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مديريت منابع انسانی ابزاری برای استفاده صحیح و شايسته از نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده در
يک سازمان تعريف می شود .که رفتارها ،نگرشها و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند .معماری سازمانی چارچوبی
برای تببین ،هماهنگ سازی و همسوسازی کلیه فعالیتها و عناصر سازمان در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان است اما
برخالف ديگر معماريها ،معمار با سیستمی که اجزای آن اغلب غیرفیزيکی ،غیرقابل لمس و مفهومی بوده؛روابط حاکم بر آنها از
روابط و فرهنگ کاری يا انسانی است مواجه میشود  .جهت توصیف چنین سیستمی ،نمیتوان از روشهای رايج برای ديگر
معماريها استفاده نمود و نیاز به استفاده از مدلهای مختلف دارد .میتوان معماری سازمانی را با مجموعه ای از مدلهای بهم
پیوسته و مرتبط نم ايش داد .معماری سازمانی با بیان طرحی دقیق از وضعیت فعلی کلیه مولفه های اصلی سازمان و آنچه برای
دستیابی به ماموريت سازمان ضروری است ،کاستیهای فعلی را استخراج ،و برنامه ای را جهت رفع اين کاستی ها ارائه می کند.
معماری سازمانی سازماندهی /ساختار بخشی مجدد ،بازمهندسی فرآيندها يا برنامه ريزی استراتژيک را به تنهايی انجام داده که
به منزله ارائه تصوير کامل انواع مدلهای سازمانی و در نهايت رابطه آنها با يکديگر است.اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی
بوده  ،روش و ماهیت تحقیق توصیفی – استنتاجی می باشد  .در اين پژوهش نمونه گیری تصادفی با روش جدول مورگان
استفاده نموديم .ابزار اصلی پرسشنامه است که بصورت میدانی مورد پیمايش قرار میگیرد.
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واژگان کلیدی :معماری سازمانی ،منابع انسانی ،سازمان.

A

The implementation of organizational architecture of the structure of human resources
Case Study
Abstract
Human resource management as a system for the correct and proper using human resources to
achieve the goals set out in an organization can be defined.As human resources policies,

 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصیلی و رشته تخصصي،
دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول (،11 pt. B Nazanin
راست چین)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) ،دانشکده و
دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم ( ،11 pt. B Nazaninراست چین)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) ،دانشکده و
دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم ( ،11 pt. B Nazaninراست چین)
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practices, and systems that defined the behaviors, attitudes and affect their performance. A
precious human resources and knowledge based, the advantages, the most important rarer
source of competitive knowledge-based economies are now. Among the advantages of quality
human resources and knowledge based can be desirable to provide differentiated products and
services, reduce costs, increase innovation and competitiveness, are noted. An enterprise
architecture framework to identify, coordinate and alignment all activities and elements of the
organization to achieve the strategic goals of the organization. Architecture, like other
architects involved with different parts of the system, but unlike the other architectures,
system architects face with its components is often non-physical, non-palpable and they
derive meaning and govern the relationships and cultural and human. To describe such a
system could be common methods used for other architectures and the use of different
models. Architecture can be integrated with a set of related models indicated that the choiceof
appropriate models for the architect. Architecture is stating the exact design of the current
status of all the main components of what is necessary to achieve the organization's mission,
and the shortcomings of the current mining plan to address the shortcomings of the present.
The purpose of applied research with a view to the issue of the researcher wants to explain the
current situation, and the nature of research is a descriptive - is derived. In this study, and
stratified random sampling method we use to Morgan.The survey questionnaire using
literature, goals, assumptions and formulating research questions, and the survey is the case.
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در طول نیم قرن گذشته ،اوضاع اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جهان آنچنان دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است
که به زحمت میتوان اندک شباهتی میان ساختار روابط افراد و سازمانها در زمان حال و گذشته يافت .تغییر پر شتاب در همه
ابعاد زندگی اجتماعی و سازمانی نه تنها امکان هرگونه خام انديشی را از افراد ،سازمانها و جوامع سلب کرده است ،بلکه حیات و
بقای آنها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است .سازمانها ،به منزله پديده تکامل يافته قرن حاضر ،بستر واقعی اين تحوالت به
شمار می روند و مديران ،رهبران و متفکران هر جامعه يا سازمانی ،تعديل کننده جهت های دوگانه آن هستند .بزرگترين
مسئولیت آنها چیزی نیست مگر تفکر در مورد گشودن دشواريها ،هموار کردن راه آينده و در نهايت اخذ تصمیم بهینه  .آينده
متعلق به کسانی است که اکنون با همه توان ،همت ،مجاهدت و خستگی ناپذيری بر روی چالشها و مسائل مبتال به مجموعه
سازمانی خود کار می کنند و همه منابع و امکانات بالقوه و بالفعل را برای رويارويی با چالشهای جديد به خدمت می گیرند(.
عباسپور .)1331 ،نیروی انسانی با ارزش و دانش مدار ،مهمترين مزيت ،رقابتی سازمانها وکمیاب ترين منبع در اقتصاد دانش
محور امروز است .نظر به افزايش روزافزون بکارگیری فناوری اطالعات در سازمان ها و پیشرفت و تغییر سريع اين فناوری
مديريت آن در سازمان ها امروزی به يک مبحث راهبردی تبديل شده است معماری سازمانی فناوری اطالعات يا به اختصار
معماری سازمانی با توصیفی کل نگر و جامع از کارکردهای فناوری اطالعات در سازمان سعی می نمايد که پیچیدگی استفاده
اين فناوری را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر اين ابزار در راستای نیل به اهداف سازمانی شود معماری سازمانی شامل
مجموعه ای از مدلهای توصیف کننده عملکرد مولفه های مختلف اين فناوری با جنبه های گوناگون کاربرد آنها در يک سازمان
میباشد بدين شکل مديريت توسعه و نگهداری معماری سازمانی در سازمان بهتر انجام می شود ( .کرمی سرخه چقايی)1331،
در معماری رفتار به ساختار مقدم بوده و با يک ساختار می توان رفتارهای گوناگونی داشت ،به لحاظ اينکه سبک معماری عالوه
بر تغییر در رفتار معماری بر خصوصیات معماری نیز تاثیرگذار خواهد بود ،که عالوه بر کنترل صحت رفتار معماری برخی
نیازمنديهای غیر وظیفه مندی معماری را نیز مورد ارزيابی قرار دهد .يکی از اين نیازمنديهای غیر وظیفه مندی مهم معماری،
کارايی آن است .برای آنکه رفتار معماری مورد ارزيابی قرار گیرد ،يکی از بهترين گزينه ها استفاده از مدل قابل اجرا می باشد.
اما اين مدل قابل اجرا چگونه ايجاد گردد که عالوه بر کنترل رفتار معماری ،کارايی آنرا نیز مورد ارزيابی قرار دهد (.جوادپور،
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 « .)1331معماری سازمانی » يعنی هنر مديريت و هدايت تغییرات سازمانی  .اينکار سابقه ای به قدمت تمدن بشری دارد .هر
جا که سازمان موفقی وجود داشته ،بدون شک « معماری سازمانی » نیز در آن نقش داشته است .دولتها ،سازمانهای بزرگ ،و
شرکتهای موفق همگی دارای مدلهای سازمانی ،قوانین ،روشها ،و فرايندهای کاری تعريف شده و روشنی بوده و هستند  .امروزه
اداره چنین سازمانهايی بدون داشتن ديدی کالن و معمارانه ممکن نخواهد بود(.صمدی اوانسر)1331،
معماری سازمانی چارچوبی برای تببین ،هماهنگ سازی و همسوسازی کلیه فعالیتها و عناصر سازمان در جهت نیل به اهداف
راهبردی سازمان است .معمار سازمانی همانند ديگر معماران با بخشهای مختلف سیستم درگیر میشود ،اما برخالف ديگر
معماريها ،معمار با سیستمی مواجهاست که اجزای آن اغلب غیر فیزيکی ،غیرقابل لمس و مفهومی بوده و روابط حاکم بر آنها
منبعث از روابط و فرهنگ کاری و يا انسانی است( .دانشنامه ويکی پديا .)2112 ،معماری سازمانی با بیان طرحی دقیق از
وضعیت فعلی کلیه مولفه های اصلی سازمان و آنچه برای دستیابی به ماموريت سازمان ضروری است ،کاستیهای فعلی را
استخراج نموده و برنامه ای را جهت رفع اين کاستی ها ارائه می کند (.شکرمن جپ « .)2111 ، 1هزينه و موفقیت کسب و کار،
به طور روزافزون به سیستمهای اطالعاتی کسب و کار و رويکرد نظام مند برای مديريت اين سیستمها ،بستگی دارد» (.زاکمن،
 .)1333معماری سازمانی معرفی شده در اين پژوهش ،ادغام يا تفکیک واحدها به منظور بهبود ساختار سازمانی می باشد که
قبل از بیان موضوع الزم ديده شد تا بطور مختصر ماموريت و چشم انداز معاونت توسعه نیروی انسانی شهرداری منطقه  1که
مطالعه موردی اين تحقیق می باشد بیان گردد.
 -1ماموريت  :جذب و استخدام نیروی انسانی از داخل و خارج از سازمان ،استعداديابی و آموزش کارکنان
 -2چشم انداز براساس مأموريت :تبديل شهرداری از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی ،برنامه ريزی جامع و استراتژيک منابع
انسانی ،ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد
 -3استراتژی  :با عنايت به استراتژی و تصمیم اتخاذ شده معاونت توسعه نیروی انسانی شهرداری منطقه  1تهران و طبق
مطالعات بعمل آمده در خصوص موضوع  ،اين تحقیق بدنبال بر رسی معماری سازمانی و مطالعه روشها و راهکارهای پیش رو
می باشد که انتظار می رود با توجه به برخورداری از معماری و مستندات مربوطه ،جايگاه افراد ،وظايف ،ابزار ،شاخصها و تعاملها
شفاف و آشکار خواهد شد .بر همین اساس مديريت و کنترل روانتر و گسترده تر انجام خواهد شد .ارزيابی مديران از مجموعه
به مراتب دقیق و مبتنی بر واقعیات انجام خواهد شد و افراد سازمان بر همین اساس قادر به ارزيابی از خودشان خواهند بود.
اين پژوهش با هدف بررسی وضعیت معماری سازمانی در معاونت توسعه نیروی انسانی شهرداری منطقه  1انجام خواهد گرفت
اهداف اين تحقیق عبارتند از :سنجش اثربخشی معماری سازمانی ،فراهم شدن امکان کنترل و هدايت موثر سازمان ،شناسايی
عوامل موثر بر معماری سازمان ،ارتقاء سطح آماری منطقه ،ورود و خروج منظم پرسنل ،ارتقا و بهبود وضعیت معیشت و رفاه،
تسريع در صدور احکام کارگزنی  .در پايان راهکارهايی برای ارتقاء وضعیت آن پیشنهاد خواهد شد
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تاریخچه و مروری بر ادبیات موضوع :

در اواخر دهه نود میالدی ،چارچوبی برای معماری سیستمهای اطالعاتی توسط زاکمن پايگذاری گرديد .در اين مقاله زاکمن به
چالش و چشمانداز معماريهای سیستمهای اطالعاتی اشاره میکند ،چالش به مديريت سیستمهای توزيع شده همراه با پیچیدگی
در حال افزايش ،مربوط است و چشم انداز آن بود که ارزش و چاالکی کسب و کار میتواند بوسیله رويکرد همه جانبه برای
معماری سیستمها بهتر درک شود .يعنی هر موضوع از هر منظری نگاه گردد .رويکردهای چند بعدی برای معماری سیستمهايی
که زاکمن توضیح میدهد ابتدا «چارچوب معماری سیستمهای اطالعاتی» نام گرفت و به سرعت به «چارچوب معماری
سازمانی» تغییر نام يافت (زاکمن .)1333،لزوم معماری سازمانی را می توان در ظهور سازمانهای بزرگ ،نیاز به طراحی و توسعة
سیستمهای اطالعاتی پیچیده ،ظهور سیستمهای اطال عاتی با منظورهای خاص و اهمیت انعطاف پذيری سازمانها در برابر
فشارهای بیرونی نظیر تغییر مأموريتها و ساختارهای سازمانی و تغییرات سريع فناوری ارزيابی کرد( .زاکمن)1331 ،
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معماری سازمانی در طی فرآيندی بنام " فرآيند تدوين معماری سازمانی" توسط مديريت ارشد فناوری اطالعات و زير نظر
مديريت سازمان تدوين میشود .اين فرآيند دارای سه فاز عمده  -1برنامه ريزی راهبردی فناوری اطالعات  -2برنامه ريزی
معماری سازمانی  -3اجرای معماری سازمان؛ که بطور پیوسته و مکرر اجرا میشود .نتايج معماری سازمانی را میتوان ؛ همسوئی
کلیه افراد سازمان – يکپارچگی سطوح مختلف سازمان – انعطاف پذيری سازمان در برابر تغییرات – کاهش هزينه توسعه
سیستم – همگرای به سمت دولت الکترونیک – ارائه تعريفی دقیق از اجزا ،عملکرد و فرآيندهای سازمان – توانايی ارائه درکی
ساده از پیچیدگیهای سازمان ؛ عنوان نمود ( شمس )1333 ،توجه به اين نکته مهم است که بین معماری سازمانی و
متدلوژيهای تولید سیستمهای اطالعاتی تفاوت وجود دارد .با وجود اينکه معماری سازمانی ريشه در مباحث فناوری اطالعات و
ارتباطات دارد ،ولی هدف اصلی ،اعمال حاکمیت راهبردی بر سازمان و ايجاد هماهنگی بین اليه های مختلف سازمان است.
(رمضانیان و پوربخش . )133۱ ،چارچوبهای زيادی در مدت بیست سال اخیر برای معماری سازمان به وجود آمده است که در
حال حاضر شايد در  31درصد از مواقع ،يکی از آنها استفاده میشود.اين چارچوبها عبارتند از چارچوب زاکمن،توگاف ،گارتنر،
FEAو غیره.براساس تعريفها و مشخصات چارچوبها ،ردهبندی چارچوبها خالصه میشود .چگونه میتوان چارچوب مناسب را
انتخاب کرد ؟ در جدول ،مواردی که برای سازمان مناسب نیستند از رديفهای جدول حذف میشوند و مواردی که برای سازمان
مهم هستند ،به عنوان رديف اضافه و براساس مشخصات متدلوژيها رده بندی میشوند؛ بنابراين ضعفها و قوتهای چارچوبها در
راستای هدفهای سازمان با در نظر گرفتن نیازهای سازمان مشخص میشوند .در اين مورد میتوان مشاوران و متخصصان
متدلوژی مناسب را برگزيد .بهترين روش ،به کار بردن توام اين چارچوبها است .به عبارتی برای معماری هر بخش از سازمان
يک چارچوب مورد استفاده قرار گیرد.
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سابقه معماری سازمانی در ایران :

فعالیتهای ابتدايی در ايران شامل فعالیتهای پراکندهای در جهت توجه به امر معماری سازمانی در دستگاههای مختلف میباشد
که برخی از آنها به شرح ذيل است.
وزارت جهاد کشاورزی  :از سال  1313تدوين معماری سازمانی به شکل اجرای پروژه  Pilotدر يک معاونت و از سال 1332
تعمیم آن به ستاد وزارت با استفاده از چارچوب پنج اليهای  DOEمطابق استاندارد  NISTصورت پذيرفته است.
وزارت راه و ترابری  :سرمايه گذاری گستردهای در جهت آشنايی و بهره برداری از معماری سازمانی نموده است .اگر چه
چارچوب  DOEمورد شناسايی اين سازمان قرار گرفته است اما فعالً فاقد يک چارچوب معین در تدوين طرح معماری است.
وزارت دفاع  :چهارچوب  C1ISRبه عنوان طرح مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته و دورههايی را نیز برگزار نمودهاند.
وزارت امور خارجه  :چارچوب  Zachmanدر تدوين طرح کالن وزارت مورد نظر قرار گرفته است.
شروع رسمی فعالیتهای مرتبط با معماری سازمانی در ايران ،به سال  32برمیگردد ،زمانی که کمیته فنی معماری اطالعات
ايران – تحت پوشش دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی -راه اندازی شد و به دنبال آن کسب و ترويج دانش بومی معماری
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سازمانی در اولويت قرار گرفت ،دستاوردهای کمیته فنی )(esoa.irرا میتوان محرک اصلی در نهادينه شدن دانش و تخصص
معماری سازمانی در کشور دانست ،بگونه ای که بر اساس ارزيابی نهادهای مرجع بین المللی در حوزه معماری سازمانی ،جايگاه
ايران به رده  3ام و باالتر از بسیاری از کشورهای صنعتی رسیده بود( .سازمان فناوری اطالعات ايران)1331،
فرايند تدوين معماری سازمانی که در آغاز به عنوان الگويی برای برنامه ريزی فناوری اطالعات ابداع شده بود  ،رفته رفته دامنه
کاربرد وسیع تری می يابد و درحوزه هايی مانند مدل سازی ،برنامه ريزی استراتژيک سازمانی و بهبود فرآيندهای کسب و کار
نیز مورد استفاده قرار می گیرد .دراين پژوهش پس از معرفی کلیات و ادبیات معماری سازمانی ،ارتباط میان چارچوبها ،مراحل
و دستاوردهای فرآيند معماری سازی با فرآيند برنامه ريزی استراتژيک سازمانی ،تشريح می گردد .سپس با بررسی تفضیلی
موردی شرکت ملی حفاری ايران ،نحوه همسوسازی پروژه معماری سازمانی با فرايند کلی تدوين استراتژی اين شرکت تشريح
شده و از اين رهگذر الگويی برای همسوسازی و تلفیق فرايند معماری سازمانی با رويکرد «راهی به تعالی » پیشنهاد می گردد (
کرمی)1332،


D
I

پرسشها و فرضیه های پژوهش:
پرسشی که مطرح میشود عبارتست از ":آيا معماری سازمانی میتواند با بهبود عملکرد و جنبههای مختلف آن در بین کارکنان
شهرداری منطقه  1رابطه داشته باشد؟" و اگر چنین است ،نوع اين رابطه چگونه است؟ در نتیجه ،با توجه به اين مباحث به
سواالت پژوهش خواهیم رسید مبنی بر اينکه:

S
f

-

چه روشهايی با توجه به ماموريت معاونت توسعه نیروی انسانی مناسب تر است؟

-

نگرش کارکنان به مولفه ها و اجزاء چارچوب چگونه است؟

-

مولفه های موثر در معماری سازمانی کدامند؟

o
e

v
i
h

در راستای سواالت طرح شده ،اهداف اين تحقیق عبارتند از :سنجش اثر بخشی معماری سازمانی ،فراهم شدن امکان کنترل و
هدايت موثر سازمان ،شناسايی عوامل موثر بر معماری سازمان ،ارتقاء سطح آماری منطقه ،ورود و خروج منظم پرسنل ،ارتقا و
بهبود وضعیت معیشت و رفاه ،تسريع در صدور احکام کارگزينی.

c
r

A
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مدل مفهومی برگرفته از مبانی نظری تحقیق:

D
I

S
f

o
e

شكل -2مدل مفهومی فرضیه های تحقیق

اين مدل با استفاده از ادبیات موضوع ،راهبردها و خط مشی سازمانی تدوين شده است .عموماً برای پیاده سازی کاربردی از
چارچوب يا مدل ثابت استفاده نمیشود و با توجه به شرا يط ،فرهنگ و روابط سازمانی مدلهای نظری ويرايش شده ،متناسب با
اهداف تعیین شده ترسیم و بکار گرفته میشود.


v
i
h

روش تحقیق :

c
r

الف -روش گردآوری اطالعات:

اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و نظر به اين موضوع که محقق قصد دارد وضعیت موجود را بیان کند ،روش و ماهیت
تحقیق توصیفی – استنتاجی می باشد  .در اين پژوهش برای نمونه گیری و طبقه بندی تصادفی از روش جدول مورگان
استفاده می کنیم .ابزار اصلی پرسشنامه است که بصورت میدانی مورد پیمايش قرار میگیرد .به منظور تکمیل مبانی نظری،
کلیات و مفاهیم تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده میشود .در اين پژوهش برای نمونه گیری و طبقه بندی تصادفی از روش
جدول مورگان استفاده می کنیم و معاونتهای شهرداری را بصورت خوشه ای و نمودار درختی ترسیم کرده و از زيرشاخه های
هر کدام از معاونتها و زيربخش های آنها تعداد تصادفی پرسنل انتخاب نموديم.در بخش اول پس از طراحی پرسشنامه و انجام
آزمونهای روايی ،برای جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی و بصورت پیمايشی بهره می گیريم .

A

ب -جامعه آماری:
در اين مقاله ،با عنايت به اينکه نتايج آن می تواند مورد استفاده مديران و تصمیم گیران معاونت توسعه نیروی انسانی
شهرداری منطقه  1در برنامه ريزی و تدوين مجدد ساختار قرارگیرد ،جامعه آماری را تمام کارکنان رسمی شهرداری منطقه 1
تهران در نظر گرفته و بعنوان نمونه آماری حوزه معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه  ،1مورد بررسی قرار داديم .نمونه
آماری ،کارکنانی هستند در سه حوزه برنامه ريزی ،منابع انسانی ،مالی و اقتصاد شهری از جامعه آماری ذکر شده فعالیت
میکنند .مطابق جدول مورگان تعداد کل کارکنان هر سه حوزه  33نفربوده ( دارای ارتباط مستقیم با معماری سازمانی) و
نمونه های آماری شامل  11نفر از پرسنل رسمی منطقه  1است که  13نفر در حوزه برنامه ريزی 21 -نفر در حوزه منابع
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انسانی و  11نفر در حوزه مالی مشغول به خدمت هستند که بر اساس جدول مورگان به ترتیب؛11،21و  3۱نمونه بطور
تصادفی و در دسترس انتخاب می شوند.


فرضیات تحقیق:
-

رفاه و معیشت کارکنان پس از شکل گیری معاونت توسعه در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است

-

آموزش کارکنان و فرايندهای يادگیری با کیفیت باالتری انجام می شود

-

ساختار جديد معاونت منابع انسانی و تفکیک آن در مسیر شايسته ساالری گام موثری برداشته است

-

شیوه انتصاب مديران در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است.

-

ارزيابی حوزه های کارکنان بر طبق شاخصها انجام می گیرد.

D
I

S
f

ج -روش تجزیه تحلیل داده ها:

روش تجزيه و تحلیل داده ها در اين تحقیق با استفاده از نرم افزار ( )SPSSصورت پذيرفته است که شامل جداول فراوانی،
نمودارهای ساده ،نمودارهای دوبعدی می باشد .برای آزمون فرضیه ها از آزمون  Tو آزمون آلفا کرونباخ برای بررسی پايايی
تحقیق استفاده میشود .در پیش فرض برنامه را با  % 31اطمینان و  % 1خطا تنظیم می کنیم  .روايی تحقیق از بکارگیری
پرسشنامه استاندارد بر اساس روش قضاوتی حاصل میگردد.
در اين بخش ،به روش تحقیق ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،ابزارهای پژوهش (چگونگی بررسی روايی و پايايی
ابزارها) و روشهای تجزيه و تحلیل داده ها پرداخته میشود (مقاالت غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثنی هستند).


یافته های پژوهش :

o
e

v
i
h

تجزيه تحلیل آماری در اين مقاله؛ شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی است .با تجزيه تحلیل سئواالت عمومی در
بخش آمار توصیفی؛ از نظر پاسخ دهنگان در خصوص جامعه آماری اطالعات مفیدی را کسب کرديم و در بخش آماری
استنباطی نتايج حاصل شده از تجزيه تحلیل پرسشها -فرضیه ها و آزمونها بدست آمد که به اختصار اشاره میشود:


c
r

آمار توصیفی:

A

توزيع فراوانی میزان تحصیالت پاسخگويان در اين پژوهش حاکی از آنست که ۱.1 :درصد از پاسخگويان میزان تحصیالت خود
را ديپلم و پايین تر 13 ،درصد کاردانی 13.1 ،درصد کارشناسی و  21.3درصد کارشناسی ارشد و  1.3درصد نیز میزان
تحصیالت خود را دکترای تخصصی گزارش نموده اند .توزيع فراوانی واحد فعالیت پاسخگويان در اين پژوهش حاکی از آنست
که 21 :نفر معادل  31.2درصد از پاسخگويان در واحد توسعه منابع انسانی 3۱ ،نفر معادل  1۱.3درصد در واحد مالی و اقتصاد
شهری و  11نفر معادل  22.1درصد نیز واحد فعالیت خود را واحد هماهنگی و برنامه ريزی گزارش نموده اند.
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جدول  -1آماره های پراکندگی مرکزی متغیّرها
با توجه به آماره های فوق میانگین های اکتسابی در متغیرهای پژوهش ،کلیه متغیر ها از حد متوسط جامعه ( )3بیشتر گزارش
شده است و میانگینی باالتر از حد متوسط جامعه بخود اختصاص داده اند و به ترتیب از کمترين تا بیشترين میانگین مربوط به:
ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها
.1
آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری
.2
شايسته ساالری
.3
رفاه و معیشت کارکنان
.1
شیوه انتصاب مديران
.1

D
I



آمار استنباطی :

S
f

o
e

v
i
h

c
r

جدول -2آزمون بررسی نرمال بودن متغیّرها

A

اين آزمون به مقايسه تابع توزيع تجمعی مشاهده شده با تابع توزيع تجمعی نظری (مورد انتظار) در يک متغیر رتبه ای می
پردازد .به عبارتی در اين آزمون ،توزيع يک صفت در يک نمونه با توزيعی که برای آن در جامعه مفروض است مقايسه می شود.
چنانچه سطح معناداری در اين آزمون از  1/11بزرگتر باشد می توان استنباط نمود که توزيع نرمال است .و می توان در اين
پژوهش از آزمون های پارامتريک استفاده شود .با توجه به آزمون فوق و سطح معناداری همه متغیرها که بیشتر از  1/11است،
می توان استنباط نمود که :که همه متغیرها از توزيع نرمال پیروی میکنند.
مدل عاملی تاییدی مرتبه اول برای بررسی میزان همبستگی و تببین میزان اثربخشی معماری سازمانی با  5متغیر
مطرح شده در پژوهش( :رفاه و معیشت کارکنان ،آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری ،شايسته ساالری ،شیوه انتصاب
مديران ،ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها)
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D
I

شكل -3مدل عاملی تاییدی مرتبه اول -بررسی میزان همبستگی و تببین میزان اثربخشی معماری سازمانی با 5

S
f

متغیر

o
e

v
i
h

جدول -3وزنهای رگرسیونی

مدل فوق نشان می دهد که:

میزان همبستگی مولفه رفاه و معیشت کارکنان  1/33و ضريب تعیین آن برابر با  1/11می باشد.
میزان همبستگی مولفه آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری  1/3۱و ضريب تعیین آن برابر با  1/11می باشد.
میزان همبستگی مولفه شايسته ساالری  1/32و ضريب تعیین آن برابر با  1/31می باشد.
میزان همبستگی مولفه شیوه انتصاب مديران  1/31و ضريب تعیین آن برابر با  1/32می باشد.
میزان همبستگی مولفه ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها  1/33و ضريب تعیین آن برابر با  1/13می باشد.

c
r

A

جدول -4شاخصهای ارزیابی کلیّت مدل

.1

با توجه به ضرايب تعیین فوق میتوان چنین استنباط نمود که :به ترتیب مهمترين عوامل تبیین کننده میزان اثر بخشی
معماری سازمانی عبارتند از:
شايسته ساالری

.2

شیوه انتصاب مديران

.3

ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها
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.1

رفاه و معیشت کارکنان

.1

آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری
شاخصهای ارزيابی کلیت مدل نیز نشان داده است که؛ وضعیت شاخصهای بدی برازش مدل ( CMIN/DFو  )RMSEAو
شاخصهای خوبی برازش مدل ( CFIو  )PCFIدر حد مطلوب و استاندارد مدل می باشد و نیازی به اصالح مدل نمی
باشد.کلیه مقادير سطوح معناداری ( )P-Valueدر خروجی وزن های رگرسیونی از  1/11کوچکتر است که بیانگر آنست که:
کلیه ضرايب همبستگی بین متغیر های آشکار و متغیر پنهان در مدل فوق دارای تفاوت معناداری می باشد.



یافته های جانبی:
نتايج آزمون تحلیل واريانس نشان داده است که :جز در متغیر های شیوه انتصاب مديران ،ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها و
شايسته ساالری در متغیر های رفاه و معیشت کارگران ،آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری شاهد تفاوت معناداری در
میانگین پاسخ های پرسنل واحد های مختلف مشاهده می شود .در متغیر رفاه و معیشت کارگران به ترتیب پرسنل واحد
توسعه منابع انسانی ،مالی و اقتصاد شهری و هماهنگی و برنامه ريزی بیشترين میانگین را به خود اختصاص داده و در بحث
آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری به ترتیب پرسنل واحد های مالی و اقتصاد شهری ،هماهنگی و برنامه ريزی و توسعه
منابع انسانی بیشترين میانگین را به خود اختصاص داده اند.

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

جدول  -5آزمون تحلیل واریانس برای بررسی موقعیت متغیّرهاواحد فعالیت


آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار تحقیق :
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با توجه به مقدار آلفا در متغیرهای فوق چون اين مقدار از سطح  1/11باالتر می باشد ،نشان میدهد که گويه های ابزار تحقیق
ما (پرسشنامه) از همبستگی درونی بااليی برخوردارند و بیانگر اين است که :ابزار تحقیق ما از پايايی مناسبی برخوردار می باشد
و آنچه را که در صدد سنجش آن بوده ايم ،سنجديده است.

D
I


بحث و نتیجهگیری:

S
f

جدول -6آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزارتحقیق

o
e

همانگونه که در قسمت اول آمار توصیفی اشاره شد؛ جدولهای توزيع فراوانی بدست آمده از پیمايش پرسشنامه های میدانی،
اطالعات ارزشمندی در خصوص جامعه آماری حاصل کرد و میانگین های اکتسابی در متغیرهای پژوهش ،کلیه متغیر ها از حد
متوسط جامعه ( )3بیشتر بدست آمده است و میانگینی باالتر از حد متوسط جامعه بخود اختصاص داده که به ترتیب از
کمترين تا بیشترين میانگین مربوط به:
ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها
.1
آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری
.2
شايسته ساالری
.3
رفاه و معیشت کارکنان
.1
شیوه انتصاب مديران
.1


نتایج آمار استنباطی:
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اين پژوهش در پاسخ به  1فرضیه صورت پذيرفته است:
رفاه و معیشت کارکنان پس از شکل گیری معاونت توسعه در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است.
.1
آموزش کارکنان و فرايندهای يادگیری با کیفیت باالتری انجام می شود.
.2
شايسته ساالری در منطقه برپا شده است.
.3
شیوه انتصاب مديران در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است.
.1
ارزيابی حوزه ها بر طبق شاخص ها انجام می گیرد.
.1



نتیجه فرضیه اول:
" رفاه و معیشت کارکنان پس از شکل گیری معاونت توسعه در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است "
اين فرضیه تأيید شده است .با توجه به آزمون تی تک نمونه ای که برای بررسی اين فرضیه استفاده شده است ،رفاه و معیشت
کارکنان پس از شکل گیری معاونت توسعه در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است .جدول آمار توصیفی فوق نشان می دهد که

www.SID.ir

11

میانگین اکتسابی نمونه برابر با  3/۱1می باشد که از میانگین جامعه ( )3با اختالف  1/۱1باالتر از حد متوسط گزارش شده
است.



نتیجه فرضیه دوم:
" آموزش کارکنان و فرايندهای يادگیری با کیفیت باالتری انجام می شود".
اين فرضیه تأيید شده است .با توجه به آزمون تی تک نمونه ای که برای بررسی اين فرضیه استفاده شده است ،آموزش کارکنان
و فرايندهای يادگیری با کیفیت باالتری انجام می شود .جدول آمار توصیفی فوق نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه
برابر با  3/11می باشد که از میانگین جامعه ( )3با اختالف  1/11باالتر از حد متوسط گزارش شده است.
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نتیجه فرضیه سوم:
" ساختار جديد معاونت منابع انسانی و تفکیک آن در مسیر شايسته ساالری گام موثری برداشته است "
اين فرضیه تأيید شده است .با توجه به آزمون تی تک نمونه ای که برای بررسی اين فرضیه استفاده شده است ،شايسته ساالری
در منطقه برپا شده است .جدول آمار توصیفی فوق نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  3/11می باشد که از
میانگین جامعه ( )3با اختالف  1/11باالتر از حد متوسط گزارش شده است.



نتیجه فرضیه چهارم:
" شیوه انتصاب مديران در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است "
اين فرضیه تأيید شده است .با توجه به آزمون تی تک نمونه ای که برای بررسی اين فرضیه استفاده شده است ،شیوه انتصاب
مديران در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است .جدول آمار توصیفی فوق نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با
 3/11می باشد که از میانگین جامعه ( )3با اختالف  1/11باالتر از حد متوسط گزارش شده است.



D
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نتیجه فرضیه پنجم:

S
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" ارزيابی حوزه ها بر طبق شاخصها انجام می گیرد "
اين فرضیه تأيید شده است .با توجه به آزمون تی تک نمونه ای که برای بررسی اين فرضیه استفاده شده است ،ارزيابی حوزه ها
بر طبق شاخصها انجام می گیرد .جدول آمار توصیفی فوق نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  3/13می باشد
که از میانگین جامعه ( )3با اختالف  1/13باالتر از حد متوسط گزارش شده است.
نتايج مدل عاملی تايیدی مرتبه اول در اين پژوهش نشان داده است که :به ترتیب مهمترين عوامل تبیین کننده میزان اثر
بخشی معماری سازمانی عبارتند از:
شايسته ساالری
.1
شیوه انتصاب مديران
.2
ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها
.3
رفاه و معیشت کارکنان
.1
آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری
.1
با توجه به يافته های جانبی پژوهش و نتايج آزمون تحلیل واريانس برای بررسی وضعیت متغیر های پژوهش با واحد فعالیت
پرسنل نیز می توان استنباط نمود که :جز در متغیر های شیوه انتصاب مديران ،ارزيابی حوزه ها بر اساس شاخصها و شايسته
ساالری در متغیر های رفاه و معیشت کارکنان ،آموزش کارکنان و فرايند های يادگیری شاهد تفاوت معناداری در میانگین
پاسخ های پرسنل واحد های مختلف مشاهده می شود .در متغیر رفاه و معیشت کارکنان به ترتیب پرسنل واحد توسعه منابع
انسانی ،مالی و اقتصاد شهری و هماهنگی و برنامه ريزی بیشترين میانگین را به خود اختصاص داده و در بحث آموزش کارکنان
و فرايند های يادگیری به ترتیب پرسنل واحد های مالی و اقتصاد شهری ،هماهنگی و برنامه ريزی و توسعه منابع انسانی
بیشترين میانگین را به خود اختصاص داده اند.
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رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.
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