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چکیده:
اطالعات،  فناوری  حاکمیت  از  آیا سطوحی  که  است  این  به دنبال  رو  پیِش  پژوهش   
تفکر راهبردی، چابکی سازمانی و هم ترازی راهبردی می توانند منجر به عملکرد بهتر 
دستگاه های اجرایی شهر کرمان گردد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، در دستة 
پژوهش های علّی قرار می گیرد؛ همچنین، از لحاظ هدف شناختی، یک پژوهش کاربردی 
آماري  جامعة  است.  میدانی  داده ها،  جمع آوری  روش  است.  کّمی  پژوهش  مبنای  و 
جامعة  تعداد  به  توجه  با  است.  کرمان  اجرایی شهر  پژوهش، شامل همة دستگاه های 
آماری )77 سازمان( و جدول مورگان، حجم نمونه 64 سازمان محاسبه شد که در نهایت، 
62 پرسش نامه جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیات این پژوهش از یک پرسش نامه 
ابعاد حاکمیت فناوری اطالعات،  بر  شامل 88 پرسش استفاده  شده است که مشتمل 
تفکر راهبردی، چابکی سازمانی، هم ترازی راهبردی و عملکرد سازمانی بوده است. بر 
اساس آزمون t تک نمونه ای، سطح عملکرد دستگاه های اجرایی شهر کرمان در حد نسبتًا 
مطلوبی است. همچنین، نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس در نرم افزار 
SmartPLS نشان می دهد که چابکی سازمانی روابط بین حاکمیت فناوری اطالعات و 
هم ترازی راهبردی با عملکرد سازمانی را به خوبی میانجی گری می کند. همچنین، تفکر 
راهبردی از طریق هم ترازی راهبردی بر روی عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. 

هم ترازی  اطالعات،  فناوری  حاکمیت  سازمانی،  کلیدواژه ها:  عملکرد 
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مقدمه

در دهه های پسین، یكی از موضوع های مورد توجه پژوهشگران، عملكرد سازمانی است كه باعث 
نوآوری های زیادی در این زمینه شده و اطالعات به دست آمده از آن توانایی سازمان را در كسب مزیت رقابتی 
 .)Bosilj-Vuksic, Milanovic & Indihar-Stemberger, 2008( و افزایش عملكرد، باال می برد 
موینیهان و پاندی1 )2005( به این مطلب اشاره كرده اند كه با آغاز قرن 21، ما خود را در عصر 
این  ریشه  و  دلیل  عملكرد،  و  نتایج  بر  تأكید  می بینیم.  عملكرد«  مدیریت  مبناي  بر  »حكمرانی 
نام گذاري است. از چند دهة گذشته، مفهوم عملكرد در رأس تحوالت مدیریت دولتی قرار گرفته 
و به هدف اصلی آن تبدیل شده است. بیش ترین و مهم ترین تحوالت سال های پسین بر مفاهیم 
عملكرد سازمانی و اثربخشی متمركز بوده كه بهبود عملكرد بخش دولتی را به عنوان هدف اصلی 
خود بیان كرده اند. عملكرد سازمانی متأثر از عوامل زیادی است. یكی از راه های بهبود عملكرد 
 .)Wu, Straub & Liang, 2015( سازمانی، بحث چابكی سازمانی و هم ترازی راهبردی است 
سازماني  عملكرد  ارتقاي  در  سازماني  چابكی  و  راهبردی  هم ترازي  نقش  امروزه  كه  به گونه ای 
است  گرفته  قرار  پژوهشگران  و  اندیشمندان  توجه  مورد  بسیار  دولتی  سازمان های  به خصوص  و 
سازمانی،  چابكی  و  راهبردی  هم ترازی  اهمیت  شناخت  وجود  با   .)1388 نیكزاد،  و  )رهنورد 
پژوهش هایی اندك در مورد تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات و تفكر راهبردی روی عملكرد صورت 
گرفته است. همچنین، تفكر راهبردی به عنوان یك عامل مهم برای برقراری هم ترازی راهبردی، 
كم تر در سازمان های دولتی موردتوجه بوده؛ درحالی كه پژوهش های پیشین به اهمیت این موضوع 

.)Wang, 2014( اشاره كرده اند
در سطح جهانی، سهم فناوری اطالعات در دست یابی به اهداف كسب وكار، یك مسأله مهم برای 
مدیریت است. بررسی ساالنة شركت های علوم رایانه2 در سال 2001، فناوری اطالعات را به  عنوان 
 .)CSC, 2001( دومین مسأله مهم برای مدیران فناوری اطالعات آمریكای شمالی، نشان می دهد
همچنین، به  عنوان یك مسأله پایدار، گزارش های سالیانة منتشرشده از بررسی های مختلف، از سال 
1991 تاكنون نشان می دهد كه هم ترازی راهبردی به عنوان یكی از پنج مسأله مهم نگران كنندة 

1. Moynihan & Pandey
2. Computer Sciences Corporation’s Annual Survey
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 .)Melville, Kraemer & Gurbaxani, 2004( مدیران فناوری اطالعات، دسته بندی شده است
امروزه افزایش توانایی سازمان ها در پاسخ گویی مناسب و چابك برای باقی ماندن در سطح جهانی 
 Wu, Straub & Liang, 2015;( رقابت، توسط فناوری اطالعات، بیش تر از پیش آشكار شده است
Tallon & Pinsonneault, 2011(. بااین حال، استفاده مؤثر از فناوری اطالعات، تكیه ای سنگین بر 

حاكمیت فناوری اطالعات دارد. هنگامی كه حاكمیت سازمان و فناوری اطالعات به سمت نادرست 
می روند، نتایج ویرانگری به  بار می آورد. ورشكستگی شركت Enron در سال 2001 و تصویب قانون 
ساربنز-آكسلی1 در سال2 2002 نشان دهندة حقیقت ساده ای از این دیدگاه هستند كه امروزه ارتباط 
حاكمیت فناوری اطالعات با پژوهش در مورد مدیریت فناوری اطالعات و كسب وكار، افزایش یافته و 

.)Wu, Straub & Liang, 2015( مهم است
عملكرد  ایران،  برنامه وبودجه  سازمان  از  گوناگون  گزارش های  اساس  بر  نیز  ملی  سطح  در 
بسیاری از دستگاه های دولتی بسیار مهم بوده و در برخی كالن شهرها از جمله شهر كرمان، بهبود 
آن بسیار مورد توجه است. امروزه كاهش عملكرد دستگاه های دولتی ایران از جمله شهر كرمان 
باعث افزایش نارضایتی مشتریان شده و این نارضایتی در بدبینی آن ها و كاهش مراجعه به این 
سازمان ها مؤثر است. همچنین، بهبود عملكرد دستگاه های دولتی می تواند باعث بهبود انتظارات و 
رضایت مشتریان و همچنین همة ذی نفعان این دستگاه ها شود. ُچن و ِرینی3 )2005( بیان می كنند 
كه كاهش عملكرد سازمان های دولتی، باعث مبهم و گم شدن هدف سازمانی می شود. با توجه به 
هدف سازمان های دولتی و حمایت و بودجة كالن دولتی برای آن ها، بهبود عملكرد سازمان های 
دولتی شهر كرمان یكی از موضوع های بسیار مهم است كه باید به آن پرداخته شود. همچنین، 
با توجه به گزارش های ارزیابی عملكرد سازمان برنامه وبودجه ایران، عملكرد دستگاه های دولتی 
یكی از اركان مهم برای دولت و مردم است. در ایران امروزه به دلیل عملكرد پایین دستگاه های 
از این رو، الزم  انتظارات باالی مراجعه كنندگان، این موضوع بسیار اهمیت یافته است.  اجرایی و 
است كه به منظور بهبود عملكرد سازمانی، عوامل مؤثر بر عملكرد سازمان شناسایی  شده و رابطة 
آن ها با عملكرد سازمانی مورد بررسی قرار بگیرد. در پژوهش پیِش رو، عوامل مؤثر تفكر راهبردی، 
حاكمیت فناوری اطالعات، هم ترازی راهبردی و چابكی سازمانی برای عملكرد سازمانی شناسایی  

1. The Sarbanes-Oxley Act
موسسات  و  عام،  شركت های  مدیران  و  هیئت مدیره ها  برای  را  بهبودیافته ای  یا  جدید  استانداردهای  قانون،  این   .2
حسابداری عمومی آمریكا مقرر كرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شركت های عام آمریكا مكلف اند شخصًا 

درستی اطالعات مالی شركت را گواهی كنند.
3. Chun & Rainey
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شده است و رابطة آن ها با عملكرد سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم ترازی راهبردی 
یكی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر عملكرد سازمانی است كه برقراری این متغیر مستلزم وجود 

حاكمیت فناوری اطالعات و حاكمیت تفكر راهبردی است.
ارتباط  بررسی  به  تا  است  تنظیم شده  نظریه  اساس  بر  قانونی1  پژوهش، یك شبكة  این  در 
هم زمان حاكمیت فناوری اطالعات، تفكر راهبردی، چابكی سازمانی، هم ترازی راهبردی و عملكرد 

سازمانی پرداخته شود.

مبانی نظری پژوهش

هم ترازی راهبردی

محیط های  در  چه  فناوری  چراكه  پیشرفته اند؛  شدن  فناورانه  سمت  به  سازمان ها  امروزه 
 پایدار و چه در محیط های متغیر، به شیوه هایی گوناگون می تواند عملكرد سازمان را بهبود بخشد 
)Tan, Pan & Hackney, 2010(. با وجود اهمیت پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران به این كه 

چگونه فناوری اطالعات به عملكرد سازمانی كمك می كند، نااطمینانی و بحث در مورد آن چه ما 
می دانیم و نمی دانیم وجود دارد )Melville, Kraemer & Gurbaxani, 2004(. در دورة زمانی 
كنونی، ارتباطات الكترونیكی در داخل و میان سازمان ها، باعث افزایش و تغییر روش های سازمان 
در به دست آوردن عوامل ورودی، تبدیل آن ها به محصوالت و خدمات و توزیع آن ها به مشتریان 
خود شده است )Straub & Watson, 2001( و این باعث افزایش پرسش هایی در این مورد شده 
است كه فناوری اطالعات چگونه عملكرد سازمان را بهبود می بخشد. پس از پژوهش هایی كالن 
در زمینه عملكرد و فناوری اطالعات، یكی از رویكردهایی كه بسیار مورد توجه است، بحث راهبرد 
از سال ها پژوهش گسترده، هم ترازی راهبردی2  فناوری اطالعات و راهبرد كسب وكار است. پس 
تعریف  راهبرد كسب وكار  و  اطالعات  فناوری  میان  متناسب  به عنوان یك میزان  اطالعات  فناوری 
است  باقی مانده  اطالعاتی  و متخصصان سیستم های  پژوهشگران  برای  اولویت  در صدر    شده كه 
)Tallon & Pinsonneault, 2011(. َچن3 )1992( هم ترازی راهبردی فناوری اطالعات را درجة 

انسجام میان راهبرد كسب وكار و راهبرد فناوری اطالعات برآورده، تعریف می كند. مطالعات گوناگون 
نشان داده است كه هم ترازی راهبردی فناوری اطالعات بر عواملی مانند سود، بهره وری، رشد، و 

1. Nomological Network
2. Strategic Alignment
3. Chan
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شهرت تأثیر دارد كه باعث می شود سازمان در تالش برای افزایش بیش تر میزان تناسب میان فناوری 
 Chan, 1992; Tallon, 2007; Oh & Pinsonneault, 2007;( اطالعات و راهبرد كسب وكار باشد

 .)Preston & Karahanna, 2009

تفكر راهبردی

جلنس1 )2009( بیان می كند كه الزمة ایجاد هم ترازی راهبردی، وجود تفكر راهبردی است. 
لیتكا2 )1998( باور دارد كه گرچه تفكر راهبردی از افراد آغاز مي شود، اما آن ها نیازمند بهره مندي 
از بستر سازماني حامي تفكر و گفتمان راهبردی در فضاي سازمان هستند كه بنیاني براي خلق 
راهبردهای جدید است و قادر است قواعد رقابت را تغییر و چشم انداز كاماًل متفاوت از وضع موجود 

را ترسیم نماید.

عملكرد سازمانی 

از راه های گوناگون،  همچنین، در فضای رقابتی و متغیر كنونی، سازمان ها تالش می كنند تا 
عملكرد خود را بهبود ببخشند و مزیت رقابتی پایدار ایجاد كنند. عملكرد سازمانی یك ساختار اساسی 
در مدیریت راهبردی است. ساختار عملكرد سازمانی اشاره به این پدیده دارد كه بعضی سازمان ها 
موفق تر از دیگر سازمان ها هستند. ساختار، یك اصطالح مفهومی است كه پژوهشگران آن را برای 
 .)Hamann et al., 2013( توصیف یك پدیدة واقعی تعریف می كنند كه به طور طبیعی دیدنی نیست
هم ترازی راهبردی و برنامه ریزی یكی از مواضع نگرانی مدیریت ارشد از آغاز سیستم های اطالعاتی 
بوده )Luftmann & Kempaiah, 2008( و تأثیر مثبت آن بر عملكرد سازمانی در پژوهش های 

 .)Tallon & Pinsonneault, 2011; Oh & Pinsonneault, 2007( پیشین بررسی  شده است

چابكی سازمانی

همچنین، میزان مشخصی افزایش در نوسانات محیطی به دلیل نااطمینانی بیش تر باعث شده 
است تا سازمان ها توانایی های خود را در پاسخ به تغییرات محیطی درنظر بگیرند. در رویارویی با 
تغییرات سریع و بیش تر پیش بینی نشده، چابكی به عنوان توانایی تشخیص و واكنش سازمان به 
فرصت ها و تهدیدها با سهولت، سرعت و مهارت تعریف شده و در كنار هم ترازی، به عنوان یك 
راه حل كلیدی كسب وكار ظهور كرده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران سیستم های اطالعاتی 

1. Jelenc
2. Liedtka
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 Sambamurthy, Bharadwaj & Grover, 2003; Weill, Subramani( است  واقع  شده 
Broadbent, 2002; Rai, Patnayakuni & Seth, 2006 &(. چابكی می تواند عملكرد یك 

سازمان را با گسترش فعالیت های رقابتی و پاسخ های امكان پذیر نسبت به تغییرات محیطی بهبود 
 .)Sambamurthy, Bharadwaj & Grover, 2003( بخشد

حاکميت فناوری اطالعات

به  نظام  كمك  برای  اساسی  و  پایه  اطالعات،  فناوری  سرمایه گذاری  ارزش  دادن  نشان 
فناوری  حاكمیت  ویژه،  به طور   .)Agarwal & Lucas, 2005( است  اطالعاتی  سیستم های 
اطالعات  فناوری  در  سرمایه گذاری  توسط  ایجادشده  ارزش  در  خود  زیاد  تأثیر  به دلیل  اطالعات 
بسیار مهم است. ویل و راس1 )2005( استدالل می كنند كه »حاكمیت فناوری اطالعات مؤثر، 
یكی از مهم ترین پیش بینی كننده های ارزش سازمان، حاصل از فناوری اطالعات است«. پژوهش ها 
)Weill & Ross ,2004; 2005( نشان می دهد، شركت هایی كه عملكردی باال دارند، به میزان 

40 درصد بیش تر از رقبایشان روی فناوری اطالعات خود سرمایه گذاری می كنند؛ چراكه شركت ها 
می توانند ارزش بیش تری به وسیله طراحی خوب و ارتباط فرآیندهای حاكمیت فناوری اطالعات 
فناوری اطالعات  اجرای یك چارچوب حاكمیت  با  ارزش كسب وكار  به عبارت دیگر،  كسب كنند. 
مؤثر می تواند ایجاد شود )Kearns & Sabherwal, 2006(. تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات بر 
عملكرد سازمان، در مطالعات پیشین به خوبی مشخص  شده است؛ با وجود این، یك شكاف مبنی بر 
این كه چگونه حاكمیت فناوری اطالعات، عملكرد شركت را تحت تأثیر قرار می دهد، وجود دارد و 
این هنوز نامشخص است كه با كدام سازوكار دقیق، حاكمیت فناوری اطالعات اثرش را بر عملكرد 
شركت اعمال می كند )Wu, Straub & Liang, 2015(. حاكمیت فناوری اطالعات در ادبیات، 
به نگرانی در مورد انتخاب پروژة فناوری اطالعات و اولویت بندی مسائل و چگونگی تفویض اختیار 
در مورد منابع و پاسخ گویی برای فناوری اطالعات كه میان شركای كسب وكار، مدیران فناوری 
.)Weill & Ross, 2004; 2005( اطالعات و ارائه دهندگان خدمات مشترك هستند، گفته می شود

پیشینة پژوهش

رهنورد و نیكزاد )1388( پژوهشی با نام »ایجاد هم ترازي بین عناصر سازماني در پرتو نقاط مرجع 
راهبردی و رابطة آن با عملكرد سازماني« در مورد بررسي نقش هم ترازي عناصر سازماني در ارتقاي 

1. Weill & Ross
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عملكرد سازماني از داده هاي ثانویة مدل جشنواره شهید رجایي انجام دادند. نتایج به دست آمده از 
پژوهش نشان داد كه میان هم ترازي و عملكرد سازماني همبستگي مثبت وجود دارد. ابراهیمی رهبر و 
فدایی )1394( در پژوهشی با نام »بررسی تأثیر چابكی سازمان بر عملكرد مالی سازمانی، مورد مطالعه: 
شركت های كوچك و متوسط تولیدكنندة مواد غذایی در استان گیالن«، 150 شركت كوچك و متوسط 
تولیدكنندة موادغذایی در استان گیالن را بررسی كردند. نتایج این پژوهش نشان داد كه چابكی سازمانی 
بر عملكرد مالی تأثیری مثبت و مستقیم دارد. محسنی مقدم و همكاران )1394( در پژوهشی با نام 
»بررسی تأثیر هوش سازمانی و چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی كاركنان دیوان محاسبات كشور« با 
توزیع پرسش نامه در میان كاركنان دیوان محاسبات كشور و تحلیل آن، به این نتیجه رسیدند كه هوش 
سازمانی و چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی كاركنان دیوان محاسبات كشور تأثیری مثبت و معنادار 
دارد. خوش سیما و جعفرنژاد )1390( در پژوهشی با نام »ارائة مدل ساختاری چابكی، مزیت رقابتی و 
عملكرد سازمان های تولیدی ایران« به بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم چابكی سازمانی بر عملكرد 
سازمان های تولیدی پرداختند. نتایج نشان داد كه چابكی هم به صورت مستقیم و هم از طریق مزیت 

رقابتی بر عملكرد سازمان های تولیدی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
وو، استراب و لیانگ1 )2015( پژوهشی با نام »چگونه حاكمیت فناوری اطالعات و هم ترازی راهبردی 
بر عملكرد سازمانی تأثیر می گذارد: بینشی از مدیران كسب وكار و فناوری اطالعات« انجام دادند. نتایج 
بررسی آن ها در میان 72 شركت تولیدی كشور تایوان نشان داد كه حاكمیت فناوری اطالعات یك 
تأثیر مثبت و معنادار بر هم ترازی راهبردی دارد و همچنین، تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات به خوبی از 
طریق هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی میانجی می شود. تالون و پینسونِلت2 )2011( پژوهشی با نام 
»دیدگاه رقابتی بر پیوند میان هم ترازی راهبردی و چابكی سازمانی: بینشی از یك مدل واسطه« انجام 
دادند. آن ها در این پژوهش به بررسی تأثیر نقش هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمان با نقش میانجی 
چابكی سازمانی و تعدیلگری انعطاف پذیری فناوری اطالعات و نااطمینانِی محیطی پرداختند. نتایج نشان 
داد كه اثر هم ترازی روی عملكرد سازمانی كاماًل به وسیلة چابكی میانجی می شود و نااطمینانی محیطی نیز 
رابطة میان چابكی و عملكرد سازمانی را به گونه ای مثبت تعدیل می كند و چابكی تأثیر زیادی بر عملكرد 
سازمانی در شرایط آشفته و نااطمینانی دارد. درحالی كه انعطاف پذیری فناوری اطالعات بر رابطة میان 
هم ترازی راهبردی و فناوری اطالعات تأثیری ندارد. َونگ3 )2014( در پژوهش خود با نام »توسعه و آزمون 
یك چارچوب جدید برای هم ترازی راهبردی« بیان كرد كه یكی از ملزومات برقراری هم ترازی راهبردی 
1. Wu, Straub & Liang
2. Tallon & Pinsonneault
3. Wang
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در سازمان، تفكر راهبردی است. همچنین، نتایج به دست آمده از پژوهش وی نشان داد كه تفكر راهبردی 
بر هم ترازی راهبردی اثری مثبت و معنادار دارد. دی هیس و فان گِرمبِرِگن1 )2009( در پژوهش خود با نام 
»یك مطالعة اكتشافی دربارة پیاده سازی حاكمیت فناوری اطالعات و تأثیر آن بر هم ترازی راهبردی« به 
این نتیجه رسیدند كه عملكرد سازمانی در زمان های پیاده سازی حاكمیت فناوری اطالعات، دارای بلوغ 
بیش تری است. برگرون، ریموند و ریوارد2 )2004( در پژوهشی با نام »بهترین الگو از هم ترازی راهبردی 
و عملكرد تجاری« با بررسی 110 شركت كوچك و متوسط به این نتیجه رسیدند كه هم ترازی راهبردی، 
اثری مثبت و معنادار بر عملكرد شركت های كوچك و متوسط دارد. یایال و هو3 )2012( در پژوهشی 
با نام »تأثیر هم ترازی راهبردی بر عملكرد شركت در یك محیط كشور در حال توسعه: بررسی نقش 
تعدیل گری نااطمینانی محیطی و جهت گیری راهبردی« به بررسی شركت های كشور تركیه پرداختند. 
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد كه هم ترازی راهبردی بر عملكرد شركت ها تأثیری مثبت و معنادار 
دارد و نااطمینانی محیطی و جهت گیری راهبردی این رابطه را به خوبی تعدیل می كنند. جلنس )2009( 
در پژوهشی با نام »تأثیر مدیریت و تفكر راهبردی بر عملكرد شركت های كارآفرین« به این نتیجه رسید 

كه تفكر راهبردی یكی از عوامل مؤثر بر هم ترازی راهبردی است و رابطه ای مثبت و معنادار با آن دارد.

مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش پیِش رو، بیان كنندة بررسی نقش چابكی سازمانی و همترازی راهبردی 
در روابط بین حاكمیت فناوری اطالعات و تفكر راهبردی با عملكرد سازمانی است كه ساختار كلی 

پژوهش مطابق با شكل )1( روابط زیر را مورد بررسی و سنجش قرار داده است.

6 

 

فناوری  حاکمیت سازیپیاده ةباردر اکتشافی ةمطالع یک» با نامدر پژوهش خود  (2009) 1گرِمبِرگِنهیس و فاندی و معنادار دارد.
 ،اطالعات فناوری سازی حاکمیتپیاده هایزمانبه این نتیجه رسیدند که عملکرد سازمانی در  «راهبردیترازی ثیر آن بر همأت اطالعات و

با  «و عملکرد تجاری ردیراهبترازی بهترین الگو از هم» با نامدر پژوهشی  (2004) 2برگرون، ریموند و ریوارد تری است.دارای بلوغ بیش
 های کوچکمثبت و معنادار بر عملکرد شرکت یاثر ،راهبردیترازی شرکت کوچک و متوسط به این نتیجه رسیدند که هم 110بررسی 

: توسعه حال در کشور یک محیط در شرکت عملکرد بر راهبردی ترازیهم ثیرأت» نامدر پژوهشی با  (2012) 3یایال و هو متوسط دارد. و
آمده  دست بهترکیه پرداختند. نتایج های کشور به بررسی شرکت «راهبردی گیریجهت و محیطی نااطمینانیگری تعدیل نقش ررسیب

 راهبردی گیریجهت و محیطی نااطمینانیمثبت و معنادار دارد و  یثیرأها تبر عملکرد شرکت راهبردیترازی وهش نشان داد که هماز پژ
های شرکت عملکرد بر راهبردی تفکر و مدیریت ثیرأت» نامدر پژوهشی با  (2009) 4جلنس کنند.عدیل میخوبی تهاین رابطه را ب

 آن دارد. بامثبت و معنادار  ایاست و رابطه راهبردیترازی ثر بر همؤیکی از عوامل م راهبردیبه این نتیجه رسید که تفکر  «کارآفرین

 مدل مفهومی پژوهش

 و اطالعات ناوریف حاکمیت بین روابط در راهبردی همترازی و سازمانی چابکی نقش بررسی کنندةبیان ،وپیشِ رمدل مفهومی پژوهش 
 داده است. نجش قرارسروابط زیر را مورد بررسی و  (1شکل )سازمانی است که ساختار کلی پژوهش مطابق با  عملکرد با راهبردی تفکر

 
 ی پژوهشمفهوممدل  :1 شکل

 

وو، استراب و  دلم و (2011تالون و پینسونالت ) مدل پایه بر که مدل مفهومی پژوهش یک مدل تلفیقی است که زم به توضیح است 
 و سازمانی عملکرد و یسازمان چابکی ،راهبردی ترازیهم میان روابط بر (2011تالون و پینسونالت ) در. است شده ساخته( 2015لیانگ )

 جلنس و در مدل انیسازم عملکرد و راهبردی ترازیهم اطالعات، فناوری حاکمیت میان وابطر بر (2015وو، استراب و لیانگ ) مدل در
دل مفهومی، این مله و أبا توجه به بیان مس .است گرفته صورت بررسی ،راهبردی ترازیهمو  راهبردی تفکرمیان بر روابط  (2009)

 زیر است:های پرسشدنبال پاسخ به پژوهش به

                                                           
1. De Haes & Van Grembergen 

2. Bergeron, Raymond & Rivard 

3. Yayla & Hu 

4. Jelenc 

راهبردی

راهبردی

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

1. De Haes & Van Grembergen
2. Bergeron, Raymond & Rivard
3. Yayla & Hu
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الزم به توضیح است كه مدل مفهومی پژوهش یك مدل تلفیقی است كه بر پایه مدل تالون 
و پینسونالت )2011( و مدل وو، استراب و لیانگ )2015( ساخته  شده است. در تالون و پینسونالت 
)2011( بر روابط میان هم ترازی راهبردی، چابكی سازمانی و عملكرد سازمانی و در مدل وو، استراب و 
لیانگ )2015( بر روابط میان حاكمیت فناوری اطالعات، هم ترازی راهبردی و عملكرد سازمانی و در 
مدل جلنس )2009( بر روابط میان تفكر راهبردی و هم ترازی راهبردی، بررسی صورت گرفته است. 

با توجه به بیان مسأله و مدل مفهومی، این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است:
عملكرد دستگاه های دولتی شهر كرمان در چه سطحی است؟

عملكرد  بر  راهبردی  هم ترازی  طریق  از  اطالعات  فناوری  حاكمیت  و  راهبردی  تفكر  آیا 
دستگاه های دولتی شهر كرمان تأثیرگذار هستند؟

عملكرد  بر  سازمانی  چابكی  طریق  از  اطالعات  فناوری  حاكمیت  و  راهبردی  هم ترازی  آیا 
دستگاه های دولتی شهر كرمان تأثیرگذار هستند؟

همچنین، بنابر مدل مفهومی، فرضیه های پژوهش به شرح زیر هستند:
1. تفكر راهبردی بر هم ترازی راهبردی تأثیر دارد.

2. حاكمیت فناوری اطالعات بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد.
3. حاكمیت فناوری اطالعات بر چابكی سازمانی تأثیر دارد.

4. حاكمیت فناوری اطالعات بر هم ترازی راهبردی تأثیر دارد.
5. هم ترازی راهبردی بر چابكی سازمانی تأثیر دارد.

6. هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد.
7. چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد.

8. حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد.
9. حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر چابكی سازمانی تأثیر دارد.

10. حاكمیت فناوری اطالعات از طریق چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد.
11. هم ترازی راهبردی از طریق چابكی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد.

روش پژوهش

نظر  از  پژوهش  این   ،)Saunders, Lewis & Thornhill, 2003( پژوهِش1  پیاز  اساس  بر 
جهت گیری پژوهش از نوع كاربردی، از نظر فسلفة پژوهش از نوع اثبات گرایی، از نظر رویكردهای 

1. Onion Research
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پژوهش از نوع استقراییـ  قیاسی، از نظر راهبردهای پژوهش از نوع پیمایشی، از نظر اهداف پژوهش 
توصیفی، از نظر افق های پژوهش، مقطعی و از نظر شیوه های جمع آوری داده های پژوهش، از نوع 
پرسش نامه است. جامعة آماری این پژوهش شامل همة دستگاه های دولتی شهر كرمان است كه 
تعداد 77 سازمان برآورد شده است. با درنظر گرفتن جدول مورگان، 64 سازمان به عنوان حجم نمونه 
انتخاب و پرسش نامه ها میان آن ها توزیع گردید كه فقط 62 سازمان به تكمیل پرسش نامه اقدام كردند. 
در این پژوهش از روش گلوله برفی1 برای نمونه گیری استفاده شده است. در این روش از نخستین 
مشاركت كنندگان خواسته می شود تا با دیگران تماس و ارتباط برقرار كنند و آن ها را نیز در این پژوهش 
مشاركت دهند )خاكی، 1391(. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه از طیف 5 تایی لیكرت استفاده 

شده است. براي این منظور، بر اساس متغیرهاي مورد بررسي 88 پرسش تدوین شده است.
در این پژوهش پرسش نامة استاندارد از منابع بین  المللی حاكمیت فناوری اطالعات و هم ترازی 
راهبردی از پژوهش وو، استراب و لیانگ )2015(، عملكرد سازمانی از ُچن و رینی )2005(، تفكر راهبردی 
از جلنس )2009( و چابكی سازمانی از شریفی و ژنگ2 )2001( استخراج شده است و متناسب با جامعة 
آماری تغییراتی در آن ایجاد شده است؛ به عبارتی دیگر، پرسش نامه هنجاریابی شده است. همچنین، براي 
سنجش روایي پرسش نامه عالوه بر استفاده از مباني نظري در تعریف عملیاتي متغیرها، از طریق مطالعة 
مقدماتي بر مبناي نظر مشاوران و خبرگان اهل فن عمل شده است. روایی صوری مالك نظر استادان و 
صاحب نظران قرار داده شده است. همچنین، روایی واگرا و همگرای متغیرهای پژوهش در جدول های )1( 

و )2( بیان شده است كه با توجه به این جدول ها، روایی واگرا و همگرا مدل پذیرفتنی است.

جدول 1: روايی همگرای مدل

متغیر AVE مقدار
تفکر راهبردی 0/51

حاکمیت فناوری اطالعات 0/53
همترازی راهبردی 0/81
چابکی سازمانی 0/56
عملکرد سازمانی 0/65

1. Snow Balling
2. Sharifi & Zhang
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جدول 2: روايی واگرا )روش فورنر و الکر(1

چابکی 
سازمانی

هم ترازی 
راهبردی

حاکمیت فناوری 
اطالعات

عملکرد 
تفکر راهبردیسازمانی

0/75چابکی سازمانی
0/710/90هم ترازی راهبردی

0/750/720/73حاکمیت فناوری اطالعات
0/660/830/670/80عملکرد سازمانی
0/740/860/700/780/72تفکر راهبردی

برای كسب اطمینان از پایایی ابزار، از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده كه در جدول )3( 
آورده شده است. 

جدول 3: مقادير آلفای کرونباخ پرسش نامه

آلفای کرونباخ نهایی متغیر
0/71 حاکمیت فناوری اطالعات
0/76 هم ترازی راهبردی
0/74 چابکی سازمانی
0/82 عملکرد سازمانی
0/88 تفکر راهبردی

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون كلموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن 
داده ها و آزمون t تك نمونه ای و آزمون تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس استفاده شده است.

تجزيه و تحلیل يافته ها

ويژگی های جمعيت شناختی

با توجه به این كه واحد تحلیل این پژوهش سازمان است، اطالعات توصیفی مربوط به نمونة 
آماری این پژوهش، از نظر تعداد كاركنان سازمان ها، نوع سازمان ها و بخش فعالیت سازمان ها در 

جدول )4( مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته اند.

1. Forner & Larcker
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جدول 4: ويژگی های جمعیت شناختی سازمان ها

درصدفراوانیویژگی های جمعیت شناختی سازمان ها

تعداد کارکنان

353/57کمتر از 200 نفر
200133/21 تا 400 نفر
40174/11 تا 600 نفر
60145/6 تا 800 نفر
22/3بیشتر از 800 نفر

نوع سازمان
405/64واحد استانی وزارتخانه

152/24شرکت دولتی
73/11واحد استانی موسسه دولتی

بخش فعالیت سازمان

101/16آموزشی/ فرهنگی
00سیاسی/ دفاعی
38/4تولیدی/ صنعتی
101/16اقتصادی/ مالی

298/46خدماتی/ اجتماعی
101/16فنی/ زیربنایی

تعیین نرمال بودن داده ها
      H1: توزیع مشاهدات با توزیع نرمال همگون نیست.}H0: توزیع مشاهدات با توزیع نرمال همگون است.

جدول 5: تعیین نرمال بودن داده ها

مقدار sigمتغیرهای پژوهش
0/05تفکر راهبردی

0/05حاکمیت فناوری اطالعات
0/262هم ترازی راهبردی
0/095چابکی سازمانی
0/058عملکرد سازمانی

با توجه به جدول )5(، همة اعداد مربوط به مقدار معناداری متغیرها می توان ادعا كرد كه داده ها 
نرمال هستند و فرضیة H0 را نمی توان رد كرد. بنابراین، شرط استفاده از آزمون های پارامتریك 

برقرار است.
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سنجش عملکرد سازمانی

پرسش نخست پژوهش: عملكرد دستگاه های اجرایی شهر كرمان در چه سطحی است؟
برای پاسخ به این پرسش، فرضیه های آماری زیر مطرح گردیده است:

: H0: وضعیت متغیرها در جامعة مورد مطالعه در سطح مطلوب نیست.

10 

 

 058/0 عملکرد سازمانی

توان را نمی 0H یةند و فرضها نرمال هستتوان ادعا کرد که دادهمعناداری متغیرها می اعداد مربوط به مقدار همة ،(5)با توجه به جدول 
 های پارامتریک برقرار است.شرط استفاده از آزمون ،رد کرد. بنابراین

 سنجش عملکرد سازمانی

 های اجرایی شهر کرمان در چه سطحی است؟پژوهش: عملکرد دستگاه پرسش نخست

 های آماری زیر مطرح گردیده است:فرضیه پرسش،برای پاسخ به این 

3≤:0Hمورد مطالعه در سطح مطلوب نیست ةضعیت متغیرها در جامع: و. 

3: 1Hمورد مطالعه در سطح مطلوب است ةضعیت متغیرها در جامع: و. 

 آورده شده است. (6)ای استفاده شده که نتایج آن در جدول نمونهتک tآمارة برای آزمون فرضیه از 

 

 ای برای بررسی وضعیت متغیرهانمونهتک tآزمون  :6دول ج

 3ارزش آزمون = 

 میانگین داریسطح معنی زادیآ ةدرج Tمقدار  متغیر
 درصد 95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین
 7318/0 3005/0 5161/3 000/0 61 786/4 عملکرد سازمانی

 

درصد و سطح خطای  %99دهد که با اطمینان نشان می (6)ای در جدول نمونهآزمون تک افزار مقداربا توجه به نتایج خروجی نرم
مطلوب  نسبتبه یهای اجرایی شهر کرمان در سطحدیگر، عملکرد سازمانی دستگاه عبارتشود. بهرد می 0H یة، فرض01/0تر از کوچک

 قرار دارد.

 ساختاری مدل

 ر است؟ثیرگذاأت بر عملکرد سازمانی راهبردیترازی کمیت فناوری اطالعات از طریق همو حا راهبردیآیا تفکر  دوم پژوهش: پرسش

 ثیرگذارأت سازمانی عملکرد بر سازمانی چابکی طریق از اطالعات فناوری حاکمیت و راهبردی ترازیهم آیا سوم پژوهش: پرسش
 هستند؟

متغیر حاکمیت فناوری  میانها به جز اعداد معناداری متغیر میاناعداد معناداری همة  ،شوددیده می (2) که در شکل گونههمان

≤3
: H1: وضعیت متغیرها در جامعة مورد مطالعه در سطح مطلوب است.

10 

 

 058/0 عملکرد سازمانی

توان را نمی 0H یةند و فرضها نرمال هستتوان ادعا کرد که دادهمعناداری متغیرها می اعداد مربوط به مقدار همة ،(5)با توجه به جدول 
 های پارامتریک برقرار است.شرط استفاده از آزمون ،رد کرد. بنابراین

 سنجش عملکرد سازمانی

 های اجرایی شهر کرمان در چه سطحی است؟پژوهش: عملکرد دستگاه پرسش نخست

 های آماری زیر مطرح گردیده است:فرضیه پرسش،برای پاسخ به این 

3≤:0Hمورد مطالعه در سطح مطلوب نیست ةضعیت متغیرها در جامع: و. 

3: 1Hمورد مطالعه در سطح مطلوب است ةضعیت متغیرها در جامع: و. 

 آورده شده است. (6)ای استفاده شده که نتایج آن در جدول نمونهتک tآمارة برای آزمون فرضیه از 

 

 ای برای بررسی وضعیت متغیرهانمونهتک tآزمون  :6دول ج

 3ارزش آزمون = 

 میانگین داریسطح معنی زادیآ ةدرج Tمقدار  متغیر
 درصد 95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین
 7318/0 3005/0 5161/3 000/0 61 786/4 عملکرد سازمانی

 

درصد و سطح خطای  %99دهد که با اطمینان نشان می (6)ای در جدول نمونهآزمون تک افزار مقداربا توجه به نتایج خروجی نرم
مطلوب  نسبتبه یهای اجرایی شهر کرمان در سطحدیگر، عملکرد سازمانی دستگاه عبارتشود. بهرد می 0H یة، فرض01/0تر از کوچک

 قرار دارد.

 ساختاری مدل

 ر است؟ثیرگذاأت بر عملکرد سازمانی راهبردیترازی کمیت فناوری اطالعات از طریق همو حا راهبردیآیا تفکر  دوم پژوهش: پرسش

 ثیرگذارأت سازمانی عملکرد بر سازمانی چابکی طریق از اطالعات فناوری حاکمیت و راهبردی ترازیهم آیا سوم پژوهش: پرسش
 هستند؟

متغیر حاکمیت فناوری  میانها به جز اعداد معناداری متغیر میاناعداد معناداری همة  ،شوددیده می (2) که در شکل گونههمان

>3
برای آزمون فرضیه از آمارة t تك نمونه ای استفاده شده كه نتایج آن در جدول )6( آورده شده است.

جدول 6: آزمون t تک نمونه ای برای بررسی وضعیت متغیرها

ارزش آزمون = 3

درجة مقدار Tمتغیر
آزادی

 سطح 
میانگینمعنا داری

فاصله اطمینان 95 درصد
کران باالکران پایین

4/786610/0003/51610/30050/7318عملکرد سازمانی

با توجه به نتایج خروجی نرم افزار مقدار آزمون تك نمونه ای در جدول )6( نشان می دهد كه 
با اطمینان 99% درصد و سطح خطای كوچك تر از 0/01، فرضیة H0 رد می شود. به عبارت  دیگر، 

عملكرد سازمانی دستگاه های اجرایی شهر كرمان در سطحی به نسبت مطلوب قرار دارد.

مدل  ساختاری

هم ترازی  طریق  از  اطالعات  فناوری  حاكمیت  و  راهبردی  تفكر  آیا  پژوهش:  دوم  پرسش 
راهبردی بر عملكرد سازمانی تأثیرگذار است؟

از طریق چابكی  آیا هم ترازی راهبردی و حاكمیت فناوری اطالعات  پرسش سوم پژوهش: 
سازمانی بر عملكرد سازمانی تأثیرگذار هستند؟

اعداد  جز  به  متغیرها  میان  معناداری  اعداد  همة  می شود،  دیده   )2( در شكل  كه  همان گونه 
میان حاكمیت  و   )1/09( راهبردی  و هم ترازی  اطالعات  فناوری  متغیر حاكمیت  میان  معناداری 

فناوری اطالعات و عملكرد سازمانی )0/79(، باالتر از حد بحرانی 1/96 هستند.
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 هستند. 96/1(، با تر از حد بحرانی 79/0حاکمیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی ) میان( و 09/1) راهبردیترازی اطالعات و هم

 

 

 و حالت استاندارد درحالت معناداری ضرایب الگوی معادالت ساختاری پژوهش :2 شکل

 

یت برای عملکرد سازمانی و در نها 63/0و چابکی سازمانی برابر با  76/0برابر با  راهبردیترازی هم ةمربوط به ساز 2Rمقدار  ،نینهمچ
 بودن این معیار دارد. است که نشان از مناسب 78/0برابر با 

از طریق  Z-valueآزمون سوبل یک مقدار  .شده است از آزمون سوبل استفاده دوم و سوم پژوهشهای پرسشپاسخ به جا برای در این
ثیر میانجی یک أن تمعنادار بود 95/0توان در سطح اطمینان می 96/1شدن این مقدار از  ترآید که در صورت بیشدست می هب 1رابطة 

 .یید نمودأمتغیر را ت

(1)  =value-Z 

 

 :1 رابطةمفروضات 

شکل 2: الگوي معادالت ساختاري پژوهش درحالت معناداری ضرايب و حالت استاندارد

همچنین، مقدار R2 مربوط به سازة هم ترازی راهبردی برابر با 0/76 و چابكی سازمانی برابر با 
0/63 و در نهایت برای عملكرد سازمانی برابر با 0/78 است كه نشان از مناسب بودن این معیار دارد.

در این جا برای پاسخ به پرسش های دوم و سوم پژوهش از آزمون سوبل استفاده  شده است. 
آزمون سوبل یك مقدار Z-value از طریق رابطة 1 به دست می آید كه در صورت بیش تر شدن این 
مقدار از 1/96 می توان در سطح اطمینان 0/95 معنادار بودن تأثیر میانجی یك متغیر را تأیید نمود.

  Z − value = 𝑎𝑎 × 𝑏𝑏
√(𝑏𝑏2 × 𝑠𝑠𝑎𝑎2) +  (𝑎𝑎2 × 𝑠𝑠𝑏𝑏2) + (𝑠𝑠𝑎𝑎2 × 𝑠𝑠𝑏𝑏2)

 

مفروضات رابطة 1: 18ص 
a: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 
b: مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

a2: مجذور مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

b2: مجذور مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

sa: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

sa: مجذور خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
2

sb: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

sb: مجذور خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
2
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بر اساس رابطة 1، نتایج آزمون سوبل نشان داد كه عدد معناداری تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات 
از طریق هم ترازی بر عملكرد سازمانی برابر با 1/019 و حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر 
چابكی سازمانی برابر با 0/96، كم تر از مقدار 1/96 است؛ بنابراین، این فرضیه ها رد شدند؛ ولی فرضیه های 
تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات از طریق چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی و تأثیر هم ترازی راهبردی 

از طریق چابكی بر عملكرد سازمانی، به ترتیب با عدد معناداری 2/84 و 2/34 تأئید شدند.

جدول 7: نتايج آزمون فرضیه های پژوهش

اره
اثر فرضیه هاشم

مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر 
کل

عدد 
معناداری

نتیجه 
آزمون

تائید0/7911/36-0/79تأثیر تفکر راهبردی بر هم ترازی راهبردی1
رد0/0880/80-0/088تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی2
تائید0/594/96-0/59تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی3
رد0/0911/09-0/091تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر هم ترازی راهبردی4
تائید0/323/12-0/32تأثیر هم ترازی راهبردی بر چابکی سازمانی5
تائید0/515/28-0/51تأثیر هم ترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی6
تائید0/363/48-0/36تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی7

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر 8
رد0/080/0460/1261/019عملکرد سازمانی

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر 9
رد0/520/030/550/96چابکی سازمانی

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی 10
تائید0/0880/190/2782/84سازمانی بر عملکرد

تأثیر هم ترازی راهبردی از طریق چابکی بر عملکرد 11
تائید0/360/180/542/34سازمانی

نتیجه گیری

تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات هم ترازی راهبردی و  به بررسی  تاكنون مطالعاتی گوناگون 
چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی پرداخته اند. اما در این میان، هیچ پژوهشی به بررسی رابطة 
طریق  از  راهبردی  هم ترازی  استقرار  برای  مكنون ضروری،  متغیر  یك  به عنوان  راهبردی  تفكر 
نبوِد  زمینه،  این  در  موجود  ادبیاتی  شكاف  مهم ترین  است.  نپرداخته  اطالعات  فناوری  حاكمیت 
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با هم است كه این پژوهش به بررسی آن ها پرداخته است.  بررسی هم زمان روابط این متغیرها 
همچنین، در دستگاه های اجرایی شهر كرمان، تاكنون این متغیرها مورد مطالعه قرار نگرفته اند و 
ایران هستند، بررسی  از عوامل مؤثر مهم بر عملكرد بخش دولتی  این متغیرها كه یكی  ارتباط 
نشده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند مدخلی برای بهبود و ارزیابی عملكرد سازمانی 
دستگاه های دولتی ایجاد كند. در نهایت، مدل نهایی پژوهش به صورت شكل )3( ارائه شده است:

14 

 

 

 هامدل نهایی پژوهش پس از آزمون فرضیه :3شکل 

 

بر  راهبردیتفکر  )تأثیر نخست ةبوط به فرضیمرمقدار ضریب مسیر  ،هافرضیهاز آزمون  آمده دست بهو نتایج  (3)شکل  با توجه به
مربوط به ریب مسیر ضمقدار یید است. أدرصد مورد ت 9/99با سطح اطمینان  36/11و عدد معناداری  79/0 برابر با (راهبردیترازی هم

یید نشده است. أه نیست و ترفت، پذی80/0و عدد معناداری  08/0 برابر با سازمانی( عملکردبر  اطالعات فناوری حاکمیت دوم )تأثیر ةفرضی
 با ،96/4 معناداری ددع و 52/0 با برابر سازمانی( چابکی بر اطالعات فناوری حاکمیت سوم )تأثیر ةفرضی به مربوط مسیر ضریب مقدار
 ترازیمه بر عاتاطال فناوری حاکمیت چهارم )تأثیر ةفرضی به مربوط مسیر ضریب مقدار .است ییدأت مورد درصد 9/99 اطمینان سطح

 )تأثیر پنجم ةفرضی به مربوط مسیر ضریب مقدار .است نشده ییدأت و نیست پذیرفته ،09/1 معناداری عدد و 09/0 با برابر (راهبردی
 ضریب مقدار .است ییدأت مورد درصد 99 اطمینان سطح با ،12/3 معناداری عدد و 32/0 با برابر سازمانی( چابکی بر راهبردی ترازیهم

 9/99 اطمینان سطح با ،28/5 معناداری عدد و 51/0 با برابر سازمانی( عملکرد بر راهبردی ترازیهم ششم )تأثیر ةفرضی به مربوط مسیر
 عدد و 36/0 با ابربر سازمانی( عملکرد بر سازمانی چابکی )تأثیر هفتم ةفرضی به مربوط مسیر ضریب مقدار .است ییدأت مورد درصد

 است. ییدأت مورد درصد 9/99 اناطمین سطح با ،48/3 معناداری

 ةفرضی د معناداریاز آن نشان داد که عد آمده دست بههای زیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده شد که نتایج برای فرضیه ،همچنین
رد  13/0 ا ضریب مسیربو همچنین  019/1دارد( برابر با  ثیرأت سازمانی عملکرد بر ترازیهم طریق از اطالعات فناوری هشتم )حاکمیت

گری نجیزمانی را میاسا عملکرداطالعات و  فناوری حاکمیت میان ةرابط راهبردیترازی توان ادعا کرد که همنمی ،بنابراین ؛شده است
چنین و هم 96/0رابر با بدارد(  ثیرأت سازمانی چابکی بر ترازیهم طریق از اطالعات فناوری نهم )حاکمیت ةعدد معناداری فرضی کند.می
 کیچاباطالعات و  فناوری حاکمیت میان ةرابط راهبردیترازی توان ادعا کرد که همبنابراین نمی ؛رد شده است 55/0ضریب مسیر با 

 سازمانی ملکردع بر سازمانی چابکی طریق از اطالعات فناوری حاکمیت) دهم ةفرضی معناداری عدد کند.گری میرا میانجی سازمانی
 میان ةرابط سازمانی بکیچا که کرد ادعا توانمی بنابراین ؛یید استأمورد ت 28/0 مسیر ضریب با همچنین و 84/2 با برابر( دارد ثیرأت

 چابکی طریق از راهبردی ترازیهم) یازدهم ةفرضی معناداری عدد .کندمی گریمیانجی را سازمانی عملکرد و اطالعات فناوری حاکمیت
 چابکی که کرد ادعا توانمی بنابراین .یید استأمورد ت 54/0 مسیر ضریب با همچنین و 34/2 با برابر( دارد ثیرأت سازمانی عملکرد بر

سازی روش مدل و بنابرها بر اساس آزمون فرضیه .کندمی گریمیانجی را سازمانی عملکرد و راهبردی ترازیهم میان ةرابط سازمانی
یید أها مورد تهیر فرضیو سا تأیید نشدندو نهم  مهای دوم، چهارم، هشتیهنتایج نشان داد که فرض واریانسمعاد ت ساختاری مبتنی بر 

 .ندقرار گرفت

راهبردی

راهبردی

شکل 3: مدل نهايی پژوهش پس از آزمون فرضیه ها

با توجه به شكل )3( و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها، مقدار ضریب مسیر مربوط به 
فرضیة نخست )تأثیر تفكر راهبردی بر هم ترازی راهبردی( برابر با 0/79 و عدد معناداری 11/36 
با سطح اطمینان 99/9 درصد مورد تأیید است. مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة دوم )تأثیر 
حاكمیت فناوری اطالعات بر عملكرد سازمانی( برابر با 0/08 و عدد معناداری 0/80، پذیرفته نیست 
و تأیید نشده است. مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة سوم )تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات بر 
چابكی سازمانی( برابر با 0/52 و عدد معناداری 4/96، با سطح اطمینان 99/9 درصد مورد تأیید 
است. مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة چهارم )تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات بر هم ترازی 
راهبردی( برابر با 0/09 و عدد معناداری 1/09، پذیرفته نیست و تأیید نشده است. مقدار ضریب 
مسیر مربوط به فرضیة پنجم )تأثیر هم ترازی راهبردی بر چابكی سازمانی( برابر با 0/32 و عدد 
معناداری 3/12، با سطح اطمینان 99 درصد مورد تأیید است. مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة 
ششم )تأثیر هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی( برابر با 0/51 و عدد معناداری 5/28، با سطح 
اطمینان 99/9 درصد مورد تأیید است. مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة هفتم )تأثیر چابكی 
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سازمانی بر عملكرد سازمانی( برابر با 0/36 و عدد معناداری 3/48، با سطح اطمینان 99/9 درصد 
مورد تأیید است.

همچنین، برای فرضیه های غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده شد كه نتایج به دست آمده 
از آن نشان داد كه عدد معناداری فرضیة هشتم )حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر 
عملكرد سازمانی تأثیر دارد( برابر با 1/019 و همچنین با ضریب مسیر 0/13 رد شده است؛ بنابراین، 
نمی توان ادعا كرد كه هم ترازی راهبردی رابطة میان حاكمیت فناوری اطالعات و عملكرد سازمانی 
را میانجی گری می كند. عدد معناداری فرضیة نهم )حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر 
چابكی سازمانی تأثیر دارد( برابر با 0/96 و همچنین با ضریب مسیر 0/55 رد شده است؛ بنابراین 
نمی توان ادعا كرد كه هم ترازی راهبردی رابطة میان حاكمیت فناوری اطالعات و چابكی سازمانی 
را میانجی گری می كند. عدد معناداری فرضیة دهم )حاكمیت فناوری اطالعات از طریق چابكی 
مورد   0/28 مسیر  با ضریب  همچنین  و   2/84 با  برابر  دارد(  تأثیر  سازمانی  عملكرد  بر  سازمانی 
تأیید است؛ بنابراین می توان ادعا كرد كه چابكی سازمانی رابطة میان حاكمیت فناوری اطالعات 
و عملكرد سازمانی را میانجی گری می كند. عدد معناداری فرضیة یازدهم )هم ترازی راهبردی از 
طریق چابكی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد( برابر با 2/34 و همچنین با ضریب مسیر 0/54 مورد 
تأیید است. بنابراین می توان ادعا كرد كه چابكی سازمانی رابطة میان هم ترازی راهبردی و عملكرد 
معادالت  مدل سازی  روش  بنابر  و  فرضیه ها  آزمون  اساس  بر  می كند.  میانجی گری  را  سازمانی 
ساختاری مبتنی بر واریانس نتایج نشان داد كه فرضیه های دوم، چهارم، هشتم و نهم تأیید نشدند 

و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.
با توجه به جدول )7(، در مورد مقایسة نتایج فرضیه های پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین 

می توان به موارد زیر اشاره كرد:
فرضیة نخست: تفكر راهبردی بر هم ترازی راهبردی تأثیر دارد. در راستای سازگاری یافته های 
پژوهش پیِش رو، با پژوهش های دیگر می توان به پژوهشی در مورد توسعه و آزمون یك چارچوب 
جدید برای هم ترازی راهبردی توسط َونگ )2014( پرداخت كه نتایج به دست آمده از پژوهش وی 
نشان داد كه تفكر راهبردی روی هم ترازی راهبردی اثر مثبت و معنادار دارد. نتایج به دست آمده 
از این پژوهش با نتایج پژوهش َونگ )2014( همسو است. همچنین، در پژوهش دیگری توسط 
جلنس )2009( در مورد تأثیر تفكر راهبردی بر هم ترازی راهبردی نشان داد كه تفكر راهبردی بر 
هم ترازی راهبردی اثر مثبت و معنادار دارد و می تواند باعث بهبود عملكرد شركت های كارآفرین 

كروات شود كه نتایج پژوهش پیِش رو نیز با نتایج جلنس نیز همسو است.
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فرضیة دوم: حاكمیت فناوری اطالعات بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد. بررسی این فرضیه نشان 
داد كه حاكمیت فناوری اطالعات بر عملكرد سازمانی دستگاه های اجرایی شهر كرمان تأثیر ندارد 
و این ادعا رد می شود. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش وو، استراب و لیانگ )2015( با موضوع 
»چگونه حاكمیت فناوری اطالعات و هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی تأثیر می گذارد: بینشی 

از مدیران كسب و كار و فناوری اطالعات« كه این رابطه را تأیید كرده اند، همسو نیست.
فرضیة سوم: حاكمیت فناوری اطالعات بر چابكی سازمانی تأثیر دارد. نتایج این فرضیه نشان 
داد كه حاكمیت فناوری اطالعات بر چابكی سازمانی دستگاه های اجرایی شهر كرمان تأثیر مثبت 
و معنادار دارد. بر اساس ادبیات موجود، تاكنون پژوهشی رابطة میان حاكمیت فناوری اطالعات 
و چابكی سازمانی را بررسی نكرده است. اما وو، استراب و لیانگ )2015( در پژوهش خود به این 
مورد اشاره كردند كه میان حاكمیت فناوری اطالعات و چابكی سازمانی ارتباط وجود دارد كه در 

پژوهش پیِش رو مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیة چهارم: حاكمیت فناوری اطالعات بر هم ترازی راهبردی تأثیر دارد. بررسی این فرضیه 
نشان داد كه حاكمیت فناوری اطالعات بر هم ترازی راهبردی دستگاه های اجرایی شهر كرمان 
تأثیر ندارد و این ادعا رد می شود. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش وو، استراب و لیانگ )2015( 
پیاده سازی حاكمیت  دربارة  اكتشافی  مطالعة  به  كه   )2009( فان گرمبرگن  و  دهایس  و همچنین 
میان حاكمیت  كه  داده اند  نشان  و  پرداختند  راهبردی  بر هم ترازی  آن  تأثیر  و  اطالعات  فناوری 
فناوری اطالعات و هم ترازی راهبردی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد، همسو نیست. همچنین، بر 
اساس نظر دهایس و فان گرمبرگن )2009( حاكمیت فناوری اطالعات نیازمند بلوغ سازمانی است.

داد كه  نتایج فرضیه نشان  دارد.  تأثیر  بر چابكی سازمانی  راهبردی  پنجم: هم ترازی  فرضیة 
هم ترازی راهبردی بر چابكی سازمانی دستگاه های اجرایی شهر كرمان تأثیر مثبت و معنادار دارد. 
هم ترازی  میان  پیوند  روی  رقابتی  »دیدگاه  نام  با  خود  پژوهش  در   )2011( پینسونالت  و  تالون 
راهبردی و چابكی سازمانی: بینشی از یك مدل واسطه« بیان كردند كه هم ترازی راهبردی تأثیری 

مثبت و معنادار بر چابكی سازمانی دارد كه نتایج پژوهش پیِش رو همسو با نتایج آن است.
فرضیة ششم: هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد. نتایج این فرضیه نشان داد 
كه هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی دستگاه های اجرایی شهر كرمان تأثیری مثبت و معنادار 
دارد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش رهنورد و نیكزاد )1388(، وو، استراب و لیانگ )2015( ، 
تالون و پینسونالت )2011( ، برگرون، ریموند و ریوارد )2004( و یایال و هو )2012( كه رابطة مثبت 

و معنادار هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی را تأیید كرده اند، همسو است.
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داد  نشان  فرضیه  این  نتایج  دارد.  تأثیر  سازمانی  عملكرد  بر  سازمانی  چابكی  هفتم:  فرضیة 
كه چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی دستگاه های اجرایی شهر كرمان تأثیری مثبت و معنادار 
دارد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش ابراهیمی رهبر و فدایی )1394(، محسنی مقدم و همكاران 
)1394(، خوش سیما و جعفرنژاد )1390( و تالون و پینسونالت )2011( كه رابطة مثبت و معنادار 
چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی را تأیید كرده اند، همسو است. همچنین، نتایج خوش سیما و 
جعفرنژاد )1390( نشان داد كه چابكی هم به صورت مستقیم و هم از طریق مزیت رقابتی بر روی 

عملكرد سازمان ها تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة هشتم: حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد. 
بررسی این فرضیه نشان داد كه حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر عملكرد سازمانی 
دستگاه های اجرایی شهر كرمان تأثیر ندارد و این ادعا رد می شود. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش 
از طریق  به خوبی  فناوری اطالعات  تأثیر حاكمیت  لیانگ )2015( كه نشان دادند  استراب و  وو، 

هم ترازی راهبردی بر روی عملكرد سازمانی میانجی می شود، همسو نیست.
دارد.  تأثیر  سازمانی  چابكی  بر  هم ترازی  طریق  از  اطالعات  فناوری  حاكمیت  نهم:  فرضیة 
بررسی این فرضیه نشان داد كه حاكمیت فناوری اطالعات از طریق هم ترازی بر چابكی سازمانی 
موجود،  ادبیات  اساس  بر  می شود.  رد  ادعا  این  و  ندارد  تأثیر  كرمان  شهر  اجرایی  دستگاه های 
بر چابكی سازمانی  از طریق هم ترازی راهبرد  تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات  تاكنون پژوهشی 
را مورد بررسی قرار نداده است. اما در پژوهش تالون و پینسونالت )2011( و وو، استراب و لیانگ 
)2015( به بررسی تأثیر جداگانه این متغیرها با یكدیگر پرداخته اند و بیان كردند كه میان حاكمیت 
فناوری اطالعات و هم ترازی راهبردی و عملكرد ارتباط وجود دارد و حاكمیت فناوری اطالعات 
بر هم ترازی راهبردی و هم ترازی راهبردی بر عملكرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد كه نتایج 

این پژوهش با نتایج آن ها همسو نیست.
فرضیة دهم: حاكمیت فناوری اطالعات از طریق چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی تأثیر 
بر  سازمانی  چابكی  از طریق  اطالعات  فناوری  حاكمیت  كه  داد  نشان  فرضیه  این  بررسی  دارد. 
تاكنون  موجود،  ادبیات  اساس  بر  دارد.  تأثیر  كرمان  شهر  اجرایی  دستگاه های  سازمانی  عملكرد 
پژوهشی تأثیر حاكمیت فناوری اطالعات از طریق چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی را مورد 
بررسی قرار نداده است. اما در پژوهش تالون و پینسونالت )2011( و وو، استراب و لیانگ )2015( 
به بررسی تأثیر جداگانه این متغیرها با یكدیگر پرداخته اند و بیان كردند كه میان حاكمیت فناوری 
اطالعات و چابكی سازمانی و عملكرد ارتباط وجود دارد و حاكمیت فناوری اطالعات بر چابكی 
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و چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد كه نتایج این پژوهش با نتایج 
آن ها همسو است.

فرضیة یازدهم: هم ترازی راهبردی از طریق چابكی بر عملكرد سازمانی تأثیر دارد. بررسی این 
فرضیه نشان داد كه هم ترازی راهبردی از طریق چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی دستگاه های 
اجرایی شهر كرمان تأثیر دارد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش تالون و پینسونالت )2011( كه 
نشان داد اثر هم ترازی بر عملكرد سازمانی كاماًل به وسیله چابكی میانجی می شود، همسو است. 
تالون و پینسونالت )2011( همچنین بیان كردند كه نااطمینانی محیطی نیز رابطة میان چابكی و 
عملكرد سازمانی را به طور مثبت تعدیل می كند و چابكی تأثیر زیادی بر عملكرد سازمانی در شرایط 

آشفته و نااطمینانی دارد.

پیشنهادها

نسبتًا  دولتی شهر كرمان در سطحی  داد كه عملكرد سازمان های  نشان  پژوهش  این  نتایج 
كرمان  دولتی شهر  دستگاه های  عملكرد  به شاخص های  توجه  با  بنابراین،  است.   )5/3( مطلوب 

می توان پیشنهادهایی را بر اساس فرضیه های پژوهش، به شرح زیر ارایه داد:
مدیران سازمان ها به منظور بهبود عملكرد سازمانی باید تمركزی ویژه بر اثربخشی واحدهای 

كاری داشته باشند.
تأثیری اجتناب ناپذیر بر عملكرد سازمان  این كه كیفیت زندگی شخصی كاركنان  به  با توجه 
دارد، مدیران ارشد سازمانی باید رهنمودهایی را برای بهبود زندگی شخصی كاركنان خود درنظر 

گرفته و از آن حمایت كنند.
سازمان ها اقدامات اصالحی )مانند ارزیابی عملكرد كاركنان، تعدیل یا جذب نیرو و آموزش( را 

تا زمانی كه كاركنان به سطح عملكرد استاندارد دست نیابند، ادامه دهند.
مدیران به منظور پیگیری و پاسخ به شكایت ها و پیشنهادهای مشتریان می توانند یك سیستم 

جامع و كامل انتقال بازخورد را ایجاد و مدیریت كنند.
راهبردها  اساس  بر  كاربردی،  و  آموزشی  دوره های  برگزاری  با  می توانند  سازمان ها  مدیران 
در سطح  را  مدوام عملكرد  به طور  سازمانی  در سطوح مختلف  كاركنان  برای  سازمان،  رسالت  و 

سازمانی بهبود بخشند.
همچنین، با توجه به این كه مدل این پژوهش در سازمان های دولتی شهر كرمان مورد آزمون 
قرار گرفت، به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود كه: 1. برای تعمیم پذیری بیش تر، این پژوهش در 
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سازمان ها و شركت های خصوصی و غیردولتی انجام شود؛ 2. سایر عوامل مؤثر بر استقرار و ایجاد 
هم ترازی راهبردی با تأثیر تفكر راهبردی بررسی شود؛ 3. با توجه به تأثیرپذیری چابكی سازمانی 
از نااطمینانی محیطی، می توان در پژوهش های آتی از این متغیر به عنوان تعدیل كننده میان چابكی 
كّمی،  مطالعات  بر  عالوه  تكمیلی،  مطالعات  برای   .4 كرد؛  استفاده  سازمانی  عملكرد  و  سازمانی 

مطالعات كیفی به صورت مصاحبه درباره متغیرهای پژوهش نیز انجام شود.
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