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 ،فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای وسيع آن در قرن حاضر آثار فرهنگی 
مندی  عالقه. ها به همراه داشته است اجتماعی و اقتصادی شگرفی را برای سازمان

ها را مواجه با  آن ،ها به استفاده از این رویکرد برای رشد و توسعه اقتصادی سازمان
در این مقاله به بررسی  .تری است های جدیدی نموده که نيازمند شناخت عميق چالش
ها  های جامع فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان ها و موانع اجرای طرح چالش

 ،نه عامل کليدی مشکالت سازمانی. گردد پرداخته و راهکارهای مؤثری پيشنهاد می
توان  ،امنيت ،ميزان مهارت نيروی انسانی ،یآموزش ـ عوامل فرهنگی ،عوامل مدیریتی

بستر فنّاورانه در قالب سؤاالت  ،حمایت دولتی ،مالی ـ اقتصادی ،بخش خصوصی
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نظران با استفاده از  های دریافتی از صاحب پاسخ. پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته است
با استفاده از در ادامه . های آماری قرار گرفت وتحليل های چندمتغيره مورد تجزیه روش

بندی  همچنين بر اساس رتبه .اند شده ای هر نه عامل مؤثر شناخته  آزمون تی تک نمونه
در  .اند بندی گردیده شده با آزمون فریدمن نه عامل به ترتيب ذکرشده در باال رتبه انجام

های  ها در سازمان های آماری و بررسی سوابق اجرای طرح پایان با بررسی نتایج تحليل
های جامع فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه  فاوت نکات مؤثر در اجرای موفق طرحمت

 . شده است
 ،معماری سازمانی ،مدیریت ،طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات کليدواژگان:

 . منابع انسانی ،ریزی راهبردی برنامه
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 مقدمه

گيری بدون در نظر گرفتن کاربرد فناوری  ریزی تصميم اطالعات و برنامه ،در قرن دانش
های جدید امروزی به دور  دهی آن بر مبنای فناوری و سازماناطالعات و ارتباطات )فاوا( 

ترین و  عنوان یکی از مهم بر این اساس فاوا به .های جامعه جهانی خواهد بود از واقعيت
اقتصادی و سياسی جایگاه واالیی  ،فرهنگی ،اجتماعیترین عوامل در توسعه  زیربنایی

هایی که با استفاده از ابزارهای مختلف آن به دنبال مدیریت  داشته و بدون تردید سازمان
. (7831، تری خواهند داشت)معتمدی دانایی محور هستند قطعاً شرایط بهتر و مناسب

برداری از اندیشه و  رهمنظور به طرح جامع فاوا با محوریت دانش و خردگرایی و به
سپردن امور تکراری و غير خالق به ماشين و همچنين افزایش کارایی و ارتقاء 

های اخير مورد توجه خاصی  در دهه ،های انسانی و به اشتراک گذاشتن اطالعات مهارت
ها ناگزیر از اجرای چنين طرحی برای تجدید بنا و تغيير  که سازمان طوری قرار گرفته به

در این زمينه دو محقق استراليایی در تحقيقی به بررسی ضرورت اجرای  .هستندساختار 
 ،وساز استراليا و موانع اجرای فاوا در سه سطح شخصی های فاوا در صنعت ساخت طرح

در سطح سازمانی این موانع شامل تجربه استفاده از  .اند سازمانی و گروهی پرداخته
ياز برای یادگيری و شناسایی مزایای واضح زمان موردن ،کامپيوتر در سطح مقدماتی

کند که اجرای فاوا نياز به مداخله مدیریتی  این تحقيق بيان می .استفاده از فاوا اعالم شدند
یکی از موانع گسترش نيز مقاومت در  .قوی برای تسهيل یک محيط کاری پشتيبان دارد

 ،7واچرا و درک( گروهی و سازمانی ذکر شده است ،برابر تغيير در سه سطح فردی
فاوا و  اطالعی از سوادی و بی دهد مانع اصلی شامل کم مطالعه دیگری نشان می .(6002

در تحقيق دیگری عوامل مؤثر بر  .(7111، 6)توکر و همکارانگذاری است سطوح سرمایه
 ،عامل توسعه پشتيبانی فنی 77 پيمانکار بررسی شده که 80با بررسی  گسترش فاوا

سازمان و ناظر  ،های فناوری پشتيبان شخصيت ،پشتيبانی افراد ،از فاوا مزایای استفاده

                                                                                                                              
1. Vachara & Derek 
2. Tucker et al. 
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منفی و ، دید مثبت ،کمک همکاران ،های پشتيبان پاداش ،فضای بحث آزاد ،پشتيبان
عامل دیگر  4تر و  عامل اول تأثير قوی 1اند که  مضرات استفاده از فاوا را مطرح کرده

گروه عوامل بيرونی شامل :  6عوامل به همچنين این  .اند تری داشته تأثير ضعيف
فنّاوری و محيط کار و عوامل درونی که بر مسائلی  ،فرد یا نيروی انسانی ،مدیریت

ای تدارکات گروه پروژه شامل  مربوط به استفاده از فاوا در رابطه با اعضای زنجيره
اساس این تحقيق بر  .اند بندی شده کنندگان تقسيم نوع قرارداد و تأمين ،مجریان ،مشاورین

 ،های ارتباطی کانال ،در ابتدای اجرای طرح عوامل ایستایی چون مشخصات فناوری
آموزش و پشتيبانی  ،سيستم اجتماعی بيشتر تأثيرگذارند ولی عوامل پویا مثل انگيزش

که بدون عوامل پویا  طوری بر تغييرات بعدی تأثيرگذارند به ،پشتيبانی از نظارت ،تکنيکی
 60در تحقيق دیگری مدیران . (6002 ،یافتنی نيست )واچرا و درک دستگسترش فاوا 

کمبود  ،ساز را شامل کمبود زیرساخت فناوری اطالعات شرکت استراليایی موارد مشکل
مزایای نامشخص استفاده از فاوا و موانع رفتاری  ،گذاری هزینه سرمایه ،دیده کادر آموزش

ای از الگوها بر اساس  محقق دیگری مجموعه .(6007 ،7)الو و همکاراناند کاربران بيان کرده
طور تصویری موانعی که بر گسترش فاوا  سه مورد پژوهش در استراليا ارائه کرده که به

این محقق موانع اجرایی فناوری اطالعات و  .کشد تأثيرگذار است را به تصویر می
شناسایی کرده است ها را سازمان و سطح پروژه ،راهبردهای در حال ازدیاد در صنعت

 . (6004، 6)استيوارت و همکاران
های  دهد که کاربران و پشتيبان همچنين نتایج برگرفته از بررسی گسترش فاوا نشان می 

های  اند که سازمان کاربران بيان کرده .فاوا باید درک باالی استفاده از آن را داشته باشند
بانی همکاران و پشتيبانی از ناظران تأثير پشتي ،ها با در اختيار داشتن فضای بحث آزاد آن

حقيقی در زمينه . ( 6008، 8زیادی در گسترش فرهنگ فاوا دارند)پنسوپاپ و همکاران
 ،تصميم ،اطمينان ،ارزیابی ،هماهنگی ،آگاهی ،مرحله مفهوم ایده 70توجه به  ،روند اجرا

                                                                                                                              
1. Love et al. 
2. Stewart et al. 
3. Pensupap et al. 
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 2محقق دیگری  .(7114، 7)ولفکند به جریان اندازی و القا را بيان می ،تائيد ،اجرا ،طرح
، 6کند)روگرز اجرا و تائيد است را عرضه می ،تصميم ،اطمينان ،مرحله را که شامل دانش

حمایت  ،های حمایت مالی در این تحقيق با این فرضيات که موانع و چالش. (6008
بخش  توان  ،امنيت ،بستر فنّاورانه ،عوامل مدیریتی ،ميزان مهارت نيروی انسانی ،دولتی

ها  های جامع فاوا در سازمان مشکالت سازمانی در اجرای موفق طرح ،خصوصی
های آماری پرداخته و  وتحليل تجزیهبا ها  به بررسی این موانع و چالش ،تأثيرگذار هستند

شده در  های آماری و همچنين بررسی تحقيقات انجام گيری از نتایج تحليل سپس با بهره
ها و موانع پرداخته شده  چالشمؤثر برای رویارویی با این زمينه به ارائه راهکارهای 

 . است

 مروری بر مفاهيم طرح جامع فاوا

مسير و نحوه گسترش فناوری  ،طرح جامع فاوا نقشه جامع و کاملی است که فرآیند 
های پراکنده و سيستم ،نقطه مقابل طرح جامع .کنداطالعات را در سازمان مشخص می

های ریزی دقيق و برحسب نياز در زمانکه بدون برنامه ای استاصطالح جزیره به
در راستای طرح جامع فاوا چهار فاز مدنظر قرار  .شوندها ایجاد می مختلف در سازمان

فاز دوم: ترسيم وضعيت  ،اند از فاز اول: شناخت وضع موجود گيرد که عبارتمی
فاز چهارم:  ،يت مطلوبفاز سوم: تهيه برنامه انتقال از وضعيت موجود به وضع ،مطلوب

شناخت وضع موجود تهيه مجموعه مناسبی است که  .تدوین برنامه عملياتی و اجرایی
های فناوری کاررفته تا زیرساخت وضعيت موجود سازمان را اعم از فرآیندهای به

گيری الزم برای حرکت به سمت یک هدف و اندازه سازد تا زمينه توصيف و مستند می
اندازی از آینده عمليات توصيف وضع مطلوب باید چشم. فراهم نماید ميزان پيشرفت را
درواقع نيازمند یک نگاه  .ها را ارائه نماید کننده از آن های حمایتکاری و فناوری

                                                                                                                              
1. Wolfe 
2. Rogers 
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منظور آگاهی از  به .ریزی راهبرد مأموریتی سازمان هستيمدرازمدت و هم سو با برنامه
های مشابه از  الزم است وضعيت سازمانبهترین تجربيات موجود در سطح جهان نيز 

، برداری از فناوری اطالعات مطالعه شود)فتح الهی و نيکوفروشمسحيث چگونگی بهره
برنامه انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب سندی است که راهبرد و . (7834

دیگر  عبارت به .دهدبرنامه زمانی الزم برای انتقال سازمان به وضع مطلوب را نشان می
مالی و  ،فنی ،های سازمان اعم از نيروی انسانییک فرآیند توسعه بر اساس پتانسيل

با تهيه درخواست  ،در فاز تهيه برنامه عملياتی و اجرایی طرح .کندپشتيبانی را تعریف می
هماهنگی و انسجام اطالعاتی در  ،یکپارچگی ،دارهای اولویتپروژه 7برای ارائه پيشنهاد

های خود به اجرای پروژه شود و پس از آن سازمان بر اساس محدودیتال میسازمان دنب
تصحيح و نهایی  ،بازنگری پس از اقدامات اوليه اجرای فاوا وارد چرخه .کنداقدام می

 . (7834 ،انجامد)کميته معماری اطالعات)کما(شده درنهایت به تائيد و تصویب آن می

 های تحقيق فرضيه

 . داری دارد ها اثر معنی های جامع فاوا در سازمان اجرای موفق طرح ـ حمایت مالی در7 
 . داری دارد ها اثر معنی های جامع فاوا در سازمان ـ حمایت دولتی در اجرای موفق طرح6 
ها اثر  های جامع فاوا در سازمان ـ ميزان مهارت نيروی انسانی در اجرای موفق طرح8

 . داری دارد معنی
 . داری دارد ها اثر معنی های جامع فاوا در سازمان در اجرای موفق طرح ـ عوامل مدیریتی4
 . داری دارد ها اثر معنی های جامع فاوا در سازمان ـ بستر فنّاورانه در اجرای موفق طرح2
 . داری دارد ها اثر معنی های جامع فاوا در سازمان ـ امنيت در اجرای موفق طرح2
ها اثر  های جامع فاوا در سازمان ق طرحـ توان بخش خصوصی در اجرای موف1

 . داری دارد معنی
داری  ها اثر معنی های جامع فاوا در سازمان ـ مشکالت سازمانی در اجرای موفق طرح3

                                                                                                                              
1. RFP 
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 . دارد
ها اثر  های جامع فاوا در سازمان آموزشی در اجرای موفق طرح ـ عوامل فرهنگی ـ1

 . داری دارد معنی

 شناسي تحقيق روش

هدف این تحقيق مبنی بر استخراج و ارائه راهکارهای الزم برای اجرا یا عدم با توجه به 
 .کاربردی دانست ،توان آن را از نظر هدف گيری از نتایج آن می اجرای این طرح با بهره

 ،مقاالت ،کتب ،مدارک ،از اسناد ،آوری اطالعات عالوه بر پرسشنامه برای جمع
آوری اطالعات در  اطالعاتی اینترنتی جهت جمعهای  و همچنين پایگاه ،ها نامه پایان

بنابراین تحقيق حاضر بر  ،خصوص تاریخچه و ادبيات موضوع تحقيق استفاده شده است
ازنظر نوع نيز این تحقيق  .اساس ماهيت و روش یک تحقيقی توصيفی ـ پيمایشی است

نظر و  شامل خبرگان و متخصصان صاحب ،جامعه موردمطالعه این تحقيق. ميدانی است
آشنا با موضوع طرح جامع فاوا و مباحث مرتبط با آن و متصدیان دخيل در امر استقرار 

( برای تعيين 7گيری تصادفی ساده بوده و از فرمول ) روش نمونه .ها است آن در سازمان
 . (7830، حجم نمونه استفاده شده است)ارقامی و همکاران

 (7فرمول ) 
 

   که در آن 
 

 ⁄ در این فرمول حجم . ها است دامنه تغييرات نمونه Rو  ⁄     ،
، در نظر گرفته شده B=72/0مقدار خطای مجاز . نفر است =N)770 (جامعه آماری

طی  .( به دست آمده است n=10بنابراین با توجه به موارد گفته شده حجم نمونه )
خبرگان و متخصصان و کارشناسان فناوری اطالعات و تعدادی از مجریان  مصاحبه با
های مختلف و بررسی اسناد مربوط به مطالعات  های جامع فاوا در سازمان موفق طرح

تعدادی عامل ، های جامع فاوا های مجری طرح گرفته در مورد تعدادی از سازمان انجام
رشناسانه استاد راهنما گردآوری شده که کليدی جهت تنظيم سؤاالت پرسشنامه با نظر کا

نظران و شناسایی اشکاالت موجود و اعمال  پس از چندین مرحله نظرخواهی از صاحب
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ها با رابطه محتوایی گویه ،ها با متغيرهابرای ارتباط گویه .نهایی گردید ،نظرات اصالحی
از نظرات استاد ها  منطقی بودن و چيدمان آن ،واضح بودن و شکل ظاهری آنان ،یکدیگر

رابطه محتوایی گویه  ،برای ارتباط گویه ها با متغيرها .راهنما و متخصصان استفاده گردید
ها از نظرات  منطقی بودن و چيدمان آن ،واضح بودن و شکل ظاهری آنان ،ها با یکدیگر

روشن و  ،در نتيجه سؤاالت پرسشنامه تا حد زیادی گویا. نظران استفاده گردید صاحب
 .که برای پاسخگویان مفهوم واحدی را در بر داشته است طوری طراحی شده بهروان 

کنند  گيری می همچنين همه سؤاالت در یک جهت بوده و موضوع یکسانی را اندازه
گيری با روایی ظاهری و روایی محتوایی با استفاده از نظر  بنابراین روایی ابزار اندازه

از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  ،ت پایاییبرای محاسبه قابلي. متخصصان بررسی شد
 80برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ یک مطالعه مقدماتی با توزیع  .شده است

% به دست 34نظران انجام شد که مقدار آن برای کل پرسشنامه  پرسشنامه بين صاحب
تلقی خوب  3/0معموالً ضریب آلفای باالتر از  ،با توجه به اینکه در تحقيقات .آمد
  .توان پایایی پرسشنامه مذکور را خوب ارزیابی نمود لذا می ،شود می

 مدل مفهومي تحقيق

صورت مدل زیر در نظر گرفته  های جامع فاوا به آميز طرح عوامل مؤثر بر اجرای موفقيت
 شده است:
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 های جامع فاوا عوامل مؤثر بر اجرای موفق طرح. 1شكل 

 اهميت عوامل موردبررسي

 كالت سازمانيمش

 ریزی مبتني بر راهبردها و اهداف بلندمدت ساختار برنامه

منجر به شکست  ،ریزی های عظيمی چون طرح جامع فاوا ساختار بدون برنامه در طرح 
های راهبردی  یافتن مأموریت ،ریزی فرآیندها ریزی شامل برنامه برنامه. خواهد شد
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تشریح موقعيت  ،ابی شرایط فعلی سازمانارزی ،تعيين راهبرد فناوری اطالعات ،سازمان
نحوه رسيدن به موقعيت جدید و ارائه برنامه  ،ها یافتن فاصله ،جدید فناوری اطالعات

 . (7834 ،)کما است

 گيری و مشخص بودن متولي ميزان تمرکز در مراکز تصميم

ایجاد برخی از پيمانکاران نداشتن متولی خاص در سازمان برای فاوا را یکی از عوامل  
اگرچه بخش فناوری اطالعات سازمان به لحاظ  .دانند سازی می مشکل در زمان پياده

تواند پيمانکار را درک کند ولی ميزان نفوذ متولی داخل  ساختاری فنی است و بهتر می
سازی به نحو محسوسی تأثيرگذار خواهد بود)ترک الدانی و شيخ  سازمان در فرآیند پياده

 . (7832، الدین زین

و سازگار  ITشفافيت شرح وظایف کارکنان  ،متناسب با فعاليت سازمان ITچارت 
 بودن ساختار سازمان با فناوری اطالعات

ریزی  نمونه شامل مدیریت ارشد فاوا در رأس و واحدهای برنامهITیک چارت  
ریزی  برنامه، امنيت، معماری سازمانی ،عمليات و فناوری، گذار استراتژیک و سياست

و دولت الکترونيک است که زیر نظر شورای عالی فاوا و ریاست سازمان قرار مالی 
 . (7834، )کمادارد

 ها مراتب سازمان سلسله ،های اداری سيستم ،فرآیندهای سازمان

هایی چون طرح فاوا فرآیندی که بتواند با تغيير در مقررات و قوانين با  برای طرح 
انجام مهندسی مجدد  .کند یک عامل حياتی استحداقل زمان و هزینه تغييرات را اعمال 

 گيری شود سازی و یا بعد از آن تصميم در دوران پياده ،فرآیندها و زمان آن قبل از پروژه
 . (7832، )منصوری

  



 669 … جامع یها ها و موانع اجرای طرح چالش

 عوامل مدیریتي

 حمایت مدیریت ارشد

کند زیرا  پشتيبانی مدیریت ارشد نقش اساسی را در رابطه با تصميم طرح فاوا ایفا می 
پشتيبانی برای توسعه زیرساخت اجرای طرح در سازمان ضروری است)چریستنسن و 

اجرای فاوا در درون سازمان با هماهنگی مدیریت ارشد سازمان )طرح . (6004، 7والکر
ارشناسی سازمان )طرح پروژه پایين به باال( و تصميم به های ک پروژه باال به پایين(و گروه

، 6)یتن و همکارانها و تشویق دیگر کاربران قابل انجام است هماهنگی و همکاری بين آن

های  ها باید حمایت بنابراین هم از ماهيت اجتماعی و هم ماهيت فناوری سازمان. (7114
 . (7118، 8)ليواری و همکاران ندمدیریتی کافی و کنترل اجرای طرح را بر عهده بگير

 آگاهي و نگرش مدیریت، تعهد ،ثبات

طور کامل درک شود بنابراین ثبات مدیریت  پروسه اجرای فاوا پيچيده است و باید به 
خوبی  آوری و موانع و قيودات در سازمان به های فن شود تا محدودیت باعث می

یریتی نياز دارد که افراد را گسترش فاوا در یک سازمان به مد. تشخيص داده شوند
آموزش . تشویق به یکپارچگی در استفاده از آن کند و همچنين در افراد ایجاد انگيزه کند

صحيح و پشتيبانی ناظر و بحث آزاد برای حل مشکالت و تصميم گرفتن در مورد 
 . (7111، 4)سنج و همکاران مطالب مورد نياز است

  

                                                                                                                              
1. Christensen & Walker 
2. Yetton et al. 
3 .Livari et al. 
4 .Senge et al. 
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 سازمان ITنفوذ مدیریت 

ضرورت اجرای طرح جامع  واسطه تخصصی بودن ساختارش نسبت به به ITمدیریت  
آید که این مدیریت در نظرات و  اما مشکل زمانی به وجود می. فاوا توجيه است

 . های مدیران ارشد سازمان نفوذ چندانی نداشته باشد تصميم

 تأمين بودجه کافي

در صورت  .کند مدیریت ارشد است که طرح فاوا را بر عهده دارد و منابع را معين می 
سازی فاوا بهتر از شروع نمودن آن و سپس تعليق آن  عدم تعيين منابع مالی تأخير در پياده

 . (7130، 7)مادیکيوبه خاطر مسائل مالی است

 آموزشيـ عوامل فرهنگي 

 ITی فرهنگ مناسب و استقبال از فرآیندها

 و آن سازوکارها استفاده از موضوع و سبب درگير شدن بدنه جامعه با ،سازی فرهنگ 
اشاعه روزافزون افزایش  با ميزان پذیرش فاوا .(7831، )افراسيابی گردد می ها زیرساخت

 آوری است جای مسائل فن به فرهنگ هماهنگی مسئول اجرای ضعيف فاوا و کند می پيدا
 . (6007، 6سنجر(

 منظور حمایت از انتقال دانش سازماني به فرهنگ

توجهی در رفتار و خصوصيات کارکنان باید  ها تغيير فرهنگی قابل در بعضی از سازمان 
)لين و ها از روی رغبت و ميل به انتقال دانش خود مبادرت ورزند ایجاد شود تا آن

سازمانی بر روی فرآیند انتقال دانش و اهميت آن  به دليل اثرات فرهنگ. (6077، 8همکاران

                                                                                                                              
1. Maidique 
2. Songer 
3. Lin et al. 
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ای از ابعاد مختلف فرهنگی و اثرات  الزم است مطالعات گسترده ،سازی در فرآیند پياده
 . (7832، )منصوریآن در سازمان صورت پذیرد

 آموزش مدیران و کارکنان سازمان

ح و استفاده از آن به توانایی و های صرف شده برای اجرای طر کل زمان و هزینه 
لذا الزم است برای انتقال دانش و  .کاربران در استفاده از آن بستگی دارد های مهارت
یک استراتژی جامع  از سيستم و درست منظور استفاده صحيح های موردنياز به مهارت

 . (6001، 7)کات و همکارانآموزشی تهيه و تدوین گردیده و با دقت اجرا شود

 ان مهارت نيروی انسانيميز

 تجربه و ظرفيت مجریان ،تخصص

تبع آن با تقاضای زیاد مشتریان عمده در حال  توسعه در فاوا توسط بازار جهانی و به 
رشد روزافزون است افراد ناشی و ناکارآمد این بازار که توانایی و پتانسيل الزم را برای 

 . (7111، 6)سنجواهند یافت این حرکت عظيم نداشته باشد اغلب به سودی دست نخ

 رساني به سطوح سازماني آگاهي

گام بعدی ترغيب سازگاری فرد در  .گيرد فاوا را اجرا کند بعدازاینکه سازمان تصميم می 
وسيله یک گروه ویژه که با سازمان سازگاری پيدا کرده  سازمان است اجرای طرح باید به

رسانی مدیران  انرژی برای آگاهی و اطالعزمان و  ،و متناسب با سطوح مدیریتی سازمان
مدیران فاوا و کارکنان در هنگام استقرار پروژه بگذارند در غير این صورت چندین  ،ارشد

 . (6000، 8)گرین و هونربرابر زمان و انرژی برای اعمال کنترل الزم است

                                                                                                                              
1. Kotte et al. 
2. Seng 
3. Green & Hevner 
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 ضرورت امنيت اطالعات

از جمله جرائم  ،اتها و تهدیدهای الکترونيکی در فضای تبادل اطالع آسيب 
 ،ها کننده سيستم حمالت مختل ،های اطالعاتی تخریب و سوءاستفاده بانک ،یافته سازمان

تواند بازدارنده هر برنامه توسعه فاوا  نقض حریم خصوصی و حقوق مالکيت معنوی می
ها در مسير استقرار جامعه اطالعاتی دانایی محور است)ترک الدانی و شيخ  در سازمان

 . (7832، ینالد زین

 توان بخش خصوصي

 ارتقا سطح دانش و تجربيات اجرایي و عملي

آنچه در فرآیند ارتقا بخش خصوصی مهم است افزایش سطح دانش و تجربيات اجرایی  
ها و تعامالت از طریق  استفاده از تجربيات سایر شرکت .ها است و عملی شرکت

های نهفته  شناسایی ظرفيتهای مشترک و همچنين  های تخصصی و همکاری نمایشگاه
المللی و ترتيب  های بين حضور هدفمند در نمایشگاه ،نيروی انسانی و بخش خصوصی

)فتح الهی و  گيرد های تخصصی داخلی به این منظور صورت می دادن نمایشگاه
 . (7834، نيکوفروشمس

 ماليـ عوامل اقتصادی 

 سنجي اجرای طرح در سازمان از دید اقتصادی امكان

هایی که برای  مزایای اقتصادی پروژه با هزینه ،سنجی اجرای طرح در سازمان امکاندر  
اصالح فرآیندها و ساختار  ،بررسی فاکتورهای ریسک. گردد آن صرف شده مقایسه می

شفاف نمودن گردش عمليات و ایجاد یک بانک اطالعاتی یکپارچه ضروری  ،سازمانی
 . (7832، است)منصوری
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 هدف در تخصيص بودجه ،وکار کسب ایجاد چارچوب مشخص

با در نظر گرفتن  ،ها این چارچوب عالوه بر مدنظر قرار دادن عواید مالی و انتفاع سازمان 
گذاری و تخصيص بودجه در سازمان را با توجه به زمان  ها ميزان سرمایه ابعاد سازمان

قرار های پژوهشی خطاب  موردنياز جهت اجرای طرح در کنار حمایت از ایده
 . (7834، دهد)فتح الهی و نيکوفروشمس می

 حمایت دولتي

کننده و شگرفی در  ترین تشکيالت اجرایی کشور نقشی تعيين عنوان عالی دولت به 
های جامع فاوا دارد و با توجه به امکانات و ابزارهای گوناگون که در اختيار  استقرار طرح

. خوبی نشان دهد خود را در این زمينه بهتواند نقش  بودجه و غيره می ،دارد مانند قانون
های  تعيين برنامه، گذاری اغلب نهادهای حکمران در حوزه فاوا وظایف مربوط به سياست

های کالن و تدوین استانداردها و مقررات را پوشش  گيری تصميم ،مدت بلندمدت و ميان
 ،ها سازی سيستم دهاین در حالی است که تعدادی از نهادها وظایف مربوط به پيا .دهند می

بندی  اختصاص بودجه و رعایت زمان، های حمایتی طرح ،های تخصصی برگزاری دوره
ارزیابی عملکرد و نظارت بر حسن ، های فصلی دهند ولی در تهيه گزارش را پوشش می

، اند)تقوی فرد و همکاران نهادهای اندکی در شرح وظایف خود به آن پرداخته ،اجرا
7812) . 

 رانهبستر فنّاو

های نياز آینده موردتوجه کافی  اگر ملزومات مرتبط با فناوری اطالعات و زیرساخت 
شده و مورد انتظار تطابق  بينی کارگيری فناوری اطالعات با نتایج پيش به ،قرار نگيرد

ها در جایی که بتواند در سيستم  دهد که نوآوری نخواهد داشت نتایج تحقيقی نشان می
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، 7)سنج و همکارانکنند سوی موفقيت ميل می ان تلفيق شوند بيشتر بهآوری حاکم بر زم فن

7111) . 

 سنجي اجرای طرح در سازمان از دید بستر فنّاوری امكان

بررسی و  ،های سيستم با توجه به توانایی ،صورت شفاف و جامع اهداف و مزایای باید به
 اطمينان حاصل شودها پس از اجرای طرح  نسبت به دستيابی به آن تا تحليل گردند

شبکه و  ،افزار نرم ،افزار باید مسائل فنی پروژه ازلحاظ سخت. (6077، 6)ارداگموس و مسن
 . (7832، ارتباطات موردمطالعه قرار گيرد)منصوری

 ها وتحليل داده تجزیه

بندی و نظم بخشيدن به  دسته ،استخــراج ،ها به گردآوری وتحليل داده برای تجزیه 
های جامع  های کارشناسان و خبرگان مجری طرح از نظرات و دیدگاههای حاصل  داده

سؤال  42پرسشنامه دارای  .ایم های موردنظر پرداخته فاوا جهت تأیيـد یـا رد فرضيه
برای بررسی تأثير این عوامل ميانگين  .گروه تقسيم شده است 1این سؤاالت به  ،است

وان برآوردی برای اندازه هر یک از این عن شده و به گروه محاسبه 1نمرات افراد در این 
 . ها قرار گرفته است ها در انجام آزمون عامل

 اطالعات جمعيت شناختي

سابقه فعاليت و سازمان مجری  ،رشته تحصيلی ،دهندگان از نظر مدرک تحصيلی پاسخ 
% کارشناسی 2/68، % پاسخگویان دکتری3/23مدرک  .طرح مورد بررسی قرار گرفتند

صنایع  ،برق ،بيشتر پاسخگویان در رشته کامپيوتر .% کارشناسی بوده است22/71ارشد و
-2/1در بين پاسخگویان افراد دارای سابقه فعاليت بين .اند کرده و مدیریت تحصيل 

                                                                                                                              
1. Seng et al. 
2. Erdaogmus & Mesen 
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سال 2/62-2/88 ،%6/73سال 2/71-2/62 ،%4/81سال 2/1-2/71 ،%6/73سال 2/7
سال  70پاسخگویان سابقه فعاليت % 36حدود  ،بنابراین ،% بوده2/4و بيشتر2/88 ،1/71%

ضرورت اجرای طرح  دهندگان نسبت به همچنين نظرات پاسخ .اند و باالتر از آن را داشته
کدام  دهد هيچ جامع فاوا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از این بررسی نشان می

ها گزینه کم و  درصد از آن 1/6تنها، اند از پاسخگویان گزینه بسيار کم را انتخاب نکرده
درصد از پاسخگویان گزینه زیاد و بسيار زیاد را  11اند و حدود  متوسط را انتخاب کرده

 . اند انتخاب کرده

 ها( آمار استنباطي )آزمون فرضيه

 آزمون نرمال بودن

 ،اسميرنوف استفاده شده استـ ها از آزمون کولموگروف  برای آزمون نرمال بودن داده
ها غير نرمال  سایر عامل .پذیرفته شده است 3و2، 2، 4های  عاملنرمال بودن نمرات 

اما بر اساس قاعده اعداد بزرگ با استفاده از قضيه حد مرکزی در آمار از تقریب  ،بودند
 . ها استفاده خواهيم کرد نرمال در استنباط

Tآزمون چندمتغيره 
 هتلينگ 2

داری  ن دوم تی هتلينگ با سطح معنیها با استفاده از آزمون توا وتحليل توأم عامل تجزیه
در این آزمون ماتریس کوواریانس در نمونه  .انجام گرفته است 21% و درجه آزادی 2

 . شده و در تحليل داده مورد استفاده قرار گرفته است  محاسبه
های موردنظر بر روی موفقيت یا شکست  تأثير بودن عامل : فرض بیH0 فرض صفر

 . طرح جامع فاوا است
های موردنظر بر روی موفقيت یا شکست طرح  : فرض مؤثر بودن عاملH1 رض یکف

 . جامع فاوا است
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و یا 








j

j

3

3




یک بردار  jها در جامعه و بردار  شامل ميانگين عامل µکه در آن بردار 

 . (است1×7یکه )
توان  هتلينگ و مقدار احتمال صفر می–مقدار آماره توان دوم تی 7با توجه به جدول 

دهد که حداقل یکی  آزمون نشان می 007/0داری کمتر از  نتيجه گرفت که در سطح معنی
 . دار داشته است  ها بر روی طرح جامع فاوا تأثير معنی از عامل

 هتلينگT:نتيجه حاصل از آزمون فرض  1جدول

Hotelling's T-Squared F df1 df2 Sig 

020/661  163/62  3 26 000/0  

 
ها را  ها تحليل داده داری اثر هر یک از عامل برای اطالع از جزئيات بيشتر در مورد معنی

 . کنيم های تک متغيره در بخش بعد دنبال می با آزمون

 tآزمون 

ها بر موفقيت یا  ها و تائيد این فرض که حداقل یکی از عامل پس از تحليل توأم عامل 
 .ها با استفاده از آزمون تی های جامع فاوا تأثيرگذارند بررسی جداگانه آن شکست طرح

 . انجام گرفته است 21% و درجه آزادی 2داری  ای در سطح معنی استيودنت تک نمونه
داری  روی موفقيت یا شکست طرح جامع فاوا اثر معنی : عامل موردنظر برH0فرض 

 . دارد
داری  : عامل موردنظر بر روی موفقيت یا شکست طرح جامع فاوا اثر معنیH1فرض 

 . ندارد

و یا 








3

3




داری (و  مقدار احتمال )سطح معنی، مقدار آماره آزمون 6با توجه به جدول 

داری داشته و تأثير  ها بر روی طرح جامع فاوا اثر معنی عامل شده همه فاصله اطمينان ارائه



 611 … جامع یها ها و موانع اجرای طرح چالش

های موردبررسی تأثير بسزایی در موفقيت  عامل ،دیگر عبارت به .ها مثبت بوده است آن
 . طرح جامع فاوا دارند

 ای نتایج آزمون فرض ميانگين تك نمونه .2جدول

 ردیف
ميانگين 
 جامعه

 sig فاصله اطمينان نتيجه آزمون
مقدار 
 بحراني

آماره 
 آزمون

 عوامل

7 17/8  H011/8 رد <µ< 04/4  00/0  7/12  436/78  7 

6 18/8  H038/8 رد <µ< 06/4  00/0  7/12  82/71  6 

8 7/4  H007/4 رد <µ< 6/4  00/0  7/12  714/68  8 

4 67/4  H078/4 رد <µ< 8/4  00/0  7/12  818/63  4 

2 21/8  H042/8 رد <µ< 18/8  00/0  7/12  06/1  2 

2 12/8  H018/8 رد <µ< 72/4  00/0  7/12  371/3  2 

1 12/8  H038/8 رد <µ< 03/4  00/0  7/12  676/72  1 

3 87/4  H068/4 رد <µ< 81/4  00/0  7/12  232/80  3 

1 74/4  H008/8 رد <µ< 66/4  00/0  7/12  212/62  1 

 بررسي تأثيرگذاری عوامل نه گانه

اجرای موفق طرح ها در  منظور بررسی این موضوع که ميزان و ترتيب تأثيرگذاری عامل به
بندی در  نتایج این رتبه .از آزمون فریدمن استفاده شده است ،جامع فاوا چقدر است

 . آورده شده است 8جدول 

 بندی عوامل نه گانه رتبه .3جدول 

 درصد اهميت رتبه نهایي و درجه اهميت ميانگين رتبه عوامل موردنظر ردیف

28/2 مشکالت سازمانی 7  7 18/74 % 

مدیریتیعوامل  6  02/2  6 44/78 % 

آموزشیـ  عوامل فرهنگی 8  11/2  8 32/76 % 
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 درصد اهميت رتبه نهایي و درجه اهميت ميانگين رتبه عوامل موردنظر ردیف

47/2 ميزان مهارت نيروی انسانی 4  4 06/76 % 

76/2 امنيت 2  2 83/76 % 

22/4 توان بخش خصوصی 2  2 88/70 % 

مالی–عوامل اقتصادی  1  62/4  1 44/1 % 

04/4 حمایت دولتی 3  3 13/3 % 

01/8 بستر فنّاورانه 1  1 36/2 % 

 

 ها وتحليل نتایج و ارائه پيشنهاد تجزیه

ها  های تحقيق و نتایج آزمون فرضيه در این قسمت به بحث و بررسی در زمينه یافته
های تحقيق در مورد هر یک از عوامل ارائه  پرداخته و راهکارهای مؤثر بر اساس یافته

 . خواهد شد

 مشكالت سازماني

ریزی مبتنی  اند از: ساختار برنامه امل عبارتهای در نظر گرفته شده در این ع زیر مقياس
گيری و  تأثير ميزان تمرکز در مراکز تصميم ،بر راهبردها و اهداف بلندمدت در سازمان

متناسب با فعاليت سازمان و شفافيت شرح  ITچارت  ،مشخص بودن متولی استقرار فاوا
بسامانی در سيستم وجود نا ،تأثير درست بودن فرآیندهای سازمان ،ITوظایف کارکنان 

با آزمون آماری فریدمن مورد  ،سازگار بودن ساختار سازمان با فناوری اطالعات ،اداری
عنوان پارامترهای تأثيرگذار  بندی قرار گرفتند که به ترتيب ذکرشده در این عامل به رتبه

بردی بنابراین تهيه و تدوین سند راه. اند های جامع فاوا شناخته شده در روند اجرای طرح
توسعه فرهنگ ، ها در توسعه و کاربری فناوری اطالعات فاوا در قالب اهداف و مأموریت

معماری سازمانی و توجيه لزوم آن در سازمان و معماری مجدد سازمان با اهرم قرار دادن 
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 ،اصالح ساختار سازمانی دستگاه بر اساس رویکردهای نوین جهانی، فناوری اطالعات
تشکيالتی فناوری اطالعات در ساختار سازمان در جهت انجام  تعيين بهترین جایگاه

تدوین برنامه اجرایی مناسب با در نظر ، بهينه وظایف مورد انتظار و شرح وظایف آن
گرفتن عوامل هزینه و فایده و زمان موردنياز برای اجرای پروژه و متناسب با شرایط 

اصالح  ،اندازی و اجرای طرح د راهاز بين بردن مشکالت اداری و مالی در فرآین ،سازمان
 ،تنظيم وظایف ،نظام اداری سازمان متناسب با مقتضيات فضای الکترونيکی

تخصيص ، سازی ارتباطات و هدایت ارتباط عملکرد ميان اجزای سازمان هماهنگ
شده سازمان به پژوهشگران و کارشناسان متناسب  موضوعات و مسائل تعریف ،ها پروژه
فت نظر کليه اشخاص حقيقی و حقوقی ذی مدخل در نقد و ارائه پيشنهاد ها و دریا با آن

دهی در اختيار تصميم سازان قرار  سازمانی که آرا و عقاید را بدون جهت از دیدگاه برون
 . برای رفع مشکالت سازمانی مناسب به نظرمی رسد ،دهند می

 عوامل مدیریتي

مدیران با تحصيالت دانشگاهی و اند از: تعداد  های این عامل عبارت زیر مقياس 
ها و  تغيير مداوم در برنامه عدم ،کوتاه نبودن دوران مدیریت ،مند به مباحث فاوا عالقه

دیدگاه سازمان به بخش  ،ITهای  تعهد مدیریت ارشد سازمان به فعاليت ،ها گيری تصميم
IT های  بخشی به فعاليت و اولویتIT، تأثير  ،کشور رده های هم احساس رقابت با سازمان

ها در اجرای طرح که به ترتيب  المللی سازمان و رقابت سالم سازمان ارتباطات بين
در ابتدا الزم است مدیران ارشد . اند شده عنوان پارامترهای تأثيرگذار شناخته  ذکرشده به

با  ها آشنا بوده و ها با مفاهيم جامعه اطالعاتی و جایگاه فاوا در فرآیندها و فعاليت سازمان
از طرفی اصالح دیدگاه مدیران نسبت به . های فناوری اطالعاتی هماهنگ باشند برنامه

ها به تغيير وضع موجود و تبيين ضرورت وجود  ها با غلبه بر عدم تمایل آن این فناوری
ساختار و کارکرد این  ،اهداف ،آن از طریق ارتقای دانش مدیران در خصوص مزایا

نحوه اداره و مدیریت از حالت سنتی به وضعيت جدید همچنين تغيير ، ها فناوری
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های اجرایی و  همچنين ارتقا جایگاه مدیریت فناوری اطالعات در دستگاه. ضروری است
 ،ریزی های برنامه ها و متدولوژی که اطالعات کافی در رابطه با روش ITانتصاب مدیران 

های مدیریت و هدایت  ز روشهای اطالعاتی و نياندازی سيستم راه ،سازی پياده ،طراحی
تجربه الزم در انطباق ، توانایی ایجاد و مدیریت تغيير ،های فناوری اطالعات پروژه

قابليت دنبال کردن رویکردهای جهانی در فناوری  ،فناوری با منافع و اهداف سازمان
بسيار مؤثر خواهد ، المللی دارند المقدور داشتن تجارب جهانی یا بين اطالعات و حتی

های مدیریتی دستگاه و شفافيت و مستندسازی  در کليه رده ITتسری بخشی اهميت . بود
بازنگری مستمر در فرآیند  ،منظور دستيابی صحيح به اهداف در فرآیند اجرایی فاوا به

های پيشين و  شده از فعاليت ریزی فاوا در سازمان بر اساس بازخوردهای کسب برنامه
ها و استفاده حداکثر از تجربيات موفق قبلی  سایر سازمانهای افقی با  افزایش همکاری

 . منظور پرهيز از اتالف وقت و هزینه بسيار مؤثر خواهد بود به

 آموزشيـ عوامل فرهنگي 

 ،ITاند از: فرهنگ مناسب و استقبال از فرآیندهای  های این عامل عبارت زیر مقياس 
آموزش مدیران و کارکنان  ،و مراجعان کارگيری رایانه در بين کارکنان فرهنگ و دانش به

احساس  ،سطح دانش و اطالعات نسبت به فاوا ،ITهای  سازمان جهت آشنایی با فعاليت
عنوان  نياز به طرح جامع در مشتریان و یا مراجعان سازمان به ترتيب ذکرشده به

های  توان با برگزاری کارگاه بدین منظور می. اند پارامترهای تأثيرگذار شناخته شده
 ،های تخصصی و توجيه مدیران و تصميم گيران ارشد ها و همایش اندیشی هم ،آموزشی

افزایی و  همچنين با تقویت محيط و ایجاد فضای هم. سازی کرد در سازمان فرهنگ
های  فرض موانع فرهنگی و پيش ،سازی و توصيف اهميت اجرای طرح همکاری با شفاف

طرفی الزم است سطح دانش و اطالعات متخصصان  از. منفی نسبت به فاوا برداشته شود
IT آموزشی و پژوهشی ، سازمان ارتقا یافته و کاربرد فناوری اطالعات در امور اداری

 ،مقدماتی و پيشرفته ICDLهایی نظير  همچنين آموزش دوره. سازمان توسعه یابد
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آموزش دوره شبکه مایکروسافت و بانک اطالعاتی  ،خودکارسازی اداری و آموزشی
برای توسعه فرهنگ استفاده از اطالعات توسط  .موثرخواهد بود ITاوراکل به متخصصان 

ها همچنين  در سازمان. ها ضروری است ها و برنامه سازی پروژه بررسی و پياده ،کاربران
های آموزشی  نامهالزم است نيازهای آموزشی و پژوهشی تعيين شده و در اجرای بر

گسترش فرهنگ صحيح  ،اراده و تعهد عمومی ،ایجاد عزم .تسهيالت الزم صورت پذیرد
های  ها برای کاربران خواهان فناوری اطالعات که تالش کارگيری این فناوری و مؤثر به

دهند تأثير بسزایی  سازمان را جهت مجهز شدن به فناوری اطالعات موردحمایت قرار می
 . رح خواهد داشت در موفقيت ط

 عامل ميزان مهارت نيروی انساني

کرده  اند از: نيروی انسانی متخصص و تحصيل شده عبارت های در نظر گرفته زیر مقياس
ميزان مهارت  ،سرعت اجرای طرح ،برداری کوتاه بودن زمان اجرا تا بهره ،فاوا و صنایع

های مشابه کشورهای  ات طرحاستفاده از تجربي ،مجریان در برقراری ارتباط با کارکنان
 ،ها کارگيری استانداردهای مطرح دنيا در ارزیابی و اطمينان از پروژه ميزان تأثير به ،دیگر

توانایی استفاده از کامپيوتر و ملزومات آن مثل زبان انگليسی و تایپ در کارکنان که به 
کارگيری  راین با بهبناب .اند عنوان پارامترهای تأثيرگذار شناخته شده ترتيب ذکرشده به
کرده و متخصص فاوا در مشاغل کليدی مرتبط با اجرای پروژه و  نيروهای تحصيل

ای و اکتساب دانش فنی  ها و حفظ افراد با کارایی باال و حرفه توسعه مهارت، استخدام
توان به اجرای با  می، بروز توسط مربيان و کارشناسان در حوزه فناوری اطالعات سازمان

از طرفی با عنایت به مفهوم فرا بخشی این حوزه و نياز . کمک شایانی کرد سرعت طرح
کنترل علمی و  ،به هماهنگی اجرایی قوی در اجرایی نمودن سند راهبردی نظارت

بينی ساختار  در بطن کار نيز باید با پيش .ها از ضروریات اجرا است اجرایی پروژه
از طرفی با تکيه . را به حداقل رسانيد کندی فرآیند ،ارتباطات مناسب و نظارت مستقيم

در  ،آموختگان کشور سازی جهت جذب نخبگان و دانش اصلی بر متخصصين داخل زمينه
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تقویت و تربيت سرمایه انسانی دارای سواد  ،ها کنار استفاده از تجارب و آموزش
 . دیجيتالی مؤثر خواهد بود

 عامل امنيت

های  اند از: تأثير توجه به مقوله امنيت در اجرای طرح های این عامل عبارت زیر مقياس 
عنوان  جامع فاوا و دارا بودن تجهيزات الزم برای امنيت اطالعات که به ترتيب ذکرشده به

 ،مشی های این تحقيق تعيين خط بر اساس یافته. اند پارامترهای تأثيرگذار شناخته شده
های امنيت و رویکردی برای اجرای امنيت  ها با درک خوب از نيازمندی اهداف و فعاليت

این مهم با تعهد و پشتيبانی . های اجرای طرح است صورت پایدار از ضرورت آن هم به
پرداختن به آموزش و تعليم مناسب با توزیع ، بازاریابی مؤثر امنيت ،مشهود و مؤثر مدیر
کارکنان و ، ی امنيت اطالعات برای تمام مدیرانمشی و استانداردها راهنما در مورد خط

گيری که  همچنين سيستم جامع و متعادل اندازه. طرفين قرارداد قابل تحقق خواهد بود
اقدامات در زمينه مدیریت امنيت اطالعات را ارزیابی کرده و برای بهبود پيشنهادهایی را 

ی امن در قبال حمالت از طرفی دستيابی به زیرساخت. مؤثر خواهد بود ،ارائه کند
 . الکترونيکی و تقویت امنيت فضای تبادل اطالعات ضروری است

 عامل بخش خصوصي

های خصوصی قوی و پتانسيل  اند از: تأثير بخش های عامل ششم عبارت زیر مقياس 
عدم ، ميزان تجربه و تخصص بخش خصوصی در اجرای طرح ،ها اجرایی پروژه

های آن در اجرای طرح و داشتن  صوصی و قابليتاعتمادسازی بخش دولتی به بخش خ
عنوان پارامترهای تأثيرگذار در  مشاور خارجی برای اجرای طرح به ترتيب ذکرشده به

های این تحقيق  بنابراین بر اساس یافته. اند های جامع فاوا شناخته شده روند اجرای طرح
افزایش سطح  توانمندسازی بخش خصوصی رکن اصلی فعاليت و پویایی بازار جهت

تعامل  ،کننده عنوان حمایت گذار اصلی و دولت به عنوان سرمایه تحقيقات در حوزه فاوا به
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ها و  های تخصصی در فرآیند حمایت تخصصی از شرکت نزدیک با اصناف و انجمن
ها بر اساس توان و ابعاد  دسترس برای تمامی شرکت های وسيع و قابل ارائه حمایت

های معماری و حمایت  خش خصوصی در زمينه اجرای پروژهتقویت ب، اجرایی شرکت
گذاری تحقيقاتی و  از طرفی سرمایه. از توليد محصوالت فاوا بسيار تأثيرگذار خواهد بود

های خصوصی نيز در جهت  توليدی عالوه بر نهادهای دولتی و علمی در شرکت
انت جهت نفی انحصار و ر. سازی این بخش ضروری است گسترش تعامالت و ظرفيت
سازی اطالعات برای فعاالن اقتصادی صنعت  توأم با شفاف ،ایجاد فرصت مناسب و برابر

 . های جامع مؤثر خواهد بود فناوری اطالعات در موفقيت طرح

 عامل حمایت مالي و اقتصادی

 ،اند از: ميزان تأمين مالی و تخصيص بودجه الزم های عامل هفتم عبارت زیر مقياس 
بر بودن بازده طرح به  بازده مالی نامحسوس و زمان ،ذاری مالی در سازمانگ ميزان سرمایه

کمک به ارتقاء نسبی مالی . اند عنوان پارامترهای تأثيرگذار شناخته شده ترتيب ذکرشده به
وکارهای تأیيد شده و  های کسب های خود بر مبنی طرح ها در عملياتی سازی ایده سازمان

 .فایده و زمان موردنياز برای اجرای پروژه مؤثر خواهد بود در نظر گرفتن عوامل هزینه و
گذاری از طریق هم پيوندی  وری سرمایه ها در ارتقاء بهره کمک به رشد اقتصادی سازمان

محور در حوزه  عناصر موجود برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی و توسعه اقتصاد دانش
های  ها به تهيه طرح الزام شرکت .بودفناوری ارتباطات و اطالعات تأثيرگذار خواهد 

منظور رشد بلوغ بازار فاوا و از طرفی در اختيار قرار دادن تسهيالت  وکار به کارآمد کسب
های فعال در زمينه فاوا به رشد  وکار شرکت بهره در راستای توسعه کسب و اعطای وام کم

از طرفی با . هد کردهای جامع فاوا کمک شایانی خوا ها و موفقيت طرح گونه شرکت این
ریزی بر منابع مالی سازمان در فازهای  الزم است برنامه ،بر بودن طرح توجه به زمان

 . مختلف اجرای طرح و خرید تجهيزات الزم صورت پذیرد
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 عامل حمایت دولتي

قوانين و ، ميزان حمایت اجرائی دولت اند از: های این عامل عبارت زیر مقياس 
های  تأثير توانایی نهادها و ارگان، ميزان حمایت مالی دولت، دولتهای قانونی  زیرساخت

عنوان  های سياسی و اقتصادی که به ترتيب ذکر شده به تهدیدها و تحریم ،نظارتی دولت
های این تحقيق ميزان حمایت  با توجه به یافته. اند پارامترهای تأثيرگذار شناخته شده

تواند با  ر را خواهد داشت بنابراین دولت میاجرایی دولت در این عامل بيشترین تأثي
سازی کامل در فرآیند  شفاف، های نوین در مقابل رویکرد دفعی برخورد جذبی با فناوری

های  ایجاد ارتباط بين دستگاه، های حمایتی رسانی از عملکرد طرح اجرایی و اطالع
حقق جامعه های داده حياتی برای ت مختلف برای تقویت و توسعه مراکز و پایگاه

حمایت ، اندازی کمک در کاستن از مشکالت ناخواسته اداری در فرآیند راه، اطالعاتی
 ،های جدید در این حوزه های فعال در حوزه فاوا و تشکيل شرکت هدفمند از شرکت

اطمينان  ،های انسانی خالق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش افزا جذب و حفظ سرمایه
از اجرای طرح در ، مساعی آحاد مختلف جامعه نظور تشریکم سازی در سطح جامعه به

های قانونی نيز با تهيه  در زمينه قوانين و زیرساخت. ها حمایت به عمل آورد سازمان
نوسازی و بازسازی راهبردهای ، )سند راهبردی ملی فرا بخشی( طرح بلندمدت

پژوهشی و ، یمنظور توانایی پاسخگویی مراکز علم به، فناوری و آموزشی، پژوهشی
استانداردها و  ،های چندبخشی هماهنگی سياست، آموزشی کشور به تقاضای فاوا

تر از آثار تحول برانگيز فاوا در قلمروهای مختلف توسعه  ایجاد شناخت عميق، ها برنامه
ها در استفاده از نگاه  ترغيب سازمان، های علم و فناوری ایجاد و گسترش پارک، ملی

ریافت و هدایت نيازها و حمایت مالی در راستای توليد محصوالت د، معماری سازمانی
آميزتر طرح کمک  عرضه به بازار به اجرای موفقيت مشخص با توجيه اقتصادی و قابل

المللی و ساماندهی تأثيرات حاصل از روندها و  از طرفی حضور فعال در مجامع بين. کند
برخورد هوشمندانه و ، المللی ينهای ب های جهانی و جذب دانش فنی و سرمایه ميثاق

ها  های حمایت از شرکت بازنگری روش ،المللی منطقی با فرآیندهای تأثيرگذار بين
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ارزیابی اصولی با توجه به ، های مشخص صورت ساليانه و با توجه به شاخص به
حفاظت از حقوق ایران در  ،ها های قابل احراز از عملکرد و فعاليت شرکت شاخص

المللی بسيار  در مقابله با عوامل تأثيرگذار بين اینترنتی و راهبردی اینترنتخصوص منابع 
 . تأثيرگذار خواهد بود

 عامل بستر فنّاورانه

های ارتباطی مثل شبکه اینترنت و  اند از: زیرساخت های این عامل عبارت زیر مقياس 
افزاری  های نرم مسيست ،های ارتباطی و پهنای باند اینترنت پوشش شبکه ،شبکه فيبر نوری

 ،خوانی با فنّاوری جدید افزارها و هم تأثير پشتيبانی از سخت ،سازی شده یکپارچه بومی
های موجود در سازمان که به  PCتعداد  ،های محلی کشی و نگهداری شبکه نوع کابل

های این  بر اساس یافته .اند شناخته شده عنوان پارامترهای تأثيرگذار ترتيب ذکرشده به
تأثيرگذار برخوردار  نسبت به پارامترهای دیگر بهتری ق بستر فنّاورانه در وضعيتتحقي
جهت توسعه هماهنگ و  ،حال تمهيد زیرساخت فاوا شامل شبکه دسترسی درعين ،است

تقليل شکاف  ،های فناوری اطالعات و ارتباطات در سراسر کشور فراگير زیرساخت
های پرسرعت  ایمنی و امنيت جهت شبکهسهولت  ،تمهيد زیر ساخت اجرایی ،دیجيتالی

از طرفی . های جامع فاوا کمک شایانی خواهد کرد تر طرح و کارآمد به اجرای موفق
افزارها مطابق با استانداردهای جهانی به همراه توسعه ارزش  تقویت کمی و کيفی سخت

ها و  هسازی و اجرای سامان طراحی و پياده، ،رسانی های اطالع افزای دسترسی به شبکه
آموزشی  ،منظور تسهيل در ارائه خدمات اداری افزاری جدید و هماهنگ به های نرم روش

ضمانت توسعه و اجرای استانداردهای ملی و فنی به اجرای طرح  ،و پژوهشی سازمان
 . کمک خواهد کرد

 گيری و پيشنهادها نتيجه

نيازهایی که یک سازمان جهت اجرای  در این تحقيق سعی شده است الزامات و پيش 
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ریزی دقيق به  ها با دیدی بازتر و برنامه شده و سازمان طرح جامع فاوا نياز دارد مشخص 
ها برای اجرای  ای بروند زیرا که ميزان آمادگی سازمان سراغ اجرای چنين طرح پرهزینه

هایی هستند که آمادگی پذیرش این  یک دسته سازمان .ت استهای جامع فاوا متفاو طرح
سازی طرح برای چنين  طرح را به دليل رسيدن به بلوغ سازمانی داشته و بنابراین پياده

های دیگر به دليل نواقص موجود در فرآیندها و  سازمان .سازمانی در اولویت است
شود  ی ندارند که تأکيد میسازی آمادگ دهی یا نواقص دیگر هنوز برای پياده سازمان

اما منافع بسيار زیاد  ،هایی آمادگی پذیرش طرح را ندارند باوجوداینکه هنوز چنين سازمان
اصالح . ها را به رفع نواقص و عدم تأخير در اجرای آن مجاب کند اجرای طرح باید آن

معماری سازمانی و یا در شرایط ضروری مهندسی مجدد فرآیندها به رفع مشکالت 
ها نقش کليدی و مهمی در اجرای  مدیران ارشد سازمان. ازمانی کمک خواهد کردس

در پژوهش . نتيجه خواهد گذاشت ها عمالً طرح را بی حمایت آن موفق طرح دارند و عدم
های فاوا سازمان باید حمایت مدیران ارشد را  مشابهی برای جلوگيری از شکست پروژه

تا زمانی که فرهنگ اجرای طرح در بين مدیران و  از طرفی. (7831 ،) ایجازی. جلب کند
های الزم فراهم نشود امکان درک مناسب طرح و  کارکنان سازمان ایجاد نشود و آموزش

افزایی و همکاری الزم از سوی مدیران و کارکنان  بنابراین هم ،اهميت آن نخواهد بود
ریزی صحيح  برنامه نيروی انسانی مجرب و کارآزموده با .سازمان صورت نخواهد گرفت

تأثير بسزایی در محسوس بودن اجرای طرح در  ،بندی مناسب طرح و اجرای زمان
سازمانی از اجرای طرح بسيار کمک خواهد  سازمان خواهد داشت و در پذیرش درون

انکار  های غيرقابل سازی سيستم مدیریت امنيت از ضرورت امنيت اطالعات و پياده. کرد
هایی که اطالعات  خصوص برای سازمان عدم توجه به آن بهها است که  در سازمان

ها  در اکثر سازمان. حساس و محرمانه دارند عواقب وخيمی را به دنبال خواهد داشت
با نيازمندی به  ICTهای عظيمی چون  های الزم جهت اجرای طرح تخصص و مهارت

این زمينه های متنوع و سطح باال وجود ندارد و وجود بخش خصوصی قوی در  تخصص
انرژی و بودجه هنگفت هزینه  ،اعتماد بوده و زمان ها قابل خصوص از طرف سازمان که به
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از . شده برای چنين طرح عظيمی را به هدر ندهد بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود
تأخير در اجرای طرح  ،طرفی در صورت عدم امکان تأمين بودجه الزم برای اجرای طرح

که  درحالی .کاره و بدون نتيجه رها شود شده و نيمه بود که طرح شروعبهتر از آن خواهد 
ها ضرورت اجرای طرح جامع فاوا و منافع دریافتی از اجرای  اگر مدیران ارشد سازمان

 .گيرد ها قرار می طرح را در نظر بگيرند تأمين بودجه مالی موردنياز در اولویت سازمان
کننده انجام امور در  ها بهترین تسهيل ی از زمينهدولت نيز با نقش کليدی خود در بسيار

 ،وضع قوانين و مقررات .ها خواهد بود در سازمان ICTهای عظيمی چون  اجرای طرح
های دولتی که خواهان اجرای  های خصوصی و سازمان حمایت مادی و معنوی از شرکت

 ،قانونی سازی قوانين و بسترهای خصوص از طریق زمينه به ،طرح جامع فاوا هستند
نظران و مجریان  بر اساس نظر صاحب .اقتصادی و فرهنگی بسيار تأثيرگذار خواهد بود

های ما بستر فنّاورانه تقریباً مناسبی در  های جامع فاوا نسبت به عوامل دیگر سازمان طرح
انکار  اجرای طرح جامع فاوا دارند ولی ضرورت توجه بيشتر به این مقوله هم غيرقابل

افزاری مهم مرتبط با اجرای طرح به بسترهای فنّاورانه  کی از ابعاد سختاست زیرا ی
با . گردد که نابسامان بودن آن عمالً اجرای طرح را غيرممکن خواهد کرد سازمان بر می

بررسی چگونگی  ،های جامع فاوا توجه به اهميت معماری سازمانی در اجرای موفق طرح
ها از  های جامع فاوا در سازمان رای طرحداشتن معماری مناسب در سازمان جهت اج

همچنين بررسی تأثير استقرار نظام تضمين کيفيت  .های تحقيقی مناسب خواهد بود زمينه
های جامع فاوا از  و مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان جهت اجرای موفق طرح

 . های پيشنهادی دیگر برای تحقيقات آتی است زمينه

  



 59 زمستان ،61شماره  ،پنجمسال  ،اطالعات یفناور تیریمطالعات مد 611

 منابع

، راهکارهای واقعی ،های مجازی حمایت ITتوسعه کاربردهای . (7831). محمدصادق ،افراسيابی
  .کنفرانس توسعه کاربردهای فناوری اطالعات

بررسی و تحليل نحوه استقرار سيستم  .(7832). الدین ميثم شيخ زین. بهروز ،ترک الدانی
جهت دریافت درجه نامه  پایان، در کشور و ارائه راهکار (ISMS)مدیریت امنيت اطالعات 

 . دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات
تحليلی بر چرخه . (7812). مجتبی، آقایی. مهدی، رحيمی. زهرا، وفادار. محمدتقی، تقوی فرد

فصلنامه مطالعات ، انسجام سياستی در نظام حکمرانی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
. 72شماره . سال چهارم ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،طالعاتمدیریت فناوری ا

 . 88تا7صفحات
  .انتشارات آگاهتهران : ، های تحقيق در علوم رفتاری روش .(7832). علی ،دالور

های معماری  سازی طرح جامع فاوا و نقش چارچوب پياده. (7831). حميد ایجازی, محمد
 . شرکت ملی صنایع پتروشيمی ،تهران ،اولين کنفرانس پتروشيمی ایران ،سازمانی

چارچوب ملی معماری سازمانی  .(7834). فریدون ،شمس. حميدرضا ،نيکوفر .علی ،فتح الهی
  .رسانی دبيرخانه شورای عالی اطالع ،ها الگوی تدوین طرح جامع فاوا در سازمان، ایران

، نارهای آموزشیخالصه سمي. (7834). معماری سازمانی اطالعات. کميته معماری اطالعات
  .رسانی دبيرخانه شورای عالی اطالع

نخستين کنفرانس مدیریت و راهبری  ،های توسعه در برنامه ICTنقش  .(7831). احمد، معتمدی
 . فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

، نشر الکترونيکی ،چگونه ،چه وقت ،ریزی منابع سازمانی چرا برنامه .(7832). منصور ،منصوری
 . آهن اصفهان در شرکت سهامی ذوب ERPسازی  تجربيات پياده

ترجمه ، ای های نمونه ای بر بررسی مقدمه. (7830). ليمان  ،آت. ریچارد ،شيفر. وليام، مندنهال
چاپ . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ابوالقاسم بزرگ نيا، ناهيد سنجری ،ناصر ارقامی

 . سوم 
Christensen, D. Walker, D. H. T. (2004). Understanding the role of vision in 

project success. Project Management Journal. vol35, No 3, pp 39-52.  
Erdogmus, N. Esen, M. (2011). An Investigation of the Effects of 



 619 … جامع یها ها و موانع اجرای طرح چالش

Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM. Elsevier. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 24, pp 487–495.  

Green, G. c, Hevner A. R. The successful of innovations: guidance for 
software development organization. (2000) IEEE software. Vol 17, No 6, 
pp 96-103.  

Kotte, mann. Jeffrey, E. Boyer,Wrigh. Kathleen, M. (2009). Human resource 
development. domains of information technology use, and levels of 
economic prosperity. Information Technology for Development. Volume 
15, Issue 1, pp 32-42.  

Lin, Jiun. Sheng Chris, Chang. Hsing,Chi. (2011). The role of technology 
readiness in self-service technology acceptance. Managing Service 
Quality. Vol. 21, Iss 4, pp 424 – 444.  

Livari, J. Avison, D. Kendall, J. Degross, J. (1993). From a macro innovation 
theory of is diffusion to a micro innovation theory of IS adoption: an 
application to CASE adoption. proceedings of IFIPWG8. 2Working 
Group Information Systems Development: Human, social and 
Organizational Aspects. Noordwijkehout, The Netherlands. 17-19 May, 
Degross. North-Holland, pp 295-320.  

Love, p. Irahi, z. Li, H. Cheng,E. (2001). Anempric alanalysis of the barriers 
to implementing e-commerrce in small-medium-sized construction 
contractors in the state of victoria. Australia. construction innovation, vol 
1 no 1, pp 31-41.  

Maidique, M. (1980). Entrepreneurs A. champions, and technological 
innovation, Sloan Management Review, Vol 21, No 2, pp 59.  

Peansupap,V. Walker,D. Goldsmith,P. Wilson,A. (2003). Factors influencing 
information& communication technology diffusion, an Australian study, 
Joint International Symposium of CIB Working Commissions W55, W65 
and W107 Knowledge Construction, Singapore,Vol 2. pp 15-26.  

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovation. 5
th
 ed. New York. NY. The 

Free press.  
Senge, P. Roberts,C. Ross,R. Smith,B. (1999). The Dance of Change: The 

Challenges of Sustaining Momentum in Learning Organizations. Nicholas 
Brealey Publishing, London.  

Songer, A. D. Young, R. Davis, K. (2001). in Coetzee Gat all. Social 
architecture for sustainable IT implementation in AEC. paper presented at 
the IT in Construction in Africa Conference. Mpumalunga. 30 May-1 
June.  

Stewart, R. Mohamed, s. Marosszeky, M. (2004). An empirical investigation 
into the link between information technology implementation barriers and 
coping strategies in the Australian construction industry. journal of 
construction innovation,vol. 4 ,no 3,pp 155-72.  

Tucker, S. Mohamed, S. Ambrose, M. D. (1999). Information Technology 



 59 زمستان ،61شماره  ،پنجمسال  ،اطالعات یفناور تیریمطالعات مد 611

Analysis Framework for the Action Peninsula Project. Department of 
Industry. Science and Resources and CSIRO, Victoria.  

Vachara,p. Derek, H. (2006). information & communication technology 
(ICT) implamantion constraint"s. journal: engineering construction and 
architectural management, vol 13,no 4,pp 364-379.  

Vachara, p. Derek, w. (2005). Factors affecting ICT diffusion. journal: 
engineering construction and architectural management. vol 12, no 1, pp 
21-37.  

Wolfe, R. A. (1994). Organizational innovation: review, critique and 
suggested research, Journal of Management Studies. Vol. 31, No. 3, pp 
405.  

Yetton, P. W. Johnston, K. D,Craig,J. F. (1994). Computer-aided architects: a 
case study of IT and strategic change. Sloan Management Review. vol 35, 
No 4,pp 57-67.  


