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Abstract 

In recent decades, one of the most important concerns of organizational managers has been 

to keep business strategy and information technology alignment in a volatile environment. 

Hence, companies need flexible IT capable to react business changes rapidly and to align 

with business strategies. To this end, present study is conducted to examine the role of IT 

flexibility in strategic alignment. Research population consists of active scholars and 

practitioners in Qom province’s computer researches institutes that are specialized in two 

strategies and IT fields. They were selected by accessible technique. A questionnaire was 

use to collection research data. This is an applied study conducted by descriptive – 

correlation method. Results from SEM indicate that IT flexibility variables (connectivity, 

adaptability and modularity) have positive and direct impact on strategic alignment while 

the impact by modularity on strategic alignment is higher than other variables.  
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 101 ـ 142، صفحات 1931، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده

 
پذیری فناوری اطالعات در همراستایی استراتژیک  نقش انعطاف

 وکار و فناوری اطالعات کسب

 2محمودیسید محمد ، 1انحانیه بذرافش

 تهران، قم، ایران دانشگاهپردیس فارابی  های اطالعاتی، ی مدیریت سیستمدانشجوی دکتر. 1

 تهران، قم، ایران دانشگاهپردیس فارابی  مدیریت صنعتی، ، گروهدانشیار .2

 (01/29/0931: ؛ تاریخ پذیرش02/20/0931: تاریخ دریافت)

 چکیده

ساازمان  مدیران هایدغدغه ترینمهم از متغیر، محیط در اطالعات فناوری و وکارکسب استراتژیک همراستایی حفظ گذشته دهه چند در
 باا  همراستایی و وکار کسب تغییرات به سریع واکنش توانایی که دارند نیاز منعطفی اطالعات فناوری به ها شرکت رو، این از. بوده است ها

 در اطالعاات  فنااوری  پاذیری انعطااب نقاش   یپژوهش حاضر باا هادب بررسا    منظور، همین به. باشد داشته را وکار کسب های استراتژی
اساتان   کاامییوتری  تحقیقات مؤسساتمتخصصان و کارشناسان فعال در  یهکل پژوهش آماری جامعه. گرفت انجام استراتژیک همراستایی

اطالعاات   یگاردآور  ابااار . شادند  انتخاا   دساتر   در روش به که دارند تخصص العاتاط یو فناور یکه در دو حوزه استراتژ بودقم 
 یمعاادتت ساااتار   ساازی مادل  نتایج. گرفتانجام  همبستگی -توصیفی روش به که است کاربردی نوع از پژوهش این. بودپرسشنامه 
 و دارد مساتقیم  و مثبات  تاثییر  یکاستراتژ ییبر همراستا( یو پودمانبند یاتصال، سازگار)اطالعات  یفناور پذیریانعطاب ابعادنشان داد 

 .است بیشتر ابعاد سایر از استراتژیک همراستایی بر پودمانبندی بعد تثییر ها،آن بین

  .استراتژیک همراستاییاتصال،  یتقابل سازگاری، پودمانبندی، اطالعات، یفناور یریذپ انعطاب :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 همهمؤثر بر   ،سازمان یها ه بخشهمو همراستا با  یقطور دقاطالعات به یفناور کارگیری به

عملکرد سازمان  یدر ارتقا یینقش بسزا ،جانبه به منابع سازمانهمه یسازمان و با نگرش یها ایندفر

وکار  کسب یجهت با استراتژاطالعات هم یفناور که صورتی در(. Jorfi et al., 2017)کند  یم یفاا

 بود نخواهد رقابتی مزیت کسب به قادر هایشقابلیت و ها یینباشد، سازمان با وجود توانا یسازمان

(Issa-Salw et al., 2010, p.121). خطر کنندحرکت  یمتفاوت یرهایدر مس یدو استراتژ یناگر ا ،

 یها که امروزه سازمان یادیز گذاری یهبا توجه به سرما. یابد یم یشوکار سازمان افزا شکست کسب

است  ینا ،باشد یمهم م یارها بس آن یدهند، آنچه برا یاطالعات انجام م یفناور ینهمختلف در زم

 سازمان یکبه اهداف استراتژ یدنرس در جهت یکمنبع استراتژ یکاطالعات به عنوان  یکه فناور

 ها سازمان برای اطالعات فناوری و وکار کسب ییهمراستا ،رو یناز ا. یردمورد استفاده قرار گ

 یکاستراتژ ییهمراستا(. Silvius, 2007; Kefi & Kalika, 2005) شود می تلقی یمهم موضوع

 یفناور استراتژیوکار و  کسب یمنسجم و همزمان استراتژ ینتدو ،اطالعات یوکار و فناور کسب

 یدهد که هم استراتژ یرخ م یموفق زمان ییهمراستا. متقابل است یند،فرا یناطالعات است و ا

به  تا باشند همراستا شدهریزی برنامهصورت  به وکار کسب یاطالعات و هم استراتژ یفناور

 ,Gartlan & Shanks, 2007)منجر شود  وکار ملموس، موفق و متمرکز بر کسب یها یخروج

pp.116-117.) 

 ترینمهم از اطالعات فناوری و وکار کسب یکاستراتژ ییهمراستا گذشته، دهه چند در

 ییهمراستا یتبا وجود درک اهم(. Street et al., 2018) است بوده وکار کسب رهبران های دغدغه

 است روروبه نیز هاییموضوع با چالش ینا ها، سازمان سوی از اطالعات فناوری و وکار کسب

(Giannakis & Harker, 2014)ها چالش این جمله از وکار کسب یرمتغ یطدر مح یی، حفظ همراستا 

 از اطالعات فناوری که جایی در استراتژیک، همراستایی اندازچشم از(. Chowdhry, 2010) است

 ییراتبا تغ بودنهمگام اطالعات فناوری برای اصلی چالش کند، می پشتیبانی وکار کسب استراتژی

کسب. شود یم یجادوکار آن شرکت ا کسب های یشرکت در استراتژ یاست که از سو یعیسر
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 ییرو متغ یاترپو یطاقتصاد و مح ثباتی بی روزافزون، های پیچیدگی جهانی، رقابت علت به وکارها

 فقدان و بازار پویای های محیط و ها آشفتگی این. هستند ای فزاینده فشار تحت بازار و وستدداد

 سازمان های یاستراتژ ییربه تغ رقابتی مزیت کسب برای راهی یافتن منظور به ساختاری، هرگونه

 و وکارکسب فرایندهای با اطالعات فناوری های زیرساخت اغلب اینکه دلیل به. شودمی منجر

 و ریزیبرنامه برای مانعی یا تواناسازنده عنوان به تواند یم است، پیچیده هم در سازمانی ساختار

 (. 1931 سیما،خوش) گیرد قرار نظر مد سازمانی تغییرات و جدید رقابتی های استراتژی سازیپیاده

 باالتر وریبهره یاتی،عمل ییبه کارا یدنرس در ایعمده نقش اطالعات فناوریرو،  ینا از

 ,Tallon) کند یم یفاا یت،و قطع ثباتی بیو  ییراتبا تغ مواجهه در پایدار رقابتی مزیت و سازمان

 خود محصول قابلیت بهبود برای راهی وجوی در جست یداطالعات با یفناور یانمجر(. 2009

 یشترب ییبه کارا یابیاهداف دست حال، عین در و باشند هزینه و کیفیت سرعت، دادن دست از بدون

 کردن منعطف باشد تا قادر به اداره یدبا اطالعات یفناور. مد نظر داشته باشند یزرا ن یو اثربخش

 فناوری پذیریانعطاف نیز و باشد هاینههز یشبدون افزا یانمشتر یشدر حال افزا یتقاضا

 فناوری موثر های زیرساخت شود، دیده سازمان اساسی شایستگی عنوان به باید اطالعات

رو،  یناز ا(. Bhatt & Grove, 2005) باشند بادوام و منعطف که هستند هاییزیرساخت اطالعات،

وکار  کسب ییراتبه تغ یعواکنش سر ییعالقمند شدند توانا یاطالعات منعطف یها به فناور شرکت

(. Tallon, 2015; Goepp & Avila, 2015) باشد داشته راوکار  کسب های یبا استراتژ ییو همراستا

 منجر استراتژیک مسیرهای بین شکاف ایجاد به پذیری انعطاف بدون اطالعات فناوری کلی، طوربه

 ابعاد اهمیت رغم علی اینکه به توجه با و دلیل، ینهم به(. Fink & Neumann, 2009) شود می

 از تجربی شواهد اطالعات، فناوری و وکار کسب همراستای برای اطالعات فناوری پذیری انعطاف

 ندارد وجود توسعه حال در کشورهای در استراتژیک همراستایی با اطالعات فناوری عناصر ارتباط

(Jorfi et al., 2017)، مهم عوامل از یکیرا به عنوان  اطالعات فناوری پذیریانعطافحاضر  مقاله 

 .کند یم یبررس استراتژیک همراستایی از پشتیابی در
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 نظری مبانی

 اطالعات فناوری و وکار کسب یکاستراتژ همراستایی

وکار  کسب یندهآ یرمس یزیربرنامه یاست که برا یریتمد یلیتحل یوکار ابزار کسب یاستراتژ

منابع  یصهدف و تخص ی،رقابت یکردرو ی،و خارج یوکار داخل کسب یطمح ؛شود یاستفاده م

 اطالعات فناوری یاستراتژ .دارد نیازو اجرا  یندر تدو یدهد و به تعهد قو یشرکت را نشان م

 یفناور یاستراتژ. است یبر تکنولوژ ،یژهطور وآن به اما تمرکز ،وکار است کسب یمشابه استراتژ

و نشان یندهآ یرساختاردادن به مس یکه برا شود یم محسوبوکار  کسب یکاطالعات، ابزار استراتژ

و  یوکار هم درون اطالعات کسب ی، ارتباط فناوراطالعات فناوریمنابع  یریتدادن کاربرد و مد

 & Gartlan) شود یاطالعات در سراسر سازمان استفاده م یسازیرهو ذخ یانو جر ی،هم خارج

Shanks, 2007, p.115.) را اطمینان ایناطالعات  یفناور ووکار  کسب های استراتژی همراستایی 

 یک فقط و است سازمان از یو منسجم یکپارچهاطالعات بخش  یکه عملکرد فناور کند یم ایجاد

 (. Teo & King, 1996, p.309) نیست سازمان فرعی بخش

اطالعات به  یفناور یریکارگ هوکار بر ب اطالعات و کسب یفناور یاستراتژ ینب ییهمراستا

وکار سازمان اشاره  کسب یازهایاهداف و ن ها، یو بهنگام و در توازن با استراتژ یستهشا ای یوهش

اطالعات، از  یفناور یها یاست که در آن، استراتژ یحد یکاستراتژ ییضمن آنکه همراستا. دارد

شوند  یم پشتیبانی وکار کسب یاستراتژ سوی از نیزکنند و  یم پشتیبانیوکار  کسب یها یاستراتژ

(Luftman et al., 2017.) 

 یکاستراتژ ییهمراستا بر اثرگذار عوامل و ها مدل بر ای گسترده تحقیقات گذشته های سال در

شده  بیان 1 جدول در تحقیقات این از ایخالصه. است گرفته انجاماطالعات  یفناور و وکار کسب

 .است
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 اطالعات فناوری و وکار کسب یکاستراتژ ییدر حوزه همراستا شدهمطرح های مدل کلی مرور. 1 ادامة جدول

 همراستایی متغیرهای مدل

 و هندرسون
ونکاترامن 

(1333) 

 (وکار کسب اداره نحوه متمایز، های شایستگی وکار، کسبمحدوده )وکار  کسب های استراتژی -

 فناوری اداره نحوه متمایز، های شایستگی فناوری،محدوده ) اطالعات فناوری های استراتژی -
 (اطالعات

 (کاری فرایندهای کاری، های مهارت سازمانی،ساختار ) وکار کسب زیرساخت -
 دهایفراین اطالعات، فناوری های اطالعات، مهارت یفناور یمعمار) اطالعات فناوری زیرساخت -

 (اطالعات فناوری
 یاستراتژ ی،فناور ها، نقش و افراد مدیریت، فرایندهای ساختار، - (1331)کالرک 

بنبست  و ریچ

(0222) 

 یفناور یتاطالعات، سابقه موفق یفناور و وکار کسب ییاجرا یرانمد یاندانش مشترک م قلمرو -
 یندهایفرا یناطالعات، روابط ب یفناور و وکار کسب ییاجرا یرانمد یناطالعات، ارتباطات ب

 اطالعات فناوری و وکار کسب ریزی برنامه

چن  و کازمن
(0220) 

 ینقوان یط،مح ها، گذاری سرمایه درآمد، های کانال ها، یانجر ها، استراتژی ها،محرک) وکار کسب مدل -
 (و مقررات

 های برنامه ای،داده های جریان کاری، های یانکسب وکار، جر یندهایفرا) وکار کسب معماری -
 (سازماندهی کارمندان، های مهارت دانش، کاربردی،

 کاربری، های واسط دهنده،یلتشک یاجزا ها، شبکه افزار،نرم افزار،سخت) اطالعات فناوری معماری -
 (هازیرساخت استانداردها،

 (0221)لوفتمن 

 یادگیری وکار،کسب از اطالعات فناوری آگاهی اطالعات، فناوری از وکار کسب یآگاه) ارتباطات -
 (روابط یدانش، اثربخش گذاشتنقرارداد، به اشتراک  پذیری انعطاف سازمانی،بین و درون

استاندارد کسب  یارهایاطالعات، مع یاستاندارد فناور یارهایمع) ها شاخص و شایستگی سطح -
 خدمات، سطح روی بر توافق وکار،کسب و اطالعات فناوری معیارهای بینوکار، ارتباط 

 (مستمر بهبود رسمی، های ارزیابی الگوبرداری،
اطالعات،  یفناور یکاستراتژ ریزی برنامه وکار، کسب استراتژیک ریزی برنامه) امور اداره نحوه -

 های پروژه بندی اولویت نحوه اطالعات، فناوری بندی بودجه دهی، گزارش یستمس ی،ساختار سازمان
 (اطالعات فناوری

 استراتژیک ریزی برنامهاطالعات در  یاطالعات، نقش فناور یفناور از وکار کسبدرک ) مشارکت -

 و اطالعات فناوری ارتباطات مدیریت مشترک، های پاداش و ها ریسک وجود وکار، کسب
 (اطالعات فناوری پشتیبان سازمان، در اعتماد و روابط سبک وکار، کسب

 یبرا یو سازمان یکار یارهایاطالعات، وضوح استانداردها و مع یعمل فناور یطهح) فناوری -
 (اطالعات فناوری زیرساخت پذیری انعطاف معماری، یکپارچگی ازمانی،تعامالت برون س
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 اطالعات فناوری و وکار کسب یکاستراتژ ییدر حوزه همراستا شدهمطرح های مدل کلی مرور. 1 ادامة جدول

 همراستایی متغیرهای مدل

 یبرا یاطالعات، آمادگ یمرکز قدرت فناور ینی،و کارآفر یمحرک نوآور یطمح) انسانی منابع -

 و حفظ اجتماعی، تعامالت بخشی، بین پرورش و آموزش شغلی، چرخش های وجود فرصت ییر،تغ
 (متخصص و مجرب نیروهای جذب

شنکز  و گارتلن

(0222) 

 مدیریت سازگاری، و وضوح افکار، تبادل بلندمدت، توجه شرکت، سطح در فعال مشارکت -
 ی،فرهنگ سازمان ی،ساختار سازمان یی،همراستا یلتسه یندهایفرا ها، توانمندی و ها مهارت

 یاطالعات به عنوان ابزار سازمان یارتباطات، فناور
 1932 ساخته،محقق: منبع

 اطالعات یفناور پذیری انعطاف

در  استراتژیک های نوآوری توانایی است ممکن سازمان یک در اطالعات فناوری های زیرساخت

در  یتمحدود یگرد سازمانی دراست  ممکنکه  یکنند، در حال ایجاد وکار کسب یندهایفرا

خوش) کنند یاطالعات اشاره م یفناور پذیری انعطافبه عنوان  یژگیو ینبه ا. کنند یجادا ینوآور

 های یتکنولوژ کارگیری بهاطالعات، سرعت و سهولت در  یفناور پذیری انعطاف(. 1931 سیما،

 ریکارگی به(. Tallon & Kraemer, 2003) استوکار  کسب های استراتژی از پشتیبانی برای جدید

(. Ness, 2005) است پذیر امکان اطالعات فناوری های زیرساخت طریق از اطالعات فناوری سریع

، 1اتصال از اند عبارت که شود یم یفاطالعات با سه بعد توص یفناور پذیری انعطافاغلب، 

 ,Ness, 2005; Tallon, 2015; Walter, 2010; Burke, 2011; Bani) 9و پودمانبندی 0سازگاری

2011.) 

 متصل ها آن به تواند یم سازمان که شود یم اطالق هایی اتصال داشتن به تعداد پلتفرم :اتصال. 1

رقابت و  یبرا یکه ابزار چابکی، معنای به مفهوم این(. Tallon & Kraemer, 2003) شود

 های برنامه یکپارچگی. در نظر گرفته شده است یزن است، مجازی های سازمان یتوانمندساز

                                                           
1. Connectivity 

2. Compatibility 

3. Modularity 



550                                                          1931، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره ، پژوهی راهبردی و آیندهمدیریت 
 

 یشترو مرتبط ب متصل های محیط ایجاد به قادر که است بعد این برای خوبی مثال سازمان کاربری

 های برنامه خود از ها داده دادنجریان و ارتباطات کردنیخارج یقاز طر یجه،و در نت است

 (.Ness, 2005) کاهد می ها داده و ها برنامه ینا پذیری غیرانعطاف از کاربردی،

 ای یکپارچه شکل به فنی اجزای که شود یم اطالق ای رجهبه د یسازگار :سازگاری. 2

 از استفاده با شدهطراحی های سیستم سازگاری، از مثالی. نمایند برقرار ارتباط باهم توانند یم

و  رددا یفیاتصاالت ضع یکیتکن یاز معمار یههر ال یکرد،رو ینکه در ا است گرا خدمت معماری

. کنند یم تبعیت اثربخش ارتباطات و مشابه های یفیتداشتن ک برای یدشوار صنعت یاز استانداردها

 یاجزا یسازگار همچنین، و ها دستیابی و اتصاالت بودنتنوع در دارا یتبه قابل پذیری انعطاف

 (. Ness, 2005) شود یاطالعات اطالق م یفناور

 یا افزاری نرم عنصر هر حذف/ تعدیل/ کردناضافه توانایی به پودمانبندی، :یپودمانبند. 3

به  یزو ن یاساس کلی آثاراطالعات با سهولت و بدون  فناوری های زیرساخت از افزاری سخت

. گویند مجدد استفاده قابلیت و گذاری اشتراک به قابلیت برای وکار کسب یندهایفرا یاستانداردساز

 سست اتصال با منسجم های پیمانه از ای مجموعه به که است سیستم یک از یتیخاص ی،پودمانبند

 بتوانند ها پیمانه این که هایی پیمانه به برنامه یک شکستن یعنی نیز بندی پیمانه و است شده تجزیه

 & Whittle) باشند داشته ها برنامه دیگر با را الزم اتصاالت نیز و شده ترکیب هم از جدا صورت به

Araújo, 2004 .)را  ای است که در آن درجه یوستاریپ دیپودمانبن کند یم پیشنهاد( 022) شلینگ

 مفهوم سانچز، .دهد ینشان م ،شوند یبو دوباره ترک شده جدا هم از توانند یم یستمکه عناصر س

 یمعرف پذیری انعطاف یدیجنبه کل دانش های معماری و فرایند محصول، حوزه در را بودنایقطعه

مداوم  ییراتتغ یریتمد یبرا یکاستراتژ پذیری انعطافکرد  یانب یو(. Sanchez, 1997) کرد

 (. 1930و همکاران،  یمحمد) استمهم  یط،تقاضا و مح

 پژوهش پیشینه

 فناوری پذیری انعطاف و اطالعات فناوری و وکار،کسب یکاستراتژ ییموضوعات همراستا درباره

به  یتعداد اندک فقطاما  ،انجام گرفته است یمتنوع یقاتبه صورت جداگانه تحق یکهر اطالعات،
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در ادامه، به  که اند   پرداخته استراتژیک همراستایی در اطالعات فناوری پذیرینقش انعطاف یبررس

 .شود یم اشاره ها آن

را بر  اطالعات فناوری پذیریو انعطاف یفن یآمادگ یرتأث( 1930) همکاران و محمدی

 پذیریانعطاف و فنی آمادگی مثبت تأثیر پژوهش این در. کردند بررسیاطالعات  یفناور یاثربخش

اتصال، ) پذیریانعطاف ابعاد مثبت تأثیر. شد تأیید اطالعات فناوری اثربخشی بر اطالعات فناوری

 .شد أییدت یزاطالعات ن یفناور اثربخشی بر( پودمانبندی سازگاری،

 یفناور یخشو اثرب یکاسترتژ یاطالعات، همتراز یفناور پذیری انعطاف (0222)نیس 

اطالعات  یفناور پذیری انعطافبود که  ینا یو یقتحق یاصل یهفرض. است کرده بررسیاطالعات 

 یو حال، این با. داردارتباط  مثبت طوراطالعات به یفناور یبا اثربخش یکاستراتژ ییو همراستا

بر  یکاستراتژ ییبا همراستا یاسدر ق یشتریاطالعات ارتباط ب یفناور پذیری انعطافمعتقد بود 

اطالعات  یفناور پذیری انعطافبود که  ینا یو یقدستاورد تحق. اطالعات دارد یفناور بخشیاثر

و  است استراتژیک همراستایی به نسبت اطالعات فناوری اثربخشی با ارتباط در تریعامل مهم

 یش فناورخدمات اثربخ عرضهمهم در  یبه عنوان عامل یداطالعات را با یفناور پذیری انعطاف

 . اطالعات در نظر گرفت

 بر اطالعات فناوری پذیریانعطاف تأثیر» عنوان با پژوهشی ،(0229) چانگ و همکاران

 اتصال، ابعاد داد نشان پژوهش این نتایج. دادند انجام «هابرنامه سازیپیاده و استراتژیک همراستایی

انعطاف نیز و دارد استراتژیک همراستایی بر مثبتی تأثیر اطالعات فناوری پرسنل و پودمانبندی

 .است رقابتی مزیت حفظ مهم منابع از یکی اطالعات فناوری پذیری

 استراتژیک همراستایی اطالعات، فناوری پذیریارتباط انعطاف( 0211) جورفی و همکاران

آنان نشان داد  پژوهش. کردند بررسی رااطالعات  یفناور یتاطالعات، و قابل یو فناور وکارکسب

 کمک همراستایی حفظ به که است عواملی ترینمهم از یکی اطالعات فناوری پذیریانعطاف

 نقش گرفتننادیده را شکاف این علت ها آن. وجود دارد یقاتیشکاف تحق زمینه ینو در ا کند یم

 و اطالعات فناوری پذیریانعطاف ارتباط پژوهش این در. کردند بیان اطالعات فناوری قابلیت

 . شد ییدتأ یکاستراتژ ییهمراستا بر( یو پودمانبند یسازگار اتصال،) آن ابعاد
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 یفناور اتژیکاستر ییهمراستا بررسی هدفبا  یا مقاله در( 0212)همکاران  و جورفی

 همراستاییکردند که  یبررس موضوع، این سازیمفهوم یبرا یتوسعه مدل و وکار کسباطالعات و 

اطالعات  یفناور یتاطالعات و قابل یفناور پذیری انعطاف یقاز طر تواند یم چگونه استراتژیک

 ابعاداز  یتوجه شایان طوربه استراتژیک همراستایی داد نشان مقاله این های یافته. توانمند شود

نقش مهم  ین،عالوه بر ا. پذیرد یم یراطالعات تأث یفناور یتاطالعات و قابل یفناور پذیری انعطاف

 .شد ییدتأ یزاطالعات ن یفناور یتاطالعات در قابل یفناور پذیری انعطافو بعد د

 مفهومی چارچوب

 :شوند یم بیان زیر شرح به ها فرضیه پژوهش، یشینهو پ ینظر یتوجه به مبان با

اطالعات و  یفناور یکاستراتژ ییاطالعات بر همراستا یفناور پذیری انعطاف :اصلی فرضیه

 .داردمثبت  تأثیر وکار کسب

 یرتأث وکار کسباطالعات و  یفناور یکاستراتژ ییبر همراستا سازگاری: اول فرعی فرضیه -

 .داردمثبت 

 تأثیر وکار کسباطالعات و  یفناور یکاستراتژ ییبر همراستا اتصال: دوم فرعی فرضیه -

 .دارد مثبت

 وکار کسباطالعات و  یفناور یکاستراتژ ییبر همراستا پودمانبندی: سوم یفرع فرضیه -

 .داردمثبت  تأثیر

 

 

 

 
 

 

 
 

 پژوهش یمدل مفهوم. 1شکل 

 اطالعات پذیری فناوری انعطاف

 سازگاری

 اتصال

 پودمانبندی

وکار و  همراستایی کسب

 فناوری اطالعات
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 شناسیروش

 ها،داده یابزار گردآور. است همبستگی -یفیتوص داده گردآوری روش نظراز  حاضر پژوهش

 به مربوطپرسش  ششپرسشنامه با  ینکه بخش اول ا است( 0212)و همکاران  جورفیپرسشنامه 

 پذیریبه انعطاف پرسش 19 با پرسشنامه دوم بخشاست و  یکاستراتژ ییهمراستا یزانسنجش م

 قمسطح استان  یوتریکامپ یقاتتحق مؤسسات درپژوهش  ینا. اطالعات اختصاص دارد یفناور

متخصصان و کارشناسان فعال در موسسات  یهپژوهش کل یجامعه آمار. است گرفتهانجام 

اطالعات تخصص دارند  یو فناور یدو حوزه استراتژ رکه د استاستان قم  یوتریکامپ یقاتتحق

بوده،  تأثیرگذار سازمان های استراتژی پیگیری و تعیین در پردازند، می فعالیت به ها زمینه اینو در 

 این تعداد. اند مطلع بررسی مورد سازمان در آن های زیرساخت واطالعات  یفناور یتو از وضع

 در نفری 32 نمونه مورگان جدول اساسبر ونفر بود  192 حدود تحقیق انجام زمان مدت در افراد

و قابل  کاملپرسشنامه  39 ،شد یعتوز دردسترس روش بهکه  پرسشنامه 112از . شدنظر گرفته 

 . شد آوریجمع بررسی

ده  یارمنظور پرسشنامه در اخت ینبه ا. شد بررسی محتوا روایی روش با پژوهش ابزار روایی

و نظرات  شده، داده قرار بودند، متخصصکه در حوزه موضوع پژوهش  ینفر از متخصصان

به یها و شاخص شد بررسی یزسازه ن ییروا همچنین،. شدپرسشنامه اعمال  درها  آن یاصالح

 آلفای ضریب پرسشنامه، پایایی بررسی برای. است پرسشنامه بودن قبول قابل از حالی آمدهدست

 به 292/2 حداقل ضریب این پژوهش متغیرهای برای که شد محاسبه پرسشنامه 02 برای کرونباخ

 .پرسشنامه بود ینقابل قبول ا یاییپا دهنده نشان که آمد دست

 هایافته

ها در  داده ینا یفیتوص یبررس یجنتا. شود یم یفیتوص یلنمونه تحل شناختی یتجمع یها داده ابتدا

 .خالصه شده است 0جدول 
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 یانپاسخگو شناختیجمعیت اطالعات. 2جدول 

 درصد تعداد متغیر 

 تحصیالت

 93 92 لیسانس

 13 19 لیسانس فوق

 12 12 دکتری

 کار سابقه

 12 12 کمتر و سال 2

 03 09 سال 12 تا 2

 92 93 سال 12 تا 12

 10 10 سال 02 تا 12

 2 2 سال 02 از بیش

ها تجزیه داده( 1399) 1گرباین و اندرسون پیشنهادی ایمرحلهحاضر طبق روش دو در پژوهش

 کار به Amos22 و  SPSS18افزارهای نرم شدهآوریجمع هایدر تجزیه و تحلیل داده. و تحلیل شد

 . شد گرفته

 آزمون برای دارد،نرمال  یعتوز ها داده شد مطمئن باید نمایی، درست حداکثر روش در

 مقدار بودن،استفاده شد که برای نرمال 9و کشیدگی 0چولگی شاخص دو از چندمتغیره بودن نرمال

 ,Schumacker & Lomax, 2004) باشد+ 2/1الی  -2/1 یا و+ 1 الی -1 بین دامنه در باید هاآن

p.69 .)شاخص و+ 093/2 الی -991/2ص چولگی بین مقادیر شاخ دامنه نتایج، به توجه با 

 متغیرهای به مربوط هایداده اساس، این بر که آمد دست به+ 913/2 الی -123/2 بین کشیدگی

نفر است و تعداد  39 یاناز آنجا که تعداد پاسخگو طرفی، از. بودند نرمال مطالعه مورد مختلف

از  توان یاست و م شده رعایت 1 به 2 حداقلی نسبت بنابراین، پرسش، 13پرسشنامه  های پرسش

 . استفاده کرد یینما روش حداکثر درست

                                                           
1. Anderson & Gerbing 

2. Skewness  

3. Kurtosis 
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ها  سنجش آن یسطح برا یکاز  یشکه ب یرهاییابتدا متغ ییدی،تأ یعامل یلتحل دادن انجام برای

ها  آن بارهشد و در ییدمرتبه دوم تأ ییدیتأ یعامل یلبا تحل بودند سطحیدو ی،است و به عبارت

 اتصال، بعد سه با اطالعات فناوری پذیری انعطاف متغیر زمینه، یندر ا. صورت گرفت ها آیتم یقتلف

 گرفت انجام دوم مرتبه عاملی تحلیل متغیر این برای بنابراین،. شد بررسی بندی پودمان و سازگاری

 (. 0شکل )

 اطالعات یفناور یریپذ سازه انعطاف یمرتبه دوم برا ییدیتأ یعامل یلتحل. 2 شکل
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 در اطالعات فناوری پذیری انعطاف گیری اندازه مدل برای عاملی بارهای اینکه به توجه با

 دوم گویه برای 93/2 تا اتصال چهارم گویه برای 20/2) دارند قرار قبول قابل محدوده

، 320/2 یربا مقاد یب،به ترت ،RMSEAو  GFI، CFI، IFI یها شاخص همچنین، ،(بندی پودمان

در محدوده قابل قبول ( 0223)و همکاران  یرو ه ،(0212) یرنطبق نظر با 233/2 و، 393/2، 390/2

 کمتر چون که است 320/0برابر با  یاسکوئر نسب یکا ی،از طرف. شود یقرار دارد و مدل برازش م

 بعد سه با اطالعات فناوری پذیری طافانع سازه مدل بنابراین،. است قبول مورد است، 2/2 از

 .شد پژوهش بعدی مراحل وارد و شد برازش

 اعتبارمنظور،  ینبه ا. شد یاعتبارسنج یریگگیری، ابتدا مدل اندازهبه منظور ارزیابی مدل اندازه

بارهای ( 0223)و هیر و همکاران ( 1391)طبق نظر فارنل و لرکر  .بررسی شد 1تشخیصی و همگرا

0در صورتی که شاخص  ،(0223)باشد، و طبق هیر و همکاران  2/2عاملی که حداقل برابر با 
CR 

شاخص  9طبق جدول . قابل قبول است 2/2تا  3/2سازه باالست و بین  پایاییباشد،  2/2باالتر از 

CR  به دست آمد که  بندی پودمان یبرا 931/2تا  یسازگار یبرا 291/2برای متغیرهای مدل بین

که در  طورهمان که باشد 2/2حداقل  یدبا AVEشاخص  همچنین،. است خوب پایاییدهنده نشان

 .است 2/2 از بیش تحقیق متغیرهای همه برای شاخص این شود، می مشاهده 9جدول 

. نیز بررسی شد وجود دارد، اعتبار تشخیصی به دلیل اینکه در این مدل بیش از یک متغیر پنهان

 یانسوار یانگینباشد، و جذر م 3/2، اگر همبستگی بین متغیرها کمتر از (0212) بایرن پیشنهادطبق 

دهنده اعتبار باشد، نشان یرهامتغ یربا سا یرآن متغ یاز همبستگ یشب یرهر متغ یشده برا استخراج

که  ،است 3/2ها کمتر از سازه همهدر این تحقیق همبستگی میان . گیری استتشخیصی ابزار اندازه

 یربا سا یرهمان متغ های یاز همبستگ یرهر متغ AVEجذر  ی،از طرف(. 9جدول )قابل قبول است 

 .استها دارای اعتبار تشخیصی بنابراین، سازه. است یشترب یرهامتغ
 

                                                           
1. Discriminant Validity  

2. Composite Reliability 
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 ها داده اعتماد قابلیت واعتبار  یبررس. 3 جدول

 AVE CR کرونباخ آلفای تی آماره یبار عامل شاخص/ متغیر

 632/0 608/0 608/0  اتصال

    921/9 332/2 1 گویه
    333/9 201/2 0 گویه
    121/9 221/2 9 گویه
    311/9 320/2 1 گویه
    321/9 331/2 2 گویه

 867/0 821/0 653/0   سازگاری
    213/9 319/2 1 گویه
    010/3 922/2 0 گویه
    012/9 231/2 9 گویه
    210/9 310/2 1 گویه
 681/0 851/0 688/0   بندی  پودمان
    011/9 233/2 1 گویه
    012/12 300/2 0 گویه
    393/9 321/2 9 گویه
    999/3 223/2 1 گویه
 606/0 838/0 600/0   استراتژیک همراستایی

    321/3 921/2 1 گویه
    201/3 911/2 0 گویه
    021/9 321/2 9 گویه
    901/3 230/2 1 گویه
    221/3 211/2 2 گویه

 
 هاداده یصیتشخ اعتبار یبررس. 4 جدول

 استراتژیک همراستایی پودمانبندی سازگاری اتصال سازه
    922/2* اتصال

   933/2* 321/2 سازگاری
  392/2* 191/2 101/2 یندی پودمان
 921/2* 921/2 921/2 921/2 استراتژیک همراستایی

 دوم ریشه*
AVE     
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 و ترسیم 9 شکلبه شرح  یساختار یها مدل یقتحق های یهو آزمون فرض یرمس یلمنظور تحل به

 .شد بررسی

 

 
 یفرع های یهفرض یبررس یبرا تحقیق ساختاری مدل. 3 شکل
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 اصلی فرضیه بررسی برای تحقیق ساختاری مدل. 4 شکل

 310/2 ،3/2، 393/2، 302/2، 301/2برابر با  یب،ترت به  RFIو  CFI ،IFI، GFI،TLI یهاشاخص

 شاخص. ندها در محدوده قابل قبول قرار دار شاخص یهبق ،RFIجز شاخص است که به  939/2 و

RMSEA ،قابل( 0212) بایرن نظر طبق است، 29/2 از کمتر چون که آمد دست به 223/2 با برابر 

(. 2 ازکمتر ) است قبول قابل که آمد دست به 090/0 معادل نسبی اسکوئر کای و است قبول

 .شود می برازش مدل بنابراین،

 یرتأث یکاستراتژ همراستاییبر  P<22/2 و β=0111/2 با سازگارینشان داد  یرمس یلتحل یجنتا

. شودیم ییدتأ یقاول تحق یفرع یهدرصد فرض 32 یناندر سطح اطم ین،و مثبت دارد، بنابرا یممستق

 یعنیو مثبت دارد،  یممستق یرتأث استراتژیک همراستاییبر  P<22/2 و β= 012/2با  اتصال همچنین،

 32 یناندر سطح اطم ین،بنابرا. یابد یم یشبهبود و افزا یکاستراتژ ییبا بهبود اتصال، همراستا

 یبو ضر β= 923/2ا ب بندی پودمان طرفی، از. شودیم ییدتأ یقتحق دوم یفرع یهدرصد فرض
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درصد  33 ینانمعنادار دارد و در سطح اطم یرتأث یکاستراتژ ییبر همراستا 21/2کمتر از  یمعنادار

 . شود یم ییدتأ یقسوم تحق یفرع یهفرض

 یندهنده ابه دست آمد که نشان 231/2 با برابر استراتژیک همراستایی یینتع یبضر ی،از طرف

 پودمانبندی و اتصال سازگاری، متغیر سه توسط استراتژیک همراستاییدرصد  23 حدود هاست ک

 قرار نظر مد مدل این در که دیگری عوامل توسط متغیر این تغییرات درصد 01 و شود می تبیین

 .شود می تبیین است، نگرفته

 در و 292/2 یباطالعات با ضر یفناور یریپذ نشان داد انعطاف ها یلتحل یجنتا یت،نها در

 تحقیق اصلی فرضیه بنابراین،. دارد معنادار تأثیر استراتژیک همراستایی بر درصد 33 اطمینان سطح

 .شد تأیید

 گیرینتیجه

 و عالی مدیران اطالعات، فناوری مدیران عالقه مورد ی،لحاظ کاربرد به حاضر پژوهش نتایج

 دهد یم افزایش استراتژیک همراستایی بر اثرگذار عوامل درباره را هاآن درک زیرا است، مشاوران

 و اهداف ها،یاطالعات با استراتژ یمنابع محدود فناور مؤثر، طوربه شود یم موجب و

 . همراستا شود وکارکسب های نیازمندی

 شده بررسی اندکی های پژوهش در استراتژیک همراستایی و پذیریانعطاف ابعاد بین رابطه

به صورت جداگانه بر  یکهر  پذیریابعاد انعطاف پژوهش، این بودنکاربردی منظور به. است

 استراتژیک همراستایی با اتصال بعد ارتباط نتایج، براساس. شد بررسی یکاستراتژ ییهمراستا یرو

 همکاران و جورفی و، (0229)چانگ و همکاران  تحقیقات یجمشابه نتا یجهنت ینا. شد تأیید

 همراستایی حفظ منظور به ها شرکت در اتصال قابلیت توسعه رو، این از. است( 0212 ؛0211)

 اندازیراه اتصال قابلیت از باالیی درجه با را هاییسیستم باید مدیران و است ضروری استراتژیک

 قادر تکنولوژی اجزای سازمان، در اطالعات فناوری پذیریانعطاف از بعد ینا اندازیراه با. کنند

 گذاریاشتراک به امکان و بود خواهند سازمان محیط از خارج و داخل در دیگر اجزای با ارتباط به

 امکان کردنفراهم با. داشت خواهد وجود فناوری اجزای یک هر در کاربردی برنامه و داده نوع هر
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 نتیجه، در و شد خواهد پذیرامکان نیاز مورد تغییرات به سریع پاسخگویی گذاری،اشتراک نوع این

 پیشنهاد ها،سازمان در اتصال قابلیت افزایش منظور به. یافتخواهد  یشافزا یکاستراتژ ییهمراستا

 یکپارچگی به توجه بی ایجزیره افزارهاینرم ایجاد از و شوند اصالح جاری افزارهاینرم شود یم

شود  یجادداده مشترک ا یگاهپا یک همچنین،. شود یریجلوگ یسازمان یواحدها در ها داده تبادل و

 همهشده و قابل استفاده در  یرهدر آن ذخ کاربردی های ماژول و ها اطالعات برنامه همهکه 

 . باشد سازمان های بخش

( 0211) یمشابه پژوهش جورف یک،استراتژ ییبا همراستا یارتباط بعد سازگار نتایج، براساس

 یوهش ینمثال، چند برای. دهند افزایش را سازگاری سطح باید مدیران اساس، این بر. شد تایید

 اشتراک به را اطالعات انواع تا کنند فراهم مشتریان و ها کنندهأمینت ینقطه ورود برا یا یتعامل

 افزایش منظور به. کنند فراهم را کاربردی های برنامه و ها پلتفرم همه به دسترسی امکان و بگذارند

 با تطبیق برای که کنند طراحی گونه به را سیستم شود، یم پیشنهاد ها سازمان به سازگاری

 نقطه چندین یا چندگانه ارتباطی بازارهای سازمان. باشد داشته تنظیم قابلیت مختلف فرایندهای

 همه به شفافی دسترسی کاربران، های رابط. کند تهیه سازمان از خارج نهایی کاربران برای ورود

قابل  راحتیبه سازمان کاربردی افزارهاینرم. ببینند تدارک را کاربردی افزارهاینرم و ها چارچوب

 های پدیده و سازمان بین منعطفی ارتباطی های رابط. چارچوب باشند ینانتقال و استفاده در چند

 . وجود داشته باشد خارجی

 های پژوهش یجمشابه نتا استراتژیک، همراستایی با بعد این رابطه پودمانبندی، بعد بررسی در

 از باالیی درجه با را هاییسیستم باید مدیران پس. شد أییدت( 0211) ورفیج و( 0229) چانگ

نرم های ماژول بتوانند باید ها شرکت پودمانبندی، قابلیت بهبود برای. کنند اندازیراه پودمانبندی

 این به. گیرند کاربه اطالعات فناوری های دپارتمان در جدید های سیستم توسعه در را افزاری

 یرا به دفتر مرکز یارس دفترهای و ها شعبه ها،اداره همه شود، یم پیشنهاد ها به سازمان منظور،

 برده کاربه جدید های سیستم توسعه در مجدد استفاده قابل افزارینرم های برنامه. کنندمتصل 

پروتکل متفاوت  ینارتباط با چند یشود که قادر به برقرار یطراح ایگونه به داده پایگاه. شوند

 . باشد
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