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 چکیده

های هنگفتی در بخش گذاریها سرمایهشود که سازماندر موارد زیادی مشاهده می
گیرد قرار می بالاستفادهها دهند و بعد از مدتی این سیستمهای اطالعات انجام میفناوری

زان یا کارایی و اثربخشی الزم را ندارند. در این راستا ضرورت دارد ارزیابی کاملی از می
ها انجام گیرد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سیستم گذاریموفقیت این سرمایه

. پس از شناسایی عوامل استسازمانی  مؤثراطالعات فروش سایپا بر اساس عوامل 
جامعی از  ستیل چک)ساختار، استراتژی و فرهنگ(، وضعیت این سیستم با استفاده از 

یافته با افراد با سابقه و مطلع در واحدهای های ساختارو از طریق مصاحبه سؤاالت
آمد. این  به دستسازمانی مرتبط و همچنین با بررسی اسناد و مدارک سازمانی 

های جامع و عمیق با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفت. نتایج تحقیق  ارزیابی
انیکی نشان داد که ساختار سازمانی گروه خودروسازی سایپا بسیار بوروکراتیک و مک
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 که درحالیهای اطالعاتی یکپارچه مناسب این نوع ساختارها هستند، بوده که سیستم
استراتژی  نیتر مهمهای مجزا و بخش بخش شده در این شرکت وجود دارند، سیستم

جنبه استراتژیک نگاه  عنوان بهشرکت کاهش هزینه است و در نتیجه به فناوری اطالعات 
رهنگی الزم در زمینه خالقیت و نوآوری و پذیرش شود و در آخر بسترهای فنمی

 وجود ندارد. فنّاوری
 .سازمانی فرهنگهای اطالعات فروش، استراتژی، ساختار سازمانی،  سیستمکلیدواژگان: 
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 مقدمه

 و است های سازمانی فعالیت از ناپذیری جدائی بخش اطالعاتی های آوریفن از استفاده
 به توجه با است. اهمیت اساسی دارای ها سازمان حیاتی و استراتژیک دارایی عنوان به

 استفاده که رسد می نظر به مدیران، گیری تصمیم در آن نقش و اطالعات روزافزون اهمیت

 جرئت به و کرد خواهد پیدا اهمیت از گذشته بیش اثربخش و کارا اطالعات فناوری از

 که ای اطالعاتی نظام یریکارگ به بدون سازمانی نزدیک هیچ آینده در که گفت توان یم

 با توانست نخواهد سازد، می مهیا سازمان برای را اثربخش کارا و اطالعات استراتژیک،

 (.9831دهد )تقوی و همکاران، ادامه خود حیات به یا شود رویارو و رقابتی متغیر محیط
برای فائق آمدن بر افزایش جریان اطالعات درونی و بیرونی و برای بهبود کیفیت آن، 

فناوری اطالعات  لهیوس به شده فراهمهای  ها نیاز به گرفتن مزایایی از فرصت شرکت
و توزیع اطالعات بازاریابی و  یآور جمعهای اطالعات خواهند داشت. با  مدرن و سیستم

های جدیدی را برای  تصویر برند و سازمان، سیستم اطالعاتی راهاستفاده از آن برای ارتقا 
 دهد. های درونی شرکت ارائه می بهبود کارایی

ریزی،  های اطالعات، ارتباطات بازاریابی پویایی را بین کارکنان در برنامه سیستم
های  های توزیع و فروش حسابداری، تبلیغات، ارتقا فروش، مدیریت محصول، کانال

 (.9111، 9تالویننآورند ) رکت فراهم میمستقیم ش
 فناوری پذیرش که ارزشیابی، است اهمیت دارای جهت نیازااطالعاتی  های نظام ارزشیابی

 های نظام منفی اثرات از جدید، اجتناب های نظام توسعه کاربران، طرف از اطالعاتی

 بر سازمانی و فردی های فعالیت اکثر دلیل اینکه به و دهد می قرار تأثیر تحت را اطالعاتی

 نتایج ها، فعالیت ساختار بر هایی پدیده چنین هستند، ارزشیابی متکی اطالعاتی یورافن

 های نظام ارزشیابی مذکور موارد است. اثرگذار سازمانی محیط برون با تعامل و سازمانی

 های نظام کاربرد و استقرار طراحی، فرآیند از ناپذیر جدایی امری عنوان به را اطالعاتی

                                                                                                                              
1. Talvinen 
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 (.9831 سازد )تقوی و همکاران، می اطالعاتی مطرح

 پیشینه نظری

 1سیستم اطالعات

 افزار نرم، افزار نرم، افزار سختدربرگیرنده   های اطالعاتی را سیستمی استراسمن، سیستم
ها یا فرآیندهای کاری معرفی کرده است. در  ارتباطات، داده یا اطالعات، افراد و رویه

گردد که  می فی دیگر، سیستم اطالعاتی به یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر اطالق تعری
نماید  اطالعات مورد نیاز کاربران خود را در یک حیطه سازمانی مشخص ارائه می

 (.9819لگزیان و همکاران، )

 7سیستم اطالعات فروش

فروش، نحوه توزیع محصوالت،  ینیب شیپدقیقی برای  یزیر برنامهبتوان  که نیابرای 
های توزیع داشت، نیاز به  در مورد تعیین قیمت و کنترل درست بر کانال یریگ میتصم

، پردازش و یآور جمع موقع بهیک سیستم اطالعات فروش داریم که بتواند اطالعات را 
های اطالعات فروش ابزاری ضروری در مدیریت فروش برای سازمان  بکار گیرد. سیستم

هستند. در این  مؤثرریزی، کنترل و تصمیمات مدیریت  در امر برنامه که نحوی بهند، هست
و دسترسی سریع به آن از عوامل کلیدی هستند  موقع بهراستا اطالعات درست و 

 (.9831گیوریان،  )سعیدی و

 8های اطالعات ارزیابی سیستم 

دهد تا  مان اجازه میگیری است که به ساز ارزیابی سیستم اطالعات، یک تکنیک تصمیم
 ISو  ITها و زیرساختارهای  گذاری در سیستم ها و مفاهیم سرمایه ها، مزایا، ریسک هزینه

                                                                                                                              
1. Information System 
2. Sales Information System 
3. Information System Evaluation 
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 (.9111، 9فاربی و همکارانکند )را نشان و تعریف 
کنند:  می تعریف گونه را بدین اطالعاتی های نظام ( ارزشیابی9113) 1رمنی و همکاران

 ارادی است؛ فرآیندی سنجش و گیری اندازه ادراک، برای منظم های فعالیت از ای مجموعه

 .ردیپذ یم صورت معین موقعیتی در یگذار ارزش هدف با که یرارادیغ یا و

 8)بستر( اطالعات یها ستمیسدرون سازمانی در ارزیابی  مؤثرعوامل  

فنی در تحقیقات نیازمند در نظر  ـماهیتی اجتماعی  عنوان بههای اطالعاتی  دیدن سیستم
ای شناسایی (. تأثیرات بستری یا زمینه1009، 4آگرواست )گرفتن نقش بستر سازمانی 
 لیست شده است. شده از پیشینه در جدول زیر

 . بستر ارزیابی1جدول 

 منبع تأثیرات بر بستر بستر

بستر درونی یا 
 سازمانی

 (1001، 6الو ؛ ایرانی و9119، 1)سایمون ساختار سازمانی

 یها یاستراتژاهداف و 
 سازمانی

 (9111، 3؛ هوئرتا و سانچز9113، 3)میرانی و لیدرِر

 (9116، 90؛ ویلکاکس و لستر1009، 1)ایرانی و الو سازمانی فرهنگ

 (9111؛ هوئرتا و سانچز، 9111، 99)فاربی و همکاران ساختارهای سیاسی

 ساختارهای سلسله مراتبی
، 98اسمیت-؛ رمینی و شروود1009 ،91جونز و هوگز

9111) 

                                                                                                                              
1. Farbey et al. 
2. Remenyi et al. 
3. context 
4. Avgerou 
5. Symons 
6. Irani and Love 
7. Mirani & Lederer 
8. Huerta & Sanchez 
9. Irani & Love 
10. Willcocks & Lester 
11. Farbey et al. 
12. Jones & Hughes 
13. Remenyi & Sherwood-Smith 
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 منبع تأثیرات بر بستر بستر
فرآیندها و ساختارهای 

 اجتماعی
 (9111، 9)ویلکاکس

 ذینفعان
؛ اسمیتسون و 9111اسمیت، ـ  )رمینی و شروود

 (9118، 8؛ والشام9113، 1هیرشهایم

 
ها در و همچنین میزان اهمیت آن با توجه به همپوشانی برخی از عوامل جدول باال

( سازمانی فرهنگمقاالت مرجع بررسی شده، محققین تنها سه عامل )ساختار، استراتژی و 
 اند. قرار داده مدنظررا 

 4ساختار سازمانی

و  یده سازمان های سازمانی تقسیم،آن فعالیت وسیله بهای است که ساختار، راه یا شیوه
 های عواملآورند تا فعالیتساختارهایی را به وجود می ها، شوند. سازمانهماهنگ می

های ساختاری طرح یطورکل بهانجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل کنند. 
های نظری، کلی و انتزاعی بوده و توان به دو دسته نظری و عملی تقسیم کرد. طرح می را

 )در مدیریت محققان (.9831شود )اعرابى، صورت ارگانیک و مکانیک تقسیم می به دو

 انجام زیادی تحقیقات سازمان بر ساختار IT/ISتأثیر  خصوص در گذشته( دهه سه طول

 :کرد تقسیم دو دسته به را آنها توان می که اند ه داد
 که شود می موجب ها سازمان در IT/IS یریکارگ به اول، دسته تحقیقات نتایج بر اساس

 بر اطالعاتی های سیستم و اطالعات فناوری مختلف های گونه به کمک مدیران سازمان

 سمت به را سازمان ساختار گیری، تصمیم در تمرکز با و افزوده نظارت خویش و کنترل

 از دوم دسته تحقیقات مزبور، تحقیقات برعکس اما؛ دهند مکانیکی سوق ساختار یک

                                                                                                                              
1. Willcocks 
2. Smithson & Hirschheim 
3. Walsham 
4. Organizational Structure 
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، IT/IS یریکارگ به اثر در و منعطف ارگانیک ساختار یسو به سازمان ساختار گرایش
 IT/IS یریکارگ به از ناشی سازمانی تحقیقات تغییرات این نتایج بر اساس کند. می حکایت
 ییگرا فهیوظ از تخت، ساختارهای مراتبی به سلسله ساختارهای از انتقال از است عبارت

 سطوح با منعطف هایی بروز سازمان و توانمندسازی کنترل به از و ییگرا ندیفرا به

 های یافته بر اساس .باشند می متعدد های مهارت به مجهز که کارمندانی و کمتر فرماندهی

 سطوح تعداد میانی، کاهش مدیریت پست حذف طریق از IT/ISتحقیقات،  از دسته این

 و انسجام و پیچیدگی کمتر و رسمیت تمرکز، عدم سیستم ایجاد سازمانی، مراتب سلسله
 ارگانیک و را مجازی سازمانی ساختار سازمان، اندازه سازی کوچک و با بیشتر یکپارچگی

ها دارای ساختاری متمرکزند،  از سازمان یبرخ .(9831و همکاران،  پور لیاسماعکند ) می
بنابراین یک سیستم اطالعاتی غیرمتمرکز، مناسب شرایط و ساختار آنها نیست. تعدادی 

های  انچه از سیستمها نیاز به انسجام و یکپارچگی سازمانی دارند و چن از سازمان
گمان تعامل درون سازمانی  استفاده کنند، بی 1تکه شده یا تکه 9اطالعاتی بخش بخش شده

دهد، بلکه  سیستم اطالعاتی سرعت کارها را افزایش نمی تنها نهافزایش پیدا کرده و 
 (.811، ص 9836شود. )محمودی،  می  موجب کندی کارها نیز

 8سازمانی یها یو استراتژاهداف  

استراتژى سازمان عبارت است از طراحى تصمیمات سازمان که رسالت، مأموریت و 
هاى اساسى  و برنامه ها یمش خطسازد؛ تعیین  آن را تعیین و آشکار مى یکمهاى  هدف

هاى سازمان و مشخص ساختن نوع  ها؛ تعریف دامنه فعالیت براى نیل به آن هدف
که باید  یراقتصادیغدامات اقتصادى و سازمان اقتصادى یا انسانى آن؛ و ماهیت اق

، تصمیمات گرید عبارت بهسهامداران، کارکنان، مشتریان و نهادهاى جامعه انجام دهد. 
دهد )دیوید،  مى را شکل، استراتژى سطح بنگاه )سازمان( وکار کسبمربوط به نوع 

                                                                                                                              
1. Atomized 
2. Fragment 
3. Organizational goals and strategies 



 52 زمستان، 81، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریمطالعات مد  21

9831.) 
کند.  ایفا می آن ITهای  نقش ضروری در تعیین پروژه ،سازمان وکار کسباستراتژی 

با  IT، ارتباط دادن IT یریکارگ بههایی که هدف آنها نوآوری است، هدف آنها از  شرکت
شود،  می آینده در نظر گرفته  مبنایی برای توسعه  عنوان به ITاستراتژی شرکت است. 

کند،  مداوم به جهان بیرون در رابطه با رقبای داخلی و خارجی تمرکز می طور بهشرکت 
کند و  استراتژیک استفاده می یزیر برنامهاز  مدت کوتاههای معمولی در  اره فعالیتبرای اد
  ریزی استراتژیک ارتباط داده برنامه به IT ریزی بلندمدت گیرد، برنامه می ها را بکار  بودجه

هیورتا و ) میکنیک جزء استراتژیک نگاه  عنوان به ITبه  میتوان یمما  جهیدرنتشود و  می
 (.9111، 9سانچز
 عنوان به، IT یریکارگ بهاست، هدف از  مدنظرهایی که هماهنگی درونی در آنها  شرکت

های  از هماهنگی بین سازمانی است. برای مدیریت اثربخش این کار، شبکه یجزئ
گیری  کمکی به تصمیم عنوان به ITشود،  می کوچک محلی با شبکه شرکت مادر یکپارچه 

ها در  دهد و از بودجه ریزی بلندمدت را انجام می شود، شرکت برنامه می  در نظر گرفته
 (.9111کند )هیورتا و سانچز،  استفاده می مدت کوتاه

گذاری  هایی که هدف آنها همواره دستیابی به کارایی هزینه باالتر است، سرمایه و شرکت
یک ابزار  عنوان به ITگیرد.  می وظایف انجام  یسازخودکار، عمدتاً با هدف ITدر 

های معمولی در  ها برای اداره فعالیت شود و از بودجه می در نظر گرفته  خودکارسازی
 (.9111شود )هیورتا و سانچز،  را مالک نمی ITاستفاده شده اما یک بودجه  مدت کوتاه

 فنّاوریکمک رویکردهای  برای مثال یک سازمان ممکن است استراتژی رهبری بازار با
بر مبنای ارتباط داشتن  ITهای  باشد. در این موارد، نیاز است پروژه  محور نوآور داشته

 (.1003، 1جاشیا و پانبشوند )ارزیابی  وکار کسببا استراتژی 
کنند، بر مبنای فرضیاتی  تمرکز می IS/ITرویکردهایی که بر سطح سازمانی ارزیابی 

                                                                                                                              
1. Huerta & Sanchez 
2. Joshia & Pantb 
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 یستمیرسیزآن، یک اطالعات، پشتیبانی فنی آن و استفاده افراد از های  هستند که سیستم
یابی  درون سیستم سازمانی است که ارزیابی عملکرد آن باید از طریق کمکش در دست

، 9میرانی و لدرر) ردیگبه اهداف سازمانی عمدتاً در رابطه با اثربخشی سازمانی صورت 
9113). 

 1سازمانی فرهنگ

رسمی، هنجارها،  ای از قوانین رسمی و غیر مجموعه فرهنگ اصطالحی است که
هایی از افراد،  ها گروه شود. سازمان می ها و رفتار یک سازمان را شامل  ها، نگرش ارزش

ها، هنجارها و قوانین مشترک را  ذینفعان، سهامداران، مالکان هستند که برخی از ارزش
هر سازمان یک فرهنگ  گذارند. می یابی به اهداف خاص به اشتراک  برای دست

کند چگونه اعضای یک  مشخص تعیین می طور بهست که ا مخصوص به خود را دارا
کنند، به یکدیگر وابسته یا  برای دستیابی به اهداف خاص با هم کار می که درحالیسازمان 
(. فرهنگ نقش خیلی خاص در سازمان بازی 9116، 8گافی و جونز) ابندی یمارتباط 

حداکثر های درست برای  قدرتمند رفتار انسانی را در جهت طور به تواند یمکند، زیرا  می
 (.1098، 4هاخو و همکاراندهد )هدف یک سازمان را تحت تأثیر قرار  یساز

گذاری اطالعات بتواند  یک تغییر فرهنگی مثل اشتراک که نیااین واقعیت دارد که قبل از 
، دیآ یمهای اطالعات به اجرا در  به سیستم که هر استراتژی مربوط یزماناثرگذار باشد یا 

 (.1091هاخو و همکاران، شود )موجود باید در نظر گرفته  سازمانی فرهنگ
که اگر  یا گونه بهبر یکدیگرند،  مؤثرهای اطالعات دو پدیده  و سیستم سازمانی فرهنگ

ها برقرار باشد سازمان را در رسیدن به اهدافش  رابطه تعاملی مناسب و خوبی میان آن
رسانند. اگر در سازمان فرهنگ استفاده و پذیرش فناوری اطالعات و سیستم  می یاری 

                                                                                                                              
1. Mirani & Lederer 
2. Organizational culture 

3. Goffee & Jones 
4. Hakhu et al. 
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های  اطالعات با عنوان فرهنگ اطالعاتی وجود داشته باشد، قبول و استفاده از سیستم
تر خواهد بود و در نتیجه سیستم اطالعاتی پیاده شده از کارایی  راحت مراتب بهاطالعات 

در موفقیت سیستم  مؤثرباالتری برخوردار خواهد بود. از طرفی یکی دیگر از عوامل 
که تحت تأثیر  استاطالعات، افراد سازمان که همان کاربران سیستم هستند، 

سازمان در نحوه استفاده و پذیرش  قرار دارند و بنابراین فرهنگ حاکم بر سازمانی فرهنگ
 (.9810گذارد )قوچانی، بدری زاده،  می های اطالعات تأثیر  کاربران از سیستم

 روش تحقیق

ماهیتی اجتماعی و  عنوان بهاطالعاتی  های سیستمکه ذکر شد، در این تحقیق  طور همان
و  یکم ریغمربوط به آنها باید از رویکردهای  های ارزیابیفنی دیده شده که در 

در ارزیابی  مؤثربنابراین شناسایی بسترهای سازمانی ؛ معمول بهره جست یراقتصادیغ
روش تحقیق کیفی بوده که در این پژوهش مبنای کار در  کارگیری بهها نیازمند سیستم

شود، بر این اساس تحقیق  نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی محسوب می
در زمره  یکار دستبدون  کامالً طبیعی و صورت بهها  ی دادهحاضر به جهت گردآور

توان گفت که روش  شود. در نهایت می ( محسوب مییشیرآزمایغ) تحقیقات توصیفی
جامعه آماری این تحقیق  .استتحقیق این تحقیق مطالعه تک موردی از نوع توصیفی 
های  سایپا در حوزه یزخودروساشامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان و کاربران گروه 

 .استهای اطالعات و فروش و بازاریابی  سیستم
های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده  برای انتخاب نمونه از ترکیب روش

است. در این روش با استفاده از ابزار مصاحبه، کار از  یاحتمال ریغشده است که روشی 
افرادی که خبرگان این حوزه بوده و معیارهای الزم را برخوردار بودند، شروع شده و 

در این زمینه  نظر صاحبهای تحقیق، از آنها خواسته شد تا سایر افراد  ضمن پرسش
وسط محقق بر اساس چند نفر نخست که مستقیماً ت جز بهمعرفی شوند، بنابراین 

انتخاب شدند، سایر خبرگان عالوه بر معیارهای خبرگی توسط سایر  موردنظرمعیارهای 
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کند که  گیری تا جایی ادامه پیدا می اند. در این روش، نمونه خبرگان نیز انتخاب شده
 مصاحبه تکراری شوند. سؤاالتجواب 

ها استفاده شد.  آوری داده ترین ابزار جمع اصلی عنوان بهی عمیق  در این تحقیق از مصاحبه
 ها اقدام کرد. در این خصوص، محقق به هدایت تمامی مصاحبه

 مصاحبه سؤاالت

 مربوط به ساختار سازمانی سؤاالت

  سازمان چه نوع ساختاری دارد؟ آیا یک ساختار متمرکز، بوروکراتیک و سلسله
 دارد؟ رمتمرکزیغمراتبی دارد یا یک ساختار منعطف و 

 ی؟ آیا در کارهای جزئشوند یتا چه حد کنترل م ها هیدر شرکت، فرآیندها و رو 
 اداری وجود دارد؟ یها هیاداری نیز کنترل رو

  دسترسی کارکنان سازمان به اطالعات چگونه است؟ آیا دسترسی زیاد به اطالعات
 سازمان وجود دارد یا افراد مخصوصی دسترسی دارند؟

 گیرد یا باید مراحل و فرآیندهای  سرعت انجام می در شرکت بهگیری  فرآیند تصمیم
 اداری زیادی طی کند؟

 سازمانی های استراتژیاهداف و 

  بر بازار خود رهبر و  خواهد می؟ آیا کند میسازمان چه نوع استراتژی در بازار دنبال
 پیشرو باشد یا بر اهداف خاصی در بازار تمرکز کرده است؟

  رقبا در چه حالتی قرار دارد؟وضعیت شرکت نسبت به 
 های رایج  های جدید در بازار است یا فنّاوری آیا شرکت به دنبال استفاده از فنّاوری

 ؟دهد یرا مورد استفاده قرار م
  آیا شرکت در نظر دارد محصول جدیدی به بازار روانه کند؟ این فرآیند هرچند

 گیرد؟ مدت صورت می
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 سازمانی فرهنگ

  شرکت به لحاظ پذیرش فناوری چگونه است؟ سازمانی فرهنگوضعیت 
 های نوآور و جدید است؟ آیا سازمان در پی استفاده از فنّاوری 
 ؟شود یو نظریات خالقانه بها داده م ها دهیآیا در سازمان به ا 
 راحتی  و به کنند یهای جدید استقبال م آیا افراد شرکت، در پذیرش و قبول فنّاوری

 ؟کنند یو مقاومت م دهند یاز خود نشان نم یا زهیانگ ایپذیرند  می

نفر از متخصصان و کارشناسان در واحدهای طرح و  1در این تحقیق، در مجموع از 
 گرفت. صورت بهبرنامه و معاونت فروش و بازاریابی شرکت سایپا مصاح

 .دهد یمرا نشان  شوندگان مصاحبهشکل زیر مراحل انتخاب 

 
 

 به شیوه گلوله برفی شوندگان مصاحبهمراحل انتخاب  .1شکل 
( که تا حدی 1090) 9ها از رویکرد پیشنهادی اسپیکارد ایجاد تمرکز در مصاحبه منظور به

( است برای ربط دادن سؤاالت مصاحبه به سؤاالت 1009) 1منطبق بر رویکرد ونگراف
 ها استفاده شد. تحقیق و تعیین چارچوبی مفید برای مصاحبه

                                                                                                                              
1. Spickard 
2. Wengraf 
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رویکرد کیفی( و از طریق تم )به روش تحلیل  شده یآور جمعرانجام اطالعات س
شد. کدگذاری باز، جزئی از تحلیل است که با تحلیل دقیق  وتحلیل تجزیهباز  کدگذاری

بندی دقیق مفاهیم  شود. برای طبقه ها انجام می بندی کردن داده گذاری و طبقه ها، نام داده
ی  وسیله بههای خام  ، بعد از تفکیک برچسب بخورد و دادهها، باید هر مفهوم در مقوله

های  سازی شوند. داده ای، مفهوم های زمینه ها و یادداشت بررسی دقیق متن مصاحبه
ها  تری شباهت شوند تا به شکل راحت شوندگان کدگذاری می از مصاحبه شده آوری جمع

 ها شناسایی شوند. و تفاوت
 به روش تحلیل تم در زیر تشریح شده است:اطالعات  وتحلیل تجزیهفرآیند 

 الف( ساختار سازمانی 

مرتبط با هر یک از ابعاد ساختار سازمانی به تشریح  سؤاالتدهندگان در پاسخ به  پاسخ
پرداختند. از تحلیل جمالت  وضعیت ساختار و فرآیندهای کاری در گروه صنعتی سایپا

شد. در مرحله بعد، کدهای مشترک و  های این افراد، کدهای اولیه استخراج و دیدگاه
 عنوان بهبه انضمام کدهای با اهمیت از دید محققین  شوندگان مصاحبهمورد تأکید کلیه 

شوندگان در پاسخ  کدهای نهایی به همراه منبع آنها مشخص شدند. توضیحات مصاحبه
 ست.مربوط به ساختار سازمانی، منجر به شناسایی کدهای جدول زیر شده ا سؤاالتبه 

 های ساختار سازمانی . کد7جدول 

 منبع کد کدهای نهایی
  9pـ  1pـ  4pـ  6pـ  1p ساختار سلسله مراتبی دارد

 9pـ  1pـ  4pـ  6pـ  1p ارتباط رسمی بین افراد و واحدها

 9pـ  8pـ  4pـ  6p و محدود به اطالعات شده کنترلدسترسی 
 9pـ  1pـ  8pـ  4pـ  1p پیچیده و طوالنی بودن فرآیندهای کاری

 9pـ  1pـ  1p بودن تغییر در فرآیندهای سازمانی بر زمان
 

و  است، ساختار سازمانی سایپا به لحاظ اندازه خیلی بزرگ شوندگان مصاحبهاز دیدگاه 
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هایی که چنین ساختارهایی دارند، به سمت سلسله مراتبی و بوروکراسی گرایش  سازمان
  گیری از طرف مدیریت ارشد آغاز کنند. در چنین ساختارهایی فرآیند تصمیم پیدا می

کند. اگر مدیریت ارشد تغییر  او است که نظریات نهایی را ابالغ می درواقعشود و  می
شود و  می  های او در این سازمان کنار گذاشته ها و اولویت کند، به احتمال زیاد برنامه

گیرد. شاهد چنین مدعایی مربوط  می اعتقادات و نظریات مدیریت جدید در اولویت قرار 
جا شدن  که با جابه استدر سایپا  9منابع بنگاه ریزی برنامهگذاری در سیستم  به سرمایه
های  شود. یکی دیگر از ویژگی می  خارجسایپا این برنامه از اولویت شرکت  مدیرعامل

این تعداد سطوح در شرکت سایپا  که  استچنین ساختاری تعداد باالی سطوح سازمانی 
که چندین واحد و معاونت در آن وجود دارد و در درون  ای گونه بهکامالً مشهود است. 

این هر یک از آنها نیز چندین بخش و قسمت است که برای اخذ تصمیمات باید از 
از طرف مدیریت ارشد  که آنسلسله مراتبی عبور کند. تصمیمات به علت  طور بهسطوح 

 شود قاطعانه ابالغ شده و اصطالحاً از برش کافی برخوردار هستند. می  ناشی
که ارتباطات در بین  ای گونه به. استواحدها  نیب یرسمو  مند نظامویژگی دیگر ارتباط 

که اگر  صورت نیبدرسمی و عمودی وجود دارد.  صورت بههای مختلف سازمانی  الیه
طرحی یا پیشنهادی بخواهد از واحدی به واحد دیگر ارسال شود، باید طبق قاعده 

 گیری تصمیممشخصی که از قبل برای آن تعریف شده عبور کند. شاهد این مدعا فرآیند 
ش و بازاریابی شکل که ابتدا باید در معاونت فرو استهای اطالعاتی  مربوط به سیستم

بگیرد و پس از طی مراحلی مشخص در خود معاونت به واحد طرح و برنامه ارسال 
 مند و رسمی است. بنابراین ارتباطات سازمانی در سایپا بسیار قاعده؛ شود می 

و محدود به اطالعات سازمانی است. هر یک از  شده کنترلویژگی دیگر دسترسی 
اس چارچوبی خاص به اطالعات دسترسی دارند. هر یک از واحدها و کارکنان آنها بر اس

های اطالعاتی خاص خود را دارا هستند که اطالعات آنها محدود به  واحدها سیستم

                                                                                                                              
1. ERP 
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ای زیادی در سایپا وجود دارند  های جزیره سیستم درواقعشود،  می  همان حوزه و واحد
شوند.  ها به هم مرتبط نمی از این سیستم کی چیهکنند و  که واحدها از آنها استفاده می

اطالعات آن  یتمام  بههای اطالعاتی  حتی در درون یک واحد نیز همه کاربران سیستم
محدود شده  شان یسازمانسیستم خاص دسترسی ندارند و دسترسی آنها بر اساس وظیفه 

 است.
ویژگی دیگر ساختار سازمانی شرکت سایپا پیچیده و طوالنی بودن فرآیندهای کاری 

سازی، در عمل به فرآیندها اضافه  و ساده یچابک ساز. با وجود هدف قرار دادن است
شوند. کنترل فرآیندها در این ساختار با استفاده از یک سری  می  تر بزرگشده و 
ها هم در سطح عملیاتی هستند و هم در سطح  شاخص نیکه اگیرد  می ها انجام  شاخص

شوند. یکی از مشکالتی که در  می  هایی پایش هدر دور هرکداماستراتژی قرار دارند که 
ها و  و اجرای برنامه کارگیری بهآید، تأخیر در  می به وجودنتیجه طوالنی بودن فرآیند 

بر  ازحد شیبهای سازمانی است. یکی از دالیل اصلی پیچیده بودن فرآیندها، کنترل  پروژه
ها بیشتر حالت بازرسی دارند.  لاین کنتر شوندگان مصاحبهکه به گفته یکی از  استها  آن

شود، زیرا در هر مرحله از  می گیری  نتیجه چنین کاری پایین بودن سرعت تصمیم
 ها باید اعمال شوند. گیری این کنترل تصمیم

 های سازمانی ب( اهداف و استراتژی

های سازمانی،  مربوط به اهداف و استراتژی سؤاالتشوندگان در پاسخ به  مصاحبه
مصادیقی را بیان کردند که کدهای مستخرج از عبارات مهم آنها استخراج  توضیحات و

ترین آنها کدهای نهایی اهداف و  شده است، در مرحله بعد این کدها پاالیش شده و مهم
 استراتژی را شکل داده است.

 . کدهای نهایی اهداف و استراتژی9جدول 

 منبع کد کدهای نهایی
 9pـ  1pـ  1pـ  1p توسعه سهم بازار

 9pـ  1pـ  1pـ  3pـ  1p ها کاهش هزینه
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 منبع کد کدهای نهایی
 9pـ  1p عدم تنوع در محصوالت

 9pـ  1pـ  1pـ  6p رایج در بازار یها یفنّاوراستفاده از 
 9pـ  1p گرایش به تعدیل نیروها

 9pـ  1p تولیدی شرکت های عدم گسترش دادن فعالیت 

 
های  اهداف و استراتژی ها، متن مصاحبههای صورت گرفته از  در این تحقیق نیز با بررسی
شده، مشخص شده است. استراتژی غالب  سؤال یها مؤلفهشرکت سایپا بر اساس 

گیرند،  می هایی را بکار  هایی که چنین استراتژی شرکت سایپا کاهش هزینه است. شرکت
 شده تمامخالصه پایین آوردن قیمت بهای  طور بهها و  همواره در پی کاهش هزینه

هایی مشکالت مالی  صوالت خود هستند. یکی از دالیل اصلی انتخاب چنین استراتژیمح
سیستم کاهش هزینه  کارگیری به. شاهد چنین مدعایی استو نقدینگی در شرکت سایپا 

ها کرده  های خالقانه در کم کردن هزینه ایده  که کارکنان را تشویق به ارائه استدر سایپا 
و اجرا داشته باشند، پاداش مناسب  کارگیری بهکه قابلیت  ییها شنهادیپها و  ایده و به 

های کاهش هزینه در شرکت سایپا ادغام فروش  شود. یکی دیگر از روش می  نقدی داده
این   رمجموعهیزو زامیاد که  خودرو پارسکه فروش محصوالت  ای گونه بهبوده است، 

 اند. شرکت هستند در جهت کاهش هزینه ادغام شده
. استهای استراتژی کاهش هزینه، عدم تنوع در محصوالت  دیگر از ویژگییکی 

کنند سعی دارند محصوالت بروز  هایی که استراتژی تمایز و تفکیک را انتخاب می شرکت
و متنوعی را به بازار عرضه کنند. آنها همواره در پی برطرف کردن نیازهای مشتریان خود 

های مختلف  های مختلف محصول به گروه باشند که یکی از این اقدامات عرضه مدل می
کنند، توانایی  نرم می وپنجه دستایی که با مشکالت مالی ه مشتریان است. در شرکت

و ارائه محصوالت مختلف را ندارند. برای مثال طراحی و ارائه یک  یگذار هیسرما
 محصول جدید در سایپا به زمان طوالنی نیاز دارد.

های تولیدی خود نداشته و  ای برای گسترش فعالیت در نهایت شرکت سایپا هیچ برنامه
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هایی که از  تعدیل نیروی انسانی نیز گام برداشته است. معموالً شرکت حتی برای
توانایی گسترش دادن  که نیاکنند، عالوه بر  استراتژی کاهش هزینه استفاده می

سازی در تمام فرآیندهای کاری  سازی و بهینه های خود را ندارند، اقدام به کوچک فعالیت
ها بر صنعت  ن اقداماتی وضع تحریمکنند. یکی از دالیل چنی و تولیدی خود می

های اخیر که صنعت خودروسازی ایران با تحریم  خودروسازی ایران بوده است. در سال
های خودروسازی نیز مشهود بوده است.  روبرو بوده است، این اقدامات در سایر شرکت

ر ها بر روی خودروسازی اعمال شد تعداد تولید خودرو کاهش یافت و د تحریم که یوقت
راستای کاهش تولید، شرکت ناچار به تعدیل نیروی انسانی خود شد. شاهد چنین 

که به علت مشکالت مالی  استمدعایی واگذاری سایت مربوط به سایپا در شهر خمین 
فرضیه استراتژی کاهش هزینه  دکنندهییتأاز ادامه فعالیت باز مانده است. چنین اقداماتی 

 .استدر شرکت سایپا 

 سازمانی فرهنگپ(  

های مصاحبه کدهای مستخرج از عبارات مهم آنها  آوری داده در طی فرآیند جمع
کدهای  عنوان بهترین آنها  استخراج شد و در مرحله بعد این کدها پاالیش شده و مهم

 در نظر گرفته شد. سازمانی فرهنگنهایی 

 سازمانی فرهنگ. کدها و منبع آنها مربوط به 4جدول 

 کد منبع کدهای نهایی

 9pـ  1pـ  1pـ  p 1 توسعه سهم بازار

 9pـ  1pـ  1pـ  3p ـ p 1 ها نهیهزکاهش 

  9pـ  1p عدم تنوع در محصوالت
p رایج در بازار های فنّاوریاستفاده از  9ـ   p 1ـ   p 1ـ   p1 

 9pـ  1p گرایش به تعدیل نیروها

 9pـ  1p تولیدی شرکت های عدم گسترش دادن فعالیت
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اطالعات، مدیران ارشد یک سازمان بایستی به بسترهای  فنّاوریهر  کارگیری بهقبل از 
 یها یگذار هیسرمازیرا ممکن است ؛ توجه کنند فنّاوریفرهنگی الزم در قبول و پذیرش 

ها صورت گیرد که در نهایت به شکست منجر شود. با توجه  سنگینی بر روی این پروژه
، وضعیت و بستر فرهنگی در شوندگان مصاحبههای صورت گرفته از جواب  به بررسی

 :استدر شرکت سایپا به شرح زیر  فنّاوری رشیپذ مورد
ولی  دهند یمدر ظاهر از خود عالقه نشان  فنّاوری کارگیری بهمدیران ارشد در استفاده و 

چندین عامل دارد که  فنّاورییابد. عدم اجرای موفق  این فرآیند تحقق نمی تیدر واقع
زیرا افراد ممکن است؛ نها مقاومت افراد )کارکنان و مدیران( در برابر تغییرات یکی از آ

از خود مقاومت  فنّاوریخود را در خطر ببینند و در قبول یک  یسازمان  تیموقعاست 
این مشکل است،  وفصل حلدر  کننده نییتعنشان دهند. حمایت مدیران ارشد عاملی 

یعنی ابتدا خود مدیران ارشد باید این تغییرات را بپذیرند و این پذیرش را به سایر افراد 
ای بوده که شرکت آن را پیگیری کرده  پروژه 9سرایت دهند. برای مثال آر اف آی دی

 .این سیستم بنا به دالیلی که ذکر شد با مشکل مواجه شده است یساز ادهیپدر 
، عدم فراهم بودن بسترهای الزم برای فنّاوریر از عوامل فرهنگی مربوط به یکی دیگ

، در شرکت سایپا این بسترها فراهم نیست. شوندگان مصاحبهخالقیت است. بنا به گفته 
انگیزشی در تشویق افراد به خالقیت است. این  یها سمیمکانعدم وجود  ازجمله

 ت زیادی شوند. برای مثال حمایت و تشویقتواند شامل اقداما انگیزشی می های مکانیسم
ها از  گیری تصمیمهای کارکنان در محیط کاری، واگذار کردن اختیار برخی از  از موفقیت

بیشتر مدیران و پذیرفتن شکست از طرف  پذیری مسئولیتطرف مدیران به کارکنان، 
ایت شعاری از این اقدامات حم صورت بهمدیران  هرچندمدیران و کارکنان است. 

 دهند. کنند ولی در عمل کار خاصی انجام نمی می

  

                                                                                                                              
1. RFID 
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 گیری نتیجه

 ساختار سازمانی

های  ساختار سازمانی سایپا بسیار مکانیکی، بوروکراتیک و سلسله مراتبی است و سیستم
های  خیلی از سیستم که یدرصورتاطالعات یکپارچه برای این ساختار مناسب هستند. 

ای هستند و هر کدام از  جزیره صورت بهشود  می  اطالعاتی که در این شرکت استفاده
 واحدها سیستم اطالعاتی مخصوص به خود دارند.

 اهداف و استراتژی

های  گذاری در فناوری استراتژی شرکت سایپا، کاهش هزینه است. در نتیجه به سرمایه
سازی  خودکارسازی عنوان بهآن،  یجا بهشود و  گاه نمیاطالعات از بعد استراتژیک ن

های اطالعاتی که از  شود. این مورد برای سایپا واقعیت دارد، زیرا سیستم می  وظایف دیده
اند، نشان از  گذاری کرده ای که در این حوزه سرمایه کنند و میزان هزینه آن استفاده می

های اطالعاتی که در  است. اکثر سیستمهای اطالعات  عدم توجه استراتژیک به فناوری
و از قابلیت  شده یطراحسایپا بکار گرفته شده است با استفاده از توان متخصصان داخلی 

 صورت بهبرخوردار نیستند و صرفاً یک سری کارهای تکراری دستی را  یا زکنندهیمتما
 اند. سیستمی تبدیل کرده

 سازمانی فرهنگ

سایپا، وجود نداشتن بسترهای فرهنگی مناسب در  و در آخر، یکی از مشکالت شرکت
جدید است. البته بنا به  یها یفنّاوربرای اتخاذ  خصوص بهزمینه نوآوری و خالقیت 

مستندات و مدارک، اقداماتی از طرف سازمان برای خالقیت و نوآوری در زمینه کاهش 
 تیحما عدم. ها بسترهای الزم فراهم نیست هزینه صورت گرفته ولی در سایر زمینه

های جدید و  این موانع است که هم در زمینه بروز ایده نیتر مهممدیریت ارشد یکی از 
 .ای برای خالقیت و نوآوری در این شرکت است آنها مانع عمده کارگیری بههم در 
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 تحقیق یها شنهادیپ

 گردد: می ارائه  ییها شنهادیپهای تحقیق،  بر اساس یافته 
گردد که سیستم  می به مدیران معاونت فروش و بازاریابی در گروه صنعتی سایپا توصیه  

اطالعات جدیدی طراحی شود که بتواند در حوزه فروش و بازاریابی، اطالعات کاملی را 
ای بر روی آنها انجام  آوری کرده و پردازش یکپارچه از مشتریان، رقبا، صنعت و ... جمع

ود قدرت تحلیل نداشته و فقط بر عملیات فروش تمرکز کرده و زیرا سیستم موج؛ دهد
فروش و بازاریابی مجبورند وقت زیادی صرف برداشت اطالعات از آن  رندگانیگ میتصم

 اطالعات بازاریابی از سایر منابع کنند. آوری جمعکرده یا حتی 
را در شرکت فراهم کنند. سیستم  ERPسیستم  یساز ادهیپشود که مقدمات  می پیشنهاد 

ERP این  کارگیری بهحمایت مدیریت ارشد دارد. با  خصوص بهسازی  نیازمند فرهنگ
یکپارچه در اختیار  صورت بهسیستم شرکت قادر خواهد بود اطالعات تمام واحدها را 

سازی این  های کاملی از وضعیت سازمان داشته باشد. از مزایای پیاده بگیرد و تحلیل
 در نیروی کار اشاره کرد. ییجو صرفهبه  توان یمیستم س

شود که بسترهای الزم برای خالقیت و  به مدیران ارشد گروه صنعتی سایپا پیشنهاد می
زیرا ؛ نوآوری را نه فقط در زمینه کاهش هزینه بلکه در سایر موضوعات نیز فراهم کنند

دارد و کارکنان به ارائه انگیزشی خوبی وجود  های مکانیسمدر زمینه کاهش هزینه 
شوند و متناسب با آن پاداش دریافت  های خالقانه در این موضوع تشویق می ایده 

تواند در حوزه فروش و بازاریابی و ارائه  چنین شرایطی می که یدرصورتکنند.  می
 راهکارهایی در جهت بهبود فرآیندهای فروش و بازاریابی اجرا شود.
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