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  دهیچک

 یاورفن استقرار موانع ییشناسا به مطالعه نیا در. ی استخاص تیاهم یدارا اطالعات یفناور استقرار موانع یبررس

 از موانع ییشناسا برای. است یاکتشاف – یکاربرد نوع از پژوهش. ه استشد پرداخته رانیاهای سازمان در اطالعات

 اقناع سطح به خبره 20 با و استفاده تیکفا حد قانون با ،هاسازمان اطالعات یفناور حوزه در نظرانصاحب و رانیمد

 ،یاتیمال امور ،ییدارا و اقتصاد امور یعنی پژوهشو  یبررس تحتهای سازمان در یادار سابقه یدارا خبرگان. دیرس

 ها،مصاحبه انجام از پس. نداهبود محاسبات وانید و مخابرات قاتیتحق مرکز ،یشهردار رو،ین وزارت ،یاجتماع نیمأت

های سازه عنوان تحت سطح پنج در و هشد گرفته نظر در هیاولهای سازه عنوانبه که شده ییشناسا مستقل عامل 22

 دهدمی شانن جینتا. ه استرفتیپذ انجامای خزانه شبکه یاکتشاف روش بهها داده لیتحل. ندایدهگرد یبندطبقه هیثانو

 بیترتبه آن از پس و دارند رانیاهای سازمان در اطالعات یفناور استقرار عدم در را تأثیر نیشتریب یتیریمد عوامل

 جادیا اطالعات یفناور استقرار یبرا را موانعی یآموزش عوامل پایان در و یفرهنگ عوامل ،یاقتصاد عوامل ،یانسان یروین

 نیرتفیضع ،ییدارا و اقتصاد امورسازمان  ،گرید سازمان شش با سهیمقا در مطالعه موردهای سازمان نیب در. کنندمی

  .اندبوده تیوضع نیبهتر در یشهردار و اطالعات یفناور بخش در سازمان

 . زانهخ شبکه یاکتشاف کیتکن اطالعات، یفناور موانع اطالعات، یفناور استقرار اطالعات، یفناور :یدیکل واژگان
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 مقدمه -1

و ارتباطات،  رایانهبروز تحوالت گسترده در زمینه 

های متفاوت حیات بشری ای را در عرصهتغییرات عمده

به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده 

 هایو کارنامه حیات بشریت مملو از ابداع فناوری کرده

ندگی در جهت تسهیل ز همگیاست که بوده متعددی 

های اخیر، فناوری هایدر سالاند. انسان مطرح شده

های فناوری عنوانبهاطالعات و ارتباطات که از آنان 

یات را در ح تأثیرشود، بیشترین جدید و یا عالی یاد می

 اند.بشریت داشته

شک تحوالت یفناوری اطالعات و ارتباطات، ب

صادی های اجتماعی و اقتای را در تمامی عرصهگسترده

ای گونهتأثیر آن بر جوامع بشری بهبشریت داشته و 

سرعت در حال تبدیل به یک است که جهان امروز به

ای که در آن دانایی و جامعه اطالعاتی است. جامعه

میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی 

کننده است. پیشرفت و گسترش محوری و تعیین

و ارتباطات در دهه اخیر  روزافزون فناوری اطالعات

ها شده و دسترسی به باعث افزایش رقابت سازمان

 فناوری اطالعات به عامل اصلی بقا در این محیط رقابتی

ی ترنظران از تغییرات بنیادیتبدیل شده است. صاحب

تواند دوره زمانی حاضر را به دهند که میخبر می

. دین دوره گذار در تاریخ بشری تبدیل کنتراساسی

 ،1980 دهد که از ابتدای دههها نشان میبرخی تخمین

انجام شده در های گذاریحدود نیمی از کل سرمایه

 ها در زمینه فناوری اطالعات بوده است.سازمان

های فناوری اطالعات و ارتباطات شکوفایی برنامه

 هشتاد)فاوا( و توجه ویژه به حوزه مزبور، در اوایل دهه 

مهوری اسالمی ایران، شمسی توسط دولت ج

مدت و میانهای ای را در برنامههای فزایندهدگرگونی

 گیری اجرایی پدید آورد. بلندمدت در سطح تصمیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. IT 

2. ICT 

 پژوهشله و چارچوب نظری ئیان مسب -2

چشمگیر آن  تأثیررشد روزافزون فناوری اطالعات و 

خصوصی های دولتی و وری سازماندر افزایش بهره

گیری از انواع مختلف سمت بهره حرکت جهانی را به

های اطالعاتی موجب شده است و کشور ما نیز سیستم

اما این حرکت در  در مسیر این حرکت قرار گرفته،

ها و سو و چالشهایی از یککشور با موفقیت و شکست

 بوده است. روروبههای فراوانی از سوی دیگر مقاومت

ستفاده از های اخیر بسیاری از کشورها به ادر سال

های اقتصادی و فناوری اطالعات برای فرار از بحران

اند و وضعیت های اجتماعی و فرهنگی روی آوردهچالش

 هایدهد که تدوین برنامهفعلی این کشورها نشان می

توانسته بسیاری از  1بر محور فناوری اطالعات ایتوسعه

مشکالتشان را حل کند. در ایران وضع به گونه دیگری 

ه دولت و هرچند که در کشور ما مسئوالن در س است

عنوان سرفصل قبلی بر پیشرفت فناوری به

اما در عمل شاهد آن  ،کید داشتندأیشان تهابرنامه

ایران فناوری اطالعات های سازمانهستیم که هنوز در 

و ارتباطات نتوانسته قدرت خود را نسبت به دیگر 

دی، صنایع به رخ بکشد و مشکالت فعلی اقتصا

 اجتماعی و حتی فرهنگی را راهگشا باشد.

شورای  هماننددر حال حاضر نهادهای مختلفی 

عالی فناوری اطالعات، معاونت فناوری اطالعات وزارت 

رسانی، شورای عالی ، شورای عالی اطالع2ارتباطات

در زمینه  غیره وای انفورماتیک، نظام صنفی رایانه

فعالیت  3عاتمدیریت فناوری اطال ریزی وبرنامه

ها و خدمات که هر یک به نوبه خود تالش کنندمی

اند، اما در در طول این چند سال انجام دادهرا ای ارزنده

یک دید کلی همچنان مواردی که بیانگر چالش در 

 است، های ایرانسازماندر  اطالعاتفناوری  استقرار

 شود. دیده می

3. IT 
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ند که در این مطالعه به دنبال آن بود پژوهشگران

فناوری اطالعات و ارتباطات  استقراربرای موانع موجود 

ه د کنبرس پرسشو به پاسخ این  کنندرا شناسایی 

استقرار فناوری در  های اجراییها و دستگاهسازمان

 ،. به عبارتی دیگرندسته روهبا چه موانعی روب اطالعات

 راراستق موانعحاضر شناسایی  پژوهشله اصلی در ئمس

 . است رانیا ییاجراهای دستگاه در طالعاتا یفناور

امیدی و  هایپژوهشمطالعات در این حوزه شامل 

(، 2000(، الیور و تاورز )2008) آبادینجف

( 1391( و جمعگی و لشگرآرا )1392آبادی )عشرت

باره موانع در (1392) آبادیعشرت درباره مانع آموزشی،

وودی و دا و (1393) صنایعی و همکاران مدیریتی،

صنایعی و  عوامل فرهنگی، درباره (1390) همکاران

(، 1390) (، داوودی و همکاران1393) همکاران

( درباره 2000(، الیور و تاورز )1392) آبادیعشرت

(، امیدی 1390) عوامل اقتصادی و داوودی و همکاران

( درباره 2000( و الیور و تاورز )2008) آبادینجف

بسیاری نیز انجام های هشپژونیروی انسانی است. 

پذیرفته که به جهت جلوگیری از اطاله کالم آورده 

 نشده است. 

 پژوهششناسی روش -3

. استتوصیفی  هایپژوهشدر گروه  پژوهشاین 

هایی است توصیفی شامل مجموعه روش هایپژوهش

های مورد ها توصیف شرایط یا پدیدهکه هدف آن

 تنهاتواند یتوصیفی م پژوهشبررسی است. اجرای 

برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به 

توصیفی را  هایپژوهشگیری باشد. یند تصمیمافر

 همبستگی، اقدام پژوهش پیمایشی، پژوهشتوان به می

رویدادی  -پس  پژوهشبررسی موردی و  پژوهشی،

 . [1] تقسیم کرد

 پژوهشبا توجه به اینکه هدف از انجام این 

موانع عمده توسعه فناوری اطالعات و شناسایی 

جاری از نوع  پژوهشارتباطات در ایران است، 

 آید. میاکتشافی و کاربردی به حساب  هایپژوهش

برای گردآوری داده از مصاحبه با خبرگان استفاده 

های ساختاریافته و با پرسش ایمصاحبه ؛شده است

 ازنی مبنایمند و برنظام مشخص، هاپرسشاستاندارد. 

روش تحلیل شبکه خزانه طراحی پژوهشگر و منطبق بر 

 . شده است

با سابقه ها سازماندر جامعه مورد مطالعه از مدیران 

 اطالعات سال در حوزه فناوری 10 کمدستکار 

 ها وگذاری کفایت دادهبا هدف بررسی ه واستفاده شد

با ها نفر کفایت داده 20 ودسطح اقناع آغاز و در حد

 . ه استیید گردیدأستاد راهنما و ناظر تنظر ا

کار گرفته شده برای تجزیه و تحلیل هروش ب

روش اکتشافی  پژوهشآوری شده در این جمعهای داده

 . استشبکه خزانه 

د منو تفکرات نظامها شبکه خزانه در واقع اندیشه

 تواند هر اتفاقی را با معنا کند.هر شخص است که می

هنی مستلزم ابزاری است که با داشتن چنین کیفیت ذ

استفاده از آن بتوان دنیا را از نگاه دیگران مشاهده کرد 

ها و ها از پدیدهو از این طریق به درک تفسیرهای آن

 . [2] مون نایل شدهای جهان پیرارویداد

های ین ویژگیترتوجهترین و جالبیکی از جذاب

روش شبکه خزانه، وجود تنوع گسترده در انواع 

های تحلیل اطالعات استخراج شده از آن است. روش

تواند به وسیله یک های شبکه خزانه میتحلیل داده

روش و یا ترکیبی از چند روش مختلف که به طور 

ز رویکردهای کمی و کیفی ای اوسیع در دامنه

در روش  .(2009)ون،  انجام شود ،شوندبندی میطبقه

ر درون شبکه شبکه خزانه معنا آن چیزی است که د

 ها بهمحصور شده است و این معنا از تلفیق اعداد و واژه

آید. افراد برای بیان یک سازه، به کلمات و دست می

ها نیاز دارند. در کنار آن برای بیان وضعیت عناصر واژه

 . [3] بر حسب آن سازه نیازمند به اعداد هستند
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لفه اصلی هستند: ؤخزانه دارای چهار مهای شبکه

 . [4] ها، پیوند عناصروان، عناصر، سازهعن

 پژوهشگرعنوان شبکه همان چیزی است که  عنوان:

های مختلف ببیند. سعی دارد تصویر آن را در ذهن

پس همواره عنوان شبکه یک موضوع خاص است 

های متفاوتی در ذهن افراد بررسی که با شاخص

 . [3] شودمی
ی هاها یا نمونهدر یک شبکه خانه، عناصر، مثال عناصر:

عینی خاصی هستند که قلمرو موضوعی پژوهش را 

 .[5] کننددهند و آن را بازنمایی میپوشش می

شوند کار برده میعناصری که در شبکه خزانه به

به موضوع مورد توانند هر چیزی باشند و این می

توانند در قالب عناصر می .[2] واکاوی بستگی دارد

ها ها، فعالیتا، افراد، رویداداشکال گوناگونی از اشی

 های انتزاعی بیان شوند.و یا حتی موجودیت
بنای معنابخشی سازه را سنگ (1995) کلی ها:سازه

های شخصی که داند و معتقد است افراد از سازهمی

اند برای فهم و های خود خلق کردهتجربه مبنایبر

کنند استفاده می خودهای پیرامون تفسیر رویداد

ه داند ککلی سازه را الگویی می ،به بیان دیگر .[5]

های پیرامون، توسط افراد برای معنابخشی به واقعیت

انتظارات یک فرد در ارزیابی از . [6] شودخلق می

 های شخصیکننده سازهیک پدیده خاص را بازنمایی

( معتقد 2004دانند و اسکریت و روچه )آن فرد می

کنند تا ادراکات ک میها به افراد کمهستند سازه

 خود نسبت به جهان پیرامون را سازماندهی کنند.

ها در قالب صفات یا سازه ،در یک شبکه خزانه

اد شوند که افرهای توصیفی کوتاهی نشان داده میگزاره

دن ش قایلها برای توصیف عناصر شبکه و تمایز از آن

 ،هاسازه ،کنند. به بیان دیگرها استفاده میمیان آن

کنند که های فردی را بازنمایی میها یا شاخصمقیاس

ها استفاده شخص هنگام فکر کردن درباره عناصر از آن

کننده حدود آن سازه نیز تعیینهای کند و قطبمی

 . [4] شاخص هستند

ا بها در پیوند عناصر به سازه ها:پیوند عناصر به سازه

 ها،تک سازهتک عناصر به تکمرتبط ساختن تک

این  شود.ساختار شبکه خزانه به تصویر کشیده می

کنندگان دهند که مشارکتها نشان میاتصال

مورد مقایسه،  ،چگونه هر عنصر را بر حسب سازه

دهند و از این طریق میان ارزیابی و تفسیر قرار می

 . [5] شوندمی قایلعناصر تمایز 
نسبت به  کافیپس از کسب آگاهی و شناخت 

فرایند  شود کهست ذکر ا ضروری خزانه،اجزای شبکه 

گیری شبکه خزانه از طریق پیمودن سه گام اصلی شکل

ها و اتصال عناصر شامل انتخاب عناصر، استخراج سازه

 . [6] استها به سازه

به اینکه در شبکه خزانه، حوزه  با توجه انتخاب عناصر:

مورد مطالعه و قلمرو پژوهش از طریق ارائه 

ای از جای تهیه مجموعهعناصر به ازای مجموعه

و چگونگی  شودپژوهش تعریف می هایپرسش

تفسیر این عناصر توسط افراد، اساس ماهیت 

بنابراین گام  ،دهداکتشافی پژوهش را شکل می

شود که فرایند با انتخاب عناصری آغاز می نخست

کنند و طور کامل بازنمایی میعنوان پژوهش را به

 . [5] ز آن هستندعینی اهایی مثال
صر شبکه آنچه مهم است دامنه درباره تعداد عنا

دهندگی عناصر است که به کشف گستره پوشش

در این خصوص  .[7] شودها منجر میی از سازهترکامل

عنصر را  هشتای با ( شبکه1996) استربای و همکاران

اند. فرانسال و همکاران ای مناسب معرفی کردهشبکه

 و اندرسون (2004) صر و جانکویکزعن 10 ،(2004)

عنصر را برای یک شبکه خزانه  12 تا 6( نیز 2007)

ریب به اتفاق به این موضوع اما ق ،نداهمطلوب دانست

 10هایی با بیش از نظر دارند که استفاده از شبکهاجماع

کننده و دشوار عنصر برای مشارکت در پژوهش خسته

اجی را کاهش های استخراست و میزان اهمیت سازه

 دهد.می
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زم است هر دو پس از استخراج سازه ال ها:استخراج سازه

شونده استخراج شود.آن قطب قطب سازه از مصاحبه

د را کنسازه که دو عنصر شبیه به هم را توصیف می

قطب نوظهور و آن قطب از سازه که عنصر مقابل را 

 . [6] شودکند، قطب تلویحی نامیده میتوصیف می
ها گامی اساسی در ه اینکه استخراج سازهنظر ب

 هاییپژوهش شبکه خزانه است، بنابراین کشف سازه

اندک، مبهم و یا کمتر مرتبط سبب عدم تحقق هدف 

 . [3] شودپژوهش می

پس از انتخاب عناصر و استخراج  ها:اتصال عناصر به سازه

 تنهاهای شخصی، شبکه خزانه به دست آمده سازه

از محتوای مفهومی و تفسیری را به ای مملو خزانه

بلکه برای  ،اما این کافی نیست، [2کشد ]تصویر می

تکمیل شبکه خزانه، ترسیم ساختار و نمایش روابط 

بنابراین در این  ها ضروری است.میان عناصر و سازه

مرحله بررسی و ارزیابی هر یک از عناصر بر حسب 

یق گیرد و از این طرهر سازه دو قطبی صورت می

شود که افراد چگونه هر عنصر را بر مشخص می

 آن میان مبنایکنند و برحسب هر سازه توصیف می

 . [3شوند ]عناصر تمایز قایل می

 پژوهشهای یافته -4

هش هدف پژو مبنایکه ذکر شد بر گونههمان

بر بعد کیفی روش  شناسیحاضر، رویکرد اصلی روش

ه تیابی بدس برایکه طی آن پژوهشگر  متمرکز بوده

های ذهنی با استفاده از روش شبکه خزانه به انجام سازه

یافته با مدیران ساختارهای شکل خاصی از مصاحبه

ای ادامه اجرای مصاحبه با . مبنه استاقدام کرد

 هشوندگان بعدی نقطه اشباع در نظر گرفته شدمصاحبه

که فرایند  هها را تا جایی ادامه دادو پژوهشگر مصاحبه

 حصرهای منو سازه هشد روروبهج سازه با تکرار استخرا

شوندگان استخراج به فرد چندانی از سوی مصاحبه

 مصاحبه با خبرگان، 20نهایت با انجام  . دره استنشد

 گذار دانستند. اثر 7تا 1عامل را با نمره  22 در کل

سازه ثانویه  پنجعامل شناسایی شده در قالب  22

 بندیبندی و درجهتبهبندی شده و سپس به رطبقه

 .ه استهای ثانویه پرداخته شدسازه

و منتج از مطالعات و پژوهش با اجرای روش 

های سازه مبنایبرپژوهش ها مدل سطح اول مصاحبه

. شده استارائه  (1)شکل مندرج در شکل ه ب ثانویه و

 مدیریتی، لفه اصلی آموزشی،ؤم پنجاین مدل دارای 

 وی انسانی است.اقتصادی و نیر فرهنگی،

 1جدول 

 سازه ثانویه های اولیهسازه ردیف

1 
های نظام آموزشی، ارزیابی نظام آموزشی، فرایندهای نظام سازی برنامهقوانین و ساختار نظام آموزشی، اجرا و پیاده

 هاپژوهشعلمی، رعایت اصول علمی در  پژوهشهای آموزشی، کیفیت سیستم آموزشی، روش
 عوامل آموزشی

2 
 رستدهای ساالری و تخصص مدیران ارشد، قوانین مدیریتی، سیاستریزی در سطح مدیریت کالن، شایستهبرنامه

 های خالقانهدر سطح کالن، عدم اعمال سلیقه شخصی در گزینش، توجه به ایده
 عوامل مدیریتی

3 
رکت عمومی،رابطه سازمان با گیری از تجارب کشورهای موفق و انجام مطالعات تطبیقی، فرهنگ عمومی، مشابهره

 دیگری هاسازمان
 عوامل فرهنگی

 عوامل اقتصادی تخصص نیروی انسانی، تعهد کاری و رغبت به کار، تجربه نیروی انسانی 4

 عامل نیروی انسانی هاهای پروژهگذاری برای زیرساختتخصیص بودجه کافی، سرمایه 5
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 پژوهشمدل مفهومی  -1شکل 

های سازه به یابیدست وها همصاحب لیتکم با

های سازه بود، ادیزها سازه تعداد که آنجا از ،یشخص

 ،ودنش جادیا یمشکلها آن مفهوم در که ایگونهبه مشابه

 یریسوگ لیتقل یراستا در است ذکر به الزم .شد ادغام

 نفر ود توسط پژوهشگر بر عالوه محتوا لیتحل ،یاحتمال

 ارقر یبازنگر مورد تیریمد رشته ارشد کارشناسان از

 مبنایبر هیاول فرد به منحصر سازه 22 تینها در. گرفت

 تحت هیثانوهای سازه قالب در طبقه پنج در یسازگار

 .شدند یبنددسته یمناسب نیعناو

 های اولیه در هر سازه ثانویهفراوانی سازه -2جدول 

 هر سازه ثانویه های اولیه درکد سازه توصیف قطب مثبت سازه سازه ثانویه ردیف
های فراوانی سازه

 اولیه هر سازه ثانویه

 عوامل آموزشی 1
 به استقرارفناوری اطالعات  یهای آموزشانجام فعالیت

 .کندهای مورد مطالعه کمک میسازمانفناوری اطالعات در 

3-1 ،2-5 ،5-3 ،6-3 ،6-5 ،11-7 ،13-2 ،17-

7 ،18-1 ،15-3 ،20-4 
11 

 عوامل مدیریتی 2
 به استقرارهای مدیریتی فناوری اطالعات ام فعالیتانج

 کند.های مورد مطالعه کمک میسازمانفناوری اطالعات در 

5-1 ،4-5 ،6-2 ،8-3 ،9-5 ،10-7 ،14-6 ،17-

6 ،16-1 ،15-4 ،19-2 ،20-8 ،15-9 ،10-3 
14 

 عوامل فرهنگی 3
 به استقرارهای فرهنگی فناوری اطالعات انجام فعالیت

 کند.های مورد مطالعه کمک میسازمانطالعات در فناوری ا

1-3 ،4-6 ،7-1 ،10-4 ،11-2 ،13-8 ،15-8 ،

10-13 ،18-6 
9 

 عوامل اقتصادی 4
ری فناو و تأمین مالی، به استقرار های اقتصادیانجام فعالیت

 کند.های مورد مطالعه کمک میسازماناطالعات در 

1-2 ،3-6 ،4-7 ،8-10 ،9-7 ،13-5 ،14-3 ،

15-9 ،20-4 ،20-12 ،19-4 ،17-1 ،15-7 
13 

5 
عامل نیروی 

 انسانی

فناوری اطالعات در  به استقرار تقویت نیروی انسانی

 کند.های مورد مطالعه کمک میسازمان

2-7 ،5-8 ،6-4 ،15-1 ،10-1 ،18-6 ،14-5 ،

15-2 ،20-5 ،20-3 
10 

 

 وها سازه یمحتوا لیتحل ندیفرا پایان از پس

 یجمع خزانه شبکه طبقه، پنج درها آن یبنددسته

 اب متناسب سازمان هفت ه،یثانو سازه پنج از متشکل

 حسب بر عناصر یبنددرجه ندیبرا وپژوهش  حوزه

 هک شد جادیا یشکل لیمستط سازه در هیاولهای سازه

 را سیماتر نیا عناصر .است یجمع خزانه شبکه همان

موانع استقرار 
فناوری 

اطالعات در 
سازمان

عوامل 
آموزشی

عوامل 
مدیریتی

عوامل 
فرهنگی

عوامل 
اقتصادی

عوامل نیروی 
انسانی
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 لیتشک هیثانوهای سازه و یبررس موردهای سازمان

  .دهندمی

 سمت در ،یدوقطبهای عبارت قالب درها سازه

 الاتص ای وندیپ. شوندمی ظاهرها آن مثبت قطب راست

 یابیزار ندیبرا مبنایبر زین شبکه عناصر وها سازه انیم

 صورت کرتیلای نمره هفت فیط در سازه هر عناصر

  .گیردمی

 رد مختلف عوامل نیانگیم نمایانگر (،3) جدول

 نیانگیم (4) جدول و یبررس موردهای سازمان

 پژوهش در. است شدهییشناسا عوامل یگذارتأثیر

 قلمرو درست انعکاس و یدهپوشش یبرا حاضر

 ،ییدارا ،مخابرات ،یاتیمال امور) سازمان هفت یموضوع

ها( یشهردار و محاسبات وانید ،روین ،یاجتماع نیمأت

 باها آن از یک هر تیوضع که هگرفت قرار توجه مورد

 .شده است مشخص اریمع انحراف و نیانگیم محاسبه

 های میانگین وجود موانع در سازمان -3ل وجد

 مورد مطالعه

 انحراف معیار میانگین عناصر ردیف

 79/0 95/4 سازمان امور مالیاتی 1

 5/0 67/4 مرکز تحقیقات مخابرات 2

 31/0 96/4 سازمان امور اقتصاد و دارایی 3

 76/1 58/4 مین اجتماعیأسازمان ت 4

 84/0 32/4 وزارت نیرو 5

 09/1 54/4 دیوان محاسبات 6

 89/0 99/3 شهرداری 7

 

 با شود،می مشاهده (3) جدول درگونه که همان

 ،هااریمع از انحراف و موجودهای نیانگیم به توجه

 در کمهای اختالف با مطالعه موردهای سازمان

 چنین خبرگاناند. گرفته قرار یاوتمتفهای رتبه

 سازمانپژوهش  نیا در) سازمان کهاند داده صیتشخ

های سازه در نیانگیم مقدار نیشتریب با( یاتیمال امور

 هب تا دارد ازین گانهپنجهای بخش تیتقو به ه،یثانو

 آن اریمع انحراف. ابدی دست اطالعات یفناور استقرار

 در کنواختی طوربه ضعف نیا که دهدمی نشان زین

 تیتقو با که است شده عیتوز مختلفهای بخش

 یفناور گاهیجا شرفتیپ شاهدها آن از کی هر همگون

 .بود میخواه سازمان نیا در اطالعات

 جامان نحو نیا به لیتحل زین ی دیگرهاسازمان یبرا

 هر رد موانع یپراکندگ زانیم وها نیانگیم ، اماردیپذمی

 هک جینتا اعتبار و ییآزمایراست در. است متفاوت یک

 9/0 مقدار با جینتا درستی بود نظرانصاحب رأی

 یتمام ترجامعپژوهش  در توان. میشد رفتهیپذ

. داد انجام را کار نیا و داشت مدنظر راها سازمان

 . است کرده بسنده سازمان هفت به حاضرپژوهش 

 شدهییشناسا عوامل یگذارتأثیر نیانگیم -4 جدول

 انحراف معیار میانگین عناصر ردیف

 18/1 59/3 عوامل آموزشی 1

 10/0 26/5 عوامل مدیریتی 2

 14/0 53/4 عوامل فرهنگی 3

 73/0 71/4 عوامل اقتصادی 4

 70/0 77/4 عوامل نیروی انسانی 5

 

 عوامل دهدمی نشان عناصر در نیانگیم مقدار

 یناورف استقرار جادیا یبرا را موانع نیشتریب یتیریمد

 طوربه یتیریمد عواملاند. آورده وجودبه اطالعات

 اختالف با مطالعه موردهای سازمان همه در کسانی

 .گردندمی اطالعات یفناور استقرار از مانع کم اریبس

 تاس نیا انگریب عامل نیا در کم اریبس اریمع انحراف

 شده مطالعههای سازمان تمام در یتیریمد عوامل که

 مانع ازهاند کی به باًیتقر و دارند یکسانی یرتأث بیضر

 عرف با که ستا معنا نیبد موضوع نیا. اندکرده جادیا

 در بعد نیا تیتقو و یتیریمد موانع و مشکالت

 یفناور یقو و قیدق ع،یسر شرفتیپ شاهدها سازمان

 . بود میخواه اطالعات

( 4) جدول در را دوم گاهیجا یانسان یروین عوامل

 همه در کسانی طوربه و اندداده ختصاصا خود به

 استقرار از مانع کم اختالف با مطالعه موردهای سازمان

 نیا در کم اریمع انحراف. اندشده اطالعات یفناور
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 تمام در یانسان یروین عوامل که دهدمی نشان عامل

 جادیا مانع اندازه کی به مطالعه موردهای سازمان

 یروین سطح یارتقا و مشکالت رفع با و اندکرده

 اتاطالع یفناور شرفتیپ شاهدها آن تیتقو و یانسان

 .بود میخواه

 رقرا یبندطبقه نیا سوم رتبه در یاقتصاد عوامل

 و تیریمد تیتقو و موانع رفع از بعد یعنی ؛اندگرفته

 و یاقتصاد مشکالت کردن برطرف با یانسان یروین

ها سازمان رد اطالعات یفناور شرفتیپ به توانمی یمال

 نشان عوامل نیا اریمع انحراف که البته. شد دواریام

 از شتریبها سازمان یبرخ در یاقتصاد عامل دهدمی

 موانع و مشکالت رفع با. دارد ضعفها سازمان گرید

 فتشریپ شاهدها سازمان در بعد نیا تیتقو و یاقتصاد

 .بود میخواه اطالعات یفناور

 عوامل دهدمی شانن عناصر، در نیانگیم مقدار

 قرار اطالعات یفناور استقرار چهارم رتبه در یفرهنگ

 همه در کسانی طوربه یفرهنگ عوامل. دارند

از  مانع کم اریبس اختالف با مطالعه موردهای سازمان

 اریبس اریمع انحراف. گردندمی اطالعات یفناور استقرار

 در یفرهنگ عوامل که است نیا انگریب عامل نیا در کم

 یکسانی تأثیر بیضر شده مطالعههای سازمان تمام

 نیا تیتقو و یفرهنگ موانع و مشکالت رفع با و دارند

 یقو و قیدق ع،یسر شرفتیپ شاهدها سازمان در بعد

 .بود میخواه اطالعات یفناور

 یعنی ؛اندگرفته قرار آخر رتبه در یآموزش عوامل

 ترگرنکم سازمان در ابعاد هیبق از یآموزش موانع

 عامل دندهیم نشان عوامل نیا اریمع انحراف. هستند

ها سازمان گرید از بهترها سازمان یبرخ در یآموزش

 شاهدها سازمان در بعد نیا تیتقو با. دارد وجود

 .بود میخواه اطالعات یفناور شرفتیپ

 یریگجهینتبندی و جمع -5

 هفت در خزانه شبکه قیطر از موانع یبررس با

 عوامل که دهدمی نشان جینتا ،تخبمن سازمان

 طالعاتا یفناور استقرار در را تأثیر نیشتریب یتیریمد

 بیترتبه آن از پس و دارند مطالعه موردهای سازمان در

 در و یفرهنگ عوامل ،یاقتصاد عوامل ،یانسان یروین

 یفناور استقرار یبرا را موانعی یآموزش عوامل آخر

 . کنندمی جادیا

های افتهی که دهندمی نشان آمده ستد به جینتا

 تاورز و وریال ،(2008) یآبادنجف و یدیامهای پژوهش

 لشگرآرا و یجمعگ و( 1392) یآبادعشرت ،(2000)

 قیتحق نیاهای افتهی با یآموزش انعوم درباره( 1391)

 . هستند راستاهم

 پژوهش جینتا با یتیریمد عوامل نیهمچن

های افتهی با یفرهنگ عوامل ،(1392) یآبادعشرت

 همکاران و یداوود و (1393) همکاران و یعیصنا

 یعیصنا هایپژوهش جینتا با یاقتصاد عوامل ،(1390)

 ،(1390) همکاران و یداوود ،(1393) همکاران و

 در و( 2000) تاورز و وریال و (1392) یآبادعشرت

 و یداوودهای افتهی با یانسان یروین عوامل تینها

 و وریال و( 2008)یآبادنجف یدیام ،(1390) همکاران

 . دارد مطابقت( 2000) تاورز

 شش با سهیمقا در مطالعه موردهای سازمان نیب در

 زمانسا نیترفیضع ،ییدارا و اقتصاد امور ،گرید سازمان

 نیبهتر در یشهردار و اطالعات یفناور بخش در

هش ژوپ کی برای مقدمه عنوانبه جینتااند. هبود تیوضع

 . است استفاده قابلها سازمان یتمام در کامل

 رد سازمان هر تیوضع به توجه با دشومی شنهادیپ

 متناسب و اقدام و موانع مشکالت رفع به نسبت جدول

 و گرفته قرار کنترل تحت مختلف ابعاد سازمان هر با
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Abstract  

Barriers and drivers involved in achieving the deployment of information technology are significantly 

important. This study aimed to identify barriers to the deployment of information technology in 

organizations of Iran. This research was applied-explorative. To identify barriers based on idea of 

managers and experts in the field of IT organizations, the convincing enough law was used and 20 

experts were selected. Experts with experience in investigated organizations including the Office of 

Economic and Finance Affairs, Tax, Social Security, Ministry of Energy, Municipalities, 

Communication Research Centre and the Court, were selected as the sample. After the interviews, 22 

independent factors were identified, regarded as the basic factors and classified in fifth class as 

secondary factors. Data analysis was performed using exploration treasure network exploration. The 

results showed that managerial factors were the important barriers of information technology 

implementing in Iranian organizationsAfter that, human resources, cultural factors, and finally 

educational factors were the important barriers of IT implementation. Among the studied organizations, 

compared with six other organizations the Economic and Finance Affairs was the weakest organization 

in the IT sector and municipalities are in the best position. 

Keywords: Information Technology, IT Implementation, IT Barriers, Exploration Treasury Network. 
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