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Abstract 

 

Drawing upon strategic leadership theory, this study develops a theoretical model to explore the impact of 
senior executives’ leadership behaviors on IS-Business strategic alignment in the context of Enterprise 
Systems (ES) assimilation. In particular, organizational culture is added as a critical moderator in the 
research model based on contingency theory. Empirical analysis results suggest that idealized influence 
and inspirational motivation leadership behaviors are significant drivers of IS-Business strategic 
alignment, which further has a positive influence on Enterprise Systems assimilation. Moreover, 
flexibility-oriented culture positively moderates the relationship between strategic leadership behaviors 
and IS-Business strategic alignment, while control-oriented culture negatively moderates the path 
relationships. Our study contributes to the extant literature in both leadership and IS-business strategic 
alignment. Thus in this study, we draw on strategic leadership as a theoretical foundation to examine the 
impact of idealized influence and inspirational motivation leadership behaviors on IS-business strategic 
alignment. The two leadership behaviors are selected since they are recognized as prominent 
characteristics of strategic leadership, as suggested in the previous literature. 
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 نقش فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی 

 کسب و کار و مدیریت سازمان

 
 علیرضا علینقی پور

 موسسه آموزش عالی ترجمان علوم	 Post DBAدانش آموخته

 :چکیده

بر اساس نظریه رهبري استراتژیک، این مطالعه، یک مدل نظري را براي بررسی تاثیر رفتارهاي رهبري مدیران ارشد در هماهنگی 
توسعه می دهد.  (ES) در زمینه ادغام  سیستم هاي سازمانی  (IS-Business)استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار

به طور خاص، فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر تعدیلگر بحرانی در مدل تحقیق بر اساس نظریه اقتضائی، افزوده می شود. نتایج 
یزشی الهام بخش رهبري،  محرك فوق العاده اي تحلیلی تجربی نشان می دهد که تاثیرات رفتارهاي آرمان گرایانه و رفتارهاي انگ

براي هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار هستند که بیشترین تأثیر مثبت را در ادغام سیستم هاي سازمانی 
سیستم هاي  دارد عالوه بر این، فرهنگ انعطاف گرا به طور مثبت رابطه بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و هماهنگی استراتژیک

اطالعاتی و کسب و کار را تعدیل می کند، در حالی که فرهنگ کنترل گرا به طور منفی این روابط را تعدیل میکند. مطالعه ما به 
 .ادبیات موجود در هر دو زمینه ي رهبري و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار کمک می کند

 ، مدیریت سازمانهماهنگی استراتژیک، سیستم هاي اطالعاتی کلیدواژگان:

 

 مقدمه -1

مانند  ES(1هاي سازمانی (هاي زیادي، سیستمهاي بازار خارجی، شرکتبا جهانی شدن تجارت الکترونیک و عدم قطعیت محیط

ERP اند سازي کردهریزي منابع سازمانی) را براي بهبود کارایی کسب و کار و پشتیبانی از استراتژي کسب و کار پیاده(برنامه

هاي سازي سیستمتعداد پیاده ،). در دهه گذشته2006ا، یار و ویددرفط؛ 2017(مارکوس و تانیس؛ رضوانی، دونگ و خسروي، 
از چهل میلیارد دالر  2020تا پایان سال  ERPسازمانی با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. برآورد شده است که بازار جهانی 

هاي سازمانی اختصاص ها، میزان زیادي از منابع مالی و انسانی را به سیستم). اگر چه سازمانAMR ،2015پیشی خواهد گرفت (
شود (دویودي و همکاران، شوند، که به زیان مالی یا سایر عواقب منفی منجر میها موفق نمیاند، تعداد زیادي از این پروژهداده

گزارش شده است  ).2013؛ گروه استندیش، 2017، و رانا، ؛ هوگس، دویودي2016؛ هوگس، دویودي، رانا، و سیمینتیراس، 2015
؛ 2009اند، که به ضرر میلیون دالري منجر شد (دونگ، نئوفلد، و هیگینز، را رها کرده ESها، پروژه که بیش از نیمی از سازمان

، به دلیل هابر این اساس، اکثر سازمان ).2010؛ ژو، لی، وانگ، و چن، 2012؛ شائو، فنگ، و لیو، 2016شائو، فنگ، و هو، 
-سازي شده دست نیافتههاي سیستم پیادهبه مزایاي مورد انتظار حاصل از قابلیت هاي سازمانی و تعدد ذینفعان،پیچیدگی سیستم

 ).2013؛ گروه استندیش، 2017، 2016؛ هوگس و همکاران، 2015؛ دویودي و همکاران، 2009دونگ و همکاران، (اند 

موفقیت سازمانی در در ینی بسیار مهم ب) و استراتژي کسب و کار به عنوان پیشISهاي اطالعاتی (نگی بین استراتژي سیستمهماه

فورد، و فورد، ؛ هوئرتا، تامپسون، 2008؛ چن، سان، هلمز،و جیه، 2006سابهروال، و تاتچر، شود (چان، ادبیات موجود شناخته می
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در  سیستم اطالعاتیاستراتژي مناسب تدوین یک  نحوه ،بنابراین ).2012یایال و هو،  ؛2015و، داآم – و بنیتز ،؛ وانگ، چن2013

؛ لی، کو، و نام، 2010جانسون و لدرر، (تبدیل شده است در مقابل مدیران ارشد  یبه چالش بزرگ ،حمایت از استراتژي کسب و کار
؛ یون، چوي، و آرمسترانگ، 2001؛ سابهروال، و چان، 2002و وت، ؛ پیترز، هنگ، 2012؛ مرالی، پاپادوپولوس، و نادکارنی، 2010

شناسی و رهبري مدیر ارشد، نقش قابل توجهی در تدوین استراتژي کند که جمعیتنظریه رهبري استراتژیک اشاره می ).2018
النکوف، ندگان کلیدي است (گیرتصمیم خاصهاي رهبري ها و سبککنند، و اجراي استراتژي کارآمد مستلزم دانش، مهارتایفا می

از  ).2007رینهارت،  –؛ سیلوا، فیگوئرائو، و گونزالز 1984؛ هامبریک، و میسون، 1984؛ گوپتا، و گوینداراجان، 2005جاج، رایت، 

 ؛ هامبریک،2005النکوف و همکاران، (باشد انداز میچشمهمکاري دیگران در دستیابی به تأمین آنجا که نقش مهم رهبري ارشد، 

انداز باید چشمسیستم اطالعاتی )، مدیران 2009؛ کیم، و کانکاهالی، 2015؛ هیل، جونز، و اسچیلینگ، 1989کانال، و آلبرت، 
شائو، فنگ، و بیان کنند (کسب و کار هاي هاي اطالعاتی در حمایت از عملیات و استراتژيبراي سیستمرا  یبخشاستراتژیک الهام

 ).2016وانگ، 

و هاي اطالعاتی و کسب و کار، سیستمگی استراتژیک اهننقش مهم رهبري ارشد در دستیابی به همکه ات قبلی با وجود مطالع
کیرنز، و (هستند تمرکز م مدیریت ارشد و دانش استراتژیک داخلهر ادبیات بر مشارکت، ماکث، اندرا نشان داده موفقیت سازمان

رفتارهاي خاص رهبري و کمی ما، مطالعات  طبق دانش .)2009کاراهانا،  ؛ پرستون و1999؛ لوفتمن، و بریر، 2007، سابهروال
-میثیر أتسیستم اطالعاتی و کسب و کار ی استراتژیک از طریق آنها بر هماهنگکه مدیران ارشد اند، هایی را مشخص کردهمکانیزم
مرحله همانندسازي ی استراتژیک در ر هماهنگبثیر رهبري ارشد أتخصوص در ادبیات موجود در هم شکاف نظري  هنوز. گذارند
 هاي سازمانی وجود دارد.سیستم

مشروط ). اثربخشی رهبري 2001دونالدسون، با توجه به نظریه احتمال، هیچ بهترین راهی براي هدایت یک سازمان وجود ندارد (

). فرهنگ سازمانی به 1967؛ فیدلر، 2005؛ النکوف و همکاران، 1997کانال و مونرئو، (است و سازمانی  نهاديبه زمینه اجتماعی، 

؛ کایاس، مکلین، هینز و 2013و محمد،  ي؛ ها2001(کابررا،  شودمیدر ادبیات قبلی شناخته بسیار مهم عنوان عامل احتمالی 
هاي مطالعات تجربی بیشتر براي بررسی اثربخشی رفتارهاي رهبري در سازمانفراخوان ). 2000؛ اوگبونا و هریس، 2008، رایت

زین و وو، تسوي، ژانگ، وانگ، ؛ 2016و همکاران،  شائو، فنگ(وجود دارد  باشند،ها برخوردار میانواع مختلف فرهنگ از که مختلف
2006.( 

النکوف و همکاران، هاي سازمانی (سیستم همانندسازيهماهنگی استراتژیک و تقویت رهبري ارشد در قابل توجه با توجه به نقش 
هاي ، و احتمال رهبري در فرهنگ)2004؛ والدمن، جاودان، وارال، 2017، شائو، فنگ، و هو، 2010و ونگ، ؛ سئاه، مینگ، 2005

)؛ این مطالعه رهبري استراتژیک، 2016؛ شائو، ونگ، و فنگ، 2000؛ اوگبونا و هریس، 2013هاي و محمد، مختلف سازمانی (
 در خصوصدرك بهتر به منظور توسعه را واحد، ه یک مدل جامع را ب ERP همانندسازيگی استراتژیک و اهنفرهنگ سازمانی، هم

و  ی و کسب و کار،اطالعاتهاي سستمگی استراتژیک اهنر همبمشترك رفتارهاي رهبري استراتژیک و فرهنگ سازمانی اثرات 
 .کنددغام و یکپارچه میا سیستم سازمانی همانندسازي

، به 2رهبري استراتژیک قابل توجهاین مطالعه، بررسی اثرات مستقیم دو رفتار اهداف اصلی این مطالعه، سه مورد است. اول، هدف 
، این مطالعه قصد دارد دومکسب و کار است. هاي اطالعاتی و سیستمر هماهنگی استراتژیک ببخش، و انگیزه الهامآل تأثیر ایدهویژه 

 ،بر رابطه بین رفتارهاي رهبري استراتژیکرا ) محورکنترل  پذیري وانعطافهایکننده دو نوع فرهنگ سازمانی (فرهنگتأثیر تعدیل
که آیا هماهنگی قصد دارد مشخص کند کند. در نهایت، این مطالعه بررسی سیستم اطالعاتی و کسب و کار ی استراتژیک اهنگو هم
 .مفید هستند یا خیرهاي سازمانی سیستمهمانندسازي براي دستیابی به کسب و کار هاي  و استراتژي سیستم اطالعاتیبین 

مطالعه و یک کرده، براي توسعه مدل نظري استفاده محور به اهداف تحقیق، از یک رویکرد نظریه پرداختن به منظور این مطالعه 
سیستم اطالعاتی گی استراتژیک اهنروابط میان رهبري استراتژیک، فرهنگ سازمانی، همبراي تست را نظرسنجی تجربی مبتنی بر 
بخش بعدي،  شوند.ذیل سازماندهی میهاي بعدي به شرح . بخشدهدانجام میهاي سازمانی سیستمهمانندسازي و  و کسب و کار،
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-سیستمهمانندسازي  ، فرهنگ سازمانی وسیستم اطالعاتی و کسب و کارگی استراتژیک اهنادبیات موجود در نظریه رهبري، هم
-. بخش سوم، روش جمعشودپیشنهاد میو هفت فرضیه یابد، میسعه یک مدل تحقیق تو ،، سپسکندمی را بررسی هاي سازمانی
مضامین  ،د. بخش نهاییشومیارائه بحث تجربی نتیجه پس از آن، و دهد، توضیح میها را ها و تجزیه و تحلیل دادهآوري داده

 کند.گیري مینتیجهتی تحقیقات آجهات ها و و با محدودیت داده،نظري و عملی را نشان 

 رور ادبیاتم -2

  نظریه رهبري استراتژیک -2-1

هاي هاي سازمانی و اثربخشی، به عنوان انعکاسی از مبانی شناختی و ارزشکند که استراتژيادبیات مدیریت استراتژیک اشاره می
؛ هیل و 1984؛ هامبریک و میسون، 1984گوپتا و گوینداراجان، (شوند در نظر گرفته میها گیرندگان کلیدي در سازمانتصمیم

شناختی و رفتارهاي هاي جمعیتمدیران ارشد، ویژگی خاصزمینه پیش ، ویژهبه . )2004؛ ورا و کراسمن، 2015همکاران، 

، توماس، و راماسوامی، 2015، میفیلد، و شاربروق، میفیلد( کنندایجاد میاستراتژي و عملکرد شرکت تدوین در تفاوتی رهبري، 
از رهبري  قدرت ممکن است از آنجا که  ).2012؛ یوکل، 2004سمن، اورا و کر؛ 1991اماسوامی، توماس، لیتسچرت، و ر؛ 1996
کند، ضروري است ایفا میاستراتژي و هماهنگی استراتژیک تدوین رهبري ارشد در که  ی، درك نقشسرچشمه بگیرد ارشد مدیر

 ).2009فینکلستین،هامبریک و کانال، (

در مطالعات مدیریت استراتژیک بوده است. رهبري استراتژیک به  یتمرکز پژوهش تژیک، نقطه، رهبري استراقرن گذشتهطول در 
و مشارکت در  ،پیرواندر  هانگیزایجاد زیردستان، تحریک و  بهآن مخابره آینده، براي  ياندازگیري چشمیند شکلآفر"عنوان 

نظریه متفاوت از  .)666؛ ص. 2005النکوف و همکاران، ود (شمی سازيمفهوم "ان و زیردستانتایبا هماستراتژي  یحمایت تبادالم

کرده، بر کار اجرایی به عنوان یک فعالیت استراتژیک تمرکز نظریه رهبري استراتژیک ، عضو –رهبر شخصیت سنتی و نظریه تبادل 

؛ ورا و 1989(نوربورن،  استائتالف غالب شرکت نماینده ، که تأکید دارد ارشدسطح و ساخت اجتماعی مدیران  3گريو بر نماد
 ).2012؛ یوکل، 2004کراسمن، 

و تأثیر  ،هاي رفتاري رهبري استراتژیک انجام شده استدر دهه گذشته، تعداد زیادي از مطالعات تجربی در جهت بررسی ویژگی
باس، ( بودمتمرکز  یک سازمانکه بر مسائل استراتژیاند، برجسته شناسایی شدهبخش به عنوان دو رفتار رهبري آل و انگیزه الهامایده

آل و ایدهرهبري تأثیر  هايکه رفتارکنند اشاره می). مطالعات قبلی 2004سمن، اورا و کر؛ 2005النکوف و همکاران، ؛ 1999
و  کرده،بیان وضوح به  نحوه دستیابی به آن را، مجسم کردهآینده مطلوب را  ،د که رهبرنشوداده میشان زمانی ن ،بخشالهامانگیزه 

؛ ورا و 2016فنگ و همکاران، ؛ شائو، 2004رافرتی، و گریفمن، ؛ 2000، اگري و هرمن(شود دیگران میبخش آینده الهامآن با 

  ).2004سمن، اکر

آل و انگیزه رهبري نفوذ ایدهبنابراین، ما در این مطالعه، رهبري استراتژیک را به عنوان مبناي نظري براي بررسی تأثیر رفتارهاي 
این دو رفتار رهبري بنا به این دلیل انتخاب  یم.گیرمیدر نظر کسب و کار سیستم اطالعاتی و گی استراتژیک اهنبخش بر هماملها

و  النکوف( شوند، که در ادبیات قبلی اشاره شده استهاي برجسته رهبري استراتژیک شناخته میشوند که آنها به عنوان ویژگیمی
رفتار ضیحات مربوط به دو تو .)2004ورا و کراسمن، ؛ 2016شائو، فنگ و همکاران، ؛ 2004یفمن، رافرتی و گر؛ 2005همکاران، 

 نشان داده شده است. 1رهبري در جدول 
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 فرهنگ سازمانی -2-2

ها و باورهاي مشترك ، ارزشاتضوفرماي از به عنوان مجموعهگیرد، که از نظریه رفتار سازمانی سرچشمه میفرهنگ سازمانی 
اشاره  ).2003؛ وایت، واراداراجان، و داسین، 2004، اسچین(شود منعکس میها و اهداف سازمانی که در شیوهشود، می تعریف
هاي داخلی و خارجی را تعیین شود که فرهنگ سازمانی، نحوه درك، تفکر و واکنش مناسب اعضاي سازمان نسبت به محیطمی
پژوهشی هاي اي در زمینهدر دهه گذشته، فرهنگ سازمانی به طور گسترده .)2003، وایت و همکاران، 2004کند (اسچین، می

هدایت را و اجراي استراتژي سازمانی  تدوینکه ی بسیار مهم مشخص شده است، و به عنوان عامل ،است به کار گرفته شدهمختلف 
؛ استاك، مک فادن، و گوون، 2010، و چن، ؛ لیو، که، وي، کو2010، لیو، فنگ، هو، هوانگ، 2001برتون، پیت، و اوینگ، ( کندمی

2007.( 

به طور موردي که و  ،اندسنجش کیفی فرهنگ سازمانی پیشنهاد کردهگیري یا اندازههاي نظري مختلفی را براي محققان چارچوب
وجودي  بر هم CVMاست. ) 1983( باقین و روهرئکو) CVM(رقابتی  هايمدل ارزشگیرد، قرار میاستفاده مورد گسترده 

مشخص گیري ارزش واحد، به واسطه دو بعد جهتفرهنگ شرکت به جاي یک نقطه شود باعث میو دارد، کید أهاي رقابتی تارزش
توضیح پایداري را پذیري یا بعد، تمرکز سازمان بر انعطافاولین  ).2007و همکاران، ؛ استاك 2007ازانچی، لویس، و بویر، خد (شو
و همکاران،  فنگدهد (لیو، هاي خارجی را نشان میهاي داخلی یا محیطدوم، تمرکز سازمان بر فعالیت، در حالی که بعد دهدمی

مناسب براي  یبه عنوان مدل CVM ).1991ین و اسپریتزر، ئ؛ کو 1983، باقین و روهرئ؛ کو2010و همکاران،  ه؛ لیو، ک2010
کسب و کار،  يهاو مقیاسها حیطهکه در آن شود، شناخته مین مانند چی ،تحقیقات فرهنگ سازمانی در کشورهاي در حال توسعه

 ؛2010؛ لیو، که و همکاران، 2010لیو، فنگ و همکاران، د (نکنتغییر میو داراي نوسان، به طور مداوم محیط بسیار ناپایدار طبق 

 ).2006تانگ، ترپسترا، وانگ، و اگري،  –رالستون، ترپسترا 
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 ).1991زمانی کوئین و اسپریتزر (شناسی فرهنگ سانوع -1شکل 

 

دهد. ) نشان میCVMهاي رقابتی () را براساس مدل ارزش1983شناسی ساختار فرهنگ سازمانی کوئین و روهرباق (، نوع1شکل 

شناسی، به ویژه فرهنگ توسعه، فرهنگ گروهی، فرهنگ نشان داده شد، فرهنگ سازمانی به چهار نوع 1همانطور که در شکل 

تواند ، اگر چه شرکت میبرجسته). به طور 1991بندي است (کوئین و اسپریتزر، راتبی و فرهنگ عقالنی، قابل طبقهسلسله م
باشد می خاصارزش هاي گیريکنترل جهت تحت دهد، معموالًشان بمختلف نوع فرهنگ سازمانی را نهاي شناسینوعترکیبی از 

تحت سلطه و کنترل  Alibabaهاي اینترنتی مانند مثال، شرکت به عنوان). 2012؛ شائو و همکاران، 2007و همکاران،  خازانچی(
هاي سنتی مانند بانک چین . در حالی که سازمانکندتمرکز میکه بر رشد، خالقیت و تعلق  ،هستندمحور پذیري فرهنگ انعطاف

 ارد.یی تأکید داکه بر نظم، کنترل و کار محور است،ثبات پایداري و فرهنگ تحت کنتزل 

و اختیار اعمال و توجیه عقالنی تواند بر توانایی مدیران براي پردازش اطالعات، دهد که فرهنگ سازمانی میادبیات قبلی نشان می
و  فنگلیو، ؛ 2007خازانچی و همکاران، ؛ 2001برتون و همکاران، ( بگذاردثیر أگیري خود تتصمیم هايدر فرآینداحتیاط 

 اتتأثیر ي،و فرهنگ پایدارمحور  يپذیرفرهنگ انعطافممکن است ، ویژهبه  ).2010همکاران،  ؛ لیو، که و2010همکاران، 
-بر پیاده ،که به نوبه خود ،دناستراتژیک داشته باش اتتصمیماتخاذ ها و محیط همدیران بدهی یا واکنش پاسخمتفاوتی بر نحوه 

؛ لیو، فنگ و 2007؛ خازانچی و همکاران، 2001همکاران،  برتون وگذارد (فناوري اطالعات تأثیر میهمانندسازي سازي و 

کنترل فرهنگ و محور پذیري شناسی فرهنگ انعطاف). بر این اساس، این مطالعه نوع2010؛ لیو، که و همکاران، 2010همکاران، 
؛ 2007چی و همکاران، ؛ خازان1999مک درمات و استاك، ادبیات قبلی است (طبق که کند، اتخاذ میرا در مدل تحقیقاتی محور 

 ).2010؛ لیو، که و همکاران، 2010لیو، فنگ و همکاران، 

در یک مدل پژوهشی واحد، ، این مطالعه باشدمیفرهنگ سازمانی  به ، مشروطرهبري استراتژیکاثربخشی اینکه در نظر گرفتن با 
سیستم اطالعاتی و گی استراتژیک اهنامل آنها بر هماثرات تعکند، تا فرهنگ سازمانی را با رهبري استراتژیک یکپارچه و ادغام می

 ارائه خواهد کرد. سیستم اطالعاتی و کسب و کار کاستراتژیهماهنگی اي بر مقدمه ،. بخش بعديکسب و کار بررسی شود
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تم با فرآیندهاي کسب و کار، و دستیابی به هماهنگی استراتژیک بین هاي سیسسازي و ادغام قابلیتدر دهه گذشته، نحوه یکپارچه
هاي اطالعاتی تبدیل شده است. استراتژي کسب و کار و استراتژي سیستم اطالعاتی، به نقطه تمرکز تحقیق در زمینه سیستم

هاي سازمانی بیان هداف و برنامهاندازها، ااي اشاره دارد که چشمهماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار، به درجه
شوند (چن و شدن در استراتژي کسب و کار به اشتراك گذاشته شده، و به واسطه استراتژي سیستم اطالعاتی پشتیبانی می

هاي هسته هماهنگی استراتژیک، استفاده از سیستم ).1996؛ ریچ و بنباسات، 2012؛ پیرلسون و ساوندرز، 2006همکاران، 
از منابع سیستم اطالعاتی در استفاده کارآمد و  ،آن با استراتژي کسب و کارساختن  6براي هماهنگمناسب شیوه ) به ISاطالعاتی (

؛ 1999؛ لوفتمن  بریر، 1993؛ هندرسون و ونکاترامن، 2006بیرد، لویس، و بریان، هاي کسب و کار است (حمایت از استراتژي
 ).2012یایال و هو، 

شرکت و دستیابی  7هاي کسب و کار و سیستم اطالعاتی به عنوان پیشیینی مهمی براي افزایش سودآوريهماهنگی بین استراتژي
بین دو استراتژي و هماهنگی ). همکاري 2012وندرز، ؛ پیرلسون و سا2006چان و همکاران، شناخته شده است ( 8به مزیت رقابتی

اندازهاي کسب و کار، اهداف و فرآیندهاي عملیاتی تدوین و چشم طبقاز یک سو، استراتژي سیستم اطالعاتی باید  مهم است.
تواند بر استراتژي کسب و کار تأثیرگذار سازي استراتژي سیستم اطالعاتی نیز میسازي شود. از سوي دیگر، استقرار و پیادهپیاده

استراتژي کسب و  راتاثظر گرفتن در نبدون  یاگر شرکت باشد. بنابراین، حفظ هماهنگی و تعادل بین دو استراتژي ضروري است.
. تالش کندهماهنگی تا زمان دستیابی به دهد، ممکن است باعث شود کسب و کار بتغییر سیستم اطالعاتی، آن را بر استراتژي کار 

ا آن ر، کسب و کارو اهداف اندازها چشمبر استراتژي سیستم اطالعاتی ثیر أبدون در نظر گرفتن ت یبه همین ترتیب، اگر شرکت
شود میمنجر به نتیجه منفی عملکرد شرکت در نتیجه، هاي اطالعاتی شود، سیستمسازي پیادهممکن است مانع تغییر بدهد، 

 ).2012پیرلسون و ساوندرز، (

مختلف هاي موقعیتدر را کسب و کار بر عملکرد شرکت سیستم اطالعاتی و استراتژیک  اهنگیتأثیر همعمدتاً  ،مطالعات قبلی
)، در حالی که 2012یایال و هو، ؛ 2012و همکاران،  مرالی؛ 2010؛ جانسون و لدرر، 2006(چان و همکاران،  انددهبررسی کر

این . اندبررسی کردهاز لحاظ تجربی سازي در مرحله پس از پیادهرا هاي سازمانی سیستمهمانندسازي آن بر  تأثیرتحقیقات کمی 
-به عنوان یک متغیر نتیجه در مدل تحقیق معرفی میهمانندسازي سیستم سازمانی را ، پژوهشیبه منظور پر کردن شکاف مطالعه 
 شد.خواهد که در بخش بعدي نشان داده  کند،
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ردي کاربهاي مجموعه برنامه طراحی مجدد معماريکه شامل  هستند،یکپارچه  هايافزاراي از نرممجموعه ،هاي سازمانیسیستم
دلیل . به استسازمان سراسر در یکپارچه براي دستیابی به جریان اطالعات سازمان و فرآیندهاي کسب و کار معامله پردازش 

 ،استدر ارتباط گذاري پولی و نیروي انسانی زیادي سرمایهیزان هاي سیستم با مسازي قابلیتهاي سازمانی، پیادهپیچیدگی سیستم
 ).2000باال است (مارکوس و تانیس، م موفقیت ریسک شکست و عد و معموالً

باشد، که شامل مراحل پذیرش، هاي سازمانی، یک فرآیند بهبود مستمر بلند مدت میبراساس دیدگاه فرآیند، چرخه عمر سیستم
سازي یاده). مطالعات قبلی، عمدتاً بر مرحله پذیرش و پ2016سازي، همانندسازي و گسترش است (شائو، فنگ و همکاران، پیاده

در در حالی که مطالعات اخیر  کنند.ارزیابی می بودن سیستم زندهمعیار هاي سازمانی را طبق متمرکز هستند، و موفقیت سیستم
فرآیندهاي کاري سراسر سیستم در هاي قابلیتکه  کنندتوجه میهاي سازمانی به مرحله همانندسازي چرخه عمر سیستمزمانی 

؛ پورویس، 2007خو، ؛ لیانگ، ساراف، هو و 2005گاتیکر و گودهو، ( یابدتین اختصاص میبه استفاده رو وانتشار یافته سازمانی 

اتخاذ و  روتین کسب و کاراز عملیات پشتیبانی براي هاي سازمانی همانندسازي، از سیستمدر مرحله  ).2001سامبامورثی، و زمود، 
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که موفقیت سازمانی کنند اظهار می). مطالعات تجربی 2016همکاران، شائو، فنگ و ( شودمیاستراتژیک استفاده  اتتصمیم
در سازمان اي به طور گستردهسیستم هاي کاربردي برنامهها و قابلیتزیرا تا زمانی که است،  هاسیستمهمانندسازي درك مستلزم 

؛ 2011هوانگ، هو، و (لیو، فنگ، باشد ینم هاي سازمانی به طور کامل قابل تحقق، ارزش کسب و کار سیستمشوندهمانندسازي می

 ).2016شائو، فنگ و همکاران، 

هاي سازمانی در وري سیستمافننتشار میزان ا"هاي سازمانی را به عنوان سیستمهمانندسازي براساس ادبیات موجود، این مطالعه 

کند تعریف می "ملیاتی و استراتژیکدر سطوح عم کسب و کار تصمیاتخاذ از حمایت و درجه  ،کسب و کارروتین فرآیندهاي 
 ).2016و همکاران، فنگ ؛ شائو، 2010و همکاران،  ه؛ لیو، ک2010و همکاران،  فنگ؛ لیو، 2001پورویس و همکاران، (
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و  ،کسب و کارطالعاتی و سیستم اگی استراتژي اهناگر چه ادبیات موجود، نقش مهم رهبري و فرهنگ سازمانی در تسهیل هم
برتون و ( شوندجداگانه انجام میپژوهشی  هايادبیات در جریاناکثر ، را مطرح کرده استهاي سازمانی سیستمهمانندسازي 

؛ 2010و همکاران،  ه؛ لیو، ک2010و همکاران،  فنگ؛ لیو، 2013ي و محمد، اه؛ 2005النکوف و همکاران، ؛ 2003همکاران، 

و  استاك؛ 2017و همکاران،  شائو؛ 2016و همکاران،  فنگ، شائو، 2016و، وانگ و همکاران، ئ؛ شا2000 و هریس، اوگبونا
در اند. کردهترکیب ، ساختارها را در یک مدل یکپارچه کمیما، مطالعات  طبق دانش ).2004و همکاران،  والدمن؛ 2007همکاران، 

را هاي سازمانی همانندسازي سیستماستراتژیک و  اهنگیدر ترویج هم تژیکتواند اثربخشی رهبري استراادبیات موجود نمینتیجه، 
 دهد.بتوضیح به طور جامع  یهاي مختلف سازمانفرهنگ تحت

و است، هاي سازمانی به موقعیتمشروط نتیجه سازمانی خصوص که اثربخشی رهبري در کند اشاره مینظریه احتمالی رهبري 
؛ شائو، فنگ، وانگ، 2012؛ یوکل، 1967فیدلر، نباشد ( کارآمددیگري  موقعیتدر عیت، رهبري کارآمد در یک موقممکن است 

هارتنل، ( ی، بسیار مهم استبراي دستیابی به موفقیت سازماندر نتیجه، تطبیق بین رهبري ارشد و فرهنگ سازمانی . )2016
هاي ي استراتژیک در زمینه کاربرد سیستمرهبر ).2006و همکاران، ؛ تسوئی 2016کینیکی، المبرت، فوگیت، و دویل کرنر، 

کند (پیرلسون و ساوندرز). با هاي کسب و کار و سیستم اطالعاتی ایفا میسازمانی، نقش مهمی در ترویج هماهنگی بین استراتژي
ر نوآوري و هایی که برفتارهاي رهبري استراتژیک در شرکتکارآمد بودن این حال، مشاهده حاصل از شیوه، این است که با وجود 

تأکید دارند یی اهایی که بر کنترل و کار، ممکن است در سایر شرکتهستندتمرکز محور) مپذیري (فرهنگ انعطافبه هم پیوستگی 
به عنوان مثال،  ).2016؛ مارتینز، دیاس و خاننا، 2016چاموروپرمیوزیک و سانجر، ( ، به خوبی کار نکندمحور) پایداري(فرهنگ 

که  ،باشندناکارآمد سنتی مستقل هاي هاي نوظهور اینترنت کارآمد هستند، ممکن است در بانکه در شرکترفتارهاي رهبري ک
این پژوهشی هاي مختلف سازمانی حاصل شود. چارچوب نظري نظریه احتمالی و مشاهدات عملی، هدف ممکن است از فرهنگ
 يپذیرکننده فرهنگ سازمانی (فرهنگ انعطافاثرات تعدیل: شودمیمطرح ذیل ال ؤسبر این اساس،  کند.مطالعه را هدایت می

 ؟سیستم اطالعاتی و کسب و کار چیستگی استراتژیک اهن) بر رابطه بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و هممحورو کنترل محور 
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تأثیر (استراتژیک متقابل رفتارهاي رهبري  یرتأثاین مطالعه به منظور پر کردن شکاف پژوهشی، یک مدل نظري را براي بررسی 
) محوردر مقابل فرهنگ کنترل محور  يپذیرسازمانی (فرهنگ انعطاف هايبخش) و فرهنگدر مقابل انگیزه الهام سازي شدهآلایده

ه بر این، نوع . عالودهدتوسعه می هاي سازمانیسیستمهمانندسازي و  ،کسب و کارسیستم اطالعاتی و گی استراتژیک اهنبر هم
هاي شده همانندسازي سیستمبه عنوان متغیرهاي کنترل هاي سازمانی، از سیستمصنعت سازمانی، اندازه سازمانی و زمان استفاده 

؛ شائو و همکاران، 2007لیانگ و همکاران، شده است (اشاره ، همانطور که در ادبیات قبلی شوندسازمانی در مدل تحقیق اضافه می

 نشان داده شده است.بعدي هاي نشان داده شده است. منطق نظري پشت هر فرضیه در بخش 2تحقیق در شکل ). مدل 2017
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؛ النکوف و 1985باس، د رهبري ارشد است (ترین بعترین و مهمکلیشده،  سازيآلایدهتأثیر نظریه رهبري استراتژیک، با توجه به 

آفرین، نسبت به محیط، الهامی، بینش ،هستندبرخوردار آل ایدهتأثیر رفتار از  که ی). رهبران2004؛ ورا و کراسمن، 2005همکاران، 

رافرتی  .)1995 باس و آوولیو،( کنندارائه می در شرکترا موریت أمحس و معناي شتري، یباحتمال با حساس هستند، و باهوش و 
 .(ص ندتوصیف کرد "هاي سازمانیآینده براساس ارزش آلایدهبیان تصویر "به عنوان این نوع رفتار رهبري را )، 2004و گریفین (

322.( 

آل، نقش مهمی در افتد، و رفتار رهبري تأثیر ایدهگیري استراتژیک در سطح سلسله مراتب باالتر اتفاق میها، تصمیمدر سازمان
؛ ورا و 2016؛ شائو، فنگ، وانگ، 1984؛ هامبریک و میسون، 1984گوپتا و گوینداراجان، کند (وین و تغییر استراتژي ایفا میتد

گیرنده کلیدي در استراتژي مدیران ارشد مسئول سیستم اطالعاتی، به عنوان تصمیم ).2004؛ والدمن و همکاران، 2004کراسمن، 
باشند. باهوش نیز و آفرین بینشو باید  ،تمرکز کنندشرکت ریزي بلند مدت برنامهداز استراتژیک وانچشمبر باید  ،سیستم اطالعاتی

(شائو، فنگ و  ، مفید استشرکتکسب و کار هاي عملیات و استراتژي براساس سیستم اطالعاتیهاي قابلیتمناسب گسترش 
هاي خارجی، باید نسبت به محیط بازاریابی و پیچیدگی محیطبا توجه به تنوع و  مدیران ارشد عالوه بر این، ).2016همکاران، 

 کسب و کار و طبقدر حمایت از استراتژي  را سیستم اطالعاتیاستراتژي به موقع تنظیم  در نتیجه، بایدحساس باشند، فناوري 
؛ 2004ورا و کراسمن،  ؛2016؛ شائو، فنگ، وانگ، 2006آگل، ناگاراجان، ساننفلد، و سرینیواسان، (انجام بدهند تغییر محیطی 

سیستم اطالعاتی کمک هاي کسب و کار و استراتژي بینی اهنگدستیابی به همبه تواند میمورد این  ).2004و همکاران، والدمن 

مطرح این مطالعه فرضیه زیر را در نتیجه، . )1999؛ لوفتمن، پاپ، و بریر، 2010؛ جانسون و لدرر، 2006کند (چان و همکاران، 
 :کندمی

H1: آل، ارتباط مثبتی با هماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار دارد.رفتار رهبري تأثیر یا نفوذ ایده 

 سیستم اطالعاتی و کسب و کاربخش و هماهنگی استراتژیک انگیزه الهام -3-2

؛ النکوف و 1985مهم رهبري ارشد است (باس،  بخش یا الهامی، یکی دیگر از ابعادبا توجه به نظریه رهبري استراتژیک، انگیزه الهام
انتقال انداز روشن شرکت، بخش دارند، در بیان چشم). رهبرانی که رفتار انگیزشی الهام2004؛ ورا و کراسمن، 2005همکاران، 

میان همکاران مفید  دراشتیاق و تحریک طمینان که براي ایجاد امهارت دارند، کننده دلگرممشوق و هاي انتظارات باال و بیان پیام
 ).2012؛ یوکل، 1995هستند (باس و آوولیو، 

کند، تصمیمات استراتژیک با توجه به نقش مهمی که سیستم اطالعاتی در حمایت از و فعال کردن استراتژي کسب و کار ایفا می
هاي یر اجرایی مسئول سیستمشوند. مداتخاذ می 9استقرار سیستم اطالعاتی و استفاده از آن، معموالً در تیم مدیریت ارشد

والدمن و است ( سیستم اطالعاتیهاي استراتژيسازي یادهپوتدوین ترین رهبر ارشد مسئول هدایت شایستهترین و اطالعاتی، مهم
گیرنده کلیدي استراتژي سیستم مدیر اجرایی سیستم اطالعاتی به عنوان تصمیم ).2016؛ شائو و همکاران، 2004همکاران، 

-هاي اطالعاتی میهاي اطالعاتی را به طور واضح براي شرکت بیان کرده، و مزایایی را که سیستمسیستمتی، باید بتواند اهدافاطالعا
عالوه بر این، مدیران اجرایی سیستم اطالعاتی  ).2016توانند براي سازمان به ارمغان بیاورند، مخابره کند (شائو، فنگ و همکاران، 

 ).2010نابع سیستم اطالعاتی و استفاده از آن، در میان اعضاي سازمان به توافق برسند (جانسون و لدرر، باید در مورد تخصیص م
مطابق منابع سیستم اطالعاتی مناسب استقرار و در نتیجه، براي مدیران ارشد،  سایردستیابی به شناخت و حمایت آن براي 
). تجزیه و تحلیل فوق 1999؛ لوفتمن و بریر، 2006چان و همکاران، ( باشدیو استفاده از آنها مفید م یسازمان ها و اهدافمأموریت

 شود:میمنجر به فرضیه زیر 

																																																													
9 top management team 



 

 

 مدل تحقیق. -2شکل 

 

H2: بخش، رابطه مثبتی با هماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار دارد.رفتار رهبري انگیزش الهام 

 ريتأثیر تعدیل کننده فرهنگ انعطاف پذی -3-3

). مشخص 1984هاي فرهنگ وجود دارد (کوئین، شناسیهاي رهبر و نوعهاي رقابتی، تناسبی بین سبکبا توجه به مدل ارزش
(کامرون و  دنشوتقویت می سازمانیهاي خاص فرهنگع اوهاي انارزشواسطه هاي رهبري به شده است که انواع خاصی از سبک

-و به کارایی و بهره تضاد و اختالف کم منجر شود،تواند به ب در سازمان خاص میوجود یک سبک رهبري مناس .)1991فریمن، 
منجر  یشتربتضادها و اختالفات به تواند میبین رهبري و فرهنگ سازمانی تطابق ، در حالی که عدم گرددمنجر میوري بیشتر 

 ).2012؛ ویلدروم، برگ و ویرسما، 2006 ، تسوئی و همکاران،1991کامرون و فریمن، و مانع عملکرد سازمانی شود ( ،شده

 ) نشان داده شده است، فرهنگ1991همانطور که در چارچوب فرهنگ سازمانی کوئین و اسپریتزر (
پذیري، رشد و تطبیق با محیط داخلی و خارجی متمرکز است (کازانچی و همکاران، پذیري محور بر خالقیت، تغییر، ریسکانعطاف
منابع خود را در محصوالت و خدمات منحصر به فرد برخورردار است، قوي محور پذیري رهنگ انعطاففکه از  یسازمان ).2007
، منابع خارجی را با منابع داخلی ترکیب به رشد و مزیت رقابتی در یک محیط بسیار ناپایداربراي دستیابی و  کرده،گذاري سرمایه

محور، به پذیري دهد که فرهنگ انعطافنشان میقبلی ادبیات  ).2003وایت و همکاران،  ،2007و همکاران،  استاك( کندمی
؛ دنیسون، نیمینن، و کوتربا، 1991کامرون و فریمن، ( متناسب است گرابخش و آیندهآل، الهام، ایدهرویابینبا رهبران ین نحو بهتر

دنیسون، هویجبرگ، و کوئین، کنند (می ایفادر سازمان  گان راکنندنقش نوآوران و تسهیل ، این نوع رهبران،). معموال2014ً
1995.( 

، باشندهاي اطالعاتی باید بر محیط بازار خارجی متمرکز هاي اطالعاتی، مدیران ارشد مسئول سیستمدر زمینه استفاده از سیستم
کسب و کار به هاي در حمایت از عملیات و استراتژيرا هاي اطالعاتی و اهمیت سیستم ،به توسعه فناوري حساس باشندنسبت 

پذیري محور در شرکت وجود دارد، اعضاي زمانی که فرهنگ انعطاف ).2017، 2016شائو، وانگ و همکاران، ( وضوح بیان کنند
هاي نوآورانه استفاده از شوند، و به احتمال زیاد، روشهاي پویا هدایت میسازمان به واسطه ارزش نوآوري، توسعه و تطبیق با محیط

 ).2016؛ شائو، فنگ و همکاران، 2011دهند (لیو و همکاران، هاي جدید کسب و کار توسعه میفعالیت مایت ازسیستم را در ح



را باالیی و انتظارات کرده، اندازهاي استراتژیک را ارائه که چشممتناسب است،  یرهبراننحو با بهترین  ، بهاین نوع فرهنگ سازمانی
کامرون و (نشان داده شده است بخش و انگیزه الهام آلایدهثیر أدر رفتارهاي تحد زیادي  که تا، کنندمنتقل میبه اعضاي سازمان 

تحت کنترل و ها ). بر این اساس، زمانی که سازمان2016و همکاران، ؛ شائو، وانگ 2014؛ دنیسون و همکاران، 1991فریمن، 
تري در دستیابی به توانند نقش مهمیران ارشد میمحور هستند، رفتارهاي رهبري استراتژیک مد يپذیرفرهنگ انعطافسلطه 

 ).2012؛ پیرلسون و ساوندرز، 2010جانسون و لدرر، (هماهنگی استراتژیک ایفا کنند 

رهبري  هايرفتار تأثیرتواند می ي محورپذیرکند که فرهنگ انعطاف، استدالل میباالبراساس تجزیه و تحلیل این مطالعه 
سیستم اطالعاتی و ر هماهنگی استراتژیک برا بخش، انگیزه الهامآل و تأثیر ایده، به ویژه ستم اطالعاتیسیاجرایی مدیر استراتژیک 

 ند:شومی پیشنهادهاي زیر فرضیهبر این اساس، . تقویت کندکسب و کار 

H3: را به سب و کار کسیستم اطالعاتی و گی استراتژیک اهنو هم ،پذیري محور، رابطه بین رهبري استراتژیکفرهنگ انعطاف
 .کندصورت مثبت تعدیل می

H31: را کسب و کار سیستم اطالعاتی و گی استراتژیک اهنو هم ،شده سازيآلایدهتأثیر رابطه بین محور، پذیري فرهنگ انعطاف
 .کندبه صورت مثبت تعدیل می

H32: تی و کسب و کار را به صورت مثبت تعدیل هماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاو  ی،بین انگیزه الهامرابطه  ،پذیريانعطاف
 .کندمی

 محورکننده فرهنگ کنترل تعدیل تأثیر -3-4

قابلیت ثبات، قواعد و پایداري یا بر نظم، محور )، فرهنگ کنترل 1991ین و اسپریتزر (ئچارچوب فرهنگ سازمانی کوبا توجه به 
تأکید دارد و دقیق دستیابی به اهداف تعریف شده دنبال کردن و  و عملکرد با وريدستیابی به بهرهو بر  ،بینی متمرکز استپیش

-نقش هماهنگمعموالً شده،  ریفرهبران به منظور اجراي مقررات و دستیابی به اهداف از پیش تع .)2007 و همکاران، استاك(
در مقایسه با نگ کنترل محور، فره). 1995دنیسون و همکاران، کنند (می ایفادر سازمان را و مدیران  کنندگانکنندگان، نظارت
-که به انحراف معیار و حل مسئله توجه میباشد، محور میبا رهبران وظیفه متناسب به بهترین نحو ، ي محورپذیرفرهنگ انعطاف

 ).2014؛ دنیسون و همکاران، 1991د (کامرون و فریمن، ننباشمتناسب گرا و آینده ی، الهامرویابینکنند، و ممکن است با رهبران 

سازي فرآیندهاي نهادینه شده کسب و کار با فرآیندهاي هاي اطالعاتی، با چالش هماهنگها در زمینه استفاده از سیستمسازمان
و  ي،ابرمحاسبات هاي جدید (مانند وريا). عالوه بر این، زمانی که فن2007شوند (لیانگ و همکاران، سازمانی موجود مواجه می

ها نیز براي هماهنگی با توسعه کسب و کار، به ویژه در عصر یابند، سازمانمیو توسعه کرده عت ظهور ) به سرموبایل سازيشبکه
در سازمان  کنترل محورزمانی که فرهنگ  ).2015آلبانس و مانینگ، ند (وشمیروزرسانی و گسترش سیستم مواجه با بهدیجیتال، 

کسب و کار معمول و روتین یند آدهند فرو ترجیح می ،شوندهدایت میپایداري ارزش نظم و به واسطه  یوجود دارد، اعضاي سازمان
با رفتارهاي رهبري تواند میند. این نوع ارزش سازمانی تکمیل کنقوانین و مقررات سنتی طبق روزمره را وظایف و  ،را حفظ کنند

که  زمانیبر این اساس،  .تاقض باشد، متهستند تمرکزمبخش مدت و انگیزه الهام بلنداستراتژیک  اندازچشماستراتژیک که بر 
تواند نقشی کمتر قابل محور هستند، رفتارهاي رهبري استراتژیک مدیران ارشد میفرهنگ کنترل و کنترل ها تحت سلطه سازمان

 ).2012؛ پیرلسون و ساوندرز، 2010جانسون و لدرر، (توجه در دستیابی به هماهنگی استراتژیک ایفا کند 

کند که ممکن است فرهنگ کنترل محور، تأثیر رفتارهاي رهبري مدیر اجرایی لعه براساس تجزیه و تحلیل باال، استدالل میاین مطا
بخش، را بر هماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار تضعیف کند. آل و انگیزه الهامسیستم اطالعاتی، به ویژه تأثیر ایده

 شود:میمنجر هاي زیر به فرضیهباال تجزیه و تحلیل 

H4:  به صورت را سیستم اطالعاتی و کسب و کار  کاستراتژیهماهنگی و  ،بین رهبري استراتژیکمحور، رابطه فرهنگ کنترل
 .کندمنفی تعدیل می



H41:  صورت  آل، و هماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار را بهایدهنفوذ تأثیر یا بین محور، رابطه فرهنگ کنترل
 .کندمنفی تعدیل می

H42:  و هماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار را به صورت منفی تعدیل  ی،رابطه بین انگیزه الهاممحوري، کنترل
 .کندمی

 هاي سازمانیهماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار، و همانندسازي سیستم -3-5

یندهاي آهاي سیستم در فرهمانندسازي قابلیتتسهیل  به منظور، هاي اطالعاتیسیستمتژي استرابا توجه به چارچوب مثلثی 
، شائو، فنگ و همکاران، 2012پیرلسون و ساوندرز، (، استراتژي سازمانی و استراتژي اطالعات باید مکمل یکدیگر باشند کسب و کار

هاي سازمانی در سیستم تحقق مزایايتواند به می عاتیسیستم اطالگی بین استراتژي کسب و کار و استراتژي اهن). هم2016
ادبیات قبلی، رابطه بین  ).2012پیرلسون و ساوندرز، استراتژیک کمک کند ( اتتصمیماتخاذ و  کسب و کارحمایت از عملیات 

رسی کرده است. هماهنگی استراتژیک سیستم اطالعاتی و کسب و کار، و عملکرد شرکت در زمینه سازمانی را به طور گسترده بر
از نظر  سیستم اطالعاتی،و کاربرد  ،گیري استراتژیک کسب و کارگی بین جهتاهندریافتند که هم )2001سابهروال و چان (

گی اهنهم مثبتکه تأثیر  ند) نشان داد2003کیرنز و لدرر ( دارد. ، تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کارنوآوري و رشد بازار
 آکاهش هزینه و تمایز محصول وجود دارد. در مطالعه اخیر، ژو، بی، لیو، فنگ و هونظر از  ،ی شرکتاستراتژیک بر مزیت رقابت

 مفید بود. 10براي افزایش چابکی سازمانی ،کسب و کارسیستم اطالعاتی و گی استراتژیک اهنکه همکردند ) گزارش 2018(

اي در سازمان همانندسازي شده باشند، سیستم به طور گسترده هايهاي سازمانی، تا زمانی که قابلیتدر زمینه استفاده از سیستم
درك جامع و سیستم سازمانی مستلزم موفقیت باشد، در نتیجه، نمیتحقق قابل ارزش کسب و کار سیستم سازمانی به طور کامل 

؛ شائو و همکاران، 2001 ؛ پورویس و همکاران،2011؛ لیو و همکاران، 2007لیانگ و همکاران، (است سیستم هاي قابلیتکاربرد 

شرکت به منظور دستیابی به سطح باالیی از همانندسازي سیستم سازمانی، باید استراتژي سیستم اطالعاتی را در  ).2017
، به طور و تصمیمات استراتژیککسب و کار و در حمایت از عملیات مستقر کند، هماهنگی با استراتژي کسب و کار طراحی کرده و 

به عنوان مثال، استراتژي  .)2012؛ پیرلسون و ساوندرز، 2006چان و همکاران، استفاده کند (بع سیستم اطالعاتی کارآمد از منا
اي کنندهکتشافکه استراتژي کسب و کار امؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود هایی براي شرکت "پذیريبراي انعطاف عاتیسیستم اطال"

داراي فناوري پیشرفته مانند اپل، گوگل و آمازون، از این نوع استراتژي سیستم  هايشرکت ).2001سابهروال و چان، (دارند 
سیستم اطالعاتی "کنند. به طور خالصه، استراتژي هاي جدید محصول / بازار استفاده میاطالعاتی براي جستجوي پیوسته فرصت

-شرکت ).2001سابهروال و چان، ( دارند یار مدافعکه استراتژي کسب و کتر باشد مناسبهایی تواند براي شرکتمی "براي کارایی
وري عملیاتی و پایداري و هاي سنتی مانند بانک چین، و شرکت برق ملی، این نوع استراتژي سیستم اطالعاتی را براي حفظ بهره

انتشار تسهیل  ، برايسیستم اطالعاتیگی بین استراتژي کسب و کار و استراتژي اهنهم کنند.ثبات در صنعتی محدود اتخاذ می
-میمفید  ،کسب و کار در سطوح استراتژیک اتتصمیماتخاذ و حمایت از  ،هاي سیستم در فرآیندهاي کسب و کار عملیاتیقابلیت
ما با ). 2016؛ شائو، فنگ و همکاران، 2012پیرلسون و ساوندرز،  ؛2010و همکاران،  ه؛ لیو، ک2010و همکاران،  فنگ(لیو،  باشد

 کنیم:طق، فرضیه زیر را پیشنهاد میاین من پیروي از

H5: هاي سازمانی دارد.سیستمهمانندسازي با سیستم اطالعاتی و کسب و کار، رابطه مثبتی استراتژیک اهنگی هم 
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 . روش تحقیق4

 . عملیات سازي4-1

(به شدت  1لیکرت، از  نقطه اي 7با ترسیم بررسی جامع مفهوم فعلی، این مطالعه یک ابزار نظرسنجی را با استفاده از مقیاس 

(کامال موافق) مطرح می کند. بازبینی هاي معدودي براي سازگاري استفاده از سیستمهاي سازمانی صورت گرفته  7مخالف) تا 
 است.

مورد براي  6اندازه گیري می شود. بطور خاص، از  (MLQ)رفتارهاي رهبري استراتژیک براساس پرسشنامه رهبري چندعاملی 
مورد براي اندازه گیري رفتار انگیزش الهام بخش استفاده می شود. مقیاس هماهنگی  4فتار نفوذ آرمانی، و اندازه گیري ر

مورد نیز براي اندازه گیري  4) اتخاذ شده و 2009استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  از مطالعه پرستون و کارانا (
) عملیاتی می شود. چهار مورد براي اندازه گیري 1991العه کوئین و اسپرتزر (سازه مطرح شده است. فرهنگ سازمانی به دنبال مط

) استفاده می 2010) و لیو، کی و همکاران (2010فرهنگ کنترل گرا و انعطاف پذیر گرا با توجه به مطالعه لیو، فنگ و همکاران (
) اندازه گیري می شود. 2017ه شائو و همکاران (مورد انعکاسی براساس مطالع 3شود. ادغام سیستمهاي سازمانی با استفاده از 

 ارائه شده اند. 2منابع اصلی سازه ها و اندازه گیریها در جدول 

قبل از جمع آوري داده هاي نهایی و به منظور بررسی اعبار محتوا و قابلیت اطمینان سازه ها، یک مطالعه آزمایشی انجام می شود. 
یریت کسب و کار) که در دانشگاه بزرگ چین ثبت نام کرده اند به مشارکت دعوت (کارشناس ارشد مد EMBAدانش آموز  70

را  (SA1)پرسشنامه کامل نیز دریافت شد. این مطالعه آیتم هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار   50شد و 
 ارائه شده است. Aسنجی نهایی در ضمیمه مطابق با نتایج تحلیل آماري حذف می کند. ابزار نظر 0.7با بار عاملی کمتر از 

 

  



 . عملیاتی کردن سازه ها2جدول 

 

 منابع آیتمها سازه ها  
-ID1 نفوذ آرمانی

ID6 
 (1995) باس و آولیو

-IS1 انگیزش الهام بخش
IS4 

 

-FO1 فرهنگ انعطاف پذیرگرا
FO4 

 (1991) کوئی و اسپرتزر
 ;(2010) .لیو، فنگ و همکاران
 (2010) لیو، کی و همکاران 

-CO1 فرهنگ کنترل گرا
CO4 

کی و  ,2010Liu ,گو و چن
کی و  ,2010Liu ,.همکاران

 گو و چن (2010) .همکاران
2010 

هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و 
 کسب و کار

SA1-
SA4 

 (2009) پرستون و کارانا

-AS1 سازگاري سیستمهاي سازمانی
AS4 

 (2017) .شائو و همکاران



 مع آوري داده. ج4-2

در شهر  ERPمطالعه میدانی مبتنی بر نظرسنجی به منظور آزمایش مدل تحقیق انجام شد. ابتدا با ارائه دهنده نرم افزار بزرگ 
هاربین چین براي جمع آوري داده ها تماس گرفته شد. بعالوه، با شرکتهایی از پکن، شانگهاي و شاندونگ در چین تماس گرفته 

ها بهبود یابد. شرکتهاي نمونه اي انتخاب شدند که از سیستمهاي سازمانی بمدت حداقل یک سال استفاده کرده  شد تا توزیع نمونه
 تا تضمین شود که این شرکتها با استفاه از سیستمها بمدت طوالنی مجاز به پذیرش سیستمهاي سازمانی هستند.

و زیردست مستقیم وي  ISات را با ارسال ایمیل به مدیر به منظور کاهش سوگیري روش مشترك در نظرسنجی، این مطالعه اطالع
) بصورت جداگانه در هر شرکت جمع آوري کرد که از پیشنهادات پادساکوف، مک کنزي، لی و پادساکوف IT(مانند مدیر بخش 

نعطاف پذیر ) است خواسته ش تا بخش فرهنگ اIS) دنبال می شود. از مدیر ارشد که مسئول سیستمهاي اطالعاتی (مدیر 2003(
گرا، فرهنگ کنترل گرا، هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  و سازگاري سیستمهاي سازمانی را تکمیل 

 باید رفتارهاي رهبري انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی مافوق خود را ارزیابی کند. ISکند. در حالیکه زیردست مستقیم مدیر 

تا از  172تا از مدیران ارشد و  160شرکت برگشت داده شد، که  190پرسشنامه از  322شدهف شرکت تماس گرفته  250از 

را براي مقایسه صنعت شرکتهاي پاسخگو و  tزیردستان مستقیم آنها بود. به منظور بررسی سوگیري بدون پاسخ، این مطالعه تست 
مشاهده  tا انجام داد. هیچ اختالف قابل توجهی براساس تست غیرپاسخگو، اندازه سازمان و زمان استفاده از سیستمهاي سازمانی ر

و زیردستان مستقیم وي مطابق با تعداد شرکت انجام شد.  IS. سپس این مطالعه با پرسشنامه هایی از مدیران (p > .05)نشد 
و زیردست وي  IS شرکت پس از حذف شرکتهاي بی نظیر از نمونه ها بدست آمد. پرسشنامه هاي مدیر 153پرسشنامه از  306

 مورد داده معتبر بدست آمد. 153در هر شرکت ترکیب شدند و در نهایت  

مورد با آیتمهاي از دست رفته در مجموعه داده وجود  21سپس مقادیر از دست رفته در مجموعه داده بررسی شدند. بطور کلی 

مورد  132) حذف شدند. در نهایت 1987( "و روبینلیتل "مورد ناقص از مجموعه داده به دنبال رویکرد حذف لیست  21دارند. 

 ارائه شده است. 2شرکت نمونه در جدول  132داده کامل براي تجزیه و تحلیل بدست آمد. پروفایل 

 -101نشان می دهد، اکثر نمونه ها از شرکتهاي خصوصی و دولتی صنعت ساخت و ساز با درآمد فروش بین  3همانطور که جدول 
ل می باشند. بعالوه، اکثر شرکتهاي نمونه از سیستمهاي سازمانی براي بیش از دو سال استفاده کرده، و میلیون در سا 500

هفت سال است. این امر می تواند نیاز ما را برآورده کند که مدیران ارشد مسئول سیستمهاي سازمانی  ISمیانگین تصدي مدیران 
سیستم را در فرایندهاي کسب و کار به منظور حمایت از اهداف و در یک مدت مشخص بوده، و آنها استفاده از ویژگیهاي 

 دیدگاههاي سازمانی تجربه می کنند.

 . پروفایل شرکتهاي نمونه3جدول 

 درصد گروهها مشخصات شرکت
 %36.6 تولیدکنندگان نوع صنعت

 %12.9 خرده فروشی 

 %11.8 مدیریت عمومی 

 %8.5 ساخت و ساز 

 IT 5.3%خدمات  

 %24.9 غیره 



 %39.1 دولتی مالکیت شرکت
 %7.4 سرمایه گذاري مشترك 

 %48.5 خصوصی 

 %5 سرمایه گذاري خارجی 

 10–100 (Million RMB) درآمد فروش
101–500 

26.7% 
50.4% 

 501–1000 14.2% 

 1001–5000 6.8% 

 > 5000 1.9% 

 2–1 استفاده از سیستمهاي سازمانی (سال)
3–5 

13.8% 
36.9% 

 6–10 34.6% 

 > 10 14.7% 

 %7.9 2–1 تصدي مدیران (سال)
 3–5 36.6% 

 6–10 42.6% 

 > 10 12.9% 

 

 

 

 . تحلیل داده4-3

با عنوان ابزار آماري اصلی براي بررسی مدل تحقیق انتخاب شد هرچند می تواند متغیرهاي وابسته  (PLS)حداقل مربعات جزئی 
). 2000در متغیر نهفته مشاهده نشده به روش خوبی بکار برد (گفن، استراب و بودرو  را پردازش کرده و خطاهاي اندازه گیري را

وابسته به داده ها با داشتن توزیع عادي چندمتغیره نبوده و براي پیش بینی و کشف تئوري بسیار مناسب می باشد  PLSبعالوه، 
یري مجدد به منظور برآورد اهمیت اماري تخمین ). از روش بوت استرپینگ با شیوه نمونه گ2003(شین، مارکولین و نوستد 

 132). کل نمونه 2006بدست آیند (تمی، کریز و هیلدبراندت  tپارامتر استفاده می شود تا خطاهاي استاندارد معتبر یا ارزشهاي 
عدد اندازه گیري  برابر 10مواجه شده، که مستلزم اینست که اندازه نمونه  PLSمی تواند با استاندارد مشترك تجزیه و تحلیل 

 ).2003؛ شین و همکاران 1998برابر عدد سازه بزرگ بوده که بر همان سازه تاثیر می گذارد (شین  10بزرگ در همان سازه یا 

 

 



 . مدل اندازه گیري4-3-1

تحلیل می شود.  به دنبال روش تحلیل دو مرحله اي، مدل اندازه گیري ابتدا براي ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان سازه تجزیه و
قابلیت اطمینان سازه به سازگاري آیتمها اشاره می کند که همان سازه را اندازه گیري کرده، و با بررسی بارهاي عاملی و قابلیت 

). اعتبار سازه به درجه اي اشاره دارد که در آن 2003؛ شین و همکاران 1998اطمینان مرکب هر سازه ارزیابی می شود (شین 

 (AVE)با همان سازه اندازه گیري شده، و درصورتی با چک کردن ارزیابی شده که میانگین واریانس استخراج شده  آیتمها مطابق
نتایج تجزیه و تحلیل بارهاي عاملی، قابلیت  4). جدول 2006باشد (پاولو و فیگنسون  0.5هر سازه از شاخصهاي خود بزرگتر از 

 .سازه ها را بیان می کند AVEاطمینان مرکب و 

است، که قابلیت  0.90بوده، و قابلیت اطمینان مرکب هر سازه باالي  0.80، بارهاي عاملی تمام آیتمها باالي 4با توجه به جدول 
است  0.70هر سازه باالي  AVE). بعالوه، 2003؛ شین و همکاران 1998اطمینان کافی مدل اندازه گیري را مطرح کرده (شین 

می باشد. نتایج باال به اعتبار همگراي خوب مدل اندازه گیري اشاره می کنند (پاولو و فیگنسون  0.5که تاحد زیادي باالي آستانه 

2006.( 

 

 . قابلیت اطمینان و اعتبار سازه.4جدول 

قابلت  بار عاملی آیتمها سازه
اطمینان 
 مرکب

میانگین واریانس 
 (AVE)استخراج شده 

 ID1 (ID) نفوذ آرمانی
ID2 

0.895 
0.874 

0.944 0.738 

 ID3 0.889   

 ID4 0.803   

 ID5 0.836   

 ID6 0.853   

 انگیزش الهام بخش
(IS) 

IS1 
IS2 
IS3 

0.874 
0.915 
0.906 

0.941 0.801 

 IS4 0.883   

 FO1 (FO)فرهنگ انعطاف پذیر گرا
FO2 

0.895 
0.893 

0.937 0.817 

 FO3 0.910   

 FO4 0.907   

 CO1 (CO)فرهنگ کنترل گرا
CO2 

0.897 
0.906 

0.945 0.842 

 CO3 0.863   



 CO4 0.872   

هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی 
 (SA)و کسب و کار  

SA1 
SA2 

0.928 
0.931 

0.956 0.878 

 SA3 0.940   

 AS1 (AS)سازگاري سیستمهاي سازمانی 
AS2 

0.955 
0.956 

0.960 0.909 

 AS3 0.950   

 

 

ی به منظور ارزیابی درجه اي بررسی می شود که در آن آیتمها بین سازه ها تمایز قائل می شوند. با توجه به بعالوه، اعتبار افتراق
مفهوم قبلی، ابتدا همبستگی بین سازه ها تجزیه و تحلیل شده تا چک شود که آیا ریشه مربع میانگین واریانس استخراج شده از 

، ریشه مربع 5). با توجه به جدول 2003؛ یی و دیویس 1998ها می رود (شین هر سازه فراتر از همبستگی سازه با سایر سازه 
AVE  براي هر سازه بسیار باالتر از همبستگی سازه با سایر سازه هاست، که اعتبار افتراقی کافی مدل اندازه گیري را نشان می

 دهد.

که آیتمها در سازه هاي مربوطه خود بیشتر از  سپس بارهاي متقاطع سازه ها تجزیه و تحلیل می شود تا در صورتی بررسی شده
، هر آیتم در سازه مربوطه خود بیتش را 6). با توجه به جدول 2003؛ ؛یی و دیویس 1998سایر سازه ها بارگیري شوند (شین 

 زسایر سازه ها بارگیري می شود. نتایج تجزیه و تحلیل به اعتبار افتراقی خوب مدل اندازه گیري اشاره می کند.

 . همبستگی بین سازه ها.5دول ج

 
 هر سازه هستند.  AVEنکته: ارزشهاي مورب پررنگ، ریشه مربع 

 . بارهاي متقاطع سازه ها.6جدول 



 
 

 

بیانگر  NS؛ p < .05؛ * بیانگر p < .01مدل ساختاري بدون فرهنگ سازمانی. (نکته: ** بیانگر  PLS. نتایج تست 3شکل 
 ند).بدون اهمیت می باش

 مدل ساختاري 4-3-2

به منظور ارزیابی اهمیت ضرایب مسیر بین سازه ها و واریانس متغیرهاي بیرونی تجزیه و تحلیل می شود  PLSمدل ساختاري در 
)، این مطالعه ابتدا مدل 2003). به دنبال پیشنهاد شین و همکاران (2000که با متغیرهاي درونی بیان شده  اند (گفن و همکاران 

 ارائه شده است. 3در شکل  PLSاري را بدون اضافه کردن فرهنگهاي سازمانی تجزیه و تحلیل می کند. نتایج آزمون ساخت

	نفوذ آرمانی

 استراتژیک کسب و کار ھماھنگی 
IS IS 

انگیزش الھام 
	بخش

	سازگاری سیستمھای سازمانی

	متغیرھای کنترل

	نوع صنعت

	اندازه سازمانی

  ESزمان استفاده از 



، نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش بطور قابل توجهی با هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  3طبق شکل 

ود. عالوه براین، حمایت می ش 2و  1، که از فرضیه مرتبط هستند 
هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  ارتباط مثبتی با سازگاري سیستمهاي سازمانی دارد 

 ESحمایت می شود. با توجه به متغیرهاي کنترل، زمان استفاده از  5، از اینرو از فرضیه 

ه از سیستمها براي افزایش سطح سازگاري ویژگیهاي سیستمها دارد، که نشان می دهد تجربه استفاد ESارتباط مثبتی با سازگاري 
). درحالیکه نوع صنعت و اندازه سازمان هیچ تاثیر قابل توجهی 2007؛ لیانگ و همکاران 2001در شرکت مفید می باشد (فیشمن 

 ندارند. ESبر سازگاري 

هماهنگی  مطرح می کند که ارزش  3، شکل با توجه به واریانس متغیرهاي بیرونی که با متغیرهاي درونی بیان شده است
می باشد. پس از حذف متغیرهاي  %33.2و  %38.7به ترتیب  ESاستراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  و سازگاري 

کاهش می یابد.  نتایج تحلیل باال بیانگر قدرت توضیحی خوب  %26.1به  ESهماهنگی   کنترل از مدل ساختاري، ارزش 

 ).2011یق است (کلین مدل تحق

 

 . آزمایش میانی4-3-3

در این مطالعه، فرهنگ انعطاف پذیر گرا و فرهنگ کنترل گرا به مدل تحقیق اضافه می شود تا اثر میانی آنها در ارتباط بین دو 
)، 2003کاران (رفتار رهبري و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  بررسی شود. به دنبال مطالعه شین و هم

به مدل ساختاري اضافه می  (FO, CO)و واسطه ها  (ID, IS)متغیر تعاملی با ضرب شاخصهاي استاندارد متغیرهاي مستقل  4

یک روش مبتنی بر الگوریتم استاندارد را براي محاسبه ضریب متغیرهاي تعاملی ارائه می دهد. متغیرهاي  SmartPLSشود. 
ارائه  4اثر میانی در شکل  PLS). نتایج تحلیل 2010براي اثر میانی مهم باشند (هنسلر و فازوت  تعاملی باید در مدل ساختاري

 می شود.

، فرهنگ انعطاف پذیر گرا ارتباط مثبت بین نفوذ آرمانی و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب 4با توجه به شکل 

و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي و همچنین ارتباط بین انگیزش الهام بخش  و کار  

حمایت می شود.  32و  31را کنترل می کند، از اینرو از فرضیه  اطالعاتی و کسب و کار  
درحالیکه فرهنگ کنترل گرا بطور منفی ارتباط بین نفوذ آرمانی و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  

بخش و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و و همچنین ارتباط بین انگیزش الهام  

حمایت می شود. عالوه براین،  42و  41را کنترل می کند، از اینرو از فرضیه   کسب و کار   
واریانس توضیحی هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  پس از افزودن واسطه هاي فرهنگ انعطاف پذیر گرا 

 افزایش می یابد. %54.8را تا و فرهنگ کنترل گ



 

 از مدل اثر میانی.  PLS. نتایج تست 4شکل 

 بیانگر بدون اهمیت می باشد). NS؛ p < .05بیانگر  *؛ p < .01بیانگر  **(نکته: 

 .SmartPLS. تحلیل اثر میانی در 7جدول 

   )%51.0هماهنگی  استراتژیک=  R2مدل اثر اصلی (

 tتست  سیرضریب م رابطه مسیر
 ** 0.177 هماهنگی  استراتژیک -نفوذ آرمانی

 ** 0.239 هماهنگی  استراتژیک -انگیزش الهام بخش
 ** 0.495 هماهنگی  استراتژیک -فرهنگ انعطاف پذیرگرا

 NS -0.077 هماهنگی  استراتژیک -فرهنگ کنترل گرا

 ** ES 0.510سازگاري  -هماهنگی  استراتژیک

   )%54.5هنگی  استراتژیک= هما R2مدل تعامل (

 tتست  ضریب مسیر رابطه مسیر
 ** 0.238 هماهنگی  استراتژیک -نفوذ آرمانی

 ** 0.250 هماهنگی  استراتژیک -انگیزش الهام بخش
 ** 0.379 هماهنگی  استراتژیک -فرهنگ انعطاف پذیرگرا

 NS -0.032 هماهنگی  استراتژیک -فرهنگ کنترل گرا
 ** 0.197 هماهنگی  استراتژیک -رهنگ انعطاف پذیرگرانفوذ آرمانی* ف

 ** 0.341 هماهنگی  استراتژیک -انگیزش الهام بخش* فرهنگ انعطاف پذیرگرا
 ** -0.196 هماهنگی  استراتژیک -نفوذ آرمانی* فرهنگ کنترل گرا

 ** 0.389 هماهنگی  استراتژیک -انگیزش الهام بخش* فرهنگ کنترل گرا

 ** es 0.510سازگاري  -اتژیکهماهنگی  استر

NS  بیانگر عدم اهمیت. 

 :نکته
 .p < .01 بیانگر **

  .p < .05 بیانگر *

	نفوذ آرمانی

انگیزش الھام 
	بخش

افرھنگ کنترل گر 	

 فرھنگ انعطاف پذیر
	گرا

استراتژیک کسب و کار  ھماھنگی  IS ستمھای سازمانیسازگاری سی 	

	اندازه سازمانی

 ESزمان استفاده از 

	نوع صنعت

	متغیرھای کنترل



به منظور مقایسه بهتر مدل تعامل که شامل متغیرهاي تعاملی با مدل اثر اصلی بوده و از متغیرهاي تعاملی مستثنی است، این 
قیم بین فرهنگهاي سازمانی و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی مطالعه متغیرهاي تعاملی را مستثنی کرده و روابط مست

بیان می شود. به دنبال رویکرد  7و کسب و کار  را حفظ می کند. نتیجه تجزیه و تحلیل مدل اثر اصلی و مدل تعامل در جدول 

براي مدل  مدل تعامل و ارزش  براي )، این مطالعه به محاسبه اندازه اثر کوهن با مقایسه ارزش 2003شین و همکاران (

 بیانگر ارزش ادازه اثر کوهن است: اثر اصلی می پردازد. روش محاسبه در معادله زیر بیان می شود (

 

بوده و اندازه اثر کوهن محاسبه  0.548و  0.510به ترتیب  و  ، 1در معادله 

نی کوچک و متوسط فرهنگ سازمانی براساس معیار مطرح ) ارزش اندازه اثر بین اثر میا1988است (کوهن  0.084) شده نیز (
 ).2003می باشد (شین و همکاران  ISشده در مفهوم قبلی 

 

 

 . اثر میانی فرهنگ انعطاف پذیر گرا.5شکل 

ی الگوي اثرات میانی فرهنگ انعطاف پذیر گرا در ارتباط بین رفتارهاي رهبري و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعات 5شکل 
، اثرات نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش بر هماهنگی استراتژیک سیستم هاي 5و کسب و کار  را نشان می دهد. با توجه به شکل 

اطالعاتی و کسب و کار  زمانی تقویت شده که فرهنگ انعطاف پذیر گرا در سازمان وجود داشته باشد. نتایج نشان داده که فرهنگ 
ت ارتباط بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  انعطاف پذیر گرا بطور مثب

 را کنترل می کند.

الگوي اثرات میانی فرهنگ کنترل گرا بر ارتباط بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي  6شکل 

، اثرات نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش بر هماهنگی استراتژیک 6ا توجه به شکل اطالعاتی و کسب و کار  را کنترل می کند. ب
سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  زمانی تضعیف شده که فرهنگ کنترل گرا در سازمان وجود داشته باشد. نتایج نشان داده که 

نگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و فرهنگ کنترل گرا بطور منفی ارتباط بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و هماه
 کار  را کنترل می کند.

 

فرھنگ انعطاف پذیر -نفوذ آرمانی 	 فرھنگ انعطاف  -انگیزش الھام بخش
	پذیر



 تحلیل پس از این –. آزمایش میانی 4-3-4

حاکی از آنست که هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  ممکن است اثرات  3نتایج تجزیه و تحلیل شکل 

کنترل کند. از آنجایی که هیچ فرضیه رسمی در مورد اثر میانی توسعه نیافته  را ESنفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش بر سازگاري 
براي آزمایش اثر میانی هماهنگی استراتژیک بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و  PLSاست، این مطالعه تحلیل پس از این را در 

دارد  (DV)اط قابل توجهی با متغیر وابسته ارتب (IV)متغیر مستقل  -1را براساس معیارهاي زیر انجام می دهد:  ESسازگاري 
) یا تا میزان قابل توجهی FMاثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تا صفر (واسطه کامل،  -2در مدل نباشد؛  (M)زمانی که واسطه 

، واسطه نیز متغیر مستقل ارتباط قابل توجهی با واسطه دارد -3) پس از آنکه واسطه اضافه شود؛ PMکم می شود (واسطه جزئی، 

). نتایج 2016؛ شائو، فنگ و همکاران 2007؛ لیانگ و همکاران 1986ارتباط قابل توجهی با متغیر وابسته دارد (بارون و کنی 
ارائه می شود. نتایج مطرح کرده که هماهنگی استراتژیک کامال ارتابط بین نفوذ آرمانی و  8در جدول  PLSتجزیه وتحلیل در 

، لیانگ و 1986را کنترل می کند (بارون و کنی  ESجزئی ارتباط بین انگیزش الهام بخش و سازگاري  ، و بطور ESسازگاري 
 ).2007همکاران 

 

 

 . اثر میانی فرهنگ کنترل گرا.6شکل 

 

 

 . استداللهاي نظري و استداللهاي عملی5

 . استداللهاي نظري5-1

مستقیم دو رفتار خاص رهبري استراتژیک بر هماهنگی استراتژیک این مطالعه سه کمک  به مفهوم حاضر می کند. اول، اثرات 
سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  و سازگاري سیستمهاي سازمانی در این مطالعه بررسی می شود. مفهوم قبلی اغلب رهبري 

ف نظري وجود دارد در مورد استراتژیک را با عنوان سازه کلی به منظور بررسی تاثیر آن بر موفقیت سازمان درنظر می گیرد. شکا
در فاز قبل از پیاده  ISاینکه چگونه جنبه هاي مختلف رفتارهاي رهبري ممکن است بر هماهنگی بین کسب و کار و استراتژیهاي 

سازي تاثیر گذاشته، هنگامی که ویژگیهاي سیستم در فرایندهاي روتین منتشر شود. با انجام مطالعه تجربی در چین، این مطالعه 
 ISا می کند که رفتارهاي رهبري نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش براي تسهیل هماهنگی  بین کسب و کار و استراتژیهاي افش

مفید هستند. یافته هاي تحقیق تجربی می توانند مفهوم قبلی هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  را از 
 د.دیدگاه نظري رهبري استراتژیک توسعه ده

فرھنگ کنترل -نفوذ آرمانی 	 فرھنگ کنترل -انگیزش الھام بخش 	



دوم، این مطالعه اثر میانی فرهنگ سازمانی بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و 
کسب و کار  را افشا می کند. مطالعات قبلی اغلب بر روي تاثیر مستقیم رهبري استراتژیک بر موفقیت سازمانی تمرکز نمودند، در 

یط مختلف سازمانی نادیده گرفته می شود. این مطالعه، مفهوم قبلی را با درنظر گرفتن فرهنگ حالیکه اثربخشی رهبري در شرا
سازمانی با عنوان عامل احتمالی مهم توسعه داده و اثرات تعامل رفتارهاي رهبري و فرهنگهاي سازمانی بر هماهنگی استراتژیک 

ي تحقیق تجربی نشان داده که رفتارهاي رهبري نفوذ آرمانی و سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  را بررسی می کند. یافته ها
انگیزش الهام بخش در فرهنگ انعطاف پذیر گرا بسیار موثر و در فرهنگ کنترل گرا کمی موثر است. یافته هاي تحقیق می تواند 

از دیدگاه نظري فرهنگ شرایط مرزي اثربخشی رهبري در تسهیل هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  را 
 سازمانی اصالح کند.

سوم، این مطالعه اثر میانی هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و 
ید تاک ESرا افشا می کند. اگرچه مطالعات قبلی به اهمیت رهبري براي رسیدن به هماهنگی استراتژیک و سازگاري  ESسازگاري 

کرده اند، مطالعات معدودي ازنظر تجربی ارتباط بین این سازه ها را بررسی نموده اند. با ادغام سه سازه در یک مدل مشابه، این 
، و  ESمطالعه نشان می دهد که هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  کامال اثر نفوذ آرمانی بر سازگاري 

را کنترل می کند. یافته هاي تجربی می تواند مفهوم سازگاري سیستمهاي  ESهام بخش بر سازگاري بطور جزدي اثر انگیزش ال
 سازمانی را از دیدگاه نظري هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  غنی کند.

 

 . نتایج آزمایش میانی8جدول 

M→DV 

 واسطه کامل  **NS 0.465 **0.352 **0.155سازگاري ES         هماهنگی استراتژیک    نفوذ آرمانی
 واسطه جزئی *0.095 **0.342 **0.255 انگیزش الهام بخش

 

 . استداللهاي عملی5-2

به منظور مدیریت و استفاده از سیستمهاي سازکانی  ITاین مطالعه می تواند دستورالعملهایی را براي مدیریت ارشد و متخصصان 
براي رسیدن به هماهنگی  بین کسب و  ISربی نشان داده که رفتارهاي رهبري استراتژیک مدیران ارائه دهد. اول، یافته هاي تج

مفید می باشد. بطور خاص، رفتارهاي رهبري استراتژیک در مرحله سازگاري سیتسمهاي سازمانی مهم  ISکار و استراتژیهاي 
انتخاب کرده که رفتارهاي رهبري خاص را با مسئولیت  هستند. این امر به هیئت مدیره نیاز داشته تا کاندیداهاي مناسبی را

سیستمهاي سازمانی نشان داده هنگامی که سیستم با موفقیت پیاده سازي شده و بطور روزانه استفاده می شود. مفهوم قبلی بر 
ده می گیرد. این مشارکت مدیران ارشد و دانش استراتژیک تمرکز می کند درحالیکه رفتارهاي رهبري استراتژیک آنها را نادی

مطالعه مطرح می کند که سازگاري و گسترش سیستمهاي سازمانی یک موضوع استراتژیک بلندمدت براي سازمان است، از اینرو 
مدیران ارشد با مسئولیت سیستمهاي سازکانی باید متفکر و الهام بخش باشند. بدین ترتیب، هیئت مدیره باید به دو رفتار رهبري 

 نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش در زمان  انتخاب کاندیداها با مسئولیت سیستمهاي سازمانی توجه کند.استراتژیک بخصوص 

دوم، یافته هاي تجربی نشان داده که هماهنگی بین رفتارهاي رهبري و فرهنگ سازمانی براي رسیدن به هماهنگی  بین استراتژي 
بررسی اثر مستقیم رهبري ارشد بر هماهنگی استراتژیک سیستم هاي مفید است. مفهوم قبلی به  ISکسب و کار و استراتژي 

 (CVM)اطالعاتی و کسب و کار  پرداخته درحالیکه احتمال فرهنگ سازمانی را نادیده می گیرد. با اتخاذ مدل ارزشهاي رقابتی 
آرمانی و انگیزش الهام بخش بین  در چارچوب تحقیق، این مطالعه نشان می دهد که فرهنگ انعطاف پذیر گرا می تواند اثرات نفود

	
	 	

	 	 	 	 	 	
	



هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  را تقویت دهد، درحالیکه فرهنگ کنترل گرا ممکن است اثرات نفوذ 
آرمانیو انگیزش الهام بخش بر هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  را تضعیف کند. این یافته تحقیق می 

مطرح کرده که آنها ارزشهاي سازمانی غالب را براي توسعه فرهنگ مناسب در هماهنگی  با  CEOدستورالعملهایی را براي  تواند

 CEOشکل می دهند. عالوه بر انتخاب نامزد مناسب با مسئولیت سیستمهاي سازمانی،  ISرفتراهاي رهبري استراتژیک مدیران 
در حمایت از استراتژي کسب و کار مطرح  ISی مهم درنظر بگیرد هنگامیکه استراتژي باید فرهنگ سازمانی را با عنوان عامل شرط

 و تنظیم می شود.

براي تسهیل سازگاري سیستمهاي سازمانی  ISسوم، یافته هاي تجربی مطرح کرده که هماهنگی  بین کسب و کار و استراتژیهاي 
نی یک فرایند پویا است، سازمانهاي محیطی تاحد زیادي گزینه مفید است. با درنظر گرفتن اینکه استراتژي کسب و کار سازما

استراتژیها و رفتارهاي مدیریتی را تشخیص می دهند. بطور خاص، سازمانها باید استراتژیهاي پویا و فرایندهاي چابک را براي 
شرکت معروف علی بابا استراتژي رسیدن به مزیت رقابتی در بازارهاي درحال تغییر و محیط تکنولوژي ایجاد نمایند. براي مثال، 

را مطابق با  IS  اصلی کسب و کار خود را از تجارت الکترونیک به داده هاي بزرگ و کاربرد محاسبات ابري تغییر داد، و استراتژي
یهاي باید کاربرد پویا و گسترش سیستمهاي اطالعاتی را طبق استراتژ ISاستراتژي کسب و کار تنظیم کرد. بدین ترتیب، مدیران 

کسب و کار تسهیل دهند. اگر ویژگیهاي اصلی سیستم مطابق با دیدگاهها و اهداف کسب و کار مطرح شوند، سیستمهاي اطالعاتی 
 می توانند به منظور حمایت از تصمیم گیري کسب و کار در سطح عملیاتی و استراتژیک مورد استفاده قرار گیرند.
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بر هماهنگی استراتژیک سیستم هاي  ISاین مطالعه یک مدل نظري را براي برسی اثرات رفتارهاي رهبري استراتژیک مدیران 
اطالعاتی و کسب و کار  و سازگاري سیستمهاي سازمانی توسعه می دهد. فرهنگ سازمانی با عنوان عامل احتمالی مهم درنظر 

ري استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  را در گرفته می شود که ارتباط بین رفتارهاي رهب
داده معتبر از سازمانها جمع آوري شد که از سیستمهاي  132مدل تحقیق کنترل می کند. نظرسنجی در چین انجام شد و 

تجزیه و تحلیل مدل تحقیق استفاده  سال استفاده کرده اند. از تکنیک مدلسازي معادله ساختاري براي 1سازمانی حداقل به مدت 
شده است. نتایج تحلیل تجربی مطرح کرده که رفتارهاي رهبري نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش از محرکهاي مهم هماهنگی 
استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  هستند، که تاثیر مثبتی بر سازگاري سیستمهاي سازمانی دارند. بعالوه، فرهنگ 

نعطاف پذیر گرا بطور مثبت ارتباط بین رفتارهاي رهبري استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  ا
 را کنترل کرده، در حالیکه فرهنگ کنترل گرا بطور منفی ارتباط انها را کنترل می کند.

ینده ارائه می دهد. اول، این مطالعه از داده هاي مقطعی این مطالععه داراي محدودیتهایی است که دستوراتی را براي تحقیقات آ
براي آزمایش مدل نظري استفاده کرده، که ممکن است منجر به موضوع سوگیري روش مشترك شود. تحقیقات آینده می توانند از 

سیستم هاي اطالعاتی و  رویکرد طولی استفاده کرده تا بررسی کنند که اثرات رفتارهاي رهبري استراتژیک بر هماهنگی استراتژیک
 کسب و کار  و سازگاري سیستمهاي سازمانی در طول زمان تغییر می کنند.

دوم، این مطالعه در اصل بر نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش تمرکز می کند، که با عنوان مشخصات غالب رهبري استراتژي درك 
ابعاد رهبري استراتژیک نقش مهمی در رسیدن به هماهنگی  بین  می شوند. مطالعات آینده می توانند بررسی شوند اگر که سایر

و کسب و کار داشته باشند، و اینکه آیا اثرات آنها با فرهنگهاي سازمانی مختلف کنترل می شود. سوم، این مطالعه  ISاستراتژیهاي 
یري نتایج تجربی را محدود نمایند. در چین انجام شد و تمام داده ها از سازمانی چینی جمع آوري شده که ممکن است تعمیم پذ

مطالعه پیگیري می تواند داده ها را از سازمانهاي کشورهاي مختلف جمع آوریده کرده تا بررسی شود که اثربخشی رهبري 
ي استراتژیک مشروط به فرهنگهاي ملی است. در نهایت مطالعات آینده می توانند اندازه نمونه را توسعه داده ها و داده هاي بیشتر

را از سازمانهاي صنعتی و اندازه هاي مختلف جمع آوري کرده، تا بررسی شود که اثربخشی رهبري استراتژیک بر هماهنگی 
 استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی و کسب و کار  مشروط بر اندازه سازمانی و صنعتی است.
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