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پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در سازمان نظامی به منظور ایجاد
فرصتهای یادگیری صورت پذیرفته است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و روش گردآوری اطالعات میدانی
و از نظر ماهیت غیرتوصیفی  -پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش خبرگان و کارکنان سازمانهای نظامی
هوشمند شهر تهران (تعداد  41سازمان نظامی در  6منطقه شهر تهران) به تعداد  66نفر در سال  69-66میباشد .باتوجه
به تعداد جامعه آماری ( 06نفر) از خبرگان این سازمانها به شیوه گلوله برفی تعیین گردیدند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامههای محقق ساخته برگرفته از ادبیات پژوهش و نظر خبرگان میباشد .پرسشنامه یك شامل  09سؤال به
منظور غربالگری موانع کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای نظامی هوشمند به منظور ایجاد
فرصتهای یادگیری براساس تكنیك دلفی فازی (براساس نظر  06نفر از خبرگان) میباشد .روایی این پرسشنامهها
توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (فنآوری اطالعات و ارتباطات
برابر 6/64درصد) محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از رویكرد دلفی فازی و روشهای مختلف آمار
توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،جداول و نمودار) ،استفاده شده است .محقق پس از استفاده از ابزار پرسشنامه
برآمده از مصاحبه خبره سنجی و پیشینه پژوهش به این نتیجه رسید که از بین موانع ساختاری ،مدیریتی ،تكنولوژیكی
و فنی ،مطابق دیدگاه خبرگان ،موانع مدیریتی دارای بیشترین اهمیت (وزن  )6/946و موانع فنی دارای کمترین
اهمیت (وزن  )6/449میباشدکه در همین راستا پیشنهادهایی به مدیران مجموعههای نظامی ارائه شد.
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امروزه ،پیشرفتها و تغییرات سریع در فنآوری اطالعات و ارتباطات ،باال رفتن سطح انتظارات
جامعه ،افزایش خدمات الكترونیكی ،افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و غیره ،همه
و همه ،منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده
است .لذا سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب میشوند که بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها
در آینده را پیشبینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای
ساختن آیندهای بهتر هدایت کنند (.)Agha Davood et al., 2010
ظهور فنآوری اطالعات و ارتباطات ،دریچه ی جدیدی را فراروی انسان گشوده و برجنبههای
مختلف زندگی فردی و اجتماعی او تأثیر گذاشته است .انسان سعی کرده با افزایش دانش خود در
این زمینه از آن به شكلهای گوناگون استفاده کند که از جمله آنها در آموزش است ( Rajabi

 .)Vandchali, 2016فنآوری اطالعات به معنای عام آن به عنوان مجموعهای از ابزارها و
سیستمها جهت گردآوری ،سازماندهی ،ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت ،تصویر ،متن یا عدد
می باشد .سابقه این علم به  0966سال قبل از میالد مسیح بر میگردد؛ یعنی از زمان رم باستان که
نامه ها را روی لوح گلی و به صورت تصویر می نوشتند و نامه بر در طی یك هفته تنها مقصد
کوتاهی را طی می نمود تا هم اکنون که با استفاده از ابزارهای پیشرفته رایانهای و سیستمهای مجهز
مخابراتی در کوتاهترین زمان ممكن اطالعات دلخواه در اختیار قرار میگیرد ( Abdalla Pour,

 .)2013در پایان قرن بیستم به علت تغییر و تحوالت بسیار عظیم علمی – فنآورانه ،جهان دچار
دگرگونیهای بسیار شد که در همه زمینههای زندگی بشر همچون :مسائل سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی تأثیرگذار بود .جهان تحت تأثیر این تحوالت شكل جدیدی به خود گرفت.
با پیدایش شبكههای نوین و جهانی اطالعات و ارتباطات و تأثیرپذیری همه ابعاد زندگی بشر از
این انقالب فنّآورانه ،جهان وارد جامعه جدیدی شده است که بعضی از محققان آن را «جامعه
اطالعاتی» نامیدهاند ( .)Esmail Punk et al., 2016زیر ساخت فنآوری اطالعات و ارتباطات
در مرحله اول نیازمند وجود یك زیرساخت اطالعاتی است که در آن تمامی دستگاهها و وسایل
ارتباطی نظیر تجهیزات مخابراتی ،رادیو و تلویزیون قرار خواهند گرفت .زیرساخت اطالعاتی به
منزله فونداسیون زیرساخت فنآوری اطالعات و ارتباطات ،مطرح بوده که امكان ارائه سرویسها
)1. Information & Communication Technology (ICT
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و خدمات اطالعاتی را با کیفت مطلوب ،فراهم مینماید ( .)Salarije, 2016از دستاوردهای مهم
توسعه فنآوری اطالعات ،تولید و نشر دانش ،دسترسی به منابع اطالعاتی ،وجود میلیونها سایت
آموزشی ،صدها هزار پایاننامه دانشجویی ،ده هزار کتب و جزوه استاد آموزشی ،امكان دسترسی
در هر زمان و مكان به منابع آموزشی ،ارزان کردن اطالعات و دانش و غیره میباشد Ebadi,

) .)2012بهکارگیری فنآوری اطالعات و بهطور خاص سیستمهای اطالعاتی به تسهیل کنترل و
نظارت بر سازمان میانجامد و از این طریق حیطه نظارت مدیران ،بر خالف ساختارهای سنتی که
یك محدودیت به حساب میآید و می تواند گسترش یابد .گسترش حیطه نظارت ،تعداد مدیران
سطوح میانی و کارشناسان را کاهش میدهد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی در بخشهای
میانی سازمان تقلیل مییابد .همچنین فنآوری اطالعات از طریق مهندسی مجدد به تقلیل
فرآیند ها ،کاهش زمان انجام کارها و تعداد منابع انسانی در سطح عملیات میانجامد که در نهایت
کاهش نیروی انسانی در سطح عملیات در کنار گسترش حیطه نظارت مدیران از طریق بهکارگیری
سیستمهای مكانیزه ،کارایی مدیران و سازمان رابهطور چشمگیری ارتقا میدهد (Rajabi 2016

 .)Vandchali,مطابق دیدگاه فنی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات حاصل موضوع پردازش دادهها
یا فنآوری ساخت تجهیزات رایانهای و زیر ساخت های مخابراتی است .به تعبیر دیگر فنآوری
اطالعات و ارتباطات :مطالعه ،طراحی و ایجاد استقرار پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطالعات
مكانیزه است .مجموعه فرآیندهای جمعآوری ،ذخیرهسازی پردازش و بازاریابی اطالعات ،اگر
بر بسترهای ارتباطی مبتنی بر زیرساختارهای رایانه ای و مخابراتی شكل گیرد فنآوری اطالعات
و ارتباطات خوانده میشود ( .)Sarafizadeh & Alipanahi, 2012فنآوری اطالعات
و ارتباطات و اینترنت نه فقط متخصصان فنآوری اطالعات و کارکنانی که فنآوری اطالعات را
در محیط کارشان به طور منظم استفاده میکنند تحت تأثیر قرار داده ،بلكه محیط سازمان ،خود
سازمان و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است .مدیران میبایست از این
تغییرات آگاهی یافته و برای درك و سازگاری مناسب با آنها تالش کنند .به ویژه در سطح
انگیزش کارکنان ،میتوان انتظار وقوع تغییرات اساسی را داشت .در کنار این که ارزیابان
اجتماعی ،تغییرات بنیادی و عمیقی را در سطح جامع پیشبینی میکنند در این شرایط اولین
و مهمترین وظیفه مدیران در چنین شرایطی ،حفظ انگیزش کارکنان است ( Abdalla Pour,

.)2013حال سؤالی که مطرح میشود این است که با توجه به نقش غیرقابل انكار فاوا و استفاده
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روزافزون آن در سازمانها از یك طرف و اهمیت استفاده و توجه کارکنان به فاوا در جهت ایجاد
فرصتهای یادگیری ،موانع کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها چیست و هر یك
در چه رتبهای قرار دارد؟
ادبيات پژوهش

امرو زه یكی از مفاهیم مهمی که در نتیجه تغییرات و تحوالت سریع در فنآوریهای اطالعاتی
رواج پیدا کرده ،مفهوم سواد اطالعاتی میباشد .افرادی که در یك جامعه اطالعاتی زندگی
میکنند باید به فراگیری سواد اطالعاتی بپردازند .برخی از عواملی که اهمیت فراگیری سواد
اطالعاتی را تعیین میکند عبارتند از:
 -4افزایش روزافزون اطالعات :رشد فزاینده اطالعات که به انفجار اطالعات یا اقیانوس
اطالعات تعبیر شده ،انتخاب و دسترسی به اطالعات مورد نیاز را مشكل ساخته است.آشنایی
با شیوههای جستجو و شناسایی اطالعات مفید از غیر مفید و نامناسب ،مهارتی است که به سادگی
نمیتوان کسب کرد.آشنایی با انواع منابع ،شیوههای جستجوی اطالعاتی و مجهز بودن به تفكر
تحلیلی که به کمك آن بتوان منابع اطالعاتی مورد نیاز را شناسایی و انتخاب کرد نقش مؤثری در
از بین بردن مشكل حاصل از رشد فزاینده اطالعات و جلوگیری از سردرگمی در اقیانوس
اطالعات را دارد.
 -9فنآوری نوین :استفاده از فنآوری نوین در تولید ،جستجو و ارزیابی اطالعات ،کمك
مؤثری به افزایش سرعت یادگیری ،صرفه جویی در وقت و شیوههای دسترسی به اطالعات
میکند .افزون بر آن در سازماندهی اطالعات و استفاده بهینه از آن نیز نقش مؤثری دارد .در عین
حال فنآوری نوین ،دسترسی به اطالعات را امری پیچیده جلوه داده است که به منظور رفع این
مشكل ،آشنایی با رایانه ،ساختار پایگاه اطالعات ،چگونگی جستجو و بهرهگیری از انواع خانههای
الكترونیكی در شبكههای اطالعاتی ضروری میباشد.
 -0محملهای اطالعاتی :تنوع روز افزون در محملهای اطالعاتی مانند منابع چاپی ،دیداری،
شنیداری ،الكترونیكی ،چندرسانهای ،پست الكترونیك ،گروههای بحث و گفتگو و صفحههای
الكترونیكی که انواع متنوع اطالعات را در اختیار قرار میدهند نیاز به مهارت و دانش خاصی دارد
(.)Salmani & Georgia, 2012
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و با توجه به موارد فوق ،میتوان اذعان داشت ویژگیهای فرد دارای سواد اطالعاتی بدین شرح
میباشد:
 نیاز به اطالعات را تشخیص میدهد. اهمیت و ارزش اطالعات را برای حل مسائل ،مشكالت و تصمیمگیری صحیح میداند. میداند که اطالعات ،هر چه روزآمدتر و جدیدتر باشند با ارزش تر هستند .در نتیجه هموارهبه دنبال اطالعات جدید است.
 استراتژیهایی برای جستجوی بهتر طراحی میکند. منابع اطالعاتی نظیر کتابها ،نشریات ،بانكهای اطالعاتی و شبكهها را میشناسد. از منابع و تكنولوژیهای اطالعاتی در مواقع لزوم بهره میگیرد. اطالعات را ارزیابی میکند. اطالعات را برای کاربرد عملی سازماندهی میکند. به منظور تولید اطالعات جدید ،پیوند الزم بین اطالعات جدید را با دانش قبلی خود برقرارمیسازد.
 -از اطالعات برای حل مسأله و تفكر انتقادی بهره میگیرد ( Sha'bani & Fatemizadeh,

.)2012
تهدیدها و فرصتهاي فنآوري اطالعات در سازمان

اصوالً هر نوع تحول و تغییری در عرصههای مختلف از جمله عرصه سازمانی ،آثار و تبعات
متناسب با اهداف و کارکرد خود را به دنبال خواهد داشت ،)Ebadi, 2012) .فرصتها
و تهدیدهای فاوا را به شرح ذیل بیان میکند:
فرصتها:
 -4تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر
از دستاوردهای مفید ،اثربخش و ماندگار توسعه  ،ITتربیت نیروی انسانی واجد شرایط برای
تأمین نیاز جامعه میباشد .نیروی انسانی که خود میتواند عامل تغییر و تحول در هر محیطی تلقی
گردد .امروزه اساس توسعه پایدار و همهجانبه بر محور توسعه انسانی است و به عنوان شاخص
اصلی توسعه کشورها و ملتها بیان میگردد و از طرفی دیگر این انتظار و مسئولیت بزرگ،
بیشتر متوجه دستگاه و نهاد آموزش و پرورش است.
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 -9کمك همهجانبه به امر کیفیتبخشی سازمانی
مهمترین نگرانی امروز جامعه،کارکنان ،برنامهریزان و سیاستگذاران اصلی کشور ،مسأله
کیفیت و اثربخشی خدمات و اهداف و برنامههای فنآوری اطالعات است .از فرصتهای بهدست
آمده از توسعه فنآوری اطالعات در سازمان ،ایجاد سازوکار و منابع مكفی برای پرداختن
به کیفیت و کارایی سازمان است.
 -0کمك به امر اشتغال مولد در کشور
تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند ضمن بهبود کیفیت سازمان ،موجب تأمین نیروهای مولد
در جامعه خواهد شد .امری که امروزه بیش از هر زمان دیگری باالخص در جامعه ما مورد نیاز
است.
 -1دسترسی آسان به منابع اطالعاتی
از فرصتهای فراهمآمده ناشی از توسعه فنآوری اطالعات ،دسترسی آسان و سریع
و کمهزینه به منابع اطالعاتی مفید میباشدکه این امر میتواند کمك بسیاری به مدیران (برای
تصمیمسازی)و کارکنان ،به منظور افزایش توانمندیهای علمی و دانشآموزان به منظور مطالعه
و تحقیق مستمر و افزایش اطالعات و دانایی آنان و سایر بخشهای مرتبط باشد.
 -9کاهش هزینههای آموزش کارکنان در بلندمدت:
یكی از مؤثرترین و کارآمدترین فرصتی که توسعه فنآوری در محیط سازمانی ،فراهم
مینماید کاهش اساسی هزینههاست.
 -6روزآمد نمودن سیستم اداری
از مزایای مهم و اساسی توسعه فنآوری اطالعات ،نوسازی سیستم سازمانهاست زیرا
سازمانها ،با موجود زندهای به نام انسان سروکار دارد و انسان موجودی که همیشه در تالش است
تا وضعیت فردای خود را بهتر از امروز ببیند .از فوائد ،مزایا و فرصتهای توسعه فنآوری ،ارضای
همین انگیزه و نیاز انسان و به دنبال آن تحول و بهسازی سازمان است.
 -7بازآموزی کارکنان و افزایش مهارت و دانش شغلی آنان
سرعت تحوالت علمی در جوامع مختلف دنیا و کشف و ارائه لحظهای نظریههای جدید در امر
یادگیری کارکنان ،گسترش و توسعه منابع اطالعرسانی و انتقال اطالعات به جامعه ،تسهیل
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امكانات و ارتباطات جدید برای دسترسی همگان به منابع اطالعات و دانایی ،ضرورت
همگامسازی توانمندی کارکنان با دانش و اطالعات روز را صد چندان میکند.
 -8ایجاد انگیزه ،تالش و نوآوری در سازمان
محیط سازمان میتواند نقش مهمی در پیشبرد خالقیت و نوآوری کارکنان داشته باشد .دور
شدن از روشهای سنتی و بهکارگیری شیوههای مدرن در امر اجرای امور ،چنین فرصتی را برای
کارکنان فراهم میآورد.
 -6کاهش فاصله بین توانمندیهای کارکنان و خدمات سازمان
یكی از چالشهای مهم ،فاصله بین نیازها و شایستگیهای کارکنان با خدمات سازمان است.
منظور از خدمات :تأمین ابزارها ،تجهیزات و تكنولوژی آموزشی در همه ابعاد و حتی خدمات
جانبی و فرا سازمانی است.
 -46استفاده از تجارب بینالمللی:
از اثرات فنآوری ارتباطات و اطالعات در سالهای اخیر و دهههای آینده ،نفوذ در مرزهای
جغرافیایی حتی مرزهای فرهنگی ،ملی و عقیدتی است؛ یعنی توسعه ارتباطات و اطالعات از طریق
فنآوری موجب شده است که فاصلههای دور و نزدیك تقریباً از بین برود و انسانها به راحتی
بتوانند در هر کجای دنیا با دیگران مكاتبه ،مكالمه و گفتگو کنند.
تهدیدها:
 -4افزایش شكاف طبقاتی:
بالطبع این نگرانی وجود داردکه با توجه به این که دسترسی به فنآوری اطالعات و ارتباطات
) (ICTنیازمند پشتوانه مالی افراد و کشورها و برخوردار بودن سازمانهای یك کشور
از زیرساختهای فنی و مخابراتی میباشد؛ افراد ،نهادها و کشورهایی به این فنآوری نوین
دسترسی پیدا کنند که از چنین پشتوانه مالی و فنی برخوردار باشند و کشورها و ملل محروم و افراد
کمتوان به لحاظ مادی و یا کشورهای توسعهنیافته به علت نداشتن پشتوانههای فنی و مخابراتی
همچنان بر محرومیتشان افزوده میشود و بالعكس کشورها و ملل و افراد برخوردار بر تواناییها
وداراییها و در نتیجه دانایی آنان افزوده شود و این فاصله در امر امور اجرایی که مبنا و اساس
توسعه و پیشرفت ملتها و کشورهاست به عنوان یك تهدید تلقی میگردد.
 -9دسترسی آسان به منابع ممنوعه و بیتفاوتی نسبت به ارزشها ،هنجارها و ناهنجاریها:
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فرهنگ فنآوری اطالعات از مؤلفههای خاص خود برخوردار است و به هیچ وجه بیطرف
و خنثی نیست .در نتیجه تالش برای القاء ناهنجاریهای اخالقی و حتی استفاده از شیوههای مؤثر
برای اثرگذاری بر روی مخاطبین از جمله نتایج توسعه فنآوری اطالعات است که باید برای مقابله
منطقی با آن چارهای اندیشید.
 -0افزایش هزینههای آموزش کارکنان و عدم امكان استفاده از امكانات و منابع:
در صورت تأمین هزینه سختافزاری فنآوری اطالعات اعم از رایانهها و تأمین شبكهها
و تجهیزات مخابراتی و فنی ،آنچه مهمتر خواهد بود نحوه و میزان استفاده از ابزارهای فنآوری
اطالعات و ارتباطات است.
 -1فقدان برنامه راهبردی و اتكای توسعه فنآوری به سلیقههای فردی در محیط سازمان:
برنامه توسعه  ITیك برنامه راهبردی و استراتژیك است .اقتضای برنامههای بلندمدت،
برخوردار بودن آن از چشمانداز روشن و ترسیم منطقی راههای وصول به تحقق آن است.
فنآوری اطالعات صرفا یك سختافزار نیست که با تأمین آن کار را تمامشده ،تلقی کرد.
تكنولوژی اطالعات قبل از این که سیستم سختافزاری باشد فكری و فرهنگی است.
نداشتن برنامه راهبردی ،نداشتن نگاه همهجانبه ،ندیدن بسترهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،
کاهش مشارکت و انگیزه سایر بخشها در همراهی و همگامی با توسعه  ،ITاز جمله عوامل
تهدیدکننده توسعه فنآوری اطالعات در سازمان است.
 -9همراه نبودن کارکنان:
توسعه فنآوری اطالعات هرچند نیازمند به همكاری همه بخشهای سازمان است اما هیچ
حوزهای همچون حوزه برنامهریزی نیروی انسانی ،نقش اساسی در این امر را بر عهده ندارد یعنی
در سازمانهای نظامی حتی اگر بهترین راهكارها ،برنامهها ،منابع و امكانات پیشبینی شود اما نقش
محوری کارکنان نادیده گرفته شود باید به طور جد به عنوان تهدید اساسی تلقی نمود.
پيشينه پژوهش

ال سفی) (Al-Safi, 2016در تحقیقی تحت عنوان موانع پیادهسازی فنآوری اطالعات و ارتباطات
در سازمانهای دولتی سودان،کمبود منابع فنآوری اطالعات و ارتباطات را یكی از موانع اصلی
اجرای  ICTدر سازمانها بیان کرده و ناکافی بودن تعداد کامپیوترها ،دسترسی کم به اینترنت،
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ناکافی بودن پشتیبانی فنی و کمبود وقت را از موانع پیاده سازی فاوا در سازمانها اعالم کرده
است.
رابع) ) Rabah, 2015در تحقیقی با عنوان مزایا و چالشهای ادغام فنآوری اطالعات و
ارتباطات در سازمانهای انگلیسی ،عدم حمایت مدیران و سرمایهگذاری ناکافی در زمینه
تجهیزات،
زیر ساختها و منابع را از چالشهای کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات بیان کرده است.
منچاکا و خاولده) ( P Menchaca & Khwaldeh,2014در تحقیقی تحت عنوان موانع استفاده از
فنآوری اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش در اردن ،پانزده موانع شناسایی شدند .دوازده
سد مستقیماً به فاکتورهای کاربردی ارائه شده توسط مدل  TPCکه به نوبه خود بهعنوان عوامل
مانع (عواقب مورد انتظار و تأثیر در استفاده ،عادت ،هنجارهای اجتماعی و شرایط تسهیلکننده)
تلقی میشود نسبت داده شد .تعداد قابلتوجهی موانع مربوط به "تسهیل شرایط" است ،المولهیم Al

) ) Mulhim, 2014در تحقیقی تحت عنوان موانع کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش کارکنان ادارات عربستان سعودی ،موانعی که مانع استفاده کارکنان از فنآوری اطالعات
و ارتباطات در اجرای امور میشود را عدم دسترسی به فنآوری اطالعات و ارتباطات ،عدم
آموزش و کمبود وقت بیان میکند.صالحی و صالحی) ) Salehi & Salehi, 2012در پژوهش
چالشهای استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان،
فاکتورهایی که همواره به عنوان موانع به کارگیری  ICTدر کالس درس گزارش میشود را عدم
اعتماد به نفس معلمان در ادغام فنآوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی و نادیده گرفته
شدن فاوا به عنوان یك اولویت مهم و مقدم بر روشهای آموزشی متداول بیان میکند.
روش

پژوهش حاضر برحسب هدف ،یك تحقیق کاربردی است و نوع تحقیق غیرتوصیفی -پیمایشی
است .جامعه آماری این پژوهش خبرگان و کارکنان سازمانهای نظامی هوشمند شهر تهران (تعداد
41سازمان نظامی در  6منطقه شهر تهران) به تعداد  66نفر در سال  69-66است .با توجه به تعداد
جامعه آماری ( 06نفر) از خبرگان این سازمانها به شیوه گلوله برفی تعیین گردیدند .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامههای محقق ساخته برگرفته از ادبیات پژوهش و نظر خبرگان است.
پرسشنامه یك ،شامل  09سؤال به منظور غربالگری موانع کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات

 /551فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال يازدهم  /شماره دوم /زمستان 5933

در سازمانهای نظامی هوشمند به منظور ایجاد فرصتهای یادگیری براساس تكنیك دلفی فازی
(براساس نظر  06نفر از خبرگان) است .پرسشنامه دو ،شامل هشت جدول (مقایسات زوجی) برای
اولویت بندی موانع با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور بررسی وضعیت موانع کاربرد
فنآوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای نظامی هوشمند از دیدگاه کارکنان سازمانهای
نظامی هوشمند شهر تهران است .روایی پرسشنامهها توسط متخصصان تأیید شد و پایایی
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات برابر با 6/64
و یادگیری برابر با  6/88درصد تعیین گردید.
یافته ها
رویكرد دلفي فازي

روش دلفی فازی در دهه  4686میالدی توسط کافمن و گوپتا ابداع شد ( Cheng & Lin,

 .)2002کاربرد این روش به منظور تصمیمگیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به
صراحت مشخص نیستند منجر به نتایج بسیار ارزندهای میشود .ویژگی این روش ،ارائه چارچوبی
انعطافپذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار
میدهد .اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد .بنابراین بهتر است دادهها به جای اعداد
قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعههای فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده
گردد .مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیلها بر
روی اطالعات با استفاده از تعاریف نظریه مجموعههای فازی است که به صورت ذیل میباشد:
 -4انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها؛
 -9تهیه پرسش نامه و ارسال آن برای خبرگان؛
 -0دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آنها.
در این مرحله پرسشنامه به اعضای گروه خبره ارسال شده و میزان موافقت آنها با هرکدام
از مؤلفهها اخذ شده و نقطه نظرات پیشنهادی و اصالحی جمعبندی میگردد .با توجه به سؤاالت
پرسشنامه و متغیرهای زبانی تعریف شده در پرسشنامه ،میانگین فازی هر کدام از مؤلفهها با
توجه به روابط زیر محاسبه میشود (.)Cheng & Lin, 2002
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جدول  :5تابع عضويت متغيرهای زبانی
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 Aiبیانگر دیدگاه خبرهiام و  Aaveبیانگر میانگین دیدگاههای خبرگان استa , a , a .
3

2

1

نیز

نشانگر عدد فازی میباشند.
 -1در این گام نقطه نظر قبلی هر فرد و میزان اختالف آنها با میانگین دیدگاه سایرین به همراه
پرسشنامه دور بعدی ،مجدداً برای خبرگان ارسال میشود.
 -9پس از اجرای نظرسنجی دور جدید ،با توجه به دیدگاههای ارائه شده در مرحله اول و مقایسه
آنها با نتایج دور جدید ،چنانچه اختالف بین دو مرحله کمتر از حد آستانه  6/9بود فرآیند
نظرسنجی متوقف میشود .حد آستانه از رابطه زیر محاسبه میگردد:
رابطه 0-0

1
(am 21  am 22  am 23 )  (am 11  am 12  am 13 )
3

s (A m 2 , A m 1 ) 

اگر اختالف بین دو مرحله از حد آستانه بیشتر بود مجددابه گام  1باز میگردیم.
 -6اگر اختالف بین دو مرحله از حد آستانه بود فرآیند دلفی فازی خاتمه مییابد.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPنخستین بار توسط توماس .ال .ساعتی( )4686مطرح گردید.
این تكنیك نظرات و ارزیابیهای کارشناسان را ترکیب نموده و سیستم تصمیمگیری پیچیده را به
یك سیستم سلسله مراتبی ساده تبدیل مینماید .سنگ بنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،
مقایسههای زوجی است .این مقایسات ،ماتریسی تشكیل میدهند که درایههای این ماتریس از
مقایسه عنصر هر سطر با عناصر ستونها بهدست میآید .جدول ( )9طیف امتیازدهی مقایسات
زوجی را نشان میدهد.
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جدول  :5طيف امتيازدهی مقايسات زوجی (ترجيحات قضاوت شفاهی)

شرح

تعریف

دو عنصر ،اهمیت یكسانی داشته باشند.

اهمیت یكسان

یك عنصر نسبت به عنصر دیگر ،نسبتاً ترجیح داده میشود.

نسبتا مرجح

0

یك عنصر نسبت به عنصر دیگر ،زیاد ترجیح داده میشود.

ترجیح زیاد

9

یك عنصر نسبت به عنصر دیگر ،بسیار زیاد ترجیح داده میشود.

ترجیح بسیار زیاد

7

یك عنصر نسبت به عنصر دیگر ،ترجیح فوق العاده داده میشود.

ترجیح فوق العاده زیاد

6

ارزشهای

بینابین

درجه
اهميت
4

در

9،1،6،8

قضاوتها

یكی از مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPکنترل سازگاری سیستم است .به عبارت دیگر
همواره در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،میتوان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود و نسبت
به خوب و بد بودن و یا قابل قبول و مردود بودن آن قضاوت کرد.
توصيف دادهها

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از رویكرد دلفی فازی و روشهای مختلف آمار
توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی و درصد تجمعی) ،استفاده شده است .نتایج نشان داد بیشترین
فراوانی مربوط به دکتری مدیریت با ( 66درصد) و کمترین فراوانی مربوط به دکتری مدیریت
آموزشی (4667درصد) میباشد 66 .درصد از شرکت کننده مرد و  16درصد نیز زن بودند.
بیشترین فراوانی مربوط به بازه سابقه کار  46-99سال میباشد که  1060درصد از کل میباشد.
تحليل دادههاي پژوهش
 )1اولویتبندي (وزن) موانع كاربرد فنآوري اطالعات و ارتباطات در سازمانهاي نظامي هوشمند

بررسی موانع کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان551/ ...

جدول  :9اولويتبندی (وزن) موانع کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای نظامی هوشمند

DM

وزن

موانع کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات

6/410

موانع ساختاری

C1

6/946

موانع مدیریتی

C2

6/460

موانع فرهنگی

C3

6/409

موانع مالی و اقتصادی

C4

6/447

موانع انسانی

C5

6/466

موانع آموزشی

C6

6/449

موانع فنی -تكنولوژی

C7

همانطورکه دادههای جدول ( )0نشان میدهد اولویتبندی (وزن) موانع کاربرد فنآوری
اطالعات و ارتباطات در سازمانهای نظامی هوشمند ،موانع مدیریتی دارای بیشترین اهمیت (وزن
 )6/946و موانع آموزشی دارای کمترین اهمیت (وزن  )6/466میباشد.
 )2اولویتبندي (وزن) موانع ساختاري

برای بهدست آوردن اولویتها (وزن نسبی و نهایی) از یك روش تقریبی استفاده گردید.
جدول  1وزن محاسبه شده برای موانع ساختاری را نشان میدهد.
جدول  :1اولويتبندی (وزن) موانع ساختاری

وزن نهایی

وزن نسبی

موانع ساختاری

DM

6/606

6/967

نظام آموزشی متمرکز و عدم انعطافپذیر

C1

6/646

6/400

عدم تطابق ساختار آموزشی با ملزومات فنآوری اطالعات و

C2

ارتباطات
6/617

6/096

نبود هماهنگی میان بخشها و ستادها

C3

6/696

6/489

عدم تأکید بر محتوای الكترونیكی دروس

C4

6/699

6/499

تأکید نظام آموزشی بر شیوه آموزش سنتی

C5

 /551فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال يازدهم  /شماره دوم /زمستان 5933

همانگونه که مشاهده میگردد عدم هماهنگی میان بخشها و ستادها دارای بیشتررین اهمیرت
(وزن نسرربی  6/096و وزن نهررایی  )6/617و عرردم تطررابق سرراختار آموزشرری کارکنرران بررا الزامررات
فنآوری اطالعات و ارتباطرات دارای کرمتررین اهمیرت (وزن نسربی  6/400و وزن نهرایی )6/646
میباشد.
 )3اولویتبندي (وزن) موانع مدیریتي

برای بهدست آوردن اولویرتهرا (وزن نسربی و نهرایی) از یرك روش تقریبری اسرتفاده گردیرد.
جدول  9وزن محاسبه شده برای موانع مدیریتی را نشان میدهد.
جدول  :1اولويتبندی (وزن) موانع مديريتی

وزن نهایی

وزن نسبی

موانع مدیریتی

DM

6/696

6/969

عدم حمایت مدیران عالی

C1

6/618

6/994

مقاومت در برابر تغییر از سوی مدیران و کارکنان

C2

6/611

6/964

نبود مشوقهای الزم در به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات

C3

6/696

6/404

عدم وجود باور و نگرش مثبت نسبت به فنآوری اطالعات و ارتباطات

C4

6/600

6/499

عدم همسویی میان اهداف در فنآوری اطالعات و ارتباطات

C5

همانگونه که مشاهده میگردد عدم حمایت مردیران عرالی دارای بریشتررین اهمیرت (وزن نسربی
 6/969و وزن نهررایی  )6/669و عرردم وجررود برراور و نگرررش مثبررت نسرربت برره فررنآوری اطالعررات
و ارتباطات دارای کمترین اهمیت (وزن نسبی  6/404و وزن نهایی  )6/696میباشد.
 )4اولویتبندي (وزن) موانع فرهنگي

برای بهدست آوردن اولویتها (وزن نسبی و نهایی) از یك روش تقریبی استفاده گردید .جردول 6
وزن محاسبه شده برای موانع فرهنگی را نشان میدهد.
جدول  :1اولويتبندی (وزن) موانع فرهنگی

وزن نهایی

وزن نسبی

موانع فرهنگی

DM

6/619

6/979

عدم توجه به بسترسازی فرهنگی جهت اشاعه فنآوری اطالعاتوارتباطات

C1

6/607

6/999

عدم وجود آگاهی مناسب نسبت به مزایای کاربرد فنآوری اطالعات

C2

6/697

6/460

وجود دیدگاه مبنی بر فساد انگیزه بودن به کارگیری فنآوری اطالعات در

C3

6/609

6/466

دیدگاههای متفاوت در نحوه و میزان به کارگیری فنآوری اطالعات و

C4
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6/690

6/414

فقدان قوانین مناسب برای دفاع از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم

C5

افزارهای آموزشی

همانگونه که مشاهده میگردد عدم توجه به بسترسازی فرهنگی جهت اشاعه فنآوری اطالعات و
ارتباطات دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی  6/979و وزن نهایی  )6/619و فقدان قروانین مناسرب
برای دفاع از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزارهای آموزشی دارای کمتررین اهمیرت
(وزن نسبی  6/414و وزن نهایی  )6/690میباشد.
 )5اولویتبندي (وزن) موانع مالي و اقتصادي

برای بهدست آوردن اولویتها (وزن نسبی و نهایی) از یك روش تقریبی استفاده گردید.
جدول  7وزن محاسبه شده برای موانع مالی و اقتصادی را نشان میدهد.
جدول  :1اولويتبندی (وزن) موانع مالی و اقتصادی

وزن نهایی

وزن نسبی

موانع مالی و اقتصادی

DM

6/608

6/978

فقدان سرمایه گذاری مناسب در زمینه توسعه شبكههای مخابراتی

C1

6/696

6/946

عدم تخصیص بودجه کافی جهت توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات

C2

6/694

6/490

باال بودن هزینههای استفاده از اینترنت و امكانات جانبی

C3

6/698

6/966

ناتوانی در تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری تجهیزات فنآوری اطالعات

C4

6/696

6/417

عدم تأمین بودجه کافی جهت هزینههای آموزش نیروی انسانی

C5

همانگونه که مشاهده مریگرردد فقردان سررمایه گرذاری مناسرب در زمینره توسرعه شربكههرای
مخابراتی دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی  6/978و وزن نهایی  )6/608و براال برودن هزینرههرای
اسررتفاده از اینترنررت و امكانررات جررانبی دارای کررمترررین اهمیررت (وزن نسرربی  6/490و وزن نهررایی
 )6/694میباشد.
 )6اولویتبندي (وزن) موانع انساني

برای بهدست آوردن اولویتها (وزن نسبی و نهایی) از یك روش تقریبی استفاده گردید .جردول 8
وزن محاسبه شده برای موانع انسانی را نشان میدهد.
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جدول  :1اولويتبندی (وزن) موانع انسانی

وزن نهایی

وزن نسبی

موانع انسانی

DM

6/699

6/946

نداشتن مهارت و توان تخصصی در به کارگیری فنآوری اطاعات و

C1

ارتباطات
6/698

6/916

ضعف دانشی در تلفیق رایانه با محتوای آموزشی

C2

6/600

6/980

فقدان نگرش عمیق و توسعه یافته در مورد گسترش فنآوری اطالعات

C3

6/646

6/466

ضعف انگیزی در استفاده از فنآوری اطاعات و ارتباطات

C4

6/649

6/464

کمبود نیروی متخصص و کارآمد جهت به کارگیری فنآوری اطاعات و-

C5

ارتباطات

همانگونه که مشاهده میگردد فقدان نگررش عمیرق و توسرعه یافتره در مرورد گسرترش فرنآوری
اطالعررات دارای برریشترررین اهمیررت (وزن نسرربی  6/980و وزن نهررایی  )6/600و کمبررود نیررروی
متخصص و کارآمد جهت به کارگیری فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات دارای کرمتررین اهمیرت
(وزن نسبی  6/464و وزن نهایی  )6/649میباشد.
 )8اولویتبندي (وزن) موانع فني  -تكنولوژي

برای بهدست آوردن اولویتها (وزن نسبی و نهایی) از یك روش تقریبی استفاده گردید .جردول 6
وزن محاسبه شده برای موانع فنی-تكنولوژی را نشان میدهد.
جدول  :3اولويتبندی (وزن) موانع فنی-تكنولوژی

وزن نهایی

وزن نسبی

موانع فنی -تكنولوژی

DM

6/6966

6/998

کمبود تجهیزات و امكانات مناسب در زمینه فنآوری اطالعات و

C1

ارتباطات
6/606

6/966

ناکارآمدی شبكه و تجهیزات مخابراتی کشور در تامین ارتباط مطمئن

C2

6/690

6/968

کمبود مراکز پشتیبانی و ارایه خدمات فنآوری اطالعات و ارتباطات

C3

6/647

6/496

سرعت پایین دسترسی به اینترنت

C4

6/646

6/406

وجود نواقص فنی در سخت افزارها و نرم افزارها

C5

بررسی موانع کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان555/ ...

همانگونه که مشاهده میگردد ناکارآمدی شبكه و تجهیرزات مخرابراتی کشرور در ترامین ارتبراط
مطمئن دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی  6/966و وزن نهایی  )6/606و وجود نقصهای فنری در
سررخت افزارهررا و نرررمافزارهررا دارای کررمترررین اهمیررت (وزن نسرربی  6/406و وزن نهررایی )6/646
میباشد.
بحث و نتیجهگیری

مطابق دیدگاه خبرگان ،موانع مدیریتی دارای بیشترین اهمیت (وزن  )6/946و موانع فنی دارای
کمترین اهمیت (وزن  )6/449میباشد .در بین موانع ساختاری ،نبود هماهنگی میان بخشها و
ستادها دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی  6/096و وزن نهایی  )6/617و عدم تطابق ساختار
آموزشی کارکنان با الزامات فنآوری اطالعات و ارتباطات ،دارای کمترین اهمیت (وزن نسبی
 6/400و وزن نهایی  )6/646میباشد .در بین موانع مدیریتی ،عدم حمایت مدیران عالی دارای
بیشترین اهمیت (وزن نسبی  6/969و وزن نهایی  )6/669و عدم وجود باور و نگرش مثبت نسبت
به فنآوری اطالعات و ارتباطات ،دارای کمترین اهمیت (وزن نسبی  6/404و وزن نهایی )6/696
میباشد .در بین موانع فرهنگی ،عدم توجه به بسترسازی فرهنگی جهت اشاعه فنآوری اطالعات
و ارتباطات ،دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی  6/979و وزن نهایی  )6/619و فقدان قوانین
مناسب برای دفاع از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزارهای آموزشی دارای کمترین
اهمیت (وزن نسبی  6/414و وزن نهایی  )6/690میباشد .در بین موانع مالی و اقتصادی ،فقدان
سرمایه گذاری مناسب در زمینه توسعه شبكههای مخابراتی دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی
 6/978و وزن نهایی  )6/608و باال بودن هزینههای استفاده از اینترنت و امكانات جانبی دارای
کمترین اهمیت (وزن نسبی  6/490و وزن نهایی  )6/694میباشد .در بین موانع انسانی ،فقدان
نگرش عمیق و توسعه یافته در مورد گسترش فنآوری اطالعات ،دارای بیشترین اهمیت (وزن
نسبی  6/980و وزن نهایی  )6/600و کمبود نیروی متخصص و کارآمد جهت به کارگیری
فنآوری اطالعات و ارتباطات ،دارای کمترین اهمیت (وزن نسبی  6/464و وزن نهایی )6/649
میباشد .در بین موانع فنی-تكنولوژی ،ناکارآمدی شبكه و تجهیزات مخابراتی کشور در تأمین
ارتباط مطمئن ،دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی  6/966و وزن نهایی  )6/606و وجود نواقص
فنی در سخت افزارها و نرمافزارها دارای کمترین اهمیت (وزن نسبی  6/406و وزن نهایی )6/646

 /555فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال يازدهم  /شماره دوم /زمستان 5933

میباشد .دراکر با به کارگیری واژگانی همچون کار دانشی ،دانشگر و سازمان دانشی ،خبر از
ایجاد نوع جدیدی از سازمانها را میدهد که در آنها به جای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت
دارد .بر اساس این نظریه ،در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم
بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند نه سهم بیشتری از منابع طبیعی .دانش ،منبع بالقوهای
است که کشف کنندهی منابع دیگر است و درون دادههای هر سازمان را ابدی و الیزال میسازد.
از طرفی سالمت سازمانی منجر به مواجههی موفقیت آمیز سازمان با نیروهای مانع بیرونی شده،
استعدادهای اعضا شناسایی میگردد تا با استفاده از آنها ،اهداف سازمانی به شكل مطلوبی تحقق
پیدا کند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای Al- ،)2015( Rabah ،)2016( Elsafi Elemam

 )2014( Malhamو  )2012( Salehi & Salehiهمسو میباشد.
باکال ( )9667رمز موفقیت و سالمت سازمانها را در بررسی منابع سالمت سازمانی بیان
میکند .منابع سالمت سازمانی عبارتند از :الف – تمایل افراد به ایجاد ارتباطات در کار و فعالیت
(مدیریت ارتباطات) ب :منابع یادگیری مدیریت دانش که شامل تفكر سیستمی و یادگیری تفكر
سیستمی و استقرار یك نظام یادگیری مستمر در سازمانها (سازمانهای یادگیرنده) میباشد .ج:
تمایل سازمانها به بهبود و ارزیابی سیستمهای مدیریت به صورت ساده و آشكار (مدیریت تغییر)
که شامل طراحی مجدد سیستمها و تغییر شكل و بهبود و سالمسازی با تشكیل جلسات و شورای
سالمت سازمانی در هر نهادی میباشد .تشكیل جلسات و شورای سالمت سازمانی میتواند انجام
مراحل و فرآیند کار را پیگیری نموده و موفقیت و اثربخشی سازمان را تحت کنترل و نفوذ خود
قرار دهد .بر این اساس ،مطابق مطالب پیشتر بیان شده و یافتههای تحقیق ،پیشنهادهای ذیل ارائه
میگردد:
 -4مدیران زمینهی ایجاد و بهکارگیری مدیریت دانش و متغیرهای مؤثر بر آن را فراهم کرده
و بر درونیسازی ،ترکیب ،بیرونیسازی و اجتماعیسازی تمرکز نمایند و جهت تقویت سالمت
سازمانی برنامهریزی شود.
 -9با استفاده از استادان دانشگاه و صاحب نظران ،در زمینه مفهوم و اهمیت سالمت سازمانی
کالسهای آموزش ضمن خدمت برای مدیران تدارك دیده شود.
 -0مدیران باید با استفاده از مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیری و حل تعارضات ،ایجاد
نظام پیشنهادات ،کمك به تأمین نیازهرررای جسمی و روانی ،برگزاری دورههای آموزشی الزم،
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شایسته ساالری ،ایجاد روحیه خالقیت و نوآوری ،روزآمدی و استفاده از مشاوران و صاحب
نظران باعث ایجاد جو باز و سازنده شوند تا بتوانند سالمت سازمانی را تضمین کنند.
 -1مدیران مراکز نظامی میتوانند با توجه به گستردگی بالمنازع فنآوریهای اطالعات
و ارتباطات و نفوذ همهگیر شبكه اینترنت در بین سازمانها ،از ابزارها و پرسشنامههای تحت وب
برای بررسی دیدگاه کارکنان شان در مورد عوامل ایجادکنندهی جو سالم و سالمت سازمانی بهره
برده ،از نتایج آن جهت تقویت سالمت سازمان بهرهبرداری نمایند.
 -9مدیران مراکز نظامی به وضعیت بهداشت روانی و جسمی ،امنیت شغلی ،روحیه ،مشارکت،
تخصص فنی ،انگیزش و ...کارکنان توجه بیشتری کنند و اقدامات الزم را درجهت افزایش
و بهبود این موارد انجام دهند.
 -6مدیران می توانند جهت آگاهی از سالمت سازمانی و رابطه آن با متغیرهای مربوط به
اثربخشی سیستم با استفاده از ابزار سنجش سالمت سازمانی و ابزار مربوط به هریك از متغیرهای
اثربخشی تحقیق کنند و اقدامات الزم را درجهت بهبود اثربخشی سازمان انجام دهند.
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