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چکیده
در بسیاری از شرکتها میتوان همراستایی پایین را در استفاده از استراتژیهای فناوری اطلاعات و کسب و کار
الکترونیک را مشاهده نمود که بروز مشکلاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم بالای سرمایه
گذاری در این زمینه به دنبال دارد .بر اساس اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر بر مبنای ارزیابی و بررسی همراستایی استراتژیهای
فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت قرار گرفته است .جامعه آماری پژوهش را مدیران
کسب وکار ،مدیران فناوری اطلاعات ،کارشناسان فناوری اطلاعات در شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات تشکیل میدهد.
 08نفر به روش تصادفی ساده بوده به عنوان نمونه انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.
تحلیل داده ها نیز ،باتوجه به انتخاب دیدگاه کوواریانس برای همراستایی ،مدل معادلات ساختاری و اجزای آن ،یعنی مدلهای
اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش بکارگرفته میشود .نتایج بیانگر این است که شرکتهایی که دارای همراستایی بین
استراتژی فناوری اطلاعات و ساختار فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک میباشند ،عملکرد بهتری را ارائه میکنند.
کلیدواژه ها :همراستایی ،استراتژی¬های فناوری اطلاعات ،کسب و کار الکترونیک ،عملکرد سازمانی.
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صفحه مقاله7-1:

مقدمه

واقع استفاده از فناوری اطلاعات و بکارگیری قابلیتها و

در شرایط رقابتی امروز ،ضرورت بررسی عملکرد

استراتژیهای آن ،از ضروریات سازمانهای امروزی به

سازمانی شرکت ها بیش از گذشته اهمیت یافته است و

حساب میآید .فناوری اطلاعات را میتوان به عنوان ابزاری

ضروری است که شرکت ها برای رسیدن به جایگاه

در جهت بهبود شایستگیها و استعدادها به حساب آورد که

مطلوب تر در مقایسه با رقبا ،در جهت ارتقای عملکرد خود

عملکرد شرکتها را بهبود میبخشد ( Benitez, et al.,

تلاش نمایند ( .)Al-Henzab, et al., 2018عملکرد به

.)2018; Muhammedrisaevna, et al., 2020

صورت معیار نهایی و خروجی سازمان در نظر گرفته می

تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد یا سایر

شود که متاثر از احتمالات بازار و شرایط سازمانی قرار

خروجیهای سازمان ،موضوع مهمی است که توجه

گرفته و ابعاد مختلفی را در بردارد ( Vanpoucke, et

متخصصین و صاحبان صنایع را به خود معطوف کرده اسـت

 .)al., 2014صاحبان کسب وکار به منظور پیگیری انجام

( .)Singh, et al., 2021اعتقاد بر این بود که این دسته

فعالیت ها و دستیابی به اهداف عینی شرکت ،عملکرد را

از فناوریها قادر به بهبود کارایی فعالیتهای فروش

مورد استفاده قرار می دهند (Lee, et al., 2015؛

تولیدکننده ،افزایش انسجام میان حوزههـای عملیاتی

طالقانی و مهدی زاده .)1931 ،عملکرد سازمانی را می توان

مختلف و تسهیل همکاری در شرکت هستند .فناوری

سازه ای کلی دانست که بر چگونگی انجام عملیات

اطلاعات بـه گونـه چشـمگیری شیوههای انجام کسبوکار

سازمانی اشاره می کند .نیلی و همکاران ( )2882در تعریف

شرکتها را تغییر داده است و انتظار میرود ،این تغییرات

عملکرد ،دو بخش را مدنظر قرار داده اند )1 :کارایی

بـا پیدایش تجارت الکترونیک تداوم یابد .فناوری اطلاعات

توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید

همراه بـا تجـارت الکترونیـک ،تحولات عظیمی را در

خدمات یا محصولات می باشد ،به عبارت دیگر ،ارتباط

سازمانها ایجاد کرده ،شرکتها را ملزم به تغییر ساختارها

ترکیب واقعی و مناسب درون دادها برای تولید برون داده

و

است

ای معین )2 .اثربخشی که توصیف کننده درجه رسیدن به

(.)Ilmudeen, et al., 2019

استراتژیهای

کسب

وکارشان

کرده

اهداف سازمانی می باشد (رهنمود .)1907 ،در تعریفی

هر ابزار فناوری اطلاعات که بتواند به سازمان در

دیگر هو ( )2880عملکرد سازمانی را به صورت شاخصی

جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمندترین منابع آن

تعریف می کند که به اندازه گیری چگونگی تحقق اهداف

کمک کند و در عین حال سازمان را در جهـت حرکـت از

سازمان یا مؤسسه می پردازد (مقیمی و همکاران.)1938 ،

حالت تابع گرایی سنتی به سمت فرآیندگرایی یاری کند،

مطالعات زیادی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد

مـیتوانـد در بهبـود روشهـا و افـزایش بهره وری منابع

سازمانها صورت گرفته است .یکی از مهمترین این عوامل

سازمان مؤثر واقع شود ( .)Kaluyu, 2020قابلیتهای

در دنیای کنونی ،همراستایی ابعاد فناوری اطلاعات و

شرکتهـا از نظـر فنـاوری اطلاعـات در پردازش اطلاعات

شاخصهای کسب و کار الکترونیک میباشد که شناخت

ورودی ،میزان شناخت را افزایش داده ،سرمایههایی فکری

آن میتواند شرکتها را در راستای بهبود عملکرد سازمانی

ایجاد میکنـد کـه شرکتها را قادر به تصمیمهـای

خود یاری کند ( .)Khin & Ho, 2018فناوری اطلاعات

خردمندانـه تـر و انجـام اقـدامهـای اثـربخش مـیکنـد.

به عنوان عامل مهم رقابتی در سازمانها مطرح میباشد که

چنـین قابلیتهایی نشاندهنده میزان پیچیدگی شرکتها در

نقشی تسهیل گر در راستای فرایند کسب و کارهای

استفاده از فناوری اطلاعات برای حمایت از به اشتراك

الکترونیک ایفا میکند ( .)Tallon, et al., 2019در

گذاری اطلاعات در درون شرکتها ،پردازش اطلاعات
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ورودی و بهره بـرداری از دانـش در راستای تولید

بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت بوده و فرضیه اصلی

خروجیهایی ارزشمند بـرای بهبـود عملکـرد هسـتند

پژوهش نیز به این صورت بیان میشود :همراستایی بین

( .)Turban, et al., 2018بنابراین ،ضرورت ایجاد

استراتژیهای فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک

تناسب در روابط فناوری اطلاعات -عملکرد و نیـز شناسایی

بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت تاثیر معنادار دارد.

عوامل و شرایط بروز هم افزایی فناوری اطلاعات احساس

روش پژوهش

مـیشـود.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،به علت کمک بـه

استراتژی کسب و کار باید به عنوان نتیجهای ناشی

توسـعه دانش کاربردی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت

از روشهای شرکت برای خلق ارزش برای مشتری در

فناوری اطلاعـات ،کـاربردی بوده و از لحاظ چگونگی به

مقایسه با رقبایش و یا ناشی از نحوه تعریف قلمرو بازار

دست آوردن دادههای مورد نیاز توصیفی-همبستگی مبتنـی

تحت پوشش نگریسته شود .استراتژیها شرکتها را در

برمـدل معادلات ساختاری میباشد .جامعه آماری پژوهش

فرصتهای بازار و تبدیل آنها به فرایندها و محصولات

را مدیران کسب وکار ،مدیران فناوری اطلاعات،

نوآورانه را تشویق میکند و به سرمایهگذاری منابع انسانی

کارشناسان فناوری اطلاعات در شرکتهای فعال در زمینه

و مالی شایان توجهی نیاز دارد ( Ramakrishnan, et

فناوری اطلاعات تشکیل میدهد .نمونه گیری به روش

.)al., 2020

تصادفی ساده بوده و  08نفر انتخاب شده است .جمع آوری

گذاری در قابلیتهای فناوری اطلاعات ،به هماهنگی با

نیز ،باتوجه به انتخاب دیدگاه کوواریانس برای همراستایی،

استراتژیها و ساختارهای فرایند کسب و کار دست یافته و

مدل معادلات ساختاری و اجزای آن ،یعنی مدلهای اندازه

از طریق بهبود عملکرد خود به سودآوری بیشتر برسند.

گیری و مدل ساختاری پژوهش بکارگرفته میشود .روایی

همراستایی استراتژیهای فناوری اطلاعات و کسب و کار

پرسشنامه توسط اساتید صاحب نظر و خبرگان تایید شده و

الکترونیک توسط شرکتها به منظور ترکیب و انتقال این

پایایی آن نیز با استفاده از تعیین ضریب آلفای کرونباخ،

استراتژیها به کسب و کار در جهت کسب مزایای رقابتی

 8/39بدست آمده که بیانگر پایایی خوب ابزار میباشد.

در سالهای اخیر افزایش یافته است .بر اساس آنچه که بیان

نتایج حاصل از اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ برای

شد ،هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی و بررسی همراستایی

متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

استراتژیهای فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک
جدول  .1نتایج حاصل از تعیین پایایی ابزار
متغیر
استراتژیهای فناوری اطلاعات

ابعاد
عملیاتی
توسعه ای

آلفای کرونباخ
0/98
0/90

کسب و کار الکترونیک

استراتژی
ساختار
مالی
نوآوری
مشتری

0/98
0/90
0/98
0/89
0/89

عملکرد سازمانی
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مدل مفهومی پژوهش با استفاده از جز ساختاری

نتایج پژوهش

مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل
ارزیابی شده و نتایج آن در جدول  2گزارش میگردد.
جدول  .2نتیجه تحلیل عاملی تاییدی برای متغیرهای مکنون مدل مفهومی
کمیت خطا

T- value
00/80
9/94
9/00
-0/09
8/09
8/08

متغیر مکنون

ابعاد

همراستایی استراتژیهای
فناوری اطلاعات و
کسب و کار الکترونیک

بعد عملیاتی IT
بعد توسعه ای IT

بارهای عاملی استاندارد
نشده
0/98
0/90

0/80
0/48

استراتژی کسب و کار
ساختار کسب و کار
مالی
نوآوری
مشتری

0/90
-0/00
0/88
0/90
0/03

0/43
0/89
0/84
0/43
0/88

عملکرد سازمانی

میشود که کمترین حساسیت را نسبت به اندازه نمونه دارند

همانطور که از اعداد معناداری جدول  2مشخص

و مقدارشان به ترتیب باید بیشتر از 8/3و کمتر از 8/80باشد.

میباشد ،بعد ساختار کسب وکار دارای  T-valueقابل

شاخصهای  IFIو  NNFIنیز جز شاخصهایی هستند که

قبول نمیباشد .بنابراین از مدل کنار گذاشته شده و تحلیل

مستقل از تعداد نمونه میباشند و مقدار شان باید بیشتر از

بدون این بعد انجام میگیرد .جدول  9خروجی نهایی برای

 8/3باشد .از شاخص  χ2/dfنیز برای ارزیابی تک بعدی

ارزیابی مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد .برای تست

بودن سازهها استفاده شد که باید کمتر از  9باشد.

تناسب و برازش مدل که به بررسی پذیرش یا رد مدل می-
پردازد ،از شاخصهای برازش  CFIو  RMSEAاستفاده

جدول  .9ارزیابی مدل مفهومی پژوهش
شاخص

ChiSquare

df

CFI

NNFI

IFI

RMSEA

مقدار

03/09

04

0/88

0/89

0/88

0/09

همانطوریکه ملاحظه میگردد مدل از نظر شاخص-
های تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد .در جدول  9به

بررسی وضعیت متغیرهای مدل نهایی با استفاده از آزمون
میانگین یک جامعه پرداخته میشود.
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جدول  .9نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای مدل نهایی (مقدار میانگین برابر )9
متغیر

T

درجه آزادی

عدد معناداری

تفاوت میانگین ها

 %89فاصله اطمینان تفاوت
حد پایین

حد بالا

9/398

80

0/000

0/80393

0/8000

0/9388

8/003

80

0/000

0/40900

0/0038

0/8444

4/939

80

0/000

0/00808

0/0804

0/8330

-0/400

80

0/088

-0/04004

-0/8088

0/0988

0/389

80

0/000

0/99003

0/4990

0/0008

4/080

80

0/004

0/08983

0/0084

0/4090

همراستایی

9/089

80

0/000

0/80800

0/0400

0/4098

عملکرد

4/889

80

0/000

0/80409

0/0998

0/4803

بعد عملیاتی IT
بعد توسعه ای IT
استراتژی کسب و
کار
مالی
نوآوری
مشتری

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،تنها
یک بعد مالی وضعیت مناسبی ندارد ،درحالیکه در بقیه
بیشتر از  9بوده و وضعیت مناسبی دیده میشود.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی و ارزیابی رابطه
همراستایی استراتژیهای فناوری اطلاعات و کسب و کار
الکترونیک بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت میباشد.
نتایج بیانگر این است که شرکتهایی که دارای همراستایی
بین استراتژی فناوری اطلاعات و ساختار فناوری اطلاعات و

بعد توسعه ای استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژی
کسب وکار به ترتیب دارای اولویتهای بعدی در این
همراستایی میباشند .نتایج بدست آمده نشان میدهد که
بیشترین تاثیر همراستایی بر بعد نوآوری عملکرد سازمانی
بوده و کمترین اثر آن بر بعد مالی شرکتها میباشد .علت
این امر را میتوان به هزینههای بالای انجام پروژههای
فناوری اطلاعات و سرعت بالای تغییرات در این صنعت
نسبت داد .نتایج حاصل از پژوهش با یافته ( Bergeron,
 )et al., 2001و ()Morgan & Strong, 2003
همخوانی دارد.

کسب و کار الکترونیک میباشند ،عملکرد بهتری را ارائه

از جمله محدودیتهای پژوهش میتوان به جمع

میکنند .اهمیت هریک از ابعاد همراستایی در برقراری این

آوری دادهها و همکاری شرکتها اشاره نمود و نیز تعمیم

رابطه به این صورت است که بعد عملیاتی فناوری اطلاعات

نتایج به سایر شرکتها ممکن است با محدودیت مواجه

بیشترین تاثیر را در همراستایی استراتژی فناوری اطلاعات و

باشد .به منظور انجام پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود سایر

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

ابعاد ،باتوجه به مثبت بودن حد بالا و حد پایین ،میانگین

ساختار فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک دارد و
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.9

 عوامل مؤثر بر.)1907( . فرجالله،رهنورد

.1

 ارزیابی و اولویت بندی شاخصههای.)1938( .معصومه

 پژوهشنامه علوم.عملکرد سازمانهای بخش دولتی ایران

سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام

.188-77 ،0 ،انسانی و اجتماعی مدیریت

،)2(3 ، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی.دانشگاهی
.78-23

.)1931( . مهران، محمد؛ مهدیزاده،طالقانی
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Identifying and Prioritizing Effective Factors of Training and Improvement on
Organizational Change Based on Larry Greiner's Model of Organizational Life
Masoume Sedighi Malvani, Abdollah Sedighi Malvani
Abstract
The Purpose of the present study is to identify and prioritize the effective factors of training and
improvement on organizational change based on Larry Greiner's Model of Organizational Life. The
current research is an applied study in terms of purpose and has a descriptive and survey nature. This
research is a cross-sectional survey in terms of the type of survey method used to conduct it. The
study population consisted of 250 managers and deputies of Tehran National Oil Company, 30 of
whom were selected by purposive sampling. Both library and field methods were used for data
collection. In order to collect data for analysis, a researcher-developed questionnaire was utilized.
Fuzzy ANP method was applied to analyze the data. According to the results obtained in this study,
the criterion of human resources training with a weight of 0.370 has the highest importance among
the sub-criteria of training and improvement criteria, followed by the criteria of job encouragement
and reward and employee empowerment with a weight of 0.155 and 0.144 as the second and third
important criteria, respectively.
Keywords: Supply and Absorption, Training, Maintenance, Organizational Change, Larry Greiner's
Model of Organizational Life.

