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 در پرتو فرهنگ سازمانی تأثیر فناوري اطالعات بر چابکی سازمانی

  *،2زهرا علیجانی ،1اله رهنوردفرج 

  ایران ،تهران ،مدیریت گروه ،زش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزيمؤسسه عالی آمو ،دانشیار1
  مکاتبات) دار(عهده قروین، ایران، گروه مدیریت دولتی ،دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین 2 

  1394اسفند  :یرشپذ ،1394بهمن  اصالحیه: ،1394آذر  :یافتدر یختار

    چکیده

ت ناشی از ظهور عصر تجاري جدیدي شود. این واقعی می رتمشکل و مشکل ها ت و بقاي سازمانرن بیست و یکم دست یابی به موفقیهمزمان با شروع ق
ي ها دستیابی به فرصت، تلفیق ساختارها و راهبردهاي جدید و اتبراي مدیریت موفق تغییر ها سازمان یکی از خصوصیات اصلی آن است. "تغییر"است که 

ي سازمان ناتوان نشان ها ي گذشته را در رویارویی با چالشها رویکردها و دیدگاهروند شدید تغییرات،  جدید بازار، به سرعت و انعطاف پذیري نیاز دارند.
و رسیدن به موفقیت معرفی کرده است. همچنین در عصر حاضر، فناوري اطالعات در  ها را براي رویارویی با چالش "چابکی"داده و پارادایم جدیدي بنام 

 یی تأثیرها شاخص بر ها سازمان در اطالعات میت آن از انقالب صنعتی کمتر نیست. فناوريسرتاسر جهان در حال ایجاد انقالبی نوین است که اه
 بپذیرد، فناوري این از فراوانی تأثیرات تواند می که ییها حوزه از یکی .روند می شمار به ها سازمان براي موفقیت اولیه شروط از همگی که گذارند می

 در مشتریان متغیر نیازهاي به تا کند شتاب و عجله ارتباطی بناي زیر با کارکنان و فناوري ادغام با خواهد تا می سازمان از سازمان است. چابکی چابکی
بررسی تأثیر فناوري اطالعات بر چابکی  پژوهش حاضرهدف از  .دهد نشان واکنش نشده است بینی پیش و مدام تغییرات که داراي بازاري محیط

  است. سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی

  چابکی سازمانی، فناوري اطالعات ، فرهنگ سازمانی.: کلمات کلیدي

  مقدمه -1

 هـا  در هزاره سوم میالدي، اطالعات به عنوان رکـن اصـلی قـدرت تمـدن    
مطرح شده است. تاریخ گواه آن است که انسان در مسـیر تمـدن خـویش    
سه گذر اصلی را طی نموده که هر یـک از ایـن مراحـل، نمایـانگر قـدرت      

و توســعه  هـا  . در دورانـی وســعت زمـین  تمـدن در آن زمـان بــوده اسـت   
کشاورزي، سپس کارخانه و صنایع و در حال حاضر نیز اطالعات و فناوري 

  ي تمـدن در هـزاره سـوم محسـوب    هـا  تـرین پایـه  مربوط بـه آن اساسـی  
هاي مشـتري   تکنولوژي، شرایط بازار و خواسته این دوره، در ].1[شوند می

این وضعیت موجـب  کرده که پیداتغییر  هاي مختلف با سرعت و در جهت
استراتژیک، قابلیـت بقـا و    تجارت، دیدگاه يها تیبازنگري اساسی در اولو

باال ضروري  شده است. در این عصر، قیمت رقابتی و کیفیتي آن ها روش
آن  کننـده موفقیـت تجـاري نیسـتند و بـه جـاي      هستند اما عامل تعیین

به مشتري به عنـوان یـک   به بازار و پاسخ سریع و منعطف  سرعت رسیدن
کیـد  أتین در جهان امروز بیشتر .است  اساسی مورد توجه قرار گرفته اصل

ي آن واکنش که الزمهازگاري با تغییر در محیط تجاري است س بر قابلیت
و پاسخگویی سریع به این عوامل تغییر و تحول و در نهایت کسب چـابکی  

  چابکی توانـایی سـازمان بـراي پاسـخگویی بـه تغییـر اسـت تـا         ].3[است

برداري قرار شود مورد بهره اساس این تغییر ایجاد می هایی را که بر فرصت
ها در مواجهه با تغییرات محیط (بازار، رقابـت، نیازهـاي    سازمان ].7[دهد 

ــایی و    ــه ایجــاد توان ــاز ب ــاعی) نی ــاي اجتم ــاوري و فاکتوره مشــتري، فن
هـاي   تدخیل کردن ایـن تغییـرات در فعالیـ    اي چابکی از طریقه قابلیت

حـل در کوتـاه تـرین زمـان ممکـن       درونی و برونی خود جهـت ایجـاد راه  
 ].7[هستند

  موضوع چابکی چیزي نیست که بتوان آن را فقط بـراي بخـش خصوصـی    
توانـد عرصـه    مـی  در نظر گرفت. به کارگیري چابکی در بخش دولتی نیـز 

و بالندگی این مفهوم باشد. برخی اعتقاد دارند کـه بـا   مناسبی براي رشد 
توجه به عدم وجود رقابت و سرعت در بخش دولتی و در یک کلمـه عـدم   
وجود پویایی در محیط کاري و عملیاتی آن، عمالً بیان چابکی در این بخش 

  (مطالعـه   بی معنـا و بـی ربـط اسـت، بـه خصـوص کـه مطالعـاتی نظیـر         
   ،5فیلیپس -2010، 4راسچک -2010، 3دوز -2011، 2چن-2011، 1رابرتس
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4.Raschke 
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) بیشـتر بـه تولیـد    2005، 2وایـت  -2007همکاران،  و 1آگارول -2009 
ي تولیــدي و خصوصــی هــا چابــک و چــابکی زنجیــره تــأمین در ســازمان

اختصاص داشته است، ولی ما معتقدیم که بخش دولتی بـه دلیـل کثـرت    
و در راسـتاي بالنـدگی و   ي آنهـا  هـا  ارباب رجوعان و نیز نیازها و خواسـته 

ي سرعت و کیفیت و مهمتر از همه هزینه، بیشـتر  ها تعالی خود در زمینه
  ].2[از بخش خصوصی و تولیدي به چابکی نیاز دارد

آن شـدیم کـه تحقیقـی در راسـتاي      به دلیل این گونه اختالف نظرها بر 
سازمانی بررسی تأثیر فناوري اطالعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ 

ي چنین ها ي اجرایی شهر قزوین انجام دهیم. همچنین یافتهها در دستگاه
ي هـا  گذاري براي تدوین استراتژيمشیتوان در زمینه خط می تحقیقی را

  سازمان مورد استفاده قرار داد.

  چابکی سازمانی -2

 در فرهنگ لغـت، بـه معنـاي حرکـت سـریع، چـاالك، فعـال        3واژه چابک
تفکـر  توانـایی    و چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان، باشد  می

پذیري  مفهوم چابکی ناشی از انعطافسریع با یک روش هوشمندانه است. 
در  1991ل در اقتصاد بود که در ابتدا توسط گروهـی از محققـان در سـا   

هایی کـه بایـد    هاي به منظور توصیف روش در دانشگاه لی 4مؤسسه یاکوکا
شـدند،   مـی  هـاي حیـاتی فرآینـد تولیـد در نظـر گرفتـه       نبـه به عنـوان ج 

طور مداوم خود را بـا   ها باید به داد که سازمان گردید. تحقیقات نشان بیان
فاکتورهـایی از قبیـل   تغییرات محیط کسب و کار تطبیق دهنـد و نیازبـه   

هـا الزامـی    بـراي سـازمان    شایسـتگی  ،پذیري، پاسـخگویی سرعت، انعطاف
  ].14[است

 بـا  مخالف یک، هیچ اما است شده ارائه چابکی براي زیادي يها تعریف
 ایـده  ،هـا  ایـن تعریـف   عموماً .کنندنمی نقض را یکدیگر نبوده، یکدیگر
 بـه  توجـه  دهنـد. بـا   می نشان را کار و کسب محیط در تغییر و سرعت
 باشـد،  همگـان  تائید مورد که جامعی تعریف چابکی بحث بودن جدید
  ندارد. وجود

چـابکی بـه معنـاي توانـایی هـر       1999در سـال   5ژانگ و شریفی باور به
 محـیط  در موجـود  تغییرات بینی پیش و ادراك حسگري، براي سازمان

 تشـخیص  را تغییـرات محیطـی   بتوانـد  باید سازمانی چنین است. کاري
عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. چابکی عبارت است  به آنها به داده،

پذیري، نوآوري، کیفیت و شناسایی موفق مبانی رقابت (سرعت، انعطاف :از
سودآوري)، انسجام منابع و اقدامات مناسب و تغییرات سریع، براي فـراهم  

  کردن محصوالت و خدمات براي خواست هر مشتري.
  صـورت  بـه  تـوان  مـی  را چـابکی  :بـود معتقـد   1999در سـال   6ورنادات

 کسـب  جهـت  در متغیرکـاري  نیازهـاي  با سازمان نزدیک راستاییهم 
                                                        

1.Agarwal 
2 .White 
3 . Agile 
4 .Iacocca 
5.Sharifi & Zhang 
6.Vernadet 

 بـا  کارکنـان  يهـا  سازمانی، هـدف  چنین کرد. در تعریف رقابتی مزیت
 در یکدیگر با توأم دو این و داشته قرار راستا یک در سازمان يها هدف
  .بدهند مناسبی پاسخ مشتریان نیازهاي متغیر به تا هستند صدد

 پـارادایم  سـاختن  عملیـاتی  منظـور  بـه  2000در سـال   7کید به اعتقاد
 یک، هر که دانست شماربی مؤسسات از تلفیقی را آن توان می چابکی،
 و دارند مشترك يها فعالیت براي را کلیدي شایستگی یا مهارت چندین

 بـه  سـریع  واکـنش  بـراي  کمـک یکـدیگر   بـه  را سـازمان  تواننـد  مـی 
  سازند. آماده مشتریان، متغیر يها نیازمندي

   سنجش چابکی سازمانی -3

در پـی تحــوالت گســترده   1990تـا اواســط دهــه   1980اواخـر دهــه  از 
و اقـدامات زیـادي بـراي     هـا  اقتصادي و سیاسی در سرتاسر جهان، تالش

ي جدید در کسب و کـار جهـانی   ها و عوامل مؤثر بر نظام ها شناخت ریشه
  به مرحله عمل درآمده است.

شـده   ي متعددي براي توسعه و سنجش چـابکی در ادبیـات ارائـه   ها مدل
 کنیم: می در ادامه به مهم ترین آنها اشارهاست که 

  8مدل شارپ و همکارانش3-1

کنـد داراي سـه    مـی  این مدل که یک مدل نظري براي تولید چابک ارائـه 
  جزء است:

ي هـا  . خروجـی 3 ].14[ي مـدل هـا  . توانـا سـازنده  2ي مـدل؛  هـا  . پایه1 
  ].16[مدل

  9مدل شریفی و ژانگ3-2

و ژانگ است. این مدل مفهومی که براي استقرار مدل بعدي مدل شریفی 
  ي تولیدي پیشنهاد شده است، شامل سه بخش است:ها چابکی در سازمان

تغییـرات/ فشـارهاي محـیط     :انـد از که عبارت "ي چابکیها محرك"الف) 
 ي جدید اجراي کسب وها تجاري که شرکت را به جست و جو براي روش

  اش محافظت کند.رقابتی يها مزیتدارد تا بتواند از  می کارش وا

ي اساسی که شرکت براي ها شامل توانمندي "ي چابکیها توانمندي "ب)
پاسخ مساعد به تغییرات ایجاد شده در محیط تجاري و کسـب امتیـازات   

 اساسـاً بـه چهـار بخـش تقسـیم      ها رقابتی به آنها نیاز دارد. این توانمندي
  انعطاف پذیري، سرعت.شوند: توجه و واکنش، شایستگی،  می

ي هـا  شـامل ابـزار و وسـایلی کـه توانمنـدي      "تهیه کنندگان چابکی"ج) 
  ].25[آوردتوان از طریق آنها به دست  می چابکی را

  
                                                        

7.Kidd 
8.Sharp 
9 .Zhang and sharifi 
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  1مدل یوسف و همکارانش3-3

  این مدل چهار مفهوم اساسی را براي تولید چابک ارائه کرده است.
: شایستگی اساسی ممکـن اسـت بـا    2ي اساسیها الف) مدیریت شایستگی

محصول شرکت مرتبط باشد و در دوسطح متفاوت اما مرتبط (شخصـی و  
  کارخانه) شناسایی شده باشد. 

ب) بنگاه مجازي: در تولید چابک عبارت بنگاه مجازي با معـانی متفـاوتی   
رود. در ایـن جـا منظـور سـرمایه گـذاري مشـترك بـا دیگـر          مـی  به کار
  ي اساسی مکمل و مشخص دارند. ها یستگییی است که شاها شرکت

تواننـد   می ي چابک به آسانیها دهی مجدد: بنگاهج) توانمندي براي شکل
دهی و تنظـیم مجـدد   گیري در تمرکز، تنوع سازي، شکلجایی چشمجابه

ي بـاز از  ای ویژه و سریع را به عنـوان پنجـره  کسب و کارشان ایجاد و هدف
  ارائه کنند. ها فرصت

مبتنی بر دانش: به طور جامع و واضح دانش را با توجه به تولیـد  د) بنگاه 
(شامل تجربیات افراد در سازمان، گزارشات شرکت، موارد تاریخی، پایگـاه  

  ].28[اندو منابع دیگر) تعریف کرده ها داده
الي جمالت گنجانده شوند، فاصله کافی هاگر باید کلمات انگلیسی در الب

چنانچه در مقاله از نظر گرفته شود.  در ها و کلمات فارسیبین آن
اولین استفاده تفصیل آن  استفاده شود، الزم است در 3مختصرنویسی

چنانچه مختصرنویسی در نویس آورده شود. زیرصورت هنویسی بخالصه
همان چکیده و بدون فاصله ذکر  شود، تعریف آن باید درچکیده آورده می

  ستفاده نشود.انویس آخردر هیچ مورد از شود. 

   چابکی سازمانی و فناوري اطالعات -4

کننـد تـا فنـاوري اطالعـات را بـه طـرز        مـی  هاي دنیا تالشي دولتهمه
ي هــا اي در جهــت نیــل بــه اهدافشــان، مــدیریت کننــد. دولــتشایســته

کنند تا  می گذاري کالنیکشورهاي مختلف براي فناوري اطالعات سرمایه
را بهبود بخشند، آنها هدف خود را  بدین طریق سطح زندگی مردم جامعه

ي اطالعات را به منظـور نزدیکتـر کـردن    ها اند که فناوريبر این قرار داده
دولت به مردم، بهبود بخشیدن کیفیت روابط دولت با کشورهاي همسایه، 

ي اقتصاد جامعه و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان ها تر کردن پایهقوي
 يا عبارت است از مجموعه 4فناوري گیرند. ي مختلف دولتی به کارها بخش

هایی که  ماشین آالت و مهارتتجهیزات،  ابزار، فنون، ها، روش از فرآیندها،
علم با مطالعه  .گردد ییا خدمتی ارائه م شود یها کاالیی ساخته م توسط آن

و به دنبال کشف  پردازد یطبیعت به بررسی رفتارهاي طبیعی و فیزیکی م
و دستاوردهاي علمی،  ها ایده يربه کارگی حالیکه فناوري با ها ست در پدیده

در اواخر  واژه فناوري احتماالً .کند خدمات و کاالي مورد نیاز بشر را اداره می
میالدي براي اشاره به استفاده از فناوري کامپیوتر براي کار با  1970دهه 

  ].15[ه استشد اطالعات ابداع
                                                        

1 . Yusuf and Sarhadi 
2 .Core competency management 
3. Abbreviation  
4. Technology  

گوناگونی ارائه شده است که با کنکـاش   يها براي فناوري اطالعات تعریف
بـا ایـن    ].13[شـوند  مـی  دقیق و عمیق، ناسازگارهایی نیز بین آنها آشـکار 

وجود بسیاري از آنها از لحاظ دامنه شمول مشابه یکدیگر هستند. اسکات 
ــه  5مورتــون ي هــا ایــن فنــاوري را بســیار گســترده و شــامل تمــامی گون

ي هـا  افزار آنهـا، و همچنـین شـبکه   نرمافزارها و هم کامپیوترها، هم سخت
ي خصوصـی و  هـا  بین دو کامپیوتر شخصی تا بزرگترین شـبکه  6ارتباطات

و ارتبـاطی  7ي کـامپیوتري هـا  داند. عالوه بر ایـن، وي فنـاوري   می عمومی
یکپارچه را شامل سیستمی کـه یـک کـامپیوتر شخصـی را بـه یـک ابـر        

ي جهان گسـتر در زمـره   اه کند، تا شبکه می کامپیوتر در یک اداره متصل
ي مربوط به کـامپیوتر و  ها فناوري 8هیکس ].23[داند می فناوري اطالعات
نماینـد،   می را که ابزار خودکار کار با اطالعات را فراهم 9ارتباطات راه دور

کند. تعریف او هم سخت افزار و هـم   می به عنوان فناوري اطالعات تعریف
  ].17[شود می افزار را شاملنرم

کند دیوارهایی را فرو بریـزیم کـه    می امروزه، فناوري اطالعات به ما کمک
کنند و به ما  می وظایف، محل جغرافیایی، و سطوح مدیریتی را از هم جدا

دهند شبکه جدیدي از روابط را بین اعضاي سـازمان بـه وجـود     می اجازه
ود کـه  بر پایه مدیریت مجازي خواهد ب ها آوریم. در آینده مدیریت سازمان

، اطالعـات، و مـدیریت   ها در آن نقش اساسی را تکنولوژي پیشرفته شبکه
کند و اساس آن بر ارگونـومی (سـاختار ارتبـاط     می ایفا ها گیري از آنبهره

رایانه) استوار است. در این ساختار مدیریت گزارش دهی به صورت -انسان
همه جانبـه و  عمودي نیست و ارتباطات داراي ساختار و ابعاد چندگانه و 

توان گفت در جامعه ي ارتباطـات و اطالعـات،    می همگانی است. بنابراین،
شـود و بـر پایـه     می به منزله ي مدیریت مجازي مطرح ها مدیریت سازمان

گیري از اطالعات در تمـام  فراهم آوردن امکانات، برقراري ارتباطات و بهره
  ].4[د بودي فعال سازمان میسر خواهها و الیه ها سطوح و تخصص

ي اصـلی  هـا  همانطور که در تعاریف چابکی عنـوان شـد، یکـی از قابلیـت    
ي هـا  چابکی، افزایش سرعت پاسخگویی از طریـق بـه کـارگیري فنـاوري    

ي ابعـاد و  بی شماري درباره يها اطالعاتی پیشرفته است. مقاالت و نوشته
ي مفاهیم چابکی وجود دارد اما هیچ یک از آنها بـه نقـش مهـم و ارزنـده    

اند. با ایـن همـه،   ي کاملی نداشتهاوري اطالعات در جهت چابکی اشارهفن
ي اطالعـاتی  ها یی را براي کاربرد سیستمها برخی از محققان دستورالعمل
اطالعـات بـراي بـه     انـد. اسـتفاده از فنـاوري   در تولید چابک فراهم کـرده 

حـال  کننـدگان در  اشتراك گذاشتن اطالعات در بین خریـداران و عرضـه  
اساس اطالعات اسـتوار اسـت   ر خلق یک زنجیره عرضه مجازي است، که ب

تواند عامل کلیدي در حصول نتیجه  بازاریابی به لحاظ سنتی نمیتا ابداع. 
در مقابله با محیط تجاري فعلی کـه تقاضـاي    .در یک محیط رقابتی باشد

کنـد کـه اهمیـت     بینی در آن است روند معمول ایجاب میغیر قابل پیش
                                                        

5.Scott Morton 
6.Communications 
7.Computting 
8.Heeks 
9.Telecommunications 
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  ].11[درك و مالحظه نمود  سرعت عرضه را

 شده مطرح يها فناوري کارآمدترین از یکی عنوان به اطالعات فناوري 

 شـمار  به ها سازمان براي ي چابکیها قابلیت ایجاد يها اهرم مهمترین از
  بود. نخواهد میسر سازمان سازي چابک آن بکارگیري بدون که رود می

  
  ].6[ي مبنی بر نقش فناوري اطالعات در چابکی سازمانیها اي از پژوهشنمونه :)1(جدول 

  روش تحقیق  نتیجه اصلی تحقیق  محقق

پذیري مطلوب ي اطالعاتی براي دستیابی به انعطافها وجود سیستم  )1991آلن و بوینتون (
  است.

به همراه ي مدل مفهومی ارائه
  مطالعه موردي

پذیري سازمان از طریق فناوري اطالعات تأثیر قابل توجهی بر انعطاف  )1994لوکاس واولسون (
  واکنش سریع به شرایط داد. تسریع پردازش اطالعات و

ي مدل مفهومی به ارائه ارائه
  همراه مطالعه موردي

آگاهی و پاسخگویی سریع به  ي اطالعات موجبها استفاده از شبکه  )1997ظاهر و همکارش (
  شود. می بازار متغیر

  تجربی

فناوري اطالعات از طریق گسترش و غنی سازي دانش موجب   )2006اوورباي و همکاران(
  شود. می چابکی سازمانی

  ي مدل مفهومیارائه

ي فنی و رفتاري فناوري اطالعات موجب ها برخورداري از قابلیت  )2007فینک و نیومن (
  شود. می استراتژیکچابکی 

  پژوهش میدانی

  )2007ژانگ و شریفی (
  

  پیمایشی -توصیفی   ي اطالعاتی یکی از فراهم کنندگان چابکی است.ها سیستم

  ي مدل مفهومیارائه  شود. می ي فناوري اطالعات موج چابکی استراتژیکها زیر ساخت  )2002ویل و همکاران (

ي فناوري اطالعات ها اطالعات و مهارتي فنی فناوري ها قابلیت  )2008تالون (
  مدیران بر چابکی مؤثر است.

  تحلیل واریانس

ي چند ها همبستگی و تحلیل  فناوري اطالعات یکی از توانمندسازهاي چابکی عملیاتی است.  )2011لو و همکارش (
  متغیره

ي فناوري اطالعات بر چابکی سازمان ها برخورداري از زیر ساخت  )2007( راسچک
  اثرگذار است.

  تحلیل واریانس

ي سترسی به اطالعات تقاضا و زنجیرهارتباطات مجازي موجب د  )2005( ترونگ و همکاران
  شود. می تأمین به صورت آنی

  منطق فازي

سید حسینی و همکاران 
)1388(  

گیري از تسهیالت فناوري اطالعات براي تدوین استراتژي، بهره
جدید و فراهم سازي اطالعات غنی از آگاهی اعضاي تیم توسعه محصول 

  رقبا و شرکا از مزایاي به کارگیري فناوري اطالعات است.

ي چند ها همبستگی و تحلیل
  متغیره

  ي مدل مفهومیارائه  بنگاه مجازي و فناوري اطالعات از توانمندسازي چابکی هستند.  )2000( شریفی و ژانگ

  ي مدل مفهومیارائه  کنندگان چابکی است.از فراهمفناوري اطالعات یکی   )1999( شارپ و همکاران

   
  

به هر حال، در بررسی تأثیر فناوري اطالعات بر چابکی سازمانی، تـاکنون  
کنندگی فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اسـت. از   نقش تعدیل

اي، مدل مفهومی پژوهش این رو در این پژوهش براي بررسی چنین رابطه
  ) ارائه شده است.1به شرح ذیل (شکل 

ی به مدل مفهـومی ایـن پـژوهش، ابتـدا تعـداد زیـادي از       ابی دستجهت 
اطالعـات و ارزیـابی   ي معـروف کاربردهـاي فنـاوري    ها چارچوبها و  مدل

چابکی و فرهنگ سازمانی که توسط محققـان و خبرگـان ارائـه گردیـده،     
بندي شد. از نتایج بدست آمده مدل مفهومی ارزیابی تأثیر بررسی و دسته

 هاي چـابکی  بر چابکی سازمان تهیه گردید که ابعاد و شاخص اطالعاتفناوري 
برد فنـاوري اطالعـات   نماید. در این مدل مفهـومی، مـدل کـار    را مشخص می

(که کاربردهاي فناوري اطالعات را در بـاز طراحـی کسـب و     1991ونکاترامن،
بندي کرده است)، مدل مفهـومی  کار در یک سلسله مراتب پنج سطحی طبقه

هــاي توجــه و واکــنش،  (کــه از شــاخص 1999پیشــنهادي شــریفی و ژانــگ،
ی سـنجش  هـاي اصـل   ، سرعت و شایستگی بـه عنـوان شـاخص    پذیري انعطاف

(بـه   2000چابکی استفاده شده اسـت) و همچنـین مـدل فرهنـگ دنیسـون،     
     است. عنوان متغیر تعدیل کننده) مورد استفاده قرار گرفته
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  : مدل مفهومی پژوهش)1(شکل

  ي پژوهش به شرح زیر قابل طرح هستند:ها فرضیهمطابق مدل مفهومی، 

 .فناوري اطالعات بر چابکی سازمانی تأثیر مثبتی دارد 

    فرهنگ سازمانی در تأثیر فناوري اطالعات بر چابکی سـازمانی در نقـش
 شود. می تعدیل کنندگی ظاهر

  روش پژوهش -5

این پژوهش از نظـر   2003 در سال توجه به مدل پیاز تحقیق ساندرز با
گیري پژوهش روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است: از نظر جهت

کاربردي، داراي فلسفه اثبات گرایی، رویکرد قیاسی، استراتژي پیمایشی، 
  ].22[باشدهدف توصیفی و افق زمانی طولی می

قـزوین   ي اجرایـی شـهر  هـا  ي آماري تحقیق حاضر شامل دستگاهجامعه
گیـري مورگـان   است و با استفاده از جدول نمونه 70است که تعداد آنها

ي مربوط گردآوري شده است. ها سازمان مشخص و داده 59تعداد نمونه 
نفـر   159پرسشنامه توزیع شده است که در مجمـوع   10در هر سازمان 

 ي سطح فردي به سطح سازمانی تبدیل شد.ها پاسخ دادند و آنگاه داده
وري اطالعات تحقیق حاضر بر مبناي پرسشـنامه اسـت. ایـن    ابزار گردآ 

(مدل شـریفی   پرسشنامه از سه قسمت اساسی سنجش چابکی سازمانی
در  (مـدل ونکـاترامن   )، کاربرد فناوري اطالعـات 1999در سال  و ژانگ

) 2000در سال (مدل دنیسون ) و سنجش فرهنگ سازمانی1991سال 
  تشکیل شده است.

گیـري  آوري اطالعـات و انـدازه  ترین ابزار جمعمهمچون در این تحقیق، 
نامه از اهمیت خاصی برخـوردار  متغیرها پرسش نامه است، روایی پرسش

هاي درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکـن  است. طرح پرسش
 عتبـار ا پژوهش این درنامه است. برسد، شرط اساسی براي روایی پرسش

 اعتبـار  اسـت. قـرار گرفتـه    ها مورد بررسی بزار گردآوري دادهی ایامحتو
اعمـال   بـا  وخبرگان بررسـی   توسطي این پژوهش نامه پرسش یئمحتوا

. در خصوص پایایی ابـزار در  است گرفته قرار تأیید ت اصالحی موردارنظ
 منظـور  بـدین این پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شـده اسـت   

 سـپس  و گردید آزمون پیش نامه پرسش 15 شامل اولیه نمونه یک ابتدا
 کمـک  بـه و  هـا نامـه  پرسش این از آمده دست به هاياز داده استفاده با

 نبـاخ وآلفـاي کر  روش بـا  اعتمـاد  ضریب میزان ،SPSS افزار آمارينرم
که در ادامه، جدول مقـادیر آلفـاي کرونبـاخ     شده محاسب ابزار این براي

  .براي هر کدام از ابعاد آورده شده است

  : ضرایب آلفاي کرئنباخ براي هر کدام از متغیرهاي اصلی مورد بررسی)2(جدول

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیرهاي تحقیق

  آلفاي ثانویه آلفاي اولیه

  914/0  919/0  کاربرد فناوري اطالعات

  940/0  911/0  چابکی سازمان
  963/0  920/0  فرهنگ سازمان
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 ي پژوهشها یافته -6

کـه   اسـت هـاي حاصـل از پـژوهش     این بخش دربارة نحوة پردازش داده
بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (مدل ساختاري پژوهش)  2شامل 

هـاي  باشد. آمار توصیفی جامعه مورد مطالعه را با استفاده از شاخصمی
کنـد و در بخـش آمـار    خود با توجه به متغیرهاي مورد نظر توصیف مـی 

هاي متغیرهـاي پـژوهش،   استنباطی سؤال پژوهش با استفاده از شاخص
  شوند.و تفسیر می آزمون شده

   چابکی سازمانی و فناوري اطالعاتدر این بخش به مقایسه میانگین 

 پرداخته شده است.

  هاي متغیر کاربرد فناوري اطالعاتهاي توصیفی مؤلفهآماره :)3(جدول

  
  

هـاي کـاربرد   کـه در مـورد مؤلفـه   شـود  مالحظه می 3با توجه به جدول 
ي بهره بـرداري  فناوري اطالعات، بیشترین میانگین نمره متعلق به مؤلفه

 ي طراحی مجدد روابـط موضعی و کمترین میانگین نمره متعلق به مؤلفه
  باشد. کاري می

ي طراحی مجدد روابـط  همچنین بیشترین انحراف معیار متعلق به مؤلفه
بـرداري موضـعی   ي بهـره معیار متعلق به مؤلفـه کاري و کمترین انحراف 

  باشد.می
  

 
 

چابکی سازمانی هاي متغیرهاي توصیفی مؤلفهآماره :)4(جدول  

  

هـاي چـابکی   شود کـه در مـورد مؤلفـه   مالحظه می 4با توجه به جدول 
ي شایستگی و کمتـرین  نمره متعلق به مؤلفهسازمان، بیشترین میانگین 

باشـد. همچنـین   پـذیري مـی  ي انعطـاف میانگین نمره متعلق بـه مؤلفـه  
ي پاسخگویی و کمترین انحـراف  بیشترین انحراف معیار متعلق به مؤلفه

  باشد.ي شایستگی میمعیار متعلق به مؤلفه
چـابکی  با توجه به جداول و نمودارهاي تـار عنکبـوتی فـوق، میـانگین      

ي مورد مطالعه در سطح نسبتاً ها سازمانی و فناوري اطالعات در سازمان
  متوسطی هستند.

  مدل ساختاري پژوهش -7

بـر   فنـاوري اطالعـات   مطرح اسـت کـه   ها این فرضیهحاضر  در پژوهش
در نقـش متغیـر   فرهنـگ سـازمانی   تأثیرگذار اسـت، و   چابکی سازمانی

متغیر وابسته بر ) فناوري اطالعاتمتغیر مستقل ( تأثیرتعدیل کننده در 
از تکنیـک   هـا  فرضـیه  شـود. جهـت آزمـون    می ) ظاهرچابکی سازمانی(

اسـتفاده   SPSSافـزار  از نـرم  با کمک سلسله مراتبی خطی و رگرسیون
  :است مقابل جداولشده است که خروجی آن به شکل 

بھره برداری موضعی 

یکپارچھ سازی داخلی 

طراحی مجدد فرایند کاری 

طراحی مجدد روابط کاری 

طراحی مجدد قلمرو کاری 

توجھ و واکنش 

شایستگی 

انعطاف پذیری 

سرعت 
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  (رگرسیون خطی با متغیر وابسته پاسخگویی): روابط میان متغیرها )5(جدول
 داريسطح معنی آماره آزمون ضریب رگرسیونی متغیرهاي مستقل  مدل

   نتیجه رابطه
  
  
  
  
1  
  
  
  

 553/0 594/0 193/0  ضریب ثابت مدل

  رد رابطه 359/0 920/0 065/0 برداري موضعیبهره

  رد رابطه 057/0 916/1 174/0  یکپارچه سازي داخلی

  رد رابطه 194/0 304/1 126/0 مجدد فرایند کاري طراحی

  تایید رابطه 008/0 675/2 214/0  طراحی مجدد روابط کاري

  تایید رابطه 003/0 070/3 252/0  طراحی مجدد قلمرو کاري

  =R2=  795/24 F=  000/0 Sig 448/0    1هاي تشخیصی مدل  آماره

  
  

  متغیروابسته شایستگی) : روابط میان متغیرها (رگرسیون خطی با)6(جدول
 نتیجه رابطه داريسطح معنی آماره آزمون ضریب رگرسیونی متغیرهاي مستقل  مدل

  
  
  
  
  

1  
  
  
  
  

 000/0 000/0 443/1  ضریب ثابت مدل

  رد رابطه 494/0 000/0 052/0 برداري موضعیبهره

  تایید رابطه 024/0 000/0 225/0  سازي داخلییکپارچه

  رد رابطه 932/0 000/0 -009/0 کاريطراحی مجدد فرایند 

  تایید رابطه 000/0 000/0 360/0  طراحی مجدد روابط کاري

  رد رابطه 340/0 000/0 085/0  طراحی مجدد قلمرو کاري

  =R2=  670/16 F=  000/0 Sig 353/0    1هاي تشخیصی مدل  آماره

  
  
 

  )پذیريانعطاف: روابط میان متغیرها (رگرسیون خطی با متغیر وابسته )7(جدول
   داريسطح معنی آماره آزمون ضریب رگرسیونی متغیرهاي مستقل  مدل

   نتیجه رابطه
  
  
  

1  

 001/0 352/3 100/1  ضریب ثابت مدل

  رد رابطه 984/0 -020/0 -002/0 برداري موضعیبهره

  رد رابطه 145/0 466/1 148/0  سازي داخلییکپارچه

  رد رابطه 422/0 804/0 086/0 طراحی مجدد فرایند کاري

  تایید رابطه 001/0 479/3 310/0  طراحی مجدد روابط کاري

  رد رابطه 178/0 353/1 123/0  طراحی مجدد قلمرو کاري

  =R2=  211/14 F=  000/0 Sig 317/0    1هاي تشخیصی مدل  آماره
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  : روابط میان متغیرها (رگرسیون خطی با متغیر وابسته سرعت))8(جدول
 نتیجه رابطه داريسطح معنی آماره آزمون ضریب رگرسیونی متغیرهاي مستقل  مدل

  
  
  
  
  

1  
  
  
  
  

 001/0 358/3 179/1  ضریب ثابت مدل

  رد رابطه 833/0 211/0 017/0 برداري موضعیبهره

  رد رابطه 125/0 544/1 157/0  سازي داخلییکپارچه

  رابطهرد  591/0 538/0 058/0 طراحی مجدد فرایند کاري

  تایید رابطه 000/0 762/3 336/0  طراحی مجدد روابط کاري

  رد رابطه 294/0 052/1 096/0  طراحی مجدد قلمرو کاري

  =R2=  890/13 F 312/0    1هاي تشخیصی مدل  آماره
  

000/0 Sig=  

 
 از طریق کاربرد فناوري اطالعات در پرتو فرهنگ سازمانی توجه و واکنشبینی نتایج رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش): 9(جدول 
  سطح معناداري tمقدار   اثرات تعاملی  اثرات اصلی  متغیر پیش بین  ردیف

 192/0 252/1   124/1  موضعی برداريبهره  1

 122/0 -617/1   -124/2  داخلی سازيیکپارچه  2

 042/0 -185/2   -159/4  کاري فرایند مجدد طراحی  3

 079/0 855/1   402/2  کاري روابط مجدد طراحی  4

 045/0 150/2   371/2  کاري قلمرو مجدد طراحی  5

 197/0 -338/1 -882/1 -  درگیرشدن X موضعی برداريبهره  6

 117/0 641/1 990/3 -  شدن درگیر X سازيیکپارچه  7

 040/0 203/2 473/6 -  شدن درگیر X فرایند مجدد طراحی  8

 064/0 -966/1 -990/3 -  شدن درگیرX  کار و کسب شبکه طراحی  9

 079/0 -858/1 -725/3 -  شدن درگیر X کاري قلمرو بازتعریف  10

  R2= 0.36  تغییرات ضریب تعیین  11
  

  از طریق کاربرد فناوري اطالعات در پرتو فرهنگ سازمانیشایستگی  بینینتایج رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش: )10(جدول 
  سطح معناداري tمقدار   اثرات تعاملی  اثرات اصلی  بینپیشمتغیر   ردیف
 711/0 -376/0    -492/0  موضعی برداريبهره  1

 344/0. -971/0   -005/2  داخلی سازيیکپارچه  2

 612/0 -515/0   -542/1  کاري فرایند مجدد طراحی  3

 766/0 302/0   615/0  کاري روابط مجدد طراحی  4

 124/0 611/1   795/2  کاري قلمرو مجدد طراحی  5

 775/0 289/0 640/0   درگیرشدن  Xموضعی برداريبهره  6

 282/0 108/1 236/4   شدن درگیر X سازيیکپارچه  7

 659/0 448/0 071/2   شدن درگیر X فرایند مجدد طراحی  8

 733/0 -347/0 -107/1   شدن درگیرXکار و کسب شبکه طراحی  9

 123/0 -612/1 -085/5   شدن درگیر X کاري قلمرو بازتعریف  10

  R2= 0.36  تغییرات ضریب تعیین  11
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  پذیري از طریق کاربرد فناوري اطالعات در پرتو فرهنگ سازمانیبینی انعطافنتایج رگرسیونی سلسله مراتبی براي پیش :)11(جدول
  سطح معناداري tمقدار   اثرات تعاملی  اثرات اصلی  متغیر پیش بین  ردیف
 620/0 505/0   712/0  موضعی برداريبهره  1

 307/0 -049/1   -369/2  داخلی سازيیکپارچه  2

 858/0 182/0   595/0  کاري فرایند مجدد طراحی  3

 956/0 056/0   125/0  کاري روابط مجدد طراحی  4

 645/0 468/0   887/0  کاري قلمرو مجدد طراحی  5

 553/0 -604/0 -460/1   درگیرشدنX  موضعی برداريبهره  6

 201/0 324/1 533/5   شدن درگیر X سازيیکپارچه  7

 745/0 -330/0 -667/1   شدن درگیر  Xفرایند مجدد طراحی  8

 939/0 -077/0 -269/0   شدن درگیر X کار و کسب شبکه طراحی  9

 624/0 -494/0 -704/1   شدن درگیر  Xکاري قلمرو بازتعریف  10

  R2= 0.23  تغییرات ضریب تعیین  11
 
 
 

  از طریق کاربرد فناوري اطالعات در پرتو فرهنگ سازمانیسرعت  بینینتایج رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش: )12(دولج
  سطح معناداري tمقدار   اثرات تعاملی  اثرات اصلی  بینمتغیر پیش  ردیف

 086/0 875/1   516/2  موضعی برداريبهره  1

 148/0 -507/1   -198/3  داخلی سازيیکپارچه  2

 105/0 -701/1   -230/5  کاري فرایند مجدد طراحی  3

 535/0 632/0   321/1  کاري روابط مجدد طراحی  4

 025/0 435/2   338/4  کاري قلمرو مجدد طراحی  5

 058/0 -018/2 -583/4   درگیرشدن X موضعی برداريبهره  6

 115/0 650/1 482/6   شدن درگیر X سازيیکپارچه  7

 120/0 626/1 718/7   شدن درگیرX  فرایند مجدد طراحی  8

 652/0 -458/0 -501/1   شدن درگیرX  کار و کسب شبکه طراحی  9

 034/0 -291/1 -421/7   شدن درگیر X کاري قلمرو بازتعریف  10

  R2=0.20  تغییرات ضریب تعیین  11

  

فناوري اطالعات بر با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، تأثیرگذاري 
ي طراحـی مجـدد روابـط و قلمـرو کـاري و      ها چابکی سازمانی در حوزه

اي از ابعـاد فرهنـگ   ي داخلی است. همچنین تنهـا مؤلفـه  یکپارچه ساز
سازمانی که نقش تعدیل کنندگی (در تأثیر فناوري اطالعات بر چـابکی  

ن سازمانی) دارد درگیر شدن در کار است. باتوجـه بـه جـداول فـوق ایـ     
ي طراحـی مجـدد فراینـد کـاري و طراحـی      ها تعدیل کنندگی در حوزه
   مجدد قلمرو کاري است.

 گیرينتیجه  -8

همانطور که در ادبیات پژوهش ذکر شد، در پژوهش حاضر بحـث تـأثیر   
  فناوري اطالعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی مطرح

فرهنگ سـازمانی در  کنندگی است و از آنجایی که در حوزه نقش تعدیل
این تأثیر تاکنون مطالعاتی انجام نشده، نـوعی نـوآوري بـه همـراه دارد.     

ي پژوهش نشان داد، اوالً فنـاوري اطالعـات در چـابکی    ها بنابراین یافته
سازمانی تأثیرگذار است. ثانیاً فرهنگ سازمانی در نقش تعدیل کنندگی 

وري اطالعات و تعمیق بنابراین، جهت بهبود بکارگیري فنا شود. می ظاهر
چابکی سازمانی از طریق فنـاوري اطالعـات در پرتـو فرهنـگ سـازمانی      

  است: مطرحپیشنهادهاي زیر 
دهد که چابکی سازمانی در سطح متوسط است.  می نتایج پژوهش نشان

ي هر یک از ابعاد چهارگانه چـابکی  ها بنابراین، با در نظر گرفتن شاخص
هسـتند، پیشـنهادهاي زیـر     3.5تـر از  پایینسازمانی که داراي میانگین 

  قابل ارائه است:
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 .افزایش سرعت پاسخگویی  
 ي ها آموزش کل کارکنان به منظور سازگاري با موقعیت

 مختلف.
 ي خدمات.ارائه ي انجام کار با رویکرد تسریع درها بازنگري روش  

دهـد کـه کـاربرد فنـاوري اطالعـات در سـطح        مـی  نتایج پژوهش نشان
ي هـر یـک از ابعـاد    هـا  شـاخص  با در نظر گرفتن است. بنابراینمتوسط 

 3.5پنجگانه کـاربرد فنـاوري اطالعـات کـه داراي میـانگین پـایینتر از       
  هستند، پیشنهادهاي زیر قابل ارائه است: 

  فرایندهاي قبلی کسب و کار باید با رویکرد الکترونیکی باز
 طراحی شوند.

 ي ها قابل سیستمي طراحی متباید روابط کاري بر پایه
  ي اجرایی شکل گیرد.ها اطالعاتی بین دستگاه

 باید دگرگون شده و  ها ت سازماني فعالیمأموریت و حوزه
  گسترش یابد.

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، مـدیران و کارشناسـان ارشـد    
براي ارتقاي چابکی سـازمانی بـا اسـتفاده از کـاربرد فنـاوري       ها سازمان

ي طراحـی مجـدد روابـط کـاري و قلمـرو      ها اطالعات باید بر روي مؤلفه
گـذاري کننـد و در ایـن    سازي داخلی تمرکز و سـرمایه کاري و یکپارچه

 شود: می راستا پیشنهادات زیر مطرح
 نیکی باز با رویکرد الکترو ها روابط سازمان با دیگر سازمان

 طراحی شوند.
 ي اجرایـی بـه صـورت    ها برقراي ارتباطات مجازي بین دستگاه

 یک رویه متعارف درآید.
 ي هـا  ي طراحـی متقابـل سیسـتم   بط جدید کاري بـر پایـه  روا

 ي اجرایی در استان شکل گیرد.ها اطالعاتی بین دستگاه
 ي هـا  ي سازمان از طریق جایگزینی قابلیـت ها ي فعالیتحوزه

 ي ناشی از فناوري اطالعات تغییر کند.ها مهارتسنتی با 
 ي ها تپیشبرد فعالی ري اطالعاتی نقش استراتژیک دها مسیست

 سازمان داشته باشند.
    بکارگیري فناوري اطالعات امکان خدمت رسانی بـه مرزهـاي

 فرا استانی را فراهم سازد.
    از فناوري اطالعات براي برقراري ارتباط شـغلی و همـاهنگی

ي الکترونیکـی بـراي ارائـه خـدمات     ها واحدها و از شبکهبین 
 استفاده شود.

 ي کاري باشد و زیـر  ها ي یکپارچه در اولویتها ایجاد سیستم
ي یکپارچـه فـراهم   هـا  ي الزم براي استقرار سیستمها ساخت

 شود.
و مـوارد زیـر    ها باید اقدامات مؤثري را در زمینه ها مدیران ارشد سازمان

  بوطه براي ارتقاي چابکی سازمانی انجام دهند:ي مرها در سازمان
 سازي کارکنان.توانمند  

 .تیم (سازي) محوري  
 ها ي قابلیتتوسعه.  
 ي بنیادین.ها ایجاد و تقویت ارزش  
 .ایجاد و تقویت توافق 
 .ایجاد هماهنگی و پیوستگی 

 تحقیقات آتی پیشنهادي 8-1

اطالعات  بررسی تأثیر فناوريبر روي  پژوهش حاضر که تمرکزیی از آنجا
ي اجرایی شهر ها دستگاه بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی در

بیـان   آینـده می توان پیشنهادات زیـر را جهـت تحقیقـات    است، قزوین 
  نمود:

  مطالعه تطبیقی عوامل تأثیرگذار در ارتقاي چابکی سازمانی در
 ي خصوصی و دولتی.ها سازمان

 ثیرگذار در ارتقاي بررسی و شناسایی دیگر عوامل کلیدي تأ
 چابکی سازمانی.

 ي ها ي آماري تحقیق حاضر دستگاهبا توجه به اینکه جامعه
شود تا در سایر شهرها  می اجرایی شهر قزوین است، پیشنهاد

 نیز این تحقیق صورت پذیرد.

  ي تحقیقها محدودیت 8-2

هاي متعددي روبـه رو  ، نواقص و محدودیتدر پژوهش حاضر با کمبودها
  شود:می  ها و نواقص مطرحزیر به طور تیتر وار این محدودیتبودیم. در 
 با توجه به اینکه پرسشنامه اداراك افراد را از واقعیت 

سنجد، ممکن است این ادراك کامالً منطبق با واقعیت  می
 نباشد. این موضوع در پژوهش مذکور نیز مصداق دارد. 

 با تعداد  ي ذاتی پرسشنامه در ارتباطها یکی دیگر از محدودیت
سؤاالت پرسشنامه است. هرچه تعداد سؤاالت یک پرسشنامه 

 رود ولی تمایل به پاسخ کمتر می بیشتر باشد دقت ابزار باال
دقت ابزار  شود و بالعکس هرچه تعداد سؤاالت کمتر باشد می

  شود. می رود ولی تمایل به پاسخ بیشتر می ترپایین
 عه آماري.محدودیت عدم امکان استفاده از تمام جام  
 ي اجرایی جهت توزیع ها مشکالت هماهنگی با دستگاه

 پرسشنامه.

 و مأخذ منابع - 9

بررسی تأثیر سیستم فنـاوري اطالعـات بـر اثـر      )،1385(. زاده، ابراهیمتقی ]1[
و مرکز اسـناد آسـتان قـدس     ها وزهم ،ها بخشی سازمان (سازمان کتابخانه

 شهید بهشتی.نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پایان ،رضوي)

ازمانی و تولید اي بر چابکی سمقدمه )،1386( .بهنام شهایی،. مداح جعفر نژاد، ]2[
 ، مؤسسه کتاب مهربان نشر، تهران.چابک
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، ماهنامه تدبیر، شـماره  سیستم تولیدي چابک )،1382،(خوش سیما، غالمرضا ]3[
 .1382، تیر 136

، تهـران،  اطالعـاتی ي ها یت استراتژیک سیستممدیر )،1389(. اهللارهنورد، فرج ]4[
 نشرنی.

بررسـی تـأثیر    ،)1390(.حمیدرضـا  ،یزدانـی  مـریم.  ،صحراکار .علی ،محمدي ]5[
ي لبنیـاتی  هـا  ي تأمین شرکتو عملکرد زنجیره ها فناوري اطالعات بر قابلیت
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