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 چکیده  
.   کشور بوده است  مالیاتی  امور  سازمانی  معماری  مؤلفه های  و   ابعاد  ساختاری  معادالت  مدل سرآمدی  ارائه   پژوهش   این  هدف 

و از لحاظ ماهیت داده ها جهت    همبستگی  -توصیفی  ها،داده   گردآوری  روش  نظر   از  و   کاربردی  هدف   نظر  از   حاضر   پژوهش

مالیاتی می از مدیران و رییس قسمت های مختلف سازمان امور    آماری  جامعه.است  شده   انجام پژوهش از روش کمی استفاده 

ها و عوامل شناسایی شده با رویکرد مدل سرآمدی  شاخص.  گردید  نفر تعیین   200از طریق فرمول کوکران حجم نمونه   باشد.

مورد تایید    کرونباخ  آلفای  پایایی از طریق  ( وCVR, CVIاز طریق روایی محتوایی )  که روایی پرسشنامه  پرسش نامه  از طریق

  عوامل  معماری سازمانی با علی عوامل داد نشان  هاداده  تحلیل از  حاصل و جمع آوری گردید .نتایجبود، در بین نمونه ها توزیع 

پیامدهای سرآمدی در امور   مداخله گر و زمینه ای آن منجر به راهبردهایی که درامور مالیاتی به کار گرفته شوندو منجر به  

به ذی نفعان خود   کیفیت مدیریت سطح باالترین به تواند می و کرده  متمایز های دولتیسازمان دیگر )که آن را ازمالیاتی کشور

با اجرای    عملیاتى   فرایندهاى  بایستى  مطلوب،  مالیاتى   سازمان  یک  از   برخوردارى  و   ایجاد   منظور   خدمات ارائه دهد( شوند به 
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 مقدمه 

  تیری مد  ،یفناور  نیا  عی سر  ر ییو تغ  شرفت یها و پسازمان  اطالعات در  یفناور  یریروزافزون بکارگ  شی افزا  باامروزه  

درسازمان راهبرد  کی به    اه آن  ا  لی تبد  یمبحث  است.  مثابه شبکه عصب   ی فناور  نی شده  تمام   یبه  در  انسان    یبدن 

آو  تیری مد  یاصل  یها   تیفعال و جمع  ذخ  یرمانند: کسب  تصم  یساز  رهیو  فرام  یریگمیاطالعات،  ابالغ  و    نیو 

  ی ای آنها در دن  یها  تیها و فعالسازمان  ادیز  اریبس  رات یی گسترش و تغو همچنین    باشد  یمثمر ثمر م  اریدستورات بس

شود.    یتر مآن مهم  تیریشده و مد  شتریاطالعات روز به روز ب  یفن آور  یها  ستمیس  یدگی چیکسب و کار امروز، پ

آور  نیا  رایز پشت  دیبا  یفن  برا  یهایبانیبتواند  تغ  یالزم  و  فعال  راتییگسترش  را    یها تی در  کار سازمان  و  کسب 

ها ترسیمی ازآینده خود و مراحل رسیدن به آن نداشته باشـند،  گـر سازماناز یکسو ا.  (1395کند.)رمضان قم،    نیتام

شوند. اگرچه دل نگرانی  سو رانده میسو و آنکه درتالطم امواج محیط به این  ندمانهمچـون قـایق سـرگردانی می

ها بیشتر بـه ایـن موضوع  ها وجود دارد ولی الیه هدایتگر و فکری سازمانسازماننسبت به آینده درسطوح مختلف  

ای  های رهبران سازمانی، تحقق تعـالی سـازمانی اسـت، چراکه رهبران، دغدغهترین دغدغهمیپردازد. عموماً ازاصلی

ف اموری  انجام  به  رامنـوط  پیشـرفت  وتحقق  سازمان«داشته  موجود  وضع  از»اداره  جاری  فراتر  راترازوظایف 

رشد و توسعه فناوری، شاهد رشد    به عوامل مطرح شده از جمله  با توجه( Tang ,Han, and Chen, 2019)دانندمی

ها  شک؛ سازمان  ی. بمیباشیها مدر سازمان  یو فرهنگ  ی ، اجتماعیفن   هایدهیپد  یدر تمام  یـدگیچیو پ  رییتغ  ندهیفزا

تغ ا  ارییبس  راتییدر هزاره سوم،  که  داشت  فناور  راتییتغ   نیخواهند  توسعه  و  از شتاب    هاییدگی چیپ  ،یمتـاثر 

عصـر،    ـن یرهبری در ا  ای و    ییپاشده اند و به ناچار برای هم  ط یبا مح  ش یو تعامالت خـو  ها ستمیدر س  یفزونروزا

   .(Bernardo,Ciancarini,and Donatiell  o,2020)باشند.یم  یسازمان ینیبازآفر ازمنـدین

بـا اسـتفاده از    یباشد که معماران سازمان  یای از اطالعات و فناوری م، ملقمهامروزیها در عصر  سازمان  یسنگ بنا 

بسـت بـر  و  بنا  رآنهـا  م  یی دانش،  تدارك  دوران حاضر  اننـدیب  یفراخور  از طر  ـنی.  مد  ـقیمعمـاری  و    تی ریفنون 

هاست، که لفظ دانش مدار بر آنها اطالق  از سازمان  ینی سبب ساز ظهـور نسـل نو  کپارچهی  یدانش آنتالوژ  یمهندس

زندهآشود  یم موجود  هر  توانایی  سیستم  نطورکه  و  اندام  معمـاری  تاثیر  تحت  زیادی  حد  تا  وی  ای  زیستی  های 

همان یـک  اسـت،  کـارایی  و  زیبـایی  کـه  میگونـه  نشات  آن  معماری  نوع  از  و ساختمان  دلیـل  همان  به  گیرد، 

)قنبری شوی  دارد. . ها بـر دوشریزی سازماندالیلـی دیگـر، معماری سازمانی نقش عمده ای در بازآفرینی و برنامه

 ( 1395و عناینی ، 

فناور  رشد از    یروزافزون  تغ  سوکیاطالعات  سازمان  طی مح  راتیی و  وکار  حرکت  یکسب  سو   مانند    یجهان  یبه 

پ و  عوامل  سازمان  یموثر  یها شرانیشدن،  که  تغهستند  به  مجبور  را  بخشندینمایم   ر ییها  اطالعات    ی فناور  یها . 

مانند   ی باشند. موارد یخود م یها ستمیس  یروزرسانمذکور ملزم به توسعه و ب رات ییاز تغ ی بانیپشت  یبرا  ز یها نسازمان

ها را به  هستند که سازمان  ی اساس  یپارامترها   ،یو بروزرسان  تیف یک  ،یسادگ  ،یتمرکز زدائ  ،یر یپذ تعامل  ،یکپارچگی

  تواند یاست که م  ییهااز طرح  ی کی  یسازمان   ی . معمارسازدیرهنمون م  ی سازمان  یمعمار  دی وجد  نیکردنویرو  ی سو

موفق اسازمان  تی به  در  شا  نهیزم  ن یها  افزا  دیبنما  یان یکمک  باعث  اثربخش  یکارائ  شی و  م  یو  .  گرددیسازمان 

استراتژ  هایزی ربرنامه  ، یسازمان  یمعمار  یز یربرنامه  دی جد  یها روش  یریبکارگ اطالعات    یفناور  کیدرحوزه 
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مال سرما   ی وارتباطات،  ا  ،یگذارهیوکنترل  پذ   بلقا  ا،یپو  ییهاسازمان  جادی باعث  رقابت  ها   ریتوسعه،  صحنه    یدر 

 .(23: 1395و همکاران،  یامیشوند.)خ ی م ای دن یبزرگ رقابت

  ی ر یپذ   تیریمد  تیقابل  شیبا هدف افزا  یسازمان  یبه طور خالصه معمار  ایاطالعات    یفن آور  یسازمان  یمعمار 

اثر معمار  یفن آور منابع و   ی سازمان  یاطالعات سازمان، و رفع نواقص موجود به وجود آمده است.حوزه  تنها  نه 

قب  یداخل  یهامولفه از  فن  لیسازمان  فرآ  یآورعناصر  تاث  ندهایاطالعات،  تحت  را  پرسنل  بلکه   ریو  داده،  قرار 

استفاده   تی ریمد  یور  دارد بهره  یسع  یسازمان  یدهد. معماریخود قرار م  تاثیر تحت    زی را ن  یسازمان   رونی ارتباطات ب

،    ییخود برساند)سرا  زانی سازمان را به حداکثر م  ک یداف استراتژبه اه   یابی دردست  یعاتالاط  یاز فناور و همکاران 

آن به صورت    بانیپشت  ی ها یو فناور   هاتیفعال  ه یاست که در آن کل  ی دی نگره جد  یسازمان  ی معمار  کردیرو.  (1400

  ن یشود. ا  یم  نیتدو  هارساختیو ز  یکاربرد  یها  ستمی کسب و کار اطالعات س  یها  هیو در ال   یسلسله مراتب  یهرم

متدولوژ  اریبس  کردیرو از  اطالعات   کردهعمل    ی اطالعات   یها  ستمیس  جادی ا  ی هایفراتر  منابع  کل  آن  دامنه  و    یو 

دربرم  یندها یفرا را  سازمان  کار  و  اردیگ  یکسب  سازمان  شتریب  کردیرو  نی.  دارا  یهادر  و    ی ها  ستمیس  یبزرگ 

و اهداف کالن    هایسازمان همراستا با استراتژ  یمنابع اطالعات   هی کل  ی بر سامانده  یکه در آن سع  افتهیکاربرد    یموروث

اهم  یتجار است.  جد  یفناور  یها یکاربر  تیبنگاه  عصر  در  قابل  دی اطالعات  مزا  هاتی و    یسازمان  یمعمار  یا یو 

 ( Lankhorst,2020 ).دهد یم  دی را نو کردیرو نیا شتریب یر ی چشم انداز گسترده تر و فراگ

جامعه هر  رهبری  و  هدایت  سیاستگذاری،  که  آنجایی  اجتماعیاز  مختلف  های  در حوزه  و  ای  سیاسی  اقتصادی،   ،

از جمله وظایف نهادها و ارگان به  زمانی یک سازمان می  گردد.های دولتی هر کشوری محسوب میفرهنگی  تواند 

های مطلوبی  های مدیریتی مناسب و سیستمساخت ها، روشهای مختلف جامعه بپردازدکه دارای زیرهدایت بخش

سازمان ازدیدگاهباشد.  امروزی  عناصر  های  ازاجزاء  و  شده  پیچیده  بسیار  ساختارها،  و  فرایندها  نظیر  مختلفی  های 

ها، تجهیزات، قوانین،  شوند صرفنظر از ماهیت خاص اجزای سازمان نظیر افراد، داراییمختلف و متنوعی تشکیل می

تاثیرعوامل متغیری چون عادت فردی،  وشر ها و اطالعات که ماهیتی متغیر دارند، روابط پیچیده بین اجزاء، تحت 

های اجتماعی، مذهب، قوانین اجتماعی و فرهنگ سازمان، سازمان را از سیستمی ساده و ساکن به سیستمی با  آموزش

از روش هایی نوین برنامه ریزی استفاده می نمایند تا    تغییرات پیوسته مبدل ساخته است مدیران و رهبران سازمان ها 

از روش های   یکی  در عصر جدید  منظور  باشند.بدین  داشته  وکنترل صحیح خود  در هدایت  را  رو  پیش  تغییرات 

مدیریت سیستم های اطالعاتی در بخش های دولتی معماری سازمانی را در سرلوحه کاری خود قرار داده اند )فالح 

با توجه به سهم باالی سازمان ها و شرکت های ایرانی در استفاده از معماری اطالعات ، چالش  .  (1400و همکاران ،

ها ومشکالت بسیاری در سازمان های دولتی وجود دارد که بعضا منجر به شکست آن شده و سازمان را از دستیابی  

است. کرده  محروم  انتظار  مورد  مزایای  و  منافع  پیشین    به  اقدامات  پی  ، در  دولتی  های  سازمان  در  گرفته  صورت 

بسیاری از آن ها علی رغم آشنایی اندك با مفاهیم معماری ، به سمت اجرای آن گام برداشته اند.شرکت های بسیاری  

سازمان و    33از بین    در حوزه ی تدوین و طراحی معماری اطالعات ایجاد شد و پروژه هایی متعددی آغاز گردید.

گاه  دولتی اقدام به انجام معماری اطالعات در سطح ملی و یا استانی نمودند.حمایت های  دست  29وزارتخانه ،    21

دولتی شامل تخصیص بودجه به سازمان های دولتی از مجرای معاونت راهبردی ریاست جمهوری )سازمان مدیریت  

در سال   ریزی(  برنامه  روند حرکت ساز  1382و   ، موثر  به عنوان مشوقی  تکفا   قالب طرح  به  در  دولتی  مان های 
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سازمانی   معماری  اجرای  مسیر  در  عظیم  حرکت  به  توجه  با  بخشید.  تسریع  را  مناسب  اطالعات  معماری   سمت 

همکاران و  خورشیدی  نشد)نادری  حاصل  چندانی  ها  .  (1391،  موفقیت  عرصه  تمام  در  تحوالت  امروز  دنیای  در 

گر  را  اشتباه  هزینه  و  محدود  را  مدیران  گیری  تصمیم  در عصر جدید  ،زمان  است  نموده  نشدنی  جبران  حتی  و  ان 

شرکت ها و سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی به سمت ارائه سرویس بهتر تالش می نمایند که به نوعی سازمان  

این دغدغه  ها را به سوی معماری سازمانی سوق می دهد.   توجه در کالم رهبـر فرزانـه انقـالب  از باب تبرك و 

تغییر است، نظم جهانی در حـال تغییـر   :که عبارت زیر یکی از آن هاستبارها تکرار شده   وقتی که دنیا در حال 

نطفه عالم،    اسـت و نظـم جدیـدی در حـال  ما طبعاً وظایف مهمتری خواهیم داشت. در نظم جدید  بندی است، 

د؟ ایـن را مـی تـوانیم فکـر  جایگاه اسالم، جایگاه جمهوری اسالمی، جایگاه کشور مهم ما ایران کجـا خواهـد بـو

همانگونه که   .( 13/06/93بینی کنیم، در راه آن حرکت کنیم«)بیانات دردیدار اعضای خبرگان رهبری،    کنـیم، پیش

رشد سریع فناوری اطالعات خصوصاً در دو دهه گذشته، به عنوان مهمترین  عامل تغییر در  مطرح شد از یک سو  

های دولتی در چند سال اخیر فعالیت های زیادی را  و از سوی دیگر سازمانشود.    سطح جامعه و سازمانها تلقی می

روش از  یکی  عنوان  به  اطالعات  معماری  با  رابطه  روشدر  در  تسریع  جهت  نوین  افزایش  های  و  کار  انجام  های 

داده انجام  آن  عبارتیکیفیت  به  »  سازمانی  معمــاری  اند.که  جهــت  ابــزاری  و اختیـبه  درحقیقــت  ـاردرآوردن« 

. اما در اجرای اثربخش آن در کشور دچار چالش هایی هستیم  و اقداماتی که در این »مــدیریت کــردن« اســت

 مقاله مطرح گردید موفقیت آمیز نبوده است.  

وصول    سازمان امور مالیاتی کشور از جمله سازمان های دولتی در کشور محسوب می شود که فلسفه وجودی آن

ع و  و کارا  هوشمند  مالیاتی  نظام  استقرار  و  طراحی  ازطریق  ومقررات  قوانین  وفق  کشور  مالیاتی  درآمدهای  ادالنه 

است. این سازمان در وصول مالیاتی در جهت تامین بخشی از بودجه دولت برای تامین   مودیان داوطلبانه تمکین ارتقا

لت جمهوری اسالمی و تحول نظام مالیاتی  کند و همچنین برای تحقق اهداف دوهزینه های کشور ایفای نقش می

مالیاتی حصول اطمینان  سازمان امورنقش اصلی  کند. به عبارتی کشور، طرح جامع مالیاتی را راه اندازی و مدیریت می

به عوامل بیرونی متعددی همچون    این سازمان  میزان اثربخشی    و  از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی است

اقتصا اولویتوضعیت کلی  از  پشتیبانی عمومی  میزان عدی،  و  دولت  رعایت    قه الهای  برای  مؤدیان  توجه  و  مندی 

می تغییر  در حال  دائما  محیط  که  در شرایطی  دارد.  بستگی  مالیاتی  امورباشد،  قوانین  تمرکز  سازمان  بایستی  مالیاتی 

تا    دی عملیاتی خود را بازبینی نمایها  و دائما رویکردها و رویه  دای بر روی اهداف خود داشته باش  مشخص و ویژه

سازمان  با اجرای این امور است که    می باشند.استفاده از منابع در اختیار با بهترین اثربخشی و کارایی    یابد کهاطمینان  

و به سوی سرآمد شدن سازمان  نزد مردم بهبود بخشیده    تصویری از حکمرانی خوب سازمانی خود را  مالیاتی    امور

ایجاد و برخورداری از    خواهد ساخت.برایو سازماندهی اجرایی فرایندهای کاری خود را بهینه  فت  پیش خواهد ر

به  ممکن  یک سازمان مالیاتی مطلوب، بایستی فرایندهای عملیاتی این سازمان به خوبی شناسائی و به بهترین شکل  

 .اجرا گذاشته شود

مدار، مقتدر و مورد اطمینان  سازمانی هوشمند، قانون  به عنوان  سازمان امور مالیاتی کشور،برای دستیابی به چشم انداز

نفعان می بایست برنامه  های خدمات دهی بخش مالیاتی به ذینیازمند به مهندسی مجدد فرایندها و سیستم  ذینفعان

ای مورد    مدرن حسابدارى کسب و کار به طور گسترده  هاىستمیس  نکهیبه رغم ا  راهبردی مناسبی را در پیش گرفت.
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ارزش افزوده بس  ات ی بر شرکت ها و مال  اتیمال  رند،یگمی استفاده قرار تنها زمانى که س  اریبر    هاىستمیدشوار است. 

ر  تواند به مقدامىشوند  و استفاده مناسب از فناورى ِاطالعات به روز    انهیراو    حسابدارى متداول و استاندارد شوند

تنها  ادىیز به  ا  ىیکمک کند، اما تکنولوژى  تواند  بر ا  نینمى  با  ن،یکار را انجام دهد. عالوه  با دقت در   دیفناورى 

به درستى    رند،یقرار گ  اتىیمال  هاىفیرد  در  دی حاصل شود کسانى که با  نانیادغام شود. تا اطم  یات یسازمان امور مال

موارد    نیو در صورت لزوم مجازات شوند. همه ا  رىی گیکشف، پ  ند،ینمای  نم   نیتمک  هشده و کسانى ک  ىیشناسا

. در  امور ساده اند  نیو بخش کمى از ا ستیاز آنها آسان ن  چکدامیممکن است آشکار و دردسترس به نظر برسد اما ه 

راندد تئوری  این مقاله بااستفاده از مدل معماری سازمانی با حکمرانی فناوری اطالعات امورمالیاتی کشور با رویکرد گ

طراحی   برای  کمی  مدلسازی  جهت  ساختاری  معادالت  روش  به  شده    ی سازمان  یمعمار  یسرآمد   یالگو تدوین 

 ( می باشیم.SEM) ازطریقکشور یات یامورمال

 مبانی نظری  

معماری سازمانی یک کل منسجم از اصـول، متـدها و مـدلهایی اسـت کـه در طراحـی و تحقـق سـاختار سـازمانی، 

معمـاری سـازمانی .(Lankhorst,2019)شود استفاده میها عاتی و زیرساخت الوکار، سیستمهای اط  فرآیندهای کسب

ها ها، ترکیب زیرسیسـتم  نامه  کند. همچنین این الگو به توصیف واژهتوصیفی دقیق از ساختار یک سازمان را ارائه می

 (Uskov and Sekar,2020)  .پردازدیک سازمان می  و روابط آنها با محیط بیرون و قواعد راهنما برای طراحی

درواقع معماری سازمانی دید جامعی درباره وضعیت کنونی سازمان ایجاد کرده سـپس توصـیف واضـحی از شـرایط 

معمـاری سـازمانی  د.شـوآرمانی داشته و در نهایت راه رسیدن به یک سازمان خوش ساختار و یکپارچه مشخص می

های آینده برگرفتـه شـود. ایـن موفقیـت از دیـد باید در تمام سازمان برای هدایت به سمت موفقیتتمرینی است که  

 ی بـازیگران نظیـر تـنمین فقط شـامل سـازمان بلکـه همـه معماری سازمانی ریشه در همکاری جامع کل سازمان، نه

د بسـته بـه اهـداف آن بـرای کـل عماری سازمانی میتوانـم  .(1396  )کشفی،  .شرکا دارد  و  کنندگان، فروشندگان، بازار

هایی از آن انجام شود. عالوه برآن معماری سازمانی میتواند درالیه ماموریتی، الیه فنـاوری اطالعـات سازمان یا بخش

انتخاب حوزه معماری جزونخسـتین کارهـایی اسـت کـه درفراینـد معمـاری انجـام  .و ارتباطات یا هردو انجام شود

ی بنـد  آنهـا عبارتنـد از »طبقـه  نیاسـت کـه مهمتـر  یبنـد  گونـاگون قابـل طبقـه  حاظبه ل  یسازمان  یعمار.مشودمی

مـی باشـد   «یمعمار  یها  براساس جنبه  یبند  و »طبقه  «،یبراساس حوزه معمار  یبند  »طبقه  «،ی»زمان معماربراساس

 (64:  1384که به طور خالصه به شرح ذیل ارائه می گردد: )صمدی اوانسر،

 تیوضـع  ایـسازمان    کی  یفعل  تیوضع  فیبه منظور توص  تواندیم  یسازمان  ی: معماریبراساس زمان معمار  یبند   طبقه

می وضع مطلوب«  یوضع موجود« و درحالت دوم به آن »معمار  ی»معمارکه در مورد اول به آن  ردیآن صورت گ  یآت 

  .گویند

اطالعـات و  یفنـاور هیـ«،»ال یتیمامور هیـ»ال  یبـرا توانـدیم یسـازمان  ی: معمـاریبراساس حووهزم معمووار  یطبقه بند 

 یو درحالت دوم به آن »معمـار  «یتیمامور  ی»معمار. در حالت اول به آنردیسازمان انجام پذ   هیهردو ال   ایارتباطات«،  

 است. یمعمار  نیکامل، شامل هردونوع ا  یسازمان  یمعمار  کی. شودیم اطالعات و ارتباطات« گفته  یفناور

 یکـه موضـوع معمـار  سـازمان  از  ییهـا  را با توجه به جنبه  یسازمان  ی: معماریمعمار  یها  بر اساس جنبه  یبند   طبقه
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منجربـه دونـوع  جـهیکـه در نت رنـدیگیقـرار م اریـمع معمواًل سه جنبه اول   مورد  نی. در اکنندیم  یطبقه بند  زیاست ن

 فیتوصــکــه بــه منظور شــودیم گفتــه یاز معمــار یهــا(: بــه نــوعاطالعات)داده یمعمــار شــامل:خــاص  یمعمــار

 ی»معمـار  ،یتیمامور  هیال   فیبه توص  شتر،یب  کیتفکموارد به منظور  ی. در برخرودی( سازمان بکار میهااطالعات)داده

 .شودیم گفتهداده«   یاطالعات و ارتباطات، »معمار  یفناور  هیال   فیتوص اطالعات« و به

 برای سازمان های سرآمد  یعماری سازمانپایه های م 

کند کـه بـه عنـوان   جادیا  یآت   ستمیسراه و ساختمان در نظر دارد چشـم انـدازی از  یهمانند مهندس  یسازمان  معماری

اسـت  "سـاختار"نـوع  کیو  آوردیرا برای طرح به وجود م  یانیو بن  شده  باال نشان داده  دییحل با تراز تجر  راه  کی

 ییبه سهولت شناسـا  تواندیم  دارد. نقاط قـوت و ضـعف آن  دیتاک  ستمیضروری س  هایی  ژگیو و  ها  مشخصهکـه بـر

 ـقیـو دق  ییهـای ابتـدابه طرح  یمعمواًل طرح مهندس  گر،ید  یطرف. ازـدرنیقـرار بگ  ـلیو تحل  ـهیشـده و مـورد تجز

انـواع راه حـل هـا  فقـط  ،یدوره طرح مقــدمات   ی. طشودیم  دهینام  زیطرح معماری ن  ،یی. طرح ابتداشود  یمـ  میتقسـ

 ی. جامعـه مهندسـکنـدیم لیرا تسه یاصول طراح کاربرد شوند. کار بر روی راه حـل هـا ی سـطح بـاال،  یم  فیتعر

بـا   ارتباطشـان  اســت کــه در آن اجــزا،  یسـتمیس  نیـادیکه معماری، همان سازمان بن  کندیم  فـرض  ـزینرم افـزار ن

معمـاری   کیاست. معماری سازمان به عنوان    شده  کننده طرح و تکامل، گسترده  تیو اصول هدا  طیو با مح  گریکدی

فزار است تا سازمان سراسر سیستم و محیط کاری را که نرم افزار در آن عمـل میکنـد بـه   مکمل برای معمـاری نـرم

 .( Gilson & Shalley,2019)صورت مستند درآورد

 تیو سنجش است که موجب حرکـت و هـدا یابیخودارز یچارچوب، مدل و الگو کی 1یسرآمد ای یسازمان یتعال

 ،یتیریمـد یو ابزارهـا کردهـایاز رو یکـیمدل به عنـوان  نی. اگرددیها در جهت بهبود مستمر مسازمان  یهاتیفعال

 یهـاتفاوت ،یسـازمان یهـاتیاز فعال یواقعـ ریو ارائه تصو یانعملکرد سازم یابی. با ارزکندیم یابیها را ارزسازمان

 نیـبـردن ا  نیها در جهـت کـاهش و از بـباعـث اقـدام سـازمان  نی. اکندیم  یمطلوب شناسائ  تیموجود را با وضع

 رانیاز مد  تیحما  یسازمان  یسرآمد  ییو هدف غا  تیمنمور.ابندیدست    یسازمان  یتا به سطوح عال  شودیها متفاوت

 ریها جهت قرار گرفتن در مسـرساندن به همه شرکت  یاری  نیو همچن  تیفیحرکت ک  یبه عنوان عامل و محرك اصل

همـه   یبـرا  تیـفیسـطح از ک  نیـبـه ا  دنیباشـند، امـا رسـ  یعال  خواهندیوکارها ماست. همه کسب  یتوسعه و تعال

کننـد کـه ممکـن اسـت بـا  جـادیرا در خـود ا یراتـییتغ دیـبا  یبه تعـال  دنیرس  یوکارها برا. کسبستین  ریپذ امکان

 ( Huang, & Kim,2020 )دشوار است.  یکار  یبه تعال دنیرس لیدل نیها همراستا نباشد. به همآن  یهاآرمان

بایـد ذی در ابتدا    لذا  در معماری سازمانی همکاری ذینفعان استدر سرآمدی سازمان ها  ترین مسائل    یکی از کلیدی

 ذینفعان اصلی معماری سـازمانی  کنیم.شناسایی ها و انتظارات آنها را نیاز نفعان را شناسایی و اولویت بندی و سپس  

عمـاری سـازمانی و انتظـارات ذینفعـان، . مشناسـایی خواهنـد شـد های مختلف ذینفعان    سطوح سازمانی و جنبه  در

مانی در سـطح بـاالی تجریـد کـه انتظـارات آنـان را بـه کمـک ابزاری است برای ارتباط بـا ذینفعـان معمـاری سـاز

نقـش معمـار عبـارت اسـت از  .مستندسازی الزامات مربوط به کارکردها، اطالعات و یا منابع ممکن برآورده میکنـد

پیشبرد مالحظات، نشان دادن چگونگی راهبرد این مالحظات و الزامات و مستند کردن روابط جایگزینی کـه بایـد در 

 
1Excellence   
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مالحظات، به طور بالقوه متضاد، از سهامداران مختلف ایجاد شوند. کامالً بعید است که بـدون معمـاری بتـوان   تطبیق

 های سازمان باید ویژگـی تر، معماری ها و مالحظات را در نظر گرفت و آنها را برآورده کرد. به طور کلی  همه الزمه

ند ممیزی شوند )به عنوان مثال، معمـاری بـاز یـا بسـته، قابـل هایی را نشان دهند که با توجه به نیازهای کاربر میتوان

اعمال در داخل یا غیر از آن، متمرکز یا غیرمتمرکز، غیره( باید آنقدر ساده باشد کـه افـراد بتواننـد بـه سـهولت درك 

دت و )وحـکرده، مورد بازبینی قرار داده، تجزیه و تحلیل کنند و با یک زبـان مشـترك آن را مـورد بحـث قـرار دهند

 (1396ناظمی ، 

 معماری سازمانی و فناوری اطالعات

های اطالعـاتی از بـه طراحـی و توسـعه سیسـتمهای بزرگ، نیـتوان در ظهور سازمانرا می معماری سازمانی پیدایش

بیرونـی  ها دربرابر فشارهایهای اطالعاتی با منظورهای خاص و اهمیت انعطاف پذیری سازمانپیچیده، ظهور سیستم

ها و ساختارهای سـازمانی و تغییـرات سـریع فنـاوری ارزیـابی کـرد. در حـال نظیر تغییرکسب وکار، تغییر منموریت

معمـاری  اده ازفاده بهینه از فنـاوری اطالعـات در سـازمان ها،اسـتتفرین راه حل های توسعه و اسحاضر، یکی از برت 

در اده از آن فتـا بـدانجا اسـت کـه عـدم اسـت معماری سازمانی تاثیر .( Rood,2019 )است فناوری اطالعات ازمانیس

محسوب می شـود.مطمئنا سـازمانی کـه  فناوری اطالعات منزله ناتوانی سازمان درمدیریت بهینهبه    ی تابعهسازمان ها

اده کند،نمی تواند جایگاهی را در شرایط رقابتی آینـده بـرای فاطالعات خود است نتواند بصورت بهینه از منابع فناوری

سازمانی شامل تمامی اجزای سازمان است. برای نمـایش اجـزای   معماری.  (88:  1399،انیمهجور  .)خود تصور نماید

مختلف آن از الیه ها یا زیرمعماری ها استفاده می شود. زیرمعماری ها بصورت الیه ای با یکدیگر در ارتباط هستند. 

ه اسـت داد  ادموسسه ملی استاندارد و فنـاوری اطالعـات آمریکـا برای معماری سازمانی  یک مدل پـن  الیـه پیشـنه

فنـاوری   رییو بکـارگ  تیریروشـهای مـد  گـرینسـبت بـه د  یکه معماری سازمان  آن  با  (.1398،  قاسمی و همکاران)

که به آن اشاره شد، در حال حاضر مورد توجه   یجینتا  لیاما بدل  شود،یمحسوب  م  نینو  یاطالعات در سازمان روش

از  تفادهاسـ لیـدال  نیر گرفتـه اسـت. از مهمتـراز دولت ها، سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچـک قـرا  ارییبس

 ینقشـه راهـ  ،یمنابع اطالعـات   تیریمد  ،یهای سازمان  رییگ  میاز تصم  تیبه حما  بیبه ترت   توانیم   یمعماری سازمان

مشـکالت و   ل،یـدال   نیاشاره نمود. در واقع، ا  یدگیچیپ  تیریو مد  ستمیاز توسعه س  تیحما  رات،ییتغ  تیریبرای مد

نشـان  یمعمـاری سـازمان  یو نتـا لیـدال  نیـهستند. توجه به ا تفناوری اطالعا تیریعمده سازمانها در مد  ازهایین

خواسته های سازمان ها در فناوری اطالعات قدم برداشته و با شـناخت   نیتام  کردیبا رو  یدهد که معماری سازمانیم

ضـرورت بـه کـار گیـری .  ( Erikson,2020)و مشکالت سازمانها در فناوری اطالعات بوجود آمـده اسـت.  ازهایاز ن

هـا نـه تنهـا در دولت  یسـازمان  معماریفناوری اطالعات در طول تاریخ پیدایش معماری سازمانی نشان می دهد که  

قـرار گرفتـه  زین  ارییها و موسسات بسباال مورد توجه سازمان    لیقرار گرفته است بلکه با توجه به دال   تیمورد حما

هـای معمـاری   میت   2005سال    انیرا چاپ نمود که طبق آن تا پا  یگزارش  2000شرکت متا در سال   نکهیاست.جالب ا

گـزارش  نیخواهند بود. ا  تفناوری اطالعا  زییو برنامه ر  تیریدر عرصه استراتژی های مد  یاصل  گرانیباز  یسازمان

 ینـیب  شیدهد که پـ  ینشان م  شوند،یهای مختلف منتشر مموسسات و دولت  لهیدست که بوس  نیاز ا  ییهاو گزارش

ی بـا رویکـرد معمـاری سـازمانسازمان های سرآمد و پیشرو در راستای استقرار یا به کار گیری   های انجام شده برای

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
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 (Goerziga &Bauernhansl,2021 فناوری اطالعات را در برنامه ها و راهبردهای شرکت گنجانده است.)

   ی با رویکرد فناوری اطالعاتسازمان یمعمارمدل سرآمدی  یپیامدها

 نتیجة اصلی که ازمعماری سازمانی مدنظراست آگاهی،راهنمائی واجبـار برخــی تــصمیمات ســازمانی مخــصوصا

اجـرای معمـاری  بـادر فناوری اطالعات اخذ می شود. عالوه بـر اینهـا   گذاری سرمایه مورد در  که  تصمیماتی است

 :از  عبارتند  دیآینتایجی که بدست م  نیترسازمانی مهم
 تواند  می  حرفـه  تصمیمات  اند،  شده  فهمیده  و  درك  واضح  روش  یک  با  سازمان  تمام  بخاطراینکه  :گیریبهبود تصمیم 

 اتخـاذ شــدند، نمــی اخــذ  ً و یا اصــال  اخذ   اطالعات کافی بصورتی منفردود  وج  عدم  بدلیل  ً قبال  که  هایی  زمینه  در

سرعت با تغییـرات سـازگار شـوند . ایـن موضــوع در   هدرحال حاضرسازمانها مجبورند ب  :تغییرسریعتر حرفه    .  شود

دلیل تغییرات سیستم هایی که بیشتر با حرفه در تماس هستند، ب  مورد اهمیت قرار گرفتهمورد فناوری اطالعات بیشتر  

، فرآینــد تــدوین باغلــ :شناسایی و استفاده از دارایی هـای مخفــی  حرفه باید توانایی تغییر بیشتری داشته باشند.  

دهی نرسـیده انـد.   معمـاری سـازمانی سـبب شناسـایی دارایی های مخفی سازمان خواهد شد که بطور کامل به بهره

ایـن مشـکل یکـی از  :حذف افزونگی اطالعات و هم در حیطة حرفه باشد.فناوری  این مسئله می تواند هم دربخـش

بزرگترین مـشکالت بخـش فنـاوری اطالعـات در سـازمان اسـت. در صورتیکه معماری سازمانی  براحتی افزونگـی 

های مختلف سازمان ممکن است آورد. بعنوان نمونه، بخشرا در حیطة حرفه شناسایی و امکان حـذف را فـراهم مـی

 مجـددا  شـده  انجـام  ً اینـد و یـا تجربه ای را در یک حیطة کاری که قبالهای تکـراری تولیـد نممحصوالتی با قابلیت

 . دهد  کاهش  موثری  بصورت را  اضافی  های  ایـن هزینه  توانـد  مـی  سـازمانی  معمـاری.  دهنـد  انجـام

بـزرگ اطالعـاتی   یهاسـتمی:یکی ازدستاوردهای مهم معمـاری سیسازمان  یهاتیها و فرآیندها در منموربهبود روش

است. در واقع معماری شامل بازمهندسی فرآیندهای   تیکشف و حذف فرآیندهای اضافی درجهت اجرای یک منمور

ها، فرآیندها و تعـامالت بـین آنهـا تمرکز برداده عاتیهدف از ایجاد معماری اطال  نیتری. اصلشودیکسب و کار نیز م

ها: طراحـی و نظامی یکدست و قابل مقایسـه در توصـیف سیسـتم ایجاد است که به بهینه سازی فرآیندها می انجامد.

نیازمند وجـود   شوند،یبزرگ به کار گرفته م  یهااطالعاتی که درسازمان  هاستمیفرآیندها و س  ها،تیمنمور  یساز  ادهیپ

 یاهمانسـاز یهـایهاسـت.درغیراین صـورت امکـان مقایسـه خروجالگوهای مناسب و استاندارد جهت توصیف آن

 اساسی خواهد شد.  یهامختلف با هم وجود نداشته و فرآیند یکپارچگی دچار چالش

:ایجاد یکپارچگی اطالعاتی با ادغام و به اشتراك گذاری اطالعات، از نتای  به کارگیری معماری اطالعـاتی ییکپارچگ

ذاری داده هــا ایجـاد مـی می باشد. معماری سازمانی با ایجاد استانداردهای خاص قواعدی برای بــه اشــتراك گــ

هــا و تغییـرات نماید، که امکان رد و بدل نمودن اطالعـات در سـطوح مختلـف از پایگـاه داده هــا تــا زیرسیـستم

فراساختاری برای اخذ نتیجة مطلوب مهیا شود. ایجاد یکپارچگی اطالعاتی با ادغام و به اشتراك گذاری اطالعـات، از 

.معماری اطالعاتی با ایجاد استانداردهای خاص قواعدی برای به اشـتراك باشدیعاتی منتای  به کارگیری معماری اطال

داده تـا  یهـاگاهیمختلـف از پا  ح.این قواعد امکان رد و بدل نمودن اطالعـات در سـطودینمایها ایجاد مگذاری داده

 .  نمایدیبرای اخذ نتیجه مطلوب مهیا مرا    یو تغییرات فرا ساختار  هاستمیزیرس

هـا اطالعاتی:یکی از دستاوردهای مهم معماری سازمان، تعریف و حذف افزونگی داده  یهاستمیکاهش پیچیدگی درس



 61... معماری سرآمدی  الگوی تبیین

 

اطالعـاتی گردیـده، و باعـث کـاهش  یهاسـتمیو نرم افزارهای کاربردی است. این امر باعث کاهش پیچیـدگی در س

گفـت کـه   تـوانی. در نهایـت مگـرددیمیان آنهـا م  باطاتارت   داده و  یهاگاهیافزونگی و بهینه سازی نرم افزارها، و پا

: 1394،محترمـی  ،شـیرازی)سـازمان خواهـد شد  یهانهیپیچیدگی، باعث کاهش هز  معماری سازمانی از طریق کاهش

98.) 

 بایسته های معماری سازمانی سرآمد برای امهر مالیاتی 

هیچ سیاست و نظامی در سیستم اقتصادی پایدارتر و قدیمی تر از مالیات نیست و این نظام بایـد متناسـب بـا امروزه  

 موجبات پیشرفت اقتصاد کشور را فراهم آورد. استقرار یک نظام مالیاتی مـدرن، یکـی از اهـدافاقتصاد رشد یابد، تا  

نقـش مهمـی در  فناوری اطالعات برنامه ریزی شده در چارچوب اصالح نظام مالیاتی کشور می باشد که استفاده از

راهبرد و توسعه آن دارد. یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحی و اجرای صحیح وصـول بـا 

 )پایدار، روی آوردن به فناوری های جدید الکترونیکی و اطالعـاتی اسـت.اصول مالیات به عنوان یک منبع درآمدی 

Davis,2020)  . موفقیت سازمان امور مالیاتی در استقرار سامانه های اطالعاتی غنی از ریزداده های مربوط به فعالیـت

ز ایـن نظـر کـه بـه های اقتصادی و تبادالت مالی فقط یک موفقیت در مقیاس سازمانی نخواهد بود. این موفقیت را ا

ارتقای شفافیت و انضباط پذیری نظام اقتصادی می انجامد، باید یک پیروزی ملی و سراسری دانسـت کـه در نهایـت 

همه بخش های جامعه از فواید و آثار آن بهره مند خواهند شد.مدرن سازی نظام مالیاتی یعنی تحقق مالیات هوشـمند 

گذاری اصلی سازمان امور مالیاتی عبور از مالیـات الکترونیـک بـه سـمت   مبتنی بر ریزداده های ثبتی مودیان و هدف

مالیات هوشمند است همچنین راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی، وصول با اصول و نظام مالیاتی هوشمند اسـت. 

دهـه گذشـته، رشد سریع فناوری اطالعات خصوصاً در دو .  جهان مدرن را اندیشه مدرن اداره می کند نه ابزار مدرن

 (Gefen  and Detmar,2020).شودو سازمانها تلقی می  به عنوان مهمترین عامل تغییر در سطح جامعه

الکترونیکی دولـت بـه مؤدیـان مالیـاتی   یکی از مهمترین انواع کاربرد دولت الکترونیک، ارائه خدمات مالیاتیامروزه  

جویی قابـل  صورت آنالین )اینترنتی(، ضمن صرفه رونیکی بههای الکت است که در آن، مؤدیان با پر نمودن اظهارنامه

ها به بهترین صورت ممکن مالیاتهای خود را می پردازند. لذا افزایش تمایل به   توجه در وقت و زمان و کاهش هزینه

دولت الکترونیک این سؤال را درذهن ایجاد مینمایـد کـه آیـا مؤدیـان مالیـاتی تمایـل دارنـد مالیـات را بـه صـورت 

الکترونیکی پرداخت نمایند؟نظر به تنثیراتی که مالیاتها بر متغیرهای اقتصادی بـر جـای میگذارنـد، اتخـاذ سیاسـتهای 

سـتانی  ای برخوردار است. در اجرای مالیـات العاده مناسب در راستای اصالح و بهبود سیستم از اهمیت فوق  مالیاتی

مؤدیـان و سـهل   مکانیزه نمودن نظام مالیاتی کشـور میتوانـد بـر رضـایتالکترونیکی، استفاده از فناوری اطالعات و  

 .(1391و همکاران،   ملکی نجفدر)الوصول نمودن اخذ مالیات بیافزاید.

اطالعاتی درون سازمانی و برون سازمانی )درمورد مؤدیـان   های  شناسایی ظرفیتهای مالیاتی، ایجاد شبکه  ازآنجایی که

سـازی  های نـوین در زمینـه پیـادهکارگیری فناوری مالیات کشور مستلزم به آوری یی جمعمالیاتی( و نیز ارتقای کارا

باشد.یکی از مهمترین عوامل تنثیرگـذار در تغییـر نظـام مالیات و مکانیزاسیون اداری می  های الکترونیکی اخذ   سیستم

ن و همراهی و همکاری با آنان اسـت. های مالیات دهندگا  خواسته  مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی، توجه به

مدیران در کشورهای پیشرفته بیانگر آن است که اصالح و تجدید نظر مسـتمر در   بررسی مطالعات محققان و تجارب

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
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های روز دنیا امـری اجتنـاب ناپـذیر های انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری  ها و روشسیستم

 chini )ن صورت سیستم، پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال است.است،چرا که در غیر ای

and Todd,2019)گـذارى  گذارى است که به جـذب سـرمایه سازمان مالیاتی کارآمد، عامل کلیدى براى محیط سرمایه

درآمدهایش را بـا نـر   سازدمیرا قادر  کند. این امرهمچنین دولتکمک می  افزایش رشداقتصادی  بیشتر،کاهش فقرو

هدف اصلی نظام مالیاتی همه کشورها، گردآوری مالیات به موجب قوانین و بـه گونـه   .آورد  دست  تر مالیات بهپایین

ای است که اطمینان مالیات دهندگان به نظام مالیاتی و اداره آن را ایجاد می کند. اداره خوب سازمان مالیـاتی نیازمنـد 

متعددی کـه مـانع کـارایى مـدیریت   چالشهای.هاى مالیاتى است  مشی  اجراى اثربخش وکارای خط  و  یروىپ  تضمین

: عـدم توانـایى ایـن طوردسـته بنـدی شـده شـاملانـد،  شده  در اکثر کشورها    نظام مالیاتى و سازمانهای امور مالیاتی

مـی زارش اشـتباه وعمـدی درآمـد اولویت بندى تالش ها، کـارایى ضـعیف ادارى، عـدم ارائـه پرونـده مالیـاتى، گـ

هـا و اداره امـور مالیـاتى،  مشـی اداره اثربخش امور مالیاتی نیـاز بـه اصـالح خـط باشد.عالوه بر عوامل مطرح شده  

عالوه بر این، فنـاورى بایـد بـا دقـت در سـازمان  دارد کارکنان شایسته فرآیندهاى مالیاتى مدرن و کارآمد و همچنین

با رویکرد امور مالیاتی ادغام شود. بسیارى از کشورها ایجاد یک ترکیب مناسب و توالى براى بهبود فناورى اطالعات  

معماری سازمانی در سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمندسازی و ایجاد عدالت و از بین بـردن فقـر در کشورشـان 

 (Gefen  and Detmar,2020 .)ده اندانجام دا

 ها و پیشینه تحقیق بررسی مدل 

س  حاضر  عصر  اطدر  فناوری  و  امروزی  موجودیتال ازمانها  آنها  به    عات  توجه  عدم  که  هستند  ای  پیچیده  های 

معماری مناسب آنها باعث کاهش کارائی، انعطاف پذیری و سرعت تطابق با شرایط می شود. در واقع معماری سنگ  

بنایی است که از شکست سازمانها جلوگیری نموده و زمینه های استفاده از نوآوریهای فناوری را به منظور رسیدن به 

معماری سازمانی  " عات، این معماری با نام  ال های فناوری اطدر حوزه سیستم .سازمان ماندگار و پویا، فراهم می کند

شناخته می شود. این دیدگاه قبل از آنکه یک روش تولید و    "معماری سازمانی"یا به اختصار،    "عات ال فناوری اط

سیستم اطساخت  و الهای  نمودن  هماهنگ  برای  سازمانی  چارچوب  یک  آوردن  فراهم  برای  رهیافتی  باشد،  عاتی 

چارچوب، یک ساختار منطقی  .عات در درون یک سازمان می باشدال همسو سازی کلیه فعالیتها و عناصر فناوری اط

دی و ساماندهی اطالعات پیچیده است در یک معماری سازمانی اطالعات وسیع و پیچیده ای وجود برای طبقه بن

دارد که برای سازماندهی آنها نیاز به ساختاری )چارچوبی( است که مشخص کند چگونه و به چه مقدار به اطالعات  

 (  1396شود)وحدت و ناظمی،سطوح مختلف پرداخته شود. به چنین ساختاری، چارچوب معماری سازمانی گفته می  

معرف از  د  میمفاه  یپس  ا  لالیو  معمار  نیگسترش  عنوان  با  تفکر  مختصرا،   ای عات  الاط  یفناور   یسازمان  یطرز 

 .شدپرداخته خواهد    نهیزم   نیمطرح شده در ا  یاصل  یها چارچوب  یاجمال  یبخش به معرف  نیدرا  ،یسازمان  یمعمار

موجود در    راتییعات در تغال اط  یفناور   تیری روند تکامل و بلوغ تفکر مدها،  چارچوب  نیا  یاجمال  یضمن معرفدر

های ارائه دهنده در جدول  های تدوین شده به ترتیب سال ای از مدل خالصه  ردیگیچوبها، مورد توجه قرار مرچا  نیا

 گردد. ( به شرح ذیل ارائه می1)

 . چارچهب ها و ارائه دهندم ها 1جدول 
 ارائه دهنده  اختصار نام  عنوان  ردیف
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 البراتور پردو برای کنترل کاربردی صنعتی PERA (1992معماری سازمان مرجع پردو) 1

 استیوان اسپیواك  EAP ( 1993برنامه ریزی معماری سازمان) 2

 Open Group(1995 ) TOGAF Open Groupمعماری  3

 JAF Capgemini ( 1996معماری یکپارچه) 4

 دپارتمان دفاع آمریکا JTA ( 1996مشترك)معماری فنی  5

فرمایش، کنترل ارتباطات، کامپیوتر، هوش،  6

پایش و شناسایی و چارچوب معماری  

 ( 1996دپارتمان دفاع)

G4SR 

 و 

DODAF 

 دپارتمان دفاع 

 جان زکمن - ( 1987زکمن) 7

 امریکا  CIOانجمن فدرال   FEAF ( 1999معماری سازمان فدرال) 8

 دپارتمان خزانه داری  FEAF ( 2000سازمان خزانه داری)معماری  9

 موسسه توسعه معماری سازمان E2AF (2002معماری سازمان توسعه یافته) 10

استاندارد و معماری برای برنامه های کاربردی   11

 ( 2002دولت الکترونیک)

SAGA   وزارت فدرال آلمان با همکاری اداره امنیت

 اطالعات فدرال آلمان 

امر است که تنها    ن یاز ا  یو دانمارك حاک   ای آلمان، انگلستان، استرال  کا، یهمچون کانادا، آمر  یشگامیکشورهای پ   تجربه

را سازمانده  هی سرما  تواند یکه  م  ری یمس اطالعات  فناوری  برای استقرار دولت    د ینما  یگذاری در بخش  را  راه  و 

در    یمعماری سازمان  یاب یبه منظور ارائه و ارز  یچارچوب  نیو تدو  یفراهم کند، استفاده از معماری سازمان  یکیالکترون

  ییها، الگوها و دستورالعمل ها  استانداردها، روشها، مولفه   ن،یبه مجموع های از قوان  از یاست. در واقع، ن  یمل  اسیمق

های    اری معم  ان یم  رییپذ  سطح مطلوب تعامل   ه کنند  نیتا تضم  ردیاست که در سراسر دولت مورد استفاده قرار گ

بر اساس گزارشات    ندینمایم   تیفعال  یمعماری سازمان  نهیدر زم  ارییسازمان های مختلف باشد. کشورهای بس که 

IFEAD    اند.    شناخته شده  یمعماری سازمان  نهی کشور به عنوان کشو رهای فعال در زم  149، حدود  2005در سال

در    ران،ی در راس کشورهای فعال قرار دارد. کشور ما ا  ت،ی لدرصد فعا  45   باًیبا داشتن تقر  کایکشور آمر  انیم  نیدر ا

س  نیا رده  در  کشورها  زدهمیفهرست،  به  نسبت  که  دارد  چ  ییقرار  اسپان  ای تالیا  س،یسوئ  ن،یچون  باالتری    ایو  رده 

 ( 1394بردیا و همکاران ،دارد.)

بوده است    یصنعت  و در رده کشورهای  شروانیجزو پ  یاست که در معماری سازمان   ییجزو معدود کشورها  کشورما

بدست امده و هم    ادییز  دستاوردهایو   ی نتا  یمعماری سازمان  یهای علمنهیهم در زم(2004جهان در سال    9)رتبه  

انجام شده ا   یسازمان  معماری  ادعا کرد دهها پروژه کوچک و بزرگ  توانیم  یعمل  نهیدرزم وجود   باست.  در کشور 

تحق ا  یقات ی دستاوردهای  در  کشور  کاربردی  وجود  یکی حوزه،    ن یو  عدم  مهم  مشکالت  و    نهادهای   از  مرجع 

داخل  یپراکندگ متدهای  و  نت  یمنابع  که  است  تحقق  جهیبوده  عدم  موجب  بعضا  های    حداکثری  آن  طرح  اهداف 

شود، چراکه کشورهای  یتر م انینما  مشکل  نیمعماری در دستگاه ها شده است. با نگاه به تجارب کشورهای الگو، ا

اقدام نموده    یو راهبری در سطح مل  ی نهادهای مشاورت   س یتاسچارچوب ها و  نیبرتر درحوزه معماری نسبت به تدو

انجام   تی و هدا الکترونهای مع  طرح  کالن سازمان ها در  راستا    نیهم  دررا به عهده گرفته اند.    ک یماری و دولت 

  کرد ینظام مند رو  رییکارگ  به   و  رییموجود در کشور برای فراگ  ازی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با توجه به ن

نمود.    یطرح های معماری سازمان  تی ریمد  مرجع  شگاهیاقدام به راه اندازی آزما  س،یبر سرو   یمبتن  یمعماری سازمان
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آن با همکاری    ییو اجرا  یمستقر است و بخش فن  رانیا  در سازمان فناوری اطالعات  شگاهیآزما  نیبخش ستادی ا

  س یتاس  1391( در سال  یدر معماری فناوری اطالعات سازمان  دانشگاه  ن ی)با توجه به تجارب ایبهشت  دی دانشگاه شه

مامور  دهیگرد اجرا  شگاهیآزما  ستادی  بخش   تیاست.  های  دستگاه  قبال  در  نظارت   استیس  ،ییمرجع  و  ی  گذاری 

 شده است. دستگاه ها    یطرح های معماری سازمان یاب یارز  زیآموزش و فرهنگ سازی و ن ،یفن  اسناد مرجع نیتدو

 پژوهش  شناسی روش

 پژوهش  روش

کشور    یات ی امور مال  یسازمان  یمعماراز آنجایی که هدف این تحقیق تعیین روابط علی میان متغیرهای مدل سرآمدی  

رو ساز   دکریبراساس  ساختار  ی مدل  پارادایمی(  SEM)یمعادالت  بنیاد)الگوی  ازداده  استفاده  با  که    ی معمار( 

این    ،باشد، راهبردها و پیامدها میعوامل مداخله گر  یا   نهیعوامل زم  یعوامل علی که از قبل تدوین شده بود  سازمان

همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر   –تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی

عوامل مداخله گر، راهبردها و    ی،ا   نهیعوامل زم  ی،عوامل علمدل معادالت ساختاری است. در مدل تحلیلی تحقیق،  

معماری سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ابزار اصلی گردآوری اطالعات    ویرهای مستقل  متغ  امدهایپ

سوال  به تفکیک متغیر های به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته    24در این تحقیق پرسشنامه بوده است که در کل  

 .   است

 . ابعاد و شاخص های مدل  مفههمی تحقیق 2جدول 
 تعدادسهاالت شاخص  ابعاد  

همراستایی  ،سازمان  و  اطالعات  یفناور  یاستراتژ  ییهمراستاخوب فناوری سازمانی،   یحکمرانوجود  عهامل علی 

  ند یفرا  نشد  نهینهاد  تعامل و مشارکت در اجرا و ،های کالن دولتی)سازمان های باال دستی( با سیاست

 تامین پایدار زیر ساخت های فاوا ،یاتیامور مال  های

5-1 

عهامل زمینه 

 ای

افزایش تواتمندسازی مدیران فناوری اطالعات،تحول دیجیتالی،ارتقا فرهنگ درون سازمانی و برون 

 سازمانی،ایجاد آمادگی تغییر پذیری سیستم های فناوری 

9-5 

عهامل  

 مداخله گر 

،تحلیل و کنترل محیط بیرونی سازمان امور مالیات،وجود  معماری سازمانیهای وجود گستردگی مدل

اجرایی   ندی فرآ یمهندسسازمانی،وجود کفایت دانشی در عوامل انسجام دهنده معماری

 سازمانیمعماری

13-10 

توسعه خدمات الکترونیک و تحول دیجیتال در همسوسازی و وحدت بخشی درحکمرانی سازمانی، راهبردها

معماری    فرآیندهای راهبردی  اطالعات،مدیریت  امنیت  و  فناوری  راهبردی  مالیاتی،توسعه   امور 

یی و هم همگراسازمانی ،مدیریت ریسک فرایندهای سازمانی درجهت تصمیم گیری آگاهانه،افزایش  

 ی نرم افزاری در جهت هوشمند سازی سامانه ها افزایی 

 

19-14 

کارآمدی   پیامد ها حاکمیت  بهره ارتقا  رویکرد  با  سازمانی  اداری،بهبودعملکرد  سالمت  سطح  دیجیتالی،ارتقا 

هزینه بهینه  مدیریت  پذیری،پایداری  انعطاف  و  هوشمندسازی  وری  سازمانی(،استقرارنظام  ها)کارایی 

 سازمانی

24-20 

که    CVI  1یی محتوا  ییشاخص روا  و  1CVR یی نسبت اعتبار محتوابه منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش  

  عی توز  یات ی شامل خبرگان حوزه امور مال  نینفراز متخصص  9نیب  الوشهیی طبق فرمول  محتوا  ییسبت روابه ترتیب ن

 
1content validity Ratio  
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نتا و  از     ی شد  فرمول  طبق  پرسشنامه  درمورد  شده  نتا  یضرور  نهینفرگز  9محاسبه  اند.  نموده  انتخاب  طبق     ی را 

با   برابراست  باال   0.9فرمول  ازحداقل جدول  تا  ترکه  مورد  و  است.  دیی است  گرفته  روا قرار  :  ییمحتوا  ییشاخص 

والتز    قیتحق  نیدرا )  0.89طبق فرمول  قبول  قابل  براساس حداقل مقدار  که  آمده است  باالتر بدست  0.79بدست   )

منظور سنجش روایی سواالت نیز از اعتبار عاملی    و پرسش از روایی محتوایی مناسبی برخودار است. بهآمده است.

اول،  مرتبه  اکتشافی  عاملی  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  تحقیق  این  در  است.  شده  این  مؤلفه استفاده  ابتدایی  های 

پرسشنامه پیش آزمون شد و با   60متغیرها استخراج گردیده شد و در ادامه  پایایی  پرسشنامه یک نمونه اولیه شامل  

عوامل  های بدست آمده میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونبا  محاسبه شد. این ضرایب  برای  فاده از دادهاست

  89.6درصد،    93.3درصد،  80.3درصد،  91.9به ترتیب    امدهایعوامل مداخله گر، راهبردها و پ  ،یا   نهیعوامل زم  ،یعل

ا   89.3درصد و درکل سواالت    765درصد و   این  آمد.  از    عداد نشاندرصد بدست  پرسشنامه  این است که  دهنده 

 قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار بوده است. 

 آماری  نمهنه و جامعه

است که موضوع یک پژوهش خاص در آن مصداق می یابد و مایلیم درباره آن   عناصریجامعه آماری شامل همه  

کنیم تحقیق  .دراستنباط  تباین  مال  ی سازمان  یمعمار  ی سرآمد  یالگو  ن ییجهت  معادالت    کردیرو  باکشور  یات یامور 

ازمعاون  نییتب  منظوره  ب یساختار  امورمالقسمت  سییر  ران، ی مد  ن،یمشاور  ن،یمدل  سازمان  عنوان    یات یها  به  تهران 

با توجه به باال  باشد.    ینفرم   380اساس تعدادجامعه آماری حدودا شامل    نیانتخاب شده اند که برهم  یجامعه آمار

 زیر استفاده گردیده است:به شرح  بودن حجم جامعه آماری از فرمول کوکران با حجم جامعه محدود 

 ( 1فرمول )

 
)طبق   در  (1فرمول  موفقیت  آماری  جنسبت  گرفته شده است  p=5/0امعه  نظر  با  و    در  برابر  مقدار  برآورد  نیزدقت 

است  05/0 شده  گرفته  نظر  ازدر  نمونه  با    باال  فرمول   .حجم  است  برابر  برا192تقریباً  است.  به   دنی رسینفر 

تعدادمطلوب درمجموع   نمونهحجمنیا بازگشت  توزیع شد    250و  باحذف    و  یآورپرسشنامه جمع  220وپرسشنامه 

 قرار گرفته شدند. لیو تحل ه یپرسشنامه مورد تجز 200ناقص  یها پرسشنامه

 تحلیل  و تجزیه

 یافته های تحقیق  

جمع از  پرسشنامهپس  کامل  نمرهآوری  و  آنها،  ها  ازنرم  تمامیگذاری  بااستفاده  آمده  بدست    ی افزارهااطالعات 

LISREL وSPSS استنباطی ارائه می شود.  و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتای  به تفکیک آماری 

تهصیفی: آمار  شامل    نتایج  و    81جنسیت  مرد  پاسخ  19درصد  واکثر  مرد  )درصد  می    81دهندگان  مرد  درصد( 

ارشد   34گان شامل کارشناسی  باشند.تحصیالت پاسخ دهند دکتری،    54.5درصد، کارشناسی  درصدکه    11.5درصد، 

  10سابقه کار پاسخ دهندگان شامل کمتر از .  دهندگان به گروه کارشناسی ارشد اختصاص داردبیشترین تعداد پاسخ

 
1content validity index  
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دهندگان به سابقه کار  درصدکه بیشترین تعداد پاسخ  24سال،    20، بیشتر از    43.5سال   20تا   10درصد، بین  32.5سال  

 تا سال اختصاص دارد. 10بین

بمنظور انتخاب نوع آزمون های آماری استفاده شده    اسمیرنوف-کولموگروف  در ابتدا از آزموننتایج آمار استنباطی: 

بدست آمده و در    05.0سطح معنی داری بزرگتراز مقدار خطای    ابعاد مدل مفهومی،در  تمامی  یبرا که نتای  آزمون  

م  05.0  یدار  یفرض صفر در سطح معن  نتیجه قبول  نرمال    یدارا   داده ها  به عبارتی  باشد و  یقابل    یبرا   وتوزیع 

استفاده خواهد شد و سپس بمنظور برازش مدل سازی با روش معادالت ساختاری    کی از آمار پارامتر  ها  داده  لیتحل

آزمون از  افزار   KMO  1با استفاده  نرم  بایستspss)از طریق  برا   ( می  نمونه  بودن حجم    ی عامل  ل یتحل  یمناسب 

برای   نتای   و  باال  یم تماآزمون شود  از  متغیرها  آمده که حا   0.70تر  کفا  یکبدست    ل یتحل  ی برا  یر ینمونه گ  تی از 

تبیین مدل مفهومی   باشدیم  یعامل اندازه  و بمنظور    از   یک  هر(  سازه  ییروا  برای)  گیری  به محاسبه مدل معادالت 

  یبرازش مدل مفهوم  بهپس  انجام وس  زرل یافزار لدر نرم(  CFA)  ید تنیی   عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  اصلی  سازه های

است انجام گردید. نتای     یدیی عاملی تن لی با استفاده از مدل معادالت ساختاری که آمیزه از نمودار تحلیل مسیر و تحل

 : آزمون معادالت ساختاری به شرح ذیل می باشد

 

 استاندارد)تخمین استاندارد( . مدل مفههمی ضرایب 1داری(   شکل  . مدل مفههمی ضرایب معناداری)تی معنی2شکل 

 
1Kaiser-Meyer-Olkin   
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 مالیاتی امهر سازمان سازمانی معماری مفههمی مدل بررسی

مورد تایید است ؟بـه دو  (SEMی)معادالت ساختار کردیرو باکشور یات یامور مال یسازمان یمعمار یسرآمد یالگو 

برازش داده شده مـورد بررسـی صورت می توان مدل را  مورد بررسی قرار داد که در بخش اول کلیت مدل مفهومی  

و در بخش دوم معیارهای اندازه گیری معادالت ساختاری در روابط بین متغیرها می باشد  به شـرح ذیـل ارائـه مـی 

 گردد:

 بخش اول بررسی تبیین مدل مفههمی

 (بررسی برازش مدل )کلیت(1

با معادالت سا ختاری از طریق پرسشنامه اندازه گیری  مدل مفهومی برمبنای داده های کمی در سازمان امور مالیاتی 

ساختاری   مدل  بودن  مناسب  دهنده  نشان  افزار  نرم  خروجی  ساختاری،  معادالت  مدل  از  استفاده  با  که  است  شده 

نیز نشان    RMSEA=  0/ 070باشد.میزان  می  3کمتر از    dfبه  χ 2برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند. نسبت  

شاخص خالصه  است.  ساختاری  مدل  برازش  بودن  مناسب  قرار  دهنده  بحث  مورد  ادامه  در  مدل  برازش  های 

(  2( تخمین استاندارد و شکل) 1اند. که براساس خروجی های شکل )اند: خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمدهگرفته

 تی معنی داری به شرح ذیل ارائه می شود:

0.07 =RMSEA 0.000و. =Value - P 1.55=df / 730و =df  . 1132.70و = 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93 

با نگاهی با نتای  خروجی لیزرل قسمت تخمین غیر استاندارد مدل مشخص گردید که مدل اندازه گیری برای مدل مفهومی 

 90بیشتراز     AGFIو     GFIآن کم بوده ومقدار  RMSEAه مقدار کای دو آن و مقدار  تحقیق مدل مناسبی است چون ک

درصد است به عبارتی شاخص های مدل معادالت ساختاری روایی سازه ای برای مدل مفهومی تحقیق به شرح ذیل ارائه می 

 گردد:

 . مقدار شاخص های برازش مدل مفههمی 4جدول 

 

 

 

 

 

وعوامل  ها، مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خلق  موقعیتنتای  نشان می دهد که عوامل علی از طریق شاخص که  

و ازطریق عوامل مداخله داده  نشان  را  مالیاتی  امور  معماری سازمانی  بروز  برای  بر  گر و عوامل زمینهموثر  تاثیر  ای 

به پیامدهایی درسازمان امور مالیاتی  معماری   امور مالیاتی گذاشته و از طریق راهبردها در اجرای معماری  سازمانی 

 دست خواهیم یافت. 

 ( GOF( بررسی برازش مدل ) معیار2

22

 نتیجه  شاخص 

AGFI 93/0  

GFI 91/0  

NFI 92/0  

RMSEA 0.070 
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شود و با تائید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل با  گیری و ساختاری می این معیار شامل هردو بخش مدل اندازه

 شود: ( به عنوان برازش مدل کلی ابداع شد و از طریق فرمول زیر محاسبه می2004) 1توسط تننهاوس و همکاران GOFعیار م

 ( 2فرمول)

 زا متغیرهای درون R Square. مقادیر اشتراکی و  5جدول 

 R Square Communality متغیرهای پنهان درونی

 0.532 0.912 عوامل علی 

 0.609 0.91 عوامل مداخله گر 

 0.571 0.88 عوامل زمینه ای 

 0.676 0.84 راهبردها 

 0.556 0.76 پیامدها 

که به   0.36و  0.25، 0.01بدست آمده است که با توجه به سه مقدار  0.5643مقدار  GOF( 2نتای  جدول باال را طبق فرمول )

اند، نتای  حاکی از برازش کلی قوی مدل دارد و با نگاهی به  تعریف شده  GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  

نشان می دهد که    GOF درصد و برازش کلی مدل با معیار   90لیرزل با شاخص های نیکویی برازش باالی  خروجی  

کلیت مدل معادالت ساختاری روایی سازه ای برازش شده مورد تایید است و عوامل های  شناسایی شده در مدل  

مفهومی معماری سازمانی برای اجرای اثربخش در امور مالیاتی کشور از روایی و پایایی برخوردار بوده و مدل بومی  

 ه است. برای سازمان امور مالیاتی تبیین گردید

 بخش دوم تحلیل معیارهای تبیین متغیرهای مدل  

دهد  ها)متغیرهای آشکار(را مدنظر قرار نمیگیری، شاخصهای اندازهکه بخش مدل ساختاری بر خالف مدل ازآنجایی

می بررسی  را  آنها  میان  روابط  با  همراه  پنهان  متغیرهای  تنها  روش  و  در  ساختاری  مدل  برازش  بررسی  برای  کند. 

 . استفاده می شود و  معیار اندازه تاثیر   ،معیار Tدالت ساختاری از معیارهایی شامل :ضرایب معناداری معا

  این   به  ALUEV-T  از  استفاده  با  ساختاری  مدل   :برازش    QUARES R  معیار  و  :T  معناداری  ضرایب(1

  البته   کرد.  تائید  را  آنها  بودن  معنادار  %95  اطمینان  سطح  در  بتوان  تا  باشند  بیشتر  1.96  از  باید   مقادیر  این  که  است  صورت

  مقدار   بین  ارتباط  معیار  این   سنجید.  آنها  با  تواننمی  را  رابطه   شدت  و  دهدمی  نشان  را  رابطه  صحت  فقط  مقادیر  این

  یک  تاثیر  از  نشان  که  است  معیاری    سنجد.می  واریانس،  کل  مقدار  با  را  پنهان  رمتغی  یک  شده  داده  شرح  واریانس

 به  وابسته  متغیر   از   مقدار  چه  که  است  آن  موید  و  دارد  مدل   درونی(  )پنهان  وابسته  زایدرون  متغیر  یک  بر  زابرون  متغیر

 . گردد می  ارائه ذیل شرح به  وابسته متغیر یا  زا دورن متغیر    معیار شود.نتای می  تبیین مستقل متغیر کمک

 ها  متغیر بین روابط وضعیت و مدل روابط معناداری  ضرایب مقادیر .6 جدول

 T-Valueمقدار مسیر 
 

 نتیجه آزمون 

 تائید تاثیر  0.86 13.08 ی  اتیامور مال  یسازمان  یمعمارمدل سرآمدی عوامل علی        

 تائید تاثیر   0.67 12.72  یاتیامورمال یسازمان یمعمارمدل سرآمدی عوامل مداخله گر       

 تائید تاثیر  0.78 10.38   یاتیامور مال  یسازمان یمعمارمدل سرآمدی عوامل زمینه ای       

 تاثیر تائید   0.92 14.23 کشور  یاتیامور مال  یسازمان یمعمار  مدل سرآمدی        راهبردها

 تائید تاثیر  0.87 13.56 کشور  یاتیامور مال  یسازمان یمعمار مدل سرآمدی         پیامدها

 
1 Tenenhaus et al 



 69... معماری سرآمدی  الگوی تبیین

 

باال مشاهده می همان درجدول  مقادیر  طورکه  از    T-Valueشود  بیشتر  روابط مدل  همه  بنابراین    1.96برای  است، 

،  0.19سه مقدار  برازش مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد. باتوجه به نتای  معیار فوق الذکر که براساس همین معیار  

ترت   0.67و    0.32 برا   بیبه  مالك  عنوان  قو  ف،یضع  ریمقاد  یبه  و  همین درنظر    یمتوسط  براساس  شدو  خواهند 

 دهد که تاثیر در بین متغیرهای پنهان درونی قوی می باشد.   نشان میمعیارنتای 

این معیار توسط کوهن معرفی شد و شدت رابطه میان  (: Cohen-Effect Size)  برازش معیار اندازم تاثیر  (3

های میان متغیرهای  برای تحلیل رابطه   کند. معیار اندازه تاثیر از شاخص  متغیرهای پنهان درونی مدل را تعیین می

 دهد گیرد. فرمول زیر نحوه محاسبه معیار اندازه تاثیر را نشان میپنهان کمک می

 ( 3فرمول)

 

دستور   از  استفاده  تاثیر  ،  BootStrapingبا  اندازه  که    6مقادیر  آمد  دست  به  تحقیق  پنهان  زیر  عامل  جدول  در 

 شود.  مشاهده می

 . نتایج معیار اندازم تاثیر 7جدول 
 متغیرهای پنهان درونی

 
 اندازه تنثیر 

 بزرگ  0.34 کشور  یاتیامور مال  یسازمان  یمعمارمدل اجرایی عوامل علی        

 بزرگ  0.94  یاتیامور مال یسازمان یمعمارمدل اجرایی عوامل مداخله گر        

 بزرگ  0.92 کشور یاتیامور مال یسازمان یمعمار مدل اجرایی عوامل زمینه ای      

 بزرگ  0.91 کشور  یاتیامور مال  یسازمان یمعمارمدل اجرایی          راهبردها

 بزرگ  0.78 کشور یاتیامور مال  یسازمان یمعمارمدل اجرایی          پیامدها

به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک،   0.35و    0.15،  0.02در مقادیر    نتای  برای بررسی معیار اندازه گیری تاثیر  

متوسط و بزرگ یک متغیر بر متغیردیگر براساس بوت استارپینگ در نظرگرفته شده که نتای  حاکی از اندازه تاثیر در 

.براساس بررسی  بین متغیرهای پنهان درونی الگوی سرآمدی معماری سازمانی طبق مقادیر استاندارد بزرگ می باشد

پنهانی   ابعاد مدل متغیرهای  تاثیر  با دو روش کلیت مدل  و همچنین   شاخص ها و معیارهای معادالت ساختاری 

 درونی با شاخص های استاندارد محاسبه گردیده که نتای  حاکی از مناسب بودن مدل مفهومی تحقیق می باشد.

  یاتیازمانی امهرمالمعماری سبررسی عهامل علی  تاثیرگذار بر مدل سرآمدی 

پس از شناسایی تاثیر عوامل علی بر مدل سرآمدی  معماری سازمانی با متغیرهای پنهان با استفاده از تحلیل عاملی، به  

از مدل  رابطه  تعیین شدت  تائید عوامل و  با  منظور  برازش مدل  بر اساس  و  استفاده شد.  معادالت ساختاری  سازی 

اطمینان   در سطح  آزمون  مقدار    95انجام  آماره     = 13.08Tدرصد،  مقدار  آمد. چون  از    Tبه دست    1.96بزرگتر 

حاکی از تاثیر مستقیم    0.86ی« بامیزان تاثیر  ات یامور مال  ی سازمان  یمعمارباشد یعنی »عوامل علی« بر»مدل سرآمدی  می

مالیاتی تاثیرگذار می باشند. عوامل  و مثبت است. عوامل علی شناسایی شده بر مدل سرآمدی معماری سازمانی امور  

علّی رویدادهایی    عوامل  گذارد.اینشود و یا بر آن تنثیر میعلّی: مجموعه شرایطی است که سبب پیدایش پدیده می

باشند   تا حدودی تشریح میکه موقعیتمی  و  با پدیده را خلق  کنند که چرا و چگونه ها، مباحث و مسائل مرتبط 

این    علّی، رویدادها و اتفاقاتی است که بر  عواملورزند. در واقع، منظور از  این پدیده مبادرت می  ها بهافراد و گروه

 عامل با میزان تاثیر گذاری با این بعد، به قرار زیر تعیین گردید: 5 .شوندپدیده تنثیر گذاشته و منجر به بروز آن می
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 ( 0.79ی )سازمان  یخوب فناور یوجودحکمران (1

 ( 0.81)اطالعات و سازمان  یفناور  یاستراتژ ییهمراستا (2

 ( 0.78)(یباال دست  ی)سازمان ها یکالن دولت یها  استیبا س  ییهمراستا (3

 ( 0.74ی)ات ی امور مال  یها ندیشدن فرا نهیو مشارکت در اجرا و نهاد تعامل (4

 ( 0.69)فاوا  یساخت ها  ریز دار ی پا ن یتام (5

تنیید   %95تحقیق در سطح اطمینان   یاتی امور مال یسازمان  ی معماربدین ترتیب عوامل علی مؤثر بر مدل سرآمدی 

 گردد.می

 کشهر   یاتیمعماری سازمانی امهرمال تاثیرگذار بر مدل سرآمدی ایزمینهعهامل 

متغیرهای  با  معماری سازمانی  بر مدل سرآمدی   ای  زمینه  تاثیر عوامل  شناسایی  از  تحلیل    پس  از  استفاده  با  پنهان 

تائید عوامل و تعیین شدت رابطه از مدل  به منظور  بر اساس برازش  عاملی،  استفاده شد.  سازی معادالت ساختاری 

با انجام آزمون در سطح اطمینان   بزرگتر از    Tبه دست آمد. چون مقدار آماره     = 10.38Tدرصد، مقدار    95فوق 

با میزان    %95ی« درسطح اطمینان  ات ی امورمال  یسازمان  یمعمار باشد یعنی»عوامل زمینه ای« بر»مدل سرآمدی  می  1.96

است که راهبردها و اقدامات تحت آن،    یطی شراکه حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت است. عوامل زمینه ای    0.78تاثیر  

 ای موثر بر مدل سرآمدی  به شرح ذیل با میزان تاثیر گذاری ارائه می شود:عامل زمینه   4. پردازندیم دهیبه اداره پد

 ( 0.72)اطالعات یفناور رانیمد یتواتمندساز   شیافزا (1

 ( 0.63ی)تالی جید تحول  (2

 ( 0.65ی)و برون سازمان یفرهنگ درون سازمان ارتقا (3

 ( 0.60ی)فناور یها ستمیس یر یپذ  ر ییتغ یآمادگ جادیا (4

تنیید    %95تحقیق در سطح اطمینان    یات یامور مال  یسازمان  یمعماربدین ترتیب عوامل زمینه ای مؤثر بر مدل سرآمدی  

 گردد.می

 کشهر   یاتیمعماری سازمانی امهرمال گر تاثیرگذار بر مدل سرآمدی عهامل مداخله

متغیرهای پنهان با استفاده از تحلیل عاملی، به  بر مدل سرآمدی  معماری سازمانی امور مالی با    گر مداخله  تاثیرعوامل

تائید عوامل و تعیین شدت رابطه از مدل  بر اساس نتای  برازش فوق با  سازی معادالت ساختاری استفاده شد.  منظور 

اطمینان   در سطح  آزمون  مقدار    95انجام  آماره     = 12.79Tدرصد،  مقدار  آمد. چون  دست  از    Tبه  باشد می  1.96بزرگتر 

که حاکی    0.67و میزان تاثیر    %95ی« درسطح اطمینان  اتیامور مال  یسازمان  یمعمار« بر»مدل سرآمدی  مداخله گر  ی»عواملیعن

از تاثیر مستقیم و مثبت است. عامل های شناسایی شده بر مدل سرآمدی معماری سازمانی امور مالیاتی تاثیرگذار می  

های مرتبط  مقوله.پردازندیم  دهیو اقدامات تحت آن، به اداره پد  است که راهبردها  یطی شراعامل مداخله گر    4باشند.

 با این بعد، به قرار زیر تعیین گردید:

 ( 0.64)معماری سازمانی  یمدل ها یوجود گستردگ (1

 ( 0.66ی) ات ی سازمان امور مال  یرونیب طیو کنترل مح لیتحل (2

 ( 0.79ی)سازمان یعوامل انسجام دهنده معمار وجود (3

 ( 0.63ی)سازمان یمعمار  ییاجرا  ندیفرآ یدر مهندس  یدانش  تیکفا وجود (4
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بر مدل سرآمدی   ترتیب عوامل مداخله گر مؤثر  مال  یسازمان   یمعمار بدین  اطمینان    یات ی امور  تحقیق در سطح 

 گردد.تنیید می 95%

  یاتیسازمان امهرمالتاثیرگذار بر مدل  سرآمدی معماری سازمانی  راهبردهای معماری

با متغیرهای پنهان با استفاده از تحلیل عاملی، به منظور تائید عوامل و    راهبردهاپس از شناسایی مقوله ها و مفاهیم  

م آزمون در سطح  سازی معادالت ساختاری استفاده شد.بر اساس نتای  برازش فوق با انجاتعیین شدت رابطه از مدل 

  باشد یعنی»راهبردها« بر»می  1.96بزرگتر از    Tبه دست آمد. چون مقدار آماره     = 14.23Tدرصد، مقدار    95اطمینان  

که حاکی    0.67موثر است و میزان تاثیر، برابر با    %95ی« درسطح اطمینان  ات یامور مال  ی سازمان  یمعمارمدل سرآمدی  

شود.  از پدیده محوری منت  می  که  خاصی  هایکنشها یا برهمکنشراهبرها شامل    6از تاثیر مستقیم و مثبت است..

رتبط با این بعد، به قرار های م مقوله..نماینداند که به طراحی مدل کمک میهاییها و کنشراهبردها و اقدامات، طرح

 زیرتعیین گردید: 

 ( 0.83ی)سازمان یدرحکمران  یو وحدت بخش یهمسوساز (1

 ( 0.88ی) ات ی امور مال  یندهایدر فرآ تال یجیو تحول د ک یخدمات الکترون توسعه (2

 ( 0.79)اطالعات تی و امن  یفناور یراهبرد   توسعه (3

 ( 0.90ی)سازمان  یمعمار  یراهبرد تی ریمد (4

 ( 0.81)آگاهانه یریگ میدرجهت تصم یسازمان  یندهایفرا  سکیر تی ریمد (5

 ( 0.86ی)در جهت هوشمند ساز  ینرم افزار   یسامانه ها  ییو هم افزا ییهمگرا  شیافزا (6

تنیید    %95تحقیق در سطح اطمینان    یات یامور مال  یسازمان   ی معماربدین ترتیب راهبردهای مؤثر بر مدل سرآمدی  

 گردد.می

 کشهر   یاتیسازمانی امهر مال تاثیرگذار معماری تاثیرگذاربر مدل سرآمدی پیامدهای

با متغیرهای پنهان با استفاده از تحلیل عاملی، به منظور تائید عوامل و    راهبردهاپس از شناسایی مقوله ها و مفاهیم  

 : سازی معادالت ساختاری استفاده شد. این روابط به شرح ذیل ارائه می شودتعیین شدت رابطه از مدل 

 بر مدل سرآمدی  تاثیر پیامدها   t-value. مقادیر ضریب مسیر و 12جدول 
 نتیجه آزمهن t-value ضرایب مسیر رابطه 

 تائید 13.56و14.23 0.80*0.92=0.80 معماری سازمانی   مدل سرآمدی پیامدها

آزمون در سطح اطمینان   انجام  با  نتای  جدول فوق  آمد.     = 13.56Tو 14.23درصد، مقدار    95بر اساس  به دست 

ی« درسطح اطمینان  ات یامور مال  یمعمار باشد یعنی»پیامدها« بر»مدل سرآمدی  می  1.96بزرگتر از    Tچون مقدار آماره  

  0.80( برابراست با  0.87و    0.92میزان تاثیر، برابراست با حاصلضرب مسیر مقوله اصلی با راهبردها و پیامدها )   95%

تاثیر مستقیم و مثبت است.   تاثیرگذار مشهود و نامشهودی است که در اثر  خروجیپیامدها شامل  که حاکی از  های 

جامعه در  برند  به  تعلق  بر حس  مبتنی  مکان  برند  مدل  میطراحی  خروجیایجاد  و  استخدام  گردد  از  حاصل  های 

 های مرتبط با این بعد، به قرار زیر تعیین گردید:مقوله. .راهبردها هستند

 ( 0.86ی)تالیجید ی کارآمد تی ارتقا حاکم (1

 (0.77ی)سطح سالمت ادار  اارتق  (2
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 ( 0.79ی) ر یو انعطاف پذ  یبهره ور کردیبا رو یسازمان  بهبودعملکرد (3

 ( 0.88)(یسازمان ییها)کارا نهیهز نهی به تیری مد  یداریپا (4

 ( 0.93ی)سازمان ی نظام هوشمندساز استقرار (5

تنیید    % 95اطمینان  تحقیق در سطح    ی ات یامور مال  یسازمان   ی معماربدین ترتیب پیامدهای مؤثر بر مدل سرآمدی  

 گردد.می

 نتیجه گیری

توسعه    در باالخص  مسیر  کشور  در  سرآمدی  های  میمدل  سازمانی،  را    معماری  رویکردهایی  و  روشها  بایست 

را در سازمانها گذاشته و مدیران و کارشنان سازمان اثرات  بیشترین  نمود که  و   -انتخاب  آن  بکارگیری  برای  را  ها 

مسیر   در  سریعتر  خبره حرکت  کارکنان  مداوم  آموزش  به  معماران  بیشتر  توجه  نماید.  اقناع  سازمانی  معماری  بلوغ 

تواند    های سازمانی میگردد، می  جویی در هزینه  فناوری اطالعات سازمانها و همچنین راهکارهایی که منجر به صرفه

مع  راه راهکارهای  بکارگیری  و  سازمانی  معماری  پیش  از  بیش  توسعه  در  و  بوده  کند.  گشا  کمک  کشور  در  مارانه 

توجیه مدیران و کارشناسان دستگاهها در خصوص مزایای معماری سازمانی، بیش از اینکه در مسیر همراستاسازی  

می باشد،  فعالیتها  و  رضایتاهداف  افزایش  راستای  در  و    بایست  کارکنان  )مدیران،  ذینفع  مختلف  افراد  مندی 

یکپارچه  منظور  به  و  بوده  بهینه  سازی  مشتریان(  هزینه   و  کمترین  با  فعلی  وضعیت  و    سازی  مدیران  تا  باشد،  ها 

های مختلف در بکارگیری راهکارهای معماری تعلل بیشتری به خرج ندهند و برای رها شدن از    کارشناسان دستگاه

مانند جزیره فعلی  بردارند  مشکالت  بلندتری  گام  فرآیندهای موجود  و  بودن سیستمها  و  .امروزه  ای  مکرر  تغییرات 

عمدتا غیر قابل پیش بینی در اهداف و استراتژی های سازمان امور مالیاتی کشور تاثیر بسزایی در ساختار سازمانی،  

فرایندها ، سیستم های اطالعاتی، مدیریت داده ها و زیرساخت های فناوری دارد. هدف از معماری سازمان چابک  

امور  سازمان  در  مذکور  های  بخش  این  بهبود    سازی  به  منجر  سازمانی  معماری  همچنین  باشد.  می  کشور  مالیاتی 

عنوان شهروندان یک جامعه از نحوه ارائه    یاتی بهروابط ذی نفعان امور مالیاتی علی الخصوص رضایت مودیان مال

ان وصول  پذیری ایشان و میزان عمل به تکالیف قانونی مؤثر و ضمن تاثیر مستقیم بر میز  تواند بر قانون  خدمات، می

مشک با  بعضاً  را  دولت  نمایدالدرآمد،  مواجه  بودجه  کسری  جمله  از  جدی  معماریت  سرآمدی  مدل  بنابراین   .  

به  سازمانی مالیاتی   به   منجر  عمال  سازمان  معماری .  باشد  می  سازمان  یک  ایجاد  و  طراحی  آشیل  پاشنه  عنوان  امور 

  یک   اساس  بر  و  کند  می  نهادینه  را  سازمان  در  سازی  هیکپارچ   رویکرد  ایجاد  و  شد  خواهد  ها  سازمان  در  نظم  ایجاد

 یک  و  یکدست  یکپارچه،  سازمان  یک  به  را  مالیاتی  امور  سازمان  همانند  کار  و  کسب  نوع  با  منطبق  اصولی  معماری

  شایسته   نیروهای  آن با متناسب باشد  منسجم و یکپارچه  سازمان  وقتی که  است  بدیهی . می کند تبدیل  منسجم   و شکل

  امروز  که  هایی  عارضه  همچنین .  شد  خواهند  جذب  کار  و  کسب  سازمان  تخصصی  سطوح   و  ها  شغل  با  متناسب  و

 و   موجود  وضعیت  بهبود  به  نسبت  و  داده  تشخیص  تر  سریع  را   شد  خواهد  درگیرآن  موجود  وضعیت  در  سازمان

که   مواردی  موارد،  این.  داشت  خواهد  وعاجالنه   سریع  اقدام  ها   نارسایی   ارتقای    معماری   ضرورت   کامال  است 

  شدن،   سیستماتیک  رویکرد  با   ها  سازمان  امروزه  اینکه  تر   مهم  همه  از   کند   می  تشریح  سازمانی   هر   در  را   سازمانی 

  مونوتورینگ  نوعی  به  و   داشبوردها  به  میخواهند  اطالعات  فناوری  های  زیرساخت  از  استفاده  اطالعات،  فناوری

  سازمانی   معماری  یا  پلتفرم  اگر  و  افتاد  نخواهد  اتفاق  درست  معماری  با  جز  مهم  این  که  کنند  پیدا  دسترسی  ها  فعالیت
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محقق    نگردیده  انجام   درست  باشد  می  سازمان  یک  حرکت   ترین  بنیادی  و  شالوده  که   اصلی  سازمان  اهداف  باشد 

امورمالیاتی سازمانی  معماری  سرآمدی  مدل  مقاله  این  در  اساس  شد.براین    معادالت  رویکرد  کشوربا  نخواهد 

 ( تبیین گردید. SEM)ساختاری

 : پیشنهاد سیاستی

امورمالیاتی)  swotتعیین   سازمان  الکترونیکی  مالیات  درجهت    یسازمان  یندهایفرا  سکیر  تی ریمدبخش 

 ( آگاهانه یریگمیتصم

 تعیین ارکان استراتژی سازمان در بخش فناوری اطالعات 

 ی سازمان  ی درحکمران یو وحدت بخش  یهمسوساز تعیین راهبرد توسعه خدمات الکترونیکی جهت 

 ی ات ی امور مال یندها یدر فرآ یتال یجیو تحول د ک یخدمات الکترون توسعه

 ی مالیات ستانی سازمان  یمعمار  یراهبرد تعیین نقشه راه

 ی در جهت هوشمند ساز یم افزارنر   یسامانه ها  ییو هم افزا ییهمگرا شی افزاتعیین برنامه هایی جهت  
 منابع   

اطالعات و ارتباطات در سازمان    یفناور  ینقش و اهداف معمار  ،(1394پرستو)  ،یو بوداغ   دیسع  ،یینایس  ا؛ یبهن  ا،یبرد

 21در قرن  ت یریمد یالملل  نیکنفرانس ب نیها،دوم

 ها، تهران:و دیدگاه  اصول،مفاهیم  درعمل  سازمانی  (، معماری1395)امیر،  درجه؛  الهام  ،نیا  پروین؛  رئوف  سید ،خیامی 

 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

، سومین کنفرانس بین اللملی، پژوهش در رویارویی با چالش های آینده معماری سازمانی  ،(1395، مهسا)رمضان قم

 آلمان، تیرماه   -ولوژی ، برلینعلوم و تکن

ایران اطالعات  فناوری  کلیه دستگاه  (،  1391)سازمان  بـرای  اطالعات سازمانی  فناوری  معماری  دستورالعمل ضوابط 

 .های معماری سازمانی: آزمایشگاه مرجع مدیریت طرحهای اجرایی، تهران

بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه  (،  1400)اسداله،  خدیویو    امیدعلی،  حسین زاده  ،معصومه،  سرایی

 23-12، صصتابستان ،2فصلنامه مدیریت عملیات سال اول، شماره ، میالآزاد اس

سازمانی  (،1394) امیر  ،محترمی  ؛حسین ،شیرازی  اطالعات(معماری  درعصر  سازمان  دانشگاه )بازآفرینی   : تهران   ،

 صنعتی مالک اشتر 

اوانسر مق  (،1384)عسگر  ،صمدی  مدیران(کتاب  )ویژه  سازمانی  معماری  بر  ای  عالی  ،ناشر،  دمه  شورای  دبیرخانه 

 ،تهران. چاپ اول .اطالع رسانی

فرشاد زهرا ؛فالح،  راد،  محمد ؛طاهری  موسی،  ال  و ،  (1400)عرب  اطالعات  فناوری  سازمان  فرایندهای  بازنگری 

پیاده راستای  در  شیراز  شهرداری  سازمانیارتباطات  معماری  میان،  سازی  تحقیقات  ملی  و  رشته  همایش  درمدیریت  ای 

  139تا  131از  - صفحه، 2دوره  ،  علوم انسانی

فرشاد زهرا ؛فالح،  راد،  م ؛طاهری  موسی،  ال  و   (،1400) حمدعرب  اطالعات  فناوری  سازمان  فرایندهای  بازنگری 

و    ت ی ریدر مد  یرشته ا  انیم  قاتیتحق  ی مل  شیهما  ،ارتباطات شهرداری شیراز در راستای پیاده سازی معماری سازمانی 

 ؛ 2دوره  ؛یعلوم انسان

https://www.gisoom.com/search/book/author-556643/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-556644/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-346049/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3053/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1+%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/843099/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/843100/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/843103/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 س ملی علوم مدیریت نوین،گرگان،سازمان،پنجمین کنفران

هانیه) معمار  یسازگونهی  باز  ی اربردهاک  (،1396کشفی،  چالش  هافرصت :یسازمان  یدر  ملی   ،هاو  همایش  اولین 
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Abstract 

The purpose of this research is to present the model of excellence of the structural equations of the 

dimensions and components of the organizational architecture of the country's tax affairs. In terms of 

the purpose of the present research, and in terms of the data collection method, descriptive-correlation, 

and in terms of the nature of the data, a quantitative method has been used to conduct the research. A 

person was selected as a sample. The indicators and factors identified by the excellence model 

approach were distributed and collected among the samples through the questionnaire, the validity of 

the questionnaire was confirmed through content validity (CVR, CVI) and reliability through 

Cronbach's alpha. The results of data analysis showed The causal factors of the organizational 

architecture with its intervening and contextual factors lead to the strategies that are used in tax affairs, 

which lead to the results of excellence in the country's tax affairs, which differentiates it from other 

government organizations and can provide the highest level of quality management to its beneficiaries. 

In order to create and enjoy a favorable tax organization, operational processes should be implemented 

with the organizational puzzle excellence model in achieving the vision of tax authorities as an 

intelligent, law-abiding, authoritative organization trusted by the stakeholders. 
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