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  مرتبط باهای نیروی انسانی  بررسی توانمندی

 دولت الکترونیک پذیری تعاملبلوغ 
 ، سیداحمد حسینیزاده اهلل قربانی ، وجه، علی رضائیانفرخ قوچانی

 33/19/9317تاریخ دریافت: 

 31/18/9317تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های الزم از سوی نیروی انسانی  تغییری در سازمان، نیازمند پذیرش و کسب توانمندیهر 
ی امروزی ها سازمانجمله مباحث جدید در الکترونیک ازپذیری دولت  تعامل. است آن سازمان

دنبال  ابل اشاره دارد. در این مقاله بهی متقها سازمانکه به مفهوم همکاری مشترک بین  است
دولت  پذیری تعاملدر مراحل مختلف بلوغ  ها سازماننیاز نیروی انسانی های مورد بررسی توانمندی

از نفر  98تصادفی و هدفمند بوده و تعداد نمونه پژوهش غیر گیری در این نمونهالکترونیک هستیم. 
اند.  ای و آثار مکتوب انتخاب شده طریق معیارهای تحصیالت، سابقه کار حرفهاست که ازخبرگان 

دار مراحل  ترکیبی بوده که در مرحله اول ازطریق تحلیل محتوای کیفی جهت این پژوهش از نوع
د و سپس در مرحله شنیروی انسانی مرتبط با هر مرحله مشخص  های و توانمندی پذیری تعاملبلوغ 

د. نتایج این پژوهش ش تأییدموارد احصاشده توسط خبرگان  ،دلفی فازی فنکیفی با استفاده از 
 پذیری تعاملنیاز نیروی انسانی در مراحل اولیه بلوغ های مورد حاکی از آن است که توانمندی

تر شده و  ها پیچیده این توانمندی پذیری تعاملشرفت مراحل بلوغ مان با پی ز و هم استعمدتاً فنی 
 شود. های نظری یا ادراکی می شامل مهارت

  ؛ دولت الکترونیکپذیری تعامل؛ بلوغ پذیری تعاملهای نیروی انسانی؛  توانمندی :ها هكلیدواژ
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 مقدمه
ای جزء الینفک  فزایندهطور  کنند به هایی که آن را ایجاد می فناوری اطالعات و پروژه

اطالعات وابسته  ساخت فناوریها تقریباً به زیر سازماناند و بسیاری از  آمدهزندگی مدرن در

همدیگر است.  باسازی آنها  ها، همانا ایجاد ظرفیت و یکپارچه سازمانروی هستند. چالش فرا

که  یعنی محیطی ،دخود بگیر باید مفهوم سازمان آموزشی را به امروزه محیط فناوری اطالعات

های توسعه بخشند، محیطی که الگوشان را برای ایجاد نتایج مطلوب  افراد در آن پیوسته توانمندی

رشد تفکر در آن ارتقا یابد، محیطی که در آن سالیق و عالیق اجتماعی آزاد باشد و  نوین و روبه

 (. 379: 9313قیان، )طبرسا و صاد محیطی که افراد پیوسته یاد بگیرند که چگونه بیاموزند

در دولت الکترونیک  پذیری تعاملهای نیروی انسانی مرتبط با بلوغ  احصا و بررسی توانمندی

گذاران  و سیاست ها سازمانبرای مدیران منابع انسانی یک منبع اطالعاتی ارزشمندی را تواند می

ری، اثربخشی، برای موفقیت اهداف دولت )همکا پذیری تعاملدولت الکترونیک فراهم آورد. 

اسی شود و فقدان آن یک چالش اس کارایی و تحویل یکپارچه خدمات( یک اصل محسوب می

(. بهبود 9313مرام،  زاده و حسینی )قربانی آید حساب می برای بلوغ دولت الکترونیک به

ترساختن  موفق برایی دولتی و خصوصی ها سازمانی دولتی و نیز بین ها سازمانبین  پذیری تعامل

 پذیری تعاملها برای یکپارچگی و  . هرچند هنوز اغلب تالشاستالکترونیک بسیار حیاتی لت دو

( که یکی از 3118سیتر،  )گاتسچاک و سالی رو هستند های جدی روبه ها و چالش با محدودیت

مطرح  سؤال، حال این است های نیروی انسانی های تمرکز آن بحث توانمندی ترین حوزه اساسی

ای اثربخش صورت  گونه سازمان به در پذیری تعاملیک از سطوح بلوغ برای اینکه هر است که

 در نیروی انسانی سازمان ایجاد شود؟باید هایی  پذیرد، چه توانمندی

دنبال  یی که بهها سازمانهای نیروی انسانی در  توانمندیما در این پژوهش درپی بررسی 

یا  پذیری تعاملایم.  ن در سازمان خود هستند، بودهو پیمودن سطوح بلوغ آ پذیری تعاملایجاد 

های مشترک  سازد تا با یکدیگر در حوزه را قادر می ها سازمانقابلیت همکاری متقابل، 

هایی شوند که عمدتاً  کاری ها و دوباره کاری خشی داشته باشند و مانع از موازیبهای اثر همکاری
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ترین و شاید  رو یکی از مهم هستند. ازاین به بخش عمومی دچار آن دهی ی خدمتها سازمان

 است )قابلیت همکاری متقابل( 9پذیری تعاملترین مسئله دولت الکترونیک، مفهوم  مهم

فواید  پذیری تعاملنمودن دولت الکترونیک به  (. توانمند9313، 3زاده به نقل از گلدکول )قربانی

)نواکوسکی و  و دسترسی را همراه دارد پذیری وری، شفافیت، مسئولیت بهبود بهرهجمله زیادی از

 (.3193 ،3لویس

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
وسیله وزارت دفاع ایاالت متحده در سندی به نام  در ابتدا به« پذیری تعامل»اصطالح 

مریکای اافزار در سازمان پیمان نظامی  ها و تجهیزات جنگ سیستم پذیری تعاملاستانداردسازی و »

ها،  سیستم توانایی»عبارت بود از:  پذیری تعاملمطرح شد. در این سند،  9177در سال  «)ناتو( شمالی

ها  ها و واحدها و نیز پذیرش خدمات از سیستم ها یا نیروها برای ارائه خدمات به دیگر سیستمواحد

صورت اثربخش  دل و تعامل، در کار با یکدیگر بهو واحدهای دیگر تا آنها با استفاده از این تبا

 (.965ـ  967 :9313، 7نقل از کوبیک و  همکاران ام بهمر زاده و حسینی )قربانی «ند.شوتوانمند 

(، 3117) 5صورت گرفته است. فورد و همکاران پذیری تعاملحال تعاریف زیادی از  تابه

وشش اند که دامنه وسیعی از تعاریف ممکن را پ ارائه کرده پذیری تعاملاز  تعاریف متفاوتی

 دهد: می

 (3117، 8)موریس و همکاران "ها به کار با یکدیگر توانایی سیستم " مثل: خیلی عمومیـ 

های  ( تبادل داده9های ارتباطی به ) ای از موجودیت توانایی مجموعه" مثل: خیلی خاصـ 

شده،  های وضعیت براساس معانی عملیاتی، توافق آن داده( کارکردن در3شده و ) وضعیت مشخص

 (3: 3117)موریس و همکاران،  "خاصو 
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ها، ابزار و  )سیگنال دوطرفه: مسیرهای ارتباطی سازگار یرادیو" د مثل:خیلی هدفمنـ 

9پذیر و ظرفیت مقیاس های سازگار(، پوشش سیستم رادیویی یا قدرت سیگنال کافی بسامد
" 

 (3199، 3پدیا )ویکی

 (3199پدیا،  )ویکی" اس پذیرسیستم رادیویی یا قدرت سیگنال کافی، و ظرفیت مقیـ 

؛ فورد و همکاران، 3117، 3و همکاران ؛ برونسوردIEEE، 9111)  مالحظه تحقیقات قابل

را برای  پذیری تعاملهای جدیدی جهت فهم  (، راه3116 ؛ لویس و همکاران،3117 ،7؛ گیبنز3117

IEEEعمده طور ه)ب رایانهقبیل جامعه کاربران نفعان مهم از بسیاری از ذی
(، صنعت بهداشت و 5

 .اند افزاری، فراهم کرده سسات تحقیقات نرمؤدرمان، بخش دفاعی ایاالت متحده و م

وجود دارد،  پذیری تعاملتوجهی به  دهد که هرچند عالقه قابل این فراوانی تحقیقات نشان می

ر این ولی توافق کمی بر سر چیستی آن وجود دارد. یک دلیل بالقوه برای تعدد تعاریف و تفاسی

تواند از فنی تا غیرفنی، بسته به حوزه  عبارتی می رد؛ بهبستگی به موقعیت دا پذیری تعاملاست که 

 (. 3117)فورد،  مطالعه، معانی گوناگون بگیردمورد

یک مانع اساسی جهت  ،...(قبیل موانع، فهم، پذیرش و)از پذیری تعاملرسد مسائل  نظر می به

ت مرتبط و حوزه فهم بهتر نسبت به موضوعا ،واقعاست. در 8نیکدستیابی به مزایای دولت الکترو

ولت الکترونیک کمک کند. تا های دستیابی به مزایای د تواند به بسیاری از سختی نظر میمورد

 فنیعنوان یک مسئله  در وهله اول به پذیری تعاملهای دولتی به بحث  سامانهکه بسیاری از  زمانی

منظر دیگری به خود خواهند گرفت و  پذیری تعاملکنند، حجم عظیمی از مشکالت  نگاه می

گیرند. برای  قرار می تأثیرخصوص در حوزه خدمات عمومی، تحت  هوسیله منابع گوناگونی، ب هب

ها و سازی فرایندمثل استاندارد فنی، نیازمند توجه به عوامل پذیری تعاملتوجه به تمامیت چالش 

)نواکوسکی و  مثل موضوعات حقوقی، سیاسی و اجتماعی است فنینیز عوامل غیر وها  معانی داده
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 (.3193 ،لویس

 جهانی شبکه و اینترنت از استفاده"عنوان  ای به طور گسترده هاصطالح دولت الکترونیک ب

(. 3118 ملل، سازمان) شود تعریف می "شهروندان به دولتی خدمات و اطالعات ارائه برای وب

های مختلف  البته در اواخر قرن بیستم، مفهوم دولت الکترونیک که صرفاً درباره استفاده از فناوری

به تحوالت کیفی در بخش دولتی  اطالعات و ارتباطات بود، رو به تغییر نهاد و سعی در دستیابی

ی به سمت ایجاد ا طور فزاینده های جدید نمود. این مفهوم به طریق تغییرات در توسعه مهارتاز

های دولتی باز، منعطف و با تشریک مساعی با یکدیگر گرایش دارد. تالش برای دستیابی  مدیریت

اطالعاتی  های سامانه یندهای کاری و یاابه چنین اهدافی بیانگر این است که یکپارچگی فر

الکترونیک  (. مزایای دولت961: 9313مرام،  زاده و حسینی )قربانی واحدهای دولتی کافی نیست

. همچنین ایجاد استپذیری، و دسترسی بهتر  وری، شفافیت، مسئولیت ود در بهرهشامل بهب

 پذیری تعاملتنها با ایجاد  د. این امرشو ها می آمدن هزینهتر هماهنگی در خدمات موجب پایین

سازمان ها نیز در  بر قابلیت فنی، سایر قابلیت که در این جهت عالوه شود محقق می ها سازمان

 (.7: 3199، 9)کوبیک و همکاران آید میوجود  به

 استفاده مورد و سازمان مدیریت های پژوهش در ای گسترده طور به ،رشد مراحل های الگو

 شرح را ها پدیده از وسیعی طیف ها الگو این ،(9117) تئو و کینگ نظر طبق. گیرند می قرار

 ها مدل این. غیره و بیولوژیکی رشد محصول، زندگی چرخه سازمانی، زندگی چرخه: دهد می

 سطح ،ها سازمان رشد در( مفهومی مراحل ازلحاظ) ای شده بینی پیش الگوهای که کنند می فرض

       توالی ذاتی، .9: از عبارتند مراحل این. زنده وجود دارد موجودات رشد و محصوالت فروش

 طیف .3 و نیست برگشت قابل آسانی به که دهد می رخ مراتبی سلسله پیشرفت یک عنوان به .3

این  شده در الگوی بلوغ مطرح .کند می ترویج را سازمانی ساختارهای و ها فعالیت از ای گسترده

نیاز های مورد یک از مراحل آن توانمندیاست که براساس هرای پیوسته  مرحله مقاله از نوع پنج

 نیروی انسانی احصا شده است.

 

1. Kubicek & et.al 
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 و یزشود، تجه میمحسوب  یعامل و محور سازمان ترین ، مهمنیمنابع انسا کهازآنجا

 ها سازمانکلیه برخوردار است و  یژهو یتاز اهم ییرات،مواجهه با تغ یمنابع مزبور برا یساز آماده

آن  و ابعاد مختلف ها وقت و برنامه را به پرورش انسان یه،سرما یشترینب یدبا یتیهر نوع مأمور با

 ،سازیی توانمندها مهبرنا یمسئله را اجرا ینا حلراه  ها سازمانز ا یاریبس. دهند اختصاص

 یروینیند. پرورش کارکنان توانمند را فراهم نما یزم براینه الاند زم هش کردالداده و ت یصتشخ

)صفدریان و  رود شمار می های هر سازمان به موریتأم از عوامل مؤثر در تحقق اهداف یانسان

 (. 951ـ  959: 9318کیانی، پور

ها و  ها، روش نظامسازی کارکنان، عبارت است از مجموعه ( توانمند3119) به اعتقاد کارتر

وری، بالندگی،  توسعه قابلیت و شایستگی افراد درجهت بهبود و افزایش بهرهاقداماتی که از راه 

 ودش کار گرفته می های سازمان به رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف

 (.37: 9317الدین،  بیدختی و غیاث )امین

 دولت الکترونیک  پذیری تعامل بلوغ سطوح
توان یک مدل  بالقوه از  های مراحل رشد، می ها و مدل سیستم پذیری تعاملاساس ادبیات بر

سطح از مراحل  5آمده  3که در شکل طور دولت الکترونیک ارائه کرد. همان پذیری تعاملبلوغ 

 د:شو تشریح میاز آنها ادامه هریک( که در 3111)گاتسچاک،  استقابل ارائه  پذیری تعاملبلوغ 

افزار  افزار و نرم برقراری ارتباط با یکدیگر به سختها برای  رایانه: ای رایانه پذیری تعامل. 9

ا های مرتبط ب های گوناگونی برای مواجه با چالش فننیاز دارند. امروزه ابزارهای محصوالت و 

ها عمل  گذاری پیام راکوسیله اشت ها عموماً به فنها در یک مبادله، وجود دارد. این  دستگاهارتباط 

های اطالعاتی یک سازمان با  سامانهدر این سطح مستلزم توانایی همکاری  پذیری تعاملکنند.  می

های فناوری  زیرساختآوردن  ست که ایجاد آن ازطریق فراهمها سازمانهای مشابه در سایر  سامانه

 (. 3116، 9)چن و همکاران اطالعات و ارتباطات میسر است

کارمند وظایف خود را  ندی: در یک فرایند کاری مشخص، هریافر پذیری تعامل. 3

 

1. Chen & et.al 
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سازی راستا دهد که هم برای فرد و هم برای سازمان پذیرفته شده باشد. هم ای انجام می گونه به

کند.  کید میأدولت الکترونیک ت پذیری تعاملبر لزوم  ها سازمانن فرایندهای کاری در همکاری بی

 مهم است. پذیری تعاملوسیله  های کاری بهر فرایندوری د در این سطح، یکپارچگی و بهره

سازمانی  دانشی: در این سطح، کسب اثربخشی و یادگیری در روابط بین پذیری تعامل. 3

ایجاد و حفظ کنند که  ،بر همکاری روابط مبتنیدبای ها سازماناهمیت دارد.  پذیری تعاملطریق از

های  ها، طراحی بانک در آن تسهیم دانش حالل مشکالت متعددی در زمینه تعریف و ساختار داده

 های شبکه ناسازگار باشد. و زیرساخت  های بسیار متغیر اطالعاتی گوناگون، کیفیت داده

های  ر این سطح از خلق ارزش با تعامل بین فعالیتد پذیری تعاملارزشی:  پذیری تعامل. 7

که  ای گونه به ؛الکترونیک در ارتباط است اصلی در ساختارهای ارزشی متفاوت در دولت

 بدهند.تشکیل یک زنجیره ارزش را  ،پذیری تعاملطریق ی همکار با یکدیگر ازها سازمان

ی همکار اهمیت ها سازمانبین  افزایی اهبردی: در یکپارچگی راهبردی، همر پذیری تعامل. 5

در پایان  تر وجود دارد( وجود ندارد. )که اغلب در سطوح پایین دارد و دیگر تعارض در اهداف

)گاتسچاک،  ی متعامل وجود داشته باشدها سازمان، دیگر نباید تعارضی در هدف میان هاین مرحل

3111.) 
 

 
 (9001 دولت الکترونیک )اقتباس از گاتسچاک، پذیری تعاملمدل بلوغ . 9شکل 

 پذیری سازمانیتعامل

 9سطح 

 7سطح 

 5 سطح

 3سطح 

 پذیری راهبردیعاملت

 پذیری ارزشیعاملت

 پذیری دانشیعاملت

 یندیاپذیری فرعاملت

 3سطح 

 ایپذیری رایانهعاملت

 زمان
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 پیشینه تجربی
 پذیری تعاملخصوص توانمندی نیروی انسانی و های پیشین در پیشنیه پژوهش 9در جدول 

 شده است. مروردولت الکترونیک 
 دولت الکترونیک پذیری تعاملخصوص توانمندی نیروی انسانی و های پیشین در . پژوهش9جدول 

 ها یافته موضوع نگارنده

اخوان خرازیان و 

 (9318) مقدسی

توانمندسازی بر تسهیم دانش و  تأثیربررسی 

 تأثیرطراحی مدل چندسطحی برای تبیین 

 فرهنگ سازمانی مشارکتی بر تسهیم دانش

جمله تسهیم دانش تا از راهبردموفقیت سازمان در اجرای هر 

 .حد زیادی به توانمندسازی کارکنان بستگی دارد

دامغانیان و 

 (9313) همکاران

مدیریت دانش اطالعات بر  فناوری تأثیربررسی 

گری توانمندسازی در شرکت ملی  با میانجی

 حفاری ایران

طریق صورت مستقیم و غیرمستقیم، از اطالعات به فناوری

داری  یتوانمندسازی با مدیریت دانش رابطۀ مثبت و معن

 .دارد

زاده و  قربانی

 (9366) نیا خالقی

نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی 

 کارکنان

ین انتقال دانش ضمنی از یک سو و توانایی کارکنان در ب

گیری از سوی  گیری، پذیرش مسؤولیت تصمیم تصمیم

مرتبط با کارکنان، دسترسی کارکنان به ابزارهای 

مدهای الیت پیئونهایت، پذیرش مسگیری و اجرا و در تصمیم

سو، رابطه مثبت و تصمیم ازسوی کارکنان از دیگر

 .داری وجود دارد معنی

 (9317) کرمی

های  بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت

رکنان اداره کل ارتباطی با عملکرد شغلی کا

 ای استان ایالم آموزش فنی و حرفه

بینی عملکرد شغلی  ثیر و شایستگی توانایی پیشأدو بعد ت

رت مهاـ  های ارتباطی کارکنان را دارند. سه بعد مهارت

ی عملکرد شغلی بین توانایی پیش -کالمی و بازخورد

 .کارکنان را دارند

 (3111) 9ردیک
ثر بر استقرار دولت الکترونیک در ؤعوامل م

 مریکاای دولتی ها سازمان

شد که  ها مشخص با تحلیل مدل ساختاری و آزمون فرضیه

نظر و کنترل مشهود دارای عوامل اجتماعی، تالش مورد

کاربردی و استفاده داوطلبانه  و عوامل خود تأثیربیشترین 

 بودند. تأثیر بی

 (9315) نژاد پیران
های دولت الکترونیک  ای بر پژوهش لعهمطافرا

 در ایران

توجه به ابعاد کاربردی و تعاملی دولت الکترونیک بیشترین 

جذابیت را برای پژوهشگران در کشور داشته و این در حالی 

 اند. است که سایر ابعاد آن مغفول مانده

 

1. Reddick 
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 سطوح های ویژگی بررسی جهت های نیروی انسانی تمرکز توانمندی در این پژوهش حوزه

 توانایی و خبرگی بر کیدأت تمرکز، حوزه د. اینش انتخاب الکترونیک دولت پذیری تعامل بلوغ

( 3111) 9کاتز اعتقاد به. دارد سازمان انسانی نیروی توسط دانش خلق و ثرؤم ارتباط ایجاد

 پیچیدگی ازلحاظ که شود می تقسیم نظری و انسانی فنی، دسته سه به نیروی انسانی های مهارت

  .است فنی مهارت از تر پیچیده نیز انسانی مهارت و انسانی مهارت از تر پیچیده نظری مهارت

های  عنوان یکی از حوزه ن مطلب هستیم که نیروی انسانی بهدنبال ای در این پژوهش بهما 

باید داشته باشد تا روند بلوغ  هایی توانمندیچه  پذیری تعاملیک از مراحل بلوغ تمرکز، در هر

اساس مدل زیر جهت بررسی ابعاد  براین طور صحیح طی شود. دولت الکترونیک به پذیری تعامل

 د.شو دولت الکترونیک ارائه می پذیری تعاملتوانمندی نیروی انسانی جهت رسیدن به بلوغ 

 
های سطح  توانمندی

5 

های سطح  توانمندی

7 

های سطح  توانمندی

3 

های سطح  توانمندی

3 

 های سطح توانمندی

9 

های  توانمندی

 نیروی انسانی

 
 مدل مفهومی پژوهش. 9شکل 

 
 

1. Katz 

 افزایش سطح بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک

 سازمانیپذیری عاملت

 9سطح 

 7سطح 

 5سطح 

 3سطح 

 پذیری راهبردیعاملت

 پذیری ارزشیعاملت

 پذیری دانشیعاملت

 یندیاپذیری فرعاملت

 3سطح 

 ایپذیری رایانهعاملت

 زمان
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های نیروی انسانی در  شود که توانمندی مطرح می سؤالاساس مدل مفهومی پژوهش این بر

 دولت الکترونیک چه مواردی هستند؟ پذیری تعاملهریک از سطوح بلوغ 

 

 پژوهش شناسی روش
جامعی درباره بلوغ های پیشین، شناخت نسبتاً در این پژوهش ابتدا ازطریق مطالعه پژوهش

دار  ده از روش تحلیل محتوای کیفی جهتاساس با استفا حاصل شده و برهمین پذیری تعامل

انسانی در هریک از مراحل بلوغ  های نیروی توانمندیای برای شناسایی  چارچوب اولیه

ر طریق پیمایش دچوب اولیه با روش دلفی فازی و ازد و سپس، این چارشفراهم  پذیری تعامل

 های توانمندیکه در مرحله اول با استفاده از روش کیفی  طوری قالب مدل تکمیل و نهایی شد. به

 فند و در مرحله دوم با استفاده از شمشخص  پذیری تعاملنیروی انسانی در هریک از مراحل بلوغ 

آمده  3استفاده در  جدول شناسی طرح پژوهش مورد سنخ آمد.رل به حالت نهایی ددلفی فازی مد

 .آمده است 7و  3های  است و رویکرد ترکیبی پژوهش و روش اجرای آن نیز در شکل
 استفادهشناسی طرح پژوهش مورد سنخ. 9 جدول

 توضیحات
چارچوب 

 نظری

مرحله تركیب 

 های كمی و كیفی داده
 تحقیقنوع  كاربرد اولویت

 گردآوری و تحلیل کیفی +

های  گردآوری و تحلیل داده

 ها کمی= تفسیر کل تحلیل

شاید 

 داشته باشد
 ها فقط در مرحله تفسیر داده

معموالً 

 کیفی

کیفی 

شده  دنبال

 با کمی

 ترکیبی

 اکتشافی(ـ  )متوالی

 

کیفی به طریق روش رحله اول ازکه در ماست این پژوهش ترکیبی و از نوع متوالی اکتشافی 

مدل  تأییددنبال  ای کمی بهه پردازد و در مرحله بعد با استفاده از روش ف مدل تحقیق میاکتشا

استفاده در پژوهش دهنده رویکرد ترکیبی مورد نشان 3ده از مرحله اول است. شکل ش استخراج

 حاضر است.
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 استفاده در این پژوهش. رویکرد تركیبی مورد3شکل 

 

آمده است. در مرحله کیفی  7ترکیبی در این پژوهش در شکل روش اجرایی رویکرد 

دلفی فازی استفاده شده  فندار و در مرحله کمی از  هش از روش تحلیل محتوای کیفی جهتپژو

 ها در ادامه آورده شده است. است که توضیحات هریک از روش

 

 
 استفاده در این پژوهشروش اجرای رویکرد تركیبی مورد. 4 شکل

 

 دار جهت محتوای كیفی تحلیل

کنند که تمایزات آن  بندی می این روش را معموالً براساس روش قیاسی متکی بر نظریه طبقه

معتبرساختن و  ،دار هدف تحلیل محتوای جهت ها براساس نقش نظریه در آنهاست. با دیگر روش

تواند به  موجود می دادن مفهومیِ چارچوب نظریه و یا خود نظریه است. نظریۀ ازپیش گسترش

نظر یا هایی را دربارة متغیرهای مورد نیبی های تحقیق کمک کند. این امر پیش تمرکز بر پرسش

گذاری اولیه و  تواند به تعیین طرح رمز کند. این موضوع می دربارة ارتباط بین متغیرها فراهم می

لیل محتوا با بندی به شیوة قیاسی است. تح دهندة مقوله ارتباط بین رمزها کمک کند که نشان

 مندتری برخوردار است های تحلیل محتوا از فرایند ساختار دار نسبت به دیگر روش رویکرد جهت

 (.37: 9311)ایمان و نوشادی، 
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 دلفی فازی فن
توسعه داده شد. هزینه اجرای  9183در سال  9بار توسط دالکی و هلمر روش دلفی برای اولین

دهندگان  ی دارد، لذا احتمال اینکه سازماناین روش باال بوده و نظرات کارشناسان همگرایی کم

 9165رو، نظریه دلفی فازی در سال  ناسی را حذف کنند، وجود دارد. ازاینایده، نظرهای کارش

ت و رفع ابهامات و عدم هماهنگی ارائه نمودن مشکال جهت برطرف 3توسط مری، پیپینو و گیگچ

شود. دو نقطه  کار گرفته می ازی برای ثبت نظرات کارشناسان بهد. در این روش، اعداد مثلثی فش

شود. از مزایای  پایانی اعداد فازی مثلثی از مقادیر حداکثر و حداقل نظرات خبرگان تشکیل می

سشنامه و دریافت هش تکرار دفعات ارسال پرهای بی طرفانه، کا توان به پاسخ روش دلفی فازی می

صورت گروهی اشاره کرد. در این پژوهش، از عدد  اری نظرات بهتحلیل آمو بازخور و تجزیه

به روش دلفی فازی آنها را  فازی مثلثی برای بررسی نظرات خبرگان استفاده شد تا بتوان

ن نقاط مرزی اعداد عنوا خبرگان به بیشینه و کمینه نظرات تحلیل نمود. بنابراین، مقادیر و تجزیه

فازی و جهت عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی  یانگین هندسی بهنظر گرفته شد و ممثلثی فازی در

 (.717: 9315)اخوان و همکاران،  کار برده شد حذف اثر نقاط مرزی به

̃ صورت زیر است که در آن  تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی به و  l ،mو          

u  :در بازه اعداد حقیقی قرار دارند 

 

 
 

 دهد. ، یک عدد فازی مثلثی را نشان می5 در حالت کلی، شکل

 

1. Dulkey & Helmer 

2. Murray, Pipino, & Gigch 
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 نمودار یک عدد فازی مثلثی. 5 شکل

 

بر طیف  دیر فازی معادل با هر پاسخ مبتنیآمده از مقا دست ههای ب نمودن جواب فازی برای

 استفاده شده است. 3 لیکرت طبق جدول
 

 ها گذاری شاخص ارزش. 3 جدول

 l m u عدد فازی متغیر كالمی

 35/1 1 1 ( 1، 1، 35/1) خیلی کم

 5/1 35/1 1 ( 1، 35/1، 5/1) کم

 75/1 5/1 35/1 ( 35/1، 5/1، 75/1) متوسط

 9 75/1 5/1 ( 5/1، 75/1، 9) زیاد

 9 9 75/1 (75/1، 9، 9) خیلی زیاد
 

 است. آمده 8 صورت شکل به 3شده در جدول اعداد فازی ذکر

 
 ارتباط اعداد فازی و طیف لیکرت. 6شکل 

0          l             m             u                                       

µ(x) 
 

 

 

x 

µ (x) 

 خیلی کم        کم                               متوسط                     خیلی زیاد                      زیاد

0                      0.25                      0.5                     0.75                       1 
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های زیر مقادیر فازی مثلثی نظرات خبرگان محاسبه و نظرات آنها به  با استفاده از فرمول

 د: شمقادیر فازی تبدیل و سپس میانگین فازی آنها محاسبه 

 Fj=(Lj, Mj, Uj)                                        :    9فرمول 

       j∀          Lj=min(Xij)                             :3فرمول 

 j∀              Uj=max(Xij)                         :    3 فرمول

∏√           ∀j                             :7فرمول     
 
   

  

Xij مقدار ارزیابی خبره :iام از معیار j  ام 

Lj ها برای معیار  : حداقل مقدار ارزیابیjام 

Ujها برای معیار  : مقدار بیشینه ارزیابیjام 

Mj میانگین هندسی مقدار ارزیابی خبرگان از عملکرد معیار :jام 

 فازی سازیغیر
های نهایی یک سیستم  ، خروجیاستتر از حالت فازی  که تفسیر مقادیر قطعی راحتآنجااز

فهم  و قابل 9به مقادیر قطعی تبدیل شود و نهایتاً مقادیر نهایی فازی به اعداد کریسپ دفازی بای

توان به مقادیر کریسپ خالصه نمود که  نمونه، تجمع اعداد فازی مثلثی را می عنوان تبدیل شود. به

های زیادی  شود که روش شناخته می 3سازی عنوان غیرفازی . این عملیات بهاست بهترین میانگین

 برای این کار وجود دارد که در این پژوهش از میانگین اعداد فازی مثلثی استفاده شده است

 (.937: 3195، 3اران)حبیبی و همک

 

         :               5فرمول 
     

 
 

                                                  : 8فرمول 
     ؛ 

     ؛ 
     

 

 

1. Crisp 

2. Defuzzification 
3. Habibi & et al. 
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 جامعه و نمونه آماری
و دولت  پذیری تعاملنظران در زمینه  جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را صاحب

لفان و ؤها، پژوهشگران و دانشجویان دکتری، م علمی دانشگاه تئیک شامل اعضای هیالکترون

که باشند اندرکاران حوزه دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می دست

 آمده است. 3کنندگان در جدول  مبنای انتخاب مشارکت

 
 كنندگان عیارهای انتخاب مشاركتم. 4جدول 

 توضیح معیارها

 (ITهای مدیریت و فناوری اطالعات ) داقل مدرک کارشناسی ارشد در رشتهداشتن ح تحصیالت

سابقه کار 

 ای حرفه

و دولت الکترونیک، اعضای کمیسیون توسعه دولت  پذیری تعاملهای مرتبط در زمینه  مدیران پروژه

سال سابقه کار مرتبط در  3الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر افراد با حداقل 

 و دولت الکترونیک پذیری تعاملحوزه 

 آثار مکتوب
اب، انتشار داشتن آثار مکتوب و معتبر مرتبط با موضوع این پژوهش اعم از تألیف کتاب، ترجمه کت

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تأییدمقاله در مجالت معتبر مورد 
 

و حجم نمونه در مطالعه دلفی نکته مهمی است که در تشکیل  9تعداد مناسب اعضای پانل

های گردآوری اطالعات به  کنندگان مانند سایر روش ید به آن توجه شود. تعداد مشارکتپانل با

در چه اگر اختیار پژوهشگر بستگی دارد.رامکان دسترسی به افراد، زمان و بودجه د عواملی نظیر

ای نیز معتقدند که با افزایش  باشند، عده نفر می 31تا  91های پیشین تعداد اعضا بین  اغلب پژوهش

)احمدی و  شوند ها تکراری می عبارتی پاسخ شود و به اطالعات جدیدی حاصل نمی ،خبرگان

نفر  98تصادفی و هدفمند و تعداد نمونه گیری در این پژوهش غیر (. نمونه9367همکاران، 

 باشد.  می

 

 

 

1. Panel 
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 ی پژوهشها یافته
دار  ستفاده از تحلیل محتوای کیفی جهتهای حاصل از مرحله کیفی پژوهش که با ا یافته

 آورده شده است.  5صورت گرفت، در جدول 

 
 دار نتایج حاصل از تحلیل محتوای كیفی جهت. 5 جدول

 سطوح بلوغ

 حوزه تمركز

 9سطح 

 پذیری تعامل

 ای رایانه

 9سطح 

 پذیری تعامل

 یندیافر

 3سطح 

 پذیری تعامل

 دانشی

 4سطح 

 ارزشی پذیری تعامل

 5سطح 

 پذیری تعامل

 راهبردی

نیروی های  توانمندی

 انسانی

کسب 

 های توانمندی

 ای رایانه

آگاهی و فهم از 

های یندافر

ی ها سازمان

 متقابل

نهادن دانش  اشتراک به

حرفه تخصصی خود 

با کارمندان سازمان 

 متقابل

کسب قابلیت کار مشترک 

مان متقابل و ایجاد با ساز

طریق ایجاد هم افزایی از

 زنجیره ارزش

درک منافع فرا 

سازمانی و 

 دادن به آنهابها

 

های کار با رایانه و  توانمند ،ای رایانه پذیری تعاملزمان با سطح  همنیروی انسانی سازمان 

ها دربردارنده دو دسته عمومی  که این توانمندیکنند  های اطالعاتی را کسب می سامانهاستفاده از 

اینترنت و...( و تخصصی ، جستجوی در ICDLهای  )شامل استفاده از سیستم عامل رایانه، مهارت

های اطالعات مدیریت و...(  سامانههای سازمانی،  افزارهای اتوماسیون اداری، پورتال )شامل نرم

یندها و ساختار سازمانی سازمان متقابل ایندی افراد نسبت به فرافر پذیری تعاملدر سطح باشد.  می

ای خود  دانشی، افراد دانش حرفه پذیری تعاملرسند. در سطح  به یک درک و آگاهی جامعی می

لب به اثربخشی و یادگیری در گذارند که این مط اشتراک می را با کارمندان سازمان متقابل به

 پذیری تعامل(. در سطح 813: 3117، 9)پاردو و تای بستگی دارد پذیری تعاملسازمانی از  روابط بین

که ایجاد  ای گونه به راسازمان متقابل  طریق کار مشترک باافزایی از ارزشی، افراد قابلیت ایجاد هم

راهبردی، افراد قادر خواهند بود که با  پذیری تعاملکنند. در سطح  کسب می ،زنجیره ارزش کنند

بها دهند. در این سطح  سازمانی را درک کنند و به آنهامنافع فرا ،از تفکر سیستمی گیری بهره

 

1. Pardo & Tayi 
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شود که  ی همکار وجود ندارد و اهدافی دنبال میها سازمانلحاظ هدف و راهبرد بین تعارضی از

 (.71: 3111تسچاک، )گا هم افزایی بین سازمانی ایجاد نماید

فازی مثلثی دیدگاه پنل پژوهش، مقادیر مرحله کمی استفاده در به منطق فازی مورد باتوجه

مقدار ارزش د. شمحاسبه  3 اساس معادل فازی عبارات کالمی مندرج در جدولخبرگان بر

9آستانه
d  ونیک و دولت الکتر پذیری تعاملهای نیروی انسانی در هر سطح از بلوغ  برای توانمندی

آورده شده است که این مقدار در هر سطح و در کل  5مقدار کل برای تمامی سطوح در جدول 

 (.3113، 3)چن و لین باشد 3/1تر یا مساوی  کوچک دبای

 
 در هر سطح و كل dمقدار ارزش آستانه . 6 جدول

 سطوح بلوغ

 حوزه تمركز

 9سطح 

 پذیری تعامل

 ای رایانه

 9سطح 

 پذیری تعامل

 فرآیندی

 3سطح 

 پذیری تعامل

 دانشی

 4سطح 

 پذیری تعامل

 ارزشی

 5سطح 

 پذیری تعامل

 راهبردی

 d 983/1 955/1 967/1 987/1 967/1ارزش آستانه 

   977/1   کل

 

محاسبه  967/1تا  955/1بین  dمقدار ارزش آستانه  ،آمده است 8که در جدول طور همان

 اند.  اتفاق نظر دست یافته کننده در این پژوهش به معناکه تمامی خبرگان مشارکت شده است. بدین

 آمده است.  8ترتیب اولویت در جدول  شده )کریسپ( به میانگین فازی و اعداد غیرفازی

 
 شده میانگین فازی و اعداد غیرفازی. 7 جدول

 سطوح بلوغ

 حوزه تمركز

 9سطح 

 پذیری تعامل

 ای رایانه

 9سطح 

 پذیری تعامل

 یندیافر

 3سطح 

 پذیری تعامل

 دانشی

 4سطح 

 پذیری تعامل

 ارزشی

 5سطح 

 پذیری تعامل

 راهبردی

 نیروی انسانی

 غیر فازی سازی

(167/1 ،677/1 ،517/1) 

617/1 

(167/1 ،651/1 ،517/1) 

693/1 

(181/1 ،636/1 ،576/1) 

713/1 

(167/1 ،651/1 ،811/1) 

696/1 

(181/1 ،636/1 ،576/1) 

713/1 

 

1. Threshold value 

2. Cheng & Lin 
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های تمرکز در  یک از حوزهشده هر ازیفعدد غیر ،شود مشاهده می 7که در جدول طور همان

 باشد هریک از اجزا مدل می تأییدمعنای  و این به است 7/1بیشتر از  پذیری تعاملمراحل بلوغ 

 (.936: 3195و همکاران،  9)حبیبی

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه
 مراحل در ها سازمان انسانی نیروی موردنیاز های توانمندی بررسی دنبال به پژوهش این

 های مدل از گیری بهره با مهم این تحقق برای. بود الکترونیک دولت پذیری تعامل بلوغ مختلف

 استفاده با و دش انتخاب اصالحاتی با گاتسچاک مدل مراحل الکترونیک دولت پذیری تعامل بلوغ

 احصا پذیری تعامل بلوغ مختلف سطوح در را انسانی نیروی های توانمندی توانستیم خبرگان نظر از

 کیفی بخش های یافته تأیید از حاکی پژوهش نتایج. نماییم تأیید فازی دلفی فن با کمی ازنظر  و

 .است پژوهش کمی بخش توسط پژوهش

های پژوهش حاکی از  دولت الکترونیک، یافته پذیری تعاملهای مدل بلوغ  به ویژگی باتوجه

زمان با طی مراحل بلوغ افراد از کسب  ، همهای نیروی انسانی توانمندیآن است که در حوزه 

لحاظ پیچیدگی که از رسند های نظری می های انسانی و مهارت های فنی به کسب مهارت مهارت

که با افزایش  طوری ه، باستمؤید این مطلب  (3111های مدیریتی کاتز ) مهارت نظریۀهم 

 3های انسانی و نظری های فنی به مهارت از مهارت انینیروی انسنیاز های مورد مهارت پذیری تعامل

های اخوان  همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش (.9367: 311)رضاییان،  کند سیر می

که بر نقش مدیریت دانش در ( 9313دامغانیان و همکاران )( و 9318) خرازیان و مقدسی

 باشد. داشتند، در یک راستا میکید أتتوانمندسازی کارکنان 

هایی  دولت الکترونیک افراد به توانمندی پذیری تعاملدر اولین مرحله از بلوغ  ،مثالرطو  به

است. خود یک مهارت فنی  نوبه کار با رایانه نیاز دارند که به های عمومی و تخصصی در زمینه

و  سازمانینیاز به توانمندی درک منافع فرا افراد پذیری تعاملکه در مرحله پنجم بلوغ  درصورتی

 

1. Habibi 
2. Conceptual 
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 آید. حساب می  نظری بهدادن به آن منافع دارند که یک مهارت کامالًبها

 

 پیشنهادها
 به سطح بلوغ فعلی د باتوجهشو نیروی انسانی پیشنهاد می ریزی آموزش برنامهدر حوزه 

ریزی  شده در این پژوهش برنامه ارائهنتایج طریق ، مراحل توانمندسازی نیروی انسانی ازسازمان

های الزم را  سازمان، نیروی انسانی نیز توانمندی پذیری تعاملسطوح  یراستا با ارتقا تا همد شو

  کسب نماید.

 د:شو یک از سطوح نیز پیشنهادهای ذیل ارائه میهمچنین در هر

، ها سازماند واحد مدیریت منابع انسانی شو ای پیشنهاد می رایانه پذیری تعاملدر سطح . 9

ای در زمینه عمومی نظیر کار با سیستم  های رایانه کسب توانمندی برایهای آموزشی الزم  دوره

افزارهای  و... و در زمینه تخصصی مانند نرم، جستجوی در اینترنت ICDLهای  عامل، مهارت

که مورد نیاز سازمان را  های اطالعات مدیریت و... سامانههای سازمانی،  اتوماسیون اداری، پورتال

 د.نریزی و اجرا نمای ، برنامه است

د بین کارکنان سازمان و کارکنان سازمان شو پیشنهاد می ،یندیافر پذیری تعاملدر سطح . 3

های کاری یکدیگر برگزار شود تا درک ینداغلی آنها جلسات توجیهی از فرهمکار در زمینه ش

یندهای کاری سازمان همکار توسعه یابد و احساس توانمندی در آنان ایجاد اکارکنان سازمان از فر

 شود. 

قبیل برگزاری شود تا با ایجاد بستر مناسب از پیشنهاد می ،دانشی پذیری تعاملدر سطح . 3

های اکسترانت، و...  های سازمانی، شبکه تعامل، ایجاد پورتالی درها سازمانجلسات با کارکنان 

مکار ی هها سازماندانش تخصصی خود را با کارکنان  ،د تا کارکنانشوم این امکان فراه

 اشتراک بگذارند.  به

های آموزشی،  د با طراحی و اجرای کارگاهشو پیشنهاد می ،ارزشی پذیری تعاملدر سطح . 7

طریق تواند از ی متقابل را در کارکنان ایجاد نمایند. این امر میها سازمانقابلیت کار مشترک با 
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د. تا از این شوآفرینی سازمان خود و سازمان همکار به کارکنان محقق  اساندن سامانه ارزششن

با تشکیل زنجیره ارزش، ایجاد  ی متقابل در وظایف شغلی خود بتوانندها سازمانطریق کارکنان 

 افزایی نمایند. هم

مرور اهداف  طریق ایجاد معرفت واز ،شود راهبردی نیز پیشنهاد می پذیری تعاملدر سطح . 5

تقویت شود تا بتوانند میان  ها سازمانهای نظری مدیران  فراسازمانی و اسناد باالدستی، مهارت

 تر را انتخاب نمایند. تر و راهبردی هدف سازمان خود و هدف سازمان همکار، هدف متعالی
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