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 مقدمه .1

بایست  در هر سازمانی، می) IS/IT1( "سافا"فناوري اطالعات /هاي اطالعاتی توسعه و رشد سیستم
از عمر خود   ن در هر دورهاینکه سازما. همگام و همسو با توسعه مباحث مدیریتی صورت پذیرد

هاي  برد و نیازمند چه سیستم اي از مراحل رشد فناوري اطالعات به سر می همزمان در چه مرحله
ها در  باشد؛ پرسشی است که به مدیران سازمان اطالعاتی مبتنی بر فناوري اطالعات می

 .کند کمک می” سافا“هاي استراتژیک در حوزه  گیري تصمیم
توسعه آن با  مراحل  و است بوده محققین توجه موردسعه آن در سازمان ها تو و "سافا" نقش
 یندر ا یلیتحل مدلهاي اولین جمله از) Anthony, ۱۹۶۵( یمدل سلسسله مراتب یريبکارگ

 ،خصوصیات"سافا"در  گذاري سرمایه موضوع شش تحلیل این). ,1973Nolan.( رابطه است
 یاطالعات و آگاه يفناور یزير برنامه ي،ده پردازدا ي،سازمان،سبد برنامه کاربرد فناوري

 اختیار در گیري تصمیم براي را اي ساده تفسیري مدل و است داده قرار بررسی مورد راکاربران 
هاي  در کنار تئوري نولن، تئوري .(Gibson and Nolan, ۱۹۷۴) .است داده قرار مدیران

اطالعات در سازمان، توسعه یافته  يفناور مشابه دیگري نیز با هدف شناسایی مراحل مختلف رشد
 (Peppard et al, ۲۰۰۲).است

 رویکردسازمانها در  یریتیمد رفتار یرعمر سازمانها و ارائه مدل تفس نظریه یگرد ییسو از
هاي مختلف از  شده است که  بیانگر رفتارهاي سازمان در برهه ارائه)Adizes,۱۹۷۹(”ادیزس“

. ها و موسسات مختلف مورد آزمایش و استفاده قرار گرفته است دوران عمر آن است و در شرکت
ها براي برآورد  این دو تئوري، در اجرا موفقیت آمیز بوده و هستند و بسیاري از سازمان اگرچه

کنند، ولی تطبیق این دو  ها مراجعه می به این مدل” سافا“جایگاه خود از منظر کسب و کار و 
افزون بکارگیري فناوري اطالعات به صورت یکپارچه کمتر مورد  با توجه به توسعه روز رویکرد

سازمانها   يتواند برا انطباق تئوري مراحل با رویکرد دوره عمر سازمان، می. توجه قرار گرفته است
  , Ricciardi)گذاري اثربخش راهگشا باشد   در ارزیابی نیازهاي فناوري اطالعات و سرمایه

 يفناور یکاستراتژ یزيطرحر درکاربردي پس از این انطباق،   هايپژوهش اعمال با  و [(۱۹۷۸

                                                             
١ Information Systems/Information Technology 
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با هر (Peppard & Ward, ۲۰۰۲)متناسب   يکاربرد  ياطالعات سازمان سبد برنامه ها
 .است انتخاب و شناسایی قابلمرحله از عمر سازمان 

و با ” سافا“ مدلی که سازمان بتواند با استفاده از آن، همزمان، جایگاه خود را با نگرش توسعه
 این نظر مورد یريبا ارائه مدل تفس. است  یقتحق ینسئوال ا یدنما یابی موقعیتنگرش کسب و کار

 ینپژوهشگران ا دیگراز  یکسب و کار که دغدغه برخ یهاياستراتژ با "سافا" ،همراستایی پژوهش
 يها  با مدلساز سازمان و (Venkatraman et al , ۱۹۹۳) یشودحوزه است محتمل م

سازمان  یبترت ینبه ا.  نماید خود هايسازي نیازمندي شناخت ، اقدام به برآورده یندسازمان در فرآ
تواند  می ،که  دست به گریبان است  یریتیبه معضالت مد توحهدر هر یک از مراحل دوره عمر، با 

ه و رشد توسع یندموضوع در فرآ ینچه ا گر. ها استفاده کند متناسب  براي رفع آن” سافا“از 
 باموضوع  این اهمیت یسازمان ها بوده است ول یراناطالعات همواره مورد سئوال مد يفناور

کسب و  يدر فضا مخصوصاگسترش سازمانهاي عصر دانش محور و فناوري اطالعات  بهتوجه 
 .پژوهش است ینضرورت ا یرانکار ا

 ادبیات مرور .2
اي مختلف از دوران حیات خود، همانند ه ها در برهه تمامی سازمان  ادیزس رویکرد اساس بر
ها در برابـر ایـن مسـائل از     رفتارهایی که سازمان. ها، داراي مسائل و مشکالت مشترکی هستند انسان

 بـا  سـازمان  رفتار تفاوت اصلی وجه دارندو قراراي است که در آن  دهند، بیانگر دوره خود بروز می
چندین سـال   سازمانی است ممکن که معنی این هب. است زمان قید در آن محدودیت عدم در انسان

 .نرسد مرگ و پیري به هیچگاهخود باشد و یا  طفولیتدرگیر مسائل دوره 
 (Adizes,۱۹۹۹).است شده داده نشان یزساساس مدل آد برعمر سازمان  هاي دوره، 1شکل در

 رشد طفولیت، رتیبت به آن از پس وایجاد یا تاسیس سازمان است  ابتدا،  یلتحل ینا مطابق [۱۱]

 1999ادیزس (ها در هر مرحله از عمر سازمان  نقش -1شکل 

)paEi( 
 ايجاد

)Paei( 
 طفوليت

)PaEi( 
سريع رشد  

)pAEi( 
 بلوغ

)PAEi( 
 )PAeI( تكامل

 ثبات

)pAeI( 
 اشرافيت

)pA-I( 
 بوروكراسي اوليه

)-A--( 
 بوروكراسي

)----( 
 مرگ

 

)--E-( 
 رابطه نافرجام

)P---( 
 مرگ در طفوليت

)P-E-( 
 تله بنيانگذار

)paEi( 
 تله كارآفريني

)PAei( 
 پيري زودرس
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در صورتیکه سازمان بتواند مسائلی را که در هر دوره یا مرحله با . دارد قرار تکامل و بلوغ سریع،
ترین  مطلوب. نهاد خواهد گام بعد مرحله به بگذارد، سر پشتکند و  حلگریبان است  به آن دست

 مرحله به ورود با. توضعیت براي هرسازمان، رسیدن به دوره تکامل و ماندن در این دوره اس
 اشرافیت،که شامل  شود می خود پیري دوران وارد سازمان و رسد می پایان به جوانی دوران ثبات،

 .خواهد بود مرگ نهایت در و بوروکراسی اولیه، بوروکراسی
 است کرده  معرفی ها سازمانعمر  یردر مس یتبقا و تداوم فعال برايچهار نقش ضروري را  ادیزس

 کیفیت از منظور. شوند می سازمان تصمیمات کیفیت در تغییر به منجر ها نقش این که تاس معتقد و
 و اثربخش بلندمدت و مدتسازمان در کوتاه ، آن درآمدن اجرا به از پس که است آن تصمیم
 :از عبارتند نقش چهار این.شود کارا

•  P)Purpose & Perform( براي تالش بیانگر که است سازمان در گرایی عمل نقش 
 .برساند انجام به باید سازمان که است منظوري

• A)Administration( سیستم، ایجاد با مترادف که است سازمانی کردن اداره نقش 
 .است ریزي برنامه و درآوردن قاعده و نظم تحت

•  E )Entrepreneurship(  به که است سازمان بقا براي تالش و کارآفرینی نقش 
 محیط تغییرات به العملی عکس رفتارهاي جاي به سازمان خطرپذیري و خالقیت معنی
 .است

• I )Integration (براي تالش بیانگر که است سازمانی انسجام و نمودن یکپارچه نقش 
 است مشترك فرهنگ ایجاد و ها فعالیت کردن یکپارچه و تجمیع

 یعمر سازمان مهم در هر مرحله يکننده نقش ها تعییندرج شده بر منحنی عمر  (PAEI)هاي  نقش
که به صورت بزرگ آورده شود  "PAEI  "هر حرفی از حروف. ذکر شده است یفمطابق با تعار

به معنی تاکید و اهمیت آن نقش در دوره و هر حرفی که به صورت کوچک آورده شود به معنی 
 .وجود کمرنگ آن نقش در دوره مربوطه است

 شده استخراج ادیزس اتاز توضیح که زمانسا عمر هاي دوره از هریک بارز خصوصیات ادامه در
بکار گرفته شده  تعابیردر. است شدهنشانگرهاي کلیدي ارائه  قالب در ،(Adizes,۲۰۰۴) است

اشاره کرده باشد، در نشانگرهاي ” سافا“مفاهیم  به مستقیماادیزس در توضیحات خود  صورتیکهدر 
  .است شده بیانمشخصه  این دوره آن
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در حوزه مدل کردن نقش  یاطالعات تالش مشابه يتوسعه کاربرد فناور با که ذکر شد همانطور
,Nolan)۱۹۷۹ نولن ریچارد. اطالعات به عمل آمد يفناور ینهسازمان ها در زم يها  مطالعاتی (

  .ها انجام داد بر روي سیر تکامل کارکرد فناوري اطالعات درون سازمان را مشابه

 

دوره کلیدي نشانگرهاي   

 )Paei( طفولیت )paEi( تولد یا ایجاد

 )افزوده ارزش ایجاد به معتقد( تولید به گرایش
 را نقش مهمترین (E) کارآفرینی فردي مشخصه

 کند می ایفا
 در و paEi صورت به رفتار سالم سازمان ایجاد در

 کنند می بروز (-E--) رفتار ناسالم سازمان

 زیاد کار
 داردن وجود اختیار تفویض متمرکز، گیري تصمیم

 جریان اغلب( بنیانگذار تعهد و نقدینگی به نیاز
 )است منفی نقدینگی

 نبایدها و بایدها نبودن مشخص بایگانی، وجود عدم
 )ندارد وجود سیستم(

 ساختار وجود عدم( مدیریت سطوح وجود فقدان
 )وظایف شرح و سازمانی
 )E( کاهش و) P( افزایش
 پشتیبانی هاي سیستم سمت به حرکت

 )pAEi( بلوغ )PaEi( سریع رشد
 شود می نمودار ها نامه آئین و سازمانی ساختار به نیاز

 زیاد اولویتهاي وجود
 آغاز. است ناچیز (A) کنندگی اداره نقش
 )شدن سیستماتیک( مندي نظام

 (E) مجدد افزایش و (P) تثبیت
  واقعیت و بودجه بین زیاد فاصله مختصر، کنترل

 )ضعیف ریزي برنامه(
 حوش و حول حد از بیش شردگیف با قدرت

 است متمرکز بنیانگذار
 است بازار از آمده بدست سهم و فروش هدف
 هاي جریان و انگیزشی هاي سیستم سازمانی، ساختار

 متفاوت هاي جنس از ولی هم کنار در اطالعاتی،
 هاي سیستم بایستی می فوق عوامل حضور براي

 آمده بوجود کنترلی و بندي بودجه اطالعاتی،
 اشندب

 ابهام، دوره، این در رفتاري خصوصیت بارزترین
 است ثباتی بی و تضاد تناقض،
 فعالیت قبلی رشد نرخ همان با خواهد می شرکت
 )تضاد( شود سازماندهی نیز همزمان و نموده
  اختیار تفویض
 از انتقالی ،(A) کنندگی اداره نقش به بیشتر توجه
 داخل بر تمرکز به خارج بر تمرکز

 ظاهر سازمان در) کنترل( خودانضباطی به نیاز
 شود می

 و گیر گوشه اي اندازه تا بلوغ دوره در سازمان
 هرگونه از و است ثبات خواهان. است انزواطلب

 امتناع شدت به تغییر هرگونه و طلبی توسعه
 خط ها، سیاست ایجاد صدد در بنابراین. ورزد می

 ستاها سیستم و استانداردها ها، مشی
 سیستم یک طراحی گردید، ایجاد ساختار که زمانی
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 اشخاص به بنیانگذار از اختیارات تفویض شروع
 سریع رشد پیشرفته مراحل در دیگر

 در اداري هاي سیستم بلوغ، دوره به شدن نزدیک با
 گیرد می قرار برنامه

 است ضروري جدید اطالعاتی

 )PAeI(  ثبات (PAEi) تکامل
 ساختار و ايحرفه -تخصصی سیستمهاي وجود

 سازمانی
 خالق تفکر و دیدگاه شدن نهادینه

 را مشتریان احتیاجات سازمان( بودن نتیجه دنبال به
 )نمایدمی مرتفع
 اجرایی توان بینی،پیش قابل ايگونه به سازمان
 دهدمی افزایش را خود

 و فروش زمینه دو هر در رشد قدرت سازمان
 است آورده بدست را سودآوري

 کند،می چه داندمی دقیقاً تکامل دوره در سازمان
 رسدمی مقصد به چگونه و رودمی کجا

 و شوند می مستقر ها سیستم ،(A) اي وظیفه عملکرد با
 مجدداً تواند می سازمان ،(P) اي وظیفه عملکرد با

 گیرد قرار مشتریان خدمت در
 دقیقاً. باشد کنترلی بی مولد تواند می تمرکززدایی

 سیاست اعمال ايبر است موقعیتی تکامل
 سریع رشد در تمرکززدایی تمرکززدایی،

 سیستم دوره آن در زیرا. باشد خطرناك توانست می
 وجود مأموریت از دقیقی تعریف و مناسب کنترلی
 . نداشت

 شودمی کاسته تحقیقات مالی منابع از
 قدرت( بیشتر سازماندهی نفع به قدرت انتقال
 )پشتیبانی واحدهاي گرفتن
 دارد وجود رشد براي ريکمت انتظار
 تکنولوژي جدید، بازارهاي به کمتري داشت چشم
 دارد وجود بودن پیشتاز و مدرن
 گذشته دستاوردهاي به شدید تأکید زمان شروع
 آینده به داشتن توجه بجاي است

 آیدمی بوجود تغییر به نسبت بدگمانی
-می صورت هستند اوامر مطیع که کسانی تشویق
 گیرد
 به سازمانی پرسنل بین روابط به ديح از بیش توجه
 پذیردمی انجام خطر پذیرش به توجه عوض

 در نیز مدت کوتاه سودآوري به توجه سیاست
 افتدمی جریان به شرکت

. یابد می کاهش (E) کارآفرینی ثبات، دوره طی در
 است، پذیري انعطاف همان که (E) در کاهش با

 .یابد می افزایش (I) کنندگی یکپارچه

 و) --A-( بوروکراسی ،)pA-I( اولیه بوروکراسی (pAeI) افیتاشر
 مرگ

 
 و سودآوري سیستم، کنترل جهت در مالی منابع

 گرددمی مصرف تشکیالت
 است کم بسیار سازمان داخل در نوآوري
 شروع تکامل دوره از که انعطاف قابلیت نقصان
 که شود، می واقع مؤثر وسیعی بطور اینک بود شده
 کاهش نیز نتایج حصول و اجرا قابلیت آن نتیجه در
 یابدمی

 ناچیز عملکرد و فراوان هاي سیستم داراي
 تمام و ندارد خارج محیط با پیوستگی گونه هیچ
 است معطوف خودش به آن توجه

 شود نمی احساس کنترلی هیچگونه آن در
 باید مشتریان سازمان، در مؤثر کارهاي انجام براي

 و فرعی طرق از تا بیابند را پردردسري روشهاي
 برسند نتیجه به سیستم در شکاف ایجاد یا انشعابی
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 در سعی عمدتاً ها، هزینه حذف عوض به اشرافیت،
  دارد درآمد افزایش طریق از سود افزایش
 عملکرد به کمتر توجه یعنی (P) اجرا در کاهش
 در علت همین به. قالب به بیشتر توجه و اي وظیفه

 افراطی حد به تشریفات اشرافیت، سازمانهاي
 دارد یتاهم

 سازمان از باالتر اشرافیت سازمان مالی نسبتهاي
 اشرافیت سازمانهاي نقدینگی. است تکامل دوره
 امر این و است، تکامل دوره سازمانهاي از بیشتر
 کمتر اشرافیت سازمان که است واقعیتی از ناشی

 سمت به متکامل سازمان از بیشتر و کرده ریسک
 نماید می گیري جهت امنیت و کمیت

 است نظم بی و ریخته درهم بوروکراسی سازمان
 آسانی به تواند نمی و آمده پایین (P) اجرا سطح
. یابد می کاهش نیز (I) کنندگی یکپارچه شود، احیاء
 غول سایه مانند و ایستاده مسلط طور به آنچه

 است (A) کنندگی اداره است، گر جلوه پیکري
 شود، می حادث (E) ارآفرینیک کاهش اثر در پیري
 است نزدیک مرگ شود، ناپدید (E) وقتی

  

)1999ادیزس (سازمان  عمر هاي دوره کلیدي نشانگرهاي: 1جدول  

 ادیزس رویکرد به شبیه، )تغییر و رشد هاي دورهداراي ( بنیادي نظر از نیز وي رشد مراحل تئوري
البته افراد . دارد کار و سر اطالعاتی هاي یستمس و اطالعات فناوري با بیشتر که تفاوت این با است

,۱۹۸۹Saarinen ) یننچون سار یگريد را داشتند  یکردرو ینبا هم ییهامدل یجاددر ا یسع یزن (
 .نولن را به همراه نداشت یتکه موفق

اطالعات به عنوان نشانگري  يدر مورد رشد درون سازمانی، از بودجه فناور نولناولیه  هاي ایده
که از چهار  Sدر این مدل، یک منحنی به شکل . کرد نمایش تکامل فناوري استفاده میبراي 

 يگردید، به عنوان منحنی سیر تکامل فناور و بلوغ تشکیل می سازي، رسمیمرحله آغاز، گسترش، 
تنها  Sبا ادامه تحقیقات در این زمینه، مشخص شد که منحنی . اطالعات در سازمان معرفی شد

سازمان را در مدیریت  "تجربه یادگیري"دهد، بلکه  اطالعات سازمان را نمایش نمی يبودجه فناور
دلیل  بهمدل  یناساس ا بر. ( , Nolan at el)۱۹۹۵ دهد اطالعات نیز نشان می يکارکرد فناور

نیازمند  ،اطالعات ياستفاده از فناور ،اطالعات يتغییرات دائم محیط کسب و کار و محیط فناور
کنترل،  ,سرایت ،مرحله آغاز ششبدین ترتیب مدل نولن با . یري دائم سازمان استفرآیند یادگ

سازي  سازي، مدیریت داده و بلوغ، با یک نقطه عطف در فاصله مراحل کنترل و یکپارچه یکپارچه
ها  دوم، رشد هزینه Sاول و آغاز منحنی  Sدر حقیقت این نقطه عطف در پایان منحنی . ارائه گردید
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همچنین، در سه گام اول، تمرکز بر خود فناوري بوده و در . دهد سازمانی را نشان می و یادگیري
 .  گردد سه گام بعد، این تمرکز به سمت مدیریت فناوري معطوف می

نکته جالب این است . دیگر ارائه گردید Sسوم مدل، با اضافه کردن یک منحنی  در توسعه تکمیلی
بینی نموده بود که با پیشرفت و رشد فناوري، امکان  پیش که نولن در زمان ارائه مدل اصلی،

کرده  یفاچند بار در به روز کردن آن نقش ا یزوجود دارد و البته خود ن Sهاي  افزایش تعداد منحنی
۱۹۹۲ .است ۱۹۹۵(Nolan at el ,  & )، ۱۹۹۸ ماتسائرس(  Mutsaers at el , )   ،ارائه سه  با

 دوره  شامل کهاطالعات  يعنوان سه دوره رشد و بلوغ فناورمدل مراحل رشد را به  Sمنحنی 
 است) Network era( شبکه دوره و) (IT era اطالعات فناوري دوره  ،) DP era( داده پردازش

 . گذاري و توصیف نمود نام ،
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پردازش داده دوره دوره فناوري اطالعاتدوره شبکه  

 انقطاع

 )1998ماتسائرس  (عات ، فناوري اطال رشد هاي دوره: 2شکل 
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همان گونه که در شکل مشاهده می شود محور افقی زمان است که متناظر با عمر سازمانی است و 
شیب منحنی . دي تبیین کننده هر دو مفهوم یادگیري و هزینه هاي توسعه فناوري استمحور عمو

در این نمودار تببین کننده نرخ هزینه نمودن در فناوري اطالعات است و لذا تبیین کننده سیاست 
در همین . هاي تعیین بودجه و سیاست هاي توسعه یادگیري سازمانی و قابلیت رقابت سازمانی است

هاي مختلف، بیش از تکامل اطالعاتی در سازمان،  در حد فاصل دوره داد نشان اتسائرس مراستا 
هر . ( , ۱۹۹۸Mutsaers at el دهد هاي کسب و کار سازمان رخ می تبدیل و دگرگونی در شیوه

اي نسبتا ثابت به  هر مسیر تکاملی با گذران بازه. گردد دوره، بوسیله یک سیر تکاملی توصیف می
هم ریختگی  در انتهاي هر دوره و قبل از آغاز دوره بعد، شاهد یک بازه انقطاع و به. رسد انتها می
کسب و کاري که   دهد، باالترین سود ممکن عملیات انقالبی که در این دگرگونی رخ می. هستیم

 .دهد اند را بدست می پذیر گشته اطالعات امکان يتوسط فناور

 ) است، نوالن مراحل تئوري یافته توسعه واقع در که ائرسماتس تئوري بودن فراگیر به توجه با

۱۹۹۹Khandelwal et al, هاي ارائه شده در این زمینه، با افزودن نکاتی تکمیلی به  مدل سایر (
 در سازمانیهاي مختلف مدیریتی، کنترلی و  پیش از آن نولن خود به فعالیت. آن آورده شده است

 هر يو برا یاطالعات سازمان يمراحل رشد فناور جدول در. دبو کرده اشاره مراحل مدل پیوستار
 .توجه شده است” سافا“مرحله به هر دو جنبه، یعنی کسب و کار و 

اگر چه ایده بکارگیري تئوري مراحل در زمینه هاي مختلف مانند قابلیت 
، مورد کاوي   (Prananto et al,۲۰۰۲)بکارگیري آن در تجارت الکترونیک 

 Gottshht)      برنامه هاي کسب و کار با برنامه سیستم اطالعاتی  بررسی انطباق
et al, ۲۰۰۱)   و بکارگیري این تئوري در مدیریت کاربران(Rockart et 

al,۱۹۸۱)   در تحقیقات مختلفی بکار گرفته شده است ولی انتقاداتی نیز در مورد
مورد کاوي عدم تطابق مراحل مدل با تجارب شرکت ها از طریق بررسی چند 

(Benbasat et al,۱۹۸۴) ثبت شده است. 

 کلیدي نشانگرهاي مرحله دوره

 )یاتعمل سطح در ها سیستم( عملیاتی پشتیبانی  اندازي راه -آغاز پردازي داده

  سریع گسترش  سرایت
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 فناوري از استفاده
 براي اطالعات

 )هزینه کاهش. (اتوماسیون هاي هزینه کنترل  رلکنت

 اطالعات فناوري

 خدمات بهبود
 تبدیل ،)اثربخشی(

 )ها سیستم( افزارها سخت و افزارها نرم سازي یکپارچه  سازي یکپارچه

 شکل به ها داده مدیریت. است پراکنده اطالعات و ها سیستم معماري

 مراکز و گیرید می قرار سیبرر مورد اطالعات فناوري سازمان زدایی تراکم

 شبکه

 با اطالعات فناوري
 کسب هاي جنبه تمام

 الیه یک شکل به کار و کسب معماري ترجمه و تصویرسازي ساخت زیر

 درآمد و سود مراکز مانند اطالعات فناوري زیرساخت مراکز اندازه به رشد

 . کاري تیم پویاي تغییرات با لکردعم انطباق سریع واکنش

   
مراحل تئوري بانیم بندي جمع: 2 جدول  

اما به صورت عمومی این تئوري مورد پذیرش واقع شده و نسبت به بکارگیري آن 
با این وجود در پژوهش . در کاربردهاي مختلف کماکان مورد استفاده قرار میگرد

هاي انجام شده بررسی این انطباق با سیستم مدیریتی و وضعیت عمر سازمانی 
 و کسب حوزه دو در ها سازمان عمر ادبیات مرور،با این پیشینه . مشاهده نگردید

و ارائه یک مدل عمومی مدیریت راهبردي برنامه هاي توسعه   "سافا" و کار
 : دهد می قرار رو پیش را دو گزاره فناوري اطالعات ،طرح این

 حوزه در سازمان عمر با متناسب رفتاري تطابق کلی طور به آیا :گزاره اول 
 .دارد؟ وجود نیز اطالعات فناوري

 توسعه مراحل هر یک از باشد اثبات قابل تطابق این که صورتی در:گزاره دوم  
   دارد؟  سازمانی عمر هر یک ازمراحل با تا چه میزان مطابقت اطالعات فناوري

 روش پژوهش . 3  

 سازمانی عمر مراحل از ترکیبی یکپارچه مدل یک ایجاد ،  یاتتوجه به  مرور ادب با
 اینگام اول  درلذا  و. مساله اصلی پژوهش است اطالعات فناوري وسعهت مراحل و

 و اطالعات فناوري رشد مراحل بین آیا که گرفت قرار توجه مورد سوال
 دارد؟ وجود معناداري رابطه سازمان، عمر هاي دوره
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ادبیات رویکرد دوره عمر سازمان و  بررسیبر اساس  شد، داده شرح که همانگونه
سازمانها  یابی موقعیترشد فناوري اطالعات نشانگرهاي کلیدي تئوري مراحل 
آوردن نکاتی است  بدست یقتحق یندر ا کلیدي نشانگرهاي. استقابل استخراج 

 موقعیت از یک هر در را مطالعه مورد هاي سازمان وضعیتکه بتوان از طریق آنها 
دي در تطبیق دو به دو هر یک از نشانگرهاي کلی. نمود جانمایی مدل هاي

 .نماید می فراهم را ارتباطیعمومی  چارچوبمورد مطالعه امکان ارائه  يسازمانها

 دسته دو اطالعات، فناوري رشد و سازمانی مدیریت نظریه دو رابطه بررسی براي
مورد مطالعه فراهم شود که  يسازمانها یتموقع یینتا امکان تع شد طراحی سؤال

 :یدگرد یدر قالب دو پرسش نامه طراح

 .دارد قرار عمر منحنی از دوره کدام در سازمان کند می تعیین که سواالتی -الف

 فناوري رشد مراحل از مرحله کدام در سازمان کند می تعیین که سؤاالتی  -ب
 .دارد قرار اطالعات

و رشد به صورت دو به دو به عنوان  یمراحل سازمان یهکل یقطرح تحق اجراي در
مطرح شده با استفاده از نتایج حاصل  فرضیاتو  دیگرد یفممکن تعر يها یهفرض

مورد  16,1ویرایش  SPSSافزار  ها و محاسبات آماري توسط نرم از پرسشنامه
 .گرفتآزمون و تجزیه و تحلیل قرار 

 هاي زمینه در که کوچک و متوسط بزرگ، مؤسسه و شرکت 74 از  پرسشنامه
 خانگی، صنایع معدنی، یعصنا غذایی، صنایع مدیریت، مشاوره، ”سافا“( مختلف
هستند و به تعداد  مشغول فعالیت به) سایر و تحقیقاتی -فرهنگی خودرو، صنایع

 صورت به ها، پرسشنامه توزیع از پیش و شد آوري جمع پرسشنامه ، 412مجموع   
 که شد انجام شرکت، یک در نفر 5 هاي پاسخ ورود با کرونباخ آلفا تست آزمایشی،

 افزایش منظور به. بود آن پایایی بیانگر) Alpha=  ۸۹۹۵.( آمده بدست نتیجه
 شده انجام مخاطب سازمان در افرادي توسط پرسشنامه تکمیل ، پژوهش اعتبار
 شخصی صورت به ،”سافا“ همچنین و آن مدیریت و کار و کسب به نسبت که است
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 یا یرانمد بین از افراد این معموال دلیل همین به. داشتند کافی شناخت سازمانی، و
 عمر دوره تعیین بخش تهیه در. اند شده انتخاب مخاطب سازمان آگاه مشاوران
 سواالت طراحی در و (Adizes,۲۰۰۸)ادیزس سواالت از پرسشنامه در سازمان
 ,Heiman)شد گرفته کمک ،IDC افزار نرم بندي طبقه از اظالعات فناوري
۲۰۰۸) .[۱۵] 

به اینکه مقیاس  بسته و آماري تحلیلروشهاي  متغیردر دو ارتباط بررسی
پژوهش  درها  با توجه به اینکه  تحلیل. گیري متغیر چیست، متفاوت است اندازه
براي تحلیل ارتباط بین دو متغیر که از طریق  باشد، می همبستگی بررسیحاضر 

پرسش نامه و در مقیاس اسمی جمع آوري میشوند از تست کاي مربع استفاده 
 ارتباط بررسیدر با توجه به نوع داده جمع آوري شده ، ). kumar،2006(میشود 

 آزمون و توافقی جداول از اطالعات فناوري رشد مراحل و عمر دوره جایگاه بین
با توجه به اینکه تعداد موارد مورد انتظار براي برخی . دو استفاده شده است -کاي
 .حاسبه گردیدم)1922فیشر ،(بود، آزمون دقیق فیشر  5هاي جدول کمتر از  خانه

اطالعات از  يبررسی ارتباط بین جایگاه دوره عمر و مراحل رشد فناور براي
به منظور طرفه و آزمون دوبه دوي دانکن  و تحلیل واریانس یک tهاي  آزمون

هاي  براي گروه. است استفاده شده)1955دانکن ، ( کاهش خطاي نوع دوم 
اهمیت و هم از نظر وجود با مختلف جایگاه دوره عمر، میزان مشابهت از نظر 

 هاي پرسش ي،آمار یلاست و در تحل هاي ذکرشده تحلیل شده استفاده از آزمون
بر اساس نظریه حداکثر مورد . و  امتیاز میانگین به توجه با پاسخ بی

مشابه  هاي براي سازمان)(Expectaion Maximum Algorithm,EMانتظار
 .است شده تکمیل صنعت و اندازه نظر از

  پژوهش فرضیات و مفهومی مدل .3

نشانگرهاي تئوري  بامبنا قراردادن رویکرد ادیزس، نشانگرهاي کلیدي آن  با
مراحل مطابقت داده شد تا مشخص شود که هر دوره از عمر سازمان، مترادف با 

دو به  هاي مقایسهدر  یبترت ینبا ا. هایی از تئوري مراحل است چه دوره یا دوره
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هاي  در نظر گرفته شده است و هر دوره از دوره چند به یکدو روابط به صورت 
است   گرفتهعمر سازمان با تمامی مراحل رشد فناوري اطالعات مورد مقایسه قرار 

 .گردد بررسی ها تطبیق کلیه تا

منظور پاسخ  بهو  متناسب هاي دوره شناسایی خصوص در تحقیق طرحتوجه به  با  
 رشد مراحل رابطهدر خصوص  زیر اتفرضیپژوهش  یاصل سئوالدو  هربه 

 .گردید تعریفتناظر مراحل  و سازمانی عمر هاي دوره و اطالعات فناوري

 یا شرکت تاسیس ایده راستاي در اجرایی فعالیتی هنوز:ایجاد  دوره انطباق فرضیه
 منصه به داده، رخ که مهمی اتفاق تنها. است نشده آغاز سازمان، ماموریت همان
 این در که کرد فرض توان می پس. است بنیانگذار توسط کتشر رساندن ظهور
 کار و کسب طرح دوره این در. داشت نخواهد وجود ”سافا“ به نیازي دوره،

 .یابد می توسعه و طراحی ایده، و شود می مشخص

 سازمان در سیستم و وظایف شرح سازمانی، ساختار : طفولیت  دوره انطباق فرضیه
 این در که آنچه. نیست نیز موارد این به نیازي بازه، این در البته که ندارد؛ وجود
 و بوده بنیانگذار تعهد از ناشی که باشد می زیاد تالش و کار است، مهم مرحله

 نیاز مهمترین پس. است الزم بسیار ایده، اجراي جهت نیز نقدینگی همزمان
 رفت رهد از جلوگیري جهت نقدینگی کنترل با مترادف ، دوره این در سیستمی

 .گیرد می قرار "رشد مراحل" از اندازي راه-آغاز مرحله راستاي در که است آن

. است گیري شکل حال در سرعت به چیز همه: سریع رشد دوره انطباق فرضیه
 دوره این در. رود می جدید هاي ایده خلق سوي به بنیانگذار و شده تثبیت کارها
 کنترل جهت هایی سیستم نتیجه در. شود می احساس سازمان مندي نظام به نیاز

 مخارج و دارد وجود سازمان در مختصري کنترل. شوند می اندازي راه عملیات
 مورد هاي سیستم تا کند می رشد شدت به ها، هزینه سایر با همگام اطالعات فناوري

 این. شوند گرفته بکار گروهی، بعضا و) اي وظیفه( اداري هاي سیستم جمله من نیاز
 به. است مراحل تئوري از کنترل مرحله حدي تا و سرایت مرحله با منطبق دوره
 مدیریت هاي سیستم یا اداري هاي سیستم سریع رشد دوره اواخر در اینکه دلیل
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 این از سازمان مندي نظام آغاز همچنین و یابند می توسعه اي وظیفه واحدهاي
 ور نظریه ادیزس تابا توجه به مر سریع رشد دوره که گفت توان می باشد، می دوره
منطبق شده  مراحل نولن تئوري از کنترل مرحله ، بر معیار ازپنج مورد دو– حدي
 .است

 این در ساختار ایجاد دلیل به که کرده اشاره ادیزس :بلوغ دوره انطباق فرضیه
 بایست می بوده، مطرح ها سیستم نظر از سازمان در این از پیش که آنچه دوره،
 اطالعاتی هاي سیستم طراحی نیازمند سازمان و گیرد ارقر مجدد بررسی مورد
 شده مطرح مراحل تئوري از سازي یکپارچه مرحله در دقیقا نکته این. است جدید
 پیگیري سریع رشد دوره از تر جدي کنترل مبحث دوره این در همچنین. است
 رذک مراحل تئوري از کنترل مرحله در که است نشانگرهایی با مطابق که شود می
 و انضباطی خود به بیشتري توجه دوره این در چراکه. است شده
 خواهان سازمان و است معطوف پیشین هاي دوره به نسبت) A( کنندگی اداره

 به خارج بر تمرکز از انتقالی بلوغ، دوره در. هاست سیستم و ها سیاست استانداردها،
 و اختیار یضتفو شامل تمرکز این. پذیرد می صورت سازمان داخل بر تمرکز
 و سازمان مختلف سطوح در آموزش نیازمند که است تشویقی هاي سیستم اعمال

 پیشرفت جهت آموزش بدون تشویقی سیستم چراکه. است ارشد مدیران مشارکت
 این. نیست پذیر امکان ارشد، مدیران مشارکت بدون تفویض و شغلی مسیر در

 عنوان ، شاخص 6 از مورد 2 مراحل، تئوري از معماري مرحله در مستقیما موارد
 قابلیت شده، عنوان بلوغ دوره براي ادیزس رویکرد در که آنچه البته. است شده

 .ندارد را معماري مرحله نشانگرهاي تمامی پوشش

 رشد دوره در که هایی سیستم آن ادیزس، نظر بنابر:  تکامل دوره انطباق فرضیه
. رسد می تکامل به بود، یافته تغییر و توسعه بلوغ دوره در و بود آمده بوجود سریع

 آن عمر دوره در سازمان رشد روند از دوره آخرین تکامل دوره اینکه به توجه با
 پیش در اي توسعه و بهبودي روندي نیز مراحل تئوري مراحل و شود می محسوب
 تکامل دوره همین در دهد، رخ هرچه سیستمی، بعد از پس این از قاعدتا دارند،
 اشاره اي حرفه و تخصصی هاي سیستم استقرار به دوره این در. شد دخواه واقع
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 دو این که شود می حادث مرحله همین در دقیقا تمرکززدایی همچنین. است شده
 .هستند مراحل تئوري از زدایی تراکم و معماري مراحل ادامه

 ها، دوره این ):مرگ و بوروکراسی اشرافیت، ثبات،( پیري دوران انطباق فرضیه
 دیگر ثبات، دوره به سازمان ورود با. شوند می شامل را سازمان پیري یا سقوط بخش
 وجود سازمان در بودن پیشتاز به اي عالقه و مدرن هاي تکنولوژي به داشتی چشم
 آتی مراحل با تطابق عدم بر کافی و الزم دلیل تواند می عامل همین. ندارد
 از خود تکامل دوره پایان تا سازمان که آنچه هر بنابراین،. باشد مراحل تئوري

 خواهد رنگ بتدریج و داشت خواهد نمود بعدي هاي دوره آورد، بدست ”سافا“
 نخواهد افزوده آن به چیزي کلی طور به و. برسد خود مرگ به سازمان تا باخت،

. شوند می تهیه ظاهري عنوان به فقط و اشرافیت دوره در که هایی سیستم مگر شد
 چندان دوره، این در قالب به توجه و اجرا به توجه عدم خصوصیت هب توجه با که

 فراوان هاي سیستم بودن دارا به بوروکراسی دوره در یا. بود نخواهند فایده مفید
 مطابقت شد، بیان باال در آنچه با که. است شده اشاره دارند، ناچیزي عملکرد که

 آنها بر پیري دوران در حتی یا اند مانده باقی پیش دوران از ها سیستم یعنی. دارد
  .ندارند را الزم کارایی و اثربخشی لیکن است، شده افزوده

 فناوري رشد و)Cycle(سازمان عمر نظریه دو بین ارتباط مفهومی تطابق مدل
 .است شده خالصه 3 شکل در )Stage( مراحل تئوري و )Growth(اطالعات

 رشد مراحل      
 عمر دوره

١ 
 آغاز 

٢ 
  سرایت

٣ 
 کنترل

۴ 
  یکپارچه سازي

۵ 
 معماري

۶  
زدایی  تراکم 

٧ 
 زیرساخت

٨ 
ندازه به رشد  ا

٩ 
 سریع واکنش

          ایجاد

          طفولیت
            سریع رشد

             بلوغ
            تکامل
          ثبات

          اشرافیت

 و بوروکراسی
          مرگ

 

B
C

 
مدل مفهومی پیشنهادي تطابق : ۳شکل   
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 تحلیل و هتجزی  .4

دو جنبه متفاوت مورد پرسش  ازپژوهش  ینمورد مطالعه ا هاي سازمانآنجا که  از
 يبکارگیري فناور سابقهلذا  وگرفته  قرارسازمانها مورد نظر  موقعیتاند،  قرار گرفته

 یلدر تحل یحچه به صورت صر ،اگراطالعات و همچنین سابقه کسب و کار آنها 
 استفاده مورد جنبی اطالعات از بخشی یرد،گ یر نممورد استفاده قرا يآمار يها

سازمانها ،  یابی موقعیتو  یابیارز یتقابل یجادمنظور ا به لذا. است بوده پژوهش
تا  یدگرد تالشاطالعات و دوره عمر،  يفناور مراحل تئوري بندي جمع در

 ارزیابی قابل و صریح صورت به دوره یا مرحله هر هاي مشخصه و خصوصیات
 .گرفت قرارپرسشنامه  سواالت يها مبنا مشخصه این و شود تدوین

 سازمان عمر دوره منحنی در ها شرکت جایگاهی بازه

نشان  آنها عمر دوره جایگاه تعیین براي ها شرکت ارزیابی از حاصل نتایج بررسی
 یگاهجا یگرد یانو به ب نبوده مشخصدوره  یکشرکت متعلق به  یک لزوماداد که 

تواند  یک شرکت می یگربه عبارت د.  است تبیین قابل بازه یکهر سازمان در 
حاضر به  یقمفهوم در تحق ینا.همزمان خصوصیات یک یا چند دوره را دارا باشد

هر  درشرکت ها  موقعیتقطعیت  میزان یفتعر ینو با ا یدگرد یرتعب یتمفهوم قطع
کند که   یم یینشرکت نمونه را تب یک 3 جدول. بود نخواهد% 100دوره لزوما 

% 22,7 و سریعخصوصیت دوره رشد % 7,6 ،خصوصیات دوره بلوغ% 69,8
 .دهد می نشان را تکامل دوره خصوصیات

سازمان عمر  دوره   
سریع رشد  تکامل بلوغ 

 درصد

دوره به نسبت  8,33 76,92 25 

کل به نسبت  7,6 69,8 22,7 

جایگاه تعیین نحوه: 3 جدول  

 دوره از حرکت حال در که هایی سازمان براي تحقیق فرضیات بررسی منظور به 
 در که را مسائلی از یکی اند نتوانسته هنوز ولی بوده تکامل دوره سمت به بلوغ
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نمی توان به صورت  بگذارند سر پشت است، شده مواجه آن با سریع رشد دوره
 ینجاا در آنها، جلوي به رو حرکت به توجه با لذا تلقی نمود بلوغ دوره قطعی  در

طبقه بندي میشوند که برخی خصوصیات دوره  "نگر پیش بلوغ" گروه یا دسته در
در  همین رویکرد نیز ها دوره سایر در. قبل را نیز کماکان در خود دارند

به تحلیل بهتر کمک می کند و در پژوهش حاضر از این طبقه بندي  بندي دسته
 تحقیق، این مطالعه مورد هايسازمان تمام بررسی از پس. ترکیبی استفاده شده است

 قرار پژوهش این هاي تحلیل مبناي که شد حاصل چهار جدول مطابق فراوانی
 .گرفت

سازمانی عمر دوره ردیف  تعداد 
نگر پیش سریع رشد 1 سریع رشد   12 12 
نگر پس بلوغ 2  

 بلوغ
11 

23 
نگر پیش بلوغ 3  12 
 تکامل 4

 تکامل
6 

18 
افول به رو تکامل 5  12 
 21 21 پیري پیري 6

 74 مجموع

بررسی مورد هايسازمان عمر دوره فراوانی: 4 جدول  

ي مورد عمر سازمانها مطالعه، مورد سازمانهاي رفتار مرور و تحقیق ادبیات بررسی با
 یلتحل يجدول چهار برا دومستون  مندرج در  تفصیلی يگروه بندمطالعه مطابق 

که مشاهده می شود برخی از مراحل به همانطور . یدگرد يجمع بند يبعد يها
صورت جزي تر و برخی از مراحل به صورت ترکیبی و در قالب یک گروه عرضه 

به شرح گروه ها بدون آنکه به نتایج تحقیق آسیب برساند  یبترک یمبان. شده است
   .یر قابل تبیین استز

 جزو که بعد، هب ثبات دوره از :رفتار ترکیب دوره افول و پیري و نظریه تداوم -1
 گروه قابل "پیري" دسته در همگی سازمانها است، ها سازمان سراشیبی دوران
 ادبیات تحلیل و تجزیه و بررسی از که نتایجی به توجه با زیرا. هستند بندي
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 این خصوصیات به توجه با پیري، دوران در که بود روشن آمد، بدست موضوع
 بوجود آن، رشد و توسعه و ”سافا“ بکارگیري در ذکري قابل تغییرات دوران،
 این در است، کرده کسب بلوغ دوران در که آنچه هر سازمان و آمد نخواهد
 آماري نیز بعد بندي گروه این دالیل دیگر از یکی .داشت خواهد همراه به دوران
وجود  محدوده عمر این و در ها شرکت تعریفی که از این گروه دلیل به .است

 قابلیت پژوهش فرآیند در که طبقات این در موجود يسازمانها دارد،تعداد
 .  است بوده محدود باشند داشته همکاري

 ایجاد، دوره تعریف طبق:  طفولیت و نظریه مشابهت رفتار و ایجاد ترکیب دوره -2
 اولین طفولیت و است تاسیس و اولیه گیري شکل حال در سازمان که است زمانی
 نتیجه باشد در می شرکت خلق ایده با رابطه در رسمی هاي فعالیت اجراي دوره
 هاي حوزه در که سازمانهایی دوران این به عالوه در. شدند ترکیب دوره دو این

 در محدودي ،فعالیت نیستند نو فناوریهاي و اطالعات فناوري با مرتبط غیر صنایع
 از یک حاضرهیچ پژوهش به همین علت در و دارند اطالعات فناوري حوزه

 لذااز و. نشدند واقع طفولیت و ایجاد هاي دوره در بررسی مورد هاي سازمان
 . شدند حذف تحلیل پژوهش حاضر فرآیند

 به رو همگی سریع، رشد دوره در آمده بدست هاي شرکت گروه:  رشد دوران -3
هستند و برخی از ویژگیهاي شرکتهاي بالغ را نیز داشته اند و علیرغم آنکه در  بلوغ

 این گروه از شرکت ها  را در مرحله رشد بندي تقسیم در که رار بود بررسی اولیه ق
در  را دارا باشد نگر رشد پس که موردي تلقی نمود ولی چون نگر پیش سریع

شرکت ها مطابق  گروه این این تحقیق از  نشد، در ادامه پژوهش حاضر یافت
م برده شده نا "سریع رشد"ادبیات عمومی تحقیق و منطبق با طبقه بندي اولیه 

 .است

 درصدي با دارند، قرار تکامل دوره در که هایی شرکت:  افول به رو تکامل -4
 و بوروکراسی اولیه، بوروکراسی اشرافیت، ثبات،( پیري دوران مسائل از توجه قابل
 داده قرار "افول به رو تکامل" گروه در دلیل همین به. هستند درگیر) مرگ
 از بیش داراي که بزرگ هاي سازمان اکثر مدهآ بدست اطالعات اساس بر.شدند
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 قرار پیري و) افول به رو( تکامل هاي دوره در هستند، انسانی نیروي نفر 500
 .گرفتند قرار) نگر پیش( بلوغ و تکامل هاي دوره در ها سازمان مابقی و داشتند

 بلوغ سریع، رشد به نهایی سازمانها در تحقیق حاضر ،طبقات دالیل فوق  به توجه با
 . گردید محدود پیري و افول به رو تکامل تکامل، نگر، پیش بلوغ نگر، پس

 ها شرکت اطالعات فناوري رشد مرحله تعیین

اطالعات در هر سازمان  يرشد فناور شد، بیان موضوع ادبیات در آنچه طبق
در ارزیابی  رویکرد. گیرد مرحله است که در سه دوره تکاملی قرار می نهداراي 
اطالعات آنها، همانند رویکرد تعیین  يبراي تعیین مرحله رشد فناور ها شرکت

مورد  هاي شرکت از گرفته صورت ارزیابی با. جایگاه دوره عمر سازمان است
اطالعات  يو فناور يتمامی آنها در دو دوره ابتدایی، یعنی داده پرداز ،مطالعه 

هیچ  ،اطالعات ياورو فن يهاي داده پرداز مرحله دوره ششبین  وازقرار دارند
شرکتی در دو مرحله اول یعنی مرحله آغاز و سرایت که در واقع دو مرحله اول 

همچنین هیچ شرکتی در مرحله شش . هستند، قرار نگرفت يدوره داده پرداز
. باشد نیز قرار نگرفت اطالعات می يکه مرحله آخر دوره فناور "تراکم زدایی"یا

اطالعات  آمده  يها در مراحل فناور رکتدر زیر جدول فراوانی یا توزیع ش
 .است

اطالعات يفناور رشد مرحله ردیف  تعداد 
 10 کنترل 1
نگر پس سازي یکپارچه 2  29 
نگر پیش سازي یکپارچه 3  16 
 19 معماري 4

 74 مجموع

بررسی مورد هايسازمان در رشد مراحل فراوانی: 5 جدول  

مراحل رشد  ینهعمر در زم یشرکت ها در منحن يوه بندبرخورد با گر نحوهفوق ،  يطبقه بند در
. شدند تقسیم دسته دو بهسازي قرار گرفتند،  که در مرحله یکپارچه هایی شرکتو  یداعمال گرد یزن
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اند و دسته  را پشت سر نگذاشته يیک دسته آنهایی که هنوز تمامی خصوصیات دوره داده پرداز
سازي، برخی خصوصیات مرحله بعدي  حله یکپارچههایی که عالوه بر خصوصیات مر دوم شرکت

نگر  سازي پیش نگر و دسته دوم یکپارچه سازي پس دسته اول یکپارچه. یعنی معماري را نیز دارند
 .اند گذاري شده نام

فناوري باعث شده  پیشرفتاز آنست که  یشرکت ها بدست آمد حاک یشنیهکه با مرور پ يا نکته
 با زمان همو میشونداطالعات  يورت پرشی وارد مراحل رشد فناورها اغلب به ص است که سازمان

سازمان با این . کند اطالعات است، ورود پیدا می يفناور همان که دوم دوره به سازمان اندازي، راه
 از یک هیچ آنکهاین امر دلیلی است بر . عمل، یک دوره یا سه مرحله را پشت سر گذاشته است

در این پژوهش هیچ سازمانی . نشدند ییشناسا سرایت و آغاز مراحل در مطالعه تحت هاي سازمان
هاي بزرگ هم در بین  توجه به اینکه شرکت بانیز قرار نگرفت و  شبکهدر دوره سوم یا 

 ایرانی هاي سازمان اکثر کهنمود  ادعاتوان  شوندگان این مطالعه قرار داشتند، حداقل می پرسش
 .اند نگذاشته عرصه این به پا هنوز
 500هاي بزرگ که داراي بیش از  تمامی سازمان تقریباتوان ادعا نمود که  یم یهاول يجمع بند در

اطالعات قرار دارند و اکثر  ينفر نیروي انسانی هستند، در مرحله معماري از مراحل فناور
 ،کوچک و متوسط ياز میان شرکتها. هاي متوسط و کوچک در مراحل قبلی قرار دارند سازمان

پنج یا معماري  مرحله در هستند مشغول فعالیت به اطالعات فناوري زمینه در که هایی شرکت تنها
 .قرار دارند

 اطالعات يآزمون فرضیات ارتباط بین جایگاه دوره عمر و مراحل رشد فناور

 و توافقی جداول از اطالعات فناوري رشد مراحل و عمر دوره جایگاه بین ارتباط بررسی در
اي بین جایگاه دوره عمر و مراحل رشد  رابطه یلتحل يبرا. استفاده شده است دو -کاي آزمون
 يبرابر یعنیو فرض صفر  یدگرد یلمربع تحل ياطالعات جدول مشاهدات با آزمون کا يفناور

به عبارت  یدگرد یعمر متفاوت بررس يتعداد شرکت ها در مراحل رشد متفاوت در دوره ها
 : یاضیر

H۰:   
H۱  
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 0,038داري آزمون کاي دو برابر با  معنی سطحکه  یدگرد مشخص مقادیر یلتحل با
را  پنججدول مقادیر مورد انتظاري کمتر از   هاي خانه اکثرآنکه  یلدل بهاما . است

با چالش  یجهاز کاهش اعتبار نت یزپره برايبنابراین استفاده از آزمون کاي  شتند،دا
 :گردید بررسی ممکنراه  دومشکل  ینرفع ا ياست برارو به رو بوده 

 )پذیري ادغام صورت در( ها ستون یا سطرها ادغام: الف

 فیشر دقیق آزمون مانند دقیق هاي آزمون از استفاده: ب

 آنها ماهیت بودن متفاوت دلیل به ها ستون یا سطرها ادغام امکان اینکه به توجه با
حل دوم براي حل  ، بنابراین از راه دگرد ینم یسرم ییجز یلو تحل ندارد وجود

 ینا يداده ها برايداري آزمون فیشر  سطح معنی مقدار.گردیداین مساله استفاده 
بنابراین  ،است 0,05از آنجاییکه این مقدار کمتر از  و است 0,023با  برابرپژوهش 

هر دو آزمون  یبترت ینا با. گردد درصد رد می95فرض صفر در سطح اطمینان 
متناسب را  یعمر سازمان يو دوره ها يرفتار سازمانها در مراحل رشد فناور یکسانی

 . رد نمودند

با جایگاه دوره عمر  هایی شرکتاز آن است که  یمشاهدات حاک یبترت بدین
از مراحل ) نگر نگر و پیش پس(سازي  در مرحله یکپارچه) نگر نگر و پیش پس(بلوغ 

ها با دوره عمر  حالی است که شرکت در این و. اطالعات قرار دارند يرشد فناور
هایی که در مرحله رشد سریع و  پیري بیشتر در مرحله معماري قرار دارند و شرکت

اند و در مرحله  اطالعات مشابه يتکامل هستند، تا حدي از نظر رشد فناور
هایی که در دوره تکامل  و در نهایت، شرکت. نگر قرار دارند سازي پس یکپارچه

 قرار معماري و نگر پس نگر، پیش سازي یکپارچه مراحل دربه افول هستند،  وی رول
 .دارند

 براي مبنایی افزاري نرم هاي دسته و ها شرکت عمر دوره جایگاه بین ارتباط تحلیل
 عددي که مشابهت میزان شاخص منظور این براي است سازمانها رشد دوره تعیین
 بیانگر مشابهت میزان. شد تعیین بررسی وردم سازمانهاي براي است یک و صفر بین
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 هر با رابطه در ها شرکت وجودعدم /وجود یا اهمیت میزان در تشابه مقدار
. است طورعام به) کاربردهاسبد ( ها دسته مجموعه و طورخاص به افزاري نرم دسته

ها با دوره عمر متفاوت این شاخص میزان  فرض که براي شرکت ینبا توجه به ا
،با  یدنما یینهر مرحله تع ياز شرکت ها یکافزارها را در هر  اهمیت نرممشابهت 

ها با دوره عمر  استفاده از آزمون تحلیل واریانس، میزان مشابهت براي شرکت
فرض صفر و فرض مقابل آن در تحلیل واریانس به . است مختلف مقایسه شده

 :صورت زیر است

   

                          

 Fداري براي  آنست که مقدار سطح معنی یانگرب) 4 شکل( مشاهدات آماري تحلیل
دهنده رد  کوچکتر است نشان 0,05این مقدار به علت اینکه از . است 0,000برابر با 

 میزاندر دو دوره  حداقلها با دوره عمر مختلف،  یعنی شرکت. فرض صفر است
افزارها نیز  امه میزان شاخص مشابهت در وجود نرمدر اد. دارند متفاوتیمشابهت 

گویی  براي پاسخ. شد یدهسنج tها در هر دوره عمر مختلف با آزمون  براي شرکت
میزان مشابهت بیشتري ) عمري  ها با چه دوره یا شرکت(ها  به اینکه کدام شرکت
 .ها دارند، از آزمون دانکن استفاده شده است نسبت به سایر شرکت

جایگ    اه دوره عم    ر 
ل     وغ پ     س نگ     ر بل      وغ پی      ش نگ      ر پ       یريتکام      لتكام    ل رو ب    ھ اف    ول  رش     د س     ریع ب
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افزاري نرم هاي دسته اهمیت و عمر دوره جایگاه بین ارتباط - 4شکل  
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 عمر دوره در که هایی شرکت که دهد می نشان دانکن تحلیل از حاصل نتایج
 تر ساده عبارت به. اند متفاوت ها گروه سایر با معناداري شکل به دارند، قرار تکامل
 نیاز مورد تاهمی میزان کنند، می سیر را تکامل عمر دوره که هایی شرکت

 .دارند متفاوت عمر دوره با ها شرکت سایر به نسبت تري مشابه افزاري نرم

 نتایج تحلیل .5

 ،اطالعات   يعمر سازمان و مراحل رشد فناور هاي دوره یتقاطع یبررس با
مقایسه   انتظار می رودبا آنچه که از طریق تئوري  عمر  دوره مشاهدات منطبق با

 .است شده

  سریع رشد – الف

شود، از بعد تئوریک، دوره رشد سریع با مراحل سرایت و  که دیده می همانطور
ها  شرکت بررسی دادهولی نتایج حاصل از . تاحدي کنترل مطابقت دارد

هایی که در دوره رشد  اکثر سازمان. دهد ، این موضوع را نشان نمی)ها سازمان(
اطالعات واقع  يفناور سازي از مراحل رشد سریع قرار دارند، در مرحله یکپارچه

 دهه در که است کاربردي هاي برنامه و شدند که به نظر می رسد ناشی از ویژگی
 . بوجود آمده است اخیر

    
سریع رشد مشاهده و نظریه تطابق -5 شکل  

می در نمودار   نشان را نتیجه حاصل از تحلیل آماري و تئوري  مقایسه)5شکل (
) سمت راست(ط به تئوري و نمودار سبز مربو) سمت چپ(نمودار آبی . دهد
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است به ترتیب با  9تا  1محور افقی که داراي شماره . مربوط به نتایج آماري است
سطح محصور بین دو . یابد خاتمه می "واکنش سریع"، شروع و به "آغاز "مرحله

 .است بررسی مورد نتیجه دو همپوشانی میزان دهنده نشان ،) 5شکل ( نمودار 

  نگر پس بلوغ - ب

. دهد نگر و نتیجه حاصل از تئوري را نشان می مقایسه بین بلوغ پس 6 شکل نمودار
مربوط به نتایج ) داخلی(مربوط به تئوري و نمودار سبز ) بیرونی(نمودار آبی 
هم پوشانی نظریه و مشاهدات با تعریف پیشنهادي در این تحقیق  .آماري است

  .ه پس نگر و پیش نگر را تایید می کندضرورت شکست مرحله بلوغ به دو زیر گرو

 
و مشاهده مرحله بلوغ پس نگر یهتطابق نظر -6شکل    

  نگر پیش بلوغ – ج

شده  داده نشان 7شکل  درنگر و نتیجه حاصل از تئوري  بین بلوغ پیش مقایسه
 به مربوط) چین خط( سبز نمودار و تئوري به مربوط) بیرونی( آبی نمودار. است
 "مرحله با ترتیب به است 9 تا 1 شماره داراي که افقی محور. است آماري نتایج
 .یابد می خاتمه "سریعواکنش " به و شروع، "آغاز
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نگر پیش بلوغ مرحله مشاهده و نظریه تطابق -7 شکل  

 کامال و معماري و کنترل مراحل با حدي تا بلوغ دوره آمده، بدست چارچوب در
 شود، می استنتاج آماري نتایج از که آنچه. دارد تطابق سازي یکپارچه مرحله با

 مورد این در پس. است معماري و سازي یکپارچه مراحل با بلوغ دوره تطابق
 .پذیرفت قبولی قابل حد در را نتیجه دو تطابق توان می

 تکامل - د

. دهد می پوشش را مرحله آخرین تا و آغاز معماري مرحله اواسط از تکامل دوره
 بوده کنترل مرحله آنها پاسخ که) سازمان( اي نمونه دو زا صورتیکه در حتی
 این در پس. رفت نخواهیم معماري دوره اواسط از فراتر بازهم نماییم، پوشی چشم
 .یافت توان نمی آماري نتایج و پیشنهادي چارچوب بین تطابق) دوره( مورد

 
تکامل مرحله مشاهده و نظریه تطابق -8 شکل  

نمودار . دهد ین تکامل و نتیجه حاصل از تئوري را نشان میمقایسه ب 8 شکل نمودار
مربوط به نتایج ) چین خط(مربوط به تئوري و نمودار سبز ) سمت راست(آبی 

 .آماري است

 مبانی نمودن صدق فرض با و شود می حاصل فوق بررسی از که اي اولیه نتیجه
 از گذر و ورهد این ابتداي در شرکتها این شدن واقع مبین تواند می تئوریک

 .باشد قبل مقطع
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 افول به رو تکامل -ه

مقایسه بین تکامل رو به افول و نتیجه حاصل از تئوري را نشان  9 شکل نمودار
) چین خط(مربوط به تئوري و نمودار سبز ) سمت راست(نمودار آبی . دهد می

 .مربوط به نتایج آماري است

 
افول به رو تکامل مرحله مشاهده و نظریه تطابق -9 شکل  

تحقیق بیشتر است زیرا تعداد  گیري نیازمندنتیجه  با توجه به نتایج کسب شده این
دهد به تعداد  هاي مرتبط با این مقطع سازمانی که طیف وسیعی را پوشش می نمونه

بندي شدن در این  و از سوي دیگر طبقه است نداشته وجود ما پژوهش درکافی 
وارد دوره بعد شده باشند و یا شواهدي  هاي دوره را کسب و طیف که خصوصیت

از نزدیک شدن به انتهاي دوره وجود داشته باشد نیازمند تحقیق گسترده و تحلیل 
ولی به هر حال اکثر . است) از شروع تاسیس تاکنون(عمر سازمانهاي این حوزه 

اي متفاوت از  هاي مورد بررسی آماري که در دوره تکامل قرار دارند نتیجه سازمان
اي از عدم توانایی اثبات  تواند نشانه اند و این موضوع می دل مفهومی ارائه دادهم

 Kraemer ,۱۹۸۴; Saarinen) مشابه مقاالت در که باشدآماري تئوري مراحل 
,۱۹۸۹; Leem , ۲۰۰۸) است شده اشاره بدان نیز.  

 پیري -ي

موده شده پی) مراحل قبل(اغلب ادامه دهنده راهی است که پیشتر  پیري دوران
در نتیجه در این دوره . اند نتایج آماري باز هم از مرحله معماري فراتر نرفته. است

 .نیز تطابق وجود ندارد
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چند  هر که  دهد نشان میتحلیل شرکت هاي طبقه بندي شده در دوران پیري 
هاي عمر سازمان و مراحل رشد فناوري اطالعات از نظر آماري رابطه  بین دوره

 انطباقهاي مرتبط بدست آمده  موضوع و تئوري ادبیات، در .د داردمعنادار وجو
عناصر سیستم هاي اطالعاتی  با )Stage-Cycle(دوران –عمر کامل  چارچوب 

نیز  فرضیه اینعدم انطباق،  ینا یلتحل يبرا. شود ینم مشاهده متناظر با آن  
و جوان بودن  هاي این حوزه به دلیل پیري تواند وجود داشته باشد که شرکت می

موضوع فناوري اطالعات سیر مراحل تکوین تکنولوژي را طی نکرده باشند و لذا 
گیري از فناوري در حد پشتیبانی  ها سبب بهره العملی و کاهش هزینه رفتار عکس

 .باشد که معادل مفهوم دوره کنترل است

 حث و نتیجه گیريب .6

 بکارگیري و سازمانی بلوغ میزان بین نسبی همسویی که داد نشان تحقیق این
 هاي سازمان. دارد وجود آن، بر مبتنی اطالعاتی هاي سیستم و اطالعات فناوري
اند، عموما از رشد  هایی که دوران تکامل را سپري کرده و سازمان یافته تکامل
 همچنین. تر برخوردارند هاي جوان اطالعات باالتري نسبت به سازمان يفناور

رشد خود را طی  مراحلابتدایی قرار دارند و دوران  درکه  هایی سازمان
 تر عقب بالغ و جوان هاي سازمان به نسبت ”سافا“ از استفاده زمینه در ،کنند می

به سمت  هامشخص است، با حرکت سازمان 10که در شکل  همانطور. هستند
 .است یافته افزایش ،"سافا"مراحل باالتر از رشد  بهآنها  تعلقنسبت  یري،دوران پ

 جمع توان می زیر صورت به را نظریه دو تطابق خصوص در پژوهش هاي فتهیا
 :نمود بندي

براي تمام دوران هاي عمر با قاطعیت  تجربی مدل و مفهومی مدل بین تطابق
براي تمام عمر سازمان ها  راهبردي هايتطابق به تواننمی نتیجه در. وجود ندارد
 سازمان در ”سافا“ بکارگیري بلوغ و مانیساز بلوغ بین اگر چه ارتباط. پیشنهاد شود

 افزایش با قطعا یعنی. کنند می طی را یکسانی روند اینها دو هر و قابل مشاهده بوده 
و هزینه نمودن در  اطالعات بکار گیري سیاست هاي توسعه فناوري سازمانی، بلوغ

آن  یافته هاي پژوهش حاکی از .این زمینه مطابق نظریه نوالن قابل توصیه است
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در دوران آغاز و سرایت در هر دوره عمر سازمانی  ها سازماناست که هیچ یک از 
هاي جوان و  اند و این در حالی است که سازماناز تئوري مراحل قرار نگرفته

دهد که در  این موضوع نشان می. اندنوپا در جامعه آماري تحقیق وجود داشته
اندازي،  از همان آغازین مراحل راه ها شرایط فعلی و با پیشرفت فناوري، سازمان

این موضوع دلیل . روند به سوي مراحل جلوتر بکارگیري فناوري اطالعات می
به تئوري مراحل رشد و در عین حال نشانگر نیازمندي  تغییر محتويدیگري بر 

 .بازبینی در تعاریف هر مرحله است

 
)يآمار( یتجرب تطابق میزان: 10 شکل  

تعریف مرحله آغاز یا سرایت در ده سال ن معنی است که این نتیجه گیري بدی
گذرد کامال متفاوت است و صرفا افزودن مراحل جدید  پیش با آنچه که اکنون می

لذا درفرآیند ارزیابی عمر سازمانی ، .  به انتهاي نمودار، پاسخگوي این نیاز نیست
ستم هاي تعیین موقعیت بر اساس تئوري نوالن وبا تعیین سطح بکارگیري سی

 . اطالعاتی براي مرحله هاي ایجاد و طفولیت قابل استناد نیست 

ویژگی عدم مطابقت دو نظریه در دوره هاي بلوغ عمر سازمانی نیز مشاهده می 
 به ماهیت دلیل به ”سافا“ این ویژگی ناشی از آن به نظر می رسد که  بلوغ. شود



 و دیگران ناظمی، جشمید  | دوره هاي عمر سازمان و نظریه مراحل رشد فناوري اطالعات        

 
 
   

 در و است پویا ر مفهومیدر فضاي توسعه فناوري اطالعات بیانگ آن متغیر شدت
 تجربی هاي یافته مناسب تطابق عدم .است نسبتا ایستا مفهومی سازمانی بلوغ مقابل

 را پژوهش این در تطابق عمر سازمان و مراحل رشد فناوري اطالعات مدل با
این نتیجه گیري  . دانست مربوط مراحل هاي نقص در تئوري به بیشتر توان می

 طریق از که است  (Leem et al, ۲۰۰۸)  "همکاران و لیم" پژوهش با منطبق
 جدیدي تعریف پژوهش این در. است شده حاصل سازمان 300 از بیش مطالعه
 تحقیق موضوع تواند می که است شده ارائه اطالعات فناوري رشد مراحل براي

 .باشد نظریه دو این انطباق براي دیگري

 ,Leem et all)اخیر مطالعه از حاصل نتایج و پژوهش این نتیجه به توجه با
 عنوان به پژوهش این نتایج از ، آتی تحقیقات در که شود می پیشنهاد ، (۲۰۰۸

 همراهانش و نولن که آنچه خالف بر چراکه شود استفاده مراحل تئوري مبناي
 جدید تحقیقات نتایج اند، کرده ثابت آنرا موردي مطالعه اساس بر و اند داده ارائه

و تحقیق حاضر نیز نتایج مشابهی در خصوص باز  است شده اثبات يآمار روشهاي با
 سبب اطالعات فناوري تحوالت عالوه به .تعریف تئوري نوالن را ضروري می سازد

که نتایج پژوهش   است شده سازمانهانیز در فناوري رشد مراحل نظریه در تغییر
مر سازمان با به همین ترتیب تطابق مراحل ع. حاضر نیز موید این تغییر است

. الزامات فناوري اطالعات ضرورت بازنگري در تعیین مراحل را بوجود می اورد
در تحقیق حاضر تقسیم مراحل رشد و بلوغ به دوره هاي پیش نگر و پس نگر در 

 ..پاسخ به این تطابق پیشنهاد گردیده است
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Organizational Lifecycle and the theory of 
Information technology stages  

 

 Abstract : Organizations have different patterns of 
behaviors on management practice and use of systems 
during their life cycle and due to rapid development of 
Information Technology, application of appropriate 
technologies is becoming an essential part of business, as 
well. Adaptation of appropriate management systems on 
different stages of organizational life period will affect 
on sustainability of the firms and success to move to next 
stage and alignment and collaboration schema of IS/IT 
and business requirement affects on management 
effectiveness at every stage. In this research, we have 
investigated the significance of relationship between 
management behavior and IS/IT usage and the generic 
approach selected by companies. Our research showed 
that organizations have chosen different approach 
during their life cycle and as they face with unique 
challenges on each stage, a common practice on using 
information technology and applications becomes part 
of organizational life cycle. A generic model for 
information technology usage on organization life cycle 
is also developed that will assist organizations to select 
and develop IS/IT plans which addresses the 
requirements for each stage of life cycle. 

 
Key words: organizational life cycle, Information Technology growth, 
Information System, business management, information technology 
stage theory 
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