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چکیده:

پیش رو بهدنبال این است که آیا سطوحی از حاکمیت فناوری اطالعات،
پژوهش ِ
تفکر راهبردی ،چابکی سازمانی و همترازی راهبردی میتوانند منجر به عملکرد بهتر
دستگاههای اجرایی شهر کرمان گردد .این پژوهش از نظر ماهیت و روش ،در دستة
پژوهشهای علّی قرار میگیرد؛ همچنین ،از لحاظ هدف شناختی ،یک پژوهش کاربردی
و مبنای پژوهش ک ّمی است .روش جمعآوری دادهها ،میدانی است .جامعة آماري
پژوهش ،شامل همة دستگاههای اجرایی شهر کرمان است .با توجه به تعداد جامعة
آماری ( 77سازمان) و جدول مورگان ،حجم نمونه  64سازمان محاسبه شد که در نهایت،
 62پرسشنامه جمعآوری گردید .برای آزمون فرضیات این پژوهش از یک پرسشنامه
شامل  88پرسش استفاده شده است که مشتمل بر ابعاد حاکمیت فناوری اطالعات،
تفکر راهبردی ،چابکی سازمانی ،همترازی راهبردی و عملکرد سازمانی بوده است .بر
اساس آزمون  tتکنمونهای ،سطح عملکرد دستگاههای اجرایی شهر کرمان در حد نسبت ًا
مطلوبی است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس در نرمافزار
 SmartPLSنشان میدهد که چابکی سازمانی روابط بین حاکمیت فناوری اطالعات و
همترازی راهبردی با عملکرد سازمانی را بهخوبی میانجیگری میکند .همچنین ،تفکر
راهبردی از طریق همترازی راهبردی بر روی عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژهها:عملکرد سازمانی ،حاکمیت فناوری اطالعات ،همترازی
راهبردی ،چابکی سازمانی ،تفکر راهبردی ،دستگاههای
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در دهههای پسین ،یکی از موضوعهای مورد توجه پژوهشگران ،عملکرد سازمانی است که باعث
نوآوریهای زیادی در این زمینه شده و اطالعات بهدستآمده از آن توانایی سازمان را در کسب مزیت رقابتی
و افزایش عملکرد ،باال میبرد (.)Bosilj-Vuksic, Milanovic & Indihar-Stemberger, 2008
موینیهان و پاندی )2005( 1به این مطلب اشاره کردهاند که با آغاز قرن  ،21ما خود را در عصر
«حکمرانی بر مبناي مدیریت عملکرد» میبینیم .تأکید بر نتایج و عملکرد ،دلیل و ریشه این
نامگذاري است .از چند دهة گذشته ،مفهوم عملکرد در رأس تحوالت مدیریت دولتی قرار گرفته
و به هدف اصلی آن تبدیل شده است .بیشترین و مهمترین تحوالت سالهای پسین بر مفاهیم
عملکرد سازمانی و اثربخشی متمرکز بوده که بهبود عملکرد بخش دولتی را بهعنوان هدف اصلی
خود بیان کردهاند .عملکرد سازمانی متأثر از عوامل زیادی است .یکی از راههای بهبود عملکرد
سازمانی ،بحث چابکی سازمانی و همترازی راهبردی است (.)Wu, Straub & Liang, 2015
بهگونهای که امروزه نقش همترازي راهبردی و چابکی سازماني در ارتقاي عملكرد سازماني
و بهخصوص سازمانهای دولتی بسيار مورد توجه انديشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است
(رهنورد و نیکزاد .)1388 ،با وجود شناخت اهميت همترازی راهبردی و چابکی سازمانی،
پژوهشهایی اندك در مورد تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات و تفکر راهبردی روی عملکرد صورت
گرفته است .همچنین ،تفکر راهبردی بهعنوان یک عامل مهم برای برقراری همترازی راهبردی،
کمتر در سازمانهای دولتی موردتوجه بوده؛ درحالیکه پژوهشهای پیشین به اهمیت این موضوع
اشاره کرده اند (.)Wang, 2014
در سطح جهانی ،سهم فناوری اطالعات در دستیابی به اهداف کسبوکار ،یک مسأله مهم برای
مدیریت است .بررسی ساالنة شرکتهای علوم رایانه 2در سال  ،2001فناوری اطالعات را بهعنوان
دومین مسأله مهم برای مدیران فناوری اطالعات آمریکای شمالی ،نشان میدهد (.)CSC, 2001
همچنین ،بهعنوان یک مسأله پایدار ،گزارشهای سالیانة منتشرشده از بررسیهای مختلف ،از سال
 1991تاکنون نشان میدهد که همترازی راهبردی بهعنوان یکی از پنج مسأله مهم نگرانکنندة
1. Moynihan & Pandey
2. Computer Sciences Corporation’s Annual Survey
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مدیران فناوری اطالعات ،دستهبندیشده است (.)Melville, Kraemer & Gurbaxani, 2004
امروزه افزایش توانایی سازمانها در پاسخگویی مناسب و چابک برای باقی ماندن در سطح جهانی
رقابت ،توسط فناوری اطالعات ،بیشتر از پیش آشکار شده است (;Wu, Straub & Liang, 2015
 .)Tallon & Pinsonneault, 2011بااینحال ،استفاده مؤثر از فناوری اطالعات ،تکیهای سنگین بر
حاکمیت فناوری اطالعات دارد .هنگامیکه حاکمیت سازمان و فناوری اطالعات به سمت نادرست
میروند ،نتایج ویرانگری بهبار میآورد .ورشکستگی شرکت  Enronدر سال  2001و تصویب قانون
ساربنز-آکسلی 1در سال 2002 2نشاندهندة حقیقت سادهای از این دیدگاه هستند که امروزه ارتباط
حاکمیت فناوری اطالعات با پژوهش در مورد مدیریت فناوری اطالعات و کسبوکار ،افزایشیافته و
مهم است (.)Wu, Straub & Liang, 2015
در سطح ملی نیز بر اساس گزارشهای گوناگون از سازمان برنامهوبودجه ایران ،عملکرد
بسیاری از دستگاههای دولتی بسیار مهم بوده و در برخی کالنشهرها از جمله شهر کرمان ،بهبود
آن بسیار مورد توجه است .امروزه کاهش عملکرد دستگاههای دولتی ایران از جمله شهر کرمان
باعث افزایش نارضایتی مشتریان شده و این نارضایتی در بدبینی آنها و کاهش مراجعه به این
سازمانها مؤثر است .همچنین ،بهبود عملکرد دستگاههای دولتی میتواند باعث بهبود انتظارات و
رضایت مشتریان و همچنین همة ذینفعان این دستگاهها شودُ .چن و ِرینی )2005( 3بیان میکنند
که کاهش عملکرد سازمانهای دولتی ،باعث مبهم و گم شدن هدف سازمانی میشود .با توجه به
هدف سازمانهای دولتی و حمایت و بودجة کالن دولتی برای آنها ،بهبود عملکرد سازمانهای
دولتی شهر کرمان یکی از موضوعهای بسیار مهم است که باید به آن پرداخته شود .همچنین،
با توجه به گزارشهای ارزیابی عملکرد سازمان برنامهوبودجه ایران ،عملکرد دستگاههای دولتی
یکی از ارکان مهم برای دولت و مردم است .در ایران امروزه به دلیل عملکرد پایین دستگاههای
اجرایی و انتظارات باالی مراجعهکنندگان ،این موضوع بسیار اهمیت یافته است .از اینرو ،الزم
است که بهمنظور بهبود عملکرد سازمانی ،عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان شناساییشده و رابطة
پیش رو ،عوامل مؤثر تفکر راهبردی،
آنها با عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار بگیرد .در پژوهش ِ
حاکمیت فناوری اطالعات ،همترازی راهبردی و چابکی سازمانی برای عملکرد سازمانی شناسایی
1. The Sarbanes-Oxley Act

 .2این قانون ،استانداردهای جدید یا بهبودیافتهای را برای هیئتمدیرهها و مدیران شرکتهای عام ،و موسسات
حسابداری عمومی آمریکا مقرر کرده است .طبق این قانون ،مدیران ارشد شرکتهای عام آمریکا مکلفاند شخص ًا
درستی اطالعات مالی شرکت را گواهی کنند.
3. Chun & Rainey

7

شده است و رابطة آنها با عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .همترازی راهبردی
یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است که برقراری این متغیر مستلزم وجود
حاکمیت فناوری اطالعات و حاکمیت تفکر راهبردی است.
در این پژوهش ،یک شبکة قانونی 1بر اساس نظریه تنظیم شده است تا به بررسی ارتباط
همزمان حاکمیت فناوری اطالعات ،تفکر راهبردی ،چابکی سازمانی ،همترازی راهبردی و عملکرد
سازمانی پرداخته شود.
مبانی نظری پژوهش
همترازی راهبردی
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امروزه سازمانها به سمت فناورانه شدن پیشرفتهاند؛ چراکه فناوری چه در محیطهای
پایدار و چه در محیطهای متغیر ،به شیوههایی گوناگون میتواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد
( .)Tan, Pan & Hackney, 2010با وجود اهمیت پژوهشگران ،مدیران و سیاستگذاران به اینکه
چگونه فناوری اطالعات به عملکرد سازمانی کمک میکند ،نااطمینانی و بحث در مورد آنچه ما

میدانیم و نمیدانیم وجود دارد ( .)Melville, Kraemer & Gurbaxani, 2004در دورة زمانی
کنونی ،ارتباطات الکترونیکی در داخل و میان سازمانها ،باعث افزایش و تغییر روشهای سازمان
در بهدست آوردن عوامل ورودی ،تبدیل آنها به محصوالت و خدمات و توزیع آنها به مشتریان
خود شده است ( )Straub & Watson, 2001و این باعث افزایش پرسشهایی در این مورد شده
است که فناوری اطالعات چگونه عملکرد سازمان را بهبود میبخشد .پس از پژوهشهایی کالن
در زمینه عملکرد و فناوری اطالعات ،یکی از رویکردهایی که بسیار مورد توجه است ،بحث راهبرد
2
فناوری اطالعات و راهبرد کسبوکار است .پس از سالها پژوهش گسترده ،همترازی راهبردی
فناوری اطالعات بهعنوان یکمیزان متناسب میان فناوری اطالعات و راهبرد کسبوکار تعریف
شده که در صدر اولویت برای پژوهشگران و متخصصان سیستمهای اطالعاتی باقیمانده است
(َ .)Tallon & Pinsonneault, 2011چن )1992( 3همترازی راهبردی فناوری اطالعات را درجة
انسجام میان راهبرد کسبوکار و راهبرد فناوری اطالعات برآورده ،تعریف میکند .مطالعات گوناگون
نشان داده است که همترازی راهبردی فناوری اطالعات بر عواملی مانند سود ،بهرهوری ،رشد ،و
1. Nomological Network
2. Strategic Alignment
3. Chan
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شهرت تأثیر دارد که باعث میشود سازمان در تالش برای افزایش بیشتر میزان تناسب میان فناوری
اطالعات و راهبرد کسبوکار باشد (;Chan, 1992; Tallon, 2007; Oh & Pinsonneault, 2007
.)Preston & Karahanna, 2009
تفکر راهبردی
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جلنس )2009( 1بیان میکند که الزمة ایجاد همترازی راهبردی ،وجود تفکر راهبردی است.
لیتکا )1998( 2باور دارد که گرچه تفكر راهبردی از افراد آغاز ميشود ،اما آنها نيازمند بهرهمندي
از بستر سازماني حامي تفكر و گفتمان راهبردی در فضاي سازمان هستند كه بنياني براي خلق
راهبردهای جدید است و قادر است قواعد رقابت را تغيير و چشمانداز كام ً
ال متفاوت از وضع موجود
را ترسيم نمايد.
عملکرد سازمانی
همچنین ،در فضای رقابتی و متغیر کنونی ،سازمانها تالش میکنند تا از راههای گوناگون،
عملکرد خود را بهبود ببخشند و مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند .عملکرد سازمانی یک ساختار اساسی
در مدیریت راهبردی است .ساختار عملکرد سازمانی اشاره به این پدیده دارد که بعضی سازمانها
موفقتر از دیگر سازمانها هستند .ساختار ،یک اصطالح مفهومی است که پژوهشگران آن را برای
توصیف یک پدیدة واقعی تعریف میکنند که بهطور طبیعی دیدنی نیست (.)Hamann et al., 2013
همترازی راهبردی و برنامهریزی یکی از مواضع نگرانی مدیریت ارشد از آغاز سیستمهای اطالعاتی
بوده ( )Luftmann & Kempaiah, 2008و تأثیر مثبت آن بر عملکرد سازمانی در پژوهشهای
ی شده است (.)Tallon & Pinsonneault, 2011; Oh & Pinsonneault, 2007
پیشین بررس 
چابکی سازمانی
همچنین ،میزان مشخصی افزایش در نوسانات محیطی به دلیل نااطمینانی بیشتر باعث شده
است تا سازمانها تواناییهای خود را در پاسخ به تغییرات محیطی درنظر بگیرند .در رویارویی با
تغییرات سریع و بیشتر پیشبینی نشده ،چابکی بهعنوان توانایی تشخیص و واکنش سازمان به
فرصتها و تهدیدها با سهولت ،سرعت و مهارت تعریف شده و در کنار همترازی ،بهعنوان یک
راهحل کلیدی کسبوکار ظهور کرده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران سیستمهای اطالعاتی
1. Jelenc
2. Liedtka
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واقع شده است

(Sambamurthy, Bharadwaj & Grover, 2003; Weill, Subramani

 .)& Broadbent, 2002; Rai, Patnayakuni & Seth, 2006چابکی میتواند عملکرد یک
سازمان را با گسترش فعالیتهای رقابتی و پاسخهای امکانپذیر نسبت به تغییرات محیطی بهبود
بخشد (.)Sambamurthy, Bharadwaj & Grover, 2003
حاکمیت فناوری اطالعات
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نشان دادن ارزش سرمایهگذاری فناوری اطالعات ،پایه و اساسی برای کمک به نظام
سیستمهای اطالعاتی است ( .)Agarwal & Lucas, 2005بهطور ویژه ،حاکمیت فناوری
اطالعات بهدلیل تأثیر زیاد خود در ارزش ایجادشده توسط سرمایهگذاری در فناوری اطالعات
بسیار مهم است .ویل و راس )2005( 1استدالل میکنند که «حاکمیت فناوری اطالعات مؤثر،
یکی از مهمترین پیشبینیکنندههای ارزش سازمان ،حاصل از فناوری اطالعات است» .پژوهشها
( )Weill & Ross ,2004; 2005نشان میدهد ،شرکتهایی که عملکردی باال دارند ،به میزان
 40درصد بیشتر از رقبایشان روی فناوری اطالعات خود سرمایهگذاری میکنند؛ چراکه شرکتها
میتوانند ارزش بیشتری بهوسیله طراحی خوب و ارتباط فرآیندهای حاکمیت فناوری اطالعات
کسب کنند .بهعبارتدیگر ،ارزش کسبوکار با اجرای یک چارچوب حاکمیت فناوری اطالعات
مؤثر میتواند ایجاد شود ( .)Kearns & Sabherwal, 2006تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر
عملکرد سازمان ،در مطالعات پیشین بهخوبی مشخصشده است؛ با وجود این ،یک شکاف مبنی بر
اینکه چگونه حاکمیت فناوری اطالعات ،عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد ،وجود دارد و
این هنوز نامشخص است که با کدام سازوکار دقیق ،حاکمیت فناوری اطالعات اثرش را بر عملکرد
شرکت اعمال میکند ( .)Wu, Straub & Liang, 2015حاکمیت فناوری اطالعات در ادبیات،
به نگرانی در مورد انتخاب پروژة فناوری اطالعات و اولویتبندی مسائل و چگونگی تفویض اختیار
در مورد منابع و پاسخگویی برای فناوری اطالعات که میان شرکای کسبوکار ،مدیران فناوری
اطالعات و ارائهدهندگان خدمات مشترک هستند ،گفته میشود (.)Weill & Ross, 2004; 2005
پیشینة پژوهش
رهنورد و نیکزاد ( )1388پژوهشی با نام «ايجاد همترازي بين عناصر سازماني در پرتو نقاط مرجع
راهبردی و رابطة آن با عملكرد سازماني» در مورد بررسي نقش همترازي عناصر سازماني در ارتقاي
1. Weill & Ross
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عملكرد سازماني از دادههاي ثانوية مدل جشنواره شهيد رجايي انجام دادند .نتایج به دست آمده از
پژوهش نشان داد که میان همترازي و عملكرد سازماني همبستگي مثبت وجود دارد .ابراهیمیرهبر و
فدایی ( )1394در پژوهشی با نام «بررسی تأثیر چابکی سازمان بر عملکرد مالی سازمانی ،مورد مطالعه:
شرکتهای کوچک و متوسط تولیدکنندة مواد غذایی در استان گیالن» 150 ،شرکت کوچک و متوسط
تولیدکنندة موادغذایی در استان گیالن را بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که چابکی سازمانی
بر عملکرد مالی تأثیری مثبت و مستقیم دارد .محسنیمقدم و همکاران ( )1394در پژوهشی با نام
«بررسی تأثیر هوش سازمانی و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان دیوان محاسبات کشور» با
توزیع پرسشنامه در میان کارکنان دیوان محاسبات کشور و تحلیل آن ،به این نتیجه رسیدند که هوش
سازمانی و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان دیوان محاسبات کشور تأثیری مثبت و معنادار
دارد .خوشسیما و جعفرنژاد ( )1390در پژوهشی با نام «ارائة مدل ساختاری چابکی ،مزیت رقابتی و
عملکرد سازمانهای تولیدی ایران» به بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم چابکی سازمانی بر عملکرد
سازمانهای تولیدی پرداختند .نتایج نشان داد که چابکی هم بهصورت مستقیم و هم از طریق مزیت
رقابتی بر عملکرد سازمانهای تولیدی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
وو ،استراب و لیانگ )2015( 1پژوهشی با نام «چگونه حاکمیت فناوری اطالعات و همترازی راهبردی
بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد :بینشی از مدیران کسبوکار و فناوری اطالعات» انجام دادند .نتایج
بررسی آنها در میان  72شرکت تولیدی کشور تایوان نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات یک
تأثیر مثبت و معنادار بر همترازی راهبردی دارد و همچنین ،تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بهخوبی از
طریق همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی میانجی میشود .تالون و پینسون ِلت )2011( 2پژوهشی با نام
«دیدگاه رقابتی بر پیوند میان همترازی راهبردی و چابکی سازمانی :بینشی از یک مدل واسطه» انجام
دادند .آنها در این پژوهش به بررسی تأثیر نقش همترازی راهبردی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی
نااطمینانی محیطی پرداختند .نتایج نشان
چابکی سازمانی و تعدیلگری انعطافپذیری فناوری اطالعات و
ِ
داد که اثر همترازی روی عملکرد سازمانی کام ً
ال بهوسیلة چابکی میانجی میشود و نااطمینانی محیطی نیز
رابطة میان چابکی و عملکرد سازمانی را به گونهای مثبت تعدیل میکند و چابکی تأثیر زیادی بر عملکرد
سازمانی در شرایط آشفته و نااطمینانی دارد .درحالیکه انعطافپذیری فناوری اطالعات بر رابطة میان
همترازی راهبردی و فناوری اطالعات تأثیری نداردَ .ونگ )2014( 3در پژوهش خود با نام «توسعه و آزمون
یک چارچوب جدید برای همترازی راهبردی» بیان کرد که یکی از ملزومات برقراری همترازی راهبردی
1. Wu, Straub & Liang
2. Tallon & Pinsonneault
3. Wang
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در سازمان ،تفکر راهبردی است .همچنین ،نتایج به دست آمده از پژوهش وی نشان داد که تفکر راهبردی
بر همترازی راهبردی اثری مثبت و معنادار دارد .دیهیس و فانگ ِرمبِرگِن )2009( 1در پژوهش خود با نام
«یک مطالعة اکتشافی دربارة پیادهسازی حاکمیت فناوری اطالعات و تأثیر آن بر همترازی راهبردی» به
این نتیجه رسیدند که عملکرد سازمانی در زمانهای پیادهسازی حاکمیت فناوری اطالعات ،دارای بلوغ
بیشتری است .برگرون ،ریموند و ریوارد )2004( 2در پژوهشی با نام «بهترین الگو از همترازی راهبردی
و عملکرد تجاری» با بررسی  110شرکت کوچک و متوسط به این نتیجه رسیدند که همترازی راهبردی،
و معنادار دارد .دیهیس و فانگرِمبِرگِن )2009( 1در پژوهش خود با نام «یک مطالعة اکتشافی دربارة پیادهسازی حاکمیت فناوری
اثری مثبت و معنادار بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط دارد .یایال و هو )2012( 3در پژوهشی
اطالعات و تأثیر آن بر همترازی راهبردی» به این نتیجه رسیدند که عملکرد سازمانی در زمانهای پیادهسازی حاکمیت فناوری اطالعات
با نام «تأثیر همترازی راهبردی بر عملکرد شرکت در یک محیط کشور در حال توسعه :بررسی نقش
دارای بلوغ بیشتری است .برگرون ،ریموند و ریوارد )2004(2در پژوهشی با نام «بهترین الگو از همترازی راهبردی و عملکرد تجاری»
مثبت وکشور
شرکیتهای
راهبردی» به
گیری
نتیجه جهت
محیطی و
بررسی  110شرکتتعدیل
پرداختند .شرکتهای کوچک
ترکیهبر عملکرد
معنادار
بررسی ،اثر
راهبردی
که همترازی
رسیدند
نااطمینانی این
گری متوسط به
کوچک و
معنادار
مثبت و
شرکتها
عملکرد
ترازیراهبردی بر
ترازی
نشان
)2012آمدهدراز پژوهش
نتایجهو3به(دست
کشور در حال توسع
محیط
تأثیرییک
شرکت در
عملکرد
راهبردی بر
نامداد«تأکهثیرهمهم
پژوهشی با
و متوسط دارد .یایال و
جلنس
کنند.
تعدیل می
بررسیهخوبی
اینبهرابطه را ب
گیریراهبردی
جهتگیری
محیطی وو جهت
نااطمینانی محیطی
بررسی نقش تعدیل دارد
()2009نتایج به دست آمد
پرداختند.
ترکیه
کشور
شرکتهای
راهبردی»
گریونااطمینانی
این نتیجه
کارآفرین» به
مثبت وشرکت
راهبردیثیربریعملکرد
عملکردتفکر
مدیریت و
ترازیبا نام
پژوهشی
رسیدجهتگیری راهبردی
محیطی و
نااطمینانی
هایدارد و
معنادار
شرکتها تأ
«تأثیر بر
راهبردی
از پژوهش نشان داد درکه هم
معنادار با آن
استتأوثیررابطهای
)2009بر هدرمترازی
عوامل مؤثر
یکی از
راهبردی
که تتفکر
دارد.بر عملکرد شرکتهای
راهبردی
مثبت وتفکر
مدیریت و
راهبردینام «
پژوهشی با
جلنس( 4
کنند.
عدیل می
این رابطه را بهخوبی
کارآفرین» به این نتیجه رسید که تفکر راهبردی یکی از عوامل مؤثر بر همترازی راهبردی است و رابطهای مثبت و معنادار با آن دارد.

مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

پیش رو ،بیانکنندة بررسی نقش چابکی سازمانی و همترازی راهبردی
مدل مفهومی پژوهش ِ
ساختار کلی
سازمانیدراست
عملکرد
راهبردی با
چابکیتفکر
اطالعات و
کنندة فناوری
حاکمیت
حاکمیت فناوری اطالعات
روابطکهبین
راهبردی
همترازی
سازمانی و
بررسی نقش
بینبیان
روابط رو،
در پیشِ
مدل مفهومی پژوهش
مورد بررسی و سنجش قرار داده است.
روابط زیر
شکل ()1
موردمطابق با
پژوهش
است که
سازمانی
تفکر راهبردی با عملکرد
داده رااست.
سنجش قرار
بررسی و
کلیزیر را
ساختارروابط
شکل ()1
مطابق با
پژوهش

راهبردی

راهبردی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

1. De Haes & Van Grembergen
2. Bergeron, Raymond & Rivard
3. Yayla & Hu

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

در مدل وو ،استراب و لیانگ ( )2015بر روابط میان حاکمیت فناوری اطالعات ،همترازی راهبردی و عملکرد سازمانی و در مدل جلنس

( )2009بر روابط میان تفکر راهبردی و همترازی راهبردی ،بررسی صورت گرفته است .با توجه به بیان مسأله و مدل مفهومی ،این
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الزم به توضیح است که مدل مفهومی پژوهش یک مدل تلفیقی است که بر پایه مدل تالون
و پینسونالت ( )2011و مدل وو ،استراب و لیانگ ( )2015ساختهشده است .در تالون و پینسونالت
( )2011بر روابط میان همترازی راهبردی ،چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی و در مدل وو ،استراب و
لیانگ ( )2015بر روابط میان حاکمیت فناوری اطالعات ،همترازی راهبردی و عملکرد سازمانی و در
مدل جلنس ( )2009بر روابط میان تفکر راهبردی و همترازی راهبردی ،بررسی صورت گرفته است.
با توجه به بیان مسأله و مدل مفهومی ،این پژوهش بهدنبال پاسخ به پرسشهای زیر است:
عملکرد دستگاههای دولتی شهر کرمان در چه سطحی است؟
آیا تفکر راهبردی و حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی راهبردی بر عملکرد
دستگاههای دولتی شهر کرمان تأثیرگذار هستند؟
آیا همترازی راهبردی و حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی سازمانی بر عملکرد
دستگاههای دولتی شهر کرمان تأثیرگذار هستند؟
همچنین ،بنابر مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر هستند:
 .1تفکر راهبردی بر همترازی راهبردی تأثیر دارد.
 .2حاکمیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
 .3حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .4حاکمیت فناوری اطالعات بر همترازی راهبردی تأثیر دارد.
 .5همترازی راهبردی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .6همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
 .7چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
 .8حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
 .9حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
 .10حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
 .11همترازی راهبردی از طریق چابکی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
روش پژوهش
پژوهش ،)Saunders, Lewis & Thornhill, 2003( 1این پژوهش از نظر
بر اساس پیاز
ِ
جهتگیری پژوهش از نوع کاربردی ،از نظر فسلفة پژوهش از نوع اثباتگرایی ،از نظر رویکردهای
1. Onion Research
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پژوهش از نوع استقرایی ـ قیاسی ،از نظر راهبردهای پژوهش از نوع پیمایشی ،از نظر اهداف پژوهش
توصیفی ،از نظر افقهای پژوهش ،مقطعی و از نظر شیوههای جمعآوری دادههای پژوهش ،از نوع
پرسشنامه است .جامعة آماری این پژوهش شامل همة دستگاههای دولتی شهر کرمان است که
تعداد  77سازمان برآورد شده است .با درنظر گرفتن جدول مورگان 64 ،سازمان بهعنوان حجم نمونه
انتخاب و پرسشنامهها میان آنها توزیع گردید که فقط  62سازمان به تکمیل پرسشنامه اقدام کردند.
در این پژوهش از روش گلولهبرفی 1برای نمونهگیری استفاده شده است .در این روش از نخستین
مشارکتکنندگان خواسته میشود تا با دیگران تماس و ارتباط برقرار کنند و آنها را نیز در این پژوهش
مشارکت دهند (خاکی .)1391 ،برای پاسخ به پرسشهای پرسشنامه از طیف  5تایی لیکرت استفاده
شده است .براي اين منظور ،بر اساس متغيرهاي مورد بررسي  88پرسش تدوين شده است.
در این پژوهش پرسشنامة استاندارد از منابع بینالمللی حاکمیت فناوری اطالعات و همترازی
راهبردی از پژوهش وو ،استراب و لیانگ ( ،)2015عملکرد سازمانی از ُچن و رینی ( ،)2005تفکر راهبردی
از جلنس ( )2009و چابکی سازمانی از شریفی و ژنگ )2001( 2استخراج شده است و متناسب با جامعة
آماری تغییراتی در آن ایجاد شده است؛ بهعبارتی دیگر ،پرسشنامه هنجاریابی شده است .همچنین ،براي
سنجش روايي پرسشنامه عالوه بر استفاده از مباني نظري در تعريف عملياتي متغيرها ،از طريق مطالعة
مقدماتي بر مبناي نظر مشاوران و خبرگان اهل فن عمل شده است .روایی صوری مالک نظر استادان و
صاحبنظران قرار داده شده است .همچنین ،روایی واگرا و همگرای متغیرهای پژوهش در جدولهای ()1
و ( )2بیان شده است که با توجه به این جدولها ،روایی واگرا و همگرا مدل پذیرفتنی است.
جدول  :1روایی همگرای مدل
مقدار AVE

متغیر

0/53

حاکمیت فناوری اطالعات

0/51
0/81

0/56
0/65

تفکر راهبردی

همترازی راهبردی
چابکی سازمانی

عملکرد سازمانی

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

1

چابکی سازمانی

چابکی
سازمانی

همترازی
راهبردی

0/71

0/90

0/75

همترازی راهبردی

تفکر راهبردی

0/74

0/66

عملکرد سازمانی

0/83
0/86

0/73
0/67
0/70

0/80
0/78

0/72
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حاکمیت فناوری اطالعات

0/75

0/72

حاکمیت فناوری عملکرد
سازمانی
اطالعات

تفکر راهبردی

برای کسب اطمینان از پایایی ابزار ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که در جدول ()3
آورده شده است.
جدول  :3مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه

متغیر

آلفای کرونباخ نهایی

حاکمیت فناوری اطالعات

0/71

چابکی سازمانی

0/74

همترازی راهبردی
عملکرد سازمانی
تفکر راهبردی

0/76
0/82
0/88

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن
دادهها و آزمون  tتک نمونهای و آزمون تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی
با توجه به اینکه واحد تحلیل این پژوهش سازمان است ،اطالعات توصیفی مربوط به نمونة
آماری اين پژوهش ،از نظر تعداد کارکنان سازمانها ،نوع سازمانها و بخش فعالیت سازمانها در
جدول ( )4مورد بررسی و تلخیص قرار گرفتهاند.
1. Forner & Larcker
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جدول  :4ویژگیهای جمعیتشناختی سازمانها

فراوانی

درصد

ویژگیهای جمعیتشناختی سازمانها
کمتر از  200نفر

35

3/57

 401تا  600نفر

7

4/11

 200تا  400نفر

تعداد کارکنان

13
4

 601تا  800نفر

بیشتر از  800نفر

نوع سازمان

5/6
2/3

واحد استانی وزارتخانه

40

5/64

واحد استانی موسسه دولتی

7

3/11

سیاسی /دفاعی

0

شرکت دولتی

آموزشی /فرهنگی
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بخش فعالیت سازمان

2

3/21

15

2/24

10

1/16

تولیدی /صنعتی

3

8/4

خدماتی /اجتماعی

29

اقتصادی /مالی
فنی /زیربنایی

0

10

1/16

10

1/16

8/46

تعيين نرمال بودن دادهها
 :H0توزيع مشاهدات با توزيع نرمال همگون است.
 :H1توزيع مشاهدات با توزيع نرمال همگون نيست.

{

جدول  :5تعيين نرمال بودن دادهها

متغیرهای پژوهش

مقدار sig

حاکمیت فناوری اطالعات

0/05

چابکی سازمانی

0/095

تفکر راهبردی

همترازی راهبردی
عملکرد سازمانی

0/05

0/262
0/058

با توجه به جدول ( ،)5همة اعداد مربوط به مقدار معناداری متغیرها میتوان ادعا کرد که دادهها
نرمال هستند و فرضیة  H0را نمیتوان رد کرد .بنابراین ،شرط استفاده از آزمونهای پارامتریک
برقرار است.
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0/058
عملکرد سازمانی
با توجه به جدول ( ،)5همة اعداد مربوط به مقدار معناداری متغیرها میتوان ادعا کرد که دادهها نرمال هستند و فرضیة

است .میتوان ادعا کرد که دادهها نرمال هستند و فرضیة
متغیرها
معناداری
هایمقدار
مربوط به
شرط همة
جدول (،)5
کرد .به
باردتوجه
برقرار
پارامتریک
اعداداز آزمون
استفاده
بنابراین،

رد کرد .بنابراین ،شرط استفاده از آزمونهای پارامتریک برقرار است.
سنجش عملکرد سازمانی

سنجش عملکرد سازمانی
سازمانیعملکرد دستگاههای اجرایی شهر کرمان در چه سطحی است؟
نخست پژوهش:
پرسش
عملکرد
سنجش

پرسش نخست پژوهش :عملکرد دستگاههای اجرایی شهر کرمان در چه سطحی است؟
است:سطحی است؟
گردیدهدر چه
مطرح کرمان
اجرایی شهر
هایههای
فرضیهدستگا
عملکرد
پژوهش:
آماری زیر
پرسش،
نخست این
پرسشپاسخ به
برای

جدول  :6آزمون  tتکنمونهای برای بررسی وضعیت متغیرها
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است:
مطرحگردیده
آماریزیرزیرمطرح
هایآماری
های
پرسش،فرضیه
اینپرسش،
پاسخ بهبه این
برای پاسخ
برای
است:
گردیده
فرضیه
نیست.
مطلوب
سطح
در در
مطالعه
≤H0::
3
نیست.
مطلوب
سطح
موردمطالعه
جامعةمورد
متغیرهادردرجامعة
ضعیت متغیرها
 :Hووضعیت
≤3
0
است.نیست.
مطلوب
سطحسطح
مطالعه در
مورد
3
مطلوب
مطالعه در
جامعةمورد
متغیرهادردرجامعة
ضعیت متغیرها
 :Hووضعیت
≤H0::
>3
 :H11: 3وضعیت متغیرها در جامعة مورد مطالعه در سطح مطلوب است.
برای آزمون فرضیه از آمارة  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )6آورده شده است.
 :H1: 3وضعیت متغیرها در جامعة مورد مطالعه در سطح مطلوب است.
برای آزمون فرضیه از آمارة  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )6آورده شده است.

برای آزمون فرضیه از آمارة  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )6آورده شده است.
ارزش آزمون = 3

متغیر

مقدار T

عملکرد سازمانی 4/786

درجة
آزادی
61

متغیر

فاصله اطمینان  95درصد
سطح
میانگین
وضعیت متغیرها
نمونهای
معنا ج
بررسی باال
پایینبرای کران
داریدول  :6آزمون  tتککران

وضعیت متغیرها
 0/3005برای بررسی
آزمون  tتکنمونهای
0/7318
0/000جدول 3/5161:6

ارزش آزمون = 3

ارزش آزمون = 3
مقدار  Tدرجة آزادی سطح معنیداری میانگین

با توجه به نتایج خروجی نرمافزار مقدار آزمون تکنمونهای در جدول ( )6نشان میدهد که
مقدار  Tدرجة آزادی سطح معنیداری میانگین
متغیر
3/5161
فرضیة  H0رد می000
کوچکتر 4از 61 ،0/01
خطای /786
سازمانی
عملکرد
ت دیگر،
شود /.ب0هعبار 
سطح
با اطمینان  %99درصد و
قرار0دارد3/5161 .
61بهنسبت مطلوب/000
سازمانیشهر4/786
عملکرد
کرمان در سطحی
های اجرایی
عملکرد سازمانی دستگاه

فاصله اطمینان  95درص

درص
اطمینان 95
کران ب
فاصله پایین
کران
0/3005
پایین
کران
0/3005

7318ب
کران

7318

مدل ساختاری
با توجه به نتایج خروجی نرمافزار مقدار آزمون تکنمونهای در جدول ( )6نشان میدهد که با اطمینان  %99درص
پرسش دوم پژوهش :آیا تفکر راهبردی و حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی
اطمینان
هایدهد که
دستگاه می
سازمانی )6نشان
عملکردجدول (
نمونهای در
آزمون
مقدار
درصی
%99سطح
کرمان در
اجرایی باشهر
تکدیگر،
عبارت
شود .به
افزارمی
نرم رد
خروجی H0
نتایج ،0فرضیة
توجهتربهاز /01
باکوچک
راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است؟
دارد .از  ،0/01فرضیة  H0رد میشود .بهعبارت دیگر ،عملکرد سازمانی دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سطحی
کوچکتر
قرار
پرسش سوم پژوهش :آیا همترازی راهبردی و حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی
قرار دارد.
ساختاریسازمانی تأثیرگذار هستند؟
مدلبر عملکرد
سازمانی
در شکل ( )2دیده میشود ،همة اعداد معناداری میان متغیرها به جز اعداد
نگونه که
هما
ساختاری
مدل
ترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی ت
میان هم
()1/09ازوطریق
اطالعات
ترازیفناوری
کمیت
فناوریراهبردی
حاکمیتآیا تفکر
پژوهش:
میاندوم
پرسش
حاکمیت
راهبردی
اطالعاتووحاهم
متغیر
معناداری
هستند.از طریق همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی
اطالعات
فناوری
کمیت
راهبردی و
پژوهش :آیا
پرسش
1/96
بحرانی
حا حد
باالتر از
تفکر(،)0/79
سازمانی
دومو عملکرد
اطالعات
فناوری
پرسش سوم پژوهش :آیا همترازی راهبردی و حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی سازمانی بر عملکرد

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

هستند؟
همانگونه که در شکل ( )2دیده میشود ،همة اعداد معناداری میان متغیرها به جز اعداد معناداری میان متغیر

همانگونه که در شکل ( )2دیده میشود ،همة اعداد معناداری میان متغیرها به جز اعداد معناداری میان متغیر
17
10
10

اطالعات و همترازی راهبردی ( )1/09و میان حاکمیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی ( ،)0/79با تر از حد بحرانی  1/96هستند.
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شکل  :2الگوي معادالت ساختاري پژوهش درحالت معناداری ضرایب و حالت استاندارد
شکل  :2الگوی معادالت ساختاری پژوهش درحالت معناداری ضرایب و حالت استاندارد

همچنین ،مقدار  R2مربوط به سازة همترازی راهبردی برابر با  0/76و چابکی سازمانی برابر با
همچنین ،مقدار  Rمربوط به سازة همترازی راهبردی برابر با  0/76و چابکی سازمانی برابر با  0/63و در نهایت برای عملکرد سازمانی
سازمانیدارد.برابر با  0/78است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
 0/63و در نهایت برای عملکرد
برابر با  0/78است که نشان از مناسب بودن این معیار
در اینجا برای پاسخ به پرسشهای دوم و سوم پژوهش از آزمون سوبل استفاده شده است.
در اینجا برای پاسخ به پرسشهای دوم و سوم پژوهش از آزمون سوبل استفاده شده است .آزمون سوبل یک مقدار  Z-valueاز طریق
ترثیرشدن
صورت
سطحآید که
دستدر می
رابطة 11/96به
طریق
 Z-valueاز
اینیک
میانجی
ش تأ
معناداربیبودن
اطمیناندر0/95
میتوان
مقدار از
شدن این
مقدارصورت بیشتر
یککه در
سوبلمیآید
آزمونه دست
رابطة  1ب
.
نمود
یید
أ
ت
متغیر را
مقدار از  1/96میتوان در سطح اطمینان  0/95معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید نمود.
2

()1

𝑏𝑏 × 𝑎𝑎

) √(𝑏𝑏 2 × 𝑠𝑠𝑎𝑎2 ) + (𝑎𝑎2 × 𝑠𝑠𝑏𝑏2 ) + (𝑠𝑠𝑎𝑎2 × 𝑠𝑠𝑏𝑏2

=

− value
ZZ-value
=

ص  18مفروضات رابطة :1
 :aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
مفروضات رابطة :1
 :bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :a2مجذور مقدار ضریب مسیر میان متغیر 11
مستقل و میانجی
 :b2مجذور مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :sa2مجذور خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :sb2مجذور خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
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بر اساس رابطة  ،1نتایج آزمون سوبل نشان داد که عدد معناداری تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات
از طریق همترازی بر عملکرد سازمانی برابر با  1/019و حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر
چابکی سازمانی برابر با  ،0/96کمتر از مقدار  1/96است؛ بنابراین ،این فرضیهها رد شدند؛ ولی فرضیههای
تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی و تأثیر همترازی راهبردی
از طریق چابکی بر عملکرد سازمانی ،به ترتیب با عدد معناداری  2/84و  2/34تأئید شدند.
جدول  :7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

شماره

فرضیهها

1

تأثیر تفکر راهبردی بر همترازی راهبردی

0/79

3

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی

0/59

5

تأثیر همترازی راهبردی بر چابکی سازمانی

0/32

7

تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی

2

-

11/36 0/79

تائید

-

0/59

4/96

تائید

0/32

3/12

0/36

3/48

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی 0/088

-

 4تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر همترازی راهبردی 0/091

-

0/51

-

6

تأثیر همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی

0/36

-

0/80 0/088
1/09 0/091
0/51

5/28

رد
رد

تائید
تائید
تائید

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر
0/08
8
عملکرد سازمانی

1/019 0/126 0/046

رد

0/52

0/03

0/96

رد

0/088

2/84 0/278 0/19

تائید

0/36

2/34

تائید

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر
9
چابکی سازمانی
10

تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی
سازمانی بر عملکرد

تأثیر همترازی راهبردی از طریق چابکی بر عملکرد
11
سازمانی

0/18

0/55

0/54
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عدد نتیجه
اثر
اثر
اثر
مستقیم غیرمستقیم کل معناداری آزمون

نتیجهگیری
تاکنون مطالعاتی گوناگون به بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات همترازی راهبردی و
چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی پرداختهاند .اما در این میان ،هیچ پژوهشی به بررسی رابطة
تفکر راهبردی بهعنوان یک متغیر مکنون ضروری ،برای استقرار همترازی راهبردی از طریق
حاکمیت فناوری اطالعات نپرداخته است .مهمترین شکاف ادبیاتی موجود در این زمینه ،نبو ِد

19

بررسی همزمان روابط این متغیرها با هم است که این پژوهش به بررسی آنها پرداخته است.
همچنین ،در دستگاههای اجرایی شهر کرمان ،تاکنون این متغیرها مورد مطالعه قرار نگرفتهاند و
ارتباط این متغیرها که یکی از عوامل مؤثر مهم بر عملکرد بخش دولتی ایران هستند ،بررسی
نشدهاند .نتایج به دست آمده از این پژوهش میتواند مدخلی برای بهبود و ارزیابی عملکرد سازمانی
دستگاههای دولتی ایجاد کند .در نهایت ،مدل نهایی پژوهش به صورت شکل ( )3ارائه شده است:

راهبردی
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با توجه به شکل ( )3و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها ،مقدار ضریب مسیر مربوط به
فرضیة نخست (تأثیر تفکر راهبردی بر همترازی راهبردی) برابر با  0/79و عدد معناداری 11/36

با سطح اطمینان  99/9درصد مورد تأیید است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة دوم (تأثیر
با توجه به شکل ( )3و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها ،مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة نخست (تأثیر تفکر راهبرد
حاکمیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی) برابر با  0/08و عدد معناداری  ،0/80پذیرفته نیست
همترازی راهبردی) برابر با  0/79و عدد معناداری  11/36با سطح اطمینان  99/9درصد مورد تأیید است .مقدار ضریب مسیر مربو
و تأیید نشده است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة سوم (تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر
فرضیة دوم (تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی) برابر با  0/08و عدد معناداری  ،0/80پذیرفته نیست و تأیید نشده
چابکی سازمانی) برابر با  0/52و عدد معناداری  ،4/96با سطح اطمینان  99/9درصد مورد تأیید
مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة سوم (تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی) برابر با  0/52و عدد معناداری 96
است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة چهارم (تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر همترازی
سطح اطمینان  99/9درصد مورد تأیید است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة چهارم (تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر هم
راهبردی) برابر با  0/09و عدد معناداری  ،1/09پذیرفته نیست و تأیید نشده است .مقدار ضریب
راهبردی) برابر با  0/09و عدد معناداری  ،1/09پذیرفته نیست و تأیید نشده است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة پنجم
مسیر مربوط به فرضیة پنجم (تأثیر همترازی راهبردی بر چابکی سازمانی) برابر با  0/32و عدد
همترازی راهبردی بر چابکی سازمانی) برابر با  0/32و عدد معناداری  ،3/12با سطح اطمینان  99درصد مورد تأیید است .مقدار ض
معناداری  ،3/12با سطح اطمینان  99درصد مورد تأیید است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة
مسیر مربوط به فرضیة ششم (تأثیر همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی) برابر با  0/51و عدد معناداری  ،5/28با سطح اطمینان
ششم (تأثیر همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی) برابر با  0/51و عدد معناداری  ،5/28با سطح
درصد مورد تأیید است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة هفتم (تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی) برابر با  0/36و
اطمینان  99/9درصد مورد تأیید است .مقدار ضریب مسیر مربوط به فرضیة هفتم (تأثیر چابکی
معناداری  ،3/48با سطح اطمینان  99/9درصد مورد تأیید است.

همچنین ،برای20فرضیههای زیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده شد که نتایج به دست آمده از آن نشان داد که عدد معناداری ف

هشتم (حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد) برابر با  1/019و همچنین با ضریب مسیر 13

شده است؛ بنابراین ،نمیتوان ادعا کرد که همترازی راهبردی رابطة میان حاکمیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی را میانجی
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سازمانی بر عملکرد سازمانی) برابر با  0/36و عدد معناداری  ،3/48با سطح اطمینان  99/9درصد
مورد تأیید است.
همچنین ،برای فرضیههای غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده شد که نتایج به دست آمده
از آن نشان داد که عدد معناداری فرضیة هشتم (حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر
عملکرد سازمانی تأثیر دارد) برابر با  1/019و همچنین با ضریب مسیر  0/13رد شده است؛ بنابراین،
نمیتوان ادعا کرد که همترازی راهبردی رابطة میان حاکمیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی
را میانجیگری میکند .عدد معناداری فرضیة نهم (حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر
چابکی سازمانی تأثیر دارد) برابر با  0/96و همچنین با ضریب مسیر  0/55رد شده است؛ بنابراین
نمیتوان ادعا کرد که همترازی راهبردی رابطة میان حاکمیت فناوری اطالعات و چابکی سازمانی
را میانجیگری میکند .عدد معناداری فرضیة دهم (حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی
سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد) برابر با  2/84و همچنین با ضریب مسیر  0/28مورد
تأیید است؛ بنابراین میتوان ادعا کرد که چابکی سازمانی رابطة میان حاکمیت فناوری اطالعات
و عملکرد سازمانی را میانجیگری میکند .عدد معناداری فرضیة یازدهم (همترازی راهبردی از
طریق چابکی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد) برابر با  2/34و همچنین با ضریب مسیر  0/54مورد
تأیید است .بنابراین میتوان ادعا کرد که چابکی سازمانی رابطة میان همترازی راهبردی و عملکرد
سازمانی را میانجیگری میکند .بر اساس آزمون فرضیهها و بنابر روش مدلسازی معادالت
ساختاری مبتنی بر واریانس نتایج نشان داد که فرضیههای دوم ،چهارم ،هشتم و نهم تأیید نشدند
و سایر فرضیهها مورد تأیید قرار گرفتند.
با توجه به جدول ( ،)7در مورد مقایسة نتایج فرضیههای پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فرضیة نخست :تفکر راهبردی بر همترازی راهبردی تأثیر دارد .در راستای سازگاری یافتههای
پیش رو ،با پژوهشهای دیگر میتوان به پژوهشی در مورد توسعه و آزمون یک چارچوب
پژوهش ِ
جدید برای همترازی راهبردی توسط َونگ ( )2014پرداخت که نتایج بهدست آمده از پژوهش وی
نشان داد که تفکر راهبردی روی همترازی راهبردی اثر مثبت و معنادار دارد .نتایج بهدست آمده
از این پژوهش با نتایج پژوهش َونگ ( )2014همسو است .همچنین ،در پژوهش دیگری توسط
جلنس ( )2009در مورد تأثیر تفکر راهبردی بر همترازی راهبردی نشان داد که تفکر راهبردی بر
همترازی راهبردی اثر مثبت و معنادار دارد و میتواند باعث بهبود عملکرد شرکتهای کارآفرین
پیش رو نیز با نتایج جلنس نیز همسو است.
کروات شود که نتایج پژوهش ِ
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فرضیة دوم :حاکمیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد .بررسی این فرضیه نشان
داد که حاکمیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیر ندارد
و این ادعا رد میشود .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش وو ،استراب و لیانگ ( )2015با موضوع
«چگونه حاکمیت فناوری اطالعات و همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد :بینشی
از مدیران کسب و کار و فناوری اطالعات» که این رابطه را تأیید کردهاند ،همسو نیست.
فرضیة سوم :حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه نشان
داد که حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیر مثبت
و معنادار دارد .بر اساس ادبیات موجود ،تاکنون پژوهشی رابطة میان حاکمیت فناوری اطالعات
و چابکی سازمانی را بررسی نکرده است .اما وو ،استراب و لیانگ ( )2015در پژوهش خود به این
مورد اشاره کردند که میان حاکمیت فناوری اطالعات و چابکی سازمانی ارتباط وجود دارد که در
پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهش ِ
فرضیة چهارم :حاکمیت فناوری اطالعات بر همترازی راهبردی تأثیر دارد .بررسی این فرضیه
نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات بر همترازی راهبردی دستگاههای اجرایی شهر کرمان
تأثیر ندارد و این ادعا رد میشود .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش وو ،استراب و لیانگ ()2015
و همچنین دهایس و فانگرمبرگن ( )2009که به مطالعة اکتشافی دربارة پیادهسازی حاکمیت
فناوری اطالعات و تأثیر آن بر همترازی راهبردی پرداختند و نشان دادهاند که میان حاکمیت
فناوری اطالعات و همترازی راهبردی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ،همسو نیست .همچنین ،بر
اساس نظر دهایس و فانگرمبرگن ( )2009حاکمیت فناوری اطالعات نیازمند بلوغ سازمانی است.
فرضیة پنجم :همترازی راهبردی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد .نتایج فرضیه نشان داد که
همترازی راهبردی بر چابکی سازمانی دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
تالون و پینسونالت ( )2011در پژوهش خود با نام «دیدگاه رقابتی روی پیوند میان همترازی
راهبردی و چابکی سازمانی :بینشی از یک مدل واسطه» بیان کردند که همترازی راهبردی تأثیری
پیش رو همسو با نتایج آن است.
مثبت و معنادار بر چابکی سازمانی دارد که نتایج پژوهش ِ
فرضیة ششم :همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه نشان داد
که همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیری مثبت و معنادار
دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش رهنورد و نیکزاد ( ،)1388وو ،استراب و لیانگ (، )2015
تالون و پینسونالت ( ، )2011برگرون ،ریموند و ریوارد ( )2004و یایال و هو ( )2012که رابطة مثبت
و معنادار همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی را تأیید کردهاند ،همسو است.
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فرضیة هفتم :چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه نشان داد
که چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیری مثبت و معنادار
دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش ابراهیمی رهبر و فدایی ( ،)1394محسنیمقدم و همکاران
( ،)1394خوشسیما و جعفرنژاد ( )1390و تالون و پینسونالت ( )2011که رابطة مثبت و معنادار
چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی را تأیید کردهاند ،همسو است .همچنین ،نتایج خوشسیما و
جعفرنژاد ( )1390نشان داد که چابکی هم بهصورت مستقیم و هم از طریق مزیت رقابتی بر روی
عملکرد سازمانها تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة هشتم :حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
بررسی این فرضیه نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر عملکرد سازمانی
دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیر ندارد و این ادعا رد میشود .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش
وو ،استراب و لیانگ ( )2015که نشان دادند تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بهخوبی از طریق
همترازی راهبردی بر روی عملکرد سازمانی میانجی میشود ،همسو نیست.
فرضیة نهم :حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
بررسی این فرضیه نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی بر چابکی سازمانی
دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیر ندارد و این ادعا رد میشود .بر اساس ادبیات موجود،
تاکنون پژوهشی تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق همترازی راهبرد بر چابکی سازمانی
را مورد بررسی قرار نداده است .اما در پژوهش تالون و پینسونالت ( )2011و وو ،استراب و لیانگ
( )2015به بررسی تأثیر جداگانه این متغیرها با یکدیگر پرداختهاند و بیان کردند که میان حاکمیت
فناوری اطالعات و همترازی راهبردی و عملکرد ارتباط وجود دارد و حاکمیت فناوری اطالعات
بر همترازی راهبردی و همترازی راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد که نتایج
این پژوهش با نتایج آنها همسو نیست.
فرضیة دهم :حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر
دارد .بررسی این فرضیه نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی سازمانی بر
عملکرد سازمانی دستگاههای اجرایی شهر کرمان تأثیر دارد .بر اساس ادبیات موجود ،تاکنون
پژوهشی تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات از طریق چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی را مورد
بررسی قرار نداده است .اما در پژوهش تالون و پینسونالت ( )2011و وو ،استراب و لیانگ ()2015
به بررسی تأثیر جداگانه این متغیرها با یکدیگر پرداختهاند و بیان کردند که میان حاکمیت فناوری
اطالعات و چابکی سازمانی و عملکرد ارتباط وجود دارد و حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی
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و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که نتایج این پژوهش با نتایج
آنها همسو است.
فرضیة یازدهم :همترازی راهبردی از طریق چابکی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد .بررسی این
فرضیه نشان داد که همترازی راهبردی از طریق چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی دستگاههای
اجرایی شهر کرمان تأثیر دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش تالون و پینسونالت ( )2011که
نشان داد اثر همترازی بر عملکرد سازمانی کام ً
ال بهوسیله چابکی میانجی میشود ،همسو است.
تالون و پینسونالت ( )2011همچنین بیان کردند که نااطمینانی محیطی نیز رابطة میان چابکی و
عملکرد سازمانی را بهطور مثبت تعدیل میکند و چابکی تأثیر زیادی بر عملکرد سازمانی در شرایط
آشفته و نااطمینانی دارد.
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پیشنهادها
نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد سازمانهای دولتی شهر کرمان در سطحی نسبت ًا
مطلوب ( )5/3است .بنابراین ،با توجه به شاخصهای عملکرد دستگاههای دولتی شهر کرمان
میتوان پیشنهادهایی را بر اساس فرضیههای پژوهش ،به شرح زیر ارایه داد:
مدیران سازمانها بهمنظور بهبود عملکرد سازمانی باید تمرکزی ویژه بر اثربخشی واحدهای
کاری داشته باشند.
با توجه به اینکه کیفیت زندگی شخصی کارکنان تأثیری اجتنابناپذیر بر عملکرد سازمان
دارد ،مدیران ارشد سازمانی باید رهنمودهایی را برای بهبود زندگی شخصی کارکنان خود درنظر
گرفته و از آن حمایت کنند.
سازمانها اقدامات اصالحی (مانند ارزیابی عملکرد کارکنان ،تعدیل یا جذب نیرو و آموزش) را
تا زمانی که کارکنان به سطح عملکرد استاندارد دست نیابند ،ادامه دهند.
مدیران بهمنظور پیگیری و پاسخ به شکایتها و پیشنهادهای مشتریان میتوانند یک سیستم
جامع و کامل انتقال بازخورد را ایجاد و مدیریت کنند.
مدیران سازمانها میتوانند با برگزاری دورههای آموزشی و کاربردی ،بر اساس راهبردها
و رسالت سازمان ،برای کارکنان در سطوح مختلف سازمانی بهطور مدوام عملکرد را در سطح
سازمانی بهبود بخشند.
همچنین ،با توجه به اینکه مدل این پژوهش در سازمانهای دولتی شهر کرمان مورد آزمون
قرار گرفت ،به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود که .1 :برای تعمیمپذیری بیشتر ،این پژوهش در

سازمانها و شرکتهای خصوصی و غیردولتی انجام شود؛  .2سایر عوامل مؤثر بر استقرار و ایجاد
همترازی راهبردی با تأثیر تفکر راهبردی بررسی شود؛  .3با توجه به تأثیرپذیری چابکی سازمانی
از نااطمینانی محیطی ،میتوان در پژوهشهای آتی از این متغیر بهعنوان تعدیلکننده میان چابکی
سازمانی و عملکرد سازمانی استفاده کرد؛  .4برای مطالعات تکمیلی ،عالوه بر مطالعات ک ّمی،
مطالعات کیفی بهصورت مصاحبه درباره متغیرهای پژوهش نیز انجام شود.
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