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 کار  و بفناوری اطالعات و کس ییسو ناهم یابعاد اجتماع

 
  مجتبی احمدی

 چكيده

 قیا وکاار از طر  فناوری اطالعاات و کساب   ییبه همسو یابیموانع دست یمقاله، ابعاد اجتماع نیدر ا

 10انجاام   قیا هاا از طر  شاده اسات. داده   ییشناساا  رانیا باناک ا  در پست ،یمورد ایمطالعهانجام 

 یبرخا  یبررسا  نیز وکار بانک و کسبهر دو حوزه فناوری اطالعات و مربوط به مصاحبه با خبرگان 

 یمورد از مواناع و مشاکالت اصال    20 ،پژوهش نیشده است. در ا یآور بانک جمع یاز اسناد داخل

 یزیا ر عادم وجاود برناماه   "پژوهش نشاان داد کاه    یها افتهیشد.  ییشناسا ییبه همسو یابیدست

سااختار نامناساب   "،"گریکدی  یاز مح یسازمان یشناخت نامناسب واحدها"،"مشترک کیاستراتژ

ها  و نقش فیوظا قیدق فیعدم تعر"،"یقو یها و روش سازماناداره  کی وجودعدم "،"بانک یادار

فنااوری   انیم ییبه همسو یابیمتقابل در دست تیمحدود و عدم وجود حما یهمکار"و"ها در پروژه

. شاناخت  رود یما  به شمار ییبه همسو یابیموانع دست نیتر یاصل جمله از ،"وکار اطالعات و کسب

باه   یابیدسات  یهاا  لارلوب نیدر خصوص تدو ینه مطالعات آتیضمن فراهم آوردن زم ،موانع نیا

تاا باا    کناد  یها کمک ما  پژوهشگران، به سازمان یآن برا یگرفتن ابعاد اجتماع نظر با در ییهمسو

وکاار   عات و کساب فناوری اطال انیم ییهمسو جادیا به منظور یموانع، اقدامات مؤثر نیا ییشناسا

 د.انجام دهن

 یها یاستراتژ ،ییسو ناهم یوکار، ابعاد اجتماع فناوری اطالعات و کسب ییهمسو کليدواژگان:

 .مشترک کیاستراتژ یزیر وکار، برنامه کسب یها یفناوری اطالعات، استراتژ
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 مقدمه

طـرح  م 1970مفهومی اسـت کـه از سـال     (،BITA) 1وکار اطالعات و کسب یهمسویی فناور

هـا بـوده    مسائل مدیران ارشد سازمان نیتر ها این موضوع همواره از مهم در طی این سال شده و

 .ای برخـوردار اسـت   است. جدا از اهمیت رسیدن به همسـویی، حفـم آن نیـز از اهمیـت ویـژه     

وکـار خـود را    های فناوری اطالعات و کسب موفق استراتژی طور اند به هایی که توانسته سازمان

عنـوان   های فناوری اطالعات به . بخشاند تجربه کردهسودآوری بسیار خوبی را  ،چه کنندیکپار

و   افـزوده در آن شـده   باعـث ایجـاد ارزش   ،وکار سـازمان  عامل تغییر، با تمرکز بر اصول کسب

؛ چـان و  2009، 2بیمبـورن و همکـاران  اند ) بخشی را برای سازمان به ارمغان آورده کارایی و اثر

هــای فنــاوری اطالعــات و  شــده در زمینــه همســویی اســتراتژی تحقیقــات انجــام (.2007، 3ریـچ 

های رقابتی، فناوری اطالعات و عملکـرد   وکار، وجود ارتباط مؤثر و مثبت بین استراتژی کسب

 (.2008، 5؛ گوتییرز و سرانو2012، 4ونگ و همکاراندهند ) سازمانی را نشان می

 یاسـتراتژ  کیـ  دیـ با سـازمان  کیـ وکـار امـروز،    کسـب  یرقـابت  طیدر مح تیموفق یبرا

السـورمی  شود ) یبانیپشت یسازمان های استراتژی ریکه توسط ساباشد، روشن داشته  وکار کسب

 سـازمان ی ریادگیـ  نـد ایفر کیـ  ،اطالعـات  یفناور کیاستراتژ سوییهم .(2019، 6و همکاران

 عیسـر  شرفتیبه پ توجه با وشده  بیوکار ترک اطالعات و کسب یدانش فناور است که با افتهی

 یرقـابت  تیـ مز کیعنوان  به اطالعاتی اتخاذ فناور یبرا سازمان یهاتیاطالعات، قابل یفناور

کنند تا فنـاوری   ها تالش می ازآنجاکه سازمان .(1395ی و فیض، )ذوالفقارخان دیآ یحساب م به

وکـار و رشـد سـریع و مـداوم      های کسب وکار را با توجه به پویایی استراتژی اطالعات و کسب

روز بیشـتر شـود    رسد اهمیت این موضوع روزبه فناوری اطالعات به هم ارتباط دهند، به نظر می

هـا بـا    سـازمان  ،(. در سـالیان گذشـته  2006، 8؛ تـان و گـالوپ  2014، 7چارونسوک و همکاران)
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فنـاوری   انیـ م ییهمسـو  جـاد یا یحـداکثر تـالش خـود را بـرا    هـای مختلـف،    اعمال چارچوب

هنـوز  حـاکی از آن اسـت کـه     آمـده  دست بهنتایج  ،. البتهاند وکار بکار گرفته اطالعات و کسب

در  (،1999) 1ریـ لوفتمن و بر وجود دارد. ییهمسو نیبه ا یابیدر دست یاریمشکالت و موانع بس

و  فنـاوری اطالعـات   ییهمسـو  هـای بهبـود   یکـی از راه  کـه  دندیرسـ  جـه ینت نیـ مطالعه خود به ا

است ها  واسطه اقدامات مدیران سازمان به جادشدهیا، شناسایی و مرتفع نمودن موانع وکار کسب

توصیه  ها به سازمان خود (، در پژوهش1391همکاران )و  احمدی علی. (1999 ر،ی)لوفتمن و بر

 هـای  وکـار و بخـش   هـای کسـب   بخـش  ، هر یـک از همسوییبرای افزایش میزان  کرده اند که

گـذاری یکـدیگر    سـاختار، فراینـدها و سـرمایه    ها، حاکمیت، قلمرو، فناوری اطالعات از برنامه

در  گریکـد یمـدیران ارشـد فنـاوری اطالعـات بـا       وکـار و  مدیران ارشـد کسـب  و ،اطالع داشته

ــدوین آن ــا   ت ــا مشــارکت داشــته باشــند؛ ام ــات یاریبســ ،ه ــاد   از مطالع گذشــته، در حــوزه ابع

 کـه  یدرحالاند.  موانع دستیابی به همسویی انجام شده مرتبط با ی و عملیاتیاستراتژیک، ساختار

و  رانیکـه اشـاره بـه نقـش مـد      سـازمان  کیـ در  ییبـه همسـو   یابیموانع دسـت  یبه ابعاد اجتماع

 دارد، کمتر پرداخته شده است. ییهمسو جادیدر ا آنکارکنان 

 ،و بنباسـت  چیـ )ر 2و بنباست چیر ییچهار عامل مدل همسوبا استفاده از  ،در این پژوهش

در حـوزه   ها و عوامل توانمند ساز و بازدارنـده  مشکالت، چالش قیدق لیوتحل هیتجزبه (، 2000

ایـران   بانـک   پسـت  وکـار  فنـاوری اطالعـات و کسـب    ییبه همسو یابیدست موانع ابعاد اجتماعی

ری اطالعـات و  فنـاو  زیـ آم تیـ موفق ییکه منجر بـه همسـو   ،پرداخته شده است. این چهار عامل

 انیـ دامنـه دانـش بـه اشـتراک گذاشـته م     "از:  اند عبارت، شوند یم یوکار در بعد اجتماع کسب

، "موفـق فنــاوری اطالعــات   ســابقه"، " یسـازمان  یواحــدها ریواحـد فنــاوری اطالعـات و ســا  

فنـاوری   یزیـ ر برنامـه  ارتباط"و  "وکار  کسب رانیفناوری اطالعات و مد رانیمد انیم ارتباط"

در خصـوص موانـع و    قیـ جـامع و عم  یدگاهیـ دبه  یابیمنظور دست به. "وکار  العات و کسباط

 یسـازمان الزم اسـت   ی،وکـار در بعـد اجتمـاع    فنـاوری اطالعـات و کسـب    ییمشکالت همسو

هـا و   بـا چـالش   و منـابع خـود،   هـا  تیـ فعال ،یسـاختار ادار  یدگیـ چیپ لیبه دلکه -اسیمق بزرگ
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، منظـور  نی. بـه همـ  مورد مطالعه قـرار گیـرد   -مواجه هستند ادشدهی مشکالت بیشتری در حوزه

 ران،یـ بانـک بـزرگ و مشـهور در ا    کیو  اسیمق بزرگ یها از سازمان یکی ران،یبانک ا پست

، رو بـرای نخسـتین بـار در ایـران     پژوهش پـیش  بنابراین،. شدانتخاب  یمطالعه مورد انجام برای

 یسـازمان  وکـار را در  فنـاوری اطالعـات و کسـب    ییبـه همسـو   یابیتموانـع دسـ   یابعاد اجتمـاع 

 قرار داده است. مورد بررسی مقیاس بزرگ

 

 پژوهش ه نظرینیشیپ

بـه حـداکثر    بـه منظـور   وکـار   هـای کسـب   منطبق کردن خدمات فناوری اطالعات با نیازمنـدی 

 ،یطـورکل  گویند. به وکار می کسب بازدهی یک سازمان را همسویی فناوری اطالعات و کردن

وکـار و   به میـزان تناسـب یـا همـاهنگی میـان کسـب      وکار،  همسویی فناوری اطالعات و کسب

سازمان  یک در سطوح مختلفتوان آن را  فناوری اطالعات در یک سازمان اشاره دارد که می

همسـویی  (. 2019، 1باقری و همکـاران کرد ) فیتعر یاتیعملیا سطح و  کیسطح استراتژ نظیر

از  ی،طـور مـؤثر   به سازمان قادر استدر آن  وکار، وضعیتی است که فناوری اطالعات و کسب

طـور خـاص بهبـود عملکـرد      وکار )به برای رسیدن به اهداف کسبابزارهای فناوری اطالعات 

وک و ؛ چارونسـ 2015، 2المکـاوی و همکـاران  مالی و کسب مزیت رقابتی( خود استفاده کند )

 .(2010، 3؛ چن2014همکاران، 

مـورد بررسـی   « نقصان اسـتراتژی »و « نقصان فناوری»در قالب دو مبحث  بیشترهمسویی، 

هـای موجـود فنـاوری     ها و توانایی شود که قابلیت گیرد. نقصان فناوری وقتی مطرح می قرار می

شـوند.   ار شکسـت مـی  وکـار سـازمان دچـ    کسب های اطالعات در پشتیبانی مناسب از استراتژی

وکار سازمان در کسب مزایـای   کسب های شود که استراتژی زمانی مطرح می ،نقصان استراتژی

 بـر  .شـود  های موجود فناوری اطالعات سازمان دچـار شکسـت مـی    ها و توانایی کامل از قابلیت

العـات  فنـاوری اط  هـای  توان به میزان پشتیبانی استراتژی این اساس، همسویی استراتژیک را می
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 هـای  وکـار از اسـتراتژی   کسـب  های وکار و نیز میزان پشتیبانی استراتژی کسب های از استراتژی

؛ وانگـر و  2009، 1خیاتـا و زوالکرنـان   ؛2012، و همکـاران  )ونـگ  کردفناوری اطالعات تعبیر 

 (.2006، 2همکاران

 ؛توانمنـد کنـد   را یتواند چابک یم وکار کسب فناوری اطالعات و استراتژی نیب ییهمسو

فنـاوری اطالعـات منتقـل     رانیتواند بـه مـد   یم وکار کسب استراتژی در یضرور راتییتغ ،رایز

توانـد بـا    یوکـار مـ   کسـب  اسـتراتژی  تیهدا یبرا فناوری اطالعات یهاتیقابل ،نیشود. همچن

 ییهمسـو  توسـط  جادشـده یا یهـا  روال ،نیبنـابرا  وکار به اشتراک گذاشته شود؛ کسب رانیمد

 .(1396پور و همکاران،  شهسواریدهد ) شیافزا را یو نوآور یریپذ تواند انطباق یم

وکار ارائه شده اسـت.   های گوناگونی برای همسویی فناوری اطالعات و کسب بندی دسته

سـوزا و  شـود )  م مـی یهای توسعه، به دو دسـته زیـر تقسـ    همسویی از نظر تدوین اهداف و برنامه

 (:2009، 4و؛ سینگ و و2014، 3ماچادو

 وکار و مدیران فناوری اطالعات،  در این نوع همسویی، مدیران کسب مدت:کوتاه ییهمسو

های یکدیگر دارنـد، در تـدوین اهـداف و     عالوه بر اینکه درک روشنی از اهداف و برنامه

 .کنند مدت یکدیگر نیز مشارکت می های کوتاه برنامه

 وکار و مدیران فنـاوری اطالعـات،    کسب در این نوع همسویی، مدیران بلندمدت: ییهمسو

وکـار   انـداز کـه چگونـه فنـاوری اطالعـات بایـد در موفقیـت کسـب         در تدوین این چشـم 

 شوند. مشارکت کند، سهیم می

 

 پژوهشه نیشیپ

 و محققـان  از بسـیاری  توسـط  وکـار،  کسـب  میـان فنـاوری اطالعـات و    ایجـاد همسـویی   به نیاز

اسـت   شـده  تشـخیص داده  امـروزی  هـای  سازمان از اریبسی اصلی دغدغهعنوان  به پژوهشگران
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مفـاهیم همسـویی فنـاوری     عمـدتاً روی  ،مطالعـات صـورت گرفتـه    .(2013، 1ابوسمان و سلیم)

سـطوحی   بـه  رسـیدن  برای تواند می هایی که چارچوب الگوها و ابعاد، وکار، اطالعات و کسب

به اینکه تمرکـز مـا    با توجهین مقاله، اند. در ا گیرد، تمرکز داشته قرار استفاده همسویی مورد از

، مقـاالتی مـورد   اسـت وکـار   های همسـویی فنـاوری اطالعـات و کسـب     بر روی بررسی چالش

تـرین   ایجـاد همسـویی و اصـلی    2اند کـه بیشـتر بـه ابعـاد اجتمـاعی      بررسی و ارزیابی قرار گرفته

در ادامـه   انـد.  پرداختـه  هـا در ایـن حـوزه بـا آن روبـرو هسـتند،       سـازمان بیشـتر  هایی کـه   چالش

و  تیـ عوامـل موفق ای از برخـی مطالعـات تجربـی صـورت گرفتـه در قالـب دو بخـش         خالصه

 یدانشـ  آوردنبـه دسـت    برای علمی یمبنایهمسویی آورده شده است. این مطالب  یها چالش

هـای آن   وکـار و چـالش   همسـویی فنـاوری اطالعـات و کسـب     مفهوم از بهتر یدرک و تر عمیق

متفـاوتی کـه    اصـطالحات  ازنظـر   صرفصورت گرفته،  تحقیقات از بسیاری در کند. می ایجاد

هـای مشـابهی ذکـر شـده اسـت.       و چالش اند، عوامل موفقیت کرده استفاده مختلف نویسندگان

 هـای مختلـف سـازمان    ذکر شده، با رفتار و شیوه تعامل کارکنان قسـمت  فاکتورهای از بسیاری

 .است مرتبط

 

 فقیتعوامل مو

شرکت انجام دادند و طی آن فاکتورهـای   169روی بر تجربی  ایمطالعه(، 1999) 3تئو و آنگ

وکـار را   کسـب  و فنـاوری اطالعـات   بـر همسـویی اسـتراتژیک    مـؤثر ( CSF) 4حیاتی موفقیت

اول ایـن  . سـه مـورد   کردنـد در این خصوص معرفی  را CSF ی، هجدهفهرستدر و درشناسایی 

 تعهد (:1999، از )تئو و آنگ اند عبارتباشند،  که مربوط به ابعاد اجتماعی همسویی می ،لیست

مـدیریت   از فنـاوری اطالعـات، وجـود دانـش     اسـتراتژیک  اسـتفاده  سازمان بـه  ارشد مدیریت
 

1. Abu Seman and Salim 

2. Social dimensions 

3. Teo and Ang 

4. Critical Success Factor (CSF) 
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ارشـد سـازمان در خصـوص     مـدیریت  وکار، دانش کسب مورد در (IS) 1های اطالعاتی سیستم

IS گیری از ابزارهای فناوری اطالعات. باالی وی در خصوص بهره نفس بهاعتماد و 

تخصـص و  بلـوغ فنـاوری اطالعـات،    عامل:  سه (، در پژوهشی2002) 3حسین و همکاران

را در  تعهـد مـدیرعامل سـازمان در حمایـت از فنـاوری اطالعـات      مهارت فناوری اطالعـات و  

ایج ایــن پــژوهش، نتــ بــر اســاس .نــدکرد بررســی متوســط و کوچــک ســازمان 256خصــوص 

فنــاوری  هــای کارشناسـان  از نزدیـک در جریــان فعالیـت   ارشـد ســازمان،  مــدیران کـه  یهنگـام 

، احتمـال موفقیـت فنـاوری اطالعـات در     کننـد باشـند و از آنـان حمایـت و پشـتیبانی      اطالعات

 بـر  ثرمـؤ  اصـلی  عوامـل  از یکـی  کـه  داد نشـان  این تحقیقات همچنین،. یابد سازمان افزایش می

اسـت   سـازمان  مـدیرعامل  افـزاری  نـرم  دانـش  وکار، میـزان  همسویی فناوری اطالعات و کسب

 (.2002حسین و همکاران، )

فنـاوری   مـدیران  بین رابطه بررسی به خود تجربی تحقیقات (، در2010) 4جانسون و لدرر

 هـا  آنختند. همسویی در این زمینه پردا عوامل نیتر مهم یافتن و وکار اطالعات و مدیران کسب

 مـدیران  و وکـار  کسـب  مسـتحکم مـدیران   یک رابطه و قوی درک وجود یک ادعا کردند که

فنــاوری  هــای هــا و برنامــه در اجــرای اســتراتژی موفقیــت فنــاوری اطالعــات، موجــب افــزایش

 .(2010 ،شد )جانسون و لدرروکار خواهد  کسب و اطالعات

ــپهری ــد و س ــه(، 2016) 5عبدالون ــه برر یا در مقال ــب ــو یس ــتراتژ ییهمس ــاوری  کیاس فن

 ،رانیـ کشـور ا  ژهیـ طـور و  بـه  ،توسـعه  و درحـال  یرعربیغ یوکار در کشورها اطالعات و کسب

 ییعوامـل مـؤثر بـر همسـو     انیـ م یا برجسـته  یهـا  تفـاوت  ،پـژوهش  نیـ پرداختنـد. بـر اسـاس ا   

بـر   کیاسـتراتژ  ییهمسو که یمعتقدند درحال سندگانیدر هر منطقه وجود دارد. نو کیاستراتژ

بـا   هـا  یژگیو نیدارد، ا دیدانش و درک مشترک تأک یگذار مشترک، به اشتراک یزیر برنامه

 یهـا  درصـد شـرکت   5/9تطـابق نداشـته و تنهـا در     یرانـ یا یوکارهـا  در کسب یفرهنگ جار

 یـی اجرا رانیا یسهام یها درصد از شرکت 9/2و  یدولت یها درصد از شرکت 8/5 ،یخصوص
 

1. Information System (IS) 

3. Hussin et al. 

4. Johnson and Lederer 

5. Abdolvand and Sepehri 
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فنـاوری اطالعـات و    رانیمـد  انیـ خـوب م  ایرابطـه باورند کـه وجـود    نیها بر ا . آنتشده اس

و درک  گریکـد ی طیاز محـ  یسـازمان  یواحـدها  نیوکار، موجب ارتقاء سطح شناخت ا کسب

خواهـد   یوکار را در پ فناوری اطالعات و کسب کیاستراتژ ییکه بهبود همسو ،مشترک شده

 .داشت

رفتاری مدیر ارشـد سـازمان و ایجـاد یـک     (، طی پژوهشی دریافت که شیوه 2018) 1شائو

شـده( اثـر مطلـوبی بـر بهبـود       در مقابل فضای کاری بسـته و کنتـرل  ) ریپذ فضای شغلی انعطاف

 در سازمان خواهد داشت. وکار فناوری اطالعات و کسب کیاستراتژ ییهمسو

 

 ها چالش

 در کارکنـان  بـین  ارتبـاط  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  به خود مطالعه (، در1992) 2فنی و همکاران

 از فنـاوری اطالعـات   مـدیران  و اجرایـی  مـدیران  میـان  ارتبـاط  و نیـز  سازمان خارج از و داخل

 اسـاس،  این بر. روند به شمار می وکار کسب و فناوری اطالعات همسویی برمؤثر  اصلی عوامل

مـدیر فنـاوری    و مـدیرعامل  بـین  قـوی  ارتباط یک ی این همسویی، وجودها شرط شیپ از یکی

کارکنان واحد فنـاوری اطالعـات و سـایر     بین مثبت و سازنده همکاری توسعه .است طالعاتا

فنـی و  اسـت )  بـاالترین سـطح همسـویی    بـه  رسـیدن  بـرای  امـری ضـروری   واحدهای سـازمان 

 (.1992همکاران، 

(، صـورت گرفتـه کـه    1999) ریـ بر، توسط لوفتمن و سال 5ای در طول  تحقیقات گسترده

بـا   ها آن. اندشدههمسویی متمرکز  های بازدارنده وتوانمند سازها  شناختبر روی  خاصطور  به

صــنعت مختلــف،  15شــرکت از  500وکــار در  بررســی همســویی فنــاوری اطالعــات و کســب

 (:1999، ریـ کردنـد )لـوفتمن و بر  شناسـایی  شـرح   دین ترین عوامل بازدارنده همسویی را ب مهم

، سـاختار اداری  وکـار  هـای فنـاوری اطالعـات و کسـب     شعدم وجود رابطه نزدیک میـان بخـ  

نامناسب و قرار نگرفتن فناوری اطالعـات در اولویـت سـازمان، نـاتوانی فنـاوری اطالعـات در       
 

1. Shao 
2. Feeny et al. 
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 تیـ حما عـدم  وکـار سـازمان،   عمل به تعهدات خود، شناخت ناکافی فناوری اطالعات از کسب

 اسب در فناوری اطالعات.مناسب مدیران ارشد از فناوری اطالعات و فقدان رهبری من

اجتمـاعی بـر همسـویی     های چالش راتیتأث شناساییمنظور  به مذکور های پژوهش اگرچه

 درک بـه  الـذکر  فـوق  عوامـل  امـا تمـامی   صورت گرفته نشده، وکار فناوری اطالعات و کسب

 ،وکـار سـازمان مـرتبط بـوده     فناوری اطالعات و کسب بین کارکنان واحدهای ارتباط و متقابل

عوامـل  بیشتر باال مشاهده شد،  لیست در کهطور  همان .گیرد قرار می اجتماعی ابعاد که در زمره

میـان   نزدیـک  کاری وجود روابط . عدمفناوری اطالعات است های بازدارنده مربوط به فعالیت

ترین عامل این مسئله بوده کـه ناشـی    اصلی ،ات و دیگر واحدهای سازمانیواحد فناوری اطالع

هـای سـازمان    اسـتراتژی  تـدوین  دربیشـتر  این واقعیت است کـه مـدیران فنـاوری اطالعـات      از

 نـاتوانی در عمـل بـه    بـه علـت  فناوری اطالعات  موارد، از بسیاری شوند. در مشارکت داده نمی

ایـن   .گیـرد  می قرار سرزنش ، موردشده نییتعخص و با بودجه ی مشزمان مدتدر  خود تعهدات

کـار غیـر    میزان زیادی شدن واحد فناوری اطالعات با درگیرمنظور به  موارد بیشتر موضوع در

اسـت )ابوسـمان و    فنـی  ی پـرداختن بـه مسـائل   جـا  به های سازمانی نظیر مواجهه با مقاومت فنی

 هـای  پـروژه  اجـرای  بـر  نظـارت بـرای   ازیموردنارتباط . (2006، 1؛ کرنز و سابروال2013 م،یسل

مدیران و کارکنان واحد فناوری اطالعات و دیگـر واحـدهای سـازمانی     میانفناوری اطالعات 

وکار ندارنـد   مدیران فناوری اطالعات آشنایی الزم را با ادبیات کسب که یهنگامندارد.  وجود

خواهـد داشـت.    بـه دنبـال  ه اثرات منفی برای سـازمان  وکار نبوده ک قادر به درک مسائل کسب

 کـاری،  روابـط  بهبـود  روی بایـد  وکـار  کسـب  ، مـدیران فنـاوری اطالعـات و مـدیران    جهیدرنت

 هـا و  هـای الزم در پیشـبرد برنامـه    پشـتیبانی  اعمـال  هـای سـازمان،   استراتژی توسعه در مشارکت

م موفقیـت سـازمان در رفـع هریـک از     ی، عدطورکل بهکنند.  تمرکز ها پروژهمؤثر بندی  اولویت

ی هـا  تیـ مأمورهـا و   الذکر، موجب ناکامی آن در دسـتیابی بـه اسـتراتژی    عوامل بازدارنده فوق

 .(1999 ر،یلوفتمن و بر؛ 2007، 2اشپیلبرگ و همکارانشد )خود خواهد 
 

1. Kearns and Sabherwal 

2. Shpilberg et al. 
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بر اهمیـت مشـارکت مـدیران فنـاوری اطالعـات و       ،(، در پژوهشی2000ریچ و بنباست )

و  چیـ انـد )ر  کـرده  دیـ تأکتعـاملی،   وزمان  طور هم بهیکدیگر  ریزی برنامه فرایند در وکار کسب

روابط کارکنـان در خـارج از    غیررسمی های شبکه که همچنین معتقدند ها آن(. 2000 ،بنباست

 1همسویی دارد. در پژوهش کاشـانچی و تولنـد   به دستیابی در ییبسزا های اداری اهمیت محیط

معتقدند که ابعاد اجتماعی همسویی فناوری  ها آن؛ شود همین تفکر دیده می (، نیز مشابه2008)

طور خاص آن دسته از افرادی کـه   وکار وابسته به افراد شاغل در سازمان و به اطالعات و کسب

. عـواملی کـه   اسـت وکـار مواجـه هسـتند،     طور مستقیم با نیازهای فناوری اطالعـات و کسـب   به

 (:2008، و تولنـد  یکاشـانچ از ) اند عبارت اند دادهمورد بررسی قرار  (2008کاشانچی و تولند )

و ، ساختار اداری فناوری اطالعـات  وکار کسبو  فناوری اطالعاتهای  استراتژی عدم شفافیت

 .وکار در تمام سطوح کسبفناوری اطالعات و بین دوستانه ارتباط و  وکار کسب

(، نخستین کسانی بودند که در مدل خـود بـرای همسـویی فنـاوری     2000ریچ و بنباست )

 طـور  بـه  هـا  آن ،مچنیناند. ه را در نظر گرفته 2و ذهنی دو بعد اجتماعی ،وکار اطالعات و کسب

کـه در مطالعـات   وکـار   خاص مطالعه بر روی بعد اجتماعی همسویی فناوری اطالعات و کسب

. بعـد اجتمـاعی، شـرایطی را تعریـف     کردنـد آغـاز  را  گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود

 بـه  و ک کردهدر را یکدیگرفناوری اطالعات  مدیران و وکار کند که در آن مدیران کسب می

متعهد هستند. بعد ذهنـی، نیـز    وکار های فناوری اطالعات و کسب برنامه و ، اهدافها تیمأمور

 وکـار  هـای فنـاوری اطالعـات و کسـب     برنامـه  ای از به شرایطی اشاره دارد که در آن مجموعـه 

 .(2000،و بنباست چیر) مرتبط به هم و با کیفیت باال موجود باشد

توسـط  طالعات گذشته که فاکتورهـای همسـویی شناسـایی شـده     برخی از م ،1جدول در 

از ابعـاد اجتمـاعی همسـویی، در زمـره      (2000و بنباسـت )  چیـ رتوان بنا بـر تعریـف    آنان را می

، نمـایش داده  کـرد بنـدی   طبقـه  (2000و بنباسـت )  چیـ ربا مـدل همسـویی    مرتبط یها پژوهش

 اند: شده
 

1. Kashanchi and Toland 

2. Intellectual dimension 
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 (2000و بنباست ) چیر ییمدل همسوهای مرتبط با  : پژوهش1جدول 
 

 فاکتورهای همسویی دهنده ارائه
 ییمدل همسوابعاد اجتماعی مرتبط در 

 (2000و بنباست ) چیر
ی و فن

همکاران 
(1992) 

 میان کارکنان در داخل و خارج از سازمان ارتباط .1
ــاط .2 ــان ارتب ــد می ــد   رانیم ــات و م ــاوری اطالع  رانیفن

 وکار کسب

 رانیوری اطالعات و مدفنا رانیمد انیارتباط م -
 وکار کسب

تئو و آنگ 
(1999) 

از  کیارشد سازمان به اسـتفاده اسـتراتژ   تیری. تعهد مد1
 فناوری اطالعات

( در IS) یاطالعـات  یهـا  سـتم یس تیری. وجود دانش مد2
 وکار مورد کسب

و  ISارشــد ســازمان در خصــوص    تیری. دانــش مــد 3
 یز ابزارهاا یریگ او در خصوص بهره ینفس باال اعتمادبه

 فناوری اطالعات
 توسـط دپارتمـان   نـان یاطم قابـل خدمات مناسب و  ارائه .4
 سازمان( IS) یاطالعات یها ستمیس
دپارتمـــان  ارتبـــاط مســـتمر میـــان کـــاربران و وجــود  .5
 ( سازمانIS) یاطالعات یها ستمیس

واحـد   انیـ دامنه دانش بـه اشـتراک گذاشـته م    -
 یمانساز یواحدها ریفناوری اطالعات و سا

 سابقه موفق فناوری اطالعات -
 رانیفناوری اطالعات و مد رانیمد انیارتباط م -

 وکار کسب

 ریلوفتمن و بر
(1999) 

فنـاوری   یهـا  بخـش  انیـ م کیـ . عدم وجـود رابطـه نزد  1
 وکار اطالعات و کسب

ــاختار ادار2 ــاوری   ی. سـ ــرفتن فنـ ــرار نگـ نامناســـب و قـ
 سازمان تیاطالعات در اولو

 وری اطالعات در عمل به تعهدات خودفنا ی. ناتوان3
ــاف 4 ــناخت ناک ــب  ی. ش ــات از کس ــاوری اطالع ــار  فن وک

 سازمان
 ارشد از فناوری اطالعات رانیمناسب مد تیحما . عدم5
 مناسب در فناوری اطالعات ی. فقدان رهبر6

واحـد   انیـ دامنه دانش بـه اشـتراک گذاشـته م    -
 یسازمان یواحدها ریفناوری اطالعات و سا

 موفق فناوری اطالعات سابقه -
 رانیفناوری اطالعات و مد رانیمد انیارتباط م -

 وکار کسب
فنـــاوری اطالعـــات و  یزیـــر ارتبـــاط برنامـــه -

 وکار کسب

و  نیحس
همکاران 

(2002) 

 . بلوغ فناوری اطالعات1
 تخصص و مهارت فناوری اطالعات .2
ــد3 ــد مـ ــازمان در حما رعاملی. تعهـ ــسـ ــاوری  تیـ از فنـ

 اطالعات

واحـد   انیـ ه دانش بـه اشـتراک گذاشـته م   دامن -
 یسازمان یواحدها ریفناوری اطالعات و سا

و  یکاشانچ
 (2008)تولند 

ــفاف 1 ــدم ش ــتراتژ تی. ع ــا یاس ــاور یه ــات و  یفن اطالع
 وکار کسب

 وکار فناوری اطالعات و کسب ی. ساختار ادار2
وکـار در   فناوری اطالعات و کسب نی. ارتباط دوستانه ب3

 تمام سطوح

 رانیفناوری اطالعات و مد رانیمد انیتباط مار -
 وکار کسب

فنـــاوری اطالعـــات و  یزیـــر ارتبـــاط برنامـــه -
 وکار کسب

جانسون و 
 (2010لدرر )

 وکار میان متخصصان فناوری اطالعات و کسب ارتباط .1
 ی از همسوییدرک قو کیوجود  .2

 رانیفناوری اطالعات و مد رانیمد انیارتباط م -
 وکار کسب
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تـوان گفـت    تر مورد بررسی قـرار گرفتنـد، مـی    هایی که پیش بندی پژوهش جمع عنوان به

 اند عبارتوکار  همسویی فناوری اطالعات و کسب یدر بعد اجتماعها و موانع  چالش نیتر مهم

 از:

 وکار کسب و فناوری اطالعات های بخش میان نزدیک رابطه وجود عدم .1

 توانی کارکنان سازمانتجربگی و نا ساختار اداری نامناسب و بی .2

 مناسب از آن تیحما عدمنگرش نامناسب مدیران ارشد سازمان به فناوری اطالعات و  .3

گذاشته میان واحد فناوری اطالعات و سـایر واحـدهای    به اشتراکناکافی بودن دانش  .4

 سازمانی

 فناوری اطالعات. در مناسب رهبری فقدان .5

هـای   وکار از محـیط  طالعات و کسبهای فوق، اهمیت شناخت مدیران فناوری ا پژوهش

وکـار را اثبـات    بهبود همسویی فناوری اطالعات و کسـب برای یکدیگر و وجود درک متقابل 

وکـار و   های همسویی فناوری اطالعـات و کسـب   هایی که بر روی رفع چالش کنند. سازمان می

ی در دسـتیابی بـه   تـوجه  بـل قا، پیشـرفت  انـد کـرده هـا تمرکـز    کاهش ابعاد اجتماعی این چالش

 اند. داشته شده نییتعهای از پیش  اهداف و استراتژی

 

 پژوهش مدل مفهومی

 هـا،  چالش مختلف، همگی به مشکالت تحقیقاتی که در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفتند،

وکار اشاره  همسویی فناوری اطالعات و کسب به دستیابی در و یا بازدارنده توانمند سازعوامل 

طور خاص به مطالعه و بررسـی ابعـاد    (، به2000بنباست )تنها ریچ و  ها آناما در میان ؛ اند مودهن

از مـدل ارائـه شـده     بنابراین،اند.  های موجود در این حوزه پرداخته اجتماعی همسویی و چالش

 در این پژوهش استفاده خواهد شد. ها آنتوسط 

کند  اصلی را تعیین می عامل ، چهار1ق شکل (، مطاب2000بنباست )مدل همسویی ریچ و 

ــه همســویی موفقیــت  ــاوری اطالعــات و کســب  کــه منجــر ب ــز فن وکــار در بعــد اجتمــاعی   آمی

 :ازاند  عبارت .این عواملشوند می
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 (2000،و بنباست چیپژوهش )ر: مدل مفهومی 1شکل 

 

عات و سایر واحدهای گذاشته میان واحد فناوری اطال به اشتراکدامنه دانش 

 سازمانی

 در واحد فناوری اطالعات و سایر واحدهای سازمانی(طرف ) دو هر توانایی به این عامل اشاره

 کلیـدی  هـای کـاری   فراینـدها و روال  و قابلیـت مشـارکت در   درک و شناخت عمیق یکـدیگر 

وجـود   بـا . دارد هـا  آنهـای موجـود و همکـاری در زمینـه رفـع       ضمن توجه به چالش یکدیگر،

 سازمانی، مدیران قادر واحدهای سایر و فناوری اطالعات واحد میان گذاشتهبه اشتراک  دانش

 فراینـد  موجـب مشـارکت در   یکدیگر بـوده کـه ایـن موضـوع     درک بهتر و ارتباط برقراری به

 خواهد شد. ریزی یکدیگر برنامه
 

 سابقه موفق فناوری اطالعات

فنـاوری   ریـزی  میـان برنامـه   ارتبـاط  بـر  مثبـت  و مسـتقیم  اثیریتـ  ،فناوری اطالعات موفق سابقه

 میان گذاشته به اشتراک دانش دامنه

 واحدهای سایر و اطالعات یفناور واحد

 سازمانی

 اطالعات یفناور موفق سابقه

 و اطالعات یفناور مدیران میان ارتباط

 وکارکسب مدیران

و  اطالعات یفناورریزی ارتباط برنامه

 وکارکسب

 همسویی
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 موجـب  ،گذشـته در حـوزه فنـاوری اطالعـات     های گذارد. شکست می وکار و کسب اطالعات

 و کـاهش تعامـل   اعتمـاد،  سازمان شده کـه طبعـاً کـاهش    فناوری اطالعات واحد اعتبار کاهش

 دارد. به دنبالوکار را  کسب طرف از تیحما عدم

 

 وکار مدیران کسب و فناوری اطالعات مدیران میان ارتباط

وکار سازمان، موجـب درک بهتـر    کسب مدیران و فناوری اطالعات مدیران میان وجود ارتباط

 زیـادی  حـد  تا های یکدیگر شده که ضمن تسهیل همسویی های حوزه از مسائل و چالش ها آن

 .کند می سازمان کمکفناوری اطالعات  از منابعمؤثر  گیری بهره به

 

 وکار ریزی فناوری اطالعات و کسب ارتباط برنامه

فنـاوری   بیشتر مدیران وکار که بر مبنای مشارکت کسب و فناوری اطالعات ریزی برنامه ارتباط

هـای یکـدیگر    هـا و اسـتراتژی   وکار سازمان در فرایند تـدوین برنامـه   کسب مدیران و اطالعات

ریـزی   کنـد برنامـه   های سازمان، کمک مـی  تراتژیگیرد، با شناخت دقیق اهداف و اس شکل می

 سازمان صورت پذیرد. فناوری اطالعاتمنابع  کارآمدتری ریکارگ بهمناسبی برای 

 

 شناسی پژوهش روش

 دسـتیابی  در بازدارنـده  وتوانمند ساز  عوامل ها و چالش دقیق مشکالت، لیوتحل هیتجز منظور به

انجـام   منظـور  بـه مقیاس  های بزرگ ی از سازمانوکار، یک کسب و فناوری اطالعات همسویی به

 اداری، ساختار پیچیدگی دلیل به مقیاس بزرگ های مطالعه موردی، انتخاب شده است. سازمان

وکـار   کسـب  و فنـاوری اطالعـات   به افـزایش همسـویی   مند عالقهبسیار  منابع خود، ها و فعالیت

 بنـابراین، ؛ در این زمینه مواجه هستند های بیشتری همچنین با مشکالت و چالش ها آن .باشند می

خصـوص   در عمیق و جامع دیدگاه یک به دستیابیمنظور  به مقیاس بزرگ سازمان یک انتخاب

از . اسـت اجتماعی ضروری  بعد در وکار کسب و فناوری اطالعات همسویی مشکالت و موانع

مقیـاس و   هـای بـزرگ   سـازمان  ، یکی ازرانیبانک ا پستهدف، در نظر گرفتن این با همین رو 



 185 وکار  ابعاد اجتماعی ناهمسویی فناوری اطالعات و کسب

 

 

بانـک دولتـی    این. شدانجام مطالعه موردی انتخاب برای  ایران، در مشهور و بزرگ بانک یک

 حوزه فنـاوری اطالعـات   یتخصص  و یا توسعه عنوان بانک به ،قانون بر اساس 1395سال  از که

شـعبه،   400 از بـیش  دارای های آن در این حوزه تمرکـز یافتـه اسـت،    تعیین شده و اهم فعالیت

 ( است.1398 سال در) کارمند 4000 حدود و باجه خدمات بانکی 9000

اسـتراتژی پـژوهش    و از نظـر  های پژوهش، کـاربردی  گیری جهت نظرپژوهش حاضر از 

مشـاهده و   هـا از طریـق مصـاحبه،    ابزار اصلی گردآوری اطالعـات و داده  .موردی استه مطالع

 .و لذا رویکرد آن کیفی است آوری شده بررسی اسناد و مدارک جمع

ــور،   ــن منظ ــرای ای ــب ــ  یبرخ ــناد داخل ــزارش  یاز اس ــون: گ ــک همچ ــای بان ــاالنه،  ه س

 یهـا  یها و اسـتراتژ  و برنامه یسازمان یواحدها ریجلسات واحد فناوری اطالعات با سا صورت

اشـباع نـوزده   ند که تا رسیدن به قرار گرفت لیوتحل هیوکار، مورد تجز فناوری اطالعات و کسب

 مورد ادامه یافت.

در این پژوهش نیازمند ارتبـاط   شده یطراح سؤاالتهمچنین، نظر به اینکه دریافت پاسخ 

، ابـزار  اسـت ای واحـد فنـاوری اطالعـات و سـایر واحـدهای سـازمانی        و تعامل بـا افـراد حرفـه   

 از برخـی  ربیشـتر د  تـر، فـراهم نمـودن جزئیـات     انـداز وسـیع   به دلیل ارائه یـک چشـم   مصاحبه،

آوری  جمـع بـرای  ترین گزینه  مناسب عنوان بهعملی  و امکان بررسی تجربیات پیچیده یها جنبه

و  (2000و بنباسـت )  چیـ رمصـاحبه بـر مبنـای پـژوهش      سـؤاالت ساختار و  .ها انتخاب شد داده

 نیتـر  مهـم بـا هـدف شناسـایی     ،هـا  . ایـن پرسـش  شـده اسـت  های مرتبط طراحی  دیگر پژوهش

های پیشـین مـورد بررسـی     وکار که در پژوهش ی همسویی فناوری اطالعات و کسبها چالش

 یسـازمان  مدیریت دانش"، "کننده  مشخصات مشارکت"اند و در پنج بخش اصلی:  قرار گرفته

فنـاوری   مـدیران  میـان  در مـورد ارتبـاط   سؤال" ،"اطالعات فناوری  در مورد سوابق سؤال"، "

تـدوین شـده    "مشـترک   یکاسـتراتژ  یزیر برنامهدر مورد  سؤال"و  "وکار  کسب و اطالعات

هـای خـود    کنندگان امکان اعالم نظرات و دیـدگاه  است. همچنین در انتهای مصاحبه مشارکت

 اند. دارای اهمیت بوده را داشته ها آنکه از نظر 
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 قیـ در تحق هـا  افتـه ی یکه معادل بـا اسـتحکام علمـ    ییایو پا ییروا شیو افزا یابیارز یبرا

و  یـی اسـتفاده شـد کـه معـادل روا     (1985) 1وباگو  نلنکیل یشنهادیپ یها است، از روش یفیک

موثـق بـودن و   " اریـ چهـار مع  ،روش نیـ ا هیمنظور و بر پا نیبد است. یکم قاتیدر تحق ییایپا

2(یریاعتبار )باورپذ
3یریپذ انتقال" ،"

4یریپذنانیاطم"، "
5یریپذ دییتأ"و  "

در  یابیارز برای "

 مـورد  قیـ تحق ییایـ از صـحت و پا  نـان یاطم یبـرا  ییهـا  روش ،گرفته شد. در طول مطالعـه  نظر

 یمحور میها و مفاه صحت داده دییتأ یکنندگان برا مشارکت یاستفاده قرار گرفت. از بازنگر

آنـان نبـود،    دگاهیـ د انگریـ کننـدگان ب  کـه ازنظـر شـرکت    یمیشده، استفاده شد. مفاه استخراج

از آن، عـالوه بـر گـروه     اصـل ح یهـا و کـدها   از مصـاحبه  یمتن برخـ  نی. همچنشد یاصالح م

قـرار   دییـ و تأ یمـورد بررسـ   یفـ یک قیـ تحق نـه یدر زم تن از افـراد متخصـص   توسط پنج ق،یتحق

بـرای اطمینـان از روایـی سـاختار و سـؤاالت مصـاحبه، از نقطـه نظـرات کارشناسـان و           گرفت.

 یریکـارگ  د و به استناد نظرات خبرگـان و بـه  وکار استفاده ش فناوری اطالعات و کسب رانیمد

 .گردیدها در طراحی ابزار سنجش، از روایی پرسشنامه اطمینان حاصل  آن

وکـار   تعدادی از کارشناسان و مدیران فناوری اطالعات و کسب ،این پژوهش انجام برای

تخـاب  ان پـژوهش  سـؤاالت گـویی بـه    در پاسـخ  هـا  آنهـایی   توانایی و تجارب به توجه بانک با

های مختلف  . این افراد دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط و تجربیات مناسب در حوزهاند شده

بـه   رانیـ بانک ا پستوکار بوده که از مسئولین متوسط و سطح باالی  فناوری اطالعات و کسب

انـد. ایـن افـراد همچنـین در طراحـی و اجـرای        شـده  دیـ تائشمار رفته و توسط بانـک معرفـی و   

وکـار   های بانک مشارکت فعال داشته، لـذا بـر همسـویی فنـاوری اطالعـات و کسـب       استراتژی

کننـدگان هـر دو حـوزه فنـاوری اطالعـات و       با مشـارکت  ،مصاحبه 10هستند. تعداد  رگذاریتأث

 دقیقه به طول انجامید. 60متوسط  طور بهها  از این مصاحبه هرکداموکار صورت گرفت.  کسب

 
 

 

1. Lincoln and Guba 
2. Credibility 

3. Transferability 
4. Dependability 

5. Confirmability 



 187 وکار  ابعاد اجتماعی ناهمسویی فناوری اطالعات و کسب

 

 

 پژوهش یها افتهی

 کنندگان مشارکت یشناخت تیجمعاطالعات 

 کنندگان مـرد و  درصد مشارکت 63دهد که  آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نشان می

درصـد دارای   46، پلمید درصد دارای مدرک فوق 22از این تعداد  د.ها زن هستن درصد آن 37

ی ردرصـد در مقطـع دکتـ    10ارشد و  یدرصد دارای مدرک کارشناس 22کارشناسی،  مدرک

درصـد   28سـال و   40تا  30درصد بین  54 ،سال 30درصد افراد کمتر از  18. اند تحصیل کرده

 5درصد بـین   46سال،  5سابقه کاری کمتر از  ها درصد آن 20 .اند سال سن داشته 50تا  40بین 

ــا  ــال و  15ت ــد آن 34س ــین    درص ــاری ب ــابقه ک ــا  15 هــا س ــته  25ت ــد. در میــان   ســال داش ان

رئـیس   ردیـف شـغلی  درصد در  20کارشناس،  ردیف شغلیدرصد در  52، کنندگان مشارکت

اداره رئـیس   ردیـف شـغلی  درصد در  13و  اداره کلمعاون  ردیف شغلیدرصد در  15، دایره

 .اند کل مشغول به کار بوده

 

 تحلیل نتایج

 های صـورت گرفتـه در قسـمت قبـل مـورد      از مصاحبه آمده دست بهتجربی  نتایج این بخش در

 .قرار گرفته است لیوتحل هیتجز

 
 وکار فناوری اطالعات و کسب ییهمسو یموانع اجتماع کلیدی کدهای و مفاهیم ها، مقوله: 2جدول 

 

 منابع استخراج کدها کدها مقوله

مدیریت دانش 

 سازمانی

 گریکدی طیاز مح یسازمان یشناخت نامناسب واحدها
لوفتمن و ، (1999تئو و آنگ )

باست و بن چیر، (1999) ریبر

 و همکاران نیحس، (2000)

، مستندات و (2002)

جلسات مرتبط با  صورت

 های فناوری اطالعات پروژه

 دانش در سازمان یگذار مقاومت در برابر به اشتراک

 وکار و جداگانه واحد کسب یانفراد یها یریگ میتصم

 یریادگی یبرا یعدم وجود زمان کاف

 شده یسپار برون یها یاستراتژ



  1398پاییز ـ 29ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                          188

 

 منابع استخراج کدها کدها مقوله

سوابق فناوری 

 اطالعات

 خلف وعده فناوری اطالعات
لوفتمن و ، (1999تئو و آنگ )

و بنباست  چیر ،(1999) ریبر

، مستندات و (2000)

جلسات مرتبط با  صورت

های فناوری اطالعات،  پروژه

های اداری با موضوع  نامه

ها، مشکالت و   درخواست

شکایات از واحد فناوری 

 اطالعات

 صاتمشخ تیعدم شفاف

 یمیقد رساختیفراوان و ز یتقاضاها

 متفاوت یارهایاهداف و مع

 ها در پروژه ریافراد متفاوت درگ

 در فناوری اطالعات ینفس کاف عدم وجود اعتمادبه

 میان ارتباط

فناوری  مدیران

 و اطالعات

 مدیران

 وکار کسب

 مپسونیادواردز و س ،یفن یو رسم مینبود جلسات متعدد، مستق

، (1999و آنگ ) تئو، (1992)

، (1999) ریو بر لوفتمن

، (2008و تولند ) یکاشانچ

، (2010و لدرر ) جانسون

با موضوع  یادار یها نامه

عملکرد از  اعالم نارضایتی

 واحد فناوری اطالعات

فناوری اطالعات و  انیارتباط م یبرقرار یناتوان

 وکار کسب

العات و فناوری اط انیزبان مشترک م کینبود 

 وکار کسب

 خود یازهاین انیوکار در ب کسب یناتوان

 نیطرف یاعتماد یب

ریزی  برنامه

استراتژیک 

 مشترک

فناوری اطالعات و  یواحدها رانیعدم مشارکت مد

 گریکدی کیاستراتژ یزیر برنامه ندیوکار در فرا کسب

و  چیر، (1999) ریلوفتمن و بر

و  یکاشانچ، (2000بنباست )

 یها گزارش، (2008) تولند

واحدهای مختلف  ساالنه

ها و  ، برنامهسازمانی

 ی واحدهایها یاستراتژ

فناوری اطالعات و 

 وکار کسب

 مناسب در فناوری اطالعات یفقدان رهبر

 سازمان اسیاندازه و مق

 ها ها در پروژه و نقش فیوظا قیدق فیعدم تعر
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فنـاوری اطالعـات    ییهمسو یی موانع اجتماعها، مفاهیم و کدهای کلید از مقوله کیهر

های  از مصاحبه آمده دست بهبه اطالعات  با توجهاند،  شده یمعرف 2جدول که در وکار  و کسب

و نظـرات خبرگـان هـر دو حـوزه فنـاوری اطالعـات و        کننـدگان  صورت گرفتـه بـا مشـارکت   

 قرار گرفته شده است. لیوتحل هیمورد تجزوکار  کسب

 

 زمانیمدیریت دانش سا

از  یبرخ شناخت نامناسب واحدهای سازمانی از محیط یکدیگر: -الف

به  یادانش  یریتکنندگان فناوری اطالعات معتقدند که در حال حاضر مد مشارکت

 یطاز مح یسازمان یشناخت واحدها، لذا دانش در بانک وجود ندارد یگذار اشتراک

 اطالعات یواحد فناورکنندگان  است. همچنین تمام مشارکت نامناسب یکدیگر ناکافی و

، فناوری اطالعاتوکار عمدتاً شناخت مناسبی از  معتقدند که مدیران و کارکنان کسب

وکار به  علت این مسئله را عدم تمایل کارکنان کسب ها آنها و مشکالت آن ندارند.  پیچیدگی

دانند. از طرف دیگر،  به دلیل پیچیدگی نسبی آن می فناوری اطالعاتشناخت 

فناوری وکار معتقدند که این مسئله ناشی از ناتوانی کارکنان  کنندگان کسب مشارکت

برای کارکنان  فهم قابلای ساده و  در انتقال مناسب مسائل فناوری اطالعات به شیوه اطالعات

کنند که درک مدیران فناوری اطالعات از نیازها و  همچنین ادعا می ها آن. استوکار  کسب

فناوری کنندگان واحد  وکار ناقص و ناکافی است. یکی از مشارکت اهداف اصلی کسب

ضمن رد این موضوع معتقد است که این انتظاری نادرست است و مدیران فناوری  اطالعات

درگیر مسائل  ها آن چراکهوکار ندارند،  اطالعات فرصتی برای شناخت دقیق جزئیات کسب

 کنند. حوزه خود بوده و اهدافشان را دنبال می

توان گفت  ی میطورکل بهی دانش در سازمان: گذار به اشتراکمقاومت در برابر  -ب

 یگذار به اشتراکای به مستندسازی و  بانک عالقه کارکنان واحدهای مختلفبیشتر 

با سایر واحدهای سازمانی ندارند. به همین علت کارکنان هر واحد ها، دانش و تجارب  مهارت

فناوری کنندگان واحد  دسترسی ندارند. یکی از مشارکت ازیموردنعات در مواقع لزوم به اطال
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و یا  1در بسیاری از مواقع دسترسی به یک سند درخواست پیشنهاد"اظهار داشت:  اطالعات

الزم است با یکی از  ازیموردنپذیر نبوده و برای دستیابی به اطالعات  برخی اسناد داخلی امکان

کنندگان معتقدند،  همچنین برخی از مشارکت "ت گیرد.افراد مطلع مالقات حضوری صور

ها و تجارب، حفم امنیت  ی دانش، مهارتگذار به اشتراکعلت مقاومت افراد در  نیتر مهم

زیرا در این حالت، بانک در پیشبرد برخی اهداف خود ؛ شغلی و ایجاد اعتبار کاری است

 ی خواهد داشت.در پپیشرفت بانک را وابسته به آن فرد خواهد بود که البته این مسئله کندی 

 وکار در کسبواحد  وکار: های انفرادی و جداگانه واحد کسب گیری تصمیم -پ

بدون مشورت با  فناوری اطالعاتمرتبط با  خصوص طراحی و ارائه برخی از راهکارهای

 کنندگان کند. تعدادی از مشارکت گیری می انفرادی تصمیم طور بهو  فناوری اطالعاتواحد 

وکار از دانش فناوری اطالعات  وکار علت این موضوع را برخورداری مدیران کسب کسب

در این مواقع ضرورتی برای مشورت با  که یطور بهدانند،  مورد نیاز در خصوص آن راهکار می

معتقدند که  فناوری اطالعاتکنندگان  مشارکت ،وجود ندارد. در مقابل فناوری اطالعات

وکار  ری اطالعات کامالً تخصصی بوده و لذا در این موارد واحد کسبراهکارهای حوزه فناو

شرح دهد تا اقدام  فناوری اطالعاتکامل برای کارکنان  طور بهتنها باید نیاز و اهداف خود را 

در این کنندگان واحد فناوری اطالعات  از مشارکت الزم توسط آنان صورت پذیرد. یکی

وکار و فناوری اطالعات  این قبیل مشکالت، حوزه کسب رفع منظور به"اظهار داشت: زمینه 

هایی مرکب از کارشناسان دو  گروه ،باید زیرمجموعه یک مدیریت ارشد قرار گیرند. سپس

های قدیمی و جدید فناوری اطالعات و اتخاذ  حوزه تشکیل شده و به بررسی و تحلیل پروژه

 "تصمیمات نهایی بپردازند.

وکار معتقد  کنندگان کسب یکی از مشارکت ای یادگیری:عدم وجود زمان کافی بر -ت

است میزان زمانی که کارکنان برای یادگیری و شناخت محیط واحد سازمانی مقابل صرف 

. واحدهای است ها آنها تحصیالت، تجربیات و عالیق شخصی  کنند وابسته به مسئولیت می

ها و اهداف خاص خود را  وکار هر دو فشارهای کاری، مسئولیت فناوری اطالعات و کسب
 

1. RFP: Request For Proposal 
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 ها آنشناخت محیط واحد سازمانی مقابل از برای زیادی فرصت الزم را  تا حدداشته که 

در این زمینه معتقد است چنانچه  کنندگان واحد فناوری اطالعات از مشارکت گیرد. یکی می

اعتبار داده شود، ارزش و  "تجربه داشتن "به اندازه  "دانش فراگیری "در مناسبات سازمانی به 

خواهند مقابل صرف  یواحد سازمان یطو شناخت مح زمان بیشتری را برای یادگیری کارکنان

 .کرد

در برخی موارد بدون مشورت  وکار کسب یرانمد سپاری شده: های برون استراتژی -ث

ها و  اتژیهای بیرونی نموده، استر شرکتبا  با واحد فناوری اطالعات، اقدام به برقراری ارتباط

را از  فناوری اطالعاتگذاشته و نیازهای خود به ابزارهای  ها آنبانک را در اختیار  اطالعات

کارفرمای پروژه  عنوان بهشرایطی را که در آن خود  ها آن، درواقع .کنند می نیتأماین طریق 

 وری اطالعاتفناحضور داشته باشند را به حالتی که مجبور به تعامل و برقراری ارتباط با واحد 

معتقد است انعقاد قرارداد فناوری اطالعات  کنندگان  یکی از مشارکت دهند. باشند، ترجیح می

دهنده ابزارها و خدمات فناوری  های ارائه مستقیم توسط سایر واحدهای سازمانی با شرکت

ت به عدم تمایل نسب و فناوری اطالعاتهای واحد  اطالعات، به معنای اهمیت ندادن به قابلیت

که موجب شکست  وکار و فناوری اطالعات بوده کسب یگذار به اشتراک بهبود روابط و

 شده است.ای در بانک  و جزیره کپارچهی ریغهای  ها و ایجاد سیستم بسیاری از این قبیل پروژه

 

 سوابق فناوری اطالعات

 از وکار معتقدند یکی کنندگان کسب مشارکت :فناوری اطالعاتخلف وعده  -الف

در ، ها آنهای بزرگ و غیرمنطقی است. از دید  دادن وعدهفناوری اطالعات  یراناشتباهات مد

 آمیز آن ، مدیران فناوری اطالعات نسبت به اجرای موفقیتفناوری اطالعاتهای  پروژهابتدای 

هایی که ممکن است در درازمدت با آن مواجه  گرفتن چالش در نظربدون  و هبود ینب خوش

وکار  کنندگان کسب زیرمجموعه خود دارند. یکی از مشارکت یها یتقابل مثبتی بهنگاه  شوند،

با هدف جلب نظر بیشتر ، فناوری اطالعاتهای خوب مدیران  معتقد است که این وعده

 گیرد. مدیران ارشد بانک صورت می
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کنندگان فناوری اطالعات بر این باورند که علت  مشارکتعدم شفافیت مشخصات:  -ب

و  ازیموردننبود اطالعات  در بانک، فناوری اطالعات یها از پروژه یاریبسصلی شکست ا

 یندر آغاز اهای خود  وکار در بیان دقیق مشکالت و خواسته ناتوانی مدیران و کارکنان کسب

ها و  قابلیت افزار، در ابتدای یک پروژه طراحی نرم ها آن ،طور مثال به .استها  پروژه

فناوری واحد  ،لذا ؛کنند دقیق و شفاف ترسیم نمی طور بهمورد نظر خود را  های سیستم ویژگی

نموده و پس  ، اقدامافزار با توجه به اطالعات ناقصی که در اختیار دارد به طراحی نرم اطالعات

در این  دهند. وکار، آن را مطابق با نیازهایشان تشخیص نمی از پایان پروژه، مدیران کسب

معموالً به دلیل عجله  معتقد استکنندگان فناوری اطالعات   از مشارکت یکی زمینه،

، ضمن اینکه دقت الزم در بیان نیازها ازیموردنهای  سیستم نمودن یاتیعملوکار برای  کسب

وجود  ها آنها پیش از اجرایی شدن  ارزیابی پروژهبرای گیرد، فرصت کافی نیز  صورت نمی

را مقصر این  فناوری اطالعاتوکار، واحد  کنندگان کسب ف دیگر، مشارکتندارد. از طر

های  اقدام به آغاز یک پروژه بدون شناخت دقیق مشکالت و خواسته چراکهدانند،  شکست می

 وکار کرده است. کسب

عواملی که مانع از ارائه  نیتر مهمیکی از  های قدیمی: تقاضاهای فراوان و زیرساخت -پ

شود،  به تقاضاها و انتظارات فراوان مدیران بانک می فناوری اطالعاتاحد پاسخ مناسب و

افزاری( قدیمی و ناکارآمد فناوری  افزاری و نرم تجهیزات سخت) یها برخی زیرساخت

کنندگان فناوری اطالعات معتقد است که انتظار واحد  اطالعات بانک است. یکی از مشارکت

ر خصوص چابکی و ارائه پاسخ مناسب، سریع و د فناوری اطالعاتوکار از واحد  کسب

زیرساخت قدیمی و بعضاً  چراکه، در شرایط فعلی غیرمنطقی است. ها آنموقع به تقاضاهای  به

از  کند. یکی دیگر سلب می فناوری اطالعاتفرسوده امکان چابکی را تا حد زیادی از 

ی بهتر است طورکل بهکه  تمعتقد اس ینهزم یندر ا ،کنندگان واحد فناوری اطالعات مشارکت

کننده  یک کمک عنوان بهسپاری شده و واحد فناوری اطالعات  های اصلی بانک برون پروژه

 و همچنین نقش راهبری و نظارتی داشته باشد. ها در پایداری و بهبود سیستم
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هر یک بر  ،وکار عملکرد فناوری اطالعات و کسب اهداف و معیارهای متفاوت: -ت

گیرد. هردوی این واحدها  های متفاوتی مورد ارزیابی قرار می ا و مقیاساساس پارامتره

ممکن است یک پروژه  ،لذا؛ بندی و بودجه خاص خود را دارند ها، زمان اهداف، استراتژی

واحد  که یدرصورتآمیز قلمداد شود،  موفقیت فناوری اطالعاتخاص با توجه به معیارهای 

کنندگان فناوری اطالعات، یک  کند. یکی از مشارکت میوکار آن را ناموفق ارزیابی  کسب

برای بهبود این شرایط را همکاری تنگاتنگ مدیران و کارکنان هر دو واحد در اجرای  حل راه

ضمن درک اهداف یکدیگر، مشارکتی فعاالنه برای  ها آنای که  گونه داند. به ها می پروژه

 احد داشته باشند.ها و اهداف دو و موفقیت پروژه و تأمین خواسته

کنندگان فناوری  بر اساس نظر تعدادی از مشارکت ها: افراد متفاوت درگیر در پروژه -ث

ی فنی و تخصصی ها یریگ میتصمدر  مداخله کنندهاطالعات، حضور افراد متفاوت و 

عوامل کندی اجرای پروژه و در برخی موارد شکست آن  ازجملههای فناوری اطالعات  پروژه

 گروهبا موضوع پروژه در  مرتبط ریغگاه آنان، این افراد از ادارات مختلف و بعضاً . از ناست

آیند، اما تأمین  نمی حساب بهیابند و اگرچه ذینفع آن  ریزی پروژه حضور می مدیریت و برنامه

 کند. پیشرفت پروژه را با کندی مواجه می ها آننظرات 

کنندگان فناوری  مشارکتعات: کافی در فناوری اطال نفس اعتمادبهعدم وجود -ج

اطالعات، معتقدند اگرچه تاکنون تعداد زیادی پروژه توسط واحد فناوری اطالعات انجام 

واحدهای سازمانی به آن بیشتر  حال نیبااآمیز بوده است،  موفقیت ها آنشده که بسیاری از 

های  ر را پروژهعلت این ام ،وکار کنندگان کسب اعتماد کافی ندارند. یکی از مشارکت

داند. در طرف  می فناوری اطالعاتقبلی و وجود برخی سوابق ناموفق گذشته  خورده شکست

فناوری  یرانمد که یهنگامکنندگان فناوری اطالعات بر این باورند که  مقابل، مشارکت

 یاوکار و  کسبواحد عدم تعهد  هایی که عامل اصلی شکست پروژه عنوان به اطالعات

گیرند،  ، مورد سرزنش و توبیخ قرار میاستمی علت عدم موفقیت آن بوده یقدزیرساخت 

 .دهد را کاهش می ها آن نفس اعتمادبهدچار نوعی احساس سرخوردگی و ناامیدی شده که 

 یکاف یتکنندگان فناوری اطالعات معتقد است که عدم وجود حما از مشارکت همچنین یکی
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در  "بدهکار بودن فناوری اطالعات " یتبه علت ماه بیشتر-فناوری اطالعات  یراناز مد

 شده است. در فناوری اطالعات ینفس کاف عدم وجود اعتمادبهمنجر به  -ها خصوص پروژه
 

 وکار فناوری اطالعات و کسب مدیران یانارتباط م

کنندگان در مصاحبه معتقدند  مشارکتبیشتر  نبود جلسات متعدد، مستقیم و رسمی: -الف

شود بسیار  وکار برگزار می داد جلساتی که میان واحدهای فناوری اطالعات و کسبکه تع

خواهد شد. ارتباطات در  مؤثرگیری ارتباط  کمتر از میزان مورد انتظار بوده که مانع از شکل

کنندگان  های غیررسمی در جریان است. یکی از مشارکت بیشتر از طریق شبکه ،بانک

ی افزایش تعداد جلسات بهتر است تالش شود ذینفعان اصلی و جا بهوکار معتقد است،  کسب

کنندگان واحد  از مشارکت حضور یابند. یکی ها آنافراد دارای حق رأی و صاحب نفوذ در 

وجود ارتباط میان مدیران واحد فناوری "اظهار داشت: در این زمینه فناوری اطالعات 

اما عدم شناخت کافی از محیط یکدیگر اطالعات و دیگر واحدهای سازمانی بسیار مهم است، 

گیری این ارتباط به نحو  و در برخی موارد نبود تسلط کافی بر حوزه کاری خود مانع از شکل

 "مطلوب شده است.

یکی از  وکار: ناتوانی برقراری ارتباط میان فناوری اطالعات و کسب -ب

ارکنان بانک از کنندگان فناوری اطالعات بر این باور است که برخی از ک مشارکت

کنند.  ی عمل نمیخوب بهلذا در ایجاد ارتباط  ،برخوردار نبوده مؤثرهای برقراری ارتباط  مهارت

ی به دلیل عدم طورکل به ،کنندگان فناوری اطالعات نیز معتقد است یکی دیگر از مشارکت

های قوی در بانک، فرهنگ ارتباطی مشخصی تدوین و  وجود یک اداره سازمان و روش

به شنیدن بازخوردهای  فناوری اطالعاتمدیران "رایی نشده است. او همچنین اظهار داشت: اج

های  پردازند و کمتر جنبه وکار تنها به انتقاد می مدیران کسب چراکهاند  منفی عادت کرده

ها و نقاط مثبت خود راهی  بیان ویژگی ،گیرند. این در حالی است که مثبت را در نظر می

تر  ثمربخش یاربس یجتواند به نتا یکه م ی سازنده بودهوگو گفت جاد فضایای مناسب برای

توان نتیجه گرفت که  کنندگان می های دیگر مشارکت . همچنین با بررسی پاسخ"منجر شود 

میان واحدهای سازمانی، یکی  جادشدهیاو شکاف  دانش یگذار مقاومت در برابر به اشتراک
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به شمار  وکار کسبو  فناوری اطالعات یانارتباط م یبرقراردر  یناتواندیگر از عوامل 

 رود. می

با توجه به اینکه مدیران  وکار: نبود یک زبان مشترک میان فناوری اطالعات و کسب -پ

هر یک درگیر مفاهیم و موضوعات  ،وکار و متخصصان واحد فناوری اطالعات و کسب

در ارتباطات استفاده کرده  باشند، لذا از واژگان و اصالحات تخصصی خود خاص خود می

 آنچه واقعاً یان روشنبه ب قادر ،وکار کسب که در برخی مواقع برای دیگران نامفهوم است.

 ها آننیست و در مقابل فناوری اطالعات هم در پرسیدن و شناسایی نیازهای  بدان نیاز دارد

است که مدیران  کنندگان فناوری اطالعات بر این باور کند. یکی از مشارکت خوب عمل نمی

 فناوری اطالعاتی قادر به درک مفاهیم و موضوعات تخصصی سخت بهوکار  و کارکنان کسب

اما در مقابل، مدیران و کارکنان فناوری اطالعات درک  ،های آن هستند به علت پیچیدگی

وکار دارند. به همین خاطر در این زمینه الزم است تالش بیشتری از  بسیار بهتری از کسب

 وکار صورت بگیرد. واحد کسبسوی 

 میان فناوری اطالعات و ترین مشکل یاصلوکار در بیان نیازهای خود:  ناتوانی کسب -ت

در بیان کامل و دقیق نیازها و وکار  کسب یران و کارکنانمد ، ناتوانیوکار کسب

از فناوری  ها آن. این مشکل، ریشه در شناخت ناکافی استهایشان به طرف مقابل  دغدغه

فناوری برای مدیران و کارکنان  درک قابلطالعات داشته که مانع از بیان مقاصد به زبانی ا

مدونی وجود نداشته باشد، ترجمه  به اشتراک گذاشتهدانش  که یدرصورتشود.  می اطالعات

 ای خواهد بود. وکار به پارامترهای فنی کار دشوار و پیچیده و تفسیر نیازهای کسب

ی موجود میان واحد فناوری اطالعات و دیگر واحدهای اعتماد بی :اعتمادی طرفین بی -ث

شود. به همین  به یکدیگر می ها نظرات و افکار آن ها، دغدغه مانع از بیان صریح سازمانی،

از ایجاد ارتباط مؤثر گریزان بوده و در مقابل، به رقابت با یکدیگر بیشتر،  ها آن ،علت

وکار معتقد است که برای حل این مشکل،  نندگان کسبک پردازند. یکی از مشارکت می

وکار را به  فناوری اطالعات باید با بهبود کیفی خدمات خود، اعتماد مدیران و کارکنان کسب

 دست آورد.
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 استراتژیک مشترک ریزی برنامه
وکار در فرایند  عدم مشارکت مدیران واحدهای فناوری اطالعات و کسب -الف

کنندگان  های صورت گرفته، مشارکت طی مصاحبهک یکدیگر: ریزی استراتژی برنامه

 یندوکار در فرا کسبو مدیران  فناوری اطالعات یواحدها یرانمشارکت مدمتعددی به عدم 

کنندگان فناوری  . تنها یکی از مشارکتکردندیکدیگر اشاره  یکاستراتژ یزیر برنامه

ری اطالعات با توجه به اهداف و های فناو تدوین استراتژی اطالعات معتقد است که

ها و  کنندگان معتقدند که برنامه پذیرد. سایر مشارکت وکار صورت می های کسب استراتژی

جداگانه تدوین  طور بههریک  ،وکار های کسب های فناوری اطالعات و استراتژی استراتژی

از  یکییابند، لذا کمترین میزان هماهنگی را با یکدیگر دارند.  شده و توسعه می

 طورمعمول به"اظهار داشت: در این زمینه کنندگان واحد فناوری اطالعات  مشارکت

های خود  ی آن، هر واحد برنامهجا بهمشترک صورت نگرفته و  طور بهریزی استراتژیک  برنامه

ها  ریزی بانک ارائه نموده، سپس تجمیع، تلفیق و تدوین برنامه جداگانه به واحد برنامه طور بهرا 

این مسئله موجب شناخت نامناسب و ناقص از اهداف و  "پذیرد. آن واحد صورت می در

 های فناوری اطالعات را در پی خواهد داشت. وکار شده که شکست پروژه نیازهای کسب

بر  فناوری اطالعاتهای گذشته  شکست :مناسب در فناوری اطالعات یفقدان رهبر -ب

گذارد. بسیاری از  می ریتأثوکار  سبروابط میان مدیران فناوری اطالعات و ک

کنندگان بر این باورند که بعضی سوابق ناموفق فناوری اطالعات بانک، بر اعتبار آن  مشارکت

وکار برای ارتباط و هماهنگی استراتژیک  ی که مدیران کسبا گونه به ؛خدشه وارد کرده است

 واحد که ه موجب شده استمسئل یناکنند.  که باید تالش نمی طور آن فناوری اطالعاتبا 

فناوری  ها و نیازهای خود با واحد ایده مطرح کردنی جا بهدر برخی موارد وکار  کسب

، ضمن عقد قرارداد با ها آن هیدییتأو اخذ  فناوری اطالعات مشورت با واحدبدون اطالعات، 

 .کنند اقدام مختلف یفن یها حل راه به توسعههای بیرونی،  شرکت

ی دگیچیپای مستقیم با میزان  اندازه و مقیاس سازمان رابطهاندازه و مقیاس سازمان:  -پ

مشترک دارد. بدین  طور بهوکار  های فناوری اطالعات و کسب ریزی و تدوین استراتژی برنامه



 197 وکار  ابعاد اجتماعی ناهمسویی فناوری اطالعات و کسب

 

 

باشد، گردآوری مدیران ارشد آن در یک جلسه و  تر بزرگاندازه سازمان  هرقدرمعنا که 

های سازمان دشوارتر  ها و استراتژی در تدوین و توسعه برنامه ها آنان ایجاد هماهنگی می

ها  ، ادارهادارات کلکنندگان فناوری اطالعات معتقد است تعدد  خواهد بود. یکی از مشارکت

و دوایر زیرمجموعه واحد فناوری اطالعات و دیگر واحدهای سازمانی و افراد مسئول و 

مقیاس بودن بانک است، موجب دشوارتر شدن  بزرگکه ناشی از ها  آنصاحب نفوذ در 

 یکدیگر شده است. یکاستراتژ یزیر برنامه ینددر فرا مشارکت این واحدها

های  چالش نیتر مهمیکی از  ها: ها در پروژه عدم تعریف دقیق وظایف و نقش-ت

ن و نیز حضور افرادی بدو ها در پروژه ی افرادها و نقش یفوظا یقدق یفعدم تعرموجود، 

یک استراتژ یزیر برنامهنقش تعریف شده و مشخص سازمانی، در جلسات مدیریت پروژه و 

اتخاذ ها و بعضاً  ریزی نظمی و ناهماهنگی در برنامه بانک است. این مسئله موجب وقوع بی

 .شود یبانک م ینامناسب برا های ینادرست و توسعه استراتژ یماتتصم

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

در بـه آن   یابیدست یها و مدل در سازمان وکار یی فناوری اطالعات و کسبهمسو مثبت اثرات

اسـت کـه بـه موانـع      یدر حـال  یـن . امورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت     یشینپ یها پژوهشبیشتر 

و  یرانکه اشـاره بـه نقـش مـد     آن یطور خاص ابعاد اجتماع در سازمان و به ییبه همسو یابیدست

مقالــه، ابعــاد  یــنکمتــر پرداختــه شــده اسـت. در ا  د،دار ییهمسـو  جــادیکارکنـان ســازمان در ا 

مطالعـه   یکانجام  یقوکار از طر فناوری اطالعات و کسب ییبه همسو یابیموانع دست یاجتماع

مـدیران و کارکنـان فنـاوری     .اسـت  مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      رانیـ بانـک ا  در پسـت  یمورد

 ،یطـورکل  بـه  انـد.  ستیابی به همسویی اشـاره کـرده  وکار به موانعی مشابه در د اطالعات و کسب

و  یبه مستندسـاز  یا عالقه مورد مطالعه، مختلف بانک یکارکنان واحدها بیشترگفت  توان یم

مسـأله،  اند. این  شتهندا یسازمان یواحدها یرها، دانش و تجارب با سا مهارت یگذار به اشتراک

مـدیران بانـک در زمینـه دسـتیابی بـه همسـویی بـا آن        هایی اسـت کـه    چالش نیتر مهمیکی از 

وکـار شـناخت    اند. چنانچه مدیران و کارکنان هر دو واحـد فنـاوری اطالعـات و کسـب     مواجه
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آورنـد، قـادر بـه مشـارکت فعـال در فراینـدهای        به دسـت ی کاری یکدیگر ها طیمحکاملی از 

بـه  باشـند.   اوری اطالعـات مـی  هـای فنـ   دسـتیابی بـه حـداکثر بـازدهی در پـروژه     برای یکدیگر 

شود مدیران واحـدهای مختلـف    همچنین باعث می ها، دانش و تجارب مهارت یگذار اشتراک

 وکار مشارکت کنند. های فناوری اطالعات و کسب ها و استراتژی سازمانی در توسعه برنامه

 بهبـود  بـر هـا   وکار، امروزه تمرکز اصـلی سـازمان   کسب یرقابت یطمحاینکه در  با توجه به

ها قرار گرفته است، الزم است  ینههز ی از طریق کاهشور بهرهو افزایش  یتجربه مشترکیفیت 

وکـار و افـزایش سـرعت     با ارائـه ابزارهـای کارآمـد موجـب چـابکی کسـب      فناوری اطالعات 

مـدیران فنـاوری    ازآنجاکـه دهی به نیازهای بازار شود. در مطالعه موردی صورت گرفتـه،   پاسخ

های گذشته، حداکثر تالش خود را بـرای   یرغم فشارهای موجود و برخی شکستاطالعات، عل

هـای   ها و اسـتراتژی  گیرند، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد بانک از برنامه عمل به تعهدات می

در موفقیـت بانـک خواهـد داشـت. هـر دو واحـد فنـاوری         کننده نییتعفناوری اطالعات نقشی 

اند. علت این موضـوع عـدم    اری ارتباط عملکرد ضعیفی داشتهدر برقر ،وکار اطالعات و کسب

بانک است. اصالح سـاختار اداری و ایجـاد اعتمـاد و    مشخص در  یفرهنگ ارتباط وجود یک

همبستگی میان طـرفین نقطـه آغـاز ایـن فراینـد اسـت، چراکـه اجـرای دسـتوری ایـن فرهنـگ            

 ،. کارکنان هر دو واحـد ستینلی ارتباطی بدون حمایت داوطلبانه مدیران و کارکنان بانک عم

هـای هـر بخـش     باید در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند تا امکان شناخت تهدیـدها و فرصـت  

هـا موجـب ارتقـاء بـازدهی بانـک       هـا و اسـتراتژی   و با همسوسازی برنامه شده فراهم ها آنبرای 

 شوند.

 ییـر اگون اسـت. تغ گونـ هـای   و شـرکت  هـا  رقابت سازمان یبرا ییکار، فضا و کسب یایدن

 یجـاد را ا یطیهـا شـرا   کـار سـازمان   و کسـب  ینقـوان  ییرو تغ یدجد یظهور رقبا یان،بازار و مشتر

فنـاوری اطالعـات و    ییهمسـو نمایـد.   مـی  شیازپـ  شیبوکار را  که اهمیت چابکی کسب نموده

فنـاوری اطالعـات    یسازمان قـادر اسـت از ابزارهـا    یکاست که در آن  یتیوکار، وضع کسب

و کسـب   یطـور خـاص بهبـود عملکـرد مـال      وکار )به به اهداف کسب یدنرس یطور مؤثر برا به

 یجـاد ا یها حداکثر تالش خود را بـرا  سازمانبه همین منظور،  ( خود استفاده کند.یرقابت یتمز
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خواهـد   بـه دنبـال  وکـار را   کـه چـابکی کسـب    وکـار  فناوری اطالعات و کسـب  یانم ییهمسو

هنوز یک چارچوب دقیق و مطمئن برای ایجاد این همسـویی  ، حال نیاااند. ب بکار گرفته داشت،

 یطور خاص ابعـاد اجتمـاع   در سازمان و به ییبه همسو یابیموانع دستشناسایی . ارائه نشده است

کننـده در   ، نقشی تعیـین دارد ییهمسو یجادو کارکنان سازمان در ا یرانکه اشاره به نقش مد آن

 یـن در ا .ها اشاره شده است که در ادبیات کمتر به آنزمینه داشته  بهبود عملکرد سازمان در این

انجـام   یـق وکار از طر فناوری اطالعات و کسب ییبه همسو یابیموانع دست یمقاله، ابعاد اجتماع

مصـاحبه بـا    10انجـام   یـق هـا از طر  شـد. داده  ییبانک ایران شناسا در پست یمطالعه مورد یک

 یاز اسـناد داخلـ   یبرخـ  یـق دق یوکـار و بررسـ   عات و کسبخبرگان هر دو حوزه فناوری اطال

بــه  یابیدســت یمـورد از موانــع و مشــکالت اصــل  20 یــقتحق یــن. در اندشــد یآور بانـک جمــع 

ریـزی   عدم وجود برنامهپژوهش نشان داد که  های یافتهشد.  ییشناسا یی در بعد اجتماعیهمسو

ساختار نامناسـب   محیط یکدیگر، سازمانی از واحدهای نامناسب استراتژیک مشترک، شناخت

هـا   تعریف دقیق وظـایف و نقـش   عدم های قوی، اداری، عدم وجود یک اداره سازمان و روش

 میـان  همسـویی  بـه  دسـتیابی  در متقابـل  حمایـت  وجـود  عـدم  و محـدود  همکاری ها، پروژه در

بـه  اعی در بعـد اجتمـ   ییبـه همسـو   یابیموانع دستترین  یاز اصل وکار کسب و فناوری اطالعات

 .رود یشمار م

 

 های پژوهش محدودیت

  کـه   هبـود  بانـک ایـران   پسـت  یعنیسازمان واحد  کیشامل  ؛تنها این پژوهشمورد مطالعه

پـذیری نتـایج بـه     لـذا تعمـیم   ؛رود یبـه شـمار مـ    دهیـ چیبـزرگ و پ  یهـا  البته ازجمله سـازمان 

 کند. های دیگر را محدود می سازمان

     واحـدهای مختلـف سـازمان مـورد مطالعـه از دیگـر       انتخاب یک نمونـه کوچـک از میـان

 خبـره  10هـای زمـانی، فقـط بـا      بـه محـدودیت   بـا توجـه  های این پژوهش اسـت.   محدودیت

 مصاحبه شد.
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 پیشنهادها

 بـرای   یچـارچوب  ینتـدو  مطرح شده، اقدام بـه  موانع بیشتر شناختای ضمن  با انجام مطالعه

 شود. یتماعبا در نظر گرفتن ابعاد اج ییبه همسو یابیدست

 بانکـداری مـورد بررسـی قـرار      ای غیر از صـنعت  جامعه در ،مدل بکار رفته در این پژوهش

 گیرد.

 ای بر روی دیگر ابعاد موانع دستیابی به همسویی صورت گیرد مطالعه. 
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