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چکیده :باوجود اهمیت بهکارگیری فناوری اطلاعات ،امروزه در بسيیاری از اازما ها شاهد بروز مشكلاتي در رابطه
با عدم برآورده شييد نیازهای کسيي وکار با توجه به حجم بالای اييرما هگذاری در زمینه فناوری اطلاعات و میزا
پا ین همرااتا ي آ ها با ااتراتژیهای اازماني و عملكرد کس وکار هستیم .از اوی د گر توجه به برراي همزما
رابطه ايه متییر فناوری اطلاعات ،اايتراتژی کسي وکار و عملكرد اازما موردتوجه تحقیقات قبلي نبوده اات ،به
همین خاطر نگارنده را بر آ داشت که به برراي ارتباط و ارائه مدلي بین همرااتا ي ارما هگذاری فناوری اطلاعات
و ااتراتژی کس وکار با عملكرد اازما بپردازد .روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و همبستگي بوده اات .جامعه
آماری تحقیق شيام  :کلیه کارکنا واحدهای برنامهر زی اايتراتژ  ،،فناوری اطلاعات و مد را ارشد شرکت فولاد
جنوب بوده اايت .طي برراييهای بهعم آمده  62نفر با روش ايرشيماری ک بهعنوا حجم نمونه انتخاب شدند.
جهت گردآوری اطلاعات از پرايشينامه محقق ااخته ،ااتفاده شد؛ که روا ي آ با نظرات خبرگا و پا ا ي با آلفای
کرونباخ تائید گرد د .بهمنظور تجز هوتحلی دادهها از رو كرد معادلات ايياختاری و نرمافزار لیزرل ااييتفاده گرد د.
نتا ج نشيا داد بین اايتراتژی کسي وکار و ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات؛ بین ااتراتژی ارما هگذاری
فناوری اطلاعات و کسي وکار با عملكرد اييازماني؛ بین همرااييتا ي و ايياختار کسي وکار با عملكرد اييازماني؛ بین
همراايييتيا ي و ايييرميا هگذاری فناوری اطلاعات و عملكرد ايييازماني رابطهی معناداری وجود دارد؛ بنابرا ن اگر
اايتراتژیهای فناوری اطلاعات و ايازما در  ،راايتا تعر شيوند و باهم تنااي داشيته باشند ،ااتراتژیهای
اازما با ااتراتژیهای فناوری اطلاعات كپارچهشده و باعث بهبود عملكرد اازماني خواهد شد.
کلیدواژهها :ااتراتژی کس وکار ،ارما هگذاری فناوری اطلاعات ،عملكرد اازما  ،همرااتا ي ااتراتژ .،
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-8مقدمه
امروزه با مطرحشد فناوری اطلاعات بهعنوا  ،عام مهم رقابتي در اازما ها ،در محیط پررقابت دنیای
کنوني شاهد بهکارگیری آ هستیم .فناوری اطلاعات ميتواند نقش تسهیلگر مهمي را در عملیات مربوط
به  ،کس وکار ا فا کند .در ا ن رااتا تكام ار ع عملیات تجاری شرکتها و ارعت تیییرات ناشي از
ادغام شرکتها ،ائتلاف ااتراتژ  ،و شراکتهای جهاني ا فشارهای اقتصادی ز اد و د گر عوام پشتیباني
فناوری اطلاعات را تقاضا ميکند (ر چ .)57 ،6222 1درواقع ااتفاده و بهکارگیری از فناوری اطلاعات و
قابلیتهای آ به كي از ضرور ات اازما های امروزی تبد شده اات .همچنین دانش و مد ر ت آ ها
بهعنوا كي از منابع حیاتي اازما ها مطرح هستند.
بنابرا ن شیوهی ااتفاده کارآمد و مؤثر از اطلاعات و دانش و تدو ن و پیادهاازی برنامههای راهبردی
فناوری اطلاعات از اهمیت فراواني برخوردار اات و ارما هگذاری در ا ن فنّاوری بهارعت در حال افزا ش
اات .لذا ااتفاده ااتراتژ  ،از فناوری اطلاعات و ارما هگذاری در ا ن بعد ميتواند اازما را در جهت
کس وکاری بهتر هدا ت نما د و اازما ها برای کس مز ت رقابتي و ارتقای اطح عملكرد اازماني خود
ناگز ر از ااتفاده و ارما هگذاری در ا ن صنعت ميشوند .ادبیات موضوع بیا ميکند که شرکتها
نميتوانند رقابتي باشند اگر ااتراتژی کس وکار و ارما هگذاری فناوری اطلاعاتشا همرااتا نباشد (او ژ 6
و د گرا .)6222
همرااتا ي شرکتها را قادر مياازد که ارما هگذاریها شا را روی فناوری اطلاعات متمرکز کنند و
باعث داتیابي به هماهنگي با ااتراتژیها و برنامههای کس وکار و اودآوری بیشتر ميشود .همرااتا ي
ااتراتژ  ،ارما هگذاری فناوری اطلاعات و کس وکار برای ترکی قابلیتهای فناوری اطلاعات و انتقال
آ ها به کس وکار در طول چند اال اخیر که شرکتها در تلاش برای کس مزا ای رقابتي در  ،محیط
رقابتي و متییر هستند افزا ش افته اات .همرااتا ي ميتواند از طرق مختل به اازما ها کم ،کند:
 )1از شیوه و روش حداکثر کرد ارما هگذاریها روی فناوری اطلاعات،
 )6شیوه کم ،در راید به مز ت رقابتي با ااتفاده از ایستمهای اطلاعاتي و درنها ت از طر ق
جهتدهي و ا جاد انعطافپذ ری در داتیابي به فرصتهای جد د .با تمرکز روی همرااتا ي ااتراتژی و
ز رااخت ،شرکتها و اازما ها قادر خواهند بود با اهولت به تواعهی برنامههای تجاریشا بپردازند.
درنتیجه کارا ي و اودآوریشا نیز افزا ش پیدا خواهد کرد .درنها ت فناوری اطلاعات بهعنوا ابزاری برای
بهبود شا ستگيهای کلیدی ،ااتعدادها و حیطهی فنّاوری ،کارا ي شرکت اات (پپ و مارکوس6221 3؛
لفتمن 2و د گرا .)1992
از اوی د گر در کشور ا را بهکارگیری فناوری اطلاعات بحث تقر با جد دی اات و با چالشهای
ز ادی پیشروات .كي از مهمتر ن ا ن مسائ برنامهر زی ااتراتژ  ،برای فناوری اطلاعات بهصورت کارا
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اات و مسئله همرااتا ي ارما هگذاری فناوری اطلاعات و کس وکار كي از اولو تهای کاری مد را
ارشد اازما هاات .بهطور اجمالي ميتوا دلا اهمیت پرداختن به ا ن موضوع را به مواردی از قبی
هز نهی بالای اجرای پروژههای فناوری اطلاعات ،بهرهمندی مناا تر از فناوری اطلاعات در جهت کس
مز ت رقابتي ،کم ،به اولو تبندی پروژهها و بهبود تخصیص منابع و پیشبیني منابع موردنیاز ،بالا رفتن
نرخ شكست در زمینه برنامههای راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارعت تیییرات در محیط کس وکار
و ناملموس بود نتا ج اازماني حاص از همرااتا ي نسبت داد.
شرکت فولاد جنوب بهمنظور اجرای پروژههای بخش فولاد ،همواره اعي داشته اات تا از آخر ن
فناوریهای بهروز و بومي جهت پیشبرد اهداف اازما ااتفاده نما ند که در ا ن رااتا از دغدغههای
مد را همسو ي ا ن فناوریها با ااتراتژیها اازماني اات؛ چراکه امروزه با توجه به اهمیت و گسترش
بهکارگیری فناوری اطلاعات ،بسیاری از اازما ها شاهد بروز مشكلات و تناقضاتي در رابطه با عدم برآورده
شد نیازهای کس وکار با توجه به حجم بالای ارما هگذاری در زمینه فناوری اطلاعات هستند که ا ن
مسئله برای شرکت فولاد جنوب نیز مشهود بوده و نیاز به برراي و ارائه راهكارهای لازم و اجرا ي جهت
همسو ي ااتراتژیهای کس وکار و فناوری اطلاعات دارد که ميتواند به بهبود عملكرد ا ن شرکت منجر
گردد.
بنابرا ن ،در مورد اهمیت انجام ا ن تحقیق ميتوا گفت که در صورت پیادهاازی و اجرای مؤثر
برنامهر زی ایستمهای اطلاعاتي و فناوری اطلاعات و برقراری کارآمد همرااتا ي ااتراتژ  ،کس وکار و
فناوری اطلاعات ،نتا جي چو پشتیباني بهتر از اهداف و ااتراتژیهای اازماني ،بهکارگیری مؤثر فناوری
اطلاعات در جهت کس مز ت رقابتي ،تصمیمات ارما هگذاری بهتر در حوزه ایستمهای اطلاعاتي و
برنامههای کاربردی و بهبود تخصیص منابع به بار خواهد آمد؛ و با توجه به ا نكه بهکارگیری فناوری اطلاعات
در االهای اخیر گسترش افته ،اهمیت و ضرورت شنااا ي همرااتا ي و ارز ابي ارتباط آ با عملكرد
اازماني ضروری اات که مقاله حاضر بدا پرداخته اات .در ا ن رااتا ،بعد از ارائه مقدمه در بخش اول،
در بخش دوم ادبیات تحقیق ،در بخش اوم روششنااي تحقیق ،در بخش چهارم افته و در بخش پنجم
بحث و نتیجهگیری از افتهها ارائهشده اات.

-2ادبیات پژوهش
 -2-8همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسبوکار
وقتي صحبت از همسو ي ااتراتژ  ،ميشود ،اصطلاحاتي مانند تواز و هماهنگي ،بههمپیواتگي ،ائتلاف
و ترکی  ،كپارچگي و تطابق بهعنوا عباراتي مترادف با عبارت همسو ي به کار ميروند .به عقیده
( )6226همسو ي بین ااتراتژی فناوری اطلاعات و کس وکار بر بهکارگیری فناوری اطلاعات به شیوهای
شا سته و بهنگام و در تواز با ااتراتژیها ،اهداف و نیازهای کس وکار اازما اشاره دارد .ضمن آنكه

لوفتمن1
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همسو ي ااتراتژ  ،حدی اات که در آ حد ،ااتراتژیهای فناوری اطلاعات ،از ااتراتژیهای کس وکار
حما ت ميکنند و تواط ااتراتژی کس وکار نیز حما ت ميشوند.
3
6
تالو  )6222( 1همسو ي ااتراتژ  ،را در قال دو مبحث «نقصا فناوری » و «نقصا ااتراتژی »
موردبرراي قرار ميدهد .نقصا فناوری وقتي مطرح ميشود که قابلیتها و توانا يهای موجود فناوری
اطلاعات در پشتیباني مناا از ااتراتژی کس وکار اازما دچار شكست ميشوند .نقصا ااتراتژی زماني
مطرح ميشود که ااتراتژی کس وکار اازما در کس مزا ای کام از قابلیتها و توانا يهای موجود
فناوری اطلاعات اازما دچار شكست ميشود .ميتوا همسو ي ااتراتژ  ،را ا نگونه تعر کرد (لوفتمن
:)6226
"همسو ي ااتراتژ  ،عبارت اات از میزا پشتیباني ااتراتژی ایستمهای اطلاعاتي از ااتراتژی

کس وکار اازما و میزا پشتیباني ااتراتژی کس وکار اازما از ااتراتژی ایستمهای اطلاعاتي
اازما ".
اازما ها ي که توانستهاند بهصورت موفقیتآمیز ااتراتژیهای فناوری اطلاعات و کس وکار خود را
كپارچه کنند اودآوری بسیار خوبي در کس وکار داشتهاند .در عصری که تأمین کرد خواات و نظر
مشتر ا مطرح اات ،ا جاد مز ت رقابتي ،بهبود کیفیت ،اتوماایو و مهنداي مجدد فرا ندهای کس وکار
از مهمتر ن عواملي اات که ااتراتژیهای کس وکار را توانمند مياازند .مد راني که در اازما ها شا
موفق به ا جاد همسو ي ااتراتژیهای کس وکار و فناوری اطلاعات شدهاند ،تأکید ميکنند که ا جاد
كپارچگي برای بقا و موفقیت اازما ضروری اات (اکبری .)121،1392
بخشهای فناوری اطلاعات بهعنوا عام تیییر با تمرکز بر اصول کس وکار اازما باعث ا جاد
ارزشافزوده در آ شدهاند و کارا ي و اثربخشي را برای اازما به ارمیا آوردهاند .تحقیقات انجامشده در
زمینه همسو ي ااتراتژیهای فناوری اطلاعات و کس وکار ،وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین ااتراتژیهای
رقابتي ،فناوری اطلاعات و عملكرد اازماني را نشا ميدهند (نوری .)26 ،1392
نتا ج تحقیقات نشا ميدهد شرکتها ي که در اطح بالا فعالیت ميييکننييد بييه میييزا 22
درصييد بیشييتر از رقبييای خييود در ارما هگذاریهای فناوری اطلاعات اود به دات مييآورنيد .ا ن
مطالعات همچنین نشا ميدهيد شيرکتها ي بيا حاکمیيت فناوری اطلاعات بیشازحد معمول کيه
اايتراتژی خياص و مشابهي مانند صمیمیت با مشتری را دنبيال مييکننيد ايودی بیش از  62درصيد را
در مقا سيه بيا شيرکتها ي بيا حاکمیيت فناوری اطلاعات ضيعی کيه اايتراتژی مشيابهي را دنبيال
ميکنند دارا هستند (غضنفری و د گرا .)1325
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 -2-2گامهای همسویی فناوری اطلاعات و کسبوکار سازمان
-2-2-8تعیین ارزشهای سازمان
البته با د توجه کرد که ارزشهای اازما ممكن اات در طول زما تیییر کنند و با آنچه درگذشته ارزش
محسوب ميشد ،متفاوت شوند .در ا ن مرحله ما نیازمند فرا ندی جهت تعر و تعیین مهمتر ن اولو تها،
ااتراتژیها و اهداف اازماني هستیم .با د برراي شود که مد را ارشد تلاش ميکنند تا اازما را به چه
امتي هدا ت کنند .با برراي و بازبیني مستندات ااتراتژی کس وکار ميتوا به نتا ج مدنظر دات افت
و با انجام مصاحبهها با مد را ارشد که ااتراتژیها را ا جاد و اجرا ميکنند ،افتهها را تكمی کرد .نتا ج
نها ي ا ن بررايها لیستي از ارزشهای کنوني اازما خواهد بود (رهنورد .)37 ،1325
-2-2-2رتبهبندی اولویتهای ارزشهای کسبوکار
در ا ن مرحليه از روشهيای وز گيذاری ،امتیيازبنيدی و غیره جهيت رتبهبندی اولو تهای اايييتراتژ ،
شيناختهشيده اايتفاده ميشيود .ا ن فرا ندها منجر به رتبهبندی هر ااتراتژی ميشوند .لیست رتبهبندی
تهیهشده موردبازنگری نها ي و اپس در اراار اازما موردتوافق قرار ميگیرد (الگازی.)167 ،6215 1
 -2-2-9تخصیص مجدد منابع به اولویتها
ا ن کار شا د به نظر ااده بیا د ،ولي در اازما ها با دشواری انجام ميگیرد ،ز را حدود  52تا  22درصد
منابع اازماني درگیر فرا ندهای تولید جاری و فعالیتهای نگهداری تكراری در اازما هستند؛ بنابرا ن
برای عملي کرد اولو تهای جد د اازما نیازمند آزاداازی منابع هستیم؛ بنابرا ن با د برنامهای تدو ن
شود که:
 .1منابعي را که در حال حاضر به اولو تهای کلیدی تخصیص دادهشدهاند ،شنااا ي شوند؛
 .6برنامه زما بندیشده برای انتقال منابع از پروژههای دارای اولو ت پا ینتر به پروژههای دارای
اولو ت بالاتر معین شود؛
 .3ا ن برنامه اجرا شود (عالم تبر ز و مجیدی )26 ،1322؛
 .2اطلاعرااني وضعیت فعلي همسو ي در اازما و ارائه برنامهای برای افزا ش آ  .ازآنجا يکه
ممكن اات مد را فناوری اطلاعات در برابر تخصیص مجدد منابع مقاومت نما ند ،ضروری اات
که مد ر ت ارشد اجرا ي وضعیت همسو ي را در اازما و چگونگي افزا ش آ را در طي زما
درک کند .با توجه به ا نكه مد را فناوری اطلاعات انعطافپذ ری کمي در برابر تخصیص مجدد
منابع در کوتاهمدت نشا ميدهند ،تدو ن برنامهای برای انجام آ و انتقال و ارائه آ به مد را
فناوری اطلاعات ضروری مينما د (آرمسترانگ)91 ،6222 2؛

1. Algazi
2.Armstrong

بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین همراستایی سرمایهگذاری فناوری اطلاعات با استراتژی  / ...خالقی

.7

41

اازما دهي جهت حفظ همسو ي .راید به همسو ي خود  ،وجه از کار اات و حفظ ا ن
همسو ي وجه د گر کار .ا ن امر با ا جاد گروهي متشك از کمیته هدا ت فناوری اطلاعات و
مد را ارتباطات میسر ميشود .نقش کمیته هدا ت ،آگاه کرد مد را اجرا ي در مورد نواقص
و اشتباهات بهکارگیری فناوری اطلاعات مانند راهكارهای نامناا ااتفاده از فناوری اطلاعات و
همچنین اولو تبندی نادرات پروژههای فناوری اطلاعات مطابق با اهداف کس وکار اازماني
اات .نقش مد را ارتباطات ا جاد ارتباطات نزد  ،و صمیمانه با مشتر ا کلیدی اازما و
تهیه برنامهر زی روزانه در اازما اات .ا ن دو مجموعه در کنار هم مكانیسمي برای برنامهر زی،
ارتباطات و همسو ي مداوم را ا جاد ميکنند (خادم الرضا .)23 ،1392

-2-9پیشینه تحقیقات
تاکنو تحقیقات متعددی در خصوص همرااتا ي ارما هگذاری فناوری اطلاعات با ااتراتژی کس وکار با
عملكرد اازما صورت گرفته اات که مهمتر ن آ ها به شرح جدول ز ر اات:
جدول  .1خلاصه تحقیقات داخلي و خارجي
نویسنده/نویسندگان/سال

عنوان

خلاصه نتایج

مقداي و لطفي ()1392

تيأثیر فناوری اطلاعات
بيير انييعييطييافپييذ ييری
اايييييتييراتييژ يي ،در
اازما های تولیدی

نتا ج نشا داد فناوری اطلاعات بر انعطافپذ ری
ااتراتژ  ،در اازما های تولیدی تأثیر دارد.

کرد و د گرا ()1395

تيأثیر فناوری اطلاعات
برکس وکار ااتراتژ ،
شيرکتهای خصيوصي
حم ي ونق ي بینالمللي
ا را

نتا ج پژوهش بیا کننده مدلي مفهومي اات که
میزا همرااتا ي فناوری اطلاعات در اازما را
بهوایله شاخصها و متییرهای آشكار هر شاخص،
قاب اندازهگیری ميکند و بهصورت کمي عددی را
برای همرااتا ي نما ش ميدهد تا اازما ها به
کم ،ا ن مدل همرااتا ي خود را اندازهگیری کرده،
بتوانند مقدار آ را افزا ش دهند.

شهسوار پور و د گرا
()1392

ارز ييابييي ارتبيياط بین
همرااتا ي راهبردهای
فينيياوری اطليياعييات و
کسييي وکار با عملكرد
اازماني

همسو ي عام مؤثری برای داتیابي بهچابكي اات.
همچنین دو بعد ارتباطات و مهارتها از ابعاد
همسو ي دارای تأثیر مثبت روی چابكي هستند؛ اما
تأثیر ابعاد اطح شا ستگي /ارزش ،اطح اعمال
اختیار ،مشارکت و حیطه عم روی چابكي تأ ید
نشد.

علیزاده و شر في ()1392

ارز ابي تأثیر همسييو ي
اايييتييراتييژی فنيياوری

نتا ج تحقیق حاکي از تأثیر متییر همسو ي در
ارتباطات اازماني ،همسو ي در مد ر ت اازما ،
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نویسنده/نویسندگان/سال

عنوان

خلاصه نتایج

اطلياعات و اايييتراتژی
کسييي وکار بر عملكرد
فروش شيييرکييتهييای
تولیدی

همسو ي در مشارکت و همسو ي در فناوری بر
عملكرد فروش شرکت اات؛ اما متییرهای همسو ي
در منابع انساني با اطح معناداری ) (sig=0.068و
با اطح
همسو ي در شا ستگي اازما
معناداری ) (sig=0.170به دلی بیشتر بود میزا
اطح معناداری آ از عدد ( )2027به اثبات نميراد
و فرضیه مربوط به ا ن دو متییر نیز مورد تأ ید قرار
نگرفتند.

عبااي و فتاحیا ()1392

ارز ييابييي ارتبيياط بین
همرااتا ي راهبردهای
فينيياوری اطليياعييات و
کسييي وکار با عملكرد
اازماني

بیانگر ا ن واقعیت اات که اطح همرااتا ي در ا ن
اازما ها در مرحله تمرکز کام عني مرحله اوم
مدل لوفتمن اات.

زماني ()1393

بييررايييي رابطييه بین
همراايييتييا ي فناوری
اطلاعات و کس وکار با
عملكرد اازماني

بین ابعاد همرااتا ي ،متییر ااتراتژی کس وکار
بیشتر ن تأثیر را با عملكرد اازماني و ااختار فناوری
اطلاعات و ااتراتژی فناوری اطلاعات و ااختار
کس وکار به ترتی دارای اولو تهای بعدی هستند.

علي پناه ()1396

همراايييتييا ي فناوری
اطلاعات ،ايمتواوی
اايييتراتژی و اييياختار
اييازماني و اثر آ ها بر
عملكرد اازما

نتا ج افتههای تحقیق وجود همرااتا ي بین
مؤلفههای آ را در جهت بالا برد عملكرد اازما
نشا ميدهد.

شاو)6219( 1

اثر متقيابي رفتيارهای
رهبری اايييتراتژ  ،و
فرهنييگايييازميياني در
هماهنگي اايييتراتژ ،
ایستمهای اطلاعاتي و
کسييي وکييار و ادغييام
ایستمهای اازماني

تأثیرات رفتارهای آرما گرا انه و رفتارهای انگیزشي
الهامبخش رهبری ،محرک فوقالعادهای برای
هماهنگي ااتراتژ  ،ایستمهای اطلاعاتي و
کس وکار هستند که بیشتر ن تأثیر مثبت را در
ادغام ایستم های اازماني دارد .علاوه بر ا ن،
فرهنگ انعطاف گرا بهطور مثبت رابطه بین رفتارهای
رهبری ااتراتژ  ،و هماهنگي ااتراتژ ،
ایستمهای اطلاعاتي و کس وکار را تعد ميکند،
درحاليکه فرهنگ کنترل گرا بهطور منفي ا ن روابط
را تعد ميکند.

1.Shao

67

بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین همراستایی سرمایهگذاری فناوری اطلاعات با استراتژی  / ...خالقی

نویسنده/نویسندگان/سال

عنوان

خلاصه نتایج

گوتیرز و انارو)6212( 1

تأثیر فناوری اطلاعات و
بيير اايييتييراتييژیهييای
اازماني

فناوری اطلاعات بر روی بهبود ااتراتژیهای اازماني
تأثیر دارد.

آلگازی ()6215

همرااييتا ي ااييتراتژی
کسييي وکيار با فناوری
اطلاعات

در زمینه همسو ي ااتراتژیهای فناوری اطلاعات و
کس وکار ،وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین
ااتراتژیهای رقابتي ،فناوری اطلاعات و عملكرد
اازماني را نشا ميدهند.

اینپاندا)6215( 2

همسيييو ي اايييتراتژی
فنيياوری اطليياعييات بييا
ااتراتژی کس وکار

ز رااختهای فناوری اطلاعات با ااتراتژیهای
فناوری اطلاعات تناا دارد ولي ا ن تناا در
اطح بسیار پا یني اات.

چااو)6216( 3

تيأثیر دانش ميياليي ،در
مورد فنياوری اطلياعات
بيير هييمرااييييتييا ييي
اايييتراتژ  ،و پذ رش
فناوری اطلاعات

و ژگيهای شرکت (اندازه ،ان ،وابستگي صنعت و
تمرکز ااتراتژ  )،پیشبیني کننده قاب توجهي از
همرااتا ي ااتراتژ  ،فناوری اطلاعات اات.

با توجه به برراي تحقیقات تجربي ميتوا بیا داشت که اازما ها ي که توانستهاند بهصورت موفقیتآمیز
ااتراتژیهای فناوری اطلاعات و کس وکار خود را كپارچه کنند .اودآوری کس وکار بسیار خوبي را
داشتهاند .در عصری که تأمین کرد خواات و نظر مشتر ا مطرح اات ،ا جاد مز ت رقابتي ،بهبود کیفیت،
اتوماایو و مهنداي مجدد فرا ندهای کس وکار از مهمتر ن عواملي اات که ااتراتژیهای کس وکار را
توانمند مياازند .مد راني که در اازما ها شا موفق به ا جاد همسو ي ااتراتژیهای کس وکار و فناوری
اطلاعات شدهاند ،تأکید ميکنند که ا جاد كپارچگي برای بقا و موفقیت اازما ضروری اات .بخشهای
فناوری اطلاعات بهعنوا عام تیییر با تمرکز بر اصول کس وکار اازما باعث ا جاد ارزشافزوده در آ
شدهاند و کارا ي و اثربخشي را برای اازما به ارمیا آوردهاند .تحقیقات انجامشده در زمینه همسو ي
ااتراتژیهای فناوری اطلاعات و کس وکار ،وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین ااتراتژیهای رقابتي ،فناوری
اطلاعات و عملكرد اازماني را نشا ميدهند؛ اما متأافانه باوجودا نكه واژه همسو ي ااتراتژ  ،از اال
 1952در محاف علمي خارج از کشور مطرح بوده اات ،تاکنو ا ن مطل کمتر در اازما ها و محاف
علمي کشورما موردتوجه قرارگرفته اات و نتا ج تحقیقات خارجي نیز بهوااطه متفاوت بود
ز رااختهای کس وکارها و فرهنگي نميتوانند جهت ااتفاده در شرکتهای داخلي مناا به نظر بیا ند
که جهت داتیابي به شواهد تجربي بیشتر چهار فرضیه پژوهشي به شرح ز ر تدو ن شدند:
1.Gutierrez and Serrano
2.Sipanda
3.Chao
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.1
.6
.3
.2

بین ااتراتژی کس وکار و ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات رابطهی معنادار و مثبتي
وجود دارد.
بین ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات و کس وکار با عملكرد اازماني رابطهی معناداری
وجود دارد.
بین همرااتا ي و ااختار کس وکار با عملكرد اازماني رابطهی معناداری وجود دارد.
بین همرااتا ي و ارما هگذاری فناوری اطلاعات و عملكرد اازماني رابطهی معناداری وجود
دارد.

همراستایی
استراتژی کسبوکار

عملکرد سازمانی

استراتژی سرمایهگذاری فناوری
اطلاعات

ساختار کسبوکار
شك  .1مدل مفهومي پژوهش روابط بین متییرها

-9روششناسی
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده ،ز را در جستجوی داتیابي به  ،هدف عملي اات و ازنظر روش
ح مسئله پژوهش و گردآوری دادهها ،توصیفي و پیما شي از نوع همبستگي اات .جامعه آماری تحقیق
شام کلیه کارکنا واحدهای برنامهر زی ااتراتژ  ،،فناوری اطلاعات و مد را ارشد شرکت فولاد جنوب
اات که طي بررايهای بهعم آمده  62نفر بودند و با روش ارشماری ک بهعنوا حجم نمونه انتخاب
شدند .در ا ن پژوهش از پراشنامه بهمنظور جمعآوری دادههای موردنیاز جهت انجش و اندازهگیری
متییرهای موردبرراي ااتفادهشده اات که روا ي صوری پراشنامه تواط نظرات خبرگا مورد تأ ید قرار
گرفت؛ و جهت برراي روا ي محتوا ي از شاخصهای  CVR-CVIااتفاده گرد د؛ که نتا ج در جدول ()6
ارائهشده اات .همچنین در ا ن خصوص ميتوا بیا داشت که در مدلها ي که دارای گو ههای انعكااي
هستند ،ابتدا بار عاملي گو هها ،اپس محاابه شاخص متواط میانگین وار انس ااتخراجشده ( )1AVEو
1.Average Variance Extracted
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اپس پا ا ي ترکیبي ( )CR1که به ترتی برای اندازهگیری روا ي (اعتبار) و پا ا ي (اعتماد) متییرهای
تحقیق بكار برده ميشود که برای ارز ابي مدل اندازهگیری لازم و ضروریاند .نتا ج حاص برای ارز ابي مدل
اندازهگیری (بار عاملي ،شاخصهای روا ي و پا ا ي) در جدول ( )3ارائهشده و برای تجز هوتحلی دادهها از
رو كرد معادلات ااختاری و نرمافزار لیزرل ااتفادهشده اات.
جدول  .6برراي روا ي محتوا ي CVR-CVI

ردیف

گویهها

CVR

CVI

1

Q1

1

1

6

Q2

1

2/27

3

Q3

1

2/27

2

Q4

1

1

7

Q5

1

1

2

Q6

1

1

5

Q7

1

2027

2

Q8

1

2/27

9

Q9

1

2/27

12

Q10

1

2/27

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 = 61/22÷63 =2092ک

1.Composite Reliability
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هما طور که مشخص اات  CVRبیشتر از  2099اات ،بنابرا ن روا ي محتوا ي پراشنامه تأ ید ميگردد
و شاخص  CVIبیشتر از  2059بوده ،لذا شاخص روا ي آ نیز مورد تأ ید اات.
جدول  .3برراي روا ي (اعتبار) و پا ا ي (اعتماد)
ردیف
1
6

متغیر

ااتراتژی
ارما هگذاری

گویهها

بار عاملی

Q1

20233

Q2

20227

Q3

20272

Q4

20271

Q5

20223

Q6

20211

Q7

20222

Q8

20591

Q9

20522

Q10

20223

Q11

20221

16

Q12

20261

13

Q13

20273

12

3
2
7
2
5
2

ااتراتژیهای
فناوری
اطلاعات

9
12
11

ااتراتژیهای
کس وکار

Q14

20262

Q15

20227

Q16

20252

Q17

20236

12

Q18

20279

19

Q19

20222

62

Q20

20293

Q21

20235

Q22

20212

Q23

20267

17
12
15

61
66
63

عملكرد
اازماني

تصمیمگیری

پایایی
ترکیبی

20911

20221

20222

20252

20935

متوسط
واریانس
استخراجشده

20277

20269

20292

20272

20227

-6یافتهها
در ا ن بخش از مقاله به برراي آمار توصیفي متییرهای پژوهش پرداخته خواهد شد؛ که شام شاخصهای
آماری میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه اات که نتا ج در جدول ( )2آورده شده اات .بر اااس
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دادههای مندرج در جدول فوق مشخص اات که  62داده صحیح ،پیرامو متییرهای تحقیق گردآوریشده
اات .میانگین نمرات متییرها بین  3062و  3092اات؛ که در ا ن میا متییر همرااتا ي و ااختار
کس وکار بیشتر ن میانگین را دارد و ارما هگذاری فناوری اطلاعات کمتر ن میانگین را دارا اات.
جدول  .2آمار توصیفي متییرهای تحقیق
متغیرها

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

ااتراتژی کس وکار

62

6

7

302927

205577

ارما هگذاری فناوری اطلاعات

62

3

7

309277

202572

عملكرد اازماني

62

3

7

302527

202522

ااختار کس وکار

62

6

7

306256

202617

همرااتا ي

62

3

7

306926

205732

همچنین هنگام تحلی دادهها با ااتفاده از رو كرد معادلات ااختاری دادهها ميبا ست دارای توز ع نرمال
باشند .ا ن در حالي اات که نرمال بود توز ع دادهها با د از طر ق محاابه چولگي و کشیدگي برراي
شود تا میزا دوری پراکندگي دادهها از توز ع نرمال مشخص شود .جدول  7نشا ميدهد که دادهها همه
متییرها دارای توز ع نرمال هستند چو میزا چولگي و کشیدگي مابین ( 1و  )-1اات.
جدول  .7آزمو نرمال بود توز ع دادهها برای متییرهای تحقیق
متغیرها

چولگی

کشیدگی

ااتراتژی کس وکار

20725

20222

ارما هگذاری فناوری اطلاعات

20322

20355

عملكرد اازماني

20232

20692

ااختار کس وکار

20655

20311

همرااتا ي

20625

20125

كي د گر از پیشفرضها برای انجام تحلی به روش معادلات ااختاری با ستي همگني وار انسهای
متییرهای تحقیق باشد که با ااتفاده از آزمو لو ن انجام شد و چنانچه مقدار بهداتآمده در آزمو لو ن
بیشتر از  2027باشد ،ميتوا گفت وار انس گروهها از تجانس برخوردار اات .فرض صفر (پوچ) در ا ن
آزمو ا ن اات که وار انس دو گروه دارای تجانس اات ،با توجه به اطح معناداری جدول ( )2که از 2027
بیشتر اات ،فرض مقاب رد و فرض صفر قبول ميشود.
جدول  .2آزمو لو ن برای برراي همگني متییرهای تحقیق
متغیرها

آزمون لوین

سطح معناداری

ااتراتژی کس وکار

106933

20322

ارما هگذاری فناوری اطلاعات

20233

20722

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

65

متغیرها

آزمون لوین

سطح معناداری

عملكرد اازماني

20122

20251

ااختار کس وکار

20377

20211

همرااتا ي

20311

20172

كي د گر از پیشفرضهای لازم برای انجام تحلی به روش معادلات ااختاری برراي عدم وجود هم خطي
چندگانه بین متییرهاات که بد ن منظور ميتوا آزمو تورم وار انس ( )1VIFو تلورانس ااتفاده شد.
بهطوریکه اگر عام تورم بالای  7و تلورانس بالاتر از  201باشد نشا دهنده اطح تورم بحراني اات .جدول
 5نشا ميدهد که متییرها دارای میزا تورم وار انس پا ینتر از  7و تلورانس بالاتر از  201هستند و
درنتیجه هم خطي چندگانه بین متییرهای مستق مشاهده نميشود.
جدول  .5آزمو  VIFبرای برراي عدم هم خطي چندگانهی متییرهای تحقیق
میزان VIF

متغیرها

تلورانس

ااتراتژی کس وکار
ارما هگذاری فناوری اطلاعات
1029

عملكرد اازماني

20261

همرااتا ي و ااختار کس وکار
همرااتا ي

جدول  2میزا وار انس تبیین شده و اعتبار اشتراک متییرهای پژوهش را نشا ميدهد .هما طور که در
جدول مشاهده ميشود ،تمام مقاد ر اعتبار اشتراک مثبت هستند که نشا دهنده کیفیت مناا و قاب قبول
مدل پژوهش حاضر هستند.
جدول  .2وار انس تبیین شده ،اعتبار اشتراک متییرها
متغیرهای پژوهش

CV- Redundancy

CV- Communality

ااتراتژی کس وکار

2/271

2/22

ارما هگذاری فناوری اطلاعات

2/736

2/76

عملكرد اازماني

2/227

2/52

ااختار کس وکار

2/722

2/55

همرااتا ي

2/727

2/22

1.Variance Inflation Factor

64

بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین همراستایی سرمایهگذاری فناوری اطلاعات با استراتژی  / ...خالقی

همچنین روا ي تشخیصي ا واگرا ،توانا ي  ،مدل اندازهگیری انعكااي را در میزا افتراق مشاهدهپذ رهای
متییر پنها آ مدل با اا ر مشاهدهپذ رهای موجود در مدل ميانجد .كي از روشهای انجش ا ن
روا ي آزمو فورن  -الكر 1اات و طبق ا ن معیار  ،متییر پنها در مقا سه با اا ر متییرهای پنها ،
با د پراکندگي بیشتری را در بین مشاهدهپذ رهای خودش داشته باشد تا بتوا گفت متییر پنها مدنظر
روا ي تشخیصي بالا ي دارد .جدول  9نتا ج بهداتآمده برای متییرهای ا ن تحقیق اات .ا ن جدول نشا
ميدهد که اازهها کاملا از هم جدا هستند ،عني مقاد ر قطر اصلي برای هر متییر پنها از همبستگي آ
متییر با اا ر متییرهای پنها انعكااي موجود در مدل بیشتر اات.
جدول  .9شاخص فورن -الكر جهت برراي شاخص روا ي تشخیصي ا واگرا
استراتژی

سرمایهگذاری

عملکرد

ساختار

کسبوکار

فناوری اطلاعات

سازمانی

کسبوکار

ااتراتژی کس وکار

1

-

-

-

-

ارما هگذاری فناوری اطلاعات

20755

1

-

-

-

عملكرد اازماني

20572

20372

1

-

-

ااختار کس وکار

20323

20255

20225

1

-

همرااتا ي

20722

20233

20326

20235

1

متغیرها

همراستایی

با توجه به برقراری پیشفرضهای معادلات ااختاری ،در ادامه به برراي فرضیات پژوهشي پرداخته شد که
نتا ج موردنظر به شرح شك های  6و  3اات .با توجه به نتا ج ميتوا بیا داشت که نشانگرهای انتخابي
جهت اندازهگیری اازههای مدل از دقت لازم برخوردار بودهاند و بارهای عاملي همگي بیشتر از 2052اات.
همچنین برای هرکدام از اازهها مقدار آلفای کرونباخ محاابهشده اات که مقاد ر محاابهشده بیشتر از
 2052اات که نشا دهنده پا ا ي مناا اازهها اات .مقدار شاخصهای میانگین وار انسهای
ااتخراجشده  6AVEبرای کلیه اازهها بیشتر از  207اات و بیانگر آ اات که متییرها دارای اعتبار دروني
هستند .شاخص پا ا ي مرک نیز از  205بیشتر اات که نشا از اازگاری دروني مدلهای اندازهگیری
انعكااي تحقیق اات؛ بنابرا ن هرکدام از اازههای مدل از روا ي و پا ا ي مطلوبي جهت اندازهگیری
متییرهای پژوهش برخوردار هستند .همچنین نتا ج حاصله نشا ميدهد که کلیه مقاد ر بهداتآمده t
بیشتر از  1092جدول بوده و لذا مدل در حالت ااتاندارد مطلوب اات.

1.Fornel-Elker
2.Average Variance Extracted
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شك  .6مدل در حالت در ااتاندارد

شك  .3مدل در حالت ااتاندارد

در ادامه به برراييي شيياخصهای برازش مدل پرداخته شييد که نتا ج در جدول ( )12آورده شييده ااييت و
ميتوا بیا داشيت که شياخصهای نیكو ي برازش شام  AGFI،GFI :و  RMSEAنشا ميدهند که
نتا ج مدل قاب اعتماد اايت .شياخصهای  GFIو  ،AGFIهردو بیشتر از حد موردنظر برآورد شدهاند که
ا ن آماره بزرگتر از حد ملاک  2/92بوده اايييت؛ و همچنین نسيييبت مربع کای به درجه آزادی ()X2/df
مقداری مناا و معیار خطای  RMSEAنیز برابر با  2/27برآورد شده که ا ن مقدار نیز کوچ،تر از حد
مجاز  2/22بوده اايت .بر ااياس برآوردهای ارائهشيده ميتوا نتیجه گرفت که مدل تستشده در جامعه
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موردنظر ،از برازش نسيبتا خوب و قاب قبولي برخوردار بوده اات .لذا نتا ج مدل تحقیق نشا ميدهد که
مدل موردااتفاده تحقیق حاضر از برازش مناابي برخوردار اات.
جدول  .12آمارههای مربوط به نیكو ي برازش مدل
نتیجه برازش

مقادیر پژوهش

ملاک

شاخص

برازش خوب

6011

≥3

X2/df

برازش خوب

2027

≥2/22

RMSEA

برازش خوب

2/97

≤2/9

GFI

برازش خوب

2/92

≤2/9

AGFI

برازش خوب

2/91

≤2/9

CFI

برازش خوب

2/97

≤2/9

IFI

برازش خوب

2/92

≤2/9

NFI

برازش خوب

2/92

≤2/9

NNFI

همچنین با توجه به مناا بود مدل در خصوص  2فرضیه پژوهشي تدو نشده ميتوا بیا داشت که
بین ااتراتژی کس وکار و ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات ،ضر مسیر ( )20521و مقدار t
( )50227اات ،بین ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات و کس وکار با عملكرد اازماني ،ضر مسیر
ااتراتژی کس وکار ( ،)20599مقدار  )20522( tو ضر مسیر ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات
( ،)20233مقدار  )90211( tاات .بین همرااتا ي و ااختار کس وکار با عملكرد اازماني ضر مسیر
ااتراتژی کس وکار ( ،)20599مقدار  )20522( tو ضر مسیر همرااتا ي ( ،)20211مقدار )90257( t
اات و درنها ت ضر مسیر همرااتا ي با عملكرد اازماني ( ،)20211مقدار  )90257( tو با ارما هگذاری
فناوری اطلاعات ( )20522و مقدار  )20977( tاات و درنتیجه ميتوا اذعا نمود که کلیه فرضیات پژوهشي
مورد تائید قرار گرفتند (جدول .)11
جدول  .11خلاصه برراي فرضیات
t
ضریب مسیر
وضعیت فرضیه مقدار p
تائید

20222

50227

20521

تائید

20226

90211

20233

تائید

20222

20522

20599

تائید

20222

90257

20211

تائید

20222

20522

20599

تائید

20222

90257

20211

تائید

20226

20977

20522

فرضیات
اول
دوم
اوم
چهارم
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-5بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر برراي ارتباط و ارائه مدلي بین همرااتا ي ارما هگذاری فناوری اطلاعات با ااتراتژی
کس وکار با عملكرد اازما بوده اات .بد ن منظور  2فرضیه پژوهشي تدو ن شد که بهصورت مجزا و به
شرح ذ مورد تبیین و برراي قرار ميگیرند.
در خصوص فرضیه اول ميتوا بیا داشت که بین ااتراتژی کس وکار و ااتراتژی ارما هگذاری
فناوری اطلاعات رابطهی معنادار و مثبتي وجود دارد که فرضیه فوق تأ ید ميگردد و ا ن بدا معناات که
شرکت فولاد جنوب با د ارما هگذاریهای لازم را جهت تواعه و بهبود ز رااختهای فناوریهای اطلاعاتي
و ارتباطاتي انجام دهد و نحوه ا ن ارما هگذاری را در هنگام تدو ن ااتراتژیهای اازما مدنظر قرار دهد
که ا ن امر موج همسو ي بین ااتراتژیهای فناوری اطلاعات و کس وکار خواهد شد.
نتا ج فرضیه فوق با نتا ج تحقیقات (عبااي و د گرا  )1392همسو بوده و همخواني دارد که بیا
داشتند ااتراتژی کس وکار نقش مؤثری در تدو ن ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات دارد .در تبیین
نتا ج فرضیه فوق ميتوا بیا داشت که ااتراتژی کس وکار بهعنوا طر قي که شرکت با آ رقابت
ميکند ،شناخته ميشود که شام دنبال کرد  ،داتیابي و حفظ مز ت رقابتي در  ،صنعت اات؛ و
بهعبارتد گر مجموعه كپارچهای از ارتباطات باهدف افزا ش توانمندیها و نقاط قوت شرکت در بلندمدت
و در رابطه با رقبا (وارد و پپارد )6226 1اات .از تعر فوق ميتوا به ا ن نتیجه دات افت که كي از
روشها ي که ميتواند منجر به کس مز ت رقابتي در اازما ها شود توجه به فناوریهای اطلاعاتي اات
که باعث افزا ش چابكي اازما و پااخ گوئي ار ع محیطي ميگردد که ا ن دو عام بهعنوا محرکي
شناخته ميشوند که اازما ها در تدو ن ااتراتژیهای خود به بحث ارما هگذاری در فناوریهای اطلاعات
توجه داشته و حما تهای مالي و مد ر تي لازم را از آ داشته باشند ،بنابرا ن ميتوا انتظار داشت که
کس مز ت رقابتي بهعنوا خروجي ارما هگذاری در فناوریهای اطلاعات باعث توجه اازما به آ شود
و در موضوعات ااتراتژ  ،اازما اهمیت و ژهای برای آ قائ خواهند شد.
در خصوص فرضیه دوم ميتوا بیا داشت که بین ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات و
کس وکار با عملكرد اازماني رابطهی معنادار مثبت وجود دارد و فرضیه فوق تأ ید ميشود .ا ن بدا
معناات که شرکت فولاد جنوب برای ا نكه عملكرد بهتری داشته باشد با د در برنامهر زیهای ااتراتژ ،
خود به موضوع تناا ااتراتژیهای اازما و فناوری اطلاعات توجه بیشتری داشته باشد و اعي نما د
چشمانداز اازما دارای همسو ي با فناوریها ي باشد که برای شرکت حائز اهمیت اات و بهنوعي چشمانداز
اازما با مفهوم فناوری اطلاعات پیوند داشته باشد .نتا ج فرضیه فوق با نتا ج تحقیقات مانیا و همكارا
( )1322و علي پناه ( )1396و آلگازی ( )6215همسو بوده و همخواني دارد که نشا دادهاند فيمابین
ااتراتژی ارما هگذاری فناوری اطلاعات و کس وکار با عملكرد اازماني رابطه مثبتي وجود دارد .در تبیین
نتا ج فرضیه فوق ميتوا بیا داشت که ااتراتژی فناوری اطلاعات مرتبط اات با ترایم د دگاهي از
چگونگي پشتیباني فناوری اطلاعات که تقاضای شرکت فولاد جنوب برای حفظ اطلاعات و ارتقای ایستمها،
1.Ward & Peppard
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تدارک توانمندیها و منابع و خدماتي چو عملیات فناوری اطلاعات تواعه ایستمها و پشتیباني از کاربر
را معین ميکند (وارد و پپارد )6226؛ و از اوی د گر نیز مشخص شد بین ااتراتژی ارما هگذاری فناوری
اطلاعات و کس وکار رابطه معناداری وجود دارد ،لذا با عنا ت به اهمیت مز ت رقابتي حاص از
ارما هگذاری بر روی فناوریهای اطلاعات ،توجه و حما ت از ا ن ارما هگذاری در ااتراتژیهای
کس وکار ،ميتوا درنها ت انتظار داشت که دو متییر فوق نقش مؤثری در تبیین و ارتقای عملكرد شرکت
فولاد جنوب ا فا خواهند نمود.
در خصوص فرضیه اوم ميتوا بیا داشت که بین همرااتا ي و ااختار کس وکار با عملكرد اازماني
رابطهی معناداری مثبتي وجود دارد و فرضیه فوق تأ ید ميشود .ا ن بدا معناات که جهت بهبود عملكرد
شرکت فولاد جنوب لازم اات تا ااختار اازماني مناا با توجه به ااتراتژیهای مدو شرکت ا جاد شود
که از انعطافپذ ری بیشتری برخوردار باشد تا بتواند باعث افزا ش اازگاری ااختار با ااتراتژیهای
کس وکار و فناوری اطلاعات گردد .نتا ج فرضیه فوق با نتا ج تحقیقات چااو ( )6216همسو بوده و همخواني
دارد که اعتقاد دارد همرااتا ي و ااختار کس وکار با عملكرد اازماني رابطه مثبتي دارند .در تبیین نتا ج
فرضیه فوق ميتوا بیا داشت که ااختار کس وکار به معني تخصیص نقشهای کاری و مكانیسمهای
اجرا ي اات که برای اازما امكا هدا ت ،هماهنگي و کنترل فعالیتهای کاریاش را فراهم ميکند.
(میلر )1925 1و عملكرد نیز ،به چگونگي انجام وظا و فعالیتها و نتا ج حاصله از آ اطلاق ميشود.
جا  )1995( 6ابزاری برای ارز ابي عملكرد طراحي کرده اات که چهار بعد از عملكرد اازماني را
موردانجش قرار ميدهد :رشد بازار ،اودآوری ،نوآوری در خدمات و محصولات و اعتبار شرکت؛ بنابرا ن
ااختار ،تعیینکننده نحوه انجام کارها و تقسیم امور کاری بین کارکنا اات که لازمه آ وجود همرااتا ي
ااتراتژیهای اازما اعم از کس وکار و فناوریهای اطلاعاتي اات که ميتواند نقش مهمي در بهبود
عملكرد شرکت فولاد جنوب داشته باشد.
در خصوص فرضیه چهارم ميتوا بیا داشت که بین همرااتا ي و ارما هگذاری فناوری اطلاعات و
عملكرد اازماني رابطهی معنادار مثبتي وجود دارد و فرضیه فوق تأ ید ميشود .ا ن بدا معناات که
ارما هگذاری در فناوری اطلاعات در شرکت فولاد جنوب با د بهگونهای باشد که ااتراتژیهای اازما را
محقق نموده و باعث بهبود عملكرد اازما در بلندمدت گردد .نتا ج ا ن فرضیه با نتا ج تحقیقات ایپاندا3
( )6215همسو بوده و همخواني دارد که معتقد بودند همرااتا ي و ارما هگذاری فناوری اطلاعات بر
عملكرد شرکت تأثیر مثبتي دارد .در تبیین نتا ج فرضیه فوق ميتوا بیا داشت که تطبیق و تناا بین
ابعاد ااتراتژی کس وکار و ااختار فناوری اطلاعات با د برقرار باشد؛ بنابرا ن همرااتا ي فناوری اطلاعات
و کس وکار  ،فرآ ند مستمر تیییر و تطبیق اات و مهم نیست که محرک ا ن تیییر ااتراتژی کس وکار
باشد ا ااتراتژی فناوری اطلاعات که ا ن امر نتیجه همرااتا ي همه ابعادی اات که اهمیت دارند (برگرو 2
1.Miller
2.John
3.Sipanda
4.Bergeron
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و د گرا  ،)6222بنابرا ن با افزا ش همرااتا ي بین ااتراتژیهای شرکت فولاد جنوب علاوه بر ا جاد
همافزا ي مناا  ،درنها ت موج افزا ش عملكرد اازماني شده و بهرهوری ک اازما را نیز افزا ش
خواهد داد.
با توجه به نتا ج بهداتآمده پیشنهادها ز ر برای شرکت فولاد جنوب ارائه ميگردد:
 با توجه به آمیختگي و وابستگي روزافزو کس وکارها به ابعاد مختل فناوری اطلاعات و
ارتباطات لازم اات که مد را شرکت فولاد جنوب اعي نما ند تا بهصورت دورهای،
ز رااختهای فناوریهای اطلاعاتي و ارتباطاتي خود را برراي نموده و با توجه به اهداف اازما
بهروز نما ند.
 لازم اات که متولیا فناوریهای اطلاعاتي در شرکت فولاد جنوب در فرا ند تدو ن ااتراتژیهای
کس وکار حضور فعال داشته باشند تا به تلفیق ااتراتژیهای اازماني و فناوریهای اطلاعاتي
و ارتباطاتي کم ،نما ند.
 لازم اات که شرکت فولاد جنوب پا ه و اااس ارتباطات اازماني را در ااختار شرکت بهصورت
الكترونیكي قرار دهد تا ضمن افزا ش ارعت تبادل اطلاعات ،ااختار اازماني بر پا ه فناوری
اطلاعات از انعطافپذ ری بالا ي نیز برخوردار باشد.
 لازم اات تا شرکت فولاد جنوب جهت افزا ش مهارتهای فناوری اطلاعاتي در اازما به
برگزاری دورههای آموزشي جهت داشتن نیروی انساني فناور محور و باتجربه اقدام نما د.
 لازم اات تا شرکت فولاد جنوب با نهاد نهاازی انجام امور از طر ق فناوریهای اطلاعاتي و
ارتباطاتي به افزا ش فرهنگ ااتفاده از فناوریها کم ،نما د.
لازم به ذکر اات ،هر پژوهشي در فرا ند انجام کار ممكن اات با محدود تها ي مواجه شود که توجه
به تیییر نگرش کارکنا در طول زما  ،جهت پااخگو ي به اؤالات پراشنامه ازجمله مهمتر ن محدود ت
پژوهش حاضر بود و برراي اطح همسو ي ااتراتژی فناوری اطلاعات و ااتراتژی کس وکار اازما
موردمطالعه و رایدگي به موانع اجرای پیشنهادها ارائهشده با در نظر گرفتن عدم امكا تعمیم نتا ج حاصله
پژوهش حاضر به اا ر اازما ها ،ميتواند تحقیقات مناابي برای پژوهشگرا آتي باشند.
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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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