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 چكيده

شبکه و تکنولوژی اطالعات به منظور های  استفاده از فناوری

وی هه   هکنندگان و ب   تخصیص منابع سازمان به فروشندگان، تأمین

ب ه د داک ر ارزا اف هوده، در کس ب      کارکنان با هدف دس تیابی 

ک ه در  ه ایی   لذا س ازمان . وکارهای امروزی امری ضروری است

هستند باید نس بت ب ه    یدال پیاده سازی کسب و کار الکترونیک

آمادگی کارکنان خود برای مواجهه با چهره جدیدی از سازمان به 

 با این وجود، این مقاله ساختار آم ادگی کارکن ان  . ندیشندادقت بی

 و مبانی نظ ری آن را اراه ه   یبرای پذیرا کسب وکار الکترونیک

سپس معیارهای آمادگی کارکنان ب رای پ ذیرا کس ب    . دهد می

گی رد و   م ی  تعریف و مورد ارزیابی و تعدیل قرار یوکار الکترونیک

این ابهار و . گردد می اراههای  در نهایت ابهار سنجش تصحیح شده

تحقیق برای محقق ان و م دیران   مدل جامع پیشنهاد شده در این 

 یعالقه مند به طرادی، اجرا و مدیریت کسب وکارهای الکترونیک

ده د کارکن انی ب ا     می نشانها  عالوه یافته هب. سودمند خواهد بود

تحصیالت باالتر و سابقه بیشتر کار با ک امپیوتر، در  بهت ری از   

 همچن ین . منافع آپکا و تمایل بیشتری ب رای پ ذیرا آن دارن د   

میان خودباوری و آپکا و نیه آپکا و رض ایت کارکن ان نس بت ب ه     

 .روابط م بت و معناداری یافت شد یکسب و کار الکترونیک

 مقدمه

 یدرکت به سمت کس ب و ک ار الکترونیک    ها  در تمام سازمان

 [2] همچون پشت سرنهادن تحولی بهرگ از ابتدا تا پایان است [1]

جدی د،  ه ای   پ ذیرا تکنول وژی  عظیم مس تزهم  تحول این [. 3] و



های کسب وک ار و تجدی د س اختار م دیریت     فرآیندطرادی مجدد 

به منظور کاهش اثرات نامطزوب [. 4] و[3] و[2] باشد می ها سازمان

درک ت ب ه س مت    در مس یر  ه ا   سازماناین تغییر و توانمندسازی 

عم ده   تغیی ر بای د توس ط ش رکای     فرآیند ،یکسب وکار الکترونیک

کنندگان و به ویهه کارکنان  از قبیل مشتریان، تأمین مانسازتجاری 

بای د ب ه دق ت موض و      نی ه   م دیران [. 4] مورد دمایت قرار گیرد

را دنبال  یکارکنان برای پذیرا کسب و کار الکترونیک[ 5] آمادگی

 اغز ب مقاوم ت   ینمایند چراکه پیاده سازی کسب وکار الکترونیک  

 بیشتر خودنم ایی مسئزه زمانی  این. را در پی خواهد داشتکارکنان 

ی ا   ان د  که کارکنان با وضعیت موجود به ش دت خ و گرفت ه    کند می

دانن د و ی ا اینک ه پیرام ون توان ایی       نم ی  دالیل مطزوبیت تغییر را

بنابراین  [.6] برای دستیابی به تغییرات مورد نظر ابهام دارند سازمان

نشناختی کارکنان در مواجهه با اتغییرپذیری، انگیهه و بزوغ رو میهان

. گ ذار اس ت  تأثیرس ازی آن   پی اده  فرآین د پدیده تغییر بر موفقی ت  

، س نجش  یدر دین پیاده سازی کس ب و ک ار الکترونیک    عالوه  هب

ع د  تغییر و نیه تحزی ل آن از ب   برای پذیرامیهان آمادگی کارکنان 

چراک ه   .ش ود  م ی  تزق ی  داههاهمی ت امکان پ ذیری تکنول وژیکی   

 جدی د ید و ناآشنا و یادگیری یک عمل یارویی با یک وضعیت جدرو

 بز ر  [.7] مستزهم دستیابی به بزوغ فیهیکی و رشد ذهنی افراد اس ت 

ناختی را ب ر  ش  یها انسانی، روابط میان فردی و سبکِ گآثار ان [8]

و نشان داد ت ر  ناش ی از عک س العم ل      این آمادگی تبیین نمود

بر را د و ناآشنا؛ آثار نامشخصی مشتر  نسبت به یک وضعیت جدی

البته آمادگی تنها ب ه بز وغ جس مانی    . نماید می آمادگی افراد اعمال

شناختی و ع اطفی  های  مؤلفهشود بزکه ترکیبی از  نمی حدودافراد م

 .کند می است که شرایط یادگیری را تسهیل

ت وان ب ه عن وان ی ک      می را یساختار کسب و کار الکترونیک

سیستم اجتماعی تزقی نمود که در آن کارکنان به عن وان عوام ل   

ای ن  جریان کزیدی سازمان به میهان قابل توجهی بر آغاز و پایان 

در  شیوه کمک رسانی بدیهی است که  [.9] گذارند تأثیرسیستم 

با این هدف که ب ه  ( سازمان عوامل کزیدیبه عنوان ) به کارکنان

و انتظ ارات دس  ت یابن د ب  ر    ی از انگی هه، قابزی  ت س طح ب  االتر 

 .اثربخشی سازمان خواهد افهود

تکنول وژیکی،  ) با این وجود، در مواجهه با انوا  مختزف تغیی ر 

ناش  ی از پی  اده س  ازی کس  ب و ک  ار   ( وظیف  ه ای، س  اختاری

آمادگی کارکنان ب رای  افهایش سطح ، در  چگونگی یالکترونیک

تمای ل آنه ا را ب رای     بر می هان  ،یپذیرا کسب و کار الکترونیک

آمادگی کارکنان ب رای پ ذیرا کس ب و     .افهاید می پذیرا تغییر

اینکه  نخست ؛دو شاخص اصزی است دربرگیرنده یکار الکترونیک

. ش وند  می یچگونه کارکنان آماده پذیرا کسب و کار الکترونیک

س ازی کس ب و ک ار     سازمان برای پیادهمیهان تمایل دوم، بیانگر 

اگرچه تحقیقات در این زمینه در مرادل کودکی . کترونیک استال

مطالعات اندکی، موضوعات م رتبط ب ا آم ادگی    اما خود قرار دارد 

ی ا   ان د  را بررس ی ک رده   یبرای پذیرا کسب و ک ار الکترونیک   

 و [4] ان د  جدیدی برای م دیریت ب وده  های  درصدد ایجاد نگرا

آم ادگی کارکن ان    فرآیندو به جای آنکه از دیدگاه فردی به  [11]

ه ای   توجه نمایند به م دل  یکسب و کار الکترونیکپذیرا برای 

یا کامال به پذیرا تکنول وژی   اند نظری محض بی توجهی کرده

 .از ابعاد سازمانی آن توجه نمودند

 یالکترونیکی  مفهوم آمادگی برای پذیرا کسب و ک ار  در  

واقعی، مدیران را کم ک  نی و به عنوان معیار یا شاخص عی( آپکا)

آم ادگی   می هان  نمود تا کارکنان خود را بهتر دریابند و ب ر  خواهد

 .آنها بیفهایند

در این شرایط، این مقاله اب هاری را ب رای س نجش آم ادگی     

 و ابهار آپک ا . نماید می اراهه الکترونیکیکارگنان برای کسب و کار 

و محقق ان  برای مدیران  شده در این پهوهش مدل جامع پیشنهاد

مند به طرادی، پیاده س ازی و م دیریت کس ب و کاره ای      عالقه

 .مند خواهد بودسودالکترونیکی 

مبانی نظری آمادگی کارکناا  رار ی یاش ر     . 1

  لكترونيكیکسب و کار 

آمادگی کارکنا ، کليدی رر ی موفقيت کسب و کار  .1-1

  لكترونيكی

در دنیای متالطم امروزی امری  الکترونیکیمطالعه کسب وکار 

ضروری است زیرا روندهای سنتی کسب وکار کامال متح ول ش ده   

دسترسی  ،و به سمت انجام کسب وکار به صورت الکترونیکیاست 

. [11] رود م ی  سرعت در کل زنجیره تأمین پیش و سریع و جهانی



 های بازرگانی بررسی  2931مهر و آبان  ـ 02 شماره 3

اس تفاده از فن اوری   ه ای   شامل تمام جنب ه  الکترونیکیکسب وکار 

ت در کسب وکار است و به ایجاد انس جام و یکپ ارچگی در   اطالعا

های کسب وکار و ارتباطات در داخل و خارج از س ازمان  فرآیندکل 

بخش کزیدی م دیریت ارتب اب ب ا     پنجشود و مشتمل بر  می منتهی

، هوا کسب الکترونیکیمشتریان، مدیریت زنجیره تأمین، تجارت 

ش رکت آی ب ی ام نی ه    . [9] منابع سازمان است ریهی برنامهوکار و 

ی ک رویک رد   »: کن د  م ی  را چنین تعری ف  الکترونیکیکسب وکار 

من، قابل انعطاف و یکپارچه برای دس تیابی ب ه ارزا در کس ب    یا

هایی فرآین د و ها  وسیزه ایجاد ترکیبی از سیستم هوکارهای متفاوت ب

که بر هسته اصزی کسب وکار و استفاده از فناوری اینترن ت اس توار   

است ب ا   سیستمی الکترونیکیطور کزی کسب و کار  هب. [12]« است

ک ه از طری ق   ( کاالها، خدمات، پ ول و دان ش  )قابزیت تبادل ارزا

و با استفاده از فن اوری اطالع ات، م دیریت     کامپیوتریهای  شبکه

های کزی دی  فرآین د اعتمادس ازی ب ه ایج اد    های  مکانیهمو  دانش

مشتریان، تأمین کنندگان و کارکن ان و  تجاری و برقراری ارتباب با 

ب ه   الکترونیک ی کس ب و ک ار   [. 4] پردازد می دیگر شرکای تجاری

کزیدی تجاری خود بر  هایفرآیندسرعت در دال بازسازی برخی از 

 IT/ISو این تکنولوژی را ب ه عن وان زیرس اخت     استپایه اینترنت 

ش ود   اگر این تغییرات به درستی ه دایت  که کند می خود محسوب

های تجاری س اده ت ر، کارکن ان کمت ر و س اختار      فرآیندنتیجه آن 

 [.2] ت به گذشته خواهد بودبنستر  سازمانی تخت

، یاطالعاتهای  فناوریتاکنون، تغییر در محتوای  1958از سال 

در آن زم ان لوی ت و   . موضو  مطالعات بیشماری قرار گرفته اس ت 

را  [14] اطالع ات  یبرای نخستین ب ار عب ارت فن اور    [13] ویسزر

و بروز تغییرات ناخوشایند سازمانی را به عنوان آث ار و   نمودند مطرح

بع الوه آم ادگی ب رای تغیی ر،     . ن د کردبین ی   پ یش  ITتبعات منفی 

مفهومی پرسابقه در ادبیات عزوم ش ناختی، روانشناس ی آموزش ی و    

همچن ین در  . [11] انسانی و بازاری ابی تج اری اس ت    منابع توسعه

، [16] ، بازاری ابی و ف روا  [15] صنایع بهداش تی  درمطالعات اخیر 

نوظه  ور از قبی  ل تج  ارت ه  ای  تکنول  وژی، [11] غیی  رت م  دیریت

و [ 19] ی ادگیری آنالی ن  ، [18] مدیریت دان ش ، [17] الکترونیکی

این مطالعات، . پدیدار شده است [21] و[4] الکترونیکیکسب و کار 

یشماری را به عن وان چ ارچوب نظ ری تحقی ق و     تغییر بهای  مدل

 تئ وری تغیی ر  »شاید مهمترین آنه ا  . اند پهوهش خود در نظر گرفته

این تئ وری  . اراهه شد [22] باشد که نخستین بار توسط لوین «[21]

خ روج از  : کن د  م ی  تغییر سه مردزه را ط ی  فرآیندکه مدعی است 

م دیران   این مدل به. [25] و انجماد مجدد [24] تغییر ،[23] انجماد

، الکترونیک ی کند تا در هنگام پیاده سازی کس ب و ک ار    می کمک

چگونگی نگرا و پیگیری هر کدام از این سه مردزه را ب ه خ وبی   

 :دریابند

مدیران بای د فرهن ن ن وآوری را     مرحله خروج از انجماد در .1

کارکنان ارتب اب مناس ب   برای پذیرا تغییر ترویج نمایند؛ با 

و آنچه نیازمند تغییر است را ب رای آنه ا توض یح     نندبرقرار ک

آنها را در در  عدم مطزوبی ت وض ع موج ود ی اری      دهند و

رسانند تا بدین وسیزه بتوانند مقاومت در برابر تغییر، اضطراب 

از روشنی اند همچنین باید چشم. و نگرانی آنها را کاهش دهند

را پ س از   آنهاتصویر کنند و امنیت شغزی  را مطزوب از آینده

 .[4] وقو  تغییر تضمین نمایند

موضوعات کزیدی از قبیل درگیرشدن کارکنان  مرحله تغییر در .2

در تغییر، تعیین مج ری عمزی ات تغیی ر و ش یوه پی اده س ازی       

 .شود می جامعه مطرح -عمزیات و نیه تعامالت تکنولوژی

تالشی برای به ثبات رس اندن تغیی ر از    مرحله انجماد مجدد، .3

طریق ایجاد تع ادل می ان نیروه ای مح ر  و بازدارن ده آن      

مدیران باید با آم وزا و ب ازآموزی کارکن ان، آنه ا را     . است

داص ل از تغیی ر،    س ازمانی جدی د  ه ای   برای پذیرا پس ت 

همچنین باید از نظ ام پ اداا ب رای تش ویق     . توانمند سازند

و  ودهدرک ت ب ه س مت تغیی ر اس تفاده نم        جه ت  کارکنان

 [.4] به منظور ت بیت تغییر کنترل نمایند آنها راعمزکرد 

کارکنان به عن وان نیروه ای خ ط    تغییر، های فرآینددر اجرای 

پی اده   فرآین د با گروهی از تغییرات پدیدار ش ده در  تغییر  جبهه اول

م اده س ازی   آ. ش وند  م ی  مواج ه  الکترونیک ی سازی کسب و ک ار  

م ا آن را  کارکنان ب رای تغیی ر درس ت هم ان چی هی اس ت ک ه        

 آن را خروج از انجماد نامیدن د زی را  [ 7] و دیگر محققان "آمادگی"

تواند تنها به  می عیفبا مدیریت ض جدیدهای  پیاده سازی تکنولوژی

ب ا   [.26] منج ر ش ود  و عدم موفقیت تجاری سازمان دداقل نتایج 



این وجود، توجه دقیق به عوامل بالقوه انگیهش ی ب ه منظ ور در     

 .ضروری است الکترونیکیبهتر آمادگی کارکنان برای کسب و کار 

 رعاااد آمااادگی کارکنااا  راار ی کسااب و کااار . 1-2

  لكترونيكی

سمت کسب و درکت به  در راستایهنگامی که یک سازمان 

تم ام  کن د   می اینترنتی جدیدی را معرفی ، فناوریالکترونیکیکار 

 بسیجرا برای تضعیف تبعات منفی این نوآوری سازمانی  هایوادد

پیاده سازی کس ب و ک ار   شیوه که تحقیقات پیرامون چرا کند می

 [.27] بیانگر رفتار مشابه سازمان است الکترونیکی

در درون  موجودتکنولوژی  کارکنان بادر  بهتر تعامل پیچیده 

کس  ب و ک  ار  اس  ت ک  ه نیازمن  د آن ،الکترونیک  یکس  ب و ک  ار 

به ش مار  [ 28] فنی -به عنوان یک سیستم اجتماعیرا  یکیالکترون

متغی ر   چه ار نتیجه تعامل  الکترونیکیکه در آن کسب و کار  آوریم

 [.29] وظیفه، ساختار، تکنولوژی و کارکنان: به هم وابسته است

بوده و م دعی  ها  این مدل مبتنی بر نظریه عمومی سیستمالبته 

تم س  سی: در سازمان وجود دارد بنیادین متعاملاست که دو سیستم 

 فنی -اجتماعیبراسا  مدل  .(همان منبع) اجتماعی و سیستم فنی

و با تمرکه بیشتر بر آمادگی کارکنان برای رویارویی با کسب و ک ار  

 ، مدل هرمی محتوی سه بعد آمادگی کارکن ان معرف ی  الکترونیکی

 .(1شکل) تکنولوژی، وظیفه و ساختار: شود می

بی انگر ای ن    از تکنولوژی به سمت س اختار  درکت ساعت وار

نخس ت   الکترونیک ی پیاده سازی کس ب و ک ار   واقعیت است که 

نیازمند معرفی تکنولوژی جدی دی اس ت ک ه ای ن ام ر آم ادگی       

  .سازد می تکنولوژیکی کارکنان را ضروری

 
 2333و همکاران،فنی اوهارا -های اجتماعی برگرفته از مدل سیستم

کسب پذیرش ابعاد آمادگی کارکنان برای  -1شکل

 الکترونیکیو کار 

ه ای   جدید همواره منجر به تغییر شیوههای  معرفی تکنولوژی

در نتیجه کسب و ک ار  . انجام وظیفه و ساختار سازمانی خواهد شد

های تج اری  فرآین د  [31] مس تزهم مهندس ی مج دد    الکترونیکی

های تجاری که بر بهینه سازی وظایف و ساختار فرآیند [.2] است

بتوانند ب رای  ها  کند باید مهندسی مجدد شود تا سازمان می تمرکه

خود جدید های  به تقویت تکنولوژیدستیابی بهتر به الهامات بازار 

 الکترونیک ی به عنوان م ال، بسیاری از کسب و کارهای  .بپردازند

 یبا مشتریان و دستیابی ب ه نگرش   بهتر ارتباب به منظور مدیریت 

رقابت قدرت نسبت به نیازهای آنها و نیه تر  و واقع بینانهتر  صحیح

 را اج را  [31] پذیری باالتر؛ رویکرد مدیریت ارتب اب ب ا مش تری   

 . کنند می

از طری ق   برای نوآوری مداوم و موفقی ت آمی ه، آپک ا بای د    

ها و ساختار، دانش و اطالع ات خ ود را ب ا    فرآیندطرادی مجدد 

چراکه امنیت  [.9] مشتریان و تأمین کنندگان به اشترا  بگذارد

کارکنان برای مواجهه با وظیفه های  شغزی، شایستگی و مهارت

گ ذار  تأثیرو ساختار جدید بر نگرا آنها نسبت به پذیرا آپک ا  

موقعیت کارکنان در این پیوستار ب ا تمای ل   در واقع  .خواهد بود

و ( کارکن ان -آم ادگی وظیف ه  ) آنها برای پذیرا وظیفه جدی د 

 یارتب اب تنگ اتنگ  ( کارکن ان -س اختار  آمادگی) ساختاری جدید

 .دارد

مر حل آمادگی کارکنا  رر ی یش ر  کسب وکار  .3-1

  لكترونيكی

کنت رل و  توصیف آمادگی به عنوان یک مفهوم بنی ادین ک ه   

 در قالب لغات و عبارات دش وار بسیار پیچیده است ن دتی در  آ

نتیج ه   کی   پیش ین ه ای   تئ وری  الهام از برخ ی لذا با . باشد می

که چگون ه کارکن ان ب رای تغیی ر      شود می فرد داصل هب منحصر

ای ن مقال ه پیوس تاری از     ب دین منظ ور،   .ش وند  م ی  آماده و مهیا

کند که آم ادگی کارکن ان ب رای پ ذیرا      می مرادزی را پیشنهاد

 :نماید می تغییر را تشریح

بیانگر آگاهی از اختالف میان وضع موجود و وضع  خودآگاهی .1

انگی هه ی ا نی از    ی ک  . مطزوب و به عنوان محر  تغییر است

گیری الزم را برای پذیرا تغیی ر در   ناشناخته، انرژی و جهت

توانن  د ب  ا برگ  هاری  م  ی م  دیران .کن  د م  ی کارکن  ان ایج  اد

 وظیفه

ساختار

 تکنولوژی

کارکنان
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قاب ل  ه ای   مش ی  سمینارهای رسمی و غیررسمی، اعالن خط

پیگیری و برقراری ارتباطات اثربخش با کارکنان؛ این مردز ه  

که اساسا پذیرا  ستامدعی ( 1951) لوین. را تسریع بخشند

فعزی انجام ام ور  های  ست که افراد از رواا ین معناا هتغییر ب

ادتماال برای پذیرا تغییر بیقرارند مگر آنکه ؛ ناراضی هستند

 [.26] نیاز به تغییر را خود تجربه کرده باشند

، ه ا  ، مه ارت ه ا  چگونگی کسب قابزیت بر ساختاردهی مجدد .2

و پذیرا تغییر تمرک ه دارد   جدید برایهای  و بینشها  دانش

 یآموزش  های  و دوره یادگیریهای  در این راستا اجرای برنامه

 .سودمند خواهد بود و بازآموزی

ست که فرد در مسیر نیل به اهداف خ ود  ا ین معناا هپایداری ب .3

پایداری بیشتر منجر به فاهق آمدن . صبر و پایداری پیشه کند

 ع الوه  هب  . ش ود  م ی  تغیی ر بر موانع اج رای   سریعتر کارکنان

پایداری ، از طریق تغییر انتظارات عمزکردی کارکنانتوان  می

ب ه   [33] ویکت ور روم [ 32] تئوری انتظار. آنها را تقویت نمود

یش  تر ب  ر ، بعن  وان رویک  ردی ب  رای در  انگی  هه انس  انی 

رفتارهای برونگرا تمرکه دارد نه نیازه ای درون ی و ن ه ای ن     

با نت ایج مشخص ی ارتب اب دارد چراک ه     فرض که رفتار افراد 

د ک ه در ص ورت   نداشته باش  را  ممکن است افراد این انتظار

. [7] کنن د  انجام وظایف مشخص، من افع معین ی را دریاف ت   

 نظ  ام، من  ابع انس  انیه  ای  بن  ابراین م  دیران بای  د سیاس  ت

ند و امنیت شغزی اجرا کنپاداا مناسبی را سیستم  انگیهشی و

 .تغییر تضمین نمایند کارکنان را پس از

مط رح ش د ت ا د د     [ 34]بندورا که نخست توسط  خودباوری

باورهایی مبتنی بر  ؛زیادی مبتنی بر باورها و اعتقادات فردی است

و اج را   دپ ذیر بترین شرایط، تغیی ر را  رتواند در دشوا می اینکه فرد

ست ک ه  ا ین معناا هخودباوری در محتوای آمادگی روانی ب. نمایند

ا اعتماد به نفس و اطمینان کامل در مرادل مختز ف تغیی ر   فرد ب

بدیهی است کارکنانی که سطح خودباوری باالتری . دارد میگام بر

 .نگرند می دارند با اعتماد باالتری به پذیرا تغییر

 :شود می ین منظور دو فرضیه مطرحا هب

H1 :میان خودباوری و آپکا رابطه م بت و معناداری وجود دارد. 

H2 :  کس  ب وک  ار از می  ان آپک  ا و رض  ایتمندی کارکن  ان

 .معناداری وجود دارد رابطه م بت و و الکترونیکی

 نظری تحقيق ساختار. 2

تبیین مبانی س اختار نظ ری و م دل مفه ومی ب رای ایج اد       

. معیارهای مناسب و دستیابی ب ه نت ایج ص حیح ض روری اس ت     

 ام ر ه این ب الکترونیکیآمادگی کارکنان برای پذیرا کسب وکار 

بس  تگی دارد ک  ه آی  ا کارکن  ان من  افع داص  ل از کس  ب وک  ار  

ه ای   قابزی ت دانش، مهارت و کنند، آیا از  می را در  الکترونیکی

برخوردارن د ی ا از اراده    الکترونیک ی الزم برای اجرای کسب وکار 

 بع دی  گام. مندند بهره الکترونیکیقوی برای پذیرا کسب وکار 

ای ن   د دود ، شناس ایی معیاره ایی اس ت ک ه     برای معی ارگهینی 

در ای ن راس تا، مص ادبه و جس تجو در      .کند شخصپهوهش را م

برمبنای . تواند کارآمد باشد می است کهای  ادبیات تحقیق دو شیوه

آم  ادگی کارکن  ان ب  رای پ  ذیرا کس  ب وک  ار و مراد  ل  ابع  اد

معی ار   27[ 16] و[4] و با توج ه ب ه مق االت م رتبط     الکترونیکی

س  پس ب  ه منظ  ور اص  الح و تع  دیل معیاره  ا،  . ص ش  دمش  خ

با چند استاد دانشگاه، دانشجوی دکتری و ش اغزین  هایی  مصادبه

در این مردزه برخی از معیارها به دلیل تکرار . مرتبط انجام گرفت

که در نهایت یک لیست داوی  اضافه شد و برخی یا ابهام، دذف

منظور کسب اطمینان  به. دست آمد همعیار برای ارزیابی آپکا ب 29

ب ر  معیارهای م ذکور، پ یش آزم ونی انج ام و      یاز روایی محتوای

جههیات این معیاره ا تجهی ه و تحزی ل    مبنای نتایج بدست آمده، 

درخواس ت   الکترونیک ی فرد فعال در زمینه کسب وکار  12از . شد

را بط ور جداگان ه ب رای ه ر معی ار       ییروایی محتوامیهان شد تا 

معی ار   29ز هر فرد خواسته شد تا به ه ر ک دام از   ا. محاسبه کنند

 و "غیرض   روریام  ا   مفی   د"،"ض  روری "برمبن  ای مقی   ا  

 پنج یینتایج نشان داد که روایی محتوا. امتیاز دهد "غیرضروری"

ای ن معیاره ا    است بن ابراین  61/1معیار کمتر از مقدار پیشنهادی 

 .معیار باقی ماند 24 و در نتیجه نددف شد

 



 طر حی و  جر ی یيش آزمو . 1-2

معیار موجود، پیش آزم ونی طراد ی و    24به منظور تعدیل 

نخست به منظور سنجش روایی و پای ایی پرسش نامه،   . اجرا شد

بی انگر  ه ا   یافت ه . دگردی  پرسش شونده دریافت  21ازهایی  داده

همچن ین ب ه    .ب ود معی ار موج ود    24ب رای  92/1میهان پایایی 

ب ه ک ل    ءی ن امرتبط، همبس تگی ج ه   منظور شناسایی معیارها

لذا . محاسبه گردید (تگی هر معیار نسبت به کل مجموعههمبس)

پس . شددذف  41/1به کل کمتر از  ءمعیار با همبستگی جه دو

بدس ت  معی ار موج ود    22برای  93/1از تعدیل معیارها، پایایی 

مجددا با چند استاد دانشگاه، دانشجوی دکت ری و چن دین   . آمد

گرفت تا صحت عمزی ات   مذاکراتی صورت ادب نظرو ص شاغل

 -معی ار در ب ع د کارکن ان    چه ار تأیید شود که در ای ن مردز ه   

معی ار در   چه ار وظیف ه و   -معیار از بعد کارکنان سهتکنولوژی، 

در  ساختار به مجموع ه معیاره ا اف هوده ش د ت ا      -بعد کارکنان

 .معیار بدست آید 33 مجمو 

 يارهاتصحيح و طبقه رندی مع. 2-2

با توجه ب ه اف هوده ش دن معیاره ای جدی د مج ددا ض ریب        

معی ار ب ا    9به کل تمام معیارها محاسبه گردید و  ءهمبستگی جه

تجهی ه و تحزی ل   . د ذف ش د   51/1ضریب همبستگی کمت ر از  

با توج ه   .معیار شد 18بیشتر و تعدیل مجدد منجر به باقی ماندن 

معیار موجود  18و  شاخص اصزی معرفیچهار به مفاهیم معیارها، 

 (3جدول):طبقه بندی شدندها  در این گروه

توان د   می الکترونیکیست که کسب وکار ا ین معناا  هب منفعت

 .به بهبود عمزکرد فردی و شغزی کارکنان منتهی شود

خود  دهد که کارکنان از تغییر وضعیت شغزی می نشان امنیت

و  ادس  ا  نگران  ی الکترونیک  یبواس  طه اج  رای کس  ب وک  ار 

 .کنند اضطراب نمی

یعنی تمایل کارکنان برای کارکردن با دیگران و ب ه   همکاری

اش  ترا  گذاش  تن دان  ش و اطالع  ات مرب  وب ب  ه کس  ب وک  ار 

 .با دیگران الکترونیکی

 الکترونیک ی بر ادرا  کارکنان از اینک ه کس ب وک ار     اطمینان

تواند چه عمزکردهایی را بهبود بخشد و باور کارکنان از اینکه آیا  می

 .کند تواند این عمزیات را با موفقیت اجرا نماید تأکید می می سازمان

 ا ییا تعيين  .3-2

دست آمده در ش رایط مختز ف    هایی بیانگر ثبات امتیازات بپای

طریق ض ریب آلف ای    از است که با ثبات درونی معیارها مرتبط و

ایی پایضریب کرونباخ برای . باشد می قابل محاسبه [35] کرونباخ

ل ذا ب ه   . ده د  م ی  را نش ان  91/1گانه موجود عدد  18معیارهای 

شاخص کزی دی منفع ت،    4ایی هرکدام از پایمنظور دقت بیشتر،  

و 89/1 ،92/1 ،88/1همکاری و اطمینان به ترتیب اع داد  ، امنیت

به ک ل   ءدار همبستگی جههمچنین دداقل مق. محاسبه شد95/1

و بیانگر روایی مناسب معیاره ای مط رح ش ده در     51/1بیش از 

 (4جدول) .االت پرسشنامه استؤس

 جامعه و نمونه آماری. 3

ی ه ا  ش رکت ب رای   الکترونیک ی از آنجاکه تعریف کسب وکار 

فع ال اراه ه   ی ها شرکتمتفاوت است؛  IS/ITهای  دارای زیرساخت

مختزف کس ب وک ار   های  در دوزه ITخدماتو ها  کننده زیرساخت

ش رکت   98از می ان  .  برای این مطالعه انتخاب ش دند  الکترونیکی

و پذیرفته شده در پار  عزم  الکترونیکیفعال در زمینه کسب وکار 

شرکت به روا تصادفی س اده ب رای مطالع ه و     36و فناوری یهد 

تزفن ی  تم ا    ه ا  ش رکت مورد از این  11با . بررسی انتخاب شدند

برقرار شد و پیرامون اهداف این مطالعه توضیحات الزم اراهه گردید 

و میهان تمایل آنها برای مشارکت در این مطالعه مورد بررسی ق رار  

و ب ا به ره گی ری از     =174Nباتوجه به دجم جامعه آماری . گرفت

 95در س طح اطمین ان   [ 36] فرمول محاسبه دجم نمونه ک وکران 

شنامه برای پرسش شوندگان ارسال ش د ک ه   پرس 121تعداد  درصد

 درص  د 5/92پرسش  نامه تکمی  ل ش  ده ب  ا ن  رخ پاس  خگویی  111

 . بازگشت داده شد

اصلی و های  صمیانگین امتیازات شاخ -1جدول

 معیارها

 شاخص

 اصلی

میانگین 

 امتیازات

 شاخص اصلی

 کد معیار

میانگین 

 امتیازات

 معیارها

آلفای 

 کرونباخ

 88/1 24/4 1 13/4 منفعت
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 شاخص

 اصلی

میانگین 

 امتیازات

 شاخص اصلی

 کد معیار

میانگین 

 امتیازات

 معیارها

آلفای 

 کرونباخ

2 28/4 

3 33/4 

4 71/3 

5 11/4 

 94/3 امنیت

6 16/4 

92/1 
7 91/3 

8 89/3 

9 89/3 

 32/4 همکاری

11 41/4 

89/1 
11 25/4 

12 36/4 

13 28/4 

 81/3 اطمینان

14 87/3 

95/1 

15 67/3 

16 17/4 

17 82/3 

18 64/3 

 

از پرسش شوندگان درصد  7/64توصیفی نشان داد های  یافته

 4/92. بودن د ( برنامه نویسی، نرم اف راز، س خت اف هار   )کارشنا  

سال تجربه ک ار ب ا ک امپیوتر داش تند و ن رخ       پنجبیش از  درصد

دارای  درصد 49. بود 1به  4/1پرسش شوندگان مرد به زن تقریبا 

سی ارش د  دارای مدر  کارشنادرصد  65/28مدر  کارشناسی و 

 .و دکتری بودند

 تحقيقهای   افته .4

با اراهه رویکردی جدی د ب ه موض و  آم ادگی ب رای      این مقاله 

 به تجهی ه و تحزی ل آپک ا    آنهای  مواجهه با تغییر و با اتکا به یافته

نخست، مقادیر می انگین آپک ا داص ل از     ین منظور ه اب .پردازد می

نتایج نش ان داد ک ه   . تمام معیارها و نیه هر معیار با هم مقایسه شد

این . (1جدول )متیاز را دارداو همکاری، باالترین ترین  امنیت، پایین

را ب ه   الکترونیک ی ست که کارکنان اهداف کسب وکار ا ین معناه اب

های منفی ناشی از اج رای آن  لذا نگران پیامد اند خوبی در  نکرده

ین دال، اغز ب  ابا . خود هستندو اخراج  ، بازخریداز قبیل تغییرشغل

ب ه  را  الکترونیک ی کارکنان مهایای داصل از اج رای کس ب وک ار    

. کنند و متمایل به همکاری در ای ن زمین ه هس تند    می در خوبی 

آپک ا  جمعیتی و میانگین امتیازات های  همچنین ارتباب میان ویهگی

( 1مشخص ش د ک ه    و( 2جدول) مورد تجهیه و تحزیل قرار گرفت

شاخص اصزی امنیت، همکاری، منفعت و  چهارکارکنان مرد از نظر 

( 2 .دارن  دورب  االتری برخ یاطمین  ان از می  انگین امتی  ازات آپک  ا 

مجم و   بیشتری برخوردارن د  از تجربه ی که در کار با رایانه کارکنان

ری دارن د زی را کارکن ان م اهر پیرام ون      پ ایین ت    یامتیازات آپکا

کارکن انی ک ه از س طح    ( 3. ی دارن د بیشترتردید اطمینان و امنیت 

باالتر تحصیالت برخوردارند از نظر امنی ت، همک اری و منفع ت از    

دهد که کارکنان ب ا   می این نشان. باالتری برخوردارند یامتیاز آپکا

تمای ل  در نتیج ه  تحصیالت باالتر، در  بهت ری از من افع آپک ا و    

امتیازات آپکا  بعالوه تحزیل میانگین آن دارندپذیرا بیشتری برای 

ش اخص کزی دی    چه ار گانه با ادتساب  18در چارچوب معیارهای 

 اراه ه ای  مقایس ه ه ای   مذکور، الگوی س ودمندی را ب رای تحزی ل   

 ،52=مین  یمم: نمون  ه عبارتن  داز ه  ای  دیگ  ر آم  اره . ده  د م  ی

انح   راف معی   ار  ،72=میان   ه ،7/72=می   انگین ،91=م   اکهیمم

 ،25/1=چ ولگی  ض ریب  ،19/1= ضریب کشیدگی ،17/8=استاندارد

تواند ب رای تص میم    می و توزیع نرمال مربوب به آنها  که این آماره

 مدیریت سودمند باشد چراکه مدیران فناوری اطالع ات های  گیری

توانند با استفاده از این معیارها آمادگی کارکنان را ب رای اج را و    می

و انحراف ات ادتم الی    کرده ارزیابی الکترونیکیپیگیری کسب وکار 

شناسایی کنند و اقدامات اصالدی الزم را برای بهبود آن به  آپکا را

ب ا   H1همچنین با انجام آزمون همبس تگی، فرض یه    .انجام رسانند

م ورد تییی د ق رار گرف ت و ای ن ب دین        >15/1P و r=68/1مقادیر 

 معناست که میان خودباوری و آپکا رابطه م بت و معن اداری یاف ت  

که بی انگر   H2فرضیه  >15/1P و r=56/1بعالوه با مقادیر . شود می

رابطه م بت و معنادار میان آپکا و رضایتمندی کارکن ان نس بت ب ه    

 .ار گرفتاست مورد تأیید قر الکترونیکیکسب و کار 



جمعیتی و میانگین امتیازات های  ویژگی -2جدول 

 کلیدیهای  شاخص

 اطمینان همکاری امنیت منفعت جمعیتیهای  ویژگی
مجموع 
 امتیازات

 جنسیت
 42/16 85/3 34/4 16/4 17/4 مرد
 89/15 76/3 29/4 76/3 18/4 زن

سابقه کار 
 باکامپیوتر

 25/16 89/3 28/4 18/4 11/4 سال 5کمتراز
 24/16 83/3 31/4 93/3 18/4 سال 5 -11

بیش 
 سال11از

19/4 95/3 36/4 78/3 18/16 

میهان 
 تحصیالت

 91/15 69/3 16/4 96/3 11/4 کاردانی
باالتر از 
 کاردانی

16/4 92/3 36/4 85/3 29/16 

 مد ر تی مالحظات. 5

ه در این مقاله چندین ابهار مدیریتی برای مرادل مختزف آماد

پیشنهاد  الکترونیکیکارکنان برای پیاده سازی کسب وکار  سازی

به منظور افهایش میهان خودباوری کارکنان،  .(3جدول) شده است

جدی د   فرآیندبالقوه مربوب به پیاده سازی های  ضعفمدیران باید 

و کارکن  ان را در در  بهت  ر ع  دم مطزوبی  ت  نماین  درا تحزی  ل 

ب ظه ور  س ب موض و    البت ه ای ن  . یاری رس انند  موجودوضعیت 

برگ هاری   بنابراین. گردد می شده در میان کارکنانن نیازهای ارضا

در  جهت تش ریح و تحزی ل موض و     جزسات رسمی و غیررسمی

همچن ین  . رسد می امری ضروری به نظردرون واددهای سازمان 

مدیران باید از سیاست شفاف سازی جهت تشریح آنچه در آین ده  

و برای کاهش مقاومت کارکنان در  نمایندرخ خواهد داد؛ استفاده 

از قبی ل ه را ،   برابر پدیده تغییر و دذف پیام دهای منف ی آن   

 .اضطراب، نگرانی و عدم اطمینان تالا نمایند

ابزارهای مدیریتی برای مراحل مختلف  -3جدول 

 آپکا
 ابزارهای مدیریتی 

 خودآگاهی 1مرحله
 برگهاری سمینارهای رسمی و غیررسمی

 ها مشی خطاعالن 
 برقراری ارتباطات اثربخش

 2مرحله
 ساختاردهی مجدد

 یادگیریهای  اجرای برنامه
 آموزشی و بازآموزیهای  برگهاری دوره

 3مرحله
 پایداری 

 منابع انسانیهای  سیاست
 ایجاد امنیت شغزی
 ایجاد سیستم پاداا

 

تغییر را ناشی از تواند پیامدهای منفی  می ارتباطات مناسب نیه

توانن د   م ی  همچنین مدیران منابع انسانی. کارکنان تقزیل دهد بر

پدیده تغییر آموزشی مختزفی را برای آشنایی کارکنان با های  دوره

چن  ین بهت  ر اس  ت . جدی  د برگ  هار نماین  د ه  ای  تکنول  وژیو 

مختزف ی از قبی ل   ه ای   در قال ب  و ودهرسمی ب  غیرهایی  آموزا

هم اهنگی انج ام    برگهاری سمینار، کارگ اه آموزش ی و جزس ات   

ادراک ی و نقط ه   -های ذهنیالگوشرایط تغییر  مدیران باید. پذیرد

نظرات کارکنان و نیه تسهیالت الزم را برای مواجهه ب ا ش رایط   

 مطزوبهای  جدید فراهم آورند که در نتیجه آن، رفتارها و واکنش

در کارکن ان  تغییرپ ذیری و تش ریک مس اعی    تمایل ب ه  از قبیل 

توانند ب ا بک ارگیری    می بدین منظور مدیران. شکل خواهد گرفت

مختزف یادگیری، الگوهای ذهنی ف رد و س ازمان را   های  تکنیک

. تحول س ازند منسبت به پدیده تغییر در سطوح فردی و سازمانی 

دو یادگیری و لهوم تغیی ر در دان ش و مه ارت کارکن ان در     البته 

رای ی  دراکی که بی انگر دان ش چ  اسطح  :سطح قابل بررسی است

و  تأکید داردجدید  رویداداست و بر توانایی ذهنی برای در  یک 

 سطح عمزی بدین معناست ک ه ارتق ای س طح مه ارت و دان ش      

 .شود می چگونگی به بروز رفتارهای جدید منتهی

جهت مختزف های  کارکنان نیه باید مهارت استفاده از تکنیک

همکاری و ولویت ا دالیلبعالوه باید  .را بیاموزندایجاد هماهنگی 

را ب ه خ وبی    میان آنها رقابتایجاد نسبت به  هماهنگی کارکنان

دریابند زیرا تقویت رودیه پایداری و ایجاد انتظارات م بت؛ د س  

اعط ای   همچن ین . تغییرپذیری را در آنها بهب ود خواه د بخش ید   

متناسب و ایجاد امنیت ش غزی؛ ت ر  از دس ت دادن    های  پاداا

درت و نفوذ را در کارکن ان از ب ین خواه د    قاز دست دادن  شغل،

ه ای   وادد منابع انسانی سازمان باید سیاست لذا در این راستا. برد

 .متضمن ثبات شغزی کارکنان را در پیش گیرد

 

 

 

 



 های بازرگانی بررسی  2931مهر و آبان  ـ 02 شماره 9

 همبستگی جزء به کل تصحیح شده -4جدول

کا
 آپ

ی
ها

زار
اب

 

 
 کد

 معیار
 شرح معیار

ضریب 
 همبستگی

ت
فع

من
 

 58/1 .بخشد می کارایی فرد را بهبود الکترونیکیکسب وکار 1

 63/1 .دهد می اثربخشی شغزی فرد را افهایش الکترونیکیکسب وکار 2

 61/1 .برای شغل فرد سودمند خواهد بود الکترونیکیکسب وکار 3

 54/1 .گیرد می بهره الکترونیکیفرد همواره از رویکردهای کسب وکار 4

 66/1 .افهاید می بر رقابت پذیری شغل الکترونیکیکسب وکار 5

ت
منی

ا
 

 59/1 .نگران نیست الکترونیکیفرد از ازدست دادن شغل خود بواسطه کسب وکار 6

 51/1 .کند نمی ابراز نگرانی الکترونیکیفرد از تغییر شغل خود بواسطه کسب وکار 7

 51/1 .نگران نیست الکترونیکیفرد از کاهش نفوذ خود در محیط کار بواسطه کسب وکار 8

 51/1 .نگران نیست الکترونیکیفرد از کاهش قدرت خود در محیط کار بواسطه کسب وکار 9

ی
ار

مک
ه
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 54/1 .کند می با همکارانش به اشترا  بگذارد ابراز رضایت الکترونیکیتواند دانش و اطالعات خود را پیرامون کسب وکار می فرد از اینکه 11

 55/1 .کند می تواند در قالب یک تیم از هرکجا با همکاران خود کار کند ابراز رضایت می فرد از اینکه 12

 57/1 .کند می راهنمایی نماید ابراز رضایت الکترونیکیتواند زیردستان خود را درباره نحوه بکارگیری کسب وکار می فرد از اینکه 13

ن
ینا

طم
ا

 

 66/1 .کند می را در  الکترونیکیاهداف کسب وکارفرد به روشنی  14

 59/1 .کند می را در  الکترونیکیفرد به روشنی رویکردهای کسب وکار 15

 52/1 .کند می فعاالنه مشارکت نماید ابراز رضایت الکترونیکیمربوب به کسب وکاری ها فعالیتتواند در  می فرد از اینکه 16

 51/1 .را با موفقیت اجرا نماید اطمینان دارد الکترونیکیتواند کسب وکار می شرکتفرد نسبت به اینکه  17
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 رندی و مالحظات  جمع

 این مقاله با برخورداری از سطح باالی روایی و پایایی معیارها

و پرسشنامه مورد استفاده و معرفی ابهارهای آپکا، چارچوب نظری 

درگیر در این موض و   های  سودمندی را برای محققان و سازمان

 :دهد می اراهه

تواند  می مدل اراهه شده در این مقاله ضمن توصیف ابعاد آپکا .1

، ص نایع و  ه ا  ش رکت در دیگ ر  ای  مقایس ه های  برای تحزیل

 .یابدکسب وکارها کاربرد 

این مقاله، مرادل آمادگی کارکنان و چگونگی ایجاد آم ادگی   .2

 .نماید می در کارکنان و شناسایی افراد مستعد را تشریح

چارچوبی برای سنجش آپکا به عنوان یک ابهار سنجش قابل  .3

 .اطمینان اراهه شده است

ابهارهای مدیریتی الزم برای مرادل مختزف آمادگی کارکنان  .4

ای ن  . اراهه ش ده اس ت   الکترونیکیجهت پذیرا کسب وکار 

ابهارهای مدیریتی نه تنها سمت و س وی درک ت س ازمان را    

توان د ب ه عن وان چ ارچوب نظ ری       م ی  کند بزک ه  می تعیین

 الکترونیک ی تحقیقات آینده پیرامون م دیریت کس ب و ک ار    

 . د یابدکاربر

ای ن تحقی ق   د نت ایج  به منظور سهولت در  و قابزیت ک اربر  .5

عمومی و مشتر  جهت کنت رل و  های  برای مدیران از آماره

 .بهبود آمادگی کارکنان برای آپکا استفاده شده است

ب ا توج  ه ب  ه مش  کالت متع  دد در ت  دوین ای  ن مقال  ه، س  ه  

رد آپکا نخست، از آنجا که رویک: باشد می محدودیت قابل مالدظه

و نت ایج ای ن مطالع ه    ه ا   موضو  نسبتا جدیدی است تعمیم یافته

خاص که در یک مجموعه بخصوص انجام گرفته اس ت نیازمن د   

دوم، بواسطه گستردگی مبادث . دقت نظر و ادتیاب بیشتری است

، گستره این تحقیق بواس طه مح دودیت   الکترونیکیکسب و کار 

مح دود ش ده    کترونیک ی المنابع به مدیریت درونی کسب و ک ار  

در نهایت با توجه به اینکه این مطالعه با رویک رد تحقیق ی   . است

لذا ض روری اس ت   . ویهه به موضو  مدیریت تغییر نگریسته است

ه ای   که مطالعات تکمیزی دیگری صحت مدل پیشنهادی و یافته

این تحقیق را در کسب و کارهای دیگر مورد ارزیابی و تأیید قرار 

 .دهد
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