
  59 تابستان، 61، شماره چهارمفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال 
 88 تا 16صفحات 

 مزیت کسب بر ارزش زنجیره در اطالعات هایویژگی تأثیر
 فناوری برنامه استراتژیک همسویی متغیر گریمیانجی با رقابتی

 سازمان هایاستراتژی و اطالعات
 

 نسرین ذوالفقارخانی

  داود فیض

 چکیده

ی ارزش بر کسب های اطالعات در زنجیرهویژگی ریتأث هدف از تحقیق حاضر بررسی
متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات و  ریتأثمزیت رقابتی با در نظر گرفتن 

ای بر اساس ترکیبی از مدل کرنز و نامهسازمان است. بدین منظور پرسشهای استراتژی
و نظر خبرگان و اساتید دانشگاه طراحی و در میان مدیران و کارشناسان شعب  لدرر

آوری و مورد مورد جمع 712بانک تجارت شهر سمنان توزیع گردید. نهایتاً 
ها و بررسی عدم وجود توزیع دادهقرار گرفت. بعد از ارزیابی نرمال بودن  لیوتحل هیتجز

های تحقیق بررسی ی سازهدییتأافزار لیزرل، تحلیل عاملی ی نرمریکارگ بههم خطی، با 
مستقیمی بر متغیر وابسته  ریتأثهای اطالعات دهد که ویژگیگردید. نتایج نشان می
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ت و نداشته، ولی از طریق متغیر میانجی همسویی برنامه استراتژیک فناوری اطالعا
متغیر میانجی در  عنوان بهی گذشته ها پژوهشدر  تاکنونوکار سازمان که  برنامه کسب

 ریتأث گرید عبارت بهاست.  رگذاریتأثنظر گرفته نشده است، بر کسب مزیت رقابتی 
 شد. دییتأهای اطالعات بر متغیر کسب مزیت رقابتی ویژگی میرمستقیغ

برنامه فناوری اطالعات، مزیت رقابتی، ویژگی های سازمان، استراتژی کلید واژگان:
 .اطالعات، همسویی استراتژیک
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 مقدمه

ها شاهد ی فناوری اطالعات، امروزه در بسیاری از سازمانریکارگ بهاهمیت  وجود با
وکار با توجه به حجم باالی بروز مشکالتی در رابطه برآورده شدن نیازهای کسب

یی هستیم )مانیان و راستا همیین پافناوری اطالعات و میزان  ةنیدرزمگذاری سرمایه
 فناوری گذاری در یهسرماای اذعان دارند که گسترده طور به(. مدیران 1832همکاران 

تواند به ایجاد مزیت رقابتی،  یباال ماطالعات  تیفیباکیی ها شرکتاطالعات برای 
گذاری فناوری  یهسرماهمی از سود بینی م یشپهمسویی استراتژیک فناوری اطالعات و 

؛ سابهروال و 1131 7؛ هندرسون و ونکارتمن1برون و همکارانکند )اطالعات کمک 
اذعان داشتند  7001در سال  4که لیدرر و کرنز گونه همان(. بر این اساس 1111، 8کینگ
. ی دارای اهمیت استگذار هیسرمابازده  توجه قابلیی در جهت افزایش راستا همایجاد 

منتج  و بخشد بهبود را یسودده تواند یم اساسی سازمانی هایفرآیند پرورش و شناسایی
، 6؛ تالن و همکاران1111، 5)فرییر و همکارانشود رقابتی  سازمانی سرمایه به یک
های  یاستراتژیی راستا همعالوه بر  برای رسیدن به موفقیت خود ها رکت(. ش7000

)برن و  کنندبا فناوری اطالعات می تراز همخود را نیز  وکار کسبهای  یاستراتژفناوری، 
یی استراتژیک فناوری اطالعات یک فرآیند یادگیری راستا هم(. 7000، 2اسزتو

است که با  شده  بیترکوکار فناوری اطالعات و کسب بادانشاست که  افتهی سازمان
برای اتخاذ فناوری  های شرکت توجه به پیشرفت سریع فناوری اطالعات، قابلیت

 دیکأت 1111 3آید. لوفتمن و همکارانمی حساب بهیک مزیت رقابتی  عنوان بهاطالعات 
پس از آن  و اطالعات تشد ،هاشرکت یرقابت یندهیفزا تیموفق یکه برا ندکرد
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است. ضرورت  کی فناوری اطالعات یوکار و استراتژ کسب یاستراتژ ییراستا هم
برای شرکت مفید است که از آن بتوان به شیوه درست استفاده فناوری اطالعات زمانی 

یابی به فناوری  (. در این زمینه در دو دهه گذشته دست7002، 1کرد )هانگ و هو
 وکار کسبهای جدید  و تبدیل آن به فرصت وکار کسببا استراتژی  راستا هماطالعات 

 وکار کسبنین مدیران همچنان یک نگرانی عمده برای کارکنان سیستم اطالعات و همچ
هزار نفر در  100در حال حاضر به ازای هر  (.7005، 7بوده است )استنوالدر و همکاران

ایرانی  8650کنند که در این حالت برای هر  شعبه بانکی فعالیت می 72۷4کشور حدود 
اعتباری  مؤسساتو  ها بانکتعداد کل شعب دارای مجوز ، یک شعبه فعال وجود دارد

 ها آنمراکز مالی که اکثریت مردم با  عنوان بهکه  استشعبه  656هزار و  71 یبانک ریغ
ی بسیاری مواجه است و افزایش سطح انتظارات ها چالشبا  امروزه دارند، سروکار

ی ها یاستراتژی ریکارگ بهبهبود کیفیت و  جز بهی حل راهمشتریان همچنین وجود رقبا 
بخش مهم و  یک اطالعات یفناور روزه( ام1834مناسب نخواهد داشت )رسول اف، 

ی فناورو  استها وکار و افزایش قدرت رقابتی بانکاستراتژیک در توسعه کسب
ی اطالعات در فناورها است. نقش کلیدی اطالعات بخش مهمی از حاکمیت در بانک

الزم است با دقت  آنچهها بر مدیران ارشد، پوشیده نیست رشد و توسعه بانک
ها وکار در بانکی اطالعات و کسبفناورقرار گیرد. همسویی استراتژیک  موردتوجه

ی ریکارگ بهاهداف  نیتر مهمی اطالعات است. از فناوراست که هدف اولیه حاکمیت 
. استها، افزایش قدرت رقابتی در بازار ها و بنگاهی اطالعات در سازمانفناورگسترده 

گذاری در بخش ابتی حاصل از سرمایهیکی از بسترهای مهم برای کسب مزایای رق
فناوری اطالعات و ارتباطات در امور تجاری و تحقق اهداف تجارت الکترونیک، اتحاد 

یی راستا هم. استی اطالعات در سازمان فناوربا بخش  وکار کسباستراتژیک بخش 
 یی اطالعات در سازمان امکان توسعهفناورهای وکار با استراتژیهای کسباستراتژی
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های جدید محیط ها و استفاده از فرصتبنگاه را از طریق ایجاد پتانسیل وکار کسب
های سنتی ، روشوکار کسبآورد. به دلیل افزایش پیچیدگی محیط وکار، فراهم میکسب

ها، امروزه خود به گلوگاه توسعه سازمان تبدیل شده ی اطالعات در بانکفناورمدیریت 
ترین ها و یکی از حیاتیلش پیش روی مدیران ارشد بانکچا نیتر مهمبنابراین، ؛ است

ی اطالعات در فناورسازی مدل مناسب مدیریت و فاکتورهای موفقیت، انتخاب و پیاده
ی، فناوری ریکارگ بهگیری از اطالعات و از طریق ی اطالعات با بهرهفناور .استها بانک

عامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف شرکت شناخته شده است و این  عنوان به
های سازمانی فناوری اطالعات، که گذاریی سرمایه لهیوس به جادشدهیاموضوع که منافع 

و  )لوفتمن اند شده رفتهیپذای گسترده طور بهی اطالعات هستند فناورمستقیماً تحت تأثیر 
 .(7007، 8؛ وارد و پپارد7004، 7؛ ریدلی و همکاران7006، 1همکاران

یر ویژگی تأثی ( به مطالعه7008در این پژوهش با استفاده از مدل کرنز و لیدرر )
ی ارزش بر کسب مزیت رقابتی بر روی شعب بانک تجارت استان اطالعات در زنجیره

 روز بهسمنان پرداخته شده است که ویژگی اطالعات شامل چهار بعد، دقت اطالعات، 
گری متغیر همسویی یر میانجیتأث. همچنین است، استفاده مکرر و وسعت اطالعات بودن

استراتژیک که شامل ابعاد، برنامه فناوری اطالعات بازتابی از مأموریت برنامه استراتژیک 
برنامه  سازمان، برنامه فناوری اطالعات بازتابی از هدف برنامه استراتژیک سازمان،

دهد. ی قرار میموردبررسی سازمان است را ها یاستراتژفناوری اطالعات حامی 
های سازمان و همچنین، برنامه فناوری اطالعات نیروهای خارجی استراتژی

 نماید.های سازمان را مشخص میهای منابع استراتژی  محدودیت
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 پیشینه پژوهش

دیریت گانه را در مماهیت فناوری اطالعات زنجیره ارزش و نیروهای رقابتی پنج
به بعد و  1110ی  از اواخر دهه وکار کسباستراتژیک و ارتباط فناوری اطالعات و 

بیشتر با نظریات چان، کپلند، بارکلی و هاف، سگارز، گروور، ریچ و بنباسات شکل 
دهد که همسویی، است، نشان می شده ارائه 1111که در سال  1مدل تالون .گرفتند

اطالعاتی موجب خلق ارزش برای فناوری  یها هسامانوکار و های کسباستراتژی
شود. کالرک در سال یتاً به کارایی سازمانی منجر مینهاوکار گردیده و اطالعات و کسب

مدلی را ارائه کرد که در این  1111سال  در 7بر مبنای نظرات اسکات مورتون 1114
یر تأثوکار تحت های کسبمدل نشان داد که رابطه بین فناوری اطالعات و استراتژی

گیرد. عامل محوری و مرکزی مدل فرآیندهای مدیریت است و فرهنگ سازمانی قرار می
-هایی که در فرآیند همسویی دارند، تأکید میبر اهمیت ساختار سازمانی، افراد و نقش

وکار را بر مدل همسویی فناوری اطالعات و کسب 7007چی در سال کند. کازمن و می
ی ها مدلها بر این عقیده بودند که اوری اطالعات بیان نمودند. آنمبنای معماری فن

گذشته چگونگی سنجش و اصالح عدم همسویی که همواره بسیار مهم بوده است را 
های فناوری اطالعات، ها عقیده داشتند که با گذشت زمان و انقالبکنند. آنبیان نمی

-های کسبرای مطابقت استراتژیهایی بها، جستجوی شیوهعامل موفقیت برای سازمان

وکار و فناوری اطالعات است. تفسیر عملی مدل همسویی استراتژیک توسط لوفتمن 
اصلی  یتوانمندسازها( توسعه یافت. تحقیق بعدی وی منتهی به مشخص نمودن 1117)

های همسویی جدید شد. لوفتمن سازهای همسویی استراتژیک در چارچوبو موانع
در زمینه  7004در سال  تحقیقی .های قبلی اضافه نموده مدلهای جدیدی بشاخص

مدیر ارشد فناوری اطالعات و  71که طی آن  راهکارهای همسویی انجام شده است
. این مدل که به اند قرارگرفتهی و مصاحبه موردبررسسازمان بزرگ  11وکار در کسب
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کند که ا بیان میهمعروف است، تحلیل نتایج حاصل از این بررسی C4مدل همسویی 
اند، چهار هایشان دارای درجه همسویی بیشتری بودهی که سازماندهندگان پاسخاغلب 

-هایشان و نظراتشان تکرار کردهمبحث اساسی جهت رسیدن به همسویی را در صحبت

گیری واضح و روشن سازمان، وجود تعهد، ارتباطات و از: جهت اند عبارتاند که 
پژوهش کاربردی با روش  1833پرازمی در سال  جام و مانیان .هایکپارچگی بین بخش

انجام  وکار کسبیی بین فناوری اطالعات و راستا همتوصیف همبستگی بررسی رابطه 
های فناوری اطالعات و یی استراتژیراستا همهای دارای دادند که دریافتند، سازمان

در  7014در سال  1زالتورکای. موکان و اوعملکرد بهتری دارند وکار کسبهای استراتژی
تحقیقی نشان دادند برای ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانک، گردش اطالعات 

سرعت باال را در زنجیره ارزش بسیار حائز اهمیت دانستند. همچنین  دقیق و با صورت به
ی ترکیه را ها بانکاجتماعی برای گردش اطالعات در زنجیره ارزش  ها شبکهنقش  ها آن

در حال تغییر و  روز روزبهی رضایت مشتریان ابزارها ازآنجاکهبسیار پررنگ دانستند. 
وارد بانک کنند بلکه بانکی موفق  اجبار بهتوانند مشتریان را  ینم ها بانکاست،  تر سخت

در تمامی  دسترس قابلو  موقع بهیی جهت دریافت اطالعات ابزارهااست که با ارائه 
 غرافیایی تالش کند.ی جها مکان

 ی ارزشهای اطالعات در زنجیرهویژگی

یافته دارای معنی و ارزش هستند که فرد با دریافت آن  سازمان های اطالعات داده
(. اطالعات عبارت از 7007، 7همکاران توربان وتواند به نتایجی دست یابد ) می

. کنندها ایجاد معنی می کننده آن ها هستند که در ذهن دریافت ای از دادهمجموعه
دانسته و  نمی حال تابهکننده چیزی را ارائه نماید که او اطالعات باید به دریافت

هایی هستند که پردازش، تبدیل و اطالعات داده گرید عبارت به بینی کند؛توانسته پیش نمی
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نتقل کنند اند تا شکل معین و معناداری بگیرند و آگاهی بیشتری را به فرد م شده ترکیب 
در دوران کنونی که دوران رقابت است، اطالعات ششمین منبع از  .(7001، 1اسپیراتاوا)

گانه سنتی است، به عبارتی به انسان، ماشین، پول، مواد و زمان اضافه شده  منابع پنج
ها بدون داشتن اطالعات مرتبط با  سازمان .(1131هندرسون و ونکارتمن، است )

هر . توانند موفقیت و دوام و بقا خود را حفظ کنند نمی مل محیطی،عملیات داخلی و عوا
سازمان  باشد، سامانمندو  ترمنسجم تر،شفاف تر،چه فضای اطالعات یک سازمان دقیق

 .(1837علی احمدی و همکاران تواند به اهدافش نائل آید ) بهتر می
ثابت استفاده نمایند  ییمنبع ورودی یا دارا عنوان بهها ممکن است از اطالعات  سازمان

 (:7004، 7گردن و گردن)
آالت، یا زمان،  ورودی(: همانند پول، افراد، مواد خام، ماشین)یک منبع  عنوان بهاطالعات 

ورودی جهت تولید  یک عنوان بهیعنی  یک منبع، عنوان بهتوانند  اطالعات هم می
یک  عنوان بهاز این به بعد اطالعات هم . قرار بگیرد مورداستفادهمحصوالت و خدمات 

صرافی زاده )است یک منبع مهم راهبردی قابل نگرش  عنوان بهمنبع مهم راهکاری و هم 
 (.1838و پناهی، 

یک منبع ارزشمند برای  عنوان بهاطالعات : یک منبع مهم راهکاری عنوان بهاطالعات  
 روزمره سازمان جاری است.راهکاری است که در عملیات  مدت کوتاهاتخاذ تصمیمات 

راهبردی باید یک نگاه جامع نسبت  ازنظرسازمان : یک منبع راهبردی عنوان بهاطالعات 
. ساله داشته باشد 2تا  5ریزی خود در یک چارچوب زمانی  به آینده بازار و برنامه
اما اگر مدیریت  ریزی با مخاطره و عدم اطمینان همراه است؛ بدیهی است این برنامه

 واند اطالعات صحیحی از وضعیت و تحوالت و روند محیط بیرونی داشته باشد،بت
 تواند منجر به کاهش خطرات شود. می

 مورداستفادهیک دارایی  عنوان بهتواند  اطالعات می: ثابت() یک دارایی عنوان بهاطالعات 
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2. Gordon 
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ین رو . از کنددارایی شخصی یا سازمانی که به ستادهای سازمان کمک می. قرار بگیرد
 های سازمان است.کاال و دیگر دارایی تجهیزات، اطالعات شبیه کارخانه،

ها از اطالعات سازمان. مفهوم نسبی است های اطالعات مناسب و مربوط یکویژگی
ها و تعامل با دیگر سازمان شناسایی مسائل توسعه برنامه راهبردی، منظور بهباکیفیت 

-معموالً ویژگی. های آن داردعات بستگی به ویژگیباکیفیت بودن اطال. کننداستفاده می

 هستند: یبررس قابلهای اطالعات مناسب در سه بعد زیر 
ها نیاز است بایستی در مواقعی که به آنزمان مبین این است که اطالعات می: زمان

های زمانی دلخواه روز باشد و مرتبط با دورهموجود و فراهم گردد و همچنین به
 باشد.( آینده ل،حا )گذشته،

متناسب با نیازهای  اطالعاتی است که عاری از اشتباه و خطاست، اطالعات مفید،: محتوا
های غیرضروری را کنار گذاشته اطالعات داده. )دقیق و مرتبط است کامل، کاربر است،

 است و نشانگر معیاری صحیح از عملکرد است(.
رک آن برای کاربران آسان بوده و اطالعات بایستی به شکلی فراهم گردد که د: شکل

ارائه اطالعات بایستی منظم و با . مشروح برآورده نماید طور بهنیازهای کاربران را 
صورت گیرد تا برای کاربران مفید و  اعداد و نمودارها استفاده از ترکیبی از کلمات،

چاپی و و همچنین اطالعات بایستی از طریق یک رسانه مفید نظیر اسناد  مناسب باشد؛
 (.7006، 1دفت) نمایش صوتی و تصویری صورت گیرد

هایی است که در ایجاد و ساخت ارزش در هر ای از فعالیتزنجیره ارزش مجموعه
(. در صورت نبود اطالعات در سطح زنجیره ارزش 7001، 7پورترشود ) مرحله منجر می
 شود یمکیفیت باالتر  و پیشنهادها و انتقادات که خود منجر به ها تیاولوبه دست آوردن 

زنجیره ارزش بانک یکی از عواملی که  در (.7015، 8است )توماس و همکاران رممکنیغ
 جریان اطالعات در زنجیره است. کند یمی امروزی کمک ها بانکبه پیشرو بودن 
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بر چنین باور بودند که مشتریان در آخرین مرحله زنجیره ارزش یعنی ارزیابی  درگذشته
اما امروزه در سطح  پردازند یمبانک به بررسی ارزش موجود خدمت  و ارائه خدمت

رقابت جهانی مشتریان را از اولین مرحله یعنی طراحی خدمت تا آخرین مرحله با 
 نیهمچن .اند ساختهصحت کامل درگیر  و با قیدق استفاده از ارائه اطالعات بهنگام،

در مزیت رقابتی  ساز سرنوشتعنصری  عنوان به ها بانکروزآمد ساختن زنجیره ارزش 
 (.1834معرفی شده است )رسول اف، 

 یمزیت رقابتمفهوم 

در  که ینحو موردنظر مشتری دارد به های با ارزش یمزیت رقابتی، ارتباط مستقیممفهوم 
 هایارزششده یک سازمان به  عرضه هایارزشهر چه قدر  ایمقایسهیک طیف 

گفت که سازمان، نسبت به  توانمیتر باشد طبقیا با آن من ترنزدیکموردنظر مشتری 
مزیت رقابتی  باشند.میرقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت 

است که همواره شرکت را به نشان دادن  هاییتوانمندیشامل مجموعه عوامل یا 
، مزیت گرید عبارت به (.7001صدری و لس، ) سازدمیعملکردی بهتر از رقبا قادر 

تر رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق
؛ (1111، 1بارنی) کننداز آن تقلید  یراحت به توانندنمیو رقبا  نمایدمی هاسازماناز سایر 
برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود  بنابراین

، 7اپلبایوم و همکاران) داخلی را موردتوجه قرار دهد هایتوانمندیتوجه کند و هم 
. در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق است: نخست، این مسیر (7000

یعنی  شود؛میسازمان منجر  پذیریرقابتالی و است که به عملکرد ع داری دنبالهفرایند 
خود، مزیت رقابتی پایداری  هایشایستگیواسطه  سازمان بتواند به که یاینکه درصورت

خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، درواقع 
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. استآورده  را به ارمغان پذیریرقابتعملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و 
 یراحت محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به هایپیچیدگیافزایش  خاطر بهدوم، 

 هایمزیتو بایستی با  بازدمیرنگ  یزود یا ازنظر مشتریان به شودمیتوسط رقبا تقلید 
. بر این اساس سازمان باید (7001صدری و لس، ؛ 1111بارنی، جدید جایگزین شوند )

 رقابتی خود باشد. هایمزیتودن به فکر پیدا نم
-قابلیتاست که با تکیه بر  هاییشایستگیایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی، مستلزم 

، هادارایی. منابع شرکت شامل انواع کندمیسازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد  های
به نحوی را  هاآن، فرایندهای سازمانی، اطالعات، دانش و... است که شرکت هاتوانمندی
را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در  نیآفر های ارزشکه استراتژی نمایداداره می

کرد مالحظه  توان میسازمانی  هایتوانمندیمحسوس، نامحسوس و  بندی دستهسه 
 (.7000اپلبایوم و همکاران، )

فناوری  ستفادها عنوان بهتواند  و برنامه فناوری اطالعات می وکار همسویی کسب
های در روشی مناسب و در صورت لزوم در هماهنگی با استراتژی (IT)اطالعات 

(. 7000لوفتمن، ؛ 1111لوفتمن و همکاران، وکار، اهداف و نیازها تعریف شود )کسب
وکار و فناوری اطالعات در سطح ارتباط بین کسب عنوان بهتوان همچنین، از آن می

پشتیبانی  ریزی که میزان مأموریت فناوری اطالعات، اهداف،برنامهاستراتژیک یا سطوح 
چن و و برنامه تعریف نمود ) وکار، اهدافها، حمایت توسط مأموریت کسباز برنامه

، 4تان و گالوپ؛ 7004، 1116، 8ریچ و بنباست؛ 7،7001چانگ و همکاران؛ 7002، 1ریچ
فناوری اطالعات گرایش به  وکار و(. مطالعات اولیه بر روی همسویی کسب7006

های فناوری اطالعات دارد وکار و استراتژیهای کسبتمرکز بر همسویی بین استراتژی
و  وکار کسباستراتژیک همسویی اهداف  نقطه (.7002، 5بیمبرن و همکاران)
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ی فناوری اطالعات خلق ارزش شرکت برای توسعه مزیت رقابتی است که ها یاستراتژ
کند  یمآن به رهبر بازار نیز کمک  شدن لیتبدشرکت بلکه برای  بودن زندهبه  تنها نه
 (.7011، 1ماریناگی و آکریوس)

نشأت گرفته باشد که زمانی که  تواند از این فرضیهمی دالیل حرکت در این مسیر
عالوه بر این برخی از مطالعات . آیدشوند ساختار به دنبال آن میمی تراز همها استراتژی
-تر از یک عملیات محسوب میدهد همسویی در سطوح استراتژی مهمنشان میموردی 

نسبت به سطح  از سطح استراتژیک شود به دلیل آنکه مدیریت، انتظار بازده بیشتری را
از کوچکی و بزرگی  نظر صرف ها بانکصنعت بانک،  در (.7000چن، عملیاتی دارد )

 افزوده ارزشاحل زنجیره ارزش بانک بانک باید برای کسب مزیت رقابتی در تمامی مر
معتقدند در صنعت بانک عمر مزیت رقابتی بسیار کوتاه و گذرا است  ها آن ایجاد کنند.

رو یکی از وظایف مهمی که باید در نظر داشت، همواره باید اطالعات در زنجیره  ینازا
این بایدها  موازات بهبینی نمایند.  یشپو حتی  روز بهارزش خود را چندین قدم جلوتر 
های  یستمساز سیستم سنتی و حضوری به  ها بانکسیر تحول تاریخی ارائه خدمات 

ید بر فناوری اطالعات به امری استراتژیک تأکآنالین و عدم حضوری مشتریان در شعب 
 (.1834رسول اف، است )تبدیل شده  ها بانکبرای 

 سازمان های همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات و استراتژی

با نظریه کینگ  ،1120ی  دههی استراتژیک فناوری اطالعات از اواخر زیربرنامهمفهوم 
فناوری اطالعات زنجیره ارزش و نیروهای رقابتی  (. ماهیت1123کینگ، ) مطرح شد

 1110ی از اواخر دهه وکار کسبگانه را در مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات و  پنج
؛ 7004ریچ و بنباست، ؛ 7000چن، نظریات محققان شکل گرفت )به بعد و بیشتر با 

-های کسب (. همچنین، محققان اظهار داشتند، بیشتر پژوهش1113، 7سگارس و گرور
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ی بین تراز همراستایی و ها نیاز به آن دارند که بدانند چگونه هموکار در سازمان
تنوالدر و همکاران، اسوکار را به دست آورند )استراتژی فناوری اطالعات و کسب

ی فناوری اطالعات نشان داده شده است تراز هم(. عالوه بر آن، در مطالعات عدم 7005
های ترین دالیل استفاده یا عدم استفاده از ظرفیت وکار یکی از اصلیکه استراتژی کسب
ها و (. روش7007وارد و پپارد، ؛ 7004، 7؛ پاپ7006، 1گالیر) استفناوری اطالعات 

های فناوری اطالعات با ی استراتژیتراز همهای متعددی برای رسیدن به وبچارچ
 (.7005، 7008لوفتمن،وکار تدوین شده است )های کسباستراتژی

ی زنجیره ساز کپارچهبه فناوری اطالعات برای قادر ساختن خودشان به ی ها شرکت
ی ازهاینی و کارآمدی و افزایش سرعت پاسخ به ور بهرهارزش که موجب بهبود 

 (.7018، 8نیازمند هستند )تورک شود یممشتریان 
وکار از فناوری اطالعات زمانی وجود دارد که اهداف کسب راستایی استراتژیکهم

ها های اطالعاتی که از آندر هماهنگی با سیستم باهمفرآیندها  ها،فعالیت سازمان،
 استراتژیک راستاییهم به دستیابی .(7008، 4اسمیت و همکاران)کند، باشد حمایت می

راستایی استراتژی هم. وکار استکسب مدیران برای بزرگ نگرانی یکعنوان  به همچنان
منجر به سودآوری  ( و1112، 5کیبورادهد )مثبت فناوری اطالعات را تحت تأثیر قرار می

های مستعار بسیاری ی استراتژیک نامتراز هم(. 7004شود )پاپ، می وکار کسببیشتر 
هندرسون و ونکارتمن، ) "ارتباط" توانیممی . ما(6،7004و همکاران اویسندارد )
 و (1112کیبورا، ) "پل" (،1111لوفتمن و همکاران، ) "هماهنگی"(، 1131

 بین کردن برقرار به ارتباط ( نقل کنیم. نیاز1113، 2ویل و برادبنت) "سازی یکپارچه"
است. از این لحاظ  های فناوری اطالعات یک ضرورتاستراتژی و وکارکسب تژیاسترا
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-وکار و بخش فناوری اطالعات در به حداکثر رساندن بازده سرمایههمکاری بین کسب

گذاری در فناوری سرمایه ،مسئلهو با در ذهن داشتن این  ی حیاتی استفناوردر  گذاری
اویسن و همکاران، در نظر گرفته شوند ) باهموکار باید اطالعات و اهداف کسب

7004). 
با اهداف فناوری اطالعات برای به  وکار کسبهای  یاستراتژباید بر همسویی  ها سازمان

ین همسویی شرط الزم یک ا های فناوری اطالعات تمرکز کنند. یتقابلحداکثر رساندن 
 (.7014، 1رانیناگی و همکامار (ی جهانی استها رقابتبرای حضور در  وکار کسب

 های پژوهش یهفرضمطالعه 

ویژگی اطالعات در زنجیره ارزش را  توان ، می1ی شکل چندبعدبا توجه به ساختار 
 همسویی برنامه فناوری اطالعات با برنامهو  متغیر مستقل، مزیت رقابتی را متغیر وابسته

 هایتوان فرضیهبنابراین می؛ را متغیر میانجی پژوهش معرفی نمود وکار کسب استراتژیک
 زیر بیان نمود: صورت بهپژوهش را 

راستایی فناوری هم برزنجیره ارزش  در اطالعاتهای (: ویژگیH1اول )فرضیه 
 دارد.اطالعات و برنامه استراتژیک سازمان تأثیر معناداری 

کسب مزیت رقابتی سازمان  های اطالعات در زنجیره ارزش بر(: ویژگیH2دوم )فرضیه 
 معناداری دارد.تأثیر 

 بروکار کسب استراتژیک برنامه فناوری اطالعات با برنامه همسویی (:H3سوم )فرضیه 
 .داردتأثیر معناداری کسب مزیت رقابتی 

توان مدل مفهومی تحقیق را ، میشده نیتدوهای و فرضیه ادشدهبا توجه به مباحث ی
 :ترسیم نمود ،1شکل  صورت به
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 مفهومی تحقیق مدل .6شکل 

 شناسی پژوهشروش

ها از آوری دادهپیمایشی است. برای جمع-های توصیفیپژوهش حاضر در دسته پژوهش
ی است. جامعه شده استفادهای و پرسشنامه محقق ساخته مطالعات کتابخانه دو روش

نفر از مدیران فناوری اطالعات و اجرایی و مدیران ارشد و  750شامل  آماری
نفر  712سمنان بوده و  بانک تجارت در تمامی شعب بانک تجارت شهر کارشناسان

و مورد تحلیل  شده یآور جمعی ا طبقهتصادفی  صورت بهنمونه آماری که  عنوان به
 است. قرارگرفته

 روایی و پایایی پژوهش

 10کار باالی  باسابقهاساتید دانشگاه و خبرگان بانک  روایی محتوایی پرسشنامه توسط
برای سنجش روایی سازه نیز از روایی عاملی )که از طریق . یید قرار گرفتتأمورد  سال

 منظور . بهاستفاده شده است آید(، افزار لیزرل به دست می تحلیل عاملی تأییدی در نرم
ها از طریق دو داده لیوتحل هیتجزبررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

 انجام شده است. Lisrelو  SPSSافزار نرم

 های پژوهشیافته

 جمعیت شناختی تحقیق های یافته

ها درصد نمونه 2/67ها،  از پرسشنامه آمده دست بهطبق اطالعات جمعیت شناختی 
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درصد  4/18درصد رئیس شعبه و  7/15اند. همچنین به ترتیب متصدی امور بانکی بوده
اند. سازمانی کارشناس بانکی قرار داشتهها در سمت درصد نمونه 3/3معاون شعبه و تنها 

اند و ها، مرد بودهدرصد نمونه 22نفر معادل  162 شده یآور جمعهای از میان پرسشنامه
ها دارای سابقه کار باالی اند. بیش از نیمی از نمونهمابقی نمونه را زنان تشکیل داده

ر، تعداد افراد کمتری تو به ترتیب در هر گروه سابقه کاری پایین هفت سال هستند؛
ها دارای تحصیالت لیسانس و درصد نمونه 5/53اند. حدود گیری قرارگرفتهمورد نمونه

ها درصد نمونه 12باشند و مابقی، یعنی حدود درصد دارای تحصیالت دیپلم می 4/74
 باشند.لیسانس و باالتر میدارای تحصیالت فوق

 های استنباطی پژوهشییافته

 دالت ساختاریسازی معامدل

 هابودن داده فرض نرمال
برای متغیرهای ویژگی اطالعات  P-VALUEاسمیرنوف مقادیر ـ  در آزمون کلموگروف

است. هر  آمده  دست به 067/0، کسب مزیت رقابتی 837/0ها ، همسویی برنامه046/0
های هر آمده است که نشان از نرمال بودن توزیع داده به دست 05/0سه متغیر باالتر از 

 .استسه متغیر 

 بررسی همبستگی تحقیق

. ماتریس همبستگی متغیرهای استها، ماتریس همبستگی مدل لیوتحل هیتجزمبنای 
 .است شده ارائه 1تحقیق در جدول 
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 پژوهش متغیرهای همبستگی ضرایب .6 جدول

 ویژگی اطالعات 
همسویی 

 ها برنامه
کسب مزیت 

 رقابتی

 ویژگی اطالعات

همبستگی 
 پیرسون

1   

p-value Sig. 
(2-tailed) -   

 ها برنامههمسویی 

همبستگی 
 پیرسون

840/0 1  

p-value Sig. 
(2-tailed) 0 -  

کسب مزیت 
 رقابتی

همبستگی 
 پیرسون

160/0 771/0 1 

p-value Sig. 
(2-tailed) 013/0 001/0 - 

 
شده است، بین تمامی متغیرهای تحقیق  05/0کمتر از  P-VALUEمقدار  که ییازآنجا

بیشترین رابطه همبستگی میان دو  1همبستگی معناداری وجود دارد. با توجه به جدول 
 ها برنامهرابطه میان همسویی  ازآن پسو ویژگی اطالعات است.  ها برنامهمتغیر همسویی 

و رابطه میان ویژگی  دارای همبستگی باالیی است (=771/0rو کسب مزیت رقابتی )
-. شاخصاستاطالعات و کسب مزیت رقابتی دارای کمترین میزان ضریب همبستگی 

آمده است، حاکی از آن  7( که در جدول 7004های تناسب مدل طبق پیشنهاد تامپسون )
-با توجه به اطالعات تحلیل عاملی می .است که مدل از برازش خوبی برخوردار است

و های ویژگی اطالعات، همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات توان به سازه
 .را مبنای تحلیل قرار داد ها آنمزیت رقابتی اتکا نمود و  کسب
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 های تحقیقهای نیکویی برازش تحلیل عاملی تأییدی سازه شاخص .2 جدول

 ویژگی اطالعات ها برنامههمسویی  رقابتی مزیت کسب
های نیکویی برازش  شاخص

 مپسونتا
61/71 07/65 52/2 Chi-Square 

1 70 7 df 
41/7=1÷61/71 751/8=70÷07/65 325/8=7÷52/2 Chi-Square/ df 

00111/0 0/0 07721/0 P-value 
33/0 11/0 15/0 Normed Fit Index (NFI) 
17/0 14/0 16/0 Comparative Fit Index CFI) 
12/0 18/0 13/0 Goodness of Fit Index (GFI) 
031/0 107/0 114/0 RMSEA 

 سازی معادالت ساختاریآزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل

های )گویه مشاهده قابلروش لیزرل ضمن ارزیابی چگونگی ارتباط متغیرهای 
نامه( با متغیرهای مکنون، ضرایب مجهول مجموعه معادالت ساختاری را برآورد  پرسش

کند. در تحقیق حاضر به تبیین رابطه میان سه متغیر پنهان ویژگی اطالعات، همسویی می
برنامه فناوری اطالعات با برنامه استراتژیک سازمان و متغیر کسب مزیت رقابتی و 

در پرسشنامه  شده مطرح سؤال 13شامل  شده مشاهدههمچنین متغیرهای آشکار 
ی تحقیق در قالب ضرایب مسیر و مقادیر است. نتایج اجرای مدل مفهوم شده پرداخته

 است. شده خالصه 8در جدول  tمعناداری 

 پژوهش متغیرهای tضرایب مسیر و مقادیر معناداری  .6 جدول

 tمقادیر معناداری  ضریب مسیر استاندارد مسیر

 34/4 43/0 ها ویژگی اطالعات        همسویی برنامه
 01/7 77/0 رقابتیها       کسب مزیت  همسویی برنامه

 58/0 06/0 ویژگی اطالعات        کسب مزیت رقابتی
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شود رابطه میان ویژگی اطالعات و کسب مزیت رقابتی معنادار  یمکه مالحظه  طور همان
های تناسب و برازش  شاخص ازنظرباشند که مدل ها حاکی از آن می باشند. شاخصنمی

 .در وضعیت خوبی است

 

 ساختاری معادالتی ساز مدل ستانداردا تخمین مدل .2شکل 

 

 ی معادالت ساختاریساز مدل معناداری تخمین مدل .6 شکل
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مستقیم  ریتأث دهد یمی نشان ساز مدلکه  طور همانبا توجه به نتایج تحلیل لیزرل، 
یی فناوری اطالعات و برنامه استراتژیک سازمان معادل راستا همویژگی اطالعات بر 

 توان یم آمده دست به 16/1( که باالتر از 34/4) T-valueمقدار جه به است و با تو 43/0
مستقیم ویژگی اطالعات  ریتأثفرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت. 

( که کمتر 58/0) T-valueاست و با توجه به مقدار  06/0بر کسب مزیت رقابتی معادل 
همسویی برنامه فناوری  فرضیه دوم تحقیق را پذیرفت. توان ینمآمده  به دست 16/1از 

با  دارد.تأثیر معناداری نکسب مزیت رقابتی  بروکار  کسب استراتژیک اطالعات با برنامه
 به دست 77/0توجه به نتیجه مدل معادالت ساختاری تخمین استاندارد این رابطه معادل 

 .شود یمن فرضیه تحقیق نیز پذیرفته ( ای01/7>16/1) T-valueآمده که با توجه به میزان 
است که آیا  سؤالتحقیق عالوه بر بررسی فرضیات فوق، پاسخ به این  هدف اصلی

گری متغیر  یانجیمویژگی اطالعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی، با 
ی ساز مدلاست؟  مؤثروکار سازمان همسویی برنامه فناوری اطالعات و برنامه کسب

یرمستقیم غختاری عالوه بر برآورد ضرایب مستقیم، قابلیت برآورد اثرات معادالت سا
آید که یک متغیر یرمستقیم بدین دلیل به وجود میغمتغیرها بر همدیگر را نیز دارد. آثار 

اثر  که یدرصورتمتغیر میانجی، رابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل کند.  عنوان بهتواند می
شود. ای متغیر میانجی پذیرفته میمستقیم باشد، نقش واسطه یرمستقیم بیشتر از اثرغ

یرمستقیم بین متغیر ویژگی اطالعات در غنتایج ضرایب استاندارد و بار عاملی مسیر 
 کنند.یید میتأیرمستقیم بین دو متغیر را غزنجیره ارزش و کسب مزیت رقابتی، رابطه 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های اخیر مبتنی بر فناوری های بانکی در سالفعالیت زیرساخت تمامی که یدرحال
وکار یی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات با برنامه کسبراستا هماطالعات است، 

 ریتأثترین عوامل کسب مزیت رقابتی است. در فرضیه اول تحقیق ها، یکی از مهمبانک
قرار گرفت،  دیتائورد م ها آنویژگی اطالعات بر همسویی بررسی شد که رابطه مثبت 
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ویژگی اطالعات در  ریتأث است، شده انجام( 7008درر )یلدر پژوهشی که توسط کرنز و 
سازمان  وکار کسبزنجیره ارزش بر همسویی استراتژیک فناوری اطالعات و برنامه 

ویژگی اطالعات در  ریتأثمثبت و مستقیم است. فرضیه دوم تحقیق به دنبال بررسی 
پژوهشی که توسط کرنز و  در نشد، دیتائکسب مزیت رقابتی بود که  زنجیره ارزش بر

آن با  میرمستقیغ ریتأثاین فرضیه رد شده است و  ( انجام شده است نیز7008) درریل
همکاران در پژوهشی که توسط تقی دوست و  اما؛ شود یم دیتائ رهایمتغحضور دیگر 

-دسترس و به اشتراک های درگرفتن دادهبا ها بیان کردند که آن است شده انجام( 1811)

تواند جریان اطالعات سازمانی می هر نیهای دیگر داخل زنجیره تأمگذاری آن با گروه
را بهبود بخشد و  نیسرعت بخشد راندمان و اثرگذاری زنجیره تأم نیزنجیره تأم را در

 اطالعات در یگذار به اشتراک رو نیپاسخ گوید ازا تر عیبه نیازهای متغیر مشتری سر
که رابطه مثبت بین ویژگی  بلندمدت برای سازمان مزیت رقابتی به بار خواهد آورد

است همچنین، در پژوهشی که  قرارگرفته دیتائاطالعات و کسب مزیت رقابتی مورد 
و همسویی فناوری مزیت رقابتی بر عملکرد است  شده انجام( 1811) مایس خوشتوسط 

است و  راستا همت دارد. این پژوهش با فرضیه سوم تحقیق مثب ریسازمانی تأثاطالعات 
. در پژوهشی که توسط کرنز و دینما یم دیتائهمسویی بر مزیت رقابتی را  ریتأثفرضیه 

همسویی بر مزیت رقابتی را  ریتأث(، فرضیه 1836همکاران )( و رفیعی و 7008درر )یل
 .دینما یم دیتائ

تواند عاملی تأثیرگذار در منطقی و ذهنی میهای  های اطالعات طبق استداللویژگی
بانک باشد، اما  وکار کسبیی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات با برنامه راستا هممتغیر 
میانجی بین ویژگی اطالعات و کسب مزیت رقابتی  عنوان بهاین متغیر  تاکنون

مستقیم و ی قرار نگرفته است. عالوه بر آن، با توجه به جداول اثرات موردبررس
شود که اثر مستقیم ویژگی اطالعات بر متغیر کسب مزیت غیرمستقیم، مالحظه می

تواند از طریق متغیر همسویی برنامه  رقابتی پذیرفته نشده است. ویژگی اطالعات می
فناوری اطالعات با برنامه استراتژیک سازمان، بر کسب مزیت رقابتی در سازمان اثرگذار 
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ای متغیر اثر غیرمستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد، نقش واسطه هک درصورتیباشد، زیرا 
رسد معرفی و یا تحلیل اکتشافی متغیرهای تأثیرگذار  شود. به نظر میمیانجی پذیرفته می

وکار نیز به دیگر بر متغیر همسویی برنامه فناوری اطالعات و برنامه استراتژیک کسب
همچنین در مورد متغیر مفروض پژوهش ها یاری دهد. تحقق این هدف در سازمان

گیری متغیر توسعه داده شود و ابعاد گردد در تحقیقات آتی مدل اندازهحاضر پیشنهاد می
 بیشتری از متغیر ویژگی اطالعات بررسی گردد.
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