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رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطالعات و راهبرد 
 یافزار نرم های شرکتبا چابکی سازمانی در  وکار کسب
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  امیر میرزایی

  شهال حیدربیگی

 کیدهچ 

 ها سازمانفناوری اطالعات، بسیاری از  یریکارگ بهامروزه با توجه به اهمیت و گسترش 
با  وکار کسبشاهد بروز مشکالت و تناقضاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای 

یکی از دالیل این  .هستنددر زمینه فناوری اطالعات  گذاری توجه به حجم باالی سرمایه
کار است. از  و تناقض عدم وجود همسویی بین راهبرد فناوری اطالعات و راهبرد کسب

کند که موجب پاسخگویی بهتر نسبت را فراهم می یرساختیزطرفی فناوری اطالعات 
به تغییرات شده و بر چابکی تأثیرگذار است. لذا همسویی راهبرد فناوری اطالعات و 

روی مدیران تبدیل  های پیش با چابکی سازمانی به یکی از دغدغه وکار کسبراهبرد 
راهبردی  بدین منظور هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین همسوی .شده است

. جامعه استافزاری  نرم های شرکتبا چابکی در  وکار راهبرد کسبطالعات و فناوری ا
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، مدیران و کارشناسان بخش فناوری وکار کسبآماری این پژوهش را کلیه مدیران 
ابزار گردآوری اطالعات . افزاری شهر تبریز تشکیل دادند نرم های شرکتاطالعات در 

مربوط به چابکی  سؤاالتمسویی و مربوط به ه سؤاالتای شامل دو بخش  پرسشنامه
از  آمده دست بههای  و داده استاست. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی 

 آمده دست بهپرسشنامه با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شده است. با توجه به نتایج 
 . همچنین دواستتوان بیان کرد که همسویی عامل مؤثری برای دستیابی به چابکی  می

اما ؛ باشند از ابعاد همسویی دارای تأثیر مثبت روی چابکی می ها مهارتبعد ارتباطات و 
تأثیر ابعاد سطح شایستگی/ ارزش، سطح اعمال اختیار، مشارکت و حیطه عمل روی 

 نشد. دیتائچابکی 

 .، همسویی راهبردیافزاری نرم های شرکتچابکی،  فناوری اطالعات،: کلیدواژگان
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 مقدمه

آید های توسعه در جهان به شمار میمحور ترین مهمیکی از  عنوان بهفناوری اطالعات 
 ترین مهمیکی از  عنوان بههای جهان، توسعه فناوری اطالعات را و بسیاری از کشور

به عبارتی، ، (722، 6831اسدی و کریمی، اند )توسعه خود قرار داده های زیرساخت
طح جهان به نیروی قدرتمند در تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فناوری اطالعات در س

ها و مناطق جهان بدون پیوستن به عصر سیاسی تبدیل شده است. بسیاری از کشور
( 27، 6831یابند )فقیه آرام و نورانی، فناوری اطالعات، توفیقی برای توسعه یافتن نمی

( که 611، 6838ژبر کیانی،جدیدی است )هر میپاراداو معتقدند که فناوری اطالعات 
(. تا 6831انقالب بعد از انقالب صنعتی مطرح شده است )میر بها،  نیتر بزرگ عنوان به

های مختلف زندگی افراد و اجتماعات تأثیر گذاشته است که  بر جنبه چنان آنکه  آنجا
زیادی  یگذار هیسرما(، با توجه به 6: 6837توان از آن غفلت نمود )الدون و الدون،  نمی

دهند، آنچه برای های مختلف در زمینه فناوری اطالعات انجام میکه امروزه سازمان
یک منبع راهبردی در جهت رسیدن  عنوان بهبسیار مهم است این است که فناوری  ها آن

مورد استفاده قرار گیرد. همسو شدن فناوری اطالعات با  ها سازمانبه اهداف راهبردی 
همسویی راهبردی فناوری اطالعات بهترین شکل ممکن استفاده از  راهبرد یا به عبارتی

علی پور پیجانی و اکبری، ) استنیل به اهداف سازمان  منظور بهمنابع فناوری اطالعات 
یک عامل مهم  عنوان به 6عالوه بر این با مطرح شدن فناوری اطالعات (،677، 6837

مختلف در پی حرکت  یها سازمانرقابتی و برتری سازمان در محیط پررقابت کنونی، 
ها در محیط  اما برای موفقیت سازمان؛ این فناوری در درون سازمان خود هستند یسو به

های سازمان بخصوص بخش  گیری همه بخش امروزی، جهت وکار کسبپرتالطم 
فناوری اطالعات در راستای مسیر راهبردی آن ضروری است و اینجاست که مفهوم 

شود  )همسویی راهبردی( نمایان می وکار کسبفناوری اطالعات و  های همسویی راهبرد
 طور بهفناوری اطالعات برای رسیدن به این همسویی نیاز است که  (.6111)لوفتمن،

کلیدی جای گیرد. داشتن منابع فناوری اطالعات در مجاورت  یها تیفعالعمیق در 

                                                                                                                        
1. Information Technology 
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و  (6116، 6)آلن و بوینتوننیاز به تغییر دارند، به پاسخگویی سریع  که یهنگام، ها تیفعال
و  7انجامد )آویسونهای محیط، میها و تهدیدایجاد انعطاف الزم در برابر فرصت

های چابکی سازمانی است پاسخگویی و انعطاف از قابلیت ازآنجاکه(، 7001همکاران، 
 و 661، 6816رده )محمدی و امیری، لذا فناوری اطالعات از چابکی سازمانی حمایت ک

و  ها سازمانپارادایم جدیدی جهت مهندسی  عنوان بهدر واقع چابکی سازمان  (663
رقابتی است. سازمان چابک همواره برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث  یها بنگاه

شود، آماده است )جعفرنژاد و های جدید میگیری از فرصتافزایش بازده ناشی از بهره
 یفناورسیستم/  یساز کپارچهی(. اساس و بنیان سازمان چابک، 63، 6831شهایی، 

های تجاری و تجهیزات، درون یک تشکیالت هماهنگ و اطالعات، کارکنان، فرایند
بنابراین از ؛ ، جهت پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط استریپذ انعطاف
یک  عنوان بهشده است و  یدار طرف کیو ستیبپارادایم تجاری قرن  نعنوا بهچابکی 

(. 6810صادقین و همکاران، است )آمیز و برنده، در دوران کنونی مطرح راهبرد موفقیت
 ترین مهمبه یکی از  وکار کسبامروزه همسوی راهبرد فناوری اطالعات با راهبرد لذا 

عات و همچنین مدیران اجرایی روی مدیران واحد فناوری اطال های پیش دغدغه
عالقه و نگرانی مدیران برای  رغم یعل (.6111لوفتمن،است )تبدیل شده  ها سازمان

سال، این هدف هنوز دور از دسترس  70دستیابی به همسویی بیشتر در طی بیش از 
ای، کمبود تحقیقات در زمینه مرتبط  است. شاید یکی از دالیل نبود چنین همسویی

در این (. 6833مانیان و همکاران، است )دیده با نتایج ملموس سازمانی کردن این پ
رابطه همسویی راهبردی فناوری اطالعات و راهبرد کسب کار  راستا با توجه به اهمیت

در این پژوهش ضمن معرفی همسویی راهبردی فناوری به ارزیابی  با چابکی سازمان
افزاری  نرم های شرکتدر  وکار کسب میزان همسویی راهبرد فناوری اطالعات و راهبرد

به  ها شرکتشهر تبریز پرداخته شده و سپس برای ملموس کردن نتایج همسویی در 
با چابکی  وکار کسببررسی رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطالعات و راهبرد 

 شود. پرداخته می

 

                                                                                                                        
1. Allen & Boynton 
2. Avison
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 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

مطالعات سازمانی دانش متناقضی از ارتباط مرور دقیق ادبیات مدیریت راهبردی و 
مبتنی بر منابع از هر دوی ارتباط  یها استداللدهد و  همسویی و چابکی را نشان می

دانش و  یگذار اشتراکبه کند.  مثبت و منفی بین همسویی و چابکی حمایت می
 ازتوانمند سیک  عنوان بهو فناوری اطالعات  وکار کسبرفتارهای مرتبط بین مدیران 

و تهدیدهای محیطی قبل از  ها فرصتهمسویی است و یک عامل مهم در درک 
؛ ریچ و 7001، 6گیری در مورد زمان و نحوه پاسخ است )بریکینشاو وگیبسون تصمیم

بخصوص اگر این همسویی  -به همسویی برسند ها شرکت که یهنگام( 6111، 7بنباسات
موقعیت تعادل کنونی خود را  در مقیاس گسترده باشد، ممکن است ترجیح دهند که

فناوری اطالعات موجود به  یها یگذار هیسرماحفظ کنند تا ارزش هر چه بیشتری را از 
شان وکار کسبدست آورند و تغییر هرچه کمتری را در راهبرد فناوری اطالعات و 

ممکن است نیاز به تغییر یا هزینه  ها شرکتایجاد کنند. نتیجه خالص این است که 
ای در حفظ  دن را نادیده بگیرند، چون منفعت گستردهچابک بو یها فرصت شکست در

همسویی بین راهبرد فناوری اطالعات و (. 6111، 8دارند )جارونپا و لیوزوضع موجود 
 وکار کسبتواند چابکی را توانمند کند، زیرا تغییرات ضروری در راهبرد  می وکار کسب

فناوری اطالعات  یها تیقابلتواند به مدیران فناوری اطالعات منتقل شود. همچنین  می
؛ به اشتراک گذاشته شود وکار کسبتواند با مدیران  می وکار کسببرای هدایت راهبرد 

پذیری و نوآوری را  تواند انطباق ایجاد شده توسط همسویی می یها روالبنابراین 
کند  ای را ایجاد می همکاری چرخه گونه نیا (7001، 1وونگهی و دهد )افزایش 

تواند بین  که می آورد یمود جوه بجدید دانشی را  یها فرصتجستجو برای  که یطور به
کنندگان و شرکای تجاری به اشتراک گذاشته شود که این ارتباطات  مشتریان، عرضه

متناقض قرار (. 7001، 7اند )الویز و روسنکوف اغلب برای پاسخگویی به تغییر ضروری
تواند به خودکار شدن، عادی شدن،  می ها تیفعالعمیق در  طور بهدادن فناوری اطالعات 

                                                                                                                        
1. Birkinshaw & Gibson 
2. Reich & Benbasat 
3. Jarvenpaa & Ives 
4. He & Wong 
5. Lavie & Rosenkopf 



 17 بهار، 91، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریمطالعات مد  78

منجر شود که به چابکی با محدود کردن  ها تیفعالساده و غیر منعطف شدن 
 (.7،7000؛ برداویچ6110، 6)هندرسون و کالرکراهبردی آسیب بزند  یها انتخاب

 وکار کسباطالعات با راهبرد  همسویی راهبرد فناوری

یک عامل رقابتی و برتری سازمان در  عنوان بهفناوری اطالعات  شدن مطرحامروزه با 
در پی حرکت به سمت این فناوری در درون سازمان  ها سازمانکنونی،  پررقابتمحیط 

این فناوری بسیاری از  روزافزونتوجه به رشد و توسعه خود هستند. از طرفی با 
استفاده از فناوری  درواقعکنند. از این فناوری استفاده می یروزافزون طور به ها سازمان

امروزی  یها سازمانآن به یکی از الزامات اساسی و حیاتی  یها یتوانمنداطالعات و 
مناسب آن از لحاظ راهبردی  یریکارگ به و (6، 6810)زاهدی و همکاران، تبدیل شده 

رقابتی را برای سازمان ایجاد کند )کاظمی و های تواند کارایی و مزیتمی
 ها سازمان، به وکار کسب( همسویی استراتژِی فناوری اطالعات با راهبرد 6831همکاران،

های مورد نیاز فناوری اطالعات توانمندی و قابلیت یاثربخشامکان تعریف و تعیین 
وضوعات مورد م ترین مهمدهد که از جهت انجام و رسیدن به اهداف سازمانی را می

( همسویی 6، 6810اخیر بوده است )باقری و همکاران،  یها مهرومومبحث مدیران در 
های  دغدغه ترین مهمسازمان مفهومی است که جزء  وکار کسبفناوری اطالعات و 

. (6111، 8)لوفتمنشود  اطالعات سازمان محسوب می و فناوری وکار کسبمدیران 
و فناوری  وکار کسبصیف همسویی راهبرد واژگان و تعاریف متعددی برای تو

، "تناسب"، "یهارمون" ،"یراهبرد ییراستا هم" یمعنااطالعات وجود دارد: در لغت به 
(. 6832به کار گرفته شده است )جام پرازمی،  "بیترک"، "یارتباطپل "، "یکپارچگی"

و اهداف  تیمأمورشود که  همسویی به این صورت تعریف می بنباساتریچ و  به زعم
های سازمان را حمایت کرده و از سوی  فناوری اطالعات، اهداف و برنامههای  و برنامه

ها و  این همسویی به درجه هماهنگی راهبرد عالوه بهپشتیبانی شوند.  ها آن
پردازد. از  سازمان می یها رساختیزها و زیرساختارهای فناوری اطالعات با راهبرد

                                                                                                                        
1. Henderson & Clark 
2. Bharadwaj 
3. Luftman 
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فناوری میزانی از کاربرد  صورت به( نیز همسویی راهبردی را 7002) 6سیلویوسدیدگاه 
های سازمان شکل به فرایندها و راهبرد که آنسیستمی  یها رساختیزاطالعات و 

فناوری  یریکارگ به( بر این باور است که 7000لوفتمن ) دهد، تعریف کرده است. می
ن و هزینه برای همسان شدن جویی در زما صرفه منظور بهو  دار هدفاطالعات به شکل 

 هرحال به (7000ها، نیازها و اهداف سازمان، همسویی راهبردی است )لوفتمن،با راهبرد
های کاربردی فناوری اطالعات و اهداف  در همه موارد یکپارچگی و هماهنگی برنامه

شده جهت  ارائهالزم به ذکر است مدل  (.7003)گوترز و سررانو، است  مدنظرسازمان 
دارای شش بعد به  ( که687، 6817ش همسویی، مدل بلوغ لوفتمن بوده )معتدل، سنج

 :استشرح زیر 
 وکار کسب: بیانگر این است که چگونه کارکنان بخش فناوری اطالعات و 7ارتباطات

برای  ازآنچهاثربخش در سازمان و درک روشن  نظر تبادلکنند.  یکدیگر را درک می
عوامل همسویی راهبرد  ترین مهماست، از  ازیموردن شده نییتعهای راهبرد موفقیت

 .است وکار کسبفناوری اطالعات و راهبرد 
عملکرد و  یدرست به: بیانگر این است که شرکت چگونه باید 8سطح شایستگی و ارزش

 گیری کند. اش را اندازه های پروژه ارزش
اطالعات و و سطح اعمال اختیار: بیانگر چگونگی تخصیص منابع فناوری  1مدیریت

 .استگیری توسط بخش فناوری اطالعات  اختیار تصمیم
و فناوری اطالعات  وکار کسبهای  : بیانگر این است که تا چه اندازه بخش7مشارکت

را بر اساس اعتماد متقابل و سهیم شدن در ریسک  راهبردهامشارکت واقعی در تدوین 
 اند. و پاداش ایجاد کرده

این است که تا چه اندازه فناوری برای حمایت از  : نشانگر1حیطه عمل و معماری
 و فراتر از آن، تکامل یافته است. وکار کسب

: بیانگر این است که تا چه اندازه کارکنان فنی بخش فناوری اطالعات، 2ها مهارت

                                                                                                                        
1. Silvius 
2. Communications 
3. Competency/Value measurements 
4. Governance 
5. Partnership 
6. Scope & Architecture 
7. Skills 
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مفاهیم بخش فناوری  وکار کسبهای  فهمند و تا چه اندازه بخش را می وکار کسب
 (.7000تمن،لوففهمند ) اطالعات را می

این عامل از عوامل مختلفی این  ریتأثو  ها سازمانبه دلیل اهمیت همسویی در توسعه 
توان به ها میکه از جمله این پژوهش موضوع مورد توجه کارشناسان زیادی قرار گرفت

 موارد زیر اشاره کرد.

 راهبردی ای از مطالعات در همسویی . خالصه9جدول 

 )تمرکز( تأکید موضوع محقق

 (7068، )6گیرو
ارتباط بین همسویی راهبردی 
 فناوری اطالعات و عملکرد

تئوریزه کردن ارتباط بین همسویی راهبردی 
 و عملکرد

-وکار کسب هست بلوغ ارزیابی (7000، )لوفتمن
IT 

 فعالیت مدیریت عملکرد برای کسب اهداف

خانی و  حاجی
 (7068آزادی )

های تحلیل همسویی بین راهبرد
 وکار کسبفناوری اطالعات و 

ارتباط بین ساختارهای مدیریتی فناوری 
اطالعات با همسویی راهبردی فناوری 

 اطالعات

ریچ و بنباسات 
(7000) 

ابعاد اجتماعی همسویی بین 
 وکار کسبو  یفنّاوراهداف 

های گوناگون بر نحوه درک  چطور عامل
مدیران اجرایی فناوری اطالعات و 

گذارد و اهداف و  تأثیر می وکار کسب
 وکار کسبهای فناوری اطالعات و راهبرد

 کند. را یکی می

سابهروال و چن 
(7006) 

های اطالعاتی  سیستم وکار کسب
 راهبردی

ارتباط بین همسویی و عملکرد بر اساس 
شامل  وکار کسبسه نوع راهبرد 

 گران و مدافعان جستجوگران، تحلیل

زنجیرچی و الفت 
(6831) 

بررسی نقش فناوری در دستیابی 
 های شرکتبه چابکی در 

 الکترونیک ایران

فناوری در سه بعد فناوری تولید، فناوری 
محصول و فناوری اطالعات دیده شده و 

های هر یک از این ابعاد بر چابکی  تأثیر مؤلفه
در صنعت الکترونیک ایران بررسی و. تحلیل 

نتایج این پژوهش ارتباط منفی بین بعد 
 فناوری اطالعات و چابکی را نشان داد

                                                                                                                        
1. Gerow 
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 چابکی سازمان

از محیط عمومی به یک موقعیت با تغییرات سریع و  وکار کسببا تحول تکاملی محیط 
 ها سازمانهای پیشرفت و بقا که (، یکی از فاکتور72، 6817مداوم )آقایی و همکاران، 

. ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم هاست آندر آن مشغول فعالیت هستند، چابکی 
و بنیادین  سابقه یبهای گذشته با تغییرات سریع  اطمینان است. محیط صنعتی طی دهه

بوده است و  رو روبه، شرایط بازار و نیازهای مشتری در فناوری ینیب شیپ رقابلیغ
واجه کرده م ینیب شیپ رقابلیغتولیدی را با مسائلی مانند تغییرات سریع و  یها سازمان
خود را  که نیادر این محیط، چگونه باید عمل کنند تا بتوانند در عین  ها شرکت است.

نمایند، بتوانند از تغییرات حداکثر منفعت را کسب نموده و پیشرفت نمایند.  حفظ می
جدید برای مقابله با این چالش است. تولید چابک  یحل راهسیستم تولیدی چابک 

موفق، توسط  راهبرد عنوان بههای اخیر عمومیت یافته و  مفهومی است که طی سال
کنند پذیرفته  آماده می یتوجه قابلکه خودشان را برای افزایش عملکرد  یدکنندگانیتول

، دائم در حال تغییر است صورت بهشده است. در بازار رقابتی که نیازهای مشتریان 
ا طول عمر کوتاه، طراحی محصوالت متفاوت و ب زمان همباید توان تولید  ها شرکت

های تولید محصوالت و پاسخگویی کارا به تغییرات را  مجدد محصوالت، تغییر رویه
بنگاه تولیدی چابک خواهد بود  ییها یتوانمندداشته باشند. در صورت داشتن چنین 

. چابکی دارای اهمیت فراوانی است، زیرا نتایج و (7000)عبدالمالک و همکاران، 
است. مطالعات نشان  زیبرانگ نیتحسسازمانی دولتی چابک جالب توجه و  هایموفقیت

ای در اجرای اقدامات تحولی نسبت به نرخ موفقیت فزاینده ها سازماندهد که این می
فقدان چابکی یکی  ؛ و(81، 6833باقر زاده و همکاران، )آورد همتایان خود به دست می

دهه اجهه با افزایش آهنگ تغییرات از اوایل های تولیدی در مواز دالیل ناتوانی بخش
(، چابک بودن الگوی جدیدی 680، 6816به بعد است )خسروی و همکاران،  6110

مناسب  العمل عکس نشده ینیب شیپسازد در مقابل تغییرات است که سازمان را قادر می
ست. بینی نشده ا، چابکی توانایی پاسخ به تغییرات پیشگرید عبارت بهنشان دهد؛ 

رو به ر شدن با تغییر و تحول است )آقایی و  ییتوانایک الزام محوری،  عنوان بهچابکی 
برای بقا در  نشده ینیب شیپمقابله با تغییرات (، همچنین از چابکی برای 83، 6818آقایی، 

شود )شریفی و فرصت نیز یاد می عنوان بهبرابر تهدیدات محیط و بهره بردن از تغییر 
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به بعد محققان بسیاری در این زمینه فعالیت نموده و  6116(. از سال 7000، 6ژانگ
ای از ( چندین نمونه7شماره )جدول  در اند. تعاریف متعددی را ارائه نموده هرکدام

 تعاریف چابکی ذکر شده است.

 . تعاریف چابکی0جدول 

 نویسنده تعریف
ها که شایستگیها و ای از توانمندیاز مجموعه عبارت استچابکی 

باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیطی که ویژگی اساسی آن وجود 
 شود.تغییرات دائمی و عدم اطمینان است، می

 (7067و همکارن، ) 7گلیگور

های تولیدکننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و  توانایی
 .ینیب شیپ رقابلیغ

 (6117و همکاران، ) 8گلدمن

 طور بهسازد که کیفیتی است که سازمان را قادر میچابکی حالت یا 
سریع و مطابق با نیازهای روز حرکت کند، بنابراین یک سازمان چابک 

کارا و سریع خودش را با هر تغییر سریع و  طور بهتواند می
 در محیط تنظیم و هماهنگ کند ینیب شیپ رقابلیغ

 (7001) گانگولی،

های  های ذاتی نهفته در محیط فرصت عنوان بهگیری از تغییرات  بهره
 آشفته.

 (7006)شریفی و ژانگ، 

 (6111، )1داو .ینیب شیپ رقابلیغتوانائی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و 
کنند:  یوسف و همکارانش آن را به شکل زیر تعریف می تیدرنهاو 

، خالقیت، یریپذ انعطافجستجوی موفق در مبانی رقابتی )سرعت، 
پیش کنشی بودن، کیفیت، قابلیت سودآوری( از طریق یکپارچگی 

دهی مجدد دارند و بهترین شیوه عملی در یک  منابعی که قابلیت شکل
تی مبتنی بر تدارک خدمات و محصوال منظور بهمحیط تخصصی است 

خواسته مشتری در یک محیط و بازاری که تغییرات سریع در حال رخ 
 دادن است.

 (.6111)یوسف و همکاران، 

گیرد که  اساسی را در نظر میچابکی سازمانی چندین قابلیت 
 پذیری و سرعت. از پاسخگویی، شایستگی، انعطاف اند عبارت

 همکاران، و 7ترونگ لین
(7007) 

                                                                                                                        
1. Sharifi & Zhang 
2. Gligor 
3. Goldman 
4. Dove 
5. Trong Lin 



 78  …رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطالعات

 نویسنده تعریف
چابکی در لغت به معنای توانایی حرکت و تفکر سریع با یک روش 

 هوشمندانه به کار گرفته شده است
 (6816محمدی و امیری، )

، فعال و توانایی حرکت واژه چابک، به معنی حرکت سریع، چاالک
سریع و آسان و قادر بودن به تفکر سریع و با یک روش هوشمندانه 

 است.
 (6817مولوی و همکاران، )

 
 ارائه، 6، توسط محققان موسسه یاکوکا6116سال برای اولین بار در  " یچابک "مفهوم 

های صنعتی را نیز گران، توجه فزاینده انجمنشد و از آن زمان تاکنون، عالوه بر پژوهش
به خود جلب کرده است. از این دهه تا به امروز، مقاالت زیادی در ارتباط با این مفهوم 

(، همچنین چابکی در زمینه تولید و 21، 6817انتشار یافته است )نجاتیان و همکاران، 
در تولید به سایر  یریپذ انعطافایده  بعدازآن. استمطرح  ریپذ انعطافتولید  ژهیو به
یک ویژگی  عنوان بهگسترش یافت و مفهوم چابکی  وکار کسبتر های گستردهوقعیتم

در پژوهشی که توسط خسروی (، 72، 6817آقایی و همکاران،سازمانی ظهور پیدا کرد )
های سازمانی، هماهنگی، ( انجام گرفته عوامل، اختیار، قواعد و رویه6816و همکاران )

چابکی نیروی انسانی در صنایع  یتوانمند سازها عنوان بهساختار، مدیریت منابع انسانی 
 اندالکترونیک شناسایی شده

مدل مفهومی روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی  مدل مفهومی:
دهد  آید را نشان می چون مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات نظری تحقیق به دست می

ل مفهومی تحقیق شامل دو متغیر اصلی همسویی (. در این پژوهش مد6830)سکاران، 
دقیق و واضح بیان  طور بههای آن  و شاخص استراهبردی فناوری اطالعات و چابکی 

مبنایی برای تعیین ابعاد همسویی استفاده شده است. مدل  عنوان بهشده است، از آن 
نشان ( 6نمودار )که در  استمفهومی تحقیق حاصل بررسی و ترکیب ادبیات تحقیق 

همسویی راهبرد فناوری شود  طور که در این مدل مشاهده می همان داده شده است.
سازمانی نیز متغیر وابسته  یو چابک استمستقل  ریمتغ ،وکار کسباطالعات و راهبرد 

 .است

                                                                                                                        
1. Iacocca institute 
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 مفهومی تحقیق مدل .9شکل 

 از: اند عبارتهای تحقیق  مدل مفهومی پژوهش، فرضیه بر اساس
در بین همسویی راهبردی فناوری اطالعات با چابکی کارکنان  فرضیه اصلی:

 ارتباط معناداری وجود دارد. افزاری شهر تبریز نرم های شرکت

 افزاری شهر تبریز نرم های شرکتدر بین ارتباطات با چابکی کارکنان  فرضیه فرعی اول:
 ارتباط معناداری وجود دارد.

 های شرکتدر / ارزش با چابکی کارکنان  بین سطح شایستگی فرضیه فرعی دوم:
 ارتباط معناداری وجود دارد. افزاری شهر تبریز نرم

در بین مدیریت و سطح اعمال اختیار با چابکی کارکنان  فرعی سوم:فرضیه 
 ارتباط معناداری وجود دارد. افزاری شهر تبریز نرم های شرکت

 ارتباطات

سطح 
 شایستگی

سطح اعمال 
 اختیار

حیطه عمل 
 و معماری

 مشارکت

 ها مهارت

همسویی 
 راهبردی
فناوری 
 اطالعات

 

 چابکی
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 های شرکتدر بین حیطه عمل و معماری با چابکی کارکنان  فرضیه فرعی چهارم:
 ارتباط معناداری وجود دارد. افزاری شهر تبریز نرم

افزاری شهر  نرم های شرکتدر شارکت با چابکی کارکنان بین م فرضیه فرعی پنجم:
 ارتباط معناداری وجود دارد. تبریز

افزاری شهر  نرم های شرکتدر با چابکی کارکنان  ها مهارتبین  فرضیه فرعی ششم:
 ارتباط معناداری وجود دارد. تبریز

 شناسی تحقیق روش 

ها توصیفی از  شیوه گردآوری داده بر اساسهدف کاربردی و  بر اساسپژوهش حاضر 
ای و روش   های کتابخانه  های پژوهش با بررسی  . گردآوری دادهاستنوع همبستگی 

در های برازش مدل از پرسشنامه استفاده گردید.   آوری داده میدانی انجام شد. برای جمع
های همسویی راهبردی فناوری  ای شامل دو بخش: شاخصاین تحقیق پرسشنامه

جهت سنجش همسویی راهبردی فناوری  ؛ کههای چابکی است عات و شاخصاطال
 طور بههای آن  مدل بلوغ همسویی لوفتمن استفاده شده است که شاخصاطالعات از 

 شایستگی و ارزش، سطح ارتباطات،بعد  1این مدل دقیق و واضح بیان شده است، 
. است ها مهارت و سطح اعمال اختیار، مشارکت، حیطه عمل و معماری، تیریمد

جهت اطمینان از ای بود.  تحقیق طیف لیکرت پنج گزینه سؤاالتدهی به  مقیاس پاسخ
استفاده شده و  های قبلی های مورد استفاده در پژوهش روایی با توجه به اینکه پرسشنامه

 صورت نیبدشده، در این تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است.  دیتائ ها آنروایی 
به تعدادی از خبرگان دانشگاهی در این حوزه و همچنین  شده یطراحامه که پرسشن

افزاری داده شد و اصالحات الزم در آن صورت  نرم های شرکتتعدادی از مدیران 
گیری . با توجه به محدود بودن جامعه آماری، در این تحقیق از روش نمونهگرفت

برای سنجش پایایی نیز از  .ایم ردهنمونه انتخاب ک عنوان بهاستفاده نشد و کل جامعه را 
به شرح زیر است.  هااز متغیر هرکداماستفاده شده که برای  6روش آلفای کرونباخ

، 32/0 اریاخت، مدیریت و سطح اعمال 32/0 یستگیشا، 36/0ارتباطات ، 11/0 ییهمسو

                                                                                                                        
1. Cronbach Alpha 
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که مقدار  17/0، چابکی، 38/0ها  مهارت، 30/0 یمعمار، حیطه عمل و 32/0مشارکت 
نتایج حاکی از مناسب  شد. دیتائاست در نتیجه پایایی پرسشنامه  2/0بیشتر از  ها آن

. استتبریز  یافزار نرم های شرکتدر  موردمطالعهگیری متغیرهای  های اندازه بودن مدل
، مدیران فناوری اطالعات و وکار کسبکلیه مدیران جامعه آماری تحقیق حاضر را 
افزاری شهر تبریز، عضو شورای عالی  نرم های شرکت کارشناسان فناوری اطالعات در

دهند. در این تحقیق با مراجعه به سایت شورای عالی انفورماتیک، تشکیل می
شده توسط این شورا در شهر تبریز  یبند رتبهافزاری  نرم های شرکتانفورماتیک کشور، 

ی همکاری شناسایی شدند. سپس با تماس تلفنی و در برخی موارد با مراجعه حضور
افزاری عضو شورای  نرم های شرکتتعداد  که نیاجلب گردید. با توجه به  ها شرکتاین 

محدود به مدیران این  موردنظرشرکت و جامعه  80عالی انفورماتیک در شهر تبریز 
پرسشنامه پخش شد  30بود. تعداد  ها آنو کارشناسان فناوری اطالعات در  ها شرکت

ها مورد استفاده قرار گرفت. قلمرو  رگشت خورد و در تحلیلتا ب 71که از این تعداد 
 .است 6817زمانی این تحقیق بهار 

 های پژوهشیافته

های جمعیت شناختی پاسخگویان  هایی را که در ارتباط با ویژگی در این بخش ابتدا داده
گیرد. این اطالعات شامل جنسیت، سن،  مورد بررسی قرار می هاست آنو نحوه توزیع 

از تحلیل  آمده دست بهنتایج . استسطح تحصیالت، سابقه کار و سابقه مدیریت 
درصد از  21برای متغیر جنسیت بیانگر این است که  یشناخت تیجمعاطالعات 

درصد را زنان تشکیل دادند. در رابطه با میزان تحصیالت نتایج  71دهندگان مرد و  پاسخ
درصد دارای مدرک  17درصد دارای مدرک کارشناسی و  73از این است که حاکی 

درصد  81کارشناسی ارشد بودند. نتایج در رابطه با سابقه کار نیز بیانگر این است که 
سال  67تا  66درصد بین  70سال،  60تا  7درصد بین  81سال،  7کمتر از  دارای سابقه

های  بررسی برابری پاسخ منظور بهاند.  بودهسال  67درصد دارای سابقه بیشتر از  3و 
ف استفاده واسمیرن-فوموگرلوویتنی و از آزمون دوطرفه ک-ون منزنان و مردان از آزم

بررسی تأثیر سایر متغیرهای جمعیت شناختی از جمله  منظور بهشده است. همچنین 
 یها ونآزمسن، تحصیالت، سابقه کار و سابقه مدیریت بر متغیرهای اصلی پژوهش از 



 71  …رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطالعات

 ها آزمونال والیس و آزمون مبتنی بر میانه استفاده شده است. نتایج این ککروس
 .استعدم تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی روی متغیرهای اصلی پژوهش  دهنده نشان

 آزمون میانگین یک جامعه

افزاری، میانگین  نرم های شرکتدر این بخش برای به دست آوردن سطح همسویی در 
محاسبه شده، نمره همسویی  دهندگان پاسخبه هر عامل توسط  شده دادهنمره اختصاص 

با میانگین گرفتن از نمرات همسویی عوامل،  تیدرنهاآن عامل به دست آمده است. 
 به دست آمده است. ها شرکتنمره همسویی برای این 

 . نمره همسویی1جدول 

ابعاد 
 همسویی

 عوامل
نمره میانگین 

همسویی هر 
 عامل

نمره 
همسویی هر 

 بعد

نمره 
همسویی 

 نهایی

ت
طا

تبا
ار

 

از محیط  میزان آگاهی اعضای بخش فناوری اطالعات
شرکت مثل فرایندهای شرکت، رقبا و  وکار کسب

 مشتریان

 
1/8 

26/8 

78/8 

ها  گوناگون شرکت از توانایی یها بخشمیزان آگاهی 
 و خدمات بخش فناوری اطالعات

2/8 

سطح به اشتراک نهادن اطالعات و دانش در سراسر 
 شرکت

17/8 

و  ها سازمانمیزان ارتباطات قوی شرکت با سایر 
 ها ارگان

1/8 

 21/8 سطح وجود یکپارچگی سیستمی در شرکت

 71/8 اطالعاتی با سرعت باال یها ستمیسگیری از  سطح بهره

 71/1 شرکتسطح ارائه خدمات شبکه داخلی در 

گی
ست

شای
ح 

سط
 

در  میزان وجود معیارهای استاندارد فناوری اطالعات
فناوری گذاری در  شرکت برای سنجش ارزش سرمایه

 اطالعات
80/8 

12/8 
 17/8 در شرکت وکار کسبمیزان وجود معیارهای استاندارد 

میزان وجود ارتباط متقابل بین معیارهای استاندارد 
 وکار کسبو معیارهای  فناوری اطالعات

11/8 

میزان انجام توافقات مبتنی بر برنامه بین بخش فناوری 
فناوری برای ارائه خدمات  ها بخشبا سایر  اطالعات

11/8 
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ابعاد 
 همسویی

 عوامل
نمره میانگین 

همسویی هر 
 عامل

نمره 
همسویی هر 

 بعد

نمره 
همسویی 

 نهایی

 اطالعات

 71/8 بعد از اجرا های فناوری اطالعات میزان ارزیابی برنامه

یار
خت

ل ا
ما

 اع
طح

س
 

های فناوری  میزان حمایت نیروهای شرکت از برنامه
 اطالعات

2/8 

11/8 

ریزی راهبردی یکپارچه و اثربخش  سطح انجام برنامه
 در شرکت

87/8 

 ریزی راهبردی فناوری اطالعات سطح انجام برنامه
 یکپارچه و اثربخش در شرکت

71/8 

 یها بخشمیزان استقالل و دارای اختیارات الزم بودن 
 شرکت در عین همسویی و یکپارچگی

1/8 

، فقط به مدیران فناوری اطالعات یگزارش دهمیزان 
 مدیران عالی شرکت

32/8 

 گذاری فناوری اطالعات سطح انجام مدیریت سرمایه
 گسترده در شرکت صورت به

81/8 

فناوری  یها تیفعالمیزان فعالیت کمیته هدایت 
 رسمی و در قالب مشارکتی صورت به اطالعات

07/8 

بر  های فناوری اطالعات پروژه یبند تیاولومیزان 
 ها آن افزوده ارزشمبنای 

1/8 
ت

رک
شا

ح م
سط

 

میزان مطابقت دوسویه ساختاری و راهبردی 
و تجهیزات فناوری  ها رساختیزو  وکار کسب

 اطالعات
87/8 

76/8 

در مدیریت  میزان مشارکت مدیران فناوری اطالعات
 راهبردی شرکت

13/8 

ریزی  مشارکت مجموعه مدیران در برنامهمیزان 
 راهبردی فناوری اطالعات

72/8 

 یریکارگ بهمیزان پذیرش پیامدهای مثبت و منفی 
مشترک بین مدیران  صورت به فناوری اطالعات
 وکار کسبو  فناوری اطالعات

10/8 

 ریزی فناوری اطالعات میزان بهبود مستمر رابطه برنامه
 شرکت ریزی کالن و برنامه

81/8 

پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از مجموعه 
 شرکت فناوری اطالعات یها تیفعال

11/8 

و دیگر  اعتماد متقابل بین مدیران فناوری اطالعات
 مدیران در شرکت

27/8 
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ابعاد 
 همسویی

 عوامل
نمره میانگین 

همسویی هر 
 عامل

نمره 
همسویی هر 

 بعد

نمره 
همسویی 

 نهایی

ری
ما

 مع
ل و

عم
طه 

حی
 

تغییردهنده  عنوان به فناوری اطالعات یریکارگ بهمیزان 
 شرکت وکار راهبرد کسب

21/8 

18/8 

فناوری  یها رساختیزپذیری باالی  میزان انعطاف
 در برابر تغییرات محیطی اطالعات

11/8 

های فناوری  میزان توجه به منافع مالی حاصل از برنامه
 اطالعات

26/8 

های  میزان توجه به منافع بلندمدت حاصل از برنامه
 فناوری اطالعات

1/8 

ت
هار

م
 ها 

 11/8 نوآوری و کارآفرینی در شرکتمیزان تشویق 

81/8 

گیری مدیران ارشد شرکت در مورد  سطح توان تصمیم
 فناوری اطالعات یها تیفعال

37/8 

در  گیری مدیران فناوری اطالعات سطح توان تصمیم
 فناوری اطالعات یها تیفعالمورد 

36/8 

 17/8 مدار و مشارکتی سبک مدیریتی رابطه یریکارگ بهمیزان 
میزان آمادگی شرکت جهت تغییر شیوه فعالیت و 

 بینی تغییرات مبتنی بر تحوالت محیطی پیش
11/8 

 27/8 میزان جابه جایی شغلی در سراسر شرکت
و  های آموزشی فناوری اطالعات میزان برگزاری دوره

 بین بخشی یها آموزش
1/7 

 
ای نیز برای آزمون میانگین  تک نمونه tها از آزمون  عالوه بر به دست آوردن میانگین

 صورت بهنمره همسویی راهبردی فناوری اطالعات استفاده شد که فرضیات این آزمون 
 .استزیر 

{
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 t. نتایج آزمون 4جدول 

 t مقدار آزمون= 8

 درصد 17فاصله اطمینان 

 کران پایین کران باال
تفاوت 
 میانگین

سطح 
 داری معنی

درجه 
  t آزادی

 همسویی 717/7 11 000/0 76713/0 8801/0 5090/0

. با توجه استنشان داد که سطح معناداری برای این آزمون صفر  شده انجامنتایج آزمون 
رد شده و فرض مقابل  H0، بنابراین فرض است 07/0این مقدار آماره کمتر از  که نیابه 
توان نتیجه گرفت که میزان  می آمده دست بهشود. همچنین با توجه به میانگین  می دیتائ

 .است 8بیشتر از  ها شرکتهمسویی در این 
در ادامه قبل از اینکه به اجرای مدل رگرسیون پرداخته شود و نتایج تحلیل شود الزم 

مال بودن بنابراین ابتدا باید از نر؛ های اولیه رگرسیون بررسی شود فرض است که پیش
هم ها اطمینان حاصل شود و سپس باید بررسی نمود که بین متغیرهای مستقل  داده
وجود نداشته باشد. در متغیرهای کمی برای تعیین نرمال بودن توزیع تک متغیری  یخط

های این متغیرها بررسی شود. اگر این چولگی  الزم است که چولگی و کشیدگی اندازه
 قبول قابلقرار داشت، برای اهداف فعلی خود آن را  -6+ و 6و کشیدگی در دامنه 

فرض نموده در غیر این صورت باید در مورد آن تبدیل انجام شود. با توجه به نتایج 
 باشند. ، همه متغیرها دارای توزیع نرمال میها از داده آمده دست بهتوصیفی 

 . آزمون بررسی نرمال7جدول 

Kurtosis Skewness متغیرنام  تعداد داده 

 چابکی 70 -778/0 010/0

 همسویی 70 -632/0 -719/0

 ارتباطات 70 711/0 -989/0

 شایستگی 70 -077/0 -808/0

 اختیار 70 -810/0 -499/0

 مشارکت 70 -713/0 970/0

 حیطه عمل 70 -633/0 -989/0

 مهارت 70 -877/0 -509/0
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های  آماره تشخیص هم خطیی یک مجموعه از ابزارهابین متغیرهای مستقل  هم خطی
VIF  وTolerance باشند. مقادیر میVIF یا  06/0 تلورانسو مقادیر  60از  تر بزرگ

چندگانه است. با توجه به جدول زیر بین متغیرهای مستقل  هم خطی دهنده نشانکمتر 
 وجود ندارد. یهم خط

 . بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل9جدول 

VIF Tolerance متغیر 
 ارتباطات 821/0 11/7
 شایستگی 728/0 11/8
 سطح اختیار 611/0 602/1
 مشارکت 618/0 618/7
 حیطه عمل 717/0 361/8
 ها مهارت 718/0 307/8

 

 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون

پژوهش  سؤاالتاز  هرکدامآماری در مورد  یها آزموندر این بخش به بررسی نتایج 
وارد مدل رگرسیون شدند که نتایج  Enterشود. متغیرها با استفاده از روش  پرداخته می

 آن در جدول زیر آمده است.

 . ضریب تأثیر همسویی بر چابکی5جدول 

 نتیجه یدار یمعنسطح  استانداردشدهضریب اثر  متغیر مستقل
 دیتائ  000/0 381/0 همسویی راهبردی فناوری اطالعات

 
. همچنین با توجه استتأثیر مثبت همسویی روی چابکی  دهنده نشان آمده دست بهنتایج 

 لهیوس بهدرصد از تغییرات چابکی  11که  توان بیان کرد می آمده دست بهبه ضریب تعیین 
 شود. متغیر همسویی تبیین می

 های فرعی در جدول زیر نشان داده شده است. نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه
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 و نتیجه تأثیر متغیرهای مستقل روی چابکی آمده دست به. ضرایب رگرسیون 8جدول 

 متغیر مستقل
اثر  ضریب

 استانداردشده
سطح 

 یدار یمعن
 نتیجه

 فرضیه( دیتائتأثیر مثبت معنادار ) 008/0 821/0 ارتباطات
سطح شایستگی/ 

 ارزش
 تأثیر منفی معنادار )رد فرضیه( 011/0 -716/0

 رد 171/0 030/0 سطح اعمال اختیار
 رد 667/0 771/0 مشارکت

 رد 101/0 067/0 حیطه عمل
 فرضیه( تائیدتأثیر مثبت معنادار ) 006/0 127/0 ها مهارت

 
متغیرهای ارتباطات، سطح  تأثیراز بین متغیرهای مستقل  3های جدول  بر اساس یافته

با  ها مهارتارتباطات و  تأثیرروی چابکی معنادار است. در مورد  ها مهارتشایستگی و 
اما در است؛ ، رابطه بین این دو متغیر با چابکی مثبت Bتوجه به مثبت بودن ضریب 

، رابطه بین این Bرزش روی چابکی با توجه به منفی بودن سطح شایستگی/ا تأثیرمورد 
زیر  قرار بهنتایج فوق  بر اساسبنابراین معادله خط رگرسیون است؛ دو متغیر معکوس 

 است:
 ()سطح شایستگی 716/0 (ها مهارت) - 127/0+ )ارتباطات( 821/0= چابکی

که همسویی راهبردی فناوری اطالعات  توان ادعا کرد می آمده دست بهبا توجه به نتایج 
 تأثیربیانگر  است که 381/0تأثیر مثبت معناداری روی چابکی دارد و میزان این تأثیر 

و زهرا و  7001یجه با ادعاهای هی و وانگ این نت .استزیاد همسویی روی چابکی 
بیانگر این است که ایجاد همسویی در  آمده دست بهنتیجه مطابقت دارد.  7001جرج 
های باعث حرکت بخش فناوری اطالعات در جهت اهداف و راهبرد تنها نه ها سازمان
شود سازمان به سمت چابکی و پاسخگویی  شود، بلکه باعث می سازمان  وکار کسب

همسویی راهبردی  گانه ششعالوه بر این با بررسی تأثیر ابعاد  گام بردارد. تر عیسر
دارای تأثیر  ها مهارتفناوری اطالعات روی چابکی معین گردید که دو بعد ارتباطات و 

در مورد تأثیر مثبت ارتباطات روی  آمده دست بهمثبت روی چابکی هستند. نتیجه 



 18  …رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطالعات

کند که بیان کردند به  مطابقت می 7لی و 6نیایولتنپینسوچابکی، با نظرات بارکر و 
را تسهیل  وکار کسبگذاری دانش، همکاری بین مدیران فناوری اطالعات و  اشتراک

-)بارکی و پینسونکند  می تر آسانگیری  تشخیص تغییر را قبل از تصمیمکند و  می

 وکار کسبایجاد ارتباط بین مدیران فناوری اطالعات و  (.7001؛ لی، 7007نیایولت، 
با  وکار کسب یراهبردها تیهدابرای فناوری اطالعات  یها تیقابلشود که  باعث می

پذیری  ها به اشتراک گذاشته شود که در نتیجه باعث افزایش انطباق مدیران سایر بخش
همچنین نتایج در مورد تأثیر مثبت  .(7007؛ زهرا و جورج، 7001)هی و وانگ، شود  می

توانایی کنند  که بیان می 6117روی چابکی با نظرات گلدمن و همکارانش  ها مهارت
تر نسبت به تغییرات با استفاده از انگیزش، کارآفرینی اشخاص  شرکت در واکنش سریع

گیرد، مطابقت دارد. نتایج همچنین  میسازگار دائمی انجام  یها گروه یده سازمانو 
نشان داد که سه بعد سطح اعمال اختیار، مشارکت و حیطه عمل از همسویی دارای تأثیر 

بعد سطح شایستگی و ارزش دارای تأثیر منفی روی  معناداری روی چابکی نبودند و
ایجاد استانداردها در بخش  که نیاتوان با توجه به  چابکی است. این ارتباط منفی را می

باعث  ها بخشها به سایر  فناوری اطالعات و انتقال این استانداردها و ارزش
 د.شود، توجیه کر می ها آنپذیری  کارها و عدم انعطافشدن  وسخت سفت

 یریگ جهینت

به  ها بخشایجاد ارتباطات مؤثر بین مدیران فناوری اطالعات و مدیران سایر 
تا عالوه بر ایجاد همسویی بین اهداف و  کند یمگذاری دانش در شرکت کمک  اشتراک
شرکت در جهت  وکار کسبهای بخش فناوری اطالعات با اهداف و راهبردهای راهبرد

با ایجاد ارتباطات مؤثر بین مدیران نیازهای  رای؛ زتسهیل چابکی شرکت حرکت کنند
به مدیران فناوری  ها بخشسازمان و همچنین تغییرات الزمه توسط مدیران سایر 

شود و این مدیران با آگاهی از این نیازها در جهت رفع نیازها و  اطالعات انتقال داده می
العات با استفاده از این فناوری دارند. بعالوه مدیران فناوری اط ایجاد تغییرات گام برمی

موجود در صنعت آگاه  یها فرصتاز نیازهای مشتریان و همچنین  تر عیسرتوانند  می

                                                                                                                        
1. Barki & Pinsonneault 
2. lee 
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در جهت پاسخگویی سریع  ها آنبرسانند تا  وکار کسبرا به اطالع مدیران  ها آنشده و 
 های شرکتگیری و اقدام کنند. عالوه بر این  تصمیم ها فرصتبه نیازها و استفاده از 

افزاری با توجه به ماهیت دانشی بودنشان نیاز به کارکنان ماهر و با تخصص دارند.  نرم
دهد که همسویی راهبردی فناوری  در خصوص فرضیه یک نشان می آمده دست بهنتایج 

مثبت دارد. همسویی بین راهبرد فناوری اطالعات و  ریتأثاطالعات روی چابکی 
 وکار کسبانمند کند، زیرا تغییرات ضروری در راهبرد تواند چابکی را تو می وکار کسب

فناوری اطالعات  یها تیقابلتواند به مدیران فناوری اطالعات منتقل شود. همچنین  می
؛ به اشتراک گذاشته شود وکار کسبتواند با مدیران  می وکار کسببرای هدایت راهبرد 

پذیری و نوآوری را  باقتواند انط ایجاد شده توسط همسویی می یها روالبنابراین 
جستجو برای  که یطور بهکند  ای را ایجاد می همکاری چرخه گونه نیاافزایش دهد. 

کنندگان و  تواند بین مشتریان و عرضه کند که می جدید دانشی را ایجاد می یها فرصت
شرکای تجاری به اشتراک گذاشته شود که این ارتباطات اغلب برای پاسخگویی به 

دهد که ارتباطات  در خصوص فرضیه دوم نشان می آمده دست بهاند. نتایج  تغییر ضروری
مثبتی روی چابکی دارد. ارتباطات بیانگر این است که چگونه کارکنان بخش  ریتأث

اثربخش در سازمان و  نظر تبادلکنند.  یکدیگر را درک می وکار کسبفناوری اطالعات و 
 ترین مهماست، از  ازیموردن شده نییتعبرای موفقیت راهبردهای  ازآنچهدرک روشن 

. ایجاد ارتباط بین است وکار کسبعوامل همسویی راهبرد فناوری اطالعات و راهبرد 
فناوری اطالعات  یها تیقابلشود که  باعث می وکار کسبمدیران فناوری اطالعات و 

در ها به اشتراک گذاشته شود که  با مدیران سایر بخش وکار کسببرای هدایت راهبرد 
در خصوص  آمده دست بهشود. با توجه به نتایج  پذیری می نتیجه باعث افزایش انطباق

شود. زبان و فهم  نمی تائیدفرضیه سوم رابطه بین سطح شایستگی/ ارزش و چابکی 
کند، این  کمک می وکار کسبمشترک به بهبود همسویی بین راهبرد فناوری اطالعات و 

کردند، ناشی شود و  یزهایی که در گذشته کار میتواند از چ دانش و فهم مشترک می
تواند  گذشته فناوری اطالعات را نشان دهد. موفقیت می یها ارزش، ها ارزشبیان 

برای آینده هم مناسب است،  ها آنرا با این باور که مسیر راهبردی فعلی  ها شرکت
ازد. با تغییرات بازار ممکن است مسیر جدیدی را ضروری س که یدرحالفریب دهد. 

رابطه بین مدیریت و سطح اعمال اختیار فناوری اطالعات با  آمده دست بهتوجه به نتایج 
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رفت رابطه مثبتی بین  شود هرچند با توجه به ادبیات تحقیق انتظار می نمی تائیدچابکی 
گیری سریع و  چابکی تصمیم رایزمدیریت فناوری اطالعات با چابکی به دست آید، 

مشاهده نشد.  ها آنای بین  گیرد. ولی در این تحقیق رابطه را در بر می عدم تمرکز اختیار
شود. این نتیجه با نظر  نمی تائیدرابطه بین مشارکت و چابکی  آمده دست بهبا توجه نتایج 

تواند به ایجاد مشارکت بین  گذاری دانش می مطابقت دارد. گرچه به اشتراک 6116میلر 
تواند مانع چابکی شود.  ک کند، این مشارکت میکم وکار کسبفناوری اطالعات و 

مخالفت  ها آنمدیران ممکن است به علت ترس از دست رفتن روابط با همکارانشان با 
 تر آساننکنند و اصراری به تغییر نداشته باشند. همراه با جریان امور بودن ممکن است 

را برای شرکت نداشته  مدت یطوالنتر باشد، حتی اگر این جریان بهترین بهره  و سیاسی
روند. با توجه به نتایج  باشد در نتیجه مدیران از تغییر که الزمه چابکی است، طفره می

 تائیددر رابطه بین حیطه عمل و معماری فناوری اطالعات با چابکی  آمده دست به
و معماری فناوری اطالعات ممکن است بستری فراهم کند  ساختار ریزشود. گرچه  نمی

یک  ها استیسیی پاسخگویی سازمان را تسهیل کند، ولی مدیریت رفتارها و که توانا
نقش کلیدی در رسیدن به چابکی دارد. با توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان در سطح 

اغلب  ها سازمان، ها یفنّاورواحد و همچنین در سطح سازمان و همراه با تغییر 
گیرند. نتایج  شان به کار می یاستانداردهایی را برای افزایش توانایی پاسخگوی

تأثیر مثبتی روی چابکی  ها مهارتدهد که  نشان می 2در خصوص فرضیه  آمده دست به
با ادبیات موجود در این زمینه مطابقت دارد. نیروی کاری  آمده دست بهدارد. نتیجه 

و با  دهید آموزش، خوب شده ختهیبرانگخواهند چابک شوند باید  هایی که می سازمان
یک عنصر  عنوان بهها و دانش تقویت شوند تا  ، تخصصها مهارتجموعه کاملی از م

 هایشان تعیین کردند. اساسی و حیاتی از راهبرد

 هاپیشنهاد

تأثیر مثبت همسویی روی  دهنده نشاناز تحقیق حاضر که  آمده دست بهبا توجه به نتایج 
گذاری  افزاری تنها به فکر سرمایه نرم های شرکتشود مدیران  ، پیشنهاد میاستچابکی 

ها و اهداف اطالعاتی نباشند، بلکه با همسو و هماهنگ کردن راهبرد یها ستمیسدر 
پاسخگویی  یسو بهها و اهداف کلی شرکت اطالعاتی با راهبرد یها ستمیس یریکارگ به
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بودن  انیبن دانشسریع شرکت و در نتیجه چابکی گام بردارند. همچنین با توجه به 
افزاری با ایجاد ارتباطات مؤثر بین مدیران فناوری اطالعات و مدیران  نرم های شرکت
بنابراین نیازهای ؛ گذاری دانش در شرکت کمک کرد توان به اشتراک می ها بخشسایر 

سازمان و همچنین تغییرات الزمه را به مدیران فناوری اطالعات انتقال داد و این مدیران 
ند و رنیازها و تغییرات در جهت رفع نیازها و ایجاد تغییرات گام بردا با آگاهی از این

پذیری شرکت شوند. بعالوه مدیران فناوری اطالعات با استفاده  در نتیجه باعث انطباق
موجود در  یها فرصتاز نیازهای مشتریان و همچنین  تر عیسرتوانند  از این فناوری می

در جهت  ها آنبرسانند تا  وکار کسبمدیران را به اطالع  ها آنصنعت آگاه شده و 
 های شرکتاقدام کند. عالوه بر این  ها فرصتپاسخگویی سریع به نیازها و استفاده از 

افزاری با توجه به ماهیت دانشی بودنشان نیاز به کارکنان ماهر و با تخصص دارند.  نرم
هایشان را  و پروژه، کارها ها مهارتباید با داشتن مجموعه کاملی از  ها شرکتاین 

تیمی انجام دهند و با ایجاد انگیزش و نوآوری در کارکنان زمینه پاسخگویی  صورت به
توان تحقیق حاضر را در سایر صنایع و  سریع به نیازهای مشتریان را فراهم کنند. می

 شده ارائهدولتی بررسی کرد و نتایج را باهم مقایسه کرد و مدل  یها سازمانهمچنین در 
 SEM آماری و استفاده از روش یها آزمونر یک پژوهش دیگر با استفاده از را د

 گیری کرد. اندازه
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