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نداشته ،ولی از طریق متغیر میانجی همسویی برنامه استراتژیک فناوری اطالعات و
برنامه کسبوکار سازمان که تاکنون در پژوهشهای گذشته بهعنوان متغیر میانجی در
نظر گرفته نشده است ،بر کسب مزیت رقابتی تأثیرگذار است .بهعبارتدیگر تأثیر
غیرمستقیم ویژگیهای اطالعات بر متغیر کسب مزیت رقابتی تأیید شد.
کلید واژگان :استراتژیهای سازمان ،برنامه فناوری اطالعات ،مزیت رقابتی ،ویژگی
اطالعات ،همسویی استراتژیک.
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مقدمه
با وجود اهمیت بهکارگیری فناوری اطالعات ،امروزه در بسیاری از سازمانها شاهد
بروز مشکالتی در رابطه برآورده شدن نیازهای کسبوکار با توجه به حجم باالی
سرمایهگذاری درزمینة فناوری اطالعات و میزان پایین همراستایی هستیم (مانیان و
همکاران  .)1832مدیران بهطور گستردهای اذعان دارند که سرمایهگذاری در فناوری
اطالعات برای شرکتهایی باکیفیت اطالعات باال میتواند به ایجاد مزیت رقابتی،
همسویی استراتژیک فناوری اطالعات و پیشبینی مهمی از سود سرمایهگذاری فناوری

اطالعات کمک کند (برون و همکاران1؛ هندرسون و ونکارتمن1131 7؛ سابهروال و

کینگ .)1111 ،8بر این اساس همانگونه که لیدرر و کرنز 4در سال  7001اذعان داشتند
ایجاد همراستایی در جهت افزایش قابلتوجه بازده سرمایهگذاری دارای اهمیت است.
شناسایی و پرورش فرآیندهای سازمانی اساسی میتواند سوددهی را بهبود بخشد و منتج
به یک سرمایه سازمانی رقابتی شود (فرییر و همکاران1111 ،5؛ تالن و همکاران،6

 .)7000شرکتها برای رسیدن به موفقیت خود عالوه بر همراستایی استراتژیهای
فناوری ،استراتژیهای کسبوکار خود را نیز همتراز با فناوری اطالعات میکنند (برن و

اسزتو .)7000 ، 2همراستا یی استراتژیک فناوری اطالعات یک فرآیند یادگیری
سازمانیافته است که بادانش فناوری اطالعات و کسبوکار ترکیب شده است که با
توجه به پیشرفت سریع فناوری اطالعات ،قابلیتهای شرکت برای اتخاذ فناوری

اطالعات بهعنوان یک مزیت رقابتی بهحساب میآید .لوفتمن و همکاران 1111 3تأکید
کردند که برای موفقیت فزایندهی رقابتی شرکتها ،شدت اطالعات و پس از آن

1. Brown et al.
2. Henderson and Venkatramen
3. Sabherwal and King
4. Kearns and Lederer
5. Ferrier et al.
6. Tallon et al.
7. Burn and Szeto
8. Luftman et al.
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همراستایی استراتژی کسبوکار و استراتژی فناوری اطالعات یک ضرورت است.
فناوری اطالعات زمانی برای شرکت مفید است که از آن بتوان به شیوه درست استفاده
کرد (هانگ و هو .)7002 ،1در این زمینه در دو دهه گذشته دستیابی به فناوری

اطالعات همراستا با استراتژی کسبوکار و تبدیل آن به فرصتهای جدید کسبوکار
همچنان یک نگرانی عمده برای کارکنان سیستم اطالعات و همچنین مدیران کسبوکار

بوده است (استنوالدر و همکاران .)7005 ،7در حال حاضر به ازای هر  100هزار نفر در
کشور حدود  72۷4شعبه بانکی فعالیت میکنند که در این حالت برای هر  8650ایرانی
یک شعبه فعال وجود دارد ،تعداد کل شعب دارای مجوز بانکها و مؤسسات اعتباری
غیر بانکی  71هزار و  656شعبه است که بهعنوان مراکز مالی که اکثریت مردم با آنها
سروکار دارند ،امروزه با چالشهای بسیاری مواجه است و افزایش سطح انتظارات
مشتریان همچنین وجود رقبا راهحلی بهجز بهبود کیفیت و بهکارگیری استراتژیهای
مناسب نخواهد داشت (رسول اف )1834 ،امروزه فناوری اطالعات یک بخش مهم و
استراتژیک در توسعه کسبوکار و افزایش قدرت رقابتی بانکها است و فناوری
اطالعات بخش مهمی از حاکمیت در بانکها است .نقش کلیدی فناوری اطالعات در
رشد و توسعه بانکها بر مدیران ارشد ،پوشیده نیست آنچه الزم است با دقت
موردتوجه قرار گیرد .همسویی استراتژیک فناوری اطالعات و کسبوکار در بانکها
است که هدف اولیه حاکمیت فناوری اطالعات است .از مهمترین اهداف بهکارگیری
گسترده فناوری اطالعات در سازمانها و بنگاهها ،افزایش قدرت رقابتی در بازار است.
یکی از بسترهای مهم برای کسب مزایای رقابتی حاصل از سرمایهگذاری در بخش
فناوری اطالعات و ارتباطات در امور تجاری و تحقق اهداف تجارت الکترونیک ،اتحاد
استراتژیک بخش کسبوکار با بخش فناوری اطالعات در سازمان است .همراستایی
استراتژیهای کسبوکار با استراتژیهای فناوری اطالعات در سازمان امکان توسعهی
1. Huang and Hu
2. Ostenwalder et al.
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کسبوکار بنگاه را از طریق ایجاد پتانسیلها و استفاده از فرصتهای جدید محیط
کسبوکار ،فراهم میآورد .به دلیل افزایش پیچیدگی محیط کسبوکار ،روشهای سنتی
مدیریت فناوری اطالعات در بانکها ،امروزه خود به گلوگاه توسعه سازمان تبدیل شده
است؛ بنابراین ،مهمترین چالش پیش روی مدیران ارشد بانکها و یکی از حیاتیترین
فاکتورهای موفقیت ،انتخاب و پیادهسازی مدل مناسب مدیریت و فناوری اطالعات در
بانکها است .فناوری اطالعات با بهرهگیری از اطالعات و از طریق بهکارگیری فناوری،
بهعنوان عامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف شرکت شناخته شده است و این
موضوع که منافع ایجادشده بهوسیلهی سرمایهگذاریهای سازمانی فناوری اطالعات ،که
مستقیماً تحت تأثیر فناوری اطالعات هستند بهطور گستردهای پذیرفتهشدهاند (لوفتمن و

همکاران7006 ،1؛ ریدلی و همکاران7004 ،7؛ وارد و پپارد.)7007 ،8

در این پژوهش با استفاده از مدل کرنز و لیدرر ( )7008به مطالعهی تأثیر ویژگی
اطالعات در زنجیرهی ارزش بر کسب مزیت رقابتی بر روی شعب بانک تجارت استان
سمنان پرداخته شده است که ویژگی اطالعات شامل چهار بعد ،دقت اطالعات ،بهروز
بودن ،استفاده مکرر و وسعت اطالعات است .همچنین تأثیر میانجیگری متغیر همسویی
استراتژیک که شامل ابعاد ،برنامه فناوری اطالعات بازتابی از مأموریت برنامه استراتژیک
سازمان ،برنامه فناوری اطالعات بازتابی از هدف برنامه استراتژیک سازمان ،برنامه
فناوری اطالعات حامی استراتژیهای سازمان است را موردبررسی قرار میدهد.
همچنین ،برنامه فناوری اطالعات نیروهای خارجی استراتژیهای سازمان و
محدودیتهای منابع استراتژیهای سازمان را مشخص مینماید.

1. Luftman et al.
2. Ridley et al.
3. Ward and Peppard
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پیشینه پژوهش
ماهیت فناوری اطالعات زنجیره ارزش و نیروهای رقابتی پنجگانه را در مدیریت
استراتژیک و ارتباط فناوری اطالعات و کسبوکار از اواخر دههی  1110به بعد و
بیشتر با نظریات چان ،کپلند ،بارکلی و هاف ،سگارز ،گروور ،ریچ و بنباسات شکل

گرفتند .مدل تالون 1که در سال  1111ارائهشده است ،نشان میدهد که همسویی،
استراتژیهای کسبوکار و سامانههای اطالعاتی موجب خلق ارزش برای فناوری
اطالعات و کسبوکار گردیده و نهایتاً به کارایی سازمانی منجر میشود .کالرک در سال
 1114بر مبنای نظرات اسکات مورتون 7در سال  1111مدلی را ارائه کرد که در این
مدل نشان داد که رابطه بین فناوری اطالعات و استراتژیهای کسبوکار تحت تأثیر
فرهنگ سازمانی قرار میگیرد .عامل محوری و مرکزی مدل فرآیندهای مدیریت است و

بر اهمیت ساختار سازمانی ،افراد و نقشهایی که در فرآیند همسویی دارند ،تأکید می-

کند .کازمن و میچی در سال  7007مدل همسویی فناوری اطالعات و کسبوکار را بر
مبنای معماری فناوری اطالعات بیان نمودند .آنها بر این عقیده بودند که مدلهای
گذشته چگونگی سنجش و اصالح عدم همسویی که همواره بسیار مهم بوده است را
بیان نمیکنند .آنها عقیده داشتند که با گذشت زمان و انقالبهای فناوری اطالعات،

عامل موفقیت برای سازمانها ،جستجوی شیوههایی برای مطابقت استراتژیهای کسب-
وکار و فناوری اطالعات است .تفسیر عملی مدل همسویی استراتژیک توسط لوفتمن
( )1117توسعه یافت .تحقیق بعدی وی منتهی به مشخص نمودن توانمندسازهای اصلی
و موانعسازهای همسویی استراتژیک در چارچوبهای همسویی جدید شد .لوفتمن
شاخصهای جدیدی به مدلهای قبلی اضافه نمود .تحقیقی در سال  7004در زمینه
راهکارهای همسویی انجام شده است که طی آن  71مدیر ارشد فناوری اطالعات و
کسبوکار در  11سازمان بزرگ موردبررسی و مصاحبه قرارگرفتهاند .این مدل که به
1. Tallon
2. Scott Morton
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مدل همسویی  C4معروف است ،تحلیل نتایج حاصل از این بررسیها بیان میکند که
اغلب پاسخدهندگانی که سازمانهایشان دارای درجه همسویی بیشتری بودهاند ،چهار

مبحث اساسی جهت رسیدن به همسویی را در صحبتهایشان و نظراتشان تکرار کرده-

اند که عبارتاند از :جهت گیری واضح و روشن سازمان ،وجود تعهد ،ارتباطات و
یکپارچگی بین بخشها .مانیان و جام پرازمی در سال  1833پژوهش کاربردی با روش
توصیف همبستگی بررسی رابطه همراستایی بین فناوری اطالعات و کسبوکار انجام
دادند که دریافتند ،سازمانهای دارای همراستایی استراتژیهای فناوری اطالعات و

استراتژیهای کسبوکار عملکرد بهتری دارند .موکان و اوزالتورکای 1در سال  7014در
تحقیقی نشان دادند برای ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانک ،گردش اطالعات
بهصورت دقیق و با سرعت باال را در زنجیره ارزش بسیار حائز اهمیت دانستند .همچنین
آنها نقش شبکهها اجتماعی برای گردش اطالعات در زنجیره ارزش بانکهای ترکیه را
بسیار پررنگ دانستند .ازآنجاکه ابزارهای رضایت مشتریان روزبهروز در حال تغییر و
سختتر است ،بانکها نمیتوانند مشتریان را بهاجبار وارد بانک کنند بلکه بانکی موفق
است که با ارائه ابزارهایی جهت دریافت اطالعات بهموقع و قابلدسترس در تمامی
مکانهای جغرافیایی تالش کند.

ویژگیهای اطالعات در زنجیرهی ارزش
اطالعات دادههای سازمانیافته دارای معنی و ارزش هستند که فرد با دریافت آن

میتواند به نتایجی دست یابد (توربان و همکاران .)7007 ،7اطالعات عبارت از
مجموعهای از دادهها هستند که در ذهن دریافتکننده آنها ایجاد معنی میکنند.
اطالعات باید به دریافتکننده چیزی را ارائه نماید که او تابهحال نمیدانسته و
نمیتوانسته پیشبینی کند؛ بهعبارتدیگر اطالعات دادههایی هستند که پردازش ،تبدیل و
1. Mucana and Ozelturkayb
2. Turban et al.
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ترکیب شدهاند تا شکل معین و معناداری بگیرند و آگاهی بیشتری را به فرد منتقل کنند
(اسپیراتاوا .)7001 ،1در دوران کنونی که دوران رقابت است ،اطالعات ششمین منبع از

منابع پنج گانه سنتی است ،به عبارتی به انسان ،ماشین ،پول ،مواد و زمان اضافه شده
است (هندرسون و ونکارتمن .)1131 ،سازمانها بدون داشتن اطالعات مرتبط با
عملیات داخلی و عوامل محیطی ،نمیتوانند موفقیت و دوام و بقا خود را حفظ کنند .هر
چه فضای اطالعات یک سازمان دقیقتر ،شفافتر ،منسجمتر و سامانمند باشد ،سازمان
بهتر میتواند به اهدافش نائل آید (علی احمدی و همکاران .)1837
سازمانها ممکن است از اطالعات بهعنوان منبع ورودی یا دارایی ثابت استفاده نمایند
(گردن و گردن:)7004 ،7

اطالعات بهعنوان یک منبع (ورودی) :همانند پول ،افراد ،مواد خام ،ماشینآالت ،یا زمان،
اطالعات هم میتوانند بهعنوان یک منبع ،یعنی بهعنوان یک ورودی جهت تولید
محصوالت و خدمات مورداستفاده قرار بگیرد .از این به بعد اطالعات هم بهعنوان یک
منبع مهم راهکاری و هم بهعنوان یک منبع مهم راهبردی قابل نگرش است (صرافی زاده
و پناهی.)1838 ،
اطالعات بهعنوان یک منبع مهم راهکاری :اطالعات بهعنوان یک منبع ارزشمند برای
اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت راهکاری است که در عملیات روزمره سازمان جاری است.
اطالعات بهعنوان یک منبع راهبردی :سازمان ازنظر راهبردی باید یک نگاه جامع نسبت
به آینده بازار و برنامهریزی خود در یک چارچوب زمانی  5تا  2ساله داشته باشد.
بدیهی است این برنامهریزی با مخاطره و عدم اطمینان همراه است؛ اما اگر مدیریت
بت واند اطالعات صحیحی از وضعیت و تحوالت و روند محیط بیرونی داشته باشد،
میتواند منجر به کاهش خطرات شود.
اطالعات بهعنوان یک دارایی (ثابت) :اطالعات میتواند بهعنوان یک دارایی مورداستفاده
1. Spiratava
2. Gordon

تأثیر ویژگیهای اطالعات در زنجیره… 66

قرار بگیرد .دارایی شخصی یا سازمانی که به ستادهای سازمان کمک میکند .از ین رو
اطالعات شبیه کارخانه ،تجهیزات ،کاال و دیگر داراییهای سازمان است.
ویژگیهای اطالعات مناسب و مربوط یک مفهوم نسبی است .سازمانها از اطالعات
باکیفیت بهمنظور توسعه برنامه راهبردی ،شناسایی مسائل و تعامل با دیگر سازمانها

استفاده میکنند .باکیفیت بودن اطالعات بستگی به ویژگیهای آن دارد .معموالً ویژگی-
های اطالعات مناسب در سه بعد زیر قابلبررسی هستند:
زمان :زمان مبین این است که اطالعات میبایستی در مواقعی که به آنها نیاز است
موجود و فراهم گردد و همچنین بهروز باشد و مرتبط با دورههای زمانی دلخواه
(گذشته ،حال ،آینده) باشد.
محتوا :اطالعات مفید ،اطالعاتی است که عاری از اشتباه و خطاست ،متناسب با نیازهای
کاربر است ،کامل ،دقیق و مرتبط است( .اطالعات دادههای غیرضروری را کنار گذاشته
است و نشانگر معیاری صحیح از عملکرد است).
شکل :اطالعات بایستی به شکلی فراهم گردد که درک آن برای کاربران آسان بوده و
نیازهای کاربران را بهطور مشروح برآورده نماید .ارائه اطالعات بایستی منظم و با
استفاده از ترکیبی از کلمات ،اعداد و نمودارها صورت گیرد تا برای کاربران مفید و
مناسب باشد؛ و همچنین اطالعات بایستی از طریق یک رسانه مفید نظیر اسناد چاپی و
نمایش صوتی و تصویری صورت گیرد (دفت.)7006 ،1

زنجیره ارزش مجموعهای از فعالیتهایی است که در ایجاد و ساخت ارزش در هر

مرحله منجر میشود (پورتر .)7001 ،7در صورت نبود اطالعات در سطح زنجیره ارزش
به دست آوردن اولویتها و پیشنهادها و انتقادات که خود منجر به کیفیت باالتر میشود

غیرممکن است (توماس و همکاران .)7015 ،8در زنجیره ارزش بانک یکی از عواملی که
به پیشرو بودن بانکهای امروزی کمک میکند جریان اطالعات در زنجیره است.
1. Daft
2. Porter
3. Thomas et al.
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درگذشته بر چنین باور بودند که مشتریان در آخرین مرحله زنجیره ارزش یعنی ارزیابی
و ارائه خدمت بانک به بررسی ارزش موجود خدمت میپردازند اما امروزه در سطح
رقابت جهانی مشتریان را از اولین مرحله یعنی طراحی خدمت تا آخرین مرحله با
استفاده از ارائه اطالعات بهنگام ،دقیق و با صحت کامل درگیر ساختهاند .همچنین
روزآمد ساختن زنجیره ارزش بانکها بهعنوان عنصری سرنوشتساز در مزیت رقابتی
معرفی شده است (رسول اف.)1834 ،

مفهوم مزیت رقابتی
مفهوم مزیت رقابتی ،ارتباط مستقیمی با ارزشهای موردنظر مشتری دارد بهنحویکه در
یک طیف مقایسهای هر چه قدر ارزشهای عرضهشده یک سازمان به ارزشهای
موردنظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد میتوان گفت که سازمان ،نسبت به
رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت میباشند .مزیت رقابتی
شامل مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که همواره شرکت را به نشان دادن
عملکردی بهتر از رقبا قادر میسازد (صدری و لس .)7001 ،بهعبارتدیگر ،مزیت
رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفقتر

از سایر سازمانها مینماید و رقبا نمیتوانند بهراحتی از آن تقلید کنند (بارنی)1111 ،1؛

بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی ،یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود
توجه کند و هم توانمندیهای داخلی را موردتوجه قرار دهد (اپلبایوم و همکاران،7

 . )7000در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق است :نخست ،این مسیر
فرایند دنبالهداری است که به عملکرد عالی و رقابتپذیری سازمان منجر میشود؛ یعنی
اینکه درصورتیکه سازمان بتواند بهواسطه شایستگیهای خود ،مزیت رقابتی پایداری
خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد ،درواقع
1. Barney
2. Appelbaum et al.
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عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابتپذیری را به ارمغان آورده است.
دوم ،به خاطر افزایش پیچیدگیهای محیطی و شدت رقابت ،مزیت رقابتی یا بهراحتی
توسط رقبا تقلید میشود یا ازنظر مشتریان بهزودی رنگ میبازد و بایستی با مزیتهای
جدید جایگزین شوند (بارنی1111 ،؛ صدری و لس .)7001 ،بر این اساس سازمان باید
به فکر پیدا نمودن مزیتهای رقابتی خود باشد.

ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی ،مستلزم شایستگیهایی است که با تکیه بر قابلیت-

های سازمان ،برای مشتریان ارزش ایجاد میکند .منابع شرکت شامل انواع داراییها،
توانمندیها  ،فرایندهای سازمانی ،اطالعات ،دانش و ...است که شرکت آنها را به نحوی
اداره مینماید که استراتژیهای ارزشآفرین را توسعه داده و اجرا نماید .این منابع را در
سه دستهبندی محسوس ،نامحسوس و توانمندیهای سازمانی میتوان مالحظه کرد
(اپلبایوم و همکاران.)7000 ،
همسویی کسبوکار و برنامه فناوری اطالعات میتواند بهعنوان استفاده فناوری
اطالعات ) (ITدر روشی مناسب و در صورت لزوم در هماهنگی با استراتژیهای
کسبوکار ،اهداف و نیازها تعریف شود (لوفتمن و همکاران1111 ،؛ لوفتمن.)7000 ،
همچنین ،از آن میتوان بهعنوان ارتباط بین کسبوکار و فناوری اطالعات در سطح
استراتژیک یا سطوح برنامهریزی که میزان مأموریت فناوری اطالعات ،اهداف ،پشتیبانی
از برنامهها ،حمایت توسط مأموریت کسبوکار ،اهداف و برنامه تعریف نمود (چن و

ریچ7002 ،1؛ چانگ و همکاران7001،7؛ ریچ و بنباست7004 ،1116 ،8؛ تان و گالوپ،4
 .)7006مطالعات اولیه بر روی همسویی کسبوکار و فناوری اطالعات گرایش به
تمرکز بر همسویی بین استراتژیهای کسبوکار و استراتژیهای فناوری اطالعات دارد

(بیمبرن و همکاران .)7002 ، 5نقطه استراتژیک همسویی اهداف کسبوکار و

1. Chan and Reich
2. Chung et al.
3. Reich and Benbasat
4. Tan and Gallupe
5. Beimborn et al.
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استراتژیها ی فناوری اطالعات خلق ارزش شرکت برای توسعه مزیت رقابتی است که
نهتنها به زندهبودن شرکت بلکه برای تبدیلشدن آن به رهبر بازار نیز کمک میکند
(ماریناگی و آکریوس.)7011 ،1

دالیل حرکت در این مسیر میتواند از این فرضیه نشأت گرفته باشد که زمانی که
استراتژیها همتراز میشوند ساختار به دنبال آن میآید .عالوه بر این برخی از مطالعات

موردی نشان میدهد همسویی در سطوح استراتژی مهمتر از یک عملیات محسوب می-
شود به دلیل آنکه مدیریت ،انتظار بازده بیشتری را از سطح استراتژیک نسبت به سطح
عملیاتی دارد (چن .)7000 ،در صنعت بانک ،بانکها صرفنظر از کوچکی و بزرگی
بانک باید برای کسب مزیت رقابتی در تمامی مراحل زنجیره ارزش بانک ارزشافزوده
ایجاد کنند .آنها معتقدند در صنعت بانک عمر مزیت رقابتی بسیار کوتاه و گذرا است

ازاین رو یکی از وظایف مهمی که باید در نظر داشت ،همواره باید اطالعات در زنجیره
ارزش خود را چندین قدم جلوتر بهروز و حتی پیشبینی نمایند .بهموازات این بایدها
سیر تحول تاریخی ارائه خدمات بانکها از سیستم سنتی و حضوری به سیستمهای
آنالین و عدم حضوری مشتریان در شعب تأکید بر فناوری اطالعات به امری استراتژیک
برای بانکها تبدیل شده است (رسول اف.)1834 ،

همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات و استراتژیهای سازمان
مفهوم برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات از اواخر دههی  ،1120با نظریه کینگ
مطرح شد (کینگ .)1123 ،ماهیت فناوری اطالعات زنجیره ارزش و نیروهای رقابتی
پنجگانه را در مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات و کسبوکار از اواخر دههی 1110
به بعد و بیشتر با نظریات محققان شکل گرفت (چن7000 ،؛ ریچ و بنباست7004 ،؛

سگارس و گرور .)1113 ،7همچنین ،محققان اظهار داشتند ،بیشتر پژوهشهای کسب-
1. Marinagi and Akrivos
2. Segars and Grover
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وکار در سازمانها نیاز به آن دارند که بدانند چگونه همراستایی و همترازی بین
استراتژی فناوری اطالعات و کسبوکار را به دست آورند (استنوالدر و همکاران،
 .)7005عالوه بر آن ،در مطالعات عدم همترازی فناوری اطالعات نشان داده شده است
که استراتژی کسبوکار یکی از اصلیترین دالیل استفاده یا عدم استفاده از ظرفیتهای

فناوری اطالعات است (گالیر7006 ،1؛ پاپ7004 ،7؛ وارد و پپارد .)7007 ،روشها و
چارچوبهای متعددی برای رسیدن به همترازی استراتژیهای فناوری اطالعات با
استراتژیهای کسبوکار تدوین شده است (لوفتمن.)7005 ،7008،
شرکتها به فناوری اطالعات برای قادر ساختن خودشان به یکپارچهسازی زنجیره
ارزش که موجب بهبود بهرهوری و کارآمدی و افزایش سرعت پاسخ به نیازهای

مشتریان میشود نیازمند هستند (تورک.)7018 ،8

همراستایی استراتژیک از فناوری اطالعات زمانی وجود دارد که اهداف کسبوکار
سازمان ،فعالیتها ،فرآیندها باهم در هماهنگی با سیستمهای اطالعاتی که از آنها
حمایت میکند ،باشد (اسمیت و همکاران .)7008 ،4دستیابی به همراستایی استراتژیک

همچنان بهعنوان یک نگرانی بزرگ برای مدیران کسبوکار است .همراستایی استراتژی
مثبت فناوری اطالعات را تحت تأثیر قرار میدهد (کیبورا )1112 ،5و منجر به سودآوری

بیشتر کسبوکار میشود (پاپ .)7004 ،همترازی استراتژیک نامهای مستعار بسیاری

دارد (اویسن و همکاران .)7004،6ما میتوانیم "ارتباط" (هندرسون و ونکارتمن،

" ،)1131هماهنگی" (لوفتمن و همکاران" ،)1111 ،پل" (کیبورا )1112 ،و
"یکپارچهسازی" (ویل و برادبنت )1113 ،2نقل کنیم .نیاز به ارتباط برقرار کردن بین

استراتژی کسبوکار و استراتژیهای فناوری اطالعات یک ضرورت است .از این لحاظ
1. Galliers
2. Papp
3 Turek
4. Smith et al.
5. Ciborra
6. Avison et al.
7. Weill and Broadbent
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همکاری بین کسب وکار و بخش فناوری اطالعات در به حداکثر رساندن بازده سرمایه-
گذاری در فناوری حیاتی است و با در ذهن داشتن این مسئله ،سرمایهگذاری در فناوری
اطالعات و اهداف کسبوکار باید باهم در نظر گرفته شوند (اویسن و همکاران،
.)7004
سازمانها باید بر همسویی استراتژیهای کسبوکار با اهداف فناوری اطالعات برای به
حداکثر رساندن قابلیتهای فناوری اطالعات تمرکز کنند .این همسویی شرط الزم یک

کسبوکار برای حضور در رقابتهای جهانی است )ماریناگی و همکاران.)7014 ،1

مطالعه فرضیههای پژوهش
با توجه به ساختار چندبعدی شکل  ،1میتوان ویژگی اطالعات در زنجیره ارزش را
متغیر مستقل ،مزیت رقابتی را متغیر وابسته و همسویی برنامه فناوری اطالعات با برنامه
استراتژیک کسبوکار را متغیر میانجی پژوهش معرفی نمود؛ بنابراین میتوان فرضیههای
پژوهش را بهصورت زیر بیان نمود:
فرضیه اول ( :)H1ویژگیهای اطالعات در زنجیره ارزش بر همراستایی فناوری
اطالعات و برنامه استراتژیک سازمان تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم ( :)H2ویژگیهای اطالعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی سازمان
تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم ( :)H3همسویی برنامه فناوری اطالعات با برنامه استراتژیک کسبوکار بر
کسب مزیت رقابتی تأثیر معناداری دارد.
با توجه به مباحث یادشده و فرضیههای تدوینشده ،میتوان مدل مفهومی تحقیق را
بهصورت شکل  ،1ترسیم نمود:

1. Marinag et al.
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شکل  .6مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در دسته پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است .برای جمعآوری دادهها از
دو روش مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است .جامعهی
آماری شامل  750نفر از مدیران فناوری اطالعات و اجرایی و مدیران ارشد و
کارشناسان بانک تجارت در تمامی شعب بانک تجارت شهر سمنان بوده و  712نفر
بهعنوان نمونه آماری که بهصورت تصادفی طبقهای جمعآوریشده و مورد تحلیل
قرارگرفته است.

روایی و پایایی پژوهش
روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و خبرگان بانک باسابقه کار باالی 10
سال مورد تأیید قرار گرفت .برای سنجش روایی سازه نیز از روایی عاملی (که از طریق
تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار لیزرل به دست میآید) ،استفاده شده است .بهمنظور
بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است .تجزیهوتحلیل دادهها از طریق دو
نرمافزار  SPSSو  Lisrelانجام شده است.

یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیت شناختی تحقیق
طبق اطالعات جمعیت شناختی بهدستآمده از پرسشنامهها 67/2 ،درصد نمونهها
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متصدی امور بانکی بودهاند .همچنین به ترتیب  15/7درصد رئیس شعبه و  18/4درصد
معاون شعبه و تنها  3/3درصد نمونهها در سمت سازمانی کارشناس بانکی قرار داشتهاند.
از میان پرسشنامههای جمعآوریشده  162نفر معادل  22درصد نمونهها ،مرد بودهاند و
مابقی نمونه را زنان تشکیل دادهاند .بیش از نیمی از نمونهها دارای سابقه کار باالی
هفت سال هستند؛ و به ترتیب در هر گروه سابقه کاری پایینتر ،تعداد افراد کمتری
مورد نمونهگیری قرارگرفتهاند .حدود  53/5درصد نمونهها دارای تحصیالت لیسانس و
 74/4درصد دارای تحصیالت دیپلم میباشند و مابقی ،یعنی حدود  12درصد نمونهها
دارای تحصیالت فوقلیسانس و باالتر میباشند.

یافتههای استنباطی پژوهشی
مدلسازی معادالت ساختاری
فرض نرمال بودن دادهها
در آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف مقادیر  P-VALUEبرای متغیرهای ویژگی اطالعات
 ،0/046همسویی برنامهها  ،0/837کسب مزیت رقابتی  0/067بهدست آمده است .هر
سه متغیر باالتر از  0/05به دست آمده است که نشان از نرمال بودن توزیع دادههای هر
سه متغیر است.

بررسی همبستگی تحقیق
مبنای تجزیهوتحلیل مدلها ،ماتریس همبستگی است .ماتریس همبستگی متغیرهای
تحقیق در جدول  1ارائهشده است.
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جدول  .6ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
ویژگی اطالعات
همبستگی
ویژگی اطالعات

همسویی برنامهها

کسب مزیت
رقابتی

پیرسون

همسویی

کسب مزیت

برنامهها

رقابتی

1

p-value Sig.
)(2-tailed

-

همبستگی
پیرسون

0/840

p-value Sig.
)(2-tailed

0

-

همبستگی
پیرسون

0/160

0/771

1

p-value Sig.
)(2-tailed

0/013

0/001

-

1

ازآنجاییکه مقدار  P-VALUEکمتر از  0/05شده است ،بین تمامی متغیرهای تحقیق
همبستگی معناداری وجود دارد .با توجه به جدول  1بیشترین رابطه همبستگی میان دو
متغیر همسویی برنامهها و ویژگی اطالعات است .پسازآن رابطه میان همسویی برنامهها
و کسب مزیت رقابتی ( )r=0/771دارای همبستگی باالیی است و رابطه میان ویژگی

اطالعات و کسب مزیت رقابتی دارای کمترین میزان ضریب همبستگی است .شاخص-

های تناسب مدل طبق پیشنهاد تامپسون ( )7004که در جدول  7آمده است ،حاکی از آن

است که مدل از برازش خوبی برخوردار است .با توجه به اطالعات تحلیل عاملی می-
توان به سازههای ویژگی اطالعات ،همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات و
کسب مزیت رقابتی اتکا نمود و آنها را مبنای تحلیل قرار داد.
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جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش تحلیل عاملی تأییدی سازههای تحقیق
شاخصهای نیکویی برازش

کسب مزیت رقابتی

همسویی برنامهها

ویژگی اطالعات

71/61

65/07

2/52

Chi-Square

1

70

7

df

71/61÷1=7/41

65/07÷70=8/751

2/52÷7=8/325

Chi-Square/ df

0/00111

0/0

0/07721

P-value

0/33

0/11

0/15

)Normed Fit Index (NFI

0/17

0/14

0/16

)Comparative Fit Index CFI

0/12

0/18

0/13

)Goodness of Fit Index (GFI

0/031

0/107

0/114

RMSEA

تامپسون

آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری
روش لیزرل ضمن ارزیابی چگونگی ارتباط متغیرهای قابلمشاهده (گویههای
پرسش نامه) با متغیرهای مکنون ،ضرایب مجهول مجموعه معادالت ساختاری را برآورد
می کند .در تحقیق حاضر به تبیین رابطه میان سه متغیر پنهان ویژگی اطالعات ،همسویی
برنامه فناوری اطالعات با برنامه استراتژیک سازمان و متغیر کسب مزیت رقابتی و
همچنین متغیرهای آشکار مشاهدهشده شامل  13سؤال مطرحشده در پرسشنامه
پرداختهشده است .نتایج اجرای مدل مفهومی تحقیق در قالب ضرایب مسیر و مقادیر
معناداری  tدر جدول  8خالصهشده است.
جدول  .6ضرایب مسیر و مقادیر معناداری  tمتغیرهای پژوهش
ضریب مسیر استاندارد

مقادیر معناداری

مسیر
ویژگی اطالعات

همسویی برنامهها

0/43

4/34

همسویی برنامهها

کسب مزیت رقابتی

0/77

7/01

ویژگی اطالعات

کسب مزیت رقابتی

0/06

0/58

t
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همانطور که مالحظه میشود رابطه میان ویژگی اطالعات و کسب مزیت رقابتی معنادار
نمیباشند .شاخصها حاکی از آن میباشند که مدل ازنظر شاخصهای تناسب و برازش
در وضعیت خوبی است.

شکل  .2مدل تخمین استاندارد مدلسازی معادالت ساختاری

شکل  .6مدل تخمین معناداری مدلسازی معادالت ساختاری
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با توجه به نتایج تحلیل لیزرل ،همانطور که مدلسازی نشان میدهد تأثیر مستقیم
ویژگی اطالعات بر همراستا یی فناوری اطالعات و برنامه استراتژیک سازمان معادل
 0/43است و با توجه به مقدار  )4/34( T-valueکه باالتر از  1/16بهدستآمده میتوان
فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت .تأثیر مستقیم ویژگی اطالعات
بر کسب مزیت رقابتی معادل  0/06است و با توجه به مقدار  )0/58( T-valueکه کمتر
از  1/16به دست آمده نمیتوان فرضیه دوم تحقیق را پذیرفت .همسویی برنامه فناوری
اطالعات با برنامه استراتژیک کسبوکار بر کسب مزیت رقابتی تأثیر معناداری ندارد .با
توجه به نتیجه مدل معادالت ساختاری تخمین استاندارد این رابطه معادل  0/77به دست

آمده که با توجه به میزان  )1/16>7/01( T-valueاین فرضیه تحقیق نیز پذیرفته میشود.

هدف اصلی تحقیق عالوه بر بررسی فرضیات فوق ،پاسخ به این سؤال است که آیا
ویژگی اطالعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی ،با میانجیگری متغیر
همسویی برنامه فناوری اطالعات و برنامه کسبوکار سازمان مؤثر است؟ مدلسازی
معادالت سا ختاری عالوه بر برآورد ضرایب مستقیم ،قابلیت برآورد اثرات غیرمستقیم
متغیرها بر همدیگر را نیز دارد .آثار غیرمستقیم بدین دلیل به وجود میآید که یک متغیر
میتواند بهعنوان متغیر میانجی ،رابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل کند .درصورتیکه اثر
غیرمستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد ،نقش واسطهای متغیر میانجی پذیرفته میشود.
نتایج ضرایب استاندارد و بار عاملی مسیر غیرمستقیم بین متغیر ویژگی اطالعات در
زنجیره ارزش و کسب مزیت رقابتی ،رابطه غیرمستقیم بین دو متغیر را تأیید میکنند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
درحالیکه زیرساخت تمامی فعالیتهای بانکی در سالهای اخیر مبتنی بر فناوری
اطالعات است ،همراستایی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات با برنامه کسبوکار
بانکها ،یکی از مهمترین عوامل کسب مزیت رقابتی است .در فرضیه اول تحقیق تأثیر
ویژگی اطالعات بر همسویی بررسی شد که رابطه مثبت آنها مورد تائید قرار گرفت،
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در پژوهشی که توسط کرنز و لیدرر ( )7008انجامشده است ،تأثیر ویژگی اطالعات در
زنجیره ارزش بر همسویی استراتژیک فناوری اطالعات و برنامه کسبوکار سازمان
مثبت و مستقیم است .فرضیه دوم تحقیق به دنبال بررسی تأثیر ویژگی اطالعات در
زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی بود که تائید نشد ،در پژوهشی که توسط کرنز و
لیدرر ( )7008انجام شده است نیز این فرضیه رد شده است و تأثیر غیرمستقیم آن با
حضور دیگر متغیرها تائید میشود؛ اما در پژوهشی که توسط تقی دوست و همکاران

( )1811انجامشده است آنها بیان کردند که با گرفتن دادههای در دسترس و به اشتراک-
گذاری آن با گروههای دیگر داخل زنجیره تأمین هر سازمانی میتواند جریان اطالعات
را در زنجیره تأمین سرعت بخشد راندمان و اثرگذاری زنجیره تأمین را بهبود بخشد و
به نیازهای متغیر مشتری سریعتر پاسخ گوید ازاینرو به اشتراکگذاری اطالعات در
بلندمدت برای سازمان مزیت رقابتی به بار خواهد آورد که رابطه مثبت بین ویژگی
اطالعات و کسب مزیت رقابتی مورد تائید قرارگرفته است همچنین ،در پژوهشی که
توسط خوشسیما ( )1811انجامشده است مزیت رقابتی بر عملکرد و همسویی فناوری
اطالعات سازمانی تأثیر مثبت دارد .این پژوهش با فرضیه سوم تحقیق همراستا است و
فرضیه تأثیر همسویی بر مزیت رقابتی را تائید مینماید .در پژوهشی که توسط کرنز و
لیدرر ( )7008و رفیعی و همکاران ( ،)1836فرضیه تأثیر همسویی بر مزیت رقابتی را
تائید مینماید.
ویژگیهای اطالعات طبق استداللهای منطقی و ذهنی میتواند عاملی تأثیرگذار در
متغیر همراستایی استراتژیک برنامه فناوری اطالعات با برنامه کسبوکار بانک باشد ،اما
تاکنون این متغیر بهعنوان میانجی بین ویژگی اطالعات و کسب مزیت رقابتی
موردبررس ی قرار نگرفته است .عالوه بر آن ،با توجه به جداول اثرات مستقیم و
غیرمستقیم ،مالحظه میشود که اثر مستقیم ویژگی اطالعات بر متغیر کسب مزیت
رقابتی پذیرفته نشده است .ویژگی اطالعات میتواند از طریق متغیر همسویی برنامه
فناوری اطالعات با برنامه استراتژیک سازمان ،بر کسب مزیت رقابتی در سازمان اثرگذار
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باشد ،زیرا درصورتیکه اثر غیرمستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد ،نقش واسطهای متغیر
میانجی پذیرفته میشود .به نظر میرسد معرفی و یا تحلیل اکتشافی متغیرهای تأثیرگذار
دیگر بر متغیر همسویی برنامه فناوری اطالعات و برنامه استراتژیک کسبوکار نیز به
تحقق این هدف در سازمانها یاری دهد .همچنین در مورد متغیر مفروض پژوهش
حاضر پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی مدل اندازهگیری متغیر توسعه داده شود و ابعاد
بیشتری از متغیر ویژگی اطالعات بررسی گردد.
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