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چکیده
در سازمان های امروزی چگونگی استفاده کارکنان از اینترنت در سازمان و چگونگی مدیریت کردن کارکنان تحت این شرایط
نیاز به مطالعه و بررسی دارد .این پژوهش بر آن است تا با شناخت الگوی استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت در سازمان،
عوامل علّی ،زمینهای ،مداخلهگر  ،راهبردها ،پیامدهای میانجی و نتایج نهایی این پدیده را به صورت جامع تبیین نماید .پژوهش از
نظر هدف در دسته مطالعات تبیینی -توصیفی و از نظر نوع رویکرد چند روشی است .برای تبیین این الگو ابتدا روش کمی
شرایط موجود در سازمانهای دولتی و نحوه استفاده از اینترنت بررسی گردید و سپس با استفاده از تئوری داده بنیاد و
مصاحبه های عمیق با خبرگان ،الگوی استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت توسعه یافت .همچنین روایی و پایایی پژوهش با
استفاده از چهار معیار اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان و تأیید پذیری بررسی شد .نتایج نشان داد مقوالت شناسایی
شده در خصوص پدیده محوری (استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت) شامل عوامل علّی (شامل ویژگیهای فردی ،سازمانی،
شغلی) ،راهبردها (شامل سیاستهای ایجاد محدودیت ،سیاستهای رصد کارکنان ،سیاستهای تحولی) ،پیامدهای میانجی
(شامل تغییرات در کارکنان و تغییرات در سازمان) ،عوامل مداخلهگر (شامل حضور اربابرجوع در سازمان ،عدم توانایی
جداسازی زندگی شخصی کارکنان از زندگی سازمانی آنها ،استفاده از اینترنت شخصی در سازمان ،سازمانهای ناگزیر به
استفاده از اینترنت ،فرهنگ جامعه به سمت استفاده مطلوب از اینترنت در هر جایی) ،بستر و زمینه (شامل زیرساختها و عوامل
شغلی) و نتایج نهایی (شامل نتایج استفاده مطلوب و استفاده نامطلوب) است.
کلیدواژهها :بهرهگیری از اینترنت ،استفاده نامطلوب از اینترنت ،استفاده مطلوب از اینترنت ،تئوری داده بنیاد.
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مقدمه

در عصر حاضر بسیاری از ارتباطات سازمانی از طریق بستر فضای مجازی و شبکههای ارتباطی مبتنی بر
وب صورت میگیرد .به پشتوانه حضور اینترنت ،شرکتها و سازمانهای بسیاری قادر شدهاند که
بهصورت مجازی فعالیت خود را آغاز کنند و از همین طریق نیز به موفقیتهای تجاری بینظیری دست
پیدا کنند .با این وجود ،آنچه بهروشنی قابلمشاهده است این است که "رشد اخالقی با توسعه فناوری
حرکت نکرده است" ) .)Sadeghi Arani, & Mirghafori 2013درواقع گرچه استفاده از اینترنت نقش
مهمی در کارایی کارکنان دارد ،با دسترسیهای آزاد کارکنان به دنیای وب ،نگرانیهایی برای مدیران
ایجاد شده است ) .(Machado et al., 2014طبق آمار بهدستآمده از پژوهشهای انجامگرفته در این زمینه
بیش از  90درصد از کارکنان بهنوعی درگیر فعالیتهای پرسه زنی اینترنتی هستند و این امر باعث از دست
رفتن  40درصد از بهرهوری کارکنان سازمانها شده است ) .(Jia, 2012گارت و دانزیجر در سال  2011در
پژوهش خود بر روی  1000کارکنان آمریکایی نشان دادند که  80درصد آنها درگیر استفاده شخصی از
اینترنت هستند .همچنین در پژوهش دیگری مطرح شد  60الی  80درصد زمانی که کارکنان در حال
استفاده از اینترنت در محیط کار خود هستند ،مربوط به کارشان نمیباشد .مسئله مهمی که وجود دارد این
است که اغلب شکل های وقت گذرانی در محیط کار ،مثل طوالنی کردن زمان صرف ناهار ،معاشرت با
همکاران ،استفاده شخصی از تلفن و نظایر آن به آسانی توسط سرپرست یا مدیر قابل تشخیص و پیگیری
است ،اما به دلیل ماهیت اینترنت ،تشخیص میزان وقت گذرانی اینترنتی کارکنان از نظر مدیران و
کارفرمایان بسیار دشوارتر میباشد .کارکنان می توانند وانمود کنند که سخت در حال انجام فعالیتهای
کاری و وظیفهای خو د هستند ،در حالی که از طریق فضای مجازی در حال بازدید از وبسایتهایی
غیرمرتبط با کار به منظور تأمین عالقمندیها و دنبال کردن منافع شخصی خود هستند؛ بنابراین ،با توسعه
این فناوریهای مبتنی بر وب در سازمانها و اثرات دو جانبهای که میتواند نحوه بهرهگیری از آن در
سازمان داشته باشد ،چگونگی مدیریت مناسب رفتارهای کارکنان در جهت استفاده مطلوب از اینترنت
ضروری است .در ایران نیز استفاده از اینترنت باعث شده تا مدیران هر چه بیشتر تمایل به استفاده از فضای
مجازی برای افزایش عملکرد سازمان خود داشته باشند ،اما مشاهده موارد سوءاستفاده از اینترنت و
پرسهزنیهای غیر کاری باألخص در سازمانهای دولتی ،مدیران را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.
در اغلب سازمان های دولتی ،به دلیل پرداخت حقوق ماهیانه بر اساس ساعات حضور ،متأسفانه این استفاده
غیرشخصی ممکن است چندین برابر مشاهده گردد ،پایین بودن بهرهوری ،عدم مدیریت مناسب رفتارها و
عملکردها و فقدان مطالبات مؤثر کاری از موارد سوءاستفاده از اینترنت و پرسهزنیهای غیر کاری در
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اینترنت باألخص در سازمانهای دولتی میباشد .حسب گفتگویی که محققین با برخی مدیران دست
اندرکار سیاستگذاری اینترنت در سازمان های بخش دولتی در ایران (در شهر مشهد) داشتهاند از جمله
مهمترین مسائل در این زمینه این است که مدیریت رفتارها و سیاستگذاریها چگونه باشد تا هر چه بیشتر
بهرهگیری مطلوب از اینترنت افزایش یافته و بهرهگیری نامطلوب کاهش یابد .با این حال در ادبیات این
موضوع اوالا پژوهشهای کمتری در خصوص نحوه بهرهگیری از اینترنت صورت گرفته است .بیشتر
ادبیات رفتار سازمانی و استفاده از اینترنت نیز روی بهرهگیری نامطلوب از اینترنت تمرکز نمودهاند و کمتر
هر دو جنبه رفتاری مطلوب و نامطلوب را مد نظر قرار دادهاند و ثانیاا کمتر به ارائه مدلی جامع نسبت به
شناسایی و تبیین الگوهای رفتاری بهرهگیری از اینترنت ،عوامل اثرگذار بر آن و پیامدهای آن پرداخته شده
است .از این رو هدف پژوهش حاضر ،شناسایی انواع رفتارهای مطلوب و نامطلوب کارکنان در بهرهگیری
از اینترنت و در ادامه تبیین این نوع رفتارها در مدلی جامع از علل ،اثرات و پیامدها و شرایط تاثیرگذار بر
آن میباشد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیدایش اینترنت به اوایل دهه  1960در ایاالت متحده آمریکا و همزمان با جنگ سرد بازمیگردد
) (Almagor, 2011و اساساا مبتنی بر پروتکل اینترنت است که در دهه  1970توسط محققان دانشگاهی
برای اتصال شبکههای محلی خود طراحی شده است ) .(Ahmed, 2014همانطور که در پژوهشهای
پیشین بیان شده است امروزه اینترنت تقریباا هر جنبهای از جامعه مدرن را دربرمیگیرد؛ بنابراین بدیهی است
که سازمان ملل اکنون اینترنت را یک حق اساسی بشر میداند ) .(Thrasher, 2013درواقع اینترنت دارای
ویژگیهای مشابهای با سایر رسانهها میباشد ولی تمایز آن با دیگر رسانهها در امکان شخصی کردن
ارتباطات از طریق ایجاد بازخور و قابلیت تعامل است ( .)Navabakhsh et al., 2010زمانی و همکاران
( )2013اذعان داشتهاند ویژگی های منحصر به فرد اینترنت موجب استقبال عظیم مردم در سراسر جهان
شده است؛ بنابراین میتوان گفت اینترنت مجموعهای ازامکانات وسیع میباشد که سعی دارد سالیق و
عالیق افراد را برآورده سازد .در عین حال شبکه اینترنت به خودی خود بی طرف است و نحوهی استفاده
افراد از آن تعیینکننده اثرات مطلوب یا نامطلوب آن خواهد بود ( .)Moedfar et al., 2010در استفاده
مطلوب اینترنت ،نخست ،ابزارهای ارتباطاتی با کاربران مأنوس است چرا که هرم سنی اکثریت جامعه
کار جوان بوده و بیشترین درصد استفاده کنندگان از اینترنت و رایانه را تشکیل میدهند و از طرف
دیگر اتصال مستقیم به شبکه جهانی اینترنت ابزار مناسبی را در اختیار کارکنان قرار میدهد تا آنها
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بتوانند با به کارگیری منابع مرجع بر روی شبکه اینترنت و سایتهای مختلف در جهت ارتقاء دانش و
آگاهیهای خود گام بردارند ( .)Naderifar et al., 2016منتظر قائم ( )2008یکی از فواید کلیدی اینترنت
را توانایی برقراری ارتباط مستقیم و کاستن از واسطهها در انتقال و ارائه اطالعات سازمان میداند.
زوروسکی در سال  2015اینترنت را ایجاد فرصتهایی تقریباا نامحدود برای پیدا کردن اطالعات مطرح
میکند .همچنین عدهای معتقدند اینترنت موانع جغرافیایی شبکه را از بین برده است و کارکنان را قادر
میسازد تا همیشه از قبل با طیف گستردهای ازمتخصصان ارتباط داشته باشند ) .(Enshe, et al, 2002افشه
و همکاران ( )2011نیز نشان دادند استفاده از ابزارهای اینترنت باعث کاهش هزینه کارکنان ،عالقهمندی
کارکنان ،دسترسی آسان به اطالعات مربوط به شرح شغل و وظایف کارکنان و رضایت شغلی میشود .در
استفاده نامطلوب ،عنوان دروازه جهنم بیان کننده مخاطرات این پدیده نوظهور میباشد که نگرانیهای
اخالقی و امنیتی فراوانی را در اذهان تداعی مینماید ) .)Taheri Glondani, 2012مشبکی و همکاران
( )2011بیان داشتهاند یکی از رفتارهای انحرافی در سازمان طفرهروی اینترنتی است که به معنای استفاده از
اینترنت سازمان برای انجام امور شخصی مانند خواندن مطالب سایتهای خبری ،بازی و سرگرمی ،چک
کردن ایمیلهای شخصی و به طور کلی وبگردی میباشد .مطالعه دیگری نشان داد که استفاده شخصی
از ایمیل و اینترنت در محل کار اغلب تحت پوشش انجام کار واقعی است

).(Baturay & Toker, 2015

نتایج همچنین نشان میدهد که فعالیتهای طفرهروی اینترنتی که مرتبط با ارتباطات هستند (مانند فعالیت-
های ایمیل) شایعتر از موارد مرتبط با سرگرمی (به عنوان مثال بازدید از سایتهای ورزشی ،خرید آنالین و
بازیهای آنالین) میباشند) .(Lim & Chen, 2012مطالعات لیم ( )2002با نگاه منفی به استفاده شخصی از
اینترنت در محیط کار آن را جزء رفتارهای بیاساس و حتی انحرافی در محیط کار میداند که منجر به از
دست دادن بهرهوری ،خطرات امنیتی اطالعاتی و یا اختالفات حقوقی میشود

(Newman-Godful,

).2012

براساس ادبیات موضوع ،بنیانهای نظری مربوط به بهرهگیری از اینترنت و پیامدهای آن در دو دسته زیر
قرار میگیرند:
الف :نظریههای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات :نخست ،نظریاتی که بیشتر به ابعاد محتوایی
سازمان و کنشگران آن توجه دارند و دوم ،نظریههایی که متمرکز بر بعد ساختاری سازمان هستند .الف:
نظریات کنشگرمحور ،درباره ویژگی بارز فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی ،امتیازات آموزشی و
وابستگیهای اقتصادی به آن با توجه به نسبت ،نوع و میزان دسترسی است و نشان میدهد که با ابداع و
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بکارگیری این فن جدید تا چه حد فضای محتوایی مورد توجه یک سازمان میتواند دستخوش تغییر شود.
ب :نظریات سازمان محور ،به دنبال تغییر و اصالح ناتوانی یا نارسایی واحدها با استفاده از اینترنت هستند.
ب :نظریههای رفتاری :شامل نظریه کنش عقالیی ،نظریه شناخت اجتماعی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده
است .نظریه کنش عقالیی مبتنی بر این فرض است که افراد به طور منطقی عمل میکنند .آنها کلیه
اطالعات دردسترس درباره رفتار هدف را جمعآوری و بهطور منظم ارزیابی میکنند ،همچنین اثر و
نتیجه اعمال را در نظر میگیرند ،سپس براساس استدالل خود تصمیم میگیرند که عملی را انجام دهند
یا انجام ندهند ) .(Pikkarainen et al., 2014نظریه شناخت اجتماعی یک ساختار علت و معلولی را مبنا
قرار میدهد که از طریق توسعه ساختار دانش ،مدلهای شناختی فعالیت مؤثر که رفتار را هدایت میکند،
ایجاد خواهد شد .این مدلهای شناختی توانایی تولید مهارتهایی به عنوان نیازهای استاندارد درونی برای
اجرای ماهرانه یک مهارت را برای افراد ایجاد میکند .نظریه رفتار برنامه ریزی شده با وجود سازه کنترل
رفتاری درک شده تالش میکند رفتارهای غیرارادی را نیز پیشبینی کند

).(Madden et al., 1992

کنترل رفتاری درک شده در نظریه رفتار برنامه ریزی شده ،ادراک از محدودیتهای درونی و بیرونی
انجام رفتار را انعکاس میدهد ) .(Taylor & Todd, 1995در مجموع هر کدام از نظریههای فوق ،عواملی
را که مستقیم و غیرمستقیم بر استفاده کارکنان از اینترنت تأثیر گذار است را توسعه میدهند.
جدول ( :)1مطالعات انجام شده
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سال
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ربیعی و محمدزاده یزد

1392

هاشمی و همکاران

1387

دوران و گنجی

1387

دمیرسیوگلو و چن

2019

رزمی ،قلی پور،
پیران نژاد

یافتهها
پیشاندهای مؤثر بر سایبرلوفینگ شامل سایبرلوفینگ
ادراک شده ،نگرش مثبت به سایبرلوفینگ ،طفره
روی غیر اینترنتی و خودکارآمدی اینترنتی

آسیب شناسی فضای مجازی ،بررسی تأثیر

تأثیر مثبت استفاده اجتماعی از اینترنت بر انزوای

استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان

اجتماعی
ارتباط مستقیم سواد ارتباطی ،مدت زمان ،پایگاه

عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت به عنوان فضای

اجتماعی خانواده ،اعتماد ،دسترسی ،محل دسترسی،

مجازی

رضایت از خدمات ،جنسیت و محل زندگی با
استفاده از فضای مجازی

کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران  25تا 40

کاهش چشمگیر کاربری تفننی پس از گذشت

سال تهران

حدود ده سال

استفاده کارکنان بخش دولتی از شبکههای

تأثیر مثبت استفاده کارکنان از شبکههای اجتماعی بر
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گرت و دنزیگر

2018

هچانووا و االمپی

2015

جامالودین و همکاران

2014

آندرسن و همکاران

2014

اجتماعی :تأثیر آن بر رضایت و انگیزش درونی

رضایت(استقالل ،ارتباط و شایستگی) و انگیزش

موردنیاز

درونی کار

سایبراسلیکینگ :وضعیت نیروی کار و استفاده
شخصی از اینترنت در محیط کار

کارکنان با وضعیت باالتر به لحاظ عملکرد شغلی،
استقالل شغلی ،آموزش درگیری بیشتری با استفاده
شخصی از اینترنت در محیط کار دارند.
نیاز سازمان به بیان سیاستهای خود در سازمان،

نظارت کارکنان در هنگام استفاده از اینترنت

آموزش کارکنان در امنیت استفاده از اینترنت و

در سازمانهای فیلیپین

تدوین مکانیزمهایی برای اطمینان از یکپارچگی
نظارت بر کارمندان

استفاده شخصی از اینترنت :استفاده از دستگاه

عادت و کنترل بیرونی پیشبینیکنندههایی برای

موبایل شخصی در محیط کاری

استفاده شخصی از اینترنت

پیش بینی استفاده از سایتهای شبکههای
اجتماعی
در محیط کار :نوع خاصی از پرسه زنی اینترنتی

ارتباط مثبت دسترسی به سایتهای شبکههای
اجتماعی در محیط کار با برونگرایی

در مجموع عمده مطالعات پیرامون بررسی عوامل اثرگذار و یا پیامدهای استفاده غیر مطلوب و غیر کاری
از اینترنت میباشند و کمتر بر کیفیت بهرهگیری از اینترنت پرداخته شده است .همچنین ،مدل جامعی که به
هر دو رفتار مطلوب و نامطلوب به ویژه در بخش دولتی پرداخته باشد ،یافت نشد و این موضوع خالء
مطالعاتی در این زمینه را نشان میدهد .لذا در این پژوهش سعی بر این است تا به تبیین مدل جامعی در
رابطه با استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت پرداخته شود .بدین منظور سؤاالت کلیدی پژوهش عبارتند
از:
سؤال اول پژوهش :الگوی رفتاری و وضعیت نحوه استفاده کارکنان از اینترنت در سازمانهای دولتی به چه
صورت است؟
سؤال دوم پژوهش :مدل مدیریت رفتارهای بهرهگیری از اینترنت درکارکنان سازمانهای دولتی چیست؟
عوامل اثرگذار اصلی و پیامدهای این رفتارها و ابعاد آن چیست؟
عوامل زمینهای و شرایط واسطهای در این رفتارها کدام است؟
راهبردهای مدیریت این رفتار چیست؟
روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ نتیجه ،پژوهشی بنیادی محسوب میشود و از نظر هدف در دسته پژوهشهای
تبیینی -توصیفی قرار میگیرد و از نظر نوع داده در طبقه پژوهشهای کیفی و کمی میباشد .در بخش
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کمی از طریق استراتژی پیمایش به سؤال اول پژوهش یعنی کیفیت وضعیت استفاده از اینترنت در محیط
کار با استفاده از آزمون مقایسه میانگین پرداخته شد و در بخش کیفی ،از بین رویکردهای گوناگون نظریه
داده بنیاد از رویکرد نظام مند در مراحل تولید نظریه استفاده شد .نظریه داده بنیاد برای زمانی مناسب است
که دانش ما در مورد زمینه مورد نظر محدود است و نظریه قابل توجهی در آن زمینه موجود نیست که بتوان
فرضیهای برای آزمون تدوین نمود .در پژوهش حاضر ،مطالعات در رابطه با رفتارهای بهرهگیری از
اینترنت ،بیشتر در حوزه رفتارهای نامطلوب انجام گردیده است و کمتر پژوهشی به هر دو نوع رفتار
پرداخته است ،لذا با وجود این خالء در مطالعات نیز استفاده از این استراتژی در این مطالعه ضروری به نظر
میرسد .جامعه بخش کمی ،کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی مستقر در شهر مشهد میباشند که طبق
آمار سازمان برنامه و بودجه ،تعداد سازمانهای دولتی شهر مشهد  28سازمان است و حجم نمونه با توجه به
فرمول کوکران 384 ،نفر میباشد .جامعه بخش کیفی ،خبرگان اجرایی هستند که هم در امر
سیاستگذاری منابع انسانی و هم در امر سیاستگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات هستند .در
سازمانهای دولتی پستهایی نظیر معاونین و مدیران برنامهریزی و توسعه ،توسعه و تحول سازمانی و طرح
و برنامه درگیر در سیاستگذاریهای مذکور میباشند؛ بنابراین جامعه شامل مدیران اجرایی در بخش
دولتی شهر مشهد با سابقه حداقل  5سال تجربه مدیریت در حوزههای تحول سازمانی ،فناوری اطالعات و
مدیریت بهره وری و منابع انسانی که بر طبق اعالم خودشان به صورت فعال درگیر در مطالعات و
سیاستگذاری مربوط به بهرهوری کارکنان و نیز استفاده از اینترنت در سازمانهای دولتی بودهاند،
میباشد .با توجه به نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری با  14نفر از افرادی که میتوانستند اطالعات
غنیتری را در دسترس قرار دهند ،مصاحبه عمیق صورت گرفت .در جهت تجزیه و تحلیل دادهها در
بخش کمی ابتدا اطالعات جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی به منظور توصیف جامعه گردآوری
شد و سپس با استف اده از آزمون مقایسه میانگین ،سؤال اصلی پژوهش یعنی بررسی کیفیت وضعیت استفاده
از اینترنت در محیط کار ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش کیفی نیز ،دادههای بدست آمده از
مصاحبههای عمیق با خبرگان ،کد گذاری شدند و مدل رفتاری پژوهش حاضر تدوین شد .روایی و پایایی
عبارتند از )1 :تناسب نظریه با دادهها :بر این اساس ،تناسب با فرایند مقایسه مستمر نمود مییابد )2 .مرتبط
بودن نظریه داده بنیاد :زمانی که نظریه آنچه را که واقعاا رخ میدهد ،منعکس میکند )3 .عملی شدن و
قاب لیت اجرای نظریه :عملی شدن وابسته است به میزان ارتباط محکم نظریه با آنچه که در جریان میباشد.
 ) 4قابلیت اصالح نظریه :بر این اساس هرچه که به آسانی از طریق مقایسه مستمر با نظریه پیوند مییابد ،از
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دست نمیرود .نظریه در زمانی که مناسب است میتواند توسط نشانههای جدید و یا مروری بر ادبیات،
اصالح شود ،استفاده شد ).(Kerr, 2011

تجزیه و تحلیل دادهها

در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر وضعیت استفاده از اینترنت ،ابتدا مصادیق استفاده کاری و غیر کاری
از اینترنت بررسی شد(جدول .)2
جدول ( :)2مصادیق استفاده کاری و غیرکاری
نحوه استفاده

میانگین(ساعت)

مصادیق
جستجو و تبادل مطالب ،اطالعات و دانش مرتبط با مسائل شغلی و حوزه کاری در سایتهای
مشخص و هدفمند (از جمله سایتها و وبالگهای حرفهای و علمی و )...
وب گردی پراکنده در جهت ارتقا مهارتها و دانش شغلی در سایتهای مختلف

استفاده کاری
(مطلوب)

فعالیت در شبکههای اجتماعی با تمرکز بر ارتباطات کاری ،کانالهای حرفهای و گروههای

1/84

مرتبط با مسائل و دانش کاری و تبادل اطالعات در زمینه دانش مسائل شغلی و حرفهای
ارسال و دریافت ایمیلهای کاری ،حرفهای ،و علمی مرتبط با کار (خارج از سیستم اتوماسیون
اداری)
انجام فعالیتهای کاری و حرفهای از طریق اینترنت (به عنوان مثال استفاده از نرم افزارها)...
مطالعه و خواندن اخبار روز

استفاده
غیر کاری
(نامطلوب)

انجام فعالیتهای شخصی (ارسال و دریافت ایمیلهای شخصی ،امور بانکی ،خرید و فروش
کاال)
وب گردی پراکنده بر اساس عالقمندیهای شخصیی (دانلود و مشاهده فیلم ،بازی ،سایتهای

1/86

مورد عالقه شخصی ،سایتهای غیر قانونی)
فعالیت در شبکههای اجتماعی شخصی غیر مرتبط با کار (اینستاگرام شخصی ،فیس بوک )...

سؤال پژوهش در قالب  6سؤال فرعی الف) بررسی میزان استفاده ب) بررسی مکان استفاده ج) بررسی
میزان استفاده طی ساعات کاری د) بررسی ابزار استفاده ه) بررسی میانگین ساعت استفاده از اینترنت در
روز ،هفته و ماه مشخص گردید (جدول .)3
جدول ( :)3وضعیت استفاده از اینترنت در محیط کار
نوع استفاده

استفاده کاری

استفاده غیر کاری

میانگین

 1.84ساعت

 1.86ساعت

میانگین

مجموع

تا  2ساعت

 2تا  3ساعت

 3تا  4ساعت

بیش از  4ساعت

استفاده

ساعت

59%

15%

8%

3%

*2/83
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استفاده در

ساعت در

طی ساعات

روز

کاری
موبایل و
ابزار استفاده

تبلت
شخصی

لپ تاب
اداری و PC

43%
میزان
مصرف

هر دو
23%

34%

بیش از دو

یک تا دو بار

چند بار در

بار در روز

در روز

هفته

56%

21%

13%

چند بار در ماه
9%

* علت تفاوت میانگین استفاده از اینترنت با مجموع ساعات استفاده کاری و غیر کاری در این است که
افراد زمانی که به بیان زمان استفاده از هر کدام از آیتمهای استفاده از اینترنت به صورت جزئی پرداختند،
زمان استفاده بیشتری را بیان داشتهاند.

طبق جدول ( )3حدود  77درصد افراد در طی روز دو تا چند بار و  74درصد از کارکنان تا  3ساعت در
طی ساعات کاری از اینترنت استفاده مینمایند .همچنین 43 ،درصد از کارکنان برای اتصال به اینترنت از
موبایل و تبلت شخصی و  34درصد از کامپیوتر و لپ تاب موجود در سازمان استفاده میکنند .طبق ادبیات
پژوهش رایجترین موارد استفاده از اینترنت در محیط کار عبارتند از :استفاده از اطالعات گوناگون موجود
در شبکهها به منظور انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و دسترسی به کتابها و منابع کتابخانهای ،انجام
امور اداری ،برقراری ارتباط به شیوههای گفتاری ،نوشتاری و تصویری (چت ،ایمیل و مکالمه تلفنی)،
برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،آموزش از راه دور (نوابخش و همکاران .)1389 ،در مطالعات دیگر بیشتر
به بررسی رفتارهای منفی و نامطلوب اینترنت پرداختهاند ) (Lavoie & Pychyl, 2001که اطالع از
دسترسی آسان به اینترنت ،شرایط محیطی و سبک رفتاری شخصی همگی از دالیل این رفتار میباشند
).(Eastin et al., 2007
بخش کیفی پژوهش

کد گذاری باز :هر مصاحبه چندین بار بررسی و در قالب مقولههای اصلی( 18مقوله) طبقه بندی گردیدند
(جدول .)4
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جدول ( :)4جایگذاری کدهای اولیه در مقولهها

نام مقوله
دسترسی و سهولت استفاده
زیرساخت و
فناوری
زیرساخت و تجهیزات

مهارتهای  ITو استفاده از
اینترنت

ویژگیهای

ویژگیهای شخصیتی

فردی

نگرشهای شغلی و سازمانی

سبک مدیریت و سرپرستی
ویژگیهای
سازمانی

فرهنگ سازمانی
نوع سازمان و صنعت

کدهای اولیه

کد

سرعت باالی اینترنت

1

دسترسی دائم و همیشگی ،بدون محدودیت زمانی

2

دسترسی بدون محدودیت مکانی و سایتی به اینترنت

3

وجود تجهیزات سخت افزاری

13

وجود پهنای باند و سرعت اینترنت مناسب و قابل
قبول

14

امنیت اطالعات سازمان

22

آشنایی با کامپیوتر

4

توانایی کار با اینترنت

4

شخصیت افراد

7

کنجکاوی کارکنان

28

اخالق حرفهای کارکنان

35

وجود ویژگیهای ارزشی کارکنان

91

اعتیاد به اینترنت

62

نگرشهای شغلی

10

وفاداری کارکنان به سازمان

40

نارضایتی سازمانی

79

وجود تعهد شغلی

80

سبک مدیریت

6

نوع نگاه مدیر به کارکنان

24

توجه مدیر به کارکنان

75

فرهنگ سازمانی

11

جو موجود در سازمان

105

نوع سازمان و صنعت

12

حضور اربابرجوع در سازمان

19
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مکانیزه بودن

ماهیت وظایف

ویژگیهای
شغل

استقالل و آزادی عمل

فشار کاری

میزان عملیات اجرایی سازمان

94

مکانیزه بودن سیستمهای سازمانی

71

مهندسی مجدد فرآیندهای با استفاده از اینترنت

49

ارتباط موضوع کاری با فضای اینترنتی

5

حضور اربابرجوع در شغل

19

درگیری شغلی کارکنان

50

ماهیت شغل (نیاز به اینترنت دارد یا خیر)

84

سطح سازمانی

9

نوع شغل

8

غنای شغلی

78

آزاد بودن وقت کارمندان در حین کار

18

وجود وقت خالی در حین شغل

27

فشار کاری باال در سازمان

44

خستگی کاری افراد در سازمان

45

عدم توانایی جداسازی زندگی شخصی کارکنان از
زندگی سازمانی

شرایط

42

دسترسی آسان به اینترنت در منزل کارکنان

43

استفاده از اینترنت شخصی در سازمان

88

سازمانهای ناگزیر به استفاده از اینترنت

99

امورات مربوط به کار و پست سازمانی

55

استفاده

تهیه گزارشات علمی ،پژوهشهایی و مطالعاتی

57

مطلوب

انتقال گزارشات فیمابین سازمانها و مدیران

58

تبادل دانش فنی و به اشتراک گذاری آن

59

ایمیلهای غیرکاری

53

سایتهای خبری

54

سرگرمی

56

تعیین حجم محدود برای کارهای غیر اداری

21

دسترسی همیشگی به اینترنت

29

مداخلهگر

استفاده
نامطلوب
سیاستها و
راهبردها

سیاستهای دسترسی IT

60

پژوهش نامه مديريت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،23بهار و تابستان 1399

محدودیت زمان استفاده از اینترنت

34

ممنوعیت اینترنت وایرلس

41

محدودیت حجم استفاده معقول

67

حجم مشخصی از اینترنت در اختیار کارشناسان

68

صیانت از بانکهای اطالعاتی توسط حراست و
کمیته امنیت
اینترنت آزاد و اینترنت بسته

77

محدود کردن پهنای باند در اختیار سازمان

83

محدودیت ایمیل و شبکههای مجازی خارجی

85

تعیین حجم آزاد برای کارهای اداری

23

قابل رویت بودن تراکنشهای کاربران

33

انجام بالمانع کار شخصی در اوقات بیکاری در حین
کار
سیاستهای کنترل رفتار و
نحوه استفاده

70

منع تجسس در تجسس در استفاده کارکنان از
اینترنت
بانکهای اطالعاتی تعریف شده ،دسترسیها و
مجوزهای مربوطه

38
39
65

رصد مسیرها و سایتها توسط حوزه انفورماتیک

69

رصد کارکرد کارکنان از طریق سیستمهای سازمانی

72

رصد کارکرد اداری و غیراداری کارکنان

73

توسعه دانش کاربردی کارکنان

15

پرسشهای مهم و مطالعات کتابخانهای مدیران از
کارکنان

16

سیاستهای توسعه و تعدیل

تقدیر و تشویقات مالی و غیرمالی از کارکنان

17

رفتار

پرداخت اضافه کار

25

طرد شدن برخی کارکنان از سوی مدیران

26

چرخش شغلی

36

تشویقهای مدیر نسبت به کارکنان

76

61

تبيين الگوی رفتاری بهرهگيری از اينترنت در کارکنان سازمانهای دولتی

فنی و زیرساختی
عوامل

تعریف وظایف در چارچوب

102

دسترسی همیشگی به اینترنت

29

امکان ایجاد دولت الکترونیک

32

در دسترس بودن اینترنت در هر زمان و مکان

46

فرهنگ جامعه به سمت استفاده مطلوب از اینترنت

زمینهای
اجتماعی و فرهنگی

در هر جایی
نحوه ارتباطات اجتماعی بین مردم

106

الگوی فرهنگی مصرف مردم

107

حضور کارکنان در سازمان در صورت وجود
کاهش عدم حضور

اینترنت

پیامدهای
میانجی مثبت

توسعه دانش حرفهای

کم شدن غیبتها
آموزشهای کاربردی برای کارکنان

15

خدمات بهتر

تحول سازمان

بهبود سطح علمی کارکنان

48

تبلیغات سازمانی

60

معرفی و شهرت سازمان

61

رسیدن به اهداف دولت الکترونیک

63

ارتقای شغلی

86

افزایش سطح دانش حرفهای کارکنان

114

باال رفتن اطالعات عمومی از طریق استفاده از
افزایش آگاهی عمومی

81
82

آگاه سازی با استفاده از اینترنت جهت انجام
توسعه دانش شغلی و سازمانی

92

اینترنت

20

افزایش مهارتهای عمومی کار با کامپیوتر

113

پیگیری از اهداف سازمان الکترونیک

31

توانایی باالتر کار با سیستمهای سازمانی در کاربران

89

سیستمی و اینترنتی شدن فرآیندهای سازمانی

101

استفاده از اینترنت جهت سهولت کارها در سازمانها

47

صحت انجام کار در هنگام کار با اینترنت

51
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کیفیت کار در هنگام کار با اینترنت
گزارشات و پژوهشها و مطالعات مناسب برای
سازمان

پیامدهای
میانجی منفی

پیامد نهایی

52
87

سرعت انجام کار در هنگام کار با اینترنت

103

دقت انجام کار در هنگام کار با اینترنت

104

افزایش هزینههای سازمانی

30

کاهش بهره وری

108

هزینهها

109

بهره وری

110

عملکرد فردی

111

عملکرد سازمانی

112

کدگذاری محوری :با بررسی مقولهها (جدول  )4و یافتن پیوندهای میان آنها کدگذاری محوری انجام
شد (جدول .)5
جدول ( :)5مؤلفههای استفاده از اینترنت در فرآیند کد گذاری محوری
پدیده محوری

استفاده مطلوب از اینترنت
استفاده نامطلوب از اینترنت
زیرساخت و فناوری

شرایط علّی

ویژگیهای فردی
ویژگیهای سازمانی
ویژگیهای شغل
سیاستهای دسترسی IT

راهبردها

سیاستهای کنترل رفتار و نحوه استفاده
سیاستهای توسعه و تعدیل رفتار
کاهش عدم حضور
توسعه دانش شغلی و سازمانی

پیامدهای میانجی مثبت

توسعه دانش حرفهای
افزایش آگاهی عمومی
تحول سازمان

63

تبيين الگوی رفتاری بهرهگيری از اينترنت در کارکنان سازمانهای دولتی
بهبود سطح علمی کارکنان
افزایش هزینههای سازمانی

پیامدهای میانجی منفی

کاهش بهره وری
عدم توانایی جداسازی زندگی شخصی کارکنان از زندگی سازمانی
آنها

شرایط مداخلهگر

دسترسی آسان به اینترنت در منزل کارکنان
استفاده از اینترنت شخصی در سازمان
سازمانهای ناگزیر به استفاده از اینترنت

بستر و زمینه

فنی و زیرساختی
اجتماعی و فرهنگی
هزینهها

پیامد نهایی

بهره وری
عملکرد فردی
عملکرد سازمانی

کدگذاری انتخابی (گزینشی) :بر اساس نتاج کدگذاری باز و محوری به ارائه مدل مورد نظر پرداخته شد
(نمودار .)1
براساس نمودار ( ،)1شرایط علّی در چهار گروه زیرساخت و فناوری ،ویژگیهای فردی ،ویژگیهای
سازمانی و ویژگیهای شغلی دسته بندی شدهاند .زیر ساخت و فناوری به "سرعت باالی اینترنت" و
"دسترسی به اینترنت در منزل" اشاره دارد" :یکی از عواملی که میتواند در نحوه استفاده از اینترنت
کارکنان در سازمان تاثیرگذار باشد ،سرعت باالی اینترنت در داخل و خارج سازمان میباشد .از وقتی که
اپراتورهای خدمات اینترنت زیاد شدهاند و افراد به راحتی میتوانند در منزل اینترنت پر سرعت داشته باشند
نیاز به استفاده از اینترنت سازمان با محدودیتهای موجود ندارند؛ اما وقتی اینترنت در سازمان بسیار پر
سرعت باشد گاها شاهد دانلود کردن فیلم و بازی و چیزهای دیگر توسط کارکنان هستیم".
در ویژگیهای فردی ،به "ویژگیهای ارزشی" و "وجدان کاری" اشاره شد ..." .همکاران ما دارای
ویژگیهای فردی متفاوتی هستند .برخی دارای ویژگیهای ارزشی ویژه و وجدان کاری باالیی میباشند.
 ...بعضی همکاران حتی برای ده دقیقه کار شخصی خارج از سازمان مرخصی میگیرند و استفاده از
اینترنت سازمان برای کار شخصی خود را حق الناس میدانند"...
شخصیت افراد نیز از جمله ویژگیهای فردی دیگر بود "...افراد درون گرا استفاده بیشتری از اینترنت
میکنند "...و " ....کارکنان دارای شخصیت برون گرا ،یادگیرنده و خالق و پرنشاط در استفاده مطلوب از
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اینترنت بسیار اثربخش خواهند بود ".....و " ....در صورت نگرش منفی به شغل قطعاا استفاده از اینترنت
نادرست خواهد بود"..... .
بستر و زمینه
فنی و زیرساختی و اجتماعی و فرهنگی

پیامدهای میانجی
مثبت:

اتخاذ راهبردهایی

کاهش عدم حضور

جهت استفاده از
شرایط علّی
زیر ساخت و
فناوری

توسعه دانش شغلی و

اینترنت
سیاستهای دسترسی

استفاده از اینترنت

فردی

استفاده مطلوب از
اینترنت

رفتار

ویژگیهای
سازمانی

ویژگیهای

نهایی

سازمانی
IT
سیاستهای کنترل

ویژگیهای

پیامدهای

سیاستهای توسعه و

استفاده نامطلوب از

تعدیل رفتار

اینترنت

توسعه دانش حرفهای
افزایش آگاهی
عمومی

هزینهها
بهره وری

تحول سازمان
بهبود سطح علمی
کارکنان

شغل
پیامدهای میانجی
منفی:
افزایش هزینههای
سازمانی
شرایط مداخله گر

کاهش بهره وری

حضور ارباب رجوع در سازمان
عدم توانایی جداسازی زندگی شخصی کارکنان از زندگی
سازمانی
استفاده از اینترنت شخصی در سازمان
سازمانهای ناگزیر به استفاده از اینترنت
فرهنگ جامعه به سمت استفاده مطلوب از اینترنت در هر
جایی

نمودار  :1مدل رفتاری بهرهگیری از اینترنت (توسعه داده شده در پژوهش حاضر)

عملکرد
فردی
عملکرد
سازمانی

تبيين الگوی رفتاری بهرهگيری از اينترنت در کارکنان سازمانهای دولتی
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ویژگیهای سازمانی به "سبک مدیریت" اشاره داشت..." .سبک مدیریت مؤثر است ،مدیری که دیدی از
فضای اینترنت نداشته باشد نمیتواند کارمند را مجاب به استفاده صحیح از آن نماید "...و "...سبک
مدیریت بسیار مهم است و نقش اساسی در نوع و چگونگی این اقدام دارد .سبکهای مدیریتی تحول گرا،
نواندیش ،تشویق کننده دارای اثرات مطلوب خواهد بود".
همچنین چند نفر از پاسخ گویان بر "فرهنگ سازمانی" اشاره کردهاند....." :در سازمانی با فرهنگ کاری
باال استفاده از اینترنت مطلوب میباشد و نگرانی باعث عدم محدودیت زمان و  ...نخواهد بود ".و
" .....فرهنگ سازمانی چنانچه به سمت تالش ،خالقیت ،نوآوری ،درست کاری و صداقت و پیشرفتهای
علمی کارکنان باشد تاثیرگذاری مطلوبی از اینترت شاهد خواهیم بود" .همچنین برخی از پاسخگویان بر
"نوع سازمان" اشاره کردهاند" :سازمانهای پژوهش محور استفاده مطلوبتری از اینترنت میتوانند داشته
باشند .همچنین سازمانهایی که آموزشهای غیر حضوری دارند ".و ".....باطبع تمام سازمانها میتوانند
حسب وظیفه و ماموریتی که دارند استفاده مطلوب از اینترنت بنمایند ولی سازمانهای آموزشی و پژوهشی
خیلی بیشتر بهره میگیرند".
در ویژگیهای شغل" ،نوع شغل" و "سطح سازمانی" و "نگرشهای شغلی" است...." :برخی از مشاغل
ارتباط مستقیم با استفاده از اینترنت دارند و برخی نیاز چندانی به استفاده از اینترنت نخواهند داشت ".و
"....نوع شغل کارکنان اگر چالشی و پیچیده باشد مجبور خوهند شد که در استفاده مطلوب و دسترسی به
اطالعات نو و به هنگام و مفید اینترنتی به نحو مؤثری ظار شوند ".و "....به نظر میرسد کارشناسان بیشترین
استفاده از اینترنت را داشته باشند ".و " کارمندان (غیر از کارشناسان) به دلیل عدم نیاز سازمانی در حد
بسیار ض عیف استفاده مطلوب از اینترنت خواهند داشت ولی کارشناسان و مدیران میتوانند به نحو
چشمگیری در استفاده مطلوب ظاهر شوند ".و "....افرادی که دارای نگرشهای مثبت شغلی باشند از
اینترنت به عنوان فرصتهای شغلی و پتانسیلهای سازمانی بهره میگیرند و استفاده مطلوب مینمایند".
در رابطه با سیاست ها و راهبردهایی جهت استفاده در نحوه استفاده از اینترنت سه مقوله طبقه بندی گردید.
اول ،سیاستهای دسترسی  ITمیباشد که به صورت " محدودیت زمان دسترسی" و "محدودیت حجم
دسترسی" شناسایی شد" .برای کنترل کارکنان در سازمان گاها سیاستهایی را مجبوریم انجام دهیم که
زمان استفاده از اینترنت را در سازمان محدود میکند .مثالا برای مشاغل مختلف و سطوح مختلف شغلی
ساعات متفاوتی جهت دسترسی به اینترنت تعریف میشود که با توجه به نیاز آنها میباشد اما این قاطع
نیست و اگر شغلی نیاز به اینترنت چه به لحاظ ح جم و چه به لحاظ زمان داشته باشد با حوزه انفورماتیک
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صحبت میکند و پس از بررسی اینترنت به آنها تعلق میگیرد ".دومین راهبرد و سیاست ،سیاستهای
کنترل رفتار و نحوه استفاده است...." :گاهی اوقات دیده میشود که کارکنان در حین ساعت کاری در
زمانهای بیکاری کارهای شخصی مثل کارهای بانکی را انجام میدهند که این از نظر ما بالمانع است،
یعنی وقتی انجام کار شخصی در اوقات بیکاری بوده و خللی در کار افراد وارد ننماید ایرادی به آن وارد
نیست و چه بسا دغدغه ذهنی افراد را نیز از بین میبرد و در ساعات کاری با تمرکز بیشتری کار
میکنند".دسته آخر سیاستها ،سیاستهای توسعه و تعدیل رفتار است ،این دسته شامل "چرخش شغلی"
و " تقدیر و تشویقات مالی و غیر مالی" است" :برخی از سیاستهایی که برای توسعه رفتار کارکنان جهت
ارتقای آنها انجام میگیرد و باعث کم شدن استفاده نامطلوب آنها میشود چرخش شغلی میباشد که
سبب افزایش روحیه و ارتقای کار و شغل آنها میگردد و به استفاده مناسب از اینترنت کمک
مینماید "...و "....همچنین تقدیر و تشویقات مالی و غیرمالی از کارکنان نیز میتواند سبب افزایش و
کاهش استفاده نامطلوب و مطلوب از اینترنت شود".
شرایط مداخلهگر شامل حضور اربابرجوع در سازمان ،عدم توانایی جداسازی زندگی شخصی کارکنان
از زندگی سازمانی آنها ،استفاده از اینترنت شخصی در سازمان و سازمانهای ناگزیر به استفاده از اینترنت
و فرهنگ جامعه به سمت استفاده مطلوب از اینترنت در هر جایی میباشند که دو نمونه " وجود
اربابرجوع در سازمان" و "فرهنگ استفاده مطلوب از اینترنت در هر مکان" آورده شده است....." .در
سازمان ما به دلیل وجود اربابرجوع کارکنان نمیتوانند به استفاده نامطلوب از اینترنت بپردازند ،زیرا
اربابرجوع منتظر بوده و کارش باید انجام گردد ،اما در سازمانهایی که اربابرجوع ندارند شاید افراد
وقت بیشتری برای گذراندن در اینترنت داشته باشند ".و "....بهتر است ما به جای اینکه تالش کنیم با ایجاد
محدودیت در سازمان کارکنان را مجبور کنیم که از اینترنت استفاده درست در سازمان بنمایند و هنگام
حضور در سرکار ،کار را درست انجام دهند ،فرهنگ جامعه را درست کنیم و این مشکل را بنیادی حل
کنیم ،چون نه تنها در سازمان بلکه در همه جا میبینیم که از اینترنت به شکل درست استفاده نمیشود".
استفاده از اینترنت به عنوان پدیده محوری شامل استفاده مطلوب از اینترنت و استفاده نامطلوب از اینترنت
میشود...." :در سازمان ما برای کارکنان فایل روزنامهها روی دسکتاپ قرار داده شده است تا کارکنان آن
را مطالعه نموده و اطالعات آزاد مناسبی داشته باشند و این برای ما مشکلی ایجاد نمیکند "....و "...؛ اما
طبق بررسیهایی که انجام دادهایم افراد به سایتهای ورزشی باالخص سایت ورزش  3خیلی سر میزنند،
برخی از افراد کارهای بورسی انجام میدهند ،برخی کارهای بانکی انجام میدهند که البته ما با همه این
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کارها مخالف نیستیم و چنانچه موجب خللی در کار اصلی آنها شود با این قضیه مشکل داریم؛ اما گاهی
باعث میشود که کارکنان در سازمان بمانند و این مزیت این استفاده میباشد ".و ".....کسانی که زیاد با
این سیستمها کار میکنند توانایی کار با سیستمهای سازمانی نیز در آنها تقویت میشود و بهتر کار
میکنند".
پیامدهای میا نجی در دو گروه پیامدهای میانجی مثبت و پیامدهای میانجی منفی دسته بندی گردیدهاند" :ما
بعضی از مواقع مشاهده میکنیم که افرادی که از سیستمهای سازمانی استفاده میکنند و مثالا کسی که در
بورس کار می کند حتی در حین کار سازمانی ،خیلی بهتر وظایف شغلیاش را انجام میدهد "....و " .....به
نظر بنده نباید با سیاستهای کنترلی مانع برای افراد در سازمان ایجاد کرد زیرا افراد همیشه راهی برای دور
زدن موانع پیدا میکنند .از طرفی این کار موجب افزایش آگاهیهای عمومی افراد و اطالعات عمومی
آنها میشود و این استفاده موجب ارتقای سطح علمی افراد میشود ".و پاسخگوی دیگری بر هزینههای
گزاف استفاده نامطلوب از اینترنت و همچنین کاهش بهرهوری اشاره نموده است...." :اگر جلوی استفاده
نامطلوب افراد در سازمان را نگیریم سازمان با هزینههای گزافی مواجه میشود .لذا ما حجم کارکنان را
محدود کردهایم ".و "مهمترین اتفاقی که با استفاده از اینترنت در سازمان برای کار می افتد کاهش بهره
وری سازمان میباشد .چون افراد زمان خالص کار کردن خود را در سازمان از دست میدهند".
پیامدهای نهایی در چهار حوزه ،هزینهها ،بهره وری ،عملکرد فردی و عملکرد سازمانی تقسیم بندی شده
است " .آنچه که برای ما مهم است این است که مراقب باشیم استفاده کارکنان از اینترنت در سازمان
عملکرد فردی و نهایتاا عملکرد سازمان را خدشه دار نکند و اال استفاده از اینترنت در سازمان به ضرورت
است و نمیتوان جلو این سیل راه افتاده را گرفت".و پاسخگوی دیگری بر هزینههایی که قبل از اعمال
محدودیت در اینترنت بر سازمان تحمیل شده است اشاره کرد" :نمیتوان از هزینههایی که قبل از اجرای
محدودیت گذاری در حجم اینترنت در سازمان تحمیل شد چشم پوشی کرد ،اگر این کار را نکنیم
هزینهها بسیار سنگین میباشد .برای همین به استفاده از اینترنت داخلی روی آوردهایم".
بحث و نتیجهگیری

همانگونه که مطرح گردید توسعه فناوریهای مبتنی بر وب و لزوم استفاده از آنها در سازمان باعث به
وجود آمدن چالشهای جدیدی در سازمان گردیده است .نحوه بهرهگیری اینترنت توسط کارکنان در
سازمان و اثرات دو جانبه ای که این بهرهگیری میتواند بر بهرهوری سازمان بگذارد ،موضوعی است که
پیوست ه مدیران را درگیر تصمیم گیری در مورد چگونگی استفاده از اینترنت ،محدودیتهای استفاده،
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ساعات استفاده و سایر پرسش های مشابه نموده است .لذا مدیران جهت مدیریت مناسب کارکنان و
شناخت چگونگی بهرهگیری از اینترنت در سازمان ،نیاز به شناخت و درک عمیق نحوه بهرهگیری
کارکنان از اینترنت طی ساعات کاری دارند و این شناخت آنها را در به کار بردن سیاستهای مناسب
جهت مدیریت بهره ورانه یاری خواهد کرد .هدف اصلی این پژوهش دست یابی به مدل مناسب رفتار
استفاده از اینترنت میباشد که ابعاد استفاده از اینترنت را شناسایی میکند و همچنین عوامل و متغیرهای
تاثیرگذار بر آن و پیامدهای آن را تبیین میکند .بدین ترتیب با توجه به هدف پژوهش سؤاالت زیر مورد
بررسی قرار گرفت:
سؤال اول :وضعیت نحوه استفاده کارکنان از اینترنت در سازمانهای دولتی شهر مشهد به چه صورت
است؟
سؤال دوم :مدل مدیریت رفتارهای بهرهگیری از اینترنت در کارکنان سازمانهای دولتی چیست؟
در پاسخ به سؤال اول که در بخش کمی پژوهش مطرح شد ،مشخص گردید که کارکنان به صورت
میانگین حدود  70ساعت در ماه را صرف اینترنت میکنند .برخی از کارکنان حتی حدود  10ساعت در
روز یعنی حدود نیمی از روز را در اینترنت میگذرانند 74 ،درصد بین  1تا  3ساعت و  13درصد افراد در
روز بیش از  4ساعت را در اینترنت سپری می کنند و این استفاده از طریق موبایل و تبلت شخصی آنها
صورت میگیرد .این نتایج مشابه مطالعه محمدی و همکاران ( )2013است که نشان داد حدود  80درصد
افراد کمتر از  10ساعت در هفته از اینترنت استفاده میکنند ،حدود  18درصد بین  10تا  30ساعت و حدود
 2درصد بیشتر از  30ساعت از اینترنت در طول یک هفته استفاده مینمایند و شواهدی بر افزایش روند
استفاده از اینترنت در ایران میباشد .همچنین ،طبق نتایجی که در ادامه برای بررسی ریز مصرف اینترنت
کارکنان در طی ساعات اداری به دست آمد ،مشاهده گردید که در حدود  1ساعت 45 ،درصد از
کارکنان زمان خود را در سازمان صرف مطالعه اخبار 51 ،درصد صرف انجام فعالیتهای شخصی30 ،
درصد وب گردی پراکنده در جهت موضوعات مورد عالقه خود 35 ،درصد صرف شبکههای اجتماعی
شخصی 43 ،درصد در جهت جستجوی اطالعات و دانش کاری 42 ،درصد وب گردی مطابق با نیازهای
شغلی 38 ،درصد شبکههای اجتماعی و ایمیلهای کاری مرتبط با حرفه تخصصی خود و  41درصد صرف
فعالیتهای کاری تحت وب می کنند .در حالی که مطالعات نشان داده است که بیشترین و برجستهترین
ارتباطات در محیط کاری ارتباطات از طریق پست الکترونیک است (مییرز )2003 ،و استفاده از آن بین 50
تا  90دقیقه در هر روز (وان ویز )2003 ،تا نزدیک به یک چهارم روز (فرازی )1996 ،تخمین زده شده
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است .این یافتهها نشان دهنده استفاده باال از پست الکترونیکی در کشورهای غربی و برعکس در کشور
ایران ،استفاده از آن در ردههای بعدی قرار میگیرد .نتایج همچنین نشان داد که درصد باالیی از کارکنان
فعالیتهای تکراری و روزمره انجام میدهند و وظایف شغلیشان به صورت استاندارد و طبق ضابطه و
قانون طرح ریزی شده است و نیاز اندکی به خالقیت ،نوآوری و ارائه پیشنهادات و حل مسائل سازمانی در
حوزه کاری خود دارند .لذا با توجه به انجام این مطالعه در سازمانهای دولتی و ساختار مشخص آنها ،این
نتایج دور از ذهن نبود .همسو با نتایج استفاده نامطلوب مبنی بر هدر رفت وقت کارکنان ،زوروسکی
( )2015اذعان می دارد افرادی که مدت زمان زیادی را صرف استفاده از اینترنت میکنند درجه پایینی از
استفاده نامطلوب از اینترنت و سطح پایینتری از عملکرد را از خود بروز میدهند .همچنین جانسون و
چالمرس ( ) 2007از پیامدهای منفی استفاده از اینترنت در سازمان به کاهش بهرهوری ،اعتیاد و فعالیتهای
غیر قانونی اشاره کردهاند .لیم ( )2002در مطالعه خود به هزینههای سازمانی ناشی از استفاده نامطلوب از
اینترنت در سازمان اشاره کرده است .وی بیان داشته است هزینههای گزافی که سازمانها در نتیجه استفاده
غیر مفید کارکنان از اینترنت متحمل میشوند ،سبب میشود تا آنها برای جلوگیری از این هزینهها به
شناسایی عوامل اثرگذار بر این گونه رفتارها و کنترل عوامل محرک آنها اقدام کنند که این نتیجه نیز
همسو با نتیجه هزینههای سازمانی در استفاده نامطلوب میباشد.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که در بخش کیفی به آن پرداخته شد ،مقوالت در خصوص پدیده محوری،
شرایط علّی ،راهبردها ،پیامدهای میانجی ،شرایط مداخلهگر ،بستر و زمینه و نتایج نهایی شناسایی شدند .دو
پدیده یعنی استفاده م طلوب و نامطلوب از اینترنت در سازمان ،به عنوان پدیده محوری مورد بررسی قرار
گرفت.
براساس نتایج ،شرایط علّی تاثیرگذار بر استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت شامل ویژگیهای فردی،
ویژگیهای سازمانی و ویژگیهای شغلی است .در مقوله ویژگیهای فردی ،مفهوم شخصیت کارکنان
یکی از عوامل اثر گذار بر استفاده از اینترنت در سازمان میباشد هیدرهارتکه ( )2008همسو با این نتیجه
بیان می دارد که شخصیت نقش مهمی در توضیح رفتار طفره روی اجتماعی ایفا میکند و همچنین
خصوصیات شخص ،این رفتار را بیش از متغیرهای جمعیتشناختی توضیح میدهد .در مقوله ویژگیهای
سازمانی به عنوان سومین بعد احصاء شده در زمینه عوامل علّی ،مفاهیم متعدی استخراج شد .یکی از
مهمترین آنها مقوله رضایت شغلی بود .بی تردید در هر سازمانی توجه به این موضوع موجب افزایش
سطح متغیرهای مثبت سازمانی میشود که طبق یافتههای این پژوهش هنگامی که کارمندان از سطح
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پرداخت ها و نحوه توزیع حقوق و مزایای سازمانشان ،نحوه رفتار و تعامالت با همکارانشان ،نحوه مدیریت
و فرماندهی مدیران سازمانشان ،شرای فیزیکی محل کار ،ماهیت شغل یا عدم توازن بین عملکرد و شاخص
رشد و توسعه در مسیر کارراهه شغلی ،راضی نباشند ،احتمال طفرهروی اینترنتی و استفادههای غیرکاری از
اینترنت بیشتر مشاهده خواهد شد .مطالعه سامانی ،درویش ،عابسی و صفرزاده ( )2016همسو با این یافته
میباشد .همچنین پژوهشهای گذشته نشان میدهند که استفاده از اینترنت در محیط کار از ادراکات و
نگرشهای کارکنان تأثیر میپذیرد) .(Vardi, 2001; Vardi & Weiner, 1996این مطالعات همسو با
نتایج این پژوهش در مو رد بعد نگرش و ادراک کارکنان به عنوان مفهوم احصاء شده مقوله ویژگیهای
سازمانی است .در مقوله ویژگیهای شغل همراستا با این نتایج بورتاالنی و فاورتو ( )2009بیان کردهاند که
زمانی که حجم کاری کم باشد ،طفره روی اجتماعی در سازمان افزایش مییابد ،لذا این نتیجه میتواند
تاییدی بر دو مفهوم وجود شرح شغل غنی و درگیری شغلی کارکنان باشد .همچنین همسو با مفهوم
خستگی کاری افراد در سازمان ،آرشاد و همکاران ( )2016بیان میکنند کارمندان به دالیلی چون استرس
یا فشار کاری به سمت استفاده نامطلوب از اینترنت روی میآورند .در زمینه راهبردهای استفاده از اینترنت،
راهبردهایی شامل سیاستهای ایجاد محدودیت ،سیاستهای رصد کارکنان و سیاستهای تحولی
شناسایی گردید .سیاست محدود کردن اینترنت در سازمان با نتایج بورتوالنی و فاورتو ( )2009ناهمسو
است .این محققین بیان کردهاند که برخالف انتظارات اولیه زمانی که حجم کاری کم است ،طفره روی
اجتماعی افزایش مییابد .در رابطه با مفهوم صیانت از بانکهای اطالعاتی در مقوله سیاستهای رصد
کارکنان ،مطالعات لیم ( )2002آن را جزء رفتارهای بی اساس که منجر به ایجاد خطرات امنیتی اطالعاتی
یا اختالفات حقوقی میشود ،بیان کرده است .در شناسایی عوامل مختلف ،برخی عوامل بودند که ارتباط
بین عوامل علّی ایجاد کننده پدیده مورد مطالعه در این پژوهش و نتایج را تحت تأثیر قرار دادند این عوامل
به صورت حضور اربابرجوع در سازمان ،عدم توانایی جداسازی زندگی شخصی کارکنان از زندگی
سازمانی آنها ،استفاده از اینترنت شخصی در سازمان ،سازمانهای ناگزیر به استفاده از اینترنت و فرهنگ
جامعه به سمت استفاده مطلوب از اینترنت در هر جایی استخراج شدند .در این باره فرهنگ سازمانی به
عنوان فرهنگ متأثر از جامعه و به عنوان بستری که فعالیتهای سازمانی در آن شکل میگیرد و بر عناصر
دیگر سازمانی تأثیرگذار است ،عامل مهمی مطرح شد .از آنجا که فرهنگ سازمانی نمودی از مشارکت،
درگیرشدن کارکنان در کار ،انسجام رفتاری آنها و تالش در جهت یک چشم انداز مشترک تلقی
میشود ،می تواند کارکنان را به سمت مشارکت فعاالنه و انرژی حرکت داده و به نوعی وقت گذرانیهای
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اینترنتی و استفادههای غیرکاری آنان را در محیط کار کاهش دهد .این موضوع با یافتههای مطالعه سامانی
و همکاران ( )2017همخوانی دارد .نهایتاا نتایجی که از وجود این پدیده در محیط سازمانهای دولتی
احصاء شد ،در دو دسته نتایج حاصل از استفاده مطلوب و نتایج حاصل از استفاده نامطلوب دسته بندی
گردید .همسو با نتایج استفاده نامطلوب مبنی بر هدر رفت وقت کارکنان ،زوروسکی ( )2015اذعان می-
دارد افرادی که مدت زمان زیادی را صرف استفاده از اینترنت میکنند ،از درجه پایینی از استفاده
ناسازگارانه از اینترنت به درجه باالتری انتقال مییابند و سطح پایینتری از عملکرد را در سازمان از خود
بروز میدهند .همچنین جانسون و چالمرس ( ) 2007از پیامدهای منفی استفاده از اینترنت در سازمان به
کاهش بهرهوری ،اعتیاد و فعالیتهای غیر قانونی اشاره کردهاند .در مطالعهای دیگر همسو با یافتههای
پژوهش حاضر نشان داده شد که فعالیت های غیرکاری در اینترنت به صورت وقت گذرانی اینترنتی
خساراتی مانند کاهش سطح بهره وری ،افزایش زیانهای مالی و قرار گرفتن در معرض ریسک را به
سازمانها تحمیل میکند ) .)Liberman et al., 2011لیم ( )2002نیز در مطالعه خود به هزینههای سازمانی
ناشی از استفاده نامطلوب از اینترنت در سازمان اشاره کرده است .وی بیان داشته است هزینههای گزافی که
سازمانها در نتیجه استفاده غیر مفید کارکنان از اینترنت متحمل میشوند ،سبب میشود تا آنها برای
جلوگیری از این هزینهها به شناسایی عوامل اثرگذار بر این گونه رفتارها و کنترل عوامل محرک آنها
اقدام کنند .به طور کلی ،درمقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعات پیشین ،برخی از ابعاد ،متفاوت با ابعاد
پژوهشهای انجام شده است ،درحالی که برخی دیگر مانند شخصیت ،زیرساخت و فناوری و سبک
مدیریت به نوعی در پژوهشهای پیشین صورت گرفته اشاره شد .منتهی بسیاری از این ابعاد به صورت
پراکنده و در مطالعات مختلف آورده شده است ،اما این پژوهش با استخراج این مؤلفهها در کنار یکدیگر،
دیدگاه جامع تری ارائه کرده است .موضوع قابل توجه دیگر این است که در پژوهش حاضر ،زوایای
جدیدی از هریک از این ابعاد پدیدار شد .برای مثال ،هرچند شخصیت در پژوهشهای پیشین کشف شد،
برخی از مفاهیم شخصیت که در این پژوهش استخراج شدند ،با مطالعات پیشین متفاوت هستند .برخی از
زوایا مانند کنجکاوی کارکنان ،اخالق حرفهای کارکنان ،وجود ویژگیهای ارزشی کارکنان و اعتیاد به
اینترنت و  ...است .به همین صورت در مورد ابعاد دیگری که در مطالعات گذشته به آنها اشاره شده
است ،در پژوهش حاضر دارای زوایای متفاوتی میباشند.
در رابطه با پیشنه ادهای پژوهش ،یکی از نتایجی که در گزارش برخی از محققین پیشین نیز آورده شده
بود ،غنی سازی شغل می باشد ،به صورتی که کارکنان با وجود شغل پر بار و شرح شغل غنی ،وقتهای
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آزاد طوالنی مدت برای استفاده نامناسب از اینترنت نداشته باشند ،به نظر میرسد این راهکار یکی از
مفیدترین و مناسبترین راهکارهاست که به ایجاد هویت شغلی نیز منجر میگردد .همچنین چنانچه مشاغل
به این صورت غنی گردند ،حتی در صورتی که در اوقاتی کارکنان به استفاده غیر کاری از اینترنت در
سازمان روی بیاورند ،این استفاده نیز نامطلوب تلقی نشده و جهت رفع خستگی و گردش فکری کارکنان و
تجدید قوای آنها خواهد بود نه صرفاا وقت گذرانی اینترنتی .لذا نیازی به کنترل و ایجاد محدودیت در این
شرایط احساس نشده و سازمان مطمئن خواهد بود که حتی این استفاده غیر کاری نیز جهت باال بردن
عملکرد کارکنان و افزایش بهرهوری سازمان مناسب است .از طرفی طبق مشاهدات این مطالعه ،از جمله
عوامل تاثیرگذار بر استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت ویژگیهای فردی کارکنان ،ویژگیهای مدیران
و ویژگی های سازمانی است .لذا با انتخاب مناسب کارکنان در فرآیندهای کارمندیابی و استخدام بهتر
است سازمان برای عدم موا جهه با چنین مشکالتی در سازمان ،به بکارگیری کارکنانی مبادرت ورزد که از
ویژگیهای ارزشی و انسانی مناسبی برخوردار باشند .همچنین پیشنهاد میشود سبک مدیران نیز به صورتی
باشد که کارکنان ترغیب و تشویق به انجام درست وظایف گردند .لذا پیشروی به سمت استفاده از
سبکهای مدیریت مشارکتی و ترغیبی می تواند کمک شایانی به استفاده مناسب از این پدیده در سازمان
نماید .از طرفی باید برای حل نارضایتیهای سازمان راهکاری اندیشیده شود و اجرا گردد تا این
نارضایتیها به صورت بی تعهدیها و بی اخالقیها ،هزینههای گزافی را بر سازمان تحمیل ننماید.
در رابطه با محدودیتهای پژوهش ،به علت آنکه جامعه پژوهش نامعلوم بوده است و نمونه آماری در
سازمانهای مختلف مشغول به کار بودهاند ،عمالا امکان دسترسی به دادههای کمّی کیفیت استفاده کاربران
نبوده است .در عین حال در بسیاری از موارد نوع کاربرد و بهرهگیری از اینترنت توسط دستگاههای
شخصی انجام میشود که باز ممکن است امکان دسترسی به تمام دادهها به آن صورت امکان پذیر نباشد
که این محدودیت سبب شد از دادههای خود اظهاری استفاده گردد که به دلیل محرمانه بودن نام کارکنان
قابلیت اتکاء دارند .همچنین یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش ،عدم امکان دستهبندی سازمان از
نظر وظایف و تحلیل در این رابطه بوده است که با توجه به حجم باالی نمونه و نامحدود بودن جامعه در
این پژوهش قابلیت سنجش را نداشت.
با این وجود ،براساس ادبیات موضوع در حوزه بهرهگیری از اینترنت در محیط کار ،تاکنون در کشور
الگویی برای تببین رفتار کارکنان سازمانهای دولتی در ارتباط با بهرهگیری از اینترنت ارائه نشده است و
مطالعات کنونی بر مبنای یافتههای پژوهشها در سایر کشورها انجام شدهاند که با توجه به این خالء
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. پژوهش حاضر درصدد است مبنایی مناسب برای پژوهشهای آتی کشور در این حوزه باشد،پژوهشی
 استفاده از استراتژی داده بنیاد جهت طراحی الگوی رفتاری بهرهگیری از اینترنت کارکنان،همچنین
.سازمانهای دولتی به نوآوری پژوهش میافزاید
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