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 چکیده
 یریتاطالعات مد سیستم های یریبکارگ عوامل موثر برو تبیین  یبررسپژوهش حاضر، هدف 

روش  حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ یقتحق. تهران است یگانه شهردار22در مناطق 

و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه .  می باشد یمایشیپ یفیتوص

موردی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطالعات از روش میدانی کتابخانه ای استفاده شده 

تهران است که  یونان شهردارو معا یراناز مد نفر 132 شامل یقتحق ینا یجامعه آماراست. 

روایی )محتوی( و پایایی )ضریب آلفای کرونباخ( پرسش به صورت در دسترس انتخاب شده اند.

نامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. 

 tتفاده از آماره آزمون و بااس «SPSS.v.21»نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها توسط نرم افزار 

که عوامل تست تک نمونه ای  و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد 

اطالعات  یها یستمس یریعوامل موثر بر بکارگ یناز مهمتر یببه ترت یانسان ی،سازمان یطی،مح

 تهران است. یگانه شهردار22در مناطق  یریتمد

عوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل اطالعات و ارتباطات ،  یفناور: کلمات کلیدی

 سازمانی
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 نام نویسنده مسئول:

 علی امیرامینی کهریزه
 

 یریتاطالعات مد یستم هایس یریعوامل موثر بر بکارگ نقش

http://www.johi.ir/


 73 -80، ص 1396، تابستان 10، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 مقدمه

 بیان مسئله-1
در .است ناپذیر اجتناب و ضروری پذیری انعطاف کسب و محیطی سریع تغییرات با هماهنگی برای اطالعات فناوری از استفاده امروزه

ترین محورهای توسعه در جهان است که بسیاری از کشورهای جهان، توسعه فناوری اطالعات را به عنوان یکی از واقع فناوری اطالعات از مهم

در حال اند و اصلی ساختار جوامع مدرن شده جزءدر مدت زمانی کوتاه  هافناوریاند. این های توسعه خود قرار دادهترین زیرساختاساسی

 ,Khvilon)هستند های پایه و مفاهیم فناوری اطالعات ر خیلی از کشورها به دنبال شناخت فناوری اطالعات و دستیابی به مهارتحاض

نظران همان گونه که اختراع ماشین بخار و وقوع انقالب صنعتی موجب تحوالت عظیم در زندگی کاری و شخصی به اعتقاد صاحب (.2002

 (. Lorin & Erick, 1997هایی را در زندگی آدمی به همراه داشته است )اطات هم به طور مشابه دگرگونیافراد گردید، انقالب ارتب

 در آنها توسط اطالعات فناوری بکارگیری درجه یکدیگر، از سازمانها تمایز دالیل مهمترین از یکی که دهند می نشان تحقیقات

 رقابتی مزیت دارای اند، کرده استفاده بهینه و گسترده طور به اطالعات فناوری از که هایی سازمان ترتیب این به . است سازمانی فعالیتهای

 بدیهی (Tsiknakis& Kouroubali, 2009)برخوردارند بیشتری تمایز از سازمانها سایر به نسبت ذینفعان دیدگاه از و هستند پایدار

 قابلیت یتواندم  اطالعات فناوری که است این بر اعتقاد .دارد ها سازمان در توجهی قابل نقش ای فزاینده بطور اطالعات فناوری که است

سیستم اطالعات مدیریت،  (Benamati,2008. )باشد همراه ها هزینه کاهش با همزمان بطور حالیکه در دهد، افزایش را سازمانها های

سازمان ارایه  گیرندگان تصمیم به مناسب موقع در را شده خالصه و  سامانه سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطالعات به هنگام، صحیح

داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد. هدف نهایی ازایجاد سیستم ها گردآوری، پاالیش، تجزیه 

عات گذشته و حال سازمانها و پدیده های مرتبط با آنها، و تحلیل، پردازش، فشرده و تلخیص کردن، ذخیره کردن و سرانجام انتقال تمامی اطال

   (Naranjo-Gil,2009) .در یک بانک اطالعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آنها است

سیستم های اطالعاتی مدیریت موجبات افزایش آگاهی های مدیران و حتی کارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته، با 

مفاهیم جدید نه تنها حیطه دانش آنها را در مورداینکه قادر به انجام چه کارهایی و اتخاذ چه تصمیم هایی خواهند بود وسعت می بخشد،  طرح

فقر و ضعف اطالعات موجب می شود که .(Nasir,2005)بلکه آنان را درهرچه بهتر انجام دادن مسوولیتها و فعالیتهایشان یاری می نماید

 را سازمان موجود و گذشته وضع وضعف قوت  نقاط  ن نه تنها تصویر درست و کاملی از آینده نداشته باشد، بلکه حتی نتواندمدیریت سازما

صحیح بکند و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و  گذاری هدف تواند می نه نتیجه در. بشناسد کامل و درست

زمان استفاده بهینه نخواهد کرد.لذا می توان یکی از عمده ترین دالیل عدم کارآیی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم پیرو این امر از منابع سا

گیری ضعیف یا غلط یابی موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطالعات کافی و مناسب دانست و این می تواند به دلیل اهمیت کافی 

کردن زیربناهای مناسب، و ضعف در تولید، سازماندهی، ذخیره سازی و اشاعه اطالعات مناسب، دقیق، قایل نشدن برای اطالعات، تأمین ن

 (Khvilon, 2002) صحیح، قابل اعتماد، به هنگام و کامل باشد

تهران، های آن بویژه در استان با توجه به اهمیت شهرداری و پروژه های آن در حوزه شهرها و ضرورت توجه به توسعه زیرساختحال 

افزاید، بحث محدودیت منابع مالی است. به هر ترتیب اتکا اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، که آنچه که بر حساسیت و اهمیت موضوع می

کرد اعتبارات عمرانی نهایت دقت عمل، هم در حوزه نماید که در هزینهباشد، ایجاب میترین منبع تامین اعتبار منابع مالی کشور میاصلی

گفته، یعنی های نوین اعمال گردد. لذا با توجه به جمیع مطالب پیشی و اجرایی و هم در حوزه پشتیبانی، از طریق بکارگیری تکنولوژیفن

های در دست اقدام، حجم باالی اعتبارات و نیز قابل توجه بودن تعدادقراردادها و پیمانکاران و مشاورین فعال در این زمینه از تعدّد زیاد پروژه

ها از سوی دیگر، علی الخصوص مطالب مطروحه در بر و طوالنی بودن فرآیندهای پشتیبانی مرتبط با پروژهیک سو و اهمیت، پیچیدگی، هزینه

نماید که سیستم های اطالعاتی مدیریت با توان و های پروزه های شهرداری در استان تهران ایجاب میباب اهمیت ساخت و توسعه زیرساخت

ها بکار گرفته شود. بنابراین الزم است عوامل موثر بربکارگیری سیستم های اطالعات مدیریت در هر کشور و ی در مدیریت پروژهقدرت بیشتر

سازمانی بصورت مستقل مورد مطالعه قرارگیرد. بر این اساس تحقیق حاضر بدنبال پاسخ علمی به این سؤال اصلی است که: عوامل موثر 

گانه شهرداری تهران کدامند؟ و ترتیب اولویت این عوامل موثر 22های مناطق العات مدیریت در مدیریت پروژهبربکارگیری سیستم های اط

 باشد؟ بربه چه صورت می

 

 روش تحقیق-2
و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره .  می باشد یمایشیپ یفیروش توص حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ یقتحق

به منظور سنجش دیدگاه مدیران و  موردی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطالعات از روش میدانی کتابخانه ای استفاده شده است.مطالعه 
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ای محقق ساخته در طیف اطالعات مدیریت( از پرسشنامه سیستم هایمعاونان در خصوص متغیر مورد مطالعه ) عوامل موثر بربکارگیری 

های اولیه ابزار به مبانی نظری، اساتید و صاحبنظران مراجعه و پس از تهیه فرم اولیه ابزار این راستا برای تهیه گویهلیکرت استفاده شد.  در 

و نسبت به تعیین  شدنفر اجرا  30)عوامل موثر بربکارگیری در سه بعد محیطی، سازمانی، انسانی ( آن را در یک مطالعه مقدماتی بر روی 

روایی )محتوی( و پایایی )ضریب آلفای کرونباخ( پرسش نامه ها حاکی از آن بودند که که د یه از آلفای کرونباخ اقدام گردپایایی ابزار با استفاد

تهران  یو معاونان شهردار یراناز مد نفر 132 شامل یقتحق ینا یجامعه آمارابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. 

به صورت در دسترس انتخاب مونه ها نکه حجم جامعه محدود و قابل شمارش بوده و با حجم نمونه منطبق می باشد  ینبا توجه به ا است

 شده اند.

است. در سطح آمار توصیفی  در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته اطالعاتدر این پژوهش تجزیه و تحلیل 

های تحقیق در سطح آمار استنباطی فرضیهو مشخصات افراد نمونه با استفاده از فراوانی، درصد و جدول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

 ه اند.گرفت مورد آزمون قرار SPSS .v.21آزمون فریدمن تحت نرم افزار آماری  با استفاده از آزمون تی تست تک نمونه ای،

 

 یافته های تحقیق-3
کل اطالعات حاصل از پرسشنامه در زمینه مشخصات فردی شامل  میزان تحصیالت ، جنسیت و سابقه همکاری با اداره بخشدر این 

 .استدر قالب جداول و نمودارهای آماری منعکس و تشریح شده

 19( از جامعه نمونه دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، تعداد %3/5نفر )معادل  7، تعداد  بخش آمار توصیفیهای تحقیق در براساس یافته

نفر )معادل  20( دارای مدرک تحصیلی لیسانس ، تعداد %2/65نفر )معادل  86دیپلم ، تعداد ( دارای مدرک تحصیلی فوق%4/14نفر )معادل 

نفر )معادل  118( از جامعه نمونه زن و تعداد %6/10نفر )معادل  14تعداد  . که از اینباشندلیسانس می(  دارای مدرک تحصیلی فوق2/15%

 .باشند( مرد می4/89%

( از جامعه نمونه %8/28نفر )معادل  38( ارائه شده است ، تعداد 1که در جدول شماره )بخش آمار توصیفی های تحقیق براساس یافته

نفر  19سال ، تعداد  10تا  5ارای سابقه خدمت/همکاری بین ( د%8/34نفر )معادل  49سال ، تعداد  5دارای سابقه خدمت/همکاری کمتر از 

 20تا  15( دارای سابقه خدمت/همکاری بین %4/11نفر )معادل  15سال ، تعداد  15تا  10( دارای سابقه خدمت/همکاری بین %4/14)معادل 

( دارای سابقه خدمت/همکاری %3/8نفر )معادل  11سال و تعداد  25تا  20( دارای سابقه خدمت/همکاری بین %3/2نفر )معادل  3سال ، تعداد 

 .باشندسال و باالتر می 25

 SPSSآزمون فریدمن تحت نرم افزار آماری  های تحقیق با استفاده از آزمون تی تست تک نمونه ای،فرضیه آمار استنباطیبخش ر د

.v.21 گرفته اند. مورد آزمون قرار  

 3لیکرت= میانگین نظری بر اساس طیف پنج درجه ای  

 سطح معنی داری درجة آزادی T میانگین فراوانی 

 .../. 131 194/9 4754/3 132 سازمانی

 .../. 131 046/8 4386/3 132 انسانی

 .../. 131 600/11 6077/3 132 محیطی

 

آمده از دیدگاه پاسخگویان گیریم که بین میانگین به دست نتیجه می 000/0براساس یافته جدول فوق و به استناد سطح معنی داری 

میانگین حاصله در فرضیه اول داری از لحاظ آماری در سطح کمتر از یک هزارم وجود دارد و چون ( ابزار تفاوت معنی3با میانگین نظری )

تحقیق )عوامل  توان ادعا نمود که فرضیه( )در حد زیاد و حیلی زیاد در طیف لیکرت( است ، پس می3( بزرگتر از میانگین شاخص)4745/3)

از لحاظ آماری  99/0تهران( با اطمینان  شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری عوامل موثر بر سازمانی یکی از

( ، 1379( ، محمدی )1387( ، علیدوستی )1384( ، مشایخی و دیگران )1387این نتیجه با نتایج تحقیق کاظمی و دیگران ). گرددتایید می

 .باشد( همسو می2001آنگ و دیگران )

( )در حد زیاد و حیلی زیاد در طیف لیکرت( 3( بزرگتر از میانگین شاخص)4386/3میانگین حاصله ) در فرضیه دوم به علت اینکه

 مناطق در دیریتم اطالعات سیستم های موثر بر بکارگیری توان ادعا نمود که فرضیه تحقیق )عوامل انسانی یکی از عواملاست ، پس می

زاده ( ، قاضی1387این نتیجه با نتایج تحقیق کاظمی و دیگران ). گردداز لحاظ آماری تایید می 99/0تهران( با اطمینان  شهرداری گانه22
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ایگباریا ( ، 2002( ، نورث راپ )1379( ، محمدی )1387( ، علیدوستی )1390زاده و روحانی )( ، صرافی1384( ، مشایخی و دیگران )1375)

 .باشد( همسو می2000( ، کوندا و بروکس )1998و دیگران )

( ) در حد زیاد و حیلی زیاد در طیف لیکرت( است ، 3( بزرگتر از میانگین شاخص)6077/3چون میانگین حاصله ) در فرضیه سوم

 گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات تم هایسیس بکارگیری توان ادعا نمود که فرضیه تحقیق )عوامل محیطی یکی از عوامل موثر بر پس می

( ، فرهنگی و دیگران 1387این نتیجه با نتایج تحقیق کاظمی و دیگران ) .گردداز لحاظ آماری تایید می 99/0تهران( با اطمینان  شهرداری

 .باشد( همسو می1387( ، علیدوستی )1390زاده و روحانی )( ، صرافی1384( ، مشایخی و دیگران )1389)

 ( : نتایج تحلیل واریانس2) جدول

 هامیانگین رتبه عوامل اولویت

 95/3 عوامل محیطی 1

 38/3 عوامل سازمانی 2

 37/3 عوامل انسانی 3

 

 شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری عوامل های هریک از مهمترین( میانگین رتبه2جدول شماره )

(  X2= 17.845و  p<0/003 ,df =5های حاصل از تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که آزمون مریع کای )یافته .دهدمیرا نشان  تهران

در صدر عوامل ، عوامل مالی با  95/3ها بیانگر این است که عوامل محیطی با میانگین باشد. براین اساس تفاوت بین میانگین رتبهدار میمعنی

 مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری عوامل در اولویت سوم مهمترین 38/3ت دوم و عوامل سازمانی با میانگین در اولوی 81/3میانگین 

 گیرند.قرار می تهران شهرداری گانه22 مناطق در

 بررسی تفاوت بین عوامل سازمانی جهت( : نتایج تحلیل واریانس 3جدول شماره )

 هامیانگین رتبه عوامل سازمانی اولویت

 05/5 عدم وجود فرد مسؤول برای راهبری فناوری اطالعات در سازمان 1

 78/4 عدم وجود و یا ضعیف بودن برنامه جامع برای کاربرد فناوری اطالعات 2

 78/4 وجود ابهام در فرآیندهای موجود انجام کار 3

 47/4 های سنتی تامین اطالعاتاستفاده از روش 4

 40/4 های داخلیو دستورالعمل هانامهناکارآمد بودن آئین 5

 33/4 کلعدم برخورداری فناوری اطالعات از جایگاه سازمانی مناسب درساختار تشکیالتی اداره 6

 32/4 کاربردهای نابجای فناوری اطالعات در سازمان 7

 86/3 های فناوری اطالعاتعدم ثبات در تیم مجری پروژه 8

 

 شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری سازمانی هریک از عواملهای ( میانگین رتبه3جدول شماره )

 ( X2= 26.575و p<0.000 ,df =7)های حاصل از تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که آزمون مریع کای یافته .دهدرا نشان می تهران
با «عدم وجود فرد مسؤول برای راهبری فناوری اطالعات  »بیانگر این است که ها باشد. براین اساس تفاوت بین میانگین رتبهدار میمعنی

عدم ثبات »تهران قرارداشته و  شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های در صدر عوامل سازمانی بکارگیری 05/5میانگین 

 گیرد.ین اولویت در بین عوامل سازمانی قرار میتردر پائین 86/3با میانگین « های فناوری اطالعات در تیم مجری پروژه

 ( : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین عوامل انسانی4جدول شماره )

 هامیانگین رتبه عوامل انسانی اولویت

 41/5 های کافی و مناسب برای کاربرانعدم وجود آموزش 1

 ICT 30/5ضعیف بودن اتفاق نظر میان مدیران،متخصصان فناوری وکاربران درزمینة کاربرد  2

 26/5 و پیامدهای ناشی از استقرار آن در سازمان ICTهای آشنایی ناکافی کارکنان با قابلیت 3

 05/5 احساس به خطر افتادن امنیت شغلی در کاربران 4
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 05/5 فناوری اطالعاتهای وجود تعارض در تیم مجری پروژه 5

 84/4 تجربة ناکافی کار با رایانه و سیستم های مکانیزه 6

 81/4 مقاومت کارکنان سازمان در برابر تغییر 7

 79/4 احساس عجز و ناکامی در کاربرد فناوری اطالعات در میان کاربران 8

 48/4 ادراک از مشکل بودن استفاده از رایانه 9

 

 شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری های هریک از عوامل انسانیمیانگین رتبه( 4جدول شماره )

 ( X2= 15.773و p<0.046 ,df =8)های حاصل از تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که آزمون مریع کای یافته .دهدرا نشان می تهران

با میانگین «های کافی و مناسب برای کاربران عدم وجود آموزش»ها بیانگر این است که نگین رتبهباشد. براین اساس تفاوت بین میادار میمعنی

ادراک از مشکل بودن »قرارداشته و  تهران شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های انسانی بکارگیری  در صدر عوامل 41/5

 گیرد.رین اولویت در بین عوامل انسانی قرار میتدر پائین 48/4با میانگین « استفاده از رایانه

 بررسی تفاوت بین عوامل محیطی جهت( : نتایج تحلیل واریانس 5جدول شماره )

 هارتبهمیانگین عوامل محیطی اولویت

 ICT 87/5کافی نبودن حمایت ، راهنمایی و مشاوره از سوی دستگاههای حاکمیتی و نظارتی استان در زمینة کاربرد  1

 83/5 پائین بودن سرعت اینترنت 2

 34/5 عدم وجود مشاوران واجدشرایط در زمینه طراحی و استقرار فناوری اطالعات 3

 96/4 وجود قوانین و مقررات نامناسب و محدود کننده 4

 92/4 های فناوری اطالعات در سطح استان و کشورمناسب نبودن زیرساخت 5

 90/4 فناوری اطالعاتگران بودن تجهیزات مرتبط با  6

 58/4 فقدان  قوانین و مقررات حقوقی الزم در کشور 7

 47/4 جدید و نوپا بودن کاربرد فناوری اطالعات 8

 12/4 کنندگان واجد شرایط در حوزة فناوری اطالعاتکمبود عرضه 9

 

 شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری های هریک از عوامل محیطی( میانگین رتبه5جدول شماره )

 X2= 63.108و p<0.000 ,df =8های حاصل از تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که آزمون مریع کای )یافتهکه دهدرا نشان می تهران

راهنمایی و مشاوره از سوی دستگاههای کافی نبودن حمایت ، »ها بیانگر این است که باشد. براین اساس تفاوت بین میانگین رتبهدار می( معنی

 سیستم های محیطی بکارگیری  در صدر عوامل 87/5با میانگین « حاکمیتی و نظارتی استان در زمینة کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

با میانگین « ری اطالعاتکنندگان واجد شرایط در حوزة فناوکمبود عرضه»قرارداشته و  تهران شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات

 گیرد.ترین اولویت در بین عوامل محیطی قرار میدر پائین 12/4
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 نتیجه گیری 
از حیث میزان تحصیالت بیشترین تعداد این است که باشد های توصیفی پژوهش قابل تبیین و بحث میبراساس یافتهنتایجی که 

 .باشنداز آنها دارای مدرک تحصیلی دیپلم می %5کمترین تعداد یعنی در حدود دارای مدرک تحصیلی لیسانس و  %2/65پاسخگویان یعنی 

این توزیع منطقی است که بیشتر نمونه آماری دارای تحصیالت عالیه باشند ، چرا که اساساً مخاطبین پژوهش کارشناسان هستند که در حدود 

از کارشناسان نیز  %4/89درصد پاسخگویان را  زنان تشکیل داده و  6/10از لحاظ متغیر جنسیت ، .دهنداز جامعه نمونه را تشکیل می 38%

سال  20از مجموع پاسخگویان باالی  %6/24سال و  10از پاسخگویان زیر  %6/63از حیث متغیر سابقه خدمت ، در مجموع  .باشندمرد می

 .سابقه دارند

سؤال تحقیق ترتیب و اولویت  .ظ آماری تأیید شدنداز لحا %99شود هر سه فرضیه پژوهش با اطمینان همچنانکه مالحظه می

های حاصل از تحلیل واریانس فریدمن نشان داد ها و یافتهاختالف بین میانگین .تأثیرگذاری عوامل سه گانه سازمانی ، انسانی و محیطی بود

شد که عوامل محیطی با میانگین باشد. براین اساس مشخص دار می( معنی X2= 17.845و  p<0/003 ,df =5که آزمون مریع کای )

در اولویت  38/3، عوامل سازمانی با میانگین  تهران شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری در صدر عوامل 95/3

 گیرند.دوم و باالخره عوامل انسانی در اولویت سوم می

الذکر به ترتیب اعمال شده عوامل فوق« کاظمی و دیگران»در تحقیق است ، مطابق آنچه که در بخش بررسی مطالعات پیشین آمده

نیز اگرچه اولویت عوامل « زاده و روحانیصرافی»در تحقیق  .اند ولیکن اولویت عوامل مشخص نشده استبندی شدهدر این پژوهش دسته

در سایر تحقیقات نیز اساساً اولویت  .وجود نداردبندی عوامل امکان مقایسة کامل از این حیث مشخص شده ولیکن به علت تفاوت در طبقه

  .استعوامل مشخص نگردیده

 در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری عوامل گانه سازمانی ، انسانی و محیطی به عنواندر کنار اثبات اثرگذاری عوامل سه

شناسایی .متعلق به عوامل محیطی ، سازمانی و انسانی استمشخص گردید که اولویت اول تا سوم به ترتیب  تهران شهرداری گانه22 مناطق

کافی نبودن حمایت ، راهنمایی و مشاوره از سوی دستگاههای »عوامل محیطی به عنوان مؤثرترین مانع از یک سو و همچنین شناسایی مؤلفة 

های این عامل و از سوی دیگر ، تعیین ر بین مؤلفهبه عنوان اولویت اول د« حاکمیتی و نظارتی در زمینة کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

-تواند نشان از بالتکلیفی دستگاههای دولتی خصوصاً واحدهای استانی در مقولة بکارگیری تکنولوژیعوامل سازمانی به عنوان اولویت دوم ، می

ر به گسترش سطح کاربری این فناوری در تواند منجهای اداری نمیهای نوین و نیز حاکی از این موضوع باشد که صرف صدور بخشنامه

های مؤثر از سوی دستگاههای نظارتی و خصوصاً ها و راهنمائیهای مناسب ، ارائه حمایتمشیبلکه تعیین خط .دستگاههای دولتی گردد

وامل سازمانی و بویژه عوامل در بیشتر متون و مقاالت مرتبط با موضوع تحقیق به اهمیت ع.باشدحمایت سازمانی و انسانی از ضروریات امر می

 .استدر حالیکه در پژوهش حاضر عوامل سازمانی در اولویت دوم و عوامل انسانی در اولویت آخر شناسایی شده .انسانی تاکید شده است

 

 پیشنهادهای تحقیق
 هادهای  برخاسته از نتایج تحقیق پیشن

اند، لذا به منظور گسترش سطح های تحقیق مورد تایید آماری قرار گرفتهفرضیهبا توجه به اینکه  نتایج آزمون آماری در خصوص 

 تهران شهرداری گانه22 مناطق در مدیریت اطالعات سیستم های بکارگیری عوامل کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت مهمترین

 گردد:پیشنهادهای زیر مطرح  می

 استقرار و بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرداری با لحاظ شرایط و مقتضیات واقعیتدوین برنامة جامع راهبردی برای  -

ریزی برگزاری جلسات هماهنگی برای توجیه و جلب حمایت مسئولین استانی)تهران( بویژه مسئولین دفاتر فناوری اطالعات و برنامه -

 و بودجه استانداری

کل شهرداری و تعیین مدیر پروژه حائز شرایط برای های عملیاتی ادارهرای هر یک از حوزههای عملیاتی و کاربردی بتدوین برنامه -

 دهی پروژههر پروژه و عدم تغییر افراد مزبور تا زمان نتیجه

های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آشنایی و مهارت تخصصی مدیران و کارشناسان در زمینه فناوری اطالعات و برگزاری دوره -

 تارتباطا

 سازی و استقرار فناوری اطالعات و ارتباطاتباال بردن اعتماد و اطمینان کارکنان از جهت امنیت شغلی آنها در صورت پیاده -

 کل و رفع عیوب سیستم و وضعیت موجودهای فنی ادارهارتقاء سطح فنی زیرساخت -
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 پیشنهادهای پژوهشی

شود تحقیق مشابهی را در سطح دیگر است، به محققین بعدی پیشنهاد میتهاین تحقیق در شهرداری استان تهران صورت گرف  -

 ادارات دولتی انجام داده و نتایج حاصل از تحقیق را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کنند.

فعالیت ،  Readiness)آمادگی   RAIو براساس مدل « نوریتوکل و قاضی»شود محققین آتی طی پژوهشی مطابق تحقیق پیشنهاد می  -

Activity و اثر Impactهای سازمان»های خاص در بندیهای دولتی استان و یا با طبقه(وضعیت انتشار فناوری اطالعات را در سازمان

 و ... بررسی نمایند . « های فرهنگی و اجتماعی سازمان« » های امور زیربنایی و تولیدی سازمان» ، « حاکمیتی و نظارتی 

تواند های قانونی این تحقیق میهای دولتی و خصوصی از نظر میزان اختیارات و محدودیتوتهای موجود بین سازمانبا توجه به تفا -

 های خصوصی نیز انجام گردد.ها و شرکتبرای سازمان
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