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  هاي اطالعاتی سیستم عوامل حیاتی موفقیتبندي شناسایی و اولویت
ریزي هاي نفتی ایران با رویکرد برنامهفرآورده در شرکت ملی پخش

  راهبردي
  

  3ي، وحید آقامحمد2، بهنام عبدي،1حمید فرهودي
 ، ایرانهاي نفتی ایرانشرکت ملی پخش فرآورده1

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران2
 ، ایرانهاي نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده3

26/8/94: پذیرش         1/10/93: دریافت  

  چکیده
به کمک نرم افزار اطلس مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته  يپیشینه مرتبط با عنوان پژوهش به روش کدگذار

در این تحقیق از طریق مصاحبه با کارشناسان حوزه فن آوري اطالعات، عوامل کلیدي شناسایی شده . است
میزان اهمیت ابعاد و : شده و توسط پرسشنامه، نظرات کارشناسان شرکت در مورد ابعاد با دو رویکرد يبازنگر

یافته هاي این تحقیق . اد از نقطه نظر فرصت، تهدید، قوت و ضعف مورد آزمون قرار گرفته استتعیین نوع ابع
ترین  عوامل سازمانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و فناورانه بزرگ: مضمون 6نشان داده است که 

امنیت شبکه و سیستم ها؛ : نقش در کسب موفقیت سیستم هاي اطالعاتی شرکت را دارد و به ترتیب اولویت
سازي پایگاه هاي داده؛ مدیر و نیروي انسانی توانمند؛ محوریت شایسته ساالري؛ هم راستایی  کپارچهی

پذیرش سیستم ها توسط مدیریت رهبر و کارکنان؛ و  نیراهبردهاي فناوري اطالعات با کسب و کار؛ رابطه ب
   .عوامل در نتیجه این پژوهش می باشند ینارشد از مؤثرتر

  
شرکت ملی پخش ریزي راهبردي، برنامههاي اطالعاتی، عوامل حیاتی موفقیت، سیستم :هاي کلیديواژه

  هاي نفتی ایرانفرآورده
  

 مقدمه
ها بلکه  ترین آنیابد و نه باهوشبقا میترین موجودات نیست که قوي این ،1داروینچارلز طبق گفته 

 عنوان نیروي پیشران جامعه از ابتداي تاریخ بشر مطرح بودهتغییر به ؛ها در مقابل تغییر است سازگارترین آن
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در محیط  وافزوده  و منبع عمده براي ارزش راهبرديعنوان منبع مهم تاکتیکی و امروزه اطالعات به. است
تواند ارزش بالقوه اطالعات را افزایش  کار به عنوان مزیت رقابتی مطرح بوده، اما تغییرات واقعی که میو  کسب

). 1388 ،محمدي(آوري جدید است  ها در استفاده از این منبع مهم از طریق کاربرد فن دهد توانایی سازمان
ارگیري کهباطالعات و ارتباطات و میالدي، ظهور فناوري  1990یکی از تغییرات اساسی بوجود آمده از دهه 

        تواندمی ، فناوري اطالعات متغیري است که)1990(1گفته هوبر بنا به. ها استگسترده آن در سازمان
کارگرفته شده، و بدین وسیله عملکرد  هگیري بدهی هوش سازمانی و تصمیمسرعت به منظور ارتقاء کیفیت و

ها داده و روزافزون فناوري اجازه رشد و تعالی بنیادي و پرشتاب را به سازمانتوسعه  .سازمان را ترفیع بخشد
فناوري اطالعات و ارتباطات در مراحل خبرگی روزافزون خود، و نیز روند صعودي تغییر به طرف اقتصاد 

  . کندها را به سمت کارآمدي و رقابت بیشتر هدایت میبنیان، سازماندانش
شد؛ و امروزه، فناوري عنوان عامل پشتیبان براي موفقیت شرکت تصور میالعات بهدر دهه قبل، فناوري اط

جایی که  از آن .آیدحساب میریزي راهبردي شرکت بهاطالعات یک مؤلفه تفکیک ناپذیر و حیاتی براي برنامه
اطالعات باید به کار و واحدهاي فناوري و دهد، کسبها را تغییر میاطالعات نحوه عملکرد سازمان فناوري

 ).2007، 2الولر(منظور خلق راهبردهاي پر قدرت و اثربخش با یکدیگر همکاري نزدیک داشته باشند 
علیرغم نقش غیرقابل انکار و تأثیرات مثبت فناوري اطالعات در ارتقاء عملکرد و رشد و شکوفایی سازمان، 

هاي متعددي براي بررسی روش. است ههاي اطالعاتی همیشه با موفقیت همراه نبودسیستم استفاده از
ترین این هاي فناوري اطالعات ارائه گردیده است که یکی از رایجهاي اطالعاتی و پروژهموفقیت سیستم

سال است  30، بالغ بر)2004( 4بر اساس مطالعات استیوز. باشدمی 3ها موسوم به عوامل حیاتی موفقیتروش
مطرح و مشهور ) 1979( 5که رویکرد عوامل حیاتی موفقیت توسط پژوهشگران متعدد، به ویژه روکارت

خوبی پیش بروند تا  هعوامل حیاتی موفقیت، آن دسته عناصر مشخصی هستند که باید ب«. گردیده است
- هاي مدیریتی یا سازمانی را معرفی میآن حوزه بنابراین، موفقیت را براي مدیر یا سازمان تضمین نمایند و

-این عوامل چالش. »ها توجه خاص و مستمر به منظور حصول عملکرد باال مبذول گردد کنند که باید به آن
ژورنال الکترونیکی (گیرد هاي عملیاتی جاري سازمان و موفقیت آتی آن را در بر میهاي حیاتی براي فعالیت

روش عوامل  در خصوصمورد دست کم هفت  ).6،2009کشورهاي درحال توسعه هاي اطالعاتی درسیستم
که باید  کارهاي مختلف متفاوت باشند،و این عوامل ممکنست بسته به کسب. وجود دارندحیاتی موفقیت 

درآمد، : عبارتند از و شناسایی شوند ،وري بهینهبه منظور تضمین عملکرد با بهرهکار و طی دوره حیات کسب
افزایش درآمد و : درآمد - 1. پذیري، و توسعه و تحقیقیت، نوآوري، ارتباط، انعطافیفخدمت به مشتري، ک

درصد  دهمثالی در این مورد، افزایش درآمد محصول جدید به میزان . سود براي بقاي شرکت حیاتی است
- در جهت کاهش نارضایتی .امکان پذیر نیست انکار بدون مشتریو بقاي کسب: خدمت به مشتري -2. است

                                                
1Huber 
2LawlorBenjamin R. 
3Critical Success Factors (CSFs) 
4Esteves 
5RockartJohn 
6The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries 
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به منظور تضمین دریافت محصول : کیفیت و نوآوري -4و3. نماییدهاي مشتري از طریق بهبود فرآیند تالش 
. دمحصوالت کیفی ایجاد نمایی تکیفیباقابل انتظار توسط مشتري در هر زمان، با استفاده از مواد اولیه 

فرهنگ سازمان باید : ارتباط -5. خالقانه به محصول یا خدمت ملموس باشدشرکت باید قادر به تبدیل ایده 
شرکت باید بتواند خود : انعطاف -6. آزادانه با مدیریت ارتباط برقرار نمایندبتوانند اي باشد که کارکنان گونهبه

 جهتحفظ محیط پژوهشی فعال  :تحقیق و توسعه -7. را با شرایط اقتصادي و مقررات تعدیل و سازگار نماید
خلق محصول یا خدمت جدید براي  جهتبه منظور آمادگی . درك اکتشافات جدید در صنعت ضروري است

   ).1تیلور(زنده و پویا نگاه دارید امر توسعه را ، مشتریان بالقوه و موجود
کار و کسبقاموس قبل از آنکه جزئی از بسیار  گذشته،دور هاياز سالروش عوامل حیاتی موفقیت مفهوم 

 .استتوسعه یافته 2ماساچوست مؤسسه فناوريتوسط جان روکارت در  که ضمن این، استوجود داشتهشود 
هاي این روش. باشندمی کار یا سازمانو پروژه، کسب و شکوفایی بالندگیشرایط ضروري براي  ،این عوامل

عوامل حیاتی هاي مختلف روش .دنسازتوانمند میموفقیت  براي کسبرا پروژه یا سازمان  ،تأمین اهداف
  ).3واف( شوندهاي متعددي دارند که ذیالً بیان میموفقیت مزایا و محدودیت

 معیارها رامزیت اصلی عوامل حیاتی موفقیت در این واقعیت قرار دارد که اهداف و : اهداف منجر به موفقیت 
دست  هبکار قرار است درصدي از سهم بازار را و اگر عامل موفقیت براي کسب .نمایدبراي سازمان تآمین می

 .ي کنندگیر فهدبراي آن باید از این هدف مطلع باشند و  سود ایجاد نماید، کارکنان مطمئنی، یا مقدار آورد
تواند میفقدان اهداف  .یداهداف متمرکز نما آندهد انرژي خود را روي کار اجازه میو به کسب مطلباین 

صرفاً روي امور روزمره شرکت به سطوح جدید  نیلبجاي کارکنان  در حالی که ،کار شودو کسبسبب رکود
  .دننمایمیتمرکز 

  و کسب. شودکار و ضرر براي کسبسبب تثبیت تواند می نادرستشناسایی عوامل موفقیت : اشتباهاهداف -
ممکنست در دوران  کندمی پوشیچشمبدهی طوالنی مدت  تسویهروي سود تأکید دارد ولی از  کاري که

هاي اتخاذ عوامل حیاتی موفقیت، به همه جنبهلحاظ نمودن هنگام  .آسیب گردددچار رکود اقتصادي 
یا صرفاً  رایجهر آنچه که  .ها و هم تهدیدها را امتحان و تعریف کنید، و هم پاداشسازمان یا پروژه بنگرید

  .صالح سازمان نباشدصرفه و بهترین رسد ممکنست نظر می هجالب ب
 بر روي عوامل حیاتی موفقیت و نحوه اعطاي پاداش به  قرار گرفتهمراقبت در مورد تأکید : تأکید بیش از حد

با عوامل موفقیت پیوند  رویاروییاگر، براي مثال، سیستم پاداش را به . ها مهم است آن انجامافراد دخیل در 
-و تمرکز بر روي اهداف و نه بر روي موفقیت پروژه یا کسب .خواهد نمودبر روي آن تمرکز  هرکسیدهید، 

-قرار میغفلت خاطر رسیدن به پاداش مورد ه بدار اولویت کارهايآورد که وجود می ههایی را بموقعیت، کار
  .گیرند

                                                
1Taylor, Hunter 

       2Massachusetts  Institute of Technology (MIT) 
3Waugh, Rick 
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 تنگاتنگ با  مشارکتهایی با چنانچه در سازمانی بزرگ، و یا سازمان :ي دیگرهاراستایی با سازمانهم
     مقدم عوامل حیاتی موفقیت دیگران در اطراف خود را  کنید،کار میکارهاي دیگر و ها یا کسبسازمان

هاي بزرگ واحدهاي فناوري اطالعات در شرکت .داشته باشیدخاطر  همتعلق به خودتان بعوامل  جا اندازيبر
شناسی مدیریت اي از عوامل موفقیت نظیر ثبات سیستم و نیاز به پیگیري روشممکنست روي مجموعه

هاي جدید بهکار در حال تمرکز روي جایگزینی سریع سیستمو کسبفرآیندهاي که بقیه  هنگامیپروژه، 
؛ در متضاد ایجاد نماید تواند اهدافاین وضعیت می .تمرکز نمایند ،باشندمنظور جوابگویی تغییرات بازار می

دارد  را هاي جدیدتمسفرآیند تأمین سی نمودنشناسی مدیریت پروژه تمایل به کند این حالت، ثبات و روش
ساز پیشروي محدودیتشتاب به کار ممکنست در و که کسب ،تر را که تلویحاً مفهوم احتیاط بیش در حالی

  .رسانندمی ،بیابد
اي خالق و نوآور عمل کرده و براي شکل  دهد که به شیوهسازمان این امکان را میریزي استراتژیک به برنامه

توان یافت که بدون تعریف تر سازمانی رامی امروزه کم. دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند
االئی از هاي مناسب سازمانی به درجه واستراتژي نیزهاي واضح و پذیرفته شده و  ها و آرمان اهداف، ارزش

  ).1389عالمه، ( موفقیت رسیده باشد
  

    وضعیت کشور ما از لحاظ توسعه فناوري اطالعات
، ایران در میان 2012هاي دولت الکترونیک تا پایان سال شاخص در موردهاي انجام گرفته براساس ارزیابی

 100رتبه  »1الکترونیکتوسعه دولت «امتیاز براساس شاخص  876,4ب کشور عضو سازمان ملل، با کس 190
کشور رتبه  70در میان  ،»2آمادگی الکترونیک«براساس شاخص  ،در همین حال وجهان و دهم خاورمیانه 

هاي به شاخص دست یافتهآمارهاي ارایه شده از وضعیت کشورهاي  .اردد راو در خاورمیانه رتبه پنجم  69
جنوبی، هلند، انگلستان، کشور برتر دنیا در این شاخص را کره 10که  دهدنشان می ،دولت الکترونیک

  ).2012سازمان ملل متحد، (دهند دانمارك، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنالند و سنگاپور تشکیل می
  

 فناوري اطالعات در صنعت نفت
 در اطالعات توجه فناوريکاربرد قابل واطالعات  نسبی پردازش اطالعات، کاهش اهمیت فناوريعصر آوردره

هاي مطالعاتی بسیاري براي توسعه پروژه .سازمان است دراز آن راهبردي  استفاده و مدیریت ریزيبرنامه
یک براي  هاي اطالعاتی براي بخش نفت مطرح شده است ولی هنوز هیچهاي هوشمند و دیگرسیستمسیستم

دوراندیشی کافی براي قبول و  علت این امر انعطاف ناپذیري و نیز فقدان. اندنقطه مورد نظر نرسیدهفعالیت به
توجه ناچیز به اطالعات روزآمد  هاي مدیریتی ودر بخش نفت ضعف مهارت. هاي نوین استآوريتطابق با فن

تر  مشکل بیش چاره این. کارگیري راهبردي فناوري اطالعات را با عدم موفقیت همراه ساخته استبه و فنی،
   ).1392دانشنامه رشد، (در آموزش مدیران فعلی است تا در استخدام و آموزش نیروهاي جدید

                                                
1Electronic Government Development Indicator (EGDI) 
2Economic Intelligence Unit (EIU) 
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 سازمان مورد مطالعه
هاي زیرمجموعه در  ایران ویترین وزارت نفت و بیش از سایر شرکت هاي نفتیشرکت ملی پخش فرآورده

 أسیست) میالدي1928( 1307شرکت در سال این . باشدتعامل مستقیم با اقشار مختلف جامعه کشوري می
این  اندازچشم. هاي نفتی کشور فعالیت داردمین و توزیع فرآوردهأدر امر ت سال است که 86شد و بیش از 

نفتی و حضور فعال در بازارهاي هاي فرآوردهاي در مدیریت عرضه اول منطقهیابی به جایگاه  دست سازمان،
هاي نفتی در پهنه میهن فرآورده موقع و مطلوبجهانی و مأموریتآن تأمین، نگهداشت، توزیع و فروش به

هاي پیشرفته و روزآمدسازي وريآاستفاده از فناسالمی و انجام صادرات، واردات و مبادله با سایر کشورها، 
اهداف این شرکت توسعه پایدار، تولید روزآمد و خدمت  لوحه سر. است هاي عملیاتی و اداريکلیۀ فعالیت
جایگاه سازمانی این شرکت در  ).هاي نفتی ایرانپورتال سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده(باشد مطلوب می

  .شودمیمشاهده  1 وزارت نفت در شکلکالن ساختار 
  

  
    

  
  
  

  هاي نفتی ایران در وزارت نفتموقعیت سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده. 1شکل 
  

در زمینه پیشرفت صنعتی و اقتصادي کشور و ارتقاي سطح  رانیهاي نفتی اشرکت ملی پخش فرآورده
ترین نقش را داشته و تاکنون توانسته است تحول چشمگیري را در کلیه شئون مملکت،  زندگی مردم، بزرگ

- به در اقتصاد کشور و این شرکتبا توجه به نقش حساس و با اهمیت  .از نظر اقتصادي ایجاد کند خصوص هب
هاي دلیل گستردگی عملیات و مأموریت مهم آن، ضرورت دارد براي کسب موفقیت از مجموعه سیستم

- ها و نواقص اساسی که در سیستماطالعاتی یکپارچه و توانمند برخوردار باشد، اما متأسفانه به دلیل کاستی
بر این اساس، انجام تحقیق به  .طور که باید موفق نبوده است خورد، آنهاي اطالعاتی موجود به چشم می

-و اولویتشناسایی  ،منظور بررسیهگیرد که مضامین و ابعاد مورد نظر باین سؤال صورت میمنظور پاسخ به
  هاي نفتی ایران کدامند؟ هاي اطالعاتی در شرکت ملی پخش فرآوردهعوامل حیاتی موفقیت سیستمبندي 

  
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

صورت الزام در ارتباط با ههایی ببخش ،سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات جمهوري اسالمی ایراندر 
ها و هاي کاري و بازمهندسی سازمانبازنگري دولت در فرآینداز جمله ها اطالعات در سازمانفناوري 
رتقاء و همچنین اشهروندان کاهش زمان و هزینه خدمات به ،افزایش سواد اطالعاتی کارکنان دولت ،ساختارها

ریزي برنامه مهمبا توجه به نقش  .مطرح گردیده است هاي اداريدستگاه جایگاه مدیریت فناوري اطالعات در

 وزارت نفت

ایراننفتیهايپخش فرآوردهوپاالیششرکت ملی  
 

نفتپاالیشیهايشرکت ایراننفتیهايفرآوردهپخشملیشرکت  ساختمان نفت ایرانومهندسیملیشرکت   

 شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی نفت ایران
 

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 

مخابراتولولهخطوطشرکت  
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، کار در سازمانو دهی و اثربخشی فناوري اطالعات و نیز تحقق اهداف و راهبردهاي کسبجهت راهبردي در
ها با مشکالتی  پذیرد، در سازمانرستی صورت نمید هبدالیل مختلف این نقش متأسفانه در کشور ما بهکه 

- مواجه میها سیستمکار و عدم یکپارچگی بین و فرآیندهاي کسبسوئی فناوري اطالعات با عدم هم نظیر
اي در جهت شفاف نمودن شرایط و شناسائی موانع موجود بر سر راه تواند انگیزهانجام این تحقیق می. یمباش

ریزي استراتژیک فناوري اطالعات باشد و مدیران و کارکنان سازمان را از علل وضعیت موفقیت برنامه
  . نامطلوب موجود آگاه نماید

  
 جنبه جدید بودن و نوآوري در تحقیق

هاي هاي مشابه در سطح کشور، تاکنون عوامل حیاتی موفقیت سیستمبررسی سوابق تحقیقاتی در زمینه با
جهت . تر مورد توجه واقع شده است هاي دولتی کم ویژه در سازمانریزي راهبردي بهاطالعاتی با رویکرد برنامه
رسد یکی از راهکارها شناخت، ظر مین هبهاي نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآوردهرفع مشکالت موجود در 
الش در رغم تآوري اطالعات در این شرکت باشد و متأسفانه علیریزي راهبردي فنتوصیف و تدوین برنامه

  . هاي اطالعاتی، تاکنون حرکت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته استجهت بهبود و توسعه سیستم
شرکت ملی پخش در هاي اطالعاتی سیستم عوامل حیاتی موفقیتبندي و اولویت شناسائی ،هدف اصلی

عوامل اکتشاف، شناسایی و تحلیل  :اهداف فرعیو  راهبرديریزي ا رویکرد برنامههاي نفتی ایران بفرآورده
هاي اطالعاتی؛ موفقیت سیستم کلیديهاي اطالعاتی؛ تعیین ابعاد و مضامین عوامل سیستم موفقیت کلیدي

 حیاتیبندي عوامل هاي اطالعاتی؛ و اولویتموفقیت سیستم حیاتیتشخیص، ارزیابی و انتخاب عوامل 
  .باشدراهبردي میریزي رویکرد برنامه اب هاي اطالعاتی در شرکت ملی پخشموفقیت سیستم

 
 روش شناسی پژوهش

 وکمی  هايداده ترکیب و تحلیل گردآوري، براي شناسیروش یا استراتژي نوعی ترکیبی پژوهش هايشیوه
 ).2002، 1ولکرس(گیردمی قرار استفاده مورد پژوهش یک انجام زمان در لئمسا فهم براي که است کیفی یا

 با و پرسشنامه مانند شدهتعیین قبل از ابزارهایی به اتکا بدون که است اطالعاتی از متشکل کیفی هايداده
کمی  هايداده که درحالی شوند؛می گردآوري مصاحبه و ساختاریب مشاهدات نظیر ابزارهایی از استفاده
 صرفاً خواهدمی دهندهپاسخ از ونموده  تعیین را هاسخپا پیشاپیش پژوهشگر ،که است اطالعاتی از مرکب
پارادایم داراي از نوع مطالعات کاربردي، پژوهش حاضر  ).1386 ،فرددانایی. (بزند عالمت را مناسب هايپاسخ

 ،2شکل .استراهبرد مطالعه موردي و رویکرد استقرایی با  و مقطعیاز نظر زمانی، تک  ،کمی -ترکیبی کیفی
  .دهدنمودار جریان انجام مراحل پژوهش را نشان می 3شکل و  فاز مرحله و دو ، در سههاآوریدادهروال جمع

  
  

  
                                                
1Creswell 
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  هاآوري دادهفازها و مراحل جمع .2شکل 
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار جریان انجام مراحل مختلف پژوهش. 3شکل 
  

از طریق بررسی اسناد، مدارك و مستندات مرتبط با  ،ايمطالعات کتابخانهشامل  :فاز کیفی -مرحله اول
  :باشدمی ذیلمنابع ازمشابه  مواردهمچنین ادبیات و پیشینه پژوهش در زمینه  وموضوع تحقیق در سازمان 

انداز توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند راهبردي نظام جامع فناوري اسناد فرادستی شامل سند چشم -
 هاي پنج ساله کشوراطالعات کشور، و برنامه

 هاي نفتی ایرانمستندات، مدارك، گزارشات و نمودارهاي شرکت ملی پخش فرآورده -
 1شده و بهترین عملکردالمللی با محوریت تجارب کسبگزارشات بین، مقاالت و بکت :انتشارات خارجی -
 هاها، مقاالت، مجالت علمی و کنفرانسها، پایان نامهانتشارات داخلی شامل کتاب -
 اي و اینترنتی و مطالعات مورديمنابع کتابخانه -

و تحت  انتخاب ،شناسایی، مطالب منابع فوقبرداري، از طریق جستجو بر اساس موارد کلیدي به منظور بهره
   .گردیدوارد  6.0.15سخه ن 3افزار اطلسبه نرم 2عنوان اسناد اولیه

                                                
1Best Practice 
2Primary Documents (PD) 
3Atlas.ti Version 6.0.15 

هاآوري دادهجمع روال  

روش کیفی -1فاز  روش کمی - 2فاز    
 

)سوابق پژوهشی/اسناد و مدارك( ايمطالعه کتابخانه - 1مرحله )مصاحبه تخصصی( مطالعه میدانی - 2مرحله  پرسشنامه - 3مرحله   

 

فاز اول
 :

ش کیفی تحقیق
رو

 

هاي موجود مطالعه و بررسی مدل
 قابل انطباق با عنوان تحقیق

ترین مدل انتخاب مناسب
 قابل انطباق با عنوان تحقیق 

 مطالعه مبانی نظریو 
تحقیقانی در سوابق 

زمینه موضوعات 
 مشابهتحقیق

 

هاي حاصل ورود فایل
افزاراز تحقیق به نرم  

اطلس به عنوان   
»اسناد اولیه «  

 

کدگذاري متون 
اسناد «برگزیده از 

به روش »اولیه  
تحلیل محتوا   

»ابعاد«تعیین  
»مضامین«و    
براساس کدها   

 بهبندي نتایج جمع
»آگاهیپیش«عنوان   

 مصاحبه
مرحله 1

1 - 
مطالعات

کتابخانه
اي

 
مرحله

 مصاحبه -2

منظور ا خبرگان بهبمصاحبه 
1هاي مرحله تایید روایی یافته  

 

افزار نرمبه ورود نتایج مصاحبه
»اسناد اولیه«عنوان اطلس به  

 

و »ابعاد«ها، اصالح کد
1مرحله »مضامین«  

 »مضامین«و  »ابعاد«اصالح 
شدهبراساس کدهایاصالح  ٢ 

هاي پرسشنامهگزارهتنظیم ٢  
2هاي مرحلهبراساس یافته   

 

ها توسط خبرگانگزارهاصالح  
و تنظیم پرسشنامه نهایی   

 

توزیع پرسشنامه میان متخصصین 
 فناوري اطالعات در شرکت پخش

پرسشنامه براي سیستم   آوريگرد
)دو رویکردتفکیک به( SPSS 

هايورود گزینه  
به  1رویکرد 

SPSSسیستم 

  2هایرویکردورود گزینه
SPSS سیستم  به  

داري معنیاحراز روایی رابطه   
ها دادهبا میانگین متوسط

T نمونه- درآزمون تک  
بندیاهمیتاولویت  
ترتیب به هاگزاره

ها نزولی میانگین  

 احرازپایایی
ها گزاره   

) کرونباخآزمون(   
 

ترتیب نزولیهابهگزارهبنديتهیه اولویت  
 اکثریت فراوانی گزینه در گزاره

هاي با گزینهگزینش گزاره  
»تهدید«و   »نقطه ضعف«  

 شروع

٤ 

هاي با گزارهگزینش
خیلی «تا»متوسط«گزینه 

»زیاد  

فاز دوم
 :

ش 
رو

کمی
 

تحقیق 
)

پرسشنامه
(

 
رویکرد

1 :
میزان 

 اهمیت گزاره
  تلفیق دو
 رویکرد

هاي ادغام گزاره
رویکرد منتخبدو   
 

٣ 

هاي تشکیل جدول گزاره
 حساساز پرسشنامه

تلفیق متشکل ازحساس هاي اعالم گزاره  
2رویکردو  1هاي منتخب رویکرد گزینه  

۱ 

 پایان

  اجراي
 پرسشنامه

٣ 

رویکرد
2 :

 راهبردينوع 

 

٤ 
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با خبرگان اکتشافی محور موضوعات مصاحبه  مرحله اولبندي شده جمعهاي یافته :فاز کیفی -دوم مرحله
دارا بودن سابقۀ  و نظران داخل و خارج از سازمان با معیار تحصیالت دانشگاهیخبرگان و صاحب. قرار گرفت

شامل مدیران ارشد،  ریزي راهبرديآوري اطالعات و برنامههاي فنمدیریتی، اجرایی و کارشناسی در حوزه
هاي نفتی ایران؛ هیأت ظران شرکت ملی پخش فرآوردهن بهاي اطالعاتی و صاحکارشناسان ارشد سیستم

جهت انجام مصاحبه هاي دولتی ناطالعات سازماها و متخصصان و مشاوران عالی فناوري علمی دانشگاه
و پیدا نمودن آمادگی قبلی، محور مطالب در  برداري از نتایج مصاحبهمنظور بهره به. تخصصی انتخاب شدند

 .پیش از زمان انجام مصاحبه، در اختیار خبرگان قرار گرفت »1پروتکل مصاحبه«چارچوب پژوهش، موسوم به 
پذیرد، به این دلیل که  انجامنیافته در دیدار اول به صورت باز و ساختصصی تخهاي سعی گردید مصاحبه

هاي اولیه و راهنمایی از پس از انجام مصاحبه .شونده القاء نگرددجهت و سمت و سوي خاصی به مصاحبه
در  یافتهساختمصاحبه بصورت نیمه. شدانتخاب سایر خبرگان اقدام شوندگان نسبت بهطرف مصاحبه

مصاحبه با خبرگان شرکت ملی پخش، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد  .دیدارهاي دوم ادامه یافت
اسالمی، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان بورس اوراق بهادار و بخش خصوصی در حوزه فناوري اطالعات 

نتایج  وبخشید قوت  را نتایج مرحله اولها روایی درونی هاي قابل استحصال از مصاحبهیافته. صورت پذیرفت
بنیاد ها را که در تئوري دادهگرایی در دادهمرحله اول، اصل کثرت اتاز مطالع حاصلهاي داده وها مصاحبه

مضامین، افزار اطلس کمک نرمها بهتحلیل محتواي داده و با تلفیق این منابع. مورد توجه است، تحقق بخشید
 بندي ابعاددر طبقه »مضامین«عنوان الگوي تشخیصبه 2PESTل مد بر اساس ابعاد و مفاهیم در جامعه هدف

   .استخراج شدند
هاي عوامل حیاتی موفقیت سیستمهاي پژوهش، روایی یافته تر بیش ییدأبه منظور ت :یمفاز ک -ومس مرحله

هاي مورد گزارهصورت  هباطلس افزار و استخراج از نرم بندي، پس از گروهمرحله دوم منتخب دراطالعاتی 
مصاحبه شده نظور نظرخواهی، ارزیابی و اصالح، براي خبرگان م هبسنجش در قالب پرسشنامه پیشنهادي 

در اختیار به شرح زیر  با دو رویکرد نظور نظرخواهیم هب ، پرسشنامه نهاییبازنگري پس از. ارسال گردید
سازمان هاي اطالعاتی در از سیستم برداربهرهریزي، فناوري اطالعات و واحدهاي هاي برنامهحوزه متخصصان
   :قرار گرفت

هاي نفتی هاي اطالعاتی در شرکت ملی پخش فرآوردهسیستم میزان اهمیت گزاره در موفقیت«: رویکرد اول -
  ها، در ستون سمت چپ گزاره3دهی طیف لیکرتبر اساس مقیاس پاسخ »ایران

فرصت، تهدید، به عنوان گزینه  تأثیر به منظور سنجش، »منظر راهبردي گزاره از نوعتعیین «: رویکرد دوم -
 ها، در ستون سمت راست گزارههاي اطالعاتیموفقیت سیستم تحققدر قوت یا ضعف نقطه 

  
  
 

                                                
1Interview Protocol 
2Political Economic Social Technological Model 
3Likert Scale 
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هاروش تحلیل داده  
کمی، فاز  و ؛افزار اطلسکمک نرمبه از طریق تکنیک تحلیل محتوي گذاريروش کدبهفاز کیفی،  هايداده

زمانی . شدند تحلیلو آمارهاي توصیفی  3، آلفاي کرونباخ2نمونه -کت Tي هاآزمون با1SPSSر افزاکمک نرمبه
از  پایاییو  رواییشوند دو مفهوم  گردآوري می) با استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه مثالً(هاي کیفی دادهکه 

گیري همان چیزي را که محقق در پی  وسیله اندازه به این نکته توجه دارد که روایی .اهمیت برخوردارند
نشان  که گیري استهاي ابزار اندازهویژگی از پایاییو ) 44:1369دیانی، (گیري آن است اندازه بگیرد  اندازه

ظور من هبمصاحبه تخصصی با خبرگان . آیددست میدر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دهدمی
 طی مرحله ارزیابیپس از  ،هاحاصل از مصاحبه هايیافته. اول صورت پذیرفت مرحله يهایافتهصحت تأیید 

، نظور تأیید افزون صحت نتایجم هبدر فاز کمی پژوهش . دیروایی حاصل اعتبار افزوده بخش، بهيتحلیل محتو
    .نظرخواهی گردید شده از طریق پرسشنامه مورد تأیید خبرگان مصاحبهاز متخصصین سازمان 

  
هادادهتحلیل یه و زتج  

بندي نمود باید مرحله جدیدي از فرآیند ها را گردآوري، استخراج و طبقهکه پژوهشگر، داده پس از آن
این مرحله در پژوهش اهمیت زیادي . ها معروف است، آغاز شودتحلیل داده و پژوهش که به مرحله تجزیه

  .)1384نیا، حافظ(ها و زحمات فراوان گذشته است دهنده تالشدارد زیرا نشان
 تحلیل با تکنیکوتجزیه: )ايمطالعات کتابخانه(فاز کیفی  -ها در مرحله اولتحلیل دادهوتجزیه. 1

- نرممعنی انتخاب کلمات کلیدي یافت شده در متون تخصیص یافته به، بهکدگذاري روشبهي تحلیل محتو
- صورت  ،این کلماتموضوع تحقیق از طریق جستجو و اختصاص کد و یادداشت به در ارتباط بااطلس افزار 

پژوهشگر با مطالعه دقیق و موشکافانه متون ثبت شده، مفاهیم و عبارات مهم را از این عملیات در . دپذیرمی
دهد می افزار، شناسایی و براي هریک کدي اختصاصهاي موجود در اسناد اولیه نرممیان انبوهی از داده

، »ابعاد«بندي هطبقاز  و »ابعاد«بندي کدهاي مرتبط، گروه با ).1392خداداد حسینی و همکاران، (
را افزار نرمخروجیابعاد  نمونه شماتیک ،5شکلو اصر نارتباط بین ع ،4شکل. گیرندشکل می» مضامین«

 .4 اقتصادي. 3اجتماعی . 2 سازمانی. 1هايحوزهدر  مضمون 6 و بعد 461، کد 5328تعداد  .دهدنشان می
  . پایان کد گذاري حاصل شد در فناورانه. 6و فرهنگی  .5 سیاسی

  
  
  
  

  
  ارتباط منطقی بین عناصر در فرآیند کدگذاري به روش تحلیل محتوي .4شکل 

                                                
1Statistical Package for the Social Sciences 
2One-sample T Test 
3Cronbach's Alpha 

)1(کد   )1(بعد    

)1(مضمون   

(n (کد   (n (بعد   

)2(کد  )2(بعد    
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  افزار اطلسدر خروجی شماتیک نرم» عوامل سازمانی«نمونه ابعاد زیرمجموعه مضمون  .5شکل 

  
  .شودمالحظه می 1 جدولدر اطلس افزار شماتیک نرمخروجی  نمونه

  
  نآو ابعاد نمونه زیرمجموعه » عوامل سازمانی«مضمون  .1جدول 

11
ول 

ف ا
ردی

 
ل 

شک
در 

نه 
مو

ت ن
صور

ب
5

ست
ده ا

آم
.

 

  مضمون  شرح بعد  کدتعداد  ردیف  شرح بعد  کدتعداد  ردیف

 تأثیرگذاري و تأثیرپذیري  29 10 توانمند سازي 25 1

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

  

  14 11 حمایت مدیران ارشد   21 2
 ساختار فرآیندگرا

  12 12 شایسته ساالري  23 3
 انعطاف پذیري مدیران و کارکنان

ها گذاري دانش،تجربیات و شناختاشتراكبه  38 13 آموزش، دانش، مهارت و تجربه  71 4  

و نقش پذیري پاسخگویی، مسئولیت پذیري  42 14 انتظارات واقع بینانه  18 5  

پذیري )اصالح(تمایل به تغییر و تغییر   14 15 تعامل پذیري بین همه ذینفعان  67 6  

 توانایی کاري و فکري کارکنان  18 16 ابتکار، خالقیت، نوآوري و کارآفرینی  37 7

هاقابلیت پذیرش سیستم  45 17 آگاهی، هوشیاري، آمادگی و ادراك  16 8  

گذاري منابع انسانیسرمایه  11 9 هاقابلیت دسترسی به سیستم  13 18   

  
  

سازمانیعوامل   

کارآفرینیابتکار، خالقیت، نوآوري و   

 تأثیرگذاري و تأثیرپذیري

 شایسته ساالري
 

 حمایت مدیران ارشد

 آگاهی، هوشیاري، آمادگی و ادراك
 

نفعانیهمه ذ نیبپذیري  تعامل  
 آموزش، دانش، مهارت و تجربه 

 سرمایه گذاري منابع انسانی

 انتظارات واقع بینانه

 ساختار فرآیندگرا توانمند سازي
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منظور تأیید هاي گردآوري شده بهداده: )مصاحبه(فاز کیفی  - ها در مرحله دومتحلیل دادهوتجزیه .2
دوره  18و طی جمعاً نفر  12مصاحبه با  .مورد تحلیل محتوایی قرار گرفتافزار اطلس کمک نرمبهروایی 
  .باشدمیها شوندهمصاحبهشناختی جمعیت هايویژگی نشان دهنده 2جدول. پذیرفت صورت
  

  هاي جمعیت شناختی مصاحبه شوندگانویژگی .2جدول 
  زن  مرد  جنسیت

  1  11  12  تعداد
  33/8  67/91  100  درصد

  45 باالي  45تا  35  35 زیر  )سال(سن 
  4  8  0  12  تعداد
  33/33  67/66  0  100  درصد

  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  تحصیالتسطح 
  4 7  1  12  تعداد
  33/33  34/58  33/8  100  درصد

  15 باالي  15تا  11  10تا  5  5 زیر  )سال(سابقه خدمت 
  9  3  0  0  12  تعداد
  75  25  0  0  100  درصد

  
افراد جامعه آماري شامل کلیه : )پرسشنامه(فاز کمی  -ها در مرحله سومتحلیل دادهوتجزیه. 3

در این پخش ملی ستاد مرکزي شرکت آوري اطالعات بوده و نمونه آماري از خبرگان متخصص در حوزه فن
- بهره نفر پاسخ قابل 35نفر توزیع گردید که از این میان، تعداد  42ها میان پرسشنامه. دانتخاب شدن زمینه

 دو هر رویکرد و نیز ترکیب آن .شدبامیپرسشنامه شناختی جمعیت هايویژگیحاوي  3 جدول. برداري دادند
در  .تحلیل قرار گرفتوورد تجزیهم SPSSر افزانرم کمکگیري، بهمنظور سنجش روایی و پایایی ابزار اندازهبه

و زیاد  متوسط، کم، کم،خیلی« ترتیببه  »5تا1«گزینه  دهی لیکرت،بر اساس مقیاس پاسخ رویکرد اول
دهی ارزش »قوت، تهدید و فرصتنقطهضعف، نقطه« ترتیببه» 4تا1«گزینه  دوم،رویکرد درو  »زیادخیلی
  .شدند

  جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه هايویژگی. 3جدول 
  زن  مرد  جنسیت

  16  19  35  تعداد
  71/45  29/54  100  درصد

  45 باالي  45تا  35  35 زیر  )سال(سن 
  3  7  25  35  تعداد
  57/8  20  43/71  100  درصد

  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  سطح تحصیالت
  1  22  12  35  تعداد
  86/2  86/62  28/34  100  درصد

  15 باالي  15تا  11  10تا  5  5 زیر  )سال(سابقه خدمت 
  5  4  19  7  35  تعداد
  14.29  43/11  28/54  20  100  درصد
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: »هاي اطالعاتیموفقیت سیستممیزان اهمیت گزاره در «اولها با رویکرد تحلیل دادهوتجزیه-3-1
نرمال آزمون آماري فرض  ،طبق نظریه مورگان(پرسشنامه 35 نتایجنمونه با فرض نرمال بودن  -تک Tن آزمو

: داريمبناي مقایسه معنی(95/0در این آزمون، سطح اطمینان . دیداجرا گر) نفر 30براي تعداد باالي
، و آلفاي کرونباخ آزموناین از اجراي  نتایج حاصل .گردیدلحاظ  3برابر 1و مقدار آزمون) 95/0-1=05/0

بندي میزان اولویت براينمونه،  -کت Tاز نتایج آزمون. نمود ییدأتها را روایی و پایایی ابزار گردآوري داده
در پس از اجراي آزمون، . استفاده گردیدنیز هاي اطالعاتی اهمیت ابعاد عوامل حیاتی موفقیت سیستم

  گزاره شرح گرفتهقرار »آزمون«داري از جدول معنی در کنار ستون »آمار«از جدول  2ستون میانگین، 4جدول
  

  »هامیزان اهمیت گزاره«رویکرد و اولویت بندي نمونه  -آزمون تک»داريمعنی- میانگین«نمونه ترکیبی  .4جدول 
داريمعنی اولویت  شماره گزاره شرح گزاره میانگین 

1 0000/0  29/4 هاي اطالعاتی شرکت ملی پخشامنیت شبکه، زیرساخت و سیستم   Im_074 
2 0000/0  29/4  Im_075 توانمند سازي فنی نیروي انسانی حوزه فناوري اطالعات شرکت ملی پخش 
3 0000/0  29/4 هاي اطالعاتی شرکت ملی پخشهاي داده سیستمیکپارچه سازي پایگاه   Im_082 
4 0000/0  23/4 مدیر توانمند و تیم ماهر و متخصص بر موفقیت فناوري اطالعاتثیر أت   Im_019 
5 0000/0  17/4  Im_036 هم راستایی راهبردهاي فناوري اطالعات با کسب و کار 
6 0000/0  14/4 هارابطه بین رهبر و کارکنان شرکت ملی پخش در تعیین مطلوبیت موقعیت سیستم   Im_009 
7 0000/0  11/4 راهبردي و تفکر سیستمی در هدایت سازماننقش تفکر    Im_035 
8 0000/0  11/4 هاي اطالعاتی توسط مدیریت ارشدباور، اعتقاد و پذیرش سیستم   Im_097 
9 0000/0  09/4 هاي اطالعاتی شرکت ملی پخشکیفیت مدیریت پروژه سیستم   Im_023 

10 0000/0  06/4 انسانی براساس شایسته ساالريجذب، نگهداري، ارتقاء و توانمندسازي نیروي    Im_053 

  
بحث و تحلیل در . )نمونه اول 10جدول شامل (میانگین، از زیاد به کم مرتب گردید برحسب اضافه و نیز 

متغیر  میانگین« : H1و فرضیه »متغیر برابر میانگین متوسط است میانگین« :H0ه فرضیدانیم می ،نتایج
به این مفهوم که میانگین متغیر مخالف (رد  H0باشد،  >05/0sigاگر  .»مخالف میانگین متوسط است

  .شودپذیرفته می H0صورت  شود، در غیر اینپذیرفته می H1و ) میانگین متوسط است
: »هاي اطالعاتیثیرگذاري عوامل حیاتی بر موفقیت سیستمأرویکرد میزان ت«سنجش روایی  -3-1-1

 شودرد می H0فرض  ،05/0تر از  داري کممقدار معنی باها، گزاره اهمیتمنظور بررسی میزان ، به4 در جدول
-براي نمونه در ردیف اول این جدول، مقدار معنی. )عنی میانگین متغیر گزاره برابر میانگین متوسط نیستی(

 3عدد باید میانگین طبق فرض ما مخالف لذا است و  )05/0از تر  کم(پرسشنامه برابر صفر  74داري گزاره 
  . گرددآوري تأیید میبدین وسیله روایی ابزار گرد و است )29/4(طور  باشد که همین) مقدار آزمون(

: »هاي اطالعاتیثیرگذاري عوامل حیاتی بر موفقیت سیستمأمیزان ت«رویکرد با بندي اولویت -3-1-2
. باشد، گزاره مورد نظر از اهمیت باالتري برخوردار است) 3عدد (تر از مقدار آزمون ها باالگزارههرچه میانگین 
   .شودمیشاهده م 4 جدول ها، درتأثیرگذارترین گزارهده اولویت اول 

                                                
1Test Value 
2Mean 
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: »هاي اطالعاتیثیرگذاري عوامل حیاتی بر موفقیت سیستمأمیزان ت«رویکرد  سنجش پایایی -3-1-3
 به کرونباخآلفاي  توسط آزمون پایاییگویاي  6جدول ،)%100(پرسشنامه هايگزاره پذیرشمعرف  5 جدول
 »زیادمتوسط تا خیلی« با اکثریت فراوانی هاينمونه گزینه ارايد 7 جدول و) 70/0بیش از(959/0میزان
  .است
  

  هامیزان اهمیت گزاره پایاییسنجش . 6دول ج                           هامیزان اهمیت گزارهخالصه پردازش  .5جدول 
  

  
 
  
  

  
  »هاي اطالعاتیمیزان اهمیت گزاره در موفقیت سیستم«با رویکرد  هااکثریت فراوانی گزینه بنديجمعنمونه  .7جدول 

شماره
 اکثریت فراوانی گزینه  شرح گزاره  گزاره

  تعداد  نام

  19  زیاد اطالعاتی شرکت ملی پخشهاياثرگذار بر سیستم بینیتغییرات اجتماعی غیرقابل پیش  1

  16  متوسط  سازمانیو فرهنگ رابطه فناوري اطالعات با ساختار   51

  15  زیاد  اطالعاتیهاي سیستم بر موفقیتفرآیندگرا و زیرساخت یکپارچه  ثیر ساختار سازمانیأت  52

  14  زیادخیلی  ساالريجذب، نگهداري، ارتقاء و توانمندسازي نیروي انسانی براساس شایسته  53

  19  زیاد سازمانیو رفتار فرهنگ   108

  
هاي گزینه برخالف: »منظر راهبرديتعیین نوع گزاره از «دوم ها با رویکرد تحلیل دادهوتجزیه - 3-2
 در رویکرد دوم، »فرصت«و » تهدید«، »قوت«، »ضعف« :»اسمی« هايگزینه در رویکرد اول؛ میان »نسبی«

بندي تعیین نوع عامل حیاتی و اولویت داري وجود ندارد و لذا تحلیل بر اساس آمار توصیفیمعنی ارتباط
 نمونه خروجی آزمون 8ل جدودر . گرفتخواهد  صورت راهبرديهاي اطالعاتی از منظر موفقیت سیستم
- پاسخ نظر تفرّق/میزان اتفاق تفکیک فراوانی گزینهگزاره به مقدار فراوانی هر 9ل درجدو و آماري توصیفی

 4 ، و در مرتبه بعد، گزینه19با فراوانی » تهدید« 3مثالً گزینه .شوددر انتخاب گزینه دیده می دهندگان
 به همین منوال، باالترین میزان فراوانی، .میزان فراوانی را دارد باالترین هانسبت به سایر گزینه» فرصت«

این جدول شامل گزینه  1شود که سطر مالحظه می. ها قرار گرفته استمبناي تحلیل گزاره 10مطابق جدول
   .باشدمی 9ل جدو 3شماره 

  
  
  

 آلفاي
کرونباخ   

آلفاي کرونباخبر اساس اقالم 
 استاندارد شده

تعداد 
 اقالم

959/0  963/0  108 

 % تعداد 
حاالت :         معتبر  

1شامل نشده  
 جمع

35 0/100  
0 0/0  

35 0/100  
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  نمونه خروجی فراوانی نوع گزاره از منظر راهبردي .8جدول 
گزاره  

1 
گزاره 

2 
گزاره 

3 
گزاره 

4 
گزاره 

5 
گزاره 

6 
گزاره 

7 
گزاره 

8 
گزاره 

9 
گزاره 

10 
گزاره 

11 
 گزاره

12 
گزاره  

108 
 35   35 35 35 35 35 35 35 35 35 35  35 35  معتبر  تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  دست رفته  از
 

0 

71/1 94/1 26/2 51/2 83/2 97/2 91/2 09/3 63/2 34/3 60/2 23/3  میانگین   00/2  

 142/0   167/0 183/0 218/0 202/0 151/0 181/0 176/0 176/0 184/0 169/0 206/0 130/0  خطاي استاندارد میانگین

  840/0    987/0  083/1 291/1  197/1 891/0 071/1 040/1 040/1 087/1 998/0 218/1 770/0  اف استانداردانحر

 975/0 173/1 667/1 434/1 793/0 146/1 081/1 081/1  182/1 997/0 482/1 593/0  واریانس
  
  706/0 

  
  

  فراوانی نوع گزاره نمونه از منظر راهبردي .9جدول 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  »راهبردي«پرسشنامه با رویکرد  »تهدید«و » نقطه ضعف«هاي اکثریت فراوانی گزینه با هايگزارهنمونه . 10جدول 
 داراي اکثریت فراوانی  شرح گزاره  گزاره

  تعداد  نام گزینه
 19  تهدید اطالعاتی شرکت ملی پخشهاياثرگذار بر سیستم بینیتغییرات اجتماعی غیرقابل پیش  1
 13  تهدید  جهان بر فناوري اطالعات شرکت رویدادها و روندهاي اقتصاد آیندهثیر أت  7
 10  ضعف هاي اطالعاتی شرکت ملی پخشسیستمرابطه بین ساختار سازمانی و شرایط عملیاتی   10
 13  تهدید  فرهنگی ذینفعان شرکت ملی پخش -تفاوت در سابقه و زمینه اجتماعیثیر أت  73

  
ل جدوهاي گزارهتلفیق  حاصل ،11جدول :ها با تلفیق دو رویکرد پرسشنامهتحلیل دادهوتجزیه -3-3

-می »ضعف و تهدیده نقط« غالب گزینهشامل  10 جدولو  »خوبا خیلیت متوسط«غالب  گزینهشامل  7
  .باشد
  

  1گزاره 

  درصد انباشته  درصد معتبر  درصد  فراوانی  شماره گزینه

  7/5  7/5  7/5  2  1معتبر        

2  1  9/2  9/2  6/8  

3  19  3/45  3/45  9/62  

4  13  1/37  1/37  0/100  

    0/100  0/100  35  جمع

          

……   

…… 
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  پرسشنامهحاصل از تلفیق دو رویکرد  »حساسیت«داراي هاي گزارهنمونه  .11جدول 
  در

  یف
  میزان

 :گزینه با رویکرد  شرح گزاره  گزاره  حساسیت
  راهبردي  میزان اهمیت

  تهدید  زیاد اطالعاتی شرکت ملی پخشهاياثرگذار بر سیستم بینیتغییرات اجتماعی غیرقابل پیش  1  حساس  1
  تهدید  زیاد  جهان بر فناوري اطالعات شرکت رویدادها و روندهاي اقتصاد آیندهتأثیر   7 حساس  2
  تهدید  زیاد کشور بر فناوري اطالعات شرکت ملی پخش اوضاع و شرایط اقتصادياثرگذاري   8 حساس  3
  ضعف  زیاد هاي اطالعاتی شرکت ملی پخشسیستمرابطه بین ساختار سازمانی و شرایط عملیاتی   10 حساس  4
  ضعف  زیاد ه محیطیچیدپشرایط تغییرپذیر و  شرکت باهماهنگی ساختارسازمانی عدم   11 حساس  5
  ضعف  زیاد شرکت ملی پخش بین اندازه و ساختار سازمانی عدم تناسب  12 حساس  6
اطالعات شرکت ملی پخشدرجه باالي عدم اطمینان فناوري   13 بسیارحساس  7   ضعف  زیادخیلی 
  تهدید  متوسط  هاي اطالعاتیسیستم مدهاي بین المللی بر تصمیمات راهبرديآثیر پیأت  14  حساسکم  8
  ضعف  متوسط  هاي اطالعاتی شرکت ملی پخشسیستمکاربران  وتأثیر سن مشتریان   27  حساسکم  9
هاي اطالعاتی شرکت ملی پخشحاکمیتی بر عملکرد سیستم/ فشارهاي دولتیتأثیر   31 حساس  10   تهدید  زیاد 
فناوري اطالعات شرکت ملی پخش ثیر روندها و رویدادهاي دولتی در آیندهأت  32  حساس  11   تهدید  زیاد 
شرکت ملی پخشهاي اطالعاتی بر عملکرد سیستم تغییرات قانونگذاريتأثیر   33  حساسکم  12   تهدید  متوسط 
پخش شرکت ملی سازي سازمانو کوچک سازيدر اثر خصوصی  کاهش هزیته  40  حساس  13   تهدید  زیاد 
  تهدید  متوسط ناپایداري و بیثباتی سیاسی  64  حساسکم  14
ناشی از تحریم، کمبود و نایابی کاال یا فناوري هاي وارداتیمحدودیت  65 حساس  15   تهدید  زیاد 
هاي ابالغی از سوي وزارت نفتمشی خطها و ناسازگاري در سیاست  66 حساس  16   تهدید  زیاد 
فناوري اطالعات شرکت ملی پخشثیر خصوصیات فرهنگی کشور بر توانایی أت  71  حساسکم  17   تهدید  متوسط 
فرهنگی ذینفعان شرکت ملی پخش -تفاوت در سابقه و زمینه اجتماعیتأثیر   73  حساسکم  18   تهدید  متوسط 

  
شکل فرصت در راستاي نیل االمکان به نقاط قوت تبدیل و از تهدیدها بهنقاط ضعف، ترمیم و حتی الزم است

  . شودها اجتناب طور ناگزیر از آن هنیز بدر مواردي و  برداريهاي اطالعاتی بهرهبه موفقیت سیستم
  

  هاي پژوهشیافته
بیان هاي پژوهش به عنوان یافتههاي اطالعاتی موفقیت سیستمحوزه عوامل حیاتی »مضمون« 6در ادامه، 

   .است آمده 1 در پیوستآمار مضامین و ابعاد  .گرددمی
 ایجاد دنبال به خود، حداکثرکردن اثربخشی استراتژیک منظورهب ،هاسازمان - حوزه عوامل سازمانی. 1
تر به اهدافش که سازمان بتواند آسانچنان آن ،باشندهاي اطالعاتی میریزي سیستمهایی جهت برنامهروش

هاي اطالعات  ریزي سیستمتعیین میزان جامعیت برنامه ،یکی از مشکالت در این حوزه. دست پیدا کند
مؤلفه کلیدي  سرمایه انسانی .)1390باقري،(باشد  ریزي میاستراتژیک و رابطه آن با میزان موفقیت این برنامه

برداري هاي موفق دیگر را رونوشتممکن است فرآیندها، مواد و ساختارهاي سازمانها سازمان. سازمان است
، 1مویندي(دهد فرد نموده و از همه رقبایش تمیز میکنند، ولی تنها استعداد سازمان است که آنرا منحصر به

گاه دور به اشیاء ر راهبرد، مهم این است که اشیاء دور را طوري ببینید که انگار نزدیک هستند و ند ).2011

                                                
1Muindi 
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هاي فرآیند تعریف برنامه راهبرديریزي برنامه). ، جنگجوي سامورایی1میاموتو موساشی(نزدیک بیندازید 
ها و تحلیل وضعیت دار است؛ اگرچه توصیفراهبرد ماهیتاً جهت. باشدسازمان براي تحقق مأموریتش می

- وضعیت موجود نیست، تغییر را به نوعی جهت می شود، برنامه راهبردي تنها تأیید کنندهمی فعلی را شامل
ریزي در سطح بخش و نیز واحد سازمانی باید مستقیماً به برنامه راهبردي سازمان گره بخورد برنامه. دهد

توانمندي  و ها ناشی از شرایط داخلی سازمان شامل موانع خاص و چالش اقتضایی عوامل ).2006، 2کسیدي(
 ها در عصر اطالعاتامروزه سازمان. باشدمییرات ناگهانی و رویدادهاي غیر مترقبه دهی سریع به تغیدر پاسخ

ها در واقع اتکاي سازمان وهمتا ها به منبع ارزش بیها و انجمناطالعات براي اغلب سازمان. کنندمی رقابت
 عوامل سازمانی از منظرهاي. تبدیل شده است اطالعات غیرقابل لمسبه  محصوالت قابل لمسبراي رقابت از 

مورد شناسایی قرار  رقابتیو  تجاري ،اقتضایی ،تاکتیکی، راهبردي، انسانیسرمایه، مدیریتی، تشکیالتی
   .آمده است 2ت در پیوس» حوزه عوامل سازمانی«افزار اطلس براي مضمون نرم نمونه خروجی .گرفتند

  
. باشدیم 4پذیريکاربرد و 3پذیري، اجتماعترین عوامل اجتماعیاز مهم -حوزه عوامل اجتماعی. 2

تواند تحت تأثیر قرار رفتار مردم قابل کنترل نیست ولی می. پذیري بر تعامل اجتماعی تمرکز دارد -اجتماع
 ها براي هدایت رفتار، بر نحوه رفتار مردم تأثیرگذارهدف جامعه، نقش مردم در آن، و تنظیم سیاست. گیرد

بدین معنی است که سیستم کاربردي باید آسان براي استفاده  پذیريکاربرد). 1998پریس،  و 5الزار(است 
 .اگر کاربر نتواند حتی بفهمد چگونه به سیستم متصل شود، هرگز از سیستم رضایت نخواهد داشت. باشد

). 1986، 6نورمن و دراپر(ورودي کاربران براي حصول اطمینان از سیستم اطالعاتی موفق مورد نیاز است 
عوامل حیاتی  ،شناختیعنوان عوامل جمعیتسطح تحصیالت به و هاي اجتماعی نظیر سن، جنسیتویژگی

شناختی و منظرهاي روابط اجتماعی، جمعیت بادر این حوزه، عوامل . دهدتحت تأثیر قرار میرا موفقیت 
   .نددششناسایی مشتري روابط
  
سنجی اقتصادي پروژه هایی که بر امکانعوامل اقتصادي عبارتند از چالش -حوزه عوامل اقتصادي. 3

سبب شرایط اقتصادي غیرقابل شامل تغییرات در شرایط اقتصادي محلی یا برنامه غیردقیق توسعه پروژه به
و  شرایط اقتصادي کشورمتأثر از هاي اطالعاتی موفقیت سیستم ).2002، 7کواك(گذارند بینی تأثیر میپیش

- می المللی و بازرگانی خارجیبین درعرصهشرکت  هايفعالیتالمللی در ارتباط با عوامل اقتصادي و بین نیز
  . باشد

                                                
1Musashi, Miyamoto 
2Cassidy 
3Sociability 
4Usability 
5Lazar 
6 Norman &Draper 
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اي شامل ناسازگاري در ها در سطح ملی و منطقهعوامل سیاسی اشاره به چالش - حوزه عوامل سیاسی. 4
احتمال رخداد عامل سیاسی کم ولی تأثیر آن ، غالباً. ثباتی سیاسی داردها، قوانین و مقررات و بیسیاست

هاي نهادگراي نظم سیاسی ها براي پژوهش نظري ممکنست در نطفهبعضی رهنمون .نسبتاً زیاد است
- مشیها و خطعوامل دولتی به تغییرات غیرقابل انتظار در سیاست ).1983، 1مارچ و اولسن(شناسایی شوند 

که شرکت ملی پخش متأثر از  با توجه به این. باشدمقررات منتسب میهاي دولت وابسته به قوانین و 
در  آنهاي اطالعاتی بر موفقیت سیستم فوقها و مقررات حاکمیتی است، موارد گذاريتصمیمات، سیاست

  .باشداثرگذار می سیاسی حوزه
  
یک سیستم هاي فرهنگ هنجارها و ارزش«: گویدمی) 1978( 2کاتگروو -حوزه عوامل فرهنگی. 5

شود که عوامل نرم به آن دسته از عوامل اطالق می. »باشندترین جنبه یک جامعه می اجتماعی است که مهم
نقش بسیار  عوامل نرم. در سازمان مشهود نیست، اما معادل روح سازمان است و بر عملکرد آن تأثیر دارد

 ترین عوامل نرم، تعهداز اصلی .نمایندمی اي در موفقیت و یا شکست سازمان ایفاکنندهتأثیرگذار و تعیین
یکی از  ).1389صفري، (باشد سازمانی است که معادل تعلق خاطر کارکنان به کار در سازمان و بالعکس می

فرهنگ سازمانی عامل حیاتی در . است ها آن سازمانیفرهنگ ،ها عوامل اصلی موفقیت مؤسسات و سازمان
ذهنی ، مجموعه3مطابق فرهنگ لغت آکسفورد ).1389داودنژاد، (راتژي استسازي و اجراي است تدوین، پیاده

اعتماد بین . شودمی ها توسط شخص و بر اساس تجربه گذشته اطالقخويواي از رفتارها و خلقبه مجموعه
هاي اساسی در موفقیت بوده و باید باور کنیم اعتماد در میان همکاران، به سیستم و مدیریت از ویژگی

هایشان تأثیر فراوان بر اشتراك گذاردن افکار و دریافتیصورت باز و شفاف و بهمنظور پاسخگویی بهکاربران به
- رضایت کارکنان به). 2007و همکاران، 4العلوي(گذارد هاي اطالعاتی میآمیز سیستمسازي موفقیتپیاده

). 2010، 5عطار و سویس(شود ها میسازمانموفقیت یا شکست منجر به هاارزشمند سازمان هايعنوان دارایی
 ،سازمانیفرهنگی، نرمروابط  منظرهاي اطالعاتی از عوامل حیاتی موفقیت سیستم ،حوزهاین در ). 2010

  .دندش بررسیذهنی  رفتاري و مجموعه
 
-تواند از جنبهمی که ، ماهیت رقابت میان کشورها پیشرفت فناوري استامروزه -حوزه عوامل فناورانه. 6

هاي تولید و حفظ محیط زیست به کشور منفعت کاري، کاهش هزینههاي مختلف، نظیر افزایش بازده 
، اکثریت پاسخگویان )2009(7طبق بررسی مؤسسه حاکمیت فناوري اطالعات ).2012، 6مقالهانجمن(برساند 

راستایی راهبردي، هم: پاسخگویان تأیید کردند که مدیرعامل پاسخگوي حاکمیت فناوري اطالعات منبعث از

                                                
1March&Olsen 
2Cotgrove 
3Oxford 
4Al-Alawi 
5Attar & Sweis 
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7Information Technology Governance Institute (ITGI) 



   

    FARAYANDNO 

52شماره / 1394زمستان / فصلنامه تخصصی علمی ترویجی  246  

چارچوب ، کاروگرایش مشارکت کسب، اختیارات و توانمندسازي، شفافیت، چارچوب و فرآیندهاي حاکمیت
در حوزه فناورانه در شرکت ملی پخش فنی و عملیاتی  دو منظر ).2009، 1جتی(باشد می پذیرش خطر و

   .شناسایی گردیدند
  

 گیرينتیجه

گیري پارامترهاي تأثیرگذار منبعث از سازمان اعم از شناسایی، تحلیل و اندازهت ـموفقیت جهحیاتی مل اعو
سیاسی  و عوامل اجتماعی، اقتصادي نظیر؛مدیریت، منابع انسانی، منابع داخلی؛ و نیز عوامل خارج از سازمان

این  در. ندرومیر کابهاف راهبردي سازمان هداتحقق و تضمین طالعاتی ي اهاسیستمبر کیفیت اجراي 
مدارك و اسناد اي شامل مطالعات کتابخانه. 1: ثیرگذار با استفاده ازأپژوهش تالش گردید عوامل حیاتی ت

انجام مصاحبه تخصصی با خبرگان . 2 ؛مبانی نظري ادبیات و پیشینه تحقیقات در زمینه مشابهو  مرتبط
-ارزیابی، تحلیل و اولویت ؛متخصصان شرکت از طریق پرسشنامه نظرخواهی از. 3داخل و خارج از سازمان و 

و روایی  سنجش ،هاآوري دادههاي جمعشناسی، ابزار و روشوشرراهبرد و رویکرد تحقیق، . بندي گردند
شده  بیان اصلیحوزه  6در هاي پژوهش یافتهها و تحلیل دادهوها، روش تجزیهابزار گردآوري داده پایایی
  .است

مل اعوهاي اطالعاتی در شرکت مورد مطالعه و پژوهش انجام شده در مورد بررسی وضعیت فعلی سیستمبا 
شود که در ریزي راهبردي، این نتیجه حاصل میها از نگاه برنامهتأثیرگذار بر این سیستمموفقیت حیاتی 

اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و هاي عوامل سازمانی، سیاسی، شامل حوزه دست آمده هبگانه  6میان مضامین 
، امنیت شبکه: عبارتند از ترتیب اولویتهاي اطالعاتی شرکت بهسیستم توفیقاثرگذارترین عوامل در  فناورانه،

سازي یکپارچه ؛سازي فنی نیروي انسانی حوزه فناوري اطالعاتتوانمند ؛هاي اطالعاتیسیستمو زیرساخت 
 ؛ثیر مدیر توانمند و تیم ماهر و متخصص بر موفقیت فناوري اطالعاتأت ؛هاي اطالعاتیسیستم هاي دادهپایگاه

رابطه بین رهبر و کارکنان در تعیین مطلوبیت سازمان؛  کاروراستایی راهبردهاي فناوري اطالعات با کسبهم
- باور، اعتقاد و پذیرش سیستم؛ نقش تفکر راهبردي و تفکر سیستمی در هدایت سازمان؛هاموقعیت سیستم

جذب، نگهداري، ارتقاء و و ؛ هاي اطالعاتیکیفیت مدیریت پروژه سیستم؛ هاي اطالعاتی توسط مدیریت ارشد
   . ساالريتوانمندسازي نیروي انسانی براساس شایسته

ها و تأثیرات ترین کاستی، مهمشرکت ملی پخشحوزه فناوري اطالعات مطالعات انجام شده در بر اساس 
بین قشر پیشکسوت و اي و مهارتی تجربهایجاد شکاف عمیق : عوامل حیاتی موفقیت بهمنفی عدم توجه به

شغلی براساس معیارهاي موقعیت گذشته، ارتقاي  سنواتدلیل منع استخدام طی نیروهاي تازه استخدام به
سازمان، تبعیض رفتار با کارکنان به تفاوتی و عدم دلبستگیبیساالري منجر بهاي و نبود شایستهغیرحرفه

عدم تأمین شغلی و محرومیت از امتیازات، عدم اعتماد متقابل بین کارکنان و  و رسمی نسبت به غیررسمی
 به تجمنگذاري نیروي انسانی در امر آموزش و توانمندي کارکنان و مدیریت سرمایهبه یتوجهکممدیریت، 

                                                
1Getty 
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- به تضعیف اعتمادبه منتهیپیمانکاربدنه سازمان، وابستگی سازمان به عدم انتقال دانش به لذاسپاري و برون
ها، عدم اطمینان سیستم احساس عدم امنیت و مالکیت نسبت به به سببنفس کارکنان و نگرانی مدیریت 

ها، عدم انطباق علت عدم یکپارچگی و تعامل بین سیستمهاي اطالعاتی بهمدیریت از عملکرد سیستم
هاي گیريدر تصمیم مسئولین فناوري اطالعاتمشارکت  عدمهاي روز سازمان، نیازمندي ها باسیستم

کار سازمان و بالعکس، ومدیریتی، عدم آگاهی کامل اغلب کارکنان و مسئولین فناوري اطالعات از کسب
العات، کاري سازمان با فناوري اطوراستایی راهبردهاي کسبها، عدم هممحدودیت در دسترسی به سیستم

هاي مناسب به نبود زیرساخت و اي سازماندلیل ساختار وظیفهکمبود تعامالت به وضعف تفکر سیستمی 
  .منجر شده است هاي اطالعاتیمنظور توسعه سیستم

منظور ، کمبود متخصصین در سطح شرکت بهپژوهشهاي موجود در انجام عمده محدودیت: هامحدودیت
هاي اطالعاتی کار و سیستموبرخی از مسئولین با فرآیندهاي جاري کسبارائه اطالعات؛ عدم آشنایی 

 کمبود همکاري در انجام ؛سازمان؛ ضعف تعهد کاري و روحیه احساس وظیفه کارکنان در همکاري با محقق
عدم امکان دسترسی به منابع مورد نیاز و نبود اسنادي  ؛ و نیزهاهاي تخصصی و تکمیل پرسشنامهمصاحبه

  . ساخترا با مشکل مواجه می پژوهشادامه بوده است که همچون طرح جامع فناوري اطالعات سازمان 
با تشکیل کمیته راهبردي فناوري اطالعات در سازمان  ،اولین گام: پیشنهادها براي وضعیت موجود

کار سازمان و پایش وسو با برنامه راهبردي کسبهم 1راهبردي فناوري اطالعاتتهیه برنامه جامع «مأموریت 
نظر تأمین نیروي انسانی، از نقطهمدیران ارشد حمایت ضمن برخورداري همه جانبه از  »اجراي آن برنامه

فناوري ویژه در حوزه ساالري بهحاکمیت شایستهاعمال پیشنهاد دوم، . باشدمی مواردمنابع مالی و سایر 
. گرددمیسبب شکوفایی و رشد استعدادها  کهاست پذیري اطالعات به منظور ایجاد انگیزه و روحیه تعامل

گذاري منابع انسانی از طریق آموزش و سرمایه موجودحفظ و ارتقاي دانش و تجربه نیروهاي ، بعديپیشنهاد 
  . باشداز خارج از سازمان میجذب نیروهاي متخصص فناوري اطالعات نیز و 

هاي فناوري اطالعات اعم از شبکه، منظور ارتقاء و تقویت زیرساختریزي بهبرنامه: پیشنهادها براي آینده
پیشنهاد . افزار و سایر ملزومات در ستاد مرکزي و مناطق و نواحی سازمان امري حیاتی استافزار، نرمسخت

 وکار با فناوري اطالعات وراستایی راهبردهاي کسبهم بر اساسکار و، انجام بازمهندسی فرآیندهاي کسبومد
، فرهنگ تلویحاً که باشدمیبا رعایت استانداردسازي هاي اطالعاتی ، ایجاد یکپارچگی سیستمپیشنهاد بعدي

  .یافتخواهد  توسعهها سیستم و تعامل میان افراد
  

  منابع
با » ریزي سیستمهاي اطالعاتی استراتژیکمیزان جامعیت برنامه«بررسی رابطه بین ). 1390. (باقري، اسد .1

. نامه کارشناسی ارشدپایان. در شرایط عدم اطمینان محیطی در شرکتهاي تولیدي» میزان موفقیت آن«
 .مهعالدانشگاه  .ت و حسابداريیریمددانشکده 
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پیوست 2-  نمونه خروجی نرم افزار اطلس از مضمون «حوزه عوامل سازمانی»در شرکت ملی پخش ایران

 

  تعداد Theme Title  عنوان مضمون  ردیف
  کد  بعد

  Organizational Factors 224  1891  عوامل سازمانی  1
  Social Factors 29  535  عوامل اجتماعی  2
  Economic Factors 27  983  عوامل اقتصادي  3
  Political Factors 20  407  عوامل سیاسی  4
  Cultural Factors 72  688  عوامل فرهنگی  5
  Technological Factors 89  824  عوامل فناورانه 6

  5328  461 کلیه مضامین  جمع کل


