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چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجیگری
اصالح فرایندهای کسبوکار سازمان بر عملکرد سازمانی میپردازد .چارچوب نظری تحقیق ،پیوندی را از استفاده
مؤثر معماری سازمانی تا موفقیت سازمانی پیشنهاد مینماید .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه
گردآوری داده ها توصیفی– همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت است،
حجم نمونه با فرمول کوکران تعداد  653نفر برآورد شد .پرسشنامهها به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس،
میان کارشناسان و مدیران توزیع و گردآوری گردید .روایی پرسشنامه قبل از توزیع با استفاده از نظرات خبرگان و
پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای
تحقیق ،از توصیف آماری و استنباطی با آزمون همبستگی و مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزارهای
 SPSSو  LISRELاستفاده گردید .نتایج نشان داد ،کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی
دارد .کارکرد فنی معماری سازمانی بر اصالح فرآیند کسبوکار تأثیر مثبتی دارد .اصالح فرآیند کسبوکار بر عملکرد
سازمانی تأثیر مثبتی دارد .کارکرد فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصالح فرآیند کسبوکار بر عملکرد
سازمانی تأثیر مثبتی دارد.
کلیدواژگان :کارکرد فنی معماری سازمانی ،عملکرد سازمانی ،فرایندهای کسبوکار

116۹۹/11/1۹

تاریخ دریافت مقاله 16۹۹/۰۱/6۰ :تاریخ پذیرش مقاله:
* استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
Email: Hr.vazirigohar@gmail.com

** کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۹8ـ بهار 1۹۴1

89

 .1مقدمه

امروزه معماری سازمانی ،یکی از مهمترین و پرکاربردترین راهکارهای سازمانی برای همراستایی استراتژیک
فناوری اطالعات با کسبوکار سازمان و ابزار قدرتمندی برای ساماندهی و تجهیز به سیستمهای اطالعاتی پیچیده
است [ .]11۱معماری سازمانی ،تالش میکند با همراستاسازی فرایندهای کسبوکار و فناوری اطالعات و همچنین
یکپارچه سازی سیستمهای اطالعاتی آن ،سازمان را به سمتی پیش ببرد تا بتواند از فناوری اطالعات بهعنوان یک
مزیت رقابتی بهره گیرد؛ لذا ضمن حل مشکالت مطرح شده ،به ایجاد ارزشهای افزوده دیگر میپردازد [.]۱
معماری سازمانی ،مستندات و توضیحاتی صریح از روابط جاری و مورد نظر بین « کسبوکار »« ،مدیریت فرآیندها»
و «فناوری اطالعات» است [ .]43معماری سازمانی ،با توصیف و مستند کردن منابع و مؤلفههای داخلی و سیستم
های اطالعاتی سازمان به صورت نقشههای فنی ،نمودارها ،ماتریسها و با نگاهی جهان شمول و فراتر ازبحث
معماری سیستمهای اطالعاتی به چالشهای پیش روی سازمان پرداخته و با بررسی ارتباط میان آنها به حل مسئله
میپردازد[ .]۱کاربرد فناوری اطالعات در «چابکی» به بهبود عملیات تجاری کمک میکند [ ]11و سطح باالی
آمادگی فناوری اطالعات ،عملکرد سازمانی را باالمیبرد [ .]51،۱5فناوری اطالعات ،مبنای مناسب برای معماری
سازمانی است و در محیط کسب و کار ،موفقیت سازمان درگرو جهتگیری همه بخشهای سازمان ،در راستای
مسیر استراتژیک آن است [ .]51باتوجه به ارتباط مستقیم معماری سازمانی با فناوری اطالعات سازمان و همچنین
فرآیندهای کسبوکار [ ،]51،۱3لذا میتوان اظهار داشت که بهبود معماری سازمانی ،منجر به بهبود فناوری
اطالعات و فرآیندهای کسبوکار میگردد [ .]۹۱معماری سازمانی ،رویکردی است که می تواند سازمانها را در
نیل به هدف و سازماندهی اثربخش و کارای کسب وکارشان رهنمون سازد [.]1۱1
مقاله حاضر به بررسی تأثیر کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری اصالح
فرآیندهای کسبوکار سازمان در شرکت ملی نفت ایران میپردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که :آیا
کارکرد فنی معماری سازمانی با میانجیگری اصالح فرآیند کسبوکار بر عملکرد سازمانی شرکت نفت مؤثر است؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
معماری

سازمانی1

معماری سازمانی ،رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبهها و عناصر مختلف یک سازمان (سیستم) را با نگاه
مهندسی تفکیک و تحلیل مینماید و شامل مجموعه مستندات ،مدلها ،استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول
از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطالعات است که در چارچوب چرخه تکرارپذیر اجرا
میشود و به صورت مداوم توسعه و به روزرسانی میگردد [.]3۹
برای معماری سازمانی تعریف مشخصی وجود ندارد [ .]6۹سنت لوییس و الپالم در سال  ۱۰11طی پژوهشی،
ضمن بررسی بعضی دیدگاهها ونظرات مختلف در پیشینه ،به فقدان «واژهنامه مشترک» ،عدم وجود یک «فرهنگ
واژگان و معنی مشترک» ،فقدان «درک مشترک و روششناسی تثبیت شده» ،عدم وجود «تعاریف و چشمانداز یا
دیدگاه مشترک» و وجود مکاتب فکری متعدد درخصوص معماری سازمانی اشاره نمودند [ .]۹۱در ادامه به بعضی
از مفاهیم و تعاریف معماری سازمانی اشاره میگردد:
گارتنر ،معماری سازمانی را بهعنوان مجموعهای از فرآیندهای کسبوکار که به یک سازمان ،در تبدیل چشمانداز
و مأموریت کسبوکار خود به تغییری مؤثر در سطح سازمان ،از طریق یک فهم روشن از وضعیت فعلی (وضعیت
موجود) و بهبود آن به یک وضعیت بهتر در آینده (وضعیت مطلوب) کمک کند ،تعریف کرده است [ .]11،1۹معماری
1. EA-Enterprise Architecture
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سازمانی ،چارچوبی برای توسعه و مدیریت منابع فناوری اطالعات سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی
میباشد [ .]5۰معماری سازمانی ،ابزاری برای یکپارچگی سیستمهای اطالعاتی ،مرتبطسازی استراتژیهای
کسبوکار با فرایندهای کسبوکار ،مرتبطسازی اهداف و مأموریتهای تجاری با اهداف و مأموریتهای فناوری
اطالعات ،یکپارچگی سیستمهای درون سازمانی و برون سازمانی و در نهایت بهینهسازی فرآیندهای تجاری
میباشد [ .]۹3معماری سازمانی ،به عنوان چشمانداز یکپارچه از استراتژی ،تجارت و فناوری است .تجزیه و تحلیل
و مستندسازی وضعیت فعلی و آینده /مطلوب سازمان از دیدگاه یکپارچه شده استراتژی ،کسبوکار و فناوری است
[ .]1۱معماری سازمانی ،همانند نقشه سازمانی است که ساختار مأموریت و اطالعات مورد نیاز سازمان و فناوریهای
الزم برای پشتیبانی از آنها را تشریح میکند و میتواند بین جنبه های مختلف برنامهریزی کسب وکار و فعالیتهای
کسب وکار هماهنگی فراهم آورد [ .]114،۹۹معماری سازمانی ،بر برنامهریزی و استراتژی متمرکز است و شامل
طرحهای سازمان برای کسب وکار ،نرم افزارهای کاربردی ،دادهها و زیرساخت فناوری برای ارائه راه حل مشکالت
تجاری است [ .]111،1۹بر اساس تعریف «ایزو  ،»15۹۰4معماری سازمانی ،توصیف طراحی(چینش) ریشهای و
اتصال بخشهای یک سیستم (برای اشیاء یا موجویتهای چه با ویژگی معنایی یا صفات فیزیکی) است [.]11۱
نایمی( )6102انواع مفهومهای برداشت شده از معماری سازمانی را در مبانی نظری ،به سه دسته کلی تقسیمبندی
مینماید:
 )1معماری سازمانی ،محصول یا مصنوع 1معماری است که نمایشی انتزاعی یا مختصر از سازمان و نیز یک
برنامه یا طرح راهنما را برای پیادهسازی آن فراهم سازد [.]1۰5،3۱،45
 )۱معماری سازمانی ،باید با محصوالت یا خدمات ،جهت تحقق پشتیبانی از آنها ،باید همراه باشند [.]5۹
 )6معماری سازمانی ،ایجاد ،نگهداری و حاکمیت معماری سازمانی از طریق فرآیندهای آن (یعنی معماری
نمودن سازمان) [.]15،16،1۱،3۱،3۰
معماری سازمانی و فناوری اطالعات

فناوری اطالعات ،به بخش جداییناپذیر و حیاتی برای حمایت ،حفظ و رشد کسبوکارها تبدیل شده است
[ .]46،65معماری سازمانی سطح باال (متا معماری) ،شامل سیستمهای فناوری اطالعات سازمان (سختافزار و نرم
افزار) ،روابط بین آنها و مرتبط به فرآیندها ،توابع ،گروهها و افراد است .از دیدگاه عملکردی ،معماری سازمانی
چگونگی کارکردن عناصر فناوری اطالعات با یکدیگر بهعنوان یک کل جامع همراه با گروهها و افراد را تشریح
میکند [ .]1۰،۹۱معماریسازمانی یک راهکار مؤثر برای مدیریت فنآوری اطالعات در سازمانهای پیشرفته کنونی
است که هدف اصلی آن ،همراستایی استراتژی کسب و کار با استراتژی فناوری اطالعات میباشد [ .]31هدف
اصلی معماری سازمانی ایجاد هماهنگی بین تمامی پروژههای فناوری اطالعات سازمان میباشد [« .]14معماری
اطالعات» کــه «معماری سازمانی فناوری اطالعات» یا به اختصار «معماری سازمانی» نیز شناخته میشود ،از
الگوی برنامهریزی معماری سازمانی ۱بهره میگیرد و در چارچوب برنامهریزی راهبری فناوری اطالعات سازمان،6
یک راه حل تلقی میگردد [ ]4و هدف آن ،ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای ارتقاء یا نگهداری فناوری موجود و
کسب فناوری های اطالعاتی جدید برای نیل به اهداف راهبردی سازمان و مدیریت منابع آن است [.]۹1،63
چارچوب در ادبیات معماری سازمانی به معنای ساختار ،روش و استانداردهای انجام معماری است؛ به عبارت دیگر،
«چارچوب» مشخص میکند که معماری ،شامل چه عناصر و دامنههایی است ،چگونه انجام شود ،چه محصوالتی

1. Artifact
(۱. Enterprise Architecture Planning )EAP
(6. Strategic Information Technology Planning )SITP
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تولید شود ،براساس کدام استانداردها و مدلهای مرجع عمل شود .در نهایت ،چارچوب میتواند شامل برنامه و
اقدامات الزم برای آموزش ،استقرار و نگهداشت معماری سازمانی باشد [ .]31امروزه ،محدوده کاربردهای معماری
سازمانی از حوزه فناوری اطالعات فراتر رفته است [.]4۹
الگوی پایه و الیههای معماری سازمان

درحالی که چارچوبهای متفاوتی از معماری سازمانی وجود دارد ،معموالً آنها در ترکیب چهار الیه اصلی
کسبوکار ،داده ،نرمافزارهای کاربردی و زیرساخت فناوری مشابه میباشند .الگوی پایهای «معماری اطالعات»،
الگوی «مدل معماری سازمانی» است که عموماً شامل سه الیه «فناوری ،سامانهها و مدلهای کاری» است.
مؤسسه ملی استانداردها و فناوری امریکا ،1الگوی پایه را برای «معماری اطالعات» در قالب یک مدل (هرم) پنج
الیه پیشنهاد نمود که از راس هرم به ترتیب عبارتند از )1 :الیه معماری کاری یا کسبوکار )۱ ،الیه معماری
اطالعات )6 ،الیه معماری سامانههای اطالعاتی )4 ،الیه معماری دادهها )5 ،الیه معماری فناوری (سخت افزار،
نرم افزار ،ارتباطات) در این هرم ،هر الیه پایینی در خدمت الیه باالیی است و درک عملیاتی آن با این فرآیند
پایهای قابل تصور است که بسترهای فناورانه سازمان ،دادهها را از محیطهای تماس (درونی و بیرونی) اخذ میکنند
و آن را به سامانههای اطالعاتی میسپارند و اطالعات حاصل از آنها را در خدمت فرآیندهای کاری میگیرند.
چارچوبهای معماری سازمان ،روشهای سازماندهی شده برای پیادهسازی معماری سازمانی است .مهمترین
چارچوبهای معماری سازمانی ارائه شده در این خصوص ،عبارتند از [:]۱6
 )1مدل زکمن [ -۱ ،]1۱۰فدرال [ -6 ،]44توگف -4 ،]15،13[ ۱سیفورآی اس آر ]113،36[ 6و -5مدل63۰
درجهایگارتنر []35
 )۱یاماموتو و همکاران ( ،)۱۰11در پژوهشی طی بررسی انواع چارچوبها طی ماتریسی با دو بعد اصلی -1
ابعاد ویژگی و  -۱استفهامها 63 ،ویژگی کلیدی چارچوبهای معماری سازمانی را مشخص مینمایند.
بعضی چارچوبهای بررسی و مقایسه شده عبارتند از -1 :مدل برنامهریزی معماری سازمانی 4اسپیواک و
تایمن ( EA3-۱ ،)۱۰۰3برنارد( -6 ،)۱۰۰5معماری سازمانی پویا 5واگتر و همکاران (-4 ،)۱۰۰5معماری
سازمانی به عنوان استراتژی 3راس و همکاران(-5 ،)۱۰۰3معماری سازمانی ابر سازگار/منطبق ۹جیل ()۱۰15
و  -3توگف شرکت اپن گروپ [.]11۹،1۰۹
کارکرد فنی معماری سازمانی

در این تحقیق کارکرد فنی معماری سازمانی با توجه به پژوهش آلبرتو اسپینوسا ،وای فونگ بو و ویلیام
دلونی( )۱۰11و چارل ون زیجل و جین پاول ون بل( )۱۰14شامل سه بعد «زیرساخت فناوری اطالعات ،توسعه
نرمافزار و مدیریت اطالعات /داده» است:
مدیریت اطالعات /داده .مدیریت و جمع آوری اطالعات از یک یا چند منبع و ارائه آن اطالعات به یک یا
چند مخاطب است .به عبارتی سازماندهی و کنترل ساختار ،ترکیب و پردازش و ارائه اطالعات است .مدیریت
اطالعات ،اشتراک و ارتباط نزدیکی با مدیریت دادهها دارد [.]5۱

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
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توسعه نرم افزار .این توسعه فرایند تصور ،تصریح ،طراحی ،برنامهنویسی ،مستندسازی ،آزمایش و رفع اِشکال
در ساخت و نگهداری برنامه کاربردی ،چارچوب یا سایر اجزای نرمافزاری است [.]۱۹
زیرساخت فناوری اطالعات .زیرساخت ،پایه یا چارچوبی است که از یک سیستم یا سازمان پشتیبانی میکند.
در محاسبات ،زیرساخت فناوری اطالعات از منابع فیزیکی و مجازی تشکیل شده است که از جریان ،ذخیره،
پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها پشتیبانی میکنند [.]34
فرایند کسبوکار .با گذر از عصر تولید انبوه به عصر مدیریت اطالعات و دانش ،کلیه فرآیندها و فعالیتهای
سازمان تحت تأثیر تغییرات بنیادی قرار گرفته است [ .]۹۹هر کسب و کار فارغ از نوع چیدمان و سازمان ،انتفاعی
یا غیر انتفاعی بودن و هدفش ،دارای مجموعهای از فرایندهاست که به واسطه آنها ،در پی ایجاد ارزش افزوده
است .این فرایندها هستند که از مشتری (داخلی یا خارجی) آغاز و از فعالیتهای مختلف تشکیل میگردند تا نهایتاً
درخواست مشتری اجابت و نتیجه به وی باز گردد [ .]۹۰فرآیند ،مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط به هم بوده
که محصول خاصی را به وجود میآورد و برای ایجاد این محصول به درون دادههای خاصی (ورودی) نیاز دارد که
زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم میسازند [ .]۹4فرایند ،مجموعهای از فعالیتهاست که یک یا چند
درونداد را تبدیل به بروندادهایی مینماید که برای مشتری یا ذینفعان داخلی یا بیرونی ایجاد ارزش میکنند.
سازمان ،مجموعهای از فرایندهای مختلف است .این فرایندها ،زیربنای برنامهریزی محصول ،فعالیتهای بازارسازی،
تعامل با مشتریان ،برآورده سازی تقاضای مشتریان ،خدمات دهی به مشتریان ،زنجیره تأمین ،گزارش دهی مالی و
غیره هستند [ .]۹۰فرایند کسب وکار ،مجموعهای از اقدامات است که یک کسب و کار برای تولید یک محصول
یا خدمت انجام میدهد [ .]۹1فرآیند ،معرف یک یا دستهای از فعل و انفعالت است که به منظور تبدیل دادهها به
بازدادهها انجام میگیرد [ .]۹4فرایند  ،قلب کسب و کار سازمان است [ .]3۹فرایند کسب و کار از لحاظ کاربردی،
مجموعهای از فعالیتها بوده که با یک یا چند رخداد شروع میگردند و به تولید یک یا چند نتیجه میانجامند.
فرایند ،میبایست دارای شرایط زیر باشد )1 :فرایند ،توسط بیش از یک نقش انجام شود )۱ .چگونگی انجام کار،
مجری هر فعالیت ،نیازهای اطالعاتی و ذینفعان مشخص است )6.تحقق نتیجه فرایند ،وابسته به همکاری نقشها
و زنجیره فعالیتهای انجام گرفته است [.]۹۰
مدیریت فرایند کسبوکار .محیط کسبوکار کنونی مستلزم مدیریت یکپارچه و دیدگاه سیستمی است و
ساختارهای سنتی پاسخگوی آن نیست .مدیریت مبتنی بر فرایند ،یکی از رویکردهای رایج مدیریت سازمان است
که ساختار سنتی حوزههای وظیفهای را از بین میبرد .در این دیدگاه فرایندها بهعنوان داراییهای استراتژیک
سازمان محسوب میشوند و نیازمند مدیریت و بهبود مستمر است [ .]1۹مدیریت فرایند کسب وکار ،یک رویکرد
جامع برای مدیریت سازمان است [ .]۹1رویکرد مدیریتی مدیریت فرایند کسب وکار ،بر بهبود مداوم و بهینهسازی
فرایندهای کسب وکار تأکید دارد [ .]1۹مدیریت فرآیندهای کسب و کار ،به جریان خودکارسازی فرآیندهای کسب
و کار ،به صورت کلی یا جزیی ،به وسیله اسناد ،اطالعات یا وظایف بین افراد یا فعالیتها بر اساس مجموعهای از
قواعد اشاره دارد[.]11
فناوری اطالعات در مدیریت فرایند کسبوکار .مدیریت فرایندهای کسبوکار ،ریشه در دو علم
«مدیریت» و «فناوری اطالعات» دارد .با رشد و ترکیب این دو علم ،مفهوم مدیریت فرایندهای کسبوکار ایجاد
گردیده است .در واقع مدیریت فرایندهای کسبوکار  ،پس از رویکردهای مهندسی مجدد فرایند 1و مدیریت جامع
کیفیت ۱در مدیریت و به موازات آن ،پس از ظهور سیستمهای مدیریت پایگاه داده ،سیستمهای مدیریت منابع
1. BPR
۱. TQM
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سازمانی و سیستمهای مدیریت گردش کار در فناوری اطالعات ،به منظور بهبود خدمات و محصوالت معرفی
گردید .منظور از «بهبود» ،عبارت است از کلیه عملیات و تغییراتی که در فرایندها ایجاد میگردد تا هزینه و سرعت
انجام را کاهش و کیفیت خروجی فرایند را افزایش دهد [ .]۹6،۱۱فناوری اطالعات ،باعث تغییر در فرایندهای
سازمانی میشود و این تغییرات به نوبه خود باعث افزایش بهرهوری میشود .سازمانها ،منافع حاصل از فناوری
اطالعات را در مرحلة اول در فرایندهای سازمانی میبینند .فناوری اطالعات ،ابتدا بر فرایندها تأثیر میگذارد و این
فرایندها ،از طریق تأثیر بر ورودیها و خروجیهای سیستم ،بر بهرهوری مشهود تأثیرگذارند ،اما مطالعاتی که اثر
سرمایهگذاریهای بهرهوری را بر عملکرد سازمانی بهطور مستقیم بررسی میکنند ،فرایندهای میانی بی واسطه و
مستقیم را که اولین جایگاه تأثیرپذیری از فناوری اطالعات است ،نادیده میانگارند .فناوری اطالعات (تجارت
الکترونیک و پایگاه دادههای اشتراکی) زمان و هزینهها را کاهش میدهد و کیفیت برون داد «فرایندهای عملیاتی»
را بهبود میبخشد .به عالوه ،سیستمهای خبره ،نظامهای پشتیبانی تصمیم و پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی،
روشهای مفیدی در «فرایندهای مدیریتی» به شمار میروند .تعامالت بین افراد و نرمافزارها و گردش اطالعاتی
سازمان است که به آن حیات میبخشد و هدف از وجود مدیریت فرایندهای کسب وکار ،این است بتواند این
فرآیندها را در سازمان مدیریت کند و ابزاری برای بهبود آنها در طول زمان نیز ارائه دهد [.]۹۰
بهبود مستمر فرآیند کسب و کار .از مزایای بهبود فرآیند میتوان در تمامی سطوح یک سازمان بهره برد؛
اما اینکه بهبود فرآیند ،از کجا آغاز شود ،تأثیر شگرفی بر موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار در طول زمان خواهد
داشت .از نظر مفهومی ،نکته اصلی «برنامهریزی بزرگ ،شروع کوچک و تکرار» است .شکل  1نشاندهنده چگونگی
تطابق حوزه های فرایندهای کسبوکار به منظور ارزیابی نقطه بهینه ،برای آغاز استقرار مدیریت کسب و کار است
[.]۹4
تاثیر بر کسبوکار
 رسیدگی در خصوص ادعاهای مطرح شده

 مدیریت خطر
 واجد شرایط بودن ادعاها

 سفارش به صورت نقدی

 مرکز امداد/پشتیبانی مشتری

 تأمین مایحتاج مشتریان و فعالیت
 مدیریت خدمات در محل

 مدیریت اموال

 مدیریت سفارشات
 مدیریت طول عمر محصوالت
 مدیریت اعتبار مشتریان
 بهبود بخشیدن درآمد
 مدیریت فرمها (برگهها)

 مدیریت منابع انسانی
 مدیریت حمل و نقل
 خدمات صدور صورتحساب
 استخدام شبانهروزی

 تهیه منابع
 سیستم اتوماسیون برآورد هزینه

 ایجاد صندوق وام
 اداره کل مزایا

 مدیریت گزارش

 تدارکات (لجستیک) معکوس

پیچیدگی فرآیند

تاثیر بر کسبوکار

شکل  .1بهبود مستمر فرآیند کسبوکار []۹4

موارد اصلی که در شکل  1مورد توجه قرار گرفتهاند ،در ارتباط با سطح تأثیرگذاری این فرآیندها بر کسبوکار
است .بهطور ایدهآل ،کار را با فرآیندی با تأثیرگذاری سطح باال و نیز با پیچیدگی پایین باید شروع کرد [.]۹4
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در پژوهش حاضر با توجه به تحقیقات آلبرتو اسپینوسا ،وای فونگ بو و ویلیام دلونی( )۱۰11و چارل ون زیجل و
جین پاول ون بل( ،)۱۰14اصالح/بهبود فرآیند کسب وکار شامل دو بعد «اتوماسیون» و «یکپارچگی» است:
خودکارسازی .این کلمه ،به معنی اجرای فرآیند بدون دخالت مستقیم عامل انسانی و خودکارشدن عملیات است
که با متصل کردن اجزای اطالعاتی بخشهای مختلف یک سازمان در قالب یک بستر نرمافزاری تا انتقال اطالعات،
آمارها و دستورالعملها به صورت کامالً یکپارچه و آسان انجام پذیرد و در نتیجه طبقهبندی ،تبادل ،تنظیم و تصحیح
اطالعات درون سازمانی تسریع شود [ .]۹خودکارسازی ،انجام دادن فعالیتهای مشابه انسان با یک ربات است که
گاهی «فرآیند خودکار» نیز گفته میشود [.]5۹
یکپارچگی .سیستم مدیریت یکپارچه 1تمام اجزای یک کسبوکار را به صورت یک سیستم واحد در میآورد
تا فرآیند مدیریت و اجرای عملیاتهای سازمانی را سادهتر سازد .به عبارتی ،سیستمی است که سازمان برای
مدیریت کلیه امور فرآیندی خود به کار میبرد تا بتواند به اهداف سازمان دست یابد و بهطور متوازن اهداف ذینفعان
خود را برآورده سازد [.]3۹
عملکرد سازمانی .امروزه در فضای رقابتی ،کسبوکارها در تالش هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از
طریق ارتقای عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات انطباق دهند .بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد
سازمانی بر مبنای عملکرد مالی بودهاند ،اگرچه شاخصهای مالی ،چندان با اهداف بلندمدت یک کسبوکار
همبستگی ندارند و نمیتوانند در شرایط حاد رقابتی ،مزیت برای سازمانها ایجاد کنند [ .]۱4،6تعریفها و
مشخصههای یکسان برای عملکرد سازمان وجود ندارد ،زیرا عملکرد ،مفهومی چندبعدی است و وضعیت سازمان
را نسبت به رقبا مشخص میکند[ ]33،3و درباره اینکه «عملکرد چیست» ،توافق وجود ندارد .عملکرد ،میتواند هر
چیزی مانند بزرگی ،استحکام ،اثربخشی ،کارایی بهرهوری ،کیفیت و ظرفیت معنا دهد [ .]66،3بهطور نظری،
عملکرد سازمانی میتواند «مقایسه بین ارزش روش ایجادی سازمان با ارزشی تعریف شود که صاحبان انتظار
دریافت آن را از سازمان داشتند» .با درنظرگرفتن این مسئله ،عملکرد سازمانی میتواند با توجه به نتایج مرتبط با
مدیریت منابع انسانی (مانند جا به جایی ،غیبت ،رضایت شغلی و تعهد) یا دیگر نتایج سازمانی (مانند بهره وری،
کیفیت ،خدمات ،کارایی و رضایت مشتری) تعریف شود .عالوه بر این ،عملکرد سازمانی میتواند بر اساس
شاخصهای مالی (مانند سود ،فروش ،بازده دارایی یا سرمایه یا نتایج بازار سرمایه ،سهم بازار ،قیمت سهام و رشد)
سنجیده شود .عملکرد یک سازمان میتواند از طریق افراد یا سرمایهگذاران مؤسسهای از مجرای نتایج سود خالص
مساوی ،متفاوت شود [ .]1۰1،3پیشینه تحقیق از اندازهگیری عملکرد با ابزارهای ذهنی و عینی دفاع میکند ،اما
مسلماً استفاده از ابزارهای عینی اعتبار بیشتری دارد [ .]۱4،۱۰عملکرد سازمان ،مفهومی چندگانه دارد .با دو مفهوم
«عملکرد عملیاتی» و «عملکرد مالی» قابل تعریف است« .عملکرد عملیاتی» شامل بهرهوری و کیفیت و «عملکرد
مالی» شامل بازگشت سرمایه و بازگشت سهم سهامداران است[ .]4۰،۹عملکرد سازمان را میتوان این گونه تعریف
کرد :یک سازه چندوجهی که دارای چهار بعد است )1 :عملکرد مشتری محور )۱ ،عملکرد مالی و بازار )6 ،عملکرد
منابع انسانی و  )4اثربخشی سازمانی [.]۹6،۱4
تعریف عملکرد ،باید از طریق مواردی مانند آزمایش کردن ،ارزیابی ،کارآیی ،اثربخشی و کیفیت کسب شود
[ .]11یک شرکت ،دارای عملکرد است زمانی که کارآمد و مؤثر باشد و عملکرد تابعی از دو متغیر «کارآیی» و
«اثربخشی» است [ .]1۰۰کالز( )۱۰۰۹میگوید :کلمه عملکرد همچون چمدانی از کلمه (واژه) به حساب میآید،
زیرا مفاهیم مختلف و متنوعی مانند :رشد ،سودآوری ،بازده ،بهرهوری ،کارایی و رقابت را پوشش میدهد و در بردارد
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[ .]1۰1والترز 1معتقد است عملکرد مؤثر نه تنها بر مبنای ارائه نتایج (برجسته) در یک حوزه ،بلکه با ارائه عملکرد
رضایت بخش درتمامی مقیاسها اندازهگیری میشود [ .]6۰در پژوهش حاضر با توجه به تحقیقات آلبرتو اسپینوسا،
وای فونگ بو و ویلیام دلونی( )۱۰11و چارل ون زیجل و جین پاول ون بل( ،)۱۰14عملکرد سازمانی شامل چهار
بعد «رشد درآمد ،کاهش هزینه و به موقع بودن محصول/خدمت و چابکی » است:
رشد درآمد .درآمد ،بهای کاالی فروش رفته یا خدماتی انجام شده است .هنگامی که موسسهای خدماتی را
انجام یا کاالیی را به مشتریان تحویل میدهد ،پول یا دارایی دیگری از آنان دریافت میکند .ورود این پول یا
دارایی را به مؤسسه ،درآمد میگویند[ .]۹5،5رشد درآمد ،میزان /درجهای اعالم شده به شکل درصد است که نشان
میدهد آیا درآمد شرکت طی گذشت زمان( ،رشد) افزایش یا (تنزل)کاهش یافته است [.]۱1
کاهش هزینه .هزینه ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته یا خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است
[ .]۹5کاهش هزینه ،فرایندی است با هدف پایین آوردن هزینه واحد محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده بدون
تأثیر بر کیفیت آن با استفاده از تکنیکها و روشهای جدید و بهبود یافته و به کاهش دائمی واقعی هزینه واحد
اشاره دارد [.]1۰6
2
به موقع بودن محصول /خدمت  .تحویل به موقع محصول یا خدمت ،توانایی سازمان در برنامهریزی مناسب
برای تولید ،بستهبندی و ارسال و تحویل دادن به موقع محصول در زمان توافق شده با مشتری را نشان میدهد
که در ایجاد و بهبود رضایت مشتریان یا نارضایتیشان از محصوالت یک شرکت تولیدی یا خدماتی ،مستقیما
تأثیرگذار است[.]1
چابکی .چابکی سـازمان ،توانایی سازمان در فهـم سـریع تغییـرات محیطی و پاسخگویی مناسب بــه آن
تعریف میشــود و بــه بهبود سرعت و انعطافپذیـری فرایندهــای فراگیـر ،تصمیمات و حـل مسـائل در سطح
سـازمان مربـوط میشـود .چابکی سازمانی با بهبودهای فرایند از طریـق کارآمـدی فعالیتهــا بــرای کارایی و
اثربخشی سر و کار دارد [ .]1۱۱،6۹واژه چابک ،در فرهنگ لغت ،به معنای حرکت سریع ،چاالک ،فعال و چابکی
توانایی حرکت به صورت سریع ،آسان و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه است [.]55
نیروی محرکه اصلی در پس چابکی« ،تغییر» است .تغییر ،امروزه با نرخ بسیار سریعتر از گذشته درحال وقوع است
[ .]11۰و به دلیل تغییرات سریع وگسترده جهان پیرامون سازمانها ،چابکی سازمان یک انتخاب سازمانی به شمار
نمیرود ،بلکه ضرورتی غیرقابل انکار و عامل تمایز سازمانهای موفق و کارا از سازمانهای غیرکارا شمرده میشود،
زیرا سازمانهای چابکتر همواره در پاسخگویی به محیط خارجی موفق تر میباشند [ .]61تعاریف زیادی از واژه
چابکی ارائه شده ،اما هیچ یک از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند .این تعاریف عموماً ،ایده سرعت عمل و نیز
شناسایی تغییرات محیط کسب و کار درجهت پاسخگویی مناسب به آنها را نشان میدهند [ .]116درادامه به بعضی
از تعاریف آن اشاره میگردد:
چابکی،کشف موفقیتآمیز پایههای رقابتی (سرعت ،انعطافپذیری ،نوآوری ،کیفیت و سودمندی) از طریق
یکپارچه کردن منابع قابل ترکیببندی مجدد و مدیریت دانش برای فراهم کردن محصوالت مورد نظر مشتری در
محیط بازاری در حال تغییرسریع است [ .]11۹،41چابکی ،توانایی سازمانی برای لمس کردن  /احساس تغییر
محیطی و پاسخ سریع ،اثربخش و کارا به آن تغییر است[ .]14،54،41،1چابکی ،به معنای توانایی بنگاهها در غلبه
بر تغییرات غیرمنتظره ،بقاء در برابر تهدیدات بی سابقة محیط کسب و کار و کسب مزیت و سود از این تغییرات
بهعنوان فرصتهای رشد و پیشرفت است [ .]1۰۱چابکی ،توانایی حمایت و اداره تغییرات ناگهانی مستمر به منظور
1. Walters
۱. Product/Service Timeliness
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بهرهبرداری از فرصتهای بازار به سرعت درحال تغییر است [ .]۹4،۹۹چابکی ،مجموعهای از توانمندیها و
شایستگیها که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیطی است که ویژگی اساسی آن وجود تغییرات دائمی و عدم
اطمینان است [ .]۹1،6۱چابکی سازمان دارای یک ساختار پیچیده ،چندبعدی و با چارچوبی خاص است و از
چشماندازهای گوناگون ابعاد متفاوتی برای آن تعریف شده است [ .]۹۱سه ویژگی مطلوب ،برای یک سیستم چابک
عبارتند از -1 :قابلیت استفاده مجدد  -۱قابلیت تنظیم مجدد یا سازگاری و انطباق  -6مقیاسپذیری [ .]116چابکی،
تقریباً شیوههای قدیمی انجام کار را که مناسب با شرایط ایستای عملیات سنتی بودند ،مردود کرده است .در یک
محیط فوق رقابتی و بسیار متغیر ،به ایجاد و توسعة سازمانها ،امکانات و تجهیزاتی نیاز است که بسیار منعطف
باشند و حساسیت بسیار زیادی نسبت به تغییرات داشته باشند [ .]1۰فناوری اطالعات ،در شکلهای متفاوت آن
تسهیلکنندة مؤثری است که میتواند از مفهوم چابکی پشتیبانی کند [.]۹4
رابطه چابکی و فناوری اطالعات .اساس شکلگیری چابکی ،ترکیب فناوری اطالعات ،کارکنان ،فرآیند
کسب و کار سازمان ،نوآوری و تسهیل ویژگیهای اصلی رقابتی است .بنابراین ،از «چابکی» بهعنوان پارادایم
تجاری قرن بیست و یکم حمایت شده است [ .]۹4کاربرد فناوری اطالعات در «چابکی» ،به بهبود عملیات تجاری
کمک میکند [ .]11،56چابکی یک سازمان ،تابعی از یکپارچگی فناوری اطالعات آن سازمان است [ .]1۰۱محمدی
و امیری ( )16۹1در پژوهشی نشان دادند که فناوری اطالعات ،از عوامل مؤثر بر ایجاد چابکی سازمانی به شمار
میآید [ .]۹3موفقیت سازمان تا حد بسیار زیادی به استفاده بهینه از فناوری اطالعات بستگی دارد [ .]53تأمین
تجهیزات و طراحی نظامهای فناوری اطالعات (اعم از سخت و نرم) ،همچنین هزینههای مربوط به آموزش
کارکنان برای استفاده از آنها (پذیرش فناوری اطالعات) باعث چابکی سازمان میگردد [ .]56تغییر چشمانداز
فناوری اطالعات ،به فناوریهای نوظهور (مانند رایانش ابری و معماری سرویس گرا) میتواند شکاف بین نیازهای
کسب وکار و فناوری اطالعات را از طریق چابکی ،مقیاسپذیری و انعطافپذیری پر کند [.]56،16
پیشینه پژوهش

در جدول  1پیشینه و یافته های برخی از پژوهش های محققان داخلی بطور خالصه ارائه شده است.
جدول .1خالصهای از برخی مطالعات محققان داخلی
منبع

عنوان تحقیق

[]1۰4

تأثیر بکارگیری فناوری اطالعات بر
عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی

[]56

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر
چابکی سازمانهای تولیدی و خدماتی

همراستایی کسب و کار سازمان با
فناوری اطالعات :با رویکرد
یکپارچگی معماری سازمانی و
[]64
مدیریت فرایندهای سازمانی و
معماری سرویسگرا
از پیادهسازی معماری سرویسگرا تا
[ ]1۱۱چابکی سازمان با رویکرد مدل سازی
پویایی سیستم
ارائة مدل چابکی سازمانی برمبنای
فناوری اطالعات در سازمانهای
[]4۱
ورزشی ایران

محقق /سال
تقوا و
همکاران
()16۹۱
خدابخشی و
همکاران
()16۹5

مهمترین یافته ها
عوامل فناوری اطالعات به غیر از ایمن بودن ،بر عملکرد و مزیت رقابتی تأثیر
دارند.
فناوری اطالعات در ارتقای چابکی سازمانهای تولیدی و خدماتی اثر شایان
توجهی دارد .بکارگیری فناوری اطالعات بیشترین تأثیر را در ارتقای
شایستگی سازمانی دارد.

حبیب الهی و یکپارچگی معماری سازمانی ،مدیریت فرایندهای سازمانی و معماری سرویس
گرا راهکاری مناسب و اثر بخش برای رسیدن به همراستایی مطلوب بین
همکاران
کسب وکار سازمان و فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی است.
()16۹5
زرگر
()16۹۹

افزایش سطح پیاده سازی معماری سرویسگرا از طریق مکانیسمهایی پویا
باعث افزایش پاسخگویی و در نتیجه ،چابکی سازمان میشود.

جعفرزاده و
همکاران
()16۹۹

زیرساخت فناوری بر چابکی سازمانی تأثیر دارد و دانش فناوری ،ارتباطات
شبکهای ،معماری و خدمات داده ،مدیریت فناوری ،بنیادهای فناوری،
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منبع

عنوان تحقیق

محقق /سال

[]4۹

بررسی رابطه بین درک فناوری
اطالعات و ارتباطات و عملکرد
سازمانی با میانجی مدیریت زنجیره
تامین و مدیریت فرایند کسب و کار

کشاورز و
همکاران
()16۹۹

مهمترین یافته ها
سازگاری و سرعت فناوری جزو محورهای اصلی این زیرساخت قلمداد
میگردد .
بین درک فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی با نقش میانجی
مدیریت زنجیره تامین و مدیریت فرایند کسب و کار رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد.

در جدول  ۱به پیشینه برخی از مطالعات و پژوهش های محققان خارجی بطور خالصه اشاره شده است.
جدول .۱خالصهای از برخی مطالعات محققان خارجی
منبع

عنوان تحقیق

تأثیر سازمانی معماری
سازمانی و قابلیت فرآیند
[]115
کسب وکار در سازمانهای
آفریقای جنوبی
یک مدل فرآیند کسب و کار
برای مدیریت فناوری
[]۹۹
اطالعات بر اساس معماری
سازمانی
نقش قابلیت هماهنگی
برنامههای کاربردی فناوری
[]13
اطالعات در بهبود چابکی و
عملکرد
بررسی روابط بین صالحیت
[ ]1۹فناوری اطالعات ،ظرفیت
نوآوری و چابکی سازمانی

محقق /سال

مهمترین یافته ها

معماری سازمانی ،عملیاتی است که در درون سازمان قرار داشته و تضمین مینماید که
عملکرد سیستمهای اطالعاتی در سازمان تنگنایی برای رشد سازمانی و چابکی نیست.
ون زیجل و ون
معماری سازمانی ،خودکارسازی فرآیند کسب و کار را نسبت به چابکی کسب و کار
بل ()۱۰14
بیشتر تسهیل میکند و دارای تأثیرات سازمانی واقعی ،بهویژه کاهش هزینههای بلند
مدت و چابکی سازمانی است.
کاربرد موفق فناوریهای اطالعات در یک سازمان ،به فرآیندهای کسب وکار مورد
مونتیلوا و
استفاده جهت اداره کردن چنین فناوریهایی بستگی دارد .یک الگوی فرآیند کسب و
همکاران
کار برای مدیریت فناوری اطالعات ،مفهوم معماری سازمانی را در مرکز سازمان
()۱۰14
فعالیتهای مدیریت فناوری اطالعات قرار میدهد.
هماهنگی برنامههای کاربردی فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت اثر میگذارد.
کویورز و
هماهنگی برنامه فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت با میانجیگری فرآیند چابکی اثر
همکاران
دارد وجهتگیری استراتژیک شرکت ،اثر قابلیت هماهنگی برنامه فناوری اطالعات را بر
()۱۰1۹
فرآیند چابکی تعدیل میکند.
شرکتهای دارای فناوری اطالعات ،قابلیتهای برتر سیستمهای اطالعاتی همراه با
یک جهت گیری سرمایهگذاری فناوری اطالعات تهاجمی ،بسترهای دیجیتالی را به
راویچادران
وجود میآورد که چابک شدن آنها را توانمند میسازد.چابکی سازمانی تأثیر مثبتی بر
()۱۰11
عملکرد شرکت دارد.
رابطه مثبت و معنیداری بین فناوری اطالعات ،همترازی فنی ،قابلیتهای فناوری
کاسیمسپ
اطالعات ،اثربخشی فناوری اطالعات ،معماری سازمانی ،فرآیندهای کسب و کار و
()۱۰11
فناوری و عملکرد تجاری وجود دارد.

نقش سیستم اطالعات در
[ ]41معماری سازمانی و تأثیر آنها
بر عملکرد کسب و کار
فناوری اطالعات و
فناوری اطالعات در سود ،رشد درآمد ،سرمایهگذاری در بازار ،بازده سهام ،بازده دارایی و
تالون و
جستجوی چابکی سازمانی:
سایر معیارهای عملکرد کمک میکند .تحقیق ،رابطه بین فناوری اطالعات و چابکی
همکاران
[]1۰۹
یک مرور سیستماتیک با
سازمانی ونیز ادبیات چابکی را بررسی میکند.
()۱۰1۹
امکان تحقیقات آینده
تأثیر قابلیت های
سیستمهای اطالعاتی بر فلیپ النوس و
قابلیتهای سیستمهای اطالعاتی از طریق میانجیگری کامل چابکی سازمانی بر
همکاران
عملکرد شرکت :نقش
[]۱۹
عملکرد شرکت تأثیر میگذارد.
()۱۰1۹
چابکی سازمانی و نیروی
فناوری صنعت

چارچوب نظری و فرضیه ها

این پژوهش با توجه به چارچوب نظری تحقیقات آلبرتو اسپینوسا ،وای فونگ بو و ویلیام دلونی ( )۱۰11و چارل
ون زیجل و جین پاول ون بل( )۱۰14به ارزیابی تأثیر کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با در نظر
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گرفتن نقش میانجی اصالح فرایندهای کسبوکار سازمان مطابق با شکل ( )۱میپردازد .این چارچوب میتواند
مرجع ساخت یک مدل ساختاری جهت ارزیابی تأثیر سازمانی معماری سازمانی استفاده شود [.]۱1

اصالح فرآیند کسبوکار
-

اتوماسیون

-

یکپارچگی

عملکرد سازمان
-

چابکی

-

به موقع بودن محصول/خدمت

-

کاهش هزینه

-

افزایش درآمد

کارکرد فنی معماری سازمانی
-

مدیریت داده/اطالعات

-

توسعه نرمافزار/برنامه کاربردی

-

زیرساخت فناوری اطالعات

شکل  .۱چارچوب نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضیه  -1کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  -۱کارکرد فنی معماری سازمانی بر اصالح فرآیند کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  -6اصالح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  -4کارکرد فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصالح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی اثر
مثبت و معناداری دارد.
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر نتیجه  ،از نوع کاربردی (تبدیلی) است چرا که نتایج حاصل از آن ،به یک الگو و یا راه
حلهایی منجر میگردد که برای بهینه سازی ابزارها  ،روشها و محصوالت و در جهت ارتقاء رفاه زندگی بشر
استفاده میشود .هدف اصلی از انجام تحقیقات کاربردی ،انتقال دستاوردهای بنیادی به حوزه تکنولوژیکی و نیز
تجاری کردن نظریهها است .بهطور کلی اهداف تحقیق کابردی  -1شناخت و بررسی مشکالت  -۱پاسخ به
پرسشهای متعدد و محیط تحقیق کابردی ،مجموعههای صنعتی تجاری ،سازمانها و نهادهای دولتی با همکاری
مراکز علمی است [ .]۹۰همچنن این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی (توصیفی) است و روش جمعآوری دادهها برای
آزمون فرضیهها ،توصیفی – 1همبستگی ۱می باشد .جامعه آماری در این پژوهش ،مدیران و کارکنان شرکت ملی
نفت میباشند و حجم جامعه آماری در این تحقیق  5۰۰۰نفر است .با استفاده از حداکثر برآورد احتیاطی ،حجم
نمونه مطلوب در این تحقیق  653نفر محاسبه شد و  653پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیری روش غیر
تصادفی در دسترس توزیع و گردآوری گردید.

1. Descriptive method.
۱. Corelational Reserch method.
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با توجه به نوع پژوهش دادهها ،گردآوری دادهها تحقیق از طریق بررسی میدانی با توزیع پرسشنامه متشکل از
 6۱سؤال تهیه و تنظیم شده است .در این پرسشنامه از مقیاس ترتیبی استفاده شد و منابع متغیرها و گویههای
پرسشنامه به شرح جدول  6است.
جدول  .6متغیرها و نحوه اندازه گیری
سواالت

متغیر

نقش

کارکرد فنی
معماری سازمانی

مستقل

 1تا 14

کارکرد فرایندهای
کسب وکار

میانجی

 15تا ۱1

تأثیرات عملکرد
سازمان

وابسته

 ۱۱تا 6۱

منبع

پرسشنامه

کویروز و همکاران ( ،)۱۰11الزوبی و همکاران ( ،)۱۰11ژوزف و کورنیا ( ،)۱۰1۹بازآیی و علی
عسگری ( ،)۱۰1۹بوخولت( ،)۱۰14ون زیجل وهمکاران ( ،)۱۰14لویسی ( ،)۱۰14لی هانگ و
همکاران ( ،)۱۰16وربن و سیلویوس ( ،)۱۰1۱نسیف ( ،)۱۰1۱اسپینوسا و همکاران (،)۱۰11
هافمن ( ،)۱۰۰۹جعفرزاده زرندی و همکاران ( ،)16۹۹طالقانی و نوربخش ( ،)16۹6حقیقت
حسینی و همکاران ( ،)16۹5قدردان و همکاران ( ،)16۹1خسروآبادی و محمدی ()1615
ایوب ( ،)۱۰1۹بازآیی و علی عسگری ( ،)۱۰1۹هارمون ( ،)۱۰13فورتوریو و همکاران (،)۱۰13
لویسی ( ،)۱۰14گانتر ( ،)۱۰14ون زیجل و همکاران ( ،)۱۰14لی هانگ و همکاران (،)۱۰16
وربن و سیلویوس ( ،)۱۰1۱نسیف ( ،)۱۰1۱اسپینوسا و همکاران ( ،)۱۰11کیم و همکاران
( ،)۱۰11کلوز ( ،)۱۰11حقیقت حسینی وهمکاران ( ،)16۹5طالقانی ونوربخش( ،)16۹6محمدی
فر ( ،)16۹6خسروآبادی و محمدی ()1615
کویروز و همکاران ( ،)۱۰11الزوبی و همکاران ( ،)۱۰11شنکس و همکاران (،)۱۰11آرتی
کاراندی ( ،)۱۰1۹ژوزف و کورنیا ( ،)۱۰1۹الهورابی ( ،)۱۰1۹بنائیان جهرمی و اسموالندر
(،)۱۰1۹فورتوریو وهمکاران (، )۱۰13کمرون ( ،)۱۰15بوخولت ( ،)۱۰14گانتر ( ،)۱۰14لی هانگ
و همکاران ( ،)۱۰16نورمن و همکاران ( ،)۱۰16نسیف (،)۱۰1۱وربن و سیلویوس ( ،)۱۰1۱کیم
و همکاران ( ،)۱۰11هافمن ( ،)۱۰۰۹نایمی ( ،)۱۰۰3جعفرزاده زرندی وهمکاران (،)16۹۹حقیقت
حسینی و همکاران ( ،)16۹5ولیپورخطیر و همکاران ( ،)16۹4طالقانی و نوربخش (،)16۹6
خسروآبادی و محمدی ()1615

در این تحقیق برای سنجش اعتبار ابزار ،از روایی محتوایی با اخذ نظرات  1نفر از اساتید رشته مدیریت استفاده
شده است .نتایج مقادیر شاخص نسبت روایی محتوایی 1نشان میدهد که تمامی  6۱گویه پرسشنامه نمره مساوی
یا باالتر از حد استاندارد کسب نمودند ،لذا سؤاالت مناسب تشخیص داده شدند و با احتساب نمره (باالتر از )۰/۹5
هیچ گویهای حذف نشد .جهت سنجش پایایی ،یک نمونه اولیه با حجم  6۰پاسخگو ،پیشآزمون توزیع شد و سپس
با استفاده از دادههای به دست آمده ،میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ ۱توسط نرمافزار اس پی اس اس6
برای تکتک سواالت محاسبه شد و مقادیر ضریب آلفا در پیشآزمون  ۰/1۰1به دست آمد که از  %۹۰باالتر بوده
و لذا این پرسشنامه پایایی قابل قبولی دارد .جدول  4ضریب آلفای کرونباخ متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .4ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
متغیر

شماره سؤال

مقیاس

آلفای کرونباخ

کارکرد فنی معماری سازمانی
فرایندهای کسب وکار
عملکرد سازمان

 1تا 14
 15تا ۱1
 ۱۱تا 6۱

طیف  5تایی لیکرت
طیف  5تایی لیکرت
طیف  5تایی لیکرت

۰/۹1
۰/1۱
۰/13

)1. content validity ratio(CVR
۱. Cronbach’s Alpha
6. SPSS
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 .4تحلیل دادهها و یافتهها

در این پژوهش ،به منظور تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،از توصیف آماری و استنباط آماری استفاده شده و
برای تحلیل آمار استنباطی ،آزمون همبستگی و مدلسازی معادالت ساختاری به کار گرفته شده است .از نرم
افزارهای اس.پی.اس.اس برای بررسی نرمال بودن توزیع آماری و لیزرل جهت بررسی روابط علی بین فرضیههای
تحقیق استفاده گردیده است  .طبق نتایج آمار توصیفی از نظر جنسیت ،بیشترین تعداد پاسخگویان را مردان با
 ۹1/1درصد و زنان نیز ۱1/۹درصد پاسخگویان را تشکیل دادهاند و از نظر سن 1/5 ،درصد افراد بین  ۱۰تا 6۰
سال 66/5 ،درصد در فاصله سنی  61تا  4۰سال 63/1 ،درصد  41تا  5۰سال و  1۱/۹درصد پاسخدهندگان باالی5۰
سال داشتهاند .همچنین از لحاظ میزان تحصیالت 1۹/1درصد افراد دیپلم و فوق دیپلم 51/۹ ،درصد دارای مدرک
کارشناسی ۱6/1،درصد کارشناسی ارشد و  ۹/4درصد دکترا بودهاند .تحقیق تحلیل آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
به کمک آمارههای میانگین و انحراف معیار طبق جدول  5بدست آمده است.
جدول  .5خالصه وضعیت متغیرها
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مدیریت اطالعات /داده
توسعه نرم افزار
زیرساخت فناوری اطالعات

6/41
6/4۱
6/56

1/15
1/13
1/14

-۰/4۹3
-۰/5۰1
-۰/5۹5

-۰/554
-۰/315
۰/431

کارکرد فنی معماری سازمانی

6/45

1/15

-۰/5۱۰

-۰/551

اتوماسیون
یکپارچگی
کارکرد فرایندهای کسب وکار

6/4۹
6/51
6/5۰

1/14
1/11
1/1۱

-۰/515
-۰/515
-۰/545

-۰/5۰۱
-۰/4۹1
-۰/5۰۰

چابکی
بموقع بودن محصول/خدمت وخدمات
رشد درآمد
کاهش هزینه
عملکرد سازمانی

6/5۰
6/64
6/45
6/63
6/46

1/1۰
1/13
1/14
1/13
1/16

-۰/44۹
-۰/6۹۰
-۰/5۱۰
-۰/4۹۰
-۰/444

-۰/55۹
-۰/۹3۹
-۰/41۹
-۰/335
-۰/364

نتایج آماری نشان میدهد که میانگین پاسخ به متغیّرها در مقایسه با مقیاس سنجش باالتر از حد متوسط (عدد
 )6است .پس میتوان نتیجه گرفت که وضعیت ادراکی جامعه از متغیرهای تحقیق در حد مطلوبی قرار دارد .عالوه
بر این ،کشیدگی و چولگی به دست آمده از هر متغیر در بازه  -۱و  +۱قرار دارد بنابراین دادههای تحقیق دارای
توزیع نرمال هستند.
معنادار بودن آزمون کایدو یا کرویت بارتلت حداقل شرط الزم برای استفاده از معادالت ساختاری است .در
آزمون بارتلت رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات معنادار است و حداقل شرایط
الزم برای انجام تحلیل عاملی و معادالت ساختاری وجود دارد [.]۹5
جدول  3نشان میدهد مقدار  KMOبرابر با  ۰/۹۰1است و با سطح معناداری ( ،)۰/۰۰۰آزمون بارتلت معنادار
است؛ بنابراین ،با توجه به کفایت نمونهبرداری و معناداری آزمون بارتلت ،ماتریس همبستگی دادهها برای ورود به
معادالت ساختاری امکانپذیر است.
جدول  .3نتیجه کفایت آزمون نمونه
آزمون بارتلت

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۹8ـ بهار 1۹۴1

11۴

KMO

مربع کای

درجه آزادی

عدد معناداری

۰/۹۰1

6363

4۹3

۰/۰۰۰

تحلیل معادالت ساختاری .ابتدا برای تجزیه تحلیل استنباطی ،پیش از آزمون فرضیهها میبایست با استفاده
از آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه را مورد آزمون قرار گیرد .با بررسی نمودار مدل اندازهگیری متغیر کارکرد
فنی معماری سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد و معنیداری ،مقدار تقسیم کای دو بر درجه
آزادی عدد ۱/۹5بهدست آمد که کوچکتر از حد استاندارد  6است ،مقدار  RMSEAنیز عدد  ۰/۰۹1بهدستآمد
که کوچکتر از ۰/۰1است .همچنین با بررسی نمودار مدل اندازهگیری متغیر کارکرد فرایند کسبوکار با استفاده از
تحلیل عاملی در حالت استاندارد و معناداری ،مقدار تقسیم کای دو بر درجه آزادی عدد ۱/۹1به دست آمد که
کوچکتر از حد استاندارد  6است ،مقدار  RMSEAنیز عدد  ۰/۰33بهدستآمد که کوچکتر از  ۰/۰1است .ضمن ًا
با بررسی نمودار مدل اندازهگیری متغیر عملکرد سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد و معناداری
 ،مقدار تقسیم کای دو بر درجه آزادی عدد  1/15بهدست آمد که کوچکتر از حد استاندارد  6است ،مقدار RMSEA
نیز عدد ۰/۰51به دست آمد که کوچکتر از  ۰/۰1است .ازاینرو این الگویی برازنده است عالوه بر این ،بارهای
عاملی مربوط به سؤاالت باالی  5۰درصد و عدد معناداری به دست آمده نیز از عدد 1/۹3نیز بیشتر است .همچنین
پی ولیو به دست آمده نیز کمتر از  5درصد است ،بنابراین عضویت تمامی سؤاالت در متغیرهای تحقیق ،شامل
کارکرد فنی معماری سازمانی ،فرایند کسبوکار و عملکرد سازمانی پذیرفته میشود .نتایج آزمون تحلیل عاملی
تأییدی روایی سازه در جدول  ۹ارائه شده است.
جدول  .۹نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه
شاخص

مقدار معناداری

درجه آزادی

RMSEA

()P-Value

DF

۰/۰4

۰/۰۰۰۰۰

۹3

115/14

فرایند کسبوکار

۰/۰33

۰/۰۰3۹۰

1۱

۱۹/64

۱/۱1

عملکرد سازمانی

۰/۰54

۰/۰۰۰۹۹

4۰

۹4/66

1/15

عضویت کلیه عوامل

-

-

کمتر از سه

برازش خوب مدل

متغیر
کارکرد فنی معماری
سازمانی

شرایط

بزرگتر از  1/۹3و یا
کمتر از %1
کوچکتر از -1/۹3

کایدو

𝟐𝐱

𝟐𝐱
𝒇𝒅

نتیجه

۱/46

عضویت کلیه عوامل
عضویت کلیه عوامل

ارزیابی مدل ساختاری .فرضیه اصلی پژوهش با استفاده از الگوی معادالت ساختاری (رویکرد لیزرل) آزمون
شدند و نتایج آزمون فرضیه اصلی در شکلهای  6و  4منعکس گردیده است .بررسی برازش مدل مفهومی در دو
مرحله صورت پذیرفته است -1 :اندازه گیری مدل و  -۱ارزیابی ساختاری مدل.
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شکل  .6اندازهگیری مدل نهایی و نتایج فرضیهها در حالت استاندارد

با توجه به مدل برازش داده شده در شکل  6مشاهده میشود که مقدار سطح معناداری  ۰/۰۰۰۰است که
نشاندهنده تایید فرضیه صفر ،مبنی بر مناسب بودن مدل مفهومی تحقیق است.

شکل  .4اندازهگیری مدل نهایی و نتایج فرضیهها در حالت معنیدار

مقادیر قرار داده شده بر روی هر یک از پیکانها در شکل  4نشان میدهد که آیا هریک از روابط نشان داده
شده معنیدار است یا خیر .اگر مقدار تی از مقدار  1/۹3بیشتر باشد ،رابطه نشان داده شده معنادار است و تمامی
روابط معنادار میباشد.
برازش مدل نهایی .نتایج نشان میدهد که نسبت مربع کای دو( با مقدار )5۰/3۹به درجه آزادی(به میزان)۱4
برابر با  ۱/11است که کمتر از عدد سه و قابل قبول است .همچنین مقدار آماره شاخص ریشه دوم میانگین مربعات
باقیمانده  RMSEAبه مقدار ( ، )۰/۰164به دلیل کوچکتر بودن از ۰/۰1معیار مناسبتری از مقدار سطح معناداری
آزمون کای دو است و با توجه به اینکه کمتر از مقدار  ۰/۰5است خوب بودن مدل را تایید مینماید .شاخصهای
برازش در مدل نهایی ،استخراج شده از نرم افزار لیزرل ،در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شاخص برازش

اختصار

مقدار مطلوب

مقدار گزارش شده

نتیجه

SRMR

کمتر از ۰/۰1

۰/۰5۹

مورد قبول

GFI

 ۰/۹و باالتر
باالتر از ۰/۰5
 ۰/۹و باالتر
 ۰/۹و باالتر
 ۰/۹و باالتر
 ۰/۹و باالتر
 ۰/۹و باالتر
مقادیر بین  1تا 5
بین  ۰تا  1ترجیحاً کمتر از
۰/۰1

۰/۹۰
۰/3۰
۰/۹4
۰/۹۱
۰/۹5
۰/۹5
۰/۹1
۱/11

مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول

۰/۰16

مورد قبول

شاخص ریشه میانگین مجذور باقیمانده
استاندارد شده
شاخص نیکویی برازش
ریشه میانگین مجذور باقیمانده
شاخص برازش به هنجار
شاخص برازش هنجار نشده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص فزاینده برازش
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش
نسبت کای دو به درجه آزادی

X2/DF

ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده

RMSEA

RMR
NFI
NNFI
CFI
IFI
AGFI

با توجه به جدول  1شاخصهای برازندگی ،برازش مدل را مورد تائید قرار میدهند .معیارهای آر.ام.اس.ای.آ،
مقدار معناداری و کای دو تقسیم بر درجه آزادی نیز در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدل دارای برازش مناسب
است .دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن
مدل با سازههای نظری است .اندازهگیری متغیرهای پنهان از کفایت و برازش الزم برخور دارند و در نتیجه ،نتایج
حاصل از برآورد مدل پژوهش ،قابل اتکا و مورد اعتماد است.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق

با توجه به شکلهای  6و  4تحلیل آماری نشان میدهد در آزمون فرضیه اول ،ضریب مسیر بین دو متغیر
کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی در حالت استاندارد برابر ( )۰/۱3است ،همچنین مقدار آماره تی
برای این ضریب برابر ( )6/34و بیشتر از  1/۹3است .در آزمون فرضیه دوم ،ضریب مسیر بین دو متغیر کارکرد فنی
معماری سازمانی بر اصالح فرآیند کسبوکار در حالت استاندارد برابر( )۰/۹4میباشد ،همچنین مقدار آماره تی برای
این ضریب برابر ( )1۱/۹6و بیشتر از  1/۹3میباشد .همچنین در آزمون فرضیه سوم ،ضریب مسیر بین دو متغیر
اصالح فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی در حالت استاندارد برابر ( )۰/6۹میباشد ،همچنین مقدار آماره تی
برای این ضریب برابر ( )3/61و بیشتر از  1/۹3میباشد .بهطور کلی نتایج برآورد مدل ،حاکی از آن است که کارکرد
فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی و کارکرد فنی معماری سازمانی بر اصالح فرآیند کسب و کار و نیز
اصالح فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
آزمون فرضیه چهارم /میانجی :به منظور بررسی اثر میانجی اصالح فرآیند کسبوکار در فرضیه مورد بحث،
بایستی اثر مستقیم دو سازه را با اثر غیر مستقیم در حالت دخیل ساختن متغیر میانجی مورد بررسی قرار داد تا در
صورت افزایش بتوان اثر میانجی را قابل قبول دانست .با توجه به شکلهای  6و  4تحلیل آماری نشان میدهد
ضریب مسیر بین دو متغیر کارکرد فنی معماری سازمانی بر اصالح فرآیند کسب و کار برابر ( )۰/۹4و ضریب مسیر
بین دو متغیر اصالح فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی برابر ( )۰/6۹است و همچنین مقدار آماره تی برای این
ضرایب بیشتر از  1/۹3است که حاکی از معنادار بودن این ضرایب است .در فرضیه حاضر با وجود بیشتر بودن اثر
مسیر غیرمستقیم  ۱۹/6درصد از مسیر مستقیم  ۱3درصد و با توجه به اثرکل %56/6مطابق جدول  ۹میتوان نتیجه
گرفت متغیر میانجی تاثیر را افزایش میدهد و نقش میانجی مورد تأیید واقع میشود .بنابراین ،کارکرد فنی معماری
سازمانی با نقش میانجی اصالح فرآیند کسبوکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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جدول  .۹خالصه نتایج آزمون فرضیه میانجی  /فرضیه چهارم
فرضیه

اثر مستقیم  +اثر غیرمستقیم

اثرکل

نتیجه

کارکرد فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصالح فرآیند کسب وکار بر
عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

%۱۹/6 +% ۱3

%56/6

تایید

نتایج آزمون فرضیهها به صورت خالصه در جدول  1۰قابل مشاهده است.
جدول  .1۰خالصه نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه های تحقیق

ضریب مسیر

ضریب معناداری

نتیجه

 -1کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -۱کارکرد فنی معماری سازمانی بر اصالح فرآیند کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -6اصالح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -4کارکرد فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصالح فرآیند کسب و کار بر عملکرد
سازمانی تأثیر معناداری دارد.

۰/۱3
۰/۹4
۰/6۹

6/34
1۱/۹6
3/61

تایید
تایید
تایید

۰/۱۹

-

تایید

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

اهمیت استفاده از معماری سازمانی ،ابزاری برای مقابله با خطرات زمینه کسبوکار و کسب عملکرد بهتر است.
با توجه به مبانی نظری در این پژوهش  4فرضیه مطرح و همه فرضیهها مورد تأیید قرار گرفت .نتایج فرضیههای
تحقیق ،حاکی از آن است که کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی نفت تأثیر مثبت و
معناداری دارد و فرضیه اول مورد تأیید است .این فرضیه با تحقیقات خدابخشی و همکاران ( ،)16۹5سرلک و
همکاران ( ،)16۹5زرگر ( ،)16۹3یزدان پناه و همکاران ( ،)16۹3جعفرزاده زرندی وهمکاران ( ،)16۹۹راویچادران
( ،)۱۰11کاسیمسپ ( )۱۰11و تالون و همکاران ( )۱۰1۹همراستا /هم سو می باشد .همچنین کارکرد فنی معماری
سازمانی بر اصالح فرآیند کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد و دومین فرضیه تحقیق مورد تایید می باشد.
نتایج این فرضیه همراستا با یافته های پژوهش حبیب الهی و همکاران( )16۹5و ون زیجل و ون بل ( )۱۰14و
مونتیلوا و همکاران ( )۱۰14است .اصالح فرآیند کسبوکار بر عملکرد سازمانی نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد و
فرضیه سوم این پژوهش مورد تایید می باشد که با نتایج تحقیق کشاورز و همکاران ( )16۹۹همراستا است .در
نهایت چهارمین یافته پژوهش نشان داد که کارکرد فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصالح فرآیند کسب
وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و فرضیه چهارم مورد تایید می باشد که با نتایج تحقیقات
حبیب الهی و همکاران( ،)16۹5کویورز و همکاران( )۱۰1۹و فلیپ النوس و همکاران ( )۱۰1۹هم سو است.
پیشنهادهای کاربردی این پژوهش عبارتند از )1 :مدیران با پایش محیط داخل و خارج سازمان و اعمال بازخورد
به فرآیند توسعه معماری و اعمال بازخوردهای مناسب در جهت چابکسازی معماری سازمانی اقدام نمایند )۱ .قبل
از اجرا ،ابتدا هماهنگ سازی ،همراستایی و هماهنگی معماری سازمانی با فرایندهای کسبوکار انجام گردد)6.
شناسایی و نمایش نقاط ضعف در فرایندها و جایگزینی منابع ،یکپارچگی و ارتباط بین معماری سازمانی و فرایندهای
کسب و کار مورد ارزیابی قرار گیرد )4 .نظام طراحی و بازنگری فرآیندها ،تدوین و اجرا گردد و فعالیتهای فاقد
ارزش افزوده حذف گردد و همواره طرحها ،پیشبینیها و جایگزینها را به سرعت مورد ارزیابی قرار گیرند )5 .بانک
اطالعاتی از شاخصها برای تعیین میزان اثربخشی فرآیندها ،تدوین شود و بر مبنای آن ،فرآیندها محک زده و
بازنگری گردد )3.مدیران ،فرآیندهایی را که در آن یک فعالیت مشابه یا اضافی در مکانهای متفاوت توسط افراد
مختلف و یا هر دو انجام میشود شناسایی و حذف نمایند )۹ .در معماری سازمانی باید اجزاء اصلی آن که اطالعات،

11۹

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۹8ـ بهار 1۹۴1

فرایندها ،جایگاههای سازمانی ،قوانین ،روشها و غیره میباشند ،به صورت پیچیده و منعطف با یکدیگر رابطه برقرار
کنند .همچنین معماری سازمانی باید انعطافپذیری باالیی داشته باشد.
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود:
 )1این مدل در میان سایر شرکتهای دولتی و خصوصی نیز بررسی گردد و نتایج به صورت مقایسهای مورد
مطالعه قرار گیرد.
 )۱همچنین پژوهشگران جهت دستیابی به اطالعات بیشتر از سایر روشهای جمعآوری دادهها از قبیل مصاحبه
و دیگر تکنیکهای محاسباتی ،محاسبات فازی و مقایسهای استفاده نمایند.
 )6نقش استراتژیهای فناوری اطالعات بر موفقیت معماری سازمانی بررسی گردد.
 )4نقش معماری فنی سازمانی را بر کسب مزیت رقابتی و عملکرد پایدار در سایر شرکتها مورد بررسی قرار
دهند.
 )5با توجه محدودیتهای تحقیق ،ضمن شناسایی و بررسی شاخصهای دیگر از متغیرهای آن ،نقش تعدیلگر
هوش سازمانی بر متغیرها بررسی شود.
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