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چكيده
برنامه يزی استراتژيک سیستمهای طالعاتی در راستای تحقق اهداف سازمان ،از مهمترين مباحثی است که در دهههای
اخیر مورد توجه مديران ارشد اجرايی سازمانهای يشگام بوده است .اين موضوع تحت عنوان همراستايی استراتژيک مطرح
است .هدف اين مطالعه ارزيابی میزان بلوغ همراستايی استراتژيک در سازمان بنادر و دريانوردی میباشد برای اين هدف
عوامل همراستايی استراتژيک مدل لوفتمن به عنوان اساس کار انتخاب شده اند.اين مدل دارای پنج سطح و هر سطح
شامل شش عامل میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر مديران ارشد سازمان و مديران ارشداطالعاتی و کارشناسان فناوری
اطالعات /سیستمهای اطالعاتی سازمان بنادر و دريانوردی میباشد که  11نفر از طريق سرشماری به عنوان نمونه انتخاب
شدند .داده ها از طريق پرسشنامه مشتمل برشش بخش برای تعیین شرايط جاری سازمان ،جمع آوری شدند .نتايج حاصل
از تجزيه و تحلیل دادهها نشان میدهد که طبق نظر مسئولین مرتبط در سازمان بنادر و دريانوردی ،اين سازمان در سطح
سه بلوغ همراستايی استراتژيک يعنی سطح تمرکزکامل میباشد و چشم انداز بهبود همسويی ،حرکت به سوی سطح
چهارم بلوغ همراستايی استراتژيک میباشد.
واژههاي كليدي :استراتژی کسب وکار ،استراتژی سیستمهای اطالعاتی/فناوری اطالعات ،همراستايی استراتژيک ،سنجش
همراستايی استراتژيک.
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 -1مقدمه
پديده ای که امروزه ازآن به عنوان فناوری اطالعات
يادمیشودتنهامحصول ظهوريک فناوری نوين درحوزه
خاصی ازسازمان نیست،بلکه ناشی ازتحولی است که
اثرات آن کلیه ابعادسازمان را شامل میگردد .فناوری
اطالعات نقش استراتژيک درسازمانهای دانش محورکنونی
برعهده داردوبه عنوان عامل توانمندسازسازمان درعرصه
رقابت جهانی مطرح میباشد .به دلیل نقش حیاتی IT
درسازمان،همراستايی استراتژيک اين فناوری باکسب
وکارسازمان ازاهمیت ويژه ای برخورداراست.
در اقتصاد پويای کنونی ،فناوری اطالعات ابزار حیاتی
شرکتها در دستیابی به مزيت رقابتی و نو آوری محسوب
میشود (دومان  1002و تیسنگ  .)1002حجم سرمايه
گذاری بر روی اين حوزه در طی دهه اخیر افزايش
چشمگیری داشته است .ولی ازآنجاکه اکثرسرمايه گذاری
های فناوری اطالعات،همراستابااستراتژيهاومنابع کسب
وکارنیستندمنشاتضادوکاهش کارايی واثربخشی شده اند
(بیريايی .)2822 ،درحقیقت درطی سالهای اخیرحوزه IT
به صورت بخشی رشديافته است وبرنقش توانمندسازآن
درحوزه کسب وکارکمترتوجه شده است .چنین رويکردی
همراستايی  ITوکسب وکاررادرابتدای لیست نگرانیهای
مديران ارشدقرارداده استوعلیرغم توجه مديران به مقوله
همراستايی درطی  10سال اخیر ،اين هدف هنوز دور از
دسترس است( .مانیان )2822 ،فقدان همراستايی عالوه
برآنکه نقش استراتژيک فناوری اطالعات رادرسازمان
کمرنگ میسازد ،خسارتهای زيادی همچون؛ کاهش
اثربخشی سیستمهای اطالعاتی ،عدم يکپارچگی اطالعات،
عدم پشتیبانی به هنگام  ITازفرآيندهای کسب وکار،عدم
پشتیبانی بهنگام  ITازتصمیمگیريهای سازمانی رابه دنبال
خواهدداشت .چنین هزينه هايی وهمچنین فشاراقتصادی
ناشی ازآن،پشتیبانی فناوری اطالعات وبهره گیری
ازرويکردی به منظوريکپارچه سازی کسب وکار با IT
راضروری میسازند( .لنفورست(1001 ،
همراستايی استراتژيک دستیابی به مزيت رقابتی
پايدار (کمپس وديگران )1001 ،عملکرد تجاری بهبود
يافته (چن،1020 ،کمپس وديگران  )1001درک بهتر
ارزش سرمايه گذاريهای فناوری اطالعات (چن ،1020

بوش و همکاران  )1001و همچنین بهبود برنامه ريزی
استراتژيک سیستمهای اطالعاتی (چن )1020 ،را موجب
میشود(.بیريايی وجام پرازمی(22-21 ،2821،
اهمیت هماهنگی وهمراستايی تاآنجاست که میتوان
«مديريت»رامعادل «هماهنگی»دانست و وظايف اصلی
مديريت از قبیل برنامه ريزی ،سازماندهی ،هدايت وکنترل
را از ابزارهای هماهنگی محسوب نمود ،و به زغم بسیاری
از صاحبنظران مهمترين کارمديران ايجادوحفظ هماهنگی
میان فعالیتهای مختلف در سازمان است( .اعرابی،حقیقت
ثابت(60 ،2821 ،
 -2مباني نظري پژوهش
 -1-2مفهوم همراستايي استراتژيک
تعاريف متعددی برای همراستايی استراتژيک در
متون مطرح شده است که در همه موارد يکپارچگی و
هماهنگی برنامه های کاربردی  ITو اهداف سازمان مد
نظر میباشد( .گوتیرز  )1002 ،به عقیده لوفتمن
همراستايی استراتژيک بر بکارگیری فناوری اطالعات به
شیوهای شايسته و بهنگام و در توازن با استراتژيها ،اهداف
و نیازهای کسب و کار اشاره دارد .روسر همراستايی را
بهترين شکل ممکن استفاده از منابع  ITبه منظور نیل به
اهداف کسب و کار سازمان میداند.
جدول  -1تعابير مختلف همراستايي
مرجع مرتبط با واژه ها

واژه هايي مختلف مترادف با
همراستايي
2

ويل ،برادبند 2122

ادغام

پورتر 2116

تناسب

1

8

هندرسون ،ونکاترمن 2111

ارتباط

لوفتمن 2116

هماهنگی

4

1

کلی برا 2112

پل

اسما زنی 1002

ادغام

6

 -2-2فرايند همراستايي استراتژيک
مطالعات و بررسی ها نشان میدهد که همراستايی
استراتژيک يک مفهوم مقطعی و ثابت نمیباشد ،بلکه
ماهیت دائمی و پويا دارد .به منظور رسیدن به
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همراستايی استراتژيک و حفظ آن بايد بر روی دو راهکار
اساسی تمرکز کرد:
 )1درک و سنجش سطح بلوغ همراستايی؛
 )2حداکثر کردن عوامل تقويتت کننتده همراستتايی
استراتژيک و حد اقل کردن عوامل بازدارنده آن.
لوفتمن و برير در سال  2111فرآيندی  6مرحلهای بترای
همراستايی استراتژيک معرفی کردند:
 تعیین اهداف و تشکیل تیم
 درک و شناسائی رابطه کسب و کار و IT
 تجزيه و تحلیل و اولويتبندی کمبودها و ايرادها
 تعیین فعالیتهای مورد نیاز (مديريت پروژه)




انتخاب و ارزيابی معیارهای موفقیت
حفظ همسويی

 -3-2مدددل هددا و چددارچوه هدداي همراسددتايي
استراتژيک
مدلها و چارچوبهای زيادی برای تبیین ماهیت
همراستايی استراتژيک ارائه گرديده است .که هر يک
عوامل و ابعادی را برای همراستايی استراتژيک مطرح
کردهاند.

جدول  -2جدول معرفي مدلهاي همراستايي استراتژيک و ابعاد آنها
ابعاد و مولفههاي چارچوه

عنوان مدل همراستايي
2

مدل همراستايی استراتژيک
(هندسون و ونکاترامن)2118 ،

 -2استراتژی کسب و کار (حیطه کسب و کار ،مزيت رقابتی ،حاکمیت کسب و کار)  -1زيرساخت و
فرايندهای سازمان (ساختار اجرايی ،فرايندها ،مهارتها)  -8استراتژی فنآوری اطالعات (حیطه فنآوری
اطالعات ،مزيتهای سیستماتیک ،حاکمیت فنآوری اطالعات)  -4زيرساخت و فرايندهای فنآوری اطالعات
(معماری فنآوری اطالعات ،فرآيندهای فنآوری اطالعات ،مهارتهای فنآوری اطالعات)

مدل بلوغ همراستايی استراتژيک
(2لوفتمن)1000 ،

 -2بلوغ ارتباطات  -1بلوغ شايستگی متمايز  -8بلوغ نحوه مديريت و اداره امور  -4بلوغ مشارکت  -1بلوغ
حوزه فناوری  -6بلوغ منابع انسانی

مدل همراستايی استراتژيک (کازمن
و میچن)1001 ،

 -2مدل کسب و کار  -1معماری کسب و کار  -8معماری فنآوری اطالعات

مدل همراستايی استراتژيک
(کالرک)2114 ،

 -2ساختار  -1فرآيندهای مديريت  -8افراد و نقشها  -4فنآوری  -1استراتژی

مدل مسیر همراستايی ويز()4c
(ويز)1004 ،

 -2جهتگیری روشن سازمان  -1تعهد  -8ارتباطات  -4يکپارچگی بین بخشی

 -2ثبت اطالعات زنجیره ارزش  -1مشارکت مديران ارشداطالعات در برنامهريزی کسب و کار  -8مشارکت
مدل همراستايی استراتژيک (کرنز ،مديران ارشد اجرايی در برنامهريزی فنآوری اطالعات  -4همراستايی برنامه فنآوری اطالعات با برنامه
کسب و کار  -1همراستايی برنامه کسب و کار با برنامه فنآوری اطالعات  -6استفاده از فنآوری اطالعات
)1002
برای کسب مزيت رقابتی
مدل همراستايی استراتژيک (اچپی  -2استراتژیها  -1عوامل کلیدی موفقیت  -8اطالعات  -4فرايندها  -1دادهها  -6برنامههای کاربردی -2
فنآوری اطالعات  -2فرهنگها ،ارزشها ،تیمها
هلیوت پاکارد)

 -4-2مدل بلوغ همراستايي استراتژيک
جری لوفتمن با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه
همراستايی استراتژيک و با بهرهگیری از اجزای مدل
همراستايی استراتژيک هندرسون و ونکاترمن  2110و
عوامل تقويت کننده و عوامل بازدارنده همراستايی
(لوفتمن )2111 ،مدلی جامع برای ارزيابی بلوغ

همراستايی استراتژيک در سال  1000ارائه کرد .مدل
همراستايی استراتژيک «لوفتمن» دارای پنج سطح بلوغ
همراستايی و هر سطح شامل شش معیار و هر معیار
حاوی چندين ويژگی می باشد(.وارگاس)12 ،1020،
پنج سطح اين مدل عبارتند از:
1
سطح  .2مرحله ابتدايی  /تکنگری
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20

سطح  .1مرحله تعهد
سطح  .8مرحله تمرکز کامل
21
سطح  .4مرحله بهبود يافته  /مديريت شده
28
سطح  .1مرحله بهینه
22

 -1-4-2تشريح سطوح پنجگانه مدل
سطح اول :مرحله ابتدايي  /تکنگري
سازمانهايی که در اين سطح قرار دارند در پايین-
ترين سطح بلوغ همراستايی فناوری اطالعات و کسب و
کار قرار دارند .برای اين سازمانها با داشتن چنین
شرايطی ،رسیدن به همسويی استراتژی فناوری اطالعات
و استراتژی کسب و کار غیرممکن میباشد.
سطح دوم :مرحله تعهد
سازمانهايی که در اين سطح بلوغ همسويی قرار می-
گیرند در ابتدای فرآيند همراستايی قرار دارند .در اين
سطح بدلیل آگاهی محدود کسب و کار و فناوری
اطالعات از کاربردهای سازمانی رسیدن به همسويی
مشکل به نظر می رسد .در اين سطح نقش و جايگاه
استراتژيک فناوری اطالعات نهادينه نشده است .در اين
سطح شناخت فرصتهای بالقوه برای همراستايی آغاز
میشود.
سطح سوم :مرحله تمركز كامل
سازمانهايی که در اين سطح از همسويی قرار می-
گیرند به سمت تمرکز بر روی بلوغ همراستايی
استراتژيک حرکت میکنند .اين سطح از همراستايی بر
روی هدايت مديريت و سطح اعمال اختیار ،فرآيندها و
ارتباطات در راستای اهداف کسب و کار تمرکز دارد .در
سازمانهايی که در اين سطح قرار دارند در سیستمهايی
که از اطالعات برای تعیین راهکارهای کسب و کار
سازمان استفاده مینمايند ،از روشهای برنامهريزی شده
و مديريت شده استفاده میشود.
سطح چهارم :مرحله بهبود يافته  /مديريت شده
سازمانهايی که در اين سطح از همراستايی قرار می-
گیرند دارای بلوغ همراستايی استراتژيک مديريت شدهای
میباشند .اين سطح از بلوغ همراستايی استراتژيک،
مديريت و سطح اعمال اختیار و خدمات اثربخشی را ارائه
میدهد که مفهوم  ITرا به عنوان يک مرکز ارزش تقويت

مینمايد .فناوری اطالعات به عنوان يک دارايی در سراسر
سازمان نفوذ کرده است و تمرکز برسیستمهای کاربردی،
تقويت و ارتقاء فرايندهای کسب و کار به منظور ايجاد
مزيتهای رقابتی بادوام میباشد .سازمانهايی که در اين
سطح از همسويی قرار دارند  ITرا بعنوان يک مشارکت
کننده استراتژيک خالق و شگفتانگیز در موفقیت خود
به حساب میآورند.
سطح پنجم :مرحله بهينه
سازمانهايی که در اين بخش قرار میگیرند دارای
بلوغ همراستايی استراتژيک بطور کامالً بهینه میباشند.
فرآيند مديريت و سطح اعمال اختیار پايدار فرآيند
برنامهريزی استراتژيک را با فرآيند کسب و کار
استراتژيک يکپارچه مینمايد IT .با نفوذ خود در سطح
گسترده در سازمان ،گستره زنجیره ارزش سازمان با
مشتريان و عرضهکنندگان را در برمیگیرد.
 -2-4-2تشريح عوامل ششگانه بلوغ همراستايي
استراتژيک لوفتمن:
عوامل حوزه بلوغ ارتباطات

14

 فهم عمومی فناوری اطالعات
 فهم عمومی کسبوکار

 يادگیری سازمانی
 سبک و سهولت دسترسی
 همگرايی سرمايههای دانستهای

 ارتباط متقابل کارکنان فناوری اطالعات و کسبوکار
 کار گروهی و همکاری سازمانی
 عوامل حوزه شايستگی های متمايز

21

 معیارهای فناوری اطالعات
 معیارهای کسبوکار
 ارتباط بین معیارهای فناوری اطالعات و کسب و کار
 توافقات بر روی سطح خدمات
 الگوبرداری





ارزيابی رسمی سرمايهگذاریها در حوزه فناوری اطالعات
بهبود مستمر
مشتریمحوری
فرايند همراستايی به عنوان جزئی از فرهنگ سازمان
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 پیشینه پروژههای فناوری اطالعات

شكل  -1سطوح پنجگانه مدل لوفتمن

عوامل حوزه نحوه اعمال اختيار /مديريت

16

 برنامهريزی استراتژيک کسبوکار بصورت يکپارچه
برنامهريزي استراتژيک فناوري اطالعات بصورت
يكپارچه









ساختار سازمانی
سیستم گزارشدهی
بودجهبندی حوزه فناوری اطالعات
منطق سرمايهگذاری در حوزه فناوری اطالعات
اولويتبندی پروژههای فناوری اطالعات
انتخاب استراتژیهای همراستايی با توجه به منابع
سازمان
کمیتههای استراتژيک فناوری اطالعات
توانايی مديران فناوری اطالعات






توانايی مديران کسبوکار
مديريت منابع اطالعاتی
مديريت دانش
مديريت تغییر

عوامل حوزه مشاركت
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آگاهی و ادراک کسبوکار از فناوری اطالعات
مشارکت مديران فناوری اطالعات در برنامهريزی
استراتژيک کسبوکار
مشارکت مديران کسبوکار در برنامهريزی استراتژيک
فناوری اطالعات
ريسکها و پاداشهای مشترک
مديريت ارتباطات فناوری اطالعات و کسبوکار
سبک ارتباط  /اعتماد
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 پشتیبانی از فناوری اطالعات
 دورنمای مشترک مديران فناوری اطالعات و مديران
کسبوکار
عوامل حوزه شايستگيهاي متمايز



















معیارهای فناوری اطالعات
معیارهای کسب وکار
ارتباط بین معیارهای فناوری اطالعات ومعیارهای
کسب وکار
توافقات برروی سطح خدمات
الگوبرداری
ارزيابی رسمی سرمايه گذاری هادرحوزه فناوری
اطالعات
بهبودمستمر
مشتری محوری
فرايندهمراستايی به عنوا نجزئی ازفرهنگ سازمان
پیشینه پروژه های فناوری اطالعات
انتخاب استراتژی های همراستايی باتوجه به منابع
سازمان
اولويت بندی پروژه های فناوری اطالعات
منطق سرمايه گذاری درحوزه فناوری اطالعات
بودجه بندی حوزه فناوری اطالعات
سیستم گزارش دهی
ساختارسازمانی
برنامه ريزی استراتژيک فناوری اطالعات بصورت
يکپارچه
برنامه ريزی استراتژيک کسب وکاربصورت يکپارچه

عوامل حوزه نحوه اعمال اختيار /مديريت







کمیته های استراتژيک فناوری اطالعات
توانايی مديران فناوری اطالعات
توانايی مديران کسب وکار
مديريت منابع اطالعاتی
مديريت دانش
مديريت تغییر

 -5-2ارزيابي مدل ها و چارچوه هاي همراستايي
استراتژيک و انتخاه مدل مناسب تحقيق
اگر چه افراد ،گروه ها و سازمان های مختلفی طی
دوره های مختلف نسبت به تدوين و توسعه مبانی نظری
همراستايی استراتژيک اقدام کرده اند ،اما جامع نبودن،
پیچیدگی برخی از نظريه های ارائه شده،خاص منظوره
بودن ابزار ارائه شده و بسیاری از موارد ديگر مانع از رشد
و توسعه نظريه های مزبور شد در اين بخش برآن است تا
به ارزيابی کلی مدل های ارائه شده در حوزه همراستايی
استراتژيک بپردازد.اين ارزيابی بر اساس معیارهايی انجام
می شود که عبارتند از:
جامعيت عوامل :بررسی همراستايی از ابعاد مختلف و
شناسايی و تعريف کلیه عوامل اثرگذار در هر حوزه.
قلمرو كاربرد :امکان استفاده ازمدل يا ابزار ارائه شده در
سطح سازمان ها و نهادهای مختلف(سازمان های دولتی و
غیر دولتی/کوچک،متوسط،بزرگ/تولیدی و خدماتی و)...
ميزان كاربرد :شهرت مدل يا ابزار ارائه شده و میزان
کاربرد آن در سطح سازمان ها و نهاد های مختلف
سادگي :قابلیت درک و فهم ابزار يا مدل ارائه شده که
کاربرد آن را در سطح سازمان و حوزه های مختلف
تسهیل می کند.
انعطاف پذيري :قابلیت انعطاف پذيری و امکان تغییر يا
به کارگیری بخش يا کل آن متناسب با ماهیت و شرايط
واحد های مختلف يا سازمان های گوناگون
ارائه راهبرد اجرايي :ارائه استراتژی ،راهبردها و اقدامات
عملیاتی برای استفاده از ابزار يا مدل ارائه شده برای
ايجاد همراستايی استراتژيک
با توجه به معیارهای فوق ،مدل ها و چارچوب های
معروف ارائه شده درحوزه همراستايی استراتژيک را می
توان در قالب جدول زير ارزيابی کرد(مانیان و عرب
سرخی)2-2 ،2822،
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جدول  -3ارزيابي مدل ها و چارچوههاي همراستايي استراتژيک
نام مدل

جامعيت عوامل

قلمرو كاربرد

ميزان كاربرد

سادگي

انعطاف پذيري

راهبرد اجرايي

مدل هندرسون و نکاترامن

متوسط

سازمان های مختلف

باال

متوسط

باال

دارد

مدا اچ پی

کم

سازمان های تولیدی

کم

باال

کم

دارد

مدل کالرک

کم

سازمان های فدرال

کم

باال

کم

ندارد

مدل جوير وکالیا

کم

 SMEها

کم

باال

متوسط

ندارد

مدل کارزمن و می چی

کم

سازمان های مختلف

متوسط

باال

باال

دارد

چارچوب اسبرن

کم

سازمان های مختلف

متوسط

باال

باال

دارد

مدل لوفتمن

باال

سازمان های مختلف

باال

متوسط

باال

دارد

مدل  4cويز

کم

سازمان های مختلف

کم

متوسط

باال

ندارد

مدل تاپسکات

کم

سازمان های مختلف

متوسط

باال

متوسط

دارد

براساس ارزيابی های به عمل آمده بین چارچوب های
مختلف همراستايی،چارچوب شش معیاره لوفتمن به
واسطه جامعیت عوامل و همچنین اينکه بسیاری از عوامل
استخراج شده از ديگر مدل ها به نوعی در اين مدل هم
مطرح شده بودند و مقبولیت آن وواضح و دقیق بیان
شدن شاخص های آن به عنوان مدل تحقیق انتخاب شد.
 -6-2استراتژي كسب و كار
در مورد استراتژی کسب و کار و اساس آن نظرات
مختلفی در ادبیات مطرح شده است.تعاريف زير از
منظرهای مختلف به استراتژی کسب و کار می پردازد.
استراتژی کسب و کار سازمان بايد:
 بیانیه ماموريت و چشم انداز يک سازمان  ،به نحوی
که نقاط تمرکز سازمان واضح باشد را به شکل خالصه
در خود داشته باشد(.کینگ)2122
 توانايی درک پیچیدگی های رقابتی از طريق يک
رويکرد سیستماتیک با هدف رسیدن به مزيت رقابتی
را داشته باشدو در ای راستا سازمان نیاز به ارزيابی هر
دو محط داخلی و خارجی را ،دارد(.هندرسون
،2121بارنی،2111پورتر)2120
 يک طرح اجرای قدم به قدم را فراهم
و
کند(هندرسون،2121کاپالن
نورتون،2116کینگ)2122
 به عنوان ابزاری برای شتاب دادن به تغییرات با
تعیین مسیرهايی که بايد دنبال شود برای تغییر
وضعیت موجود،استفاده شود(.هندرسون)2121

 می تواند به عنوان يک ابزار تحلیلی برای پیش بینی
ريسک ها و فرصت های آينده کسب و کار استفاده
و
شود(هندرسون،2121کاپالن
نورتون،2116پورتر)2112
 می تواند به عنوان ابزار ارزيابی داخلی استفاده شود
برای شناسايی نقاط ضعف و قوت سازمان در طی
شکل گیری استراتژی(پورتر،2112بارنی)2118
 تعهد قوی در مديريت ارشد سازمان در طی مراحل
تدوين و پیادهسازی استراتژی الزم است( .هندرسون،
 ،2121کاپالن و نورتون )2116
 بايددر بر گیرنده نتايج و شاخص های کلیدی برای
ارزيابی عملکرد باشد(کاپالن و نورتون)2116
 بايد بتواند سازمان ها در حفظ مزيت رقابتی شان
فعال نگه دارد(کاپالن و نورتون)2116
با استفاده از نکات کلیدی مفاهیم باال تعريف زير برای
استراتژی کسب و کار نتیجه می شود:
استراتژی کسب و کار يک ابزار تحلیل مديريتی است
که مسیر حرکت آينده کسب و کار را مشخص می
سازد.محیط داخلی و خارجی کسب و کار،رويکرد رقابتی
و چشم انداز سازمان و تخصیص منابع سازمان را هدايت
می کند ودر کلیه مراحل تدوين و پیاده سازی استراتژی
تعهد قوی مديريت ارشد سازمان را می خواهد.
 -7-2استراتژي سيستم هاي اطالعاتي
استراتژی سیستم های اطالعاتی مشابه استراتژی
کسب و کار با تمرکز بر تکنولوژی ی باشد .اجزای زير
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ديدگاه مديران ارشد سیستم های اطالعاتی از استراتژی
سیستم های اطالعاتی میباشد.
 چگونگی استفاده از سیستم های اطالعاتی در تسهیل
ارتباطات برای حمايت از فرآيند ها و نیازهای کسب و
کار (هندرسون و ونکاترمن ،2118کینگ)2122
 مديريت داده ها شامل روش های جمع آوری،ذخیره
سازی و ارائه داده ها (برودبنت و ويل )2118
 مديريت منابع انسانی سیستم های اطالعات برای
اطمینان از همسو بودن آنها با استراتژی سیستم های
اطالعاتی(هندرسون و ونکاترمن)2118
با استفاده از نکات کلیدی مفاهیم باال تعريف زير برای
استراتژی سیستم های اطالعاتی نتیجه میشود:
استراتژی سیستم های اطالعاتی يک ابزار استراتژيک
کسب و کار است که برای ساختن مسیر آينده فناوری
سازمان ،مديريت منابع سیستم های اطالعاتی ،اداره
رابطه کسب و کار و فناوری اطالعات و جريان و ذخیره
سازی اطالعات در سراسر سازمان ،کمک می
کند(گارتالن و شانکس)221-224 ،1002،
 -3روش شناسي تحقيق
 -1-3جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه روساء ،مديران
و کارکنان مرتبط با سیستم های اطالعاتی سازمان بنادر
و کشتیرانی ،شامل  11نفر می باشد و با توجه به محدود
بودن جامعه آماری نمونه برداری به صورت سرشمار انجام
گرفته و نمونه آماری شامل  11نفر می باشد که از اين
تعداد  10پرسشنامه تکمیل شده حاصل گرديد.
 -2-3ابزار و روش جمع آوري اطالعات
در اين تحقیق برای جمع اطالعات و داده ها مورد
نیاز عالوه بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مقاالت و
مجالت در راستای اين پژوهش که به منظور دستیابی به
پیشینه تحقیق انجام گرديد در مرحله عملیاتی و میدانی
پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد.

 -3-3پايايي ابزار
جهت سنجش اعتبار پرسشنامه اين پژوهش از ضريب
آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقداری برابر 0721
بدست می دهد که نشاندهنده اين است که سواالت برای
نشان دادن سنجش مفهوم مورد نظر مناسب هستند.
 -4-3روايي ابزار
جهت سنجش روايی ابزار سنجش از روايی محتوايی
استفاده شده است و پرسشنامه مقدماتی در اختیار چند
تن از اساتید مجرب و متخصص به عنوان داور قرار گرفته
و آنان روايی پرسشنامه رو تائید نمودند  ،ضمن مراحل
توضیع پرسشنامه نیز تالش شد که پرسشها و ابهامات
بوجود آمده پیگیری گردد تا اطالعات صحیح و مناسبی
دريافت شود و با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده به
نظر می رسد که پرسشنامه طراحی شده در اين پژوهش
از روايی مناسبی برخوردار می باشد.
 -5-3تجزيه تحليل داده هاي آماري
هدف اين پژوهش تعیین سطح بلوغ همراستايی
استراتژيک در سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد در اين
راستا با طرح پرسشنامه مشتمل بر  6بخش که شامل
سنجش عوامل  6گانه بلوغ همراستايی استراتژيک
لوفتمن می باشد  ،میزان بلوغ هر يک از اين عوامل
ششگانه در سازمان بنادر و کشتیرانی مورد مطالعه قرار
گرفت  ،و در نهايت با در نظر گرفتن میزان بلوغ در هر
يک از اين عوامل ششگانه  ،میزان بلوغ کل همراستايی
استراتژيک تعیین شد.
به منظور تجزيه و تحلیل اطالعات پس از ورود دادهها
به رايانه و با استفاده از برنامه نرم افزاری از شاخصهای
آمار توصیفی جهت توصیف و از آمار استنباطی برای
تحلیل اطالعات استفاده گرديد .در سطح آمار توصیفی با
استفاده از شاخص های آماری نظیر فراوانی ،درصد،
میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی آزمون
تی تک نمونه ضريب همبستگی پیرسون و فراوانی دو
سويه استفاده شده است.
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جدول  -4ميانگين و انحراف معيار بلوغ ارتباطات در سازمان بنادر وكشتيراني
سنجش بلوغ

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار ميانگين ها

50

3.3614

.64126

.09069

جدول  -5آزمون تي تک نمونه براي مقايسه ميانگين بلوغ ارتباطات در سازمان بنادر وكشتيراني

سنجش بلوغ

مقدار t

درجه آزادي

3.985

49

سطح معني داري اختالف ميانگين
.000

فاصله اطمينان  %55براي اختالف از ميانگين

.36140

حد پايين

حد باال

.1792

.5436

جدول  -7آزمون تي تک نمونه براي مقايسه ميانگين بلوغ شايستگي متمايز در سازمان بنادر وكشتيراني

سنجش بلوغ

مقدار t

درجه آزادي

2.757

49

سطح معني داري اختالف ميانگين
.008

فاصله اطمينان  %55براي اختالف از ميانگين

.28720

حد پايين

حد باال

.0778

.4966

جدول  -6ميانگين و انحراف معيار بلوغ شايستگي متمايز در سازمان بنادر وكشتيراني
سنجش بلوغ

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار ميانگين ها

50

3.2872

.73669

.10418

جدول  -8ميانگين و انحراف معيار بلوغ نحوه اداره امور در سازمان بنادر وكشتيراني
سنجش بلوغ

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار ميانگين ها

50

2.83

.55788

.07890

جدول  -5آزمون تي تک نمونه براي مقايسه ميانگين بلوغ نحوه اداره امور در سازمان بنادر وكشتيراني

سنجش بلوغ

مقدار t

درجه آزادي

2.178

49

سطح معني داري اختالف ميانگين
.034

همانطوريکه جداول فوق نشان میدهدطبق نظرپاسخ
دهندگان میانگین بلوغ ارتباطات درسازمان بنادر و
کشتیرانی  8/86می باشد که به طور معنی داری از مقدار
متوسط ( Mean = 3که در طیف لیکرت معادل با بی نظر
يا همان سطح متوسط است) بیشتر می باشد .بطوريکه t
محاسبه شده برای مقايسه اين میانگین با مقدار متوسط
با اطمینان  11درصد معنی داراست (t=3.98و.) p<0.01
بنابراين نتايج سنجش بلوغ ارتباطات در سازمان بنادر
و کشتیرانی نشان می دهد که طبق نظر مسئولین مرتبط
بلوغ ارتباطات در سازمان بنادر و کشتیرانی در سطح 8
بلوغ می باشد .

.17180

فاصله اطمينان  %55براي اختالف از ميانگين
حد پايين

حد باال

.0133

.3303

همانطوری که جداول فوق نشان میدهد طبق نظر
پاسخ دهندگان میانگی نبلوغ شايستگی متمايز در
سازمان بنادر و کشتیرانی  8/1می باشد که به طور معنی
داری از مقدار متوسط (Mean = 3که درطیف لیکرت
معادل با بی نظر يا همان سطح متوسط است) بیشتر می
باشد .بطوريکه  tمحاسبه شده برای مقايسه اين میانگین
با مقدار متوسط با اطمینان  11درصد معنی دار است
(t=2.75و.) p<0.01
بنابراين نتايج سنجش بلوغ شايستگی متمايز در
سازمان بنادر و کشتیرانی نشان می دهد که طبق نظر
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مسئولین مرتبط بلوغ شايستگی متمايزدر سازمان بنادر و
کشتیرانی در سطح 8بلوغ می باشد .
همانطوری که جداول فوق نشان میدهد طبق نظر
پاسخ دهندگان میانگین بلوغ نحوه اداره امور در سازمان
بنادر و کشتیرانی  1/28می باشد که به طور معنی داری
از مقدار متوسط ( Mean = 3که در طیف لیکرت معادل
با بی نظر يا همان سطح متوسط است) کمتر می باشد.
بطوريکه  tمحاسبه شده برای مقايسه اين میانگین با
مقدار متوسط با اطمینان  11درصد معنی دار است
(t=3.98و.) p<0.01
بنابراين نتايج سنجش بلوغ نحوه اداره امور در سازمان
بنادر وکشتیرانی نشان می دهد که طبق نظر مسئولین
مرتبط بلوغ نحوه اداره امور در سطح 1بلوغ می باشد.
همانطوری که جداول فوق نشان میدهدطبق نظرپاسخ
دهندگان میانگین بلوغ مشارکت درسازمان بنادر و
کشتیرانی  8/11می باشد که به طور معنی داری از مقدار
متوسط ( Mean = 3که در طیف لیکرت معادل با بی نظر
يا همان سطح متوسط است) بیشتر می باشد .بطوريکه t
محاسبه شده برای مقايسه اين میانگین با مقدار متوسط
با اطمینان  11درصد معنی دار است (t=2.67و.) p<0.01

بنابراين نتايج سنجش بلوغ مشارکت در سازمان بنادر و
کشتیرانی نشان می دهد که طبق نظر مسئولین مرتبط
بلوغ مشارکت درسازمان بنادر و کشتیرانی در سطح
8بلوغ می باشد.
 -6-3سنجش بلوغ حوزه عمل تكنولوژي در
سازمان بنادر و كشتيراني
همانطوری که جداول فوق نشان میدهد طبق نظر پاسخ
دهندگان میانگین بلوغ حوزه عمل تکنولوژی در سازمان
بنادر و کشتیرانی  8/86می باشد که به طور معنی داری
از مقدار متوسط ( Mean = 3که در طیف لیکرت معادل
با بی نظر يا همان سطح متوسط است) بیشتر می باشد.
بطوريکه  tمحاسبه شده برای مقايسه اين میانگین با
مقدار متوسط با اطمینان  11درصد معنی دار است
(t=3.57و.) p<0.01
بنابراين نتايج سنجش بلوغ حوزه عمل تکنولوژی در
سازمان بنادر و کشتیرانی نشان می دهد که طبق نظر
مسئولین مرتبط بلوغ حوزه عمل تکنولوژی در سازمان
بنادر و کشتیرانی در سطح  8بلوغ می باشد.

جدول  -11ميانگين و انحراف معيار بلوغ مشاركت در سازمان بنادر وكشتيراني
سنجش بلوغ

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار ميانگين ها

50

3.2940

.77827

.11006

جدول  -11آزمون تي تک نمونه براي مقايسه ميانگين بلوغ مشاركت در سازمان بنادر وكشتيراني

سنجش بلوغ

مقدار t

درجه آزادي

2.671

49

سطح معني داري اختالف ميانگين
.010

فاصله اطمينان  %55براي اختالف از ميانگين

.29400

حد پايين

حد باال

.0728

.5152

جدول  -12ميانگين و انحراف معيار بلوغ حوزه عمل تكنولوژي در سازمان بنادر وكشتيراني
سنجش بلوغ

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار ميانگين ها

50

3.3616

.71619

.10128

جدول  -13آزمون تي تک نمونه براي مقايسه ميانگين بلوغ حوزه عمل تكنولوژي در سازمان بنادر وكشتيراني

سنجش بلوغ

مقدار t

درجه آزادي

3.570

49

سطح معني داري اختالف ميانگين
.001

.36160

فاصله اطمينان  %55براي اختالف از ميانگين
حد پايين

حد باال

.1581

.5651
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 -7-3سنجش بلوغ مهارتها در سازمان بنادر و
كشتيراني
همانطوری که جداول نشان میدهد طبق نظر پاسخ
دهندگان میانگین بلوغ مهارتها در سازمان بنادر و
کشتیرانی  8/24میباشد و مشابه با مقدار متوسط
( Mean = 3که در طیف لیکرت معادل با بی نظر يا همان
سطح متوسط است) می باشد .بطوريکه  tمحاسبه شده
برای مقايسه اين میانگین با مقدار متوسط با اطمینان 11
درصد معنی دار نمی باشد (t=1.48و.) p>0.05
بنابراين نتايج سنجش بلوغ مهارت ها در سازمان
بنادر و کشتیرانی نشان می دهد که طبق نظر مسئولین
مرتبط سنجش بلوغ حوزه مهارتها در حد متوسط
میباشد.
 -8-3سنجش بلوغ كل در سازمان بنادر و
كشتيراني
همانطوری که جداول فوق نشان میدهد طبق نظر
پاسخ دهندگان میانگین بلوغ کل در سازمان بنادر و
کشتیرانی  8/16می باشد که به طور معنی داری از مقدار
متوسط ( Mean = 3که در طیف لیکرت معادل با بی نظر

يا همان سطح متوسط است) بیشتر می باشد .بطوريکه
محاسبه شده برای مقايسه اين میانگین با مقدار متوسط
با اطمینان  11درصد معنی دار است (  t=3.26و
.)p>0.05
بنابراين نتايج سنجش بلوغ کل در سازمان بنادر و
کشتیرانی نشان می دهد طبق نظر مسئولین مرتبط و
طبق سطوح مدل بلوغ همراستايی استراتژيک در سطح
سه بلوغ همراستايی استراتژيک يعنی مرحله تمرکز
میباشد.
نتايج نشان میدهد بلوغ ارتباطات در سازمان بنادر و
کشتیرانی در سطح سه بلوغ همراستايی لوفتمن میباشد.
بررسیها نشان میدهند که سازمان میتواند با تمرکز بر
افزايش تعامل کارکنان سیستمهای اطالعاتی و کارکنان
کسب و کار و به اشتراک گذاشتن سرمايه های دانشی و
تسهیل اشتراکگذاری ايده ها و دانش در سطوح مختلف
سازمان از طريق برگزاری جلسات منظم ماهیانه با حضور
مديران ارشد و میانی هر دو گروه که در مورد الزامات،
اولويتها و پیادهسازی فناوری اطالعات بحث و تبادل نظر
شود ،به سطوح باالتری از بلوغ ارتباطات درسازمان خود
t

دست پیدا کند.

جدول  -14ميانگين و انحراف معيار بلوغ مهارت ها در سازمان بنادر وكشتيراني
سنجش بلوغ

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار ميانگين ها

50

3.1418

.67767

.09584

جدول  -15آزمون تي تک نمونه براي مقايسه ميانگين بلوغ مهارت ها در سازمان بنادر و كشتيراني

سنجش بلوغ

مقدار t

درجه آزادي

1.480

49

سطح معني داري اختالف ميانگين
.145

فاصله اطمينان  %55براي اختالف از ميانگين

.14180

حد پايين

حد باال

-.0508

.3344

جدول  .16ميانگين و انحراف معيار بلوغ كل در سازمان بنادر وكشتيراني
سنجش بلوغ

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار ميانگين ها

50

3.2690

.59032

.08348

جدول  .17آزمون تي تک نمونه براي مقايسه ميانگين بلوغ كل در سازمان بنادر وكشتيراني

سنجش بلوغ

مقدار t

درجه آزادي

3.222

49

سطح معني داري اختالف ميانگين
.002

.26900

فاصله اطمينان  %55براي اختالف از ميانگين
حد پايين

حد باال

.1012

.4368
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 -4نتيجه گيري
نتايج نشان میدهدسازمان بنادروکشتیرانی دربلوغ
شايستگی متمايزدرسطح سه بلوغ همراستايی استراتژيک
لوفتمن میباشد .برای ارتقا و باال بردن سطح بلوغ
شايستگی سازمان بايد سرمايه گذاریهايی که در زمینه
سیستمهای اطالعاتی و فناوری اطالعات انجام میدهد را
بطور مستمر ،برای انجام اقدامات اصالحی مورد ارزيابی و
بازنگری قرار دهد ،در هر مرحله اقدامات اصالحی انجام
دهد و از تجارب قبلی سازمان در پیاده سازی موفق
پروژههای  IT/ISدر موارد مشابه استفاده و الگوبرداری
نمايد.
نتايج نشان میدهد بلوغ نحوه اداره امور در سازمان
بنادر و کشتیرانی در سطح دو بلوغ همراستايی
استراتژيک لوفتمن میباشد .از عوامل حوزه نحوه اداره
امور که طبق نظر پاسخ دهندگان در آن قسمتها بیشتر
مشکل وجود دارد عبارتند از؛ عدم وجود کمیته های
دائمی راهبری فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی
برای هدايت و تصمیم سازی در حوزه پروژه های مختلف
مرتبط و عدم وجود منطق سرمايه گذاری بر مبنای ارزش
افزوده برای سرمايهگذاریهای حوزه فناوری اطالعات و
عدم وجود فرآيندی رسمی و يکپارچه برای تدوين برنامه
های استراتژيک کسب و کار و وجود ساختارهای رسمی
در سازمان بنادرکشتیرانی میباشد.
نظر مسئولین مرتبط نشان میدهدکه بلوغ مشارکت
در سازمان بنادر و کشتیرانی در سطح سه بلوغ
همراستايی استراتژيک میباشد.برای دستیابی به سطوح
باالتر و مطلوبتر در اين حوزه تالش برای تغییر نگرش
مديران به سیستمهای اطالعاتی /فناوری اطالعات بیشتر
به عنوان يک دارايی که میتواند مزيت رقابتی پايدار برای
سازمان يا شرکت ايجاد کند و تالش برای ايجاداين تفکر
که پیامدهای مثبت و منفی بکارگیری فناوری اطالعات
توسط هم مديران کسب و کار و هم مديران فناوری
اطالعات بايد پذيرش شود که موجب جايگزينی تفکر
ريسک پذيری به جای تفکر ريسک گريزی در بین
مديران خواهد شد ،میتوان به بهبود وضعیت موجود و
ارتقا سطح بلوغ مشارکت کمک نمايد.

بررسی پاسخها نشان میدهدکه میزان بلوغ مهارتها
در سازمان بنادر و کشتیرانی در سطح متوسط میباشد.
سازمان برای رسیدن به سطوح مطلوبتر در اين حوزه بايد
نوآوری و خالقیت را تشويق کند ،برای کارکنان برای
توسعه دانش حرفه ايشان فرصت چرخش شغلی فراهم
کند و برای توسعه آموزشهای بین بخشی و افزايش
دانش فنی کارکنان به خصوص در حوزه تکنولوژی تمرکز
کند و برای جذب و حفظ نیروهای متخصص برنامه های
مدون داشته باشد.
طبق نظرپاسخ دهندگان سطح بلوغ حوزه تکنولوژی
در سازمان بنادر و کشتیرانی در سطح سه بلوغ
همراستايی استراتژيک میباشد .سازمان بايد تالش کند با
بکارگیری فنآوریهای نوظهور به صورت کارآمد و موثر در
بخشهای مناسب و افزايش آگاهی مديران فناوری
اطالعات و مديران کسب وکاربه محیط کسب و کار و
فرآيندهای داخلی اثرگذار موجبات ارتقاء سطح بلوغ حوزه
تکنولوژی را در سازمان بنادر و کشتیرانی فراهم آورد.
پيشنهادات براي محققان آتي
)1

)2

)3

)4

در اين مطالعه ،داليل يا منشاءهای همراستايی مورد
بررسی قرار نگرفته اند .تحقیقات بیشتر برای آزمون
کردن اينکه چه عواملی بر همراستايی بین استراتژی
های کسب و کار و سیستم های اطالعاتی تاثیرگذار
هستند،مورد نیاز است.
فرآيندهايی که برای همراستايی در سازمانها اجرا می
شوند،نیاز است که بهتر درک شوند .تحقیقات بیشتر،
استفاده از مطالعات موردی بلندمدت و نظرسنجی ها
در زمان های متعدد ،برای مطالعه همراستايی بايد
انجام شود.
تحقیق و مطالعه بر روی انواع ديگر همراستايی از
جمله همراستايی ساختاری ،همراستايی کسب وکار و
همراستايی سیستم های اطالعاتی برای آگاهی از
همه جوانب همراستايی بايد انجام شود.
تحقیق و بررسی عوامل موفقیت سازمان هايی که در
دستیابی به همراستايی استراتژيک موفق عمل کرده
اند.
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 )5تاثیر برونسپاری عملیات فناوری اطالعات در
همراستايی استراتژيک.
 )6تحقیق در جنبه های اجتماعی همراستايی مانند
فرهنگ و... .
 )7تحقیق همراستايی استراتژيک درانواع سازمانها از
جمله در سازمانهای کوچک و متوسط.
 )8تعیین میزان اهمیت عوامل مختلف در همراستايی
استراتژيک و شناسايی با اهمیت ترين و کم اهمیت
ترين عوامل برای جهت دهی به اقدامات کنترل و
اصالح.
 )9تحقیق همراستايی در سازمانهای با منابع محدود
کمی و کیفی
)11تحقیق در مورد علل ناکامی سازمان ها دردستیابی به
همراستايی استراتژيک

فهرست منابع
)1

)2

)3

)4

)5

اعرابی ،سیدمحمد و حقیقت ثابت ،حسین ،استراتژی
سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات تهران،
انتشارات مهکامه ،اول2821 ،
پورصادق ،ناصر ،اندازه گیری همرديفی میان
استراتژيهای کسب و کار و استراتژيهای سیستم های
اطالعاتی در سازمانهای برتر ايرانی.
تقوا ،محمدرضا و حاجی زاده ،پیمان ،سنجش
همسويی راهبردهای فناوری اطالعات و کسب و کار
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