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 چکیده

 یگریانجیبا توجه به نقش م یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن کارکرد ریتأث یبررسه بژوهش حاضر پ
را از استفاده  یوندیپ تحقیق، یچارچوب نظر پردازد.ی میبر عملکرد سازمانکار سازمان وکسب یندهایاصالح فرا
 وهیو از جهت ش یروش پژوهش از نظر هدف کاربرد اید.نمیم شنهادیپ یسازمان تیتا موفق یسازمان یمؤثر معمار

است،  نفت یو کارکنان شرکت مل رانیمد هیشامل کل یجامعه آمار است. همبستگی –یفیداده ها توص یگردآور
 ،تصادفی در دسترس ریغ یریها به روش نمونه گپرسشنامهنفر برآورد شد.  653حجم نمونه با فرمول کوکران تعداد 

گان و با استفاده از نظرات خبر عیپرسشنامه قبل از توز یی. رواگردید یورآو گرد عیتوزو مدیران کارشناسان  انیم
 یهاداده لیو تحل هیبه منظور تجز قرار گرفت. دییمورد تا شد وکرونباخ محاسبه  یآلفا بیضر قیآن از طر ییایپا

 هایافزارنرم ه کمکی بمعادالت ساختار یسازمدلآزمون همبستگی و  با یو استنباط یآمار فیاز توص ق،یتحق
SPSS  وLISREL  یمثبت ریتأث یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن کارکردنشان داد،  جینتا .گردیداستفاده 

بر عملکرد وکار کسب ندیدارد. اصالح فرآ یمثبت ریوکار تأثکسب ندیبر اصالح فرآ یسازمان یمعمار یفن کارکرددارد. 
ر عملکرد بوکار کسب ندیاصالح فرآ یانجیبا نقش م یسازمان یمعمار یفن کارکرددارد.  یمثبت ریتأث یسازمان
 دارد. یمثبت ریتأث یسازمان
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 مقدمه .1

امروزه معماری سازمانی، یکی از مهمترین و پرکاربردترین راهکارهای سازمانی برای همراستایی استراتژیک 
یچیده های اطالعاتی پبه سیستمسازمان و ابزار قدرتمندی برای ساماندهی و تجهیز وکار کسبفناوری اطالعات با 

 همچنین و اطالعات فناوری ووکار کسب ندهایفرای همراستاسازی با کندمی تالش سازمانی، معماری[. 11۱] است
 یک عنوانهب اطالعات فناوری از بتواند تا ببرد پیش سمتی به را سازمان آن، اطالعاتی هایتمسیس سازی یکپارچه

 .[۱] پردازددیگر می افزوده هایارزش ایجاد به شده، مطرح مشکالت حل ضمن گیرد؛ لذا بهره رقابتی مزیت
 «رآیندهاف مدیریت» ،«وکار کسب » بین نظر مورد و جاری روابط از صریح توضیحاتی و مستندات، سازمانی معماری

های داخلی و سیستم وصیف و مستند کردن منابع و مؤلفهمعماری سازمانی، با ت. [43] است «اطالعات فناوری» و
شمول و فراتر ازبحث ها و با نگاهی جهان های فنی، نمودارها، ماتریسای اطالعاتی سازمان به صورت نقشهه

له ارتباط میان آنها به حل مسئهای پیش روی سازمان پرداخته و با بررسی های اطالعاتی به چالشمعماری سیستم
 باالی سطح و[ 11] کندبه بهبود عملیات تجاری کمک می« یچابک»فناوری اطالعات در  کاربرد [.۱]پردازدمی

فناوری اطالعات، مبنای مناسب برای معماری  .[۱5،51] بردباالمی سازمانی را عملکرد اطالعات،فناوری  آمادگی
های سازمان، در راستای گیری همه بخشجهت درگرو سازمانی است و در محیط کسب و کار، موفقیت سازمان

 همچنین و سازمان اطالعات فناوری با سازمانی معماری مستقیم ارتباط به باتوجه .[51] مسیر استراتژیک آن است

 فناوری بهبود به منجر سازمانی، بهبود معماری که داشتاظهار  توانلذا می ،[51،۱3]وکار کسب فرآیندهای

در  را هاسازمان تواند می که است رویکردی سازمانی، معماری .[۹۱] گرددمیوکار کسب فرآیندهای و اطالعات
 .[1۱1] سازد رهنمون وکارشان کسب کارای و اثربخش سازماندهی و هدف به نیل

ری اصالح گمیانجی نقش فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با کارکرد ثیرتأمقاله حاضر به بررسی 
د که: آیا باشو به دنبال پاسخ به این سوال می پردازدمیسازمان در شرکت ملی نفت ایران وکار کسبفرآیندهای 

  ر است؟ثبر عملکرد سازمانی شرکت نفت مؤوکار کسبگری اصالح فرآیند فنی معماری سازمانی با میانجی کارکرد
 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  .2

 1مانیزسا ریمعما

 نگاه با را )سیستم( سازمان یک مختلف عناصر و هاجنبه که جامع و یکپارچه است رویکردی سازمانی، معماری
 حولت برای اقدامات اجرایی و استانداردها ها،مدل مستندات، مجموعه شامل و نمایدمی تحلیل و تفکیک مهندسی

 اجرا تکرارپذیر چرخه چارچوب در که است اطالعات فناوری محوریت با مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از
 .[3۹] گرددبه روزرسانی می و توسعه مداوم صورت به شود ومی

پژوهشی،  طی ۱۰11در سال و الپالم  سییسنت لو. [6۹] اردند دجوو مشخصی تعریف مانیزسا ریمعما ایبر
فرهنگ » یک ، عدم وجود«مشترک نامهواژه»قدان ، به فپیشینهها ونظرات مختلف در ضمن بررسی بعضی دیدگاه

یا  اندازتعاریف و چشم»عدم وجود ، «تثبیت شده شناسیروش و درک مشترک»فقدان ، «و معنی مشترک واژگان
در ادامه به بعضی  .[۹۱] متعدد درخصوص معماری سازمانی اشاره نمودندو وجود مکاتب فکری  «دیدگاه مشترک

 گردد:تعاریف معماری سازمانی اشاره می از مفاهیم و
 اندازشمچ تبدیل در سازمان، یک به کهوکار کسب از فرآیندهای ایمجموعه عنوانبه را سازمانی معماری گارتنر،

 عیت)وض فعلی از وضعیت روشن فهم یک طریق از سازمان، سطح در مؤثر تغییری به خودوکار کسبمأموریت  و
 معماری .[11،1۹] است کرده تعریف کند، کمک مطلوب( آینده )وضعیت در بهتر وضعیت یک به آن بهبود و موجود(

                                                                                                                                              
1. EA-Enterprise Architecture 
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 ازمانیس به اهداف دستیابی منظور به سازمان اطالعات فناوری مدیریت منابع و توسعه برای چارچوبی سازمانی،
های استراتژی سازیمرتبط اطالعاتی، هاییکپارچگی سیستم برای ابزاری سازمانی، . معماری[5۰] باشدمی

 فناوری هایمأموریت و اهداف با تجاری هایمأموریت و سازی اهدافمرتبط ،وکارکسب فرایندهای با وکارکسب
 تجاری سازی فرآیندهایبهینه نهایت در و سازمانی برون و درون سازمانی هایسیستم یکپارچگی اطالعات،

ل تجزیه و تحلیاست.  یکپارچه از استراتژی، تجارت و فناوری اندازچشم . معماری سازمانی، به عنوان[۹3] باشدمی
ناوری و فوکار کسباستراتژی، شده  یکپارچهدیدگاه از  مطلوب سازمان /فعلی و آینده وضعیت  سازیو مستند

العات مورد نیاز سازمان و موریت و اطنقشه سازمانی است که ساختار مأمعماری سازمانی، همانند  .[1۱] باشدمی
ی کسب وکار ریزتواند بین جنبه های مختلف برنامهکند و میی از آنها را تشریح میهای الزم برای پشتیبانفناوری

ریزی و استراتژی متمرکز معماری سازمانی، بر برنامه. [114،۹۹] آوردهای کسب وکار هماهنگی فراهم و فعالیت
ها و زیرساخت فناوری برای ارائه راه کار، نرم افزارهای کاربردی، دادههای سازمان برای کسب وو شامل طرحاست 

طراحی)چینش( سازمانی، توصیف ، معماری «15۹۰4ایزو »بر اساس تعریف  .[111،1۹] حل مشکالت تجاری است
 است زیکی(فیصفات های چه با ویژگی معنایی یا یک سیستم )برای اشیاء یا موجویت هایای و اتصال بخشریشه

 کلیبه سه دسته  ،مبانی نظری در را از معماری سازمانیشده  های برداشتمفهومانواع ( 6102نایمی) .[11۱]

  نماید: می بندیتقسیم

که نمایشی انتزاعی یا مختصر از سازمان و نیز یک است معماری  1مصنوعمحصول یا معماری سازمانی،  (1
  .[1۰5،3۱،45] سازی آن فراهم سازدراهنما را برای پیاده برنامه یا طرح

 .[5۹] همراه باشند یدبا، آنهااز  تحقق پشتیبانی یا خدمات، جهتمحصوالت باید با معماری سازمانی،  (۱

 یعنی معماری) آن از طریق فرآیندهایحاکمیت معماری سازمانی ایجاد، نگهداری و  ، یسازمان یمعمار (6
 .[15،16،1۱،3۱،3۰] سازمان( نمودن

 وری اطالعاتمعماری سازمانی و فنا

 تبدیل شده استها وکارکسبناپذیر و حیاتی برای حمایت، حفظ و رشد به بخش جداییفناوری اطالعات، 
 منر و افزار)سخت سازمان های فناوری اطالعاتسیستم شامل معماری(، باال )متا سطح سازمانی معماری .[46،65]

 سازمانی عملکردی، معماری دیدگاه از است. افراد و هاگروه توابع، فرآیندها، به مرتبط و هاآن بین افزار(، روابط

 تشریح را افراد و هاگروه با همراه جامع کل یک عنوانهبا یکدیگر ب فناوری اطالعات عناصر کارکردن چگونگی

پیشرفته کنونی  یهانمازسا در تطالعاا آوریفن مدیریت ایثر برؤم رهکارا یک مانیزساری. معما[1۰،۹۱]کند می
 ف. هد[31] باشدمی تطالعاا وریناف یتژاسترابا  رکا وکسب  یتژاستراستایی اهمر آن،صلی ا فست که هدا
معماری . »[14] میباشد نمازسا تطالعاا وریفنا یهاوژههماهنگی بین تمامی پر دیجاامانی زسا ریصلی معماا

از  ،شودنیز شناخته می« معماری سازمانی»یا به اختصار « معماری سازمانی فناوری اطالعات» کــه  «اطالعات
، 6اطالعات سازماناهبری فناوری ر ریزینامهگیرد و در چارچوب بربهره می ۱ریزی معماری سازمانیهالگوی برنام

یا نگهداری فناوری موجود و  ءایجاد یک چارچوب یکپارچه برای ارتقا، هدف آنو  [4] گرددمی یک راه حل تلقی
 .[۹1،63] باشدهای اطالعاتی جدید برای نیل به اهداف راهبردی سازمان و مدیریت منابع آن میکسب فناوری
 ر،گیاست؛ به عبارت د یانجام معمار یساختار، روش و استانداردها یبه معنا یسازمان یمعمار اتیچارچوب در ادب

 یاست، چگونه انجام شود، چه محصوالت ییهاشامل چه عناصر و دامنه ،یکند که معماریمشخص م« چارچوب»

                                                                                                                                              
1. Artifact 

۱. Enterprise Architecture Planning )EAP  (  

6. Strategic Information Technology Planning )SITP( 
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تواند شامل برنامه و یچارچوب م ت،ینها در مرجع عمل شود. یها، براساس کدام استانداردها و مدلشود دیتول
 معماری کاربردهای محدوده امروزه، .[31] باشد یسازمان یآموزش، استقرار و نگهداشت معمار یامات الزم برااقد

 . [4۹] رفته است فراتر اطالعات فناوری حوزه از سازمانی
 معماری سازمانهای و الیهالگوی پایه 

 یاصل هیچهار ال بیوجود دارد، معموالً آنها در ترک یسازمان یمعمار از یمتفاوت یهاکه چارچوب یدرحال
 ،«اطالعات معماری»ای الگوی پایه. باشندیمشابه م یفناور رساختیو ز یکاربرد یاهافزار، داده، نرموکارکسب

باشد. می «های کاریها و مدلفناوری، سامانه» سه الیهشامل  است که عموماً «مدل معماری سازمانی»الگوی 
پنج  )هرم( در قالب یک مدل «معماری اطالعات» الگوی پایه را برای ،1ملی استانداردها و فناوری امریکاسسه ؤم

الیه معماری ( ۱ ،وکارکسبیا  الیه معماری کاری( 1 که از راس هرم به ترتیب عبارتند از: الیه پیشنهاد نمود
الیه معماری فناوری )سخت افزار، ( 5 ،هادادهالیه معماری ( 4، های اطالعاتیالیه معماری سامانه( 6 ،اطالعات

ک عملیاتی آن با این فرآیند هر الیه پایینی در خدمت الیه باالیی است و در ،در این هرم( نرم افزار، ارتباطات
 کنندیم درونی و بیرونی( اخذ)های تماس ها را از محیطداده ،ای قابل تصور است که بسترهای فناورانه سازمانپایه

گیرند. ها را در خدمت فرآیندهای کاری میو اطالعات حاصل از آن سپارندمیهای اطالعاتی و آن را به سامانه
. مهمترین ستاروشهای سازماندهی شده برای پیادهسازی معماری سازمانی  ،چارچوبهای معماری سازمان

  :[۱6] ، عبارتند ازشده در این خصوص ئهارا معماری سازمانیهای چارچوب
 63۰مدل-5و   [36،113] 6سیفورآی اس آر -4 ،[15،13] ۱توگف -6، [44] درالف -۱ ،[1۱۰] زکمن مدل (1

 [35] درجهایگارتنر
-1اصلی ها طی ماتریسی با دو بعد در پژوهشی طی بررسی انواع چارچوب(، ۱۰11یاماموتو و همکاران ) (۱

نمایند. معماری سازمانی را مشخص میهای ویژگی کلیدی چارچوب 63ها، استفهام -۱ابعاد ویژگی و 
اسپیواک و   4ریزی معماری سازمانیمدل برنامه -1 های بررسی و مقایسه شده عبارتند از:بعضی چارچوب

معماری -4 ،(۱۰۰5واگتر و همکاران ) 5معماری سازمانی پویا -6 ،(۱۰۰5برنارد) 3EA-۱ ،(۱۰۰3تایمن )
 (۱۰15جیل ) ۹معماری سازمانی ابر سازگار/منطبق-5 ،(۱۰۰3)همکارانراس و  3سازمانی به عنوان استراتژی

 .[11۹،1۰۹] توگف شرکت اپن گروپ -3و 
 فنی معماری سازمانی  کارکرد

 امیلیفونگ بو و و یوا نوسا،یآلبرتو اسپی با توجه به پژوهش سازمان یمعمار یفن کارکرد در این تحقیق
رساخت فناوری اطالعات، توسعه زی»شامل سه بعد ( ۱۰14پاول ون بل) نیو ج جلی( و چارل ون ز۱۰11)یدلون
 باشد:می« فزار و مدیریت اطالعات/ دادهانرم

مدیریت و جمع آوری اطالعات از یک یا چند منبع و ارائه آن اطالعات به یک یا  .مدیریت اطالعات/ داده
مدیریت  .چند مخاطب است. به عبارتی  سازماندهی و کنترل ساختار، ترکیب و پردازش و ارائه اطالعات است

  [.5۱] دارد هامدیریت دادهاطالعات، اشتراک و ارتباط نزدیکی با 

                                                                                                                                              
1. NIST 
۱. The Open Group Architectural Framework (TOGAF) 

6. Command, Control, Communications,Intelligence, Surveillance, and,Computers Reconnaissance (C4ISR) 

4. EAPM -Enterprise Architecture Planning Model 
5. DYA -Dynamic Enterprise Architecture 
3. EAAS -Enterprise Architecture As Strategy 
۹. AECA -Adaptive Cloud Enterprise Architecture 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1


 1۴1  جید خالقی راد/ م ... یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن دیفوا لیتحل

شکال اِفع زمایش و رنویسی، مستندسازی، آایند تصور، تصریح، طراحی، برنامهفر این توسعه توسعه نرم افزار.
  [.۱۹] است افزاریچارچوب یا سایر اجزای نرمداری برنامه کاربردی، در ساخت و نگه

کند. یک سیستم یا سازمان پشتیبانی می زیرساخت، پایه یا چارچوبی است که از  زیرساخت فناوری اطالعات.
ه، رتشکیل شده است که از جریان، ذخیدر محاسبات، زیرساخت فناوری اطالعات از منابع فیزیکی و مجازی 

 . [34] کنندها پشتیبانی میپردازش و تجزیه و تحلیل داده
 هایفعالیت و فرآیندها کلیه دانش، و اطالعات عصر مدیریت به انبوه تولید عصر از گذر با. وکارکسبفرایند 

 انتفاعی سازمان، و چیدمان نوع از فارغ کار و کسب . هر[۹۹] است گرفته قرار تغییرات بنیادی تأثیر تحت سازمان
 ارزش افزوده ایجاد پی آنها، در به واسطه که فرایندهاست از ایدارای مجموعه هدفش، و بودن انتفاعی غیر یا

 نهایتاً تا دگردنمی مختلف تشکیل هایفعالیت از و آغاز خارجی( یا )داخلی مشتری از که هستند فرایندها این .است
هم بوده  های متوالی و مرتبط بهمجموعه فعالیت ،فرآیند. [۹۰] باز گردد وی به نتیجه و اجابت مشتری درخواست

نیاز دارد که  ()ورودی یهای خاصآورد و برای ایجاد این محصول به درون دادهکه محصول خاصی را به وجود می
چند  یا یک که هاستفعالیت از ایمجموعه . فرایند،[۹4] سازندزمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می

 کنند.ارزش می ایجاد بیرونی یا داخلی نفعانذی یا برای مشتری که نمایدمی بروندادهایی به تبدیل را درونداد
 ارسازی،باز هایمحصول، فعالیت ریزیبرنامه زیربنای فرایندها، این. است مختلف فرایندهای از ایمجموعه سازمان،

 و مالی دهی گزارش تأمین، زنجیره به مشتریان، دهی خدمات مشتریان، تقاضای برآورده سازی مشتریان، با تعامل
 محصول یک تولید برای و کار کسب یک  که است اقدامات از ایوکار، مجموعه کسب فرایند .[۹۰] هستند غیره

 به هاتبدیل داده منظور به که است انفعالت و فعل از ایدسته یا یک معرف . فرآیند،[۹1] دهدانجام می خدمت یا
از لحاظ کاربردی،   فرایند کسب و کار. [3۹] سازمان است کار و کسب قلب ، . فرایند[۹4] گیردمی انجام هابازداده

. امندانجمی نتیجه چند یا یک تولید به و گردندمی شروع رخداد چند یا یک با که ها بودهفعالیت ای ازمجموعه
 کار، انجام چگونگی -۱ شود. انجام نقش یک از بیش توسط فرایند، -1 :باشد زیر شرایط دارای بایستمی فرایند،
 هانقش همکاری به فرایند، وابسته نتیجه تحقق -6.است مشخص نفعانذی و اطالعاتی نیازهای فعالیت، هر مجری

 .[۹۰] است گرفته انجام هایفعالیت زنجیره و
 و است میسیست دیدگاه و یکپارچه مدیریت مستلزم کنونیوکار کسب محیط. وکارکسب فرایند مدیریت

 است ازمانس مدیریت رایج رویکردهای از یکی فرایند، بر مدیریت مبتنی. نیست آن پاسخگوی سنتی ساختارهای
 کاستراتژی هایدارایی عنوانبه فرایندها این دیدگاه در. بردمی بین از را ایوظیفه هایحوزه سنتی ساختار که

یک رویکرد ، وکار مدیریت فرایند کسب. [1۹] است مستمر بهبود و مدیریت نیازمند و شوندمی محسوب سازمان
سازی بر بهبود مداوم و بهینهمدیریت فرایند کسب وکار،  رویکرد مدیریتی. [۹1] جامع برای مدیریت سازمان است

 کسب فرآیندهای خودکارسازی جریان به کار، و کسب فرآیندهای . مدیریت[1۹] وکار تأکید دارد فرایندهای کسب

 از ایمجموعه اساس بر هافعالیت یا افراد بین وظایف یا اطالعات اسناد، وسیله به جزیی، ای کلی صورت به کار، و
  [.11]دارد اشاره قواعد

 علم در دو ریشه ،وکارکسب فرایندهای مدیریت. وکارکسبفناوری اطالعات در مدیریت فرایند 
 جادایوکار کسب فرایندهای مدیریت مفهوم علم، دو این ترکیب و رشد با. دارد «اطالعات فناوری» و «مدیریت»

و مدیریت جامع  1رویکردهای مهندسی مجدد فرایند از ، پسوکار کسب فرایندهای واقع مدیریت در. است گردیده
 عمناب مدیریت هایسیستم داده، مدیریت پایگاه هایسیستم ظهور از پس آن، موازات به و مدیریت در ۱کیفیت

                                                                                                                                              
1. BPR 
۱. TQM 



ـ شماره    1۴1  1۹۴1ـ بهار   ۹8مطالعات مدیریت راهبردی 

 معرفی محصوالت و خدمات بهبود منظور اطالعات، به فناوری در کار گردش مدیریت هایسیستم و سازمانی
 سرعت و نههزی تا گرددمی ایجاد فرایندها در که و تغییراتی عملیات کلیه از است عبارت ،«بهبود» از منظور. گردید
 فرایندهای در تغییر باعث اطالعات، فناوری .[۹6،۱۱] دهد را افزایش فرایند خروجی کیفیت و کاهش را انجام

اوری فن از حاصل منافع ها،سازمان. شودمی وریبهره افزایش باعث خود نوبه تغییرات به این و شودمی سازمانی
 این و اردگذمی فرایندها تأثیر بر ابتدا اطالعات، فناوری. بینندمی سازمانی فرایندهای در اول مرحلة در را اطالعات
 اثر هک مطالعاتی اما، تأثیرگذارند وری مشهودبهره بر سیستم، هایخروجی و هاورودی بر تأثیر طریق از فرایندها،
 و واسطه یب میانی فرایندهای کنند،می بررسی طور مستقیمبه سازمانی عملکرد بر را وریبهره هایگذاریسرمایه
 جارتتاطالعات ) فناوری .انگارندمی نادیده است، اطالعات از فناوری تأثیرپذیری جایگاه اولین که را مستقیم

 «لیاتیعم فرایندهای» داد برون کیفیت و دهدمی را کاهش هاهزینه و زمان اشتراکی( هایداده پایگاه و الکترونیک
 اطالعاتی، یهاسیستم سازیپیاده و تصمیم پشتیبانی هاینظام های خبره،سیستم عالوه، به. بخشدمی بهبود را

 یاطالعات گردش و افزارهانرم و افراد بین تعامالت .روندمی به شمار «مدیریتی فرایندهای»در  مفیدی هایروش
 این بتواند این است ،کسب وکار یندهایفرا تیریمد وجود از هدف و بخشدمی حیات آن به که سازمان است

  .[۹۰]دهد  ارائه نیز زمان طول در آنها بهبود برای و ابزاری کند مدیریت سازمان در را فرآیندها
؛ هره بردب سازمان یک سطوح تمامی در توانفرآیند می بهبود مزایای از. کار و کسب فرآیند مستمر بهبود

خواهد  زمان ولط در کار و کسب فرآیند مدیریت موفقیت بر شگرفی شود، تأثیر آغاز کجا از بهبود فرآیند، اینکه اما
 دهندهنشان 1 شکل  .است «تکرار و کوچک شروع بزرگ، ریزیبرنامه» یاصل نکته مفهومی، نظر از. داشت

 کسب تمدیری استقرار آغاز نقطه بهینه، برای به منظور ارزیابیوکار کسب فرایندهای حوزه های تطابق چگونگی
  [.۹4]باشد می کار و

 
 [۹4]وکار کسببهبود مستمر فرآیند  .1 شکل

 
وکار بکس بر فرآیندها این گذاریتأثیر سطح با در ارتباط اند،گرفته قرار توجه مورد 1 شکل در که اصلی موارد

  .[۹4] کرد عشرو باید پایین پیچیدگی با و نیز باال سطح تأثیرگذاری با فرآیندی با را کار آل،ایده طوربه. است
و  جلی( و چارل ون ز۱۰11)یدلون امیلیفونگ بو و و یوا نوسا،یآلبرتو اسپتحقیقات با توجه به در پژوهش حاضر 

 اشد:بمی« یکپارچگی»و « اتوماسیون»بعد شامل دو  ، اصالح/بهبود فرآیند کسب وکار(۱۰14پاول ون بل) نیج

Commented [Ma1]: کیفیت شکل بسیار پایین است. اصالح شود 
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 ستو خودکارشدن عملیات ا به معنی اجرای فرآیند بدون دخالت مستقیم عامل انسانی، کلمهاین  .خودکارسازی
ل اطالعات، اافزاری تا انتقف یک سازمان در قالب یک بستر نرمهای مختلمتصل کردن اجزای اطالعاتی بخش که با

صحیح بندی، تبادل، تنظیم و تسان انجام پذیرد و در نتیجه طبقهیکپارچه و آ ها به صورت کامالًآمارها و دستورالعمل
که  است ربات کبا یمشابه انسان  یهاتی، انجام دادن فعالخودکارسازی [.۹] تسریع شوداطالعات درون سازمانی 

 . [5۹] شودیمگفته  زین« خودکار ندیفرآ»گاهی 
آورد را به صورت یک سیستم واحد در میوکار کسبتمام اجزای یک  1سیستم مدیریت یکپارچه یکپارچگی.

تر سازد. به عبارتی، سیستمی است که سازمان برای سازمانی را سادههای تا فرآیند مدیریت و اجرای عملیات
نفعان طور متوازن اهداف ذید به اهداف سازمان دست یابد و بهبرد تا بتوانکلیه امور فرآیندی خود به کار میمدیریت 

 .[3۹] خود را برآورده سازد

 از پایدار مزیت رقابتی ایجاد با تا هستندتالش  در هاوکارکسب رقابتی، فضای در امروزه. عملکرد سازمانی

 عملکرد زمینه در گذشته بیشتر مطالعات دهند. انطباق تغییرات با را خود و یابند رونق سازمانی عملکرد ارتقای طریق

 وکارکسب یک بلندمدت اهداف با چندان های مالی،شاخص اگرچه اند،بوده مالی عملکرد مبنای بر سازمانی

ها و فتعری .[۱4،6] کنند ایجاد هاسازمان برای رقابتی، مزیت حاد شرایط در توانندنمی و ندارند همبستگی
مفهومی چندبعدی است و وضعیت سازمان  ،های یکسان برای عملکرد سازمان وجود ندارد، زیرا عملکردمشخصه

تواند هر می ،ندارد. عملکرد، توافق وجود «عملکرد چیست»اینکه  هدربارو  [33،3]کندرا نسبت به رقبا مشخص می
طور نظری، به .[66،3] وری، کیفیت و ظرفیت معنا دهدکارایی بهره ،چیزی مانند بزرگی، استحکام، اثربخشی

 که صاحبان انتظارشود  فتعریسازمان با ارزشی ی بین ارزش روش ایجاد همقایس»تواند عملکرد سازمانی می
مرتبط با  جتواند با توجه به نتایدرنظرگرفتن این مسئله، عملکرد سازمانی می. با «دریافت آن را از سازمان داشتند

مانند بهره وری، )سازمانی ج یا دیگر نتای (جایی، غیبت، رضایت شغلی و تعهد به مانند جا)مدیریت منابع انسانی 
 تواند بر اساسعملکرد سازمانی می ،وه بر اینشود. عال فتعری (کیفیت، خدمات، کارایی و رضایت مشتری

 (دبازار، قیمت سهام و رش مبازار سرمایه، سه جدارایی یا سرمایه یا نتای ده)مانند سود، فروش، باز یهای مالشاخص
خالص  سود جای از مجرای نتایگذاران مؤسسهیق افراد یا سرمایهتواند از طرسنجیده شود. عملکرد یک سازمان می

 اما کند،می دفاع عینی و ابزارهای ذهنی با عملکرد گیریاندازه از تحقیقه پیشین .[1۰1،3] متفاوت شود ،مساوی

دو مفهوم با مفهومی چندگانه دارد.   ،عملکرد سازمان. [۱4،۱۰] دارد بیشتری اعتبار عینی ابزارهای از استفاده مسلماً
عملکرد »و  وری و کیفیتشامل بهره «عملکرد عملیاتی» است.تعریف  قابل « عملکرد مالی»و  «عملکرد عملیاتی»

 تعریف گونه این توانمی را سازمان عملکرد .[4۰،۹]شامل بازگشت سرمایه و بازگشت سهم سهامداران است «مالی

 عملکرد (6 ،بازار و مالی عملکرد( ۱ ،محور مشتری عملکرد (1 بعد است: دارای چهار که چندوجهی سازه یک کرد:

  .[۹6،۱4] یسازمان اثربخشی( 4 و یانسان منابع
 سب شودک ، ارزیابی، کارآیی، اثربخشی و کیفیتکردن آزمایشباید از طریق مواردی مانند  ،تعریف عملکرد 

و  «کارآیی»عملکرد تابعی از دو متغیر  یک شرکت، دارای عملکرد است زمانی که کارآمد و مؤثر باشد و .[11]
آید، به حساب می )واژه( کلمههمچون چمدانی از کلمه عملکرد گوید: می (۱۰۰۹)کالز .[1۰۰] است« اثربخشی»

 ردارددهد و در برا پوشش می و رقابت کاراییوری، رشد، سودآوری، بازده، بهره :مانندمتنوعی زیرا مفاهیم مختلف و 
ملکرد عبرجسته( در یک حوزه، بلکه با ارائه ) عملکرد مؤثر نه تنها بر مبنای ارائه نتایجمعتقد است  ۱والترز. [1۰1]

 سا،نویآلبرتو اسپتحقیقات با توجه به در پژوهش حاضر  .[6۰] شودگیری میها اندازهرضایت بخش درتمامی مقیاس

                                                                                                                                              
1. Integrated Management System 

۱. Walters  



ـ شماره    1۴۹  1۹۴1ـ بهار   ۹8مطالعات مدیریت راهبردی 

، عملکرد سازمانی شامل چهار (۱۰14پاول ون بل) نیو ج جلی( و چارل ون ز۱۰11)یدلون امیلیفونگ بو و و یوا
 باشد:می« مت و چابکی قع بودن محصول/خدرشد درآمد، کاهش هزینه و به مو»بعد 

ا ر یخدمات یاکه موسسه یانجام شده است. هنگام یخدمات ایفروش رفته  یکاال یبها ،درآمد رشد درآمد.
 ایل پو نیکند. ورود ایم افتیاز آنان در یگرید ییدارا ایدهد، پول یم لیتحو انیرا به مشتر ییکاال ایانجام 

که نشان است درصد  شکلبه شده  اعالم یادرجه /زانیم ،شد درآمد. ر[۹5،5]ندیگویدرآمد م ،سسهؤرا به م ییدارا
 .[۱1] یافته است کاهش)تنزل( ای شیافزا )رشد( ،گذشت زمان طیدرآمد شرکت آیا  دهدیم

 خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است ایفروش رفته  یتمام شده کاال یبها ،نهیهز کاهش هزینه.
 خدمات ارائه شده بدون ایشده  دیواحد محصول تول نهیآوردن هز نییبا هدف پا است یندیفرا ،نهیکاهش هز .[۹5]

واحد  نهیهز یواقع یبه کاهش دائم و افتهیو بهبود  دیجد یهاروشها و تکنیکآن با استفاده از  تیفیک بر ریتأث
 .[1۰6] اشاره دارد

 مناسب یزیرسازمان در برنامه ییتوانا، یا خدمت به موقع محصول لیتحو .1به موقع بودن محصول/ خدمت
 دهدیرا نشان م یدادن به موقع محصول در زمان توافق شده با مشتر لیو ارسال و تحو یبندسته، بدیتول یبرا

شان از محصوالت یک شرکت تولیدی یا خدماتی، مستقیما بهبود رضایت مشتریان یا نارضایتیکه در ایجاد و 
 [.1]تأثیرگذار است

 پاسخگویی مناسب بــه آنتوانایی سازمان در فهـم سـریع تغییـرات محیطی و  ،چابکی سـازمان. چابکی
طح مسـائل در سپذیـری فرایندهــای فراگیـر، تصمیمات و حـل ــود و بــه بهبود سرعت و انعطافشتعریف می

و  هــا بــرای کاراییفعالیت فرایند از طریـق کارآمـدیشـود. چابکی سازمانی با بهبودهای سـازمان مربـوط می
 چابکی و فعال، چاالک، سریع حرکت معنای به، لغت فرهنگ در چابک، . واژه[1۱۱،6۹] کار دارد و اثربخشی سر

. [55] ستا هوشمندانه روش یک با و سریع صورت به تفکر بودن به قادر و آسان، سریع صورت به حرکت توانایی
 وقوع است رحالد گذشته از سریعتر بسیار نرخ با امروزه تغییر،. است «تغییر»چابکی،  پس در اصلی محرکه نیروی

ه شمار سازمانی ب بیک انتخا نها، چابکی سازمانسازما نپیرامو نسریع وگسترده جها تبه دلیل تغییرا و. [11۰]
، شودیرکارا شمرده میغ هاینهای موفق و کارا از سازمانیرقابل انکار و عامل تمایز سازماغکه ضرورتی لرود، بینم

ه تعاریف زیادی از واژ .[61] باشندمی تر تر همواره در پاسخگویی به محیط خارجی موفقهای چابکنزیرا سازما
و نیز  ه سرعت عملهیچ یک از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند. این تعاریف عموماً، اید چابکی ارائه شده، اما

ه به بعضی . درادام[116] دهندکار درجهت پاسخگویی مناسب به آنها را نشان میت محیط کسب و شناسایی تغییرا
 گردد:از تعاریف آن اشاره می

ز طریق ا پذیری، نوآوری، کیفیت و سودمندی()سرعت، انعطاف های رقابتییز پایهآمکشف موفقیتچابکی، 
ری در نظر مشت م کردن محصوالت موردبندی مجدد و مدیریت دانش برای فراهدن منابع قابل ترکیبیکپارچه کر

تغییر / احساس کردن  لمستوانایی سازمانی برای . چابکی، [11۹،41] است محیط بازاری در حال تغییرسریع
 غلبه در هابنگاه توانایی معنای به . چابکی،[14،54،41،1]است اثربخش و کارا به آن تغییر سریع، محیطی و پاسخ

تغییرات  این از سود و مزیت کسب و کار و کسب محیط بی سابقة تهدیدات در برابر بقاء غیرمنتظره، تغییرات بر
رات ناگهانی مستمر به منظور حمایت و اداره تغیی تواناییچابکی، . [1۰۱] است پیشرفت و رشد هایفرصت عنوانبه

ها و از توانمندیای مجموعه ،ابکیچ. [۹4،۹۹] های بازار به سرعت درحال تغییر استبرداری از فرصتبهره
که ویژگی اساسی آن وجود تغییرات دائمی و عدم است ها که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیطی شایستگی

 از و است خاص و با چارچوبی چندبعدی پیچیده، ساختار یک سازمان دارای چابکی .[۹1،6۱] اطمینان است

                                                                                                                                              
1. Product/Service Timeliness 



 1۴1  جید خالقی راد/ م ... یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن دیفوا لیتحل

 چابک سیستم یک برای مطلوب، ویژگی سه[. ۹۱] است تعریف شده آن برای متفاوتی ابعاد گوناگون اندازهایچشم

 ،چابکی. [116] پذیریمقیاس -6انطباق  و سازگاری مجدد یا تنظیم قابلیت -۱ مجدد استفاده قابلیت -1 :از عبارتند
های قدیمی انجام کار را که مناسب با شرایط ایستای عملیات سنتی بودند، مردود کرده است. در یک تقریباً شیوه
ها، امکانات و تجهیزاتی نیاز است که بسیار منعطف رقابتی و بسیار متغیر، به ایجاد و توسعة سازمان محیط فوق

 آن های متفاوتدر شکل، عاتفناوری اطال. [1۰] باشند و حساسیت بسیار زیادی نسبت به تغییرات داشته باشند
 [.۹4] ی کندتواند از مفهوم چابکی پشتیبانکنندة مؤثری است که میتسهیل

 فرآیند کارکنان، اطالعات، فناوری ترکیب چابکی، گیریشکل اساس. وری اطالعاترابطه چابکی و فنا
 پارادایم عنوانبه «چابکی» از بنابراین، است. رقابتی اصلی هاییویژگ و تسهیل نوآوری سازمان، کار و کسب

به بهبود عملیات تجاری ، «چابکی»عات در اطالکاربرد فناوری  .[۹4] است شده حمایت یکم و بیست قرن تجاری
. [1۰۱] باشدتابعی از یکپارچگی فناوری اطالعات آن سازمان می، چابکی یک سازمان [.11،56] کندکمک می

از عوامل مؤثر بر ایجاد چابکی سازمانی  ،که فناوری اطالعات دادندنشان ( در پژوهشی 16۹1)محمدی و امیری 
. [53] اطالعات بستگی داردموفقیت سازمان تا حد بسیار زیادی به استفاده بهینه از فناوری  .[۹3] آیدیبه شمار م

 آموزش به مربوط هایهزینه همچنین نرم(، از سخت و اعماطالعات ) فناوری هاینظام طراحی و تجهیزات تأمین
انداز چشم تغییر .[56] گرددمی سازمان چابکی باعث اطالعات( فناوری آنها )پذیرش استفاده از برای کارکنان

 تواند شکاف بین نیازهاییگرا( م رایانش ابری و معماری سرویس )مانند های نوظهوربه فناوری ،عاتفناوری اطال
 [.56،16] کند پذیری پرپذیری و انعطافطریق چابکی، مقیاس عات را ازوکار و فناوری اطال کسب

 پژوهشپیشینه 

 داخلی بطور خالصه ارائه شده است.  محققان پژوهش های  برخی از و یافته های پیشینه 1 جدولدر 
 

 ای از برخی مطالعات محققان داخلیخالصه .1جدول

 مهمترین یافته ها محقق/ سال عنوان تحقیق منبع

[1۰4] 
ر اطالعات ب یفناور یتأثیر بکارگیر

 عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی

تقوا و 
 همکاران

(16۹۱) 

اطالعات به غیر از ایمن بودن، بر عملکرد و مزیت رقابتی تأثیر  یعوامل فناور
 .دارند

[56] 
اطالعات بر  یفناور ریتأث یررسب

 یو خدمات یدیتول یهاسازمان یچابک

خدابخشی و 
 همکاران

(16۹5) 

 نایاثر شا یو خدمات یدیتول یهاسازمان یچابک یعات در ارتقاالاط یفناور
 یرا در ارتقا ریتأث نیشتریب عاتالاط یفناور یریارگکدارد. ب یتوجه

 دارد. یسازمان یستگیشا

[64] 

کسب و کار سازمان با  ییهمراستا
 کردیاطالعات: با رو یفناور

و  یسازمان یمعمار یکپارچگی
و  یسازمان یهاندیفرا تیریمد

 گراسیسرو یمعمار

و  یاله بیحب
همکاران 

(16۹5) 

 سیسرو یو معمار یسازمان یندهایفرا تیریمد ،یسازمان یمعمار یکپارچگی
 نیمطلوب ب ییبه همراستا دنیرس یو اثر بخش برا ناسبم یراهکار گرا

 باشد.یم یاطالعات و عملکرد سازمان یکسب وکار سازمان و فناور

[1۱۱] 

گرا تا سیسرو یسازی معماراز پیاده
مدل سازی  کردیسازمان با رو یچابک

 ستمیس ییایپو

 زرگر
(16۹۹) 

یا هایی پوممکانیس گرا از طریقسازی معماری سرویس افزایش سطح پیاده
 شود.می سازمان یباعث افزایش پاسخگویی و در نتیجه، چابک

[4۱] 
 یبرمبنا یسازمان یرائة مدل چابکا

 یهااطالعات در سازمان یفناور
 رانیا یورزش

جعفرزاده و 
 همکاران

(16۹۹) 

 ارتباطات ،یدانش فناور دارد و ریتأثی سازمان یبر چابک یفناور رساختیز
 ،یفناور یادهایبن ،یفناور تیریو خدمات داده، مد یمعمار ،یاشبکه
قلمداد  رساختیز نیا یاصل یجزو محورها یفناور و سرعت یسازگار

 . گرددمی



ـ شماره    1۴1  1۹۴1ـ بهار   ۹8مطالعات مدیریت راهبردی 

 مهمترین یافته ها محقق/ سال عنوان تحقیق منبع

[4۹] 

 یدرک فناور نیرابطه ب یررسب
اطالعات و ارتباطات و عملکرد 

 هریزنج تیریمد یانجیبا م یسازمان
 کسب و کار ندیفرا تیریو مد نیتام

کشاورز و 
همکاران 

(16۹۹) 

 یانجیبا نقش م یاطالعات و ارتباطات و عملکرد سازمان یفناوردرک  نیب
 یمعنادار و میکسب و کار رابطه مستق ندیفرا تیریو مد نیتام رهیزنج تیریمد

 وجود دارد.

 
 شده است. شارهبطور خالصه ا خارجیمحققان  یبرخی از مطالعات و پژوهش ها نهیشیپ به ۱ در جدول

 
 ای از برخی مطالعات محققان خارجیخالصه .۱جدول

 مهمترین یافته ها محقق/ سال قیعنوان تحق منبع

[115] 

 یمعمار یسازمان ریتأث
 ندیفرآ تیو قابل یسازمان
 یهاوکار در سازمان کسب

 یجنوب یقایآفر

و ون  جلیون ز
 (۱۰14) بل

که  دینمایم نیاست که در درون سازمان قرار داشته و تضم ی، عملیاتیسازمانی معمار
 .ستین یو چابک یرشد سازمان یبرا ییدر سازمان تنگنا یاطالعات یهاستمیعملکرد س

ر کسب و کا یکسب و کار را نسبت به چابک ندیفرآ یخودکارساز ،یسازمان یمعمار
بلند  یاهنهیکاهش هزویژه ، بهیواقع یسازمان راتیتأث یدارا و  کندیم لیتسه شتریب

 است. یسازمان یمدت و چابک

[۹۹] 

کسب و کار   ندیمدل فرآ کی
 یفناور تیریمد یبرا

 یاطالعات بر اساس معمار
 یسازمان

مونتیلوا و 
 همکاران

(۱۰14) 

کسب وکار مورد های اطالعات در یک سازمان، به فرآیندهای کاربرد موفق فناوری
سب و ک ندیفرآ یالگو کهایی بستگی دارد. یفاده جهت اداره کردن چنین فناوریاست

ازمانی را در مرکز سازمان ، مفهوم معماری ساطالعات یفناور تیریمد یکار برا
 دهد.ی مدیریت فناوری اطالعات قرار میهافعالیت

[13] 

 یهماهنگ تینقش قابل
 یفناور یکاربرد یهابرنامه

و  یاطالعات در بهبود چابک
 عملکرد

کویورز و 
 همکاران

(۱۰1۹) 

گذارد. ی اطالعات بر عملکرد شرکت اثر میهای کاربردی فناورهماهنگی برنامه
ر گری فرآیند چابکی اثطالعات بر عملکرد شرکت با میانجیهماهنگی برنامه فناوری ا

ت را بر عانامه فناوری اطالگیری استراتژیک شرکت، اثر قابلیت هماهنگی بردارد وجهت
 کند.فرآیند چابکی تعدیل می

[1۹] 

 تیصالح نیروابط ب یبررس
 تی، ظرفاطالعات یفناور
 یسازمان یو چابک ینوآور

 راویچادران
(۱۰11) 

های اطالعاتی همراه با های برتر سیستمهای دارای فناوری اطالعات، قابلیتشرکت
بسترهای دیجیتالی را به  اطالعات تهاجمی،وری گذاری فنایک جهت گیری سرمایه

بر  یمثبت ریتأث یسازمان یچابکسازد.چابک شدن آنها را توانمند میآورد که وجود می
 عملکرد شرکت دارد.

[41] 

اطالعات در  ستمینقش س
ها آن ریو تأث یسازمان یمعمار

 بر عملکرد کسب و کار

 کاسیمسپ
(۱۰11) 

 یفناور یهاتی، قابلیفن یترازاطالعات، هم یفناورداری بین رابطه مثبت و معنی
و  ی کسب و کارندهایفرآ ی،سازمان یاطالعات، معمار یفناور یاطالعات، اثربخش

 تجاری وجود دارد. و عملکرد یفناور

[1۰۹] 

اطالعات و  یفناور
 :یسازمان یچابک یجستجو

ا ب کیستماتیمرور س کی
 ندهیآ قاتیامکان تحق

تالون و 
همکاران 

(۱۰1۹) 

 و ییدر بازار، بازده سهام، بازده دارا یگذارهیاطالعات در سود، رشد درآمد، سرما یفناور
 یچابک اطالعات و یفناوربین رابطه  تحقیق، .کندمیعملکرد کمک  یارهایمع ریسا

 کند.ی میبررسی را چابک اتیادبنیز و یسازمان

[۱۹] 

 یها تیقابل ریتأث
بر  یاطالعات یهاستمیس

عملکرد شرکت: نقش 
 یرویو ن یسازمان یچابک

 صنعت یفناور

فلیپ النوس و 
  همکاران

(۱۰1۹) 

ر ب یسازمان یکامل چابک یگریانجیم قیاز طر یاطالعات یهاستمیس یهاتیقابل
 .گذاردیم ریعملکرد شرکت تأث

  
  چارچوب نظری و فرضیه ها

 چارل و( ۱۰11) دلونی ویلیام و بو فونگ وای، اسپینوسا آلبرتو چارچوب نظری تحقیقات به توجه این پژوهش با
ر نظر دبا  یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن کارکرد ریتأث به ارزیابی( ۱۰14)بل ون پاول جین و زیجل ون



 1۴1  جید خالقی راد/ م ... یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن دیفوا لیتحل

 تواندمی پردازد. این چارچوبمی( ۱) مطابق با شکل سازمانوکار کسب یندهایاصالح فرا یانجینقش م گرفتن
 .[۱1] شود سازمانی معماری سازمانی استفاده تأثیر ارزیابی جهت ساختاری مدل ساخت یک مرجع
 

 
 چارچوب نظری پژوهش .۱ شکل

 به جای فواید، کلمه کارکرد نوشته شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شکل؟؟؟؟؟؟ لطفا در این 
 عبارتند از: پژوهش یهاهیفرض
 دارد. یمثبت و معنادار ریتأث یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن کارکرد -1 هیفرض
 دارد. یمثبت و معنادار ریکسب وکار تأث ندیبر اصالح فرآ یسازمان یمعمار یفن کارکرد -۱ هیفرض
 دارد. یمثبت و معنادار ریتأث یکسب وکار بر عملکرد سازمان ندیاصالح فرآ -6 هیفرض
 اثر یکسب وکار بر عملکرد سازمان ندیاصالح فرآ یانجیبا نقش م یسازمان یمعمار یفن کارکرد -4 هیفرض

 دارد. یمثبت و معنادار
 
 ی پژوهششناسروش .3

 ایگو و ال کیحاصل از آن، به  جیباشد چرا که نتای( میلی)تبد ی، از نوع کاربرد جهیپژوهش از نظر نت نیا   
ر بش یها و محصوالت و در جهت ارتقاء رفاه زندگابزارها ، روش یساز نهیبه یگردد که برایمنجر م ییهاراه حل

 زیو ن یکیبه حوزه تکنولوژ یادیبن یانتقال دستاوردها ،یکاربرد قاتیتحق جاماز ان یهدف اصل شود.یاستفاده م
پاسخ به  -۱مشکالت  یشناخت و بررس -1 یکابرد قیاهداف تحق یطور کلبه ها است.هیکردن نظر یتجار

 یبا همکار یدولت یاها و نهادهسازمان ،یتجار یصنعت یها، مجموعهیکابرد قیتحق طیمتعدد و مح یهاپرسش
ها آوری دادهروش جمع و است )توصیفی( هدف، کاربردی نظر ازاین تحقیق همچنن  .[۹۰] باشدیم یمراکز علم

و کارکنان شرکت  رانیمد ،پژوهش نیدر ا یجامعه آمارمی باشد.  ۱همبستگی – 1ها، توصیفیبرای آزمون فرضیه
، حجم حداکثر برآورد احتیاطی. با استفاده از نفر است 5۰۰۰آماری در این تحقیق و حجم جامعه  دنباشینفت م یمل

 ریروش غ یریگنمونه روش از استفاده باپرسشنامه  653نفر محاسبه شد و  653نمونه مطلوب در این تحقیق 
 توزیع و گردآوری گردید.در دسترس  یتصادف
از  با توزیع پرسشنامه متشکل بررسی میدانیاز طریق  قیتحقها  داده گردآوری، هادادهپژوهش توجه به نوع با 

های گویهو  رهایمتغمنابع  و شد استفاده ترتیبی مقیاساز است. در این پرسشنامه  شدهال تهیه و تنظیم سؤ 6۱
 .است 6 جدول به شرح پرسشنامه

                                                                                                                                              
1. Descriptive method. 

۱. Corelational Reserch method. 
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 متغیرها و نحوه اندازه گیری .6جدول 

 
استفاده  نفر از اساتید رشته مدیریت 1با اخذ نظرات  محتوایی روایی از ابزار، اعتبار سنجش در این تحقیق برای

مساوی نمره  گویه پرسشنامه  6۱ تمامی که دهدنشان می 1شاخص نسبت روایی محتوایی رینتایج مقاداست.  شده
 (۹5/۰ر از )باالت نمرهبا احتساب  ومناسب تشخیص داده شدند االت حد استاندارد کسب نمودند، لذا سؤ باالتر ازیا 

 سپس و شد توزیع آزمونشیپ پاسخگو، 6۰با حجم  اولیه نمونه یک پایایی، ای حذف نشد. جهت سنجشهیگوهیچ 
 6اس پی اس اس افزارنرم توسط ۱آلفای کرونباخ روش با اعتماد ضریب میزان ،آمده دست به یهاداده از استفاده با

 بوده باالتر %۹۰ به دست آمد که از 1۰1/۰ آزمونشیپ در آلفا ضریب مقادیر و شد محاسبه سواالت تکتک برای
 .دهدیمضریب آلفای کرونباخ متغیرها را نشان  4 جدول .دارد قبولی قابل پرسشنامه پایایی این  لذا و

 
 پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر .4جدول 

 آلفای کرونباخ مقیاس شماره سؤال متغیر

 ۹1/۰ لیکرتتایی  5طیف  14تا  1 یسازمان یمعمار یفن کارکرد

 1۱/۰ تایی لیکرت 5طیف  ۱1تا  15 کسب وکار یندهایفرا

 13/۰ تایی لیکرت 5طیف  6۱تا  ۱۱ عملکرد سازمان

 

                                                                                                                                              
1. content validity ratio(CVR) 

۱. Cronbach’s Alpha 

6. SPSS 

 نقش متغیر
 سواالت

 پرسشنامه
 منبع

 یفن کارکرد
 یسازمان یمعمار

 14تا  1 مستقل

 یو عل یی(، بازآ۱۰1۹)کورنیا  و ژوزف(، ۱۰11)همکاران  و الزوبی (،۱۰11و همکاران ) روزیکو
هانگ و  یل (،۱۰14لویسی ) (،۱۰14)وهمکاران  زیجل ، ون(۱۰14)بوخولت (،۱۰1۹)ی عسگر

، (۱۰11)همکاران  و (، اسپینوسا۱۰1۱نسیف ) (،۱۰1۱) وسیلوی(، وربن و س۱۰16) همکاران
 ، حقیقت(16۹6)و نوربخش  طالقانی، (16۹۹(، جعفرزاده زرندی و همکاران )۱۰۰۹هافمن )
 (1615)محمدی  و (، خسروآبادی16۹1، قدردان و همکاران )(16۹5)و همکاران  حسینی

 یندهایفرا کارکرد
 کسب وکار

 ۱1تا  15 میانجی

  (،۱۰13فورتوریو و همکاران ) (،۱۰13) هارمون(، ۱۰1۹)ی عسگر یو عل ییبازآ(، ۱۰1۹ایوب )
(، ۱۰16هانگ و همکاران ) ی(،  ل۱۰14) همکاران و زیجل ون (،۱۰14(،  گانتر )۱۰14) یسیلو

 همکاران و کیم(، ۱۰11(، اسپینوسا و همکاران )۱۰1۱، نسیف )(۱۰1۱) وسیلویوربن و س
 ، محمدی(16۹6)ونوربخش ، طالقانی(16۹5) وهمکاران حسینی (، حقیقت۱۰11کلوز ) (،۱۰11)

 (1615) محمدی و خسروآبادی  (،16۹6فر )

عملکرد  راتیتأث
 سازمان

 6۱تا  ۱۱ وابسته

 (،آرتی۱۰11شنکس و همکاران )(، ۱۰11)همکاران  و الزوبی(، ۱۰11همکاران ) و روزیکو
 اسموالندری و جهرم انیبنائ ،(۱۰1۹الهورابی ) (،۱۰1۹) کورنیا و ژوزف ،(۱۰1۹) کاراندی

هانگ  یل (،۱۰14) گانتر (،۱۰14)بوخولت (، ۱۰15)،کمرون  (۱۰13) وهمکاران ،فورتوریو(۱۰1۹)
 ، کیم(۱۰1۱) وسیلویس وربن و(،۱۰1۱(، نسیف )۱۰16، نورمن و همکاران )(۱۰16و همکاران )
 قتیحق،(16۹۹)وهمکاران  جعفرزاده زرندی (،۱۰۰3، نایمی )(۱۰۰۹) هافمن (،۱۰11)و همکاران 

، (16۹6)و نوربخش  طالقانی (،16۹4)و همکاران  پورخطیر، ولی(16۹5) همکاران و ینیحس
 (1615) محمدی و خسروآبادی
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 هایافتهها و تحلیل داده .4

شده و  استفاده استنباط آماری و یآمار توصیف از تحقیق، هایداده تحلیل و تجزیه منظور به در این پژوهش،
نرم  گرفته شده است. از به کار ساختاری معادالت سازیمدل و همبستگی آزمون استنباطی، آمار برای تحلیل

 یهاهیفرض نیب یروابط عل یجهت بررس زرلیو ل یآمار عینرمال بودن توز یبررس برای.اس.اس یاس.پ یافزارها
 را مردان با انیتعداد پاسخگو نیترشیب ،تیاز نظر جنس نتایج آمار توصیفیطبق  استفاده گردیده است . قیتحق

 6۰تا  ۱۰ نیدرصد افراد ب 5/1 ،نظر سن ازاند و را تشکیل داده انیدرصد پاسخگو ۹/۱1زیدرصد و زنان ن 1/۹1
 5۰باالیدهندگان درصد پاسخ ۹/1۱سال و  5۰تا  41درصد  1/63سال،  4۰تا  61 یدرصد در فاصله سن 5/66سال، 

مدرک  یدرصد دارا ۹/51 پلم،یو فوق د پلمیدرصد افراد د1/1۹ التیتحص زانیم لحاظ از همچنین اند.سال داشته
 تحقیق متغیرهای توصیفی آمار تحلیلتحقیق  اند.درصد دکترا بوده 4/۹ارشد و  یدرصد کارشناس 1/۱6،یکارشناس

  .است آمده بدست 5 جدول طبق معیار انحراف و میانگین هایآماره کمک به
 

 خالصه وضعیت متغیرها .5جدول 

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار میانگین متغیرها

 -554/۰ -4۹3/۰ 15/1 41/6 اطالعات /داده تیریمد

 -315/۰ -5۰1/۰ 13/1 4۱/6 نرم افزار توسعه

 431/۰ -5۹5/۰ 14/1 56/6 اطالعات یفناور رساختیز

 -551/۰ -5۱۰/۰ 15/1 45/6 یسازمان یمعمار یفن کارکرد

 -5۰۱/۰ -515/۰ 14/1 4۹/6 ونیاتوماس

 -4۹1/۰ -515/۰ 11/1 51/6 یکپارچگی

 -5۰۰/۰ -545/۰ 1۱/1 5۰/6 فرایندهای کسب وکار کارکرد

 -55۹/۰ -44۹/۰ 1۰/1 5۰/6 یچابک

 -۹3۹/۰ -6۹۰/۰ 13/1 64/6 بودن محصول/خدمت وخدمات بموقع

 -41۹/۰ -5۱۰/۰ 14/1 45/6 درآمد رشد

 -335/۰ -4۹۰/۰ 13/1 63/6 نهیهز کاهش

 -364/۰ -444/۰ 16/1 46/6 یعملکرد سازمان

  
 دهد که میانگین پاسخ به متغیّرها در مقایسه با مقیاس سنجش باالتر از حد متوسط )عددنتایج آماری نشان می

 عالوه .توان نتیجه گرفت که وضعیت ادراکی جامعه از متغیرهای تحقیق در حد مطلوبی قرار دارد( است. پس می6
های تحقیق دارای + قرار دارد بنابراین داده۱و  -۱مده از هر متغیر در بازه کشیدگی و چولگی به دست آ ،این بر

 توزیع نرمال هستند.

دو یا کرویت بارتلت حداقل شرط الزم برای استفاده از معادالت ساختاری است. در کایبودن آزمون  دارامعن
ط است و حداقل شرای دارامعنست که ماتریس همبستگی دارای اطالعات آزمون بارتلت رد فرض صفر حاکی از آن ا

 [.۹5] الزم برای انجام تحلیل عاملی و معادالت ساختاری وجود دارد
(، آزمون بارتلت معنادار ۰۰۰/۰) یدارااست و با سطح معن ۹۰1/۰برابر با  KMOمقدار  دهدینشان م 3 جدول

ورود به  یراها بداده یهمبستگ سیآزمون بارتلت، ماتر یو معنادار یبردارنمونه تیبا توجه به کفا ن،یاست؛ بنابرا
 است. ریپذامکان یمعادالت ساختار

 
 نتیجه کفایت آزمون نمونه. 3جدول 

 آزمون بارتلت 
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KMO عدد معناداری درجه آزادی مربع کای 

۹۰1/۰ 6363 4۹3 ۰۰۰/۰ 

 
ست با استفاده بایها میابتدا برای تجزیه تحلیل استنباطی، پیش از آزمون فرضیه. تحلیل معادالت ساختاری

 کارکرد ریمتغ یریگمدل اندازهاز آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه را مورد آزمون قرار گیرد. با بررسی نمودار 
بر درجه  دوی، مقدار تقسیم کای داریمعن و در حالت استاندارد  یعامل لیبا استفاده از تحل یسازمان یمعمار یفن

آمد دستبه ۰۹1/۰نیز عدد  RMSEAاست، مقدار  6تر از حد استاندارد آمد که کوچکدست به۹5/۱آزادی عدد 
تفاده از با اسوکار کسبفرایند  کارکردمتغیر  گیریاندازه مدل نمودار یبا بررسهمچنین  است. ۰1/۰که کوچکتر از 

آمد که دست به ۹1/۱بر درجه آزادی عدد  دودر حالت استاندارد و معناداری، مقدار تقسیم کای  یعامل لیتحل
 است.  ضمناً  ۰1/۰آمد که کوچکتر از دستبه ۰33/۰نیز عدد  RMSEAاست، مقدار  6تر از حد استاندارد کوچک
عناداری در حالت استاندارد و م یعامل لیبا استفاده از تحل عملکرد سازمانیمتغیر  گیریاندازه مدل نمودار یبا بررس

 RMSEAاست، مقدار  6تر از حد استاندارد آمد که کوچکدست به 15/1بر درجه آزادی عدد  دو، مقدار تقسیم کای 
بارهای  ،بر این رو این الگویی برازنده است عالوهاست. ازاین ۰1/۰آمد که کوچکتر از به دست ۰51/۰نیز عدد 

باشد. نیز بیشتر می۹3/1ده نیز از عدد داری به دست آمدرصد و عدد معنا 5۰االت باالی عاملی مربوط به سؤ
االت در متغیرهای تحقیق، ضویت تمامی سؤبنابراین ع باشد،درصد می 5دست آمده نیز کمتر از  پی ولیو بههمچنین 

 لیتحل نتایج آزمون. شودمیی پذیرفته عملکرد سازمانو وکار کسب ندیفرای،  سازمان یمعمار یفن کارکردشامل 
 .ارائه شده است ۹ در جدول سازه ییروا یدییتأ یعامل

 
 آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازهنتایج  .۹ جدول

 نتیجه
𝐱𝟐

𝒅𝒇
 𝐱𝟐 دوکای 

 درجه آزادی
DF 

 داریمقدار معنا

(P-Value) 

شاخص 
RMSEA 

 ریمتغ

 ۰4/۰ ۰۰۰۰۰/۰ ۹3 14/115 46/۱ عضویت کلیه عوامل
 یمعمار یفن کارکرد

 یسازمان

 وکارکسب ندیفرا ۰33/۰ ۰۰3۹۰/۰ 1۱ 64/۱۹ ۱1/۱ عضویت کلیه عوامل

 یعملکرد سازمان ۰54/۰ ۰۰۰۹۹/۰ 4۰ 66/۹4 15/1 عضویت کلیه عوامل

 - - سهکمتر از  برازش خوب مدل
 و یا ۹3/1تر از بزرگ

 -۹3/1تر از کوچک
 شرایط %1کمتر از 

 
اصلی پژوهش با استفاده از الگوی معادالت ساختاری )رویکرد لیزرل( آزمون  فرضیه. ارزیابی مدل ساختاری

در دو  یبرازش مدل مفهوم یبررسگردیده است.  منعکس 4و  6های شدند و نتایج آزمون فرضیه اصلی در شکل
 .مدل یساختار یابیارز -۱مدل و  یریاندازه گ -1است:  رفتهیمرحله صورت پذ
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 ها در حالت استانداردگیری مدل نهایی و نتایج فرضیهاندازه .6 شکل

    
باشد که یم ۰۰۰۰/۰ یدارناشود که مقدار سطح معیمشاهده م 6 با توجه به مدل برازش داده شده در شکل

 .باشدیم قیتحق یبر مناسب بودن مدل مفهوم یصفر، مبن هیفرض دییدهنده تانشان
 

 
 دارها در حالت معنیگیری مدل نهایی و نتایج فرضیهاندازه .4 شکل

 

ریک از روابط نشان داده دهد که آیا هنشان می 4 ها در شکلداده شده بر روی هر یک از پیکان مقادیر قرار
است و  تمامی  دارباشد، رابطه نشان داده شده معنا بیشتر ۹3/1از مقدار تی دار است یا خیر. اگر مقدار شده معنی
 باشد.دار میروابط معنا

( ۱4به میزان)به درجه آزادی( 3۹/5۰با مقدار )دو کایمربع دهد که نسبت نتایج نشان می. برازش مدل نهایی
 نیانگیدوم م شهیمقدار آماره شاخص ر نیهمچن باشد که کمتر از عدد سه و قابل قبول است.می 11/۱برابر با 

از مقدار سطح  یترمناسب اریمع۰1/۰تر بودن از کوچک لیدله ب ،( ۰164/۰) به مقدار RMSEA ماندهیمربعات باق
. نمایدیم دییخوب بودن مدل را تاباشد می  ۰5/۰کمتر از مقدار  با توجه به اینکه د وباشیدو م یآزمون کا یدارامعن

 ارائه شده است. 1 از نرم افزار لیزرل، در جدول استخراج شده ،های برازش در مدل نهاییشاخص

 



ـ شماره    111  1۹۴1ـ بهار   ۹8مطالعات مدیریت راهبردی 

 ی برازندگی مدل نهاییهاشاخص .1جدول 

 نتیجه گزارش شده مقدار مقدار مطلوب اختصار شاخص برازش

شاخص ریشه میانگین مجذور باقیمانده 
 استاندارد شده

SRMR  مورد قبول ۰5۹/۰ ۰1/۰کمتر از 

 مورد قبول ۹۰/۰ و باالتر GFI ۹/۰ شاخص نیکویی برازش

 مورد قبول 3۰/۰ ۰5/۰باالتر از  RMR مجذور باقیماندهریشه میانگین 

 مورد قبول ۹4/۰ و باالتر NFI ۹/۰ شاخص برازش به هنجار

 مورد قبول ۹۱/۰ و باالتر NNFI ۹/۰ شاخص برازش هنجار نشده

 مورد قبول ۹5/۰ و باالتر CFI ۹/۰ شاخص برازش تطبیقی

 قبول مورد ۹5/۰ و باالتر IFI ۹/۰ شاخص فزاینده برازش

 مورد قبول ۹1/۰ و باالتر AGFI ۹/۰ شاخص تعدیل شده نیکویی برازش

 مورد قبول 11/۱ 5تا  1مقادیر بین  DF2X/ به درجه آزادی دوکای نسبت 

 RMSEA ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
ترجیحاً کمتر از  1تا  ۰بین 

۰1/۰ 
 مورد قبول ۰16/۰

 
.آ، یآر.ام.اس.ا یارهای. معدهندیقرار م دیمورد تائ رابرازش مدل ، یبرازندگ یهاشاخص 1 با توجه به جدول

 برازش مناسب یقرار دارند و مدل دارا یدر سطح قابل قبول زین یبر درجه آزاد میدو تقس یو کا مقدار معناداری
ی این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو هادادهباشد. یم

گیری متغیرهای پنهان از کفایت و برازش الزم برخور دارند و در نتیجه، اندازه ی نظری است.هاسازهبودن مدل با 
 .باشدوهش، قابل اتکا و مورد اعتماد مینتایج حاصل از برآورد مدل پژ

 ایج آزمون فرضیات تحقیقنت

 ریدو متغ نیب ریمس بیضردهد در آزمون فرضیه اول، تحلیل آماری نشان می 4و  6های توجه به شکل با
مقدار آماره  نیباشد، همچنیم( ۱3/۰)استاندارد برابر در حالت  یبر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن کارکرد

 ریدو متغ نیب ریمس بیضردوم،  هیآزمون فرضدر . باشدیم ۹3/1از  شتریو ب (34/6)برابر  بیضر نیا یبرا یت
باشد، همچنین مقدار ( می۹4/۰برابر)در حالت استاندارد وکار کسب ندیبر اصالح فرآ یسازمان یمعمار یفن کارکرد

 ریمس بیضر سوم، هیآزمون فرضباشد. همچنین در می ۹3/1( و بیشتر از ۹6/1۱آماره تی برای این ضریب برابر )
باشد، همچنین می( 6۹/۰)برابر  در حالت استاندارد یبر عملکرد سازمان کسب و کار ندیاصالح فرآ ریدو متغ نیب

از آن  یبرآورد مدل، حاک جینتا یطور کلبهباشد. می ۹3/1و بیشتر از  (61/3)مقدار آماره تی برای این ضریب برابر 
کسب  ندیبر اصالح فرآ یسازمان یمعمار یفن کارکردی و  بر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن کارکرد است که

 دارد. یمثبت و معنادار ریتأث یبر عملکرد سازمان کسب و کار ندیاصالح فرآ و نیزکار  و

 حث،مورد ب هیدر فرضوکار کسب ندیاصالح فرآی انجیاثر م ی: به منظور بررسچهارم/ میانجی هیآزمون فرض
قرار داد تا در  یمورد بررس یانجیم ریمتغ ساختن لیدر حالت دخ میمستق ریدو سازه را با اثر غ میاثر مستق یستیبا

دهد ینشان م یآمار لیتحل 4و  6های با توجه به شکل را قابل قبول دانست. یانجیبتوان اثر م شیصورت افزا
 ریمس بی( و ضر۹4/۰کسب و کار برابر ) ندیبر اصالح فرآ یسازمان یمعمار یفن کارکرد ریدو متغ نیب ریمس بیضر

 نیا یبرا یمقدار آماره ت نی( است و همچن6۹/۰برابر ) یکسب و کار بر عملکرد سازمان ندیاصالح فرآ ریدو متغ نیب
 بودن بیشتر وجود با حاضر هیدر فرض .است بیضرا نیبودن ا دارااز معن یکه حاک باشدیم ۹3/1از  شتریب بیضرا

توان یم ۹ جدولمطابق  %6/56اثرکل درصد و با توجه به ۱3 مستقیم مسیر درصد از 6/۱۹غیرمستقیم  مسیر اثر
 یفن کارکرد ،شود. بنابراینمی واقع ییدتأ مورد میانجی نقش و دهدمی افزایش را تاثیر میانجی متغیر گرفت جهینت

  دارد. یمثبت و معنادار ریتأث یعملکرد سازمانبر وکار کسب ندیاصالح فرآ یانجیبا نقش م یسازمان یمعمار
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چهارم هیفرضخالصه نتایج آزمون فرضیه میانجی /  .۹ جدول  

 نتیجه اثرکل اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم فرضیه

ر کسب وکار ب ندیاصالح فرآ یانجیبا نقش م یسازمان یمعمار یفن کارکرد
 دارد. یمثبت و معنادار ریتأث یعملکرد سازمان

 تایید 6/56% 6/۱۹%+ % ۱3

 

 قابل مشاهده است. 1۰ ها به صورت خالصه در جدولنتایج آزمون فرضیه
 

هاخالصه نتایج آزمون فرضیه .1۰جدول   

 فرضیه های تحقیق ضریب مسیر داریضریب معنا نتیجه

 فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. کارکرد -1 ۱3/۰ 34/6 تایید

 فنی معماری سازمانی بر اصالح فرآیند کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. کارکرد -۱ ۹4/۰ ۹6/1۱ تایید

 اصالح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. -6 6۹/۰ 61/3 تایید

 ۱۹/۰ - تایید
کار بر عملکرد  فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصالح فرآیند کسب و کارکرد -4

 سازمانی تأثیر معناداری دارد.

 

 هاشنهادیپی و ریگجهینت .5

ت. وکار و کسب عملکرد بهتر اسابزاری برای مقابله با خطرات زمینه کسباز معماری سازمانی، اهمیت استفاده 
 یاههیفرض جینتایید قرار گرفت. ها مورد تأفرضیه مطرح و همه فرضیه 4پژوهش  مبانی نظری در اینبا توجه به 

مثبت و  ریتأثی در شرکت ملی نفت بر عملکرد سازمان یسازمان یمعمار یفن کارکرد  از آن است که یحاک ق،یتحق
(، سرلک و 16۹5و همکاران ) یخدابخش قاتیبا تحق هیفرض نیا یید است.مورد تأو  فرضیه اول  دارد یمعنادار

 چادرانی(، راو16۹۹وهمکاران ) ی(، جعفرزاده زرند16۹3) پناه و همکاران زدانی(، 16۹3) (، زرگر16۹5همکاران )
 یمعمار یفن کارکرد نیباشد. همچن ی( همراستا/ هم سو م۱۰1۹( و تالون و همکاران )۱۰11) مسپی(، کاس۱۰11)

باشد.  یم دییمورد تا قیتحق هیفرض نیدارد و دوم یمثبت و معنادار ریسب وکار تأثک ندیبر اصالح فرآ یسازمان
( و ۱۰14) و ون بل جلی( و ون ز16۹5و همکاران) یاله بیپژوهش حب یها افتهیهمراستا با  هیفرض نیا جینتا

دارد و  یمثبت و معنادار ریتأث زین یسازمان دبر عملکروکار کسب ندی( است. اصالح فرآ۱۰14و همکاران ) لوایمونت
( همراستا است. در 16۹۹کشاورز و همکاران ) قیتحق جیباشد که با نتا یم دییپژوهش مورد تا نیسوم ا هیفرض
کسب  دنیاصالح فرآ یانجیبا نقش م یسازمان یمعمار یفن کارکردپژوهش نشان داد که  افتهی نیچهارم تینها

 قاتیتحق جیباشد که با نتا یم دییچهارم مورد تا هیدارد و فرض یدارمثبت و معنا ریتأث یوکار بر عملکرد سازمان
  ( هم سو است.۱۰1۹النوس و همکاران ) پی( و فل۱۰1۹و همکاران) ورزیکو، (16۹5و همکاران) یاله بیحب

خارج سازمان و اعمال بازخورد  داخل و طیمح شیپامدیران با  -1این پژوهش عبارتند از:  پیشنهادهای کاربردی
قبل  -۱ اقدام نمایند. یسازمان یمعمار یسازمناسب در جهت چابک یو اعمال بازخوردها یتوسعه معمار ندیفرآ به

-6.گرددانجام وکار کسبفرایندهای با معماری سازمانی ی و هماهنگ ییهمراستا ی،هماهنگ سازابتدا ، از اجرا
و  فرایندهای  یانسازم یمعمار نیو ارتباط ب یکپارچگی ،منابع ینیگزیو جادر فرایندها نقاط ضعف  شینماشناسایی و 

های فاقد تدوین و اجرا گردد و فعالیت ،نظام طراحی و بازنگری فرآیندها-4. مورد ارزیابی قرار گیردکسب و کار 
 -5 .گیرندقرار  یابیبه سرعت مورد ارز را هانیگزیها و جاینیبشیها، پطرحارزش افزوده حذف گردد و همواره 

حک زده فرآیندها م ،و بر مبنای آنشود تدوین  ،ها برای تعیین میزان اثربخشی فرآیندهابانک اطالعاتی از شاخص
فراد اهای متفاوت توسط در مکاناضافی  یا که در آن یک فعالیت مشابهرا فرآیندهایی  ،مدیران -3گردد.و بازنگری 

اطالعات،  کهاء اصلی آن زجاباید در معماری سازمانی  -۹. شود شناسایی و حذف نمایندمختلف و یا هر دو انجام می
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ابطه برقرار ربا یکدیگر  و منعطفبه صورت پیچیده ، باشندمی غیره ها وهای سازمانی، قوانین، روشفرایندها، جایگاه
 پذیری باالیی داشته باشد.معماری سازمانی باید انعطافهمچنین کنند. 

  :شودپیشنهاد می های آتیپژوهشبرای 
مورد ای نتایج به صورت مقایسهبررسی گردد و های دولتی و خصوصی نیز شرکتاین مدل در میان سایر  (1

 .مطالعه قرار گیرد
حبه ها از قبیل مصاآوری دادههای جمعبی به اطالعات بیشتر از سایر روشهمچنین پژوهشگران جهت دستیا (۱

 استفاده نمایند. یاسهیو مقا یمحاسبات فاز ی،محاسبات یهاکیتکن گریدو 
 .گرددبررسی بر موفقیت معماری سازمانی های فناوری اطالعات استراتژینقش  (6
 ی قرارمورد بررس هاتی و عملکرد پایدار در سایر شرکتمعماری فنی سازمانی را بر کسب مزیت رقابنقش  (4

 .دهند
گر دیلنقش تع های آن، تغیرهای دیگر از می شاخصهای تحقیق، ضمن شناسایی و بررسبا توجه محدودیت (5

 . شودهوش سازمانی بر متغیرها بررسی 
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