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 .1مقدمه

فنـاوری بـرای یـا سـازمان ،فقـط کــارکرد پشـتیبانی نـدارد ،بلکـه پیشـران توسـعه تولیــد
ارزش در سازمان است .فنـاوریهـای اطالعـات ،بـهویـژه بـا ضـروریشـدن تحـول دیجیتـال،
بــرای ســازمانهــای عمــومی ایــران ،راهکــار اساســی بــرونرفــت از مشــکالت ســاختاری
محســوب مــیشــود و در برنامــه اصــال نظــام اداری  ،1396-1394فصــل دوم بــه دولــت
الکترونیــا و فنــاوریهــای اطالعــات اختصــاص دارد و بیشــترین تعــداد برنامــه عملیــاتی و
حجــا اعتبــار را بــه خــود اختصــاص مــیدهــد .از طرفــی امــروزه یکــی از مشــکالت کلیــدی
تمامی سازمانها ،خـدمات فنـاوری اطالعـات و توسـعه آنهـا در جهـت تحقـق اهـداف کـالن
ســازمان اســت ( .)Haji Ali Asgari, et al., 2017تــأخیر در بهــرهمنــدی یــا ســازمان
عمــومی از فنــاوریهــای مــوردنیــاز ،تحمیــل هزینــه عمــومی بــه جامعــه اســت .عملکــرد
سازمانها در ظرفیـتسـازی فنـاوریهـای اطالعـات بـا توجـه بـه منـاب اعتبـاری قابـلتوجـه
ایــن بخــش در ردیــفهــای بودجــه عمــومی کشــور ،محــل س ـؤال اســت .کارکنــان بخــش
عمــومی مــیتواننــد در خصــوص شــکاف مأموریــتهــای ســازمان و ظرفیــتهــای فناورانــه
قابلاخذ ،مرج قضاوت باشند.
سازمانهـای عمـومی ایـران ،متـأثر از محـیط کـالن اقتصـادی کشـور -کـه در آن ،دولـت
توزیــ کننــده ثــروت ناشــی از فــروش منــاب طبیعــی اســت -در طــول دهــههــای گذشــته
معضــالتی را در خــود انباشــت کــرده و بــا معضــل ناکارآمــدی مواجــه اســت ( Safdari,
 .)2018در راســتای حــل آن معضــالت ،سیاســتهــای اصــال نظــام اداری تأکیــد ویــژهای بــر
فنــاوریهــای اطالعــاتی دارد؛ در ایــن میــان بایــد پرسیدســازمان هــایی کــه دچــار انباشــت
معضــالت درهاتنیــده هســتند ،چگونــه سیاســت کاربســت فنــاوری بــرای ارتقــا بهــره وری و
تحــول اداری را بــه ســالمت بییماین ـد؟ در ســال  ،1396ســها بخــش فنــاوریهــای اطالعــات
از ردیــفهــای برنامــهای بودجــه عمــومی کشــور بــه  3/2درصــد (معــادل بــا  0/8755از تولیــد
ناخالص داخلـی) رسـید ()Vaezi, 2017؛ امـا برونـداد ایـن اعتبـارهـا ،محـل سـؤال اسـت کـه
چرا به شکلگیـری یـا دارایـی یـا ظرفیـت بـالقوه در نظـام اداری ایـران منجـر نشـده اسـت.
طبق برآورد مؤسسـه گـارتنر ،دولـتهـای محلـی ،فـدرال و ملـی در سراسـر جهـان حـدود 0/3
درصــد ( 430میلیــارد د)ر) از  GDPرا بــرای فنــاوریهــای اطالعــات صــرف مــیکننــد و تــا
ســال  ،2020ایــن رقــا بــه  476میلیــارد د)ر افــزایش مــییابــد ( .)Gartner, 2016در
مقایســه ،ســها دولــت ایــران از نظــر اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده ،در ســال  ،1396ســه برابــر
میــانگین جهــانی اســت .مســأله پــژوهش حاضــر ،واکــاوی دیــدگاه کارکنــان ســازمانهــای
عمــومی در مــورد بهــرهمنــدی و اســتفاده اهرمــی از فناوریهــای اطالعــات در ســازمانهــای
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عمــومی اســت کــه بــه نظــر مــیرســد بایــد در خــطمشــی ســازمان نســبت بــه فنــاوریهــای
اطالعــات ریشــه داشــته باشــد .در ایــن ماالعــه دیــدگاه کارکنــان و مــدیران بــه توســعه
سامانهها ،کاربست فنـاوریهـا و انتقـال فنـاوریهـا از بخـش خصوصـی بـه بخـش عمـومی و
شــرایط حــاکا بــر آن ،واکــاوی شــده و ظرفیــت و تــوان بخــش عمــومی در کاربســت
فناوریهــای اطالعــات در راســتای مأموریــت اداره بررســی مــیشــود .پــژوهش حاضــر ،پدیــده
محــوری معنــیگریــزی1و یــا تحریــف کاربســت فنــاوری در ســازمان را ب ـهعنــوان یــا مــان
جــدی پــیش روی توســعه فنــاوریهــای ســازمان و در مرحلــه بعــدی ،تحــول دیجیتــال
شناســایی مــیکنــد .معنــیگریــزی بــر ســادهســازی مســئله پیچیــده و وحشــتآور بــهمنظــور
قابلتحملکردن شرایط د)لت دارد و در مقابل «معنیبخشی» قرار میگیرد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

با توجه به مناـق پـژوهشهـای کیفـی بـا رویکـرد اسـتقرایی کـه وجـود چـارچوب نظـری
را پــیشفــرض نمــیگیرنــد و خــود در مســیر توســعه چــارچوب نظــری گــام بــرمــیدارنــد
( ،)Saunders et al., 2009در ایــن بخــش صــرفار بــه مــروری کلــی بــر مبــانی نظــری
پژوهش پرداخته شده است.
انتقااال فناااوری در سااازمانهااای عمااومی .دســتیابی بــه فنــاوری بــه دو شــیوه توســعه
درونزا و انتقــال فنــاوری ممکــن اســت ( .)Arasti et al., 1999انتقــال فنــاوری در شــکل
کامـل آن ،فرآینــد یــا زنجیــرهای مــنظا از فعالیــتهــای هدفمنــد اســت کــه مجموعــه عناصــر
فناوری در مکانی بـهجـز مکـان توسـعه اولیـه آن بـهکـار گرفتـه شـوند ( Rezaei Pandari et
 .)al., 2016فنــاوریهــا عمومــار در بخــش خصوصــی معرفــی و توســعه داده مــیشــوند و
بخــش عمــومی از طریــق خریــد یــا بــرونسیارســی توســعه ســامانههــای فنــاوری ،دســت بــه
انتفال فنـاوری مـیزنـد؛ چـون فنـاوری در سـازمانهـای عمـومی بـهخـوبی محافظـت و ارتقـا
داده نمــیشــوند و ابلـ فرآینــد انتقــال فنــاوری از بیــرون بــه درون ســازمان بــهطــور پیوســته
صــورت مــیگیــرد .بــر همــین مبنــا ،علــیربــا تفــاوت در انگیــزه بنگــاه خصوصــی و ســازمان
عمــومی ،در مبــانی نظــری مــدیریت فنــاوری ،تمــایزی بــین بنگــاه خصوصــی و ســازمان
عمـومی وجـود نـدارد و انتقــال فنـاوری در چهـار مرحلــه صـورت مـیگیــرد کـه عبـارتانــد از:
شناسایی؛ اکتساب؛ اناباق و محافظت ()Arasti et al., 1999

 .1معنیگریزی ( )Sense-Loafingدر نقاه مقابل معنیبخشی ( )Sense-Makingاستفاده شده است.
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مرحله اناباق فناوری به ایـن معنـا اسـت کـه فنـاوری چقـدر در فرآینـدهـای روزمـره سـازمان
بـهکــار گرفتـه مــیشــود یـا مـؤثر اسـت .مناقــی و همکــاران ( ،)2016نقـش فرهنــل ملـی و
فرهنــل ســازمانی بــر اثربخشــی انتقــال فنــاوری و میــزان موفقیــت یــا شکســت در آن را
بررسـی کردنــد .آنهــا بــا مــرور پــژوهشهـای مشــابه در فرهنــل تــایوانی و فرهنــل جهــانی
عــرب ،تأکیــد کردنــد کــه فرهنــل حــاکا بــر ســازمان ،نقــش کلیــدی و پذیرفتــهشــدهای بــر
1
موفقیت انتقال هـر نـو فنـاوری در سـازمان دارد .مـدلهـای انتقـال فنـاوری مثـل مـدل تیـد
و همکــاران ( )2005و مــدل گیلبــرت 20102نیــز بــر نقــش فرهنــل ســازمانی تأکیــد دارنــد
( .)Haji Hosseini et al., 2013درحـالیکـه ابلـ پـژوهشهـا ( ;Westerman, 2014
 )Haji Hosseini et al., 2013بـر مـدلهـای موفقیـت انتقـال فنـاوری و تحـول دیجیتـال
و عمــدتار بــر پرســش «چــه ســازمانهایی موفــق هســتند و چگونــه؟» متمرکــز هســتند،
پژوهشهایی که بـر فرهنـل حـاکا بـر سـازمانهـای عمـومی ایـران متمرکـز شـوند و موانـ
بومی کاربست فناوریها و تحول دیجیتال را شناسایی کنند ،اهمیت مییابند.
پــیشتــر پژوهشــگران بــر تــوان مــدیریت ت ییــر و پشــتیبانی مــدیریت ارشــد ب ـهعنــوان
عوامـل موفقیـت و شکسـت کـاربرد فنـاوری در سـازمان هـا تأکیـد کـردهانـد ( Mashayekhi
 .)et al., 2005در پژوهشــی دیگــر بــا چــارچوب مرجــ زیرســاخت فنــاوری اطالعــات
( 3،)ITILمــدل بلــوغ فنــاوری اطالعــات در ســازمانهــای ســالمتمحــور بررســی شــده و در
مشخصــات راهبــردی ســاو بلــوغ مــدیریت خــدمات فنــاوری بــه تعهــدات مــدیریتی اشــاره
شــده اســت ( .)Hajiali asghari et al., 2017پــژوهش حاضــر ،ریشــههای تعهــدات
مدیریت را با گستره بیشتری ماالعه میکند.
تحول دیجیتال در ساازمانهاای عماومی .بـرای سـازمانهـای عمـومی ،تحـول دیجیتـال
مســتلزم یکیــارچگی در اهــداف کــالن ،اســتراتژیهــا ،ســاختارها و مقــررات اســت کــه موج ـ
ایجاد پویایی و تحـر در بـازار (حضـور تو مـان رقابـت و نـوآوری) و تـأمین مـالی پیوسـته در
بخش عمومی میشـود و درنهایـت رضـایت اجتمـا را از ارزش عمـومی خلـقشـده بـه همـراه
خواهــد داشــت (برنامــه چهارســاله فــاوا .)1396 ،بســیاری از کشــورهــای پیشــرو ،دســتیابی
سری و مقـرونبـهصـرفه بـه تحـول دیجیتـال راهـی بـرای بـرونرفـت دولـتهـا از حلقـه «از
بحرانــی بــه بحــران دیگــر» مــیداننــد ( )Digital Planet, 2017و در ایــران ،چــون بخــش
هزینـهجــاری دولــت ســها  71درصــدی از بودجــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بــه نظــر
1. Tidd
2. Gilbert
3. Information Technology Infrastructure Library
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میرسد محدودیت و فشار بیشـتر بـر سـازمانهـای عمـومی در چنـد سـال آینـده دور از انتظـار
نیســـت ()Safdari, 2017؛ بنـــابراین تحـــول دیجیتـــال و کارآمـــدیســـازی فرآینـــدهای
سازمانی به یا ضرورت تبدیل میشود.
 .3روششناسی

مرور مبانی نظری نشان میدهـد کـه تـاکنون پـژوهشهـای مـدونی دربـاره موانـ تحـول
دیجیتال در بخـش عمـومی ایـران صـورت نگرفتـه اسـت و در بخـش خصوصـی نیـز فقـط در
گــزارش آرتــور دی .لیتــل1بــه موان ـ جهــش دیجیتــال مخــابرات ایــران پرداختــه شــده اســت؛
بنابراین این پژوهش با هدف احصـای عـواملی صـورت گرفـت کـه بـا مـدنظر قـراردادن آنهـا
و انجام اصـالحات )زم بـرای رفـ آنهـا مـیتـوان نسـبت بـه اجـرای موفقیـتآمیـز اکتسـاب
فناوری برای بخش عمومی و سازمانهای حکومت اقدام کرد.
روش پژوهش ،کیفـی اسـت و بـدون اسـتفاده از دادههـای کمـی سـعی در تولیـد دادههـا و
یافتهها بهصـورت مـنظا دارد کـه بـهطـور اسـتقرایی از گـزارههـای نظـری مصـاحبهشـوندگان
احصا شدهاند .بدین ترتیـ  ،بـرخالف فرآینـد قیاسـی کـه کـار خـود را بـا نظریـه موجـود آبـاز
کــرده و از آن بــرای طــر فرضــیههــا اســتفاده میکنــد و از طریــق آزمــون ایــن فرضــیههــا،
نظریه خود را مـوردآزمـون قـرار میدهـد .پـژوهش اسـتقرایی در تـالش بـرای اسـتنبان معـانی
و توضــیحات از طریــق گــردآوری و تجزیــهوتحلیل دادههــای تجربــی اســت ( & Coleman
 .)O’Connor, 2007بــدین منظــور بــا اســتفاده از روش دادهبنیــاد پیشــنهادی اســتراوس و
کــوربین ( ،)1998تــالش شــده اســت تــا ضــمن مصــاحبههــای عمیــق بــا خبرگــان موضــو ،
مها ترین موان تحـول دیجیتـال در بخـش عمـومی ایـران شناسـایی شـوند .اسـتراتژی نظریـه
دادهبنیاد بدین دلیل ا نتخاب شده اسـت کـه ایـن اسـتراتژی بـه پژوهشـگر امکـان مـیدهـد تـا
بـهجـای اتکــا بـه نظریـههــا و مـدلهـای نظــری موجـود ،بـه تــدوین نظریـه و طراحـی مــدل
نظـری بیــردازد .بـه ویــژه ،هنگـامی کــه اطالعـات و دانــش موجـود دربــاره یـا پدیــده انــد
است و مدل یا نظریه مـدونی دربـاره آن موجـود نیسـت یـا مـدلهـای موجـود نـاقص هسـتند
یا تشـری نشـدهانـد ،بـر اسـتفاده از روش دادهبنیـاد تأکیـد مـیشـود ( Holt & Tamminen,
 .)2010دو ویژگــی اصــلی نظریــه دادهبنیــاد کــه در ارتبــان نزدیــا بــا یکــدیگر قــرار دارنــد،
عبارتانــد از .1 :چــارچوب مفهــومی بــهجای اینکــه از ماالعــات قبلــی بــهوجود آیــد ،از دادههــا
تولیـــد میشـــود؛  .2پژوهشـــگر تـــالش میکنـــد بـــهجای توصـــیف واحـــد تحتماالعـــه،
فرآینــدهای نافــذ در ترتی هــای اجتمــاعی را کشــف کنــد (.)Pauleen et al., 2007
1. Arthur D. Little
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نمونـهگیـری بــهصـورت هدفمنـد یــا قضـاوتی شـرو شــده و بـر مبنـای نمونــهگیـری نظــری
پــیشبــرده شــده اســت؛ ضــمن اینکــه پــ از شــرو نمونــهگیــری هدفمنــد ،از تکنیــا
نمونهگیری گلولهبرفی نیز استفاده شده است.
مصاحبهشـوندگان از سـه سـازمان دولتـی ( 12نفـر) ،شـهرداری تهـران ( 1نفـر) ،نهادهـای
انقالبــی (بنیــاد مستضــعفان 2 ،نفــر) و از ردههــای کارشناســی کــاربر ســامانههای اطالعــاتی،
طــرا و توســعهدهنــده ســامانههــا (بــا ســابقه بخــش عمــومی و خصوصــی) ،مــدیران کــل و
مشــاوران ســازمان انتخــاب شــدند و چــون نمونــهگیری گلولــهبرفی اســتفاده شــده اســت ،از
نمونــههــای مصــاحبهشــده بــرای شناســایی خبــرههــای مــرتبط کــه پاســخگوی چالشــیتــرین
سـؤال آن مصــاحبه خــاص باشــند ،یــاری گرفتــه شــده اســت .قابــلذکــر اس ـت کــه از بخــش
خصوصــی و توســعهدهنــده ســامانههــای اطالعــاتی 5 ،مصــاحبه اخــذ شــده اســت .خبرگــان
شــامل کارشناســان کــاربر سیســتاهــای اطالعــاتی ،مــدیرانی کــه در توســعه حــداقل یــا
سیســتا اطالعــاتی در حــوزه کــاری خــود ،تجربــه همکــاری بــا گــروههــای توســعهدهنــده
همکــاری داشــتهانــد و مــدیران و کارشناســان فنــاوری اطالعــات شــرکتهــای طــرف قــرارداد
بخش عمومی موردمراجعه است.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

برای بررسـی و تحلیـل دادههـا از کدگـذاری بـاز ،محـوری و انتخـابی اسـتفاده شـده اسـت
کــه در اســتراتژی دادهبنیــاد نســخه اســترواس و کــوربین ،بــرای رســیدن بــه نظریــه نهــایی
بهکار میروند ( .)LaRossa, 2005بـهمنظـور کدگـذاری بـاز ،پـ از انجـام هـر مصـاحبه ،بـه
پیــادهکــردن مــتن و کدگــذاری آن پرداختــه شــده و بعــد از اتمــام آن ،نســبت بــه برگــزاری
مصاحبه بعـدی و کدگـذاری آن اقـدام مـیشـد .در پـژوهش حاضـر ،ایـن رویـه تـا زمـانی کـه
بعد از  20مصاحبه ،مقولههـا بـه اشـبا نظـری رسـیدند ،ادامـه یافـت .منظـور از اشـبا نظـری،
گردآوری دادهها تا زمـانی اسـت کـه  .1هـی داده جدیـد یـا مـرتبط بـه یـا مقولـه بـهدسـت
نیاید .2 ،مقوله از لحاظ ویژگـیهـا و ابعـاد بـهخـوبی پـرورش یافتـه باشـد و گونـاگونیهـای آن
را بــه نمــایش بگــذارد و  .3مناســبات میــان مقولــههــا بــهخــوبی مشــخص و اعتبارشــان ثابــت
شده باشد (.)Strauss & Corbin, 1990
پـ از کدگـذاری بــاز ،کدگـذاری محـوری صــورت گرفـت و مقولـههــا و مفـاهیا بررســی
و طبقهبندی شدند .کـدهای ظـاهر شـده در مراحـل قبـل بـر اسـاس مفـاهیا اصـلی و مهـاتـر
برچس زده شدند .بـدین ترتیـ پـ از مقایسـههـای پـیدرپـی و بـهاصـاال چکـشکـاری
مفــاهیا و مقولــههــا ،در مرحلــه کدگــذاری انتخــابی ،مفــاهیا نهــایی در چــارچوب اســتراوس و
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کوربین یا پـارادایا کدگـذاری جایگـذاری شـدند .جـدول  ،1نمونـهای از کدگـذاریهـا را نشـان
میدهد.
جدول  .1نمونهای از کدگذاریها
مقوله

کُدهای خام مرتبط (نمونه از هر بخش)

دولت رانتیر

نبود ماالبه برونسازمانی  -پاسخگویی سازمان  -توزی پول نفت  -استخدام بیرویه
– گاشدن کار اصلی

گسترش نظام سیاسی
به درون نظام اداری
مرز سیستا ،هرچه
بخشیتر ،بهتر
تحریف و معنی گریزی
تقابل فناورانه
تحول دیجیتال ناممکن

مدیران اتوبوسی  -مدیران دوهویتی  -سیاستمردان با مدر و پست
موازیکاری  -سامانه ما ،سامانه شما  -مالکیت و کنترل  -همکاری حداقلی
چشاپوشی از مشکالت اصلی  -عمق تجربی سازمان  -نیروی مازاد
کارکنان کارشکن  -جام جهانبین برای رؤسا  -باج نقصهای سیستا
سربههوایی سازمان  -دورهمی ذینفعان  -سری که درد نمیکند دستمال نمیبنند.

کدگــذاری انتخــابی ،مقولــه محــوری را بــه شــکلی نظــاممنــد بــه دیگــر مقولــههــا ربــط
میدهـد .ایـن امــر از طریـق کشـف مقولــه مرکـزی صــورت مـیگیـرد .مقولــه مرکـزی ،نتــای
بررســی و تحلیــل را در قال ـ یــا عبــارت کوتــاه متشــکل از چنــدین کلمــه بیــان میکنــد
( .)Strauss & Corbin, 1990در پــژوهش حاضــر ،مقولــه مرکــزی یــا پدیــده محــوری،
«تحریــف کاربســت فنــاوری» نامیــده شــده اســت کــه در ادامــه ،روایــت مؤلفــههــای پــارادایا
کدگذاری ارائه میشود.
عواماال زمینااهای .شــرایط زمینــهای یــا بســتری ،مجموعــه شــرایای (الگوهــای شــرایط)
هستند که به مشـکالت یـا شـرایای منجـر میشـوند کـه افـراد بهوسـیله کـنش /بـرهاکنش/
احساســات بــه آن پاســخ میدهنــد ( .)Strauss & Corbin, 2008در ایــن پــژوهش ،پــن
مقولــه «دولــت رانتیــر»« ،گســتره نظــام سیاســت تــا بــیهــویتی نظــام اداری»« ،مــدیریت
محافظــهکــار و آرامــشطل ـ »« ،خــأ اراده» و «کارچــاقکنــی بخــشهــایی از بدنــه ســازمان
برای شرکت مجری» بهمنزله شرایط زمینهای شناسایی شدهاند.
حکومــت در ایــران ،بــا هــدف یــا توجیــه بهــرهمنــدســازی عمــوم مــردم از مواه ـ منــاب
طبیعــی ،ســاختار اقتصــادی خاصــی دارد کــه در آن توزی ـ ثــروت برجســتهتــر از تولیــد ثــروت
اســت ( .)Molaee Nasab, 2011در ایــن ســاختار اقتصــادی رانتــی ،نــرو ارز و لــزوم
واردات کــا) بــرای حــذف اثــرات تــورمی ناشــی از هزینــهکــرد ریــالی درآمــدهای ارزی و
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اســتخدام بــیرویــه پ ـ از جنــل تحمیلــی از عوامــل زمینــهای پایــهای هس ـتند کــه محــیط
ســازمانی را شــکل دادهانــد .عوامــل زمینــهای ثانویــه شــامل تارشــدگی مــرز نظــام سیاســی و
نظـام اداری و متناسـ بــا آن ،بلبــه فرهنــل سـازمانی محافظــهکــار ،حــالتی از منفعــتجــویی
شخصـی (تیــولداری) در تسـمتهــای مــدیریتی را تشــویق کــردهانــد .شــرکتهــای خصوصــی
تأمین خدمات برای سازمانهای دولتـی نیـز وابسـتگی شـدیدی بـه پـرو ههـای دولتـی دارنـد؛
زیرا بـهدلیـل عوامـل اقتصـادی گفتـهشـده ،بـازار خـدمات شـرکتهـای خصوصـی ،محـدود و
تضـعیف شـده اســت و رقابـت بـرای کسـ پـرو ههـای ســازمانهـای عمـومی ،از مالحظــات
فنـی و حرفــهای فراتــر مــیرود .در چنــین محیاــی ،فضــا بــرای فســاد و کارچــاقکنــی شــدت
مییابد و افراد و بازیگران در آن درگیر میشوند.
عوامل علای .شـرایط علـی معمـو)ر نشـاندهنـده مجموعـهای از رویـدادها یـا اتفاقـات اسـت
کــه بــر پدیــده اثــر میگذارنــد ( )Strauss & Corbin, 1998و باعــو وق ـو و گســترش
پدیده میشـوند .ایـن عوامـل اثرگـذار ،از نظـر زمـانی مقـدم بـر پدیدهانـد و باعـو شـکلگیری
پدیــده میشــوند .در ایــن پــژوهش ســه مقولــه «زوال اخــالق حرفــهای»« ،گشــایش مســیر
منفعــتطلبی» و «مســدودیت رقابــت فراگیــر در عرضــه فنــاوری» بهمنزلــه شــرایط علــی
شناسایی شدهاند.
ظهور اخالق حرفـهای در سـازمان در شـرایای پدیـدار مـیشـود کـه قواعـد توزیـ منـاف
در ســازمان پیرامــون کــارکرد اصــلی ســازمان تعریــف شــده باشــد و در حالــت بــرعک  ،زوال
اخالق حرفـهای مشـاهده مـیشـود .در ایـران افـزایش مخـارج جـاری دولـت و کـاهش سـرانه
دریافتی از یا طرف و سـردرگمی سـازمانهـا از پیگیـری مأموریـتهـای اصـلی کـه ناشـی از
کمرنــل بــودن ویژگــی پاســخگویی بخــش عمــومی اســت ،بــه زوال اخــالق حرفــهای و
گشــایش مســیر منفعــتطلبــی در ســازمانهــا بــرای کنشــگران م ـؤثر بــر فنــاوری در مرحلــه
شناسایی و اکتساب منجر شده اسـت .کـاعمـقبـودن فضـای کسـ وکـار بـرای شـرکتهـای
بخــش خصوصــی فعــال در حــوزه فنــاوری و انتــزا اقتصــاد ایــران از بــازار جهــانی فنــاوری،
باعو وابستگی شدید آن ها به همکـاری بـا سـازمان هـای عمـومی شـده اسـت کـه بـا بفلـت
متولیــان بخــش عمــومی و فســاد بــه مســدودیت رقابــت فراگیــر در عرضــه فنــاوری انجامیــده
است.
اکتســاب فنــاوری یــا بــازی مالــوب بــرای بــازیگران کلیــدی اســت .در اینجــا فنــاوری
فرصــت م تنمــی در تخصــیص منفعــت بــه یــا هویــت بیــرون از ســازمان اســت .دقیقــار
بخشهــای فنــی ســازمان کــه بایــد تســهیلگــر کاربســتهــای عمیــق فنــاوری باشــند بــه
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وضــعیتی دچــار مــی شــوند کــه مــدریت فنــاوری را بهتــرین فرصــت بــرای چانــهزنــیهــای
سازمانی و کس قدرت بیابند.
راهبردهااا .تاکتیاهــای راهبــردی یــا اقــدامات رویــهای یــا چگــونگی مــدیریت وضــعیتها،
مشــکالت و مســائل یــا بــه عبــارت دیگــر ،کنشهــا /برهاکنشهــای راهبــردی ،اقــدامات
هدفمنــد و نیــتمنــدی هســتند کــه بــرای حــل مشــکل صــورت میگیرنــد و بــا انجــام آنهــا
پدیــده را شــکل مــیدهنــد ( .)Strauss & Corbin ،1998در پــژوهش حاضــر ،ســؤال آن
است که چه راهبردهایی به پدیده تحریف و تقابل فناوریمحور منتهی میشوند؟
مصــاحبهشــوندهای بیــان مــیکنــد کــه تصــمیاگیــری بــرای یــا ســامانه اطالعــاتی یــا
ارتبــاطی در ســازمان ،تحــت شــرایای انجـــام مــیشــود کــه از روی ناچــاری و بـــرای
امکانپذیرشــدن پــر و ه ،انحرافــاتی ابلــ نامشــهود ،ولــی توجیــهشــده در هــدف ســازمان،
تحمیل و تجویز میشود .مصـاحبهشـونده (د  )12مـیگویـد« :عجیـ اسـت کـه نمـیخـواهیا
فیــل بــزرگ را ببینــیا و وانمــود مــیکنــیا نمــیبینــیا کــه خــانا فالنــی بــرای اینکــه پســت
ارشدی خود را از دست ندهد بـا آقـای مـدیر )بـی مـیکنـد و متحدانـه فرآینـد و سـامانهای را
توجیه میکنـد کـه هـا او برنـده بمانـد و هـا سلسـلهمراتـ مـدیریت 25 ،نفـر از کارمنـدها را
سر کار گذاشته باشـند ... ،بـا ایـن همـه نیـروی مـازاد چـه کننـد خـ 1؟» .پـرسوجـوی بیشـتر
نشان داد ،عمده نیروهایی که به ایـن فرآینـد و دفتـر اختصـاص مـییابنـد ناکارآمـد بـوده و بـه
انجــام یــا کــار ســاده و ســا پــایین رضــایت دارنــد .همچنــین کارمنــد بیشــتری از دیگــر
سازمانها ،بـهعنـوان همکـار بـرونبخشـی بـه همـین سـامانه ،اختصـاص یافتـهانـد« .توجیـه-
شــدن» در اینجــا بــه ایــن معنــی اســت کــه کســی ایــن محــدودیت و مرزبنــدی را زیرس ـؤال
نمیبرد؛ چـراکـه فـرد واقـ بـین و آشـنا بـه وضـعیت سـازمان بایـد چنـین قیـودی را بیـذیرد و
فراتــر از آن ،بیرواقــ بینانــه توصــیف مــیشــود و کســی کــه چنــین امــر عــادیشــدهای را
زیرســوال ببــرد بــیتجربــه ،دانشــگاهی و صــفرکیلومتر شــناخته شــده و در بهتــرین حالــت
گفتـههایش بیرمسـئو)نه قلمــداد مــیشــود .در ایــن مــورد ،هزینــه تمــامشــده خــدمت نهــایی،
بسیار با) برآورد شد و اجازه نشر آن بهدلیل محرمانگی قولدادهشده میسر نیست.
با تداوم ایـن تحریـف ،معنـیگریـزی شـکل جمعـی بـه خـود مـیگیـرد و بـازیگران دیگـر،
در مرزبنــدی تعیــینشــده در قالــ وظیفــه اداری نســبت بــه واحــد اداری مربوطــه قــدرت
 .1در سخنرانی اخیر معاون سازمان استخدامی ،جناب آقای دکتر علی صفدری ،با عنوان «ساختار دولت و مدیریت هزینهی
بودجه عمومی» ،ساختارسازی و گستردن ساختار دستگاهها را راهی برای جذب اعتبار بیشتر ذکر میکند که در چند دهه اخیر،
تثبیت شده است (مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری 25 ،تیرماه .)1397
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کمتــری دارنــد ،بــهطــور کــامال منفعالنــه ،همراهــی مــیکننــد یــا بــهطــور دقیــقتــر مس ـئله
تحریفشــده بــه دیگــران تحمیــل مــیشــود .در مصــاحبهای (د  )9از رده مــدیریتی ،اذعــان
مـیکنــد وقتـی مفاهمــه بـین واحــدها بیـرممکن اســت بـرای پیشــبرد کـار ،از «راه بنــداز ،جــا
بنداز!» استفاده مـیکنـیا؛ یعنـی دیگـران را دعـوت بـه جلسـهکـن ،در عمـل انجـامشـده قـرار
بــده و آنهــا بنــا بــه دســتور ســازمانی و وظیفــهای کــه ســاختار تحمیــل مــیکنــد ،همکــاری
خواهند داشت و راهی دیگری برای تفاها وجود ندارد! پن راهبرد زیر قابل توجهاند:
 .1سکوت تا وقتی که در رؤسای سازمان یا مقامات با)تر ،ارادهای جدی شکل گیرد.
مصــاحبهشــونده (ش  )1مــیگویــد« :محافظــهکــاری نســبت بــه افــراد ،فرآینــدها و
سامانههای موجود و درواقـ  ،حفـو وضـ موجـود ،مهـاتـرین نشـانه کاربلـدی و تجربـه یـا
مـــدیر در ســـازمانهـــای عمـــومی کشـــور اســـت» .یـــا مـــدیر کمتـــرین ارادهای بـــرای
بهچالشکشــیدن ناکارآمــدی برخــی نیروهــای تحــت امــر خــود نــدارد و حضــور ناکارآمــدی
وقتــی بــه انــدازه کــافی در سرتاســر ســازمان رایــ باشــد ،بــه مقولــه اولویــتت «ادارهکــردن
وضعیت» منجر میشود؛ البته ابلـ ایـن نیـروهـای مـثالر ناکارآمـد ،خـود ،مـدعی و ماالبـهگر
هستند و در طـی سـالهـا بـه حاشـیه رفتـهانـد ،آمـوزش و رشـد مهـارتی کـافی نداشـتهانـد و
سـازمان آنهــا را نادیــده گرفتـه اســت و چنــین حـ مـیشــود کــه «دیگـر نمــیتــوان بــرای
آنها و سازمان کاری کرد».
در مــورد فرآینــد کــار و ســامانههــا ،وضـ بــه همــین منــوال اســت .ت ییــر فرآینــدها یعنــی
حــذف بهانــههــای حضــور نیروهــای بــه حاشــیهرفتــه ســازمان کــه بــا فرآینــد فعلــی ،کــار و
وظیفــهای بــرای توجیــه دارنــد .از طــرف دیگــر ،ظرفیــت ت ییــر و تحــول در ســازمان محــدود
است و پیگیـری ت ییـر بـه مشـکالتی منجـر مـیشـود کـه مداخلـه سلسـلهمراتبـی بـرای ایـن
مشــکالت ناخواســته ضــرورت مــییابــد کــه در نبــود چنــین ارادهای در سلســلهمرات ـ بــا)ی
ســازمان ،تحــولخــواهی معــادل مــیشــود بــا «تضــعیف موقعیــت مــدیر تحــولخــواه».
تحولخواهی ،خود ویژگیهایی میطلبد که یکی از آنها نیذیرفتن وض موجود است.
 .2وقتــی اراده رئــی هســت ،خــود را اثبــات کــن ،در بیــر ایــن صــورت ،راهبــرد شـماره یــا
یعنی سکوت ،راهبرد ایمن است.
مصاحبهشونده (ش )1از اصاال «میز خودت را اداره کن» استفاده میکند.
 .3هرچه مرز سامانه محدود و بخشیتر باشد ،با واقعیات سازمان همخوانتر است.
بــه حــداقل فنــاوری قابــلانتقــال بــه ســازمان اکتفــا مــیشــود؛ یعنــی عمــده ســامانههــای
فنــاوری کــه بخــشهــایی از ســازمان بــه خــدمت مــیگیرنــد بــه نحــوی انتخــاب و اکتســاب
میشوند که قابـلادارهکـردن توسـط بـازیگران فعلـی باشـند .علـت ایـن امـر ،انفعـال در مقابـل
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عدمهمکاری دیگـر بخـشهـا یـا ذینفعـان اسـت و تـالش بـرای ت ییـر ایـن وضـعیت ،ناکـام
میماند.
 .4در پیشبرد پرو ه ،قدرت وظیفهای ،تکیهگاه اصلی است.
مــدیر ارشــدی (کــد د )10مــیگویــد« :بــه نظــر مــن ،مــا بــا مشــکل مــدیران میــانی مواجــه
هســتیا» .وی مثــال مــیزنــد :پــرو ه مصــوبه معــاون اول ریــی جمهــور را دارد ،کارشناس ـان
حا) ممکن است نظر کارشناسی بدهنـد ،ولـی مـدیران میـانی هسـتند کـه بـا یـا جملـه «در
حیاه اختیارات یا وظایف ما نیست» مان تراشی میکنند.
 .5سکوت در جلسه ،مقاومت در عرصه همکاری.
نحــوه اداره جلســههــا در ســازمانهــا بــه ســمتی اســت کــه بــا حضــور مقامــات ارشــد ،و
عدمپشـتیبانی جلســه بــا جلســههــای کارشناســی مـؤثر ،مســیر نقــد صــری محــدود مـیشــود؛
بهنحوی که دعـوتشـدگان بـه انفعـال و همکـاری واداشـته شـوند .یکـی از اشـکال نـاملموس
این انفعال ،نحـوه جمـ بنـدی مباحـو جلسـههـا اسـت کـه بـهدلیـل نبـود آمـوزشهـای )زم،
مهــارت کــافی اداره مالــوب جلس ـههــا در ســازمانهــا شــکل نمــیگیــرد .جلس ـههــای کــاری
ابل بهصـورت «راه انـداز ،جـا بنـداز» پـیش مـیرود (مصـاحبهشـونده د  .)9پیگیـری تعهـدات
چنین جلسههایی به کارشناسان سـیرده مـیشـود و یـا رویـه بیـررسـمی کـرنش و خـواهش
در سازمان نهادینه میشود و همکاریهـا بـه حـداقلهـا -بـه نحـوی کـه متعهـد مـوردمواخـذه
مقام با)تر قرارنگیرد -فرو میکاهد.
پدیااده محااوری .پدیــده ،اصــاالحی اســت کــه بــه ســؤال «چــه چیــزی در اینجــا ،در ح ـال
وقــو اســت» ،پاســخ میدهــد .در نگــاه بــه پدیــده بــه دنبــال دیــدن الگوهــای تکرارش ـونده
وقای  ،رویدادها یا کنشهـا /برهاکنشهـایی هسـتیا کـه افـراد بـه طـور فـردی یـا جمعـی ،در
پاسخ به مشـکالت و وضـعیتهایی کـه خـود را در آن مییابنـد ،میگوینـد یـا انجـام میدهنـد
(.)Strauss & Corbin, 1998
قضاوت در مورد فنـاوری در سـازمانهـای دولتـی را مـیتـوان بـا سـنجههـایی مثـل بلـوغ
فناوری گارتنر برای سـامانههای اطالعـاتی بنگـاههـا یـا مـدل آمـادگی فنـاوری انجـام داد؛ امـا
در این پـژوهش ،ارزیـابی کلـیتـری مـدنظـر اسـت و نشـان داده خواهـد شـد کـه مـدل بلـوغ
فناوری برای این منظور کافی نیست.
معناایگریاازی .پــورعزت ( )1396 aاز اســتعاره «کبــا و ســر در بــرف فــروبــردن» ،اســتفاده
کرده و توضی میدهـد فـرد معنـیگریـز ،اصـل را قربـانی فـر مـیکنـد .فـرد معنـیگریـز بـا
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توجــه بــه اینکــه بســیاری از گزینــههــا مالــوب او نیســتند ،عامدانــه ،بخــش اصــلی مس ـئله را
نادیـده می گیـرد .در حالــت جمعـی ممکــن اسـت بخشـی از افــراد تحـت تــأثیر افـراد قدرتمنــد
معنیگریز ،هی عمد یـا آگـاهی نسـبت بـه تحریـف مسـئله نداشـته باشـند و بـا معنـیگریـزی
سازمان همراه شوند (.)Pourezzat, 1396 a
پــورعزت ( ،)1396 bمعنــیگریــزی را «فــرار از واقعیــت وحشــتآفرین و ســازوکــاری
بــرای تحمــل بهتــر وضــ موجــود» توصــیف کــرده اســت« .معنیگریــزی» بــا مفهــوم
«معنیپــردازی کــاذب» در مقابــل معنــیپــردازی ســالا ،توضــی داده میشــود (Purezzat,
)) .1396(bاشاره او اریبـی یـا سـوگیریت شـناختی در متصـدیان قدرتمنـد و خـطمشـیگـذاران
ارشد اسـت کـه در مواجهـه بـا پدیـده پیچیـده یـا خـارج از تـوان ،در صـدد تحریـف شـواهد و
قرائنت بهنف پاسـخهـای سـاده و آرامـشبخـش هسـتند .در نـو جمعـی از ایـن معنـیگریـزی،
روابط نهادی مستحکمی در سازمان شکل مـیگیـرد کـه بـه تأییـدکننـده معنـیگریـزیت حـاکا
بر سازمان ،پاداش میدهـد و دیگـران را بـه حاشـیه مـیرانـد .در معنـیگریـزی ،اصـل و آنچـه
همچون فیـلهـای سـیاه ضـیا الـدین سـردار ( )2016پـیش چشـا همگـان اسـت نـه کسـی
آن را میبیند (بـه آن مـیپـردازد) و نـه کسـی آن را مـیتوانـد منکـر شـود ،بـه حاشـیه رفتـه و
)یــه مجعــول و گزینشــی از مســئله صــورتبنــدی مــیشــود و راهحــلهــا در مرزبنــدی
تحریفشده جستوجو مـیشـود و بـدیهی اسـت چنـین پاسـخهـایی کارسـاز نخواهنـد بـود .در
مثــال ســامانه یادشــده مصــاحبهشــونده (د  ،)12ســازمان علنــار نمیخواهــد فرآینــد و ســامانه
اطالعــاتی را بیــذیرد کــه موجــ مــیشــود ت ییــرات وســیعی در ســازمان مــادر و دیگــر
بخشهــای بــینســازمانی را تجــویز کنــد کــه شــامل حــذف تســمت و مأموریــت کارکنــان
بسیاری خواهد شد .یکـی از مـدیران در پاسـخی تلـویحی بـه مضـمون بیـان مـیکنـد« :وقتـی
مــیدانــیا دیگــر بخــشهــا نیــز کــارکرد ایــدهآلــی ندارنــد و راهــی جــز حفــو ایــن کارکنــان
استخدام شـده نیسـت ،چـرا سـری را کـه درد نمـیکنـد ،دسـتمال ببنـدیا .هـی کـ پشـتیبان
ایـن ت ییـر نیسـت» .از نظـر مـدیریت ارشـد ،فعالیـت و مأموریـت یادشـده یـا امـر حاشـیهای
اســت کــه اولــویتی نــدارد و ســازمانهــا ،حجــا وســیعی از چنــین مأموریــتهــای بیرضــروری
بــرای خــود ســاختهانــد .تفســیر پاســخ اخیــر ایــن اســت کــه جم ـ تصــمیاگیــر در دایــرهای از
معنیگریزی که آن را جانشـین واقعیـت کـردهانـد ،مسـائل را صـورتبنـدی و پاسـخ مـیدهنـد.
معنــیگریــزی جمعــی شــبیه طفــرهروی اجتمــاعی1اســت ( .)Zhu & Wang, 2018در یــا
آزمــایش طنــابکشــی ،ریــنجلمن ،19132نشــان داد کــه افــراد در حالــت جمعــی تــالش
کمتری برای کشـیدن طنـاب نسـبت بـه وقتـی کـه بـهتنهـایی در مسـابقه شـرکت مـیکننـد،
1. Social loafing
2. Ringelmann

54

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1398

انجــام میدهنــد ( .)Piezon & Ferree, 2008در معنــیگریــزی جمعــی ،گــویی افــراد
تالش کمتـری بـرای صـورتبنـدی مسـئله پـیش روی سـازمان نشـان مـیدهنـد و بـهراحتـی
تسلیا سادهسازیهـایی کـه بـا توجیهـات مـدیریتی همـراه اسـت ،مـیشـوند .در ادامـه دو بعـد
معنیگریزی بیشتر توضی داده میشود (شکل .)1
بُعد نخست :تحریا فنااوری .تصـمیاگیـران سـازمان بـرای شناسـایی و انتخـاب فنـاوری
مــورد نیــاز ســازمان در شــرایای گرفتــار هســتند کــه بســیاری از نیازمنــدیهــای ســازمان را
بــهنحوی تحریــف مــیکننــد کــه پــرو ه نهــایی و یــا فراآینــدهای ســامانه جدیــد ب ـرای آنهــا
قابلحل یا حلپذیر شود .ایـن حـلپـذیرکـردن پـرو ه در حالـت عـام طبیعـی اسـت؛ امـا وقتـی
ســازمانی دچــار چــالش تعامــل بــا ذینفعــان اســت ،بــهجــای تــالش بــرای حــل ایــن چــالش،
فرآینــد ســامانه اطالعــاتی یادشــده را بــهنحــوی تحریــف مــیکننــد کــه بــه چــالش یادشــده
برخورد نکنند .درواق نخستین تحریـف در ارائـه یـا بسـته از هـدف یـا نیـاز اولیـه سـازمان از
ســامانه هــای اطالعــاتی /ارتبــاطی یــا محاســباتی توســط بــازیگرانت مشــروعیتبخـشت ســازمان
بــه دیگــر ذینفعــان و بهــرهبــرداران ســامانه اتفــاق مــیافتــد و چــارچوبهــای شناســایی نیــاز
توســط مجریــان و طراحــان ســامانه ،بنـا بــه د)یلــی نمــیتوانــد از عهــده ایــن انحــراف اولیــه
برآید .در ادامه مجریان این سـامانههـای فنـاوری نیـز بنـا بـه شـرایط زمینـهای ایـن تحریـف را
نادیده رها می کنند .اشکال تحریفهای صورتگرفته در سازمانها بهصورت زیر است:
 .1تحریف در تعریـف مسـئله :فـرض کنیـد سـازمانی مـیخواهـد پـ از جمـ آوری اطالعـات
از دیگر سازمانها ،تحلیلهـای منفکـی و نـه تلفیقـی انجـام داده و منتشـر کنـد .تعریـفکننـده
بســته پیشــنهادی ،ایــن تمرکــز ذاتــی را بــرای خــود محفــوظ مــیدارد؛ در حــالیک ـه از منظــر
دیگــر ذینفعــان یــا کــاربران ســامانه ،فرآینــد کــار مــیتوانــد بــهصــورت بیرمتمرکــز در
ســازمان های متنــو انجــام پــذیرد و فقــط انتشــار آن بــا مــدیریت ســازمان مرکــزی اتفــاق
بیافتد.
 .2فنــاوری ،در ابتــدا بــهعنــوان ظرفیتــی جدیــد بــرای انجــام کــاری مرســوم توجیــه مــیشـود؛
ولی در ادامه کاربران متوجه میشـوند ظرفیـتهـای جدیـدی بـرای انجـام کـاری کـه پـیشتـر
ممکن نبود ،وجـود دارد .در گـام بعـدی ،نظـا اجتمـاعی و اقتصـادی جدیـد بـه جامعـه تحویـل
یا تحمیل میشود .معمـو)ر در نبـود ذینفـ خـارج سـازمانی در تعریـف و توسـعه سـامانههـا از
سوی تصمیاگیران ،تحول اصیل و دیجیتال نادیده گرفته میشود.
 .3شناســایی نیازهــا و فنــاوری مــوردنیــاز بــهدلیــل شــیوه تعامــل در ســازمانهــا بــهصــورت
آرزومندانــه و جزیــرهای اتفــاق مــیافتــد و بــه ایــن امیــد کــه بدنــه ســازمان هــا ناچــار بــه
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همکــاری هســتند ،تــالش کــافی بــرای تحــول فنــاوریمحــور صــورت نمــیپــذیرد .ابلــ
مصــاحبههــایی کــه بــه عهــده شــرکت مجــری گذاشــته مــیشــود و افــراد معرفــیشــده بــرای
مصـاحبه از سـوی مـدیران سـازمان ،بازنمـای کــاملی از نیازهـای سـازمان قلمـداد مـیشــوند و
همت کـافی بـرای شـنیدن آنچـه ناشـنیدنی اسـت ،بـهوجـود نمـیآیـد .مصـاحبهشـونده (د )2
میگوید« :مـا سـازمان نیسـتیا ،مـا  300نفـر رقیـ هسـتیا کـه در چیـزی بـه اسـا سـازمان
کنار ها قرار گرفتهایا».
 .4آنچه با وض موجود ،ممکـن و شـدنی اسـت ،انتخـاب مـیشـود ،نـه چیـزی کـه واقعـا کـار
سازمان و کاربران را تسهیل کند.
 . 5تقریبا عادی شـده اسـت کـه در مرحلـه اکتسـاب فنـاوری ،کـاربران گالیـه کـرده و رؤسـای
سازمان مدارا کننـد .اکتسـاب پردردسـر عـادی شـده اسـت؛ امـا چنـین پدیـدهای هنگـامی کـه
سازمان میخواهد فرآینـد کـار را تسـهیل کنـد ،طبیعـی نیسـت و نشـانهای از تحریـف فنـاوری
در سازمان است.
بُعااد دوم :تقاباال فناااوریمحااور .ســامانههــای اطالعــاتی ،بــهعنــوان محصــولی حــاوی
فنـاوری انتقــالدادهشــده بــه سـازمان ،ابلـ بــهصــورت مقابلـهای از بــا) بـه پــایین نگریســته
مــیشــوند کــه در آن ،اهــداف و انگیزههــای اصــیل ســازمان در ذیــل تقابــل و اصــرار مــدیران
برای بلبه بر چالش حلنشده آنهـا بـا سـازمانهـای بیررسـمی کـف سـازمان قـرار مـیگیـرد.
پاسخ این تقابل از سـوی ذینفعـانت سـاکت بـهصـورت بـاجسـتانی از سـامانه فنـیــ اجتمـاعی
جدید جلوهگر خواهد شد کـه عمـر سـامانه را بـه عمـر اراده متـولی صـاح مقـام و انعاـاف او
در باجدهی به این ذینفعان که در مراحل اولیه نادیدهانگاشتهشده اند وابسته میسازد.
 . 1فنــاوری از دور بســیار بــا شــکوه اســت؛ زیــرا قــرار اســت همــه ناکــامیهــای م ـدیریت در
همــراهســازی دیگــران و اجــرای ایــدههــا را بــر دوش بکشــد .مصــاحبهشــوندهای (ن )1کــه
تجربــه همراهــی بــا یــا تــیا طــرا خــارجی بــرای ســازمان مبتــو خــود را داشــته اســت
میگویــد« :مــدیریت شــیفته فنــاوریهــای ناشــناخته خــویش اســت و در جایگــاه عقــل کــل،
میخواهد بـر همـه چیـز کنتـرل داشـته باشـد و مقاومـتهـایی کـه قـبالر حـرص او را در آورده
است و او احساس عجز میکرده است را به کما محصول جدید در ها بشکند».
 .2تصــمیاگیــران کلیــدی شناســایی و انتخــاب فنــاوری ،نیروهــای شــابل در کــف ســازمان را
نادیــده میگیرنــد و در تــدوین شناســایی نیازهــا و توســعه ســامانههــای ســازمان ،خــود را از
همکـاری کــف سـازمان محــروم مـیکننــد و بـه تنهــایی در مقابـل شـرکتهـا یــا گـروههــای
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مجری مذاکره مـی کننـد و نیـاز سـنجی اساسـی را بـه تعامـل ه مجـری بـا کارمنـدان ناراضـی
وامیگذارند .مدیریت پرو ههای فناوری سازمان یا آزمونوخاای تکراری است.
 .3کاربران اصلی سـامانههـا کـه مـیداننـد تأثیرگـذاری محـدودی بـر محصـول نهـایی دارنـد،
در وضــعیت ســکوت ســازمانی بــا دســتور مــدیریت ،همــراه مــیشــوند و ســعی مــیکنن ـد بــا
ت ییــرات منابــق شــوند؛ ولــی تالشــی بــرای حــداکثرســازی ایــن ت ییــر نمــیکننــد .آنهــا بــه
تجربه میدانند ت ییر بزرگی در راه نیست.
 .4ت ییــر و تحــول فرآینــدهای ســازمان ،گسســته و گذراســت؛ چــون نیــرو و منــاب تجدیــد
فنــاوری محــدود اســت .مصــاحبهشــوندهای از رده مــدیران میــانی (ش  )1مــیگویــد« :وقتــی
کار شرو شد ،سامانه جدید باید تکمیل شـود و مهـا نیسـت چگونـه انجـام مـیشـود .مـا هـا
میدانیا که بعد از تکمیل تا مـدتهـا کـار روزمـره دیگـری خـواهیا داشـت تـا مـدیر جدیـدی
بیاید و مشکالت را با ها شریا بشویا».
 .5فنــاوری بــه مثابــه حــل کننــده مشــکالت بنیــادین تصــور مــیشــود :در منازعــه مــدیریتی
درون سازمانی به طور خودکار ،بـه نفـ مـدیریت ،نقـشآفرینـی کنـد؛ یعنـی تصـمیا گیـری بـا
کسانی است که سـعی در بـهانفعـالکشـاندن ذینفـ رقیـ یـا کـاربران پـاییندسـت دارنـد و
چشاانـداز مشـتر بیرقابـلدسـترس بـاقی مـیمانـد .فنـاوری قـرار اسـت همکـاری ضـعیف
بدنــه ســازمان در تحقــق اهــدافی کــه مــدیرت بــرای خــود و نــه الزام ـار ســازمان خ ـود متص ـور
است را جبران کند و آنها را به خدمت و یا حذف از فرآیند وادار کند.
پیامدهاا .هنگـامی کـه کـنش /بـرهاکنش یـا فقـدان آن در پاسـخ بـه مسـئله یـا مشـکل یـا
برای مدیریت یا حفـو وضـعیت معینـی صـورت میگیـرد ،طیفـی از پیامـدها بـهوجـود میآینـد
کـــه برخـــی خواســـته و برخـــی ناخواســـته هســـتند ()Strauss & Corbin, 1998؛
بــهعبارتدیگر پیامــدها ،نتــای راهبردهــا و کنشهــا و برهاکنشهــا هســتند .در پــژوهش
حاضــر ،پیامــدها شــامل مــواردی می شــوند کــه تحــت تــأثیر شــرایط بســتری و علــی و
راهبردهای انتخابشده برای واکنش به مسئله موجودیت مییابند.
توسعه سامانههای سـازمان در یـا دور کنـد ارتقـا قـرار دارنـد و سـامانههـای جدیـد فقـط
جانشین رویه یا سـامانه سـابق مـیشـوند و از نظـر کـاربران ،ت ییـر قابـلتـوجهی کـه ناشـی از
یــادگیری ســازمان از تجرب ـههــا باشــد ،ب ـهوجــود نمــیآیــد .مصــاحبهشــونده (د  )8مــیگویــد:
«ت ییــر فقــط بــه انــدازهای کــه هزینــههــا توجیــه شــود ،وعــده داده مــیشــود؛ ولــی در عمــل
شرکت مجـری بـرای اجـرای آن ت ییـر ،تنهـا رهـا مـیشـود» و حمایـت )زم را از کارشناسـان
و همکاری آنان دریافت نمیکند.
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معمــو)ر ســامانه جدیــد فقــط بــا گذشــت زمــان طــو)نی و ماالبـه گــاهوبیگــاه کــاربران در
دستور کار قرار میگیرد و بنـا بـه هزینـههـا و یـا عـدممـدیریت و پـیشبینـی پشـتیبانی و ارتقـا
در قراردادهــا ،انتظــارات طــو)نی بــرای نســخه بعــدی امــری طبیعــی اســت .زمــان یادشــده و
جــو عــدمکفایــت سیســتاهــای اطالعــاتی موجــود ،روحیــه بهانــهگیــری را موجــه مــیســازد و
سـازمان قـاطعیتی را کــه بایـد شــاهد باشـد ،از دســت مـیدهــد .اینهـا فقــط بخشـی از اتـالف
مناب هستند .هزینهها یـا سـرمایهگـذاریهـای سـازمانهـای عمـومی در بخـش فنـاوریهـای
اطالعات در ارقام بودجه عمومی کشور سها با)یی دارند.
جو بهانـهجـویی کـاربران اصـلی سـامانههـا و عـدمکفایـت مـدیریت در پاسـخگویی و رفـ
مشکالت سامانههـا ،مقولـه بـاج تسـتانی بهـرهبـرداران از مـدیریت سـازمان را پدیـد مـیآورد .در
چنــین وضــعیتی تقریب ـار همــه مــیپذیرنــد کــه بایــد بــا وض ـ موجــود کنــار بیاینــد .مقاومــت
سازمانهـای بیررسـمی کـه پشـت نـواقص سـامانههـای اطالعـاتی جبهـه مـیگیرنـد ،وجـود
دارد.
پاســخ کــاربران یــا بهــره بــردارانت کــف ســازمان مشــخص اســت .ســامانه فن ـی اجتمــاعی
جدید فرصت زنـدگی نـدارد و ایـن امـر مـدیریت را بـه فکـر مـوج جدیـد تـالش بـرای کنتـرل
بیشــتر و حــذف هرچــهبیشــتر )یــههــای اجتمــاعی ســامانه جدیــد ســوق مــیدهــد و ش ـکاف
سازمان در سا فناوری تشدید مـیشـود؛ از طـرف دیگـر ،زمـان نیـز بـه نفـ مـدیران نیسـت
و آنها باید جابهجا شوند.
در چنــین وضــعیتی ،بخشــیبــودن سیســتاهــا امــری طبیعــی اســت و نمــیتــوان انتظــار
داشت که سامانههـای بـینبخشـی و بـینسـازمانی بـا هزینـه اکتسـاب و بهـرهبـرداری معقـول
توســعه داده شــوند .تجربــه زیســته مصــاحبهشــوندگان ســازمانهــای عمــومی در خصــوص
ســامانههــایی بــزرگمقیــاس و پیچیــده ،خــالی و ســفید اســت؛ ولــی موردکــاوی تجرب ـههــای
دیگــر کشــورها نشــان مــیدهــد کــه توق ـ از ســامانههــای اطالعــاتی بــیش از ایــن اســت.
مصاحبه شوندگان سامانههـای موفـق بـزرگ مقیاسـی در سـازمانهـای خـود سـراغ نداشـتند و
دانش اندکی در مـورد سـامانههـای بـزرگمقیـاس داشـتند .پـرو ههـای ملـی در سـازمانهـایی
تعریف شدهاند که ابلـ گرفتـار عـدمهمکـاری ذینفعـان بـرونسـازمانی هسـتند .ایـن مقولـه
در مدل (شکل « )1بفلـت از سـامانههـای فراگیـر و پیچیـدهتـر» نامیـده شـده اسـت .رضـایت
خــاطر کــاربران از ســامانه هــای اطالعــاتی بســیار محــدود اســت و وقتــی اعتمــاد پاســخگویان
کسـ مـیشـود ،گالیــههـای بسـیاری بـازگو مــیشـود .بـه همـین ترتیـ  ،طـول عمـر یــا
سـامانه محـدود اســت؛ ولـی طـول عمــر سـامانههــا از منظـر مصـاحبه شــوندگان ،پـایین و بــه
انــدازه تــداوم ذینفــوذان رده بــا)یی اســت کــه آن ســامانه را توجیــه کــرده و آن را توســعه
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دادهانــد؛ درنتیجــه مواجهــه تصــمیاگیــران ســازمانی در مــورد فنــاوریهــای ســازمان ،امیــد
اندکی بـرای تحـول دیجیتـال سـازمانهـای عمـومی بـاقی مـیگـذارد .شـکل  ،1نمـای کلـی
مدل را نشان میدهد.

شکل  .1معنیگریزی در کاربست فناوریها در سازمانهای عمومی ایران

با توجه به توضیحات ارائهشده ،شکل  ، 1الگوی نهایی رستههای اصلی معنیگریزی در
کاربست فناوریهای داده را نمایش میدهد.
اعتبارسنجی مدل احصاشده .بر خالف قواعد اعتبار در ماالعات کمی ،در نظریه دادهبنیاد،
«مناب اعتماد»1به منزله معیاری برای ارزیابی اعتبار آن مورداستفاده قرار میگیرد .ماابق با نظر
گلیزر ( ،)1992 ،1978دقت2در نظریه دادهبنیاد به طورکلی با معیارهای چهارگانه برآورده میشود
که عبارتاند از :تناس ؛ کارکردن؛ ارتبان و اصال پذیری (.)Hunter et al, 2011
الــف) تناسـ  3:بــه توانــایی طبقــه اصــلی بــرای ارتبــان بــا همــه نمونــهها و پاســخ بــه مشــکل
اصــلی د)لــت دارد .در ایــن پــژوهش بــا توجــه بــه اینکــه همــه مقول ـههــا بــهطورمســتقیا از
دادهها ایجاد شدهاند ،تناس برآورده شده است.

1. Sources of Trust
2. Rigor
3. Fit
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ب) کـارکـردن 1:ماـابق بــا نظـر گلیـزر  ،1992کــارکـردن بـا بــهدسـتآوردن حقـایق از طریــق
گــردآوری سیســتماتیا دادههــا و رویکردهــای تحلیلــی سیســتماتیا بــه توســعه نظریــه
قابلحصـــول اســـت .در پـــژوهش حاضـــر ،پژوهشـــگران بعـــد از انجـــام هـــر مصـــاحبه و
مستندکردن آن ،شرو بـه کدگـذاری آن کـردهانـد و سـی مصـاحبه بعـدی را انجـام دادهانـد.
در فرآ ینــد تحلیــل ســعی شــده اســت کــدهای نظــری بــا اســتفاده از کلمــات و اصــاالحات
ارائهشده در بیان کارشناسان برچس زده شوند.
ج) ارتبان 2:به تناس یا مناس بودن طبقه اصلی اشاره دارد؛ بدین معنا که آن از نظر سایر
پژوهشگران ،مشارکت کنندگان و کارورزان تناس دارد و کار می کند .در پژوهش حاضر با بررسی
مدل احصا شده توسط چندین نفر از خبرگان آشنا با حوزه مدیریت فناوری اطالعات ،جامعیت
طبقه اصلی در پوشش مفاهیا موردتأکید قرار گرفته است.
د) اصـال پذیری 3:هنگامیکــه طبقـه اصــلی بــه تناسـ و ارتبــان و کــارکـردن دســت مییابــد؛
همچنین باید با ت ییرپذیری آسان در هنگام اعمال دادههای جدید اصال پذیر باشد.
ضمن اینکـه کلیـه مراحـل کدگـذاری و انتزا دهـی و تشـکیل مقولـههـای محـوری توسـط دو
نفــر از پژوهشــگران دکتــری بررســی شــده اســت از ایــن طریــق یکــی از منــاب اعتبــار
روشهـــای کیفـــی ،یعنـــی قابـــلحسابرســـیبودن تأییـــد شـــده اســـت (.)Guba, 1981
قابلحسابرســیبودن بــه توانــایی ســایر پژوهشــگران بــرای پیگیــری مســیر تصــمیا یــا
حسابرسی و نشاندادن سازگاری ماالعه اشاره دارد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در پــژوهش حاضــر از منظــری متفــاوت بــه بررســی فنــاوری در ســازمانهــای عمــومی و
پیشنیازهای تحـول دیجیتـال پرداختـه شـده اسـت .ابلـ پـژوهشهـای تحـول دیجیتـال بـا
این پرسش که چه سـازمانهـایی موفـق هسـتند و چگونـه موفـق بـه اجـرای تحـول دیجیتـال
شدهاند به صورتبندی مسئله پـژوهش اقـدام مـیکننـد؛ درحـالیکـه موانـ تحـول دیجیتـال و
همچنـین کاربســت فنـاوری در ســازمانهــای عمـومی را بایــد فراتــر از چـارچوبهــای رســمی
نیازسنجی و طراحی سامانه بررسی کـرد .همـانطـور کـه اقتصـاد سیاسـی ،از منظـر قـدرت بـه
اقتصــاد نگــاه مــی کنــد ،ایــن پــژوهش ،نگــاهی از منظــر سیاســت و قــدرت بــه فنــاوری در
سازمان است .ایـن پـژوهش ،ادراکـات و نگـرش افـراد کنشـگر در شـکلدهی بـه سـامانههـای
اطالعاتی سـازمان و کاربسـت فنـاوری را در سـازمانهـای عمـومی تبیـین کـرد و الگـویی کـه
1. Work
2. Relevance
3. Modifiability
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در این پژوهش استخراج شد ،مـیتوانـد بـا تبیـین عمیـقتـر «موانـ بـومی تحـول دیجیتـال و
کاربست فناوریهای مناسـ در سـازمانهای عمـومی» ،مـورد اسـتفاده خـطمشـیگـذار ارشـد
باشد که تحول دیجیتال در سـا ملـی را مـدنظر دارد .خـطمشـیگـذار بایـد تجـه کنـد کـه از
نظــر نیروهــای ســازمانهــا ،مواجهــه ســازمانهــای عمــومی بــا فنــاوری ،پرهزینــه و تــو م بــا
تحریــف اهــداف توســط مــدیران ارشــد ســازمان نگریســته مــیشــود کــه پیامــدهــایی دارد:
کــاربران اصــلی ســامانههــا در حــین نیازســنجی و طراحــی ،منفعــل مــیشــوند و بنــا بــه
ضــعفهای طراحــی سیســتا جدیــد ،همــان کــاربران منفعــل ،از مــدیران کــه مســئول سیســتا
جدید هستند ،بـاجسـتانی مـیکننـد .هزینـه اصـلی ایـن تقابـل فنـاوریمحـور بـر دوش جامعـه
اســت و بــدون حضــور قــوی نظــام سیاســی در ماالبــه و خواســت عمــومی بــرای تحــول
سازمانهـای عمـومی ،مـدافعان قدرتمنـدی در درون سـازمانهـای عمـومی ظهـور نمـیکننـد
و این روند تـا بـنبسـت کامـل و بـرهاخـوردن تـوازن ورودیهـای سـازمان بـا خروجـیهـای
آن ،یعنــی بــنبســت منــاب بــرای ســازمانهــای عمــومی تــداوم دارد .پــیشدســتی بــر ایــن
بن بســت و تســهیل تحــول دیجیتــال یــا ضــرورت اســت .بنــابراین بــر اســاس یافتــههــای
پــژوهش پیشــنهاد مــیشــود کــه دیــدگاه فنــاوری بــهمثابــه حــالل همــه معضــالت موجــود
سازمانها که در بین مـدیران ارشـد دیـده مـیشـود ،تعـدیل شـود و قبـل از تمرکـز بـر تحـول
دیجیتال به مسائل موجود سازمانها اهمیت کافی داده شود.
بــا وجــود شــرایط معنــیگریــزی در ســازمانهــای عمــومی ،بــرای کاربســت فنــاوریهــای
موجود ،تحـول دیجیتـال متکـی بـر تجهیـز منـاب مـالی و سـیردن امـر بـه گـروههـای فنـی و
مــدیریت داخــل ســازمانهــا توفیــق نخواهــد داشــت و )زم اســت ارادههــای فراســازمانی از
جملــه اراده نظــام سیاســی و انجمــنهــای حرفــهای بــه یــاری ســازمان بشــتابند و قــویتــرین
مــدافعان تحــول دیجیتــال ،یعنــی نــوآوران را در کــانون تحــو)ت ســازمان قــرار دهن ـد .بــدون
اتخاذ خطمشیهای مناسـ ت تحـول ،فنـاوری ،نـه راهحـل کـه خـود بخشـی از مشـکل خواهـد
بود.
مدافعان فناوری در سازمان کـه قشـر نـوآور و بـهطـور عمـده نیـرویهـای جـوان هسـتند،
بهنحوی حمایـت شـوند کـه سـایر ذینفعـان مـوردبفلـت قـرار نگیرنـد و بـه موانـ بهرمنـدی
سازمان از فناوری تبدیل نشوند؛ زیـرا برتـری ذینفعـان بیرحـامی مـیتوانـد بـه معنـیگریـزی
و تحریــف فنــاوری منجــر شــود؛ ضــمن اینکــه تحــول دیجیتــال بایــد از منظــر یــا ماالبــه
سیاسـی نگریسـته شـود؛ در بیـر ایـنصـورت صـرف منـاب عمـومی بـه پیامـد مالـوب منجــر
نخواهند شد.
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Abstract1
Purpose: This paper aims to analyze the hidden deviations occurring during
formation of information systems which in turn deprives the organizations from real
benefit of the technological transformation.
Design/ Methodology/ Approach: In-depth individual interviews were conducted
with employees, managers and information system developers of public
organizations. Data collection and analysis were carried out simultaneously and
complied with Straussian grounded theory techniques.
Research Findings: Two core categories representing attitudes of the players regarding the processes in which the final system is formed- which named as senseloafing, were, deviation and confrontation. Causal conditions, context, strategies,
consequences with subcategories delineated fully.
Limitations & Consequences: Interviewees in sense-loafing situation, neglect
alternative framing of issues. Hence providing examples needed to help interviewees
make sense and tell what they have experienced.
Practical Consequences: Findings implicate the complexity of technology in
organizations; It warns that policy makers, seeking technology-based
transformation, should promote organizational innovators.
Innovation or Value of the Article: The framing in which this paper deals with
technology and public organizations is far beyond the traditional framing like
technology maturity proposes.
Keywords: Grounded Theory; Policy Making; Sense-loafing; Public Organization.
Paper Type: Research Paper.
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