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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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چكيده
تحول ديجيتال كه هميشه به عنوان يک اقدام اساسي و استراتژيک در سازمانها حائز اهميت بوده ،طي سالهاي
اخير در پي شيوع ويروس كرونا اهميت بيشتري پيدا كرده و فشارهاي ناشي از همهگيري ويروس كرونا تالش
سازمانها را براي ايجاد تحول ديجيتال سرعت بخشيده است .هدف از انجام اين پژوهش طراحي مدل عملکرد
سازماني مبتنيبر وضعيت ديجيتالي سازمان در دوران كرونا با رويکرد داده بنياد در وزارت صمت است .اين
پژوهش با رويکرد كيفي -استقرايي و به روش نظريه زمينهاي استراوس-كوربين انجام شد .ابزار پژوهش
(گردآوري دادهها) مصاحبه نيمهساختارمند بود .با بهرهگيري از روش نظريه زمينهاي ،دادههاي حاصل از
مصاحبههاي انجام شده با  27نفر از نخبگان و متخصصان واجد شرايط وزارت صمت طي سه مرحله
كدگذاري باز ،محوري و انتخابي تجزيه و تحليل شد18 .مقوله كلي در قالب مدل پارادايمي كه اين عوامل
دربرگيرنده شرايط علّى (عوامل فردي ،عوامل سازماني ،عوامل فناوري و عوامل محيطي) پديده محوري
(وضعيت ديجيتالي سازمان) ،شرايط زمينهساز (بستر ديجيتالي ،بستر مديريتي ،بستر فردي ،بستر فناوري)،
شرايط مداخلهگر (عوامل فردي ،عوامل فرهنگي و عوامل سازماني) و راهبردها (راهبرد فردي ،راهبرد
مديريتي و راهبرد سازماني) و پيامدها (نتايج فردي ،نتايج سازماني و نتايج اجتماعي) است.
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ارائه و تبیین مدل عملکرد سازمانی مبتنیبر وضعیت دیجیتالی
سازمان در دوران کرونا با رویکرد داده بنیاد در وزارت صمت

مقاله پژوهشی
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مقدمه
با توجه به وضعيت كنوني و قرارگرفتن در شرايط كرونا برخي از متخصصان نه تنها افزايش
بهره وري ،بلکه بقاي سازمانها و دولتها را در گرو رهسپارشدن در تحول ديجيتال ميدانند.
تأثير افزايش ديجيتال در طي همهگيري كوويد 19-مشهود است ،زيرا به دليل بروز
هنجارهاي فاصله اجتماعي در سراسر كشور ،استفاده از فناوريهاي ديجيتالي افزايش يافته
است .مردم در سراسر جهان مجبور شدهاند خود را با روشهاي جديد كار و زندگي وفق داده
و به سمت كار از خانه سوق داده شوند.
در عصر ديجيتال به سبب ظهور فناوريهاي نوين ،باورهاي سنتي كسب و كار به نحوي
اساسي دگرگون شده است .سازمانها تنها يک راه پيشرو دارند و آن همگامي با تغييرات
موجود است ،در غير اينصورت از دور رقابت حذف خواهند شد .فناوريهاي تحولآفرين،
تحول ديجيتال كسب و كار را رقم زدهاند و تحول ديجيتال به عنوان يک مفهوم وارد
ادبيات كسب و كار شده است (.)Tolboom ,2016
فرآيند تحول ديجيتال يکي از ترفندهاي جديد در حوزه مديريت منابع انساني است كه
به تازگي و با شيوع ويروس كرونا در كشورمان و در ميان برخي از سازمانهاي دولتي و كسب
و كارهاي حوزه ديجيتال و تکنولوژي اهميت دو چندان پيدا كرده است .با توجه به اينکه
شرايط كرونا بحراني بيسابقه را به جهاني وارد كرده كه در حال تحول ديجيتالي شدن است،
ميليون ها نفر براي جلوگيري از شيوع بيماري و حفظ تداوم تجارت شروع به دوركاري
كردند و توسعه منابع انساني مجازي  1و استراتژيهاي كاري جايگزين به سازمانها كمک
كرد كه خود را با چالش هاي فعلي وفق دهند و براي رفع اختالل در آينده آماده كنند .لذا
بايد به دنبال تجزيه و تحليل نقش توسعه منابع انساني در بحران و گذار به دوره جديد بود
كه در صورت ايجاد اختالل و تغيير بتوان همواره به سازمانهاي خود كمک كرده تا نه تنها
از اين بحران نجات يابند ،بلکه در دوره جديدي از كار كه توسط فناوري دگرگون ميشود،
پيشرفت كنند و عملکرد خود را افزايش دهند (.)Bennett et al.,2021
ديجيتاليشدن صرفاً موضوعي پيرامون فناوري نيست بلکه همه كاركنان و سازمانها را
تحت تأثير قرار ميدهد .از اين رو هر اقدام ديجيتالي نيازمند هماهنگي و همراستايي ميان
فناوري ،فرآيند و كاركنان است .تحول ديجيتال فشار گستردهاي بر سازمانها متحمل كرده
1. Virtual human resource development
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است .آنچه مسلم است تحول ديجيتال تغيير بنيادي است و همانند هر تغيير سازماني ديگر
با نهايت دقت بايد مديريت شود ( .)Cerpa & Chew,2018فرهنگ ديجيتال را ميتوان
ابزاري دانست كه از طريق آن يک سازمان ميتواند برنامهريزي براي استراتژيهاي ديجيتال
را در يک محيط به سرعت در حال تغيير آغاز كند .از اينرو فرهنگ سازماني موجود بايد
كاركنان سازمانها را جهت به چالشكشيدن ارزشها و هنجارهاي پذيرفته شده ،بعنوان گام
اوليه ديجيتاليسازي تشويق كند (.)Buvat,2018
شركتها بايد در تفسير مجدد فرهنگ شركتي خود پيرامون جنبههاي ديجيتالي در محل
كار فعال باشند .كان و همکاران )2015(1نشان دادند آنچه كه رهبران ديجيتال را از بقيه جدا
ميكند ،يک استراتژي ديجيتالي واضح است كه همراه با فرهنگ ديجيتالي آماده تغيير است.
در همين راستا شركت مشاوري كپجميناي 2در سال  2017مطالعهاي در  340سازمان اروپايي
با مشاركت  1700پاس دهنده درباره چالش فرهنگ ديجيتال انجام داده و به اين نتيجه
رسيدند كه  %62از پاس دهندگان ،مسائل فرهنگ ديجيتال را مانع تحول ديجيتال ميدانند
( .)Martínez-Caro et al.,2020همچنين كانتيک و ويديکي )2018( 3در پژوهشي با

عنوان " استراتژي براي يک سازمان ديجيتالي" بيان كردند كه رهبري فعال و سرمايهگذاري
از عوامل كليدي تعيينكننده پتانسيل شركت براي تبديلشدن به يک سازمان ديجيتال است.
تأثير نوع سازمان بر زمان پاسخگويي به نوآوري در بحران همهگيري كوويد 19-منجر به
ايجاد يک محيط در حال تغيير شده و چالشهاي بسياري را به وجود آورده كه به تغيير
چشمانداز در ايجاد نوآوري و راهحلهاي نوآورانه منجر ميشود( Absberger and

 .)Coctes ,2021حجم عظيمي از دادههاي ديجيتالي كه در اختيار شركتها قرار ميگيرد،
ميتواند منبع جديدي براي توليد ارزش در سازمانها باشد .در نتيجه اين ساز وكاري است
كه شركتها ميتوانند از طريق آن از فناوريهاي ديجيتال براي افزايش عملکرد استفاده كنند
(.)Martínez-Caro et al.,2020
داشتن فرهنگ ديجيتالي كه كارمندان و تيمها را در شركتها به سمت تقسيم و ايجاد
دانش سوق دهد ،ضروري ميباشد (  .)Richards et al.,2019تمايل كارمندان به استفاده
و به اشتراک گذاشتن دانش براي توليد ايدههاي جديد و ارزشمند يا انجام كار به روشي
1. Kan et al.
2. capgmini
3. Kontić & Vidicki
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بديع و مناسب سازمان را قادر ميسازد تا از فناوريهاي ديجيتال استفاده كند ( Dubey et

 .)al.,2019يک فرهنگ ديجيتال ميتواند باعث تحريک رفتاري در بين اعضاي سازمان
شود كه آنها را به پذيرش فناوريهاي ديجيتالي بهعنوان منبع ارزشي براي سازمان سوق دهد
و تعهد نسبت به آنها را تقويت كند ( .)Wilman and Rajaunka ,2019پژوهشهاي
متعدد بر اين واقعيت متمركز هستند كه فناوريهاي ديجيتال ميتوانند بر عملکرد سازماني
تأثير بگذارند (.)Richards et al.,2019
با توجه به چالش ويروس كرونا در سال  2020شاهد آن هستيم كه شيوع كرونا اين روزها
هم چنان به قوت خود باقي است و در كشورمان نيز ،موجهاي پياپي آن باعث شده خيلي از
شهروندان از ترس موجهاي شيوع آن خانهنشين شده ،مدارس و دانشگاه ها تعطيل شده و
اكثر شركتها و سازمانها ترجيح دادند كه به دنبال سبک جديدي براي اداره امور خود
مانند دور كاري باشند.
با عنايت به نقش مهم كاركنان وزارت صمت و هدف و ماموريت اين سازمان كه ارتقاء
منابع انساني مي باشد و همچنين در راستاي اسناد فرادستي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از طريق سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت ،حمايت و پشتيباني توليد و تجارت در كشور،
عهدهدار مديريت بخش ميباشد و دستيابي به جايگاه نخست اقتصادي و فناوري در منطقه
را با تأكيد بر رشد مستمر اقتصادي و رشد ارزش افزوده بخش مبتنيبر سرمايهگذاري و توليد
صادرات محور ،ارتقاي توانمندي و شايستگي سرمايههاي انساني ،اشتغال پايدار ،مديريت
اثربخش بازار ،مديريت زنجيره ارزش ،تشويق ايجاد بنگاههاي خصوصي بزرگ و توانمند
توليدي و تجاري ،توسعه سرمايهگذاري متوازن و متناسب با قابليتهاي منطقهاي مبتنيبر
آمايش سرزمين ،توسعه ظرفيتها و فناوريهاي صنعتي ،معدني و تجاري در جهت ارتقاي
سطح رفاه جامعه تعقيب مينمايد.
همچنين براساس سند نهايي چشمانداز بيست ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي،
جمهوري اسالمي ايران بايد در سال  1404به وضعيت اول اقتصادي ،علمي و فناوري در
سطح منطقه ارتقا يابد .تحقق اهداف اين چشمانداز مسئوليتي است كه همه بخشهاي
دولتي و خصوصي در آن سهيم خواهند بود چرا كه مبناي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي،
توسعه منابع انساني و تربيت نيروي انساني متخصص است .بدون ترديد عالوه بر انتقال
فرهنگ و تعالي ارزشهاي اخالق اجتماعي و توسعه مرزهاي دانش ،توسعه سرمايه انساني
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و تربيت نيروهاي متخصص نيز از جمله مهمترين مأموريتها و كاركردهاي مديريت منابع
انساني درست به شمار ميآيد .اما در دهههاي گذشته در كشور ما متأسفانه به واسطه برخي
از عوامل اقتصادي ،سياسي ،مديريتي ،فرهنگي و آموزشي كاركرد تربيت نيروي انساني
متخصص در تعامل با دنياي كار چندان مورد توجه نبوده است.
نتايج اين پژوهش ميتواند الگويي به دست دهد كه براساس آن بازنگري و اصالش
نظام اداري كشور به ويژه در اين وزارتخانه مورد مطالعه را امکانپذير نمايد .با توجه به
مطالب عنوان شده ،آيا وضعيت ديجيتالي بر افزايش عملکرد سازمان در دوران كرونا تاثير
ميگذارد؟ ارائه و تبيين مدلي براي عملکرد سازماني مبتنيبر وضعيت ديجيتالي سازمان در
دوران كرونا در وزارت صمت چگونه است؟

پيشينه پژوهش
با عنايت به اهميت موضوع ،محققان سعي نمودهاند اين مهم را از جنبههاي مختلف مورد
بررسي قرار دهند .به عنوان مثال بنت و همکاران ( )2021در مقاله خود با عنوان" نقش توسعه

منابع انساني مجازي در بحران كوويد ( 19تسريع مهارت هاي تحول ديجيتال)" بيان كردند
كه توسعه منابع انساني به سازمان كمک ميكند تا نه تنها از بحران نجات يابند ،بلکه در دوره
جديدي از كار كه توسط فنآوري دگرگون ميشود ،پيشرفت كنند .ابسبرگر و
كوكتز( )2021در مقالهاي با عنوان" تأثير نوع سازمان بر زمان پاسخگويي به نوآوري در
بحران كوويد  "19اهميت همکاري بين شركتهاي نوپا و نوآوري باز بويژه پس از بحران
را نشان ميدهد.
فيليموناو و همکاران ( )2020در مقاله خود با عنوان "بحران كوويد  19و تعهد سازماني
مديران ارشد هتل "بيان كردند كه براي حفظ تيمهاي مديريت ارشد با توجه به حوادث
فاجعهآميزآينده ،بايد انعطافپذيري سازماني خود را تقويت كرد .لي و همکاران ()2020
در مقالهاي بهعنوان "نوآوري همگرايي در عصر ديجيتال در بحران همهگير كوويد  "19در

عصر يکپارچهسازي ( )CIنوآوري همگرايي ديجيتال را بررسي كردند.

مارتينز و همکاران ( )2020در مقالهاي با عنوان "فناوريهاي ديجيتال و عملکرد شركت:
نقش سازماني ديجيتال" بيان كردند كه ديجيتاليسازي مشاغل ميتواند توسعه فعاليتهاي

ارزشي را تقويت كند ،اما شركتها تنها درصورت استفاده از فرهنگ سازماني ديجيتال از
اين پتانسيل استفاده خواهند كرد.
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دي و همکاران ( )2020در مقالهاي با عنوان"تأثير افزايش ديجيتال در طي بيماري همه

گير كوويد  :19ديدگاهي در مورد تحقيق و عمل " بيان كردند كه افزايش ديجيتالي شدن،
شركتها و موسسات آموزشي را به سمت كار در خانه سوق ميدهد.

پيش نماززاده و همکاران ( )2020در پژوهشي تحت عنوان "يک مدل ارزيابي براي تاب

آوري بيمارستان با در نظرگرفتن شاخصهاي كليدي عملکرد :رويکرد ديناميک سيستم

جهاني شدن" بيان كردند كه عوامل مرتبط با منابع انساني تأثير قابل توجهي در
انعطافپذيري بيمارستانها داشته و تغييرات آنها ميتواند منجر به كاهش عملکرد شود.

كانتيک و ويديکي( )2018در مقاله خود با عنوان" استراتژي براي يک سازمان

ديجيتالي" بيان كردند كه رهبري فعال و سرمايه گذاري عوامل كليدي هستند كه پتانسيل

شركت براي تبديل شدن به يک سازمان ديجيتال را تعيين مي كند.
نوانکپا و داتا ( )2017در مقاله خود با عنوان " متعادلسازي اكتشاف و بهرهبرداري از
منابع  :فناوري اطالعات تأثير شدت تجارت ديجيتال بر عملکرد سازماني" بيان كردند كه

شركتهايي كه از قابليتهاي فناوري اطالعات موجود براي هدايت افزايش تجارت
ديجيتال استفاده ميكنند ،در تأمين بازده عملکرد مهارت بيشتري دارند.

چارلز و همکاران ( )2017در مقالهاي با عنوان"طراحي سازمان ديجيتالي" چارچوبي

مفهومي براي طراحي سازمانهاي مؤثر ديجيتال ارائه دادند.
سانگ و چوي( )2014در مقالهاي با عنوان"ابعاد متعدد توسعه منابع انساني و عملکرد

سازماني" بيان كردند كه توسعه منابع انساني ،تعهد و شايستگي كاركنان را بهبود بخشيده و
برعملکرد سازمان تأثير ميگذارد.
همچنين در داخل كشور تحقيقاتي انجام شده مانند قيدر و شامي زنجاني ( )1399در

مقاله خود با عنوان" الگوي عوامل مؤثر بر شکلگيري تجربة ديجيتال كاركنان" بيان كردند
كه بهسازي وضعيت موجود عوامل اثرگذار بر شکلگيري تجربه ديجيتال خوشايند براي
كاركنان در سازمان ضروري است.
فاني و همکاران ( )1399در مقاله خود با عنوان" ارائه مدل راهبردي تحليلهاي مبتني بر

وب جهت سنجش عملکرد و بهينهسازي بازاريابي ديجيتال شركتهاي تحت وب " كه به

ايجاد نظريه در حوزه بازاريابي ديجيتال شركتهاي تحت وب منجر شد كه بر مبناي آن عوامل
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علّي ،زمينهاي ،عوامل مداخلهگر ،راهبرد و پيامد در قالب الگوي نظري بر مبناي تئوري داده
بنياد معنا پيداكرده و نتايج آن تبيين شد.

نوذري و همکاران ( )1399در مقاله خود با عنوان" شناسايي چالشهاي پيش روي طرش

دوركاري و ارائه راهکارهايي براي پياده سازي مؤثر آن -مطالعه موردي وزارت صنعت،
معدن و تجارت" نشان داد فناوري اطالعات و ارتباطات جزء اصلي دوركاري ميباشد.

نوري و همکاران ( )1398در مقاله خود با عنوان" طراحي چارچوب مفهومي رهبري

تحول ديجيتال در سازمانهاي ايراني " بيان كردند كه رهبري تحول ديجيتال بهعنوان
مجموعهاي از تصميمات ،مديريتي عبارت است از طراحي نقشه راه ،تخصيص منابع،
سازماندهي و انتخاب و پيادهسازي چارچوب مناسب حکمراني با هدف كسب منفعت از
پذيرش فناوريهاي تحولآفرين در سازمان مي باشد.
خداد حسيني و الجوردي ( )1398در مقاله خود با عنوان "بررسي تأثير فناوري اطالعات،

مديريت دانش و يادگيري سازماني بر عملکرد سازماني" بيان كردند كه تأثير مديريت دانش
به طور مستقيم بر عملکرد سازماني قويتر و باالتر است .خالصهاي از پيشينههاي تحقيق در
جدولهاي ( )1و ( )2به شرش ذيل آورده شده است:
جدول ( .)1خالصهاي از پيشينههاي داخلي
نیم محقق

ن،ییج تحقیق

روش تحقیق
مطیلعیت دایل

قیدر و شیم
نجین ()1399

توصیف پیمییش و بی
روش کیف دو مرحلها

بهسی

وضعی

موجود عوامل اثرگذار بر شکلگیر تجربه

دیجی،یل یوشییند برا کیرکنی در سی می ضرور اس .
به ایجید نظریه در حو ه بی ارییب دیجی،یل شرک،هی تح

فین و همکیرا
()1399

کیف و مب،ن بر
نظریهپردا

داده بنیید

وب منجر شد که بر مبنی آ عوامل علّ
مدایلهگر راهبرد و پییمد در قیلب الگو
تئور

مینها

عوامل

نظر بر مبنی

داده بنیید معنی پیداکرده و ن،ییج بهصورت روای

تشریح و تبیین شد.
فنیور
نوذر و
همکیرا ()1399

اطالعیت و ارتبیطیت جزء اصل دورکیر بوده و

بدو فراهم بود
پیمییش

یرسیی،هی

آ امکی اجرا

تقریبیً غیرممکن م بیشد .یرسیی،هی

این طرح

ارتبیط در ابزارهی

ارتبیط یالصه نم شود و سیس،م اتومیسیو دایل سی می
و کیرتیبل کیر کیرکنی نیز بخش ا آ م بیشد.

نمکی و همکاران | 155

ادامه جدول (.)1
نیم محقق

ن،ییج تحقیق

روش تحقیق
مطیلعیت دایل
پیرو ا رویکرد آمیخ،ه

نور و همکیرا
()1398

و بی بهرهگیر ا
روشهی مرور نظیممند
ادبییت و دلف در قیلب
طرح اک،شیف

تحول دیجی،یل بهعنوا مجموعها

مدیری ،عبیرت اس
سی می ده
حکمران

توصیف ا پیمییش

()1398

ا تصمیمیت

ا طراح نقشه راه تخصیص منیبع

و ان،خیب و پییدهسی
بی هدف کسب منفع

چیرچوب منیسب
ا پذیرش فنیور هی

تحولآفرین در سی می مفهومسی
میزا تأثیرگذار مدیری

یداد حسین و
الجورد

چیرچوب رهبر
رهبر

تحول دیجی،یل تدوین و تبیین گردید و

گردید.

دانش بر عملکرد سی مین بی ورود

م،غیر ییدگیر سی مین بهبود چشمگیر پیدا نم کند و تأثیر
دانش بطور مس،قیم بر عملکرد سی مین قو تر و

مدیری

بیالتر اس .
مطیلعیت ییرج

بن

و همکیرا
()2021

ابسبرگر و کوک،ز
()2021

توسعه منیبع انسین به سی می کمک م کند تی نه تنهی ا بحرا
توصیف

دگرگو م شود پیشرف
رگرسیو و روش
QML

فیلیمونیو و
همکیرا

()2020
شیکر ()2020
میرتینز و
همکیرا
()2020

اهمی

pls

همکیر بین شرک هی نوپی و نوآور بی بهویژه
حفظ تیمهی

توصیف
کم  -معیدالت
سیی،یر

د و همکیرا
()2020

اج،میع شرک

سرمییهگذار کنند.

) (CIنوآور همگرای دیجی،یل را

در عصر یکپیرچهسی
بررس کردند.
در مورد چگونگ فعیلی

کیرآفرینی بینالملل و شکلگیر

نظم نوظهور جهین بحث شده اس .
دیجی،یل سی
تقوی

مشیغل م تواند توسعه فعیلی،هی ار ش را

کند امی شرک هی تنهی درصورت اس،فیده ا فرهنگ

سی مین دیجی،یل ا این پ،ینسیل اس،فیده یواهند کرد.
سنیریوهی

توصیف

مدیری

ارشد بی توجه به حوادث

فیجعهآمیزآینده بیید انعطیفپذیر سی مین یود را تقوی
کرده و در مسئولی

plsکم -

کنند.

پس ا بحرا را نشی م دهد.
برا

()2020
ل و همکیرا

نجیت ییبد بلکه در دوره جدید ا کیر که توسط فنیور

تحقیقیت

اح،میل

افزایش

فضی

را که بوجود م آید بررس

دیجی،یل شد

دیجی،یل

و مسیئل

م کند .افزایش

شرک هی و موسسیت آمو ش را به سم

کیر در یینه سوق م دهد.
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ادامه جدول (.)1
نیم محقق

ن،ییج تحقیق

روش تحقیق
مطیلعیت ییرج

ل و همکیرا
()2020

جووسک
()2020

کم -مدلسی
معیدالت سیی،یر
حداقل مربعیت جزئ

تحول مفهوم و بهبود روند دایل تأثیر مثب ،بر نوآور
یدمیت ادراک شده دارد .سرانجیم ن،ییج نوآورانه یدمیت
ا طریق اس،فیده ا طراح یدمیت بیعث رضیی

شده که به نوبه یود بر عملکرد سی می تأثیر م گذارد.
پییمدهی بی ارییب و مدیری ،بحرا کووید 19را شنیسیی

توصیف تحلیل

کرده و پیشنهیدهیی را برا تخصیص منیسب منیبع ا نظر
دیجی،یلسی

ارائه دهد.

عوامل مرتبط بی منیبع انسین
پیش نمی اده و
همکیرا ()2020

مش،ر

پوییی سیس،م

انعطیفپذیر

تأثیر قیبل توجه

در

بیمیرس،ی هی داش،ه و تغییرات آنهی م تواند

منجر به کیهش عملکرد شود .عالوه بر این تعداد تخ هی م
توانند انعطیفپذیر را تغییر دهند.

ل و همکیرا
()2019

تجرب به همراه
نظرسنج

سی می هی مب،ن بر تحول دیجی،یل به اح،میل یید یرسیی
فنیور دیجی،یل را ایجید م کنند.
رهبر

کین،یک و
ویدیک

فعیل و سرمییه گذار

پ،ینسیل شرک
کم

()2018

عوامل کلید

هس،ند که

برا تبدیل شد به یک سی می دیجی،یل را

تعیین م کند.اس،راتژ دیجی،یل بر شیوه هی توانمندسی
اس،عدادهی دس،رس به داده هی و ابزارهی همکیر مب،ن
اس .

نوانکپی و داتی
()2017
چیرلز و همکیرا
()2017

شرک هیی که ا قیبلی هی فنیور اطالعیت موجود برا
تجرب

بی ده عملکرد مهیرت بیش،ر دارند.
کم

وس،رمن و
همکیرا

()2014

چیرچوب مفهوم برا

کم

طراح

سی می هی

مؤثر دیجی،یل

ارائه م دهد.
چهیر ویژگ

()2014
سینگ و چو

هدای

افزایش تجیرت دیجی،یل اس،فیده م کنند در تأمین

شنیسیی

اصل

مش،رک در سی می هی

کردند :طر تفکر تمرینیت نیرو

دیجی،یل

را

کیر و منیبع

دیجی،یل .
کم  -کیف

توسعه منیبع انسین

تعهد و شییس،گ

کیرکنی را بهبود

بخشیده و برعملکرد سی می تأثیر م گذارد.
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روش
اين پژوهش با رويکرد كيفي  -استقرايي و به روش نظريه زمينه اي ( & Strauss

 )Corbin,1998و با استفاده از ابزارمصاحبه نيمه ساختاريافته به بازشناسي عملکرد سازماني
با توجه به وضعيت ديجيتالي پرداخته است .از آنجا كه درخصوص وضعيت ديجيتال
اطالعات كافي و مناسب در دست نيست ،اين روش مناسب است .ساختار اصلي تحليل
دادهها در روش استراوس  -كوربين بر مبناي سه روش كدگذاري باز ،محوري و انتخابي
است .اولين مرحله تحليل و تفسير دادهها در روش گراندد تئوري ،كدگذاري باز است كه
دادهها به كوچکترين واحد خود شکسته ميشوند (  )Strauss & Corbin,1998مرحله
دوم كدگذاري محوري است كه طي آن دادهها تجزيه ،مفهومسازي و به شکل تازهاي در
كنار يکديگر قرار ميگيرند.الزمه كدگذاري محوري اين است كه تحليلگر به تعدادي
مقوله رسيده باشد و آنها را در دست داشته باشد .اين فرايند تبديل مفاهيم به مقولههاي فرعي
و اصلي است (در كدگذاري محوري ،نظريهپرداز داده بنياد ،يک مقوله مرحله كدگذاري
باز را انتخاب كرده و آن را در مركز فرآيندي كه در حال بررسي آن است قرار ميدهد (به
عنوان پديده مركزي) سپس ،ديگر مقولهها را به آن ربط ميدهد .مقولههاي ديگر عبارتاند
از « :شرايط على»« ،راهبردها»« ،شرايط زمينهاي و مداخلهگر» و «پيامدها» .اين مرحله شامل
ترسيم يک نمودار است كه «الگوي كدگذاري» ناميده ميشود .مرحله سوم تحليل و تفسير
دادهها ،كدگذاري گزينشي است .كدگذاري گزينشي طي آن طبقهها به طبقه مركزي مرتبط
ميشوند و نظريه را شکل ميدهند .در اين مرحله مقوله هسته شناسايي شده و ساير مقوالت به
صورت نظام مند با آن ارتباط داده ميشود.
مصاحبه با سؤاالتي همچون "عوامل اثرگذار بر عملکرد با توجه به وضعيت ديجيتال از
حيث ساختاري و محتوايي را بيان كنيد؟ چه ويژگيهايي وضعيت فعلي عملکرد را با توجه
به وضعيت ديجيتال متمايز ميكند؟چه موانعي براي افزايش عملکرد با توجه به وضعيت
ديجيتال در سازمانها وجود دارد؟" پس از انجام فرآيند كدگذاري باز  81كد توصيفي
استخراج گرديد .در مرحله دوم براساس شباهت و تمايز ميان كدهاي استخراج شده ،كدها
در يک محور مشترک دسته بندي شدند و  18كد محوري حاصل شد .در مرحله سوم
براساس مدل شش مؤلفهاي استراوس و كوربين ،يکي از مقولهها به عنوان مقوله محوري
انتخاب و ارتباط ساير مقولهها در مدل پارادايمي با آن مشخص شد.
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مشاركت كنندگان و نمونه گيري:مشاركتكنندگان در اين پژوهش كنشگرهاي
سازماني مربوط به موضوع تحقيق بوده و براي مصاحبه اكتشافي از مديران ،نخبگان سازمان،
بخش مديريت و افراد درگير دور كاري در سازمان استفاده شده است .نمونه مورد مصاحبه
27نفر بودند كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد و مصاحبه نيمه
ساختاريافته ،عميق و با سئواالت باز صورت گرفت .ويژگيهاي جمعيتشناختي مشاركت
كنندگان در جدول ( )2آورده شده است .همچنين مطالعات كتابخانهاي به منظور بررسي
مستندات انجام پذيرفت .كفايت تعداد نمونههاي مورد مطالعه از طريق روش اشباع (كفايت)
نظري حاصل شد (.)Glasser and Strauss,1967:65
در اين پژوهش به منظور اجراي استراتژي داده بنياد  ،از رهيافت نظام مند و با سه فن
كدگذاري باز ،محوري و انتخابي استفاده شده است ( . )Lee,2001:47همچنين معيار
مقبوليت كه در ارزشيابي پژوهشهاي مبتنيبر داده بنياد بجاي معيارهاي روايي و پايايي عنوان
شده است استفاده گرديد .مقبوليت به معناي اين است كه يافتههاي پژوهش تا چه حد در
انعکاس تجارب مشاركتكنندگان ،پژوهشگر و مخاطب در مورد پديده مورد مطالعه موثق و
قابل باور است .ده شاخص معيار مقبوليت معرفي شده است كه  5مورد آنها در اين پژوهش
براي ارتقاي دقت علمي ،روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت .استراتژيهاي مميزي مورد
استفاده عبارتند از :حساسيت پژوهشگر ،انسجام روششناسي ،متناسب بودن نمونه ،تکرارشدن
يک يافته و استفاده از بازخورد مطلعين (.)Strauss & Corbin,1990:251
جدول(. )2ويژگيهاي جمعيتشناختي مشارکت کنندگان
رش،ه تحصیل
منیبع انسین

مدیری

دول – ،تحول

مدیری

مدیری

دول،

روانشنیس
مدیری

مقطع
تحصیل

سیبقه
کیر

سم

جنس

سن

مرد

47

دک،را

 27سیل

رییس اداره

دک،را

 14سیل

کیرشنیس ارشد

40

دک،را

 12سیل

مدرس دانشگیه

44

دک،را

 25سیل

کیرشنیس ارشد

52

صنع،

دک،را

 17سیل

رییس گروه تحول سی مین

مرد

42

مدیری

منیبع انسین

دک،را

 22سیل

مسئول حراس

مرد

57

مدیری

اس،راتژیک

دک،را

 16سیل

مرد

43

دول،

دک،را

 20سیل

مرد

42

مدیری

مدیرکلدف،رسییس گذار وبرنیمه
ریز
معیو مرکز نوسی
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ادامه جدول()2
رش،ه تحصیل

مقطع تحصیل

سیبقه
کیر

جنس

سن

سم

برنیمهریز سیس،مهی
اقثصید
مدیری اس،راتژیک
مدیری اجرای
مدیری دول،
حقوق
صنییع
مدیری دول،
اق،صید
مدیری دول،
مهندس صنییع
صنییع
مدیری دول،
الک،رونیک
کشیور
مدیری بی رگین -
تحول
مدیری اس،راتژیک
مدیری دول،
مدیری بی رگین

دک،را

 20سیل

رئیس اداره بهبود کسب و کیر

مرد

47

دک،را
دک،را
دک،را
دک،را
دک،را
دک،را
فوق لیسینس
فوق لیسینس
فوق لیسینس
فوق لیسینس
فوق لیسینس
فوق لیسینس
فوق لیسینس

 24سیل
 20سیل
 12سیل
 15سیل
 20سیل
 20سیل
 25سیل
 14سیل
 15سیل
 26سیل
 15سیل
 17سیل
 23سیل

و تحول

رئیس اداره نوسی
رییس گروه
قیئم مقیم صنییع پیشرف،ه
معیو مدیرکل حقوق
معیو سرمییه گذار
معیو مدیرکل
معیو مدیرکل
رئیس اداره برنیمه ریز
رئیس اداره
مسئو ل اداره
رئیس فراورده هی غالت
مسئول فنیور اطالعیت
رئیس اداره نوسی و تحول

مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

49
48
32
40
41
45
47
42
43
46
44
42
49

فوق لیسینس

 18سیل

رئیس گروه پیگیر

مرد

42

فوق لیسینس
فوق لیسینس
فوق لیسینس

 20سیل
 28سیل
 29سیل

مرد
مرد

43
51
45

آمیر

فوق لیسینس

19سیل

رئیس اجرای
رئیس گروه دامپینگ
رئیس گروه مدیری عملکرد
رئیسادارهبرنیمهریز وآمیر
واطالعیت

42

يافتهها

به منظور پاس به سوال پژوهش "پارادايم مفهومي ديجيتالسازي سازمان چگونه است؟"،
كدگذاريهاي باز و محوري هر يک از بخشهاي مدل زمينهاي به شرش زير آورده شده است.

شرايط علّي ديجيتالسازي :شــرايط علّي مقوالتي هســتند كه بر مقوله محوري تأثير مي
گذارند براســاس مصــاحبههاي انجام شده كدهاي محوري " عوامل فردي ،عوامل سازماني
و عوامل محيطي و عوامل فناوري" شناسايي شده و آن را به كد انتخابي وسيعتر ديگري به
نام شرايط علّي ارتباط داده شده است .مشاركتكنندگان در پژوهش اظهار داشتند شرايطي
در ديجيتالسازي دخالت دارند همچون عوامل فردي ،عوامل سازماني ،عوامل فناوري و
عوامل محيطي كه به شرش جدول شماره ( )3آورده شده است.
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جدول( .)3کدگذاري محوري دادههاي کيفي (شرايط علّي)
کد محور

عوامل سی مین

کدگذار ثینویه
مدیری داده
موانع ییدگیر
عدم تعیمل محیط و
فنیور
قوانین امنی در فضی
دیجی،یل

عوامل فیزیک

عوامل فنیور و
یرسیی،هی
شرایط محدود کننده
عوامل فنیور

رهبر آنالین
رهبر هزینه
و یرسیی،هی
بهسی
امکینیت دیجی،یل
مدیری تغییر دیجی،یل
مشکل اق،صید فرد
محیط نیمنیسب

عوامل فرد

عوامل محیط

مشکل فرسودگ
موانع ییدگیر
موانع انگیزش
یس محیط

کدگذار بی
مشکل مکی (فضی کیر )
عدم آشنیی بی دانش دیجی،یل
آلودگ صوت محیط
کیهش بهرهور
افزایش سطح امنی در فضی دیجی،یل
مشکل عدم قوانین
لحیظ کرد مبیحث امنی سییبر
مشکل امنی دس،رس
توسعه سیس،م نظیرت
امکینیت و تجهیزات فیزیک و فنیورانه م،نیسب بی نیی
کیرکنی
کشف و اس،فیده ا فنیوریهی دیجی،یل جدید
افزایش هزینه تجهیزات سی مین
شکلده یرسیی،هی تجیر جدید
ان،خیب هوشمندانه سبد تکنولوژیهی دیجی،یل در سی می
مدیری

تغییرات دیجی،یل

مشکل فن
مشکل ارتبیط دس،رس
اس،فیده ا فنیور برا بهبود اسیس عملکرد یی تحقق
اهداف سی مینهی
در دس،رس بود فنیور
مشکل به رو نبود امکینیت
مشکل دس،رس سیس،م
وجود فنیور مدر
افزایش هزینه کیرکنی
فضی غیرکیر
مشکل سالم،
عدم ارتبیطیت
فشیر کیر و عدم اطمنیی
احسیس طرد شدگ
عدم آشنیی بی دانش دیجی،یل
اس،فیده نیمنیسب ا می کیر
مشکل ترافیک و آلودگ
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شرايط زمينهاي ديجيتال سازي :بستر يا زمينه مجموعه مشخصههاي ويژهاي است كه به پديده
مورد نظر داللت ميكند ،يعني محل حوادث و وقايع متعلق به پديده .بستر نشانگر مجموعه شرايط
خاصي است كه در آن راهبردهاي كنش و واكنش صورت ميپذيرد .مجموعه عناصر زمينهاي در
ديجيتالسازي شامل " بستر ديجيتالي ،بستر مديريتي ،بستر فردي و بستر فناوري" است ،كه به شرش
جدول شماره ( )4آورده شده است.
جدول ( .)4کدگذاري محوري دادههاي کيفي (شرايط زمينهاي)
کد محور

کدگذار ثینویه
عوامل فیزیک

بس،ر
فنیور

مدیری دانش
عوامل محیط
مدیری مش،ر
عوامل فن
بس،رسی و بهسی
نرمافزار
حمیی

بس،ر
سی مین

سی مین

عوامل حمیی ،و
رهبر آنالین
دور کیر
جو سی مین

بس،ر
مدیری،

مهیرت یی شییس،گ هی
مدیری دیجی،یل

کن،رل محیط
توانمندسی کیرکنی

کدگذار بی
امکینیت و تجهیزات فنیورانه م،نیسب بی نیی کیرکنی
وجود فنیور مدر
امکینیت سخ افزار و تجهیزات فیزیک م،نیسب بی نیی کیرکنی
امکینیت فنیورانه م،نیسب بی دانش کیرکنی
تنیسب محیط کیر بی فعیلی کیر
ارتبیط بی سی می همکیرا و ذ نفعی ا طریق فنیور ارتبیطیت
مدیری فنیور اطالعیت و دانش
مدیری تغییرات دیجی،یل
ا بین برد موانع فضی و می
ارتبیط بی سی می همکیرا و ذ نفعی ا طریق فنیور ارتبیطیت
ان،خیب درس و منطق سیس،م نرمافزار یکپیرچه
ایجید یرسیی هی فنیور مدر
تنیسب محیط کیر بی فضی دیجی،یل
روشهی ارتبیط تعیمل و درییف اطالعیت
مدیری فضی دیجی،یل
تعریف نیی هی مهیرت آینده
رف،یر عیدالنه بی کیرکنی
درک مش،رک در مورد عملکرد سی می در یک محیط دیجی،یل
انجیم کیر و میموری دور ا دف،رکیر یود در سی می
اس،فیده ا فضی فنیور برا بهبود اسیس عملکرد یی تحقق
اهداف سی مینهی
سبکهی رهبر و مدیری در مینه دیجی،یل
مدیری بی محوری توسعة دیجی،یل
توانیی ال م برا درک و تحقق فرص،هی برا اس،فیده ا فنیوریهی
دیجی،یل
فضی منیسب کیر
بهینهسی فرایندهیی که مس،قیمیً رو تجربه مش،ر تیثیر م
گذارد
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اداماه جدول (.)4
کد محور
بس،ر فرد

کدگذار ثینویه
مهیرت عملکرد
مدیری دانش
مدیری

بس،ر
دیجی،یل

کدگذار بی
عیدات کیر درس
دانش فنیور دیجی،یل
شکلده یرسیی،هی تجیر جدید
چشم اندا دیجی،یل
اس،راتژ هی بلند مدت
امنی دادههی و ارتبیط آ بی بحث حریم یصوص
افزایش سطح امنی در فضی دیجی،یل
ایجید آگیه دیجی،یل
آمو ش دانش چگونگ انجیم کیر کیرکنی

اس،راتژیک

امنی اطالعیت سی مین و
اع،مید سی مین
توانمند کیرکنی

شرايط مداخلهگر ديجيتال سازي :شرايط ساختاري به پديدهاي تعلق دارند و بر
راهبردهاي كنش و واكنش اثر ميگذارند .آنها راهبردها را در درون زمينه خاصي سهولت
ميبخشند يا آنها را محدود و مقيد ميكنند .مشاركت كننده ها مطرش مي كنند كه عوامل
فردي ؛ عوامل فرهنگي و عوامل سازماني از جمله شرايط مداخلهگر ديجيتال سازي سازمان
مي باشندكه در جدول( )5ارايه شده است.
جدول ( .)5کدگذاري محوري داده هاي کيفي (شرايط مداخله گر)
کد محور

کدگذار ثینویه
موانع امنی ،اطالعیت
حقوق

عوامل سی مین

موانع اجرای
عوامل رهبر
مشکالت دورکیر

عوامل فرد

افزایش هزینه کیرکنی

ویژگیهی جمعی شنیی،
عوامل فرهنگ

تعهد سی مین

و

کدگذار بی
افزایش سطح امنی در فضی دیجی،یل
مشکل امنی ،و حقوق
امنی دادههی و ارتبیط آ بی بحث حریم یصوص
کشف و اس،فیده ا فنیور هی دیجی،یل جدید
مشکل تکنولوژ
اع،مید سی مین
مدیری و نظیرت
مشکل عدم دس،رس و عدم اطمینی به اطالعیت
مشکل فن
لزوم ارتبیطیت مس،قیم
افزایش هزینه این،رن
مشکل فراهم کرد امکینیت سخ افزار توسط
کیرکنی
سن و نسل
جنسی
تحصیالت مهیرتهی و آمو شهی پیشین
مسئولی پذیر
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راهبردهاي ديجيتال سازي :راهبردها مبتنيبر كنشها و واكنشهايي براي كنترل ،اداره
و بازخورد پديده مورد بررسي هستند .راهبردها هدفمند بوده و به دليلي صورت ميگيرند.
راهبردهاي اين پژوهش شامل راهبرد فردي ،راهبرد مديريتي و راهبرد سازماني ميباشد كه
در جدول( )6بيان شده است.
جدول( .)6کدگذاري محوري داده هاي کيفي (شرايط راهبردي)
کد محور

کدگذار ثینویه
عوامل رهبر
امنی

دیجی،یل

کدگذار بی
اع،مید سی
توجه به مدیرا سطح پییین،ر و کیرکنی یط مقدم
افزایش سطح امنی

در فضی دیجی،یل

تجهیز امکینیت فیزیک و فنیورانه م،نیسب بی نیی کیرکنی
تنیسب محیط کیر بی فعیلی
شکلده

راهبرد سی مین
بهسی

یرسیی
سی می

کیر

یرسیی،هی تجیر جدید

تحلیل نظیم مند فرایند توسعه فنیور
اس،فیده ا فنیور برا بهبود اسیس عملکرد یی تحقق اهداف
سی می هی
تجهیز فنیور مدر
ایجید محیط کیر دیجی،یل
هوشمندسی

محیط کیر

سبکهی رهبر و مدیری
ان،خیب درس

در مینه دیجی،یل

و منطق سیس،م نرم افزار یکپیرچه

ایجید ار شهی اهداف و هنجیرهی دیجی،یل
توجه به کل کیرکنی
تصمیمگیر بر مبنی اطالعیت
تحلیل نظیم مند فرایند توسعه فنیور و نوآور
راهبرد سی مین

رهبر آنالین

تجزیه و تحلیل شکیف بین مهیرتهی فعل و مطلوب کیرکنی
همکیر و تعیمل
مسلط به علوم و مهیرتهی دیجی،یل
بهرهبردار ا دادههی برا تصمیمگیر ا طریق فنیور هی
دیجی،یل
ایجید روشهی ارتبیط تعیمل و درییف

اطالعیت

ان،خیب هوشمندانه سبد تکنولوژ هی دیجی،یل در سی می
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ادامه جدول (.)6
کد محور

کدگذار ثینویه

آمو ش و مدیری
دانش

راهبرد سی مین

مدیری

مشیرک،

مدیری

ونظیرت

مدیری

بهرهور

مش،ر مدار

نوآور دیجی،یل

فرهنگ سی
دیجی،یل
یودکیرآمد
کیرکنی
راهبرد فرد

به رو شد
امکینیت دیجی،یل
بهرهور کیرکنی

کدگذار بی
فرهنگ غن ییدگیر
منسجم کرد اس،عدادهی دیجی،یل جذب شده
دانش افزای
غن تر شد مح،وا مشیغل
ایجید آگیه دیجی،یل
دانش چگونگ انجیم کیر کیرکنی
پوییی و تحرک فنیور
توسعه مهیرت هی بین فرد
بکیرگیر اس،عدادهی دیجی،یل
رهبر دیجی،یل
نظیرت سی مین
مدیری عملکرد
بهینهسی فرایندهیی که مس،قیمیً رو تجربه مش،ر تیثیر م
گذارد
شخص سی ارتبیطیت دیجی،یل بی مش،ریی
یالقی و ایده پردا
فرهنگ نوآور
کشف فن آور هی دیجی،یل جدید
توانیی ال م برا درک و تحقق فرص،هی برا اس،فیده ا فنیور
هی دیجی،یل
حمیی ا ایدههی م،فیوت دربیره فنیوریهی دیجی،یل
نوآور در طراح و توسعة محصوالت و یدمیت دیجی،یل
افزایش فضی رقیب،
ار شگذار بیورهی و هنجیرهی دیجی،یل
ایجید ار ش در مر هی جدید دنیی کسب و کیر دیجی،یل
پذیرش فنیور هی دیجی،یل به عنوا یک منبع ار ش برا
سی می
توانیی اس،فیده ا فنیور برا بهبود اسیس عملکرد سی می هی
ییف،ن فرص هی برا اس،فیده ا فنیور هی دیجی،یل
یودآمو
اس،فیده ا رسینههی اج،میع و دس،گیههی تلفن همراه
کیربرد فنیور هی دیجی،یل به عنوا یک منبع مهیرت برا سی می
جلوگیر ا یطی انسین
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ادامه جدول (.)6
کد محور

کدگذار ثینویه

مدیری تغییر
سیی،یر دیجی،یل

مدیری
راهبرد مدیری،

اس،راتژیک

مدیری (دیجی،یل )
مدیری اطالعیت
مدیری

تحول

مدیری

داده هی

بهرهور کیر

کدگذار بی
ارتبیط بی سی می همکیرا و ذ نفعی ا طریق فنیور ارتبیطیت
تنیسب محیط کیر بی فعیلی کیر
تغییر داد چهره یک کسب وکیر سن ،بی فنیور هی عصر مدر
سیی و یی تغییر یک مدل کسب وکیر
تییین چشماندا دیجی،یل
کشف و اس،فیده ا فنیور هی دیجی،یل جدید
تغییر و تحول در اطالعیت دیجی،یل
ابد اع روشهی سیده و کیرآمد برا اس،فیده ا اطالعیت دیجی،یل
ایجید ار ش در مر هی جدید دنیی کسب وکیر
پییده سی نقشه راه تحول دیجی،یل
اس،راتژیهی بلند مدت
ارکی اس،راتژیک م،مرکز بر تجربه دیجی،یل کیرکنی
چشم اندا فرهنگ و ار شهی فرد
ایجید قیبلی هی بنیید که ا کل کسب وکیر پش،یبین کند
تصمیمگیر بر مبنی اطالعیت
تحول مس،مر دیجی،یل
مدیری پویی دیجی،یل
فرا آگیه
تغییر ار شهی دیجی،یل
دس،ه بند داده هی
تجزیه و تحلیل فرا داده هی
بهره بردار ا داده هی
تمرکز رو دس،ییب به داده هی جدید
مدیری منیبع انسین
درک مش،رک ا اهداف سی مین در محیط دیجی،یل
ان،خیب منیسب تکنولوژ دیجی،یل در سی می

پيامدهاي ديجيتال سازي :نتايجي كه در اثر راهبردها پديدار ميشود .پيامدها نتايج و
حاصل كنشها و واكنشها هستند .پيامدها را همواره نميتوان پيشبيني كرد و الزاماً
همانهايي نيستند كه افراد قصد آن را داشتهاند .همچنين اين امکان وجود دارد كه آنچه كه
در برههاي از زمان پيامد به شمار ميرود در زماني ديگر به بخشي از شرايط و عوامل تبديل
شوند .براساس مصــاحبه هاي انجام شده پيامدها شامل نتايج فردي ،نتايج سازماني و نتايج
اجتماعي در جدول ( )7نمايش داده شده است.
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جدول ( .)7کدگذاري محوري داده هاي کيفي (پيامدها)
کد محور

کدگذار ثینویه

بهرهور روانشنیی،
ن،ییج فرد
بهرهور ذهن
بهرهور میل
عوامل شغل و رضیی

شغل

عوامل محیط
ن،ییج
اج،میع
رضیی

مش،ر

رهبر هزینه
ارتقی یدمیت همگین
ن،ییج
سی مین

کیهش فسید ادار
کیرآمد کیرکنی

نظیرت مدیری

عملکرد سی مین

کدگذار بی
روحییت و عیدات شخص
کیهش فرسودگ شغل
رضیی شغل و بهرهور کیر
اع،مید به نفس بیش،ر
اس،قالل کیر
افزایش تمرکز
انعطیفپذیر شغل
تعیدل کیر و ندگ
صرفهجوی هزینههی
عوامل انگیزش و بهداش محیط
کیهش تردد و کیهش ترافیک و مسیفرتهی کیر
کیهش مصرف سوی
بهداش محیط
کیهش هزینه مصرف سوی و کیهش ان،شیر
آالینده
دس،رس دیجی،یل مش،ر
ایجید تجربها یوشییند برا مش،ر
بهینهسی فرایندهیی که مس،قیمیً رو تجربه
مش،ر تیثیر م گذارد
تسهیل دس،رس و شخص سی ارتبیطیت دیجی،یل
بی مش،ریی
امکی دس،رس دائم به یدمیت پردای دیجی،یل
صرفه جوی هزینههی
کیهش هزینههی سی می
افزایش فروش محصوالت و یدمیت
ارائه یدمیت دیجی،یل
ایجید شفیفی در اطالعیت و تولید گزارشهی
ار شمند و کیربرد
افزایش بهبود کیرای و اثربخش سی می
کم شد اس،رس و تنش فرد
نظیرت و مدیری کیرکنی
تفکر دیجی،یل
افزایش بهرهور
مدیری اطالعیت
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جدول ( .)7کدگذاري محوري داده هاي کيفي (پيامدها)
کد محور

کدگذار ثینویه
یرسیی

دورکیر و تعیمل مش،رک

ن،ییج
سی مین
پوییی و سرع

مدیری

سی می

می

کدگذار بی
در دس،رس بود فنیور
اجرا سریع
مدیری می
انجیم کیر دور ا دف،ر کیر در سی می
ارتبیط مجی بی سی می همکیرا و ذ نفعی ا
طریق فنیور ارتبیطیت
سرع در اجرا نوآور هی دیجی،یل
چیبک در اجرا نوآور هی دیجی،یل
چیبک کسب وکیر دیجی،یل
نوآور در طراح و توسعة محصوالت و یدمیت
دیجی،یل
ایجید کینیلهی جدید درآمد
پوییی و تحرک فنیور
سهول در اس،فیده ا فنیور
انعطیفپذیر بیش،ر در می کیر

از ميان عوامل شناسايي شده ،پارادايم كدگذاري انتخابي انجام شد و براساس آن ارتباط
خطي ميان كد ثانويه و كد محوري پژوهش شامل شرايط علّي ،شرايط زمينهاي ،شرايط
مداخلهگر ،راهبردها و پيامدها مشخص شد .شکل ( )1پارادايم كدگذاري و به عبارت ديگر
مدل فرآيند كيفي تحقيق را نشان ميدهد.
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شكل  .1مدل پارادايمي ديجيتالسازي سازمان

بحث و نتيجهگيري
طرش تحول ديجيتال را ميتوان نقشه راه سازمانها براي تحولي همهجانبه با توجه به تحوالت
ديجيتال در اكوسيستم حاكم بر فضاي فعاليت سازمان دانست .براين اساس با استفاده از
پژوهش داده بنياد عوامل شناسايي شده شامل شرايط علّي (عوامل فردي ،عوامل سازماني،
عوامل فناوري و عوامل محيطي) ،شرايط زمينهاي (بستر ديجيتالي ،بستر مديريتي ،بستر فردي،
بستر فناوري) ،شرايط مداخلهگر (عوامل فردي ،عوامل فرهنگي و عوامل سازماني) ،راهبردها
(راهبرد فردي ،راهبرد مديريتي و راهبرد سازماني) و پيامدها (نتايج فردي ،نتايج سازماني و
نتايج اجتماعي) با پديده اصلي ديجيتالسازي مشخص شده است.
نتايج نشان داد فناوري اطالعات و ارتباطات جزء اصلي دوركاري ميباشد .از نظر بهره
وري فردي ،وقتي فرد از كنترلهاي سازماني خارج ميشود با خود مديريتي تالش ميكند
كه عملکرد خود را افزايش داده و با برنامهريزي كه براي انجام كارها دارد تمام تالش خود
را به كار ميگيرد تا در كوتاهترين زمان ممکن و با كمترين هزينه ممکن كارش را بهبود
بخشد .چون در دوركاري ساعت انجام كار براي فرد شناور تعريف ميشود بنابراين بهترين
و مناسبترين ساعت را براي انجام كار انتخاب ميكند و اعتماد به نفس و عزت نفس نيروي
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كار با خود مديريتي افزايش مييابد .از طريق دوركاري بهرهوري سازماني افزايش مييابد
و اتالف انرژي در سازمان كاهش يافته و وقتي نيروهاي كار در پروژه دوركاري به انجام
وظيفه ميپردازند از ميزان تنش و فشارهاي روحي ـ رواني ،درگيريها و تعارضات سازماني
آنها كم ميشود .تحت اين شرايط مديران ميتوانند از فرصتها براي برنامه ريزي در جهت
استفاده بهينه از منابع سازماني سود ببرند .اما بايد مد نظر داشت كه بدون فراهم بودن
زيرساختها امکان اجراي اين طرش تقريباً غيرممکن ميباشد .لذا عوامل علّي سازماني براي
ايجاد فضاي ديجيتال براي كاركنان شامل مديريت ديتا ،مشکل مکان (فضاي كاري) است.
علت ديگر موانع يادگيري است كه شامل عدم آشنايي با دانش ديجيتال ،عدم تعامل
محيط و فناوري ،آلودگي صوتي محيطي ،كاهش بهرهوري ،قوانين امنيت در فضاي
ديجيتالي ،افزايش سطح امنيت در فضاي ديجيتالي ،مشکل عدم قوانين ،لحاظ كردن مباحث
امنيت سايبري ،مشکل امنيت دسترسي و توسعه سيستم نظارت ميباشد .از ديگر عوامل علّي،
عوامل فيزيکي است كه شامل امکانات و تجهيزات فيزيکي و فناورانه متناسب با نياز
كاركنان،كشف و استفاده از فناوريهاي ديجيتال جديد ،افزايش هزينه تجهيزات سازماني،
شکلدهي زيرساختهاي تجاري جديد ،انتخاب هوشمندانه سبد تکنولوژيهاي ديجيتال در
سازمان است .از ديگر عوامل علّي ،عوامل فناوري و زيرساختها همانند شرايط محدود كننده،
رهبري آنالين ،رهبري هزينه و زيرساختها ،بهسازي ،امکانات ديجيتالي ،مديريت تغيير
ديجيتال از ديگر عوامل علّي عوامل فردي كه شامل مشکل اقتصادي فردي ،محيط نامناسب
مشکل فرسودگي شغلي ،موانعي كه براي يادگيري است و نيز موانع انگيزشي ميباشد .از
ديگر عوامل علّي عوامل محيطي مانند توجه به زيست محيطي است همانند حل مشکل
ترافيک و آلودگي است .نتايج به دست آمده همسو با مطالعات قيدر و شامي زنجاني ()1399
و نوري و همکاران ( )1398و اردكاني و رستمي ( ،)1395بنت و همکاران (، )2021كانتيک
و ويديکي ( )2018ميباشد.
عوامل مداخلهگر شامل عوامل سازماني كه شامل موانع امنيتي اطالعاتي و حقوقي ،موانع
اجرايي و رهبري است .عامل ديگر عوامل فردي همانند مشکالت دوركاري ،افزايش هزينه
كاركنان ،ويژگيهاي جمعيتشناختي و در نهايت عوامل فرهنگي است كه همسو با نتايج
قيدر و شامي زنجاني ( ،)1399نوري و همکاران ( )1398چارلز و همکاران ( )2017وسترمن
و همکاران ( )2016هم راستا ميباشد
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عوامل زمينهاي نيز بستر فناوري كه شامل عوامل فيزيکي ،مديريت دانش ،عوامل
محيطي ،مديريت مشتري ،عوامل فني و بسترسازي و بهسازي نرمافزاري را شامل ميشود.
بستر سازماني كه حمايت سازماني و رهبري آنالين ،دوركاري ،جو سازماني را الزم دارد و
در بستر فردي مهارت عملکردي نياز است  .بستر مديريتي كه مهارت يا شايستگيهاي
مديريت ديجيتال ،كنترل محيط ،توانمندسازي كاركنان را شامل ميشود .بسترسازي ديجيتال
كه بايد مديريت استراتژيک و امنيت اطالعات سازماني و اعتماد سازماني و توانمندي
كاركنان را فراهم كرد.
نتايج همسو با نتايج قيدر و شامي زنجاني ( ،)1399نوري و همکاران ( )1398چارلز و
همکاران ( )2017وسترمن و همکاران ( ،)2016داتا و همکاران ( ،)2017دي و همکاران
( ،)2020مارتينز و همکاران ( )2020ميباشد .درخصوص راهبرد سازماني ،رهبري آنالين،
مشتري مداري ،نوآوري ديجيتالي ،فرهنگ سازي ديجيتالي الزمه هر سازماني است .راهبرد
مديريتي با مديريت تغيير ساختاري ديجيتالي ،مديريت استراتژيک ،مديريت فني
(ديجيتالي) ،مديريت اطالعات ،مديريت تحول سازمان ،مديريت دادهها ،بهرهوري كاري
است و راهبرد فردي نيز خودكارآمدي كاركنان ،به روزشدن امکانات ديجيتالي،
بهرهوركردن كاركنان ميباشد.
نتايجي كه براي سازمان ،فرد و اجتماع دارد كه ميتوان نتايج سازماني را شامل رهبري
هزينه ،ارتقاي خدمات همگاني ،كاهش فساد اداري كارآمدي كاركنان ،نظارت مديريت
عملکرد سازماني ،و ايجاد زيرساخت براي آينده ،دوركاري و تعامل مشترک ميشود و نتايج
سازماني همانند پويايي و سرعت سازمان ،مديريت زمان خواهد شد و نتايج فردي بهرهوري
روانشناختي ،بهرهوري ذهني ،بهرهوري مالي ميشود و در مورد نتايج اجتماعي كه باعث
افزايش رضايت شغلي و رضايت مشتري ميشود .نتايج همسو با مطالعات قيدر و شامي
زنجاني ()1399است ،در قالب مقولهاي اصلي فرهنگي ،شغلي ،رهبري ،استراتژي ،نام
تجاري ،فناوري ،محيط فيزيکي و عوامل فرد و بهسازي وضع موجود عوامل اثرگذار بر
شکلگيري تجربة ديجيتال خوشايند براي كاركنان در سازمان و نيز نوري و همکاران
( )1398بيان كردند كه در عصر ديجيتال به سبب ظهور فناوريهاي نوين ،باورهاي سنتي
كسب وكار به نحوي اساسي دگرگون شده لذا سازمانها تنها يک راه پيشرو دارند و آن
همگامي با تغييرات موجود است ،در غير اينصورت از دور رقابت حذف خواهند شد .با نتايج
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اردكاني و رستمي ( ،)1395بنت و همکاران ( ،)2021كانتيک و ويديکي ( ، )2018چارلز
و همکاران ( )2017وسترمن و همکاران ( ،)2016داتا و همکاران ( ،)2017دي و همکاران
( ،)2020مارتينز و همکاران ( )2020هم راستا ميباشد.

پيشنهادها
 .1امکانات فناورانه براي تحول ديجيتالي سازمان براي استفاده مؤثرتر از تواناييهاي
كاركنان فراهم گردد.
 .2دورههاي آموزشي مناسب براي كاركنان مشاغل گوناگون براساس نتايج حاصله از
تجزيه و تحليل شغلي سازمان برگزار شود.
 .3فرهنگ دوركاري و ارتباط با سازمان ،همکاران و ذينفعان از طريق فناوري ارتباطات
ترويج شود.
 .4روشهاي ساده و كارآمد براي استفاده از اطالعات ديجيتالي ابداع گردد.
 .5امکان دسترسي دائم به درگاههاي ديجيتال براي كاركنان سازمان و ذينفعان فراهم شود.
با توجه به شرايط پيش آمده و قرارگرفتن در دوران پاندمي ويروس منحوس كرونا ،اين
پژوهش مفيد ،مثمرثمر و به روز بوده ،لذا استفاده از نتايج آن ميتواند براي سازمانها به
صورت كاربردي مدنظر قرارگيرد .همچنين ،از آنجا كه پژوهش حاضر صرفاً به روش كيفي
و با رويکرد داده بنياد انجام شده ،پيشنهاد ميشود در ديگر سازمانهاي دولتي با روشهاي
متفاوتي موردتجزيه وتحليل و آزمون قرارگيرد.
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