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  چکیده
  هدف

ریـزي منـابع    پژوهش حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت فناوري اطالعات و موفقیت سیستم برنامـه  رد

  شد.  سازمان پرداخته

  شناسی/ رویکرد طرح/ روش

ارزیابی موفقیت سیستم  به منظور هاي اطالعاتی دیالن و مکلین یستمله از مدل پرکاربرد موفقیت سدر این مقا

استفاده شد و با در نظر گرفتن روابط بین ابعـاد حاکمیـت و همچنـین متغیرهـاي برگرفتـه از مـدل دیـالن و        

الی ؤس 49رسشنامه ها از طریق یک پ پژوهش توسعه یافت. گردآوري دادهمدل مفهومی و مفروضات  ،مکلین

هـایی از مجموعـه    ریزي منابع سازمان در شرکت برنامه پروژه سیستمهاي کلیه افراد درگیر در  و برمبناي پاسخ

  آزمون مدل از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. به منظورمپنا انجام شد. 

  هاي پژوهشیافته

توانـد اثـر قابـل توجـه و      حاکمیـت فنـاوري اطالعـات مـی    حاکی از آن است که  دست آمدهه یج بنتا 

جهـت کسـب    هـا  سـازمان  بنـابراین  باشد.داشته  ریزي منابع سازمان سیستم برنامهمعناداري بر موفقیت 
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ارزیـابی   تعریف روشن استراتژي،به  باید ریزي منابع سازمان،سیستم برنامهسازي از پیادهحداکثر بازده 

سـاختارهاي   ، تـیم پـروژه کارآمـد و   کسب وکـار تم وساستراتژیک سیهمراستایی استراتژیک، عملکرد 

توجـه  ریزي منابع سـازمان،  به عنوان ابعادي از حاکمیت مرتبط با سیستم برنامه رکتیگیري مشا تصمیم

   نمایند.

  نوآوري/ ارزش

در سـطح  هیچ پژوهش مشابهی  در این زمینه توان گفتمیاي انجام شده،  مطالعات کتابخانهبا توجه به 

شناسـی در   پژوهش حاضر از منظر مدل مفهـومی و همچنـین روش   ،همچنین .استداخلی انجام نشده

  داراي نوآوري است. هاي پیشین مقایسه با پژوهش

 
ریزي منابع سـازمان، حاکمیـت، موفقیـت سیسـتم اطالعـاتی، رویکـرد        سیستم برنامه کلیدي: هاي هواژ

 حداقل مربعات جزئی.

  

  مقدمه -1
محـیط فعالیـت   شـدن   تـر  پیچیـده  ارتباطـات و اطالعـات و   بینی فنـاوري  رشد غیرقابل پیش با

فناوري اطالعـات   گذاري در صرف سرمایه ها سازمانمنابع اي از  بخش عمدهانه یها، سال سازمان

 گـذاري در فنـاوري   مزایاي حاصل از سرمایه اغلب نگرانند کهمدیران کسب و کارها  .دگرد می

حاکمیت فنـاوري اطالعـات بـه     توجه بهاطالعات تا اندازه مورد انتظار آنها باال نباشد. بنابراین 

و در  سـازد کثر اگذاري در فناوري اطالعات را حـد  تواند منافع سرمایه اري که میسازوکعنوان 

. حاکمیـت فنـاوري   ضـروري اسـت  کارگیري آن را کاهش دهـد،   ههاي ناشی از ب مقابل ریسک

فناوري اطالعات از اهداف کسـب   پشتیبانی کند که هایی ارائه می ابزارها و چارچوباطالعات 

را حـداکثر  گـذاري در فنـاوري اطالعـات     و همچنین کارایی سرمایهنماید  را تضمین میو کار 

نیـاز   ترین پیش که حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات مهم ها نشان دادند پژوهش .]1[ سازد می

هـا   . سازمان]2[ استگذاري در این حوزه  عات و سرمایهاز فناوري اطالکسب ارزش سازمانی 

هاي  به علت کیفیت نامناسب اطالعات، هزینهو ناکارآمد،  ثرؤوري اطالعات غیرمابا حاکمیت فن

خـود را از دسـت   هاي فناوري اطالعات موقعیت رقـابتی   عملیاتی بسیار زیاد و شکست پروژه

  .]3[ اند داده
کـار   و کسـب هاي اطالعاتی اسـت کـه    ترین سیستم ریزي منابع سازمان یکی از مهم سیستم برنامه

ـ هاي بسیار زیـادي   با صرف هزینهنوین  تعـداد زیـادي از    جـایی کـه   از آنگیـرد.   کـار مـی  ه آن را ب
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هـا مهـم    بررسی دلیل این شکسـت ، است ها ناموفق بوده در سازمانسازي این سیستم  هاي پیاده پروژه

بـیش  ممکن است شکسـت آن   ،ریزي منابع سازمان آفرین سیستم برنامه ماهیت تحولاست. به دلیل 

به عوامـل سـازمانی، اجتمـاعی و حتـی سیاسـی      افزاري باشد،  از آنکه به علت عوامل تکنیکی و نرم

سـازي   اي بر موفقیـت پیـاده   اثر مثبت و قابل مالحظه حمایت و مشارکت مدیران ارشد .مرتبط باشد

ان فقدان رهبري و تعهد از جانب مـدیران عـالی بـه عنـو     .]1[ دارد زي منابع سازمانری برنامهسیستم 

ریـزي منـابع سـازمان     سازي سیستم برنامـه  هاي پیاده از پروژه درصد 73ترین عامل شکست در  مهم

گذاري در این سیستم  سرمایه زماننچه که ممکن است در رسد آ نظر میه ب .]4[ است شناسایی شده

هـاي   پـژوهش  بیشـتر ط به این سیسـتم باشـد.   مانده باشد ابعاد حاکمیتی و راهبري مربواز نظر دور 

سازي ایـن سیسـتم    یزي منابع سازمان به مرحله پیادهر فته در حوزه موفقیت سیستم برنامهصورت گر

اسـت. حاکمیـت    ي آن مورد توجه کمتري قـرار گرفتـه  ساز اند و مراحل قبل و پس از پیاده هپرداخت

گیري در مورد یک سیستم اطالعاتی  از لحظه تصمیماتی است که اطالعات از جمله موضوعفناوري 

ن صرف شـده بـراي   هاي کال ید مورد توجه قرار گیرد تا هزینهاجرا و پس از اجراي آن با زمانو تا 

به منظور دسـتیابی بـه راهکارهـایی     گذاري کسب شود. توجیه و حداکثر بازده از سرمایه یک سیستم

برداري از مزایـاي بسـیار زیـاد و     ریزي منابع سازمان و در نتیجه آن بهره موفقیت سیستم برنامهجهت 

فنـاوري   ، در این مطالعه به بررسـی نقـش حاکمیـت   ها در سازمان از شکست این سیستم جلوگیري

در ادامه ادبیات، مدل مفهـومی و   شد. پرداخته ریزي منابع سازمان در موفقیت سیستم برنامه اطالعات

  گیري ارائه شده است.  هاي پژوهش و نتیجه ، روش پژوهش و در نهایت یافتهها هفرضی

  

  ادبیات پژوهش -2

  حاکمیت فناوري اطالعات -2-1

گیـري و   براساس تعریف ویل، حاکمیت فناوري اطالعات بـه چـارچوبی بـراي حـق تصـمیم     

گـردد. بنـابراین    مـی  در استفاده از فناوري اطالعات برپاسخگویی جهت تشویق رفتار شایسته 

گیري است  بخش اول ساختارهاي تصمیم شود، حاکمیت فناوري اطالعات شامل دو بخش می

هـاي کـاربردي مختلـف فنـاوري      گیـري در برنامـه   کند چه کسی حق تصـمیم  که مشخص می

هاي اجـراي   مکانیسم و بخش دوم هاي تصمیم را در اختیار دارد اطالعات و چه کسی ورودي

کـار و مـدیران    و مانند مدیران ارشد، مـدیران کسـب  ( هاي مختلف است که نقش گروهتصمیم 
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اطالعات و چگونگی پاسخگویی این  فناوري اطالعات) را در اجرایی شدن تصمیمات فناوري

  . ]5[ کند هایشان تعیین می ها در نقش گروه

فناوري اطالعات  ثیر حاکمیتأبه بررسی ت است که سراسر جهان مطالعاتی وجود داشته در

اسـت، از   کردن نیازهاي کسب و کـاري پرداختـه  هاي اطالعاتی در برآورده  در موفقیت سیستم

ریزي منـابع سـازمان صـورت     هایی است که پیرامون سیستم برنامه جمله این مطالعات پژوهش

انـد و   تحلیل موضوع پرداختهها از منظر خاصی به تجزیه و  است. هریک از این پژوهش گرفته

براسـاس مبـانی موجـود     انـد.  ابعاد خاصی از حاکمیت فناوري اطالعات مورد تمرکز قرار داده

بیشترین ارتباط را با موفقیت و یا ، است ادامه آمدهابعادي از حاکمیت فناوري اطالعات که در 

 اند.  ریزي منابع سازمان داشته شکست سیستم برنامه
از تعریف روشن استراتژي به زعم برخـی نویسـندگان،   : منظور استراتژيتعریف روشن  ·

گـذاري در فنـاوري    ، تعریـف روشـن هـدف از سـرمایه    ]6[ تعریف روشن استراتژي سـازمان 

کـاري   و نیازهـاي کسـب  ، نتـایج و  ]6[ انتظار فناوري اطالعـات هاي مورد  ارزش ،]7[ اطالعات

  ، است. ]7[ ریزي منابع سازمان سیستم برنامه

همراسـتایی اسـتراتژي سـازمان بـا     یک: همراسـتایی اسـتراتژیک بـر    ژراستایی استرات هم ·

ریـزي منـابع سـازمان بـا      همراستایی استراتژي سیستم برنامـه ، ]8[ استراتژي فناوري اطالعات

ریزي منابع سازمان با  همراستایی ساختار سازمانی سیستم برنامه، ]10؛ 9[ استراتژي کسب وکار

  ، تمرکز دارد. .و .. ]10[ خط فرماندهی و نحوه هدایت سازمانوکار و  کسبمدل 

کیفیـت بـودن سیسـتم     بینانه و با واقع اطمینان از کامل، واسطه سیستم اطالعاتی: هارائه ارزش ب ·

گذاري در فنـاوري اطالعـات،    از توازن ریسک و بازده در سرمایهریزي منابع سازمان، اطمینان  برنامه

ریزي منابع سازمان مواردي است کـه   قابل قبول بودن بودجه صرف شده در سیستم برنامه اطمینان از

  . ]10[ ریزي منابع سازمان لحاظ شود نامهسیستم برواسطه ه د در ارزش ارائه شده ببای

ارهـاي  کـارگیري ابز  هیک به معناي بارزیابی عملکرد استراتژ ارزیابی عملکرد استراتژیک: ·

ریـزي   و برنامـه  ]11، 10، 9، 7، 6[ ریـزي منـابع سـازمان    برنامهارزیابی سیستم  برايراهبردي 

 است. ]8[ ریزي منابع سازمان راهبردي در طول پروژه سیستم برنامه
ترین عوامل کلیدي موفقیت سیستم  یکی از مهم رهبري مدیران ارشد تعهد مدیران ارشد: ·

سـازي سیسـتم    در طـول پـروژه پیـاده   ]. 13، 12[ ریـزي منـابع سـازمان شناسـایی شـد      برنامه

ند کـه ایـن مـوارد    ریزي منابع سازمان مدیران ارشد سازمان ملزم به رعایت مواردي هست رنامهب
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تم، از اسـتفاده راهبـردي از سیسـ   سـازي، حمایـت    نسبت به کـل پـروژه پیـاده   تعهد  از عبارتند

ها  تهمایت از خواسح شاملوظایف (سازي و نگهداري سیستم، انجام صحیح  مشارکت در پیاده

ع کـار، مـدیریت منـاب    و داران، هدایت و کنترل سازمان، اطمینان از تداوم کسـب و اهداف سهام

  .]14[ )کافی انسانی، تهیه منابع

گیـري مشـارکتی بـا حضـور ذینفعـان       تصـمیم  گیـري:  کارگیري فرم مشارکتی تصمیم هب ·

اطالعـات/  گـذاري در فنـاوري   گیري پیرامون سرمایه مختلف، توزیع قدرت و مسئولیت تصمیم

کـار   و ینـدهاي کسـب  ااطالعات/ کنترل/ بازمهندسی فر هاي فناوري زیرساخت تخصیص منابع/

ن توجه ه آریزي منابع سازمان باید ب هاي سیستم برنامه از جمله مواردي است که در پروژهو...، 

 .]15، 8، 7، 6[ دکر
تحـت تسـلط    ریزي منابع سـازمان نبایـد   تیم پروژه سیستم برنامه : به عقیده بنرویدرتیم پروژه ·

کـه بایـد    اي ضـروري اسـت   . یک تیم پروژه متوازن براي هـر پـروژه  ]7[ مدیران کسب و کار باشد

 . ]16[ متشکل از افرادي باشد که از دانش کافی برخوردار هستند
 

 ریزي منابع سازمان سیستم برنامه - 2- 2
کـاري   و ، کسبفنیجود دارد که از منظرهاي مختلفی (ریزي منابع سازمان و برنامهتعاریفی از سیستم 

است، امـا در ایـن تعـاریف     ریزي منابع سازمان را به صور مختلفی تعریف کرده و ...) سیستم برنامه

عبـارت  ، اسـت  . تعریفی که مورد پذیرش بیشتري قـرار گرفتـه  پیدا کردتوان  اي را نمی تفاوت عمده

  است از:

افـزاري جـامع اسـت کـه بـه دنبـال        هاي نـرم  حل ع سازمان یک بسته راهریزي مناب سیستم برنامه«

کـاري در جهـت ارائـه یـک منظـر جـامع از        و ینـدهاي کسـب  ایکپارچه کردن کامل کارکردها و فر

  .]17[معماري واحد فناوري اطالعات است واسطه یک بهکار،  و کسب

  

 موفقیت سیستم اطالعاتی   - 3- 2
کـار بسـیار سـختی عنـوان      هـاي اطالعـاتی را   تعریف مفهوم موفقیت سیستمصاحبنظران 

که هریک تعریف متفاوتی از موفقیت  اند. یک سیستم اطالعاتی ذینفعان بسیاري دارد کرده

بـه عنـوان یکـی از     را ]19[ مدل دیـالن و مکلـین   توان میاز این رو  .]18[ سیستم دارند
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 د.کرمعرفی  هاي اطالعاتی هاي ارزیابی موفقیت سیستم مدلترین و پرکاربردترین  معروف

  است. ارائه شده 1 در شکل مدل دیالن و مکلین

 

 
  ]19[ موفقیت سیستم اطالعاتی دیالن و مکلین مدل 1 شکل

  

در نظر گرفته  ریزي منابع سازمان سنجش موفقیت سیستم برنامه براياما آنچه که در این پژوهش 

رسـد مفهـوم اسـتفاده در     نظر میه جایی که ب باشد. از آن مدل کامل دیالن و مکلین نمی، است شده

، ایـن  ]7[ کند که استفاده از سیستم اطالعاتی اختیاري باشـد  هاي اطالعاتی زمانی معنا پیدا می سیستم

بعد از مدل موفقیت در این پژوهش حذف شد. مدل موفقیت سیستم اطالعاتی اقتباس شده از مـدل  

هاي در نظر گرفته شده براي هریک از متغیرهـاي   است. سنجه ارائه شده 2 الن و مکلین در شکلدی

  . ]7[ مدل روایی و پایایی قابل قبولی دارند

 

 
  ]19[ مدل دیالن و مکلین اقتباس از ریزي منابع سازمان سیستم برنامه مدل ارزیابی موفقیت 2 شکل

 کیفیت خدمات

 کیفیت اطالعات

 کیفیت سیستم

 رضایت کاربر

 استفاده تمایل به استفاده

 مزایاي خالص

:کیفیت سیستم  
ازسیستمسهولت استفاده 

 پذیري سیستمانعطاف
 قابلیت کارکردي سیستم

 کیفیت

:معیارهاي کلیدي موفقیت  

 هاکاهش هزینه
 کاهش زمان

 گیريبهبود تصمیم
 کارایی/ سودآوریی

 ورياثربخشی/ بهره
 وکاریندهاي کسبابهبود فر
 مطلوب کاريویندهاي کسباتوانمندي ایجاد فر

 پذیري سازمانیافزایش انعطاف
 بهبود قابلیت نوآوري

 درآمدي آثار
 سودآوري آثار

:کیفیت اطالعات  
یکپارچگی اطالعات

 

:کیفیت خدمات  
 قابلیت اطمینان
 قابلیت دسترسی

 سطح بهبود خدمات
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 چارچوب نظري پژوهش -2-3
 است. ارائه شده 3 پژوهش در شکل چارچوب نظري

 

 
 

  چارچوب نظري پژوهش  3 شکل

  

عنوان معیارهـاي   بادر چارچوب نظري حاضر  بعد مزایاي خالص مدل دیالن و مکلین

دهنـده   در واقـع نشـان  مزایـاي خـالص سیسـتم    است. چرا که  کلیدي موفقیت آورده شده

هـا و افـراد در جهـت دسـتیابی بـه       گـروه  موفقیت سیستم در کمک به سازمان،توانایی و 

لی سازمان وري ک هاي فناوري اطالعات را بر بهره گذاري مثبت سرمایه آثارموفقیت است و 

   .]20[ دهد نشان می

:کیفیت سیستم  

 سهولت استفاده از سیستم

 پذیري سیستمانعطاف

 قابلیت کارکردي سیستم

 کیفیت

:معیارهاي کلیدي موفقیت  

 هاکاهش هزینه

 کاهش زمان

 گیري بهبود تصمیم

 سودآوریی کارایی/

 ورياثربخشی/ بهره

 وکاریندهاي کسبابهبود فر

یندهاي اتوانمندي ایجاد فر

 مطلوب کاريوکسب

 پذیري سازمانیافزایش انعطاف

 بهبود قابلیت نوآوري

 درآمدي آثار

 سودآوري آثار

:کیفیت اطالعات  

 یکپارچگی اطالعات

 

:کیفیت خدمات  

 قابلیت اطمینان

 قابلیت دسترسی

 سطح بهبود خدمات

 حاکمیت

 همراستایی استراتژیک

روشن تعریف 

 استراتژي

ارزیابی عملکرد 

 استراتژیک

 تعهد مدیران ارشد

واسطه هارائه ارزش ب

 سیستم

وکار عدم تسلط مدیریت کسب

 بر تیم پروژه

کارگیري فرم مشارکتی هب

گیريتصمیم  

H2 

H1 

H3 
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بخشـی بـه مفهـوم موفقیـت سیسـتم       در مدل مفهومی پـژوهش حاضـر بـه منظـور عینیـت     

هایی که قابلیت سـنجش   اندازهاز برخی معیارها و تا است  ریزي منابع سازمان سعی شده برنامه

هـا برگرفتـه از مـدل موفقیـت      این انـدازه . استفاده شود، موفقیت سیستم را تا حد ممکن دارند

 ، چـین و تیسـاور  ]7[ چون بنرویـدر سیستم اطالعاتی دیالن و مکلین هستند که پژوهشگرانی 

ریـزي منـابع    ارزیابی سیسـتم برنامـه   ها را درروایی و پایایی آن .]21[ ، سووي و همکاران]18[

  .اند یید قرار دادهأمورد تسازمان 

  هاي پژوهش  فرضیه

ثیر مثبت و معناداري بر معیارهاي کلیدي موفقیـت  أبه صورت مستقیم تحاکمیت : 1فرضیه 

  ریزي منابع سازمان دارد. سیستم برنامه

  ثیر مثبت و معناداري بر کیفیت دارد.أ: حاکمیت ت2فرضیه 

ریـزي   تأثیر مثبت و معناداري بر معیارهاي کلیدي موفقیت سیسـتم برنامـه   : کیفیت3فرضیه 

  دارد.منابع سازمان 

: حاکمیت به صورت غیر مستقیم از طریـق متغیـر میـانجی کیفیـت بـر معیارهـاي       4 فرضیه

  ثیر دارد.أکلیدي موفقیت ت

 
  قلمرو پژوهش -3

کـه   هـاي گـروه مپنـا    تعـدادي از شـرکت   در 1پژوهش حاضر به صورت مطالعـه مـوردي  

زمـانی  اسـت. قلمـرو    اند، انجام شـده  سازي نموده پیاده ریزي منابع سازمان سیستم برنامه

اینکـه   توجه به است. با 1393شهریور  تا اواخر 1392ماه در بازه بهمن  8 پژوهش تقریباً

 در زمره مطالعات مقطعی است.، است آوري شده هاي پژوهش یک بار جمع هداد

  گیري حجم نمونه و روش نمونه عه آماري،جام

و کلیه افـراد   جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران، کارکنان واحد فناوري اطالعات

باشـد.   مـی  هاي بزرگ ایرانی ریزي منابع سازمان در شرکت درگیر در پروژه سیستم برنامه

ه در موضـوع مـورد بحـث    با توجه به نامحدود بودن جامعـه آمـاري و تعـداد افـرادي کـ     

                                                                                                                                               
1. Case Study  
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نـوع نمونـه در دسـترس اسـتفاده      احتمالی، ازگیري غیر متخصص بودند، در واقع از نمونه

مکو و پـارس ژنراتـور)    ت توگا،پرتو،(شرک هاي گروه مپنا افرادي از شرکتاست و  شده

انـد.   به عنوان نمونه آماري انتخاب شـده ریزي منابع سازمان هستند  که داري سیستم برنامه

، از فرمول کوکران براي تعیـین حجـم نمونـه اسـتفاده     به منظور تعیین حجم نمونه آماري

  شود.   می

  باشد.   نفر می 125برابر با  درصد 95در سطح اطمینان  01/0تحقیق با خطاي تعداد نمونه آماري 

  

 هاي گردآوري اطالعات ابزارها و شیوه -4
متغیرهاي اصلی و همچنین زیرمتغیرها شناسایی شد با مرور ادبیات پژوهش،  نخستدر این پژوهش 

هـاي  بـراي متغیر ال ؤسـ  3شـامل  اي  سـپس پرسشـنامه   آمد. دسته بپژوهش چارچوب نظري و 

بـراي   د.شـ سنجش متغیرهاي تخصصـی پـژوهش طراحـی     ال برايؤس 49شناختی و  جمعیت

نفـر از اسـاتید دانشـگاه و     5ها، متغیرهـاي پـژوهش بـا نظـر      مین روایی ابزار گردآوري دادهأت

گیري قابلیـت   به منظور اندازهمتخصصان فناوري اطالعات بررسی و مورد اصالح قرار گرفت. 

 بهـره گرفتـه شـده    SPSS19 ، از روش آلفاي کرونباخ و از نـرم افـزار  یک از متغیرهاهر اعتماد

 30براي سنجش پایایی این متغیرها یک پیش آزمون به عمل آمد، به این طریق که تعداد  است.

نشـان   1 صورت جداگانه در جـدول ه د. آلفاي متغیرها بشآوري  عدد پرسشنامه توزیع و جمع

  است. داده شده

  

  ضرایب آلفاي کرونباخ به تفکیک متغیرها  1 جدول

  ضریب آلفا  متغیرها  ضریب آلفا  متغیرها

  -  تیم پروژه  967/0  تعریف روشن استراتژي

  782/0  کیفیت سیستم  812/0  همراستایی استراتژیک

  -  کیفیت اطالعات  884/0  ارائه ارزش بواسطه سیستم

  901/0  کیفیت خدمات  889/0  ارزیابی عملکرد استراتژیک

  914/0  معیارهاي کلیدي موفقیت سیستم  756/0  تعهد مدیران ارشد

      659/0  گیري کارگیري فرم مشارکتی تصمیم هب
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ال مـورد  ؤمتغیرهاي تیم پروژه و کیفیت اطالعات در پرسشنامه طراحی شده، تنها با یک سـ 

  باشد.  ضریب آلفاي آنها قابل محاسبه نمی کهاند  سنجش قرار گرفته

 باالتر بوده که بیـانگر پایـایی و همسـانی    7/0ن از آستانهمتغیرهاي مکنوسایر ضریب آلفاي 

  درونی پرسشنامه بوده است. 

  

  روش پژوهش -5

هـاي   ره پـژوهش همبستگی و از بعد زمانی نیز در زم - پژوهش حاضر از منظر هدف توصیفی

آوري  از جمـع جهـت اطمینـان    ،پـژوهش هاي  براي تجزیه و تحلیل داده .گیرد مقطعی قرار می

پرسشنامه توزیع شده و حـذف   140د؛ از بین شپرسشنامه توزیع  140حداقل نمونه مورد نیاز 

هاي  آوري گردید و داده پرسشنامه درست و صحیح جمع 128پرسشنامه ناقص، در مجموع  12

  مورد تحلیل قرار گرفت. Smart-PLSافزار  گردآوري شده به کمک نرم

  

  پژوه هاي تجزیه و تحلیل یافته -6

  شناختی هاي جمعیت توصیف داده -6-1

  

  شناختی نمونه هاي جمعیت خالصه داده 2جدول 

  شناختی ر جمعیتمتغی دهندگان ترکیب پاسخ فراوانی  درصد فراوانی

 زن 25 25%
 جنسیت

 مرد 75 75%

 کارشناسی 74 8/57%

 کارشناسی ارشد 36 %1/28 سطح تحصیالت

 دکتري 18 1/14%

 سال 3کمتراز  9 7%

 تجربه کاري
 سال 5-3 16 5/12%

 سال 8-5 37 9/28%

  سال 8بیش از  66 6/51%
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  گیري انعکاسی آزمون مدل اندازه -6-2

افزار به صورت گرافیکی کلیه بارهاي  خروجی کلی نرم براساس گیري: آزمون پایایی مدل اندازه

حاکمیت، کیفیت و معیارهاي کلیدي موفقیت) گیري انعکاسی (متغیرهاي  هاي اندازه عاملی مدل

 ).5و 4هاي (شکلباشند درصد معنادار می 95بوده و در سطح اطمینان  5/0باالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  افزار) گیري و ساختاري (خروجی نرم هاي اندازه مدل ضرایب مسیر مدل  4 شکل

 کیفیت

 حاکمیت 

59/0  

 

393/0  

 کیفیت سیستم کیفیت اطالعات   کیفیت خدمات

635/0  937/0  852/0  

848/0  

910/0  
842/0  

798/0  

معیارهاي کلیدي 

 موفقیت

 کاهش زمان

 گیريبهبود تصمیم

توانمندي ایجاد 

 فرایندهاي مطلوب

بهبود فرایندهاي 

 کسب و کار

کارایی و سودآوري

اثربخشی و 

وريبهره  

هاکاهش هزینه  

بهبود قابلیت 

 آثار درآمدي نوآوري

پذیري افزایش انعطاف

 سازمانی
 آثار سودآوري

832/0  

 

926/0  

 

606/0  

 771/0  

 
844/0  

 

754/0  

926/0  

 

769/0  

 

935/0  

00/0  

819/0  

682/0  

798/0  

 همراستایی استراتژیک

ارائه ارزش 

واسطه به

 سیستم

ارزیابی عملکرد 

 استراتژیک

تعهد مدیران 

 ارشد

و  عدم تسلط مدیریت کسب

 کار بر تیم پروژه

کارگیري فرمبه  

گیريمشارکتی تصمیم  

تعریف روشن 

 استراتژي

872/0  

 
706/0  

 

905/0  

 

284/0  

 

738/0  
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  افزار) (خروجی نرم ساختاري گیري و هاي اندازه مدل ضرایب معناداري مدل  5 شکل

 کیفیت

 حاکمیت

357/15  

 

اطالعات  کیفیت  کیفیت خدمات  کیفیت سیستم 

1/23  024/33  71/12  

55/111  

061/8  
96/13  

 

معیارهاي کلیدي 

 موفقیت

 کاهش زمان

 گیريبهبود تصمیم   

توانمندي ایجاد 

 فرایندهاي مطلوب

بهبود فرایندهاي 

 کسب و کار

کارایی و سودآوري 

اثربخشی و 

وريبهره  

هاکاهش هزینه  

بهبود قابلیت 

 نوآوري
آثار 

 درآمدي

افزایش 

پذیري انعطاف

آثار  سازمانی

 سودآوري

95/11  

 

185/31  

 

1/41  

 
16/13  

 

92/4  

 

52/5  

 

18/31  

 

97/7  

 

7/9  

 

6/10  

92/5  

96/5  

همراستایی 

 استراتژیک

ارائه ارزش 

واسطه به

 سیستم

ارزیابی 

عملکرد 

 استراتژیک

تعهد 

مدیران 

 ارشد

 عدم تسلط مدیریت کسب

 کار بر تیم پروژهو 

 کارگیري فرمبه

مشارکتی 

گیريتصمیم  

-تعریف روشن

 استراتژي

48/15  

 

72/26  

 

56/34  

 

875/5  

 

436/13  
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ترتیب براي متغیرهاي حاکمیت، کیفیت و  گلدشتاین) به –دلوین پی شاخص پایایی مرکب (

دست آمده است که نشان از سـازگاري    هب 770/0و  734/0، 758/0معیارهاي کلیدي موفقیت، 

  باشد. گیري انعکاسی تحقیق می هاي اندازه درونی مدل

نشـان از   0.5مقـادیر بـاالي   بـا   1گیري: شاخص متوسط واریـانس  آزمون روایی مدل اندازه 

ترتیـب بـراي متغیرهـاي حاکمیـت،      این شاخص بهباشد.  میمتغیرهاي مکنون ي روایی همگرا

  .دست آمده ب 752/0و 825/0، 765/0 کیفیت و معیارهاي کلیدي موفقیت

براي ترتیب  بهافزار، شاخص اشتراك با روایی متقاطع  نتایج حاصل از خروجی نرم براساس

مثبت همگی  688/0و  613/0، 681/0 حاکمیت، کیفیت و معیارهاي کلیدي موفقیت هايمتغیر

  شود. بات میثاهاي اندازه گیري انعکاسی  مدلبوده و کیفیت 

 
  آزمون کیفیت مدل ساختاري -6-3

و  (بتا)معنـاداري ضـرایب مسـیر   ، 2شاخص ضـریب تعیـین   از هاي ساختاري براي آزمون مدل

مقـدار شـاخص    4 شـکل  براسـاس اسـت.   استفاده شـده  بین یا ارتباط پیش 3شاخص افزونگی

کلیـدي   معیارهايکیفیت و انعکاسی شده  هايبراي متغیرترتیب  به دست آمده هب یب تعییناضر

  . باشد می 798/0و  393/0 موفقیت

 حاکمیـت،  هـاي بـراي متغیر ترتیـب   به افزار، شاخص افزونگی طبق نتایج حاصل از خروجی نرم

  .شود بات میثمثبت بوده و کیفیت آن ا و 73/0، 63/0، 68/0کلیدي موفقیت  معیارهايکیفیت و 

کـه   )3 جدول(است  تر ازآماره بوده بزرگ درصد ضرایب مسیر مدل 95در سطح معناداري 

  ید شده است.یتأپژوهش هاي  فرضیه تمامدهد که  نشان می
  

 مدل تحقیق هاي هآزمون فرضی  3 جدول

 یدیرد/تأ داري معنا مسیر ضریب  فرضیه
ثیر مثبت و معناداري بر أحاکمیت به صورت مستقیم ت :1فرضیه 

  دارد. ریزي منابع سازمان موفقیت سیستم برنامهمعیارهاي کلیدي 
  یدیتأ  436/13  738/0

  یدیتأ  354/15  590/0  حاکمیت تأثیر مثبت و معناداري بر کیفیت دارد.:2فرضیه

بر معیارهاي کلیدي  تأثیر مثبت و معناداري : کیفیت3فرضیه

  دارد. ریزي منابع سازمان برنامهموفقیت سیستم 
  یدیتأ  875/5  284/0

                                                                                                                                               
1. AVE 
2. R2 
3. CV Red 
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ضرایب معناداري سه مسیر میان متغیرهاي حاکمیت، کیفیت و معیارهـاي کلیـدي موفقیـت    

ثیر أثیر مستقیم حاکمیت بر معیارهاي کلیـدي موفقیـت و همچنـین تـ    أحاکی از معنادار بودن ت

بر معیارهاي کلیدي موفقیت از طریـق متغیـر میـانجی کیفیـت در سـطح      غیرمستقیم حاکمیت 

  شود.  یید میأاست. بنابراین فرضیه چهار نیز ت درصد 95اطمینان 

غیرهـاي درونـزاي   زا بـر مت قیم و غیر مستقیم) متغیرهاي برونمست آثار( کل آثاربررسی 

توانسـت   738/0که متغیر حاکمیت با ضریب اثـر مسـتقیم    )4 (جدول دهد مدل نشان می

ریـزي   درصد از کل واریانس (تغییرات) متغیر عوامل کلیدي موفقیت سیستم برنامـه  8/79

بر عوامل کلیدي موفقیت نشـان   حاکمیتنماید. میزان اثرکل متغیر  تبیینمنابع سازمان را 

دهد که میـزان اثـر غیرمسـتقیم بـه اثـر کـل توسـط متغیـر میـانجی جزئـی (کیفیـت)             می

  .1باشد درصد می56/18

  

 مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مدل آثاربررسی   4 جدول

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم  مسیر
  اثر

 کل

  590/0  ----   590/0  کیفیت >---- حاکمیت 

  905/0  168/0  738/0  عوامل کلیدي موفقیت >---- حاکمیت 

  284/0  ----   284/0  عوامل کلیدي موفقیت >---- کیفیت 

 
  آزمون کلی مدل   -6-4

به عنوان معیاري براي سنجش عملکرد کلـی مـدل اسـتفاده شـد.       2ص نیکویی برازشاخاز ش

و  25/0، 01/0سه مقـدار   ]22[ حدود این شاخص بین صفر و یک بوده و وتزلس و همکاران

ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي شاخص نیکویی برازش معرفـی   را به36/0

دست آمده است که از مطلوبیـت کلـی   ه ب 6826/0ش این مدل، نمودند. شاخص نیکویی براز

  مدل حکایت دارد.

                                                                                                                                               
  VAFشاخص. 1

2. GOF 
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  گیري  نتیجه -7

 مدلی جهت بررسی نقـش حاکمیـت در موفقیـت سیسـتم     و ارزیابی در این پژوهش به توسعه

 شاهده شدهاي انجام شده، م با توجه به مطالعات کتابخانه. شد پرداخته ریزي منابع سازمان برنامه

در خـارج از کشـور    اسـت.  در داخل کشور هیچ پژوهش مشـابهی صـورت نگرفتـه    است که

 و کـارول  فیتزجرالـد  ]7[ دربرنروی ،]8[ ، برنرویدر وهمپل]6[ پژوهشگرانی چون ونگ و چن

تـوان گفـت    مـی  که ندا امین مشابه انجام دادههایی با مض پژوهش ]9[ و لینگیو و همکاران ]14[

ــا شناســی  پــژوهش حاضــر از منظــر مــدل مفهــومی و همچنــین از منظــر روش در مقایســه ب

که این پـژوهش بـه ارائـه و اسـتفاده از      زیرابه نوعی داراي نوآوري است،  هاي پیشین پژوهش

سـتم  است که ضمن تبیین روابط بین حاکمیت فناوري اطالعـات و موفقیـت سی   ی پرداختهمدل

اسـاس   موفقیت این سیستم بـر معیارهاي ارزیابی  طور همزمان بهه سازمان، بریزي منابع  برنامه

ــین   ــالن و مکل ــت دی ــدل موفقی ــین   م ــاختاري و همچن ــادالت س ــتفاده از رویکــرد مع ــا اس ب

هـاي مـرتبط    هاي پژوهش، همگـی پـژوهش   یافته ز منظرا است. پرداخته  Smart PLSافزار نرم

وجود رابطه مثبت میان حاکمیت  اند، در نظر گرفتهشناسی و ابعاد حاکمیتی که  صرفنظر از روش

  اند.  دهکریید أرا تریزي منابع سازمان  برنامه و موفقیت سیستم

کار و همچنین  و هاي پژوهش مشخص شد که تعریف روشن استراتژي کسب تحلیل یافتهبا 

در برآورده سـاختن   تري پررنگ تژي فناوري اطالعات نسبت به سایر ابعاد حاکمیت نقشاسترا

شـود   ریزي منابع سازمان دارد، بنابراین توصیه مـی  سیستم برنامهسازي  تظار پیادهمزایاي مورد ان

هاي  ي خود را در تمامی حوزهاستراتژ سازي این سیستم خرید و پیادهه ها قبل از اقدام ب سازمان

ارزیابی عملکرد سیستم بر مبنـاي   ها باید به سازمان مرتبط، مشخص و روشن نمایند. همچنین

هـاي سـازمان روشـن     سیستم برمبناي استراتژيمعیارهاي استراتژیک بپردازند تا نحوه عملکرد 

کاري و فناوري اطالعات همواره باید  و هاي کسب تبیین استراتژي زماناز طرف دیگر در  شود.

سازي و پس  مراحل پیاده ار گیرد و همچنین درهمراستایی و همسویی آنها مورد توجه کافی قر

باید همراستایی عملکرد سیستم بـا اهـداف    ارزیابی عملکرد استراتژیک از طریقسازي  از پیاده

طور که در مقدمه بیان شد حمایت مدیران ارشـد از   کار را مورد ارزیابی قرار داد. همان و کسب

حـوزه   هـاي  پـژوهش  است که در بسیاري ازریزي منابع سازمان موضوعی  پروژه سیستم برنامه
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آن با  رابطه مثبت مان مطرح شد و در پژوهش حاضر نیزریزي منابع ساز موفقیت سیستم برنامه

ها باید نسبت به این مهم توجـه کـافی    یید شد، بنابراین مدیران ارشد سازمانأموفقیت سیستم ت

نهـایی و سـایر   ن، مدیران، مشاوران، کاربران اکارگیري ترکیب مناسب متخصص هداشته باشند. ب

 گیري مشـارکتی کـه بتوانـد منـافع     ذینفعان سیستم در تیم پروژه و همچنین ساختارهاي تصمیم

ها  به سازمانپژوهش هاي  که یافته است موادريگیرد از جمله تمامی ذینفعان سیستم را در نظر 

  کند. توصیه می

  

  هاي آینده پیشنهادهایی براي پژوهش -8
و چه در  کافی پیرامون موضوع پژوهش چه در خارج از کشوربه دلیل عدم وجود پیشینه 

داخل، ابعاد حاکمیتی که در این پژوهش لحاظ شده است ممکـن اسـت جامعیـت کـافی     

چارچوب کتابخانـه  « یا »1چارچوب کوبیت« هایی مانند نداشته باشند. استفاده از چارچوب

ریزي  برنامهثر بر موفقیت سیستم ؤبه عنوان ابعاد حاکمیت م »2زیرساخت فناوري اطالعات

را پرنماید که در این پژوهش  ناشی عدم وجود پیشینه کافی ت خألتوانس می منابع سازمان

تر و صنایع دیگر  ها استفاده نشد. آزمون مدل این پژوهش در نمونه بزرگ از این چارچوب

  تر سازد. تواند روایی مدل را مشخص می
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