
  
  
  
  
  

کاروهاي فناوري اطالعات بر چابکی کسبثیر قابلیتأت

1محمد باشکوه

  2بندمیترا شکسته
  

  چکیده
کار و ساختارهاي وهاي کسبچابکی سازمان یکی از مفاهیم مدیریت مرتبط با رقابت، فعالیت

فقیت چابکی شرکتها در کنار سایر تئوریهاي مدیریت در مو. یک مطرح استوتشرکت در قرن بیس
چابکیازاطالعاتفناوريهايدر این راستا قابلیت. شرکتها در محیط متالطم بازار اساسی است

این تحقیق بدنبال . دارندمحیطبهنسبتو واکنشدركدراساسیو نقشکردهپشتیبانیسازمان
ه هاي فناوري اطالعات در تسریع چابکی سازمان در بخش خدمات در حوزبررسی تاثیر قابلیت

. باشدمیتوصیفی -تحلیلیاجرا،نظرازکاربردي وهدفنظرازتحقیقاینبانکداري است، بنابراین
. باشدنفر می 600در استان اردبیل به تعداد  کارکنان بانک ملیکلیه شاملتحقیقاینآماريجامعۀ

نفر  250تعداد گیري در این تحقیق بصورت تصادفی بوده و از طریق فرمول کوکران به روش نمونه
دهد که چهار قابلیت نتایج حاصله از تحلیل داده نشان می. عنوان نمونه در نظر گرفته شده استبه

معماري، زیرساخت، منابع انسانی و منابع ارتباطی ابعاد تشکیل دهنده قابلیت فناوري اطالعات و نیز 
ازمانی است و بررسی گري، پاسخگویی و یادگیري ابعاد تشکیل دهنده چابکی سسه عامل حس

هاي دهد که رابطه معناداري بین قابلیترابطه از طریق آزمون همبستگی و تحلیل مسیر نشان می
  .فناوري اطالعات با چابکی سازمان در حوزه بانکداري برقرار است

  
  قابلیت، قابلیت فناوري اطالعات، چابکی سازمان: واژگان کلیدي
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  مقدمه
تغییروتکنولوژیکیتغییراتازکههستندروبهروشدیدسیاربرقابتیباهاشرکتامروزه

سنتی هايمدلصحترفتنسؤالزیرباعثوضعیتاین. شودمیناشیمشتریاندر تقاضاي
همچنین وغیرمنتظرهومستمرتغییراتبرمؤثرطوربهبایدهاشرکت. استشدهمدیریت

اثربخش، وسریعواکنشتواناییبنابراین،یند؛آفایقاندكهزینهبامشتریانجدیدهايچالش
در. استشدهجوییرقابتقطعیمشخصهمشتري،نیازهايتأمینوزمانبرمبتنیرقابت

تعامل و مدیریتبرايمتغیرهايمحیطتحترقبا،مقابلدربقابرايضرورتیواقع چابکی
وشناساییوتغییراتباتطبیقسازمان برايتواناییچابکی،در واقع. هاي محیطی استچالش

  . آیدمیوجودبهتغییراثردرکهاستاز فرصتهاییمؤثرگیريبهره
با. شودمییکپارچگیهايوهزینهریسککاهشموجباطالعاتفناوريدرگذاريسرمایه

مجددًاتغییرات،بارا متناسبانسانی-فنیهايسیستمتوانمیاطالعاتفناوريازاستفاده
جهتدرسازمانیمجازي درون و بیرون هايتیمتوانندمیدانشیکارکنان.کردسازماندهی

دانشتوسعهبرايايوسیلهاطالعاتهمچنین فناوري. دهندشکلمحیطیتغییراتبهپاسخ
نیازمندکنندگانتأمینومشتریانباپویایی رابطه. استچابکیتحققجهتدرکارکنان
سایرکهآوردمیفراهمرااطالعات زیرساختیفناوري. استروزبهتیاطالعاهايسیستم

تغییراتبهنسبتبهترپاسخگوییوگريموجب حسوداردبستگیبدانوکارکسبفرایندهاي
  .شودمی

تاکنندمیکمکالکترونیکیارتباطاتوهادادهگیري، پایگاهتصمیمپشتیبانهايسیستم
هاي لذا این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر قابلیت. پیمایش شوندوافتدریهنگامبهاطالعات

فناوري اطالعات سازمان در تسریع چابکی سازمان در بخش خدمات در حوزه بانکداري است تا 
هاي فناوري اطالعات سازمان و عناصر اثرگذار در چابکی ضمن شناسایی و تبیین قابلیت

. این دو مولفه بپردازد سازمانی به تبیین و تشریح رابطه بین
  

  مبانی نظري تحقیق
هاي مختلف دهد که محققان از دیدگاهبررسی ادبیات نظري قابلیت فناوري نشان می

ر عواملی همانند طراحی فرآیندها، روابط قدرت و هماهنگی را مورد بحث و بررسی قرا
.دانی وجود ندارداند، لیکن روي عناصر قابلیت فناوري و چگونگی سنجش آن توافق چنداده

هاي دهد که بین قابلیت فناوري، کاربرد آن و شناسایی قابلیتهاي اولیه نشان میبررسی



3کار و هاي فناوري اطالعات بر چابکی کسب  تأثیر قابلیت

، )2004، 1روس و همکاران(هاي کاهش هزینهاز جمله بین ابزار: اساسی تفاوت وجود دارد
  ).2000، 2بهارادویج(ابزارهاي ارتباط و هماهنگی با مشتریان و تامین کنندگان

ي تحقیقات در زمینه تحقیقات فناوري در زمینه تاثیر فناوري اطالعات روي موج بعد
) 1989(و همکاران 3قدرت بالقوه اشخاص و تاثیر آن در داخل سازمان است که توسط لی

هایی از قبیل تخصیص منابع، محوریت شبکه، تخصص و انجام گرفته و بیشتر به ویژگی
  .اختیار متمرکز بوده است

دهی کار تیمی متمرکز شده تحقیقات روي تاثیر فناوري اطالعات بر ساختارموج دیگري از 
گیري، کنترل و تمرکز گرایی، تصمیمهایی از قبیل استانداردسازي، تخصصکه به ویژگی

  .اندپرداخته
روي تاثیر فناوري اطالعات بر فرآیند طراحی مجدد  90موج بعدي تحقیقات در دهه 

قابلیت اساسی فناوري اطالعات شناسایی شد که این  9کل کسب و کار بوده است که در 
ها موجب ارتباط قوي بین فناوري اطالعات و فرآیند طراحی مجدد کسب و کار قابلیت

  ).1990، 4داونپورت و شورت(شودمی
هاي فنی از دیدگاه دیگر، قابلیت فناوري اطالعات در دو دسته قابلیت مدیریتی و مهارت

در این مقاله سعی بر آن شده است تا از دیدگاه ترکیبی ). 2012، 5تورك(بندي شده استطبقه
از قابلیت فناوري اطالعات شامل توانایی . در زمینه ابعاد قابلیت فناوري اطالعات استفاده شود

شرکت در کسب، تسهیم و افزایش سرمایه گذاري در فناوري اطالعات از طریق ترکیب با سایر 
هاي اساسی در عملیات ها و مهارتمان جهت ارتقا و حمایت از قابلیتهاي سازمنابع و قابلیت

  .کسب و کار به منظور دستیابی به اهداف سازمان از طریق پیاده سازي فناوري اطالعات است
  

  معماري فناوري اطالعات
معماري فناوري اطالعات به عنوان مبنا طراحی سیستم جهت دسترسی به اثر بخشی 

معماري فناوري اطالعات به تدریج در طول زمان از سوي سازمانها . )1992، 6فرتوك(است
اي از هماهنگی در قالب ترکیبی از فرم و بستر شکل گرفته جهت دستیابی به درجه

                                                                                                                                                     
1. Ross et al
2.Bharadwaj
3.Lee
4. Davenport & Short
5. Turk
6. Fertuck
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همچنین شرکتها روي یکی از عناصر سیستم اطالعات در قالب ). 1982، 1سولیوان(است
لذا محققان براي سازماندهی . تمرکز هستندها، ارتباطات یا کاربرد آنها مپردازش، ذخیره داده

رویکردهاي خود روي یکی از عناصر چهارگانه معماري فناوري اطالعات، زیرساختهاي 
براي مثال . اندفناوري اطالعات، منابع انسانی فناوري اطالعات و منابع ارتباطی متمرکز شده

گري آن مد ت محاسبهمعماري فناوري اطالعات را در قالب قدر) 1989(و همکاران 2آکن
  .اندها متمرکز شدهروي معماري داده) 1990(و همکاران 3اند و میدورنظر قرار داده

روي مقوله ارتباطات براي تعریف معماري فناوري اطالعات متمرکز شده ) 1988(4آهوجا
اند و معماري فناوري اطالعات را در قالب کاربردي تعریف کرده) 1999(کین و همکاران.است

هاي فناوري اطالعاتی و ارتباطی معماري فناوري اطالعات را در قالب قابلیت) 1994(5یبسونگ
کنند که معماري فناوري اطالعات ترکیبی از عناصر چهارگانه شرکت در نظر گرفته و بیان می

دانسته و سه ) ها، اتصال ارتباطی و کاربرد عملیاتیسازي دادهگري، شفافتناسب محاسبه(فیزیکی
هال (اندریزي، سازماندهی و کنترل را مد نظر قرار دادهصر منطقی معماري در قالب برنامهعن

سازي و ادغام الزامات خالصه اینکه معماري فناوري اطالعات به عنوان استاندارد).2010، 6مارك
معماري فناوري اطالعات ). 2004روس و همکاران، (یک مدل عملیاتی شرکت تعریف شده است

زمانیکه شرکتها . شفافیت و توافق سازمانی حول استاندارد فرآیند، داده و تکنولوژي است در واقع
هاي کار و فناوريوتوانند فرآیندهاي کسببه درجه بلوغی از معماري فناوري اطالعات برسند می

معماري فناوري اطالعات دستاوردها . سازي کنندخود را در قالب عناصر مشخص تعریف و مفهوم
سازي موجب کاهش هزینه، نافع مثبتی براي شرکتها دارد از جمله اینکه از طریق استانداردو م

سازي روابط، ارتقاي توانمندي عملیاتی درونی و کاهش هاي متنوع مورد نیاز، سادهکاهش مهارت
  .شودزمان براي رابطه با بازار می

  
  زیرساخت فناوري اطالعات

) 7،2000بیرد و ترنر(وزه براي کسی پوشیده نیست ارزش زیرساخت فناوري اطالعات امر
از بودجه هاي فناوري اطالعات شرکتها به این بخش % 58طوري که نزدیک به ) 7،2000ترنر

                                                                                                                                                     
1. Sivayoganathan
2. Aken
3. Meador
4. Ahuja
5. Gibson
6. Hall Mark
7. Byrd & Turner
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زیرا زیرساخت فناوري ). 2008هفته نامه فناوري، (بخش از فناوري اختصاص می یابد
ی اطالعات با ارائه مبناي مشترك جهت ایجاد کاربردهاي تجاري نقش اساسی در عملیات

هاي ارتباطی و کامپیوتر و پایگاه کردن سایر عناصر فناوري اطالعات دارد و شامل تکنولوژي
  ).2004روس و همکاران،(باشدها و سکوي فنی قابل تسهیم میداده

زیرساخت فناوري اطالعات با ایجاد مبانی تسهیم اطالعات، عملیاتی کردن فعالیتها و 
  ).1995، 1مک کنی(در دستیابی به مزیت رقابتی داردکار، تاثیر اساسی ومنابع اصلی کسب

ها و شود که دادهاي در نظر گرفته میزیرساخت فناوري اطالعات به عنوان اندازه
سازمانی قابل دستیابی  دهاي ارتباطی تسهیم و براي کاربرکاربردهاي آن از طریق شبکه

یم اطالعات صحیح و سریع در هدف اصلی از زیرساخت فناوري اطالعات ارائه و تسه. باشدمی
لذا براي مدیریت این ). 2،2000بهات(سازمان جهت پاسخ به چالشهاي پویاي بازار است

توانند مبنایی براي هاي فناوري اطالعات مناسب میها با بکارگیري زیرساختها، شرکتچالش
  ).2005محمد،(ریزي نمایندکار در آینده طرحوسازي مدیریت کسبکاهش هزینه و ساده

  
  منابع انسانی فناوري اطالعات

کار واز آنجایی که منابع انسانی فناوري اطالعات به طور مستمر مسائل و مشکالت کسب
دهند دارایی را رصد کرده و فرصتهاي ناشی از فناوري اطالعات را مورد توجه قرار می

  ).2011، 3تالیب(شوندارزشمند شرکتها محسوب می
اوري منابع انسانی اساسی است زیرا ارزش فناوري اطالعات در هاي ضروري فنمهارت

هاي فنی، در کنار سایر مهارت. اي افزایش یافته استهاي مدرن به طور فزایندهسازمان
مدیریتی، تجاري و ارتباطات بین شخصی، کارکنان بخش فناوري اطالعات نقش اساسی 

  ).1995، 4کوگر و همکاران(دارند
دو نوع مهارت فنی و مهارت مدیریتی از جمله ابعاد مهم منابع ) 2000(5از نظر بهارداج

ریزي، طراحی و تسهیل هاي فنی شامل برنامهمهارت. انسانی فناوري اطالعات است
هاي مدیریتی شامل مدیریت مهارت. ها، و شایستگی در تکنولوژیهاي نوظهور استسیستم

                                                                                                                                                     
1. McKenney
2. Bhatt
3. Talib
4. Couger at al
5. Bharadwaj



92تابستان، 4، شمارهاول، سال مطالعات مدیریت فناوري اطالعات  6

کنندگان، مدیریت تعامل با استفاده هاي سیستم اطالعات، هماهنگی واثر بخش فعالیت
  ).1987، 1کاپن و همکاران(هاي رهبري استپروژه و مهارت

خانم بهارادویج  معتقد است که شرکتهاي داراي منابع انسانی فناوري اطالعات قوي قادر 
کار به طور موثر شده وریزي کسببه هماهنگی و انسجام فناوري اطالعات و فرآیندهاي برنامه

تر از رقبا کار سریعوتوانند نیازهاي کسباي که شرکتها با کاربردهاي موثر و مطمئن مینهبه گو
مرتفع کرده و موجب ارتباط و همکاري موثر واحدهاي مختلف شرکتها با همدیگر شده و 

در این . سازدهاي محصول جدید نوآمد قبل از رقبا قادر میشرکت را در تعیین مشخصه
ریزي فعالیتها و هاي فنی، درك و برنامهی فناوري اطالعات به عنوان مهارتتحقیق منابع انسان

  ).2011، 2گالوس(حل مسائل در نظر گرفته شده است
  

  منابع ارتباطی فناوري اطالعات
براي استفاده موثر از فناوري اطالعات در شرکت، باید مدیریت فناوري اطالعات و واحدهاي 

سهیم کنند که این امر مستلزم اعتماد و احترام متقابل و توانایی ها را تسازمان ریسک و مسئولیت
  ).2000، بهارادویج،  1996روس و همکاران، (ارتباط، هماهنگی و مذاکره سریع و موثر است

گردد به هاي فناوري اطالعات بر میمنابع ارتباطی فناوري اطالعات به تعیین اولویت
گیري راجع به ی از مدیران ارشد جهت تصمیمهایها کمیتههمین منظور برخی از شرکت

افراد ). 2011، 3دوروسی(اندگذاري در حوزه فناوري اطالعات پرداختهمنابع محدود سرمایه
ستادي فناوري اطالعات و مشتریان لزوما داراي ارتباطات و تعامالت متعدد هستند و باید 

ه و تسهیم اطالعات در سرتاسر بین آنها اطالعات تبادل شده و روابط بین آنها هماهنگ شد
ریزي موثر و توسعه کاربردهاي جدید و سلسله مراتب سازمانی اتفاق بیفتد تا منجر به برنامه

  ).1997، 4پاول و همکاران(بکارگیري تکنولوژي اطالعات  بروز شود
ایجاد ارتباط یکی دیگر از منابع ارزشمند ارتباطی فناوري اطالعات است و شامل ارتقاي 

کاربران از قابلیت فناوري اطالعات و احساس مالکیت و رضایت عمیق کاربران است  درك
همچنین افزایش و تقویت اعتماد متقابل، هماهنگی اهداف، ارتباط موفق در بین ذینفعان از 

  ).1998، 5فینی و ویلکاکسن(باشدها میهاي فنی و تجاري سازمانجمله برنامه
                                                                                                                                                     
1. Capon at al
2. Gallus
3. Dorothy
4. Powell at al
5. Feeny & Willcocks
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اوري اطالعات نه تنها شامل درجه باالیی از احترام بین در این تحقیق منابع ارتباطی فن
کنندگان و سایرین است بلکه تبحر و برتري در شرکت و ذینفعان از قبیل مشتریان، تامین

ارتباطات و هماهنگی و مذاکره از سوي طرفین رابطه به همراه تبادل دانش در زمینه 
  .تکار اسوهاي فناوري اطالعات و نیازهاي کسبقابلیت
  

  چابکی کسب و کار
کار و وهاي کسبسازمان یکی از مفاهیم مدیریت مرتبط با رقابت، فعالیتچابکی 

چابکی شرکتها در کنار سایر تئوریهاي . ویک مطرح استساختارهاي شرکت در قرن بیست
توان از جمله این مفاهیم می. مدیریت در موفقیت شرکتها در محیط تالطم بازار اساسی است

  .پذیري استراتژیک اشاره کردهاي پویا، ظرفیت جذب و انعطافبلیتبه قا
چابکی را توانایی دست باال داشتن در محیط رقابتی پویا و ) 1991(و همکاران 1گلدمن

بندي بازار جهانی که از سوي بینی و پاسخ سریع به تغییرات سریع، بخشتغییر غیر قابل پیش
ز طریق دستیابی مستمر به سیستم تولید جهانی و شوند ااي ارائه خدمت میرقباي شبکه

هاي پیچیده، عملکرد باال، هزینه پایین و خدمات و پذیرش از سوي مشتریان داراي خواسته
  ).1995گلدمن و همکاران، (اندکاالهاي با کیفیت باال تعریف کرده

ائه محصول چابکی داراي چهار بعد راهبردي است که بعد اول آن افزایش رفاه مشتریان، ار
بعد دوم توانایی همکاري داخلی و بیرونی . شودبا قیمتی که از نظر مشتري ارزش تلقی می

دهی و ایجاد ساختار منعطف و بعد سوم توانایی شرکت در سازمان. تسازمان با سایر شرکتهاس
 بعد چهارم چابکی توانایی افزایش. جهت مدیریت تغییرات پیچیده و عدم اطمینان است رآونو

نوآوري در جبران خدمات و ایجاد فضاي یادگیرندگی و  تاثیر منابع انسانی و افراد از طریق
  ).2006، 2دسوزا(شوداندیشه مربوط می

هاي پویا براي تسلط بر تغییر و عدم اطمینان هاي چابک داراي سه گروه از قابلیتسازمان
سازمانها ). 2001، 3داو(ريهاي یادگیگري، پاسخگویی و قابلیتهستند که عبارتند از حس

گذاري در هاي پویا را طی زمان از طریق یکسري از تصمیمات راهبردي راجع به سرمایهقابلیت
.هاي اطالعات  با فرآیندها و دانش سازمانی استفناوري اطالعات و همراستایی و ترکیب فناوري

                                                                                                                                                     
1. Goldman
2. Desouza
3. Dove
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  گريحس
هاي مفید، تبدیل این دهآوري داگري توانایی سازمان در جستجوي فعاالنه و جمعحس

، اثبات و تحلیل اهمیت، علل و اثر )صحیح، بموقع، دقیق و پرنغز(ها به اطالعاتداده
کوهلی و (اطالعات، پیش بینی یا کشف فرصت در تهدیدهاي محیط کسب و کار است

  ).2001و داو،  1990، 1جاورسکی
از . تغییر را حس کند هاي مختلف شرکت نیاز است تا شرکت بتواند انواع مختلفقابلیت

توسعه وهاي تحقیقگري و قابلیتها هوشمندي بازار، سیاستهاي البیجمله این قابلیت
مشارکت مستقیم مشتریان در توسعه ). 2006، 2اورباي و همکاران(توان اشاره کردمی

گري سازمانی شود مبناي اساسی در حسمحصول که حساسیت مشتري نامیده می
  ).2001، 3ماسکل(است

گري بیش از گري در مدیریت حسگري، مربوط به فرآیند حسهاي حسیکی از چالش
صداهاي شفاف نیازمند ابزارها و عالئمی است تا قابل بهره برداري و پاسخگویی . حد است

چالش این است که مدیران به دلیل تعصبات شناختی و احساسی ممکن است به . باشند
  ).2009، 4شوماخر و دي(ناصحیح داشته باشندهنگام تفسیر این عالئم قضاوت 

گرایی مطلق، تفکر توان به ادراك انتخابی، عقلاز جمله این تعصبات شخصی مدیران می
از طرفی . هاي شخصیتی و حافظه گزینشی اشاره داشتتعصبی، ویژگیآرمان گرایانه، خود

گري زیرا حس. دشوتعصبات سازمانی نیز چالش دیگري در تحلیل و حس ضعیف عالئم می
افتد که در آن مدیران نه تنها به حساسیت سازمانی در محیط اجتماعی پیچیده اتفاق می

، 5هوانگا(دهندمحتواي عالئم دارند بلکه به منبع و نشر دهنده حس نیز تعصب نشان می
2012.(  

. دهدتعصبات اجتماعی زمانی که اطالعات ناقص و ناکافی باشد بیشتر روي می
هاي بهتري نسبت به ها و بازارها اغلب قضاوتها و تحلیلمعتقد است که گروه) 2004(6سورویکی

  ).2004سورویکی، (افتداتفاق میگرياشخاص دارند زیرا این در فرآیند تحلیل و تبیین حس
                                                                                                                                                     
1. Kohli & Jaworski
2. Overby
3. Maskell
4. Schoemaker & Day
5. Huanga
6. Surowiecki
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  پاسخگویی
پاسخگویی به توانایی سازمان در همراهی با مشتریان و شرکا در شبکه تجاري به طور صحیح 

داو، (شودهاي نوآورانه نسبتا سهل الوصول اطالق میدهی فعالیتها با شکلري در قابلیتو بازنگ
هاي پاسخ به هنگام اتفاق افتادن حوادث غیر قابل چابکی سازمان موجب گسترش گزینه).2001

کار وها و فرآیندهاي کسب، سیستماهاین عمل اصوال از طریق زیرساخت. شودپیش بینی می
هاي چابک قادر به شرکت). 2001داو، (شودتوانایی پاسخ میسر و ممکن می تحت عنوان

هاي سازماندهی مجدد سریع و بازیابی خودشان به منظور بهره برداري فوري و موقت از فرصت
  ).1998، 1گانسکران(بازار هستند

حرکت توانند از خود بروز دهند از پاسخ پیچیده، هاي احتمالی متنوعی را میشرکتها پاسخ
) نظیر تعدیل قوانین تجاري در قالب شرایط موجود(حرکت ساده) گذاري مشتركسرمایه(راهبردي

چابکی نیازمند بازنگري و مهندسی مجدد ). 1991، 2فریرر و همکاران(تا بدون حرکت و پاسخ
هاي موجود جهت دستیابی به تنوع و سرعت در ارتباط با شرکایی است که مفرآیندها و سیست

هاي غیر منتظره یا تغییر در ورودي چابکی مستلزم پاسخ به ورودي. هاي ویژه هستندقابلیتداراي 
قانون تنوع و پیچیدگی . هاي غیر منتظره و مطلوب استها و فرآیندها بمنظور دستیابی به خروجی

  . ها در تحلیل نحوه سازماندهی شرکتها در افزایش قابلیت پاسخ مهم و اساسی استخواسته
قانون تنوع . ها ریشه در نظریه سایبرنتیک و سیستم و کنترل داردتنوع خواسته قانون
نیز معروف است معتقد است که تنوع درونی  3ها پیچیدگی الزامات که به قانون اشبیخواسته

این . یک سیستم حداقل باید به اندازه تنوع محیطی باشد که طبق قوانین آن باید فعالیت کند
اي از یک سیستمی که در مجموعه: هاي چابک داردشخصی براي سازمانقانون کاربردهاي م

  .شرایط ممکن است کارا باشد در عین حال شرایط ایستا باشد که مانع تغییر شود
  

  یادگیري
ها یادگیري به توانایی سازمان در کشف و کسب دانش جدید و مربوط جهت تبدیل داده

گري و وزایی دانش به هنگام نیاز جهت ارتقا حسو تجارب به اطالعات و تحلیل، استفاده و ن
  ).2005، 4بات و گرور(پاسخگویی سازمانی است

                                                                                                                                                     
1. Gunasekaran
2. Ferrier at al
3.Ashby Law
4.Bhatt & Grover
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فناوري اطالعات از طریق حمایت و ارتقاء دسترسی به دانش و غناسازي محتوایی آن به 
دسترسی به دانش ) 2003( همانطور که سامبوراتی و همکاران. یادگیري سازمانی کمک می کند

هاي ها و شبکهابلیت دستیابی به دانش کدگذاري شده در شرکت از طریق سیستمرا به عنوان ق
  .بین سازمانی براي بهبود ارتباطات بین افراد جهت انتقال و تسهیم دانش، تعریف کرده اند

فناوري از قبیل اینترنت، پایگاه داده ها و مخازن دانش در دسترسی به دانش بسیار حیاتی 
تی، غناي دانش به عنوان سیستم تعاملی بین اعضاء سازمانی جهت از نظر سامبورا. هستند

اهمیت فناوري اطالعات در قابلیت . حمایت از تسهیم و توسعه دانش ضمنی تعریف شده است
زمانی . یادگیري بستگی زیادي به استراتژي مدیریت دانش به کارگرفته شده در سازمان دارد

ر پایگاه داده ذخیره شود ارزیابی و استفاده از آن و که دانش به خوبی در سازمان کدگذاري و د
  .باشددر سازمان میسر و ممکن میانتشار، ذخیره و بازیابی دانش براي همگان 

  
  تاثیر قابلیت فناوري اطالعات بر چابکی کسب و کار
کار و قابلیت مهم در تحریک یا وفناوري اطالعات عامل اساسی در پیشبرد چابکی کسب

بررسی ادبیات سه موجی از تحقیقات مختلف راجع به . کار استودر چابکی کسب ایجاد مانع
موج اول تحقیقات . دهدرابطه بین قابلیت فناوري اطالعات و چابکی کسب و کار را نشان می

دهد که قابلیت هاي فناوري اطالعات نه تنها کمک کننده به ارتقاي چابکی کسب نشان می
موج دوم تحقیقات نشان . شودموارد موجب آسیب نیز میو کار نیست بلکه در برخی 

. هاي فناوري اطالعات موجب درجه باالیی از چابکی کسب و کار می شوددهد که قابلیتمی
هاي فناوري اطالعات دهد که هر چند قابلیتموج سوم تحقیقات فناوري اطالعات نشان می

کن این رابطه تحت تاثیر درجه اطمینان شود لیکار منجر میوبه درجه باالیی از چابکی کسب
  ).2001، 1هاگل و براون(شرایط و حوادث قرار دارد

هاي فناوري اطالعات با چابکی موج اول تحقیقات دلیل عدم رابطه مثبت بین قابلیت
هاي دهد از جمله اینکه واحد فناوري اطالعات در سازمانسازمان را به چند علت استناد می

یدگی معماري فناوري اطالعات عدم انسجام و همراستایی بین فناوري بزرگ به دلیل پیچ
پاسخگویی  مکار، عدم حمایت کافی مدیران ارشد و نیز عدواطالعات با راهبردهاي کسب

ردي، (شودکار قادر به تقویت و تسریع چابکی کسب و کارها نمیوبموقع به نیازهاي کسب
طه مثبت بین قابلیت هاي فناوري اطالعات و تحقیقات موج دوم و سوم دلیل راب). 2002

                                                                                                                                                     
1. Hagel
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هاي و تکنولوژي هاي جدید در الیه اکنند که نوآوري هچابکی سازمان را اینگونه تشریح می
  .سازدمختلف معماري فناوري اطالعات دستیابی به چابکی را میسر می

  
هافرضیهوپژوهشمفهومیمدل

. هددمینشانراپژوهشمفهومیمدل،1شمارهشکل
  
  
  
  

  
  
  
  
  
    

  :گرددهاي پژوهش به شکل زیر تدوین میبا توجه به مدل فوق فرضیه
  .هاي فناوري اطالعات بر چابکی کسب و کار اثر مثبتی داردقابلیت: فرضیه اصلی

  :فرضیه هاي فرعی
  .گري سازمان رابطه معناداري داردمعماري فناوري اطالعات با توان حس.1
.دارد رابطه معناداري پاسخگویی سازمانتوان بامعماري فناوري اطالعات .2
.داردرابطه معناداري یادگیري سازمان توان بامعماري فناوري اطالعات .3
  .گري سازمان رابطه معناداري داردزیرساختهاي فناوري اطالعات با توان حس.4
.توان پاسخگویی سازمان رابطه معناداري داردزیرساختهاي فناوري اطالعات با.5
.توان یادگیري سازمان رابطه معناداري دارداي فناوري اطالعات بازیرساخته.6
  .گري سازمان رابطه معناداري داردمنابع انسانی فناوري اطالعات با توان حس.7
.داردرابطه معناداري پاسخگویی سازمان توان بامنابع انسانی فناوري اطالعات .8
.داردرابطه معناداري یادگیري سازمانتوان بامنابع انسانی فناوري اطالعات .9

  .گري سازمان رابطه معناداري داردمنابع ارتباطی فناوري اطالعات با توان حس.10

چابکی کسب و کار

(گراور، کومل، مهتا، 2005)(کوپیوس، ون د الك، 2008) مدل مفهومی پژوهش :1 شکل

زیر ساختمنابع انسانی معماري منابع ارتباطی

قابلیت فناوري اطالعات

حس گريپاسخگویی یادگیري
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.دارد رابطه معناداري پاسخگویی سازمانتوان بامنابع ارتباطی فناوري اطالعات .11
.داردرابطه معناداري یادگیري سازمان توان بامنابع ارتباطی فناوري اطالعات .12

  شناسی پژوهشروش
هاي فناوري اطالعات بر چابکی قابلیت برآن است تاثیرقصدتحقیق،ایندرکهآنجااز

هدفنظرازتحقیقاینمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین کسب و کار
  .باشدمیتوصیفی - تحلیلیاجرا،نظرازکاربردي و
 کارشناسان شاغل درلشامتحقیقاینآماريجامعۀ: آماري پژوهشنمونۀوجامعه

روش نمونه گیري در این . باشدنفر می  600سراسر استان اردبیل به تعداد  بانک ملی در
عنوان نمونه در نفر به 250تحقیق بصورت تصادفی بوده و از طریق فرمول کوکران به تعداد 

دید که پرسشنامه در جامعه آماري توزیع گر 280در این راستا تعداد . نظر گرفته شده است
پرسشنامه در تحلیل نهایی مبنا قرار  253هاي مخدوش و مشکل دار، با حذف پرسشنامه

  .بدست آمده است% 90ها داده شد که از این طریق  نرخ بازگشت پرسشنامه
ها در  این پژوهش پرسشنامه بوده که ابزار اولیه گردآوري داده :هاابزار گردآوري داده
بخش اول پرسشنامه مربوط به سواالت عمومی و جمعیت . باشدظري میبرگرفته از مرور ادبیات ن

سوال است  52شناختی پاسخ دهندگان است و بخش دوم مربوط به سواالت تخصصی به تعداد 
  . که تعداد سواالت مربوط به متغیرها  با ذکر منابع آنان در جدول زیر مشخص گردیده است

  
    منابع سواالت و ابعاد تحقیق: 1جدول

  پژوهشگر  ابعاد  تغیرم

  قابلیت فناوري اطالعات
  )1999(1بهارادویج، سامبامورسی و زمود  معماري فناوري اطالعات

  )1996(2راس، بیس و گودهو  زیرساختهاي فناوري اطالعات
  )1994(3سابهروال و کیرس  منابع انسانی
  )2000(4هیچدان  منابع ارتباطی

  چابکی کسب و کار
  )2003(5و سوهیتیپینس   گريتوان حس

  )2008(         6کوپیوس و دان د الك  توان پاسخگویی
  )2003(تیپینس و سوهی   توان یادگیري

                                                                                                                                                     
1. Bharadwaj, Sambamurthy, and Zmud
2. Ross, Beath, and Goodhue
3. Sabherwal and Kirs
4. Heijden
5. Tippins and Sohi
6. Koppius and van de Laak
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هاي شعبهدرحضورپرسشنامه و باازاستفادهبامحققپژوهشایندر:هاروایی و پایایی داده
توصیفیآماريروشهايازاستفادهباوپرسشنامه پرداختتکمیلوهادادهآوريجمعبهبانک ملی

رواییروشنامه،پرسشاز رواییاطمینانحصولبراي. کردتحلیلوتجزیهراآنهااستنباطیو
در این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران در . استفاده شده است)CVR(اعتبار محتوا

ز طریق فرمول زیر شود که اگیري می بودن یک گویه خاص اندازهخصوص مناسب یا اساسی 
: گردد محاسبه می

CVR  
1  

CVR  ،نسبت اعتبار محتواne  تعداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر را اساسی
  .تعداد کل ارزیابان یا داوران است Nدانند و  یا سودمند می

 10که حدود  ها نظر خواهی گردید نفر از استادان و متخصصان در خصوص گویه 12لذا از 
هاي مورد نظر در پرسشنامه را تایید کردند که از این طریق روایی اعتبار نفر از آنان گویه

برپرسشنامهثبات درونییاپایاییضریبسپس. درصد محاسبه گردیده است 70پرسشنامه 
بعد درآنمقدارکهشدمحاسبهکرونباخآلفايضریبازاستفادهبابه دست آمدههايدادهاساس

 88درصد، منابع انسانی  86درصد، زیرساختهاي فناوري اطالعات  91معماري فناوري اطالعات 
 79گري درصد، قدرت حس 93هاي فناوري اطالعات درصد، قابلیت 86درصد، منابع ارتباطی 

درصد و  82درصد، چابکی کسب و کار  75درصد، قدرت یادگیري  80درصد، قدرت پاسخگویی 
  .درصد می باشد 95یب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه نیز در نهایت ضر

هاي مطالعه ها، یافتهفرضیهبراي کسب نتایج بهینه و تحلیل: هادادهتحلیلوروش تجزیه
هاي در بخش یافته. هاي توصیفی، استنباطی و تفسیري ارایه گردیده استحاضر در قالب یافته

د، حداقل و حداکثر نمره کسب شده در متغیرهاي توصیفی از جدول میانگین، انحراف استاندار
هاي استنباطی از تحلیل همبستگی و همچنین از مورد مطالعه استفاده گردیده و در یافته

نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل بیشتر و براي فهم تحتساختاريمعادلهمدلسازيتکنیک
ي سنجش میزان برازش داده ها، در ادامه برا. بهتر ساختار داده ها استفاده شده است

  .ارائه گردیده است  ,GFI, AGFI,…RMSEAشاخصهاي
  

  هاي پژوهشیافته
از پاسخ دهندگان مرد  3/93هاي جمعیت شناختی مشخص گردیده که حدود براساس یافته

الی  36همچنین بیشترین فراوانی مربوط به افراد در رده سنی .  دهندو مابقی را زنان تشکیل می
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درصد از کل جامعه  58سال سابقه کار داراي  20الی  15درصد بوده و افراد با  67سال با 50
هاي پژوهش، میانگین هاي مربوط به متغیرهمچنین براي مشخص کردن ویژگی. آماري هستند

    . هر یک از ابعاد و مفاهیم اصلی تحقیق در جدول زیر مشخص گردیده است
    متغیرهاي تحقیق میانگین و انحراف معیار: 2جدول 
  انحراف معیار  میانگین  ابعاد
  42/0  83/3  معماري فناوري اطالعات

  39/0  97/3  زیرساختهاي فناوري اطالعات
  44/0  80/3  منابع انسانی

  54/0  76/3  منابع ارتباطی
  53/0  84/3  گريقدرت حس

  52/0  73/3  قدرت پاسخگویی
  55/0  75/3  قدرت یادگیري

  
ی شود از بین این عوامل زیرساختهاي فناوري اطالعات و قدرت همانطور که مشاهده م

  . باشندپاسخگویی به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را دارا می
  

  هاتجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه
در . پردازیمدر این بخش به کمک تحلیل همبستگی به بررسی فرضیه هاي تحقیق می

آزمونها، ازآزمون همبستگی براي تحلیل فرضیهاین راستا براي مشخص شدن نوع انجام 
نرمال اسمیرنف استفاده می گردد تا مشخص شود که داده ها داراي توزیع-کلموگروف

  .استشدهآورده 3شماره در جدولهاعاملبودننرمالآزموننتایج .هستند یا خیر
  

    هانتایج نرمال بودن عامل: 3جدول 

  
معماري 
فناوري 
  اطالعات

اختهاي زیرس
فناوري 
  اطالعات

منابع 
انسانی 
فناوري 
  اطالعات

منابع 
ارتباطی 
فناوري 
  اطالعات

توان 
  گريحس

توان 
  پاسخگویی

توان 
  یادگیري

253253253253253253  253  تعداد
  K S905/0  858/0  674/0  642/0  706/1  041/1  437/1آزمون 
سطح 

  320/0  229/0  600/0  804/0  754/0  453/0  387/0  معناداري



15کار و هاي فناوري اطالعات بر چابکی کسب  تأثیر قابلیت

با توجه به نتایج جدول فوق مشخص گردید که داده ها از توزیع نرمال تبعیت می کنند، 
همانطور که . بنابراین براي تحلیل فرضیات از آزمون همبستگی  پیرسون استفاده می گردد

هاي تحقیق با ضرایب  همبستگی باال مورد گردد، تمامی فرضیهمشاهده می 4جدول شماره 
  .رفته استتایید قرار گ

  
  هابرآورد نتایج فرضیه: 4جدول 

-p  ابعاد مدل value   ضریب
  )R(همبستگی 

نتیجه آزمون 
  فرضیه

هاي فناوري اطالعات بر چابکی کسب و کار رابطه قابلیت
  تایید شده  58/0  01/0.معناداري دارد

گري سازمان رابطه معماري فناوري اطالعات با توان حس
تایید شده  54/0  01/0  .معناداري دارد

معماري فناوري اطالعات با توان پاسخگویی سازمان رابطه 
تایید شده  55/0  01/0  .معناداري دارد

معماري فناوري اطالعات با توان یادگیري سازمان رابطه 
تایید شده  56/0  01/0  .معناداري دارد

گري سازمان زیرساختهاي فناوري اطالعات با توان حس
تایید شده  59/0  01/0.رابطه معناداري دارد

زیرساختهاي فناوري اطالعات با توان پاسخگویی سازمان 
تایید شده  60/0  01/0.رابطه معناداري دارد

زیرساختهاي فناوري اطالعات با توان یادگیري سازمان 
تایید شده  62/0  01/0  .رابطه معناداري دارد

گري سازمان منابع انسانی فناوري اطالعات با توان حس
تایید شده  63/0  01/0  .رابطه معناداري دارد

منابع انسانی فناوري اطالعات با توان پاسخگویی سازمان 
تایید شده  58/0  01/0  .رابطه معناداري دارد

منابع انسانی فناوري اطالعات با توان یادگیري سازمان 
تایید شده  59/0  01/0.رابطه معناداري دارد

گري سازمان ت با توان حسمنابع ارتباطی فناوري اطالعا
تایید شده  58/0  01/0.رابطه معناداري دارد

منابع ارتباطی فناوري اطالعات با توان پاسخگویی سازمان 
تایید شده  50/0  01/0  .رابطه معناداري دارد

منابع ارتباطی فناوري اطالعات با توان یادگیري سازمان 
تایید شده  55/0  01/0  .رابطه معناداري دارد
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)مسیرتحلیل(ساختاري تحقیقمدلبررسی
معادالتمدلقسمت براي تعیین روابط علت و معلولی بین متغیرهاي تحقیق ازایندر

2شماره نموداردرکهطورهمان. استشدهافزار لیزرل استفادهنرمازگیريبهرهباساختاري
ضرایبحالتدروپژوهشمفهومیاز مدلپژوهشاصلیفرضیهآزمونبرايشود،میمشاهده

باشد،کمتر 96/1از   T-Valueکه مقدار در صورتیحالتایندر.استشدهاستفادهمعناداري
  .نشان از عدم رابطه بین متغیرهاي مدل می باشد

  

  
  
  
  
  
مدل تحقیق بر اساس بار عاملی: 2نمودار   

مدل تحقیق بر اساس مقادیر معنی داري: 3نمودار 



17کار و هاي فناوري اطالعات بر چابکی کسب  تأثیر قابلیت

  :استشدهبیان 5جدولدرساختاريمعادالتمدلسازيازحاصلنتایج
  

  تحقیقمدلمتغیرهايمستقیماثراتشدهرداستاندامسیرضرایب:5جدول 

ضریب   مسیر
  مسیر

  مقدار
T  

P-
Value  

  01/0  21/11  79/0  هاي فناوري اطالعاتقابلیتمعماري فناوري اطالعات        
01/0  88/12  86/0هاي فناوري اطالعاتقابلیت      زیر ساختهاي فناوري اطالعات 

01/0  34/11  80/0ناوري اطالعاتهاي فمنابع انسانی         قابلیت
01/0  11/13  87/0هاي فناوري اطالعاتمنابع ارتباطی        قابلیت

01/0  69/7  67/0  هاي فناوري اطالعات        چابکی کسب و کارقابلیت
01/0  ----   84/0گري        چابکی کسب و کارقدرت حس

01/0  14/12  86/0قدرت پاسخگویی       چابکی کسب و کار
01/0  16/12  86/0قدرت یادگیري       چابکی کسب و کار

  
هاي نیکوئی  در نهایت جهت برازش مدل ساختاري تحقیق نیز از تعدادي از شاخص

برابر  RMSEAاز آنجا که شاخص . ارائه شده است 6برازش استفاده شده است که در جدول 
همچنین سایر . ازندگی خوبی برخوردار استبدست آمده، مدل از بر 1/0و کوچکتر از  063/0

  .اند هاي نیکوئی برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفته شاخص
  

  نتایج برازش مدل: 6جدول 

اعداد بدست   شاخص  معیارهاي برازش مدل
  نتیجه  مقدار مجاز  آمده

  قابل قبول  3بیشتر از   K2/df58/1  نسبت کاي دو به درجه آزادي
برازش مناسب  1کمتر از    RMSEA  06/0  ذوراتریشه میانگین مج

برازش مناسب  نزدیک صفر  PMR03/0  هاریشه مجذور مانده
برازش مناسب9/0باالتر از   NFI98/0  شاخص برازش هنجار شده

برازش مناسب9/0باالتر از   NNFI99/0  شاخص نرم برازندگی
ببرازش مناس9/0باالتر از   CFI  99/0  شاخص برازش تطبیقی

برازش مناسب9/0باالتر از   RFI97/0  شاخص برازش نسبی
برازش مناسب9/0باالتر از   IFI99/0  شاخص برازش اضافی

برازش مناسب9/0باالتر از   GFI96/0  شاخص برازندگی
برازش مناسب9/0باالتر از   AGFI92/0  شاخص برازندگی تعدیل یافته
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خوب الگوبرازشازنشانکلی،هايشاخصکهگرفتنتیجهتوانمیباالمطالببهتوجهبا
.دهندمیحمایت قرارموردراالگوخوبیبهشدهآوريجمعهايدادهدر واقع،. داردهادادهتوسط

  
هاي پژوهشیافته

ها به ویژه در بازارهاي مالی بر  امروزه نقش چابکی سازمانی و تأثیر آن در تمامی زمینه
تواند به ارتقاي کمیت و کیفیت خدمات، دستیابی به چابکی می. هیچ کس پوشیده نیست

العمل نامطلوب به تغییرات و موجب جلوگیري از اتالف کاهش هزینه هاي ناشی از عکس
، ایجاد انگیزش و به رضایت وري، افزایش کارایی و بهرهمنابع و همچنین افزایش توان رقابت

  . ن منجرگرددشغلی در کارکنان و جذب و وفاداري مشتریا
کوچکترینکهبانکهاهمچونهاییسازماندرمخصوصًاسازمانیامورهماهنگیوانسجام

ترین مسایلحیاتیجزءخواهد داشت،پیدرسنگینیوعظیمعوارضکارشان،درخللیواشتباه
منابعبهطمربواموروتأمین اعتبارازبانکی،فرآیندهايوامورکلیهبنابراین،.شودمی  محسوب

اجرایکپارچهوهمباهماهنگبه صورتوبرنامهطبقدقیقًاحفاظت،وانتظاماتتاگرفتهانسانی
نسبت به فناوري اطالعات می تواند ي اطالعات و رویکرد قابلیت محوري شود لذا نقش فناور

فعان شتریان و سایر ذینجذب و رضایت مایجاد و حفظ انسجام و هماهنگی و  نفش اساسی در
  .داشته باشد

هاي ساختاري در زمینه قابلیت تنتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي براساس مدل معاد ال
درصد،  87فناوري اطالعات نشان می دهد، منابع ارتباطی فناوري اطالعات با بار عاملی 

و % 80لی ، منابع انسانی فناوري اطالعات با بار عام%86زیرساخت فناوري اطالعات با بار عاملی 
هاي جز عوامل اثرگذار و تشکیل دهنده قابلیت% 79معماري فناوري اطالعات با بار عاملی 

فناوري اطالعات است نتیجه این تحقیق در راستا و تایید تحقیقات قبلی صورت گرفته توسط 
هاي است که درآن قابلیت فناوري اطالعات در دو دسته قابلیت مدیریتی و مهارت) 2012(تورك

که نه قابلیت اساسی فناوري ) 1990(بندي شده است و نیز تحقیق داونپورت و شورتی طبقهفن
ها موجب ارتباط قوي بین فناوري اطالعات و فرآیند اطالعات شناسایی شد که این قابلیت

  .شودطراحی مجدد کسب و کار می
هاي ه قابلیتساختاري در زمین تنتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي براساس مدل معادال

، توان یادگیري سازمان با %86چابکی سازمان نشان می دهد، توان پاسخگویی سازمان با بار عاملی 
دهنده درصد، جز عوامل اثرگذار و تشکیل 84گري سازمان با بار عاملی و توان حس% 86بار عاملی 



19کار و هاي فناوري اطالعات بر چابکی کسب  تأثیر قابلیت

گرفته ت قبلی صورت راستا و تایید تحقیقاهاي چابکی سازمان است نتیجه این تحقیق در قابلیت
چابکی،زمینهمتفاوت درهايمدلازگیريبهرهوفراوانتحقیقاتطی)2009(توسط کتونن

عرضهبرايمحوردانشتشکیل سازمانکهکردگردآوريچابکسازمانبرايرامؤلفهدووبیست
، )2011(دیگرانوگهلیگرزبرهايیافته. بوداین عواملازیکیرقابتیومتمایزخدماتیومحصوالت

  .نیز تاییدي بر نتایج این تحقیق می باشند) 1999(دیگرانوشارپ
هاي اصلی در بررسی آمار استنباطی و با بهره گیري از آزمون همبستگی پیرسون، فرضیه
درصد  99و فرعی در جامعه مورد نظر به بوته آزمایش گذاشته شدند و در سطح اطمینان 

هاي قابلیت(قرار گرفتند و نشان داده شد بین متغیر مستقل  تمامی فرضیات مورد تأیید
ارتباط معناداري وجود ) چابکی سازمانی (در همه ابعاد با متغیر وابسته )فناوري اطالعات 

تواند هاي فناوري اطالعات میبا توجه به نتایج تحقیقات مشابه و تحقیق حاضر، قابلیت. دارد
  . نمایدمسیر دستیابی به چابکی را تسهیل 

نتایج این تحقیق در راستاي تحقیقات مشابه قبلی است از جمله تحقیق هاگل و 
کار وهاي فناوري اطالعات به درجه باالیی از چابکی کسبکه نشان می دهد قابلیت) 2001(براون

شود لیکن این رابطه تحت تاثیر درجه اطمینان شرایط و حوادث قرار دارد و نیز تحقیق  منجر می
رابطه مثبت بین قابلیت هاي فناوري اطالعات و چابکی سازمان را ) 2003(ك و همکارانمالر

هاي جدید در الیه هاي مختلف معماري و تکنولوژي اکنند که نوآوري هاینگونه تشریح می
.سازدفناوري اطالعات دستیابی به چابکی را میسر می

رتباطی سازمان رابطه معناداري با همان طوري که نتایج تحلیل آماري نشان می دهد منابع ا
یـافقووديـعم،امـهنگبهاطالعاتجریاننیازمندچابکسازمانهايچابکی سازمان دارد 

رامناسباتـاطالعزـنیوردهکشناساییراخوداطالعاتینیازهايبایدسازمانبنابراین.تندـهس
  .ازدـسیـمروانرایادگیريوگاريساز،تغییرهايچرخ،کارکنانارتباطاتزیرا . نمایندتسهیم

نتایج تحلیل آماري نشان می دهد معماري سازمان رابطه معناداري با چابکی سازمان 
میسر سادگیهـبورعتـساـبرااطالعاتجریانانـامکازـبايـهتمـسیساريـمعم. دارد

همهدرکارکنانازـباتـارتباطرايـباییـفضهـبینـچنمـهامراین. و ممکن می سازد
بیانراخودمشاهداتوهادیدگاهداوطلبانهوراحتیبهآنهاتاداردنیازسازمانیسطوح
.باشندتهـداشاعتمادنیزمیکنندکسبکهاطالعاتیبهوکنند
نتایج تحلیل آماري نشان می دهد منابع انسانی سازمان رابطه معناداري با چابکی  

بهرابیشترياطالعاتهـکودـشیـمنهادـپیشازمانیـسرمـهيباالدرافراد.سازمان دارد
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توانند دارند میسازمانیغیرهومالیورـام،اـکارهراه،دافـاه،هااستراتژيزمینهيدرویژه
همهدرومناسبزماندرگیریها و نیز تسهیم اطالعات با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم

و ساده سازي ان اطالعاتبهتردركزمینهچندگانهارتباطیايهکانالازبا استفاده سطوح
.را فراهم سازند

نتایج تحلیل آماري نشان می دهد زیرساخت فناوري اطالعات سازمان رابطه معناداري با 
فناوري اطالعات مختلفهايگزینهازو استفادهایجادها باسازمان.چابکی سازمان دارد

دانش،پیشرفتههايفناوريدانش،هاي مخزنهايقابلیت ITداده،هايپایگاهها،نظیراینترانت
دانشگذاريبه اشتراكبرايهمکاريبرمبتنیابزارهايمجازي،هاي کنفرانسسیستم

تصمیمهاي پشتیبانیفناوريمشتري،باارتباطمدیریتارزش،سازمانی،زنجیرهمنابعریزيبرنامه
  .ی سازمان را فراهم می سازندزمینه چابکپیگیري،وتحلیلی

نقش سازمانفرآینديهايکیفیت ستادهوکاراییبهبوددرسازمانچابکیکهآنجاییاز
هايستادهو کاراییکیفیتبهبودصدددرکهییهاسازمانبهتوانرو میاینازاساسی دارند

و یادگیري  ییپاسخگوگري،حسهايقابلیتنمود کهپیشنهادهستندسازمانفرآیندي
عوامل مستلزماینتقویتکهنمایندبهبودسازمانیهايفرصتبرمبتنیراسازمان خود

  .استهاي فناوري اطالعاتپویا از جمله قابلیتهايقابلیتازاستفاده
می شود بنابراین سازمانهايستادهکاراییوکیفیتموجبسازمانچابکیکهآنجاییاز

استفاده موثر و کارآ باپاسخگویی و یادگیريگري،توان حسبعدسهاینویتتقمنظوربهشرکتها
ذینفعان منجمله مشتریان نظراتازبیشترچههرگیريهاي فناوري اطالعات زمینه بهرهاز قابلیت

  .فراهم می سازد
موجب استسازمانگري به عنوان یکی از ابعاد چابکینتیجه تحقیق نشان می دهد که حس

هايفرصتفعاالنهبیشبینیپیشومحیط رقابتیکلواضحدیدنتواناییشود تا سازمانمی 
ITقابلیترقبا را در خود تقویت کند وتحرکاتومشتریاننیازهايبینیپیشونشده بازارکشف

قابلیت فناوري اطالعات با افزایش قابلیت  .می نمایندکمکگري سازمانیحستقویت  قابلیت به
ت مدیریت تغییرات محیطی فراهم گري سازمانی زمینه را براي اماده سازي سازمان جهحس

یق فعال سازي دانش ضمنی موجود در هاي یادگیري از طرسازد همچنین با اثرگذاري قابلیتمی
ر قالب زیرساخت استاندارد براساس فناوري اطالعات د. حافظه سازمانی میسر و ممکن می سازد

سازمان شده و سازمان را قادر به  اطالعات با کیفیت تسهیم داده ها موجب چابکیسطح باالیی از 
  .به پاسخگویی نیازهاي خاص می شود



21کار و هاي فناوري اطالعات بر چابکی کسب  تأثیر قابلیت

هاي فناوري اطالعات نقش اساسی در یادگیري سازمانی از طریق کدگذاري قابلیت
 از طرفی با بهره.مدیریت دانش در قالب کسب، ذخیره و بهره برداري از دانش ایفا می کند

برداري از دانش ضمنی و سرمایه اجتماعی منابع انسانی، پاسخ سازمان به عدم اطمینانها و 
سازي هاي فناوري اطالعات از طریق شخصیقابلیت.حوادث غیر منتظره افزایش می یابد

مدیریت دانش به عنوان ابزار ارتباطی، ابزاري براي تحلیل شبکه اجتماعی، ابزار یادگیري و 
  .اي کسب و اخذ منابع عمل می کندنیز ابزاري بر

گري سازمانی را از طریق پشتیبانی هاي فناوري اطالعات اختالل و بی نظمی در حسقابلیت
گیري انها جبران هاي پردازش داده هاي منابع انسانی و افزایش قدرت تصمیمو تقویت قابلیت

  .گري سازمانی می شودکرده و موجب تقویت حس
  

  و کاربرديپیشنهادات مدیریتی 
مثل (و فرایند محور) مثل مخزن داده ها(با توجه به تاثیر دو سیستم اطالعاتی دانش محور- 

گري و پاسخگویی سازمان، مدیران و در افزایش قدرت یادگیري، حس) ERPنرم افزار 
سیاستگذاران باید در جهت طراحی سیستمهاي فرایند محور براي شکل دهی سیستمهاي 

.ور تالش نماینداطالعاتی دانش مح
با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر رابطه مثبت بین ابعاد قابلیت فناوري اطالعات با یادگیري - 

به مدیران و سیاستگذاران سازمان توصیه می شود که با افزایش استانداردسازي، تسهیم داده ها 
ا از این طریق موجب و کیفیت داده ها زمینه افزایش یادگیري فردي و سازمانی را بهبود داده ت

.هاي سازمانی گردندچابکی و سرعت عمل در فعالیت
هاي فناوري اطالعات در سازمان باید از طریق دقت نظر در معماري، زیرساخت و قابلیت- 

. جهت استانداردسازي حلقه هاي ارتباطی و ارتقاء تعامل سریع با شرکا و ذینفعان مبادرت ورزد
ده فناوري اطالعات یکی از معضالت اساسی سازمانها است که به از آنجا که معماري پیچی- 

ابکی سازمان می شود لذا توصیه عملکرد چابکی سازمان آسیب رسانده و موجب شکاف در چ
شود که مدیران به تقویت معماري سازمان از طریق زیرساخت فناوري مشترك، ایجاد و حفظ می

.نداستانداردهاي تعاملی و ارتباطی مبادرت ورز
با توجه به نتایج تحقیق سرمایه اجتماعی و نیز روابط پرسنلی از طریق بهبود غیر رسمی - 

همنوایی بین فناوري اطالعات و کسب و کار موجب افزایش چابکی می شود لذا مدیران باید به 
.دیدگاه اجتماعی و منابع انسانی در طراحی معماري و زیرساخت فناوري اطالعات توجه نمایند
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