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 .1کارشناسارشد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات ،مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران
 .3استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/70/52 :؛ تاریخ پذیرش)3131/35/31 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی همراستایی استراتژیک کسبوکار و فناوری اطالعات از دیدگاه مدیران سازمان انجام گرفته استت.
تحقیق حاضر با مدل سطح بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن و عوامل ارتقای همراستایی گارتلن و شنکز همراستایی را ارزیتابی کترده
است .جامعة آماری تحقیق حاضر مدیران مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ( 21نفر) میباشند که بته روش سرشتماری متورد
مطالعه قرار گرفتهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده است .میانگین همراستایی استراتژیک نشان متیدهتد ،مؤسسته در ستطح دوم
بلوغ همراستایی (مرحلة تعهد) قرار دارد .از میان ابعاد همراستایی استراتژیک ،ابعتاد ارتااطتات ،شایستتگی و ارزش ستازمانی ،متدیریت و
سطح اعمال اختیار ،حیطة عمل و زیرساخت فناوری و مهارت هتا در ستطح دوم و بعتد مشتارکت در ستطح ستوم قترار گرفتت .متدیران
کسبوکار و مدیران فناوری اطالعات ،هر دو بلوغ همراستایی را در سطح دوم ارزیابی کردند.

کلیدواژگان
استراتژی فناوری اطالعات ،استراتژی کسبوکار ،مدیر فناوری اطالعات ،مدیر کسبوکار ،همراستایی استراتژیک.

 نویسندة مسئول ،رایانامهbazrafshan.ha@gmail.com :
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مقدمه
سازمانها برای بقا و موفقیت به سیستمهای اطالعاتی و فناوریهایی نیااز دارناد هاه بتواناد بارای
افزایش موفقیت ،پیشنهاد محصوالت جدید و خدمات بهتر به آنها همک هند (
p.121

Issa-Salwe et al.,

 .)2010,با توجه به هاربرد وسیع فناوری اطالعات در همة بخشهای جامعه ،توجه ویژه باه

تغییرات و نوآوریهای آن ،بهویژه در حوزة آموزشوپرورش ،پاژوهش و مادیریت اهمیات ویاژه
دارد .در پی تحقق این امر ،دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تالش میهنند تا از فنااوری
اطالعات و پیشرفتهای آن بهره ببرند (.)Titthasiri, 2000, p.153
نظر به رشد روزافزون فناوری اطالعات ،اهمیت زیاد برنامهریزی استراتژیک در حوزة فنااوری
اطالعات ،همچنین سرمایهگذاری قابل توجه سازمانها و مؤسسات آموزشای و پژوهشای در ایان
حوزه ،تعهدات سازمانی و تغییرات سریعی هه در محیط بیرونی رخ میدهاد ،بررسای و شناساایی
عوامل اثرگذار در این حوزه و سنجش میزان آمادگی برای استقبال از این طرحهاا راروری اسات
( ،)Tallon & Kraemer, 1999, p.3اما هنوز بسیاری از این ساازمانهاا قاادر باه ایان برناماهریازی
استراتژیک مهم نیستند ،به دلیل اینکه آنها اطالعات مناسب و تجرباة برناماهریازی اساتراتژیک و
بهرهمندی از فناوری اطالعات را ندارند .بنابراین ،برنامة استراتژیک فناوری اطالعات باید با دقات
و همراستا با اهداف استراتژیک سازمان تدوین شود .با وجاود ایان ،ایان همراساتایی اساتراتژیک
بهطور خاص در سازمانهای آموزشی و پژوهشی در داخل هشور بررسی نشاده ،در ایان پاژوهش
صرفاً سطح همراستایی مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی بررسی می شود هه باه منظاور
بهبود برنامهریزی در نظام آموزش عالی هشور تأسیس شاده اسات و در زمیناة فنااوری اطالعاات
سرمایهگذاری هرده ،و نیازمند پاسخگویی باه تغییارات ساریع اسات ،و دساتیابی باه همراساتایی
استراتژیک در این مؤسسه اطمینان میدهد هه این سرمایهگذاریهاا باه ارتقاای عملکارد ساازمان
سازمانی منجر میشود .به همین جهت ،در این پژوهش عوامل مؤثر بر همراستایی استراتژیک شده
و جامعترین مدلها انتخاب و تلفیق میشوند و همراستایی در این مؤسسه تحلیل میشود.
آنچه در تحقیقهای پیشین بهندرت بررسی شده ،این اسات هاه دیادگاه مادیران هسابوهاار
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سازمان و دیدگاه مدیران فناوری اطالعات تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک است ،این موراو نیاز
در ارتقای سطح همراستایی بسیار مؤثر است ،به همین دلیل این پژوهش تفاوت سطح همراساتایی
استراتژیک از دیدگاه مدیران هسبوهار سازمان و مادیران فنااوری اطالعاات ساازمان را بررسای
میهند.
هدف و پرسشهای پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسای و ارزیاابی ساطح همراساتایی اساتراتژیک فنااوری اطالعاات و
هسبوهار در سازمان مورد بررسی است.
پرسشهایی هه در این پژوهش به آنها پاسخ داده میشود ،عبارتاند از:
 .1مهمترین عوامل همراستایی استراتژیک در سازمان مورد بررسی هدامند؟
 .2سازمان مورد بررسی در چه سطحی از همراستایی استراتژیک قرار دارد؟
 .3معیارهای بلوغ همراستایی استراتژیک در سازمان مورد بررسی در چه سطحی است؟
 .4چه تفاوتی بین درک مدیران هسبوهار و درک مدیران فناوری اطالعات از این همراساتایی
وجود دارد؟
مباني نظری پژوهش
دربارة چگونگی واهنش به دنیای در حال تغییر ،رویکردهای زیادی مطرح شاده اسات .هماة ایان
رویکردها فقط در صورتی هه متضمن همراستایی 1در سازمان به عنوان یک اصل زیربنایی و بسایار
مهم باشند ،بامعنا هستند (رهنورد و نیکزاد ،1311 ،ص .)11-22تعریف عمومی همراستایی عبارت
است از «درجه و میزانی هه نیازها ،تقاراها ،اهاداف ،مقصاود یاا سااختار یاک جازء ،باا نیازهاا،
تقاراها ،اهداف ،مقصود ،یا ساختار جزء دیگر سازگار اسات» (.)Nadler & Tushman, 1980, p.40

1. Alignment
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همراستایی یک «هدف در حال حرهت» )Thompson, 1967, p.234( 1است هه در سازمانها پرتاب
و رها شده است و همراستایی بین دو یا چند بعد سازمانی ،هه میتوانند اثر متقابل بارهم بگذارناد،
برای توسعة عملکرد رروری است (.)Sabherwal et al., 1999, p.3
تقریباً در همة صنایع ،ایجاد تکنولوژیهاای جدیاد ،ادغاام و اهتسااب ،ابتکاارات هاارآفرینی،
تغییرات نظمدهنده و ارتباطات استراتژیک ،محیط هسبوهار را پویا میهند و عامل اصلی موفقیت
برای یک شرهت موفق در محیط پویا ،فناوری اطالعات مؤثر و هارآمدی است هه اساتراتژیهاا و
فرایندهای هسبوهار را پشتیبانی هند (.)Silvius, 2007a, p.1
به منظور موفقیت سازمان در مسیر رسایدن باه اهاداف هاالن ساازمانی ،همراساتایی فنااوری
اطالعات در هسبوهار اهمیت زیادی دارد و از مهمترین مباحث مدنظر و دغدغة مدیران فنااوری
اطالعات در سازمانها است

(2000, p.3

 .)Luftman,بررسی سااالنة دغدغاههاای مادیریت عاالی

توسط انجمن مدیریت اطالعات نشان داد «همراستایی فناوری اطالعات و هسبوهار» طای چهاار
سال مهمترین نگرانی بوده است

(2007b, p.21

 .)Silvius,به عالوه ،مادیران ارشاد اطالعاات نیاز

نهتنها برای تدوین استراتژی فنااوری اطالعاات ،بلکاه بارای تادوین اساتراتژی هسابوهاار نیاز
فراخوانده شدهاند (.)Baker et al., 2009, p.2
تعريف مفهوم همراستايي استراتژيک

با توجه به اینکه مفهوم همراستایی استراتژیک بایش از یاک دهاه اسات هاه مطارح شاده اسات،
دانشمندان و نویسندگان مختلف تعریفهای متعددی از این مفهوم بیان

هردهاند ( Shamekh, 2008,

 .)p.27همراستایی استراتژیک عبارت است از سازماندهی وظایف سیستمهای اطالعاتی هه در یک
شرهت معین باید به عوامل درونی و بیرونی خاص آن شرهت وابسته و مشروط باشاد

( & Brown

 .)Magill, 1994, p.372هندرسون و ونکااترامن همراساتایی اساتراتژیک را تناساب اساتراتژیک و
یکپارچگی وظیفهای بین استراتژی هسبوهار ،استراتژی فناوری اطالعات ،زیرساخت و فرایندهای
1. Moving Target

070 

بررسي همراستايي استراتژيک کسبوکار و فناوری اطالعات از ديدگاه مديران

سااازمانی ،زیرساااخت و فرایناادهای سیسااتمهااای اطالعاااتی تعریااف ماایهننااد (

& Henderson

 .)Venkatraman, 1999, pp.6-9پالمر و مارهوس بههارگیری فناوری اطالعات به شایوهای ساازگار
با استراتژیهاای هلای شارهت را همراساتایی اساتراتژیک مایدانناد

( Palmer & Markus, 2000,

 .)p.242ریچ و بنباست همراستایی استراتژیک را درجاهای هاه مأموریات ،اهاداف و برناماههاای
فناوری اطالعات ،مأموریت ،اهداف و برنامههای هسبوهار را پشتیبانی مایهنناد و توساط آنهاا
پشتیبانی میشوند ،تعریف هردهاند (.)Reich & Benbast, 2000, p.82
همانطور هه در تعریفهای مختلف همراستایی مشاهده شد ،ایان همراساتایی باا بیاان ثاابتی
مطرح نشده است ،اما بهطور هال ،فرایناد ماداوم تفکیاک هامال وظاایف هسابوهاار و فنااوری
اطالعات است تا هماهنگی یکپارچة هاملی بر بهینهسازی متمرهز شود (.)Evers, 2010, p.13
عوامل مؤثر بر همراستايي استراتژيک

برای شناسایی عوامل مؤثر بر همراستایی استراتژیک هسبوهار و فناوری اطالعات ابتدا با مراجعه
به مدلهای مختلف در زمینة همراستایی استراتژیک و بررسای ارزیاابیهاای انجاامگرفتاه درباارة
مدلهای مختلف ،مدل بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن به عنوان مدل تحقیق انتخاب شد.
مدل بلوغ همراستايي استراتژيک لوفتمن

مدل بلوغ همراستایی استراتژیک لاوفتمن ماوارد را در شاش معیاار و  33بعاد (شاکل )1ارزیاابی
میهند:
ارتباطات :اثربخشی تبادل نظرها ،دانش و اطالعات بین فناوری اطالعات و هسبوهار سازمان
را میسنجد تا استراتژیها ،برنامهها ،محیط هسبوهار و فناوری اطالعات ،خطرهاا ،اولویاتهاای
یکدیگر را درک هنند.
شایستگی و ارزش سازمانی :سطح فعالیتهای بخش فناوری اطالعات باید طوری بیان شاود
هه تعهد فناوری اطالعات را نسبت به هسبوهار سازمان مشخص هند.
مدیریت و سطح اعمال اختیاار :مادیران فنااوری اطالعاات بایاد در برناماهریازی راهباردی
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هسبوهار سازمان حضور داشته باشند و اختیاارات الزم را در حیطاة فنااوری اطالعاات ساازمان
داشته باشند.
مشارکت :وجود روابط نزدیک بین فناوری اطالعات و هسبوهار سازمان از معیارهاای بسایار
مهم همراستایی استراتژیک محسوب میشود .بخش فناوری اطالعات باید در تدوین استراتژیهای
هسبوهار نقشی تعیینهننده داشته باشد.
حیطة عمل و زیرساخت (فناوری) :این عامل بررسی میهند هه فناوری اطالعات در سازمان،
تا چه اندازه از یک واحد ستادی به یک واحد صفی تبدیل میشود و پشتیبانیهنندة زیرساختهای
انعطافپذیر است.
مهارتها :شامل موارد مربوط به منابع انسانی میشود هه محیط فرهنگی و اجتماعی سازمان را
شکل میدهند.






مدیریت و سطح اعمال اختیار
برنامهریزی استراتژیک هسبوهار
برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات
ساختار سازمانی و سیستم گزارشدهی
هنترل بودجهبندی
مدیریت سرمایهگذاری فناوری اطالعات






شایستگی و ارزش سازمانی
معیارهای استاندارد فناوری اطالعات
معیارهای استاندارد هسبوهار
ارتباط متعادل بین فناوری اطالعات و
هسب وهار
توافق بر سطح خدمات بخش فناوری
اطالعات








ارتباطات
درک فناوری اطالعات از هسبوهار
درک هسبوهار از فناوری اطالعات
یادگیری درون و بینسازمانی
انعطاف ناپذیری قراردادها
بهاشتراکگذاری دانش
وسعت و اثربخشی روابط

شش معیار بلوغ همراستایی کسبوکار و فناوری اطالعات

مهارتها
 نوآوری و هارآفرینی
 سرچشمة قدرت فناوری اطالعات
 سبک مدیریت
 آمادگی در برابر تغییر
 وجود فرصتهای جابهجایی شغلی
 آموزش بین بخشی
 تعامالت اجتماعی درون و برونسازمانی







حیطه عمل و زیرساخت
فناوری
تعیین استراتژیهای سازمانی
اعالم استانداردها و معیارهای
هاری و سازمانی
یکپارچگی معماری
انعطافپذیری زیرساخت
فناوری اطالعات








مشارکت
درک و آگاهی هسبوهار از ارزش فناوری
اطالعات
نقش فناوری اطالعات در برنامهریزی
استراتژیک
وجود اهداف ،ریسکها و پاداشهای مشترک
مدیریت ای فناوری اطالعات
سبک روابط و اعتماد در سازمان
مسئول یا پشتیبان فناوری اطالعات

شکل .1معیارهای بلوغ همراستایی )(Luftman, 2000, p.12
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هر یک از این شش معیار پنج ساطح از بلاوغ همراساتایی را دارد هاه از ساطح ابتادایی آغااز
میشود و تا سطح بهینه ادامه مییابد:
 .1سطح ابتدایی :پایینترین سطح همراستایی است هه در آن هسبوهار و فنااوری اطالعاات
همراستا نشدهاند و تمامی تالشهای انجامگرفته برای تسهیل همراستایی موقتی است.
 .2سطح تعهد :در ایان ساطح تعهادی از ساوی ساازمان بارای ارتقاای همراساتایی فنااوری
اطالعات با هسبوهار به وجود میآید.
 .3سطح تمرهز هامل :این سطح به وجود یک فرایند مستقرشدة همراستایی اشاره میهناد هاه
بر اهداف هسبوهار تمرهز میهند.
 .4سطح بهبودیافته :این سطح حاهی از وجود یک فرایند قوی همراستایی است هه بار مفهاوم
فناوری اطالعات به عنوان خالق ارزش برای سازمان تأهید میهند.
 .5سطح بهینه :این سطح نشان میدهد یک فرایند همراستایی استراتژیک وجود دارد هه بهطور
هامالً یکپارچه میان فناوری اطالعات و هسبوهار قرار گرفته است.
عوامل ارتقای همراستايي بین استراتژی کسبوکار و فناوری اطالعات

فگارتلن و شنکز ( )2222بیان هردند ابزار مهم برای درک چگونگی دستیابی به همراساتایی موفاق
بین استراتژی هسبوهار و فناوریاطالعات ،شناخت عواملی است هه همراستایی را ارتقا میدهند.
با تحلیل متون نظری مربوط ،ده عامل ارتقای همراستایی بین استراتژیهای هسبوهاار و فنااوری
اطالعات ،در سه دسته عوامل فردی ،فرایندی و سازمانی شناسایی شد (جدول .)1
ادامة جدول .1عوامل ارتقای همراستایی بین استراتژی کسبوکار و فناوری اطالعات

عوامل فردی
هماندیشی بین تصمیمگیرندگان هسبوهار و فناوری اطالعات
مدیریت مهارت و ظرفیت تصمیمگیرندگان هسبوهار
مدیریت مهارت و ظرفیت تصمیمگیرندگان فناوری اطالعات
ارتباطات بین تصمیمگیرندگان هسبوهار و فناوری اطالعات
مشارهت فعال در سطح شرهت در تدوین استراتژی هسبوهار و فناوری اطالعات
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ادامة جدول .1عوامل ارتقای همراستایی بین استراتژی کسبوکار و فناوری اطالعات

عوامل فردی
مشارهت تصمیمگیرندگان هسب وهار در تدوین استراتژی فناوری اطالعات
مشارهت تصمیمگیرندگان فناوری اطالعات در تدوین استراتژی هسبوهار
عوامل فرایندی
فرایندی هه وروح و سازگاری را افزایش میدهد.
فرایندی هه اطمینان میدهد اهداف استراتژی فناوری اطالعات با اهداف هسبوهار مرتبط است.
فرایندی هه اطمینان میدهد هه اهداف هسبوهار با اهداف استراتژی فناوری اطالعات مرتبط است.
دسترسی به فرایندهای رسمی هه همراستایی هسبوهار را تسهیل میهند.
فرایندهای ارتباطی رسمی به جا و مناسب هه همراستایی را تسهیل میهند.
فرایند رسمی اطمینان میدهد هه استراتژی هسبوهار تمرهز بلندمدت (بیش از پنج سال) دارد.
فرایند رسمی اطمینان میدهد هه استراتژی فناوری اطالعات تمرهز بلندمدت (بیش از پنج سال) دارد.
عوامل سازمانی
ساختار سازمانی همراستایی بین تصمیمگیرندگان فناوری اطالعات و هسبوهار را تسهیل میهند.
فرهنگ سازمانی همراستایی بین تصمیمگیرندگان فناوری اطالعات و هسبوهار را تسهیل میهند.
فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار سازمانی نوآوری در نظر گرفته میشود.
Gartlan & Shanks, 2007, pp.118-120

پیشینۀ تجربي
در زمینة همراستایی هسبوهار و فناوری اطالعات تحقیقات متعددی در داخل و خاار از هشاور
انجام گرفته است هه در جدول  2به برخی از این تحقیقات اشاره میشود.
ادامة جدول .2تحقیقات انجامگرفته در زمینة همراستایی استراتژیک

نویسنده

هدف تحقیق

یافتههای تحقیق

لونگ چون و

بررسی رابطة همراستایی هارهنان و

اعتماد سازمانی موجود بین هارهنان ،دانش هارهنان دربارة

همکاران

همراستایی فناوری اطالعات و

استراتژیهای هسبوهار و فناوری اطالعات ارتباط مثبت و

()2211

هسبوهار

قوی با همراستایی هسبوهار و فناوری اطالعات سازمان دارند.

چنگ و

بررسی مؤلفههای همراستایی

سه مؤلفة همراستایی استراتژیک ،همراستایی عملیاتی ،و

همکاران

هسبوهار و فناوری اطالعات و

همراستایی اجتماعی را مطرح هرد .همراستایی استراتژیک بر
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نویسنده

هدف تحقیق

یافتههای تحقیق

()2221

تأثیر آنها بر بهبود هیفیت خدمت

بهبود خدمت به مشتری و همراستایی عملیاتی بر انسجام

به مشتری در سازمانهایی با سطح

خدمات و همراستایی اجتماعی بر بهبود هیفیت خدمت به

انسجام و یکپارچگی متفاوت

مشتری تأثیرگذار است.
مدل لوفتمن بههار گرفته شده است و یافتههای آن برخی تفاوت

سیلویس

تفاوت ادراک سطح بلوغ

()2222

همراستایی استراتژیک بین مدیران

عرفات

بررسی عوامل مؤثر در همراستایی دانش مشترک ،اعتماد و درک ،مشارهت و همکاری ،و ارتباطات

()2222
بصیر و یوسف
()2222b

ها را در درک بین مدیر هسبوهار ،مدیر اطالعات و مدیر
فناوری اطالعات نشان داد.

استراتژیک

تأثیر مثبتی بر همراستایی استراتژیک میگذارند.

بررسی قابلیت اجرای مدلهای

مدل سنجش بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن و مدل سنجش

همراستایی استراتژیک در مؤسسات همراستایی متجلوپن و برون در مؤسسات دولتی آموزش عالی
دولتی آموزش عالی مالزی

مالزی معتبر و هاربردی هستند.
صرفنظر از سودآور یا غیرسودآوربودن مؤسسات آموزشی،

بصیر و یوسف

بررسی اهمیت همراستایی

همراستایی برای بهبود هارایی و اثربخشی فرایندهای اداری الزم

()2222a

استراتژیک در مؤسسات آموزشی

است هه این امر از طریق برنامهریزی سیستمهای اطالعاتی

مونیکا دبیازی

تحلیل چگونگی همراستایی

مؤسسات آموزشی باید ارزیابی هنند هه هدام سیاستهای

و همکاران

استراتژیک فناوری اطالعات در

توصیهشده ،مربوط به تمرهز یا عدمتمرهز در توسعة سیستمها و

()2222

مؤسسات آموزشی دولتی

تصمیمگیری میتوانند در دستیابی به نتایج مناسب برای

مانیان و

تعیین عوامل حیاتی مؤثر بر

عربسرخی

همراستایی فناوری اطالعات و

()1311

هسبوهار سازمان

استراتژیک بهدست میآید.
به همراستایی استراتژیک در بخش دولتی توجه شده است.

استراتژی سازمانی مؤثر باشند.

مانیان و
همکاران
()1311

بررسی رابطة همراستایی فناوری
اطالعات و هسبوهار با عملکرد
سازمانی در شرهتهای فعال در
زمینة فناوری اطالعات

نتایج مطالعة تجربی خبرگان حوزة همراستایی استراتژیک
پیرامون اهمیت نسبی عوامل حیاتی موفقیت مختلفی هه بر
همراستایی فناوری اطالعات و هسبوهار سازمان تأثیرگذارند،
بیان شده است.
سازمانهایی هه همراستایی بین ابعاد استراتژی هسبوهار،
استراتژی فناوری اطالعات و ساختار فناوری اطالعات دارند،
عملکرد بهتری را شاهد خواهند بود.
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روش و ابزار پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،هاربردی و از لحااظ نحاوة گاردآوری اطالعاات ،توصایفی (از ناو
پیمایشی) است .در این تحقیق به منظور گردآوری دادهها پرسشنامة  43سؤالی بههاار گرفتاه شاده
است ،هه بر اساس طیف لیکرت پنجگزینهای تنظیم شده اسات .ایان پرساشهاا شاش بعاد و 42
شاخص همراستایی استراتژیک را میسنجند هه بر اساس مدل بلوغ همراساتایی لاوفتمن و عوامال
ارتقای همراستایی استراتژیک گارتلن و شنکز است .روایی این پرسشانامه از طریاق خبرگاان هاه
متشکل از استادان مدیریت و مدیران سازمان بود ،ارزیابی شد .پایایی پرسشنامه باا محاسابة آلفاای
هرونباخ سنجیده شد .در جدول  3رریب آلفای هرونباخ ابعاد پرسشنامه بیان شده است.
جدول .3ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه

ابعاد
ارتباطات
شایستگی و ارزش سازمانی
مدیریت و سطح اعمال اختیار
مشارهت
حیطة عمل و زیرساخت فناوری
مهارتها
هل

تعداد پرسشها
2
12
2
2
5
2
43

ضریب آلفای کرونباخ
2/22
2/12
2/15
2/12
2/11
2/14
2/12

جامعه و نمونۀ آماری
جامعة آماری این تحقیق ،همة مدیران مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی مایباشاند هاه
بهطور مستقیم در تدوین یا اجرای استراتژی هسبوهار ساازمان یاا اساتراتژی فنااوری اطالعاات
سازمان نقش دارند ( 53نفر) .با توجه به محدودبودن جامعة مورد مطالعه سرشماری انجام گرفات.
درصد فراوانی جایگاه و سمت شغلی مدیران در جدول  4بیان شده است.
جدول .4جایگاه و سمت شغلی مدیران (درصد فراوانی)

جایگاه سازمانی
سمت شغلی

مدیر میانی
مدیر عملیاتی
مدیر هسبوهار
مدیر فناوری اطالعات

22/1
22/2
11/2
11/3
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تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
مهمترين عوامل همراستايي استراتژيک در سازمان مورد بررسي

برای شناسایی عوامل مؤثر بر همراستایی استراتژیک هسبوهار و فناوری اطالعات ابتدا با مراجعه
به مدلهای مختلف در زمینة همراستایی استراتژیک ،و بررسی ارزیابیهای انجاامگرفتاه باین ایان
مدلهای مختلف ،مدل بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن به عناوان مادل تحقیاق انتخااب شاد.
برخی علل انتخاب این مدل به شرح زیر است:
 مدل سنجش آمادگی همراستایی لوفتمن یکی از معدود مدلهای طراحیشده اسات هاه ساهزمینة دستیابی ،سنجش و حفظ همراستایی را مد نظر گرفته است.
 همة عوامل مؤثر بر آمادگی سازمان برای همراستایی هه در قالب مدلهای قبلی طراحی شدهبود به نحوی در مدل لوفتمن منعکس شده است و از نظر جامعیت عوامال بسایار مطلاوبی
قرار دارد.
 این مدل بهطور مکرر در سازمانهای مبتنی بر فنااوری اطالعاات ،داناشمحاور ،مؤسسااتتحقیقاتی و جز آن بههار گرفته شده است و بههارگیری آن در چنین سازمانهاایی مناساب
است.
 از میان مطالعاتی هه بر اندازهگیری همراستایی فناوری اطالعات و هسبوهار تمرهز میهنند،مطالعة اسلدگیانوفسکی و همکاران جامعترین بررسی انجامگرفته است .ابزار آنان بر مبناای
مدل بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن طراحی شده است (.)Sledgianowski et al., 2006
به عالوه در مطالعهای هه چن انجام داده ،روایی و پایایی این ابازار بررسای شاده اسات و
تأیید شده است هه این ابزار میتواند میزان بلوغ همراستایی را بهطور اثربخش اندازهگیاری
هند (.)Chen, 2010
مدل گارتلن و شنکز ( )2222نیز به منظور تکمیل مؤلفههای ماؤثر در همراساتایی اساتراتژیک
فناوری اطالعات و هسبوهار هه در مدل لوفتن بیان شدهاند ،بههار گرفته شد .به دلیل اینکاه ایان
مدل نیز در سازمانهای مختلفی (از قبیل تولیدی ،مالی ،پژوهشی ،خدماتی و جز آن) آزموده شاده
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است و فنون جمعآوری و تحلیل داده در آن بهخوبی روشن شاده اسات ،پاس مایتاوان آن را در
مراهز پژوهشی نیز بههار گرفت.
این شاخصها در اختیار خبرگان هاه متشاکل از اساتادان رشاتة مادیریت و مادیران مؤسساة
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی بودند ،قرار گرفت .در نهایت ،شش بعد ارتباطات ،شایساتگی
و ارزش سازمانی ،مدیریت و سطح اعمال اختیار ،مشارهت ،حیطة عمال و زیرسااخت فنااوری و
مهارتها متشکل از  42شاخص به عنوان شاخصهای ارزیاابی همراساتایی اساتراتژیک شناساایی
شد.
سطح همراستايي سازمان مورد بررسي

بر اساس مدل بلوغ همراستایی لوفتمن در تجزیهوتحلیل میانگین نمرة سازمان مورد مطالعه ،در هار
بعد امتیازهای بین  1تا  ،2سطح ابتدایی و تکنگری ،بین  2تا  ،3مرحلة تعهد ،بین  3تاا  4مرحلاة
تمرهز هامل ،بین  4تا  5مرحلة بهبودیافته و مدیریتشده ،و امتیاز  5مرحلة بهینه را نشان مایدهاد
هه در جدول  5نشان داده شده است.
جدول .5میانگین تغییرات سطح بلوغ همراستایی

امتیاز محاسبهشده

1/1-1

2/1-2

3/1-3

4/1-4

5

سطح همراستایی

ابتدایی

تعهد

تمرهز هامل

بهبودیافته

بهینه

میانگین همراستایی استراتژیک در مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی  2/22باهدسات
آمد هه نشان میدهد این مؤسسه در سطح دوم بلوغ همراستایی استراتژیک هه همان مرحلاة تعهاد
است قرار دارد .قرارگرفتن مؤسسه در این سطح نشان میدهد مؤسسه در ابتدای سطح همراساتایی
است .در این سطح به دلیل آگاهی محدود هسبوهار و فناوری اطالعات از هاربردهاای ساازمانی،
رسیدن به همراستایی مشکل به نظر میرسد .در این ساطح نقاش و جایگااه اساتراتژیک فنااوری
اطالعات نهادینه نشده است و شناخت فرصتهای بالقوه برای همراستایی آغااز مایشاود .اماا باا
توجه به اینکه سطح همراستایی  2/22ارزیابی شده اسات ،ساازمان میازان بسایاری از ساطح دو را
پشت سر گذاشته و آمادة رسیدن به سطح سوم بلوغ همراستایی است و این مؤسسه مایتواناد باه
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ویژگیهای مرحلة سوم هه ساطح تمرهاز هامال اسات ،توجاه هناد و در صاورت داشاتن روناد
روبهرشد ،به سمت تمرهز بر بلوغ همراستایی استراتژیک حرهت هند.
سطح همراستايي معیارهای بلوغ همراستايي استراتژيک در سازمان مورد بررسي

سطح بلوغ همراستایی در شش بعد همراستایی استراتژیک به شرح زیر است هه در شکل  2نشاان
داده شده است.
بعد ارتباطات با میانگین  2/23در سطح دوم بلوغ همراستایی قرار دارد باه ایان معناا هاه درک
محدودی بین دو گروه مدیران و هارهنان هسبوهار سازمان و مدیران و هارهنان فناوری اطالعاات
سازمان وجود دارد ،اما با اندهی ارتقا و افزایش این درک محدود میتواند باه درک متقابال خاوبی
تبدیل شود.
بعد شایستگی و ارزش سازمانی با میانگین  2/22نیز در سطح دوم قارار گرفتاه اسات .باه ایان
معنا هه در این مؤسسه تعهد فناوری اطالعات نسبت به هسبوهار سازمان تاا حاد قابال تاوجهی
وجود دارد و هزینههای انجامگرفته در بخش فناوری اطالعات بهطاور هاارا انجاام مایگیارد و باا
اندهی تالش این هارایی هزینهها میتواند به اثربخشی تبدیل شود.

شکل  .2نمودار میانگین ابعاد همراستایی استراتژیک

بعد مدیریت و سطح اعمال اختیار با میانگین  2/13در سطح دوم ارزیابی شاده اسات هاه بیاان
میهند میزان اختیاری هه از سوی مدیر هسبوهار سازمان به مدیر فناوری اطالعات داده میشاود،
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در حد سطوح عملیاتی و پاسخگویی گاهبهگاه است .بعد مشارهت با میانگین  3/12در سطح ساوم،
مرحلة تمرهز هامل قرار گرفته است به این معناا هاه در ایان مؤسساه فنااوری اطالعاات دارایای
محسوب میشود و محرک فرایندهای سازمانی است.
بعد حیطة عمل و زیرساخت فناوری با میانگین  2/22در ساطح دوم قارار دارد و هسابوهاار
سازمان به لحاظ این بعد در تعامل با فناوری اطالعات قرار دارد ،ولی هنوز هسبوهاار و فنااوری
اطالعات انسجام نیافته است .بعد مهارتها با میانگین  2/53در سطح دوم قرار دارد هه در ارزیاابی
ابعاد همراستایی پایینترین میانگین را در این مؤسسه هسب هرده است و نشان میدهد هه هارهنان
هنوز در هسب مهارتهای مورد نیاز محیط فرهنگی و اجتماعی سازمان هه به افزایش همراساتایی
همک میهند ،رعیفند.
تفاوت بین درک مديران کسبوکار و مديران فناوری اطالعات از همراستايي

به منظور بررسی تفاوت دیدگاه مدیران هسبوهار و مادیران فنااوری اطالعاات نظرهاای ایان دو
گروه با هم مقایسه میشود .بر اساس جدول  ،2هر دو گروه سطح بلوغ همراستایی هل در ساازمان
را سطح دوم یعنی سطح تعهد ارزیابی هردهاند ،اما در مقایسة این دو با هم ،از دید مدیران فنااوری
اطالعات سطح همراستایی استراتژیک همی پایینتر است.
جدول .6مقایسة دیدگاه مدیران اجرایی و دیدگاه مدیران فناوری اطالعات

ارتباطات

شایستگی

اعمال

و ارزش

اختیار

مشارکت

زیرساخت
فناوری

مهارتها

همراستایی
کل

مدیر هسبوهار

2/23

2/22

2/11

3/12

2/22

2/51

2/21

مدیر فناوری اطالعات

2/21

2/12

2/42

2/21

3

2/14

2/23

با توجه به شکل  3هه مقایسة نظرهای ایان دو گاروه از مادیران را بار حساب شااخصهاای
همراستایی استراتژیک بیان میهند ،میتوان دریافت مدیران در بعد ارتباطات بهطور هلای نظرهاای
یکسانی داشتهاند ،اما در شاخص انعطافناپذیری قرارداد ،مدیران فناوری اطالعات ،انعطافپذیری،
روابط باز و صمیمانه بین بخاش فنااوری اطالعاات باا ساایر بخاشهاا را راعیفتار از مادیران

بررسي همراستايي استراتژيک کسبوکار و فناوری اطالعات از ديدگاه مديران

030 

هسابوهاار ارزیاابی هاردهاناد .مادیران فنااوری اطالعاات در مقایساه باا مادیران هسابوهاار،
بهاشتراکگذاری دانش و وسعت و اثربخشی روابط را در سطح باالتری میدانند.
در بعد شایستگی و ارزش سازمانی نیز بهطور هلی اختالف نظری وجود ندارد .مدیران فنااوری
اطالعات نسبت به مدیران هسبوهار ،شاخصهای ارتباط متعادل بین معیارهای فناوری اطالعاات
و هسبوهار و الگوبرداری فعالیتهای بخش فناوری اطالعات سازمانهای مشابه برای ارتقای این
مؤسسه را در سطح باالتری میدانند و ارزیابی و بازنگریهاای رسامی در سارمایهگاذاری حاوزة
فناری اطالعات و وجود فرهنگ بهبود مستمر در مؤسسه را رعیفتر ارزیابی هردهاند.
در بعد مادیریت و ساطح اعماال اختیاار ،مادیران فنااوری اطالعاات در مقایساه باا مادیران
هسبوهار بیان هردهاند هه حضورشان در برنامهریزی استراتژیک هسبوهار سازمان رعیف اسات
و اختیار الزم در حیطة فناوری اطالعات را ندارند.

شکل  .3مقایسة شاخصها از دیدگاه مدیران کسبوکار و مدیران فناوری اطالعات
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بعد مشارهت را مدیران هسبوهار سازمان قویتر از مدیران فناوری اطالعات ارزیابی هردهاناد
و مدیران هسبوهار درک و آگاهی هسبوهار از ارزش فنااوری اطالعاات ،پشاتیبانی از فنااوری
اطالعات و مشارهت فعال فناوری اطالعات در سطح سازمان را باالتر ارزیابی هردهاند ،در صورتی
هه مدیران فناوری اطالعات این شاخصها را رعیفتر میدانند.
بعد حیطة عمل و زیرساخت فناوری را مدیران فناوری اطالعات قویتر از مدیران هسبوهار
ارزیابی هردهاند و شاخصهای یکپارچگی معماری و انعطافپذیری زیرساخت فنااوری اطالعاات
نیز به همین صورت ارزیابی شدهاند .اما فرایندهای تسهیل همراستایی را مدیران هسبوهار قویتر
ارزیابی هردهاند.
بعد مهارتها توسط مدیران فناوری اطالعات رعیفتر ارزیابی شده است و در شااخصهاای
سرچشمه قدرت فناوری اطالعات ،آمادگی در برابر تغییر و آموزش بینبخشای ایان اخاتالفنظار
چشمگیر است.
بحث و نتیجه
همراستایی استراتژیک بیش از دو دهه است هه اولین دغدغة مدیران اجرایی است و مدیران ارشاد
اجرایی را به انجامدادن اقداماتی در زمینة فناوری اطالعات عالقهمناد هارده اسات .مادیران ارشاد
اطالعات نیز نهتنها برای تدوین استراتژی فناوری اطالعات ،بلکه برای تدوین استراتژی هسبوهار
نیز فراخوانده شدهاند .به دلیل اینکه مادیران ارشاد اجرایای بار فنااوری اطالعاات بیشاتر تمرهاز
میهنند ،مدیران ارشد اطالعات نقش استراتژیک یافتهاند و باید بدانند هه چگونه استراتژی فناوری
اطالعات با استراتژی هسبوهار را همراستا و همسو هنناد و همراساتایی را زماان بیشاتری حفاظ
هنند.
با توجه به آنچه هه بیان شد ،مهمترین عوامل مؤثر بر همراستایی استراتژیک در ساازمان ماورد
بررسی عوامل مطرحشده در مدل لوفتمن است هه در این پژوهش با باههاارگیری عوامال ارتقاای
همراستایی هه توسط گارتلن و شنکز بیان شده ،تکمیل شده است .این نتیجه با نتایج تحقیق بصایر
و یوسف ( ،)2222bمانیان و عربسرخی ( ،)1311علی پورپیجانی و اهبری ( )1315مشاابه اسات
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هه مدل لوفتمن را تأیید هردهاند و نیز با نتیجة تحقیق جیم تاهراه ( )2221هه مدل شنکز و گاارتلن
را تأیید میهند ،یکسان است.
یافتههای این مطالعه نشان میدهاد ساطح بلاوغ همراساتایی اساتراتژیک مؤسساة پاژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی در مرحلة تعهد (مرحلة دوم مدل لوفتمن) است .از میان ابعاد همراستایی
استراتژیک ،ابعاد ارتباطات ،شایستگی و ارزش سازمانی ،مدیریت و ساطح اعماال اختیاار ،حیطاة
عمل و زیرساخت فناوری و مهارتها در سطح دوم و بعد مشارهت در سطح ساوم قارار گرفات.
سپس ،نظرهای مدیران هسبوهار و مادیران فنااوری اطالعاات مقایساه شاد ،ساطح همراساتایی
استراتژیک از دید مدیران هسبوهار  2/21و از دید مدیران فناوری اطالعات  2/23به دسات آماد.
هر دو گروه مدیران ساطح بلاوغ همراساتایی را ساطح دوم ارزیاابی هردناد هاه حقیقات ارتبااط
هسبوهار و فناوری اطالعات را نشان میدهد و بیان میهند دسترسی به این ارتباط مهم و اساسی
است .این نتیجه با یافته تحقیاق سایلویس ( )2222مشاابه اسات هاه بیاان مایهناد ،ساطح بلاوغ
همراستایی استراتژیک سازمان از دیدگاه مدیران فناوری اطالعاات و مادیران هسابوهاار تقریبااً
مشابه است و هر چه ارتباط بین واحدهای اجرایی و واحاد فنااوری اطالعاات بیشاتر باشاد ،باه
همراستایی استراتژیک اهمیت بیشتری میدهند.

1315  تابستان،2  شمارة،14  دورة،مديريت فرهنگ سازماني
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