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Abstract 

Near 3 decades, identifying and investigating the 

key issues of information systems management 

was a major concern of many countries. But there 

are a few researches about identifying major 

variables that affects the key issues in the IS 

management field. In the other side there are not 

any researches in the national level about variables 

affecting the key issues in Iran. Therefore in this 

paper, after identifying the key issues of IS 

management in the literature, based on expert 

opinions the major variables that affect the key 

issues was identified. Finally the importance of the 

affecting variables was determined using post hoc 

Bonferroni test, and depicted in a schematic model.  
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 پژوهشي -فصلنامه علمي

 سياست علم و فنّاوري

 

 7831، زمستان 4سال اول، شماره 

 

 

 های ایران و های اطالعاتی سازمان مسائل کلیدی در حوزه مدیریت سیستم

 ها آن بر عوامل مؤثر
 

 2، عليرضا حسن زاده2*، شعبان الهی1مونا رشيدي راد

 یت مدرسکارشناسی ارشد مدیریت فنّاوري، دانشگاه ترب -1

 عضو هیات علمی گروه مدیریت فنّاوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس -2

 

 

 چکيده
شورد، بوه طورري     هاي اطالعاتي نزدیک به سه دهه است که در بسیاري از کشوررها و نورا ي دنیوا ان وا  موي      مطالعه و بررسي براي شناسایي مسائل کلیدي مدیریت سیستم

افزوني در این خصرص در نرا ي مختلف جهان ان ا  شده است. هود  ایون پوژوهش، شناسوایي متایرهوا و عرامول مومسر بور مسوائل           که اخیراً مطالعات و تحقیقات روز

ه باشد. به این منظرر، پس از مطالعه منابع و بررسي تحقیقاتي که در این  ورزه در نقوام مختلوف دنیوا ان وا  شود       در ایران مي 7هاي اطالعاتي کلیدي  رزه مدیریت سیستم

هاي ایران پرداخته شد کوه بوا نظور خار،وان، ایون  ورزه در ایوران ت میول شود و هم نوین            هاي اطالعاتي سازمان برد، به شناسایي مسائل کلیدي مطرح در مدیریت سیستم

هواي   سر بور مسوائل کلیودي سیسوتم    عرامل ممسر بر این مسائل در دو سطح متایرهاي محیطي و سازماني مررد شناسایي قورار ،رفوت. سومس مودلي میهورمي از عرامول موم       

هواي اطالعواتي کشورر و بخوش دو       تهیه شد که بخش اول آن به منظرر شناسایي مسائل کلیدي مطورح در مودیریت سیسوتم    اي نامهپرسش اطالعاتي ارائه شد. بر این اساس

هواي ان وا  ،رفتوه، مودل نهوایي ارائوه شوده         قاله نیز بر اساس ت زیه و تحلیلآن نیز براي آزمرن مدل عرامل ممسر بر مسائل شناسایي شده طرا ي شد. در بخش پایاني این م

هاي اطالعواتي در ایوران بوا ترجوه بوه       دست آمده درخصرص مسائل کلیدي و عرامل ممسر بر مسائل کلیدي مدیریت سیستم شرد تا نتایج به این ترتیب تالش مي است که به

 ترصیف و پیشنهاد شرد. شررک هاي سازمان در راهاردي نگرشي باسطح اهمیت 

 
 بندي مسائل کلیدي. رتاه ؛متایرهاي میهرمي سازماني ؛متایرهاي میهرمي محیطي ؛هاي اطالعاتي : مسائل کلیدي مدیریت سیستمها كليد واژه

 

 

 مقدمه -1
وجرد  هاي شگرفي در فنّاوري اطالعات به دهه اخیر پیشرفت 2در طرل 

جب بروز تاییراتي بنیادي در امرر اي مر آمده است که به طرر ،سترده

ها شده است. از آن ا که در محیط پرتاییر  مربرم به کسب و کار سازمان

هاي بسیاري  هاي امروزي با چالش هاي اطالعاتي در سازمان کنرني، سیستم

مسائل » رسد تا  مراجه هستند، این امر بسیار مهم و ضروري به نظر مي

دها شناسایي و مررد ت زیه و تحلیل پیش روي مدیران این وا « کلیدي
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7
. Information Systems 

م مرعه » دقیق قرار ،یرد، چرا که طاق تعریف، این مسائل عاارتند  از 

تا  8هاي اطالعاتي و در طرل  هاي اساسي پیش روي مدیران سیستم چالش

تري از سري این سال آینده و که نیاز به صر  منابع، زمان، و ترجه بیش 5

ابراین با شناسایي و تحلیل این مسائل، مدیران بن[«. 8، 2، 7مدیران دارند ]

هاي سازمان خرد را در مقایسه با  و اولریت 2ها قادر خراهند برد تا ش ا 

هاي اطالعاتي کشرر و هم نین در مقایسه با  هاي سیستم سایر سازمان

ها را  هاي خرد و کالن خرد آن ریزي سطح دنیا شناسایي کنند و در برنامه

 [.8ند ]دنظر قرار دهررم

                                                                 
2
. Gaps 



 ها هاي ایران و عوامل مؤثر بر آن هاي اطالعاتی سازمان مسائل کلیدي در حوزه مدیریت سیستم

و نرا ي ها  میالدي، تحقیقات متعددي در ملیت 38از اوایل دهه 

مختلف دنیا ان ا  ،رفته و ت رار شده است، زیورا مسوائل کلیودي    

طه متایرهواي متعوددي   واسو  به مرضرعاتي هستند که در طرل زمان

اقتصوادي و قوانرني و ...    هاي سیستمها، تاییر در  هم رن نرآوري

بوراي  نیاز است که مودل جوامعي   در این صررت ، [4]کنند مي تاییر

که در شرد بر این مسائل طرا ي  شناسایي و تحلیل عرامل تأسیر،ذار

 شرد.  مي این مقاله به آن پرداخته

هاي  سمالرد ،یته شده، هد  این مقاله در قالب با ترجه به مرا

 شرد: مي وهشي زیر عنرانژپ

بنودي مسوائل کلیودي     ترین متایرهاي محیطي که رتاوه  مهم -7

 قرار تأسیري ایران تحت ها سازماناطالعاتي را در  هاي سیستم

 دهند، کدامند؟ مي

بنودي مسوائل کلیودي     ترین متایرهاي سازماني که رتاه مهم -2

 قرار تأسیري ایران تحت ها سازمانعاتي را در اطال هاي سیستم

 دهند، کدامند؟ مي

 مسائلاي از اهمیت بر  تایرهاي شناسایي شده، با چه درجهم -8

 ،ذارند؟ تأسیر ميکلیدي 

 

 مبانی نظري موضوع -2
و  7،رایوي فنوي  بر پایه ترکیاي از دو تئورري جار  اساس این تحقیق

تئورري  کوه  ایون  رغوم  اسوت، یعنوي علوي     2اجتماعي -تئرري فني

اطالعات را یک نیروي غیر قابل ایسوتا در   فنّاوريجار،رایي فني، 

هواي   ال تاییر ش ل ،سترده جهوان و دولوت  داند که در   مي جهان

ران قوادر بوه   ،ذا که مدیران و سیاست طرري آن است، به مرجرد در

 -رویارویي با آن و برنامه ریوزي بوراي آن نیسوتند و تئورري فنوي     

داران  ان، طرا ان و سها ،ذار سیاستمدیران اجرایي، اجتماعي نقش 

. ایون  [5]دهد مي اطالعات بیش از پیش جلره فنّاوريرا در پیشارد 

،یري از دو تئرري مذکرر، نه تنها پیشرفت غیر قابول   تحقیق با بهره

شرد، بل وه بوه نقوش     اطالعات را من ر نمي فنّاوريان ار و پریاي 

اطالعاتي در راستاي آن اعتقاد  هاي سیستمان و مدیران ،ذار سیاست

راسخ دارد. بر همین اساس است که تحقیقوات متعوددي در نقوام    

است شده اطالعاتي ان ا   هاي سیستمدیریت مختلف دنیا در  رزه م

اطالعات در محیط  فنّاوريبدیل  هایي که در اسر پیشرفت بي تا چالش

د تا شرد، شناسایي شرن مي ،ذاران و مدیران ای اد کنرني براي قانرن

یایي مناسب ؤنگرانه، تا  د ام ان براي ر آنان با اتخاد روی رد آینده

 اقدامات الز  را ان ا  دهند. ریزي کنند و ها برنامه آن با
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. Technological determinism 

2
. Sociotechnical theory 

 

 نتایج تحقيقات مرتبط  2-1

 8، اولین مطالعات در جامعه مودیریت اطالعوات  7838در اوایل سال 

ایاالت متحده آمری ا بر مدیران اجرایي فنّاوري اطالعات بوا هود    

هاي اطالعواتي ان وا  شود     شناسایي مسائل کلیدي مدیریت سیستم

 اي در صوررت دوره  . پس از آن ، ایون دسوته تحقیقوات بوه    [1 ،6]

[، اما ان وا  ایون مطالعوات بوه     78، 8، 3، 1، 6، 7ت رار شد ] آمری ا

م ورن  آمری ا ختم نشد و به سایر نرا ي دنیا ،سترش پیدا کورد، ه 

، [75]، تایلنوود [74]، آمری وواي مرکوزي  [78]، هنود  [72 ،77]کانوادا  

، [27 ،28 ،4][، تووایران 78، 73، 71کرنوو  ] ، هرنوو [76]اسوولرانیا 

، [25]، سونگاپرر  [24 ،28]، اسوترالیا  [22]آمری اي شومالي و اروپوا   

. پوس   [88، 82، 87، 88]، آلموان  [28]،  کریوت  [23، 21، 26]چین 

از مطالعه منابع و بررسوي تحقیقواتي کوه در ایون  ورزه در نقوام       

مختلف دنیا ان ا  شده برد ، به شناسایي مسائل کلیودي مطورح در   

هوواي اطالعوواتي در ایووران اقوودا  و هم نووین بووا   موودیریت سیسووتم

هوا نهوایي شود.     هاي ساختار نیافته با خار،ان فهرسوت آن  مصا اه

کلیدي شناسایي شده در ایران را بوه هموراه سوابقه     مسائل 7جدول 

 .دهد پژوهشي این مسائل در کشررهاي دنیا نشان مي
 

 هاي اطالعاتی عوامل تأثيرگذار بر مسائل كليدي سيستم  2-2

 ISبر مسوائل کلیودي    ممسرتحقیقات معدودي نیز به بررسي عرامل 

یافته از  نظا با ارائه یک چارچرب  و هم ارانش 4پالریا .اند پرداخته

اطالعات به عرامول محیطوي    فنّاوريي مسائل کلیدي ها کننده تعیین

هنگوي و  قوانرني، مسوائل فر   سطح ترسعه اقتصادي کشرر، سیاسي/

راهارد  جهاني سازماني، نرع سازمان، راهاردهايعرامل دیگر شامل 

[. مطالعه چر 84اند ] جهاني کسب و کار و فنّاوري اطالعات پرداخته

بندي مسوائل   دلي را از متایرهاي سازماني تأسیر،ذار بر رتاهم 5و جر

هاي اطالعاتي شوامل انودازه سوازمان، توأسیر      کلیدي مدیریت سیستم

راهاردي فنّاوري اطالعات سازمان، نرع سازمان، بخوش صونعت و   

 [. 4ساختار فنّاوري اطالعات سازمان ارائه داده است ]
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. (SIM( Society for Information Management 

4
. Palvia  

5
. Chou  & Jou 



 1831، زمستان 4، سال اول، شماره ، فصلنامه سیاست علم و فنّاوريزاده راد، شعبان الهی، علیرضا حسن مونا رشیدي

3 

 هاي اطالعاتی سيستم (  استخراج مسائل كليدي مدیریت1جدول 

 سابقه پژوهشی مسئله كليدي ردیف

 (2881( و چین )2885(، کریت)7886(، ایالت متحده آمری ا )7882(، هند )7882آفریقا ) هاي اطالعاتي به طرر صحیح ارزیابي اسربخشي سیستم 7

 ---- هاي اطالعاتي سیستم7منیعت  -تحلیل و تعیین هزینه 2

 ----- مزایاي قابل لمس به سمت مزایاي غیرقابل لمس تاییر از کسب منابع و 8

 (2882عرصه جهاني) بهینه سازي اسربخشي سازماني 4

)ارائه مقاله  7833 تا 7882هاي  ملیت و منطقه در سال 77(، 7886(، تایران)7882هند) آ،اهي و درک و فهم  از سهم و نقش مدیران فنّاوري اطالعات 5
 (7886( و ایالت متحده آمری ا)2885(، کریت)7881تحقیقي در 

 ------ 2طرا ي م دد فرایندهاي کسب و کار و مدیریت آن 6

 (7886( و ایالت متحده آمری ا)2885کریت) کردن فرایند  یاد،یري سازماني تسهیل 1

 ------ سازي و پیامدهاي ،سترده آن مسئله جهاني 3

(، 7886(، ایالت متحده آمری ا)7886(، اسلرنیا)7886(، هرن  کرن )7882هند) هاي اطالعاتي سیستم راهارديریزي  برنامه 8
 (2888( و تایلند)7881(، کاستاری ا)2885(، کریت)7886تایران)

 هاي اطالعاتي و راهاردي سازمان هم راستاسازي راهاردي سیستم 78
(، ایالت 7882) (، هند7881) ارائه مقاله تحقیقي در  7833 تا 7882 هاي در سالملیت و منطقه  77

 (2888)27( و مسئله پیش بیني شده براي قرن 2885(، کریت)7886(، تایران)7886متحده آمری ا)

 7833 تا 7882 هاي ملیت و منطقه در سال 77(، 7886(، تایران)7886ایالت متحده آمری ا) هاي اطالعاتي براي ای اد و  یظ مزیت رقابتي استیاده از سیستم 77
 (2885( و کریت )7881(، ،راتماال )7881(، کاستاری ا )7881حقیقي در )ارائه مقاله ت

 (2881( و چین)7882هند) فنّاوري اطالعات  هاي مشيها و خط ساز،اري در سیاست 72

 ( 7888و  7886تایران) ارتقا و افزایش سطح ارتااطات با مشتري نهایي و تأمین نیازهاي او 78

 ------ 8قام دنیاسماري به سایر ن آسار برون 74

 ------- فنّاوري اطالعات ، اخالق و عدالت 75

 ------- فرهن  سازماني، تاییر و مدیریت بر آن 76

71 
تأسیرات ،سترده فنّاوري اطالعات بر ساختار سازماني، اختیار، 

 قدرت، محتراي شالي و....
------- 

73 
ها به کسب و کارهاي  د،ر،رني و تاییر ش ل سازمان

 ترونی ي ماتني بر شا ه در فضاي اقتصاد دی یتالال 
------- 

78 
که  طرري ای اد  زیرساختي مناسب براي فنّاوري اطالعات به

 ،ري نیازهاي سازمان باشد پاسخ
 (2885( و کریت )2888(، تایلند)2888(، کانادا)7886(، تایران )7886ایالت متحده آمری ا )

 (2885( و کریت)2888(، کانادا)7886ایالت متحده آمری ا) اي شا ه ریزي و مدیریت ارتااطات برنامه 28

27 
استیاده از معماري فنّاوري اطالعات مناسب و متناسب با 

 نیازهاي سازمان
----- 

 ------ 4،را استیاده از معماري سرویس 22

 (2881چین) ،ذاري در وا د فنّاوري اطالعات سازمان سرمایه 28

 ----- ي در فناوري اطالعاتریسک سرمایه ،ذار 24

 سازي معماري اطالعاتترسعه و پیاده 25
(، 7886(،تایران)7881)ارائه مقاله تحقیقي در  7833تا  7882هاي ملیت و منطقه در سال 77

 (2888)27( و مساله پیش بیني شده براي قرن 2885(،کریت )7886ایالت متحده امری ا)

                                                                 
7
. Cost-benefit  justification 

2
. BPR( Business Process Redesign) & BPM( Business Process Management) 

8
. offshore outsourcing 

4
. SOA( Service Oriented Architecture) 



 ها هاي ایران و عوامل مؤثر بر آن هاي اطالعاتی سازمان مسائل کلیدي در حوزه مدیریت سیستم

 هاي اطالعاتی يدي مدیریت سيستم(  استخراج مسائل كل1جدول ادامه 

 سابقه پژوهشی مسئله كليدي ردیف

 (2885کریت) ها، اترماسیرن اداري و ارتااطات از راه دوری مارچه سازي پردازش داده 26

21 
سازي سیستم هاي مدیریت دانش برمي شامل ترسعه پیاده

 هاي مدیریت دانش و...هاي ملي، ترسعه سیستماستسی
 (2888)27ي شده براي قرن مساله پیش بین

23 
سازي  ها, غنيفرایندمدیریت محتري)دسترسي به اطالعات 

 سازي دانش( اطالعات, دسترسي به دانش, غني
------ 

 ها و اطالعات امنیت داده 28
 هاي ملیت و منطقه در سال 77(، 7886(، تایران)7882(، هند)7887ایالت متحده آمری ا )

 (2885(، کریت )7881(، ،رآتماال)7881ه تحقیقي در )ارائه مقال 7833 تا 7882

 ----- ها و اطالعات مال یت داده 88

 (7882هند) هاي ورودي کیییت داده 87

 ----- 7رسید،ي به مسئله افزونگي اطالعات 82

 (2885(،کریت)7886ایالت متحده آمری ا) استیاده ممسر از منابع اطالعاتي 88

 ---- در اینترنت امنیت 84

85 
هاي جدید در استیاده از فنّاوري اطالعات و  شناسایي فرصت

 هاي وب بیس سیستم
----- 

 ----- هاي هرشمند کسب وکار ترسعه سیستم 86

 ----- 2وب معنایي 81

83 

اي فنّاوري اطالعات و  هاي بین رشته ترسعه و مدیریت فنّاوري

 فنّاوري، بیرفنّاوريبر فنّاوري اطالعات، هم رن نانر  ها آن تأسیر

 و...
----- 
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استخدا ، نگهداري و پرورش نیروي انساني متخصص در زمینه 

 هاي اطالعاتي سیستم

(، 7886ت متحده آمری ا)(، ایاال7888(، هن  کن )7882(، آفریقا)7882هند)

ارائه مقاله تحقیقي در ) 7883تا  7882هاي  ملیت و منطقه در سال 77(، 7886تایران)

 (2881( و چین)2885(،کریت)2888ند)(،  تایل7881

 ------- کمارد نیروي انساني متخصص و واجد شرایط 48

 -------- 8مدیریت و ارزیابي منابع انساني دور از محل کار 47

 -------- جانشیني فنّاوري اطالعات به جاي نیروي انساني 42

48 
تأسیرات ،سترده فنّاوري اطالعات بر مسائل انساني) مسیر 

 ------- و ....( 4الي، تاییر در نظارت، پریایي شالش

 ------ 5استیاده از پایش و نظارت ال ترونی ي 44

 (2881( و چین)7886تایران)  مایت مدیریت عالي 45

 ------  مایت مدیران میاني 46

 ------- هاي نر  افزاري قابلیت اعتماد به بسته 41

 (7882هند) ارنگهداري و قابلیت تعمیر سخت افز 43
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بر مسائل کلیدي  رزه  تأسیر،ذارمتایرهاي اصلي به منظرر ارائه 

: شود  کشرر از مورارد يیول اسوتیاده    اطالعاتي هاي سیستممدیریت 

، مصا اه با خار،ان [78 ،4] هاي پیشین هاي مشابه در پژوهش مدل

و اسناد  کشرر ICTاطالعات کشرر و مطالعه وضع مرجرد  فنّاوري

انداز  ر  رزه فنّاوري اطالعات کشرر )چشمباالدستي ملي مرجرد د

 ،[85] مسيه ري ش 7484ساله جمهرري اسالمي ایران در افق  28

، [86] هاي کلي برنامه چهار  ترسعه جمهرري اسالمي ایران سیاست

، نقشه جامع [81] اطالعات کشرر فنّاوريسند راهاردي نظا  جامع 

برناموه چهوار  ترسوعه اقتصوادي، اجتمواعي و      ، [83]علمي کشرر 

(، سوندملي بخوش   7833-7834فرهنگي جمهورري اسوالمي ایوران)   

برنامه جوامع ترسوعه ت وارت     ،[88]اطالعات و ارتااطات فنّاوري

بر  تأسیر،ذارعرامل  .[47]، قانرن ت ارت ال ترونی ي[48] ترونی يال

ي ایران در ها سازماندر اطالعاتي  هاي سیستممدیریت مسائل کلیدي 

 تأسیر،وذار اي متایره ،در این مدل میهرميارائه شده است.  7نمردار 

ایرهاي میهرمي سازماني متایرهاي میهرمي محیطي و متبه دو ،روه 

 .شرند مي در ادامه هر یک از این متایرها ترصیفاند.  تقسیم شده
 

 متغيرهاي مفهومی محيطی  2-2-1

 متغير سياسی/قانونی 

این متایر که در نتی ه بنیان و اساس سیاسي و   رمتي هر کشورر  

 هاي سیستمبر مدیریت کالن  تأسیر،ذارل بدیهي است، از جمله عرام

. قرانین و الزامات سیاسوي / قوانرني   [84]اطالعاتي هر کشرر است

اي مربرم به ارتااطات جریان هم رن مرارد مربرم به محدودیت ه

هواي فنوي دولتوي،     کاممیرتري ملي، فعالیوت  هاي سیستماي بین  داده

هاي  صریب و اجراي استانداردها، تعرفهسازي، ت ي خصرصيهاروند

تد و ،مرک و و قرانین و مقررات داد و س فنّاوري،ذاري بر  سرمایه

ي مختلف مربرم ها مستقیم بر  رزه... همگي به طرر مستقیم یا غیر

 ند.تأسیر،ذاراطالعاتي  هاي سیستمبه 
 

 متغير فرهنگی 

سوازي   مراردي است که اغلب در بحث جهواني این متایر از جمله 

هواي جهواني    شورد. در بسویاري از بررسوي    مي کسب و کارها بیان

فرهنگي تحلیل و بررسي آسار شرد تا  مي اطالعاتي تالش هاي سیستم

، [48] 7پشتیاني ،روهوي  هاي سیستمفرهن  بر  تأسیر، هم رن شرند

فرهنو  بور    توأسیر ، [44]ارتااطوات   فنّاوريفرهن  بر پذیرش  تأسیر

اطالعوات بور فرهنو  و فرهنو       فنّاوري تأسیراطالعات،  فنّاوري
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.  Group Support Systems 

 هوا  آن و ...  تي تحقیقاتي وجرد دارد که در [45]اطالعات فنّاوري

شوده  فرهن  به عنران فاکترري نه چندان برجسته و غالب بررسوي  

دهد فرهن  هم نوان   مي نشانها  . نتی ه همه این بررسي[46]است

 هواي  سیسوتم به عنران یک فاکترر با اهمیت در مطالعات مربرم بوه  

هواي   ها و چارچرب که در مدل طرري هاطالعاتي باقي مانده است، ب

 فنّواوري متعددي از یوک فرهنو  ی مارچوه در مطالعوات جهواني      

. هم نین در این میان باید از تحقیقات [43 ،41]کنند مي ات یاداطالع

در رده بندي فرهن  ملي و سوایر تحقیقوات    [48]ارزشمند هافستد

 اشاره کرد. [58]و هم ارانش 2ماتني بر آن هم رن تحقیقات شر
 

  فنّاورانهمتغير 

اطالعوات و   فنّواوري زیرساختاري  ،این متایر به وضعیت کلي فني

نود از وضوعیت   پردازد کوه عاارت  مي اطالعاتي در کشرر هاي سیستم

 فنّواوري سواخت  ها، زیر راه دور، تاادل ال ترونی ي داده ارتااطات از

فاکتررهاي بندي  رتاهترزیع شده. در ،زارش  هاي سیستماطالعات و 

% از سهم کل 28که (هاي این متایر  ، اهم شاخص8آماد،ي ال ترونیک

،  عاوارت اسوت از:   )،یرد مي دربر 2881را در سال ها  این شاخص

قدرت، نیري و ،سترد،ي پهناي باندها، قابلیت تامین و ترسعه پهناي 

یون هموراه،   هواي شخصوي ،تل  ، میزان نیري  اینترنت، کاممیرترباندها

 .[57]ي ال ترونی يها نترنت و شناسهامنیت ای

 

 جهانی كسب و كار متغير راهبردهاي 

اطالعات، تناسب  فنّاوريی ي از بحث انگیزترین مسائل در ادبیات 

کسوب وکوار  )چنودملیتي، جهواني،      راهاورد راستاسازي بوین   و هم

 ،58، 52] هاسوت  آن اطالعات فنّاوريالمللي و ملي( با معماري  بین

عنوران ی وي از متایرهواي مهوم      مذکرر نیز بهعامل  ،. از این رو[54

 در مدل نظر ،رفته شد. تأسیر،ذار

 

 متغير سطح پيشرفت اقتصادي 

سووطح غیوور  4میوزان پیشوورفت اقتصووادي هوور کشورر در ی ووي از   

 یافته قرار و ترسعه 4تاز،ي صنعتي شده یافته، در  ال ترسعه، به ترسعه

اي مرجورد در کشوررهاي   هو  براي شورکت ساسي طرر ا به،یرد.  مي

هواي کشوررهاي    براي شورکت و « راهارديمسائل  »تر،  یافته ترسعه

 از اهمیت بیشتري « تر تر و عملیاتي مسائل بنیادي »یافته  کمتر ترسعه
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 ها هاي ایران و عوامل مؤثر بر آن هاي اطالعاتی سازمان مسائل کلیدي در حوزه مدیریت سیستم

6 

 

 هاي ایران مدل عوامل تأثيرگذار بر مسائل كليدي در سازمان  (1 نمودار

 

. بنابراین از آن ا که ایران در دسته کشوررهاي  [84]برخرردار است 

ه، نسوات بوه   شرد، باید در ایون دسوت   مي در  ال پیشرفت محسرب

تور دقوت و اهمیوت     تر و عملیاتي به مسائل اساسي مسائل راهاردي

 تري داده شرد.بیش

 

 متغيرهاي مفهومی سازمانی  2-2-2

 متغير بخش صنعت 

بندي مسائل کلیدي به میزان زیوادي تحوت توأسیر فاکتررهواي      رتاه

هاي اطالعاتي در سازمان  سازماني مانند اندازه، نرع، و نقش سیستم

طرر عمر  به دو بخش خصرصوي و   . صنعت را به[55]،یرد قرار مي

 7816و هم ووارانش در سووال   7کننوود. راینووي  دولتووي تقسوویم مووي 

هاي خصرصوي و دولتوي را بیوان کردنود.      هاي میان سازمان تیاوت

هاي بخش  هاي بخش دولتي منسرب به ویژ،ي شرد ویژ،ي ،یته مي

فاکتررهواي  »هوایي در   است، اما در ایون مورارد تیواوت    خصرصي

سواختار داخلووي و  » و « تعووامالت سوازماني/ محیطووي » ، «محیطوي 

 .[56]وجرد دارد« فرایندها

 

  اطالعات فنّاوريسازمان و  راهبردهايمتغير 

 هوواي سیسوتم علوت عموده شناسوایي مسوائل کلیودي در مودیریت       
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. Rainey 

 هواي  سیسوتم  ها به منظورر تودوین راهاورد    از آناطالعاتي، استیاده 

 7888کوه در سوال    راهاوردي اطالعاتي است. مدل هم راستاسازي 

 است ، در این خصرص ارائه شده2هندرسرن و ون کاتریمنوسیله  به

تورین   مهوم در این زمینه است کوه  ها  ترین مدل ، از جمله مطرح[51]

هوا در   سوازمان اطالعوات   فنّواوري مودیریت   تأسیر،ذارهاي فاکترر

 ي مختلف دنیا را در خرد جاي داده است. ها بخش

 

 متغير نوع سازمان 

در بسیاري از مطالعات، نرع سازمان یا صنعت به عنران یک متایور  

مدیریت اطالعات مطرح شده است.  هاي سیستممستقل در تحقیقات 

را در قالب سوه دسوته ترلیودي،     ها سازمان [7]بران ر و هم ارانش

 [8]و هم ارانش 8. دینزکردندخدماتي و غیر انتیاعي مطالعه و تحلیل 

تي دریافتنود کوه   اطالعا هاي سیستمالمللي  در جست ري مسائل بین

هاي خدماتي و ترلیدي بندي شرکت اي در رتاه تیاوت آماري عمده

ی وي از متایرهواي    ،وجرد دارد بنابراین مسلم است که نرع سازمان

 مهم در مدل خراهد برد.

 

 متغير اندازه سازمان 

« تعوداد کارکنوان   »و « میزان سرد ناخالص »اندازه سازمان با دو بعد 
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رتبه بندی مسائل کلیدی در 
مدیریت فناوری اطالعات در 

سازمانهای ایران

قانونی/سیاسی

نوع سازمان

استراتژی های سازمان و 
فناوری اطالعات

فرهنگی

مسائل تکنولوژیکی

استراتزی های جهانی 
کسب و کاری

بخش صنعت

اندازه سازمان

ساختار فناوری 
اطالعات

سطح پیشرفت 
اقتصادی سطح بلوغ فناوری 

اطالعات در سازمان

متغیرهای مفهومی محیطی متغیرهای مفهومی سازمانی

رتبه بندی مسائل کلیدی در 
مدیریت فناوری اطالعات در 

سازمانهای ایران

قانونی/سیاسی

نوع سازمان

استراتژی های سازمان و 
فناوری اطالعات

فرهنگی

مسائل تکنولوژیکی

استراتزی های جهانی 
کسب و کاری

بخش صنعت

اندازه سازمان

ساختار فناوری 
اطالعات

سطح پیشرفت 
اقتصادی سطح بلوغ فناوری 

اطالعات در سازمان

متغیرهای مفهومی محیطی متغیرهای مفهومی سازمانی

بندی مسایل رتبه
کلیدی در مدیریت 

IS های در سازمان

 ایران

راهاردهاي سازمان و 

 اوري اطالعاتفنّ

راهاردهاي جهاني و 
 کسب و کاري

 مسائل فنّاورانه 



 1831، زمستان 4زاده، فصلنامه سیاست علم و فنّاوري، سال اول، شماره  راد، شعبان الهی، علیرضا حسن مونا رشیدي

بندي مسائل کلیدي  ی ي دیگر از متایرهاي مهم و مطرح در مدل رتاه

ي کشرر اسوت کوه در   ها سازماناطالعاتي در  هاي سیستممدیریت 

 .[4]شد نظرسن ي خار،ان سن ش 

 

  اطالعات فنّاوريمتغير ساختار 

مویالدي بوراي ترصویف     38کوه در اواخور دهوه     7هوایي  شناسي نرع

ساختارهاي فنّاوري اطالعات ارائه شدند، براساس درجه و تمرکوز  

هواي کلیودي    و سایر مشخصه اي شدن هاي شا ه فرایندها و قابلیت

ها  ، بیشتر شرکت88. اما در دهه [58، 53]شامل انراع مختلیي بردند 

،وذاري   اي را انتخاب کردند که در آن ایده به اشتراک ساختار شا ه

منابع بسیار مررد تأکید قرار دارد. در برخي مطالعوات و تحقیقوات   

هاي کاربردي به  ،ذاري منابع و برنامه صررت ،رفته، قابلیت به اشتراک

عات شناخته شده است. بنابراین عنران بعد مهم ساختار فنّاوري اطال

الز  است، نرع ساختار فنّاوري اطالعات به عنران ی ي از متایرهاي 

 هاي کشرر لحاظ شرد. تأسیر،ذار بر مسائل کلیدي این  رزه درسازمان

 

  اطالعات در سازمان فنّاوريمتغير سطح بلوغ 

 ي اطالعات در سازمان نیز از دید،اه خار،ان، ی فنّاوريمیزان بلرغ 

بنودي مسوائل کلیودي مودیریت      تأسیر،ذار بر رتاهدیگر از متایرهاي 

یران تشخیص داده شد. ی ي از ي اها سازماناطالعاتي در  هاي سیستم

 18در دهوه   2سطحي نرالن 4در این زمینه، مدل ها  ترین مدل مطرح

مشاوران وسیله  بهمیالدي است که از آن زمان تا کنرن بارها و بارها 

شده مدیریتي استیاده شده و اصال اتي روي آن ان ا   دانشگاهي و

چه به عنران اصل اساسي این تئرري هم نان باقي  . اما آن[68] است

ترتیب جلر  سازماني باید همه این سطرح را بهمانده این است که هر 

از عاارتند  سطح 4یا جهش وجرد ندارد. این  8بارد و ام ان میان بر

 .[67]ی مارچگي، کنترل و 5، شیرع4آغاز

 

 شناسی پژوهش شرو -3

پس از مطالعه منابع و بررسي تحقیقاتي که در این  رزه در نقوام  

مختلف دنیا ان ا  شده برد، به شناسایي مسوائل کلیودي مطورح در    

اطالعاتي در ایران اقدا  شد و با نظور خار،وان    هاي سیستممدیریت 
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بور ایون    مومسر . هم نین عرامول  شد نهایي ها فهرست آناین  رزه 

دو سطح متایرهاي محیطي و سازماني شناسوایي شودند.    ل درئمسا

 مومسر سمس مدلي میهرمي از مسائل کلیدي شناسایي شده و عرامل 

اي تهیه شد که بخش اول نامه پرسش . بر این اساسشد ارائه ها آن بر

 هواي  سیستمآن به منظرر شناسایي مسائل کلیدي مطرح در مدیریت 

آزمرن مودل  براي   آن نیز ي کشرر و بخش دوها سازمان اطالعاتي

 38تعداد بر مسائل کلیدي شناسایي شده طرا ي ،ردید.  ممسرعرامل 

اطالعوات   فنّواوري رزه ویل بوه خار،وان  و   وت منامه براي پرسش

. از م مرع این تعداد، شد کشرر) به صررت  ضرري و ایمیل( ارائه

ي بورا  دریافت شود.  ها نامه قابل استیاده براي تحلیل دادهپرسش 82

از مااني نظري مرضرع و هم نین نظور خار،وي   نامه پرسش روایي

اطالعواتي کشورر    هواي  سیسوتم نظران  ورزه   ان و صا بمتخصص

و تاییرات اعمال شوده از سوري   ها  ، که بر اساس بررسيشداستیاده 

-پرسش آزمرن اعتااربراي ي نهایي تدوین شدند. هانامهپرسش آنان

 8473/8که این مقدار برابر شد یاده از ضریب آلیاي کرونااخ استنامه 

ناموه  پرسوش  به دست آمد، اعتاار 15/8 اصل شد که چرن بیش از 

براي   tبخش براورد ،ردید. هم نین از آزمرنقابل قارل و رضایت

،ذار بور مسوائل کلیودي در    تأسیربررسي مسائل کلیدي و متایرهاي 

، از أسیر،وذار تبندي عرامل  براي رتاه. شد ي کشرر استیادهها سازمان

، که در بخش پایاني مقاله، نتایج مربرم به شدآنالیز واریانس استیاده 

 آن آمده است.

 دهد. مدل فرایندي این تحقیق را به طرر خالصه نمایش مي 2نمردار 

 ها نتایج تحليل داده -4

 هاي اطالعاتی آزمون مسائل كليدي مدیریت سيستم  4-1

دهود کوه از م مورع مسوائل کلیودي       نشوان موي   2در جودول    tنتوایج آزمورن  

و  "آسوار بورون سوماري بوه سوایر نقوام دنیوا       "مستخرج از مااني نظري مرضرع، 

جوزو   "روابوط کسوب و کواري   "در ،روه  "فنّاوري اطالعات، اخالق و عدالت"

موررد بواقي مانوده در سوطح معنوا داري       46مسائل کلیدي مهم شناخته نشدند و 

ران مسووائل کلیوودي پوویش روي موودیریت  ، متمووایز از ی وودیگر و بووه عنوو 85/8

 2هوواي ایووران شووناخته شوودند. در جوودول   هوواي اطالعوواتي درسووازمان سیسوتم 

، بوه هموراه    ،وروه قورار ،رفتوه    78فهرست نهایي مسائل کلیدي استخراج شده در

 ، آمده است.   tها و نتایج آزمرن  میانگین و انحرا  معیار پاسخ
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دهد که بر هر یک از متایرهاي شناسایي شده  نشان مي 8جدول  ار بر مسائل كليديآزمون مدل مفهومی عوامل تأثيرگذ  4-2

هاي کشرري به طرر مستقیم  تأسیر،ذار، در کدا  یک از اسناد و برنامه

 یا غیر مستقیم اشاره شده است.

  

 
 ها آن ن و متغيرهاي مؤثر برهاي ایرا هاي اطالعاتی در سازمان مدل تحقيق شناسایی مسائل كليدي حوزه سيستم  (2نمودار 

 

 هاي اطالعاتی در سازمان هاي ایران مسائل كليدي در مدیریت سيستم  (2جدول 

 ميانگين مسئله كليدي ردیف گروه
انحراف 

 معيار
t 

S ig.(2-

tailed) 
 تأیيد/رد

 [7]کارایي دروني

 تأیید 888/8 314/6 11/8 88/4 هاي اطالعاتي به طرر صحیح ارزیابي اسربخشي سیستم 7

 تأیید 888/8 585/6 38/8 88/4 هاي اطالعاتي سیستم7منیعت  -تحلیل و تعیین هزینه 2

 تأیید 888/8 883/4 72/7 31/8 تاییر از کسب منابع و مزایاي قابل لمس به سمت مزایاي غیرقابل لمس 8

 تأیید 882/8 578/8 82/7 63/8 بهینه سازي اسربخشي سازماني 4

دانش مربرم به 
هاي   سیستم

اطالعاتي و ارائه 
 [28]بازخرر

 تأیید 888/8 448/6 87/8 81/4 آ،اهي و درک و فهم  از سهم و نقش مدیران فنّاوري اطالعات 5

 تأیید 888/8 388/8 66/8 28/4 طرا ي م دد فرایندهاي کسب و کار و مدیریت آن 6

 تأیید 888/8 825/1 64/8 34/8 رایند  یاد،یري سازمانيکردن ف تسهیل 1

روابط  کسب و 
 [7]کار

 تأیید 888/8 748/6 86/8 86/4 سازي و پیامدهاي ،سترده آن مسئله جهاني 3

 تأیید 888/8 686/6 82/8 74/4 هاي اطالعاتي سیستم راهارديریزي  برنامه 8

78 
راهاردهاي هاي اطالعاتي و  سیستمراهاردي هم راستا سازي 

 سازمان
 تأیید 888/8 156/78 68/8 88/4

 تأیید 888/8 423/1 35/8 78/4 اطالعاتي براي ای اد و  یظ مزیت رقابتي هاي استیاده از سیستم 77

 تأیید 888/8 666/4 37/8 17/8 فنّاوري اطالعات  هاي مشي ها و خط ساز،اري در سیاست 72

 تأیید 888/8 218/1 32/8 78/4 ارتقا و افزایش سطح ارتااطات با مشتري نهایي و تامین نیازهاي او 78

هاي  تمساختار سیس
اطالعاتي: سازمان، 

-معماري و زیر

 رد 774/7 678/7 84/8 28/8 2سماري به سایر نقام دنیا آسار برون 74

 رد 725/7 538/7 71/7 84/8 فنّاوري اطالعات ، اخالق و عدالت 75

 تأیید 888/8 743/6 36/8 88/4 فرهن  سازماني، تاییر و مدیریت بر آن 76
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متغیرها
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جمع آوری داده ها
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مسائل کلیدی گذشته

متغیرهای به دست امده در طول 
تحلیل تحقیقات گذشتهمصاحبه های غیر ساختار یافته

 ICTتوجه به وضعیت 
کشور

تهیه لیست 
اولیه مسائل 

کلیدی

تحلیل مطالعات 
پیشین

شناسایی و استخراج 
مسائل کلیدی 

گذشته

 ICTتوجه به وضعیت 
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 [28]ساخت
71 

تأسیرات ،سترده فنّاوري اطالعات بر ساختار سازماني، اختیار، 
 رت، محتراي شالي و....قد

 تأیید 888/8 541/6 37/8 81/8
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 هاي اطالعاتی در سازمان هاي ایران مسائل كليدي در مدیریت سيستم  (2جدول ادامه 

 ميانگين مسئله كليدي ردیف گروه
انحراف 

 معيار
t 

S ig.(2-

tailed) 
 تأیيد/رد

 

73 
 ي ها به کسب و کارهاي ال ترونی د،ر،رني و تاییر ش ل سازمان

 ماتني بر شا ه در فضاي اقتصاد دی یتال
 تأیید 888/8 814/1 14/8 88/4

78 
که  طرري ای اد  زیرساختي مناسب براي فنّاوري اطالعات به

 پاسخگري نیازهاي سازمان باشد
 تأیید 888/8 757/6 87/8 88/4

 تأیید 888/8 161/5 18/8 38/8 اي ریزي و مدیریت ارتااطات شا ه برنامه 28

 تأیید 888/8 331/5 31/8 88/8 استیاده از معماري فنّاوري اطالعات مناسب و متناسب با نیازهاي سازمان 27

 تأیید 887/8 642/8 31/8 58/8 7،را استیاده از معماري سرویس 22

 تأیید 888/8 274/5 85/7 88/4 ،ذاري در وا د فنّاوري اطالعات سازمان سرمایه 28

 تأیید 888/8 272/4 82/7 11/8 ،ذاري در فنّاوري اطالعات هخطرپذیري سرمای 24

 تأیید 888/8 288/4 83/8 37/8 سازي معماري اطالعات ترسعه و پیاده 25

 تأیید 888/8 743/6 36/8 88/4 ها، اترماسیرن اداري و ارتااطات از راه دور سازي پردازش داده ی مارچه 26

 مدیریت دانش
21 

  اي مدیریت دانش برمي شامل ترسعهه سازي سیستم پیاده
 هاي مدیریت دانش و... هاي ملي، ترسعه سیستم سیاست

 تأیید 888/8 874/4 82/7 86/8

23 
سازي  مدیریت محتري)دسترسي به اطالعات فرایندها, غني

 سازي دانش( اطالعات, دسترسي به دانش, غني
 تأیید 888/8 221/5 84/8 88/8

 ها مدیریت داده
 تأیید 888/8 824/1 38/8 87/4 ها و اطالعات دادهامنیت  28

 تأیید 888/8 188/4 81/7 88/8 ها و اطالعات مال یت داده 88

 

 تأیید 888/8 858/1 38/8 74/4 هاي ورودي کیییت داده 87

 تأیید 888/8 255/5 35/8 38/8 2رسید،ي به مسئله افزونگي اطالعات 82

 تأیید 888/8 128/3 11/8 28/4 اتياستیاده ممسر از منابع اطالع 88

 تأیید 888/8 832/3 38/8 21/4 در اینترنت امنیت 84

 هاي جدید فنّاوري

85 
هاي جدید در استیاده از فنّاوري اطالعات و  شناسایي فرصت

 هاي وب بیس سیستم
 تأیید 888/8 534/4 88/7 38/8

 تأیید 882/8 488/8 86/8 63/8 هاي هرشمند کسب وکار ترسعه سیستم 86

 تأیید 885/8 228/2 72/7 43/8 وب معنایي 81

83 
اي فنّاوري اطالعات و تأسیر  هاي بین رشته ترسعه و مدیریت فنّاوري

 ها بر فنّاوري اطالعات، هم رن نانرفنّاوري ، بیر فنّاوري و... آن
 تأیید 846/8 886/2 87/7 47/8

 منابع انساني

88 
یروي انساني متخصص در زمینه استخدا ، نگهداري و پرورش ن

 هاي اطالعاتي سیستم
 تأیید 888/8 768/3 37/8 28/4

 تأیید 888/8 186/5 88/8 81/8 کمارد نیروي انساني متخصص و واجد شرایط 48

 تأیید 888/8 882/4 68/8 55/8 8مدیریت و ارزیابي منابع انساني دور از محل کار 47

 تأیید 888/8 737/8 36/8 58/8 جاي نیروي انسانيجانشیني فنّاوري اطالعات به  42

48 
تأسیرات ،سترده فنّاوري اطالعات بر مسائل انساني) مسیر شالي، 

 و ....( 4تاییر در نظارت، پریایي شال
 تأیید 888/8 667/6 15/8 88/8

 تأیید 888/8 733/4 82/8 18/8 5استیاده از پایش و نظارت ال ترونی ي 44

  مایت مدیریت
 تأیید 888/8 421/73 43/8 66/4  مایت مدیریت عالي 45

 تأیید 888/8 588/76 57/8 55/4  مایت مدیران میاني 46

کیییت و قابلیت 
 [84]اعتماد

 تأیید 888/8 388/8 66/8 28/4 هاي نر  افزاري قابلیت اعتماد به بسته 41

 تأیید 888/8 571/5 36/8 31/8 نگهداري و قابلیت تعمیر سخت افزار 43
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 متغيرهاي تأثيرگذار شناسایی شده در اسناد كشوري  (3جدول 

نقشه جامع 

 علمی كشور

قانون 

تجارت 

 الکترونيکی

سند راهبردي 

نظام جامع 

فنّاوري اطالعات 

 كشور

برنامه چهارم 

توسعه 

جمهوري 

 اسالمی ایران

سندملی بخش 

فنّاوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

ساله  21چشم انداز 

جمهوري اسالمی 

 1414ایران در افق 

 هجري شمسی

  

      سیاسي/قانرني 

متایرهاي 

 محیطي

      فرهنگي 

      فنّاوري 

      راهاردهاي جهاني 

      اقتصادي 

      بخش صنعت 

متایرهاي 

 سازماني

      
راهاردهاي سازمان و 

 فنّاوري اطالعات

      نرع سازمان 

      اندازه سازمان 

      بلرغ فنّاوري اطالعات 

      ساختار فنّاوري اطالعات 

 

سر متایرهاي شناسایي  تران نتی ه ،رفت که از یک از جدول باال مي

شده محیطي و سازماني، در اکثر اسناد و قرانین  رزه فنّاوري اطالعات 

اند و این امر نشان دهنده این است که در کشرر مررد اشاره قرار ،رفته

ها، دقت نظر کافي از سري خار،ان امر استخراج و شناسایي این متایر

لحاظ شده است تا مدلي همه جاناه  اصل شرد، از سري دیگر نشانه 

دهد  کشرر نشان مي ICTروي صحیح و همه جاناه دولت را در  رزه 

که کماکان در همه قرانین و اسناد این  رزه، به اکثر متایرهاي شناسایي 

 شده در این مقاله، اشاره شده است.

 کوه در بخوش دو   ) نتایج  اصل از بررسي این مودل  در ادامه

به همراه نتایج  (ال قرار ،رفته بردماین پژوهش، مررد سنامه پرسش

  آورده شده است. 4ان ا  ،رفته بر آن در جدول t آزمرن 

 تأییدشرد، همه عرامل  مي همان طرر که در جدول باال مال ظه

از عامل « تر،ذاري(سطح و میزان سانسرر کردن) فیل »شدند و تنها 

 رد شد.« قانرني سیاسي/» تأسیر،ذار

که مربورم بوه شناسوایي و    نامه پرسش نتایج تحلیل بخش دو 

بور مسوائل کلیودي مودیریت      مومسر بندي سطح اهمیت عرامول   رتاه

طرر خالصه ارائه  هب 5اطالعاتي در کشرر برد، در جدول  هاي سیستم

نشده )که در جدول  یدتأیشده است. الز  به ترضیح است که مرارد 

  ذ  شده اند. 4قال آمد(، از جدول 

بندي از آزمرن تحلیل واریانس و  همان طرر که يکر شد، براي رتاه

استیاده شد که نتایج  اصل از آن در  post hoc Bonferroniآزمرن 

جدول آمده است. طاق این آزمرن متایرهاي مطرح شده، در سه سطح 

( 8، و اولریوت  2، اولریت 7ر با اولریت اهمیت ) متایرهاي تأسیر،ذا

بندي شدند. الز  به ترضیح است متایرهایي که رتاه ی سان دارند،  رتاه

 داراي سطح اولریت و اهمیت ی ساني از نقطه نظر خار،ي هستند.

نشان داده شده اسوت، سوطح بلورغ     8طرر که در نمردار  همان

بور مسوائل    ،وذار تأسیرین عامل تر مهماطالعات در سازمان  فنّاوري

کوه   طورري  ههاي اطالعاتي است، بو  روي مدیران سیستم شکلیدي پی

اطالعات سازمان در چه سطحي از بلرغ  فنّاوريوا د که این بسته به

هواي متیواوت    ائل کلیدي متیاوتي با سوطح اولریوت  قرار دارد، مس

پیشروي مدیران آن سازمان قرار خراهد ،رفت. در  قیقت این عامل 

هواي   رتاوه مسوائل کلیودي مودیریت سیسوتم      را بور  تأسیرترین بیش

 اطالعاتي در سازمان خراهد داشت.

از سري دیگر همان طرر که در نمردار نیز نشان داده شده است، 

متایرهاي محیطي پس از متایرهاي سازماني از نظور اهمیوت قورار    

دارند، چورا کوه هویک یوک از متایرهواي محیطوي در اولریوت اول        

 اند. ار نگرفتهتأسیر،ذاري قر

، "ساختار فنّاوري اطالعوات "در سطح بعد، متایرهاي سازماني 
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، و "بخوش صونعت  "و  "راهاردهاي سازمان و فنّواوري اطالعوات  "

راهاردهاي جهاني کسب و  "و  "مسائل فنّاوري "متایرهاي محیطي 

،یرند و  قرار مي 2در سطح متایرهاي تأسیر،ذار با اولریت ی سان  "کاري

ر،ان این  رزه به یک میزان بر مسائل کلیودي مودیریت   از نظر خا

هاي اطالعاتي کشرر تأسیر،ذار خراهد برد. در سطح آخر نیز دو  سیستم

ترین تأسیرات را در مقایسه با سایر متایر سازماني اندازه و نرع سازمان کم

سیاسي/ "متایرهاي سازماني مطرح و از سري دیگر متایرهاي محیطي 

ترین تأسیرات را نسات به سایر کم "اقتصادي"و  "يفرهنگ"، "قانرني

 متایرهاي محیطي، بر متایر وابسته مررد نظر خراهند داشت. 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه -5
ها، وابسته به  در عصر فنّاوري اطالعات، مرفقیت کسب و کار در سازمان

هاي اطالعاتي است. بر اساس نتایج این پژوهش  کاربرد انراع سیستم

-هاي کشرر در به شرد که مدیران فنّاوري اطالعات سازمان رصیه ميت

را به « مسائل کلیدي» هاي اطالعاتي ده ،روه  کار،یري انراع سیستم

هاي اساسي مررد ت زیه و تحلیل دقیق قرار دهند.  عنران م مرعه چالش

این ده ،روه مسائل کلیدي شامل کارایي دروني، منابع انساني، دانش 

هاي اطالعاتي و ارائه بازخرر، روابط کسب و کارها،  سیستممربرم به 

هاي اطالعاتي)سازمان، معماري و زیرساخت(، مدیریت  ساختار سیستم

هاي  داده ها، کیییت و قابلیت اعتماد، مدیریت دانش، نقش سایر فنّاوري

باشند. براي نمرنه الز  است که مدیران  جدید ،  مایت مدیریت مي

 "،روه کارایي درونوي "هاي کشرر در  تي سازمانهاي اطالعا سیستم

منیعت، مزایاي غیرملمرس و اسربخشوي سوازماني    -اسربخشي، هزینه

هاي اطالعاتي را مررد ارزیابي و ت زیه و تحلیل قرار دهند. به  سیستم

و  2،روه دیگر مسوائل کلیودي منودرج در جودول      8همین ترتیب 

ه و تحلیل قرار دهند. عالوه ها مررد ارزیابي و ت زی هاي آن زیرم مرعه

در سازمان،  بخوش   ITبر این متایرهاي سازماني شامل سطح بلرغ 

صنعت، راهارد هاي سازمان و فنّاوري اطالعات، سواختار فنّواوري   

اطالعات، نرع سازمان، اندازه سازمان و متایرهاي محیطي شامل فنّاوري، 

فرهنگوي،  هاي جهاني کسب و کار، وضعیت سیاسي/قانرني،  راهارد

در ایران به  ISاقتصادي، به عنران عرامل ممسر بر مسائل کلیدي مدیریت 

رغم تصرر اولیوه،   ترتیب سطح اهمیت مررد ترجه قرار ،یرند. علي

ترین کم "اقتصادي"و  "فرهنگي"، "سیاسي/ قانرني"متایرهاي محیطي 

است دهنده این  تأسیرات را نسات به سایر متایرها دارند و این امر نشان

چنان که برخي اعتقاد  که بستر سیاسي، فرهنگي و اقتصادي کشرر آن

هواي شوگر  بور     دارند، به نسات سایر متایرها، مرجب تأسیر،ذاري

شرد و  وضعیت مسائل کلیدي پیشروي مدیران فنّاوري اطالعات ما نمي

ترین این امر بیانگر این است که مدیران فنّاوري اطالعات ما باید بیش

در کنار مسائل محیطي، بر متایرهاي سازماني خرد داشته باشند. ترجه را 

تران ،یت که الز  است  در م مرع بر این اساس نتایج این پژوهش مي

هواي  ریزي راهاردي ترسوعه سیسوتم   ریزان راهاردي در برنامه برنامه

اطالعاتي سازمان هاي کشرر این مسائل کلیدي و عرامل ممسر بر مسائل 

 ترجه قرار داده و ت زیه و تحلیل کنند.کلیدي را مررد 

 

 
 

 ترتيب سطح اهميت در ایران به ISمدل عوامل مؤثر بر مسائل كليدي مدیریت   (3نمودار 
 

 

مسائل کلیدی در مدیریت 
در  اطالعاتیهای سیستم

های ایرانسازمان  راهارد جهاني کسب و کاري 
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 درباره متغيرهاي تأثيرگذار tنتيجه آزمون   (4جدول 
ف

ردی
 

 ميانگين شاخص متغير تأثيرگذار
انحراف 

 معيار
t 

Sig.(2-

tailed) 
 تأیيد/

 رد

 سیاسي/قانرني 7

 تأیید 888/8 814/4 863/7 34/8 محیط سیاسي کلي

 تأیید 888/8 313/4 818/8 31/8 هاي قانرني سنتي)،ذشته( تأسیر چارچرب

 تأیید 888/8 275/1 368/8 78/4 قرانین مربرم به اینترنت

 رد 767/8 483/7 248/7 82/8 سطح و میزان سانسرر کردن) فیلتر،ذاري(
 تأیید 888/8 728/4 864/7 38/8 سهرلت سات یک کسب و کار جدید

)به نسات سهم   ICTاي که دولت روي  هزینه
GDP کند کشرر( صر  مي 

 تأیید 888/8 526/1 383/8 28/4

 فرهنگي 2

 تأیید 888/8 288/1 383/8 76/4 سطح آمرزش و پرورش

 تأیید 888/8 438/3 385/8 28/4 سطح سراد اینترنتي

 تأیید 888/8 488/4 885/8 11/8 درجه و میزان کارآفریني

 تأیید 888/8 538/4 838/8 37/8 هاي فني نیروي کار مهارت

 تأیید 888/8 847/5 828/8 88/8 درجه و سطح نرآوري

 فنّاوري 8
هاي قدرت، نیري و ،سترد،ي پهناي باندها و شا ه

 فیارنرري
 تأیید 888/8 688/8 153/8 88/4

 تأیید 888/8 185/78 175/8 88/4 در کشرر میزان نیري اینترنت

  

 تأیید 888/8 158/3 173/8 78/4 ها در کشرر PCمیزان نیري 

 تأیید 888/8 445/1 343/8 71/4 امنیت اینترنت

هاي  زیرساخت فني کشرر براي اتصال به شا ه
 الینجهاني آن

 تأیید 888/8 886/78 612/8 53/4

فناوري کشرر در  -وضعیت و سطح کالن فني
 ICT رزه 

 تأیید 888/8 678/3 181/8 23/4

4 
جهاني راهاردهاي 

 کسب و کاري
هاي جهاني هم راستایي بین راهاردهاي و معماري

 فنّاوري اطالعات
 تأیید 888/8 128/3 114/8 28/4

 اقتصادي 5

 تأیید 888/8 346/78 648/8 21/4 سطح ترسعه یافتگي کسب و کار ال ترونیک

 تأیید 888/8 768/3 385/8 28/4 الینسطح ان ا   ت ارت آن

به ازاي هر  ICTاي که مشتریان در  میزان هزینه
 کنند وا د سرمایه صر  مي

 تأیید 888/8 667/6 158/8 88/8

 تأیید 888/8 676/1 181/8 88/4 وضعیت کالن اقتصادي کشرر  

 بخش صنعت 6
ي که سازمان به آن تعلق دارد )دولتي یا بخش

 خصرصي(
 تأیید 888/8 818/5 875/8 36/8

1 
سازمان و  راهاردهاي 

 فنّاوري اطالعات

 تأیید 888/8 284/3 124/8 78/4 نرع راهارد سازمان

 تأیید 888/8 324/8 187/8 86/4 نرع راهارد فنّاوري اطالعات سازمان

راهاردهاي فنّاوري هم راستایي راهارد سازمان و 
 اطالعات سازمان یا عد  آن

 تأیید 888/8 277/8 145/8 85/4

 تأیید 882/8 417/8 888/8 68/8 نرع سازمان) ترلیدي، خدماتي و غیر انتیاعي( نرع سازمان 3

 اندازه سازمان 8
 تأیید  313/4 818/8 31/8 میزان سرد ناخالص

 أییدت 883/8 358/2 877/8 43/8 تعداد کارکنان

78 
ساختار فنّاوري 

 اطالعات
 تأیید 888/8 815/6 336/8 88/4 ساختار فنّاوري اطالعات در سازمان

77 
سطح بلرغ فنّاوري 

 در سازمان اطالعات
 تأیید 888/8 838/76 556/8 68/4 میزان بلرغ فنّاوري اطالعات در سازمان



 ها هاي ایران و عوامل مؤثر بر آن هاي اطالعاتی سازمان مسائل کلیدي در حوزه مدیریت سیستم

14 

 ائل كليديمتغيرهاي تأثيرگذار بر مسنامه پرسش تحليل نتایج  (5جدول 
ف

ردی
 

 ميانگين شاخص گذارتأثيرمتغير 
انحراف 

 معيار
ميانگين 

 كل
انحراف 
 معيار كل

 رتبه كل

 سیاسي/ قانرني 7

 863/7 34/8 محیط سیاسي کلي

816/8 5128/8 8 

 818/8 31/8 هاي قانرني سنتي)،ذشته( چارچرب تأسیر

 368/8 78/4 قرانین مربرم به اینترنت

 864/7 38/8 یک کسب و کار جدید سهرلت سات

 GDP)به نسات  ICTاي که دولت روي  هزینه
 کند کشرر( صر  مي

28/4 383/8 

 فرهنگي 2

 383/8 76/4 شرسطح آمرزش و پرو

8178/8 64456/8 8 

 385/8 28/4 سطح سراد اینترنتي

 885/8 11/8 درجه و میزان کارآفریني

 838/8 37/8 وي کارهاي فني نیر مهارت

 828/8 88/8 درجه و سطح نرآوري

 فنّاوري 8

هاي قدرت، نیري و ،سترد،ي پهناي باندها و شا ه
 فیارنرري

88/4 153/8 

8767/4 55728/8 2 

 175/8 88/4 در کشرر  میزان نیري اینترنت

 173/8 78/4 ها در کشرر PCمیزان نیري 

 343/8 71/4 امنیت اینترنت

ي ها هاتصال به شا براي زیرساخت فني کشرر 
 الینجهاني آن

53/4 612/8 

کشرر در  فنّاوري -وضعیت و سطح کالن فني
 ICT رزه 

23/4 181/8 

4 
جهاني  راهاردهاي

 کسب و کاري
هاي جهاني و معماري راهاردهاهم راستایي بین 

 اطالعات فنّاوري
28/4 114/8 2888/4 

11835/
8 

2 

 اقتصادي 5

 648/8 21/4 سطح ترسعه یافتگي کسب و کار ال ترونیک

7823/4 
55878/

8 
8 

 385/8 28/4 الینسطح ان ا  ت ارت آن

به ازاي هر  ICTاي که مشتریان در  میزان هزینه
 کنند وا د سرمایه صر  مي

88/8 158/8 

 181/8 88/4 وضعیت کالن اقتصادي کشرر

 صنعت بخش 6
 بخشي که سازمان به آن تعلق دارد )دولتي یا

 خصرصي(
36/8 875/8 3627/8 

87572/
8 

2 

1 
هاي سازمان و   راهارد

 اطالعات فنّاوري

 124/8 78/4 سازمان راهاردنرع 

2644/4 
67865/

8 
2 

 187/8 86/4 اطالعات سازمان فنّاوري راهاردنرع 

هاي  ردراهاسازمان و  راهاردهايهم راستایي 
 اطالعات سازمان یا عد  آن فنّاوري

85/4 145/8 

 6888/8 888/8 68/8 نرع سازمان) ترلیدي، خدماتي و غیر انتیاعي( نرع سازمان 3
88848/

8 
8 

 اندازه سازمان 8
 818/8 31/8 میزان سرد ناخالص

6155/8 
38546/

8 
8 

 877/8 43/8 تعداد کارکنان

78 
 فنّاوريساختار 
 اتاطالع

 88/4 336/8 88/4 اطالعات در سازمان فنّاوريساختار 
33647/

8 
2 

77 
 فنّاوريسطح بلرغ 

 در سازمان اطالعات
 6888/4 556/8 68/4 اطالعات در سازمان فنّاوريمیزان بلرغ 

55685/
8 

7 
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 بندي جمع 5-1

در این مقاله، پس از شناسایي مسائل کلیودي پیشوروي مودیران    

هاي کشرر، مدل عرامل تأسیر،ذار بر  سازمانهاي اطالعاتي  سیستم

هاي ایران ارائه  هاي اطالعاتي سازمان مسائل کلیدي مدیریت سیستم

 شد. 

ترین متایرهاي تأسیر،ذار بور مسوائل کلیودي مودیریت      عمده

هاي اطالعاتي در سه سطح اهمیت شناسایي شدند که عاارت  سیستم

 بردند از :

 در سازمان ITسطح بلرغ  -7

ي جهاني کسب و کار، بخش صنعت، ها اوري، راهاردفنّ -2

 اطالعات  فنّاورياطالعات، ساختار  فنّاوريسازمان و  يها راهارد

قوانرني، فرهنگوي، اقتصوادي، نورع      متایرهاي سیاسوي/  -8

 سازمان و اندازه سازمان.

از آن ا که این دسوته تحقیقوات راهنموایي را بوراي مودیران، محققوان و       

کنود، ارزش   علمي  رزه فنّواوري اطالعوات فوراهم موي    جامعه دانشگاهي و 

ایون تحقیقوات در دنیوا بوه طوورر چشومگیري در  وال افوزایش اسووت. در        

توران میوزان اسر،وذاري هور یوک از ایون متایرهوا را بور          تحقیقات آینوده موي  

هاي مختلف کشورر )ترلیودي / خودماتي، دولتوي /      مسائل کلیدي در سازمان

توري   تحقیقوات را در سوطرح جزئوي    خصرصي( مررد سن ش قورار داد و 

 دناال کرد.
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