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استفاده از مدل معادالت ساختاري در ارائه مدلي براي 
  ريزي استراتژيک فناوري اطالعات موفقيت برنامه

  
∗امير مانيان

  ۳محمدكاظم حاكي ،۲خاني ، محمد موسي۱
  

  ، ايرانشكده مديريت، دانشگاه تهران دان مديريت فناوري اطالعات،گروه استاديار  ١
  ، ايران دانشكده مديريت، دانشگاه تهران  مديريت فناوري اطالعات،استاديار گروه ٢

  ، ايران دانشگاه تهران  ارشد مديريت فناوري اطالعات،كارشناس ٣
  

  )۲۶/۴/۱۳۸۵ :تاريخ تصويب، ١٤/٦/١٣٨٤: تاريخ دريافت مقاله(

 
  

  چکيده
ت عالوه بر تسهيل امور عملياتي، نقشي استراتژيک در تحقق اهداف امروزه فناوري اطالعا

که سازمان ها به منظور تحقق نقش استراتژيک فناوري  طوري هها دارد ب کسب و کار سازمان

 ريزي بدين ترتيب برنامه. اطالعات، ملزم به تدوين برنامه استراتژيک فناوري اطالعات هستند

هاي فناوري  کاربري بين همراستايي ايجاد در حياتي نقشي اطالعات فناوري استراتژيک

هاي متفاوتي براي  تا کنون چارچوب. هاي کسب و کار سازمان دارد اطالعات با استراتژي

 در تدوين اين ها سازمانتدوين برنامه استراتژيک فناوري اطالعات ارائه شده است ولي هنوز 

هاي   اين مشکالت منجر به شکست برنامهنهايتاًبرنامه حياتي با مشکالتي مواجه هستند که 

مقاله حاضر سعي دارد با شناسايي عوامل سازماني موثر بر موفقيت . گردد تدوين شده مي

ريزي استراتژيک فناوري اطالعات و با استفاده از تکنيک آماري مدل معادالت  برنامه

مدل . ت ارائه دهدريزي استراتژيک فناوري اطالعا ساختاري، مدلي را براي موفقيت برنامه

ارائه شده تالشي است كه براي اولين بار ارائه شده و هيچ مدل مشابهي در تحقيقات داخل يا 

همچنين عوامل سازماني موثر هم، با بررسي تحقيقات مختلف . خارج از كشور ارائه نشده است

  .ها شناسايي و گردآوري شده است سازي نتايج آن و يكپارچه

  
  
  
  
  

  ريزي استراتژيک، همراستايي استراتژيک، مدل معادالت ساختاري، عوامل سازماني برنامه :هاي کليدي واژه
  

  Email: amanian @ ut.ac.ir    :   نويسنده مسئول
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١١٨

  مقدمه
ها و اصطالحاتي وجود  ريزي استراتژيک فناوري اطالعات يکسري واژه در زمينه برنامه

ريزي استراتژيک  در ادبيات برنامه. دارد که همگي از يک معنا و مفهوم برخوردارند

ي اطالعاتي استراتژيک، ها سيستمريزي  فناوري اطالعات اصطالحاتي نظير، برنامه

ريزي  و برنامه  اطالعاتي يها سيستم استراتژيک ريزي برنامه اطالعاتي، يها سيستم ريزي برنامه

ها  امي اين واژهتجربيات و مطالعات نشان داده است که تم. ي تجاري رايج استها سيستم

 اين نکته باشد که دهنده نشان »ريزي برنامه«شايد تاکيد بر کلمه . شبيه به هم هستند

سازي استراتژي تجاري سازمان  ي اطالعاتي و فناوري اطالعات جزئي از پيادهها سيستم

گذاري در فناوري اطالعات به محض فرموله شدن  ريزي براي سرمايه يعني برنامه. است

 )ITSP(ريزي استراتژيك فناوري اطالعات  برنامه .]٢[پذيرد   تجاري، صورت مياستراتژي

يك سازمان براي افزايش عات در هاي فناوري اطال عامل اساسي در انسجام بين کاربري

ي اطالعاتي، ها سيستمطبق مطالعات انجام شده در حوزه مديريت . ]٣[ باشد ميمزيت رقابتي 

ي اطالعات يكي از ده موضوع اصلي است كه مديران ريزي استراتژيك فناور برنامه

شامل  ITSP فرايند .]١٨[ ي اطالعاتي با آن مواجهندها سيستمها و متخصصين  شركت

ها، خدمات انساني، تخصص فني، الزامات سخت  مدت براي سرمايه ريزي بلند افقهاي برنامه

 نشان ]١٤[د لدر و ستهي باش ميي پيش آمده ها فرصتافزاري براي استفاده از  افزاري و نرم

ريزي استراتژيک فناوري اطالعات منجر به شكست  دادند كه عدم موفقيت در برنامه

هاي غيرهمسو   انجام شده در حوزه فناوري اطالعات و تعريف پروژهيها گذاري سرمايه

. شود ، تكراري و ناقص ميمنعطفي اطالعاتي غيرها سيستمجاد  سبب اينهايتاًشده كه 

ريزي استراتژيك فناوري اطالعات يك وظيفه مديريتي بسيار مهم است كه باعث  هبرنام

از نظر  .]٤[ تر از فناوري اطالعات استفاده كند تر و مناسب شود تا سازمان بطور اثربخش مي

ريزي استراتژيك فناوري اطالعات عبارت است از فرايند شناسايي  برنامه ]١٤[لدر و ستهي 

هاي كاربردي مبتني بر كامپيوتر كه به سازمان در تحقق اهداف تجاري  هپرتفوليويي از برنام

ريزي استراتژيک فناوري اطالعات يك فرايند مديريتي است  برنامه. دهند مياش كمك 

ريزي سازمان، مرتبط كردن  ي اطالعاتي با فرايند برنامهها سيستمبراي ايجاد انسجام بين 

ان و تعيين الزامات اطالعاتي براي دستيابي به فناوري اطالعات با اهداف تجاري سازم

كه اين امر شامل فرموله كردن اهداف . ]٢٣[ اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازماني

هايي  هايي براي تحقق آنها و توسعه برنامه  و استراتژيها سياستفناوري اطالعات، تعريف 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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ريزي استراتژيك   ديگر برنامهبه عبارت.  پشتيباني كندها سياستها و  كه از اين استراتژي

ي اطالعاتي استراتژيك ها سيستمفناوري اطالعات عبارت است از فرايند شناسايي يكسري 

ريزي  ي برنامهها متودولوژياگرچه  .]٥[ كه سازمان را قادر به توسعه مزيت رقابتي كند

ولي هنوز اند  ي اطالعاتي چندين و چند سال است كه مورد استفاده قرار گرفتهها سيستم

و . توانند به شكل مناسب با مشكالت مربوط به فناوري اطالعات مقابله كنند  نميها سازمان

به ندرت مشكالت مربوط به فناوري اديده گرفتن اين واقعيت است كه، اين امر ناشي از ن

 توجه كمي به رابطه ها متودولوژي و اين گيرد مياطالعات، از مسائل تكنولوژيكي نشات 

با توجه به  .]١٥[ و ]١٠[ امل سازماني با فاكتورهاي مربوط به فناوري اطالعات دارندبين عو

تر از آن  ريزي استراتژيك فناوري اطالعات خيلي پيچيده پيشينه ارايه شده، فرايند برنامه

كنندكه فرايند  اشاره مي ]٢١[. ]١٧[است كه بتوان آنرا با تغييرات تكنولوژيكي اداره كرد

ITSP بنابراين . وابسته به محتوي بوده و بايد از ديدگاه سازماني به آن نگاه شود بسيار

ي ها سيستم وابسته به ماهيت عمليات فناوري اطالعاتريزي  اثربخشي و كيفيت برنامه

  .ريزي است هاي سازماني و خود فرايند برنامه اطالعاتي، خصوصيات و مشخصه

  

  ها و مدل نظري پژوهش توسعه فرضيه
 عوامل ‐١:  که عبارتند ازدان هدشبندي  حقيق، متغيرها به سه دسته عمده تقسيمدر اين ت

) اثربخشي( موفقيت ‐٣ريزي استراتژيك فناوري اطالعات   ابعاد برنامه‐٢سازماني 

  .ريزي استراتژيك فناوري اطالعات برنامه

از عوامل سازماني عمومي که عبارتند : عوامل سازماني شامل دو دسته عوامل هستند

ي اطالعاتي در ها سيستم رتعهد سازماني، مديريت تغيير و ضريب نفوذ مفاهيم و زير ساختا

عوامل سازماني تعاملي که عبارتند از مشارکت ). ي اطالعاتيها سيستمبلوغ ( سازمان

 مديريت ارشد، مشارکت تيمي و رابطه بين مدير ارشد سازمان با مدير ارشد اطالعاتي

  ).عاتيي اطالها سيستممدير (

ريزي استراتژيك فناوري اطالعات هم شامل همراستايي استراتژيک بين  ابعاد برنامه

برنامه استراتژيك فناوري اطالعات با برنامه استراتژيک کسب و کار سازمان و ارزيابي 

  .محيطي است
  : متغيرها را به دو دسته مستقل و وابسته تقسيم کردتوان ميهمچنين 

ي اطالعاتي، مشارکت ها سيستميت تغيير، تعهد سازماني، بلوغ مدير: متغيرهاي مستقل
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ي اطالعاتي ها سيستممديريت ارشد، مشارکت تيمي، رابطه بين مدير ارشد سازمان با مدير 

  .و ارزيابي محيطي

ريزي استراتژيك فناوري  همراستايي استراتژيک و موفقيت برنامه: متغيرهاي وابسته

  . اطالعات

  

  مليعوامل سازماني تعا
  CEO و CIOرابطه بين  •

، هاي فناوري اطالعات طبق مطالعات انجام شده توسط يكي از عوامل شكست پروژه

كه اين تعارض ناشي از اختالفات نگرشي در زمينه . باشد مي CEO و CIOتعارض بين 

ي ها سيستمعدم ارتباط مناسب بين مديران . ]٩[ باشد ميفناوري اطالعات و مباحث سازماني 

ي اطالعاتي ها سيستمريزي   برنامهبه عدم موفقيتاتي با مديران ارشد سازمان منجر اطالع

د باعث هم راستايي استراتژيك و موفقيت توان ميارتباط مناسب بين اين دو، . خواهد شد

  .]٣[ ي اطالعاتي گرددها سيستمدر استفاده استراتژيك از 

H1 :  با موفقيت »ي اطالعاتيها يستمسرابطه بين مديريت ارشد سازمان با مدير «بين 

  .ريزي استراتژيک فناوري اطالعات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد برنامه

H11 : همراستايي « با »ي اطالعاتيها سيستمرابطه بين مديريت ارشد سازمان با مدير «بين

 . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد» استراتژيک
  

   مديريت ارشدمشارکت •
ريزي  لف نقش کليدي مديريت ارشد سازمان را در موفقيت فرايند برنامهمطالعات مخت

آنها دريافتند که . اند و همراستايي استراتژيک مورد بررسي قرار داده ITاستراتژيک 

 ITريزي استراتژيک مشارکت و تعهد مديريت ارشد سازمان منجر به اثربخشي فرايند برنامه

 عدم حمايت و رشد سازمان از اين فرايند و نتيجتاًدرک نامناسب مديريت ا. ]٨[ خواهد شد

 و عدم ITريزي استراتژيک  تعهد وي به اين فرايند، از عوامل اصلي شکست فرايند برنامه

 .]٤[ تحقق همراستايي استراتژيک است
H3 : فناوري اطالعات ريزي استراتژيک با موفقيت برنامه »مشارکت مديريت ارشد«بين 

  .ري وجود داردرابطه مثبت و معنادا

H10 : رابطه مثبت و معناداري »همراستايي استراتژيک« با »مشارکت مديريت ارشد«بين 
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  .وجود دارد

  

   تيميمشارکت •
نقش . ي اطالعاتي مباشندها سيستمو متخصصين  تيم برنامه ريزي شامل مديران کاربران

  .]٢٠[ و ]١١[ و اهميت مشارکت تيمي در مطالعات مختلف نشان داده شده است

ريزي استراتژيک فناوري اطالعات و همراستايي  مشارکت تيمي در فرايند برنامه

ريزي از سطوح مختلف  هاي فرايند برنامه استراتژيک عبارت است از دريافت ورودي

 ITريزي   جنبه ديگر مشارکت تيمي عبارت است از آگاه کردن اعضاي تيم برنامه.سازماني

  .]٦[ از تغييرات و تحوالت سازماني

H4 : ريزي استراتژيک فناوري اطالعات رابطه   با موفقيت برنامه»مشارکت تيمي«بين

  .مثبت و معناداري وجود دارد

H9 : رابطه مثبت و معناداري وجود »كهمراستايي استراتژي« با »مشارکت تيمي«بين 

  .دارد

  

  عوامل سازماني عمومي
  ي اطالعاتيها سيستم بلوغ •

ريزي استراتژيك فناوري  هايد در مطالعات مربوط به برنامب ]١٤[  لدر و ستهيطبق نظر

ريزي استراتژيك فناوري اطالعات و بلوغ سازماني  ، تخصص سازماني در برنامهاطالعات

دهند كه يكي از  نشان مي ]٧[ مطالعات. نظر قرار گيردمندي از فناوري اطالعات، مد هرهدر ب

فناوري اطالعات اين است كه چگونه و به ريزي استراتژيك  ترين مباحث در برنامه كليدي

ميزان . دهند ميريزي را متاثر  ي اطالعاتي، فرايند برنامهها سيستمهاي  چه نحوي بلوغ فعاليت

هاي  ريزي استراتژيك فناوري اطالعات بستگي به سطح بلوغ فعاليت بلوغ فرايند برنامه

ريزي  ش براي برنامهي مورد پذيرها متودولوژيي اطالعاتي در سازمان و ها سيستم

ي اطالعاتي ها سيستميي كه بلوغ ها سازمانبه عبارت ديگر در . ، دارداتيي اطالعها سيستم

ي ها سيستمآنها در سطح باالتري است، مديران ارشد سازمان اهميت تصميمات استراتژيك 

  . كنند اطالعاتي را بيشتر درك مي

H2 : ريزي استراتژيک فناوري  رنامه با موفقيت ب»ي اطالعاتيها سيستمبلوغ «بين

  .اطالعات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
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  تعهد سازماني •
 ITريزي استراتزيک  تعهد سازماني به معناي پشتيباني مجموعه سازماني از فرايند برنامه

. ]١١[ باشد مينشانه وجود اين تعهد در سازمان، کافي بودن منابع تخصيصي به آن . است

اي بر وجود تعهد  اد کليدي سازمان از ابتدا تا انتهاي اين فرايند، نشانه حضور افرمثالً

همچنين تعهد سازماني در برنامه ريزي . سازماني براي بهتر انجام شدن اين فرايند است

زماني وجود خواهد داشت که مديريت ارشد سازمان در حل اختالفات بين  ITاستراتژيک 

م اين فرايند نقش داشته باشد و انتظارات مديريت واحدهاي مختلف سازمان در طول انجا

اي  ارشد سازمان از نتايج و خروجي هاي حاصله از اين فرايند، انتظارات منطقي و واقع بينانه

ريزي  اند که تعهد سازماني منجر به اثربخشي فرايند برنامه مطالعات مختلف نشان داده. باشد

بارت ديگر عدم توانايي در کسب تعهد به ع. استراتژيک فناوري اطالعات خواهد شد

  .]٤[ باشد مي IT ريزي استراتژيک سازماني از عوامل اصلي شکست فرايند برنامه

H5 : ريزي استراتژيک فناوري اطالعات رابطه   با موفقيت برنامه»تعهد سازماني«بين

  .مثبت و معناداري وجود دارد

  

  مديريت تغيير •
ريزي  ي برنامهها متودولوژيسازي  ارها در پيادهدليل عدم موفقيت بسياري از كسب و ك

براي  كه باشد مياستراتژيك فناوري اطالعات، ناديده گرفتن تغييرات سازماني ناشي از آن 

هاي تجاري و كنترل  ، اين فرايند نه تنها بايد شامل استراتژيكاهش مقاومت در برابر تغيير

ريزي  هاي برنامه سازي چارچوب ر پياده را هم د»مديريت تغيير«مديريت باشد، بلكه بايد 

  .]١٥[ استراتژيك فناوري اطالعات مد نظر قرار دهد

H6 : يک فناوري اطالعات رابطه ريزي استراتژ  با موفقيت برنامه»مديريت تغيير«بين

  .معناداري وجود داردمثبت و 

  
  ه ريزي استراتژيک فناوري اطالعاتابعاد برنام

   استراتژيکهمراستايي •
ريزي استراتژيك فناوري اطالعات عبارت است از  هاي كليدي برنامه  جنبهيكي از

. ]٢١[ ريزي تجاري سازمان ريزي فناوري اطالعات و برنامه  ميان برنامههمراستايي

ي اطالعاتي ها سيستمهاي تجاري و   استراتژيك عبارت است از ارتباط برنامههمراستايي

، منابع اطالعاتي سازمان، اهداف تجاري اييهمراستاز طريق ايجاد اين . ]١٩[ سازمان
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١٢٣

ي پيش آمده براي استفاده استراتژيك از ها فرصتسازمان را پشتيباني كرده و از 

   .]١٣[ گردند ي اطالعاتي بهره مند ميها سيستم

H7 : ريزي استراتژيک فناوري اطالعات  با موفقيت برنامه» همراستايي استراتژيک«بين

  .وجود داردرابطه مثبت و معناداري 

  

  ارزيابي محيطي •
 مورد ارزيابي و شناسايي ITريزي استراتژيک  عناصر محيطي که بايد در فرايند برنامه

استراتژي تجاري، فرايندها و عمليات کليدي (قرار بگيرند عبارتند از محيط تجاري داخلي

ارزيابي پورتفوليوي (  داخلييط فناوري اطالعات، محيط تجاري خارجي، مح)تجاري

  .]٢٤[ و محيط فناوري اطالعات خارجي) ي اطالعاتي موجودها سيستم

H8 : ريزي استراتژيک فناوري اطالعات رابطه   با موفقيت برنامه»ارزيابي محيطي«بين

 .مثبت و معناداري وجود دارد
  .دهد  مدل نظري پژوهش و رابطه بين متغيرهاي تحقيق را نشان مي)۲(و ) ۱(نمودارهاي 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  مدل نظري تحقيق: )١(ار نمود

 عوامل سازماني تعاملي

 عوامل سازماني عمومي

يزيرموفقيت برنامه

استراتژيک فناوري 

 اطالعات

همراستايي استراتژيک

ارزيابي محيطي

 عوامل سازماني
ريزي استراتژيكابعاد برنامه

 فناوري اطالعات
ريزياثربخشي برنامه

استراتژيك فناوري
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١٢٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  رابطه بين متغيرهاي تحقيق: )٢(دار نمو
  

ريزي استراتژيك فناوري  طبق فرضيات اين تحقيق، عوامل سازماني و ابعاد برنامه

از طرفي . کنند ريزي استراتژيك فناوري اطالعات را متاثر مي اطالعات، موفقيت برنامه

رکت مديريت ارشد، مشارکت تيمي و رابطه بين مدير ارشد مشا(عوامل سازماني تعاملي

کنند و به واسطه  همراستايي استراتژيک را متاثر مي) ي اطالعاتيها سيستمسازمان با مدير 

ريزي  کننده در موفقيت برنامه تاثيري که بر همراستايي استراتژيك دارند، عاملي تعيين

امل سازماني تعاملي هم بطور مستقيم و هم در واقع عو. استراتژيك فناوري اطالعات هستند

ريزي استراتژيك فناوري اطالعات  به واسطه تاثير بر همراستايي استراتژيك، موفقيت برنامه

  . کنند را متاثر مي

بلوغ سيستم هاي 

 العاتيطا

 مانيز سادتعه

 يريت تغييردم

يابي زار

 يطمحي

يريت دت ممشارك

 دارش

 مشاركت تيمي

  ن يرابطه ب

CIO و CEO 

H2 

H5 

H3 

H10 

H9 

H4 

H11 

H1 

H6 

H8 

ييهم راستا

 کيژاسترات
H7 

فق
مو

ي
 ت

IT
SP
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١٢٥

  يقروش تحق
  مدل معادالت ساختاري

روش تجزيه و تحليل مورد استفاده در اين تحقيق، مدل تحليل مسير و مدل معادالت 

اي از نمودار مسير و تحليل عاملي  يک مدل کامل معادالت ساختاري آميزه. تساختاري اس

است، از مدل  مدلي خاص از رابطه بين متغيرها در تحقيقاتي که هدف، آزمون. تاييدي است

شود بنابراين اين روش مستلزم تنظيم مدلي بصورت نمودار علي  معادالت ساختاري استفاده مي

  .]١[ است

اولين : تنتاج علمي در علوم مديريت و رفتاري دو مسئله عمده وجود داردکلي در اسبه طور

 اعتبار و روايي مقياس را توان مييعني چگونه . گيري و سنجش متغيرها است مسئله مربوط به اندازه

به . بيان کرد؟ دومين مسئله مربوط به روابط علي ميان متغيرها و قدرت تبيين چنين روابطي است

 روابط علي پيچيده بين متغيرهايي که به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند توان مي عبارتي، چگونه

 قوت روابط نهاني بين متغيرها توان ميي داراي احتمال خطا استنتاج نمود؟ چگونه ها شاخصرا با 

  را مورد ارزيابي قرار داد؟

اج علمي ايجاد مدل ليزرل در کلي ترين شکل خود، براي رفع دو مشکل عمده باال در استنت

گيري مشخص  مدل اندازه. گيري و مدل ساختاري مدل اندازه: شده و داراي دو بخش است

هاي فرضي بر حسب متغيرهاي قابل مشاهده مورد  کند که چگونه متغيرهاي نهاني يا سازه مي

از طرف ديگر، مدل معادالت .  و اعتبار و روايي آنها به چه ميزان استگيرد ميسنجش قرار 

تاري، روابط علي بين متغيرهاي نهاني را مشخص کرده و اثرات علي و ميزان واريانس تبيين ساخ

  .]٢[ دهد شده را شرح مي

  
  آوري داده هاي تحقيقجمع 

  : العات در اين تحقيق بدين شرح استهاي گردآوري داده ها و اط مهمترين روش

  :اي مطالعات کتابخانه

  . تب، مقاالت و منابع التين استفاده شده استبراي بررسي ادبيات موضوعي تحقيق از ک

 :تحقيقات ميداني
  . به منظور جمع آوري داده هاي مورد نظر، از پرسشنامه استفاده شده است

براي طراحي پرسشنامه ابتدا . براي سنجش متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است

رهاي مورد بررسي در اين پژوهش، مقاالت و کتب مختلف بررسي شد و براي هر کدام از متغي
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١٢٦

پرسشنامه مذکور مشتمل بر دو بخش . ي سنجش از منابع مختلف استخراج گرديدها شاخص

  :باشد مي

در اين قسمت هدف اصلي از انجام اين پژوهش بيان شده و هدف از : نامه همراه ‐۱

هاي  هها به وسيلة پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در ارائه داد گردآوري داده

 .  به پرسشنامه الصاق شدA5نامه همراه در قطع . مورد نياز، تشريح شده است
بخش اول شامل . سواالت پرسشنامه شامل دو بخش است: پرسشنامه) ها گويه(هاي  سوال ‐۲

ي سنجش ها شاخص( دهنده و بخش دوم شامل سواالت اصلي اطالعات مربوط به پاسخ

  . است) هر کدام از متغيرها

اي ليکرت استفاده شده است که  ي سواالت اصلي پرسشنامه از طيف پنج گزينهبراي طراح

شکل کلي و امتيازبندي اين طيف به . رود گيري به شمار مي هاي اندازه ترين مقايس يکي از رايج

  :باشد ميصورت ذيل 

  بسيار زياد  ‐ زياد‐ متوسط‐ کم‐بسيار کم: شکل کلي

  ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱: امتيازبندي

  : پرسشنامه نيز به دو صورت انجام شدتوزيع

شامل حضور در محل و توزيع پرسشنامه در بين پاسخ دهندگان  :توزيع فيزيکي پرسشنامه ‐۱

  .بود

به منظور سهولت دسترسي به پرسشنامه و تسهيل توزيع آن  :توزيع الکترونيکي پرسشنامه ‐۲

 Frontرم افزار در بين پاسخ دهندگان، يک برنامه کاربردي تحت وب با استفاده از ن

Pageمندي از پايگاه داده   و با بهرهAccess طراحي شد و با اختصاص يک آدرس 

URL صفحه اول اين برنامه . به آن، در پايگاه جهاني اطالع رساني اينترنت قرار گرفت

دهنده و صفحات  کاربردي شامل نامه همراه، صفحه دوم شامل اطالعات مربوط به پاسخ

  .اصلي پرسشنامه استبعدي شامل سواالت 

  

  تحليل داده ها و آزمون فرضيات
  نمونه آماري

هاي  جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مديران، مشاوران و کارشناسان پروژه

اي عضو انجمن  هاي مشاوره ريزي استراتژيک فناوري اطالعات شاغل در شرکت برنامه

وراي عالي انفورماتيک و شاي عض هاي مشاوره هاي انفورماتيک ايران، شرکت شرکت
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١٢٧

نظران شاغل در  اي سهامدار ثناراي و کليه اساتيد و صاحب هاي مشاوره شرکتايران، 

. است) ريزي استراتژيک فناوري اطالعات در حوزه برنامه( ها و مراکز تحقيقاتي دانشگاه

  . گيري در اين تحقيق، تصادفي ساده است روش نمونه

 پرسشنامه بازگشت ۹۹دهندگان، تعداد  بين پاسخ پرسشنامه توزيع شده ۲۱۸از مجموع 

نرخ .  پرسشنامه در تحليل وارد شد۹۴هاي مربوط به   پرسشنامه، داده۹۹از بين اين . داده شد

  .  درصد است۴۵ها حدودا  بازگشت پرسشنامه
  

  پايايي و روايي ابزار اندازه گيري
  پايايي

با . آلفاي کرونباخ استفاده شده استدر اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش 

يتمهاي پرسشنامه محاسبه شد که برابر با آ، آلفاي کرونباخ مجموعه SPSSاستفاده از نرم افزار 

همچنين براي اطمينان از پايايي مجموعه .  پايايي باالي آن استدهنده نشان است و ۹۸/۰

ي انتخابي براي هر کدام از متغيرها، آلفاي کرونباخ بصورت مجزا براي متغيرهاي ها شاخص

  .  مشاهده کرد)۱( نگاره در توان ميتحقيق، محاسبه شده است که نتايج آن را 
  

  ميزان آلفاي کرونباخ هر کدام از متغيرهاي تحقيق: )۱(نگاره 

  
  اعتبار محتوايي

 نفر توزيع شد تا ۸براي حصول اطمينان از اعتبار محتوايي پرسشنامه، ويرايش اوليه آنرا بين 

اين هشت نفر، شامل سه نفر دانشجوي مقطع . راجع به محتواي آن، پيشنهادات الزم را ارائه دهند

 سال ۱۵ استراتژيک فناوري اطالعات با بيش از ريزي هاي برنامه دکترا، سه نفر از مديران پروژه

ميزان آلفاي 
 کرونباخ

تعداد 
 سواالت

 متغيرها

 يت تغييرمدير ٤  ۸۶/۰
 تعهد سازماني ٤  ۸۶/۰
 ي اطالعاتيها سيستمبلوغ  ٥  ۹۱/۰
 مشارکت مديريت ارشد ٥  ۸۷/۰
 مشارکت تيمي ٤  ۸۷/۰
 CEO و CIOرابطه بين  ٤  ۸۵/۰
  ارزيابي محيطي ٨  ۹۲/۰

متغيرهاي 
 مستقل

 همراستايي استراتژيك ٥  ۸۵/۰
 تژيك فناوري اطالعاتموفقيت برنامه ريزي استرا ٦  ۹۳/۰

متغيرهاي 
 وابسته
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ريزي استراتژيک فناوري اطالعات با بيش از  سابقه کار و دو نفر کارشناسان خبره در زمينه برنامه

  .  سال سابقه کار هستند۱۰

  
  اعتبار سازه

تحليل . ايم ما در اين تحقيق براي اطمينان از اعتبار سازه، از تحليل عاملي تاييدي استفاده کرده

در . انجام داد LISREL با به کار بردن يکي از چند برنامه کامپيوتري مثل توان ميعاملي تاييدي را 

 براي انجام تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير استفاده شده LISREL 8.5اين تحقيق از نرم افزار 

  . است

ي شامل مدل ساختار. گيري است يک مدل ليزرل شامل مدل ساختاري و مدل اندازه

گيري شامل رابطه بين متغيرها با  و مدل اندازه) تحليل مسير( روابط علي بين متغيرها

گيري در يک مدل ليزرل همان تحليل عاملي تاييدي  در واقع مدل اندازه.  استها شاخص

 گيري و هم از مدل اندازه) براي آزمون فرضيات( در اين تحقيق هم از مدل ساختاري. است

به بيان ديگر ما در اين تحقيق از يک مدل . استفاده شده است) املي تاييديبراي تحليل ع(

  . ايم ليزرل به طور کامل استفاده کرده

بندي کرده و   آنها را در چند گروه همگون دستهتوان مي زياد باشد ها شاخصکه تعداد  زماني

 شاخص مرتبط به آنها ۴۵ بدين ترتيب ما اين مجموعه نه متغير و .]١٢[ تحليل عاملي تاييدي نمود

  : ايم بندي کرده و تحليل عاملي نموده در سه دسته اصلي تقسيم )برگرفته از ساختار کلي مدل(را 

که شامل دو دسته عوامل سازماني عمومي و عوامل سازماني تعاملي : عوامل سازماني ‐۱

  .است

 .ابعاد برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطالعات ‐۲
 .راتژيک فناوري اطالعاتموفقيت برنامه ريزي است ‐۳
 
، ليزرل يکسري خروجي را در اختيار ما )تحليل عاملي تاييدي( گيري گيري مدل اندازه بکاربا

يم با در نظر نگرفتن برخي از متغيرهاي مشاهده شده، به توان ميدهد که به کمک آن  قرار مي

 توان ميگيري  هاي اندازه در واقع به کمک مدل. برآورد بهتري از متغيرهاي نهاني دست پيدا کنيم

اي که کمتر مبين متغير نهاني خود هستند را از تحليل خارج کرد تا به نتايج  متغيرهاي مشاهده شده

  .بهتري دست يافت

گيري براي عوامل سازماني عمومي،   مدل اندازه LISREL 8.5به کمک نرم افزار
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١٢٩

هاي  اساس خروجيبر .شد تخراجاس ريزي استراتژيک فناوري اطالعات تعاملي و ابعاد برنامه

 که به طور )ييها شاخص( افزار، آن دسته از متغيرهاي مشاهده شده حاصل از اين نرم

با . کردند از تحليل نهايي حذف شدند گيري نمي اي متغير نهاني خود را اندازه شايسته

حذف اين متغيرهاي مشاهده شده، کليه شاخصاي تناسب مدل در يک مدل اندازه گيري، 

ي تناسب مدل را بين دو ها شاخص )۲( نگاره. بهبود پيدا کرده و به اندازه قابل قبول رسيد

 اين مقايسه )۳( نگارهگيري اوليه و اصالح شده براي عوامل سازماني عمومي و  مدل اندازه

ريزي استراتژيک   اين مقايسه را براي ابعاد برنامه)۴( نگارهرا براي عوامل سازماني تعاملی و 

اصالح شده  مدل اندازه گيري دهنده نشان )۳(نمودار . دهد وري اطالعات نشان ميفنا

گيري اصالح شده براي عوامل   مدل اندازهدهنده نشان )۴(نمودار عوامل سازماني عمومي، 

گيري اصالح شده براي ابعاد   مدل اندازهدهنده نشان )۵(سازماني تعاملی و نمودار 

تر خواهد شد که ميزان  زماني مدل متناسب .ي اطالعات استريزي استراتژيک فناور برنامه

 ۱ به عدد GFI, AGFI, CFI, NFI, NNFIي ها شاخصکاي اسکوئر آن کاهش پيدا کند، 

نتايج حاصله در . تر شود  به صفر نزديکSRMRتر شوند و ميزان شاخص  نزديک

ه، بهبود يافته مدل شد  اين واقعيت است كه مدل اصالحدهنده نشان )۴ و ۳، ۲( های نگاره

 نيز )۵ و ۴، ۳(نمودارهاي . گيري اوليه است كه همگي در سطح قابل قبولي هستند اندازه

نحوه اصالح مدل بدين شكل . دهند گيري را نشان مي هاي اندازه حالت اصالح شده مدل

در معادالت (مشاهده شده بين متغير مکنون با متغير R2بود كه طبق پيشنهاد در مواردی که 

.  بود آن متغير مشاهده شده را از مجموعه تحليل حذف کرديم۵۰/۰کمتر از ) گيری اندازه

ی برازش مدل بطور کامل بهبود پيدا نکردند ها شاخصبا حذف اين متغيرها هنوز کليه 

که اين امر منجر به (ديم ارتقاء دا۶۰/۰ را به R2بنابراين مرز قابل قبول برای ميزان 

 بين متغير R2و در مواردی که ) تر شدن نتايج حاصل از پژوهش خواهد شد مستحکم

 بود آن متغير را از ۶۰/۰کمتر از ) گيری در معادالت اندازه( مکنون با متغير مشاهده شده

د قابل قبول رسيد ی مدل به حها شاخصبدين ترتيب کليه . مجموعه تحليل حذف کرديم

  .  فوق منعكس شده است)۵ و ۴، ۳(هاي  نمودارو ) ۴ و۳، ۲(هاي  نگارهكه نتايج در 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ١٣٨٦ بهار ،٧٦ شماره ،٢٠، سال دانش مديريت فصلنامه

 

١٣٠

  گيري اوليه و اصالح شده ي تناسب مدل اندازهها شاخصمقايسه ): ۲(نگاره 

 براي عوامل سازماني عمومي
  Chi-

Square GFI  AGFI  CFI  NFI  NNFI  SRMR  

مدل اندازه گيري 
  اوليه

۶۶/۱۴۵  ۸۶/۰  ۸۲/۰  ۹۱/۰  ۸۵/۰  ۸۸/۰  ۰۵۸/۰  

مدل اندازه گيري 
  اصالح شده

۲۰/۳۹  ۹۴/۰  ۹۱/۰  ۹۸/۰  ۹۶/۰  ۹۶/۰  ۰۳۸/۰  

  
  گيري اوليه و اصالح شده  ي تناسب مدل اندازهها شاخصمقايسه ): ۳(نگاره 

  براي عوامل سازماني تعاملي

 Chi-
Square GFI  AGFI  CFI  NFI  NNFI  SRMR  

مدل اندازه گيري 
  اوليه

۵۳/۲۰۸  ۸۳/۰  ۷۹/۰  ۸۲/۰  ۷۸/۰  ۷۸/۰  ۰۶۷/۰  

مدل اندازه گيري 
  اصالح شده

۳۶/۳۴  ۹۳/۰  ۹۰/۰  ۹۷/۰  ۹۶/۰  ۹۴/۰  ۰۳۷/۰  

  
  گيري اوليه و اصالح شده  ي تناسب مدل اندازهها شاخصمقايسه ): ۴(نگاره 

  ريزي استراتژيک فناوري اطالعات براي ابعاد برنامه

  Chi-
Square GFI  AGFI  CFI  NFI  NNFI  SRMR  

مدل اندازه گيري 
  اوليه

۹۶/۱۹۶  ۸۷/۰  ۷۹/۰  ۸۲/۰  ۷۸/۰  ۷۸/۰  ۰۷۷/۰  

مدل اندازه گيري 
  اصالح شده

۱۶/۴۰  ۹۴/۰  ۹۰/۰  ۹۵/۰  ۹۳/۰  ۹۰/۰  ۰۵۰/۰  
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١٣١

  
  

   اصالح شده براي عوامل سازماني عموميگيري مدل اندازه): ٣( نمودار

  

  
  ليگيري اصالح شده براي عوامل سازماني تعام مدل اندازه: )۴(نمودار 
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  گيري اصالح شده براي ابعاد برنامه ريزي  مدل اندازه: )۵(نمودار 

 استراتژيک فناوري اطالعات
  

  آزمون فرضيات
نمودار مسير را . ايم به منظور آزمون فرضيات تحقيق، از روش تحليل مسير استفاده کرده

رها موجب تغييراتي اي براي نمايش اين مطلب در نظر گرفت که کدام متغي  به عنوان وسيلهتوان مي

گردد توسط  اگر مدلي که به شکل نمودار مسير ترسيم مي. شود در متغيرهاي ديگر مي

 براي آزمون فرضيات در مورد توان ميي برازندگي مدل تاييد شود، از آن نمودار مسير ها شاخص

 تعيين بنابراين گام اول. وجود رابطه علي بين متغيرهاي موجود در نمودار مسير استفاده کرد

  . برازندگي مدل است

اين نمودار مسير شامل .  نمودار مسير مورد نظر براي آزمون فرضيات تحقيق است،)۶( شكل

روابط بين متغيرهاي تحقيق است که تشکيل دهنده مدل کلي تحقيق و مجموعه فرضيات آن 

  . است
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١٣٣

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضيات تحقيقنمودار مسير متشکل از فر: )۶(نمودار 

  

  

مشارکت 

مديريت ارشد 

  تعهد سازماني

 مشارکت تيمي

 مديريت تغيير

 CIO بين رابطه

 CEOو 

هاي  بلوغ سيستم

  تاطالعا

 ارزيابي محيطي

موفقيت

ITSP 

همراستايي

 استراتژيک

٤٠/٠ 

١٣/٠‐

٣٤/٠ 

٢١/٠ 

٠٠٣٣/٠ 

١٦/٠‐ 

٢٩/٠ 

١٤/٠

٣٥/٠ 

٢٧/٠

٢٨/٠
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١٣٤

  :ي برازندگي براي مدل فوق به شرح ذيل استها شاخص

Chi-Square = ۳۱/۱۴  
GFI = ٩٧/٠  

CFI = ۹۹/۰  

NFI = ۹۹/۰  
NNFI = ۹۵/۰  
IFI = ۹۹/۰  
RMR = ٠٠٦١/٠  

SRMR = ٠١٣/٠  
  

به عبارتي . باشد ميدهنده برازندگي و تناسب بسيار باالي مدل  ي فوق نشانها شاخص

ي برازندگي، ها شاخصکه اين مدل توسط  از آنجايي. شود    ييد ميمدل نظري تحقيق، تا

  .  از آن براي آزمون فرضيات تحقيق استفاده کردتوان ميتاييد شد، بنابراين 

 نتايج حاصله از آزمون فرضيات در مورد روابط بين متغيرهاي تحقيق را نشان )۵( نگاره

  .دهد مي

  پژوهشنتايج حاصل از آزمون فرضيات : )۵(نگاره 
ضريب   متغير وابسته  متغير مستقل

  مسير
شماره 
  فرضيه

وضعيت 
 پذيرش

  مشارکت مديريت ارشد  رد ITSP ۱۳/۰‐  H3موفقيت 

  تاييد  H10  ۴۰/۰  همراستايي استراتژيک

  مشارکت تيمي  رد  ITSP ۰۰۳۳/۰  H4موفقيت 

  تاييد  H9  ۲۱/۰  همراستايي استراتژيک

 CEO و CIOرابطه بين   تاييد  ITSP ۱۴/۰  H1موفقيت 
  تاييد  H11  ۲۹/۰  همراستايي استراتژيک

  تاييد  ITSP ۳۴/۰  H5موفقيت   تعهد سازماني

  رد  ITSP ۱۶/۰‐  H6موفقيت   مديريت تغيير

  تاييد  ITSP ۳۵/۰  H2موفقيت   ي اطالعاتيها سيستمبلوغ 

  تاييد  ITSP ۲۷/۰  H8موفقيت   ارزيابي محيطي

  تاييد  ITSP ۲۸/۰  H7موفقيت   همراستايي استراتژيک

  

با ( ، ارزيابي محيطي)۴۴/۰با ضريب مسير ( بين عوامل سازماني عموميبدين ترتيب 

ريزي  با موفقيت برنامه) ۲۸/۰با ضريب مسير ( و همراستايي استراتژيک) ۴۷/۰ضريب مسير 
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١٣٥

به عبارت ديگر عوامل سازماني . استراتژيک فناوري اطالعات رابطه علي وجود دارد

ريزي استراتژيک فناوري اطالعات دليل موفقيت يا عدم موفقيت  امهعمومي و ابعاد برن

از طرف ديگر، بين عوامل سازماني  .ريزي استراتژيک فناوري اطالعات هستند برنامه

يعني . با همراستايي استراتژيک رابطه علي قوي وجود دارد) ۹۲/۰با ضريب مسير (تعاملي

ولي بين عوامل . تايي استراتژيک هستندسطح همراسکننده  عوامل سازماني تعاملي تعيين

ريزي استراتژيک فناوري  با موفقيت برنامه) ‐۰۸۳/۰با ضريب مسير ( سازماني تعاملي

اطالعات رابطه علي وجود ندارد و اين بدين معناست که عوامل سازماني تعاملي به واسطه 

کننده در  تعيينند عاملي توان ميگذارند،  تاثيري که بر سطح همراستايي استراتژيک مي

ريزي استراتژيک فناوري اطالعات باشند چون بين عوامل سازماني تعاملي با  موفقيت برنامه

ريزي  همراستايي استراتژيک و همچنين بين همراستايي استراتژيک با موفقيت برنامه

در مجموعه فرضيات فوق، از . استراتژيک فناوري اطالعات رابطه علي وجود دارد

ها رد   كم است بنابراين اين فرضيه۶ و ۴، ۳هاي   مسير مربوطه به فرضيهآنجاييكه ضريب

ه بوده و اين امر موجب ظها قابل مالح شوند ولي ضريب مسير مربوط به ساير فرضيه مي

  . گردد ها مي تاييد ساير فرضيه

  

  گيري نتيجه
حقق امروزه فناوري اطالعات عالوه بر تسهيل امور عملياتي، نقشي استراتژيك در ت

 به منظور تحقق نقش راهبردي ها سازماناهداف کسب و کار سازمان دارد بطوريكه 

به عبارت . فناوري اطالعات ملزم به تدوين برنامه استراتژيك فناوري اطالعات هستند

 به عنوان يک ابزار براي تسهيل فرايندها و  به فناروي اطالعات صرفاًها سازمانديگر، 

ي اطالعاتي نقش ها سيستمنگرند بلكه فناوري اطالعات و  ها نمي اتوماسيون فعاليت

كنند که از آن به عنوان يک مزيت رقابتي   سعي ميها سازماناستراتژيك به خود گرفته و 

ريزي استراتژيك فناوري اطالعات و  برنامه. استراتژيك در محيط بازار استفاده کنند

يي است که بايد توسعه داده ها ستمسيگيريها راجع به  ي اطالعاتي محور تصميمها سيستم

ريزي  بنابراين برنامه. هايي است که بايد در اين زمينه انجام شود گذاري شود و ميزان سرمايه

هاي فناوري  استراتژيك فناوري اطالعات نقشي حياتي در ايجاد همراستايي بين کاربري

  . هاي کسب و کار سازمان دارد اطالعات با استراتژي
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ريزي استراتژيك فناوري اطالعات دارد، عواملي هستند که  هميتي که برنامه ابا توجه به

استراتژي مناسب و  تدوين که الزمه .دهند قرار مي تاثير را تحت ريزي موفقيت فرايند برنامه

ريزي  فرايند برنامه در آن کردن لحاظ و عوامل اين شناسايي اطالعات، فناوري براي موفق

  .است

عوامل سازماني، ابعاد : نددشرهاي تحقيق به سه دسته تقسيم در اين تحقيق متغي

  .فناوري اطالعات استراتژيک ريزي برنامه موفقيت و اطالعات فناوري استراتژيک ريزي برنامه

مطابق نتايج حاصل از اين تحقيق مشارکت مديريت ارشد و مشارکت تيمي به واسطه تاثير بر 

ريزي استراتژيک فناوري  تعيين کننده در موفقيت برنامهند عاملي توان ميهمراستايي استراتژيک 

ريزي استراتژيک فناوري  اطالعات باشند ولي بطور مستقيم اين دو متغير دليل موفقيت برنامه

 اين گونه تفسير کرد که مشارکت مديريت ارشد و توان ميبه عبارت ديگر . اطالعات نيستند

ريزي استراتژيک فناوري  به موفقيت برنامهد منجر توان ميمشارکت تيمي تا يک حد خاصي 

همراستايي . اطالعات شود ولي اگر بيش از حد معمول باشد، نتيجه معکوس خواهد داشت

استراتژيک مستلزم تحقق يکسري عوامل سازماني تعاملي است که انطباق بين برنامه فناوري 

تحقيق کليه عوامل  نتايج اين مطابق. رداطالعات و برنامه تجاري سازمان بيشتر و بهتر صورت پذي

ند به واسطه اثرگذاري بر همراستايي توان ميسازماني تعاملي بر همراستايي استراتژيک موثرند و 

  . ريزي استراتژيک فناوري اطالعات باشند کننده در موفقيت برنامه استراتژيک،  عاملي تعيين
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