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 مقدمه

 یدارناد هاه بتواناد بارا     یااز ن هایییو فناور یاطالعات یهایستمبه س یتبقا و موفق یها براسازمان

 ,.Issa-Salwe et al)ها همک هند و خدمات بهتر به آن یدمحصوالت جد یشنهادپ، یتموفق یشافزا

2010, p.121.) باه  ویژه توجه، امعهج هایبخش ةهم در اطالعات فناوری وسیع هاربرد به توجه با 

 ویاژه  اهمیات  یریتپاژوهش و ماد  ، وپرورش آموزش ةحوز در ویژه به، آن هاینوآوری و تغییرات

فنااوری   هنند تا ازمی تالش و مؤسسات آموزشی و پژوهشی هادانشگاه، در پی تحقق این امر. دارد

 (.Titthasiri, 2000, p.153)بهره ببرند  های آنو پیشرفت اطالعات

 یفنااور  ةدر حوز یکاستراتژ یزیربرنامه زیاد یتاهم، اطالعات یرشد روزافزون فناور نظر به

 یان در ا پژوهشای  و آموزشای  سساتؤم وها قابل توجه سازمان یگذار یهسرما ینهمچن ،اطالعات

 ییو شناساا  یبررسا ، دهاد  یرخ م یرونیب یطهه در مح یعیسر ییراتو تغ یتعهدات سازمان ،حوزه

 اسات  یهاا رارور   طرح یناستقبال از ا برای یآمادگ یزانحوزه و سنجش م یندر اعوامل اثرگذار 

(Tallon & Kraemer, 1999, p.3) ،یازی ر برناماه  ایان قاادر باه    هاا نساازما  این از بسیاریهنوز  اما 

و  یکاساتراتژ  یازی ر برناماه  ةها اطالعات مناسب و تجربا  آن ینکها یلبه دل، یستندمهم ن یکاستراتژ

با دقات   یداطالعات با یفناور یکاستراتژ ةبرنام، ینبنابرا. اطالعات را ندارند یاز فناور یمند بهره

 اساتراتژیک  همراساتایی  ایان وجاود ایان،    با. شود ینسازمان تدو یکو همراستا با اهداف استراتژ

پاژوهش   یان در ا، نشاده  بررسی هشور داخل در پژوهشی و آموزشی هایسازمانطور خاص در  به

 منظاور  باه هه  شود بررسی می عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش ةسسؤم ییهمراستاصرفاً سطح 

اطالعاات   یفنااور  ةینا در زم اسات و  شاده  تأسیس هشور عالی آموزش نظام در ریزی برنامه بهبود

 ییباه همراساتا   یابیو دسات اسات،   ساریع  تغییارات  باه  پاسخگویی نیازمندو ، هرده گذارییهسرما

عملکارد ساازمان    یباه ارتقاا   هاا گذاری سرمایه این ههدهد  می ینانسه اطمسؤم یندر ا یکاستراتژ

شده  همراستایی استراتژیکثر بر ؤعوامل م پژوهش این در، جهت همین به. شود یمسازمانی منجر 

 . شود تحلیل میسسه ؤم ایندر  ییهمراستا و شوندمی یقانتخاب و تلف هامدل ترینجامع و

وهاار   هساب  یرانماد  یادگاه اسات هاه د   اینبررسی شده، ندرت  به های پیشینتحقیق درآنچه 
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 یاز موراو  ن  ینا، است یکنزد یکدیگراطالعات تا چه اندازه به  یفناور یرانمد یدگاهسازمان و د

 ییسطح همراساتا  تفاوت پژوهش این دلیل همین به، است ثرؤم یاربس همراستاییسطح  یارتقادر 

را بررسای  اطالعاات ساازمان    یفنااور  یرانسازمان و ماد  روهاهسب مدیران دیدگاه از یکاستراتژ

 .هند می

 پژوهش های پرسش هدف و

هدف اصلی این پژوهش بررسای و ارزیاابی ساطح همراساتایی اساتراتژیک فنااوری اطالعاات و        

 . استوهار در سازمان مورد بررسی هسب

 :ند ازا عبارت، شودها پاسخ داده میهه در این پژوهش به آنهایی  پرسش

 ترین عوامل همراستایی استراتژیک در سازمان مورد بررسی هدامند؟مهم. 1

 سازمان مورد بررسی در چه سطحی از همراستایی استراتژیک قرار دارد؟. 2

 ؟استمعیارهای بلوغ همراستایی استراتژیک در سازمان مورد بررسی در چه سطحی . 3

ن فناوری اطالعات از این همراساتایی  وهار و درک مدیراچه تفاوتی بین درک مدیران هسب. 4

 وجود دارد؟

 مباني نظری پژوهش

ایان   هماة . رویکردهای زیادی مطرح شاده اسات  ، چگونگی واهنش به دنیای در حال تغییر بارةدر

در سازمان به عنوان یک اصل زیربنایی و بسایار   1صورتی هه متضمن همراستایی در فقطرویکردها 

تعریف عمومی همراستایی عبارت  (.11-22ص، 1311، ورد و نیکزادرهن) بامعنا هستند، مهم باشند

، باا نیازهاا  ، ءمقصاود یاا سااختار یاک جاز     ، اهاداف ، تقاراها، درجه و میزانی هه نیازها»است از 

(. Nadler & Tushman, 1980, p.40) «اسات دیگر سازگار  ءیا ساختار جز ،مقصود، اهداف، تقاراها

                                                           
1. Alignment 
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ها پرتاب است هه در سازمان( Thompson, 1967, p.234) 1«هدف در حال حرهت»همراستایی یک 

، متقابل بارهم بگذارناد   توانند اثر هه می، همراستایی بین دو یا چند بعد سازمانی و و رها شده است

 (.Sabherwal et al., 1999, p.3)عملکرد رروری است  ةبرای توسع

، ابتکاارات هاارآفرینی  ، و اهتسااب ادغاام  ، هاای جدیاد   تکنولوژی ایجاد، صنایع ةدر هم تقریباً

موفقیت  عامل اصلی و هندپویا میرا  وهار محیط هسب، دهنده و ارتباطات استراتژیک تغییرات نظم

هاا و  ثر و هارآمدی است هه اساتراتژی ؤفناوری اطالعات م، برای یک شرهت موفق در محیط پویا

  (.Silvius, 2007a, p.1) وهار را پشتیبانی هند فرایندهای هسب

همراساتایی فنااوری    ،موفقیت سازمان در مسیر رسایدن باه اهاداف هاالن ساازمانی      به منظور

مدیران فنااوری   ةترین مباحث مدنظر و دغدغ از مهمزیادی دارد و هار اهمیت و هسباطالعات در 

هاای مادیریت عاالی    دغدغاه  ةبررسی سااالن  (.Luftman, 2000, p.3)است ها اطالعات در سازمان

طای چهاار   « وهار همراستایی فناوری اطالعات و هسب»نشان داد  من مدیریت اطالعاتتوسط انج

مادیران ارشاد اطالعاات نیاز     ، به عالوه .(Silvius, 2007b, p.21) بوده است ترین نگرانیسال مهم

وهاار نیاز    بلکاه بارای تادوین اساتراتژی هساب      ،تنها برای تدوین استراتژی فنااوری اطالعاات   نه

 (.Baker et al., 2009, p.2) اندفراخوانده شده

 تعريف مفهوم همراستايي استراتژيک

، شاده اسات   مطارح  که مفهوم همراستایی استراتژیک بایش از یاک دهاه اسات هاه     با توجه به این

 ,Shamekh, 2008) اند هرده بیانمتعددی از این مفهوم  های ریفدانشمندان و نویسندگان مختلف تع

p.27 .) های اطالعاتی هه در یک سازماندهی وظایف سیستم عبارت است ازهمراستایی استراتژیک

 & Brown) شرهت معین باید به عوامل درونی و بیرونی خاص آن شرهت وابسته و مشروط باشاد 

Magill, 1994, p.372).     تناساب اساتراتژیک و   هندرسون و ونکااترامن همراساتایی اساتراتژیک را

زیرساخت و فرایندهای ، استراتژی فناوری اطالعات، هارو ای بین استراتژی هسبیکپارچگی وظیفه
                                                           
1. Moving Target 
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 & Henderson) هنناادتعریااف ماای هااای اطالعاااتیزیرساااخت و فرایناادهای سیسااتم، سااازمانی

Venkatraman, 1999, pp.6-9.)  ای ساازگار  فناوری اطالعات به شایوه  هارگیری بهپالمر و مارهوس

 ,Palmer & Markus, 2000) دانناد ژیک مای همراساتایی اساترات  را  هاای هلای شارهت   با استراتژی

p.242.)  هاای  اهاداف و برناماه  ، موریات أای هاه م درجاه ریچ و بنباست همراستایی استراتژیک را

هاا  هنناد و توساط آن  هار را پشتیبانی مای و هسبهای اهداف و برنامه، موریتأم، فناوری اطالعات

  (.Reich & Benbast, 2000, p.82)اند  تعریف هرده، شوندپشتیبانی می

همراساتایی باا بیاان ثاابتی     ، ایان  مختلف همراستایی مشاهده شد های عریفطور هه در ت همان

وهاار و فنااوری    هامال وظاایف هساب    فرایناد ماداوم تفکیاک    طور هال،  به اما ،مطرح نشده است

 .(Evers, 2010, p.13)شود  سازی متمرهز هاملی بر بهینه ةاطالعات است تا هماهنگی یکپارچ

 عوامل مؤثر بر همراستايي استراتژيک

وهار و فناوری اطالعات ابتدا با مراجعه ثر بر همراستایی استراتژیک هسبؤبرای شناسایی عوامل م

 درباارة  هگرفتا  هاای انجاام  و بررسای ارزیاابی   همراستایی استراتژیک ةهای مختلف در زمینبه مدل

 .من به عنوان مدل تحقیق انتخاب شدمدل بلوغ همراستایی استراتژیک لوفت، های مختلف مدل

 مدل بلوغ همراستايي استراتژيک لوفتمن

ارزیاابی  ( 1شاکل )بعاد   33لاوفتمن ماوارد را در شاش معیاار و      مدل بلوغ همراستایی استراتژیک

  :هند می

وهار سازمان  دانش و اطالعات بین فناوری اطالعات و هسبنظرها، اثربخشی تبادل  :ارتباطات

هاای   اولویات ، خطرهاا ، وهار و فناوری اطالعات محیط هسب، ها برنامه، ها استراتژیسنجد تا  را می

 .یکدیگر را درک هنند

 طوری بیان شاود های بخش فناوری اطالعات باید  ح فعالیتسط :شایستگی و ارزش سازمانی

 . هندوهار سازمان مشخص  هه تعهد فناوری اطالعات را نسبت به هسب

ریازی راهباردی    مادیران فنااوری اطالعاات بایاد در برناماه      :رمدیریت و سطح اعمال اختیاا 
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 فنااوری اطالعاات ساازمان    ةدر حیطا  را وهار سازمان حضور داشته باشند و اختیاارات الزم  هسب

 .داشته باشند

وهار سازمان از معیارهاای بسایار   اطالعات و هسب وجود روابط نزدیک بین فناوری :مشارکت

های اطالعات باید در تدوین استراتژی بخش فناوری. شود ب میمهم همراستایی استراتژیک محسو

 .هننده داشته باشدوهار نقشی تعیینهسب

، هه فناوری اطالعات در سازمان هند این عامل بررسی می (:فناوری)حیطة عمل و زیرساخت 

های  زیرساخت ةهنند و پشتیبانی شود میتا چه اندازه از یک واحد ستادی به یک واحد صفی تبدیل 

 .است پذیر انعطاف

شود هه محیط فرهنگی و اجتماعی سازمان را شامل موارد مربوط به منابع انسانی می :ها مهارت

 .دهندشکل می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Luftman, 2000, p.12) معیارهای بلوغ همراستایی .1شکل

وکار و فناوری اطالعات کسب شش معیار بلوغ همراستایی  

 ارتباطات
 وهار درک فناوری اطالعات از هسب 

 وهار از فناوری اطالعات درک هسب 
 سازمانی یادگیری درون و بین 
 انعطاف ناپذیری قراردادها 
 گذاری دانش اشتراک به 
 شی روابطوسعت و اثربخ 

 شایستگی و ارزش سازمانی
 معیارهای استاندارد فناوری اطالعات 
 وهار معیارهای استاندارد هسب 
  ارتباط متعادل بین فناوری اطالعات و

 هسب وهار
  توافق بر سطح خدمات بخش فناوری

 اطالعات

 

 مدیریت و سطح اعمال اختیار
 وهار  ریزی استراتژیک هسببرنامه 

 یک فناوری اطالعاتریزی استراتژبرنامه 
 دهی ساختار سازمانی و سیستم گزارش 
 بندی هنترل بودجه 
 گذاری فناوری اطالعاتمدیریت سرمایه 

 مشارکت
 وهار از ارزش فناوری درک و آگاهی هسب

 اطالعات
 ریزی نقش فناوری اطالعات در برنامه

 استراتژیک
 های مشترکها و پاداشوجود اهداف، ریسک 
  اطالعاتای فناوری  مدیریت 
 سبک روابط و اعتماد در سازمان 
 مسئول یا پشتیبان فناوری اطالعات 

حیطه عمل و زیرساخت 
 فناوری

 های سازمانیتعیین استراتژی 
  اعالم استانداردها و معیارهای

 هاری و سازمانی
 یکپارچگی معماری 
 پذیری زیرساخت  انعطاف 
 فناوری اطالعات 

 

 هامهارت
 نوآوری و هارآفرینی 
 قدرت فناوری اطالعات سرچشمة 
  سبک مدیریت 
 آمادگی در برابر تغییر 
 جایی شغلی های جابهوجود فرصت 
 آموزش بین بخشی 
 سازمانی تعامالت اجتماعی درون و برون 
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ایی آغااز  هاه از ساطح ابتاد    را دارداز این شش معیار پنج ساطح از بلاوغ همراساتایی     یک هر

 :یابدشود و تا سطح بهینه ادامه می می

وهار و فنااوری اطالعاات   ترین سطح همراستایی است هه در آن هسبپایین: سطح ابتدایی .1

 .موقتی است گرفته برای تسهیل همراستایی های انجاماند و تمامی تالشهمراستا نشده

راساتایی فنااوری   در ایان ساطح تعهادی از ساوی ساازمان بارای ارتقاای هم       : سطح تعهد .2

 .آیدوهار به وجود میاطالعات با هسب

هاه   هناد  میهمراستایی اشاره  ةاین سطح به وجود یک فرایند مستقرشد: سطح تمرهز هامل .3

 .هند میوهار تمرهز بر اهداف هسب

این سطح حاهی از وجود یک فرایند قوی همراستایی است هه بار مفهاوم   : سطح بهبودیافته .4

 .هند مینوان خالق ارزش برای سازمان تأهید فناوری اطالعات به ع

طور  دارد هه به یک فرایند همراستایی استراتژیک وجود دهداین سطح نشان می: سطح بهینه .5

 .وهار قرار گرفته استمیان فناوری اطالعات و هسبهامالً یکپارچه 

 وکار و فناوری اطالعات همراستايي بین استراتژی کسب یارتقاعوامل 

بیان هردند ابزار مهم برای درک چگونگی دستیابی به همراساتایی موفاق   ( 2222)شنکز گارتلن و ف

. دندهاست هه همراستایی را ارتقا می یشناخت عوامل، اطالعاتوهار و فناوری بین استراتژی هسب

وهاار و فنااوری    های هسبهمراستایی بین استراتژی یده عامل ارتقا، مربوط متون نظریبا تحلیل 

 (.1جدول ) فرایندی و سازمانی شناسایی شد، در سه دسته عوامل فردی، تاطالعا
 

 

 اطالعاتوکار و فناوری عوامل ارتقای همراستایی بین استراتژی کسب. 1ادامة جدول

 عوامل فردی

 وهار و فناوری اطالعات  گیرندگان هسباندیشی بین تصمیم هم

 هار و گیرندگان هسب مدیریت مهارت و ظرفیت تصمیم

 گیرندگان فناوری اطالعات  مدیریت مهارت و ظرفیت تصمیم

 وهار و فناوری اطالعات  گیرندگان هسب ارتباطات بین تصمیم

 وهار و فناوری اطالعات  مشارهت فعال در سطح شرهت در تدوین استراتژی هسب



   073                                                                     1315تابستان ، 2، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

 اطالعاتوکار و فناوری عوامل ارتقای همراستایی بین استراتژی کسب. 1ادامة جدول

 عوامل فردی

 وهار در تدوین استراتژی فناوری اطالعات  گیرندگان هسب مشارهت تصمیم

 وهار گیرندگان فناوری اطالعات در تدوین استراتژی هسب ت تصمیممشاره

 عوامل فرایندی

 .دهد فرایندی هه وروح و سازگاری را افزایش می

 .وهار مرتبط است دهد اهداف استراتژی فناوری اطالعات با اهداف هسب فرایندی هه اطمینان می

 .اف استراتژی فناوری اطالعات مرتبط استوهار با اهد دهد هه اهداف هسب فرایندی هه اطمینان می

 .هند وهار را تسهیل می دسترسی به فرایندهای رسمی هه همراستایی هسب

 .هند فرایندهای ارتباطی رسمی به جا و مناسب هه همراستایی را تسهیل می

 .دارد (بیش از پنج سال)وهار تمرهز بلندمدت  دهد هه استراتژی هسب فرایند رسمی اطمینان می

 .دارد( بیش از پنج سال)دهد هه استراتژی فناوری اطالعات تمرهز بلندمدت  فرایند رسمی اطمینان می

 عوامل سازمانی

 .هند وهار را تسهیل می گیرندگان فناوری اطالعات و هسب ساختار سازمانی همراستایی بین تصمیم

 .هند وهار را تسهیل می و هسبگیرندگان فناوری اطالعات  فرهنگ سازمانی همراستایی بین تصمیم

 .شود فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار سازمانی نوآوری در نظر گرفته می
Gartlan & Shanks, 2007, pp.118-120 

 تجربي ۀپیشین

هار و فناوری اطالعات تحقیقات متعددی در داخل و خاار  از هشاور   و هسبهمراستایی  ةدر زمین

 .شودبه برخی از این تحقیقات اشاره می 2 جدولهه در  انجام گرفته است
 

 استراتژیک همراستایی ةزمین در گرفته انجام تحقیقات. 2جدولادامة 

 نویسنده تحقیق هدف تحقیق هاییافته

 ةدانش هارهنان دربار، هارهنان ینموجود ب یاعتماد سازمان

اطالعات ارتباط مثبت و  یهار و فناورو هسب یهایاستراتژ

 .اطالعات سازمان دارند یهار و فناورو هسب ییراستابا هم یقو

هارهنان و  ییهمراستا ةرابط بررسی

اطالعات و  یفناور ییهمراستا

 وهارهسب

و  لونگ چون

 همکاران

(2211) 

و ، یاتیعمل ییهمراستا، یکاستراتژ ییهمراستا ةلفؤسه م

 بر یکاستراتژ ییهمراستا .هردرا مطرح  یاجتماع ییهمراستا

 ییهمراستا هایلفهؤم بررسی

اطالعات و  یفناور وهار و هسب

و  گچن

همکاران 
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 استراتژیک همراستایی ةزمین در گرفته انجام تحقیقات. 2جدولادامة 

 نویسنده تحقیق هدف تحقیق هاییافته

بر انسجام  یاتیعمل ییهمراستا و یمت به مشتربهبود خد

خدمت به  یفیتبر بهبود ه یاجتماع ییهمراستا و خدمات

 .گذار استیرثأت یمشتر

 خدمت هیفیت بهبود بر هاآن یرتأث

 سطح با هایی سازمان در مشتری به

 متفاوت یکپارچگی و انسجام

(2221) 

تفاوت یبرخهای آن و یافته است هار گرفته شده مدل لوفتمن به

 یراطالعات و مد یرمد، هارو هسب یرمد ینها را در درک ب

 .اطالعات نشان داد یفناور

بلوغ  سطحتفاوت ادراک 

 یرانمد ینب یکاستراتژ ییهمراستا

 یلویسس

(2222) 

و ارتباطات ، یهمکار مشارهت و، اعتماد و درک، دانش مشترک

 .گذارند می یکاستراتژ ییبر همراستا یمثبت یرثأت

 همراستایی در مؤثر عوامل بررسی

 استراتژیک

 عرفات

(2222) 

مدل سنجش  ولوفتمن  یکاستراتژ ییمدل سنجش بلوغ همراستا

 یآموزش عال یسسات دولتؤمتجلوپن و برون در م ییهمراستا

 .هستند یمعتبر و هاربرد یمالز

 هایمدل یاجرا یتقابل سیبرر

سسات ؤدر م یکاستراتژ ییهمراستا

 یمالز یآموزش عال یدولت

 یوسفو  یربص

(b2222) 

، یسسات آموزشؤم بودنسودآوریرغ یانظر از سودآور  صرف

الزم  یادار یندهایفرا یو اثربخش ییابهبود هار یبرا ییهمراستا

 یعاتاطال یهایستمس یزیر برنامه یقامر از طر یناست هه ا

 .یدآیدست م هب یکاستراتژ

 همراستایی اهمیت بررسی

 آموزشی سساتؤم در استراتژیک

 یوسفو  یربص

(a2222) 

. شده است توجه یدر بخش دولت یکاستراتژ ییهمراستابه 

 یهایاستد هه هدام سنهن یابیارز یدبا آموزشی سساتؤم

و  هایستمس ةتمرهز در توسععدم یامربوط به تمرهز ، شده یهتوص

 یمناسب برا یجبه نتا یابیتوانند در دست یم یریگ یمتصم

 .ثر باشندؤم یسازمان یاستراتژ

 ییهمراستا یچگونگ یلتحل

اطالعات در  یفناور یکاستراتژ

 یدولت یآموزش سساتؤم

 یازیدب یکامون

 و همکاران

(2222) 

 یکاستراتژ ییهمراستا ةخبرگان حوز یتجرب ةمطالع یجنتا

هه بر  یمختلف یتموفق یاتیعوامل ح ینسب یتاهم یرامونپ

ند، گذاریرأثوهار سازمان تاطالعات و هسب یفناور ییهمراستا

 .بیان شده است

بر  ثرؤم یاتیعوامل ح تعیین

اطالعات و  یفناور ییهمراستا

 هار سازمانو هسب

و  یانمان

 یسرخ عرب

(1311) 

، هارو هسب یابعاد استراتژ ینب ییهه همراستا ییهاسازمان

، ددارن اطالعات یاطالعات و ساختار فناور یفناور یاتژاستر

 .را شاهد خواهند بود یعملکرد بهتر

 یفناور ییهمراستا ةرابط یبررس

وهار با عملکرد اطالعات و هسب

 فعال در یهادر شرهت یسازمان

 اطالعات یفناور ةینزم

مانیان و 

 همکاران

(1311) 
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 روش و ابزار پژوهش

از ناو   )توصایفی  ، گاردآوری اطالعاات   ةهاربردی و از لحااظ نحاو   ،این پژوهش از لحاظ هدف

شاده  هاار گرفتاه    ی بهالؤس 43 ةها پرسشنامدر این تحقیق به منظور گردآوری داده. است( پیمایشی

 42بعاد و   شاش  هاا  پرساش ایان  . تنظیم شده اسات  ای گزینه پنجهه بر اساس طیف لیکرت ، است

 عوامال  د هه بر اساس مدل بلوغ همراساتایی لاوفتمن و  سنجنشاخص همراستایی استراتژیک را می

روایی این پرسشانامه از طریاق خبرگاان هاه      .است همراستایی استراتژیک گارتلن و شنکز یارتقا

آلفاای   باا محاسابة  پایایی پرسشنامه . ارزیابی شد، مدیریت و مدیران سازمان بود تادانمتشکل از اس

  .است شده بیان پرسشنامه ابعاد هرونباخ ایآلف رریب 3 جدول در .هرونباخ سنجیده شد
 

 پرسشنامه ابعاد کرونباخ آلفای ضریب .3جدول

 کرونباخ آلفای ضریب ها پرسش تعداد ابعاد
 22/2 2 ارتباطات

 12/2 12 سازمانی ارزش و شایستگی
 15/2 2 اختیار اعمال سطح و مدیریت

 12/2 2 مشارهت
 11/2 5 فناوری زیرساخت و عمل حیطة

 14/2 2 ها هارتم
 12/2 43 هل

 آماری ۀجامعه و نمون

باشاند هاه   ریزی آموزش عالی مای پژوهش و برنامه ةسسؤمدیران م همة، آماری این تحقیق ةجامع

هار ساازمان یاا اساتراتژی فنااوری اطالعاات      و هسبمستقیم در تدوین یا اجرای استراتژی  طور به

 .گرفات  انجام یسرشمار مورد مطالعه ةودبودن جامعبا توجه به محد. (نفر 53) سازمان نقش دارند

 .بیان شده است 4 درصد فراوانی جایگاه و سمت شغلی مدیران در جدول
 

 

 (درصد فراوانی)جایگاه و سمت شغلی مدیران . 4جدول

 جایگاه سازمانی
 1/22 مدیر میانی

 2/22 مدیر عملیاتی

 سمت شغلی
 2/11 وهار مدیر هسب

 3/11 تمدیر فناوری اطالعا
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   های پژوهشها و يافته هتحلیل داد

 ترين عوامل همراستايي استراتژيک در سازمان مورد بررسي مهم

وهار و فناوری اطالعات ابتدا با مراجعه ثر بر همراستایی استراتژیک هسبؤبرای شناسایی عوامل م

باین ایان    گرفتاه  انجاام های و بررسی ارزیابی، همراستایی استراتژیک ةهای مختلف در زمینبه مدل

. مدل بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن به عناوان مادل تحقیاق انتخااب شاد     ، های مختلفمدل

 :برخی علل انتخاب این مدل به شرح زیر است

شده اسات هاه ساه     طراحیهای مدل سنجش آمادگی همراستایی لوفتمن یکی از معدود مدل -

 .مد نظر گرفته استرا سنجش و حفظ همراستایی ، دستیابی ةزمین

شده  طراحیهای قبلی ثر بر آمادگی سازمان برای همراستایی هه در قالب مدلؤعوامل م همة -

بسایار مطلاوبی    است و از نظر جامعیت عوامال  بود به نحوی در مدل لوفتمن منعکس شده

 .قرار دارد

سساات  ؤم، ورمحا  داناش ، اطالعاات  های مبتنی بر فنااوری مکرر در سازمان طور بهاین مدل  -

هاایی مناساب   در چنین سازمان هارگیری آن بهو  هار گرفته شده است جز آن به تحقیقاتی و

 .است

هنند،  میوهار تمرهز گیری همراستایی فناوری اطالعات و هسباز میان مطالعاتی هه بر اندازه -

ان بر مبناای  ابزار آن. استگرفته  مترین بررسی انجااسلدگیانوفسکی و همکاران جامع ةمطالع

. (Sledgianowski et al., 2006) طراحی شده است لوفتمن مدل بلوغ همراستایی استراتژیک

و  بررسای شاده اسات   ابازار   ، روایی و پایایی اینای هه چن انجام دادهبه عالوه در مطالعه

ری گیا اثربخش اندازه طور تواند میزان بلوغ همراستایی را به تأیید شده است هه این ابزار می

 .(Chen, 2010)هند 

های ماؤثر در همراساتایی اساتراتژیک    نیز به منظور تکمیل مؤلفه( 2222)مدل گارتلن و شنکز 

به دلیل اینکاه ایان   . هار گرفته شد به ،اندهار هه در مدل لوفتن بیان شدهو هسبفناوری اطالعات و 

آزموده شاده  ( جز آنماتی و ، پژوهشی، خدمالی، از قبیل تولیدی)های مختلفی مدل نیز در سازمان
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در  را تاوان آن پاس مای  ، خوبی روشن شاده اسات   آوری و تحلیل داده در آن به جمعفنون است و 

 . هار گرفت بهمراهز پژوهشی نیز 

 ةسسا ؤمادیریت و مادیران م   ةرشات  اساتادان ها در اختیار خبرگان هاه متشاکل از   این شاخص

شایساتگی  ، بعد ارتباطات ، ششدر نهایت. گرفتقرار  ند،ریزی آموزش عالی بودپژوهش و برنامه

عمال و زیرسااخت فنااوری و    ة حیط، مشارهت، مدیریت و سطح اعمال اختیار، و ارزش سازمانی

اساتایی اساتراتژیک شناساایی    های ارزیاابی همر شاخص به عنوان شاخص 42ها متشکل از مهارت

 .شد

 سازمان مورد بررسي سطح همراستايي 

، در هار  سازمان مورد مطالعه ةوتحلیل میانگین نمر راستایی لوفتمن در تجزیهبر اساس مدل بلوغ هم

 ةمرحلا  4تاا   3بین ، تعهد ةمرحل، 3تا  2نگری، بین  ح ابتدایی و تکسط، 2تا  1امتیازهای بین  بعد

 دهاد بهینه را نشان مای  ةمرحل 5 امتیاز و ،شدهیافته و مدیریتبهبود ةمرحل 5تا  4بین ، تمرهز هامل

 . شده استنشان داده  5در جدول هه 
 

 میانگین تغییرات سطح بلوغ همراستایی. 5جدول

 5 1/4-4 1/3-3 1/2-2 1/1-1 شده امتیاز محاسبه

 بهینه بهبودیافته تمرهز هامل تعهد ابتدایی سطح همراستایی

دسات   هبا  22/2ریزی آموزش عالی  پژوهش و برنامه ةسسؤمیانگین همراستایی استراتژیک در م

تعهاد   ةدر سطح دوم بلوغ همراستایی استراتژیک هه همان مرحلا  مؤسسهدهد این د هه نشان میآم

در ابتدای سطح همراساتایی   مؤسسهدهد در این سطح نشان می مؤسسهقرارگرفتن . است قرار دارد

، هار و فناوری اطالعات از هاربردهاای ساازمانی  و هسبدر این سطح به دلیل آگاهی محدود . است

در این ساطح نقاش و جایگااه اساتراتژیک فنااوری      . رسد به نظر می به همراستایی مشکلرسیدن 

اماا باا   . شاود های بالقوه برای همراستایی آغااز مای  اطالعات نهادینه نشده است و شناخت فرصت

ساازمان میازان بسایاری از ساطح دو را      ،ارزیابی شده اسات  22/2توجه به اینکه سطح همراستایی 

تواناد باه   مای  مؤسسهو این  استرسیدن به سطح سوم بلوغ همراستایی  ةآماد پشت سر گذاشته و
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و در صاورت داشاتن روناد     هناد توجاه  ، سوم هه ساطح تمرهاز هامال اسات     ةهای مرحلویژگی

 .غ همراستایی استراتژیک حرهت هندبه سمت تمرهز بر بلو، رشد روبه

 ان مورد بررسيمعیارهای بلوغ همراستايي استراتژيک در سازم سطح همراستايي

 نشاان  2شکل هه در  استزیر  شرحسطح بلوغ همراستایی در شش بعد همراستایی استراتژیک به 

 .داده شده است

هاه درک   ادر سطح دوم بلوغ همراستایی قرار دارد باه ایان معنا    23/2بعد ارتباطات با میانگین 

هارهنان فناوری اطالعاات   هار سازمان و مدیران وو هسبهارهنان  محدودی بین دو گروه مدیران و

تواند باه درک متقابال خاوبی    اما با اندهی ارتقا و افزایش این درک محدود می ،سازمان وجود دارد

 .تبدیل شود

باه ایان   . نیز در سطح دوم قارار گرفتاه اسات    22/2بعد شایستگی و ارزش سازمانی با میانگین 

وهار سازمان تاا حاد قابال تاوجهی     تعهد فناوری اطالعات نسبت به هسب مؤسسههه در این  امعن

و باا   گیارد انجاام مای  ا هاار  طاور  گرفته در بخش فناوری اطالعات به انجامهای وجود دارد و هزینه

 .تواند به اثربخشی تبدیل شودها مییی هزینهااندهی تالش این هار

 

 
 

 میانگین ابعاد همراستایی استراتژیکنمودار . 2شکل 

بیاان  اسات هاه    در سطح دوم ارزیابی شاده  13/2ار با میانگین بعد مدیریت و سطح اعمال اختی

 ،شاود وهار سازمان به مدیر فناوری اطالعات داده میمیزان اختیاری هه از سوی مدیر هسب هندمی
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، در سطح ساوم  12/3بعد مشارهت با میانگین  .گاه استبهیاتی و پاسخگویی گاهدر حد سطوح عمل

فنااوری اطالعاات دارایای     مؤسساه هاه در ایان    است به این معنا تمرهز هامل قرار گرفته ا ةمرحل

 . شود و محرک فرایندهای سازمانی استمحسوب می

وهاار  در ساطح دوم قارار دارد و هساب    22/2عمل و زیرساخت فناوری با میانگین  ةبعد حیط

فنااوری  هاار و  و هسبولی هنوز  ،سازمان به لحاظ این بعد در تعامل با فناوری اطالعات قرار دارد

در ارزیاابی   ههدر سطح دوم قرار دارد  53/2ها با میانگین بعد مهارت. نیافته استعات انسجام اطال

دهد هه هارهنان هسب هرده است و نشان می مؤسسهترین میانگین را در این ابعاد همراستایی پایین

ساتایی  زایش همرااف به های مورد نیاز محیط فرهنگی و اجتماعی سازمان هههنوز در هسب مهارت

 .ندهند، رعیفهمک می

 وکار و مديران فناوری اطالعات از همراستايي تفاوت بین درک مديران کسب

ایان دو   هاای هار و مادیران فنااوری اطالعاات نظر   و هسببه منظور بررسی تفاوت دیدگاه مدیران 

هل در ساازمان   هر دو گروه سطح بلوغ همراستایی، 2 بر اساس جدول. شود می گروه با هم مقایسه

از دید مدیران فنااوری  ، این دو با هم ةاما در مقایس، اندرا سطح دوم یعنی سطح تعهد ارزیابی هرده

 .تر استایی استراتژیک همی پاییناطالعات سطح همراست
 

 دیدگاه مدیران اجرایی و دیدگاه مدیران فناوری اطالعات ةمقایس .6جدول

 ارتباطات 
شایستگی 

 و ارزش

اعمال 

 تیاراخ
 مشارکت

زیرساخت 

 فناوری
 ها مهارت

همراستایی 

 کل

 21/2 51/2 22/2 12/3 11/2 22/2 23/2 هارو هسب مدیر

 23/2 14/2 3 21/2 42/2 12/2 21/2 فناوری اطالعات مدیر

هاای  ایان دو گاروه از مادیران را بار حساب شااخص       هاینظر ةمقایسهه  3با توجه به شکل 

 هاای طور هلای نظر  توان دریافت مدیران در بعد ارتباطات بهمی، هندهمراستایی استراتژیک بیان می

، پذیری انعطاف، مدیران فناوری اطالعات، ناپذیری قرارداداما در شاخص انعطاف اند، یکسانی داشته

تار از مادیران   هاا را راعیف  روابط باز و صمیمانه بین بخاش فنااوری اطالعاات باا ساایر بخاش      
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، هاار و هساب مادیران فنااوری اطالعاات در مقایساه باا مادیران        .ناد اهاار ارزیاابی هارده   و هساب 

 . دانندگذاری دانش و وسعت و اثربخشی روابط را در سطح باالتری می اشتراک به

مدیران فنااوری  . هلی اختالف نظری وجود ندارد طور ر بعد شایستگی و ارزش سازمانی نیز بهد

تباط متعادل بین معیارهای فناوری اطالعاات  های ارشاخص، هارو هسباطالعات نسبت به مدیران 

این  یهای مشابه برای ارتقا های بخش فناوری اطالعات سازمانهار و الگوبرداری فعالیتو هسبو 

 ةگاذاری حاوز  هاای رسامی در سارمایه   دانند و ارزیابی و بازنگریرا در سطح باالتری میمؤسسه 

 .اندتر ارزیابی هردهرا رعیف همؤسسفناری اطالعات و وجود فرهنگ بهبود مستمر در 

مادیران فنااوری اطالعاات در مقایساه باا مادیران       ، در بعد مادیریت و ساطح اعماال اختیاار    

هار سازمان رعیف اسات  و هسبریزی استراتژیک اند هه حضورشان در برنامههار بیان هردهو هسب

 .را ندارندفناوری اطالعات  ةو اختیار الزم در حیط
 

 
 کار و مدیران فناوری اطالعاتو کسبها از دیدگاه مدیران شاخص ةمقایس .3شکل 
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اناد  تر از مدیران فناوری اطالعات ارزیابی هردههار سازمان قویو هسببعد مشارهت را مدیران 

پشاتیبانی از فنااوری   ، هار از ارزش فنااوری اطالعاات  و هسبهار درک و آگاهی و هسبو مدیران 

در صورتی ، اند طالعات در سطح سازمان را باالتر ارزیابی هردهاطالعات و مشارهت فعال فناوری ا

 .دانندتر میها را رعیفهه مدیران فناوری اطالعات این شاخص

هار و هسبتر از مدیران عمل و زیرساخت فناوری را مدیران فناوری اطالعات قوی ةبعد حیط 

زیرساخت فنااوری اطالعاات    پذیری های یکپارچگی معماری و انعطافاند و شاخصارزیابی هرده

تر هار قویو هسباما فرایندهای تسهیل همراستایی را مدیران  .اند نیز به همین صورت ارزیابی شده

 .اندارزیابی هرده

هاای   شااخص  در تر ارزیابی شده است وها توسط مدیران فناوری اطالعات رعیفبعد مهارت

نظار   بخشای ایان اخاتالف    ییر و آموزش بینآمادگی در برابر تغ، سرچشمه قدرت فناوری اطالعات

 .گیر است چشم

 و نتیجه  بحث

مدیران اجرایی است و مدیران ارشاد   ةاز دو دهه است هه اولین دغدغ همراستایی استراتژیک بیش

مادیران ارشاد    .مناد هارده اسات    هفناوری اطالعات عالق ةاقداماتی در زمین دادن اجرایی را به انجام

وهار بلکه برای تدوین استراتژی هسب ،برای تدوین استراتژی فناوری اطالعاتتنها  اطالعات نیز نه

به دلیل اینکه مادیران ارشاد اجرایای بار فنااوری اطالعاات بیشاتر تمرهاز         . اندنیز فراخوانده شده

بدانند هه چگونه استراتژی فناوری  باید و اندمدیران ارشد اطالعات نقش استراتژیک یافته، هنند می

هنناد و همراساتایی را زماان بیشاتری حفاظ       را همراستا و همسو هارو هسببا استراتژی اطالعات 

 . هنند

ترین عوامل مؤثر بر همراستایی استراتژیک در ساازمان ماورد    مهم، شد بیانبا توجه به آنچه هه 

 عوامال ارتقاای   هاارگیری  باه با در این پژوهش مدل لوفتمن است هه شده در  عوامل مطرح بررسی

 یربصا این نتیجه با نتایج تحقیق . ایی هه توسط گارتلن و شنکز بیان شده، تکمیل شده استهمراست

مشاابه اسات    (1315) یو اهبر یجانیپورپ یعل، (1311)ی سرخ عرب و یانمان، (b2222) یوسفو 
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هه مدل شنکز و گاارتلن   (2221)تاهراه  یمجاند و نیز با نتیجة تحقیق  هه مدل لوفتمن را تأیید هرده

 .هند، یکسان است تأیید می را

پاژوهش و   ةدهاد ساطح بلاوغ همراساتایی اساتراتژیک مؤسسا      های این مطالعه نشان مییافته

از میان ابعاد همراستایی . است( دوم مدل لوفتمن ةمرحل)تعهد  ةریزی آموزش عالی در مرحل برنامه

 ةحیطا ، عماال اختیاار  مدیریت و ساطح ا ، مانیاستراتژیک، ابعاد ارتباطات، شایستگی و ارزش ساز

. ها در سطح دوم و بعد مشارهت در سطح ساوم قارار گرفات   عمل و زیرساخت فناوری و مهارت

ساطح همراساتایی   ، هار و مادیران فنااوری اطالعاات مقایساه شاد     و هسبمدیران  هاینظر ،سپس

. ددسات آما  ه ب 23/2 فناوری اطالعاتو از دید مدیران  21/2وهار استراتژیک از دید مدیران هسب

هر دو گروه مدیران ساطح بلاوغ همراساتایی را ساطح دوم ارزیاابی هردناد هاه حقیقات ارتبااط          

هند دسترسی به این ارتباط مهم و اساسی  دهد و بیان میوهار و فناوری اطالعات را نشان می هسب

ساطح بلاوغ   ، هناد  مای  مشاابه اسات هاه بیاان    ( 2222)این نتیجه با یافته تحقیاق سایلویس   . است

 اًوهاار تقریبا   استراتژیک سازمان از دیدگاه مدیران فناوری اطالعاات و مادیران هساب   ی همراستای

باه   باشاد،  یشاتر ب واحدهای اجرایی و واحاد فنااوری اطالعاات   هر چه ارتباط بین مشابه است و 

 .دهندمی بیشتریهمراستایی استراتژیک اهمیت 
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