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 های دولتی ی فناوری اطالعات در سازمانها تیقابلطراحی مدل 
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 چکیده
های  است و استراتژی ها داشته شگرفی بر سازمانتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات طی چند دهه گذشته، تأثیرات 

 در اطالعات فناوری های قابلیت مدل ها را در تطبیق با محیط، تغییر داده است. هدف این تحقیق طراحی آن

ی و از حیث هدف جزء تحقیقات ا توسعه. روش تحقیق از حیث نتیجه جزء تحقیقات استدولتی  های سازمان

تحلیل  منظور بهی تحقیق مصاحبه است و ها دادهی آور جمع. ابزار استاکتشافی و از حیث روش جزء تحقیقات کیفی 

مصاحبه انجام گرفت که شامل دو بخش مدیران آگاه  40ی استفاده شد. در این تحقیق ا نهیزم، از روش تئوری ها داده

این حیطه بود. مصاحبه در مراحل اولیه  پردازان هینظر عنوان بهی اطالعات و مدیریت و متخصصان فناور از موضوع

و  هدفمندتر ها مصاحبهی مفهومی، کدهابه دلیل مشخص شدن  ها مصاحبهعمیق انجام شد، اما از اواسط  صورت به

ی کدگذارز انجام ی مناسب موضوع صورت پذیرفت. تحلیل کدهای تحقیق پس اساز مفهومبرای  باز مهین صورت به

ی محوری دو تم اصلی کدگذاری  مرحلهی باز شناسایی گردید و در کدگذاری  مرحلهکد در  430باز، نشان داد، 

شرایط علی، ساختارهای سازمانی و  عنوان به« ی فناوری اطالعاتبردار بهره»و « ی فناوری اطالعاتها رساختیز»

ی ا نهیزمشرایط  عنوان بهی از دانش نیز بردار بهرهو اکتساب دانش و  گر مداخلهشرایط  عنوان بهی فرهنگی سازوکارها

های  پیامد قابلیت 44استراتژی فناوری اطالعات و  9مانع،  9ی انتخابی کدگذاری  مرحلهدر  تیدرنهامشخص شدند و 

فناوری اطالعات در  های فناوری اطالعات در قالب دو تم اصلی یاد شده ارائه گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت

برای  رجوع ارباببه شهروندان و  تر تیفیکنتایج و پیامدهای مطلوبی از ارائه خدمات با  تواند یمهای دولتی  سازمان

 ها به همراه داشته باشد. آن
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 مقدمه

هستند.  مواجه تغییر بودن ینیب شیپ رقابلیغ و پیچیدگی شتاب، افزایش با امروزی های سازمان

، در این شرایط دوام توانند ینمی که اگر خود را با شرایط در حال تغییر تطبیق ندهند، ا گونه به

ی توانمندساز : (.0242، 4رحمان. )آرورا و شوند یم روبروبیاورند و با مشکالت فراوانی 

ی در تطبیق با شرایط در توجه قابلنقش مهم و  تواند یمهای سازمانی  ها و ایجاد قابلیت سازمان

)کوها و در بیان نحوه مدیریت توسعه محصوالت و خدمات جدید  ها تیقابلحال تغییر باشد. 

: 0244، 3لدو و همکاران)کاپاها  استراتژیک شرکت یها و برنامه( 4243: 0244، 0همکاران

نقش بسیار  ،کنند یها کسب م آنچه این شرکت یساز کپارچهیو همچنین نظم بخشیدن و ( 020

تر، بیان چگونگی  طور جامع به(. 225: 0240، 0)هیمرکس و همکاران. کنند یمهمی را ایفا م

یکی از ها به  ها در محیط رقابتی باعث شده تا پژوهش در زمینه قابلیت عملکرد شرکت

به  توان یتبدیل شود که به هنگام پژوهش در زمینه مدیریت استراتژیک م ییها ترین مکتب مهم

های  (. یکی از این قابلیت052: 0242، 9؛ بارتو0222، 5)هلفات و همکاران آن استناد کرد.

توسعه  درواقعها در محیط رقابتی امروز است.  ی سازمانی فناورانهها یتوانمندسازمانی، 

و  تر تیفیکی خدمات با  ارائهنیازمند وجود اطالعات و کسب دانش برای  ها سازمانکاملی ت

: 0226، 8؛ نارایان و همکاران0: 0242، 2ی است. )آرکان و مک گانرسان خدمتتسهیل فرآیند 

 سازمانی، های قابلیت ایجاد موجب دانش تسهیم امروزی، انیبن دانش اقتصاد در (. زیرا،08

)پاندا و کومار  .است مدیران مهم یها دغدغه نیتر مهم از یکی که شود یم فناورانه و رقابتی

 و مناسب یها روش طراحی برای کافی تالشتاکنون  ها سازمان از بسیاری (.42: 0242، 6راث

است  نیتوجه ا قابل ی اند. نکته نداده انجام را سازمان سطح در دانش تسهیم تشویق برایمؤثر 
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 را سازمانی و فناورانه و رقابتی های قابلیت ،تواند یم سازمان سطح در دانش کردن پراکنده که

های فناوری  قابلیت اینکه تصور کنیم، .کند هدایت موفقیت سمت به را ها سازمان و دهد توسعه

یی منجر به موفقیت گردد، تصور اشتباهی است. زیرا این قابلیت در کنار تنها بهاطالعات 

آوردن یک مزیت رقابتی کمک نماید.  به دستها را در  سازمان تواند یمهای دیگر  قابلیت

که هدایت  ( در پژوهشی بیان نمودند202: 0223) 0(. تیپینز و سوهی5: 0242، 4)اُرارو و رحمان

آوردن موفقیت تصور واهی است. این  به دستاطالعات جهت  تمام منابع به سمت فناوری

شاهد آن هستیم.  توسعه درحالهای کشورهای  معضل رایجی است که اغلب در برخی سازمان

، اغلب تمام توجه خود را کنند یمفنی خود  رساختیزیی که پول کالنی را صرف ها شرکت

. باید توجه رندیگ یمها را نادیده  و سایر قابلیت کنند یمبه سمت فناوری اطالعات محدود 

ی از اهمیت فناوری اطالعات، قابلیت تقویت منابع سازمانی و تکمیلی، ا عمدهداشت بخش 

ها با تلفیق  ( معتقدند سازمان448: 0225) 3ی است. راوا حرفهی ندهایفرآنظیر منابع انسانی و 

خود، مزیتی را برای خود ایجاد ی ا حرفهفناوری اطالعات در کنار منابع انسانی و منابع مکمل 

ی  نهیزمی منابع انسانی و چه در  نهیزمها بازده بیشتری را چه در  آن گرید عبارت به. ندینما یم

ی مهم این مزیت در پس تلفیق  نکته. آورند یم به دست ها شرکتارائه خدمات نسبت به سایر 

 ساز نهیزم تواند یممنابع محسوس و منابع نامشهود نهفته است که در یک بازده زمانی مشخص 

ها نتوانند  سایر سازمان شود یمباعث  ها قیتلفی این ریکارگ بهها گردد و  رشد و گسترش سازمان

 بررسی ه باید بیان نمود، بای مفهومی نمایند. با توجه به توضیحات داده شدالگوبرداراز آن 

های  اطالعات، طراحی مدل قابلیت فناوری حوزۀ به مربوط روندهای و سناریوها مختصر

 کاهش را پیشرفته جوامع با کشور فناوری سطح شکاف و فاصله فناوری اطالعات که بتواند

 مندرج یها ارزش وها  آرمان به رسیدن برای باید آنکه ژهیو . بهرسد یم به نظر ضروری دهد،

 هجری 4020انداز  چشم اهداف تا گماشته شود همت ملی هویت حفظ و اساسی قانون در

 اطالعات و ارتباطات و یرسان اطالع یها شبکه کلی یها استیس و شوند محقق کشور شمسی
 

1. Arora & Rahman 
2. Tippins & Sohi 
3. Rao 



 69تابستان  02، شماره پنجم سال –مطالعات مدیریت فناوری اطالعات  8

 

طراحی مدل  اساس بر این. گیرد قرارموردتوجه  اطالعات تبادل و شبکه فضای امنیت و کشور

، با دینما یمهای دولتی کمک  های فناوری اطالعات رویکردی است که به سازمان قابلیت

ی اثربخش از فناوری اطالعات را در درون  استفادهشناخت موانع، راهبردهای الزم برای 

 گردند.  مند بهرهها ایجاد نمایند تا از این طریق از پیامدهای مطلوب آن  سازمان

 

 مبانی نظری

 6قابلیت فناوری اطالعات

فناوری  انداختن راه به و تحرک برای ها سازمان توانایی به فناوری اطالعات اشاره یها تیقابل

 ها آن (. و به424: 0222، 0دارد. )بهارج ها قابلیت و دیگر با ترکیب در منابع اساس بر اطالعات

 افزایش هزینه، کاهشبرحسب  ها نسبت به سایر سازمان نمایش گذاشتن عملکرد به برای

 ایجاد اینکه دلیل به (.806: 0244، 3. )جکس و همکاراندینما یمکیفیت خدمات کمک 

و ارتقای سطح تصمیمات  اطالعات یگذار اشتراکباعث به  فناوری اطالعات های قابلیت

(. 44: 4666، 0، دارای اهمیت فراوانی است. )بهارج و همکارانگردد یمها  در سازمان تر نهیبه

 از متفاوتی یها یبند دسته های فناوری اطالعات بسیار حائز اهمیت است. موضوع قابلیت

 3های فناوری اطالعات به  قابلیت یبند دسته یک در که است شده ارائه اطالعات فناوری

 .شود یم( تفکیک ITی، ترکیب و مدیریت )ریپذ انعطافبخش 

 ها ( سازمانIT) یربنایز آن در که است میزانی به مربوط ی فناوری اطالعاتریپذ انعطاف

ی در حال تغییر را دارد و با شناخت نیازها و انتظارات شهروندان ها طیمحی با ریپذ قیتطبقابلیت 

، 5. )بیرد و تورنربخشد یم، خدمات سازمان را تسهیل و کیفیت آن را ارتقاء رجوع اربابو 

را  ها شرکتها و  سازمان تواند یمعات (. از طرف دیگر ترکیب )ادغام( فناوری اطال00: 0224

 

1. Information Technology Capability (IT Capability) 
2. Bharadwaj 
3. Jacks et al.  
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یی، اهداف مشترک برای ها ومیکنسرسدر ارتباط متقابل قرار دهد و با تشکیل  تواند یم

یا تولید محصوالت مبتنی بر انتظارات و نیازهای مشتریان را تقویت  تر تیفیکی با رسان خدمت

به  تواند یممدیریت فناوری اطالعات  تیدرنها(. 009: 0229، 4نماید. )رای و همکاران

ی سازمان ها پروژهبیانجامد و  ها شرکتها و  ی سازمانعملکردهاو کنترل بر  ها برنامهی  توسعه

 (.358: 0228، 0، هدایت کند. )ژانگ و سارکرشده نیتدوهای  را در راستای استراتژی

ها را  سازمان تواند یمها  بخش از یکدیگر جدا نیستند و یکپارچگی آن 3باید توجه داشت این 

 تواند یم ، یکپارچگی ابعاد فناوری اطالعاتگرید عبارت بهبه شایستگی و مزیت رقابتی برساند. 

 تجاری فرآیندهای و بخشد بهبود بازار درها  فرصت به پاسخ و درک برای راها  شرکت توانایی

)لوکا و  .های فناورانه شکل گرفته است گفت قابلیت توان یمکند که در این نقطه  ترکیب را

  (.66: 0222، 3آتونوهی گیما

  (0245) 0( ابعاد قابلیت فناوری اطالعات منبع: چن و همکاران4شکل )

 

1. Rai et al. 
2. Zhang & Sarker  
3. Luca & Atuahene-Gima 
4. Y. Chen, et al. 
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 های دولتی نقش فناوری اطالعات در سازمان

های با الزامات قانونی هستند که  ، سازماندیآ یبرمکه از نامشان  طور همانهای دولتی  سازمان

ها دارای ماهیتی  . این سازمانکنند یمدر مسیر راهبردها و اهداف نظام حاکمیتی حرکت 

سلسله مراتبی و مبتنی بر اختیارات قانونی هستند. از طرف دیگر فناوری اطالعات در طی 

های  ها حتی سازمان سازمانسالیان اخیر پیشرفت نظری و کاربردی وسیع ای داشته است زیرا 

ی سازمانی و اهداف و ها تیمأموربه بهبود  توان یمکه فناوری اطالعات  اند افتهیدردولتی 

را از طریق اتخاذ  رجوع اربابها کمک نماید و سطح رضایت شهروندان و  های آن استراتژی

و  ها فرصت کند یمها کمک  تقویت کنند. فناوری اطالعات به سازمان تر اثربخشتصمیمات 

بهتر تحلیل نمایند و در زمان مناسب  شده یآور جمعی ها دادهی محیطی را از طریق دهایتهد

فناوری اطالعات به  درواقع(. 9: 0225، 4تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. )ساونی و همکاران

ها را  ی محیطی در حال تغییر را شناسایی و توانایی آنها داده تر عیسر کند یمها کمک  سازمان

، فناوری اطالعات انتظارات و گرید عبارت بهها بهبود بخشند.  در دادن پاسخ منطقی به آن

 0رجوع را درک نموده و از طریق واحد تحقیق و توسعه نیازهای شهروندان و ارباب

سازمان خود قرار دهد. )سیمسک ی را در دسترس متقاضیان اتکاتر قابلمحصوالت و خدمات 

ها، بخصوص  ی فناوری اطالعات در سازمانرگذاریتأثی (. الزمه844: 0226، 3و همکاران

ی فناوری اطالعات و طراحی و ها رساختیزهای دولتی توجه و تمرکز به نقش  سازمان

 (.0243، 0اثربخش فناوری اطالعات است. )وانگ و همکاران
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 (2102ها منبع: وانگ ) اوری اطالعات در توسعه سازمان( ابعاد تأثیر فن2شکل )

 
 زیرساخت فناوری اطالعات 

تسهیل سرعت گردش اطالعات و ارتقای کیفیت  لیبه دلزیرساخت فناوری اطالعات 

ی و فناوری ها بودجهاز  درصد پنجاهمیانگین امروزه بیش از  طور بهی در سازمان ریگ میتصم

ی خصوصی بزرگ دنیا مثل کت، نایکی و ... را به خود اختصاص ها شرکتاطالعات 

 مبنای ارائه با اطالعات (. زیرا زیرساخت فناوری5: 4363. )با شکوه و شکسته بند، دهد یم

 فناوری عناصر سایر عملیاتی کردن در اساسی نقش تجاری کاربردهای ایجاد جهت مشترک

 قابل فنی سکوی وها  دادهپایگاه  و کامپیوتر و ارتباطی یها یفنّاور شامل و دارد اطالعات

(. زیرساخت فناوری اطالعات به ایجاد یک پل 2: 0220، 4است. )روس و همکاران تسهیم

ها  رجوع آن ارتباط راحت و سریع در میان کارکنان با سازمان و سازمان با شهروندان و ارباب

باعث  تواند یماختیار آن قرار گیرد، ی شود و منابع الزم در زیر هیپای درست بهکه اگر  شود یم

 

1. Ross et al 
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 اطالعات

طراحی فناوری 
 اطالعات

 

تاثیر گذاری  
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: 0240، 4ها گردد. )ژیانگ و همکاران بهبود سطح رضایت و همکاری بهتر کارکنان با سازمان

های فناوری اطالعات هستند  ی قابلیت شالوده درواقعی فناوری اطالعات، ها رساختیز(. 225

. گردد یماثربخشی تصمیمات ها و بهبود  که باعث اثربخشی هر چه بیشتر کارکنان در سازمان

 اطالعات، تسهیم مبانی ایجاد با اطالعات فناوری زیرساخت (.98: 4365)جعفری و همکاران، 

 رقابتی مزیت به دستیابی در اساسی تأثیر ،وکار کسب اصلی منابع و ها تیفعال کردن عملیاتی

 در یا اندازه عنوان به اطالعات فناوری ، زیرساختگرید عبارت به(. 4665دارد. )مک کنی، 

 برای و تسهیم ارتباطی یها شبکه طریق از آن و کاربردهایها  داده که شود یم گرفته نظر

 تسهیم و ارائه اطالعات فناوری زیرساخت از اصلی هدف. ی استابیدست قابل سازمانی کاربرد

)بهات، است.  بازار پویای یها چالش به پاسخ جهت در سازمان سریع و صحیح اطالعات

 فناوری یها رساختیز یریکارگ به باها  شرکت ،ها چالشاین  مدیریت برای (. لذا0222

 دروکار  کسب مدیریت یساز ساده و هزینه برای کاهش مبنایی توانند یم مناسب اطالعات

 نمایند.  یزیر طرح آینده

 

 طراحی فناوری اطالعات 
ی اطالعاتی جهت دسترسی ها ستمیسمبنایی برای معماری  درواقعطراحی فناوری اطالعات 

 (. طراحی فناوری اطالعات به در4660، 0ی تحلیل شده است. )فرتوکها دادهاثربخش به 

 و فرم از ترکیبی قالب در هماهنگی از یا درجه به دستیابی جهت ها سازمان سوی از زمان طول

 قالب در اطالعات سیستم عناصر از یکی روی ها سازمان گرفته است. همچنین شکل بستر

( طراحی 4660) 3گیبسون. هستند متمرکز ها آن کاربرد یا ارتباطات ،ها داده ذخیره پردازش،

 و گرفته نظر در شرکت ارتباطی و اطالعاتی فناوری های قابلیت قالب فناوری اطالعات را در

 تناسب)چهارگانه فیزیکی عناصر از ترکیبی اطالعات فناوری معماری که کنند یم بیان

 سه عنصر و دانسته( عملیاتی کاربرد و ارتباطی اتصال ،ها داده یساز شفاف ی،گر محاسبه

 

1. Xiang et al. 
2. Fertuck  
3. Gibson  
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. )هال اند داده قرارمدنظر  را کنترل و یده سازمان ی،زیر برنامه قالب در معماری منطقی

 ادغام و یاستانداردساز عنوان به اطالعات طراحی فناوری خالصه طور به(. 0242، 4مارک

 (. طراحی8: 0220، 0است. )روس و همکاران شده تعریف شرکت عملیاتی مدل یک الزامات

را  یفنّاور و داده فرآیند، استاندارد حول سازمانی توافق و شفافیت واقع اطالعات در فناوری

 توانند یم برسند اطالعات فناوری از بلوغی درجه ها به سازمانکه  یزمان .دهد یمشکل 

 یساز مفهوم و تعریف مشخص عناصر قالب در را ی خودها یفناور و فرآیندهای سازمانی

 از اینکهازجمله  دارد ها سازمان برای مثبتی منافع دستاوردها و اطالعات فناوری طراحی. کنند

 یساز ساده ،ازیموردن متنوع یها مهارت هزینه، کاهش کاهش موجب استانداردسازی طریق

)با شکوه  .شود یم بازار با رابطه برای کاهش زمان و درونی عملیاتی توانمندی ارتقای روابط،

 (.9: 4363، بند شکستهو 
 

 اثربخشی فناوری اطالعات 
 غیر در کند برآورده را کاربران اطالعاتی که نیاز است اثربخش زمانی اطالعاتی یها ستمیس

زودهنگام  ورود از بتوان آنکه برای. خواهد گذاشت قدم بیهودگی مرحله بهصورت  نیا

 ادواریطور  به که است الزم کرد، بیهودگی جلوگیری مرحله به اطالعاتی یها ستمیس

 در آن احتمالی نارسایی شناخت با تا گیرد ارزیابی قرار موردموردنظر  یها ستمیس اثربخشی

 و )داخلی محیطی راتییتغ با متناسب است نهایت الزم و در. نمود اقدام سیستم بهبود جهت

 واحدهای و مدیران اطالعاتی نیازهای به تا بتواند یابند بهبود اطالعاتی یها ستمیس خارجی(

 از ها ستمیس این که است مستلزم آن امر (. این60: 0226، 3)فینک. باشند پاسخگو بهتر سازمانی

 یها تیوضع شناخت و نقاط ضعف شناخت با و گرفته قرار ارزیابی مورد مختلف جهات

 ستاده (. کیفیت اطالعات،4380بخشید. )رهنمود و طاهری،  بهبود را ها آن بتوان محیطی

 و استفاده در صورت اطالعاتی یها ستمی. سدهد می قرار ارزیابی مورد را اطالعاتی سیستم

. گردد ها سازمان و ها گروه افراد، یور بهره و کیفیت ارتقای به منجر توانند یم یبردار بهره
 

1. Hall Mark 

2. Ross et al. 
3. Fink 
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 یموردبررس را آن توان یممتفاوتی  یها دگاهید از بنابراین دارد وسیعی مفهوم سیستم استفاده

 ،کند یم استفاده اطالعاتی ستاده سیستم از که فردیالعمل  عکس به کاربر رضایت. داد قرار

 )فرد سیستم کاربر رفتار یبر رو کاربرد اطالعات از ناشی تأثیر به فردی تأثیرات. دارد اشاره

 عملکرد روی اطالعات تأثیر به سازمانی . تأثیراتگردد یم مربوط اطالعات( کننده افتیدر

 (.50: 4360. )محمدی و همکاران، شود یم مربوط سازمانی

 

 روش تحقیق

 مدل طراحی به دنبالزیرا  گردد یمقلمداد  یا توسعهتحقیقات این تحقیق از لحاظ نتیجه، جزء 

 تحقیقاین  ،انجام از لحاظ هدفاست.  دولتی های سازمان در اطالعات فناوری های قابلیت

های فناوری اطالعات  است زیرا انسجام تئوریک در راستای قابلیت تحقیقات اکتشافیجزء 

ی تئوریک در این زمینه ها دگاهیدو این تحقیق به دنبال یکپارچه کردن  شود یمکمتر دیده 

. در واقع شود یماست. همچنین از نظر نوع داده این تحقیق جزء تحقیقات کیفی محسوب 

 به زیرا است؛ استقراء نوع ازها  داده یگردآور منطق لحاظ به مطالعه این پژوهشی رویکرد

 یا و ندارد های دولتی وجود سازمان در آن درباره جامعی نظریه که پردازد یم یا دهیپد بررسی

 مناسب  مدلی دارد تالش استقرایی رویکرد طریق از گرید عبارت . بهنیست اجماع مورد

تالش گردید از طریق انجام  4یا نهیزمبدین منظور با اتکاء به روش تئوری  .نماید طراحی

های دولتی  مصاحبه با متخصصان مدیریت فناوری اطالعات، این موضوع را در سازمان

 اکتشافی پژوهشی روش یک یا نهیزم نظریه ی نماییم. در واقعبند دستهها را  مشخص و آن

ندارد و یا  وجود فرضیه تدوین امکان که مواردی در دهد می را امکان این پژوهشگر به و است

 پیش از یها یتئوراز  استفاده بجای انسجام نظری در رابطه با موضوع مورد بررسی نیست،

 نه شود یم ایجاد که جدید تئوری این. کند اقدام جدید تئوری یک تدوین به خود شده فیتعر

 واقعی محیط از شده گردآوری یها داده اساس بر واقع در که پژوهشگر شخصی نظر مبنای بر

 درباره شناخت کسب برای روش این عبارتی به. شود یم تدوین واقعی شرایط در و
 

1. Grounded Theory 
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 زمینه این در ما دانش یا و نشده انجام آن درباره جامعی تحقیققبالً  که است ییها موضوع

طراحی مدل، در  منظور بههای دولتی است و  ی این پژوهش سازمان حوزه .است محدود

سازمان  2مدیران فناوری اطالعات در  9شامل  سازمان خبرگان با قسمت اول تحقیق مصاحبه

ی  نهیزمیی که تخصص الزم را در ها آناین افراد تالش گردید  انتخاب در دولتی است،

 اطالعات زیسته تجربهها  مصاحبه دوم تقسم فناوری اطالعات، دارند استفاده شود. در

 دانشگاه اساتید با بود شده بیان عامیانه زبان با ها آن از برخی که اول قسمت در شده یآور جمع

 از ابتدا پژوهش این در. شد مطرح خبره بودند، مدیریت فناوری اطالعات حیطه متخصصان و

 اعتقاد به. است شده استفاده برفی  گلوله تکنیک از پژوهش ادامه در و نظری یریگ نمونه

 حداکثر برای» نظری گیری نمونه از ها داده از برخاسته  نظریه ،(4668) کوربین و استراوس

 تعیین به طریق این از تا کند می استفاده اتفاقات یا وقایع، رویدادها،  مقایسه های فرصت کردن

 40 تعداد پژوهش این در. «یابد دست آن ابعاد و ها ویژگی اساس بر مقوله یک تغییر  نحوه

 .است بوده دقیقه 22 تا 03 بینها  مصاحبه زمان متوسط گرفت که انجام مصاحبه
 پژوهش کنندگان مشارکت( 0جدول )

 محل فعالیت مدرک تخصصی سابقه سن مشخصات

دکتری تخصصی   49 00 4ی  کننده مشارکت

 )مدیریت اطالعات(

ی راه و  ادارهی ا انهیراهای  مدیر بخش سیستم

 یشهرساز

)مهندس  سانسیل فوق  46 02 0ی  کننده مشارکت

 فناوری اطالعات(

ی جهاد  ادارهمدیر بخش فناوری و اطالعات 

 کشاورزی استان گلستان

دکتری تخصصی  40 03 3ی  کننده مشارکت

 )فناوری اطالعات(

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شاهرود

دکتری تخصصی  40 09 0ی  کننده مشارکت

 )فناوری اطالعات(

های فناوری  ی و سیستمپرداز دادهمدیر 

ی سرپرستی  حوزهاطالعات بانک ملت 

 استان گلستان

دانشجوی دکتری  06 54  5ی  کننده مشارکت

تخصصی فناوری 

 اطالعات

استان  اسناد ثبتمدیر فناوری اطالعات 

 گلستان
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دکتری تخصصی  42 03 9ی  کننده مشارکت

 اطالعات( )فناوری

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتری تخصصی  8 05 2ی  کننده مشارکت

 مدیریت دولتی

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتری تخصصی  9 00 8ی  کننده مشارکت

 مدیریت دولتی

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

لیسانس مدیریت  فوق 02 52 6ی  کننده مشارکت

 اطالعاتفناوری 

های فناورانه سازمان علوم  مدیر سیستم

 پزشکی استان گلستان

 تخصصی دکتری 5 00 42ی  کننده مشارکت

 (اطالعات فناوری)

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان 

 )خوراسگان(

دکتری تخصصی  45 08 44ی  کننده مشارکت

 مدیریت دولتی

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

 تخصصی دکتری 06 54 40ی  کننده مشارکت

 (اطالعات فناوری)

مدیر فناوری اطالعات بانک تجارت شعبه 

 سرپرستی استان گلستان

 تخصصی دکتری 0 36 43ی  کننده مشارکت

 (اطالعات فناوری)

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شاهرود

 افزار نرملیسانس  فوق 42 06 40ی  کننده مشارکت

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات سازمان بهزیستی مدیر

 سمت فرد در سازمان ارائه شد. برحسبنکته: عنوان مشاغل 

 

 تحقیق سؤاالت

 ؟اند کدمهای دولتی  های فناوری اطالعات در سازمان موانع قابلیت .4

 اند؟ های دولتی کدم های فناوری اطالعات در سازمان های قابلیت استراتژی .0

 اند؟ های دولتی کدم اطالعات در سازمانهای فناوری  پیامد قابلیت .3

 اند؟ های دولتی کدم های فناوری اطالعات در سازمان قابلیت گر مداخلهشرایط  .0

 اند؟ های دولتی کدم های فناوری اطالعات در سازمان ی قابلیتا نهیزمشرایط  .5
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 ابزار گردآوری اطالعات 

 از استفاده به را محققین (4668) کوربین و استراوس ،ها داده از برخاسته نظریه روش در

 و نوشتاری مستندات دیگر و کاتالوگ دستورالعمل، یادداشت، فیلم، مجله، مشاهده، مصاحبه،

 خود زبان به توان یم بهتر مصاحبه کمک بهازآنجاکه  ،وجود نی. بااخوانند یم فرا مصور

 اول بخش در عمیق از مصاحبه تحقیق این در شد، آگاه آنان تجربه ازکنندگان  شرکت

 یآور جمعابزار  عنوان بهها  مصاحبه دوم بخش در 4افتهیساختار نیمه مصاحبه وها  مصاحبه

مبنای  پیشین  تحقیقات مرور تحقیق، این درکه  آن ضمن. شد استفادهها  داده

 تبیین و فهمها  مصاحبه انجام از هدف .گرفت قرار کار حین درشده  انجام یها یبردار ادداشتی

 در محلها  مصاحبه بیشتر ،رو نی. ازاهای دولتی بود های فناوری اطالعات در سازمان قابلیت

ی  مصاحبهچند  انجام باها  داده یآور جمع فرایند. شد داده ترتیب ها دانشگاهیا در  افراد کار

 نظری اشباع مرحله تاها  داده یآور جمع مطالعه، در این. شد آغاز پیاپی با متخصصان مدیریت

 ادامه نباشد، فراهم جدیدتر یها دادهبه  دستیابی امکان که جایی تاتر  واضح بیان به وها  مقوله

 شرایطی درشوندگان  مصاحبهدادن  قرارها  مصاحبه مدیریت در کلیدی وظایف از یکی. یافت

. دهند قرار محقق اختیار های سازمانی در مورد قابلیت در را خود دانش آزادانه بتوانند که است

 ،رو نی. ازابود های فناوری اطالعات قابلیت به مربوط مفاهیم استخراج دنبال به تحقیق این

 مصاحبه بود، 9که شامل  ها مصاحبه اول بخش در متخصصان باشده  انجام یها مصاحبه تمامی

مدیریت با توجه به نظران  صاحب با مصاحبه ی ادامهشدند. در  انجام عمیق مصاحبهصورت  به

ی سایر  ادامهدر  افتهیساختار نیمه مصاحبه ی اصلی تالش گردید، ازها مقولهمشخص شدن 

ی جلسه به این صورت بود که، در حین جریان مصاحبه مدتی  ادارهروند  .شد مصاحبه استفاده

مشخص نمودیم و محقق از این زمان برای  شونده مصاحبهاستراحت برای  منظور بهرا 

تا مطالب جامع و کامل باشد.  کند یماستفاده  شده دادهی ها پاسخو  سؤاالتی بند هدست

 مصاحبه انجام زمان . متوسطمیینما یمی بند دستهتا یک ربع  0زمان مصاحبه را به  که یطور به

 در و شده کدگذاریها  مصاحبه از آمده اطالعات فراهم. بود نود دقیقه تا بین سی دقیقه
 

1. semi-structurea 
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در طول جلسه تالش بر این بود تا  .گرفت قرارمورداستفاده  تحقیق اصلی یها مقوله ساخت

ضبط صدا، یا عدم اعتماد  لیبه دلمثل عدم بیان برخی موارد  شونده مصاحبهی ها تیحساس

ی کار محافظهتا بدون  گردد یمایشان، از جانب محقق رفع  موردنظردرج مطلب  منظور به

در مورد موضوع،  شونده مصاحبهی پایانی ها صحبتبا  تیدرنهاارائه گردد.  موردنظرمطالب 

بدرد  دیدان یمکه  دیا کردهو محقق با بیان اینکه اگر نظری را فراموش  رسد یممصاحبه به اتمام 

. ابدی یمخاتمه  ها مصاحبه، آن را تلفنی یا از طریق ایمیل به اطالع برسانید، خورد یمتحقیق 

جلب اطمینان و ایجاد یک ارتباط متقابل و  ها مصاحبهدر جریان  توجه قابلی مهم و  نکته

ی نتایج تحقیق باشند. بعد  مطالعهبعد از انجام تحقیق مشتاق شنیدن و  که ینحو بهتعاملی است 

ی اصلی ها مقولهی شده و در ساخت کدگذار ها مصاحبهاز  آمده دست بهاز مصاحبه اطالعات 

 گانه سهاین مرحله این بود تا در مراحل . هدف از ردیگ یمتحقیق مورد استفاده قرار 

 مشخص شود.   ها مقوله، مفاهیم و ها دادهشدن در  ور غوطهی با کدگذار

 

 روایی و پایایی

 روایی تحقیق

 . هدف اینشود یمتعیین روایی تحقیق، از معیار اعتبار به آزمون استفاده  منظور بهدر این بخش 

در  کنندگان شرکتتوسط  4ی اجتماعیها سازهکه آیا بین شیوه ادراک واقعی  است نیامعیار 

پژوهشگر، همخوانی وجود دارد؟ در این تحقیق با استناد به  شده ارائهو گزارش  0پژوهش

ی است، برای رسیدن به روایی ا نهیزمی تحقیق که اکتشافی و روش تحلیل تئوری شناس روش

بر استفاده گردیده است.  کنندگان مشارکتی توسط سنج پدر بخش کیفی از روش اعتبار

ی  دربارهی ترتیب داده شده و نظر آنان ا جلسه کنندگان مشارکتاین روش به چند تن از  اساس

 بود: یلاز این قب سؤاالتها پرسیده شد.  ی مفهومی و شرح آنکدهای ایجاد شده و ها مؤلفه

  

 

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

 پاسخ کننده مشارکت سؤال

 ای نکته من تحلیل در آیا

 را آن شما که دارد وجود

 باشید؟ پسندیده

 

 8 شماره

های فناوری اطالعات  ی قابلیتها مؤلفهشما در بخش تعیین 

 دیا نمودهها لحاظ  عبارات مناسبی را با رویکرد واقعی سازمان

 های دولتی است. ی توجه سازمان ستهیشاکه 

 44شماره 

عنوان یک  های فناوری اطالعات به به نظر من تفکیک قابلیت

ها در  ی عطف در کار شما باعث ایجاد مزیت سازمان نقطه

 .دشو یمصورت اجرا 

 40شماره 
ی تحقیق به درک ا نهیزمعنوان شرایط  تعیین معیار دانش به

 .کند یمبهتر نقش فناوری اطالعات کمک 

آیا توضیحات من در مورد 

 مدل نهایی مناسب است؟

 8 شماره
بهتر است در بخش توضیحات پایانی و رسیدن به تحلیل 

 ی ارائه نمایید.ا خالصهانتخابی شما توضیحات جامع و 

 44شماره 
است اما سعی شود از مبانی نظری  بخش تیرضاتا حدی 

 کمک بگیرید.

 40شماره 

از اینکه با بینش خود محقق تحریر شده است بسیار جای 

مبتنی  الزاماًخرسندی است زیرا پژوهش نباید محدود کنند و 

 بر نتایج تحقیقات پیشین باشد.

آیا اشتباهات اساسی در 

 دارد؟وجود  ها دادهتحلیل 

 8 شماره
 حتماًاشتباهات اساسی در تحلیل کیفی مشاهده نشد اما 

 بازنگری صورت گیرد.

 بود. بخش تیرضا 44شماره 

 40شماره 
بازنگری نهایی جهت  حتماًی است اما ا دهیفاتحقیق مفید 

 ارائه صورت گیرد.

 

 اظهارنظرهاچندانی وجود ندارد و در بیشتر موارد  نظر اختالف شود یم مالحظهکه  گونه همان

در کار  ادشدهی فهمیده شده است و تالش گردید موارد یدرست بهحاکی از آن بود که موضوع 

 اصالح شود.
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 پایایی تحقیق

 ترکیبی تفسیرها، وها  داده بودناتکا  قابل ارزیابی برای (،0220) و همکاران فلینت از تبعیت به

 یشناس روش بر مبتنی تحقیقات و 4ارزیابی تحقیقات تفسیری درمورداستفاده  معیارهای از

از  برخاستهاز روش نظریه  قیتحقدر این . گرفت قرار استفاده موردها  داده از برخاسته نظریه

بر  درواقعارائه شده است استفاده گردید.  (4668) 0کوربین و که توسط استرواس ها داده

ی اکتشاف شده است و به قواعد نظری ها دادهاین روش نتایج این پژوهش برخاسته از  اساس

 ی وفادار بود است. این روش شامل سه معیار تطابق،ا نهیزماین روش یعنی روش تحلیل 

 دهد: را نشان می ها مصاحبهی است. جدول زیر پایایی ریپذ کنترل ی وریپذ فهم
 ( پایایی بخش کیفی2جدول )

ی نظریه بر معیارها

 ها دادهخواسته از 

 توضیحات

 تطابق

 تطبیق یموردبررس  پدیده به نسبت افراد ذهنی ساختار با ها یافته دهد می نشان که میزانی

 .دارد

های فناوری اطالعات  با قابلیت شده ارائهمشخص گردید، مفاهیم  ها مقولهنتیجه: با پاالیش 

 دارای تطابق است.

 یریپذ فهم

 واقعی جهان از ای نماینده حد چه تا تحقیق از حاصل نتایج دهد می نشان که میزانی

 .استشوندگان  مصاحبه

نفر از متخصصان ارسال شد که قابلیت فهم  5ی تحقیق در بخش کیفی برای ها افتهنتیجه: ی

 نمودند. دیتائنتایج را 

 یریپذ کنترل
 . است شده تمرکز یموردبررس  پدیدهکنترل  قابل ابعاد بر حد چه تا دهد می نشان که میزانی

 نماید. دیتائدر مدل را  شده مطرحپیامدهای  تواند یمدر مدل  شده ارائهنتیجه: راهبردهای 

 عمومیت

 .اند داده جای خود در را بررسی مورد ی پدیده مختلف ابعاد ها یافته دهد می نشان که میزانی

ی شناخت عمیق  دهنده نشانی خوب به شده ییشناسای ها مؤلفهو  ها مصاحبهنتیجه: تعدد 

 های فناوری اطالعات و ابعاد مختلف آن است. قابلیت

 
 

1. interpretive research 
2. Strauss & Corbin 
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 ها افتهی

 ی(کدگذاری انجام تحلیل ) نحوه

ی محوری و کدگذاری باز، کدگذاری  مرحلهی به سه کدگذارروش تحلیل  بر اساس

 در شدند. محققی بند دستهو علی  گر مداخلهی، ا نهیزمکدگذاری انتخابی بر اساس شرایط 

 فهم بر تمرکز و ها داده درشده  مشاهده چیزهای یا وقایع گذاری نام دنبال به باز کدگذاری

 . اند شده چیزها یا وقایع این شدنفرد  منحصربه موجب که هستند هایی مشخصه

 

 کدگذاری باز
 الف( شرایط علی

 28 ی علی تحقیق تعدادها مؤلفهشناسایی موانع، استراتژی و پیامدهای  منظور بهدر این مرحله 

  .شد شناخته اولیه، باز کد
 ( کدهای مفهومی ایجاد شده از طریق کدگذاری باز برای شرایط علی4جدول )

 امدهایپ ها یاستراتژ موانع

 مدیران سنتی یها دگاهید -344

 در داندددش دیددددگاه فقددددان -339

 مدیران توسط یفنّاور از استفاده

 مدیرانفنّاورانه  نگرش عدم -054

 و سددازمان بددودن بددروز عدددم -320

 سازمانی ساختارهای

 هددای سیسددتم بدده یتددوجه یبدد -323

 وجددود دلیددل بده  اطالعددات فنداوری 

 سنتی یها نگرش وها  مقاومت

 انتظددددددارات درک عدددددددم -320

 شهروندان

 اطالعدات  سدریع  جریان عدم -332

 دلیدل  بده  هدا  یکدار  دوباره افزایش و

 پیشددرفته هددای سیسددتم اسددتقرار -02

 اطالعات فناوری

 یکپارچدددده سیسددددتم ایجدددداد -459

 اطالعات فناوری

 جریدان  یکپارچده  سیستم ایجاد -23

 اطالعات

 هوشمند تجهیزات یریکارگ به -20

 (IT) یها رساختیز ایجاد برای

 هددای  سیسددتم یریکددارگ  بدده -322

 اثربخش اطالعات فناوری

 و ابزارهددددا یریکددددارگ بدددده -023

 هوشمند مکانیزهای

 یهدا  استیس وها  برنامه تدوین -00

موقدددع  بددده و سدددریع ارائددده -64

 خدمات

 خددمات  ی ارائده  و تحویل -469

 و شددددهروندان بددددهموقددددع  بدددده

 رجوع ارباب

 تغییددرات بدده پاسددخگویی -043

 یافزار سخت

 بدددده سددددریع پاسددددخگویی -60

 استراتژیک تغییرات

 یهددا نددهیهز اتددالف عدددم -445

 اداری

 ها نهیهز کنترل -099

 وموقع  به تصمیمات گرفتن -092
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 ساختارها بودن مراتبی سلسه

 فشددار و سددنتی یهددا دگاهیددد -308

 کنترل جهت انداز از بیش

 مراتبی سلسله ساختارهای -404

 سددریع جابجددایی و تغییددرات -343

 مدیران

 جابجددددددایی و تغییددددددرات -332

 مدیرانمدت  کوتاه

 در مدددددیران تدددداوم  عددددم  -325

 ها سازمان

 و کمدددی معیارهدددای وجدددود -329

 مدت کوتاه کارهای بر تمرکز

 همگددون یهددا مکددانیزم نبددود -306

 کارکنان با سازمان دیدگاه سازی

 درهددا  مقاومددت کنتددرل عدددم -340

 تغییر برابر

 یهددددا برنامدددده از اسددددتفاده -002

 (کپی) اطالعات فناوری تکراری

 درون اطالعدداتی یهددا حفددره -420

 سازمان

 ی برنامددده پدددایین حفاظدددت -330

 سازمان در کاربردی

 و اطالعدددددداتی حفرهددددددای -334

 اطالعاتی یها رانت

 فنداوری  فرآیندهای بودن سنتی -2

 اطالعات

 سددنتی فرآیندددهای بددر اصددرار -08

 ها سازمان در اداری امور

 یها رساختیز ایجادمنظور  به مدون

(IT) 

 اتفاقدات  و تجربیات اشتراک -339

 سازمانی

 نقدداط و اتفاقددات بددر تمرکددز -333

 سازمان در حساس

 و هدددددا اسدددددتیس تددددددوین -002

 اسدددتقرارمنظدددور  بددده ییهدددا برنامددده

 اداری یخودکارساز

 کنتددددرل و یسدددداز یشخصدددد -82

 مدیران جانب از اطالعات

 منفعددت یهددا دگاهیددد وجددود -382

 خودخواهانه و طلبانه

 ازاندددازه شیبدد یکددار محافظده  -384

 بددین اطالعددات تددرویج در مدددیران

 کارکنان

 فرآینددددهای یریکدددارگ بددده -429

 فناورانه

 فرآیندددهای کددردن مکددانیزه -340

 شغلی

 یهددا تخصددص کددارگیری بدده -444

 اطالعات فناوری از استفاده در وب

 یهدا  یفنّاور کردن کاربردی -409

 ها سازمان درون در وب بر مبتنی

 هدددای  سیسدددتم بدددر تمرکدددز-024

 بدددرای یریدددگ میتصدددم اطالعددداتی

 هدای  سیسدتم  از حداکثری ی استفاده

 اطالعاتی

 اهداف بر اثرگذار

 کداری  یهدا  زهیانگ افزایش -448

 کارکنان

 و پاسدددددددددددددددددخگویی -496

 بیشتر یریپذ تیمسئول

 یهددددا گددددزارش ی ارائددده  -498

 تر شفاف

 در کارکندان  یمندد  تیرضا -04

 یا فهیوظ فرآیندهای جریان

 از دانددش خددروج ردیددابی -008

 سازمان

 قابلیددددددددت افددددددددزایش -022

 ترکیبدددی مندددابع یریدددگ انددددازه

 و اطالعاتی انسانی، منابع همچون

 ارتباطی

 همدراه تدر   مطمئن تصمیمات -09

 ها نهیهز کاهش با

 تبددددادل تسدددهیل  جریدددان  -402

 سازمان دوایر بین اطالعات

 جریددانتددر  آسددان تبددادل -432

 اطالعات

 ورود از جلدددددددددددوگیری -408

 زائد اطالعات

 اطالعددددددات دریافددددددت -468

 مؤثرتر و تر دهیچیپ

 اطالعدداتمدؤثرتر   گدردش  -466

 نیتأم ی رهیزنج میان در

 نیتددأم ی رهیددزنج تقویددت -460
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 کدددددردن مکدددددانیزه عددددددم -83

 شغلی فرآیندهای

 سنتی فرآیندهای بر اصرار -052

 یکپارچه اطالعات وجود عدم -25

 ثبدددت و یمستندسددداز عددددم -328

 گذشته وقایع

 و امنیتددددی مسددددائل وجددددود -43

 اطالعاتی

 درون اطالعدداتی یهددا حفددره -420

 سازمان

 اطالعدات  فناوری ارتباط عدم -62

 سازمان مدیریت و

 فندداوری بددین ارتبدداط عدددم -326

 فرآیندددددهای درک و اطالعددددات

 سازمانی

 فرد به کاربردی یها آموزش -492

 اطالعات جریان مدیریتمنظور  به

 و اسددددددتانداردها رعایددددددت -442

 اطالعات نگهداری پردازش

 دانش بین ارتباط تداوم حفظ -000

 اطالعات فناوری با مدیران

 اطالعاتی استانداردهای تعیین -380

 اطالعات فناوری از استفاده در

 معیارهای و استانداردها تعیین -383

 فندددداوری از اسددددتفاده در امنیتددددی

 اطالعات

 شهروندان نیازهای

 ارتبددداط تقویدددت بهبدددود -406

 رجوع ارباب با سازمان

 کارکردهدای  کردن محول -040

 بدده آینددده ی شددده یزیددر برنامدده

 خدمات ی دهنده ارائه واحدهای

 یادگیری فرآیند تسهیل -030

بدددداارزش  منددددابع ایجدددداد -096

 جایگزینی و تقلید رقابلیغ

 و قدددرت شددکل در تغییددر -098

 توسدددددعه و قددددددرت توزیدددددع

 ها یهمکار

 یهدا  یاستراتژ یکپارچگی -462

 های استراتژی با اطالعات فناوری

 وکار کسب

 

 گر مداخلهب( شرایط 

 ردهندهییتغی تخفیف دهنده یا نوع بهدر واقع عوامل خاصی هستند که  گر مداخلهشرایط 

است. شرایط  تر رنگ کماثر این عوامل در مقایسه با سایر عوامل  معموالًشرایط علی هستند و 

 :شوند یمدر این تحقیق طبق جدول زیر ارائه  شده ییشناسا گر مداخله
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 گر مداخلهی مفهومی شرایط کدها( 5جدول )
 ی مفهومیکدها

 یاستانداردساز دلیل بهبردار  فرمان کارکنان -028

 رفتار ازاندازه شیب

 بردار فرمان کارکنان -300

 بلند سازمانی ساختارهای -050

 سازمانی ساختار ارتفاع -300

 پیچیدگی لیبه دل فردی بین تعارضات وجود -033

 زیاد

 ازاندازه شیب تمرکز و رسمیت -026

 امور شدن روتین و سنتی کارهای -303

 امور شدن روتین و سنتی کارهای -455

 زیبرانگ چالش تفکر نداشتن -456

 کارکنان افکار فرآیند جریان در تنوع عدم -305

 ها سازمان درون در یفنّاور رشد عدم -096

 مشترک فکری یها چارچوب نبود -80

 مشترک فکری چارچوب و مشارکت عدم فقدان -309

 متفاوت تخصصی یها تهیکم فقدان -302

 تخصصی یها تهیکم یانداز راه عدم -55

 سازمانی یبند جناح و زدگی سیاست -0

 و حزبی نوع از سازمان سیاسی کردن یبند جناح -350

 طلبانه منفعت رویکردهای با

 منافع یعدالت یب و سیاسی دعوای -03

 غالب فرهنگ ایجاد در ییسرا داستان وجود عدم -406

 سازمان

 طریق از سازمان حساس نقاط تجربیات انتقال عدم -350

 ییسرا داستان

 سازمان درون در فرهنگی یها تفاوت -9

 کارکنان فرهنگی های تفاوت تعدد -483

 سازمان در منطقه بومی و قومی فرهنگ تعدد -355

 نبود دلیل به رویه وحدت و یکپارچگی عدم -359

 غالب فرهنگ

 سازمان درون در متعدد بومی یها فرهنگ وجود -030

 و کاریزماتیک مثل یها یرهبر نقش وجود عدم -006

 غالب سازمانی فرهنگ ایجاد در فرانتیک

 او از تبعیت عدم و شاخص رهبر نبود -352

 اساس تقویت در معنویت فرهنگ به توجه عدم -469

 ها سازمان

 کاری وجدان و اخالقیات نبود -358

 هنجارها و اصول به پایبندی عدم -356

 افراد به هنجارها و فرهنگ آموزش به توجه عدم -392

 وارد تازه

 غالب یها یناهنجار ایجاد -394

 واردها تاز به تجربیات انتقال فرهنگ به توجه عدم -440

 ها سازمان اداری بخش در سیاسی افراد وجود -025

 یها گروه دلیل به منافع یعدالت یب و سیاسی دعوای -353

 طلب منفعت

 یبند جناح ایجاد در نظارتی و قانونی یخألها نقش -29

 سیاسی
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 یا نهیزمج( شرایط 

 از یا نهیزم شرایط شناسایی با. هستند ها دهیپد همان مختصاساساً  پدیده یک یا نهیزم شرایط

 این تحت راشوندگان  مصاحبه توسطشده  داده یها پاسخ بررسی امکان محقق ،ها داده درون

 :شوند یمدر این تحقیق طبق جدول زیر ارائه  شده ییشناسای ا نهیزمشرایط  کند یم پیدا شرایط
 یا نهیزمی مفهومی شرایط کدها( 6جدول )

 ی مفهومیکدها
 دانش تغییر برابر درها  مقاومت – 8

 دانش اکتساب به سازمان افراد تمایل عدم -053

 منعطف غیر ساختارهای وجود -403

 دانش اکتساب در گروهی و فردی یها مقاومت -449

 یها یازمندین با آموزش یها برنامه تناسب عدم -093

 تخصصی یها مهارت

 شخصی تجارب اشتراک عدم -03

 جمعی یها دانش نبود -89

 تجارب اشتراک به یتوجه یب -05

 سنتی سازمانی واحدهای درگیری -050

 سازمان مرزهای درون در دانش تسخیر عدم -463

 سازمان یواحدها بین دانش اشتراک عدم -006

 دانش فرآیندهای یبخش انسجام عدم -28

 حفاظتی یها حفره وجود -009

 دانش کاربرد در ساختاری موانع وجود -346

 دانش کاربرد در درونی انسجام نبود -304

 ها سازمان در دانش اجرای در تخصص نبود -348

 توسعه با دانش کاربرد انطباقی دیدگاه داشتن عدم -480

 سازمان

 کاربرد عملکرد بر نظارتی یها مکانیزم وجود عدم -302

 دانش

 

 کدگذاری محوری

. است باز کدگذاری ی مرحله درها  داده تلفیق دنبال به محقق محوری کدگذاری ی مرحله در

 ی فناوری اطالعاتبردار بهرهزیرساخت فناوری اطالعات و ( تم) محور 0 تعداد مرحله این در

 و تکرار و شباهت بر اساس قبلی ی مرحله در جادشدهیا مفهومی کدهای که شدند شناسایی

 .شدند تفکیک شده ییشناسا یها دسته به تئوری مبانی بر مبتنی
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 ( کدگذاری محوری7جدول )

 

 تم فرعی تم اصلی مقوله تحقیق

 شرایط علی

زیرساخت فناوری 

 اطالعات

)محمدی و همکاران، 

، 4همکاران؛ رز و 4362

؛ 0220، 0؛ مولیان4669

ن و ها ؛0220 ،3لی و شر

، 5؛ تیلر0228، 0همکاران

0224) 

موانع ایجاد 

زیرساخت فناوری 

 اطالعات

 یسازمان درون سنتی یها نگرش و ساختار 

 عدم دلیل به تغییر برابر درها  مقاومت کنترل عدم 

 ها برنامه ی توسعه در مدیران حضور تداوم

 یها برنامه از استفاده دلیل به اطالعاتی یها حفره 

 تکراری

های ایجاد  استراتژی

زیرساخت فناوری 

 اطالعات

 اطالعات جریان یکپارچه سیستم استقرار 

 هوشمند هایمکانیزم و ابزارها کارگیری به 

 فناوریبلندمدت  یها برنامه و ها سیاست تدوین 

 اطالعات

ی ایجاد امدهایپ

زیرساخت فناوری 

 اطالعات

 به سریع پاسخگویی دلیل بهموقع  به خدمات ی ارائه 

 تغییرات

 و اثربخش تصمیمات اتخاذ دلیل به ها نهیهز کاهش 

 بیشتر پاسخگویی

 تقویت دلیل به یا فهیوظ یها انیجر از رضایت 

 انسانی منابع توانمندی یریگ اندازه قابلیت

ی فناوری بردار بهره

 اطالعات

، 9نتها )مادهادارام و

 همکاران، و رز ؛0228

 ؛0220 مولیان، ؛4669

کریمی مزیدی و 

 (4360همکاران، 

ی بردار بهرهموانع 

 فناوری اطالعات

 اطالعات فناوری فرآیندهای بودن سنتی 

 یکپارچگی عدم دلیل به اطالعاتی یها حفره وجود 

 اطالعات

 یندهایفرآ با اطالعات فناوری ارتباط عدم 

 مدیران جانب از اطالعات کنترل دلیل به سازمانی

های  استراتژی

ی فناوری بردار بهره

 اطالعات

 طریق از شغلی فرآیندهای کردن مکانیزه 

 یها یفناور و وب بر مبتنی یها یفنّاور کارگیری به

 جدید اداری

 

1. Ross et al 
2. Mulligan 
3. Sher & Lee 
4. Han et al 
5. Tyler 
6. Madhavaram & Hunt 
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 طریق از اطالعات پردازش و استانداردها حفظ 

 مدیران دانش ارتباط تداوم و فردی یها آموزش

 اطالعات فناوری با

ی امدهایپ

ی فناوری بردار بهره

 اطالعات

 تسهیل حفظ و اطالعات جریان گردش تداوم 

 ها نهیهز کاهش با همراه اطالعات تبادل

 طریق از شهروندان نیازهای نیتأم ی رهیزنج تقویت 

 واحدهای به یزیر برنامه کارکردهای کردن محول

 خدمات ی دهنده ارائه

 باارزش  منابع ایجاد و یادگیری فرآیندهای تسهیل

 فناوری های استراتژی یکپارچگی طریق از

 خدمت ی دهنده ارائه های استراتژی با اطالعات

شرایط 

 گر مداخله

 ساختارهای سازمانی

؛ عطاران 4363طبائیان،  و یآباد دولت)رضایی 

؛ عباس پور و همکاران، 4364و همکاران، 

؛ مینر و 4660، 4؛ جوهانسون و پنینگ4364

 (4680، 0جان

 موانع ساختاری 

 موانع محتوایی 

 سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی

؛ فاگنسون اِلند و 0242، 3)جیوتسنا و همکاران

 (4362؛ ربیعی و بیگدلی، 0220همکاران، 

 دلیل به سیاسی یها یبند جناح و زدگی سیاست 

 نظارتی و قانونی یخألها

 دلیل به ها سازمان در غالب فرهنگ وجود عدم 

 فرهنگی تنوع تعدد

 به یتوجه یب دلیل به معنویت فرهنگ وجود عدم 

 فرانتیک و کاریزماتیک مثل ییها یرهبر نقش

شرایط 

 یا نهیزم

 دانش اکتساب

، 5؛ نوناکو و تاکوچی0224، 0)گلد و همکاران

؛ نوناکو و 4668، 9؛ دوانپور و کالهر4665

 (4386؛ اصیلی و هندی، 4668، 2کانو

 برابر در ای مانع گروهی و فردی یها مقاومت 

 تخصصی یازهاین با آموزش یها برنامه تناسب

 در دانش تسخیر عدم لیبه دل دانش اشتراک عدم 

 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

؛ اَپلی 4664، 0؛ بارنی4662، 4)کوهن و لونیتال

؛ رهنورد و 0224 همکاران، و ؛ گلد4669، 3یارد

 (4382خاوند کار، 

 موانع لیبه دل دانش فرآیندهای در انسجام نبود 

 ساختاری

 دلیل به سازمان توسعه با دانش کاربرد تطبیق عدم 

 دانش عملکرد بر نظارت و تخصص نبود

 

 424کد باز اولیه،  430تعداد  مجموعاًی بعد از کدگذاری باز و کدگذاری محوری طورکل به

 ( شناخته شد.8تم اصلی مطابق جدول ) 9تم فرعی و  09کد مفهومی، تعداد 

 
 تحقیق محورهای وها  مقوله مفاهیم، باز، کدهای ( تعداد8جدول )

 کد مفهومی تم فرعی تم اصلی پارادایم

 0 شرایط علی
 00 6 زیرساخت فناوری اطالعات

 39 8 اطالعاتی فناوری بردار بهره

شرایط 

 گر مداخله
0 

 45 0 ساختارهای سازمانی

 04 3 ساختارهای فرهنگی و اجتماعی

 0 یا نهیزمشرایط 
 44 0 اکتساب دانش

 2 0 کاربردی کردن دانش

 022 26 6 جمع
 

 کدگذاری انتخابی

 های استراتژی تا دارد تالش موجود نظری مبانی با مراجعه با محقق انتخابی مرحله در

 جدید موضوعیصورت  نیا غیر در و نماید همسان موجود تئوریک عناوین با راشده  انتخاب

راستا  هم شده نییتع یها مقوله ومحورها  تمامی مرحله این در. گردد ایجاد مشخص تعریف با

  در قالب مدل زیر ارائه شدند: تئوریک مبانی با

 

 

1. Cohen & Levinthal 
2. Barney 
3. Appleyard 
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های دولتی اطالعات در سازمانهای فناوری  ( مدل قابلیت3شکل )  

 

 یریگ جهینتبحث و 

 برقراری امکان پیشرفته، و مختلف ارتباطی و ی اطالعاتیآور فن داشتن اختیار در با امروزه

 در حضور به توجه با. است گردیده میسر شیازپ شیب اطالعات سریع تبادل و ارتباط سریع

 است، کرده جلب خود به را ها و سازمانها  شرکت همه توجهآنچه  اطالعات، عصر

 قبل اطالعات یآور . فناست از آن حاصل یور بهره و اطالعات یآور فن در یگذار هیسرما

 فرهنگی و فکری نظام باشد، یک الگوها از یا مجموعه و یافزار سخت سیستم یک که نیا از

 نظام اطالعات، تولید ایجاد فرهنگ بدون. نامید اطالعات تولید فرهنگ را آن توان یم و است

 مهم اطالعات یآور فندر آنچه  بنابراین،؛ باشد داشته دوام تواند ینم اطالعات یآور فن

 فکرهای از یا مجموعهترکیب  و اتصال از اطالعات آوری فن. است گرا اطالعات تفکر است،
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 و کابل و سیم کارآفرینی و به گرایش ها انهیابررا و رایانه و ردیگ یم شکل ،دشدهیتول مفید

است که تولید  خردمند یها انسان فکر اطالعات، آوری فن در. نیست قبیل این از ابزارهایی

 .کند یماطالعات 

عنوان  ی اصلی به مؤلفه، دو شده یطراحبا این توضیحات مقدماتی باید گفت، بر اساس مدل 

ی بردار بهره»و « زیرساخت فناوری اطالعات» عنوانهای فناوری اطالعات تحت  قابلیت

های فناوری  شناسایی گردیدند. موانع موجود در راه طراحی قابلیت« فناوری اطالعات

ی سنتی در درون مرزهای ها نگرشهای دولتی وجود ساختارها و  اطالعات در سازمان

ی سنتی مدیران مانع ها دگاهید»اشاره نمود  کنندگان مصاحبههای دولتی است. یکی از  سازمان
 هرچند«. ها است غییر در اجرای مطلوب فناوری اطالعات در درون سازمانت هرگونهاز 

ی اطالعاتی موجود ها یفناوربسیاری از  متأسفانهالزاماتی در طی چند سال اخیر شده است، اما 

. همچنین مقاومت در برابر تغییر و اند دهیگردایجاد  ها آنظاهری در  به شکلها،  در سازمان

های فناوری اطالعات  ز جانب مدیران باعث شده است سیستمعدم مدیریت صحیح آن ا

های دولتی باعث  کاربرد اثربخش خود را از دست بدهند. وجود این موانع عمیق در سازمان

با ساختارهای سازمانی  عدم تعامل فرآیندهای فناوری لیبه دلی اطالعاتی ها حفرهگردید، 

از عدم اثربخشی فناوری اطالعات باعث عدم یکپارچگی  جادشدهیاایجاد گردد و این شکاف 

 گرید عبارت بهاطالعات و اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی در اسرع وقت شده است. 

ی ها برنامهی  ازاندازه شیبی  استفاده لیبه دلهای دولتی دچار فرسودگی اطالعات  سازمان

ی در عصر رسان خدمتسطح و این موضوع  اند شدهتکراری و سنتی بودن جریان اطالعاتی 

اطالعات و ارتباطات را بشدت کاهش داده است. بررسی تطبیقی این موانع با تحقیقات دیگر 

های دولتی در  دهد، سازمان نشان می (0242) 0(؛ ارورا و رحمان0242) 4همچون پاندا و کومار

نع و مشکالت پیش موا ها سالکشورهایی مثل لهستان، اوکراین، ترکیه، برزیل و کانادا از 

و با تدوین  اند نمودهی از آن را شناسایی مند بهرهی فناوری اطالعات و عدم ها رساختیز
 

1. Panda & Kumar  
2. Arora & Rahman  
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. برای رفع اند دادههای مناسب، سطح رضایت از دریافت خدمات دولتی را افزایش  استراتژی

ارتقای سطح رضایت شهروندان، راهبردهای الزم در دو  منظور بهاین موانع، الزم است 

ارائه « ی فناوری اطالعاتبردار بهره»و « ی فناوری اطالعاتها رساختیز»ی اصلی  مقوله

از:  اند عبارتراهبرد در این زمینه پیشنهاد گردید که  9گردید. بر اساس کدگذاری انتخابی، 

پایش اطالعات، راهبردهای  بلندمدت، راهبردهای ها دادهی جریان ساز کپارچهراهبرد ی

، راهبردهای مکانیزه کردن فرآیندهای ها ستمیسی مکانیزه کردن آموزش فردی، راهبردها

از این راهبردها برای اجرا سازی  هرکدامی جریان اطالعات. اسازیپوشغلی و راهبردهای 

ها است تا از این  نیازمند صرف منابع و ارتقای سطح دانش مدیران در درون مرزهای سازمان

ها به  تا پیامدهای مطلوبی را برای سازمان ندیایبدر  ی اثربخش به اجراا گونه بهطریق بتواند 

های  عنوان یکی از استراتژی ی جریان داده بهساز کپارچهراهبرد ی درواقعهمراه داشته باشد. 

ی عمل نکنند، زیرا ا رهیجز صورت به، کند یمها کمک  زیرساخت فناوری اطالعات به سازمان

رجوع  پاسخگوی بسیاری از خواسته و انتظارات شهروندان و ارباب توانند ینم صورت نیادر 

ی درون و بیرون سازمان ها داده ومرج هرجی جریان داد، از سردرگمی و ساز کپارچهباشند. با ی

، سیلوهای متعدد سازمانی یک بینش جدید در کند یمو به سازمان کمک  شود یمجلوگیری 

در عمل  ی ارتباطی و ... را ایجاد نمایند وها کانالرجوع، خدمات،  مورد شهروندان و ارباب

ی خدمات در یک  ارائهی موجود در ها تیمحدودی به ا درجه 392ی نگرش برابستر مناسب 

های  پایش اطالعات به سازمان بلندمدت. در بعد بعدی راهبردهای آورد یمسازمان فراهم 

ها اتخاذ  یش شده در سازمانتصمیمات اثربخش بر اساس اطالعات پا کنند یمدولتی کمک 

تداوم پایش اطالعات به  درواقعجلوگیری گردد.  ها یکار دوبارهگردد تا از این طریق از 

ی و اطالعات زائد را از جریان فرآیندهای بند دستهاطالعات را  کند یمها کمک  سازمان

رساختی سازمانی حذف نمایند. در بعد راهبرد آموزش فردی آخرین گام از راهبردهای زی

فناوری  که ییازآنجای فناوری اطالعات است. بردار بهرهفناوری اطالعات و حرکت به سمت 

ی بهتر به شهروندان و رسان خدماتی برای تسهیل جریان اطالعات و ا لهیوس اطالعات تنها

، ندینما یمعنوان ایجاد معنا و مفهوم در آن نقش مهمی را ایفا  به ها انسانرجوع است و  ارباب
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هدفمند تدوین گردد. از طرف دیگر  صورت بهی آموزشی در این زمینه ها برنامهالزم است، 

 ها ستمیسی از فناوری اطالعات الزم است راهبردهای الزم برای مکانیزه کردن بردار بهرهبرای 

اثربخش نمودن  منظور بهنظارت و یکپارچگی فناوری اطالعات  منظور بهبرای هر دایره 

ی جریان ساز همسان منظور بهشده از آن الزم و ضروری است. در بعد دیگر تصمیمات منتج 

 تر زهیمکاناطالعات با فناوری اطالعات الزم است، فرآیندهای ارتباط از حالت سنتی به سمت 

اینترنتی، نام کاربری و رمز ورود مشترک  صورت بهشدن حرکت نمایند. وجود جواب دهی 

ی اسازیپوراهبرد  تیدرنها ؛ واز آن یاد کرد توان یمکه  یی استها مثال ازجمله)شهروند( 

جریان اطالعات است که اشاره به ایجاد فهم مشترک ناشی از فناوری اطالعات است 

ی را داشته باشد و ریرپذییتغدر شرایط متفاوت قابلیت  جادشدهیای که اطالعات ا گونه به

تایج حاصل از راهبردهای ی در شرایط بحرانی را افزایش بخشد. نریگ میتصمسرعت 

، تغییرات سریع محیط را شناسایی و دینما یمها کمک  های فناوری اطالعات به سازمان قابلیت

ها گردد. همچنین به تداوم  در سازمان ها یکار دوبارهبهتر تطبیق دهند و مانع از  ها آنخود را با 

جریان اطالعات و تسهیل تبادل اطالعات بین کارکنان و شهروندان در شناخت انتظارات و 

های  و یکپارچگی استراتژی باارزشو باعث ایجاد منابع  دینما یمنیازهای شهروندان کمک 

از این تحقیق از نظر  آمده دست به. نتایج گردد یمها  فناوری اطالعات با خدمات سازمان

 3لی و (؛ شر0220) 0(؛ مولیان4669) 4مفهومی تا حدی مشابه تحقیقات رز و همکاران

 ( است.0224) 5(؛ تیلر0228) 0ن و همکارانها (؛0220)

 

  

 

1. Ross et al. 
2. Mulligan 
3. Sher & Lee 
4. Han et al. 
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 است: ارائه قابلی زیر ها شنهادیپ شده کسببر اساس نتایج 

ی فناوری اطالعات، الزم است ها تیمحدودهای دولتی با توجه به الزامات و  سازمان .4

های خود را مورد واکاوی قرار دهند و تالش نمایند  ساختارها و سیاست

 های فناوری اطالعات ایجاد کنند. ی ساختاری را در راستای استراتژیریپذ انعطاف

نمودن فناوری  تر اثربخش منظور به ازاندازه شیبهمچنین از رسمیت و زوائد اداری  .0

تالش نمایند استقالل و مدیریت بخش فناوری اطالعات هر  اطالعات بکاهند و

ها به خودشان محول نموده و با  ی آنها برنامهها و  بخش را در راستای آن سیاست

 ی جریان اطالعات کمک نمایند.ساز کپارچهایجاد جلسات مشترک، به ی

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 69تابستان  02، شماره پنجم سال –مطالعات مدیریت فناوری اطالعات  30

 

 منابع
مدل  ارائهبررسی تطبیقی فرآیند جذب و (. 6903هندی، سید صالح. ) .اصیلی، غالمرضا

، مدیریت فرهنگ «مورد کاوی پژوهشگاه صنعت نفت»های دانشی  مناسب برای سازمان

 .30-13سازمانی، سال هشتم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان، 

 چابکی بر اطالعات فناوری های قابلیت تأثیر(. 6939، میترا. )بند شکسته .با شکوه، محمد

 .40-6تابستان،  ،0 شماره اول، سال ،اطالعات فناوری مدیریت وکار، مطالعات کسب

 بررسی(. 6931.، جندقی، غالمرضا.، محمدی دورباش، زهرا. )محمدباقرجعفری، سید 

 این موفقیت بر وکار فرآیندهای کسب مجدد مهندسی یها پروژه یساز ادهیپ اجزای تأثیر

 .38-16، زمستان، ونه یسی، سال دهم، شماره ور بهره، فصلنامه مدیریت ها پروژه

 اداری سالمت یتقاار در فرهنگی یشناس بیآس(. 6938ربیعی، علی.، بیگدلی، مینو. )

 لسا ت،تباطاار و یند هشیوپژ -علمیدو فصلنامه ، لتیدوغیر و لتیدو یها سازمان

 .481-606، 93ن، پیاپی تابستا و ربها اول، رةشما ،هجدهم

 مدل ایجاد(. »6939. )السادات ریحانه و طبائیان ،.حسین آبادی، دولت رضایی

 رویکرد با مبارکه فوالد صنایع حوزه در جدید یوکارها کسب برای سازمانی یها تیقابل

 .984-406 ص نهم، شماره سوم، سال ی،پژوه ندهیآ مطالعات فصلنامه ،«یپژوه ندهیآ

 در توفیق بر دانش اشتراك تأثیر(. 6906رهنورد، فرج اله.، خاوند کار، جلیل. )

، 6، شماره 6، نشریه مدیریت فناوری اطالعات، دوره اطالعات خدمات فناوری یسپار برون

 .10-03پاییز و زمستان، 

، نظام جامع فناوری اطالعات کشور )سند راهبردی((. 6901ریاضی، عبدالمجید. )

کشور، کد  اطالعات فناوری جامع طرح تدوین اطات و فناوری اطالعات، طرحوزارت ارتب

 .ITMP – 40812001- 01- 3-1پروژه 



 35 های دولتی... سازمانی فناوری اطالعات در ها تیقابلطراحی مدل 

 

 مطلوب یالگو طراحی(. 6936عباس پور، عباس.، آقازاده، احمد.، باقری کراچی، امین. )

 مدیریت مطالعات پژوهشی علمی ، فصلنامهها دانشگاهدر  سازمانی چابکی به دستیابی

 .466-666زمستان، ص  ،31 شماره دوم و بیست سال تحول(، و )بهبود

 بر مؤثر عوامل شناسایی(. 6936عطاران، جواد.، دیواندری، علی و آدینف، حیات. )

 دیدگاه مبنای بر ملت بانك در بانکی پایدار( خدمات رقابتی مزیت تحقق) بازار تحکیم

 .664-36، ص 64شماره ، 0، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره محور منبع

 نقش»(. 6934.، اسالمی، قاسمی.، ناجی و عظیمی، زهرا. )احمدرضاکریمی مزیدی، 

 مدل)سازمانی  یها تیقابلدیدگاه  از ،ها شرکت عملکرد درمحور  دانش یها تیقابل

 ،1 شمارة سوم، سال فناوری،توسعه  و ، پژوهش«(عملکرد -محور  دانش سازمانی یها تیقابل

 .41-6تابستان، ص  و بهار

 تأثیر(. 6934ی.، مخصوصی، علی. )محمدعلمحمدی، محمود.، خسروی، مهدی.، جم، 

 مطالعات فصلنامه ،ITاثربخشی  بر اطالعات فناوری یریپذ انعطاف و فنی آمادگی

 .61-03زمستان،  ،1 شماره دوم، سال اطالعات فناوری مدیریت

Appleyard, M. M. (1996). How does knowledge flow? Interfirm 

patterns in the semiconductor industry. Strategic management journal, 

Vol. 17, Winter, pp. 137-154. 

Arikan, A. M., & McGahan, A. (2010). The development of 

capabilities in new firms. Strategic Management Journal, 31(1), 1-18. 

Arora, B., Rahman, Z. (2017). Information technology capability as 

competitive advantage in emerging markets: Evidence from India, 

International Journal of Emerging Markets, Volume: 12 Issue: 3. 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive 

advantage. Journal of management, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120. 

Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research 

and an agenda for the future. Journal of Management, 36(1), 256-280. 



 69تابستان  02، شماره پنجم سال –مطالعات مدیریت فناوری اطالعات  39

 

Bharadwaj, A. (2000). A resource-based perspective on information 

technology capability and firm performance: an empirical investigation, 

MIS Q. 24 (1), pp. 169–196. 

Bharadwaj, A., Sambamurthy, V., Zmud, R. (1999). IT capabilities: 

theoretical perspectives and empirical operationalization, Paper 

Presented at the 20th International Conference on Information Systems, 

Charlotte, NC, United States, 1999. 

Byrd, T, A., Turner, D, E. (2001). An exploratory examination of the 

relationship between flexible IT infrastructure and competitive 

advantage, Inf. Manage. 39 (1), pp. 41–52. 

Capaldo, A., & Messeni Petruzzelli, A. (2011). In search of alliance- 

level relational capabilities: Balancing innovation value creation and 

appropriability in R&D alliances. Scandinavian Journal of 

Management, 27(3), 273-286. 

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a 

new perspective on learning and innovation. Administrative science 

quarterly, Vol. 35, No. 1, pp. 128-152. 

Davenport, T. H., & Klahr, P. (1998). Managing customer support 

knowledge. California management review, Vol. 40, No. 3, pp. 195-

208. 

Fagenson-Eland, E., Ensher, E.A. and Burke, W.W. (2004), 

“Organization development and change interventions: a seven-nation 

comparison”, Journal of Applied Behavioral Science. 

Fertuck, L. 1992. Systems Analysis and Design: With CASE Tools, 

Wm. C. Brown Communications Inc., Dubuque, Iowa. 

Fink,L. (2009). Exploring the perceived business value of the 

flexibility enabled by information technology infrastructure. journal 

homepage: www.elsevier.com/locate/im. Information & Management 

46 (2009) 90–99. 

Gibson, Rick. 1994. Global information technology architectures. 

Journal of Global Information Management, 2(1): 28-39. 



 32 های دولتی... سازمانی فناوری اطالعات در ها تیقابلطراحی مدل 

 
Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge 

management: An organizational capabilities perspective. Journal of 

management information systems, Vol. 18, No. 1, pp. 185-214. 

Heimeriks, K. H., Schijven, M., & Gates, S. (2016). Manifestations 

of higher-order routines: The underlying mechanisms of deliberate 
learning in the context of postacquisition integration. Academy of 
Management Journal, 55(3), 703-726. 

Helfat, C. E. (2007). “Dynamic capabilities: Understanding strategic 

change in organizations” Malden, MA: Blackwell. 

Jacks, T., Palvia, P., Schilhavy, R., Wang, L. (2011). A framework 

for the impact of IT on organizational performance, Bus. Process 

Manage. J. 17 (5), 2011, pp. 846–870. 

Jyotsna Bhatnagar et al. (2010), ‘Organizational change and 

development in India: A case of strategic organizational change and 

transformation’, Journal of Organizational Change Management 

Vol. 23 No. 5, 2010 pp. 485-499. 

Kotha, R., Zheng, Y., & George, G. (2011). Entry into new niches: 

The effects of firm age and the expansion of technological capabilities 
on innovative output and impact. Strategic Management Journal, 
32(9), 1011-1024. 

Luca, L, M, D., Atuahene-Gima, K. (2007). Market knowledge 

dimensions and cross-functional collaboration: examining the different 

routes to product innovation performance, J. Marketing 71 (1), pp. 95–

112. 

Madhavaram, S., & Hunt, S. (2008). The service-dominant logic and 

a hierarchy of operant resources: developing masterful operant resources 

and implications for marketing strategy. Journal of the Academy of 

Marketing Science, Vol. 36, No. 1, pp. 67-82. 

Miner, John B. (1982). Theories of Organizational Structure and 

Process. Chicago: Dryden. 

Mulligan, P. (2002). Specification of a capability-based IT 

classification framework. Information &amp; Management, Vol. 39, 

No. 8, pp. 647-658. 



 69تابستان  02، شماره پنجم سال –مطالعات مدیریت فناوری اطالعات  38

 

Narayanan, V. K., Colwell, K., & Douglas, F. L. (2009). Building 

organizational and scientific platforms in the pharmaceutical industry: A 

process perspective on the development of dynamic capabilities. British 

Journal of Management, 20(1), 25-40. 

Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of "ba": building a 

foundation of knowledge creation. California Management Review, 

Vol. 40, No. 3, pp. 40-54. 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating 

company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. 

New York: Oxford University Press. 

Panda, S., Kumar Rath, S. (2017). The effect of human IT capability 

on organizational agility: an empirical analysis, Management Research 

Review, Volume: 40 Issue: 7. 

Pennings, Johannes M. (1992). “Structural Contingency Theory: A 

Reappraisal.” Research in Organizational Behavior 14 (1992): 267–

309. 

Rai, A., Patnayakuni, R., Seth, N. (2006). Firm performance impacts 

of digitally enabled supply chain integration capabilities, MIS Q. 30 

(2), 2006, pp. 225–246. 

Ross, J. W., Beath, C. M., & Goodhue, D. L. (1996). Develop long-

term competitiveness through IT assets. Sloan management review, 

Vol. 38, No. 1, pp. 31-42. 

Ross, Jeanne W. & George Westerman. 2004. Preparing for utility 

computing: The role of IT architecture and relationship management. 

IBM Systems Journal, 43(1): 5-19. 

Sawhney, M., Verona, G., Prandelli, E. (2005). Collaborating to 

create: the Internet as a platform for customer engagement in product 

innovation, J. Interact. Marketing 19 (4), pp. 4–17. 

Simsek, Z., Lubatkin, M, H., Veiga, J, F., Dino, R, N. (2009). The 

role of an entrepreneurially alert information system in promoting 

corporate entrepreneurship, J. Bus. Res. 62 (8), 2009, pp. 810–817. 



 36 های دولتی... سازمانی فناوری اطالعات در ها تیقابلطراحی مدل 

 
Siriginidi Subba Rao, (2005) "Electronic books: their integration into 

library and information centers", The Electronic Library, Vol. 23 

Issue: 1, pp.116-140, 

Tippins, M. J., & Sohi, R. S. (2003). IT competency and firm 

performance: Is organizational learning a missing link?. Strategic 

Management Journal, 24(8), 745-761. 

Tippins, M.J. and Sohi, R.S. (2003) IT Competency and Firm 

Performance: Is Organizational Learning a Missing Link? Strategic 

Management Journal, 24, 745-761. http://dx.doi.org/10.1002/smj.337 

Wang, Y., Chen, Y., Nevo, S., Jin, J, F., Tang, G., Chow, W, S. 

(2013). IT capabilities and innovation performance: the mediating role 

of market orientation, Commun. Assoc. Inf. Syst. 33. 

Xiang, J., Archer, N., & Detlor, B. (2014). Business process redesign 
project success: the role of socio-technical theory. Business Process 

Management Journal, 20(5), 773-792. 

Y. Chen, et al., (2015). IT capabilities and product innovation 

performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive 

intensity, Inf. Manage. (2015), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2015.05.003 

Zhang, M., Sarker, S. (2008). Unpacking the effect of IT capability 

on the performance of export-focused SMEs: a report from China, Inf. 

Syst. J. 18 (4), 2008, pp. 357–380. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2015.05.003


 


