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 دانشگاه اصفهان و اقتصاد يدانشکده علوم ادار

Olfat_022@yahoo.com  

هاي شهرداري کالنشهر اصفهان در هاي فناوري اطالعات با استراتژيپژوهش حاضر با هدف تعیین همسویی استراتژي

   -2ت ارتباطات، یریار، مشارکت و مدیاعمال اختسطح مدیریت و راهبري در سه شاخص نظارت و  - 1ابعاد، 

زیرساخت فنی  - 3، يکاربرد يهاستمیکار و سوکسب يهاي کاربردي و خدمات الکترونیکی در دو شاخص معمارسیستم

سازي و آموزش در سه نیروي انسانی، فرهنگ -4و  یاطالعات يهاستمیاطالعات و س يفناور يدر دو شاخص معمار

هاي پژوهش از جهت تحلیل داده منظورن یبد. رفته استی، فرهنگ و آموزش، صورت پذیانسان يرویشاخص مهارت ن

-گیري تصادفی طبقهنمونه طریق از هاداده. است شدهتعیین همسویی استراتژیک استفاده  برايها آزمون مقایسه میانگین

با استفاده از نفر از مدیران، سرپرستان و کارشناسان هشت حوزه معاونت شهرداري کالنشهر اصفهان  170اي از 

هاي فناوري ها نشان داد که استراتژيیافته. گردیده استآوري ، جمع9585/0ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه با 

هاي کاربردي و خدمات سیستم - 2مدیریت و راهبري،  - 1: شهرداري کالنشهر اصفهان در چهار بعداطالعات 

هاي این سازمان همسویی تژي، با استراسازي و آموزشنیروي انسانی، فرهنگ -4و  یزیرساخت فن -3الکترونیکی، 

  .ندارد

  

.کار، همسویی استراتژیکواستراتژي فناوري اطالعات، استراتژي کسب، ياستراتژ

  

                                                             
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان -1

  علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهاناستادیار و عضو هیأت  -2

  دانشیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان -3

  یکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالم -4



 

٢ 
 

دولتی، تجاري  يها ارگانکه اکثر یها گره خورده است، بطورت سازمانیفناوري اطالعات بدون هیچ مانعی به موفق

 يکاربرد کافی و مؤثر فناور ).2011، 1و همکاران یجرف(اطالعات خود تکیه کردند  يفناورهاي و صنعتی بر سیستم

 ییکار سازمان همسووهاي کسبها و برنامهياطالعات با استراتژ يفناور يهاياطالعات مستلزم آن است که استراتژ

ک در بیش از یک دهه پیش به وجود آمده است و براي یاستراتژ ییاگرچه مفهوم همسو). 2000، 2لوفتمن(پیدا کنند 

ران یاطالعات و مد يران فناوریمد يفکر يهادغدغه نیتر بزرگمورد استفاده قرار گرفته است، اما همچنان از  ها سال

 ).2000لوفتمن، (شود محسوب میها کار سازمانوکسب

ک توسط دانشمندان مختلف یاستراتژ ییهمسو در این زمینه، تعاریف بسیاري براي مفهوم پژوهشطی یک دهه 

 يهاها، اهداف و مأموریتگردد که در آن برنامهاي باز میک به درجهیاستراتژ ییهمسو: از جمله، بیان شده است

حمایت  ها آندهند و از جانب کار را تحت حمایت خود قرار میوکسب يهاها، اهداف و مأموریتاطالعات، برنامه يفناور

هاي غیرانتفاعی و خیریه که داراي اهداف هاي بخش عمومی و سازمانبراي سازمان). 2000، 3چ و بنباستیر(شوند می

توانایی و قابلیت ارائه یک رابطه معین و عملی بین : همسویی عبارتست از تر عیوسباشند، تعریف اجتماعی و متعددي می

، يو اکبر یجانیپورپیعل(مقبول و پذیرفته شده در سطح عمومی کار وهاي اطالعات و معیارهاي عملکرد کسبفناوري

1385.(  

هاي سریع و متناسب در برابر وجود آوردن انعطاف الزم براي واکنشهمسویی استراتژیک به سازمان با به 

 ).2004، 4و همکاران سونیآو(سازد سازمانی را دو چندان می ییکاراو کند ط، کمک مییو تهدیدات مح ها فرصت

هاي فناوري مجموعه فعالیت يسازتر و متمرکز در فناوري اطالعات و متعادلمتناسب يهاگذارين با سرمایهیهمچن

  ). 2009، 5کامپس و همکاران(سازد یل میبه برتري رقابتی و با ثباتی را تسه یابیاطالعات، دست

ده است، با یگرد يمستندساز یوبص داده شده و به خیک به طور گسترده تشخیاستراتژ ییت همسویاگرچه اهم

تلخ شده است  يهان مسئله منجر به شکستیستند و ایبرخوردار ن یین همسویها از ااز سازمان ياریامروزه بس حال نیا

و  یکنند، کاربران ناراضیاجات سازمان را برآورده نمیکه احت ییهاستمیا اضافه بر سازمان، سیلغو شده  يهاکه پروژه

ز به یشهرداري کالنشهر اصفهان نن یبنابرا .)2010، 6چن(ل هستند ین قبیاز ا یاطالعات يهاستمیس يباال يهانهیهز

ن وضعیت همسویی استراتژیک خود بر آمده است تا بتواند مدیریت ییدرصدد تع محور ياستراتژک سازمان یعنوان 

                                                             
١- Jorfi & et.al. 
٢- Luftman 
٣- Reich & Benbasat 
٤- Avison & et.al. 
٥- Cumps & et.al. 
٦- Chen 
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استراتژیک در شهرداري همچون مکانیزم کنترلی براي دستیابی به همسویی . ها، زمان و انرژي را بهبود بخشدهزینه

  .کندهاي متصور شده براي آن نیز عمل میانداز و مأموریتکاهش احتمال انحراف از چشم

  

کنـد  هـاي همسـویی را بـه طـور بـالقوه شناسـایی مـی       مرور بر ادبیات همسویی استراتژیک تعداد زیادي از شاخص

 يران فناوریمد يار برایدر زمان تعیین اخت شاخص نظارت و سطح اعمال اختیار). 1387، یعرب سرخمانیان، صارمی و (

-هیاطالعـات و کنتـرل بودجـه و سـرما     يفناور يهاارجحیت دادن به پروژه: مانند یاراتیشود و اختیاطالعات مطرح م

پـر ارزش در تسـهیل    یگر نظارت بـه عنـوان مکـانیزم   یان دیبه ب. شودیاطالعات را شامل م يبخش فناور يهايگذار

  اطالعـــات در  يران فنــاور یهــاي مــد  کــار بـــراي تشــخیص توانــایی   واطالعــات و کســب   يفنــاور  ییهمســو 

شـاخص مشـارکت بـر چگـونگی درک     ). 2010، چـن،  2010، 1آسنت(د یآبه شمار می یدرون سازمان يهاگیريتصمیم

هـاي ابتکـاري فنـاوري    ت در کمک به یکدیگر، تقسیم پیامدهاي مثبت و منفی و مسئولیتکار و فناوري اطالعاوکسب

کار و فناوري اطالعات و وجـود روابـط نزدیـک بـین     واطالعات، نیاز به اطمینان و احترام متقابل ما بین کارکنان کسب

شاخص مـدیریت ارتباطـات بـه    ). 2006، 2اسلیدگیانوسکی و همکاران(کار سازمان اشاره دارد وفناوري اطالعات و کسب

. گـردد کار در سازمان جهت به اشتراک نهادن و تسهیم دانـش بـاز مـی   وهاي فناوري اطالعات و کسبرابطه بین بخش

ریـچ و  (کـار بـر همسـویی اثـر مثبـت دارد      وتسهیم دانش و ارتباطات اثر بخش ما بین بخش فناوري اطالعات و کسب

-کار و همچنـین برنامـه  وتراک گذاشته شده منجر به ارتباط بهتر فناوري اطالعات و کسبدانش به اش). 2000بنباست، 

توانـد ارتبـاط   به عالوه میزان موفقیت اجراي فناوري اطالعات می. کار خواهد شدوریزي مؤثر فناوري اطالعات و کسب

  هــــاي کــــار و فنــــاوري اطالعــــات و نیــــز ارتباطــــات بــــین فرآینــــد وبــــین مــــدیران اجرایــــی کســــب

  ).1389صدوقی و همکاران، (کار را افزایش دهد وریزي فناوري اطالعات و کسببرنامه

جهت سنجش بعـد   ییهاسه شاخص نظارت و سطح اعمال اختیار، مشارکت و مدیریت ارتباطات به عنوان شاخص

تیبانی اقـدامات مـرتبط بـا    هاي مبتنی بر هدایت، نظـارت و پشـ  ن بعد کلیه فعالیتیا. شودیمدیریت و راهبري استفاده م

چهارمین برنامه پنج سـاله شـهرداري   (گیرد فناوري اطالعات در شهرداري کالنشهر اصفهان را در سطح کالن در بر می

  ). 1389کالنشهر اصفهان با رویکرد استراتژیک، 

کار، گردش کار، گردش وفرآیندهاي کسب: کار شاملوکسب يمعمارشاخص  )2002(3چندگاه کازمن و مییاز د

کار شامل تسهیالت و امکاناتی وکسب ين معماریهمچن). 1389، یکاظم(باشد یهاي کارکنان مداده، دانش، مهارت

                                                             
١- Asante 
٢- Sledgianowski 
٣- Kazman & Michen 
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شاخص  ).1999، 1هندرسون و ونکاترمن(کند کار به کارکنان سازمان کمک میوهاي کسبهستند که در اجراي فرآیند

  ها و فرآیندهاي سازمانی به کار تسهیل رویههایی هستند که براي هاي کاربردي سیستمسیستم

جهت جذب و  مدون هايبرنامه ها وهاي تسهیل کننده مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی، سیستمسیستم. رودمی

 سازمان وازهاي یسیستم ارزیابی عملکرد براي ارتقاء کارکنان فناوري اطالعات متناسب با ن، استخدام نیروهاي شایسته

آیند هاي این شاخص به حساب میاز جمله مؤلفه جهت درک مستمر نیازهاي آنان مشتریانارتباطات با  سیستم

  ).1389چهارمین برنامه پنج ساله شهرداري کالنشهر اصفهان با رویکرد استراتژیک، (

هـاي  سیسـتم جهـت سـنجش بعـد     ییهـا به عنوان شاخصهاي کاربردي سیستمکار و ودو شاخص معماري کسب

: دهدن بعد سه حوزه فعالیت شهرداري کالنشهر اصفهان را پوشش مییا .شودیاستفاده م ربردي و خدمات الکترونیکیکا

هـاي  فنـاوري اطالعـات در حـوزه    يریکـارگ  بـه ریزي در خصوص مربوط به برنامه يها بخشکلیه اقدامات الزم در  -1

مراکز مورد نیاز جهت ارائه خدمات سریع، مناسب و امـن  تأمین و تجهیزات  -2کار شهرداري کالنشهر اصفهان، وکسب

به بیان دیگر ایـن بعـد   . ها در جهت توسعه فناوري اطالعاتکلیه فعالیت -3هاي دولتی و براي شهروندان و سایر بخش

ر چهارمین برنامه پنج ساله شهرداري کالنشه(شود هایی جهت تسهیل مدیریت و راهبري در شهرداري را شامل میرویه

  ).1389اصفهان با رویکرد استراتژیک، 

اي از نیازهاي فناوري و اطالعاتی کل سازمان است کـه تشـکیل   شاخص معماري فناوري اطالعات نقشه پیشرفته

معماري فناوري اطالعات نمایی را براي چگـونگی  . هاي تکنولوژي و کاربردي استها و زیرساختها، دادهشده از شبکه

از ). 2011جرفـی و همکـاران،   (کنـد  یین موقعیت یک سازمان با منابع فناوري اطالعات ترسیم مـی ارتباط، انتخاب و تع

هـا، اسـتانداردها، واسـط    افـزار، شـبکه  افزار، نـرم سخت: معماري فناوري اطالعات شامل) 2002(چن دیدگاه کازمن و می

هـاي  هـاي اطالعـاتی بـا اسـتراتژي    سیسـتم  انطباق استراتژیک). 1389کاظمی، (باشد ها، بسترهاي ارتباطی میکاربري

بـرد بلکـه   هاي اطالعاتی را باال میکار از عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک است که نه تنها اثربخشی سیستموکسب

از دیدگاه دیگر ارتباط بین وضعیت سازمان و مرحله رشـد  ). 1997چن و همکاران، (بخشد عملکرد سازمانی را بهبود می

در واقـع مراحـل مختلـف رشـد در     . گذار بر همسویی استراتژیک اسـت هاي تأثیراطالعاتی از جمله شاخص هايسیستم

، 2بـرن ( باشـد هاي مختلف سـازمانی مـی  هاي اطالعاتی نیازمند رویکردهاي مختلف استراتژي در وضعیتتوسعه سیستم

کیفیـت اطالعـات و کیفیـت سیسـتم     شود بـه دو بخـش   هایی که در سنجش این شاخص بکار گرفته میمؤلفه ).1993

  ).1380و تدین،  یثاقب تهران( تقسیم شده است

جهت سنجش بعد زیرسـاخت   ییهاهاي اطالعاتی به عنوان شاخصدو شاخص معماري فناوري اطالعات و سیستم

-تشکیل مین بعد از تسهیالت فیزیکی، خدمات و مدیریت کلیه منابع پردازشی در یک سازمان، یا. شودیفنی استفاده م

                                                             
١- Henderson & Venkatraman 
٢- Burn 
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شبکه و تسهیالت ارتباط از  -3افزار، نرم -2افزار، سخت -1: جزء اصلی است 5زیرساخت فناوري اطالعات داراي . شود

هاي فناوري اطالعـات عـالوه بـر ایـن اجـزا، ادغـام،       زیرساخت. پرسنل مدیریت اطالعات -5پایگاه داده و  -4راه دور، 

چهارمین برنامه پنج ساله شهرداري کالنشهر اصـفهان بـا   (شود نیز شامل می را ها آنسازي، نگهداري و مدیریت مستند

  ).1389رویکرد استراتژیک، 

همچنین به تطـابق مـداوم بخـش    . شودشامل همه موارد مربوط به منابع انسانی می یانسان يرویشاخص مهارت ن

  فرآینــد  نـوآوري در  جــادیدر ان فنـاوري اطالعـات بـا تغییــرات محیطـی و سـازمانی و بــه مسـئولیت و تعهـد کارکنـا        

گیرد کـه کارکنـان   همچنین این شاخص مواردي را در بر می). 2006اسلیدگیوناسکی و همکاران، (کار اشاره دارد وکسب

). 1999هندرسون و ونکاترمن، (نیازمندند  ها آنهاي عملیاتی به هاي کاري و کار با زیرساختجهت انجام صحیح فرآیند

هـاي  هـا و تجـاربی اسـت کـه شاخصـه     اي از معیارهـا، رفتارهـا و باورهـا بـه همـراه دیـدگاه      شاخص فرهنگ مجموعـه 

المجـالی و  (گیـرد  دهد و قالب مقررات رفتاري را در یک گروه کاري یا سازمان به خـود مـی  را نشان می يفرد منحصربه

توان به درک بهتر مـدیران  را می کیاستراتژبهبود در همسویی ) 2008( 2از دیدگاه هولند و اسکارک). 2010، 1مددهلین

چـن،  (گیـري فنـاوري اطالعـات نسـبت داد     در فرایند تصمیم ها آنرده باالتر از ارزش فناوري اطالعات و شرکت فعال 

چـرخش شـغلی در    يها فرصتوجود  هاي میان بخشی وهاي آموزشی، آموزششاخص آموزش به کیفیت دوره). 2010

  ).1387، یعرب سرخمانیان؛ صارمی و ( سازمان اشاره دارد

جهت سـنجش بعـد نیـروي انسـانی،      ییهاسه شاخص مهارت نیروي انسانی، فرهنگ و آموزش به عنوان شاخص

منـابع   يریکـارگ  بـه ن بعد در برگیرنده تمامی اقـدامات الزم بـراي تـأمین و    یا. شودیسازي و آموزش استفاده مفرهنگ

چهارمین برنامه پنج ساله شـهرداري کالنشـهر   (باشد سازي و آموزش جهت توسعه فناوري اطالعات میانسانی، فرهنگ

  ).1389اصفهان با رویکرد استراتژیک، 

ده یارائه گرد و يبندان شده در قالب نه بعد طبقهیب يهابا توجه به شاخص 1پژوهش در قالب شکل  یمدل مفهوم

  .است

  

  

  

  

  

  

                                                             
١- Al majali & Md Dahlin 
٢  - Holland & Skarke 
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  پژوهش یمدل مفهوم -1شکل 

گانه شهرداري هاي هشتمدیران، سرپرستان و کارشناسان حوزه معاونتنفر از  170گیري از پژوهش نمونهدر این 

ها، صورت پذیرفت و از بین اعضاي هر اي و متناسب با حجم حوزه معاونتکالنشهر اصفهان با روش تصادفی طبقه

هاي مورد نیاز به منظور آوري دادهاي جمعبر. ه استگیري تصادفی ساده انجام گرفتطبقه متناسب با حجم آن نمونه

متشکل از دو ستون مجزاي مربوط  يا محقق ساختهي دو وجهی تعیین همسویی استراتژیک در شهرداري، از پرسشنامه

در یک ستون . است، استفاده شده است سؤال 81به وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی استراتژیک که حاوي 

گانه شهرداري در رابطه با وضعیت موجود و در ستون هشت يها معاونتن و کارشناسان حوزه نظرات مدیران، سرپرستا

 . آوري گردیده استدیگر نظرات آنان پیرامون وضعیت مطلوب همسویی استراتژیک بر اساس مقیاس لیکرت، جمع

  

هاي هر یک از ابعاد همسویی استراتژیک با استفاده از ستون مربوط به ات ابتدا اهمیت شاخصیجهت آزمون فرض

سپس ضریب اهمیت هر شاخص که بیانگر نسبت میانگین نمرات هر . وضعیت مطلوب پرسشنامه بدست آمده است

-
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باشد، محاسبه شده است ک مییاستراتژ ییت مطلوب همسویهاي آن بعد در وضعشاخص به مجموع نمرات شاخص

   ).1جدول (

  
  هاي همسویی استراتژیک در هر بعدضریب اهمیت شاخص -1جدول 

  ابعاد همسویی استراتژیک
هاي همسویی شاخص

  استراتژیک در هر بعد

اهمیت شاخص در 

  هر بعد

ها هاي شاخصمجموع اهمیت

  در هر بعد

ضریب اهمیت هر 

  شاخص در هر بعد

  مدیریت و راهبري

  154/4  نظارت و اعمال سطح اختیار

265/12  

339/0  

  333/0  088/4  مشارکت

  328/0  023/4  مدیریت ارتباطات

هاي کاربردي و سیستم

  خدمات الکترونیکی

  171/4  کارومعماري کسب
329/8  

501/0  

  499/0  158/4  هاي کاربرديسیستم

  زیرساخت فنی
  148/4  معماري فناوري اطالعات

348/8  
497/0  

  503/0  2/4  هاي اطالعاتیسیستم

-رهنگف ،انسانی نیروي

  سازي و آموزش

  274/4  مهارت نیروي انسانی

472/12  

343/0  

  335/0  177/4  فرهنگ

  322/0  021/4  آموزش

  

ک یاستراتژ ییمربوط به وضعیت موجود همسو از ستونها هر یک از شاخص نمراتمیانگین  يبعد مرحلهدر 

نمره همسویی هر بعد، از میانگین موزون . استپرسشنامه تعیین شده و در ضریب اهمیت آن شاخص ضرب گردیده 

به ) tآزمون (ها ها محاسبه شده و جهت آزمون فرضیات پژوهش از روش پارامتریک و آزمون مقایسه میانگینشاخص

  ). 2جدول (امتیاز استفاده گردیده است  5امتیاز از  3منظور بررسی همسویی استراتژیک با در نظر گرفتن 

  

 حاصل از آزمون مقایسه میانگین در چهار بعد همسویی استراتژیکنتایج  -2جدول 

 tآماره  خطاي معیار انحراف معیار  میانگین  ابعاد همسویی استراتژیک
داري سطح معنی

  دو دنباله

  درصد 95فاصله اطمینان 

  حد باال  حد پایین

  - 1807/0  - 3163/0  000/0  -237/7  03434/0  44768/0  7515/2  يت و راهبریریمد

و خدمات  يکاربرد يهاستمیس

  یکیالکترون
7326/2  51153/0  03923/0  815/6-  000/0  3448/0 -  1899/0 -  

  - 0484/0  - 1934/0  001/0  -292/3  03672/0  47877/0  8791/2  یرساخت فنیز

و  يساز، فرهنگیانسان يروین

  آموزش
8041/2  49085/0  03765/0  204/5-  000/0  2702/0 -  1216/0 -  
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آزمون فرضیات پژوهش نشان داده است که از دیدگاه مدیران، سرپرستان و کارشناسان، در سطح اطمینان نتایج 

، یکیو خدمات الکترون يکاربرد يهاستمیدرصد میانگین نمره همسویی استراتژیک بعد مدیریت و راهبري، س 95

هاي فناوري اطالعات با بوده است، لذا استراتژي 3و آموزش، کمتر از  يساز، فرهنگیانسان يرویو ن یرساخت فنیز

  . هاي شهرداري کالنشهر اصفهان در هر چهار بعد همسویی ندارنداستراتژي

  

از جملـه   محـور  ياسـتراتژ هـاي  گـذاري کالنـی کـه امـروزه سـازمان     در دنیاي پر تالطم امروز با توجه به سرمایه

  گیـري همـه   در گـرو جهـت   هـا  آندهنـد، موفقیـت   کالنشهر اصفهان در زمینه فناوري اطالعـات انجـام مـی    يشهردار

اي آنچـه در ایـن بـین از اهمیـت ویـژه     . باشدمی ها آن ين شده براییهاي سازمان در راستاي مسیر استراتژیک تعبخش

اگـر ایـن دو   . کـار سـازمان اسـت   وهاي کسـب هاي فناوري اطالعات با استراتژيبرخوردار است، مکمل بودن استراتژي

 یش اثربخشیجهت افزا. یابدکار سازمان افزایش میواستراتژي در مسیرهاي متفاوتی حرکت نمایند، خطر شکست کسب

هـاي  شهرداري کالنشهر اصفهان در همسویی استراتژیک در چهار بعـد مـدیریت و راهبـري، سیسـتم     يگذار یمش خط

ران ارشـد  ین و مـد یسـازي و آمـوزش، معـاون   ساخت فنی و نیروي انسـانی، فرهنـگ  نیکی، زیرکاربردي و خدمات الکترو

نـان  یو اطم یآگـاه  یسازمان يهاهیک در رویاستراتژ ییامدها و اثرات وجود همسوید از پیکالنشهر اصفهان با يشهردار

العمـل اجرایـی در شـهرداري    داشته باشند تا بتوانند رسیدن به همسویی استراتژیک را به صـورت هـدف و دسـتور    یکاف

  . درآورند

از ین يک است، لذا شهرداریاستراتژ ییت در بحث همسویبا اهم يهااز شاخص یکیشاخص مشارکت  که آنجااز 

گانه چند يهامحور و با مهارتو تشویقی، کارکنان دانش هاي انگیزشیه مشارکت و سیستمیجاد روحیا لهیوس بهدارد که 

هاي در معاونت ياهاي مشترک میان حوزهمند سازد و با تشویق آنان به همکاري در پروژهعالقه يرا نسبت به شهردار

ها و تساخرغم وجود زیرن الزم به ذکر است علییهمچن. استفاده کند يفکر يهاهیشهرداري از آنان به عنوان سرما

تأثیر  تکنولوژي يریکارگ بههاي اینترنت و اینترانت در شهرداري، بسترهاي فناوري اطالعات و استفاده گسترده از شبکه

جاد یبا ا ياست که شهردار ياي شهرداري نداشته است، لذا ضرورچندانی در تقویت ارتباطات و تعامالت میان حوزه

 یخبرگان خود در تمام یشود از تمامیل میها تشکاز همه حوزه یندگانیفکر که به صورت مداوم با حضور نما يهااتاق

را  ياان حوزهیو م يان صورت ارتباطات درون حوزهیاستفاده کند و بد يریگمیو تصم يساز میتصمها در بخش

  .ت کندیریمد
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