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بروز مشكلاتي در رابطه  ها شاهددر بسيیاری از اازما  مروزها ،اطلاعات یفناور یریکارگبه تیباوجود اهم چکیده:

و میزا   فناوری اطلاعاتگذاری در زمینه با توجه به حجم بالای اييرما ه وکارکسيي نیازهای  برآورده شييد با عدم 

 زما هماز اوی د گر توجه به برراي  هستیم. وکارکس های اازماني و عملكرد با ااتراتژی هاآ  رااتا يهمپا ین 

به  ،نبوده ااتتحقیقات قبلي  موردتوجهو عملكرد اازما   وکارکسي  یاايتراتژ ،اطلاعاتفناوری ايه متییر  رابطه

 عاتفناوری اطلا یگذار هارما رااتا يهم ینب يارتباط و ارائه مدل يبرراکه به داشت  بر آ را  نگارنده همین خاطر

جامعه  .بوده ااتتحقیق حاضر از نوع کاربردی و همبستگي  روش .بپردازد عملكرد اازما  با وکارکس  و ااتراتژی

 شرکت فولاد و مد را  ارشد فناوری اطلاعاتر زی اايتراتژ ،، های برنامهواحدکارکنا   یهکل :شيام  یقتحق یآمار

 .حجم نمونه انتخاب شدند عنوا بهبا روش ايرشيماری ک  نفر  62 آمدهعم به یهايبرراي يط .بوده اايت جنوب

روا ي آ  با نظرات خبرگا  و پا ا ي با آلفای  ؛ کهااتفاده شد ،محقق ااخته گردآوری اطلاعات از پرايشينامهجهت 

 رد د.گ ااييتفاده لرافزار لیزرو كرد معادلات ايياختاری و نرم ازها داده  یوتحله تجز منظوربه کرونباخ تائید گرد د.

 یگذاره ارما یااتراتژ ینب؛ فناوری اطلاعات یگذار هارما یو ااتراتژ وکارکسي  یاايتراتژ ینبداد  نشيا  نتا ج

 ینب ؛يبا عملكرد اييازمان وکارکسيي و ايياختار  رااييتا يهم ینب؛ يبا عملكرد اييازمان وکارکسيي و  فناوری اطلاعات

اگر بنابرا ن ؛ وجود دارد یمعنادار یرابطه يايييازمان عملكرد و فناوری اطلاعات یگذار هو ايييرميا راايييتيا يهم

های ااتراتژی ،تنااي  داشيته باشند باهم ، راايتا تعر   شيوند و  و ايازما  در فناوری اطلاعات یهایاايتراتژ

 باعث بهبود عملكرد اازماني خواهد شد. شده و كپارچه فناوری اطلاعات یهایبا ااتراتژاازما  

 .،ااتراتژ  رااتا يهمعملكرد اازما ،  اطلاعات، فناوریگذاری ارما ه، وکارکس ااتراتژی  :هادواژهیکل
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 مقدمه-8
ها، در محیط پررقابت دنیای  ، عام  مهم رقابتي در اازما  عنوا به فناوری اطلاعاتشد  امروزه با مطرح

گر مهمي را در عملیات مربوط تواند نقش تسهیلمي فناوری اطلاعات .میهستآ   یریکارگبهکنوني شاهد 

از  ارعت تیییرات ناشي و هاشرکتتكام  ار ع عملیات تجاری رااتا  ن در اا فا کند.  وکارکس به  ، 

های جهاني  ا فشارهای اقتصادی ز اد و د گر عوام  پشتیباني ااتراتژ ، و شراکت ائتلاف ها،ادغام شرکت

و  فناوری اطلاعاتاز  یریکارگبهااتفاده و  درواقع .(57، 6222 1)ر چ کندرا تقاضا مي فناوری اطلاعات

 هاآ . همچنین دانش و مد ر ت اات شده  تبدهای امروزی های آ  به  كي از ضرور ات اازما قابلیت

 ها مطرح هستند. كي از منابع حیاتي اازما  عنوا به

 های راهبردیاازی برنامهی ااتفاده کارآمد و مؤثر از اطلاعات و دانش و تدو ن و پیادهبنابرا ن شیوه

در حال افزا ش  ارعتبه یفنّاور ن در اگذاری ات و ارما هااز اهمیت فراواني برخوردار  فناوری اطلاعات

تواند اازما  را در جهت گذاری در ا ن بعد ميو ارما ه فناوری اطلاعاتااتفاده ااتراتژ ، از  لذا .اات

ارتقای اطح عملكرد اازماني خود ها برای کس  مز ت رقابتي و ی بهتر هدا ت نما د و اازما وکارکس 

 هاکند که شرکتموضوع بیا  مي اتیادب شوند.گذاری در ا ن صنعت ميناگز ر از ااتفاده و ارما ه

 6)او ژ  باشدن رااتاهم اطلاعاتشا  یفناورگذاری و ارما ه وکارکس توانند رقابتي باشند اگر ااتراتژی نمي

 (. 6222 د گرا و 

متمرکز کنند و  فناوری اطلاعاترا روی  شا  هایگذاره ارمااازد که ها را قادر ميشرکت رااتا يهم

 تا يرااهم شود.مي و اودآوری بیشتر وکارکس های هها و برنامباعث داتیابي به هماهنگي با ااتراتژی

نتقال و ا عاتفناوری اطلاهای برای ترکی  قابلیت وکارکس و  فناوری اطلاعاتگذاری ااتراتژ ، ارما ه

ها در تلاش برای کس  مزا ای رقابتي در  ، محیط در طول چند اال اخیر که شرکت وکارکس به  هاآ 

 ند:ها کم، کق مختل  به اازما تواند از طرمي رااتا يهم اات. افته ش افزارقابتي و متییر هستند 

 ،اطلاعاتفناوری ها روی گذاریهارما  حداکثر کرد شیوه و روش  ( از1

 از طر ق ت و درنهاهای اطلاعاتي ااتفاده از ایستم به مز ت رقابتي با د یرا درکم،  وهی( ش6

 ااتراتژی و رااتا يهمبا تمرکز روی  های جد د.پذ ری در داتیابي به فرصتدهي و ا جاد انعطافجهت

 شا  بپردازند.های تجاریبرنامهی قادر خواهند بود با اهولت به تواعه هااازما ها و ، شرکترااخت ز

رای ابزاری ب عنوا به فناوری اطلاعات ت درنها. شا  نیز افزا ش پیدا خواهد کردکارا ي و اودآوری جهیدرنت

؛ 6221 3و مارکوس )پپ اات، کارا ي شرکت یفنّاوری های کلیدی، ااتعدادها و حیطهبهبود شا ستگي

 (.1992 و د گرا  2فتمنل

ی هاجد دی اات و با چالش با   تقربحث  فناوری اطلاعات یریکارگبها را  در کشور  د گر از اوی

کارا  ورتصبه فناوری اطلاعاتر زی ااتراتژ ، برای تر ن ا ن مسائ  برنامهروات.  كي از مهمز ادی پیش
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کاری مد را   یهات اولو كي از  وکارکس و  فناوری اطلاعات یگذاره ارما رااتا يهمو مسئله  اات

توا  دلا   اهمیت پرداختن به ا ن موضوع را به مواردی از قبی  مي ياجمال طوربه هاات.ارشد اازما 

در جهت کس   فناوری اطلاعاتتر از مندی مناا ، بهرهفناوری اطلاعاتهای ی بالای اجرای پروژههز نه

، بالا رفتن ازیموردنبیني منابع منابع و پیشها و بهبود تخصیص پروژه یبندت اولومز ت رقابتي، کم، به 

 اروککس طلاعات و ارعت تیییرات در محیط ا راهبردی در حوزه فناوری یهابرنامه نرخ شكست در زمینه

 نسبت داد. رااتا يهمو ناملموس بود  نتا ج اازماني حاص  از 

تا از آخر ن  داشته ااتهمواره اعي  ،بخش فولاد یهاپروژه یاجرا منظوربهشرکت فولاد جنوب 

های روز و بومي جهت پیشبرد اهداف اازما  ااتفاده نما ند که در ا ن رااتا از دغدغههای بهفناوری

امروزه با توجه به اهمیت و گسترش  چراکه؛ ها اازماني ااتها با ااتراتژیمد را  همسو ي ا ن فناوری

رآورده بها شاهد بروز مشكلات و تناقضاتي در رابطه با عدم ز اازما ، بسیاری افناوری اطلاعاتکارگیری به

که ا ن  هستند فناوری اطلاعاتگذاری در زمینه با توجه به حجم بالای ارما ه وکارکس نیازهای  شد 

ئه راهكارهای لازم و اجرا ي جهت امسئله برای شرکت فولاد جنوب نیز مشهود بوده و نیاز به برراي و ار

 نجرمبهبود عملكرد ا ن شرکت  به توانديمدارد که  فناوری اطلاعاتو  وکارکس های ااتراتژی همسو ي

 گردد.

اازی و اجرای مؤثر توا  گفت که در صورت پیادهدر مورد اهمیت انجام ا ن تحقیق مي نابرا ن،ب

و  وکارکس ااتراتژ ،  رااتا يهمو برقراری کارآمد  فناوری اطلاعاتهای اطلاعاتي و ر زی ایستمبرنامه

ناوری فمؤثر  یریکارگبههای اازماني، ، نتا جي چو  پشتیباني بهتر از اهداف و ااتراتژیفناوری اطلاعات

های اطلاعاتي و گذاری بهتر در حوزه ایستمدر جهت کس  مز ت رقابتي، تصمیمات ارما ه اطلاعات

 اطلاعات فناوری یریکارگبهبا توجه به ا نكه  ؛ وآمد خواهدهای کاربردی و بهبود تخصیص منابع به بار برنامه

و ارز ابي ارتباط آ  با عملكرد  رااتا يهم، اهمیت و ضرورت شنااا ي افته گسترشهای اخیر در اال

 ،بخش اول دراز ارائه مقدمه  بعد در ا ن رااتا،. پرداخته ااتقاله حاضر بدا  م که اازماني ضروری اات

 افته و در بخش پنجم  تحقیق، در بخش چهارم يشنااروشخش دوم ادبیات تحقیق، در بخش اوم در ب

 اات. شدهارائه هاافته از  یریگجهینتبحث و 

 

 ادبیات پژوهش-2
 وکارکسباطلاعات و  یفناور یاستراتژ ییهمسو -8-2

ائتلاف  ،يواتگیپهمبه ،يهماهنگ مانند تواز  و ياصطلاحات شود،يم  ،ااتراتژ  يصحبت از همسو يوقت

 1لوفتمن دهیعقبه  روند.يبه کار م  يمترادف با عبارت همسو يعبارات عنوا بهو تطابق   كپارچگي، ی و ترک

 ایوهیبه ش فناوری اطلاعات یریکارگبهبر  وکارکس و  فناوری اطلاعات یااتراتژ ینب  ي( همسو6226)

ضمن آنكه  اازما  اشاره دارد. وکارکس  یازهایاهداف و ن ها،یو بهنگام و در تواز  با ااتراتژ  ستهشا
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 روکاکس  یهایااتراتژ از ،فناوری اطلاعات یهایاات که در آ  حد، ااتراتژ یحد  ،ااتراتژ  يهمسو

 شوند.يم  تحما یزن وکارکس  یکنند و تواط ااتراتژيم  تحما

 «3نقصا  ااتراتژی» و« 6نقصا  فناوری»مبحث  دو( همسو ي ااتراتژ ، را در قال  6222) 1تالو 

فناوری های موجود و توانا ي هاتیقابلشود که طرح مينقصا  فناوری وقتي مدهد. قرار مي يموردبررا

ماني ز شوند. نقصا  ااتراتژیاازما  دچار شكست مي وکارکس در پشتیباني مناا  از ااتراتژی  اطلاعات

موجود  یها يتوانا و هاتیقابلاازما  در کس  مزا ای کام  از  وکارکس شود که ااتراتژی مطرح مي

 منت)لوف گونه تعر   کردتوا  همسو ي ااتراتژ ، را ا نمي .شوداازما  دچار شكست مي ی اطلاعاتفناور

6226:) 

 های اطلاعاتي از ااتراتژیمیزا  پشتیباني ااتراتژی ایستم ااتراتژ ، عبارت اات ازهمسو ي "
ي های اطلاعاتاتژی ایستماازما  از ااتر وکارکس پشتیباني ااتراتژی  اازما  و میزا  وکارکس 

 ".اازما 

د را خو وکارکس  های فناوری اطلاعات وآمیز ااتراتژیموفقیت صورتبهاند ها ي که توانستهاازما 

که تأمین کرد  خواات و نظر  اند. در عصریداشته وکارکس بسیار خوبي در  كپارچه کنند اودآوری 

 وکارس کاتوماایو  و مهنداي مجدد فرا ندهای  مشتر ا  مطرح اات، ا جاد مز ت رقابتي، بهبود کیفیت،

ها شا  که در اازما  يران مد .اازندمي را توانمند وکارکس های ااتراتژی عواملي اات که ن ترمهماز 

 ا جاد کنند که، تأکید مياندشده فناوری اطلاعات و وکارکس های به ا جاد همسو ي ااتراتژی موفق

 .(121،1392)اکبری   كپارچگي برای بقا و موفقیت اازما  ضروری اات

اازما  باعث ا جاد  وکارکس عام  تیییر با تمرکز بر اصول  عنوا به فناوری اطلاعات یهابخش 

 در شدهانجاماند. تحقیقات بخشي را برای اازما  به ارمیا  آوردهاند و کارا ي و اثرشده در آ  افزودهارزش

های مثبت بین ااتراتژی ، وجود ارتباط مؤثر ووکارکس و  فناوری اطلاعاتهای زمینه همسو ي ااتراتژی

 .(26، 1392 نوری) دهندمي اازماني را نشا و عملكرد  فناوری اطلاعاترقابتي، 

 22کننييد بييه میييزا  ها ي که در اطح بالا فعالیت ميييدهد شرکتتحقیقات نشا  مينتا ج 

ا ن . آورنيداود به دات ميي فناوری اطلاعاتهای گذاریدرصييد بیشييتر از رقبييای خييود در ارما ه

معمول کيه  ازحدشیب فناوری اطلاعاتها ي بيا حاکمیيت دهيد شيرکتمطالعات همچنین نشا  مي

درصيد را  62کننيد ايودی بیش از اايتراتژی خياص و مشابهي مانند صمیمیت با مشتری را دنبيال ميي

ضيعی  کيه اايتراتژی مشيابهي را دنبيال  فناوری اطلاعاتها ي بيا حاکمیيت در مقا سيه بيا شيرکت

 (.1325 د گرا )غضنفری و  کنند دارا هستندمي
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 سازمان وکارکسبو  فناوری اطلاعات ییهمسو یهاگام -2-2

 سازمان یهاارزش یینتع-8-2-2

رزش ا درگذشتهکنند و با آنچه  ییراازما  ممكن اات در طول زما  تی یهاتوجه کرد که ارزش  دبا البته

 ها، تاولو ن ترمهم یینو تع   جهت تعر  ندیفرا یازمندمرحله ما ن  نمتفاوت شوند. در ا شد،يمحسوب م

ه تا اازما  را به چ کننديم شارشد تلا  را شود که مد يبررا  د. بایمهست يو اهداف اازمان هایااتراتژ

 افت دات رمدنظ  جبه نتا توا يم وکارکس  یمستندات ااتراتژ ینيو بازب يکنند. با بررا  تهدا يامت

 ا جنتکرد.  ی را تكم ها افته، کننديمو اجرا   جادرا ا هایارشد که ااتراتژ  را با مدها و با انجام مصاحبه

 (.37، 1325 رهنوردبود )اازما  خواهد  يکنون یهااز ارزش یستيل هايبررا  نا  ينها

 

 وکارکسب یهاارزش هاییتاولو یبندرتبه-2-2-2

  ،اايييتراتژ های تاولو یبندجهيت رتبه یرهو غ بنيدییيازامت ی،گيذاروز  یهيامرحليه از روش  نا در

 یبندرتبه یست. لشونديم یهر ااتراتژ یبندمنجر به رتبه  ندهافرا  ن. اشيودياايتفاده م شيدهشيناخته

 (.167، 6215 1)الگازی گیرديقرار م موردتوافقو اپس در اراار اازما    ينها یموردبازنگر شدههیته

 

 هاتیاولومجدد منابع به  یصتخص -9-2-2

درصد  22تا  52حدود   راز گیرد،يانجام م یها با دشواردر اازما  يول یا د،به نظر ااده ب  دکار شا ا ن

  نرابناب؛ در اازما  هستند یتكرار ینگهدار هاییتو فعال یجار یدتول  ندهایفرا یردرگ يمنابع اازمان

  ندوت یابرنامه  دبا  نبنابرا؛ میمنابع هست یاازآزاد یازمنداازما  ن  دجد های تکرد  اولو يعمل یبرا

 شود که:

 ؛شوند  ي، شنااااندشدهداده یصتخص یدیکل های ترا که در حال حاضر به اولو يمنابع .1

 یدارا یهابه پروژه تر ینپا  تاولو یدارا یهاانتقال منابع از پروژه یبرا شدهیبندزما برنامه  .6

 ؛شود ینبالاتر مع  تاولو

 ؛(26، 1322 و مجیدی )عالم تبر ز برنامه اجرا شود  نا .3

 که يازآنجا آ .  شافزا یبرا یادر اازما  و ارائه برنامه  يهمسو يفعل یتوضع يرااناطلاع .2

ت اا یضرور  ند،مجدد منابع مقاومت نما یصدر برابر تخص فناوری اطلاعات  را ممكن اات مد

زما   يآ  را در ط  شافزا يرا در اازما  و چگونگ  يهمسو یتوضع  يارشد اجرا  ر تکه مد

 جددم یصدر برابر تخص يکم  ریپذانعطاف فناوری اطلاعات  را مد  نكهدرک کند. با توجه به ا

 ا  رانجام آ  و انتقال و ارائه آ  به مد یبرا یابرنامه  نتدو دهند،ينشا  م مدتکوتاهمنابع در 

 (؛91، 6222 2)آرمسترانگ دنما يم یروراطلاعات ض یفناور

                                                 
1. Algazi 

2.Armstrong 
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  نوجه از کار اات و حفظ ا  ،خود   يبه همسو راید  . يجهت حفظ همسو يدهاازما  .7

و  فناوری اطلاعات  تهدا یتهمتشك  از کم يگروه  جادامر با ا  نکار. ا  گروجه د  يهمسو

در مورد نواقص   ياجرا  را آگاه کرد  مد  ت،هدا یته. نقش کمشوديم یسرارتباطات م  را مد

 و فناوری اطلاعاتنامناا  ااتفاده از  یراهكارها دمانن فناوری اطلاعات یریکارگبهو اشتباهات 

 ياازمان وکارکس مطابق با اهداف  فناوری اطلاعات یهانادرات پروژه بندی تاولو ینهمچن

 اازما  و یدیکل  ا با مشتر یمانهو صم  ،ارتباطات نزد  جادارتباطات ا  را اات. نقش مد

 ی، زربرنامه یبرا یسميمكان همدو مجموعه در کنار   نروزانه در اازما  اات. ا  زیربرنامه یهته

 (.23، 1392 )خادم الرضا کننديم  جادمداوم را ا  يارتباطات و همسو

 

 پیشینه تحقیقات-9-2

 با وکارکس  یبا ااتراتژ فناوری اطلاعات یگذار هارما رااتا يهمتاکنو  تحقیقات متعددی در خصوص 

 :ااتبه شرح جدول ز ر  هاآ  ن ترمهمکه  گرفته ااتصورت  عملكرد اازما 

 خلاصه تحقیقات داخلي و خارجي. 1جدول 

 خلاصه نتایج عنوان نویسنده/نویسندگان/سال

 (1392مقداي و لطفي )

 فناوری اطلاعات ریتيأث

 پييذ ييریبيير انييعييطيياف

 در اايييييتييراتييژ يي،

 های تولیدیاازما 

 یر پذانعطافبر  فناوری اطلاعاتنتا ج نشا  داد 

 .ثیر داردأتولیدی ت یهااازما اتراتژ ، در ا

 (1395) د گرا کرد و 

 فناوری اطلاعات ریتيأث

 ، ااتراتژ وکارکس بر

 يخصيوص یهاشيرکت

 يالمللینب ونقيي حميي 

  را ا

کننده مدلي مفهومي اات که نتا ج پژوهش بیا 

در اازما  را  فناوری اطلاعات رااتا يهممیزا  

و متییرهای آشكار هر شاخص،  هاشاخص لهیوابه

کمي عددی را  صورتبهکند و مي یریگاندازهقاب 

ها به دهد تا اازما نما ش مي رااتا يهمبرای 

گیری کرده، خود را اندازه رااتا يهمکم، ا ن مدل 

 .بتوانند مقدار آ  را افزا ش دهند

 د گرا شهسوار پور و 

(1392) 

 ینارتبيياط ب  ييابيييارز

 یراهبردها رااتا يهم

و  فينيياوری اطليياعييات

با عملكرد  وکارکسييي 

 ياازمان

. اتا يچابكبههمسو ي عام  مؤثری برای داتیابي 

ها از ابعاد همچنین دو بعد ارتباطات و مهارت

ما ا؛ هستندهمسو ي دارای تأثیر مثبت روی چابكي 

تأثیر ابعاد اطح شا ستگي/ ارزش، اطح اعمال 

 ید أ، مشارکت و حیطه عم  روی چابكي تاختیار

 .نشد

 (1392)  فيشرعلیزاده و 
 همسييو ي ریتأثارز ابي 

فنيياوری اايييتييراتييژی 

متییر همسو ي در  ریتأثنتا ج تحقیق حاکي از 

ارتباطات اازماني، همسو ي در مد ر ت اازما ، 
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 خلاصه نتایج عنوان نویسنده/نویسندگان/سال

و اايييتراتژی  اطلياعات

بر عملكرد  وکارکسييي 

هييای فروش شيييرکييت

 تولیدی

همسو ي در مشارکت و همسو ي در فناوری بر 

اما متییرهای همسو ي ؛ عملكرد فروش شرکت اات

و  (sig=0.068) در منابع انساني با اطح معناداری

همسو ي در شا ستگي اازما  با اطح 

به دلی  بیشتر بود  میزا    (sig=0.170)معناداری

راد نمي ت( به اثبا2027اطح معناداری آ  از عدد )

قرار  دی أربوط به ا ن دو متییر نیز مورد تم هو فرضی

 .نگرفتند

 (1392) یا و فتاحعبااي 

 ینارتبيياط ب  ييابيييارز

 یراهبردها رااتا يهم

و  فينيياوری اطليياعييات

با عملكرد  وکارکسييي 

 ياازمان

  نر اد رااتا يهماات که اطح  یتواقع  نا یانگرب

مرحله اوم   عنيها در مرحله تمرکز کام  اازما 

 .ااتمدل لوفتمن 

 (1393) يزمان

 ینرابطييه ب يبييرراييي

فناوری  راايييتييا يهم

ا ب وکارکس و  اطلاعات

 يعملكرد اازمان

 اروککس یر ااتراتژی ، متیرااتا يهمبین ابعاد 

ناوری فثیر را با عملكرد اازماني و ااختار بیشتر ن تأ

و ااختار  فناوری اطلاعاتو ااتراتژی  اطلاعات

 .ندهستهای بعدی به ترتی  دارای اولو ت وکارکس 

 (1396پناه ) يعل

فناوری  راايييتييا يهم

 یواوايمت ،اطلاعات

و اييياختار  یاايييتراتژ

بر  هاآ و اثر  ياييازمان

 عملكرد اازما 

بین  رااتا يهمهای تحقیق وجود نتا ج  افته

عملكرد اازما   بالا برد آ  را در جهت  یهامؤلفه

 .دهدنشا  مي

 (6219) 1شاو

 یاثر متقيابي  رفتيارها

و   ،اايييتراتژ یرهبر

در  يايييازمييانفرهنييگ

  ،اايييتراتژ يهماهنگ

 و ياطلاعات یهایستما

و ادغييام  وکييارکسييي 

 ياازمان یهایستما

گرا انه و رفتارهای انگیزشي ثیرات رفتارهای آرما أت

ای برای العادهفوق محرک بخش رهبری، الهام

های اطلاعاتي و هماهنگي ااتراتژ ، ایستم

هستند که بیشتر ن تأثیر مثبت را در  وکارکس 

علاوه بر ا ن،  .ادغام ایستم های اازماني دارد

مثبت رابطه بین رفتارهای  طوربه انعطاف گرافرهنگ 

رهبری ااتراتژ ، و هماهنگي ااتراتژ ، 

ند، کرا تعد   مي وکارکس های اطلاعاتي و ایستم

 منفي ا ن روابط طوربه کنترل گرافرهنگ  کهيدرحال

 .کندرا تعد   مي

                                                 
1.Shao 
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 خلاصه نتایج عنوان نویسنده/نویسندگان/سال

 (6212) 1و انارو گوتیرز

 و فناوری اطلاعاتثیر تأ

هييای بيير اايييتييراتييژی

 اازماني

 های اازمانيبر روی بهبود ااتراتژی اطلاعاتفناوری 

 ثیر دارد.تأ

 (6215) یآلگاز

 یااييتراتژ رااييتا يهم

فناوری با  وکيارکسييي 

 اطلاعات

اطلاعات و  یفناور هاییااتراتژ  يهمسو ینهدر زم

 ین، وجود ارتباط مؤثر و مثبت بوکارکس 

و عملكرد  فناوری اطلاعات ي،رقابت هاییااتراتژ

 دهند.يرا نشا  م ياازمان

 (6215) 2انداینپا

 یاايييتراتژ  يهمسيييو

بييا  فنيياوری اطليياعييات

 وکارکس  یااتراتژ

های با ااتراتژی فناوری اطلاعاتهای  رااختز

تناا  دارد ولي ا ن تناا  در  فناوری اطلاعات

 .ااتاطح بسیار پا یني 

 (6216) 3چااو

دانش ميياليي، در  یرثأتيي

 اطلياعات یمورد فنياور

 رااييييتييا يييهييمبيير 

  رشو پذ  ،اايييتراتژ

 فناوری اطلاعات

 و های شرکت )اندازه، ان، وابستگي صنعتو ژگي

از  يجهتوقاب کننده  ينیبشیپتمرکز ااتراتژ ،( 

 .اات فناوری اطلاعات ااتراتژ ، رااتا يهم

آمیز وفقیتم صورتبهاند ها ي که توانستهتوا  بیا  داشت که اازما با توجه به برراي تحقیقات تجربي مي

بسیار خوبي را  وکارکس اودآوری  .خود را  كپارچه کنند وکارکس  و فناوری اطلاعاتهای ااتراتژی

 خواات و نظر مشتر ا  مطرح اات، ا جاد مز ت رقابتي، بهبود کیفیت، کرد  نیتأمکه  اند. در عصریداشته

را  اروککس های ااتراتژی عواملي اات که ن ترمهماز  وکارکس اتوماایو  و مهنداي مجدد فرا ندهای 

 یفناور و وکارکس  یهایااتراتژبه ا جاد همسو ي  موفق شا  هااازما که در  يران مد .اازندتوانمند مي

ای ها جاد  كپارچگي برای بقا و موفقیت اازما  ضروری اات. بخش کنند کهاند، تأکید ميشده اطلاعات

  در آ افزودهارزشاازما  باعث ا جاد  وکارکس عام  تیییر با تمرکز بر اصول  عنوا به فناوری اطلاعات

در زمینه همسو ي  شدهانجاماند. تحقیقات بخشي را برای اازما  به ارمیا  آوردهاند و کارا ي و اثرشده

ناوری فهای رقابتي، مثبت بین ااتراتژی ، وجود ارتباط مؤثر ووکارکس و  فناوری اطلاعاتهای ااتراتژی

واژه همسو ي ااتراتژ ، از اال  نكه باوجوداافانه أا متام ؛دهندمي و عملكرد اازماني را نشا  اطلاعات

ها و محاف  ، تاکنو  ا ن مطل  کمتر در اازما بوده ااتدر محاف  علمي خارج از کشور مطرح  1952

متفاوت بود   وااطهبهو نتا ج تحقیقات خارجي نیز  قرارگرفته اات موردتوجهعلمي کشورما  

های داخلي مناا  به نظر بیا ند شرکت درجهت ااتفاده  توانندينمها و فرهنگي وکارکس  یهارااخت ز

 فرضیه پژوهشي به شرح ز ر تدو ن شدند: چهاربیشتر  که جهت داتیابي به شواهد تجربي

                                                 
1.Gutierrez and Serrano 

2.Sipanda 
3.Chao 



 8931پاییز و زمستان ، 2شماره  ،5 مدیریت اطلاعات/ دوره                                                              68

 يمعنادار و مثبت یرابطه فناوری اطلاعات یگذار هارما یو ااتراتژ وکارکس  یااتراتژ ینب .1

 وجود دارد.

 یدارمعنا یرابطه يبا عملكرد اازمان وکارکس و  فناوری اطلاعات یگذار هارما یااتراتژ ینب .6

 وجود دارد.

 وجود دارد. یمعنادار یرابطه يبا عملكرد اازمان وکارکس و ااختار  رااتا يهم ینب .3

وجود  یمعنادار یرابطه يو عملكرد اازمان فناوری اطلاعات یگذاره و ارما رااتا يهم ینب .2

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یرهامتی ینروابط ب پژوهش يمدل مفهوم. 1شك  

 

 یشناسروش-9
وش ر ازنظراات و  يهدف عمل ، به  يابیدات یدر جستجو را ز، بوده یهدف کاربرد ازنظرحاضر  قیتحق

 قیتحق یجامعه آمار .اات از نوع همبستگي پیما شي توصیفي و ،هاح  مسئله پژوهش و گردآوری داده

 شرکت فولاد جنوب و مد را  ارشد فناوری اطلاعاتر زی ااتراتژ ،، واحدهای برنامهکارکنا   یهشام  کل

حجم نمونه انتخاب  عنوا بهبا روش ارشماری ک   وند نفر بود 62 آمدهعم به یهايبررا يط اات که

 یریگانجش و اندازه جهت ازیموردن یهاداده یآورجمع منظوربهپژوهش از پراشنامه  ن در ا شدند.

د قرار مورد تأ ی تواط نظرات خبرگا صوری پراشنامه  که روا ي شده ااتااتفاده يموردبررا یرهایمتی

( 6نتا ج در جدول ) ؛ کهااتفاده گرد د  CVR-CVIیهاشاخصجهت برراي روا ي محتوا ي از  ؛ وگرفت

های انعكااي که دارای گو ه ها يدر مدل توا  بیا  داشت کهدر ا ن خصوص ميهمچنین  .شده ااتارائه

( و AVE1) شدهااتخراجاپس محاابه شاخص متواط میانگین وار انس  ،هاهستند، ابتدا بار عاملي گو ه

                                                 
1.Average Variance Extracted 

 وکارکسباستراتژی 

 ی فناوریگذارهیسرمااستراتژی 

 اطلاعات

  وکارکسبساختار 

 ییراستاهم

 عملکرد سازمانی
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اعتبار( و پا ا ي )اعتماد( متییرهای )  يرواگیری به ترتی  برای اندازه ( که1CR) يبیترکپا ا ي اپس 

 مدل حاص  برای ارز ابي . نتا جاندلازم و ضروری یریگاندازهل برای ارز ابي مدکه  شودتحقیق بكار برده مي

ها از داده  یوتحله تجزو برای  شدهارائه( 3های روا ي و پا ا ي( در جدول )گیری )بار عاملي، شاخصاندازه

 .اات شدهااتفاده لیزرل افزارنرمرو كرد معادلات ااختاری و 

 CVR-CVIمحتوا ي برراي روا ي  .6جدول 

 CVR CVI هاگویه ردیف

1 Q1 1 1 

6 Q2 1 27/2 

3 Q3 1 27/2 

2 Q4 1 1 

7 Q5 1 1 

2 Q6 1 1 

5 Q7 1 2027 

2 Q8 1 27/2 

9 Q9 1 27/2 

12 Q10 1 27/2 

11 Q11 1 1 

16 Q12 1 1 

13 Q13 1 1 

12 Q14 1 1 

17 Q15 1 1 

12 Q16 1 1 

15 Q17 1 1 

12 Q18 1 2027 

19 Q19 1 1 

62 Q20 1 2027 

61 Q21 1 1 

66 Q22 1 1 

63 Q23 1 1 

= CVI ک    63÷22/61 =2092 

                                                 
1.Composite Reliability 
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د گردد ميحتوا ي پراشنامه تأ یبنابرا ن روا ي م ،اات 2099بیشتر از   CVRااتکه مشخص  طورهما 

 .ااتد لذا شاخص روا ي آ  نیز مورد تأ ی بوده، 2059بیشتر از  CVIشاخص و 

 )اعتماد(  ا ي)اعتبار( و پا  يروا. برراي 3جدول 

 یبار عامل هاگویه متغیر ردیف
پایایی 

 ترکیبی

متوسط 

واریانس 

 شدهاستخراج

1 
 یااتراتژ

 یگذاره ارما

 

Q1 20233 

20911 20277 
6 Q2 20227 

3 Q3 20272 

2 Q4 20271 

7 
 یهایااتراتژ

 یفناور

 اطلاعات

Q5 20223 

20221 20269 
2 Q6 20211 

5 Q7 20222 

2 Q8 20591 

9 

 یهایااتراتژ

وکارکس   

Q9 20522 

20222 20292 
12 Q10 20223 

11 Q11 20221 

16 Q12 20261 

13 

عملكرد 

 ياازمان

Q13 20273 

20252 20272 

12 Q14 20262 

17 Q15 20227 

12 Q16 20252 

15 Q17 20236 

12 Q18 20279 

19 Q19 20222 

62 

 یریگمیتصم

Q20 20293 

20935 20227 
61 Q21 20235 

66 Q22 20212 

63 Q23 20267 

 هاافتهی-6
ای هشام  شاخص ؛ کهدر ا ن بخش از مقاله به برراي آمار توصیفي متییرهای پژوهش پرداخته خواهد شد

بر اااس  ( آورده شده اات.2در جدول ) اات که نتا جیشینه انحراف معیار، کمینه و ب آماری میانگین،



 66  خالقی/ ...  یاطلاعات با استراتژ یفناور گذاریهیسرما ییراستاهم نیب یارتباط و ارائه مدل یبررس

 شدهیگردآورپیرامو  متییرهای تحقیق  ،داده صحیح 62 که در جدول فوق مشخص ااتهای مندرج داده

 ااختار و رااتا يهمدر ا ن میا  متییر  ؛ کهاات 3092و  3062. میانگین نمرات متییرها بین اات

 .ااتکمتر ن میانگین را دارا  فناوری اطلاعات یگذاره ارمابیشتر ن میانگین را دارد و  وکارکس 

 تحقیق یرهایمتیآمار توصیفي  .2جدول 

 معیار انحراف میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیرها

 205577 302927 7 6 62 وکارکس  یااتراتژ

 202572 309277 7 3 62 اطلاعات یفناور یگذاره ارما

 202522 302527 7 3 62 ياازمان عملكرد

 202617 306256 7 6 62 وکارکس  ااختار

 205732 306926 7 3 62 رااتا يهم

دارای توز ع نرمال  ست بايم هادادهااختاری  معادلاتبا ااتفاده از رو كرد  هادادههنگام تحلی  همچنین 

با د از طر ق محاابه چولگي و کشیدگي برراي  هادادهات که نرمال بود  توز ع ا باشند. ا ن در حالي

همه  هادادهکه  دهديمنشا   7جدول  .از توز ع نرمال مشخص شود هادادهشود تا میزا  دوری پراکندگي 

 ت.اا (-1و  1) نیمابچو  میزا  چولگي و کشیدگي  هستندمتییرها دارای توز ع نرمال 

 برای متییرهای تحقیق هادادهآزمو  نرمال بود  توز ع . 7جدول 

 یدگیکش یچولگ رهایمتغ

 20222 20725 وکارکس  یااتراتژ

 20355 20322 اطلاعات یفناور یگذاره ارما

 20692 20232 ياازمان عملكرد

 20311 20655 وکارکس  ااختار

 20125 20625 رااتا يهم

ای هااختاری با ستي همگني وار انس معادلاتبرای انجام تحلی  به روش  هافرضشیپاز   كي د گر

 ندر آزمو  لو  آمدهداتبهمقدار  چنانچه شد وانجام که با ااتفاده از آزمو  لو ن  باشدمتییرهای تحقیق 

در ا ن  (پوچ)فرض صفر  .از تجانس برخوردار اات هاگروهگفت وار انس  توا يمباشد،  2027بیشتر از 

 2027که از  (2) جدول اطح معناداری آزمو  ا ن اات که وار انس دو گروه دارای تجانس اات، با توجه به

 د.شويمبیشتر اات، فرض مقاب  رد و فرض صفر قبول 

 آزمو  لو ن برای برراي همگني متییرهای تحقیق. 2جدول 

 سطح معناداری آزمون لوین رهایمتغ

 20322 106933 وکارکس  یااتراتژ

 20722 20233 اطلاعات یفناور یگذاره ارما
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 سطح معناداری آزمون لوین رهایمتغ

 20251 20122 ياازمان عملكرد

 20211 20377 وکارکس  ااختار

 20172 20311 رااتا يهم

ااختاری برراي عدم وجود هم خطي  معادلاتبرای انجام تحلی  به روش  لازم یهافرضشیپ كي د گر از 

. شد ااتفاده تلورانسو  (VIF1) تورم وار انس آزمو  توا ميبد ن منظور متییرهاات که بین چندگانه 

 جدول .اات اطح تورم بحراني دهندهنشا  باشد 201از  بالاتر تلورانسو  7 بالایعام  تورم  اگر کهیطوربه

 و هستند 201از  بالاتر تلورانسو  7از  ترن یپادهد که متییرها دارای میزا  تورم وار انس نشا  مي 5

 .شودهم خطي چندگانه بین متییرهای مستق  مشاهده نمي جهیدرنت

 متییرهای تحقیق یچندگانهبرای برراي عدم هم خطي   VIFآزمو . 5جدول 

 تلورانس VIFمیزان  رهایمتغ

 وکارکس  یااتراتژ

1029 20261 

 اطلاعات یفناور یگذاره ارما

 ياازمان عملكرد

 اروککس  ااختار و رااتا يهم

 رااتا يهم

طور که در دهد. هما میزا  وار انس تبیین شده و اعتبار اشتراک متییرهای پژوهش را نشا  مي 2جدول 

 قبولاب قکیفیت مناا  و  دهندهنشا که  هستندعتبار اشتراک مثبت تمام مقاد ر ا ،شودجدول مشاهده مي

 .هستندمدل پژوهش حاضر 

 وار انس تبیین شده، اعتبار اشتراک متییرها. 2جدول 

 CV- Redundancy CV- Communality متغیرهای پژوهش

 22/2 271/2 وکارکس  یااتراتژ

 76/2 736/2 اطلاعات یفناور یگذاره ارما

 52/2 227/2 ياازمان عملكرد

 55/2 722/2 وکارکس  ااختار

 22/2 727/2 رااتا يهم

 

                                                 
1.Variance Inflation Factor 
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پذ رهای عكااي را در میزا  افتراق مشاهدهان یریگاندازهتوانا ي  ، مدل  ،روا ي تشخیصي  ا واگراهمچنین 

های انجش ا ن انجد.  كي از روشپذ رهای موجود در مدل ميمتییر پنها  آ  مدل با اا ر مشاهده

 اات و طبق ا ن معیار  ، متییر پنها  در مقا سه با اا ر متییرهای پنها ، 1الكر -روا ي آزمو  فورن 

 دنظرمتا بتوا  گفت متییر پنها   پذ رهای خودش داشته باشدهدهبا د پراکندگي بیشتری را در بین مشا

جدول نشا  ا ن  .ااتق برای متییرهای ا ن تحقی آمدهداتبهنتا ج  9دارد. جدول  بالا يروا ي تشخیصي 

اصلي برای هر متییر پنها  از همبستگي آ    عني مقاد ر قطر، هستنداز هم جدا  کاملا  هااازهدهد که مي

 .با اا ر متییرهای پنها  انعكااي موجود در مدل بیشتر ااتمتییر 

 الكر جهت برراي شاخص روا ي تشخیصي  ا واگرا-شاخص فورن  .9جدول 

 رهایمتغ
 یاستراتژ

 وکارکسب

 یگذارهیسرما

 اطلاعات یفناور

 عملکرد

 یسازمان

 ساختار

 وکارکسب
 راستاییهم

 - - - - 1 وکارکس  یااتراتژ

 - - - 1 20755 اطلاعات یفناور یگذاره ارما

 - - 1 20372 20572 ياازمان عملكرد

 - 1 20225 20255 20323 وکارکس  ااختار

 1 20235 20326 20233 20722 رااتا يهم

ه ک در ادامه به برراي فرضیات پژوهشي پرداخته شد ،معادلات ااختاری یهافرضشیپ با توجه به برقراری

نشانگرهای انتخابي توا  بیا  داشت که با توجه به نتا ج مي .اات 3و  6 یهاشك به شرح  موردنظرنتا ج 

 .اات 2052از بارهای عاملي همگي بیشتر و اندبرخوردار بوده لازمهای مدل از دقت اازه یریگاندازهجهت 

ز بیشتر ا شدهمحاابهاات که مقاد ر  شدهمحاابهها مقدار آلفای کرونباخ از اازه هرکدام همچنین برای

های های میانگین وار انسشاخص مقدار .اات هااازهپا ا ي مناا   دهندهنشا اات که  2052

رها دارای اعتبار دروني یمتیکه  آ  ااتبیانگر  و اات 207بیشتر از  هااازهکلیه  یبرا AVE6 شدهااتخراج

گیری های اندازهبیشتر اات که نشا  از اازگاری دروني مدل 205. شاخص پا ا ي مرک  نیز از هستند

گیری وا ي و پا ا ي مطلوبي جهت اندازههای مدل از راز اازه هرکدام ن بنابرا؛ ااتانعكااي تحقیق 

 t آمدهداتبهدهد که کلیه مقاد ر نشا  ميتا ج حاصله همچنین ن .متییرهای پژوهش برخوردار هستند

 .ااتمدل در حالت ااتاندارد مطلوب  جدول بوده و لذا 1092از بیشتر 

                                                 
1.Fornel-Elker 

2.Average Variance Extracted 
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 مدل در حالت در ااتاندارد .6شك  

 

 
 ااتاندارد مدل در حالت .3شك  

( آورده شييده ااييت و 12های برازش مدل پرداخته شييد که نتا ج در جدول )در ادامه به برراييي شيياخص

دهند که نشا  مي RMSEAو  GFI، AGFIهای نیكو ي برازش شام : شياخصبیا  داشيت که  توا يم

اند که برآورد شده موردنظرتر از حد ، هردو بیشAGFIو  GFIهای اايت. شياخص اعتمادقاب نتا ج مدل 

 (df/2X)نسيييبت مربع کای به درجه آزادی همچنین  ؛ وبوده اايييت 29/2از حد ملاک  تربزرگا ن آماره 

از حد  ترکوچ، نیز که ا ن مقداربرآورد شده  27/2نیز برابر با  RMSEAمعیار خطای  مقداری مناا  و

معه در جا شدهتستتوا  نتیجه گرفت که مدل مي شيدهارائهبر ااياس برآوردهای  بوده اايت. 22/2مجاز 
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هد که دنتا ج مدل تحقیق نشا  ميلذا  .لي برخوردار بوده ااتبرازش نسيبتا  خوب و قاب  قبو از ،موردنظر

 .اضر از برازش مناابي برخوردار ااتتحقیق ح اتفادهموردامدل 

 مربوط به نیكو ي برازش مدل یهاآماره. 12جدول 

 شاخص ملاک مقادیر پژوهش برازش نتیجه

 df2X/ ≤3 6011 خوب برازش

 RMSEA ≤22/2 2027 خوب برازش

 GFI ≥9/2 97/2 خوب برازش

 AGFI ≥9/2 92/2 خوب برازش

 CFI ≥9/2 91/2 خوب برازش

 IFI ≥9/2 97/2 خوب برازش

 NFI ≥9/2 92/2 خوب برازش

 NNFI ≥9/2 92/2 خوب برازش

توا  بیا  داشت که مي شدهن تدوفرضیه پژوهشي  2همچنین با توجه به مناا  بود  مدل در خصوص 

 tمقدار( و 20521) یرمس   ضر ،اطلاعات یفناور یگذار هارما یو ااتراتژ وکارکس  یااتراتژ ینب

سیر ضر   م ،يبا عملكرد اازمان وکارکس اطلاعات و  یفناور یگذاره ارما یااتراتژ ینب ،( اات50227)

اطلاعات  یفناور یگذاره ارما یااتراتژ یرمس   ضر و t (20522)(، مقدار 20599) وکارکس ااتراتژی 

ي ضر   مسیر با عملكرد اازمان وکارکس و ااختار  رااتا يهم ینب اات. t (90211) مقدار ،(20233)

 t (90257) مقدار ،(20211) رااتا يهم ریمس   ضر و t (20522)(، مقدار 20599) وکارکس ااتراتژی 

 یگذاره ارما( و با 90257) tمقدار  ،(20211) با عملكرد اازماني رااتا يهم ریمس   ضر ت درنهااات و 

که کلیه فرضیات پژوهشي  نمود اذعا  توا يم جهیدرنت اات و t (20977)( و مقدار 20522) اطلاعات یفناور

 (.11جدول گرفتند )مورد تائید قرار 
 خلاصه برراي فرضیات .11جدول 

 فرضیات ضریب مسیر p tمقدار  وضعیت فرضیه

 اول 20521 50227 20222 تائید

 20233 90211 20226 تائید
 دوم

 20599 20522 20222 تائید

 20211 90257 20222 تائید
 اوم

 20599 20522 20222 تائید

 20211 90257 20222 تائید
 چهارم

 20522 20977 20226 تائید
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 یریگجهینتبحث و -5
 یتژبا ااترا فناوری اطلاعات یگذار هارما رااتا يهم ینب يارتباط و ارائه مدل يبرراهدف پژوهش حاضر 

و به ا مجز صورتبهفرضیه پژوهشي تدو ن شد که  2منظور  بد ن بوده اات. عملكرد اازما  با وکارکس 

 ند.یرگميو برراي قرار  نییتب موردشرح ذ   

 یرگذاه ارما یااتراتژ و وکارکس  یااتراتژ نیبتوا  بیا  داشت که در خصوص فرضیه اول مي

گردد و ا ن بدا  معناات که ید ميفرضیه فوق تأ  که دارد وجود يمثبت و معنادار یرابطه فناوری اطلاعات

ي عاتهای اطلافناوری یهارااخت زهای لازم را جهت تواعه و بهبود گذاریشرکت فولاد جنوب با د ارما ه

قرار دهد  مدنظرهای اازما  ژیگذاری را در هنگام تدو ن ااتراتا ن ارما ه دهد و نحوه و ارتباطاتي انجام

 .خواهد شد وکارکس ناوری اطلاعات و های فهمسو ي بین ااتراتژیکه ا ن امر موج  

( همسو بوده و همخواني دارد که بیا  1392 و د گرا  عبااي)تحقیقات نتا ج فرضیه فوق با نتا ج 

 نییتبر د دارد. اطلاعات یفناور یگذاره ارما یااتراتژدر تدو ن  یمؤثرنقش  وکارکس داشتند ااتراتژی 

 رقابت آ  با شرکت که يق طر عنوا به وکارکس  یااتراتژتوا  بیا  داشت که نتا ج فرضیه فوق مي

 ؛ واات صنعت ،  در يرقابت ت مز حفظ و يابیدات کرد ، دنبال شام  که شوديم شناخته کند،يم

 دتبلندم در شرکت قوت نقاط و هایدمنتوان ش افزا باهدف ارتباطات از یاكپارچه  مجموعه گر دعبارتبه

که  كي از  افت داتتوا  به ا ن نتیجه از تعر   فوق مي .اات (6226  1پپارد و وارد) رقبا با رابطه در و

های اطلاعاتي اات به فناوری توجه ها شودس  مز ت رقابتي در اازما تواند منجر به کها ي که ميروش

ي محرک عنوا بهگردد که ا ن دو عام  ار ع محیطي مي يپااخ گوئکه باعث افزا ش چابكي اازما  و 

 های اطلاعاتگذاری در فناوریا ههای خود به بحث ارمدر تدو ن ااتراتژی هااازما شوند که شناخته مي

توا  انتظار داشت که بنابرا ن مي های مالي و مد ر تي لازم را از آ  داشته باشند،توجه داشته و حما ت

اازما  به آ  شود های اطلاعات باعث توجه گذاری در فناوریجي ارما هخرو عنوا بهکس  مز ت رقابتي 

 ند شد.خواه قائ ای برای آ  اازما  اهمیت و ژهموضوعات ااتراتژ ،  در و

 و فناوری اطلاعات یگذاره ارما یااتراتژ نیبداشت که  یا توا  بيم دوم یهدر خصوص فرض

 ا ن بدا  .شودمي دأ یت فوق هیفرض و دارد وجودمثبت  معنادار یرابطه ياازمان عملكرد با وکارکس 

تراتژ ، اا یهایز ربرنامهمعناات که شرکت فولاد جنوب برای ا نكه عملكرد بهتری داشته باشد با د در 

توجه بیشتری داشته باشد و اعي نما د  فناوری اطلاعاتهای اازما  و خود به موضوع تناا  ااتراتژی

انداز چشم ينوعبهز اهمیت اات و ها ي باشد که برای شرکت حائفناوری اازما  دارای همسو ي باانداز شمچ

نتا ج فرضیه فوق با نتا ج تحقیقات مانیا  و همكارا   با مفهوم فناوری اطلاعات پیوند داشته باشد. اازما 

 نیمابيف نداهنشا  داد( همسو بوده و همخواني دارد که 6215( و آلگازی )1396پناه ) ( و علي1322)

 نییبتدر  ي رابطه مثبتي وجود دارد.اازمان عملكرد با وکارکس  و اطلاعات یفناور یگذاره ارما یااتراتژ

 از ياهدگ د میترا با اات مرتبط فناوری اطلاعات یااتراتژتوا  بیا  داشت که نتا ج فرضیه فوق مي

 ،هاستمیاارتقای  و اطلاعاتحفظ  یبرا اد جنوبشرکت فول یتقاضاکه  اطلاعات یفناور يبانیپشت يچگونگ

                                                 
1.Ward & Peppard 
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 کاربر زا يبانیپشت و هاستمیا تواعه اطلاعات یفناور اتیعمل چو  يخدمات و منابع و هایتوانمند تدارک

 یفناور یگذاره ارما یااتراتژنیز مشخص شد بین  از اوی د گر ؛ و(6226 پپارد و وارد) کنديم نیمع را

از  به اهمیت مز ت رقابتي حاص  ت با عنا لذا ری وجود دارد،رابطه معنادا وکارکس  و اطلاعات

های در ااتراتژی گذاریحما ت از ا ن ارما هاطلاعات، توجه و  یهایفناوروی بر ر یگذاره ارما

شرکت  عملكرددر تبیین و ارتقای  یمؤثردو متییر فوق نقش انتظار داشت که  ت درنها توا ، ميوکارکس 

 .ا فا خواهند نمودفولاد جنوب 
 يازمانا عملكرد با وکارکس  اختارا و رااتا يهم نیبتوا  بیا  داشت که در خصوص فرضیه اوم مي

ا ن بدا  معناات که جهت بهبود عملكرد  .شودمي دیأ ت فوق هیفرض و دارد وجود ی مثبتيمعنادار یرابطه

 ودشا جاد های مدو  شرکت اات تا ااختار اازماني مناا  با توجه به ااتراتژی شرکت فولاد جنوب لازم

ای هباعث افزا ش اازگاری ااختار با ااتراتژیبتواند  باشد تا برخوردارپذ ری بیشتری که از انعطاف

مخواني و ه( همسو بوده 6216نتا ج فرضیه فوق با نتا ج تحقیقات چااو ) و فناوری اطلاعات گردد. وکارکس 

نتا ج  نییتبدر  تي دارند.ي رابطه مثباازمان عملكرد با وکارکس  ااختار و رااتا يهم دارد که اعتقاد دارد

 یهامسیمكانهای کاری و به معني تخصیص نقش وکارکس ااختار توا  بیا  داشت که فرضیه فوق مي

کند. ش را فراهم مياهای کاریکه برای اازما  امكا  هدا ت، هماهنگي و کنترل فعالیت اات اجرا ي

 شود.ها و نتا ج حاصله از آ  اطلاق ميبه چگونگي انجام وظا   و فعالیت نیز، عملكرد( و 1925 1)میلر

ماني را ( ابزاری برای ارز ابي عملكرد طراحي کرده اات که چهار بعد از عملكرد ااز1995) 6جا  

بنابرا ن ؛ و اعتبار شرکت دهد: رشد بازار، اودآوری، نوآوری در خدمات و محصولاتقرار مي موردانجش

 ااتا يرهمنحوه انجام کارها و تقسیم امور کاری بین کارکنا  اات که لازمه آ  وجود  کنندهنییتعااختار، 

تواند نقش مهمي در بهبود اطلاعاتي اات که مي یهایفناورو  وکارکس اازما  اعم از  یهایااتراتژ

 داشته باشد.شرکت فولاد جنوب عملكرد 

 و اطلاعات یفناور یگذاره ارما و رااتا يهم نیبتوا  بیا  داشت که در خصوص فرضیه چهارم مي

ه کا ن بدا  معناات  .شودمي دأ یت فوق هیفرض و دارد وجود مثبتي معنادار یرابطه ياازمان عملكرد

ا های اازما  رای باشد که ااتراتژیگونهاعات در شرکت فولاد جنوب با د بهگذاری در فناوری اطلارما ه

 3پانداینتا ج ا ن فرضیه با نتا ج تحقیقات ا گردد. بلندمدتهبود عملكرد اازما  در محقق نموده و باعث ب

 بر اطلاعات یفناور یگذاره ارما و رااتا يهمهمخواني دارد که معتقد بودند  ( همسو بوده و6215)

  بین توا  بیا  داشت که تطبیق و تناانتا ج فرضیه فوق مي نییتبدر  یر مثبتي دارد.تأثشرکت  عملكرد

اطلاعات  فناوری رااتا يهمبنابرا ن ؛ و ااختار فناوری اطلاعات با د برقرار باشد وکارکس ابعاد ااتراتژی 

 وکارس کو مهم نیست که محرک ا ن تیییر ااتراتژی  اات ، فرآ ند مستمر تیییر و تطبیق  وکارکس و 

 2رگرو ب) همه ابعادی اات که اهمیت دارند رااتا يهمنتیجه  امر که ا ن باشد  ا ااتراتژی فناوری اطلاعات

                                                 
1.Miller 

2.John 
3.Sipanda 

4.Bergeron 
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علاوه بر ا جاد  نوبشرکت فولاد جهای بین ااتراتژی رااتا يهمبنابرا ن با افزا ش  (،6222و د گرا  

نیز افزا ش  راوری ک  اازما  موج  افزا ش عملكرد اازماني شده و بهره ت درنها مناا ،  يافزاهم

 خواهد داد.

 گردد:ز ر برای شرکت فولاد جنوب ارائه مي هاشنهادیپ آمدهداتبهتوجه به نتا ج با  

 وری اطلاعات و ال  فنبه ابعاد مخت وکارهاکس روزافزو   يو وابستگ یختگيبا توجه به آم

ای، دوره صورتبهلازم اات که مد را  شرکت فولاد جنوب اعي نما ند تا  ارتباطات

اطلاعاتي و ارتباطاتي خود را برراي نموده و با توجه به اهداف اازما   یهایفناور یهارااخت ز

 نما ند. روزبه

  یهایااتراتژ  نتدو  نددر فراشرکت فولاد جنوب در  ياطلاعات یهایفناور یا متوللازم اات که 

اتي های اطلاعهای اازماني و فناوریتا به تلفیق ااتراتژی اشندحضور فعال داشته ب وکارکس 

 و ارتباطاتي کم، نما ند.

  رتصوبهشرکت پا ه و اااس ارتباطات اازماني را در ااختار شرکت فولاد جنوب لازم اات که 

 ني بر پا ه فناوریااختار اازما ،ا ضمن افزا ش ارعت تبادل اطلاعاتد تالكترونیكي قرار ده

 بالا ي نیز برخوردار باشد. یر پذانعطافاز  اطلاعات

  های فناوری اطلاعاتي در اازما  به جهت افزا ش مهارت شرکت فولاد جنوبلازم اات تا

 اقدام نما د. باتجربهموزشي جهت داشتن نیروی انساني فناور محور و های آبرگزاری دوره

 های اطلاعاتي و انجام امور از طر ق فناوری یاازنه نهادبا  شرکت فولاد جنوبتا  لازم اات

 کم، نما د.ها زا ش فرهنگ ااتفاده از فناوریارتباطاتي به اف

توجه  ها ي مواجه شود کههر پژوهشي در فرا ند انجام کار ممكن اات با محدود ت ،لازم به ذکر اات

 ود تمحد ن ترمهم ازجمله پراشنامه اؤالاتبه   يپااخگوجهت  ،زما  در طول تیییر نگرش کارکنا  به

اازما   وکارکس  یاطلاعات و ااتراتژ یفناور یااتراتژ  ياطح همسو يبررا و پژوهش حاضر بود

اصله تعمیم نتا ج حعدم امكا  در نظر گرفتن با  شدهارائه هاشنهادیپموانع اجرای  رایدگي بهو  موردمطالعه

 برای پژوهشگرا  آتي باشند. د تحقیقات مناابيتوانميها، پژوهش حاضر به اا ر اازما 
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Abstract: Despite the importance of using information technology, today many organizations 

are experiencing problems in not meeting business needs due to the high volume of IT investment 

and the low level of alignment with organizational strategies and performance. On the other hand, 

the simultaneous investigation of the relationship between the three variables of information 

technology, business strategy, and organization performance has not been the focus of previous 

research, which led us to examine the relationship and provide a model between the alignments 

of information technology investment with IT. Business strategy deals with the performance of 

the organization AH have been applied and community solidarity survey of all employees of 

South Steel Company. In this survey, 26 people were selected as the sample size by the total 

census method. Data were collected using a questionnaire whose validity was evaluated and 

confirmed by Cronbach's alpha. Data analysis was performed using the Structural Equation 

Approach and Liesel software. Findings showed that between business strategy and IT 

investment strategy, between IT investment and business performance strategy, between 

alignment and Business structure with organizational performance and between alignment and 

technology investment there is a significant relationship between information and organizational 

performance. Therefore, if the information technology and organization strategies are defined in 

the same way, and the organization strategies are integrated with the information technology 

strategies and will improve the organizational performance. 

Keywords: Business Strategy, IT Investment, Organization Performance, Strategic Alignment. 
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