامعه آماری)جفتهای جور شده( یا به عبارتی ، مطلوب تیموجود و وضع

و  شناخت، عوامل آمادگی  های  وضع موجود و وضع مطلوب در هر یک از مولفه نمره
از آزمون ویل كاكسون به عنوان   بانکداریالکترونیکیهای  پیاده سازیپروژهمرتبط با فرهنگ 

با استفاده از آزمون و یک آماره ناپارامتریک)به لحاظ رتبه ای بودن داده ها( استفاده شد
 9-9قرار گرفت )در  قسمت  دییشکاف مورد تا نیموجود بودن ا یاكاكسون ادع لیو یآمار

 نیانگیرا از مها  مطلوب مولفه تیپاسخ وضع نیانگیم  فاضلشکاف ت نیا نیی( سپس جهت تع
اولویت اقدام محاسبه  حال جهت ( 4)جدول دیمحاسبه گرد ها  موجود مولفه تیپاسخ  وضع

سازمانها)پاسخ به سوال فرعی  جهت آماده سازی، تشکیل دهنده طبقه عوامل اصلیهای  مولفه
دوم مبنی بر سرمایه گذاری روی عوامل حیاتی موفقیت و شکستی كه  تاثیر بیشتری بر 

به  با توجه   بانکداریالکترونیکیهای  پیاده سازی شده دارد(  برای پیاده سازی پروژههای  پروژه
 مل مینماییم:مقایسه با وضع مطلوب به صورت زیر ع در وضع موجود ،

4شکاف)طبقه عوامل(  تیاهم بیاقدام = )ضر تیاولوـ  4رابطه 
CSFتیوضع مورد نظردر 

 ( مطلوب تیموجودو وضع

آزمون  نمونه همبسته است. در واقع این   k ای فریدمن یک آزمون رتبه ای برای  آزمون رتبه
دارند، یا خیر،  بطور معنی داری با یکدیگر تفاوت ، معلوم می كند كه آیا حاصل جمع رتبه ها

آزمون  اینجا از  در و بوسیله آن می توان نمرات را در هر ردیف جداگانه رتبه بندی كرد.
تشکیل دهندهء طبقه عوامل های  و محاسبه ضریب اهمیت  مولفهفریدمن برای رتبه بندی 

را  سه طبقه  عواملهای  رتبه بندی مولفهآزمون فریدمن برای  نتایج ،4جدول نماییم. استفاده می
 نمایش میدهد.

  

                                                                                                                                 
1- Critical success and failure factor 
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 طبقه  عوامل سههای  بندی مولفهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه  .6جدول 

 رتبه ضریب اهمیت مولفه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
شده و در   ( محاسبهفاكتورهای  حیاتی موفقیت و شکست(ها  اولویت اقدام برای كلیه مولفه

 آمده است. 2جدول 

پیاده درون سه طبقه  عوامل در  های  مولفه از بین شودیمشاهده م این جدول همانطور  كه در 
 ریزی استراتژیک تکنولوژی  و برنامهC2ارتباطات،  A1 مولفهسه ITهای  سازی پروژه

C5 از  و از اولویت اقدام باالتری برخوردارند،طبقه عوامل  9میان در  نمونه سازی و تست
زمینهپیاده سازی  جانب سازمانها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا به موقعیت مناسبتری در

 .دست یابد  ITپروژه های
توان  می هایی كه در درون هر طبقه از عوامل، از اولویت باالتری برخوردارند را نیز مولفه

 مشخص كرد. 

 ای  های میان  وظیفه تیمA3 وارتباطات A1 مولفهدر میان عوامل آمادگی برای اجرای تغییر 
 باالتری میباشند.اقدام  تیاولودارای  

ریزی استراتژیک تکنولوژی  برنامه C2دو مولفه شناخت درون طبقه عوامل  های  مولفه در میان 
 باالتری میباشند.اقدام  تیاولونمونه سازی و تست دارای   C5و 

آموزش كاربر  B2 و مشاركت كاربران نهایی B1دو مولفه ، تغییرطبقه عوامل  های  مولفه در میان 
 هیمورد سرما دیطبقه عوامل با نیدهنده ا لیتشک های  مولفه ریاز سا شتریاقدام ب تیاز نظر اولو نهایی
 . ردیقرار گ مورد توجه  ندهیدر آ الکترونیکی بانکداریهای  پروژهمناسبتر ی پیاده سازی برا یگذار



 

 تشكیل دهنده سه طبقه  عوامل های  برای مولفهمحاسبه اولویت اقدام . 7جدول

 طبقه عوامل ها مولفه اولویت اقدام شكاف وضع مطلوب و وضع موجود ضریب اهمیت

13.39 3.629 48.59 A1 ارتباطات 
آمادگی

 

13.2 2.088 27.56 A2كاركنان با تخصص باال 

15.25 2.57 39.19 A3ای های میان  وظیفه تیم 

13.7 2.72 37.26 A4حمایت مدیریت ارشد 

13.06 2.49 32.52 A5حمایت سیاسی 

8.84 3.62 32 A6حمایت مالی مناسب 

13.46 2.185 29.41 C1جایگاه مدیر ارشد اطالعاتی در سازمان 

ت
شناخ

 14.08 3.45 48.58 C2ریزی استراتژیک تکنولوژی برنامه 

7.15 3.56 25.45 C3ها استفاده از پاداش 

12.11 1.97 23.86 C4كارگروههای پروژه 

17.29 2.36 40.8 C5نمونه سازی و تست 

15.95 2.52 40.19 B1مشاركت كاربران نهایی 

تغییر
 

15.6 1.181 18.42 B2 آموزش كاربر نهایی 

4.31 2.68 11.55 B3نفعان در پروژه مشاركت  ذی 
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 گیری نتیجه

توسط مشتریان و كارمندان یک امر  E-banking های  نرخ باالی ریسک پذیرش  پروژه 
پروژه هایی شکست خورده در ابتدا  جهت ، واقعی و مربوط به محیط كسب و كار است . اغلب

برطرف سازی مشکالت و  اثرات مفید مورد انتظارشان  در نظر گرفته می شوند. مدیران 
با توجه به دالیل می  دانند و  E-bankingتنها بازگشت سرمایه را هدف یک پروژه ها  كمپانی

می توان این نتیجه را گرفت كه اغلب دالیل مربوط به مدیریت  E-banking های  شکست پروژه
باید تا روزی   IT های  است. مطالعه درباره پدیده  پذیرش  پروژه E-banking های  ضعیف پروژه

نیز استانداردهایی   ITادامه پیدا كند كه در آینده به مانند دیگر صنایع مطرح امروز در صنعت 
  یبند تیو اولو یریرپذیتاث زانیتوجه به م بابرای رسیدن به موفقیت وجود داشته باشد. 

در   E-bankingهای  پروژه تیشکست و موفق یاتیح عوامل ، در این بررسی كارشناسان
و   یتکنولوژ کیاستراتژ یزیر برنامهC0ارتباطات،  A4اجرا شده در كشور  سه عامل های  پروژه

C4 كارشناسان  دیاز د یاقدام باالتر تیطبقه عوامل از اولو 9میان نمونه سازی و تست  در
به نظر می رسد برای  انجام مصاحبه با عوامل دست اندركار  با بوده است .ها  پروژه نیدر ا ریدرگ

اطالعات به جای تمركز بیش از اندازه بر روی عوامل  یفناور های  كاهش نرخ شکست پروژه
تعهد  ایجاد گام برداشت. یزیهمچون ارتباطات و برنامه ر یفنی باید در جهت عوامل  نامحسوس

در مدیران ارشد سازمانها و آشنا سازی مردم و مسئولین با ساختار این پروژه ها، سازماندهی 
در كل كشور باید سرلوحه برنامه كالن اجرا وپیاده سازی    ندهایاطالعات فرآ یمدیریت فناور

میزان آمادگی پرسنل ها  پیشنهاد میشود قبل از اجرا ی اینگونه پروژه همچنین باشد. ها  پروژه نیا
تغییر برای  تمورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز تکنیک هایی از قبیل مدیری

عوامل  نیكه از مهمتر، یقبل ستمیس نفعانیاز مقاومت ذ یریو جلوگ رییفرهنگ سازی تغ
-Eهای  پروژه یدر اجرا دومورد استفاده قرار گیر، بود دهیانتخاب گرد یفرهنگ رگذاریتاث

banking وایجاد مشکالت در اجرا به  یبخش انیم یهماهنگعامل عدم   طبق پیشنهاد خبرگان
و   یرسم، دیشد كنترل درهنگام استقرار پروژه ، رندگانیگ میوتصم رانیمد ییدلیل جابه جا

 بلندآنها در  یریبکارگ تیقابل جادیجهت اها  ندیفرآ یطراح موثر ، یسازمانارتباطات  ،یقانون
در مواجه شدن با عوامل  یسازمان مورد بررس یندهایساختار و فرآ یریمدت و انعطاف پذ

اطالعات از جمله   یفناور یآموزش مناسب كارمندان جهت استفاده از ابزارها   ،یطیمح رییمتغ
  طی مصاحبه توسطدر كشور بوده است كه  E-bankingهای  پروژه یعوامل موثر بر اجرا

 . اشاره گردید یرانیا یدر سازمانهاها  پروژه نیبهتر  ا یجهت اجرا  رانیكارشناسان و مد
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