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 چکیده
یكپارچگی  ایجاد با (،ERP)ی منابع سازمان ریزیبرنامه ستمیس یطرف زا

تسریع  تسهیل و و یسازمان نیب سازمانی وعملیاتی درون مدیریتی و
را افزایش  هاسازماناثربخشی عملیاتی  کارایی و ،وکارکسبهای یندافر

 قیتحق در ،رونیازا کنند.میبازار رقابتی آماده  حضور درداده و آنها را برای 
 یچابك بر (ERP) یجامع سازمان ریزیبرنامه تأثیر یبه بررس اضرح

پرداخته  شهر تهرانبانک پاسارگاد  ژهیوبه رانیا در یخصوص یهابانک
جهت  یمدل هیته به ،یچابك یهامؤلفه ییشناسا از بعد ابتدا شده است.

 -یفیتوص هش،پژو نیروش ا پرداخته شده است. قیتحق یرهایمتغ یبررس
 نیآماری ا ةجامع بوده است. (5772)ابوراب،  امهآن پرسشن ابزار و یلیتحل

که  باشندمی تهران شهر و رانیا کشور پژوهش کارکنان بانک پاسارگاد در
 انتخاب شدند. یتصادف طوربه نفر و 949فرمول کوکران تعداد  استفاده از با
 رنفیاسم -کولموگوروف یهاآزمون از زیها نداده لیتحل و هیتجز یبرا

روش  ،یمعادالت ساختار یسازكرد مدلروی ها،داده عینوع توز نییجهت تع
 نشان جیاستفاده شده است. نتا هاهیبرازش مدل و آزمون فرض لیتحل
 ،یریپذانعطاف ،یستگیشا بر یجامع سازمان ریزیبرنامه ستمیس که دهدیم

سازمان  کیدر  یچابك یهامؤلفهکه جزء  انیبه مشتر ییسرعت، پاسخگو
با تمرکز بر توسعه و بهبود  ،نیرابناب دارد. یداریو معن مثبت تأثیراست 
دست  یسازمان یچابكبهتوان می جامع منابع سازمان، ریزیبرنامه ستمیس
 .افتی
 

 های کلیدیواژه
سرعت،  ،یریپذانعطاف ،یستگیشا ،یسازمان یچابك ،یجامع سازمان ریزیبرنامه

 .ییگوپاسخ
 

 

 

Abstract 
On the other hand, comprehensive enterprise resource 

planning (ERP) system has increased the operational 

efficiency and effectiveness of organizations by 

operational and management integration within 

organization and out of organization and facilitating 

and accelerating business processes, and it makes them 

ready for competitive market. Hence, the present study 

examines the impact of comprehensive enterprise 

resource planning (ERP) on agility of private banks in 

Iran, especially Pasargad Bank in Tehran. After 

identifying the agility components, we developed a 

model to examine the research variables. The method 

of study is descriptive-analytic and the tool of the study 

was questionnaire developed by Aburub in 2015. 

Population of the study included employees of 

Pasargad Bank in Tehran city of Iran, which 343 of 

them were randomly selected as sample of study using 

Cochran formula. For the analysis of the data, 

Kolmogorov-Smirnov test (to determine the type of 

data distribution), structural equation modelling 

approach, fit analysis model, and testing the hypotheses 

were used. The results showed that comprehensive 

enterprise resources planning system has significant 

and positive impact on competency, flexibility, speed, 

and responsiveness to customers, which are 

components of agility in an organization. Therefore, 

with a focus on development and improvement of 

comprehensive enterprise resource planning system, 

organizational agility can be achieved. 
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 مقدمه

 شیافزا ،شدنیجهان ازجملهبه موجب عوامل مختلف  هاسازمان

 رهیغ و یسپاربرون ان،یانتظارات مشتر شیافزا حجم مطالبات،

ها ممكن است چالش نیا مواجه هستند. یاریبس یهاچالش با

 یشرویپ طیبودن شراینیبشیپ رقابلیغ و نانیبه عدم اطم منجر

و  طیتوجه به شرا با ،لذا د.شو هاهمه بخش ها درسازمان یبرا

عمل  سرعتبه ییپاسخگو جهت دیها باسازمان یرقابت تیوضع

 تیریجهت مد یحلراه یچابك میپارادا (.5772، 1)ابوراب ندینما
 در ا،یپو یچابك .شده است فیتعر ریو متغ ایپو طیدر مح
دنبال به یچابك است. و رشدگرا یتهاجم رات،ییتغ رندهیبرگ
آوردن  به دست و بازار سهم سود، در تیفقمو و یروزیپ

ها به سازمان از یاریاست که بس یرقابت یبازارها در انیمشتر

هراسان  به آنها از ورود متالطم هستند بازارها نیا ،نكهیاعلت 

 (.7913 ما،یس)خوش باشندیم

حرکت  یفرهنگ لغت به معنا واژه چابک کلمه چابک در
 عیحرکت به صورت سر ییاناتو یفعال و چابك چاالک، ع،یسر
 جهینت یچابك(. 5773، 2)کَنگلی و همكاران است آسان و

 صی)تشخ جانبههمه یبه صورت راتییتغنسبت به  بودن اریهش

 باشد ویم یخارج و یداخل طیمح در ها(چالش و هافرصت

در  ییپاسخگو منابع جهت استفاده از در ستهیشا تیقابل باوجود

 راتییتغ نیو مربوط به ا ریپذنعطافزمان مناسب و به شكل ا

 را داشتهآن  یاجرا ییتوانا زین یشرویپکه در زمان  یاگونهبه

  .(5773، 3)براون و همكاران گرددیم فیتعر باشد،

پارادایم جدیدی برای مهندسی  عنوانبه چابكی، درواقع

نیاز به این  یک طرف، از های رقابتی است.بنگاه ها وسازمان

محیطی است  در ضریب تغییر شیرافزا بمبتنی جدید،پارادایم 

معقوالنه به  به پاسخ متفكرانه و را اهسازمان و هاکه بنگاه

سازمان  (.7911همكاران،  )باقرزاده و کندیم تغییرات وادار

 و یستگیشا ،یریپذانعطاف ،ییپاسخگو ییتوانا دیچابک با

 را یمشتر در تقاضا ریینسبت به تغ ییپاسخگو سرعت در
  (.5773، 4)کتونن دهد نشان
 یفناور و وکارکسب یندهایافر ،یامروز عیصنا در

دو در  نیا کیکه تفك اندختهیدرهم آم چنانآناطالعات 

 همكاران، آل و ی)مشهد دیآیم ها ناممكن به نظرسازمان

 یطیمح راتییبه تغ ییپاسخگو یدیکل یهااز راه یكی (.7937

                                                                     
1. Aburub 

2. Ganguly  & et al. 

3. Braun  & et al. 

4. Kettunen 

)اَبوراب،  اطالعات است یفناور یریکارگبه ،فرصت جادیا و

 یهاتكنولوژی معتقدند که (5777و ژانگ ) یفیشر .(5772

 و زاتیو تجه ابزارها افزار،شامل سخت یچابك ةکنندفراهم

 یتكنولوژ انیم نیا که در باشندیتكنولوژی اطالعات م

 است رهیغ و ERP یهاستمیس نترنت،ی)ا اطالعات شامل

  .(7913 همكاران، و ی)عبد

 یجامع سازمان یزیربرنامه ستمیمتون، س یبا بررس

 و یریپذانعطاف سرعت، ،یستگیشا شیافزا به تواندیم

 (5775) همكاران و نیآدر .دیکمک نما انبه سازم ییپاسخگو
سه دسته  را به در سازمان یچابك اطالعات بر یفناور تأثیر

 ئهارا .5، هاتیباالبردن سرعت فعال .7 کردند: یبندطبقه

 عیتوز یسازمان برا ییتوانا .9، هوشمند یریگمیتصم یندهایافر

 یهاستمیس استفاده از ،رونیازا .یهمكار قیطر از اتیعمل

ERP مانند سازمان یچابك یهاتیقابل و هامحرک بر 

 گذارتأثیر( ییپاسخگو سرعت و ،یریپذانعطاف ،یستگی)شا

 کیابع من یسازكپارچهیجهت  (.5772)ابوراب،  باشدیم

مقوله  اما .دشویاستفاده م یمختلف یهایمتدولوژ سازمان از

 نیترشناختهز ا (ERPمنابع سازمان ) یزیربرنامه یهاستمیس

منابع سازمان ستون فقرات  یزیربرنامه حلراه آنها است.

 یهسته مرکز نیهمچن و وکارکسبهمه مناطق  اطالعات در

تواند یآن م استقرار سازمان است. کیارزش  رهیزنج

که  ییآنجا .دیرا به سازمان ارائه نما ینامحدود یهافرصت

 کیسازمان  در اجرا یبرا میتصم و متیقگران حلراه نیا
 یو اجرا حیاست تنها با انتخاب صح هبود کیاستراتژ میتصم

صورت اشتباه  در و گذاردیدر سازمان م مطلوب تأثیر مناسب،

 یهانهیهز لیبه تحم منجرآور بوده و انیز یدقتیب ای و

  (.7937 همكاران، آل و ی)مشهد دشوبه سازمان  نیسنگ
 مربوط به استفاده از یمحدود یمطالعات تجرب

وجود  یانكبخش ب ها درسازمان یچابك و (ERP) یهاستمیس

 یاریکننده بستیحما یدیارکان کل از یكی یبخش بانك دارد.

، 5نظیر و همكاران) است انهیخاورم یکشورها یاقتصادها از
 ریزیبرنامه بدون استفاده از داخل سازمان، در ،رونیازا(. 5775

متفاوت مانند  یهاتیفعال امكان اتحاد (ERP) یجامع سازمان

 راتییبه تغ تنسب عیسر ییپاسخگو و یسازمان یهایتكنولوژ

نشده  داریمعن یلیخ یچابكبه دنیرس تاًینها و یو خارج یداخل
 ریزیبرنامهاست که  مسئله مطرح نیا لیدل نیاست و به هم

                                                                     
5. Nazir  & et al. 
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 یتأثیربانک چه  یسازمان یچابك بر (ERP) یجامع سازمان

 یهانهیهز باوجود یاطالعات یفناور نیچگونه است که ا دارد.

 سازمان در یدر چابك یچندان تیموفق باال اریبس یسازادهیپ

 جامع ریزیبرنامه نیب یارتباط ایآ ندارد. بانک پاسارگاد
 در در بانک وجود دارد؟ یسازمان یچابك و (ERP) یسازمان

برکدام  (ERP) یجامع سازمان ریزیبرنامهصورت  نیا

 که رسدیم به نظر .گذاردیم تأثیرسازمان  یچابك یهامؤلفه

 ستمیس تأثیر یبررس مهم ارینقش بس ه،یبه قض یتوجهکم
 رد یسازمان یچابك بر (ERP) یجامع سازمان ریزیبرنامه

توجه به مطالب گفته  با .ردیگینم را در نظر بانک پاسارگاد

 ریزیبرنامه ستمیس تأثیر یبررس حاضر قیشده هدف تحق

 یخصوص یهادر بانک یسازمان یچابك بر (ERP)ی جامع سازمان

 جامع یزیربرنامه ستمیس تیاهم نیباشد. همچنیم رانیا در

 یسازمان یثر بر چابكؤشناخت عوامل م و (ERP)ی سازمان
 مجدد یساختاربند یبرا یخصوص و یدولت یهاجهت بانک

خدمات ارائه  یارتقا و بهبود ا،یسازمان به شكل پو یندهایافر
 یهاتیانجام فعال تیقابل کاهش زمان ارائه خدمات، ،شده

 رقابلیغ راتییبه تغ ییپاسخگو مداوم و صورتبهسودمند 

 یدسترس امكان ،اروککسب یندهایافر یسازكپارچهی ،ینیبشیپ

حجم  پردازش باشند، ازیموردنکه  یها در همان زمانبه داده

 .باشدیم یاتیح و مهم اریبس تعامالت سازمان و از ییباال

جهت  یو خصوص یدولت یهاضروری است که بانک ،نیبنابرا

 ستمیس تأثیرنحوه  بازار بر خود در تیگسترش فعال و رشد
اطالع  یسازمان یبر چابك (ERP) یجامع سازمان ریزیبرنامه

جامع  ریزیبرنامه ستمیس که ندینما یو بررس داشته باشند

 تأثیر یسازمان یاز چابك ییهاچه جنبه بر (ERP)ی سازمان

 د.شو لیتبد یرقابت طیمح نیا در یرقابت تیمز کیبه  تا دارد
 

 مبانی نظری تحقیق

 ريزی جامع سازمانیسیستم برنامه

 سزازمان ریززی منزابعبرنامه ( سیستم3317) 7از نظر داونپورت

 و مزدیریتی یهزاحلراهاز  یتزا برخز بوده عمومی حل راهکی
 مجزدد( حمایزت مهندسزی و یزا تجربیات را )بهترین سازمانی

 سزازمان، منزابع ریززیهای برنامزهسیستم نماید. بدین ترتیب،

 سزازمان در ویزژه کارهزای کزه جهزت هزاییسیستم برخالف

 ایزن باشزند.مزی عمزومی دارای کاربردهزای نزد،اشده طراحی

 سزاختار و اسزتراتژی، فرهنزگ خزود را بزه منطزق هزاسیستم

                                                                     
1. Davenport 

 را ایعمده تغییرات موارد از بسیاری و در کرده تحمیل سازمان

 را فرآیندها سیستم، این نمایند.می ایجاد سازمان وکارکسب در

   .(7916)زارع و همكاران،  کنندمی مرتبط و یكپارچه کامالً

 های امزروزسازمان در ERP یهانقش مهمی که سیستم

 عنوانبزهسبب شده انتخاب سیستم درست آنهزا  کنند،می ایفا
، 2)سلكوک کلزک و همكزاران یک مسئله مهم و پیچیده باشد

سیسززتم  ERP اسززت آن پیززدا از نززامهمچنززان کززه  .(5774

ای است که پاسخگوی نیازهای اطالعاتی کل شرکت یكپارچه

 سازی یک سیستم اطالعاتی انتظزارپیاده ک شرکت ازی است.

اسزتفاده  با دارد که این سیستم منافع مالی به شرکت رسانده و

 های مناسب مدیریتی بتواند سود را به حداکثر برسزانداز روش

   .(5774، 3)گلی و سوچدا
 و ریزیبرنامزه منزابع سزازمان ریزیبرنامزه اتخاذ هدف از

ها در یک سزازمان همه بخش وطه درسازی منابع مربیكپارچه

 باشززد.مززی فرآینززدهای کززاری توسززط ترکیززب کاربردهززا و
هزدف  عنوانبهکل شرکت  ، کنترل اطالعات درگریدعبارتبه

 شزودمی گرفته نظر در منابع سازمان ریزیبرنامهاصلی اجرای 
 .(5774)سلكوک کالیک و همكاران، 

 فنزاوری ویزک تفكزر  سزازمان ریزی منابعبرنامه سیستم

متفزاوت در یزک  تزر منزابعاثربخشسیستمی بزرای مزدیریت 
 از سیسزتماتیک و صزورتبهسازمان است کزه ایزن مزدیریت 
افززایش دادن  جزهیدرنتیندها و اطریق یكپارچه کردن تمام فر

 شزودباالبردن رضزایت مشزتری انجزام مزی سازمان و ییکارا

 (. 5776، 4)فینی و کوربت

 های داخلی سازمانفعالیت برایان سازم منابع یزیربرنامه

 ازبسززیاری  (.7937 همكززاران، و )روشززندل انززدشززده طراحززی

 ازجایگزین تعدادی  رامزبور  سیستم قابلت میزانبه  هاسازمان

 )محقزززر و انزززدکزززرده قزززدیمیهزززای اطالعزززاتی سیسزززتم

 پاسخیک ارائه هایی نویدبخش سیستمچنین  (.7937همكاران،

جزایگزینی در مزورد سزازمان،  ی اطالعزاتیبه نیازهزا منسجم

، 2)برادلززی ای اسززتجزیززره هززای اطالعززاتی سزنتی وسیسزتم

 منسجم بوده که بتواننزد او های اطالعاتی کارسیستم .(5771

- سزازمان را یزک در های موردنظرها و مسئولیتهمه فعالیت

 موقعبزه ضزروری را ومهم  و اطالعات قرار داده پوشش تحت

دهنزد، از ابزارهزای مفیزدی  کنندگان آن قرارمصرف اختیار در

                                                                     
2. Selcuk Kilic & et al. 

3. Galy & Sauceda 

4. Finney & Corbett 

5. Bradley 
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 بهبزود هزای خزود،سازمان بزرای افززایش قابلیزت هستند که

 از آنیابی به مزیت رقابتی گیری بهتر و دستعملكرد، تصمیم

آخزرین  از ERP یهزادر این میزان سیسزتم کنند.استفاده می

قادرنزد اطالعزات موجزود در ابزارهای مزدیریتی هسزتند کزه 
هزای تمزام حزوزه اطالعات در یاز فناوراستفاده  سازمان را با

این اطالعات  و آوری کنندیكپارچه جمع طوربهفعالیت سازمان 

سطوح  آن در کنندگانمصرف اختیار نتایج حاصل از آن را در و

تزوان جززء مزی هزا رااین سیسزتم متفاوت سازمان قرار دهند.

یک دهه گذشته  فناوری اطالعات در ةزمیندر دیجدهای نتیجه

در حزال  سزرعتبهاین زمینه،  دانست که با پیشرفت مداوم در
 ةدر عین حال کمک شایانی درزمینز تكامل است و دگرگونی و

سزازمانی چابزک  یسوبهحرکات  منظوربهکارآفرینی سازمانی 
  .(7939 همكاران، و )موحدی نمایدارائه می

موفززق  ERP سززتمیسا اجززرای یززک مزایززایی کززه بزز
یندهای تجزاری ایابی زمانی فردست بود، خواهند دسترسقابل

مزدیریت بهتزر زنجیزره  سیستماتیک به اطالعزات مزدیریت و
 ،عالوهبزه تجارت الكترونیک هستند. تأمین به روش استفاده از

توسط  و ERP یهاطریق سیستم کیفیت کاری از وری وبهره

سززازی سززاده استانداردسززازی و ی،یكپززارچگ فززراهم سززاختن

بزه  یادیزحزد زتا  ERP هایسیستم شود.می بیشتر یندهاافر

 متوسززط نیززز هززای کوچززک وشززرکت در دلیززل ایززن مزایززا،

حفز   و راهی جهت ایجاد عنوانبه گیرند.می مورداستفاده قرار

سلكوک کالیزک و همكزاران، شوند )می گرفته در نظررقابت 

ریزی منزابع سزازمانی بزا یكپارچزه ههای برنامسیستم .(5774

روی یک زیرسزاخت سیسزتم  بر یندهای کسب وکارادن فرکر

 (.7934)حمیدی،  نمایندمی سازمان را کاراتر اطالعاتی،

 شزدیداً هاسازمان بقای امروز، پویای وکارکسب محیط در

 وضزعیت حفز  وابسزته اسزت و رمزز آنها رقابتی وضعیت به

 محصزوالت و تحویزل و شزتریم بزه بیشزتر نزدیكزی رقابتی

 نوبهبهامر  که این باشدمی ممكن زمان ترینکوتاه در خدمات

 سزازمان وکارکسزب ینزدهایاسزازی فریكپارچزه خود نیازمند

 (.7939 همكاران، )فیضی و باشدمی

 هزا ومنزابع سزازمان یكپزارچگی داده ریززیبرنامزههدف 

 بزهداده  یزک پایگزاه باشزد. داده درمزی یندها در سزازمانافر
 ذخیزره، ایزن پایگزاه داده، د.شزومزی مرکززی ذخیزره صورت

 وکارکسزبهای مختلف گردش داده از بخش گذاری واشتراک

بع سزازمان منزا ریزیبرنامزههای سیستم ،لذا .را به عهده دارد

 هزاسزازمان فناوری اطالعات در یهاحلراه نیترمهمیكی از 

هزای سیسزتم سیاری ازب (.5779)مشاری و همكاران،  باشدمی

سنگ  عنوانبهتوان می را (ERP) منابع سازمانی ریزیبرنامه

بزه  دهزدامكان مزی هاسازمان گرفت که به اکثر در نظربنایی 

 (.5779، 7)تیتزنن و همكزاران دست یابنزد اهداف تجاری خود
 (ERP) منابع سازمانی ریزیبرنامه سیستم استفاده گسترده از

 های تجارت، نحوه ذخیره و انتشزاری دادهآوراساساً روش جمع

جهان مورد اسزتفاده  سراسر و همچنین در دهدیم آن را تغییر

 .(5779و همكاران،  5)سچموراجو گیردمی قرار

 

 چابکی

 کزه اسزت هزاشایسزتگی و هاتوانمندی از ایچابكی مجموعه

 شزودمزی وکارکسزب محزیط در سزازمان پیشرفت و بقا اعثب

عبزارت هبز (.7911 همكزاران، بزاقرزاده و ؛7915 ،مایسخوش)

بینزی چابكی به توانایی واکنش نسبت به تحوالت پیش ترساده

 کنزدمبنزای تغییزرات اشزاره مزی نشده برای اقدام آگاهانه بزر

 9چابزک ریشه واژه چزابكی سزازمانی تولیزد (.7937 پور،)نیک

 و وکارکسزباست که برای واکنش نسبت به تغییرات محزیط 

معرفززی  هززا(فرصززت عنوانبززه) آن تغییززرات بززرداری ازبهززره

 تزوان تولیزد سزازمان بایزد هزر چنین محیطزی، در است.شده
کوتزاه، طراحزی  طزول عمزر همزمان محصوالت متفاوت و با

و توان واکزنش کارآمزد  های تولیدمجدد محصول، تغییر روش

صززورت داشززتن چنززین  در تغییززرات را داشززته باشززد.بززه 

سززازمان » خززدماتی یززا ه آن بنگززاه تولیززدیبزز هززایی،توانمنززدی

سزرعت  هزای چزابكی بزرتعریزف در شزود.اطالق می «4چابک

شزده  دیتأکهای اصلی یک سازمان نشانه عنوانبهپذیری انعطاف
مشزترک دیگزر  مؤلفه .(5771، 5)گاناسكاران و همكاران است

 ةتولیزدات بزا درجز و کیفیت باال های چابكی،تعریف برآمده از

 (.5777، 6)اوریلی و همكاران است سازی باالسفارشی

بزه  مؤسسزاتتوانزایی  ،چزابكی را یطورکلبزه فیدر تعار 
بیان  تقاضای بازار رات غیرمنتظره دریاثربخش به تغی واکنش و
 ،همكزاران و رمضزانی؛ 7937 همكزاران، )زنجیرچی و اندکرده
7935.)  

 1کیزد تعریزف سزازمانی چابكی تعاریف ترینجامع از یكی

 بزا وکارکسبیک  چابک سازمان معتقداست که است (5777)

                                                                     
1. Teittinen & et al. 

2. Seethamraju 

3.Agile Manufacturing 

4.Agile Organization 

5. Gunasekaran & et al 

6. Aurelie & et al. 

7.kid 



 888            7931 پاییز، 4 ة، شمار6 ةدوری، دولت یهاسازمان تیریمد یپژوهش -یفصلنامه علم   

 

 در سزریع سازگاری قابلیت که است آگاهانه و سازگار ،سرعت

 نشزده، بینزیپزیش و غیرمنتظزره و وقایع تحوالت به واکنش

 )پویزا و دارد را مشزتری هزاینیازمنزدی و بزازار هزایفرصت

ن اعتقاد ای بر نیز (5779) همكارانش و 7براون (.7939 خوبیان،
 نیازهای به اثربخش و سریع واکنش مستلزم چابكی که دارند

 (.5779)براون،  است بازار
 و استراتژی الزم را پارادایم چابک چارچوب تفكیكی

پذیر دهد رفتاری تطبیقمی ها اجازهآورد و به سازمانمی فراهم
 در تقاضا توجه به پدیدارشدن الگوهای جدید با پذیرو انعطاف

 (.5774)رفیعی گیلوایی و همكاران،  باشند رقابتی داشته بازار
که  شودشامل می را قابلیت چند معموالً سازمان هر در چابكی

 صورت بهتوانایی شناسایی تغییرات سریع » 5پاسخگویی
 دوباره به حالت مناسب برگشتن کنشی و شیپ ایواکنشی 
ریفی و )ش گویندمی مقابل تغییرات را پاسخگویی در )بازگشت(
هایی که یک سازمان را توانایی» 9شایستگی(. 5777همكاران، 

 یابی به اهداف ودست اثربخشی در کارایی و ،یوربهره با
)امیرنژاد، « دشومی تعریف شایستگی کندمی آمالش مجهز

 خدمات و محصوالت پردازش توانایی» 4پذیریانعطاف (.5772

)شریفی و « مكاناتا همان با مختلف مقاصد به نیل و متفاوت
و  هاانجام فعالیت توانایی» 2و سرعت (5777همكاران، 

 جزئی از آن به شمار «ممكن است زمان ترینکوتاه در اتیعمل
 (.7935همكاران،  )کالنی و آیندمی

 تحقیق ةپیشین

 از اسززتفاده ریتززأثای بززه بررسززی مطالعززه در (5772) 6ابززروب

بززانكی  خززشدر بسززازمانی  یچززابك بززر ERP هایسیسززتم
 شزریفی ژانزگ و براسزاس کزار یزک مزدل جدیزد پرداخت و

نتایج پژوهش وی نشان  توسعه داد. را (5772) و ژیان (7333)

 بر ERP یهاسیستم استفاده از تأثیراینكه  باوجودکه  دهدمی

ها که با ها قابل توجه است، واریانس مهارت بانکمهارت بانک

ضزعیف  شزود،اده میتوضزیح د ERP هایسیسزتم استفاده از
 اسزتفاده از را بزا تزأثیروابسته بیشترین  همچنین متغیر است و

 نیزاز انتزایج حاصزل  ،نیزبر اعالوه دارد. ERP هایسیستم

 در ERP یهزاسیسزتم کزه اسزتفاده از دهدتحقیق نشان می

هززای مهززارت کززافی محزرک انززدازهبههززای خاورمیانزه بانزک

                                                                     
1.Brown 

2. Responsiveness 

3. Competency 

4. Flexibility 

5. Speed 

6. Aburub 

 را سزرعت و پاسزخگویی( پذیری،انعطاف )شایستگی، سازمانی

 و 1میمنزد ی( محمود5772سال ) در دهد.نمی قرار تأثیرتحت 

سزازمانی های سیسزتم تأثیربه بررسی تحقیقی  همكارانش در

 هزا وسزازمان هزای چزابكی درروی قابلیزت بر ERP ازجمله

 خزودرو تهزران در صزنعتچابكی سزازمانی  تعیین رابطه آن با
 کزه دهزدیمزآنهزا نشزان  عزهاز مطالنتایج حاصزل  .پرداختند

سزازمانی را تحزت  یچزابك ،ERPمانند سازمانی  یهاستمیس
در پژوهشزی  (5779) همكاران ستامراجو و دهند.می قرار تأثیر

 وکارکسب ندیافر یبر چابك ERP یهاسیستم تأثیربه بررسی 

هزای کلیزدی مطالعه آنها نشان داد که ویژگی جینتا .پرداختند

چزابكی  بزر یندها(ا)استانداردسازی فر ندمان ERP یهاسیستم
 .دارد تأثیر
تحقیقززی بززه  در (5775) شهمكززاران و 1فوآنززگتززرین  

 یهاسزتمیس از تواننزدیمزهزا کزه سازمان هایبررسی قابلیت

چزابكی  از حمایزت خزود جهت اهزرم کزردن در سازمانی خود
نتایج ایزن پزژوهش نشزان داد کزه اجزرای  .پرداختند سازمانی
 و CRM،ERP، SCM)بزرای مثزال  سزازمانیهای سیستم

سازی منابع اطالعاتی بر چابكی سازمان غیره( باهدف یكپارچه

  گذارند. تأثیر
همكزاران بزا  پور و همچنین در پژوهشی که توسط قرائی

 ارتقزای در سزازمان منزابع ریزیبرنامه سیستم موضوع نقش

 بیزان از انجام گرفت که پزس (7939) سازمان در سال چابكی
 ،ERP یکارکردهززا و قبیززل تاریخچززه مززواردی از مفهززوم،

 شناسزی سزنخ و سزازمان درERP یسزازادهیپ راهبردهزای

 منزابع سازمان با ارتقا های چابكیسیستم یسازادهیپ شكست

 ERP ارائزه و ادامزه ةنحزو ونزدیو پ گزذاریتأثیر ریزیبرنامه

 بزه تشزویق درنگ،بی تجاری عوامل هوش قیاز طر سازمان

 هزایفنزاوری از گیزریبهزره ،وکارکسب در فرایندهایبهبود 

 از منزدیبهزره نهزایی، کزاربر سزطح در خودکارسزازی همراه،

عبزدی و  .انزددهکزر ماژولی را بررسی طراحی و ابری معماری

 نزوین هزایفنزاوری تزأثیر( در تحقیقزی 7913همكزارانش )

نتزایج مطالعزه  را بررسی کردند. هاسازمان چابكی بر بانكداری

 کارکنان مهارت و دانش را همبستگی بیشترین نشان داد آنها

 بزا ERP ازجملزه بزانكی نوین هایتكنولوژی یریکارگبه در

 و یكپارچگی سرعت، پاسخگویی، پذیری،)انعطاف چابكید ابعا

 کیفیت مرکزی، و اصلی هایشایستگی پیچیدگی کم، تجهیز

                                                                     
7. Mahmoudi Meymand 

8.Trinh-Phuong 
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از  پزس و دباشدارا می تغییر فرهنگ و محصوالت بهبود و باال

 گسزترده هایشزبكه و الكترونیكی بانكداری هایشاخص آن

هزای شزاخص بزا کزه بانزک و مشتریان میان اطالعات تبادل

 .دارند یمثبت داریمعن ةرابط چابكی
 

 شناسی پژوهشروش

هدف تحقیق که بررسی  ای وبا توجه به مطالعات کتابخانه

 های خصوصیچابكی بانک جامع سازمانی بر ریزیبرنامه تأثیر

های زیر برای این تحقیق در نظر گرفته شده فرضیه باشدمی

 است:
چابكی  بر (ERP) جامع سازمانی ریزیبرنامه سیستم .7

 دارد.تأثیرسازمانی 
 .دارد تأثیر شایستگیبر  جامع سازمانی ریزیبرنامهسیستم  .5

 .دارد تأثیر پذیریانعطافبر  جامع سازمانی ریزیبرنامهسیستم  .9

 .دارد تأثیر سرعتبر جامع سازمانی  ریزینامهبرسیستم  .4
 .دارد تأثیر پاسخگوییبر  جامع سازمانی ریزیبرنامهسیستم  .2

 از مززدلتحقیززق  یهامؤلفززههمچنززین بززرای بررسززی 
 شده است: استفاده ریزپیشنهادی 

 

 
 (7،5772ابروب) مدل مفهومی پژوهش .8 نگاره

 

های کاربردی است و پژوهش لحاظ هدف جز از پژوهش حاضر

 از نوع همبستگی همچنین لحاظ روش توصیفی است. از
 ةجامع مقطعی انجام شده است. باشد که به صورت میدانی ومی

 کارکنان بانک پاسارگاد از نفر 5777 آماری این تحقیق تعداد
ی گیرآماری از روش نمونه ةباشند. حجم نمونمی شهر تهران

توجه به رفع  ول کوکران و باتصادفی ساده و از طریق فرم
در این  شده است. نفر محاسبه 949 خطاهای موجود تعداد

اند آوری شدهمیدانی جمع و ایبه روش کتابخانه هادادهپژوهش 

از این تحقیق  در .ها پرسشنامه بوده استو ابزار گردآوری داده

                                                                     
1. Aburub 

چابكی  جامع سازمانی و ریزیبرنامهسیستم  استاندارد پرسشنامه
جامع  ریزیبرنامهبرای سنجش سیستم  (5772)ابوراب،  مانیساز

مقیاس لیكرت  در قالبچابكی سازمانی همچنین  سازمانی و

از  )پرسشنامه( گیریاندازه برای ابزار نیچنهم استفاده شده است.

آلفای  از برای سنجش پایایی روایی صوری و محتوا و روش،
 کرونباخ استفاده شده است.

 

 هادادهتحلیل روش تجزیه و 

 و هاتحلیل داده بعد کمی برای تجزیه و در پژوهش حاضر در
و  SPSS21 آماری افزارنرم دست آمده ازاطالعات به
Lisrel8.8 اسمیرنف جهت -آزمون کولموگروف استفاده از با و

شود. همچنین می کار گرفتهه ب هادادهمشخص شدن نوع توزیع 
یدی به أیتحلیل عاملی ت تاری ومعادالت ساخ کیاز تكنبا استفاده 
 شود.می ها پرداختهتحلیل داده تجزیه و
تحلیل چندمتغیره  یابی معادالت ساختاری یک تكنیکمدل
خانواده رگرسیون چندمتغیره است که به پژوهشگران  از نیرومند

 طوربهمعادالت رگرسیون را  ای ازمجموعه دهدامكان می

یابی معادله مدل (.7937،من)هو دهد همزمان مورد آزمون قرار

درباره  هاییآماری جامع برای آزمون فرضیه ساختاری یک رویكرد

گاه تحلیل  که مكنون است روابط بین متغیرهای مشاهده شده و

نامیده شده  لیزرلگاه نیز  یابی علی وساختاری کوواریانس، مدل

معادله ساختاری  یابیمدل این روزها، دراما اصطالح غالب  است.

 افزارنرم است. یابی معادالت ساختارییا به گونه خالصه مدل

های پیشرفت یكی از عنوانبه یابی معادالت ساختاریمدل

تواند می نویدبخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری یشناختروش

كان های سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در عین حال اممدل

 تری مانند تحلیل عاملیهای پیچیدهمدل بررسی روابط و

های کاربرد داده فراهم و های زمانی را نیزتحلیل سری و (ییدیتأ)

تعیین میزان موجه  یرا براآزمایشی و غیرآزمایشی  همبستگی،

 سازد پذیرنظری در یک جامعه به خصوص امكان یهامدلبودن 

 تكنیک آماری این از تفادهاس با .(7937 همكاران، و یمؤمن)
 بیرونی بین متغیرهای وابستگی روابط از یكسری توانیممی
 بررسی همزمان طوربه ( راوابسته) درونی متغیرهای و مستقل()

 (.7937 زاده و همكاران،)ایران کنیم
 

 بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها
قادر  کند، ما رادانستن اینكه یک متغیر از چه توزیعی پیروی می

مقادیر عادی و غیرعادی متغیر  ةخواهد ساخت بتوانیم دربار
یک آزمون تطابق توزیع برای  عنوانبهکنیم. این آزمون  اظهارنظر

 های کمی است.داده

http://www.lisrel.ir/
http://www.lisrel.ir/
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 اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق -آزمون کلمگروف نتایج حاصل از .8 جدول
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 949 949 949 949 949 949 تعداد 

 366/5 139/5 757/9 377/5 747/9 371/5 میانگین پارامترهای نرمال

 651/7 651/7 145/7 223/7 171/7 755/7 انحراف معیار

 747/7 791/7 797/7 792/7 794/7 747/7 دقیق حداکثر تفاوت

 759/7 796/7 752/7 792/7 752/7 796/7 مثبت

 -747/7 -791/7 -797/7 -754/7 -794/7 -747/7 منفی

 z 164/7 697/7 645/7 211/7 614/7 161/7آماره 

 233/7 191/7 139/7 174/7 155/7 679/7 دارییمعنسطح 

 

اسمیرنف -داری آزمون کولموگرفدر صورتی که سطح معنی

های مربوط توان نتیجه گرفت توزیع دادهباشد می 72/7کمتر از 

توزیع  داری بامرکزی تفاوت معنی قضیه حد بر بنا به متغیرها

 فوق گزارش شده است، در جدولکه  طورهماننرمال دارد. 

 72/7 از های تحقیق بیشترداری هریک از شاخصسطح معنی

های توان گفت که توزیع دادهآمده است. پس می دستبه

نداشته و از  داری با توزیع نرمالیمربوط به متغیرها تفاوت معن
 کند.می توزیع نرمال پیروی

 
 برازندگی مدل مفهومی تحقیق یهاشاخص .1جدول 

 برازندگی یهاشاخص ردیف

 IFI NNFI CFI GFI RMR RMSEA X2/df عالمت اختصاری

 95/7 764/7 772/7 37/7 31/7 32/7 37/7 در حالت استاندارد

 977/7 759/7 72/7 36/7 34/7 33/7 34/7 یداریمعندر حالت 

 

 متغیرهای تحقیق یدییتأتحلیل عاملی 
نشان داده شده است آزمون  (5) در جدولکه  طورهمان

 یا ،RMSEAشاخص  مسیر، و یدییتأتحلیل  برازندگی در
 شاخص سه درصد از جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر

 (،7NNFI) نشده هنجار شاخص برازش از سهکمتر  

 (، شاخص برازش هنجار شده5CFIتطبیقی ) برازش صشاخ
(9IFI) 4 ( شاخص نیكویی برازش و(GFIدرصد 37 از باالتر 

 باشد.می

متغیر  داری هرضرایب معنی (T-Value) همچنین مقدار

                                                                     
1. Non –Nomed Fit Index 

2. Comparative Fit Indexes 

3. Incremental Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

)خیری و  باشد باید -36/7 از ترکوچک و 36/7از  تربزرگ نیز
 به ای ود،ش برازش خوبی برخوردار مدل از تا( 7934همكاران، 

 جدول در باشد.برخوردار می از جامعهعبارتی تقریب معقولی 
کای به درجه  نسبت مجذور شودمی مشاهده طور کههمان (5)

 همگی های برازندگی،آزادی کمتر از سه است و سایر شاخص

 .دارند تحقیق مدل قبولقابل برازش از نشان

ها فرضیهنتایج  مدل کلی و یریگاندازه( مدل 5) در نگاره

ها در حالت استاندارد نشان داده شده است. اعداد باالی فلش

نشان  متغیرهای مستقل مقادیر ضریب استاندارد هریک از

را  کندمی بینیکه تا چه میزان متغیر وابسته را پیش دهدمی

داری مقادیر بینی ضرایب مسیر توسط سطح معنیقدرت پیش

t (.5772)ابوراب،  شودتعیین می 
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 در حالت استاندارد هاهیفرضمدل کلی و نتایج  یریگاندازه .1 نگاره

 

 
 داریمعندر حالت  هاهیفرضمدل کلی و نتایج  یریگاندازه .1 نگاره

 
در  هاهیفرض جیو نتا یمدل کل یریگ( مدل اندازه9در نگاره )

 نشان داده شده است. با توجه به گفته چن یحالت معنادار
-T) یداریمعن بیبا مقدار ضرا ریمس بی( ضرا7331)

Value )دهنده نشان -36/7از  ترکوچک و 36/7از  تربزرگ
 (.5772درصد است )ابوراب،  32 نانیسطح اطم
 یداریمعن سطح ای t-value ریها مقادفلش یباال اعداد

از بازه  آنها خارج.که همه دهدیرا نشان م یرهایاز متغ کیهر
 بیبا ضر قیتحق یهاهیفرض هیکل شدبایم |-36/7+ و 36/7|

 دار هستند.یدرصد معن 32 نانیاطم
 

 

 یریگجهینتبحث و 
 ستمیس دهدیپژوهش نشان م جینتا نكهیتوجه به ا با

 یهادر بانک یسازمان یبا چابك یجامع سازمان یزیربرنامه
 ،نیبنابرا .مثبت دارد ةبانک پاسارگاد رابط ژهیوبه یخصوص
جامع  یزیربرنامه ستمیدم بهبود در سع ایبهبود  هرگونه
 یسازمان یکاهش در چابك ای شیمنجر به افزا یسازمان
مثبت آن با  ةرابط نید. همچنشومی یخصوص یهابانک
 ستمیعدم بهبود در س ایاست که بهبود  نیا انگریب یستگیشا

 یستگیکاهش شا ای شیمنجر به افزا یجامع سازمان یزیربرنامه
 نكهیبا توجه به ا ،د. لذاشومی یخصوص یهادر بانک بانک

 ةرابط زین یریپذبا انعطاف یجامع سازمان یزیربرنامه ستمیس



 881            7931 پاییز، 4 ة، شمار6 ةدوری، دولت یهاسازمان تیریمد یپژوهش -یفصلنامه علم   

 

جامع  یزیربرنامه ستمیبهبود در س ،نیبنابرا .مثبت دارد
 یخصوص یهادر بانک یریپذانعطاف شیافزا منجر به یسازمان
با مثبت آن  ةرابط نیگردد. همچندر بانک پاسارگاد می ژهیوبه

جامع  یزیربرنامه ستمیاست که بین س نیا انگریسرعت ب
مثبت،  ریرابطه و تأث یخصوص یهاو سرعت در بانک یسازمان

 یزیربرنامه ستمیوجود دارد و بهبود س یداریمستقیم و معن
 یخصوص یهاسرعت در بانک شیمنجر به افزا یجامع سازمان

 یزیربرنامه مستیس نید. همچنشودر بانک پاسارگاد می ژهیوبه
صورت  نیدر امثبت دارد.  ةرابط ییبا پاسخگو یجامع سازمان

منجر  یجامع سازمان یزیربرنامه ستمیدر س دعدم بهبو ایبهبود 
 ژهیوبه یخصوص یهادر بانک ییکاهش پاسخگو ای شیبه افزا

 د.شوبانک پاسارگاد می
دار، یمعن ةوجود رابط انگریپژوهش ب جینتا نكهیبه ا نظر

پژوهش حاضر شامل  یاصل ةدو مؤلف نیمابیف م،یبت و مستقمث
و  یسازمان یو ابعاد چابك یجامع سازمان یزیربرنامه ستمیس

 .باشدیدر بانک پاسارگاد شهر تهران م یسازمان یخصوصاً چابك
بانک  ژهیوبه یصخصو یهابه مدیران و سرپرستان بانک ،لذا

روند  ینیبشیپ ییاتوان شیبا افزا دشویم شنهادیپاسارگاد پ
و حف  مقام  ییچرخه عمر محصول، بهبود توانا ایخدمات و 

 ،یو جهان یرقبا در بازار محل انیدر م یفعل تیخود در موقع
 شدتبهبا توجه  بازار خودسهم  ینیبشیپ ییتوانا شیافزا

 مت،یرقابت )رقابت در: ق یبرا یبردداشتن راه ییرقابت، توانا
بروز جلسات  شیو خدمات(، افزا تیفیزمان، ک ز،یمحصول تما

منظم،  طوربه یخارج راتییدر واکنش به تغ یگروه انیم
 یهاتیفعال یهماهنگ شیرقبا، افزا نیبه کمپ عیسر ییپاسخگو

در  تیبهبود موفق ،یها، بهبود درک قصد مشتربخش انیم
در  یهماهنگ شیزمان مناسب، افزا رها دطرح یاجرا
 شیمحصول، افزا ایخدمات و  راتییواحدها با تغ یبندبخش
محصوالت،  ایخدمات و  رییتغ ریمقاد عیسر صیتشخ ییتوانا
 ،یگریمحصول به د ایو  سیسرو کیاز  رییتغ عیسر شیافزا

در بازار،  دیمحصوالت جد ایخدمات و  یاندازراه عیبهبود سر
و جهت  یمشتر یهاتیاولو رییتغ عیکشف سر ییبهبود توانا
 شیدنبال آن افزاو به یجامع سازمان یزیرامهبرن ستمیبهبود س
در بانک  ژهیوبه یخصوص یهادر بانک یسازمان یچابك

 .ندیپاسارگاد اقدام نما
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