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Abstract  
Digital transformation, which has always been important as a fundamental and strategic action 
in organizations, has become more important in recent years following the outbreak of 
coronavirus and the pressures of the coronavirus epidemic have accelerated the efforts of 
organizations to create digital transformation. The purpose of this study is to design an 
organizational performance model based on the digital status of the organization in the Corona 
era with the data foundation approach in the Ministry of Samt. This research was conducted 
with a qualitative-inductive approach and the method of Strauss-Corbin contextual theory. The 
research tool (data collection) was a semi-structured interview. Using the grounded theory 
method, the data obtained from interviews with 27 elites and qualified specialists of the 
Ministry of Samt were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. 18 general 
categories in the form of a paradigm model in which these factors include causal conditions 
(individual factors, organizational factors, technological factors and environmental factors) 
central phenomenon (digital status of the organization), underlying conditions (digital context, 
management context, individual context, technology context), conditions Intervener (individual 
factors, cultural factors and organizational factors) and strategies (individual strategy, 
managerial strategy and organizational strategy) and consequences (individual results, 
organizational results and social results). 
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 یجیتالید وضعیت بریمبتن سازمانی عملکرد مدل تبیین و ارائه
   صمت وزارت در بنیاد داده رویکرد با کرونا دوران در سازمان

 اســلامی، آزاد دهاقان، دانشــگاه دولتی،واحد ،مدیریت دکتري دانشــجوي      زهره نمکی

 ایران دهاقان،
  

 ایران ،دهاقان اسلامی، آزاد دانشگاه دهاقان، واحد مدیریت، گروه استادیار،  سیدمحمدرضا داودي
  

 ایران دهاقان، اسلامی، آزاد دانشگاه دهاقان، واحد مدیریت، گروه استادیار،  سعید آقاسی

 چکیده
 يسالها یبوده، ط تیدر سازمانها حائز اهم کیو استراتژ یاقدام اساس کیبه عنوان  شهیکه هم تالیجیتحول د

کرونا تلاش  روسیو يریگاز همه یناش يهاکرده و فشار دایپ يشتریب تیکرونا اهم روسیو وعیش یدر پ ریاخ
رد مدل عملک یپژوهش طراح نیا ماست. هدف از انجا دهیسرعت بخش تالیجیتحول د جادیا يسازمانها را برا

 نیت. ادر وزارت صمت اس ادیداده بن کردیسازمان در دوران کرونا با رو یتالیجید تیوضع بریمبتن یسازمان
پژوهش  انجام شد. ابزار نیکورب-استراوس يانهیزم هیو به روش نظر ییااستقر -یفیک کردیپژوهش با رو

 حاصل از يهاداده ،يانهیزم هیاز روش نظر يریگبود. با بهره ساختارمندمهیها) مصاحبه نداده ي(گردآور
سه مرحله  یوزارت صمت ط طینفر از نخبگان و متخصصان واجد شرا 27انجام شده با  يهامصاحبه

عوامل  نیکه ا یمیدر قالب مدل پارادا یمقوله کل18شد.  لیو تحل هیتجز یو انتخاب ياز، محورب يکدگذار
 يمحور دهی) پدیطیو عوامل مح يعوامل فناور ،یعوامل سازمان ،يط عّلى (عوامل فردیشرا رندهیدربرگ
)، يبستر فناور ،يبستر فرد ،یتیریبستر مد ،یتالیجی(بستر د سازنهیزم طیسازمان)، شرا یتالیجید تی(وضع

 اهبردر ،ي) و راهبردها (راهبرد فردیو عوامل سازمان یعوامل فرهنگ ،يگر (عوامل فردمداخله طیشرا
 .) استیاجتماع جیو نتا یسازمان جینتا ،يفرد جی(نتا امدهای) و پیو راهبرد سازمان یتیریمد

 .صمت ارتوز کرونا، بنیاد، داده شدن، دیجیتالی سازمانی، عملکرد واژگان کلیدي:

                                                           
                                                              smrdavoodi@ut.ac.ir نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه
تنها افزایش با توجه به وضعیت کنونی و قرارگرفتن در شرایط کرونا برخی از متخصصان نه 

دانند. وري، بلکه بقاي سازمانها و دولتها را در گرو رهسپارشدن در تحول دیجیتال میبهره
مشهود است، زیرا به دلیل بروز  19-گیري کوویدتأثیر افزایش دیجیتال در طی همه

افته هاي دیجیتالی افزایش یهنجارهاي فاصله اجتماعی در سراسر کشور، استفاده از فناوري
اند خود را با روشهاي جدید کار و زندگی وفق داده است. مردم در سراسر جهان مجبور شده

 و به سمت کار از خانه  سوق داده شوند. 
 نحوي به و کارکسب  تیسن باورهاي نوین، هايفناوري ظهور سبب به دیجیتال عصر در 

 تغییرات با همگامی آن و دارند روپیش راه یک تنها سازمانها .است شدهدگرگون  اساسی
 آفرین،تحول هايفناوري شد. خواهند حذف رقابت دور از اینصورت غیر در است، موجود
 ردوا یک مفهوم عنوان به دیجیتال تحول و اندزده رقم را و کار دیجیتال کسب تحول

 ).Tolboom ,2016است ( شده و کار کسب ادبیات
فرآیند تحول دیجیتال یکی از ترفندهاي جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی است که  

به تازگی و با شیوع ویروس کرونا در کشورمان و در میان برخی از سازمانهاي دولتی و کسب 
 ا کرده است. با توجه به اینکهو کارهاي حوزه دیجیتال و تکنولوژي اهمیت دو چندان پید

سابقه را به جهانی وارد کرده که در حال تحول دیجیتالی شدن است، شرایط کرونا بحرانی بی
ها نفر براي جلوگیري از شیوع بیماري و حفظ تداوم تجارت شروع به دورکاري میلیون

زمانها کمک هاي کاري جایگزین به ساو استراتژي 1کردند و توسعه منابع انسانی مجازي 
لذا  هاي فعلی وفق دهند و براي رفع اختلال در آینده آماده کنند.کرد که خود را با چالش

دید بود گذار به دوره ج باید به دنبال تجزیه و تحلیل نقش توسعه منابع انسانی در بحران و
نها از تکه در صورت ایجاد اختلال و تغییر بتوان همواره به سازمانهاي خود کمک کرده تا نه 

شود، این بحران نجات یابند، بلکه در دوره جدیدي از کار که توسط فناوري دگرگون می
 ).Bennett et al.,2021پیشرفت کنند و عملکرد خود را افزایش دهند (

 را سازمانها و کارکنان همه بلکه فناوري نیست پیرامون موضوعی صرفاً شدندیجیتالی 
 میان همراستایی و نیازمند هماهنگی دیجیتالی اقدام هر رو دهد. از اینمی قرار تأثیر تحت

 کرده متحمل بر سازمانها ايگسترده فشار دیجیتال تحول است. کارکنان و فرآیند فناوري،

                                                           
1. Virtual human resource development 
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 دیگر سازمانی هر تغییر همانند و است بنیادي تغییر دیجیتال تحول است مسلم آنچه است. 
توان ). فرهنگ دیجیتال را میCerpa & Chew,2018شود ( مدیریت باید دقت نهایت با

یجیتال هاي دریزي براي استراتژيتواند برنامهیک سازمان میابزاري دانست که از طریق آن 
 سازمانی موجود باید رو فرهنگسرعت در حال تغییر آغاز کند. از اینرا در یک محیط به 

ام شده، بعنوان گهاي پذیرفته کشیدن ارزشها و هنجارکارکنان سازمانها را جهت به چالش
 ).Buvat,2018سازي تشویق کند (اولیه دیجیتالی

ی در محل هاي دیجیتالشرکتها باید در تفسیر مجدد فرهنگ شرکتی خود پیرامون جنبه 
دادند آنچه که رهبران دیجیتال را از بقیه جدا  ) نشان2015(1کار فعال باشند. کان و همکاران

دیجیتالی واضح است که همراه با فرهنگ دیجیتالی آماده تغییر است. کند، یک استراتژي می
سازمان اروپایی  340اي در مطالعه 2017در سال  2در همین راستا شرکت مشاوري کپجمیناي

دهنده درباره چالش فرهنگ دیجیتال انجام داده و به این نتیجه پاسخ 1700با مشارکت 
دانند می ل فرهنگ دیجیتال را مانع تحول دیجیتالدهندگان، مسائاز پاسخ %62رسیدند که 

)Caro et al.,2020-Martínezدر پژوهشی  با  2018( 3). همچنین کانتیک و ویدیکی (
گذاري بیان کردند که رهبري فعال و سرمایه "استراتژي براي یک سازمان دیجیتالی "عنوان 

یجیتال است. ن به یک سازمان دشدکننده پتانسیل شرکت براي تبدیلاز عوامل کلیدي تعیین
منجر به  19-گیري کوویدتأثیر نوع سازمان بر زمان پاسخگویی به نوآوري در بحران همه

هاي بسیاري را به وجود آورده که به تغییر ایجاد یک محیط در حال تغییر شده و چالش
 Absberger andشود(هاي نوآورانه منجر میحلانداز در ایجاد نوآوري و راهچشم

Coctes ,2021 رد، گیهاي دیجیتالی که در اختیار شرکتها قرار می). حجم عظیمی از داده
وکاري است  تواند منبع جدیدي براي تولید ارزش در سازمانها باشد. در نتیجه این سازمی

ند هاي دیجیتال براي افزایش عملکرد استفاده کنتوانند از طریق آن از فناوريکه شرکتها می
)Martínez-Caro et al.,2020 .( 
داشتن فرهنگ دیجیتالی که کارمندان و تیمها را در شرکتها به سمت تقسیم و ایجاد  

). تمایل کارمندان به استفاده  Richards et al.,2019باشد (دانش سوق دهد، ضروري می
ی شهاي جدید و ارزشمند یا انجام کار به روو به اشتراك گذاشتن دانش براي تولید ایده

                                                           
1. Kan et al. 
2. capgmini 
3.  Kontić & Vidicki 



 151 | نمکی و همکارانمبتنی بر..../ و تبیین مدل عملکرد سازمانیارائه 

 Dubey et( هاي دیجیتال استفاده کندسازد تا از فناوريسازمان را قادر می بدیع و مناسب
al.,2019 تواند باعث تحریک رفتاري در بین اعضاي سازمان ). یک فرهنگ دیجیتال می

 عنوان منبع ارزشی براي سازمان سوق دهدهاي دیجیتالی بهشود که آنها را به پذیرش فناوري
هاي پژوهش ).Wilman and Rajaunka ,2019بت به آنها را تقویت کند (و  تعهد نس

سازمانی  توانند بر عملکردهاي دیجیتال میمتعدد بر این واقعیت متمرکز هستند که فناوري
 ). Richards et al.,2019تأثیر بگذارند (

 روزها نای کرونا شیوع که هستیم آن شاهد 2020با توجه به چالش ویروس کرونا در سال  
ی از شده خیل باعث آن پیاپی هايموج نیز، کشورمان در و است باقی خود قوت به هم چنان

نشین شده، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده و هاي شیوع آن خانهشهروندان از ترس موج
ها ترجیح دادند که  به دنبال سبک جدیدي براي اداره امور خود ها و سازماناکثر شرکت

 کاري باشند.مانند دور 
کارکنان وزارت صمت و هدف و ماموریت این سازمان که ارتقاء  مهم نقش با عنایت به 

 باشد و همچنین در راستاي اسناد فرادستی وزارت صنعت، معدن و تجارتمنابع انسانی می
ریزي، نظارت، حمایت و پشتیبانی تولید و تجارت در کشور، گذاري، برنامهاز طریق سیاست

باشد و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادي و فناوري در منطقه مدیریت بخش می دارعهده
گذاري و تولید بر سرمایهرا با تأکید بر رشد مستمر اقتصادي و رشد ارزش افزوده بخش مبتنی

هاي انسانی، اشتغال پایدار، مدیریت صادرات محور، ارتقاي توانمندي و شایستگی سرمایه
د هاي خصوصی بزرگ و توانمنزنجیره ارزش، تشویق ایجاد بنگاه اثربخش بازار، مدیریت

بر مبتنی ايهاي منطقهگذاري متوازن و متناسب با قابلیتتولیدي و تجاري، توسعه سرمایه
هاي صنعتی، معدنی و تجاري در جهت ارتقاي آمایش سرزمین، توسعه ظرفیتها و فناوري

 نماید. سطح رفاه جامعه تعقیب می
 و اجتماعی، اقتصادي توسعه ساله بیست اندازچشم نهایی سند براساس همچنین  

 در فناوري و اول اقتصادي، علمی وضعیت به 1404سال  در باید ایران اسلامی جمهوري
 هايبخش همه که است مسئولیتی اندازچشم اهداف این یابد. تحقق ارتقا منطقه سطح

 اقتصادي و اجتماعی، پیشرفت مبناي که بود چرا خواهند سهیم آن و خصوصی در دولتی
 انتقال بر علاوه تردید است. بدون متخصص انسانی نیروي تربیت و انسانی منابع توسعه

 انسانی سرمایه توسعه دانش، مرزهاي توسعه و اخلاق اجتماعی ارزشهاي تعالی و فرهنگ
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ریت منابع کارکردهاي مدی و هامأموریت مهمترین جمله از نیز متخصص نیروهاي تربیت و
 برخی واسطه به متأسفانه ما کشور در گذشته هايدهه در اما .آیدمی شمار به انسانی درست

 انسانی نیروي کارکرد تربیت آموزشی و فرهنگی مدیریتی، سیاسی، اقتصادي، عوامل از
 است.  نبوده توجه مورد چندان کار دنیاي با تعامل در متخصص

نظام  اصلاح و بازنگري آن که براساس دهد دست به یالگوی تواندمی پژوهش این نتایج 
با توجه به مطالب  .نماید پذیرامکان را مطالعه مورد این وزارتخانه در ویژه به کشور اداري

عنوان شده، آیا وضعیت دیجیتالی بر افزایش عملکرد سازمان در دوران کرونا  تاثیر 
ازمان در بر وضعیت دیجیتالی سی مبتنیگذارد؟ ارائه و تبیین مدلی براي عملکرد سازمانمی

 دوران کرونا در وزارت صمت چگونه است؟

 پیشینه پژوهش
مختلف مورد  يهامهم را از جنبه نیاند انموده یسع محققانموضوع،  تیبه اهم تیعنا با

نقش توسعه  "در مقاله خود با عنوان) 2021( قرار دهند. به عنوان مثال بنت و همکاران یبررس
کردند  انیب ")تالیجیتحول د يمهارت ها عی(تسر 19 کووید در بحران يمجاز یانسانمنابع 

بلکه در دوره  ابند،یتا نه تنها از بحران نجات  کندمیبه سازمان کمک  یتوسعه منابع انسان که
ابسبرگر و  کنند. شرفتیپ شود،یدگرگون م ياز کار که توسط فنآور يدیجد

تأثیر نوع سازمان بر زمان پاسخگویی به نوآوري در  "نواناي با ع) در مقاله2021کوکتز(
هاي نوپا و نوآوري باز بویژه پس از بحران اهمیت همکاري بین شرکت "19بحران کووید 

 دهد. را نشان می
و تعهد سازمانی  19 بحران کووید") در مقاله خود با عنوان 2020فیلیموناو و همکاران ( 

ارشد با توجه به حوادث  تیریمد يهامیحفظ ت يبرا که بیان کردند"مدیران ارشد هتل 
) 2020. لی و همکاران (کرد تیخود را تقو یسازمان يریپذانعطاف دیبا نده،یزآیآمفاجعه

در  "19 گیر کوویدنوآوري همگرایی در عصر دیجیتال در بحران همه"عنوان اي بهدر مقاله
  کردند. یرا بررس لتایجید ییهمگرا ينوآور) CIي (سازکپارچهیعصر 

هاي دیجیتال و عملکرد شرکت: فناوري"اي با عنوان در مقاله )2020مارتینز و همکاران ( 
 يتهایعالتوسعه ف تواندیمشاغل م يسازیتالیجید بیان کردند که "نقش سازمانی دیجیتال

از  التیجید یسازمان ها تنها درصورت استفاده از فرهنگکند، اما شرکت تیرا تقو یارزش
  استفاده خواهند کرد. لیپتانس نیا
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 يماریب یدر ط تالیجیدافزایش   ریتأث"اي با عنوان) در مقاله2020دي و همکاران ( 
 یالتیجید شیافزابیان کردند که  " و عمل قیدر مورد تحق یدگاهی: د19 کووید ریگهمه

 . دهدیخانه  سوق م دررا به سمت کار  یسسات آموزشوها و مشدن، شرکت
تاب  يبرا یابیمدل ارز کی"تحت عنوان  یدر پژوهش) 2020( نماززاده و همکاران شیپ 

 ستمیس کینامید کردیعملکرد: رو يدیکل يهابا در نظرگرفتن شاخص مارستانیب يآور
ر د یقابل توجه ریتأث یعوامل مرتبط با منابع انسان بیان کردند که  "شدن یجهان

  د.منجر به کاهش عملکرد شو تواندیآنها م راتییته و تغداش هامارستانیب يریپذانعطاف
سازمان یک   يبرا ياستراتژ "در مقاله خود با عنوان )2018(یکیدیو و کیکانت 
 لیپتانس هستند که يدیعوامل کل يگذار هیفعال و سرما يرهبربیان کردند که  "لیتایجید

 . کند یم نییرا تع تالیجیسازمان د کیشدن به  لیتبد يشرکت برا
از  يبرداراکتشاف و بهره يسازمتعادل ") در مقاله خود با عنوان 2017و داتا ( نوانکپا 

 ردند کهک انیب "یبر عملکرد سازمان تالیجیشدت تجارت د ریتأثفناوري اطلاعات  :منابع 
 تالیجیتجارت د شیافزا تیهدا يموجود برا فناوري اطلاعات يهاتیکه از قابل ییهاشرکت
  دارند. يشتریبازده عملکرد مهارت ب نیدر تأم کنند،یم استفاده

 یچارچوب "یتالیجیسازمان د یطراح"با عنوان يادر مقاله )2017چارلز و همکاران ( 
 .دادندارائه  تالیجیمؤثر د يهاسازمان یطراح يبرا یمفهوم

رد و عملک یابعاد متعدد توسعه منابع انسان"با عنوان يادر مقاله )2014(يسانگ و چو  
 و دهیود بخشکارکنان را بهب یستگیتعهد و شا ،یتوسعه منابع انسان کردند که انیب "یسازمان

  .گذاردیم ریبرعملکرد سازمان تأث
در  )1399( یزنجان یو شام دریقهمچنین در داخل کشور تحقیقاتی انجام شده مانند  

بیان کردند  "کارکنان تالیجید ۀتجرب يریگعوامل مؤثر بر شکل يالگو "مقاله خود با عنوان
 يبرا ندیخوشا تالیجیتجربه د يریگموجود عوامل اثرگذار بر شکل تیوضع يبهسازکه 

  است. يکارکنان در سازمان ضرور
ر ب یمبتن يهالیتحل يارائه مدل راهبرد ") در مقاله خود با عنوان1399فانی و همکاران ( 

به که  "تحت وب  يهاشرکت تالیجید یابیبازار يسازنهیوب جهت سنجش عملکرد و به
آن عوامل  يتحت وب منجر شد که بر مبنا يشرکتها تالیجید یابیدر حوزه بازار هینظر جادیا
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داده  يرتئو يبر مبنا ينظر يدر قالب الگو امدیگر، راهبرد و پعوامل مداخله ،يانهیزم ،علّی
 شد.  نییتب آن جیو نتا داکردهیمعنا پ ادیبن
طرح  يرو شیپ يچالشها ییشناسا "در مقاله خود با عنوان )1399کاران (و هم ينوذر 

وزارت صنعت،  يمطالعه مورد -مؤثر آن يساز ادهیپ يبرا ییو ارائه راهکارها يدورکار
 . باشدیم يدورکار یاطلاعات و ارتباطات جزء اصل ينشان داد فناور "معدن و تجارت

 يرهبر یچارچوب مفهوم یطراح "عنوان) در مقاله خود با 1398نوري و همکاران ( 
نوان عبه تالیجیتحول د يرهبربیان کردند که  "ی رانیا يدر سازمانها تالیجیتحول د
منابع،  صینقشه راه، تخص یعبارت است از طراح یتیریمد مات،یاز تصم يامجموعه
با هدف کسب منفعت از  یچارچوب مناسب حکمران يسازادهیو انتخاب و پ یدهسازمان

 می باشد.  در سازمان نیآفرتحول يهايفناور رشیپذ
، اطلاعات يفناور ریتأث یبررس"در مقاله خود با عنوان  )1398( يو لاجورد ینیخداد حس 

دانش  تیریدم ریتأث بیان کردند که "یبر عملکرد سازمان یسازمان يریادگیدانش و  تیریمد
هاي تحقیق در اي از پیشینهخلاصه است. و بالاتر تريقو یبر عملکرد سازمان میطور مستقه ب

 ) به شرح ذیل آورده شده است:2) و (1هاي (جدول

 هاي داخلیاي از پیشینه). خلاصه1جدول (
 نام محقق روش تحقیق نتایج تحقیق

 مطالعات داخلی
 بهرگیري تجعوامل اثرگذار بر شکل موجودبهسازي وضعیت 

 مان ضروري است.دیجیتال خوشایند براي کارکنان در ساز
ا ب توصیفی پیمایشی و

 ايمرحله روش کیفی دو
قیدر و شامی 

 )1399زنجانی (
ت شرکتهاي تح تالیجید یابیدر حوزه بازار هینظر جادیابه 

عوامل  ،ايزمینه ،آن عوامل عّلی يوب منجر شد که بر مبنا
 يبر مبنا ينظر يدر قالب الگو امدیگر، راهبرد و پمداخله

 تیصورت روابه جینتاو معنا پیداکرده  ادینداده ب يتئور
 .شد نییو تب حیتشر

بر یو مبتن یفیک
 ادیپردازي داده بننظریه

 فانی و همکاران
)1399( 

 بوده و يدورکار یاطلاعات و ارتباطات جزء اصل يفناور
طرح  نیا يآن امکان اجرا يرساختهایبدون فراهم بودن ز

 يرهادر ابزا یارتباط يرساختهای.زباشدیم رممکنیغ باًیتقر
ازمان س یداخل ونیاتوماس ستمیو س شودینم اصهخل یارتباط

 .باشدیاز آن م یبخش زیکارکنان ن يو کارتابل کار

 پیمایشی
نوذري و 

 )1399همکاران (
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 ). 1جدول (ادامه 
 نام محقق روش تحقیق نتایج تحقیق

 مطالعات داخلی
و  دیگرد نییو تب نیتدو تالیجیتحول د يچارچوب رهبر

 مات،یاز تصم ياعنوان مجموعهبه تالیجیتحول د يرهبر
ع، مناب صینقشه راه، تخص یعبارت است از طراح یتیریمد

 چارچوب مناسب يسازادهیدهی و انتخاب و پسازمان
 يهايفناور رشیاز پذ نفعتهدف کسب م با یحکمران
 .دیگرد يسازمفهوم در سازمان نیآفرتحول

 هختیآم کردیاز رو يرویپ
از  يریگو با بهره

مند مرور نظام يهاروش
در قالب  یو دلف اتیادب

 یاکتشاف یطرح

نوري و همکاران 
)1398( 

میزان تأثیرگذاري مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ورود 
ند و تأثیر کمتغیر یادگیري سازمانی بهبود چشمگیري پیدا نمی

ر و تانی قويمستقیم بر عملکرد سازم طورمدیریت دانش ب
 .بالاتر است

 پیمایشیـ توصیفی 
خداد حسینی و 

لاجوردي 
)1398( 

 مطالعات خارجی
حران کند تا نه تنها از بیبه سازمان کمک متوسعه منابع انسانی 

 يورااز کار که توسط فن يدی، بلکه در دوره جددابینجات 
 .کنند شرفتیشود، پیدگرگون م

 توصیفی
 بنت و همکاران

)2021( 

ویژه هاي نوپا و نوآوري باز بههمیت همکاري بین شرکتا
 دهد.پس از بحران را نشان می

 روش و رگرسیون
QML 

 ابسبرگر و کوکتز
)2021( 

هاي مدیریت ارشد با توجه به حوادث براي حفظ تیم
پذیري سازمانی خود را تقویت آمیزآینده، باید انعطاففاجعه

 گذاري کنند.مایهسر مسئولیت اجتماعی شرکتکرده و در 
pls 

فیلیموناو و 
 همکاران

)2020( 
را  تالیجید ییهمگرا نوآوري(CI) سازي یکپارچه در عصر

 کردند. یبررس
plsکمی- 

لی و همکاران 
)2020( 

گیري المللی و شکلدر مورد چگونگی فعالیت کارآفرینان بین
 نظم نوظهور جهانی بحث شده است.

 )2020شاکر  ( توصیفی

تواند توسعه فعالیتهاي ارزشی را سازي مشاغل میدیجیتال 
 ها تنها درصورت استفاده از فرهنگتقویت کند، اما شرکت

 سازمانی دیجیتال از این پتانسیل استفاده خواهند کرد.

معادلات  -کمی
 ساختاري

مارتینز و 
 همکاران

)2020( 
مسائل  و یتالیجیدافزایش  فضاي  یاحتمال يوهایسنار
 شیافزاکند. یم یبررس ،دیآیم بوجودکه  را یقاتیتحق

را به سمت  یسسات آموزشوها و مشدن، شرکت یتالیجید
 .دهدیخانه  سوق م درکار 

 توصیفی
 دي و همکاران

)2020( 
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 ). 1جدول (ادامه 
 نام محقق روش تحقیق نتایج تحقیق

 خارجیمطالعات 
 يروآوبر ن یتأثیر مثبت یو بهبود روند داخل یتحول مفهوم

نوآورانه خدمات،  جیشده دارد. سرانجام، نتا خدمات ادراك
باعث رضایت مشتري  خدمات یاستفاده از طراح قیاز طر
 گذارد.تأثیر می عملکرد سازمان بر نوبه خود که بهشده 

سازي مدل-کمی
 يمعادلات ساختار

 یحداقل مربعات جزئ

 لی و همکاران
)2020( 

 ییرا شناسا19 کووید حرانب یتیریو مد یابیبازار يامدهایپ
ظر ن مناسب منابع از صیتخص يرا برا ییشنهادهایکرده و پ
 د.سازي ارائه دهدیجیتال

 توصیفی تحلیلی
 جووسکی

)2020( 

در  یقابل توجه ریتأث یوامل مرتبط با منابع انسانع
 واندتیآنها م راتییو تغداشته  هامارستانیب يریپذانعطاف

ها تعداد تخت ن،ی. علاوه بر امنجر به کاهش عملکرد شود
 .دهند رییرا تغ يریپذانعطاف توانندیم

 سیستم پویایی
نماززاده و  شیپ

 )2020( همکاران

اخت زیاد زیرساحتمال بر تحول دیجیتال به هاي مبتنیسازمان
 کنند.فناوري دیجیتال را ایجاد می

تجربی به همراه 
 نظرسنجی

 لی و همکاران
)2019( 

هستند که  يدیعوامل کل يگذار هیو سرما فعال يرهبر
را  تالیجیسازمان د کیشدن به  لیتبد يشرکت برا لیپتانس

 يمندسازها ، توان وهیشبر  یتالیجید يکند.استراتژ یم نییتع
 یمبتن يهمکار يبه داده ها و ابزارها یدسترس استعدادها ،

 است.

 کمی
کانتیک و 
 ویدیکی

)2018( 

 يموجود برافناوري اطلاعات  ايهکه از قابلیت ییهاشرکت
 نیدر تأم ،کننداستفاده میافزایش تجارت دیجیتال  تیهدا

 دارند. يشتریبازده عملکرد مهارت ب
 یتجرب

 و داتا نوانکپا
)2017( 

 تالیجیهاي مؤثر دسازمان یطراح يبرا یمفهوم یچارچوب
 دهد.میارائه 

 کمی
چارلز و همکاران 

)2017( 
را  یتالیجیهاي دك در سازمانمشتر یاصل یژگیچهار و

 عکار و مناب يروی، نناتیتمر ،طرز تفکرکردند:  ییشناسا
 دیجیتالی.

 کمی
وسترمن و 

 همکاران
)2014( 

د کارکنان را بهبو یستگیتعهد و شاتوسعه منابع انسانی، 
 گذارد.و برعملکرد سازمان تأثیر می،بخشیده

 یفیک - یکم
 سانگ و چوي

)2014( 
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 روش 
 & Strauss( زمینه اي نظریه به روش و استقرایی - کیفی رویکرد با شپژوه این

Corbin,1998یکرد سازمانعمل بازشناسی به ساختاریافته نیمه ابزارمصاحبه از استفاده با ) و 
 ال اطلاعاتوضعیت دیجیت درخصوص که آنجا از. است پرداخته یتالیجید تیبا توجه به وضع

 در اهداده تحلیل اصلی ساختار. است مناسب روش این نیست، دست در مناسب و کافی
 اولین. است انتخابی و محوري باز، کدگذاري روش سه مبناي بر کوربین - استراوس روش
 به اهداده که است باز کدگذاري تئوري، روش گراندد در هاداده تفسیر و تحلیل مرحله

 ) مرحله دومStrauss & Corbin,1998میشوند (  شکسته خود واحد ترینکوچک
 ارکن در ايتازه شکل به و سازيمفهوم تجزیه، هاداده آن طی که است محوري کدگذاري

 مقوله تعدادي به گرتحلیل که است این محوري لازمه کدگذاري.گیرندمی قرار یکدیگر
 و فرعی هايمقوله به مفاهیم تبدیل فرایند این. باشد داشته دست در را آنها و باشد رسیده
 باز کدگذاري مرحله مقوله یک بنیاد، داده پردازنظریه محوري، کدگذاري در( است اصلی

 به( دهدمی قرار است آن بررسی حال در که فرآیندي مرکز در را آن و کرده انتخاب را
 اندتعبار دیگر هايمقوله. دهدمی ربط آن به را هامقوله دیگر سپس،) مرکزي پدیده عنوان

 لشام مرحله این. »پیامدها« و »گرمداخله و ايزمینه شرایط« ،»راهبردها« ،»على شرایط «  : از
 تفسیر و تحلیل سوم مرحله .میشود نامیده »کدگذاري الگوي« که است نمودار یک ترسیم

 مرتبط زيمرک طبقه به هاطبقه آن طی گزینشی کدگذاري. است گزینشی کدگذاري ها،داده
 به ولاتمق سایر و شده شناسایی هسته مقوله مرحله این رد. دهندمی شکل را نظریه و میشوند
 میشود. داده ارتباط آن با مند نظام صورت

 زا بر عملکرد با توجه به وضعیت دیجیتال اثرگذار عوامل"همچون  سؤالاتی با مصاحبه 
عملکرد را با توجه  فعلی وضعیت هاییویژگی چه را بیان کنید؟ محتوایی و ساختاري حیث

ت افزایش عملکرد با توجه به وضعی براي موانعی کند؟چهمی متمایز ت دیجیتالبه وضعی
 توصیفی کد 81 باز کدگذاري فرآیند انجام از پس "دارد؟ وجود در سازمانها دیجیتال

 دهاک شده، استخراج کدهاي میان تمایز و شباهت براساس دوم مرحله در. گردید استخراج
 سوم مرحله در. شد حاصل محوري کد 18 و شدند بندي دسته مشترك محور یک در

 وريمح مقوله عنوان به هامقوله از یکی کوربین، و استراوس ايمؤلفه شش مدل براساس
 .شد مشخص آن با پارادایمی مدل در هامقوله سایر ارتباط و انتخاب



 1400 زمستان|  102شماره |  30سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 158
 

کنندگان در این پژوهش کنشگرهاي مشارکت کنندگان و نمونه گیري:مشارکت 
 سازمان، گاننخب به موضوع تحقیق بوده و براي مصاحبه اکتشافی از مدیران،سازمانی مربوط 

 احبهمص مورد نمونه. است شده سازمان استفاده در کاري دور درگیر افراد و مدیریت بخش
 نیمه بهمصاح و شد استفاده هدفمند گیري نمونه روش از آنها انتخاب براي که بودند نفر27

مشارکت  شناختیهاي جمعیتویژگی. گرفت صورت باز لاتسئوا با و ساختاریافته، عمیق
 بررسی منظور به ايکتابخانه مطالعات ) آورده شده است. همچنین2در جدول ( کنندگان
) کفایت( اشباع روش طریق از مطالعه مورد هاينمونه تعداد کفایت. پذیرفت انجام مستندات

 ). Glasser and Strauss,1967:65( شد حاصل نظري
 نف سه با و نظام مند رهیافت از ، بنیاد داده استراتژي اجراي منظور به پژوهش این در 

همچنین معیار ) . Lee,2001:47( است شده استفاده انتخابی و محوري باز، گذاريکد
وان بر داده بنیاد بجاي معیارهاي روایی و پایایی عنهاي مبتنیمقبولیت که در ارزشیابی پژوهش

در  هاي پژوهش تا چه حدگردید. مقبولیت به معناي این است که یافته شده است استفاده
کنندگان، پژوهشگر و مخاطب در مورد پدیده مورد مطالعه موثق و انعکاس تجارب مشارکت

مورد آنها در این پژوهش  5قابل باور است. ده شاخص معیار مقبولیت معرفی شده است که 
یزي مورد هاي ممی مورد استفاده قرار گرفت. استراتژيبراي ارتقاي دقت علمی، روایی و پایای

ارشدن شناسی، متناسب بودن نمونه، تکراستفاده عبارتند از: حساسیت پژوهشگر، انسجام روش
 ).Strauss & Corbin,1990:251یک یافته و استفاده از بازخورد مطلعین (

 شناختی مشارکت کنندگانهاي جمعیت) .ویژگی2جدول(

 ی رشته  تحصیل
مقطع 
 تحصیلی

سابقه 
 کار

 سن جنس سمت

 47 مرد رییس  اداره سال 27 دکترا مدیریت منابع انسانی
 40 زن کارشناس ارشد سال 14 دکترا تحول –مدیریت دولتی 

 44 زن مدرس دانشگاه سال 12 دکترا مدیریت دولتی
 52 زن کارشناس ارشد سال 25 دکترا روانشناسی

 42 مرد رییس گروه تحول سازمانی لسا 17 دکترا مدیریت صنعتی
 57 مرد مسئول حراست سال 22 دکترا مدیریت منابع انسانی
 43 مرد ریزيوبرنامهگذاريدفترسیاستمدیرکل سال 16 دکترا مدیریت استراتژیک

 42 مرد معاون مرکز نوسازي سال 20 دکترا مدیریت دولتی
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 ) 2جدول(ادامه 

قه ساب مقطع تحصیلی رشته  تحصیلی 
 سن جنس سمت کار

  هايریزي سیستمبرنامه
 47 مرد رئیس  اداره بهبود کسب و کار سال 20 دکترا اقثصادي

 49 مرد رئیس  اداره نوسازي و تحول سال 24 دکترا مدیریت استراتژیک
 48 مرد رییس گروه سال 20 دکترا مدیریت اجرایی
 32 مرد هقائم مقام صنایع پیشرفت سال 12 دکترا مدیریت دولتی

 40 مرد معاون مدیرکل حقوقی سال 15 دکترا حقوق
 41 مرد معاون سرمایه گذاري سال 20 دکترا صنایع

 45 مرد معاون مدیرکل سال 20 دکترا مدیریت دولتی
 47 مرد معاون مدیرکل سال 25 فوق لیسانس اقتصاد

 42 مرد رئیس اداره برنامه ریزي سال 14 فوق لیسانس مدیریت دولتی
 43 مرد رئیس اداره سال 15 فوق لیسانس مهندسی صنایع

 46 مرد مسئو ل اداره سال 26 فوق لیسانس صنایع
 44 مرد رئیس فراورده هاي غلات سال 15 فوق لیسانس مدیریت دولتی

 42 مرد مسئول فناوري اطلاعات سال 17 فوق لیسانس الکترونیک
 49 مرد و تحول رئیس اداره نوسازي سال 23 فوق لیسانس کشاورزي

  -مدیریت بازرگانی
 42 مرد رئیس گروه پیگیري سال 18 فوق لیسانس تحول

 43 مرد رئیس اجرایی سال 20 فوق لیسانس مدیریت استراتژیک
 51 مرد رئیس گروه دامپینگ سال 28 فوق لیسانس مدیریت دولتی

 45 زن رئیس گروه مدیریت عملکرد سال 29 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 ریزي وآماربرنامهادارهرئیس سال19 فوق لیسانس آمار
 42 زن واطلاعات

 ها یافته
، "سازي سازمان چگونه است؟پارادایم مفهومی دیجیتال"به منظور پاسخ به سوال پژوهش 

 .اي به شرح زیر آورده شده استهاي مدل زمینهکدگذاریهاي باز و محوري هر یک از بخش
تی هســتند که بر مقوله محوري تأثیر لاشــرایط علّی مقوسازي: دیجیتالشرایط علّی 

عوامل فردي، عوامل  "کدهاي محوري هاي انجام شده گذارند براســاس مصــاحبهمی
شناسایی شده و آن را به کد انتخابی وسیعتر   "سازمانی و عوامل محیطی و عوامل فناوري

 ندکنندگان در پژوهش اظهار داشتمشارکت .دیگري به نام شرایط علّی ارتباط داده شده است
عوامل سازمانی، عوامل  عوامل فردي، سازي دخالت دارند همچوندیجیتالشرایطی در 

 .آورده شده است )3(به شرح جدول شماره  کهعوامل محیطی  فناوري و
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 هاي کیفی (شرایط علّی)). کدگذاري محوري داده3جدول(
 بازکدگذاري  کدگذاري ثانویه کد محوري

 یعوامل سازمان

 )يکار يمشکل مکان (فضا داده تیریمد
 تالیجیبا دانش د آشناییعدم  يریادگیموانع 

و  طیعدم تعامل مح
 يفناور

 یطیمح یصوت یآلودگ
 يورکاهش بهره

در فضاي  تیامنقوانین 
 یتالیجید

 یتالیجید يدر فضا تیسطح امن شیافزا
 نیمشکل عدم قوان

 يبریسا تیباحث امنلحاظ کردن م
 یدسترسامنیت مشکل 

 نظارت ستمیتوسعه س

 یکیزیعوامل ف

 ازیو فناورانه متناسب با ن یکیزیف زاتیامکانات و تجه
 کارکنان

 دیجد تالیجیکشف و استفاده از فناوریهاي د
 تجهیزات سازمانی نهیهز شیافزا
 دیجد يتجار يهارساختیز یدهشکل
 در سازمان تالیجید يهایندانه سبد تکنولوژانتخاب هوشم

 يعوامل فناور

 و يعوامل فناور
 تالیجید راتییتغ تیریمد ساختهاریز

 یمشکل فن محدود کننده طیشرا
 یمشکل ارتباط دسترس

 تحقق ایعملکرد  یبهبود اساس يبرا ياستفاده از فناور نیآنلا يرهبر
 اهداف سازمانها

 نهیهز يرهبر
 يدر دسترس بودن فناور اساختهریوز

 مشکل به روز نبودن امکانات يبهساز
 یستمیس یمشکل دسترس یتالیجیامکانات د

 مدرن يوجود فناور التیجید رییتغ تیریمد

 يعوامل فرد

 افزایش هزینه کارکنان يفرد يمشکل اقتصاد

 يرکاریغ يفضا نامناسب طیمح
 یمشکل سلامت

 یمشکل فرسودگ
 تعدم ارتباطا

 انیعدم اطمن و يفشار کار
 یاحساس طرد شدگ

 تالیجیبا دانش د آشناییعدم  يریادگیموانع 
 ياستفاده نامناسب از زمان کار یزشیموانع انگ

 یو آلودگ کیمشکل تراف زیست محیطی یطیمح عوامل
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ه پدیده ه باي است کهاي ویژهاي دیجیتال سازي: بستر یا زمینه مجموعه مشخصهشرایط زمینه 
کند، یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده. بستر نشانگر مجموعه شرایط مورد نظر دلالت می

 در ايزمینهمجموعه عناصر  پذیرد.خاصی است که در آن راهبردهاي کنش و واکنش صورت می
به شرح ت، که اس  "بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی،  بستر فردي و بستر فناوري "سازي شامل دیجیتال

 .آورده شده است )4(جدول شماره 

 اي)هاي کیفی (شرایط زمینه). کدگذاري محوري داده4جدول (
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

بستر 
 يفناور

 یکیزیعوامل  ف
 کارکنان ازیفناورانه متناسب با ن زاتیامکانات و تجه

 مدرن يوجود فناور
 ارکنانک ازیمتناسب با ن یکیزیف زاتیجهو تي امکانات سخت افزار

 کارکنان دانشمکانات فناورانه متناسب با ا دانش تیریمد
 يکار تیکار با فعال طیتناسب مح یطیعوامل مح

 نفعان از طریق فناوري ارتباطاتارتباط با سازمان، همکاران و ذي يمشتر تیریمد

 اطلاعات و دانش يفناور تیریمد یعوامل فن
 تالیجید راتییتغ تیریدم

 ي و بهسازي بسترساز
 يافزارنرم

 بردن موانع فضا و زمان نیب از
 نفعان از طریق فناوري ارتباطاتارتباط با سازمان، همکاران و ذي

 کپارچهی يافزارنرم ستمیس یانتخاب درست و منطق

بستر 
 یسازمان

 مدرن يفناور يهازیرساخت ایجاد یسازمان تیحما
 یتالیجید با فضاي کار طیمح تناسب

و  یتیعوامل حما
 نیآنلا يرهبر

 اطلاعات افتیدرو  ارتباط، تعامل يهاروش
 تالیجیدفضاي  تیریمد

 ندهیآ یمهارت يازهاین فیتعر
 رفتار عادلانه با کارکنان
 تالیجید طیمح کیدرك مشترك در مورد عملکرد سازمان در 

 و ماموریت دور از دفترکار خود در سازمان انجام کار يدور کار

قق تح ایعملکرد  یبهبود اساس يبرا يفناورفضاي استفاده از  یجو سازمان
 اهداف سازمانها

بستر 
 یتیریمد

 هايیا شایستگی مهارت
 مدیریت دیجیتال

 تالیجید نهیدر زم تیریو مد يرهبر يسبکها
 تالیجیدۀ توسع تیبا محور تیریمد

هاي استفاده از فناوری يدرك و تحقق فرصتها برا يلازم برا ییتوانا
 تالیجید

 يمناسب کار يفضا کنترل محیط
 ریاثت يتجربه مشتر يرو ماًیکه مستق ییندهایفرا يسازنهیبه کارکنان يتوانمندساز

 گذاردیم
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 ). 4جدول (اداماه 
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

 کاري درستعادات  يکردمهارت عمل يبستر فرد
 تالیجید يدانش فناور دانش تیریمد

بستر 
 تالیجید

 کیاستراتژ  تیریمد
 دیجد يتجار يهارساختیز یدهشکل

 تالیجیچشم انداز د
 بلند مدت يهاياستراتژ

 و یاطلاعات سازمان تیامن
 یاعتماد سازمان

 یخصوص میها و ارتباط آن با بحث حرداده تیامن
 یتالیجید يدر فضا تیسطح امن شیافزا

 تالیجید یآگاه جادیا کارکنان يتوانمند
 انجام کار کارکنان یدانش چگونگآموزش 

اي تعلق دارند و بر گر دیجیتال سازي: شرایط ساختاري به پدیدهشرایط مداخله 
ولت گذارند. آنها راهبردها را در درون زمینه خاصی سهراهبردهاي کنش و واکنش اثر می

وامل ع که کنندی ها مطرح م کننده مشارکتکنند. بخشند یا آنها را  محدود و مقید میمی
دیجیتال سازي سازمان  گرعوامل سازمانی از جمله شرایط مداخله عوامل فرهنگی و فردي ؛

 ) ارایه شده است.5می باشندکه در جدول(

 )). کدگذاري محوري داده هاي کیفی (شرایط مداخله گر5جدول (
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

 یعوامل سازمان

 و  یاطلاعات یتیموانع  امن
 یحقوق

 یتالیجید يدر فضا تیسطح امن شیافزا
 یحقوق و یتیمشکل امن

 یخصوص میها و ارتباط آن با بحث حرداده تیامن

 دیجد تالیجیهاي دکشف و استفاده از فناوري ییموانع اجرا
 يولوژمشکل تکن

 یاعتماد سازمان يعوامل رهبر
 نظارت و تیریمد

 عوامل فردي

 يمشکلات دورکار
 به اطلاعات اطمینانعدم  و یشکل  عدم دسترسم

 یمشکل فن
 میلزوم ارتباطات مستق

 کارکنان نهیهز شیافزا
 اینترنت نهیهز شیافزا

ي توسط امکانات سخت افزار فراهم کردن مشکل
 کارکنان

 یشناختتیجمع يهایژگیو
 سن و نسل

 تیجنس
 نیشیپ يهاها و آموزشمهارت لات،یتحص

 يریپذ تیمسئول یتعهد سازمان عوامل فرهنگی
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اره هایی براي کنترل، ادها و واکنشبر کنشراهبردهاي دیجیتال سازي: راهبردها مبتنی 
یرند. گو به دلیلی صورت میو بازخورد پدیده مورد بررسی هستند. راهبردها هدفمند بوده 

ه باشد کراهبردهاي این پژوهش شامل راهبرد فردي، راهبرد مدیریتی و راهبرد سازمانی می
 ) بیان شده است.6در جدول(

 )راهبردي طی(شرا یفیک يداده ها محوري يکدگذار). 6جدول(
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

 یراهبرد سازمان

 يعوامل  رهبر
 يساز اعتماد

 و کارکنان خط مقدم نترییسطح پا رانیتوجه به مد
 یتالیجید يدر فضا تیسطح امن شیافزا تالیجید تیامن

ساخت  ریز يبهساز
 سازمان

 کارکنان ازیناورانه متناسب با نفو  یکیزیامکانات فتجهیز 
 يکار تیکار با فعال طیتناسب مح

 دیجد يتجار يزیرساختها یدهشکل
 یل نظام مند فرایند توسعه فناوريتحل
تحقق اهداف  ایعملکرد  یبهبود اساس يبرا ياستفاده از فناور

 هاسازمان
 مدرن يفناور تجهیز

 تالیجیکار د طیمحایجاد 
 کار طیمح سازيهوشمند

 نیآنلا يرهبر یراهبرد سازمان

 تالیجید نهیدر زم تیریو مد يرهبر يهاسبک
 کپارچهی ينرم افزار ستمیس یو منطقانتخاب درست 

 تالیجید يارزشها، اهداف و هنجارهاایجاد 
 توجه به کل کارکنان

 اطلاعات يمبنا بر يریگمیتصم
 تحلیل نظام مند فرایند توسعه فناوري و نوآوري

 و مطلوب کارکنان یفعل يمهارتها نیشکاف ب لیو تحل هیتجز
 تعامل و يهمکار

 تالیجید يهابه علوم و مهارت مسلط
هاي فناوري قیاز طر يریگمیتصم يها برااز داده يبرداربهره

 تالیجید
 اطلاعات افتیدرو  ارتباط، تعامل يروشهاایجاد 

 در سازمان تالیجید يهايانتخاب هوشمندانه سبد تکنولوژ
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 ).6ادامه جدول (
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

 یراهبرد سازمان

 تیریمد آموزش و
 دانش

 يریادگی یفرهنگ غن
 جذب شده یتالیجید يمنسجم کردن استعدادها

 ییدانش افزا
 مشاغل يتر شدن محتوا یغن

 تالیجید یآگاه جادیا
 انجام کار کارکنان یدانش چگونگ

 یمشارکت تیریمد
 يو تحرك فناور ییایپو

 ديبین فر يتوسعه مهارت ها
 تالیجیدهاي استعداد بکارگیري

 تالیجید يرهبر ونظارت تیریمد
 ینظارت سازمان

 عملکرد تیریمد وريبهره تیریمد

 ي مداريمشتر
 ریتاث يتجربه مشتر يرو مستقیماًکه  ییندهایفرا يسازنهیبه

 گذاردیم
 انیبا مشتر یتالیجیارتباطات د يساز یشخص

 یتالیجید ينوآور

 يپرداز دهیو ا تیخلاق
 يفرهنگ نوآور

 دیجد تالیجید يها يآور کشف  فن
 استفاده از فناوري يدرك و تحقق فرصتها برا يلازم برا ییتوانا

 تالیجیهاي د
 یتالیجیمتفاوت درباره فناوریهاي د يهادهیاز ا تیحما
 تالیجیمحصولات و خدمات د توسعۀ و  یدر طراح ينوآور

 یرقابت يفضا شیافزا

 يفرهنگ ساز
 یتالیجید

 تالیجید يو هنجارهاباورها  گذاريارزش
 یتالیجیکار د کسب و يایدن دیجد يارزش در مرزها جادیا

 يمنبع ارزش برا کیبه عنوان  تالیجیهاي د فناوري رشیپذ
 سازمان

 يراهبرد فرد

 خودکارآمدي
 کارکنان

 هاعملکرد سازمان یاساسبهبود  يبرا ياستفاده از فناورتوانایی 
 تالیجیهاي داستفاده از فناوري يها برافرصت یافتن

 خودآموزي
 به روزشدن

 یتالیجیامکانات د
 تلفن همراه يهاو دستگاه یاجتماع يهااستفاده از رسانه

 ازمانس يبرا مهارتیمنبع  کیبه عنوان  تالیجیهاي دفناوري کاربرد
 یانسان ياز خطا يریگجلو وري کارکنانبهره
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 ).6ادامه جدول (
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

 یتیریراهبرد مد

 ییرتغ تیریمد
 یتالیجید يساختار

 نفعان از طریق فناوري ارتباطاتارتباط با سازمان، همکاران و ذي
 يکار تیکار با فعال طیتناسب مح

 عصر مدرن يهايوربا فنا یکسب وکار سنت کیدادن چهره  رییتغ
 مدل کسب وکار کی رییتغ ایساخت و 

 تالیجیانداز دچشمتییین 
 دیجد تالیجیهاي دکشف و استفاده از فناوري

 تالیجیو تحول در اطلاعات د رییتغ
 یتالیجیاستفاده از اطلاعات د يساده و کارآمد برا ياع روشها ابد

 کیاستراتژ تیریمد

 کسب وکار يایدن دیجد يرزهاارزش در م جادیا
 تالیجینقشه راه تحول د يساز ادهیپ

 بلند مدت يهایاستراتژ
 کارکنان تالیجیمتمرکز بر تجربه د کیارکان استراتژ

 يفرد يهاچشم انداز، فرهنگ و ارزش
 کند یبانیکه از کل کسب وکار پشت يادیبن يهاتیقابل جادیا )یتالیجی(د تیریمد

 اطلاعات يبر مبنا يریگمیتصم اطلاعات تیریمد

 تحول تیریمد
 

 تالیجیدمستمر تحول 
 تالیجید پویاي تیریمد

 یفرا آگاه
 تالیجید يارزشهاتغییر 

 داده ها تیریمد

 داده ها دسته بندي
 فرا داده ها لیو تحل هیتجز

 از داده ها يبهره بردار
 دیجد يبه داده ها یابیدست يتمرکز رو

 يوري کاربهره
 

 منابع انسانی تیریمد
 اهداف سازمانی در محیط دیجیتال از درك مشترك

 در سازمان تالیجید يتکنولوژ مناسبانتخاب 

و  شود. پیامدها نتایجپیامدهاي دیجیتال سازي: نتایجی که در اثر راهبردها پدیدار می 
بینی کرد و الزاماً توان پیشواره نمیها هستند. پیامدها را همها و واکنشحاصل کنش

اند. همچنین این امکان وجود دارد که آنچه که هایی نیستند که افراد قصد آن را داشتههمان
رود در زمانی دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبدیل اي از زمان پیامد به شمار میدر برهه

ایج نتایج سازمانی و نت نتایج فردي، شاملپیامدها ي انجام شده ها مصــاحبهشوند. براساس 
 ) نمایش داده شده است.7اجتماعی در جدول (
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 ). کدگذاري محوري داده هاي کیفی (پیامدها)7جدول (
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

 يفرد جینتا

 یروانشناخت يوربهره

 یو عادات شخص اتیروح
 یشغل یکاهش فرسودگ

 يکار يوربهره و یشغل تیرضا
 شتریبه نفس ب اعتماد

 ياستقلال کار

 یذهن يوربهره
 افزایش تمرکز

 یشغل يریپذانعطاف
 یزندگ تعادل کار و

 هانهیهز ییجوصرفه یمال يوربهره

 جینتا
 یاجتماع

 طیو بهداشت مح یزشیعوامل انگ یشغل تیرضا و یعوامل شغل

 یطیعوامل مح

 يکار يو مسافرتها کیکاهش تردد و کاهش تراف
 کاهش مصرف سوخت

 طیبهداشت مح
 هندیمصرف سوخت  و کاهش انتشار آلا نهیکاهش هز

 يمشتر تیرضا

 يمشتر یتالیجید یدسترس
 يمشتر يبرا ندیخوشا ياتجربه جادیا

تجربه  يرو ماًیکه مستق ییندهایفرا يسازنهیبه
 گذاردیم ریتاث يمشتر

 الیتیجیارتباطات د يسازیشخصو  یدسترس لیتسه
 انیبا مشتر

 تالیجیدائم  به خدمات پرداخت د یامکان دسترس

 جینتا
 یسازمان

 هانهیهز ییصرفه جو ي هزینهرهبر
 سازمان يهانهیکاهش هز

 فروش محصولات و خدمات شیافزا همگانی خدمات يارتقا
 تالیجیارائه خدمات د

 يهاگزارش دیدر اطلاعات و تول تیفشفا جادیا کاهش فساد اداري
 يارزشمند و کاربرد

 سازمان یو اثربخش ییبهبود کارا شیافزا آمدي کارکنانکار
 فردي تنش کم شدن استرس و

 یعملکرد سازمان تیرینظارت مد

 کارکنان تیریمدو  نظارت
 یتالیجیتفکر د
 يوربهرهافزایش 

 اطلاعات تیریمد
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 اري محوري داده هاي کیفی (پیامدها)). کدگذ7جدول (
 کدگذاري باز کدگذاري ثانویه کد محوري

 جینتا
 یسازمان

 يدر دسترس بودن فناور رساختیز

 تعامل مشترك و يدورکار

 عیسر ياجرا
 مدیریت زمان

 کار در سازمان انجام کار دور از دفتر
نفعان از با سازمان، همکاران و ذي مجازي ارتباط

 فناوري ارتباطات طریق

 سرعت سازمان و ییایپو
 

 تالیجید يهاينوآور يسرعت در اجرا
 تالیجید يهاينوآور يدر اجرا یچابک

 تالیجیکسب وکار د یچابک
محصولات و خدمات  ۀو توسع یدر طراح ينوآور

 تالیجید
 يدرآمد دیجد يهاکانال جادیا

 يو تحرك فناور ییایپو
 يستفاده از فناوردر ا سهولت

 در زمان کار شتریب يریپذانعطاف زمان تیریمد
 

 
از میان عوامل شناسایی شده، پارادایم کدگذاري انتخابی انجام شد و براساس آن ارتباط  

 اي، شرایطخطی میان کد ثانویه و کد محوري پژوهش شامل شرایط عّلی، شرایط زمینه
 ) پارادایم کدگذاري و به عبارت دیگر1خص شد. شکل (گر، راهبردها و پیامدها مشمداخله

 دهد. مدل فرآیند کیفی تحقیق را نشان می
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 سازي سازمان. مدل پارادایمی دیجیتال1شکل 

 

 گیري بحث و نتیجه
ولات جانبه با توجه به تحها براي تحولی همهنراه سازما توان نقشهطرح تحول دیجیتال را می

تفاده از براین اساس با اس. یستم حاکم بر فضاي فعالیت سازمان دانستدیجیتال در اکوس
 سازمانی،عوامل (عوامل فردي،  عّلی طیشامل شراپژوهش داده بنیاد عوامل شناسایی شده 

فردي، بستر ، مدیریتیبستر  ي (بستر دیجیتالی،انهیزم طیشرا ،محیطی)عوامل  فناوري وعوامل 
 هبردها، راسازمانی)عوامل  فرهنگی وعوامل فردي، عوامل ( رگمداخله طیشرا ،فناوري)بستر 

ازمانی و س جینتا(نتایج فردي،  امدهایو پ سازمانی) راهبردمدیریتی و  راهبردفردي،  راهبرد(
 ه است.مشخص شدسازي اجتماعی) با پدیده اصلی دیجیتال جینتا
از نظر  .باشدیم يدورکار یاطلاعات و ارتباطات جزء اصل ينشان داد فناور جینتا 

اش تل یتیریبا خود مد شودیخارج م یسازمان يهافرد از کنترل یوقت ،يفرد يوربهره
انجام کارها دارد تمام  يکه برا يزیرداده و با برنامه شیکه عملکرد خود را افزا کندیم

 ن کارشممک نهیهز نیزمان ممکن و با کمتر نیتا در کوتاهتر ردیگیم ارتلاش خود را به ک
 نینابراب شودیم فیفرد شناور تعر يساعت انجام کار برا يچون در دورکار .را بهبود بخشد

نفس  و اعتماد به نفس و عزت کندیانجام کار انتخاب م يساعت را برا نیو مناسبتر نیبهتر
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 شیفزاا یسازمان يوربهره يدورکار قی. از طرابدییم شیافزا یتیریکار با خود مد يروین
به  يکار در پروژه دورکار يروهاین یو وقت افتهیدر سازمان کاهش  ياتلاف انرژو  ابدییم

و تعارضات  هايریدرگ ،یروان ی ـروح يتنش و فشارها زانیاز م پردازندیم فهیانجام وظ
در  يزیبرنامه ر ياز فرصتها برا توانندیم رانیمد طیشرا نی. تحت اشودیآنها کم م یسازمان

ودن مد نظر داشت که بدون فراهم ب دیسود ببرند. اما با یمنابع سازمان از نهیجهت استفاده به
. لذا عوامل علّی سازمانی براي باشدیم رممکنیغ باًیطرح تقر نیا يامکان اجرا رساختهایز

 است.   )اريک فضاي( مکان ایجاد فضاي دیجیتال براي کارکنان شامل مدیریت دیتا، مشکل
 عاملت دیجیتال، عدم دانش با آشنایی که شامل عدمیادگیري است  علت دیگر موانع 

 وري، قوانین امنیت در فضايبهره محیطی، کاهش صوتی فناوري، آلودگی و محیط
 مباحث نقوانین، لحاظ کرد عدم دیجیتالی، مشکل فضاي در امنیت سطح دیجیتالی، افزایش

ر عوامل علّی، ز دیگباشد. انظارت می سیستم دسترسی و توسعه امنیت سایبري، مشکل امنیت
نیاز  اب متناسب فناورانه و فیزیکی تجهیزات و فیزیکی است که شامل  امکانات عوامل

ازمانی، س تجهیزات هزینه جدید، افزایش دیجیتال فناوریهاي از استفاده و کارکنان،کشف
 در الدیجیت تکنولوژیهاي سبد هوشمندانه جدید، انتخاب تجاري زیرساختهاي دهیشکل

نده، کن محدود و زیرساختها همانند شرایط فناوري است. از دیگر عوامل عّلی، عوامل سازمان
 غییرت دیجیتالی، مدیریت و زیرساختها، بهسازي، امکانات هزینه آنلاین، رهبري رهبري

امناسب ن فردي، محیط اقتصادي فردي که شامل مشکل دیجیتال از دیگر عوامل علّی عوامل
باشد. از انگیزشی می عی که براي یادگیري است و نیز موانعفرسودگی شغلی، موان مشکل

 محیطی است همانند حل مشکل محیطی مانند توجه به زیست دیگر عوامل علّی عوامل
 )1399مطالعات قیدر و شامی زنجانی ( با همسو آمده دست به آلودگی است. نتایج و ترافیک

 ،کانتیک )2021( بنت و همکاران )،1395اردکانی و رستمی ( ) و1398و نوري و همکاران (
 باشد.می )2018( ویدیکی و
 عحقوقی، موان و اطلاعاتی امنیتی سازمانی که شامل موانع گر شامل عواملعوامل مداخله 

 نههزی دورکاري، افزایش فردي همانند مشکلات رهبري است. عامل دیگر عوامل اجرایی و
  فرهنگی است که همسو با نتایج عواملشناختی و در نهایت جمعیت هايکارکنان، ویژگی

وسترمن  )2017همکاران ( چارلز و )1398)، نوري و همکاران (1399قیدر و شامی زنجانی (
 ) هم راستا میباشد2016و همکاران (
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 دانش، عوامل فیزیکی، مدیریت  فناوري که شامل عوامل اي نیز بسترعوامل زمینه 
شود. افزاري را شامل مینرم بهسازي و ترسازيفنی و بس مشتري، عوامل محیطی، مدیریت

سازمانی را لازم دارد و  آنلاین، دورکاري، جو رهبري سازمانی و سازمانی که حمایت بستر
 هايیشایستگ یا مدیریتی که مهارت عملکردي نیاز است . بستر فردي مهارت در بستر
ي دیجیتال شود. بسترسازیکارکنان را شامل م محیط، توانمندسازي دیجیتال، کنترل مدیریت

 سازمانی و توانمندي اعتماد و سازمانی اطلاعات استراتژیک و امنیت که باید مدیریت
 کارکنان را فراهم کرد. 

 ) چارلز و1398)، نوري و همکاران (1399نتایج همسو با نتایج  قیدر و شامی زنجانی ( 
)، دي و همکاران 2017ن ()، داتا و همکارا2016) وسترمن و همکاران (2017همکاران (

آنلاین،  سازمانی، رهبري باشد. درخصوص راهبرد) می2020مارتینز و همکاران ( )،2020(
 دیجیتالی لازمه هر سازمانی است. راهبرد سازي دیجیتالی، فرهنگ مداري، نوآوري مشتري

 یاستراتژیک، مدیریت فن دیجیتالی، مدیریت ساختاري تغییر مدیریتی با مدیریت
 کاري وريها، بهرهداده تحول سازمان، مدیریت اطلاعات، مدیریت ، مدیریت)یتالیدیج(

دیجیتالی،  امکانات روزشدن کارکنان، به فردي نیز خودکارآمدي است و راهبرد
 باشد. کارکنان می ورکردنبهره

 يسازمانی را شامل رهبر توان نتایجنتایجی که براي سازمان، فرد و اجتماع دارد که می 
 مدیریت کارکنان، نظارت اداري کارآمدي فساد همگانی، کاهش خدمات زینه، ارتقايه

نتایج  شود ومشترك می و تعامل سازمانی، و ایجاد زیرساخت براي آینده، دورکاري عملکرد
 وريفردي بهره زمان خواهد شد  و نتایج سازمان، مدیریت و سرعت سازمانی همانند پویایی

اجتماعی که باعث  شود و در مورد نتایجمالی می وريذهنی، بهره وريروانشناختی، بهره
 مطالعات قیدر و شامی با شود. نتایج همسومشتري می شغلی و رضایت افزایش رضایت

اصلی فرهنگی، شغلی، رهبري، استراتژي، نام اي هدر قالب مقول )است،1399زنجانی (
وضع موجود عوامل اثرگذار بر هسازي و ب تجاري، فناوري، محیط فیزیکی و عوامل فرد

و نیز نوري و همکاران ان در سازمان خوشایند براي کارکن دیجیتال ۀتجرب گیريشکل
 ینتس يباورها ن،ینو يهايبه سبب ظهور فناور تالیجیدر عصر د ) بیان کردند که1398(

ن دارند و آ روپیش راه کیها تنها سازمانلذا شده  دگرگون یاساس يوکار به نحو کسب
نتایج  . بااهند شدصورت از دور رقابت حذف خونیا ریدر غ ،موجود است راتییبا تغ یهمگام
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چارلز  ، )2018( ویدیکی و )، کانتیک2021( )، بنت و همکاران1395اردکانی و رستمی (
)، دي و همکاران 2017)، داتا و همکاران (2016) وسترمن و همکاران (2017همکاران ( و
 باشد.) هم راستا می2020)، مارتینز و همکاران (2020(

 شنهادهایپ
هاي مؤثرتر از توانایی تحول دیجیتالی سازمان براي استفادهبراي امکانات فناورانه  .1

 فراهم گردد. کارکنان
مشاغل گوناگون براساس نتایج حاصله از  کارکنانهاي آموزشی مناسب براي دوره .2

 سازمان برگزار شود.تجزیه و تحلیل شغلی 
 طاتتبانفعان از طریق فناوري اربا سازمان، همکاران و ذي  ارتباط فرهنگ دورکاري و .3

 ترویج شود.
 ی ابداع گردد.تالیجیاستفاده از اطلاعات د يساده و کارآمد برا يهاروش .4
 راهم شود.نفعان فبراي کارکنان سازمان و ذي تالیجیدهاي درگاهدائم  به  یامکان دسترس .5
با توجه به شرایط پیش آمده و قرارگرفتن در دوران پاندمی ویروس منحوس کرونا، این  

ه تواند براي سازمانها بمثمرثمر و به روز بوده، لذا استفاده از نتایج آن می پژوهش مفید،
 یفیکروش  به . همچنین، از آنجا که پژوهش حاضر صرفاًصورت کاربردي مدنظر قرارگیرد

شهاي با رو سازمانهاي دولتی دیگرر د شودمی انجام شده، پیشنهادبا رویکرد داده بنیاد  و
 قرارگیرد.آزمون  یل وتجزیه وتحلموردمتفاوتی 

 تعارض منافع
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 منابع
 ن،حسن،یمت یزارع ،ي،مهدیالوان درضا،یزاده، حمحسن ،یمحمدعل ،یکیزکل ییبابا

عملکرد در  تیریکار آمد نظام مد يساز ادهیپ يالگو ی) ، طراح1394( ،یرستگار،عبدالغن
 . 31-5، 28سال هشتم، یعموم تیریمد يهاپژوهش ،یخدمات يسازمانها

منابع بر عملکرد  يکربندیپ ری). تأث1396د.، خوش سرور، س.، ( انگ،ی.، ليساز، ا تیچ
 .195–186، 122 رییتغ .Soc. ینیب شیپ يکنولوژ. ترانیا يفناور يگذارهیسرما

 تیریاطلاعات، مد يفناور ریتأث ی). بررس1398, محمد. (يلاجورد ،دیحم دیس ،ینیخداداد حس
, یظامانت يرویمنابع در ن تیریفصلنامه مد. یبر عملکرد سازمان یسازمان يریادگیدانش و 

1398)1(،160-135. 
بر وب جهت سنجش  یمبتن يلهایتحل ي). ارائه مدل راهبرد1399, وهاب زاده, شادان. (ی, جلالیفان

 يهاپژوهش یفصلنامه علمتحت وب.  يشرکتها تالیجید یابیبازار يسازنهیعملکرد و به
 .يراهبرد تیریمد

 .گیري تجربۀ دیجیتال کارکنان). الگوي عوامل مؤثر بر شکل1399شامی زنجانی. ( ، یاسمن ،قیدر
 .23-50)،3(10، نابع انسانیفصلنامۀ علمی مطالعات م

. یعملکرد سازمان يو ارتقا ي). دورکار1395, وخدامراد. (ی, داود, رستمیاردکان بیعندل
 .141-159), 16(8, یبازرگان تیریمد يهاکاوش

 يرو شیپ يهاچالش یی). شناسا1399. (دیسع دیزاده, س, منجممی, محمدابراهی, حامد, صادقينوذر
وزارت صنعت،  يمطالعه مورد -مؤثر آن يسازادهیپ يبرا ییاهکارهاو ارائه ر يطرح دورکار

 186-171), 2(1, یاتیعمل يو راهبردها ينوآور تیریمد. .معدن و تجارت
تحول  يرهبر یچارچوب مفهوم ی). طراح1398بابک. ( ،نیعابد، یزنجان یشام ،ینیشاه حس، ينور

-242), 2(12, یآموزش يدر نظام ها يزیو برنامه ر تیریمد. یرانیا يهادر سازمان تالیجید
211 . 
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