فصلنامة علمي ـ پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني،

تاریخ دریافت 1932/ 02/ 11 :

سال پنجم (پاییز و زمستان  ،)1932شماره  ،10صص .113-152

تاریخ پذیرش 1939/ 01/ 29 :

تبیین پدیده تداوم نامنظم بهرهگیری از سیستمهای اطالعات
کسب و کار
بابک سهرابی ،1مهدی شامی زنجانی ،2شعبان الهی ،3محمد حسین شرکت

4

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
2استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
3دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
4دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها ،دانشگاه تهران

چکیده
بررسي مطالعات پیشین در زمینهی مراحل مختلف چرخه عمر سیستمهای اطالعاتي کسب و کار موید آن است که تاکنون مطالعات
معدودی با محوریت مسائل پس از استقرار این گروه از سیستمها انجام پذیرفته است .در میان موضوعات پس از استقرار،
مسالهی بهرهگیری نامنظم ،پایان یافتن استفاده و کنار نهاده شدن سیستمها پیش از پایان چرخهی عمر طبیعي و جنبههایي که به
وقوع آن منجر ميشود ،به عنوان موضوعي مهم تلقي ميشود که کمتر مورد توجه محققین واقع شده است .شاید یكي از دالیل
کم توجهي به این مساله را بتوان ناشي از استیالی مسالهی پذیرش و استقرار سیستم در سازمانها دانست که همزمان با شدت
یافتن نگرشهای مكانیزه سازی در دهههای اخیر ،عمده توجه محققین را به مسائل این بخش از چرخهی عمر هدایت کرده است.
پرداختن به موضوع یاد شده ازجنبههایي همچون اهمیت و جایگاه آن از منظر رضایت ذینفعان سیستم ،کمك به تداوم استفاده
از سیستم در سازمانها ،طراحي و تأمین سیستمهایي با طول دورهی عمر باالتر و افزایش سطح کارایي و عملكرد سازمانها
مساله ای مهم و درخور توجه و بررسي است .بر این اساس در این مطالعه تالش شده است تا با استفاده از رویكرد نظریه داده
بنیاد ضمن شناخت عوامل موثر بر تداوم نامنظم استفاده از سیستمهای اطالعاتي در سازمانها ،مدل پارادایمي مسالهی مورد
اشاره استخراج شود.
واژگان کلیدی:سیستمهای اطالعاتي کسب و کار ،تداوم نامنظم ،عدم تداوم استفاده ،کنارگذاری سیستم ،نظریه داده بنیاد

مقدمه

سیستمهای اطالعاتي کسب و کار 5را ميتوان به عنوان یكي از عوامل اصلي شكل دهي محیط کسب و کار سازمانها دانست
که عملكرد هر یك از آنها بر عملكرد کل سازمان از جنبههای گوناگون اثرگذار خواهد بود .بر اساس تعریف ویتن و همكاران
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( )1002سیستمهای اطالعاتي سازماني ترکیبي از عناصر انساني ،داده ،فرآیند و فنآوریهای اطالعاتي بوده که تعامل این مولفهها
زمینهی جمعآوری ،پردازش و ذخیره دادهها را با هدف تبدیل آنها به اطالعات در راستای ایجاد ارزش افزوده سازماني و حمایت
از فرآیندهای سازمان مهیا ميسازد (.)Whitten, Bentley, & Dittman, 2001

در سالهای اخیر اگرچه همراه با رشد نمایي استفاده از فناوریهای حوزه رایانه و ارتباطات در سطح جامعه و صنعت،
سازمانها تمایل و شاید بتوان گفت الزام بیشتری در جهت استفاده از سیستمهای اطالعاتي سازماني به منظور افزایش اثربخشي
به فعالیتهای خود احساس نمودهاند ،ولي همچنان مسائل و مولفههای گوناگوني بر کارایي و اثربخشي این گونه سیستمها اثر
گذار بوده و در بسیاری از مواقع اهداف مورد نظر سازمانها از استقرار اینگونه سیستمها حاصل نميشود .یكي از مسائلي که
در فرآیند پس از استقرار سیستمهای اطالعاتي سازماني به وفور قابل مشاهده بوده و سبب ميشود تا تالشهای صورت پذیرفته
در خصوص استقرار یك سیستم که عموما با دشواریها و هزینههای فراواني همراه است ،از بین رود ،مسالهی عدم تداوم استفاده
از سیستم پیش از طي نمودن کامل چرخهی عمر آن است .وقوع این مساله ایجاب ميکند که دالیل رخداد چنین موضوعي مورد
پژوهش واقع گردد.
از سوی دیگر اگر چه استقرار اولیه یك سیستم و یا یك فناوری در یك سازمان مقدمهای در جهت اشاعه و گسترش آن در
درون سازمان است ،مزایای استقرار یك سیستم تنها در صورت استفاده موثر و در طول زمان چرخهی عمر آن در داخل سازمان
قابل دست یابي خواهد بود .آن چه که در تحقیقات گذشته مورد تاکید و بررسي محققین قرار گرفته است ،موید این واقعیت است
که نتایج موثر به دست آمده از استقرار یك سیستم صرفا به استقرار آن وابسته نبوده بلكه تداوم استفاده و عدم رها سازی و
استفادهی عملیاتي در طي چرخه ی عمر سیستم نیز در استفاده از واژه موفقیت به عنوان وجه تسمیه یك سیستم اطالعاتي امری
حیاتي و ضروری است (  .) Bhattacherjee, 2001; Pollard, 2003; Venkatesh & Brown, 2001; Venkatesh & Davis, 2000بر
این اساس ،شناخت عوامل موثر بر تداوم نامنظم استفاده از سیستمهای کسب و کار عالوه بر آن که در مرحله تصمیمگیری و
انتخاب سیستم موثر است ،در فرآیند استقرار سیستم نیز حائز اهمیت است .این مساله در خصوص سیستمهای استقرار یافته نیز
ميتواند زمینه بهرهبرداری تا پایان چرخهی عمر آن را فراهم آورده و از رها سازی و عدم تداوم استفاده از سیستم جلوگیری
کند.
تحقیق پیش رو بر آن است تا با استفاده از رویكرد کیفي نظریه داده بنیاد پدیده تداوم نامنظم استفاده از سیستمهای اطالعاتي
کسب و کار را مورد بررسي قرار داده ،خالء نظری موجود را مرتفع کرده و با رویكردی جامع و سیستمي ،ابعاد مشهود و
نامشهود این موضوع را مورد بررسي و شناسایي قرار دهد .مدل نظری ارائه شده در این تحقیق رویكردی به منظور شناخت
مسالهی عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي در سازمانها پیشنهاد ميدهد و به مدیران ،تصمیمگیران و ذینفعان سازماني
کمك ميکند تا از رخ داد این مساله در سازمان اجتناب و زمینه تداوم بهرهبرداری از سیستمهای اطالعاتي را فراهم آورند .این
تحقیق در  5بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه حاضر ،در بخش اول به بررسي مسالهی تحقیق و اهمیت مطالعه آن پرداخته
خواهد شد .بخش دوم به بررسي تحقیقات و مطالعات پیشین در این زمینه اختصاص یافته است .کلیات روش تحقیق مورد استفاده،
شیوهی جمعآوری و تحلیل دادهها و مدل پارادایمي حاصل شده در بخش سوم مورد اشاره قرار گرفته است .با توجه به اهمیت
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اعتبار سنجي تحقیق و شیوهی عمل مورد استفاده ،بخش چهارم به موضوعات یاد شده خواهد پرداخت و در نهایت این مطالعه با
جمع بندی و نتیجهگیری مندرج در بخش پنجم به پایان خواهد رسید.

مسالهی اصلی تحقیق و اهمیت آن
یكي از موضوعات اساسي مورد بحث در مجامع حرفهای حوزه سیستمهای اطالعاتي پرداختن به موضوع پذیرش
فناوری و سیستمهای طرح ریزی شده در سازمانها به منظور تحقق اهداف کسب و کار سازماني است .موضوعي که
به دفعات در مطالعات و تحقیقات گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و مدلها و نظریههای متعددی با هدف تبیین
مولفه ها ،شرایط و الزامات و همچنین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده آن در طول دو دههی گذشته مورد بررسي و
مطالعه محققین قرار گرفته است ( Bhattacherjee, 2001; Bhattacherjee & Premkumar, 2004; Khoo & Robey,

; .)2007; S. S. Kim, Malhotra, & Narasimhan, 2005; M. a. H. Limayem, Sabine Gabriele, 2003; Lin, 2003این
در حالي است که مقولهی تداوم استفاده از یك سیستم در طول چرخهی عمر آن و بررسي علل و دالیل کنارگذاری و
عدم تداوم استفاده از آن ،عليرغم آن که سازمان توانسته است مسیر پر چالش استقرار موفق سیستم را طي نموده و
از میان انبوه پروژههای شكست خورده طراحي و استقرار سیستمهای اطالعاتي با موفقیت سیستم یا سیستمهای مورد
نظر خود را پیاده سازی و مستقر کند ،کمتر مورد توجه محققین این حوزه قرار گرفته است .نتایج بررسيها نشان
ميدهد که عدم استفاده ،کنارگذاری و تالش در جهت جایگزیني سیستمهای استقرار یافته ،علي رغم استقرار موفق خود،
امری شایع بوده که در بسیاری از مواقع در نخستین روزهای پس از استقرار ،آغاز ميشود ولي محققان به اندازهی
کافي به این موضوع نپرداختهاند (.)Jasperson, Carter, & Zmud, 2005

از جنبهی نظری ميتوان تصمیم به تداوم و یا عدم تداوم استفاده از یك سیستم را به عنوان نوعي مسالهی تصمیم-
گیری مد نظر قرار داد که ماهیتي مشابه تصمیمگیری بر پذیرش و استقرار و یا عدم پذیرش اولیهی یك سیستم توسط
تصمیمگیران و ذی نفعان دارد .مطابق تعریف راجرز )5991( 7پذیرش یك فناوری شامل یك فرآیند عقالیي است که
تصمیمگیران و ذینفعان سازماني طي ميکند .بر این اساس ،این تصمیمگیری تابع مولفههای گوناگوني همچون
عقالنیت ،8مولفههای هنجاری( 9همانند وابستگيهای فرهنگي و یا اجتماعي به یك سیستم) ،عادات 10و مولفههای مشابه
دیگر است ( .)Inho Cho, 2011از نظر مفهومي ،تداوم استفاده از یك سیستم و یا یك فناوری به بررسي فرآیند به
هنجار سازی 11یك سیستم مستقر شده در سازمان اشاره ميکند که در کنار سایر مفاهیم مرتبط همانند پذیرش،
استقرار و نگهداری از یك سیستم مولفههای اصلي فرآیند توسعه و اشاعه یك سیستم و یا یك فناوری را تشكیل ميدهد
(.)Inho Cho, 2011
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ریتنبرگ و موردوك )2991( 12عدم تداوم استفاده را نوعي مقاومت در برابر نوآوری و یا فناوری به کارگرفته شده
تعریف ميکنند که به صورت کنارگذاشتن آن خود را نشان ميدهد ( .)Madhavan Parthasarathy, 1995بر اساس
تعریف ارائه شده توسط راجرز ( )5991عدم تداوم استفاده از یك نوآوری عبارت است از اتخاذ تصمیم مبني بر عدم
استفاده از آن پس از آنكه مورد پذیرش و استفاده واقع شده است .بر اساس این تعریف ،پذیرنده یك نوآوری پس از
تصمیمگیری در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش ،باید در خصوص تداوم و یا عدم تداوم استفاده از آن تصمیمگیری
کند .به بیان دیگر ،مسالهی تداوم و یا عدم تداوم استفاده بخشي از فرآیند اشاعه نوآوری است که باید به آن پرداخته
شود ( .)Rogers, 1995به اعتقاد لین )3002( 13مسالهی تداوم و یا عدم تداوم استفاده یك نوع مسالهی ارزیابي مبتني
بر سطح رضایت دروني فرد نسبت به فناوری بوده که بر اساس میزان تطابق انتظارات و عملكرد فناوری با پیش
زمینههای ذهني او شكل مي گیرد .به عقیده وی این ارزیابي پس از آنكه یك فناوری مورد پذیرش واقع گردید توسط
کاربر انجام ميپذیرد و دارای مكانیزمي بازخوردی 14است که نتیجه آن ميتواند به تقویت استفاده (تداوم استفاده)،
تغییر در شكل و نحوه استفاده و یا عدم تداوم استفاده منجر شود (.)Inho Cho, 2008

چو )1002( 15معتقد است که مسالهی عدم تداوم استفاده از یك سیستم همانند مساله پذیرش اولیه آن یك مسالهی
تصمیمگیری است که در فرایند این تصمیمگیری نظریههای مختلف تصمیمگیری همانند عقالنیت عملي ،16جنبههای
هنجاری و ذهنیتهای انساني فرد تصمیمگیرنده نقش ایفا ميکنند( .)Inho Cho, 2008چو در دیدگاهي مشابه راجرز
عدم تداوم استفاده را توقف استفاده از یك نوآوری پس از آنكه کاربر نوآوری یاد شده را در فعالیتهای روزمرهی
خود مورد استفاده و کاربرد قرار داده و به واسطه این استفاده ،نوآوری با فعالیتهای وی عجین و یا به اصطالح وی
جذب17در آنها شده است ،تعریف ميکند ( .)Inho Cho, 2008یه )1022( 18نیز بر اساس دیدگاه مطرح شده توسط
ونكاتش و همكاران ) 1002( 19در خصوص سنجش میزان استفاده از یك سیستم بر اساس سه مولفه مدت زمان،20
تناوب استفاده 21و شدت یا حجم 22استفاده از سیستم معتقد است که مفهوم تداوم استفاده از یك سیستم اطالعاتي نیز
به این سه مولفه وابسته است؛ به گونهای که هرچه مدت زمان استفاده ،تناوب دفعات استفاده و حجم استفاده بیشتر
باشد ميتوان بیان کرد که تداوم استفاده از این سیستم بیشتر خواهد بود(.)Yeh, 2011

فورنیكس و واده )1022( 23تصمیم عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي را به عنوان یك تصمیم سازماني و
یا فردی به منظور عدم به کارگیری یك سیستم در جهت پشتیباني از فعالیتهای جاری سازمان تعریف کردهاند .بر این
اساس در بسیاری از مواقع تصمیمگیران سازماني بنا به دالیلي بر عدم تداوم استفاده از یك سیستم متمایل ميشوند
و به سبب تصمیم آنان کاربران نیز باالجبار استفاده از سیستم را به کناری ميگذارند و در مقابل به دلیل عدم به
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کارگیری سیستم توسط کاربران ،تصمیمگیران به کنار گذاشتن سیستم سوق داده ميشوند ( Furneaux & Wade,

 .)2011با توجه به موارد مطرح شده به طور خالصه اهمیت پرداختن به موضوع یاد شده را از منظرهای زیر ميتوان
مورد توجه قرارداد:
 -2تداوم و یا عدم تداوم استفاده از یك سیستم پس از طي نمودن فرایند استقرار آن درون یك سازمان ميتواند به
همراه آورنده اثرات اقتصادی مثبت و یا منفي برای آن سازمان باشد ( .)Rust & Zahorik, 1993آنچه که به طور کلي در
این رابطه ميتوان بیان نمود آن است که سازمانها در حدود  1/3تا 1/2درصد از درآمد سالیانهی خود را در حوزه
استقرار سیستمهای اطالعاتي سرمایه گذاری ميکنند ( .)Rajagopal, 2002عالوه بر هزینهکرد حوزه تأمین سیستمهای
نرمافزاری ،هزینه قابل توجهي نیز در حوزه تأمین زیرساخت و تجهیزات سختافزاری ،هزینه تغییرات سازماني ،نیروی
انساني ،آموزش و نگهداشت سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط با سیستم اصلي در سازمانها صورت ميگیرد
( .)Kelly, Gibson, P. Holland, & Light, 1999تجمیع این هزینهها نشان دهنده سرمایه گذاری باالیي است که سازمانها
در راستای تحقق آرمان بهره برداری از سیستمهای اطالعاتي سازماني متحمل ميشوند و در نتیجه تداوم و یا عدم
تداوم استفاده از این سیستمها در اقتصادی بودن و یا نبودن آنها تأثیر جدی و مهمي را به همراه خواهد داشت .از
سوی دیگر از منظر اصول اقتصادی و حسابداری ،بر خالف آن چه که در سایر حوزههای سرمایه گذاری قابل تصور
است ،سیستمهای اطالعاتي فاقد ارزش اسقاط 24بوده و عموما قابل بازفروش نیستند ( .)Inho Cho, 2011در نتیجه با
عدم تداوم استفاده از یك سیستم تا پایان چرخه عمر آن ،عمال کل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم انجام شده به نسبت
مابقي مدت زمان قابل استفاده پیش رو به هدر خواهد رفت .از این جهت است که مدت زمان بهره برداری از یك سیستم
و یا به بیان دیگر تداوم استفاده از آن به عنوان مهمترین عامل در محاسبه بازگشت اقتصادی حاصل از سرمایهگذاری
در حوزه سیستمهای اطالعاتي تلقي ميشود.
 -1یكي از مولفههایي که تصمیمگیران سازماني را در جهت هزینهکرد مبالغ هنگفت استقرار سیستمهای اطالعاتي و
پیمودن این مسیر سخت و پذیرش مخاطرات پیش رو متقاعد ميسازد ،استفاده از توان پردازشي ،قدرت تسهیل کنندگي
انجام فعالیت های سازماني ،کمك به تصمیم سازی ،ایجاد مزیت رقابتي ،ایجاد ارزش افزوده سازماني و سایر مولفههای
اقتصادی (چه به صورت محسوس و چه به صورت نامحسوس) و غیر اقتصادی سیستمها است( .)Bacon, 1992بر این
اساس پر واضح است که تداوم استفاده از یك سیستم پس از پذیرش و استقرار موفق آن در طول دورهی عمر آن است
که ميتواند اهداف اشاره شده را برآورده نموده و ارزش حاصل از سرمایه گذاریهای انجام شده را نمایان سازد.
 -2مسالهی تداوم و یا عدم تداوم استفاده از یك سیستم یك مسالهی چند بعدی است که عالوه بر ابعاد اقتصادی
مرتبط با آن بر سایر مولفههای سازماني نیز اثر گذار خواهد بود .بر این اساس استفاده و یا عدم استفاده از یك سیستم
پس از استقرار در درون سازمان ميتواند بر شرایط سازماني همانند هماهنگيهای درون سازماني ،نرخ ارایه سرویس
به مشتریان ،رضایت مشتریان و ذینفعان ،تنشهای سازماني ،پیچیدگي و یا سهولت و ضریب موفقیت و یا شكست
استقرار سیستمهای آتي و همچنین تعهدات سازماني اثر گذار باشد (.)Bhattacherjee & Premkumar, 2004; Nelson, 1990

با توجه به موارد مطرح شده در خصوص اهمیت موضوع ،مدلها و نظریههای یاد شده در حوزهی پذیرش و
استقرار سیستمهای اطالعاتي با محدودیتهای متعددی روبرو هستند .مدلها و نظریههای رایج در این حوزه در قبال
این پرسش که نگرش کاربران نسبت به یك فناوری پس از پذیرش و استقرار آن چگونه در طول زمان دچار تغییر و
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تحول ميشود سكوت نموده و پاسخي به این مساله نميدهند .چو )1022( 25با بررسي سیر تاریخي مطالعات حوزه
پذیرش و اشاعهی نوآوریها و فناوریها از نیمه دهه  20میالدی ،بیان نموده است که تمرکز مدلهای ارائه شده بر
استقرار یك فناوری در داخل سازمانها بوده و این مدلها به مسائل مربوط به پس از استقرار یك فناوری در درون
سازمانها نپرداختهاند .به اعتقاد وی این مدلها و نظریهها با دو مسالهی اساسي روبرو هستند .نخست آنكه مدلها و
نظریه های موجود عمدتا تمرکز خود را بر روی سه محور شناسایي عوامل موثر بر پذیرش یك فناوری در سازمان و
عوامل بازدارنده آن  ،فرآیندی که طي آن پذیرش سازماني در خصوص یك فناوری رخ ميدهد و مراحل گوناگون
پذیرش یك فناوری متمرکز نمودهاند اما در خصوص مولفهها و شرایط پس از استقرار سخني به میان نیاوردهاند .نكته
دوم آنكه فرض این مدلها و نظریهها بر این مساله استوار است که یك فناوری تا پایان طول دورهی عمر خود مورد
استفاده کاربران قرار خواهد گرفت (.)Inho Cho, 2011
توجه به این نكته الزم است که عدم تداوم استفاده از یك سیستم با رها سازی انجام یك پروژه استقرار متفاوت
است؛ چرا که اصوال مفهوم عدم تداوم استفاده از سیستم زماني معنا ميیابد که پروژهی استقرار یك سیستم با موفقیت
درون سازمان اجرا شده باشد در حالي که رهاسازی استقرار یك سیستم در مسیر پیاده سازی آن و پیش از رسیدن
به نقطه استقرار یك سیستم رخ ميدهد ( .)Furneaux & Wade, 2011تاکنون مطالعات متعددی در خصوص علل و
عوامل رهاسازی پروژههای استقرار سیستمهای اطالعاتي سازماني پیش از پایان فرآیند استقرار و عملیاتي نمودن
آنها در سازمان انجام پذیرفته است ( )Ewusi-Mensah & Przasnyski, 1991و مدلها و نظریههای گوناگوني در
این خصوص ارائه شده است .بر اساس تفاوت ذکر شده میان این دو مفهوم ميتوان انتظار داشت که مدلها و مولفههای
موثر بر مفهوم تداوم و یا عدم تداوم استفادهی از یك سیستم با آنچه که در مدلها و مولفههای پذیرش و استقرار یك
سیستم مورد توجه محققین واقع شده و یا به عنوان علل ناکامي و شكست این قبیل پروژهها تاکید گردیده است کامال
یكسان نخواهد بود .یكي از پیامدهای این تفاوت ،لزوم وجود مدلها و تحقیقات متفاوت و مجزا ميباشد ( Furneaux
 .)& Wade, 2011بر اساس آنچه که اشاره شد ،بررسي رفتار پس از استقرار و شناسایي مولفهها و عوامل اثر گذار
بر عدم تداوم استفاده از سیستمها نیز به دلیل شرایط خاص و درجه بلوغ فناوری در سازمانها و صنایع ،نیازمند
مدلي منطبق با شرایط خود است.

بررسی پیشینهی تحقیق
علي رغم آنكه در مطالعات متعددی ضرورت پرداختن به مسالهی رفتار پس از استقرار و بررسي علل و عوامل موثر
بر عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي مورد تاکید واقع شده است ( Inho Cho, 2011; Furneaux & Wade,

 )2011ولي مطالعات محدودی با محوریت این موضوع انجام شده است .فورنیوکس و واده )1022( 26ضمن بررسي
هفت نشریه مطرح در حوزه دانش سیستمهای اطالعاتي با انجام یك فراتحلیل 27بر روی مقاالت مندرج در این نشریات
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اعالم نمودهاند که تنها  1درصد از مقاالت منتشر شده توسط این نشریات (از مجموع  233مقاله مرتبط با مراحل
چرخهی عمر سیستمها) به مساله رفتار پس از استقرار سیستمهای اطالعاتي و تداوم استفاده اختصاص یافته است
( .)Furneaux & Wade, 2011بهاتاچرجي و بارفر )1022( 28نیز در تحقیقي مشابه ضمن انجام یك فراتحلیل بر روی
مقاالت منتشر شده در حد فاصل سالهای  2999تا  1022در ده نشریه برتر حوزه سیستمهای اطالعاتي به بررسي
نتایج تحقیقات انجام شده با موضوع عدم تداوم استفاده در حوزه سیستمهای اطالعاتي و فناوری اطالعات پرداختهاند.
نتایج این تحقیق نشان ميدهد که تنها  21مطالعه با موضوع یاد شده انجام شده است ( Bhattacherjee & Barfar,

 .)2011در ادامه به منظور رعایت اختصار نتایج مستخرج از اهم تحقیقات انجام شده در ده سال اخیر در زمینه مسالهی
عدم تداوم استفاده به صورت موجز در جدول شماره  2ارائه گردیده است.
از بررسي مطالعات اشاره شده در جدول شماره  2ميتوان به نتایج زیر دست یافت:

 -2مدلهای ارائه شده با محوریت مسالهی تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي قادر به تشریح ماهیت مسالهی
عدم تداوم استفاده نیستند؛ چراکه در اکثر مطالعات پیشین قصد تداوم 29به عنوان یك متغیر وابسته مورد
بررسي قرار گرفته و مسالهی تداوم استفاده عموما بر اساس شاخص میزان دفعات استفاده سنجیده شده
است .این در حالي است که مساله قصد یك امر دائم و ثابت نیست و امكان تغییر داشته و همچنین تعداد و
دفعات استفاده به مفهوم استفادهی واقعي و موثر از سیستم نميباشد .به اعتقاد کارتر )1022( 30ناتوانایي
رویكردهای موجود در تشریح مسالهی عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي به دو دلیل عمده است.
اول آنكه علي رغم شواهد محدود در خصوص وابستگي میان قصد و رفتار ،این مدلها عموما مولفهی قصد
را به عنوان یك عامل وابسته در نظر ميگیرند .درثاني مطابق دیدگاه ونكاتش و همكاران ( )1002مدلهای
مبتني بر مساله قصدمندی ،توانایي محدودی در مواجهه با شرایط عدم قطعیت و محدودیت اطالعات دارا
هستند(.)Carter, 2012; Venkatesh, Brown, Maruping, & Bala, 2008

 -1از آن جاکه اطالعات جدید زمینه شكلگیری مقاصد جدید و شكلگیری رفتارهای متفاوت را سبب ميشوند ،در
نتیجه این قبیل مولفهها دارای ماهیتي موقتي بوده و در نتیجه به صورت دقیق نميتوانند پیشبیني کننده رفتار
کاربران در فرآیند بررسي عدم تداوم استفاده از سیستمها باشند .این مساله زماني شدت ميیابد که افراد
توان کمتری در کنترل رفتارهای ارادی خود داشته باشند (.)Carter, 2012; Venkatesh, et al., 2008

 -3سازههای ارائه شده در مدلها و مطالعات پیشین توانایي محدودی در خصوص پیشبیني استفاده بلند مدت از
فناوری دارا هستند؛ چرا که مدلها و مطالعات صورت پذیرفته عموما بر تداوم استفاده در کوتاه مدت متمرکز
شده و سازههای نگرشي31عموما در مدلهای تداوم استفاده لحاظ نشده است .مطابق آنچه که کارتر متذکر
28
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مي شود مساله عدم تداوم استفاده از یك فناوری باید در بستر زماني کافي مورد بررسي قرار گیرد

( Carter,

 .)2012این مو ضوع به این واقعیت اشاره دارد که تمرکز بر تجارب کوتاه مدت از کاربرد فناوری در مدلهای
تداوم استفاده به اعتقاد محققاني همچون ونكاتش و گویال )1020( 32نميتواند در بررسي مسالهی عدم تداوم
استفاده دقیق باشد و این عدم دقت ميتواند به نتایج نادقیق

منجر شود (.)Venkatesh & Goyal, 2010

 -4به اعتقاد فورنیوکس و واده )1022( 33محور مطالعات انجام شده قبلي بر اساس دو نگرش اصلي پایه گذاری
شده است .اول آنكه مفهوم تداوم استفاده از یك سیستم را در مقابل عدم تداوم استفاده از آن در نظر ميگیرند و دوم
آنكه عموم این نگرشها بر اساس نظریه

عدم تطابق انتظارات بنیان نهاده شدهاند(.)Furneaux & Wade, 2011

Venkatesh and Goyal
Furneaux and Wade
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جدول شماره  :١اهم مطالعات انجام شده در حوزه مسالهی تداوم استفاده از فناوریهای و سیستمهای سازمانی

به اعتقاد این محققین این دو نگرش دارای چند ایراد اساسي است :اول آنكه اگرچه شناخت مولفههای موثر در تداوم
استفاده مي تواند در شناخت شرایط عدم تداوم استفاده موثر باشد؛ اما این بدان معني نیست که الزاما عدم حضور
مولفهها موثر در تداوم استفاده منجر به عدم تداوم استفاده شود .از سوی دیگر به بیان این محققین توجه نظریه عدم
تطابق انتظارات بر تصمیمگیری عدم تداوم استفاده توسط کاربران صرفا در حوزههایي است که کاربران در فرآیند
تصمیمگیری دخالت دارند .در حالي که بسیاری از تصمیمات مرتبط با عدم تداوم استفاده نه توسط کاربران مرتبط با
سیستم بلكه به وسیله مدیران اتخاذ شده و مولفههای محیطي و غیر سیستمي در آن دخیل است ( Furneaux & Wade,
.)2011

به صورت خالصه ميتوان گفت که مدلها و نظریههای موجود در حوزه مساله پذیرش و اشاعه سیستمهای
اطالعاتي سازماني و یا مسائل مطرح شده در مطالعات صورت پذیرفته به منظور تبیین مسالهی تداوم استفاده از
فناوریها و سیستمها قابلیت بررسي مسائل پس از استقرار یك سیستم و به ویژه مساله عدم تداوم استفاده از
سیستمها را نداشته و در معدود مطالعات انجام شده در این زمینه در هر مورد بنا به نظر محققین با اعمال فرضیات و
مولفههایي تالش شده است تا مساله به صورت موقتي و از جنبههایي خاص مورد بررسي قرار گیرد .به عنوان نمونه
مي توان بیان کرد که در مطالعات صورت پذیرفته بر اساس مدل پذیرش فناوری به منظور فائق آمدن بر ناکارآمدی این
مدل در بررسي مسائل پس از استقرار ،محققین فرض کردهاند که ارزیابي باورهای کاربران در تقابل استفاده از یك
فناوری همانند سودمندی درك شده و یا سهولت استفاده هم در پذیرش /عدم پذیرش و هم در تداوم /عدم تداوم استفاده
از یك فناوری موثر است .همچنین در مطالعات صورت گرفته بر پایه نظریه عدم تطابق انتظارات نیز محققان تالش
کردهاند تا با اضافه نمودن مولفهی عدم رضایت و لحاظ نمودن این مساله که تجربهی حاصل شده از استفاده و تعامل
با یك فناوری با شكل دهي رضایت و یا عدم رضایت در کاربر در شكلگیری قصد وی در تداوم و یا عدم تداوم استفاده
از یك سیستم موثر خواهد بود ،این مساله را پوشش دهند .در این میان در مطالعات صورت پذیرفته بر اساس رویكرد
نظریه استفاده و رضایتمندی نیز عموما با لحاظ نمودن مولفههای رضایتمندی اجتماعي به بررسي این موضوع
پرداخته شده است.

روششناسی تحقیق
بنا به نظر سرمد و همكاران ( ، )2322روش پژوهش ،اتخاذ راهبرد تحقیق مبتني بر پارادایم انتخاب شده توسط
محقق بوده که در برگیرنده پیشفرضهای فلسفي طرح تحقیق و نیز چگونگي جمعآوری دادهها است .از آنجا که مرور
تحقیقات پیشین داللت بر ضعف نظریهها و مدلهای موجود در تبیین علل عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي
سازماني پس از استقرار دارد ،این تحقیق به دنبال تدوین مدلي در این خصوص ميباشد .بر این اساس وقتي تحقیق
نیازمند تدوین یك نظریه باشد ،تحقق این امر مستلزم استفاده از راهبردی است که متضمن ساخت نظریه باشد .تحت
این شرایط ،استفاده از روش نظریه داده بنیاد 34توسط محققین پیشنهاد شده است که یكي از انواع مختلف راهبردهای
کیفي تحقیق است .به ویژه زماني که نظریههای موجود قادر به تبیین چنین فرایندی نباشند ،به کمك این رویكرد ميتوان
درباره وقوع این فرایند یا مشكل یا افراد مورد مشاهده نظریهای را صورتبندی کرد ( بازرگان .)8731 ،هدف نهایي
نظریه داده بنیاد را ميتوان تبیینهای جامع نظری در مورد یك پدیدهی خاص دانست که در آن دادههای حاصل از
منابع اطالعاتي به مجموعهای از کدها ،مفاهیم و طبقات تبدیل ميگردد تا نظریه یا مدل به دست آید .بر این اساس
اشتراوس و کوربین 35نظریه حاصل از چنین فرآیندی را محصول رویكرد استقرایي ميدانند که از مطالعهی یك پدیده
حاصل شده است .در واقع در نظریه داده بنیاد به جای آنكه محقق از ابتدای تحقیق با در اختیار داشتن یك نظریه به
دنبال تایید آن باشد ،اجازه ميدهد تا نظریهی حاکم بر رفتار پدیدهی مورد بررسي در حین گردآوری و تحلیل دادهها،
خود از درون دادهها نمایان شود (حسنقليپور و همكاران .)2392 ،با توجه به آنكه تأکید بر فرآیندهای پایهای اجتماعي
و کسب بینش عمیق نسبت به پدیدههای اجتماعي یكي از عمدهترین نقاط قوت روش نظریه داده بنیاد به حساب ميآید،
این روش در حوزه تحقیقات حوزه سیستم های اطالعاتي مورد توجه محققین بوده و تاکنون مطالعات متعددی بر پایه
این روش صورت پذیرفته است.
با توجه به موارد اشاره شده بر اساس روش نظاممند 36نظریه داده بنیاد تالش شده است تا در این تحقیق با استفاده
از مراحل کد گذاری باز ،37کد گذاری محوری 38و کد گذاری انتخابي 39مدل پارادایمي عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده
از سیستمهای اطالعاتي سازماني استخراج شود.
مروری بر فرآیند جمع آوری دادههای پژوهش
در این تحقیق به منظور جمع آوری دادههای اولیه از روش مصاحبههای عمیق نیمه ساخت

یافته40

با افرادی که

دارای آشنایي با موضوع تحقیق در شرکتها و سازمانهای دارای سابقه مواجهه با این موضوع بوده و یا به عنوان
کارشناسان و مدیران شرکتهای مشاور ،طراح و مجری در این زمینه فعالیت داشتهاند ،اقدام گردیده است .انتخاب
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سازمان های مورد مصاحبه نیز با توجه به دو مساله اساسي صورت گرفته است .نخست سابقه رخداد مساله تحقیق
در آن ها و یا مواجه با مساله یاد شده و در مرحله بعد نیاز تحقق مفهوم اشباع نظری اطالعات .همچنین انتخاب افراد
مصاحبه شونده بر اساس رویكرد قضاوتي انجام شده است.
در نهایت از میان منتخبان اولیه بنا به نیاز به اخذ اطالعات بیشتر تا رسیدن به نقطه اشباع نظری اطالعات مجموعا
تعداد  25نفر از  7سازمان با زمینهی فعالیت مختلف جهت شرکت در مصاحبهها اعالم آمادگي نموده و فرآیند انجام
مصاحبه ها با نامبردگان انجام شده است .از آنجاکه بر اساس رویكرد نظریه داده بنیاد نكات هر مصاحبه پس از هر
مصاحبه بایستي مورد کدگذاری قرار گیرد ،در فرآیند کدگذاری پس از هر مصاحبه نواقص و یا نقاط متضاد و نامفهوم
در هر مصاحبه از طریق تماس تلفني و یا مراجعه حضوری با فرد مصاحبه شونده مورد بررسي و رفع قرار گرفت .با
توجه به آنكه این تحقیق به دنبال استخراج مفاهیم مربوط به علل رخداد مساله عدم تداوم استفاده از سیستمهای
اطالعاتي بوده است از این رو ،تمامي مصاحبهها بدون ساختار قطعي پيگیری شدهاند .با اینحال ،به منظور ایجاد
تمرکز در مصاحبهها در این تحقیق از رویكرد پیشنهادی اسپیكارد )1020( 41برای ربط دادن سواالت مصاحبه به
سواالت تحقیق و تعیین چارچوبي مفید برای مصاحبهها استفاده گردیده است ( .)Spickard, 2010بر اساس رویكرد
پیشنهادی اسپیكارد ،در مرحله نخست محقق به شناسایي سوال محوری تحقیق ميپردازد .در همین مرحله محقق با
طرح سواالت فرعي (یا سؤاالت نظری تحقیق) ميکوشد تا دستیابي به پاسخ سوال اصلي تحقیق را عینیت بیشتری
بخشد .در حالي که سواالت نظری تحقیق در مقایسه با سوال اصلي تحقیق از عمومیت و انتزاع کمتری برخوردارند،
پاسخ به این سواالت مستلزم عملیاتيتر نمودن آنها است .از این رو ،در آخرین گام از مرحله نخست ،اسپیكارد طرح
سواالت مصاحبه را برای عملیاتيتر کردن سواالت نظری پیشنهاد ميدهد .بر اساس این ساز و کار ،مجموع پاسخهای
مصاحبهشونده به این سواالت چیزی نیست جز پاسخ به سواالت نظری تحقیق و مجموع پاسخهای داده شده به سواالت
نظری تحقیق چیزی نیست جز پاسخ به سوال اصلي تحقیق ( .)Spickard, 2010رویكرد پیشنهادی اسپیكارد از دو
کارکرد اصلي برخوردار است .نخست کمك به محقق در ایجاد چارچوبي مفید برای مصاحبه و ایجاد مبنایي برای تفسیر
اطالعات به دست آمده از مصاحبهها .از آن جا که راهبرد نظریه داده بنیاد شیوه منحصر به فردی را برای تحلیل و
تفسیر دادهها ارایه ميدهد ،در این تحقیق تنها از کارکرد نخست استفاده شده است.
مروری بر فرآیند تحلیل دادههای تحقیق
در این تحقیق تالش شده است تا مدلي نظری توسعه یابد تا رخداد مسالهی عدم تداوم استفاده از سیستمهای
اطالعاتي سازماني را تشریح و تبیین کند .همان گونه که پیش از این نیز اشاره گردید فرآیند جمعآوری و تجزیه و
تحلیل دادهها در روش تحقیق نظریه داده بنیاد به صورت زیگزاگي و همزمان انجام گرفته و جمعآوری دادهها تا جایي
ادامه پیدا ميکند که محقق در دادهها به مرز اشباع برسد و مفاهیم مرتبط با مساله عدم تداوم استفاده از سیستمهای
اطالعاتي که توسط مصاحبهشوندگان مختلف مطرح ميشوند تكراری شده و مطلب جدیدی اضافه نشود .تحلیل جزئي
دادهها ،سئوال کردن و تحلیل مقایسهای ،روشهای اصلي تحلیل در روش نظریه داده بنیاد است؛ بنابراین به منظور
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توسعهی مدل نظری مورد نظر در این رویكرد به شكلي مداوم و هدفمند ،طي فرایند تحلیل دادهها بین کدگذاری باز و
محوری حرکت شده است .همانطور که اشتراوس و کوربین تأکید کردهاند ،فرایند کدگذاری باز و محوری دو گام
متوالي یك فرایند تحلیلي نیستند ،بلكه فرایند کدگذاری ،پویا و شناور انجام ميگیرد .در ابتدای کدگذاری ،تالش ميشود
که طبقات از طریق کدگذاری باز مشخص شوند و طي کدگذاری محوری ،طبقات به یكدیگر مرتبط ميشوند .بعد از این
که ارتباط بین طبقات طي کدگذاری باز و محوری شناسایي شدند ،طي کدگذاری انتخابي ،موارد به دست آمده یكپارچه
ميشوند تا مدل نظری توسعه یابد .در ادامه اقدامات انجام شده در سه مرحلهی کدگذاری به صورت مختصر مرور
ميشود.
مرحلهی اول :کدگذاری باز
نخستین مرحله در فرآیند انجام تحقیق بر اساس روش نظریه داده بنیاد ،انجام کدگذاری باز است که با تحلیل دقیق
دادهها ،نامگذاری و طبقهبندی کردن دادهها انجام ميشود .این روش کدگذاری سبب ميشود تا به جای آنكه محقق
نظریات و پیش فرضهای ذهني خود را وارد مساله نماید ،دادههای به دست آمده آن گونه که بر اساس واقعیتهای
مساله است به تبیین پدیده مورد بررسي بپردازد ( .)Strauss & Corbin, 2007در این تحقیق به منظور اطمینان از نحوهی
کدگذاری اولیه و تشكیل مفاهیم و طبقات ،سه نوبت اقدام به بازخواني مصاحبههای اولیه به منظور استخراج کدهای
بیشتر و همچنین تطابق میان کدهای اولیه و مفاهیم شكل گرفته و عندالزوم دستهبندی بهتر مفاهیم در طبقات فرعي
صورت پذیرفته است .همچنین در خالل سه دور یاد شده بعضا اسامي و عناوین تخصیص داده شده به طبقات و مفاهیم
بر اساس متن مصاحبه ها و تقریب بهتر موضوعات به ذهن تغییر یافته و اصالح شدهاند .یكي از نتایج بازخواني و
بازنگری انجام شده بعضا تغییر در موقعیت عوامل در طبقات و یا تغییر در مفاهیم بوده است .یكي از مزیتهای اقدام
انجام شده را ميتوان جلوگیری از افزونگي در کدها و تكرار مفاهیم مشابه تحت عناوین و برچسبهای مختلف و عدم
ناسازگاری در میان کدها و مفاهیم در تحقیق انجام شده دانست.
در نهایت بر اساس مرحله کدگذاری باز در فرآیند این تحقیق مجموعا  100نكتهی کلیدی از متن مصاحبهها استخراج
شد که از این تعداد ،مجموعا  2743کد اولیه مستخرج گردید .کدهای مستخرج در مراحل بازنگری و بر اساس اشتراکات
معاني ،مجموعا  142کد نهایي مستقل را تشكیل دادهاند که از این تعداد کد نهایي ،مجموعا  203مفهوم استخراج شده
است.
مدت زمان انجام مصاحبهها بین  75دقیقه تا  270دقیقه به طول انجامیده است که بر این اساس ميتوان گفت که
متوسط زمان انجام مصاحبهها در حدود  91دقیقه بوده است .برای انجام مصاحبههای یاد شده با  25فرد مصاحبه
شونده در مجموع  14ساعت زمان مفید صرف شده است .حداقل تعداد کد مستخرج بر اساس هر مصاحبه برابر 70
کد و بیشترین میزان برابر  109کد بوده است .نتایج کد گذاریها نشان ميدهد که کمترین میزان کد جدید در هر یك از
مصاحبهها برابر یك کد جدید بوده و بیشترین کد جدید مستخرج برابر  70کد بوده است .بر اساس کدهای نهایي به
دست آمده تالش شد تا کدهایي که دارای تشابه در معنا بوده و به نوعي تداعي بخش مفاهیم مشابهي بودند شناسایي
و گروهبندی گردند .این اقدام سبب مي شود تا بتوان با مفاهیم کمتری کارکرده و تشكیل طبقات که عمال طبقه بندی

مفاهیم حول محور اشتراکات میان آنها است ،تسهیل شود .طبقات ،مبنای شكلگیری نظریه در رویكرد داده بنیاد است
و قادرند تا مفاهیم را حول محور خود جمع کرده و سامان دهي کنند .به این منظور در این مرحله با مراجعه مجدد به
داده ها و کدهای نهایي تالش شد تا کدهای نهایي بر اساس مفاهیم مشترك ساماندهي شوند .جدول شماره  1مفاهیم
و طبقات مرتبط با کدهای نهایي به دست آمده را نمایش ميدهد.
مرحلهی دوم :کدگذاری محوری
کدگذاری باز با تعیین مفاهیم و طبقات به پایان ميرسد .در این هنگام ،محقق طبقاتي دارد که ميباید ارتباط آنها را
با یكدیگر در پرتو دادههای واقعي مشخص کند .این اقدام در مرحله کدگذاری محوری صورت ميگیرد .کدگذاری
محوری فرآیندی است که طي آن دادههایي که به مفاهیم و طبقات تجزیه شده بودند ،به شیوه جدید مورد بررسي قرار
ميگیرند تا از آن میان بتوان بین یك طبقه و مفاهیم موجود در آن و حتي دیگر طبقات پیوند برقرار کرد .الزم به ذکر
است که برای تایید مجموعه روابط با ویژگيهای مرتبط با طبقات ،یك واقعه یا رویداد کفایت نميکند ،بلكه محقق روابط
و ویژگيها را باید چندین بار در دادهها مشاهده کند ،گرچه ممكن است شكل آنها متفاوت باشد .خروجي مرحلهی
کدگذاری محوری ،مدل پارادایمي است که شامل شرایط علي ،طبقه محوری ،بستر حاکم ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و
پیامدها است (بازرگان .)2327 ،به صورت خالصه ميتوان بیان نمود که:
 شرایط علي ،وقایع یا رویدادهایي هستند که بر پدیده تأثیر ميگذارند .به بیان دیگر شرایط علي به حوادث و وقایعي
اشاره دارد که منجر به وقوع یا توسعه یك پدیده ميشود.

 طبقه ،پدیده ،ایده ،رویداد یا واقعه اصلي است که مجموعهای از عملها و عكسالعملها آن را اداره ميکنند یا با آن

در ارتباط است.
 عوامل مداخلهگر ،شرایط گسترده و عمومي (همچون زمان ،فضا ،فرهنگ) هستند که راهبردها و اقدامات را تسهیل
نموده و یا آن را کاهش ميدهند.

 بستر حاکم یا شرایط زمینهای ،بیانگر مجموعه خاصي از ویژگيهای مربوط به پدیده است که به شكل عمومي به

مكان رویدادها و وقایع مربوطه اشاره دارد.

 راهبردها اقدامات هدفمند و جهتداری هستند که مساله را حل کرده ،پدیده را اداره ميکنند و به آن پاسخ ميدهند.

 پیامدها ،ستادههایي هستند که در نتیجه عملها و عكسالعملها یا پاسخ به پدیده به وجود ميآیند .به بیان دیگر
پیامدها همان بروندادها یا نتایج کنشها و واکنشها هستند.

جدول شماره  :2مفاهیم و طبقات مرتبط با کدهای نهایی در

مدل تحقیق

کد نهایی

مفهوم

طبقه

عدم رضایت سازماني از سیستمهای اطالعاتي
شرایط علي

روحیه امیدواری و یا ناامیدی
وجود رویكردهای فعال و یا منفعل
قصد تغییر موردی ،قصد تغییر جامع

قصد تغییر

پدیده محوری :شكل
گیری قصد تغییر

عدم تداوم دائم موردی با جایگزیني ،عدم تداوم دائم
جامع با جایگزیني ،عدم تداوم دائم موردی بدون
جایگزیني
عدم تداوم موقت موردی با جایگزیني ،عدم تداوم موقت
موردی بدون جایگزیني
ثبات سازماني ،همسویي مدیریان و ذی نفعان ،شایعات
سازماني ،فضای آرمان گرایي و یا واقع گرایي نسبت به
سیستمهای سازماني
وجود روحیه خوش بیني و امیدواری و یا روحیه بد
بیني و نا امیدی در سازمان ،وجود روحیه سرخوردگي
و یا اعتماد به نفس سازماني ،وجود روحیه بدبیني و بي
اعتمادی یا مثبت اندیشي و امیدواری ،وجود روحیه
برانگیختگي و یا بي انگیزگي سازماني ،وجود روحیه
آرامش رواني و یا آشفتگي رواني در سازمان ،وجود
مطلوبیت ادراکي نسبت به سایر سیستمهای سازماني،
وجود پتانسیلهای تغییر در سازمان
میزان هزینه صرف شده جهت استقرار سیستمهای
سازماني ،توان مالي فعلي سازمان در حوزه تأمین
سیستمهای سازماني
فضـــای فناوری ،اهداف و اســـتراتژیهای ســـازمان،
فضـای رقابتي سـازمان ،دسـترسي به انواع شیوههای
تامین سیستمهای سازماني
سـاختار سـازماني ،سـاختار مدیریتي ،ساختار نیروی
انساني
زیر ساخت سخت افزاری و نرمافزاری سازمان ،وجود
و دسترسي به دادههای مورد نیاز ،میزان یكپارچگي
سیستمهای سازماني

عدم تداوم دائم

راهبردها

عدم تداوم موقت
جو سازماني

روحیه سازماني

بستر حاکم
بستر اقتصادی
فضای کسب و کار
بستر ساختاری
بستر سیستمي

نیازمندیهای فعلي سازمان از سیستم ،نیازمندیهای
اولیه سازمان از استقرار سیستم

نیازمندیهای
سازماني از سیستمها

خواستههای فعلي سازمان از سیستم  ،خواستههای
اولیه سازمان از استقرار سیستم

خواستههای سازماني
از سیستمها

تفكرات مدیران نسبت به سیستمها ،تمایالت مدیران
نسبت به سیستمها ،شیوه تصمیمگیری مدیران در
حوزه سیستمي

گرایشات مدیریتي
نسبت به سیستمهای
سازماني

هزینههای مستقیم راهبردها ،هزینههای غیر مستقیم راه-
بردها

هزینه راه بردها

جذابیت سیستم برای ذینفعان ،شدت نیاز به سیستم در
میان ذینفعان ،وجود متولي برای سیستم در سازمان

جایگاه سیستم در
سازمان

امكان حرکت به سمت سیستمهای موازی ،امكان حرکت
به سمت رویكردهای دستي ،امكان حرکت به سمت
سیستمهای جدید

در اختیار داشتن راه
کارهای جایگزین در
حوزه سیستمهای
سازماني

میزان تسلط بر سیستمهای سازماني جاری ،میزان
تسلط بر سیستمهای سازماني پیشین ،میزان تسلط بر
سیستمهای سازماني رقبا و شرکاء

بلوغ سیستمي
سازمان

اختالل در ارائه سرویس مستقیم سیستم ،اختالل در
ارائه سرویس سایر سیستمهای مرتبط

اختالل در فعالیتهای
سازماني

عوامل مداخلهگر

پیامدهای
منفي

پیامدها

دشواری همكاری با منابع تأمین سیستمهای سازماني
برای استقرار سیستمهای جایگزین ،دشواری در جلب
همكاری ذینفعان درون سازماني در استقرار سایر
سیستمها ،تشدید حساسیت ادراکي نسبت به سایر
سیستمها

افزایش میزان
پیچیدگي و استقرار
سیستمهای سازماني
بعدی

نارضایتي تأمین کنندگان سازمان ،نارضایتي مشتریان
سازمان

افزایش میزان
نارضایتي ذی نفعان
سیستمهای سازماني

زیان مالي تأمین کنندگان سیستمهای سازماني ،زیان
اعتباری تأمین کنندگان سیستمهای سازماني

زیان تأمین کنندگان
سیستمهای سازماني

زیان مالي سازمان ،زیان اعتباری سازمان

زیان سازماني

ایجاد بستر شایعه سازی سازماني ،ایجاد بستر شكل-
گیری تفكرات منفي ،بدبیني و بياعتمادی سازماني،
ایجاد بستر شكلگیری روحیه مقصر یابي و عیبجویي
سازماني ،ایجاد بستر شكلگیری سرخوردگي ،دلسردی
و بيانگیزگي سازماني ،تقویت نگرش اثربخشي مقاومت
سازماني

تالطم جو سازماني

کاهش سطح نارضایتي ذی نفعان درون سازماني،
کاهش سطح نارضایتي ذی نفعان برون سازماني

کاهش میزان
نارضایتي ذی نفعان
سیستمهای سازماني

پیامدهای
مثبت

زماني که این ارتباطها توسعه داده شدند ،از رویهی کدگذاری انتخابي ،استفاده ميشود تا ادغام طبقات که در
کدگذاری باز و محوری شناسایي شدهاند ،در قالب یك نظریهی نوظهور تسهیل شود.
مرحلهی سوم :کدگذاری انتخابی
در کدگذاری باز و محوری ،مدل پارادایمي عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي سازماني
توسعه داده شد ،مدلي که شامل شرایط علي ،طبقه محوری ،راهبردها ،بستر حاکم ،عوامل مداخلهگر و پیامدهاست .در
فرآیند کدگذاری انتخابي بر اساس نتایج گامهای قبلي ،طبقهی محوری انتخاب شده و به شكلي نظاممند به سایر طبقات
ارتباط داده شده ،ارتباطات اعتبارسنجي شده و طبقاتي که نیاز به تصفیه و توسعه بیشتر دارند مورد توجه قرار
ميگیرند ( .)Strauss & Corbin, 2007شایان ذکر است که گامهای فوق در فرآیندی رفت و برگشتي انجام ميشوند.
بنابراین گامهای کدگذاری انتخابي به شكل واضحي از یكدیگر مجزا نیستند و از طریق یك فرایند تعاملي ،همراه با
کدگذاری باز و محوری انجام ميشود .به طور خالصه ،رویه تحلیل دادهها که منجر به خلق مدل نظری ميشود شامل
شرایط علي ،طبقهی محوری ،راهبردها ،شرایط زمینهای (بسترحاکم) ،شرایط مداخلهگر و پیامدها هستند که پدیدهی
اصلي یعني شكلگیری قصد تغییر را تشریح ميکنند .شكل شمارهی  2نمای مدل پاردایمي تحقیق را که حاصل انجام
سه مرحله کدگذاری اشاره شده ميباشد ،نمایش ميدهد.

تحلیلی بر مدل پاردایمی

در ادامه به منظور تبیین بیشتر نتایج تحقیق و ابعاد مدل پاردایمي معرفي شده ،به تشریح مختصر مهمترین نكات
ابعاد ششگانهی مدل مذکور پرداخته خواهد شد.

شرایط علی
بر اساس مدل پارادایمي به دست آمده مشخص ميشود که ریشه مسالهی شكلگیری قصد تغییر در سیستمهای
اطالعاتي سازماني وابسته به سه مفهوم عدم رضایت ،سطح روحیه امیدواری و یا ناامیدی سازماني و سطح رفتارهای
فعال و یا منفعالنه در سازمان است .نكته حائز اهمیت در این رابطه توجه به ساختار بر هم کنش سه مولفهی یاد شده
است.
بر اساس یافتههای تحقیق وجود هر نوع عدم رضایت از سیستمهای اطالعاتي مبنای شكلگیری قصد تغییر نیست.
به بیان دیگر در بسیاری از مواقع نسبت به سیستمهای اطالعاتي عدم رضایت وجود دارد اما مولفهی یاد شده منجر
به تحریك سازمان و قرارگیری آن در آستانه تغی یر و یا آن گونه که در مدل پارادایمي به آن اشاره شده است ،شكل
گیری قصد تغییر نميشود؛ بلكه عدم رضایت حاصل شده تحت تاثیر سایر مولفههای سازماني شرایط تغییر را فراهم
ميسازد .یكي از این مولفهها روحیه ی امیدواری و یا ناامیدی سازمان نسبت به آینده سیستم است .اگر ذینفعان
سازماني نسبت به سیستم یا سیستم های اطالعاتي ناراضي باشند اما به آینده مثبت به کارگیری آن امیدوار بوده و یا
باور به رفع مشكالت مولد نارضایتي نسبت به سیستم در گذر زمان داشته باشند ،در این صورت ميتوان انتظار داشت
که سازمان در پي کنارگذاری کامل سیستم نخواهد بود .در مقابل هرچه که سطح امید به اصالح و یا تحقق خواستهها
در سیستم در میان ذی نفعان سازماني کمتر باشد ،غلبه روحیه ناامیدی منجر به تقویت قصد تغییر جدی خواهد شد .در
کنار دو مولفهی یاد شده مولفهی دیگری نیز نقش ایفا ميکند .بر اساس مدل پاردایمي وجود رضایت و یا عدم رضایت
و روحیهی امیدواری و ناامیدی اگرچه ممكن است در تشدید و یا تخفیف شكلگیری قصد تغییر اثر جدی داشته باشند
اما برای عملیاتي شدن نیازمند وجود رویكردهای فعال در میان تصمیمگیران سازماني هستند .اگر شرایط عدم رضایت
از سیستم به همراه ناامیدی از آینده تحقق خواستهها و نیازمندیها و یا رفع مولفههای مولد نارضایتي در میان
تصمیم گیران وجود داشته باشد اما بنا به دالیل گوناگون مدیریتي ،مالي ،فني و سایر عوامل ممكن سازمان توان و یا
شرایط تغییر را نداشته باشد ،اگرچه قصد تغییر شكل خواهد گرفت اما راهبردهای سازمان برای عملیاتي سازی قصد
یاد شده با شرایطي که از منظر سازماني پتانسیل اجرای تغییر وجود دارد ،متفاوت خواهند بود و این همان مسالهای
است که در کنار تاثیرگذاری بستر حاکم و شرایط مداخلهگر سبب اتخاذ راهبردهای مختلف مندرج در مدل پارادایمي
خواهد شد .بنابراین سه مولفهی عدم رضایت ،روحیهی امیدواری و یا ناامیدی و وجود رویكردهای فعال و یا منفعل به
صورت مشترك در ایجاد قصد تغییر در مدل پارادایمي موثر خواهند بود .با توجه به توضیحات ارائه شده و بر اساس
نتایج تحلیل دادههای به دست آمده در این تحقیق مشخص ميشود که سه رویكرد عدم رضایت امیدوارانه منفعل ،عدم
رضایت ناامیدانه فعال و عدم رضایت ناامیدانه منفعل از میان ترکیب مولفههای یاد شده ميتوانند در شكلدهي قصد
تغییر موثر واقع شوند .از تحلیل مطالب اشاره شده ميتوان به نكات مهمي در خصوص راهکارهای جلوگیری از رخداد

عدم تداوم استفاده و کنارگذاری سیستمهای اطالعاتي نیز دست یافت .به این مفهوم که سازمان با کنترل هر یك از سه
متغیر یاد شده و یا ترکیب این موارد ميتواند در این زمینه اقدام کند.

طبقهی محوری
همانگونه که در تشریح شرایط علي اشاره شد ،ترکیب مولفههای موثر بر شكلگیری قصد تغییر سبب ميشوند تا دو
نوع قصد تغییر نسبت به سیستم های اطالعاتي شكل گیرد .نخست قصد تغییر موردی است .ایجاد قصد تغییر موردی
را ميتوان تابع شرایط علي و نوع ترکیب مولفههای آن دانست .این مفهوم بر این واقعیت اشاره ميکند که در شرایط
شكلگیری قصد تغییر ممكن است دامنهی قصد اشاره شده صرفا شامل سیستم و یا سیستمهای مولد نارضایتي و یا
به بیان بهتر مولد قصد تغییر شود .مشخص است که در این شرایط سایر سیستمهای سازماني مشمول تغییر نخواهند
شد .این قصد ناظر به شرایطي است که سیستم از نظر فني و عملیاتي وابسته به سایر سیستمها نبوده ،علل نارضایتي
منحصر به محدوده و چارچوب سیستم گردیده و امكان تغییر موردی فراهم باشد .در مقابل قصد تغییر موردی ،قصد
تغییر جامع قرار دارد .همانگونه که از عنوان این نوع قصد تغییر نیز مشخص است ،قصد تغییر جامع ناظر به شكلگیری
قصد تغییر نه تنها در سیستم و یا سیستمهای مولد قصد تغییر که در سایر سیستمها نیز خواهد بود .شكلگیری قصد
تغییر یاد شده عالوه بر آنكه تحت تاثیر شرایط علي اشاره شده قرار دارد ،به مسائلي همچون مولفههای فني و عملیاتي
سیستمهای سازماني ،شرایط تأمین سیستم ،وابستگي و سطح یكپارچگي سیستمهای سازماني و ارتباط میان سیستم-
های مولد شكلگیری قصد تغییر و سایر سیستمهای سازماني وابستگي شدیدی دارد.

راهبردها
همانگونه که از مدل پارادایمي تحقیق مشخص است ،راهبردهای اشاره شده را ميتوان متاثر از سه دسته عوامل
شامل قصد تغییر ،عوامل مداخلهگر و بستر حاکم یا شرایط زمینهای دانست .همانگونه که در تشریح شرایط علي و
شكلگیری قصد تغییر نیز به صورت گذرا اشاره گردید ،راهبردهای قابل اتخاذ به منظور عملیاتي سازی تغییر در
سیستمهای سازماني در دو دسته قابل تقسیم بندیاند .راهبردهای مبتني بر عدم تداوم دائم و راهبردهای مبتني بر عدم
تداوم موقت.
راه بردهای مبتني بر عدم تداوم دائم اشاره به شرایطي دارد که سازمان برای همیشه استفاده از سیستم مولد
نارضایتي و یا سیستمهای مرتبط را کنار ميگذارد .به بیان روشنتر بر اساس قصد تغییر ایجاد شده ،شكل راه برد
عدم تداوم دائم مي تواند صرفا شامل سیستم مولد نارضایتي شده و یا بر اساس قصد تغییر جامع شامل سیستمهای

دیگر نیز گردد .با توجه به اینكه در عدم تداوم دائم سازمان دیگر قصد به کارگیری از سیستم را ندارد ،در نتیجه این
راهبرد باید با در خصوص آیندهی عملیات و کارکردهای مبتني بر سیستمهایي که کنارگذارده ميشوند دارای رویكرد
مشخص باشد .توجه به این نكته حائز اهمیت است که همانگونه که عوامل مداخلهگر مدل پارادایمي اشاره مينماید،
مولفههایي همچون جایگاه و نوع سیستم مولد نارضایتي و نیازمندیها و خواستهای مبنای شكلگیری قصد استقرار
سیستم به همراه مولفههایي که در بستر حاکم ایفای نقش مينمایند ،در اتخاذ راهبرد اشاره شده دارای نقش اصلي
ميباشند .با فرض لحاظ نمودن مولفههای یاد شده ،به صورت کلي ميتوان بیان نمود که بر اساس مدل پارادایمي ،عدم
تداومهای دائم و موردی ممكن است همرا ه با جایگزیني و یا بدون جایگزیني اتخاذ شوند .یعني سازمان با توجه به
سایر عوامل موثر بر اتخاذ راهبرد ،ضمن عدم تداوم استفاده از سیستم ،در خصوص راهبردهای جایگزین برای سیستم
تصمیمگیری نموده و یا سیستم را بدون اتخاذ راهکار جایگزین کنار بگذارد.

شکل شماره  : ١مدل پارادایمی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده و استفاده نامنظم از سیستمهای اطالعاتی کسب و کار

بستر حاکم
بستر حاکم در اتخاذ راهبردهای اشاره شده نقش به سزایي را ایفا مينماید .به صورت کلي در مدل پارادایمي تحقیق
 1مولفه تشكیل دهنده شرایط زمینهای و یا بستر حاکم بر اتخاذ راهبردهای تغییر هستند که هر یك به نوبه خود دارای

اثرات مختلفي بر اتخاذ راهبردهای مورد اشاره خواهند داشت .با توجه به آنكه بر اساس موارد مندرج در جدول شماره
 ،1ميتوان به درك عناوین اشاره شده در بخش بستر حاکم مدل پارادایمي پيبرد ،به منظور رعایت اختصار از تشریح
جزئیات آن صرفه نظر ميگردد.

شرایط مداخلهگر
مولفههای تشكیل دهنده شرایط مداخلهگر ميتوانند اجرای راهبردها را تسهیل و تسریع نموده و یا به عنوان یك
مانع دچار تاخیر نماید .مطابق آنچه که در تشریح بستر حاکم اشاره شد ،با توجه به آنكه بر اساس موارد مندرج در
جدول شماره  ،1ميتوان به درك عناوین اشاره شده در بخش شرایط مداخلهگر مدل پاردایمي پيبرد ،به منظور رعایت
اختصار از تشریح جزئیات آن صرفه نظر ميشود.

پیامدها
نتایج اتخاذ راهبردهای مورد اشاره به منظور تحقق قصد تغییر منجر به پیامدهای متعددی خواهد گردید .مطابق
آنچه که در تشریح بستر حاکم و عوامل مداخلهگر اشاره گردید ،با توجه به آنكه بر اساس موارد مندرج در جدول
شماره  ،1ميتوان به درك عناوین اشاره شده در خصوص پیامدهای اتخاذ راهبردها در مدل پارادایمي پيبرد ،به منظور
رعایت اختصار از تشریح جزئیات آن صرفه نظر شده و تنها به بیان این مساله بسنده ميشود که پیامدهای عدم تداوم
استفاده از سیستم های سازماني صرفا دارای ابعاد منفي نبوده؛ چراکه عدم تداوم استفاده از یك سیستم ناکارآمد در
سازمان ميتواند به نتایج مثبتي بر اساس آنچه که در مدل پاردایمي به آن اشاره گردیده است بیانجامد.

اعتبار سنجی و ارزیابی کیفیت مطالعه
بدون وجود دقت علمي هرگونه مطالعه ای خواه کمي و یا کیفي فاقد ارزش الزم بوده و مطلوبیت خود را از دست
مي دهد .بر این اساس اعتبار سنجي نتایج حاصل از مطالعه در همه انواع تحقیق مورد توجه محققین بوده است .البته
این موضوع در حوزه مطالعات کیفي با اختالف نظرهایي میان محققین و صاحب نظران همراه است .به اعتقاد محققین،
در تحقیقات کیفي به جای استفاده از رویكردهای متداول در حوزه تحقیقات کمي ،باید نحوه و اساس انجام تحقیق مورد
بررسي و دقت نظر قرار گیرد ،مسالهای که دانایي فرد و همكاران ( )2392از آن تحت عنوان ممیزی تحقیق نام بردهاند.
ممیزی تحقیق اشاره به ساز و کارهایي دارد که برای تضمین تدریجي روایي و پایایي و در نتیجه دقت علمي یك تحقیق
در طي فرآیند انجام تحقیق استفاده ميشود .این ساز و کارها در هر یك از مراحل تحقیق وارد ميگردند تا با شناسایي

و اصالح خطاها قبل از ورود در مدل و پیش از ایجاد خدشه در فرآیند تحلیل ،منجر به ایجاد نتایج تحلیلي معتبر شود.
در ادامه از منظر های مختلفي به سنجش اعتبار تحقیق انجام شده و اقداماتي که به منظور حصول اطمینان از کیفیت
مطالعه در مسیر انجام تحقیق بهره گرفته شده است ،پرداخته خواهد شد.

تحقق اشباع نظری
رسیدن به سطح کفایت دادهها در دستیابي به اهداف تحقیق همواره یكي از مهمترین شاخصههای ارزیابي دقت
تحقیقات علمي محسوب شده است ( .)Paré, 2004; Strauss & Corbin, 2007در رویكردهای تحقیق کیفي این مساله از
طریق رسیدن به سطح اشباع نظری 42عموما معنا ميیابد .کرسول )1021( 43معتقد است که دقت نظر کافي به مساله
اشباع نظری یكي از ارکان چهارگانه سنجش اعتبار تحقیقات کیفي بر پایه روش نظریه داده بنیاد است .سطح اشباع
نظری به صورت کلي زماني حاصل ميگردد که با نمونهگیری بیشتر دادهها اطالعات جدیدی حاصل نشده و روابط
بدیع تر برای محقق حاصل نگردد .در بحث تحقق مفهوم اشباع نظری توجه به این نكته نیز الزم است که مدت زمان
صرف شده به منظور هر مصاحبه در میزان اطالعات به دست آمده تاثر گذار است .در این تحقیق تقریبا به طور متوسط
در هر دقیقه از زمان مصاحبه یك کد مستخرج شده که در این میان به طور متوسط تقریبا در هر شش دقیقه یك کد
جدید به دست آمده است .روند کاهشي مشاهده شده در زمینه تعداد کدهای جدید در فرآیند مصاحبه به همراه نرخ
باالی زمان صرف شده جهت دستیابي به یك کد جدید در مصاحبههای  21به بعد نشان دهنده تحقق مساله اشباع
نظری اطالعات در این تحقیق بوده است الکن علي رغم تحقق اشباع نظری در مصاحبه دوازدهم ،به منظور اطمینان
بیشتر در این زمینه ،انجام فرآیند مصاحبه تا مصاحبه پانزدهم ادامه یافته است .بر این اساس ميتوان اطمینان حاصل
نمود که مقوله اشباع نظری در این تحقیق به شیوه مطلوبي رعایت و جمعآوری دادههای تا سطح مطلوب ادامه یافته
است.

کیفیت و دقت انجام کدگذاریها
به منظور افزایش سطح اطمینان از کفایت و دقت کدگذاری انجام شده در این تحقیق تالش گردیده تا نسبت به ارزیابي
کدگذاری انجام شده اقدام گردد .مطابق آنچه که پیر )1004( 44بیان کرده است یكي از راهکارهای این موضوع انجام
کدگذاری مستقل نتایج مصاحبه های مصاحبه شوندگان به صورت تصادفي توسط فردی است که سابقه ذهني در
خصوص موضوع ندارد .به منظور سنجش کیفیت کدگذاری انجام شده در این تحقیق از روش توافق بین دو کدگذار بر
اساس محاسبه ضریب کاپا 45استفاده شده است .به صورت کلي در صورتیكه ضریب کاپا در شرایط معنا داری بیش
از  0.7باشد نشان دهنده توافق مناسب میان کدگذاران خواهد بود ( .)Boudreau, Gefen, & Straub, 2001به این منظور
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در مراحل مختلف کدگذاری در این تحقیق از طریق همكاری یك نفر کدگذار بيطرف 46نسبت به کدگذاری مجدد اقدام
شد که در تمامي مراحل شاخص کاپا در شرایط معنا دارای مقداری باالتر از  0.7بوده است .لذا ميتوان گفت که فرض
استقالل کدهای استخراجي رد و بهم وابستگي کدهای استخراجي تائید ميشود .در نتیجه ميتوان ادعا کرد که فرآیند
کدگذاری در این تحقیق از پایایي کافي برخوردار بوده است.

سنجش ابعاد چهارگانه پارکر و رافی
پارکر و رافي ) 2997( 47به منظور تعیین اعتبار و ارزشیابي نتایج حاصل از مطالعات مبتني بر روش نظریه داده
بنیاد چهار مولفه پیشنهاد کردهاند (ذوالفقاریان و لطیفي .)2390 ،در ادامه ضمن معرفي این مولفهها ،وضعیت مطالعهی
انجام شده بر اساس این ابعاد سنجیده ميشود.

مولفهی تطابق
تطابق 48معیاری است که نشان مي دهد نتیجه حاصل از روش نظریه داده بنیاد چه میزان با ساختار ذهني افراد در
مورد پدیدهی مورد بررسي مطابقت دارد .این معیار توسط اعضای دیگر تیم تحقیق و حین انجام تحقیق مورد ارزیابي
قرار گرفت .همچنین پس از تهیه مدل ،نتیجه در اختیار خبرگاني قرار گرفت که هم با مساله عدم تداوم استفاده از
سیستمهای اطالعاتي آشنایي داشتند و هم به روش نظریه داده بنیاد مسلط بودهاند که بازخور اخذ شده حكایت از
تطابق نتیجه به دست آمده با پدیدهي مورد مطالعه دارد.

قابلیت درك
قابل درك یا قابل فهم بودن معیاری است که نشان ميدهد نتایج حاصل از تحقیق تا چه میزان برای افراد غیرحرفهای
حوزه ای که مطالعه در آن انجام شده قابلیت درك و فهم دارد .بر این اساس هرچه قابلیت درك این افراد از مدل به
دست آمده بیشتر باشد ،نتایج تحقیق از کیفیت باالتری برخودار است .برای سنجش میزان تحقق این معیار ،نتایج تحقیق
در قالب مدل پارادایمي و توضیحات مربوط به آن برای هفت نفر از شرکت کنندگان در مصاحبهها مطرح شد .نتایج
حاصل از این جلسات نشان داد که یافته های تحقیق و مدل پارادایمي به دست آمده برای آنان قابل فهم بوده و تطابق
باالیي با ایدههایي که آنها در حین مصاحبهها قصد انتقال آنها به تیم تحقیق داشتهاند را داراست .همچنین نظر خواهي
از سایر اعضای تیم تحقیق نیز نشان داد که مدل پارادایمي به دست آمده قابل فهم و منطقي به نظر ميرسند.
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تعمیم پذیری
تعمیم پذیری معیاری است که نشان ميدهد نتایج حاصل از تحقیق ،ابعاد مختلف پدیده مورد بررسي را به گونهای
پوشش داده است که مي تواند تغییرات و نوسانات ممكن در پدیده را به نحو مناسبي تبیین کند .در این مطالعه ،با
اختصاص دادن زمان کافي به مصاحبهها برای استخراج مفاهیم و تجربیات پیچیده و نیز انجام مصاحبه با افراد مختلف
تالش شد تا معیار تعمیم پذیری به نحو مناسبي تحقق یابد .مصاحبه شوندگان مجموعه وسیعي از تجربیات جاری و
پیشین خود را در در جریان مصاحبهها انتقال دادند که تنوع و نوسانات موجود در موارد مطرح شده مبنای شكلگیری،
بسط و پاالیش مدل نهایي قرار گرفت .همچنین در این تحقیق تالش گردیده است تا با وسواس و دقت زیاد نسبت به
انتخاب واژگان مدل پارادایمي اقدام شود به گونهای که عالوه بر پوشش نیازهای تحقیق حاضر ،جامعیت الزم را داشته
باشد.

کنترل
کنترل معیاری است که نشان ميدهد مدل به دست آمده تا چه میزان بر ابعاد قابل کنترل پدیده مورد بررسي احاطه
دارد .به بیان دیگر هرچه که مدل به دست آمده در طي زمان توان کنترل شرایط جدید در بررسي پدیده را به کاربران
آن دهد ،از کیفیت و اعتبار باالتری برخوردار است .بر این اساس در مطالعه حاضر تالش شد تا پدیدهی مورد بررسي
در کاملترین شك ل خود بررسي و مطالعه شود تا به واسطه آن امكان کنترل مسالهی قصد تغییر و رخداد پدیده عدم
تداوم استفاده فراهم شود.

نتیجه گیری
با گسترش به کارگیری و استفاده از سیستمهای اطالعاتي کسب و کار در سازمانها چالش تداوم نامنظم استفاده
و کنارگذارده شدن آنها نیز شدت بیشتری یافته است .بر این اساس مدیریت صحیح چرخه عمر سیستمها مسالهای
است که تنها مربوط به دوران پس از استقرار سیستم نشده و از همان آغاز و با ایجاد قصد استقرار سیستم تاثیرات
جدی بر آیندهی تداوم و یا عدم تداوم سیستم ایفا ميکند .به بیان دیگر مسائل پذیرش ،استقرار و پس از استقرار سه
مساله مستقل و مجزا از یكدیگر نبوده بلكه اشاعه یك سیستم در یك سازمان مفهومي است که از سه جزء یاد شده
تشكیل شده است و هرگونه تالشي برای درك مدلهای اشاعه سیستمهای اطالعاتي با درك هر سه جزء یاد شده قابل
دسترسي است و عدم توجه به این وابستگي مفهومي و بررسي مجزای این مولفهها (آن گونه که در تحقیقات پیشین
مورد توجه بوده است) نميتواند به تببین صحیح مسالهی اشاعه سیستمهای اطالعاتي کمك کند .این تحقیق تالش کرد
تا به تبیین عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي سازماني بپردازد .نتایج این مطالعه نشان ميدهد
که ذینفعان این قبیل سیستمها دارای رفتاری منفعل نسبت به سیستمهای پذیرش شده و استقرار یافته نبوده بلكه
رویكردهای آنان در کنار سایر مولفهها ،تعیین کننده نگرش سازماني به مقوله سیستمها است .مطالعه انجام شده نشان

ميدهد که مساله عدم تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي صرفا یك موضوع تك جنبهای نبوده بلكه مسالهای است
پیچیده که از جنبه های مختلف فني ،اجتماعي و محیطي تشكیل شده است .در مطالعات پیشین هرکجا به مساله پس از
استقرار سیستمهای اطالعاتي سازماني پرداخته شده است صرفا از منظر همان نظریه و به ابعاد خاصي اشاره گردیده
است حال آنكه مطالعه حاضر تالش نمود تا با بهره جستن از تمامي موارد یاد شده مدلي جامع از ابعاد مساله ارائه
کند.
نتایج این تحقیق به مدیران و دست اندرکاران سیستمهای سازماني این نكته را یادآور ميشود که فرآیند استقرار
سیستمها با شروع استفاده از آنها در سازمان ختم نميشود بلكه مسائل دوران پس از استقرار نیز از اهمیت باالیي
برخوردار است به گونهای که هر نوع بيتوجهي به مساله یاد شده ميتواند زمینه عدم تداوم استفاده از سیستم را
فراهم آورده و به تبع آن به تباه شدن نتایج تالشهای مراحل پذیرش و استقرار سیستم و سرمایهگذاریهای انجام
شده بیانجامد .همچنین شناخت مسائل و چالشهای دوران پس از استقرار ميتواند در اتخاذ راهبردهای صحیح از نظر
انتخاب سیستم ،انتخاب فنآوری ،اهداف استقرار ،زمان استقرار و سایر مسائلي که در این تحقیق به آنها اشاره شد
تاثیر به سزایي داشته باشد .این تحقیق مدعي جهان شمولي نیست ،اما ميتوان ادعا کرد که توانسته است مساله عدم
تداوم استفاده از سیستمهای اطالعاتي سازماني را بر پایه رویكرد نظریه داده بنیاد مفهوم بخشي نماید.
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