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چکیده
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات طی چند دهه گذشته ،تأثیرات شگرفی بر سازمانها داشته است و استراتژیهای
آنها را در تطبیق با محیط ،تغییر داده است .هدف این تحقیق طراحی مدل قابلیتهای فناوری اطالعات در
سازمانهای دولتی است .روش تحقیق از حیث نتیجه جزء تحقیقات توسعهای و از حیث هدف جزء تحقیقات
اکتشافی و از حیث روش جزء تحقیقات کیفی است .ابزار جمعآوری دادههای تحقیق مصاحبه است و بهمنظور تحلیل
دادهها ،از روش تئوری زمینهای استفاده شد .در این تحقیق  40مصاحبه انجام گرفت که شامل دو بخش مدیران آگاه
از موضوع و متخصصان فناوری اطالعات و مدیریت بهعنوان نظریهپردازان این حیطه بود .مصاحبه در مراحل اولیه
بهصورت عمیق انجام شد ،اما از اواسط مصاحبهها به دلیل مشخص شدن کدهای مفهومی ،مصاحبهها هدفمندتر و
بهصورت نیمهباز برای مفهومسازی مناسب موضوع صورت پذیرفت .تحلیل کدهای تحقیق پس از انجام کدگذاری
باز ،نشان داد 430 ،کد در مرحلهی کدگذاری باز شناسایی گردید و در مرحلهی کدگذاری محوری دو تم اصلی
«زیرساختهای فناوری اطالعات» و «بهرهبرداری فناوری اطالعات» بهعنوان شرایط علی ،ساختارهای سازمانی و
سازوکارهای فرهنگی بهعنوان شرایط مداخلهگر و اکتساب دانش و بهرهبرداری از دانش نیز بهعنوان شرایط زمینهای
مشخص شدند و درنهایت در مرحلهی کدگذاری انتخابی  9مانع 9 ،استراتژی فناوری اطالعات و  44پیامد قابلیتهای
فناوری اطالعات در قالب دو تم اصلی یاد شده ارائه گردیدند .نتایج تحقیق نشان داد قابلیتهای فناوری اطالعات در
سازمانهای دولتی میتواند نتایج و پیامدهای مطلوبی از ارائه خدمات با کیفیتتر به شهروندان و اربابرجوع برای
آنها به همراه داشته باشد.
کلیدواژگان :گرندد تئوری ،قابلیت فناوری اطالعات ،زیرساختهای فناوری اطالعات ،بهرهبرداری فناوری
اطالعات ،سازمانهای دولتی.
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مقدمه
سازمانهای امروزی با افزایش شتاب ،پیچیدگی و غیرقابلپیشبینی بودن تغییر مواجه هستند.
بهگونها ی که اگر خود را با شرایط در حال تغییر تطبیق ندهند ،نمیتوانند ،در این شرایط دوام
بیاورند و با مشکالت فراوانی روبرو میشوند( .آرورا و رحمان .) :0242 ،4توانمندسازی
سازمانها و ایجاد قابلیتهای سازمانی میتواند نقش مهم و قابلتوجهی در تطبیق با شرایط در
حال تغییر باشد .قابلیتها در بیان نحوه مدیریت توسعه محصوالت و خدمات جدید (کوها و
همکاران )4243 :0244 ،0و برنامههای استراتژیک شرکتها (کاپالدو و همکاران:0244 ،3
 )020و همچنین نظم بخشیدن و یکپارچهسازی آنچه این شرکتها کسب میکنند ،نقش بسیار
مهمی را ایفا میکنند( .هیمرکس و همکاران .)225 :0240 ،0بهطور جامعتر ،بیان چگونگی
عملکرد شرکت ها در محیط رقابتی باعث شده تا پژوهش در زمینه قابلیتها به یکی از
مهمترین مکتبهایی تبدیل شود که به هنگام پژوهش در زمینه مدیریت استراتژیک میتوان به
آن استناد کرد( .هلفات و همکاران0222 ،5؛ بارتو .)052 :0242 ،9یکی از این قابلیتهای
سازمانی ،توانمندیهای فناورانهی سازمانها در محیط رقابتی امروز است .درواقع توسعه
تکاملی سازمانها نیازمند وجود اطالعات و کسب دانش برای ارائهی خدمات با کیفیتتر و
تسهیل فرآیند خدمترسانی است( .آرکان و مک گان0 :0242 ،2؛ نارایان و همکاران:0226 ،8
 .)08زیرا ،در اقتصاد دانشبنیان امروزی ،تسهیم دانش موجب ایجاد قابلیتهای سازمانی،
رقابتی و فناورانه میشود که یکی از مهمترین دغدغههای مهم مدیران است( .پاندا و کومار
راث .)42 :0242 ،6بسیاری از سازمانها تاکنون تالش کافی برای طراحی روشهای مناسب و
مؤثر برای تشویق تسهیم دانش در سطح سازمان را انجام ندادهاند .نکتهی قابلتوجه این است
1. Arora & Rahman
2. Kotha et al.
3. Capaldo et al.
4. Heimeriks et al.
5. Helfat et al.
6. Barreto
7. Arikan & McGahan
8. Narayanan et al
9. Panda & Kumar Rath
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که پراکنده کردن دانش در سطح سازمان میتواند ،قابلیتهای رقابتی و فناورانه و سازمانی را
توسعه دهد و سازمانها را به سمت موفقیت هدایت کند .اینکه تصور کنیم ،قابلیتهای فناوری
اطالعات بهتنهایی منجر به موفقیت گردد ،تصور اشتباهی است .زیرا این قابلیت در کنار
قابلیتهای دیگر میتواند سازمانها را در به دست آوردن یک مزیت رقابتی کمک نماید.
(اُرارو و رحمان .)5 :0242 ،4تیپینز و سوهی )202 :0223( 0در پژوهشی بیان نمودند که هدایت
تمام منابع به سمت فناوری اطالعات جهت به دست آوردن موفقیت تصور واهی است .این
معضل رایجی است که اغلب در برخی سازمانهای کشورهای درحالتوسعه شاهد آن هستیم.
شرکتهایی که پول کالنی را صرف زیرساخت فنی خود میکنند ،اغلب تمام توجه خود را
به سمت فناوری اطالعات محدود میکنند و سایر قابلیتها را نادیده میگیرند .باید توجه
داشت بخش عمدها ی از اهمیت فناوری اطالعات ،قابلیت تقویت منابع سازمانی و تکمیلی،
نظیر منابع انسانی و فرآیندهای حرفهای است .راو )448 :0225( 3معتقدند سازمانها با تلفیق
فناوری اطالعات در کنار منابع انسانی و منابع مکمل حرفهای خود ،مزیتی را برای خود ایجاد
مینمایند .بهعبارتدیگر آنها بازده بیشتری را چه در زمینهی منابع انسانی و چه در زمینهی
ارائه خدمات نسبت به سایر شرکتها به دست میآورند .نکتهی مهم این مزیت در پس تلفیق
منابع محسوس و منابع نامشهود نهفته است که در یک بازده زمانی مشخص میتواند زمینهساز
رشد و گسترش سازمانها گردد و بهکارگیری این تلفیقها باعث میشود سایر سازمانها نتوانند
از آن الگوبرداری مفهومی نمایند .با توجه به توضیحات داده شده باید بیان نمود ،با بررسی
مختصر سناریوها و روندهای مربوط به حوزۀ فناوری اطالعات ،طراحی مدل قابلیتهای
فناوری اطالعات که بتواند فاصله و شکاف سطح فناوری کشور با جوامع پیشرفته را کاهش
دهد ،ضروری به نظر میرسد .بهویژه آنکه باید برای رسیدن به آرمانها و ارزشهای مندرج
در قانون اساسی و حفظ هویت ملی همت گماشته شود تا اهداف چشمانداز  4020هجری
شمسی کشور محقق شوند و سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی و ارتباطات و اطالعات
1. Arora & Rahman
2. Tippins & Sohi
3. Rao
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کشور و امنیت فضای شبکه و تبادل اطالعات موردتوجه قرار گیرد .بر این اساس طراحی مدل
قابلیتهای فناوری اطالعات رویکردی است که به سازمانهای دولتی کمک مینماید ،با
شناخت موانع ،راهبردهای الزم برای استفاده ی اثربخش از فناوری اطالعات را در درون
سازمانها ایجاد نمایند تا از این طریق از پیامدهای مطلوب آن بهرهمند گردند.

مبانی نظری
قابلیت فناوری اطالعات

6

قابلیتهای فناوری اطالعات اشاره به توانایی سازمانها برای تحرک و به راه انداختن فناوری
اطالعات بر اساس منابع در ترکیب با دیگر و قابلیتها دارد( .بهارج .)424 :0222 ،0و به آنها
برای به نمایش گذاشتن عملکرد نسبت به سایر سازمانها برحسب کاهش هزینه ،افزایش
کیفیت خدمات کمک مینماید( .جکس و همکاران .)806 :0244 ،3به دلیل اینکه ایجاد
قابلیتهای فناوری اطالعات باعث به اشتراکگذاری اطالعات و ارتقای سطح تصمیمات
بهینهتر در سازمانها میگردد  ،دارای اهمیت فراوانی است( .بهارج و همکاران.)44 :4666 ،0
موضوع قابلیتهای فناوری اطالعات بسیار حائز اهمیت است .دستهبندیهای متفاوتی از
فناوری اطالعات ارائه شده است که در یک دستهبندی قابلیتهای فناوری اطالعات به 3
بخش انعطافپذیری ،ترکیب و مدیریت ( )ITتفکیک میشود.
انعطافپذیری فناوری اطالعات مربوط به میزانی است که در آن زیربنای ( )ITسازمانها
قابلیت تطبیقپذیری با محیطهای در حال تغییر را دارد و با شناخت نیازها و انتظارات شهروندان
و اربابرجوع ،خدمات سازمان را تسهیل و کیفیت آن را ارتقاء میبخشد( .بیرد و تورنر،5
 .)00 :0224از طرف دیگر ترکیب (ادغام) فناوری اطالعات میتواند سازمانها و شرکتها را
)1. Information Technology Capability (IT Capability
2. Bharadwaj
3. Jacks et al.
4. Bharadwaj et al.
5. Byrd & Turner
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میتواند در ارتباط متقابل قرار دهد و با تشکیل کنسرسیومهایی ،اهداف مشترک برای
خدمترسانی با کیفیتتر یا تولید محصوالت مبتنی بر انتظارات و نیازهای مشتریان را تقویت
نماید( .رای و همکاران .)009 :0229 ،4درنهایت مدیریت فناوری اطالعات میتواند به
توسعهی برنامهها و کنترل بر عملکردهای سازمانها و شرکتها بیانجامد و پروژههای سازمان
را در راستای استراتژیهای تدوینشده ،هدایت کند( .ژانگ و سارکر.)358 :0228 ،0
باید توجه داشت این  3بخش از یکدیگر جدا نیستند و یکپارچگی آنها میتواند سازمانها را
به شایستگی و مزیت رقابتی برساند .بهعبارتدیگر ،یکپارچگی ابعاد فناوری اطالعات میتواند
توانایی شرکتها را برای درک و پاسخ به فرصتها در بازار بهبود بخشد و فرآیندهای تجاری
را ترکیب کند که در این نقطه میتوان گفت قابلیتهای فناورانه شکل گرفته است( .لوکا و
آتونوهی گیما.)66 :0222 ،3
انعطافپذیری
قابلیت فناوری اطالعات

دستیابی به مزیت رقابتی
درک فرصتها و تهدیدهای محیطی
پاسخ مناسب به انتظارات و نیازها

تطبیقپذیری با محیط در حال تغییر
تشکیل کنسرسیوم

مدیریت

توسعه برنامهها و کنترل بر عملکردهای سازمان

ترکیب

شکل ( )4ابعاد قابلیت فناوری اطالعات منبع :چن و همکاران)0245( 0
1. Rai et al.
2. Zhang & Sarker
3. Luca & Atuahene-Gima
4. Y. Chen, et al.
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نقش فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی
سازمانهای دولتی همانطور که از نامشان برمیآید ،سازمانهای با الزامات قانونی هستند که
در مسیر راهبردها و اهداف نظام حاکمیتی حرکت میکنند .این سازمانها دارای ماهیتی
سلسله مراتبی و مبتنی بر اختیارات قانونی هستند .از طرف دیگر فناوری اطالعات در طی
سالیان اخیر پیشرفت نظری و کاربردی وسیع ای داشته است زیرا سازمانها حتی سازمانهای
دولتی دریافتهاند که فناوری اطالعات میتوان به بهبود مأموریتهای سازمانی و اهداف و
استراتژیهای آنها کمک نماید و سطح رضایت شهروندان و اربابرجوع را از طریق اتخاذ
تصمیمات اثربخشتر تقویت کنند .فناوری اطالعات به سازمانها کمک میکند فرصتها و
تهدیدهای محیطی را از طریق دادههای جمعآوریشده بهتر تحلیل نمایند و در زمان مناسب
تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند( .ساونی و همکاران .)9 :0225 ،4درواقع فناوری اطالعات به
سازمانها کمک میکند سریعتر دادهها ی محیطی در حال تغییر را شناسایی و توانایی آنها را
در دادن پاسخ منطقی به آنها بهبود بخشند .بهعبارتدیگر ،فناوری اطالعات انتظارات و
نیازهای شهروندان و ارباب رجوع را درک نموده و از طریق واحد تحقیق و توسعه

0

محصوالت و خدمات قابلاتکاتری را در دسترس متقاضیان سازمان خود قرار دهد( .سیمسک
و همکاران .)844 :0226 ،3الزمهی تأثیرگذاری فناوری اطالعات در سازمانها ،بخصوص
سازمانهای دولتی توجه و تمرکز به نقش زیرساختهای فناوری اطالعات و طراحی و
اثربخش فناوری اطالعات است( .وانگ و همکاران.)0243 ،0

1. Sawhney et al
2. Research and Development
3. Simsek et al
4. Wang et al
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زیر ساخت
فناوری
اطالعات

اثربخشی
فناوری
اطالعات

تاثیر گذاری
فناوری
اطالعات در
توسعه سازمان
طراحی فناوری
اطالعات

شکل ( )2ابعاد تأثیر فناوری اطالعات در توسعه سازمانها منبع :وانگ ()2102

 زیرساخت فناوری اطالعات
زیرساخت فناوری اطالعات به دلیل تسهیل سرعت گردش اطالعات و ارتقای کیفیت
تصمیمگیری در سازمان بهطور میانگین امروزه بیش از پنجاهدرصد از بودجههای و فناوری
اطالعات شرکتهای خصوصی بزرگ دنیا مثل کت ،نایکی و  ...را به خود اختصاص
میدهد( .با شکوه و شکسته بند .)5 :4363 ،زیرا زیرساخت فناوری اطالعات با ارائه مبنای
مشترک جهت ایجاد کاربردهای تجاری نقش اساسی در عملیاتی کردن سایر عناصر فناوری
اطالعات دارد و شامل فنّاوریهای ارتباطی و کامپیوتر و پایگاه دادهها و سکوی فنی قابل
تسهیم است( .روس و همکاران .)2 :0220 ،4زیرساخت فناوری اطالعات به ایجاد یک پل
ارتباط راحت و سریع در میان کارکنان با سازمان و سازمان با شهروندان و اربابرجوع آنها
میشود که اگر بهدرستی پایهریزی شود و منابع الزم در اختیار آن قرار گیرد ،میتواند باعث
1. Ross et al
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بهبود سطح رضایت و همکاری بهتر کارکنان با سازمانها گردد( .ژیانگ و همکاران:0240 ،4
 .)225زیرساختهای فناوری اطالعات ،درواقع شالودهی قابلیتهای فناوری اطالعات هستند
که باعث اثربخشی هر چه بیشتر کارکنان در سازمانها و بهبود اثربخشی تصمیمات میگردد.
(جعفری و همکاران .)98 :4365 ،زیرساخت فناوری اطالعات با ایجاد مبانی تسهیم اطالعات،
عملیاتی کردن فعالیتها و منابع اصلی کسبوکار ،تأثیر اساسی در دستیابی به مزیت رقابتی
دارد( .مک کنی .)4665 ،بهعبارتدیگر ،زیرساخت فناوری اطالعات بهعنوان اندازهای در
نظر گرفته میشود که دادهها و کاربردهای آن از طریق شبکههای ارتباطی تسهیم و برای
کاربرد سازمانی قابلدستیابی است .هدف اصلی از زیرساخت فناوری اطالعات ارائه و تسهیم
اطالعات صحیح و سریع در سازمان جهت پاسخ به چالشهای پویای بازار است( .بهات،
 .)0222لذا برای مدیریت این چالشها ،شرکتها با بهکارگیری زیرساختهای فناوری
اطالعات مناسب میتوانند مبنایی برای کاهش هزینه و سادهسازی مدیریت کسبوکار در
آینده طرحریزی نمایند.
 طراحی فناوری اطالعات
طراحی فناوری اطالعات درواقع مبنایی برای معماری سیستمهای اطالعاتی جهت دسترسی
اثربخش به دادههای تحلیل شده است( .فرتوک .)4660 ،0طراحی فناوری اطالعات به در
طول زمان از سوی سازمانها جهت دستیابی به درجهای از هماهنگی در قالب ترکیبی از فرم و
بستر شکل گرفته است .همچنین سازمانها روی یکی از عناصر سیستم اطالعات در قالب
پردازش ،ذخیره دادهها ،ارتباطات یا کاربرد آنها متمرکز هستند .گیبسون )4660( 3طراحی
فناوری اطالعات را در قالب قابلیتهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی شرکت در نظر گرفته و
بیان میکنند که معماری فناوری اطالعات ترکیبی از عناصر چهارگانه فیزیکی(تناسب
محاسبهگری ،شفافسازی دادهها ،اتصال ارتباطی و کاربرد عملیاتی) دانسته و سه عنصر
1. Xiang et al.
2. Fertuck
3. Gibson
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منطقی معماری در قالب برنامهریزی ،سازماندهی و کنترل را مدنظر قرار دادهاند( .هال
مارک .)0242 ،4بهطور خالصه طراحی فناوری اطالعات بهعنوان استانداردسازی و ادغام
الزامات یک مدل عملیاتی شرکت تعریف شده است( .روس و همکاران .)8 :0220 ،0طراحی
فناوری اطالعات در واقع شفافیت و توافق سازمانی حول استاندارد فرآیند ،داده و فنّاوری را
شکل میدهد .زمانی که سازمانها به درجه بلوغی از فناوری اطالعات برسند میتوانند
فرآیندهای سازمانی و فناوریهای خود را در قالب عناصر مشخص تعریف و مفهومسازی
کنند .طراحی فناوری اطالعات دستاوردها و منافع مثبتی برای سازمانها دارد ازجمله اینکه از
طریق استانداردسازی موجب کاهش هزینه ،کاهش مهارتهای متنوع موردنیاز ،سادهسازی
روابط ،ارتقای توانمندی عملیاتی درونی و کاهش زمان برای رابطه با بازار میشود( .با شکوه
و شکستهبند.)9 :4363 ،
 اثربخشی فناوری اطالعات
سیستمهای اطالعاتی زمانی اثربخش است که نیاز اطالعاتی کاربران را برآورده کند در غیر
این صورت به مرحله بیهودگی قدم خواهد گذاشت .برای آنکه بتوان از ورود زودهنگام
سیستمهای اطالعاتی به مرحله بیهودگی جلوگیری کرد ،الزم است که بهطور ادواری
اثربخشی سیستمهای موردنظر مورد ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت نارسایی احتمالی آن در
جهت بهبود سیستم اقدام نمود .و در نهایت الزم است متناسب با تغییرات محیطی (داخلی و
خارجی) سیستمهای اطالعاتی بهبود یابند تا بتواند به نیازهای اطالعاتی مدیران و واحدهای
سازمانی بهتر پاسخگو باشند( .فینک .)60 :0226 ،3این امر مستلزم آن است که این سیستمها از
جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت وضعیتهای
محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید( .رهنمود و طاهری .)4380 ،کیفیت اطالعات ،ستاده
سیستم اطالعاتی را مورد ارزیابی قرار میدهد .سیستمهای اطالعاتی در صورت استفاده و
بهرهبرداری میتوانند منجر به ارتقای کیفیت و بهرهوری افراد ،گروهها و سازمانها گردد.
1. Hall Mark
2. Ross et al.
3. Fink
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استفاده سیستم مفهوم وسیعی دارد بنابراین از دیدگاههای متفاوتی میتوان آن را موردبررسی
قرار داد .رضایت کاربر به عکسالعمل فردی که از ستاده سیستم اطالعاتی استفاده میکند،
اشاره دارد .تأثیرات فردی به تأثیر ناشی از کاربرد اطالعات بر روی رفتار کاربر سیستم (فرد
دریافتکننده اطالعات) مربوط میگردد .تأثیرات سازمانی به تأثیر اطالعات روی عملکرد
سازمانی مربوط میشود( .محمدی و همکاران.)50 :4360 ،

روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ نتیجه ،جزء تحقیقات توسعهای قلمداد میگردد زیرا به دنبال طراحی مدل
قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی است .از لحاظ هدف انجام ،این تحقیق
جزء تحقیقات اکتشافی است زیرا انسجام تئوریک در راستای قابلیتهای فناوری اطالعات
کمتر دیده میشود و این تحقیق به دنبال یکپارچه کردن دیدگاههای تئوریک در این زمینه
است .همچنین از نظر نوع داده این تحقیق جزء تحقیقات کیفی محسوب میشود .در واقع
رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری دادهها از نوع استقراء است؛ زیرا به
بررسی پدیدهای میپردازد که نظریه جامعی درباره آن در سازمانهای دولتی وجود ندارد و یا
مورد اجماع نیست .بهعبارتدیگر از طریق رویکرد استقرایی تالش دارد مدلی مناسب
طراحی نماید .بدین منظور با اتکاء به روش تئوری زمینهای 4تالش گردید از طریق انجام
مصاحبه با متخصصان مدیریت فناوری اطالعات ،این موضوع را در سازمانهای دولتی
مشخص و آنها را دستهبندی نماییم .در واقع نظریه زمینهای یک روش پژوهشی اکتشافی
است و به پژوهشگر این امکان را میدهد در مواردی که امکان تدوین فرضیه وجود ندارد و یا
انسجام نظری در رابطه با موضوع مورد بررسی نیست ،بجای استفاده از تئوریهای از پیش
تعریفشده خود به تدوین یک تئوری جدید اقدام کند .این تئوری جدید که ایجاد میشود نه
بر مبنای نظر شخصی پژوهشگر که در واقع بر اساس دادههای گردآوری شده از محیط واقعی
و در شرایط واقعی تدوین میشود .به عبارتی این روش برای کسب شناخت درباره
1. Grounded Theory

45

طراحی مدل قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی...

موضوعهایی است که قبالً تحقیق جامعی درباره آن انجام نشده و یا دانش ما در این زمینه
محدود است .حوزهی این پژوهش سازمانهای دولتی است و بهمنظور طراحی مدل ،در
قسمت اول تحقیق مصاحبه با خبرگان سازمان شامل  9مدیران فناوری اطالعات در  2سازمان
دولتی است ،در انتخاب این افراد تالش گردید آنهایی که تخصص الزم را در زمینهی
فناوری اطالعات ،دارند استفاده شود .در قسمت دوم مصاحبهها تجربه زیسته اطالعات
جمعآوریشده در قسمت اول که برخی از آنها با زبان عامیانه بیان شده بود با اساتید دانشگاه
و متخصصان حیطه مدیریت فناوری اطالعات خبره بودند ،مطرح شد .در این پژوهش ابتدا از
نمونهگیری نظری و در ادامه پژوهش از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است .به اعتقاد
استراوس و کوربین ( ،)4668نظریه برخاسته از دادهها از نمونهگیری نظری «برای حداکثر
کردن فرصتهای مقایسه رویدادها ،وقایع ،یا اتفاقات استفاده میکند تا از این طریق به تعیین
نحوه تغییر یک مقوله بر اساس ویژگیها و ابعاد آن دست یابد» .در این پژوهش تعداد 40
مصاحبه انجام گرفت که متوسط زمان مصاحبهها بین  03تا  22دقیقه بوده است.
جدول ( )0مشارکتکنندگان پژوهش

مشخصات

سن سابقه

مشارکتکنندهی 4

00

49

مشارکتکنندهی 0

02

46

مشارکتکنندهی 3

03

40

مشارکتکنندهی 0

09

40

مشارکتکنندهی 5

54

06

مدرک تخصصی
دکتری

محل فعالیت

تخصصی مدیر بخش سیستمهای رایانهای ادارهی راه و

(مدیریت اطالعات)

شهرسازی

فوقلیسانس (مهندس مدیر بخش فناوری و اطالعات ادارهی جهاد
فناوری اطالعات)
دکتری

کشاورزی استان گلستان

تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شاهرود

(فناوری اطالعات)
دکتری

تخصصی مدیر دادهپردازی و سیستمهای فناوری

(فناوری اطالعات)

اطالعات بانک ملت حوزهی سرپرستی
استان گلستان

دانشجوی

دکتری مدیر فناوری اطالعات ثبتاسناد استان

تخصصی

فناوری گلستان

اطالعات
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مشارکتکنندهی 9
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42

مشارکتکنندهی 2
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8

مشارکتکنندهی 8

00

9

مشارکتکنندهی 6

52

02

مشارکتکنندهی 42

00

5

مشارکتکنندهی 44

08

45

مشارکتکنندهی 40

54

06

مشارکتکنندهی 43

36

0

مشارکتکنندهی 40

06

42

دکتری

تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

(فناوری اطالعات)
دکتری

تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت دولتی
دکتری

تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیریت دولتی
فوقلیسانس مدیریت مدیر سیستمهای فناورانه سازمان علوم
فناوری اطالعات
دکتری

تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان

(فناوری اطالعات)
دکتری

پزشکی استان گلستان
(خوراسگان)

تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت دولتی
دکتری

تخصصی مدیر فناوری اطالعات بانک تجارت شعبه

(فناوری اطالعات)
دکتری

سرپرستی استان گلستان

تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شاهرود

(فناوری اطالعات)
فوقلیسانس نرمافزار مدیر فناوری اطالعات سازمان بهزیستی
کامپیوتر

نکته :عنوان مشاغل برحسب سمت فرد در سازمان ارائه شد.

سؤاالت تحقیق
 .4موانع قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی کدماند؟
 .0استراتژیهای قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی کدماند؟
 .3پیامد قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی کدماند؟
 .0شرایط مداخلهگر قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی کدماند؟
 .5شرایط زمینهای قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی کدماند؟
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ابزار گردآوری اطالعات
در روش نظریه برخاسته از دادهها ،استراوس و کوربین ( )4668محققین را به استفاده از
مصاحبه ،مشاهده ،فیلم ،مجله ،یادداشت ،دستورالعمل ،کاتالوگ و دیگر مستندات نوشتاری و
مصور فرا میخوانند .بااینوجود ،ازآنجاکه به کمک مصاحبه بهتر میتوان به زبان خود
شرکتکنندگان از تجربه آنان آگاه شد ،در این تحقیق از مصاحبه عمیق در بخش اول
مصاحبهها و مصاحبه نیمه ساختاریافته 4در بخش دوم مصاحبهها بهعنوان ابزار جمعآوری
دادهها استفاده شد .ضمن آنکه در این تحقیق ،مرور تحقیقات پیشین

مبنای

یادداشتبرداریهای انجامشده در حین کار قرار گرفت .هدف از انجام مصاحبهها فهم و تبیین
قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی بود .ازاینرو ،بیشتر مصاحبهها در محل
کار افراد یا در دانشگاهها ترتیب داده شد .فرایند جمعآوری دادهها با انجام چند مصاحبهی
پیاپی با متخصصان مدیریت آغاز شد .در این مطالعه ،جمعآوری دادهها تا مرحله اشباع نظری
مقولهها و به بیان واضحتر تا جایی که امکان دستیابی به دادههای جدیدتر فراهم نباشد ،ادامه
یافت .یکی از وظایف کلیدی در مدیریت مصاحبهها قرار دادن مصاحبهشوندگان در شرایطی
است که بتوانند آزادانه دانش خود را در مورد قابلیتهای سازمانی در اختیار محقق قرار دهند.
این تحقیق به دنبال استخراج مفاهیم مربوط به قابلیتهای فناوری اطالعات بود .ازاینرو،
تمامی مصاحبههای انجامشده با متخصصان در بخش اول مصاحبهها که شامل  9مصاحبه بود،
بهصورت مصاحبه عمیق انجام شدند .در ادامهی مصاحبه با صاحبنظران مدیریت با توجه به
مشخص شدن مقولههای اصلی تالش گردید ،از مصاحبه نیمه ساختاریافته در ادامهی سایر
مصاحبه استفاده شد .روند اداره ی جلسه به این صورت بود که ،در حین جریان مصاحبه مدتی
را بهمنظور استراحت برای مصاحبهشونده مشخص نمودیم و محقق از این زمان برای
دستهبندی سؤاالت و پاسخهای دادهشده استفاده میکند تا مطالب جامع و کامل باشد.
بهطوریکه زمان مصاحبه را به  0تا یک ربع دستهبندی مینماییم .متوسط زمان انجام مصاحبه
بین سی دقیقه تا نود دقیقه بود .اطالعات فراهم آمده از مصاحبهها کدگذاری شده و در
1. semi-structurea
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ساخت مقولههای اصلی تحقیق مورداستفاده قرار گرفت .در طول جلسه تالش بر این بود تا
حساسیتهای مصاحبهشونده مثل عدم بیان برخی موارد به دلیل ضبط صدا ،یا عدم اعتماد
بهمنظور درج مطلب موردنظر ایشان ،از جانب محقق رفع میگردد تا بدون محافظهکاری
مطالب موردنظر ارائه گردد .درنهایت با صحبتهای پایانی مصاحبهشونده در مورد موضوع،
مصاحبه به اتمام میرسد و محقق با بیان اینکه اگر نظری را فراموش کردهاید که میدانید بدرد
تحقیق میخورد  ،آن را تلفنی یا از طریق ایمیل به اطالع برسانید ،مصاحبهها خاتمه مییابد.
نکتهی مهم و قابلتوجه در جریان مصاحبهها جلب اطمینان و ایجاد یک ارتباط متقابل و
تعاملی است بهنحویکه بعد از انجام تحقیق مشتاق شنیدن و مطالعهی نتایج تحقیق باشند .بعد
از مصاحبه اطالعات بهدستآمده از مصاحبهها کدگذاری شده و در ساخت مقولههای اصلی
تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد .هدف از این مرحله این بود تا در مراحل سهگانه
کدگذاری با غوطهور شدن در دادهها ،مفاهیم و مقولهها مشخص شود.

روایی و پایایی
روایی تحقیق
در این بخش بهمنظور تعیین روایی تحقیق ،از معیار اعتبار به آزمون استفاده میشود .هدف این
معیار این است که آیا بین شیوه ادراک واقعی سازههای اجتماعی 4توسط شرکتکنندگان در
پژوهش 0و گزارش ارائهشده پژوهشگر ،همخوانی وجود دارد؟ در این تحقیق با استناد به
روششناسی تحقیق که اکتشافی و روش تحلیل تئوری زمینهای است ،برای رسیدن به روایی
در بخش کیفی از روش اعتبارپ سنجی توسط مشارکتکنندگان استفاده گردیده است .بر
اساس این روش به چند تن از مشارکتکنندگان جلسهای ترتیب داده شده و نظر آنان دربارهی
مؤلفههای ایجاد شده و کدهای مفهومی و شرح آنها پرسیده شد .سؤاالت از این قبیل بود:

1. Social constructs
2. Respondents
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جدول ( )2تعیین روایی کیفی مبتنی بر اعتبار سنجی توسط مشارکتکنندگان

مشارکتکننده پاسخ

سؤال

شما در بخش تعیین مؤلفههای قابلیتهای فناوری اطالعات
شماره 8

عبارات مناسبی را با رویکرد واقعی سازمانها لحاظ نمودهاید

آیا در تحلیل من نکتهای

که شایستهی توجه سازمانهای دولتی است.

وجود دارد که شما آن را

به نظر من تفکیک قابلیتهای فناوری اطالعات بهعنوان یک

پسندیده باشید؟

شماره 44

نقطهی عطف در کار شما باعث ایجاد مزیت سازمانها در
صورت اجرا میشود.

شماره 40
شماره 8
آیا توضیحات من در مورد

شماره 44

مدل نهایی مناسب است؟

تعیین معیار دانش بهعنوان شرایط زمینهای تحقیق به درک
بهتر نقش فناوری اطالعات کمک میکند.
بهتر است در بخش توضیحات پایانی و رسیدن به تحلیل
انتخابی شما توضیحات جامع و خالصهای ارائه نمایید.
تا حدی رضایتبخش است اما سعی شود از مبانی نظری
کمک بگیرید.
از اینکه با بینش خود محقق تحریر شده است بسیار جای

شماره 40

خرسندی است زیرا پژوهش نباید محدود کنند و الزاماً مبتنی
بر نتایج تحقیقات پیشین باشد.

شماره 8
آیا اشتباهات اساسی در
تحلیل دادهها وجود دارد؟

شماره 44
شماره 40

اشتباهات اساسی در تحلیل کیفی مشاهده نشد اما حتماً
بازنگری صورت گیرد.
رضایتبخش بود.
تحقیق مفید فایدهای است اما حتماً بازنگری نهایی جهت
ارائه صورت گیرد.

همانگونه که مالحظه میشود اختالفنظر چندانی وجود ندارد و در بیشتر موارد اظهارنظرها
حاکی از آن بود که موضوع بهدرستی فهمیده شده است و تالش گردید موارد یادشده در کار
اصالح شود.
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پایایی تحقیق
به تبعیت از فلینت و همکاران ( ،)0220برای ارزیابی قابلاتکا بودن دادهها و تفسیرها ،ترکیبی
از معیارهای مورداستفاده در ارزیابی تحقیقات تفسیری 4و تحقیقات مبتنی بر روششناسی
نظریه برخاسته از دادهها مورد استفاده قرار گرفت .در این تحقیق از روش نظریه برخاسته از
دادهها که توسط استرواس و کوربین )4668( 0ارائه شده است استفاده گردید .درواقع بر
اساس این روش نتایج این پژوهش برخاسته از دادههای اکتشاف شده است و به قواعد نظری
این روش یعنی روش تحلیل زمینهای وفادار بود است .این روش شامل سه معیار تطابق،
فهمپذیری و کنترلپذیری است .جدول زیر پایایی مصاحبهها را نشان میدهد:
جدول ( )2پایایی بخش کیفی

توضیحات

معیارهای نظریه بر
خواسته از دادهها

میزانی که نشان میدهد یافتهها با ساختار ذهنی افراد نسبت به پدیده موردبررسی تطبیق
تطابق

دارد.
نتیجه :با پاالیش مقولهها مشخص گردید ،مفاهیم ارائهشده با قابلیتهای فناوری اطالعات
دارای تطابق است.
میزانی که نشان میدهد نتایج حاصل از تحقیق تا چه حد نمایندهای از جهان واقعی

فهمپذیری

مصاحبهشوندگان است.
نتیجه :یافتههای تحقیق در بخش کیفی برای  5نفر از متخصصان ارسال شد که قابلیت فهم
نتایج را تائید نمودند.

کنترلپذیری

میزانی که نشان میدهد تا چه حد بر ابعاد قابلکنترل پدیده موردبررسی تمرکز شده است.
نتیجه :راهبردهای ارائهشده در مدل میتواند پیامدهای مطرحشده در مدل را تائید نماید.
میزانی که نشان میدهد یافتهها ابعاد مختلف پدیدهی مورد بررسی را در خود جای دادهاند.

عمومیت

نتیجه :تعدد مصاحبهها و مؤلفههای شناساییشده بهخوبی نشاندهندهی شناخت عمیق
قابلیتهای فناوری اطالعات و ابعاد مختلف آن است.

1. interpretive research
2. Strauss & Corbin
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یافتهها
نحوهی انجام تحلیل (کدگذاری)
بر اساس روش تحلیل کدگذاری به سه مرحلهی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی بر اساس شرایط زمینهای ،مداخلهگر و علی دستهبندی شدند .محقق در
کدگذاری باز به دنبال نامگذاری وقایع یا چیزهای مشاهدهشده در دادهها و تمرکز بر فهم
مشخصههایی هستند که موجب منحصربهفرد شدن این وقایع یا چیزها شدهاند.

کدگذاری باز
الف) شرایط علی

در این مرحله بهمنظور شناسایی موانع ،استراتژی و پیامدهای مؤلفههای علی تحقیق تعداد 28
کد باز اولیه ،شناخته شد.
جدول ( )4کدهای مفهومی ایجاد شده از طریق کدگذاری باز برای شرایط علی
موانع
 -344دیدگاههای سنتی مدیران

استراتژیها

 -02اسددتقرار سیسددتمهددای پیشددرفته  -64ارائددده سدددریع و بدددهموقدددع

 -339فقددددان دیددددگاه داندددش در فناوری اطالعات
استفاده از فنّاوری توسط مدیران
 -054عدم نگرش فنّاورانه مدیران

خدمات

 -459ایجدددداد سیسددددتم یکپارچدددده  -469تحویل و ارائدهی خددمات
فناوری اطالعات

 -320عدددم بددروز بددودن سددازمان و  -23ایجاد سیستم یکپارچده جریدان
ساختارهای سازمانی

پیامدها

اطالعات

بددددهموقددددع بدددده شددددهروندان و
اربابرجوع
 -043پاسددخگویی بدده تغییددرات

 -323ب دیتددوجهی بدده سیسددتمهددای  -20به کارگیری تجهیزات هوشمند سختافزاری
فنداوری اطالعددات بده دلیددل وجددود برای ایجاد زیرساختهای ()IT
مقاومتها و نگرشهای سنتی

 -322بددهکددارگیری سیسددتمهددای تغییرات استراتژیک

 -320عدددددددم درک انتظددددددارات فناوری اطالعات اثربخش
شهروندان
 -332عدم جریان سدریع اطالعدات

 -60پاسددددخگویی سددددریع بدددده
 -445عدددم اتددالف هزینددههددای

 -023بددددهکددددارگیری ابزارهددددا و اداری
مکانیزهای هوشمند

 -099کنترل هزینهها

و افزایش دوبارهکداریهدا بده دلیدل  -00تدوین برنامه ها و سیاست هدای  -092گرفتن تصمیمات بهموقع و
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سلسه مراتبی بودن ساختارها

مدون بهمنظور ایجاد زیرساختهای اثرگذار بر اهداف

 -308دی ددگاههددای سددنتی و فشددار ()IT

 -448افزایش انگیزههدای کداری

بیش از انداز جهت کنترل

 -339اشتراک تجربیات و اتفاقدات

کارکنان

 -404ساختارهای سلسله مراتبی

سازمانی

 -496پاسدددددددددددددددددخگویی و

 -343تغییددرات و جابجددایی سددریع  -333تمرکددز بددر اتفاقددات و نقدداط مسئولیتپذیری بیشتر
مدیران

حساس در سازمان

 -498ارائدددهی گددددزارشهددددای

 -332تغییددددددرات و جابجددددددایی  -002تددددددوین سیاسدددددتهدددددا و شفافتر
کوتاهمدت مدیران

برنامدددههدددایی بدددهمنظدددور اسدددتقرار  -04رضایت منددی کارکندان در

 -325عددددم تدددداوم مدددددیران در خودکارسازی اداری
سازمانها

 -82شخصدد دیسددددازی و کنتددددرل  -008ردیددابی خددروج دانددش از

 -329وجدددود معیارهدددای کمدددی و اطالعات از جانب مدیران
تمرکز بر کارهای کوتاهمدت

سازمان

 -382وجددود دی ددگاههددای منفعددت  -022افددددددددزایش قابلیددددددددت

 -306نبددود مکددانیزمهددای همگددون طلبانه و خودخواهانه
سازی دیدگاه سازمان با کارکنان

جریان فرآیندهای وظیفهای

انددددازهگیدددری مندددابع ترکیبدددی

 -384محافظدهکدداری بدیشازاندددازه همچون منابع انسانی ،اطالعاتی و

 -340عدددم کنتددرل مقاومددتهددا در مدددیران در تددرویج اطالعددات بددین ارتباطی
برابر تغییر

کارکنان

 -09تصمیمات مطمئن تدر همدراه

 -002اسددددتفاده از برنامددددههددددای  -429بدددهکدددارگیری فرآینددددهای با کاهش هزینهها
تکراری فناوری اطالعات (کپی)

فناورانه

 -402جریدددان تسدددهیل تبددددادل

 -420حفددرههددای اطالعدداتی درون  -340مکددانیزه کددردن فرآیندددهای اطالعات بین دوایر سازمان
سازمان

شغلی

 -432تبددادل آسددانتددر جریددان

 -330حفاظدددت پدددایین برنامدددهی  -444بددهکددارگیری تخصددصهددای اطالعات
کاربردی در سازمان

وب در استفاده از فناوری اطالعات

 -408جلدددددددددددوگیری از ورود

 -334حفرهددددددای اطالعدددددداتی و  -409کاربردی کردن فنّاوریهدای اطالعات زائد
 -468دریافددددددت اطالعددددددات

رانتهای اطالعاتی

مبتنی بر وب در درون سازمانها

 -2سنتی بودن فرآیندهای فنداوری

-024تمرکدددز بدددر سیسدددتمهدددای پیچیدهتر و مؤثرتر

اطالعات

اطالعددداتی تصدددمیمگید دری بدددرای  -466گدردش مدؤثرتر اطالعددات

 -08اصددرار بددر فرآیندددهای سددنتی استفادهی حداکثری از سیسدتم هدای در میان زنجیرهی تأمین
امور اداری در سازمانها

اطالعاتی

 -460تقویددت زنجیددرهی تددأمین
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 -83عددددددم مکدددددانیزه کدددددردن  -492آموزش های کاربردی به فرد نیازهای شهروندان
فرآیندهای شغلی

بهمنظور مدیریت جریان اطالعات

 -052اصرار بر فرآیندهای سنتی

 -442رعایددددددت اسددددددتانداردها و سازمان با اربابرجوع

 -25عدم وجود اطالعات یکپارچه

پردازش نگهداری اطالعات

 -328عددددم مستندسدددازی و ثبدددت  -000حفظ تداوم ارتباط بین دانش
وقایع گذشته

مدیران با فناوری اطالعات

 -43وجددددود مسددددائل امنیتددددی و  -380تعیین استانداردهای اطالعاتی
اطالعاتی

در استفاده از فناوری اطالعات

 -420حفددرههددای اطالعدداتی درون  -383تعیین استانداردها و معیارهای
سازمان
 -62عدم ارتباط فناوری اطالعدات

 -406بهبدددود تقویدددت ارتبددداط
 -040محول کردن کارکردهدای
برنامددهریددزیشدددهی آینددده بدده
واحدهای ارائهدهندهی خدمات
 -030تسهیل فرآیند یادگیری
 -096ایجدددداد منددددابع بدددداارزش
غیرقابل تقلید و جایگزینی

امنیتددددی در اسددددتفاده از فندددداوری  -098تغییددر در شددکل قدددرت و
اطالعات

توزیدددددع قددددددرت و توسدددددعه

و مدیریت سازمان

همکاریها

 -326عدددم ارتبدداط بددین فندداوری

 -462یکپارچگی استراتژیهدای

اطالعددددات و درک فرآیندددددهای

فناوری اطالعات با استراتژی های

سازمانی

کسبوکار

ب) شرایط مداخلهگر

شرایط مداخلهگر در واقع عوامل خاصی هستند که بهنوعی تخفیف دهنده یا تغییردهنده
شرایط علی هستند و معموالً اثر این عوامل در مقایسه با سایر عوامل کمرنگتر است .شرایط
مداخلهگر شناساییشده در این تحقیق طبق جدول زیر ارائه میشوند:
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جدول ( )5کدهای مفهومی شرایط مداخلهگر

کدهای مفهومی
 -028کارکنان فرمانبردار به دلیل استانداردسازی

 -406عدم وجود داستانسرایی در ایجاد فرهنگ غالب

بیشازاندازه رفتار

سازمان

 -300کارکنان فرمانبردار

 -350عدم انتقال تجربیات نقاط حساس سازمان از طریق

 -050ساختارهای سازمانی بلند

داستانسرایی

 -300ارتفاع ساختار سازمانی

 -9تفاوتهای فرهنگی در درون سازمان

 -033وجود تعارضات بین فردی به دلیل پیچیدگی

 -483تعدد تفاوتهای فرهنگی کارکنان

زیاد

 -355تعدد فرهنگ قومی و بومی منطقه در سازمان

 -026رسمیت و تمرکز بیشازاندازه

 -359عدم یکپارچگی و وحدت رویه به دلیل نبود

 -303کارهای سنتی و روتین شدن امور

فرهنگ غالب

 -455کارهای سنتی و روتین شدن امور

 -030وجود فرهنگهای بومی متعدد در درون سازمان

 -456نداشتن تفکر چالشبرانگیز

 -006عدم وجود نقش رهبریهای مثل کاریزماتیک و

 -305عدم تنوع در جریان فرآیند افکار کارکنان

فرانتیک در ایجاد فرهنگ سازمانی غالب

 -096عدم رشد فنّاوری در درون سازمانها

 -352نبود رهبر شاخص و عدم تبعیت از او

 -80نبود چارچوبهای فکری مشترک

 -469عدم توجه به فرهنگ معنویت در تقویت اساس

 -309فقدان عدم مشارکت و چارچوب فکری مشترک سازمانها
 -302فقدان کمیتههای تخصصی متفاوت

 -358نبود اخالقیات و وجدان کاری

 -55عدم راهاندازی کمیتههای تخصصی

 -356عدم پایبندی به اصول و هنجارها

 -0سیاست زدگی و جناحبندی سازمانی

 -392عدم توجه به آموزش فرهنگ و هنجارها به افراد

 -350جناحبندی کردن سیاسی سازمان از نوع حزبی و

تازهوارد

با رویکردهای منفعت طلبانه

 -394ایجاد ناهنجاریهای غالب

 -03دعوای سیاسی و بیعدالتی منافع

 -440عدم توجه به فرهنگ انتقال تجربیات به تاز واردها
 -025وجود افراد سیاسی در بخش اداری سازمانها
 -353دعوای سیاسی و بیعدالتی منافع به دلیل گروههای
منفعتطلب
 -29نقش خألهای قانونی و نظارتی در ایجاد جناحبندی
سیاسی

طراحی مدل قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی...
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ج) شرایط زمینهای

شرایط زمینهای یک پدیده اساساً مختص همان پدیدهها هستند .با شناسایی شرایط زمینهای از
درون دادهها ،محقق امکان بررسی پاسخهای دادهشده توسط مصاحبهشوندگان را تحت این
شرایط پیدا میکند شرایط زمینهای شناساییشده در این تحقیق طبق جدول زیر ارائه میشوند:
جدول ( )6کدهای مفهومی شرایط زمینهای

کدهای مفهومی
 – 8مقاومتها در برابر تغییر دانش

 -463عدم تسخیر دانش در درون مرزهای سازمان

 -053عدم تمایل افراد سازمان به اکتساب دانش

 -006عدم اشتراک دانش بین واحدهای سازمان

 -403وجود ساختارهای غیر منعطف

 -28عدم انسجامبخشی فرآیندهای دانش

 -449مقاومتهای فردی و گروهی در اکتساب دانش

 -009وجود حفرههای حفاظتی

 -093عدم تناسب برنامههای آموزش با نیازمندیهای  -346وجود موانع ساختاری در کاربرد دانش
مهارتهای تخصصی

 -304نبود انسجام درونی در کاربرد دانش

 -03عدم اشتراک تجارب شخصی

 -348نبود تخصص در اجرای دانش در سازمانها

 -89نبود دانشهای جمعی

 -480عدم داشتن دیدگاه انطباقی کاربرد دانش با توسعه

 -05بیتوجهی به اشتراک تجارب

سازمان

 -050درگیری واحدهای سازمانی سنتی

 -302عدم وجود مکانیزمهای نظارتی بر عملکرد کاربرد
دانش

کدگذاری محوری
در مرحلهی کدگذاری محوری محقق به دنبال تلفیق دادهها در مرحلهی کدگذاری باز است.
در این مرحله تعداد  0محور (تم) زیرساخت فناوری اطالعات و بهرهبرداری فناوری اطالعات
شناسایی شدند که کدهای مفهومی ایجادشده در مرحلهی قبلی بر اساس شباهت و تکرار و
مبتنی بر مبانی تئوری به دستههای شناساییشده تفکیک شدند.
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جدول ( )7کدگذاری محوری
مقوله تحقیق

تم فرعی

تم اصلی
موانع ایجاد



ساختار و نگرشهای سنتی درونسازمانی



عدم کنترل مقاومتها در برابر تغییر به دلیل عدم

زیرساخت فناوری
زیرساخت فناوری

اطالعات



حفرههای اطالعاتی به دلیل استفاده از برنامههای
تکراری

اطالعات



(محمدی و همکاران،

استراتژیهای ایجاد

استقرار سیستم یکپارچه جریان اطالعات

4362؛ رز و همکاران،4



زیرساخت فناوری

بهکارگیری ابزارها و مکانیزمهای هوشمند

4669؛ مولیان0220 ،0؛



اطالعات

تدوین سیاستها و برنامههای بلندمدت فناوری

شر و لی0220 ،3؛هان و
)0224

اطالعات


همکاران0228 ،0؛ تیلر،5
شرایط علی

تداوم حضور مدیران در توسعهی برنامهها

پیامدهای ایجاد

تغییرات


زیرساخت فناوری
اطالعات

ارائهی خدمات بهموقع به دلیل پاسخگویی سریع به
کاهش هزینهها به دلیل اتخاذ تصمیمات اثربخش و
پاسخگویی بیشتر



رضایت از جریانهای وظیفهای به دلیل تقویت
قابلیت اندازهگیری توانمندی منابع انسانی

بهرهبرداری فناوری



سنتی بودن فرآیندهای فناوری اطالعات



وجود حفرههای اطالعاتی به دلیل عدم یکپارچگی

موانع بهرهبرداری

اطالعات
9

(مادهادارام وهانت ،

فناوری اطالعات

اطالعات


0228؛ رز و همکاران،
4669؛ مولیان0220 ،؛
کریمی مزیدی و
همکاران)4360 ،

عدم ارتباط فناوری اطالعات با فرآیندهای
سازمانی به دلیل کنترل اطالعات از جانب مدیران

استراتژیهای
بهرهبرداری فناوری
اطالعات



مکانیزه کردن فرآیندهای شغلی از طریق
بهکارگیری فنّاوریهای مبتنی بر وب و فناوریهای
اداری جدید
1. Ross et al
2. Mulligan
3. Sher & Lee
4. Han et al
5. Tyler
6. Madhavaram & Hunt

طراحی مدل قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی...


02
حفظ استانداردها و پردازش اطالعات از طریق
آموزشهای فردی و تداوم ارتباط دانش مدیران
با فناوری اطالعات



تداوم گردش جریان اطالعات و حفظ تسهیل
تبادل اطالعات همراه با کاهش هزینهها


پیامدهای

محول کردن کارکردهای برنامهریزی به واحدهای

بهرهبرداری فناوری
اطالعات

تقویت زنجیرهی تأمین نیازهای شهروندان از طریق
ارائهدهندهی خدمات



تسهیل فرآیندهای یادگیری و ایجاد منابع باارزش
از طریق یکپارچگی استراتژیهای فناوری
اطالعات با استراتژیهای ارائهدهندهی خدمت



ساختارهای سازمانی

موانع ساختاری

(رضایی دولتآبادی و طبائیان4363 ،؛ عطاران
و همکاران4364 ،؛ عباس پور و همکاران،
4364؛ جوهانسون و پنینگ4660 ،4؛ مینر و



موانع محتوایی

جان)4680 ،0

شرایط



مداخلهگر

سیاست زدگی و جناحبندیهای سیاسی به دلیل
خألهای قانونی و نظارتی

سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی
(جیوتسنا و همکاران0242 ،3؛ فاگنسون اِلند و
همکاران0220 ،؛ ربیعی و بیگدلی)4362 ،



عدم وجود فرهنگ غالب در سازمانها به دلیل
تعدد تنوع فرهنگی



عدم وجود فرهنگ معنویت به دلیل بیتوجهی به
نقش رهبریهایی مثل کاریزماتیک و فرانتیک



اکتساب دانش
شرایط
زمینهای

5

(گلد و همکاران0224 ،0؛ نوناکو و تاکوچی ،
9

4665؛ دوانپور و کالهر 4668 ،؛ نوناکو و
2

کانو 4668 ،؛ اصیلی و هندی)4386 ،

مقاومتهای فردی و گروهی مانع ای در برابر
تناسب برنامههای آموزش با نیازهای تخصصی



عدم اشتراک دانش به دلیل عدم تسخیر دانش در
سازمان
1. Johannes & Pennings
2. Miner& John
3. Jyotsna et al
4. Gold et al
5. Nonaka & Takeuchi
6. Davenport & Klahr
7. Nonaka& Konno
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کاربردی کردن دانش
(کوهن و لونیتال4662 ،4؛ بارنی4664 ،0؛ اَپلی

یارد4669 ،3؛ گلد و همکاران0224 ،؛ رهنورد و 
خاوند کار)4382 ،

نبود انسجام در فرآیندهای دانش به دلیل موانع
ساختاری
عدم تطبیق کاربرد دانش با توسعه سازمان به دلیل
نبود تخصص و نظارت بر عملکرد دانش

بهطورکلی بعد از کدگذاری باز و کدگذاری محوری مجموعاً تعداد  430کد باز اولیه424 ،
کد مفهومی ،تعداد  09تم فرعی و  9تم اصلی مطابق جدول ( )8شناخته شد.
جدول ( )8تعداد کدهای باز ،مفاهیم ،مقولهها و محورهای تحقیق

پارادایم
شرایط علی
شرایط
مداخلهگر
شرایط زمینهای
جمع

تم اصلی
0
0
0

تم فرعی کد مفهومی

زیرساخت فناوری اطالعات

6

00

بهرهبرداری فناوری اطالعات

8

39

ساختارهای سازمانی

0

45

ساختارهای فرهنگی و اجتماعی

3

04

اکتساب دانش

0

44

کاربردی کردن دانش

0

2

26

022

6

کدگذاری انتخابی
در مرحله انتخابی محقق با مراجعه با مبانی نظری موجود تالش دارد تا استراتژیهای
انتخابشده را با عناوین تئوریک موجود همسان نماید و در غیر این صورت موضوعی جدید
با تعریف مشخص ایجاد گردد .در این مرحله تمامی محورها و مقولههای تعیینشده همراستا
با مبانی تئوریک در قالب مدل زیر ارائه شدند:

1. Cohen & Levinthal
2. Barney
3. Appleyard

طراحی مدل قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی...
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شکل ( )3مدل قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی

بحث و نتیجهگیری
امروزه با در اختیار داشتن فنآوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته ،امکان برقراری
سریع ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیشازپیش میسر گردیده است .با توجه به حضور در
عصر اطالعات ،آنچه توجه همه شرکتها و سازمانها را به خود جلب کرده است،
سرمایهگذاری در فنآوری اطالعات و بهرهوری حاصل از آن است .فنآوری اطالعات قبل
از اینکه یک سیستم سختافزاری و مجموعهای از الگوها باشد ،یک نظام فکری و فرهنگی
است و میتوان آن را فرهنگ تولید اطالعات نامید .بدون ایجاد فرهنگ تولید اطالعات ،نظام
فنآوری اطالعات نمیتواند دوام داشته باشد؛ بنابراین ،آنچه در فنآوری اطالعات مهم
است ،تفکر اطالعات گرا است .فنآوری اطالعات از اتصال و ترکیب مجموعهای از فکرهای
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مفید تولیدشده ،شکل میگیرد و رایانه و ابررایانهها گرایش به کارآفرینی و سیم و کابل و
ابزارهایی از این قبیل نیست .در فنآوری اطالعات ،فکر انسانهای خردمند است که تولید
اطالعات میکند.
با این توضیحات مقدماتی باید گفت ،بر اساس مدل طراحیشده ،دو مؤلفهی اصلی بهعنوان
قابلیتهای فناوری اطالعات تحت عنوان «زیرساخت فناوری اطالعات» و «بهرهبرداری
فناوری اطالعات» شناسایی گردیدند .موانع موجود در راه طراحی قابلیتهای فناوری
اطالعات در سازمانهای دولتی وجود ساختارها و نگرشهای سنتی در درون مرزهای

سازمانهای دولتی است .یکی از مصاحبهکنندگان اشاره نمود «دیدگاههای سنتی مدیران مانع
از هرگونه ت غییر در اجرای مطلوب فناوری اطالعات در درون سازمانها است» .هرچند
الزاماتی در طی چند سال اخیر شده است ،اما متأسفانه بسیاری از فناوریهای اطالعاتی موجود
در سازمانها ،به شکل ظاهری در آنها ایجاد گردیدهاند .همچنین مقاومت در برابر تغییر و
عدم مدیریت صحیح آن از جانب مدیران باعث شده است سیستمهای فناوری اطالعات
کاربرد اثربخش خود را از دست بدهند .وجود این موانع عمیق در سازمانهای دولتی باعث
گردید ،حفرههای اطالعاتی به دلیل عدم تعامل فرآیندهای فناوری با ساختارهای سازمانی
ایجاد گردد و این شکاف ایجادشده از عدم اثربخشی فناوری اطالعات باعث عدم یکپارچگی
اطالعات و اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی در اسرع وقت شده است .بهعبارتدیگر
سازمانهای دولتی دچار فرسودگی اطالعات به دلیل استفادهی بیشازاندازهی برنامههای
تکراری و سنتی بودن جریان اطالعاتی شدهاند و این موضوع سطح خدمترسانی در عصر
اطالعات و ارتباطات را بشدت کاهش داده است .بررسی تطبیقی این موانع با تحقیقات دیگر
همچون پاندا و کومار)0242( 4؛ ارورا و رحمان )0242( 0نشان میدهد ،سازمانهای دولتی در
کشورهایی مثل لهستان ،اوکراین ،ترکیه ،برزیل و کانادا از سالها پیش موانع و مشکالت
زیرساختهای فناوری اطالعات و عدم بهرهمندی از آن را شناسایی نمودهاند و با تدوین
1. Panda & Kumar
2. Arora & Rahman

طراحی مدل قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی...
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استراتژیهای مناسب ،سطح رضایت از دریافت خدمات دولتی را افزایش دادهاند .برای رفع
این موانع ،الزم است بهمنظور ارتقای سطح رضایت شهروندان ،راهبردهای الزم در دو
مقولهی اصلی «زیرساختهای فناوری اطالعات» و «بهرهبرداری فناوری اطالعات» ارائه
گردید .بر اساس کدگذاری انتخابی 9 ،راهبرد در این زمینه پیشنهاد گردید که عبارتاند از:
راهبرد یکپارچهسازی جریان دادهها ،راهبردهای بلندمدت پایش اطالعات ،راهبردهای
آموزش فردی ،راهبردهای مکانیزه کردن سیستمها ،راهبردهای مکانیزه کردن فرآیندهای
شغلی و راهبردهای پویاسازی جریان اطالعات .هرکدام از این راهبردها برای اجرا سازی
نیازمند صرف منابع و ارتقای سطح دانش مدیران در درون مرزهای سازمانها است تا از این
طریق بتواند بهگونهای اثربخش به اجرا در بیایند تا پیامدهای مطلوبی را برای سازمانها به
همراه داشته باشد .درواقع راهبرد یکپارچهسازی جریان داده بهعنوان یکی از استراتژیهای
زیرساخت فناوری اطالعات به سازمانها کمک میکند ،بهصورت جزیرهای عمل نکنند ،زیرا
در این صورت نمیتوانند پاسخگوی بسیاری از خواسته و انتظارات شهروندان و اربابرجوع
باشند .با یکپارچهسازی جریان داد ،از سردرگمی و هرجومرج دادههای درون و بیرون سازمان
جلوگیری میشود و به سازمان کمک میکند ،سیلوهای متعدد سازمانی یک بینش جدید در
مورد شهروندان و اربابرجوع ،خدمات ،کانالهای ارتباطی و  ...را ایجاد نمایند و در عمل
بستر مناسب برای نگرش  392درجهای به محدودیتهای موجود در ارائهی خدمات در یک
سازمان فراهم میآورد .در بعد بعدی راهبردهای بلندمدت پایش اطالعات به سازمانهای
دولتی کمک میکنند تصمیمات اثربخش بر اساس اطالعات پایش شده در سازمانها اتخاذ
گردد تا از این طریق از دوبارهکاریها جلوگیری گردد .درواقع تداوم پایش اطالعات به
سازمانها کمک میکند اطالعات را دستهبندی و اطالعات زائد را از جریان فرآیندهای
سازمانی حذف نمایند .در بعد راهبرد آموزش فردی آخرین گام از راهبردهای زیرساختی
فناوری اطالعات و حرکت به سمت بهرهبرداری فناوری اطالعات است .ازآنجاییکه فناوری
اطالعات تنها وسیلهای برای تسهیل جریان اطالعات و خدماترسانی بهتر به شهروندان و
اربابرجوع است و انسانها به عنوان ایجاد معنا و مفهوم در آن نقش مهمی را ایفا مینمایند،
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الزم است ،برنامههای آموزشی در این زمینه بهصورت هدفمند تدوین گردد .از طرف دیگر
برای بهرهبرداری از فناوری اطالعات الزم است راهبردهای الزم برای مکانیزه کردن سیستمها
برای هر دایره بهمنظور نظارت و یکپارچگی فناوری اطالعات بهمنظور اثربخش نمودن
تصمیمات منتج شده از آن الزم و ضروری است .در بعد دیگر بهمنظور همسانسازی جریان
اطالعات با فناوری اطالعات الزم است ،فرآیندهای ارتباط از حالت سنتی به سمت مکانیزهتر
شدن حرکت نمایند .وجود جواب دهی بهصورت اینترنتی ،نام کاربری و رمز ورود مشترک
(شهروند) ازجمله مثالهایی است که میتوان از آن یاد کرد؛ و درنهایت راهبرد پویاسازی
جریان اطالعات است که اشاره به ایجاد فهم مشترک ناشی از فناوری اطالعات است
بهگونهای که اطالعات ایجادشده در شرایط متفاوت قابلیت تغییرپذیری را داشته باشد و
سرعت تصمیمگیری در شرایط بحرانی را افزایش بخشد .نتایج حاصل از راهبردهای
قابلیتهای فناوری اطالعات به سازمانها کمک مینماید ،تغییرات سریع محیط را شناسایی و
خود را با آنها بهتر تطبیق دهند و مانع از دوبارهکاریها در سازمانها گردد .همچنین به تداوم
جریان اطالعات و تسهیل تبادل اطالعات بین کارکنان و شهروندان در شناخت انتظارات و
نیازهای شهروندان کمک مینماید و باعث ایجاد منابع باارزش و یکپارچگی استراتژیهای
فناوری اطالعات با خدمات سازمانها میگردد .نتایج بهدستآمده از این تحقیق از نظر
مفهومی تا حدی مشابه تحقیقات رز و همکاران)4669( 4؛ مولیان)0220( 0؛ شر و لی
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بر اساس نتایج کسبشده پیشنهادهای زیر قابلارائه است:
 .4سازمانهای دولتی با توجه به الزامات و محدودیتهای فناوری اطالعات ،الزم است
ساختارها و سیاست های خود را مورد واکاوی قرار دهند و تالش نمایند
انعطافپذیری ساختاری را در راستای استراتژیهای فناوری اطالعات ایجاد کنند.
 .0همچنین از رسمیت و زوائد اداری بیشازاندازه بهمنظور اثربخشتر نمودن فناوری
اطالعات بکاهند و تالش نمایند استقالل و مدیریت بخش فناوری اطالعات هر
بخش را در راستای آن سیاستها و برنامههای آنها به خودشان محول نموده و با
ایجاد جلسات مشترک ،به یکپارچهسازی جریان اطالعات کمک نمایند.
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